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Šiame
numeryje:
LSS Tarybos 
pirmininkės 
pranešimas; skautų 
veikla prie Ramiojo 
vandenyno.

2 psl.

Gal reikės šauktis 
Marijos pagalbos — B. 
Nainio vedamasis; nuo 
padlaižių iki istorinių 
didvyrių.

3 psl.

1 Skaitytojų nuomonės 
apie Landsbergį, 
prezidento rinkimus ir 
daug kitų dalykų; 
skyrelis šeimininkėms.

4 psl.

Plungės policija nori 
pakeisti istoriją; 
atsiminimų vertė.

5 psl.

Maironio mokykla 
palydėjo senuosius 
metus; užbaigtas 
BALFo vajus; N. 
Jankutės eilėraščių 
rinkinys.

6 psl.

Sportas
* FIBA-Europa vyrų 

krepšinio klubų Čempionų 
taurės Šiaurės konferencijos 
finalo ketverto varžybų pir
majame pusfinalyje Lietuvos 
čempionas Vilniaus „Lietuvos 
rytas” antradienį namuose 
nugalėjo Vloclavek „Anwil” 
(Lenkija) komandą rezultatu 
94:63.

* Dvidešimt antrą per
galę 36-tose JAV NBA regu
liariojo sezono rungtynėse iš
kovojo III vietą Vakarų konfe
rencijos Ramiojo vandenyno 
pogrupyje užimantis Arvydo 
Sabonio Portland „Trail Bla
zers” klubas, pirmadienį na
mie 118:94 sutriuškinęs Cle
veland „Cavaliers”, kur žai
džia Žydrūnas Ilgauskas.

* 31 metų 206 cm ūgio 
Kauno „Žalgirio” klubo 
puolėjas, vengras Cornel Da
vid daro didžiausią įtaką savo 
komandos žaidimui iš visų 
Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL) rungtyniaujančių legio
nierių. Taip nusprendė vieno 
populiariausių lietuviško 
krepšinio tinklapio „Euro- 
basket” lankytojai.

Naujausios
žinios

* JAV prezidentas G. W. 
Bush teigia galintis atnau
jinti paramą Šiaurės Korėjai.

* Rusijos Dūmos komi
tetų vadovai planuoja darbo 
kelionę į Iraką.

* Libane sulaikyta Ira
kui skirta karinės įrangos 
siunta.

* 67 metų žymusis pa
saulio tenoras Pavarotti su
silaukė dar vienos dukters.

*JT paneigė gandus, 
kad Irakas prašo ginklų tik
rintojus išvykti.

* Per 10 metų Rusijoje 
žuvo 148 žurnalistai, 19 iš 
jų — pernai.

* Karas su terorizmu 
pakenkė žmogaus teisių pa
dėčiai pasaulyje, teigia „Hu
man Rights Watch”.

Lietuvos centro dešinės partijos pasirašė jungimosi dokumentą
Vilnius, sausio 14 d. 

(BNS) — Lietuvos liberalų 
(LLS), Centro (LCS) bei Mo
derniųjų krikščionių demok
ratų (MKDS) sąjungų vadovai 
Eugenijus Gentvilas, Kęstutis 
Glaveckas ir Vytautas Bogušis 
antradienį Vilniuje pasirašė 
susitarimą dėl šių vidurio de
šiniosios pakraipos partijų 
jungimosi.

Susitarime numatoma im
tis konkrečių veiksmų, sie
kiant trijų partijų neatidėlioti
no susijungimo į naują libera
lios krypties politinį darinį, 
sudaryti bendras LCS, LLS ir 
MKDS atstovų frakcijas savi
valdybių tarybose, sudaryti 
bendrą Seimo frakciją, bend
rais sąrašais dalyvauti 2004 
metų Europos Parlamento ir 
Lietuvos Seimo rinkimuose.

Liberalai, centristai ir mo
dernieji krikščionys demokra
tai taip pat ketina Seime su
daryti bendrą frakciją.

Dabar liberalai 141 vietos 
Seime turi 23, centristai ir 
modernieji krikščionys de
mokratai — po 3 atstovus.

„Kuriama nauja liberalios 
krypties partija yra aiškiai 
gimstanti galinga jėga, opo-

............ ... ..................... ....... ............ ................ .....

Darbo vieta lietuviams 
svarbesnė už sveikatą

Lietuvos pasieniečiai gavo modernią 
amerikietišką įrangą

Vilnius, sausio 14 d. 
(BNS) — Dauguma darbuoto
jų mano, jog garantuotas dar
bas yra daug svarbesnis nei 
susirūpinimas sveikata ir dar
bo sauga, todėl darbo saugai ir 
sveikatai pirmenybės netei
kia.

Kauno Visuomenės svei
katos centras kartu su Didžio
sios Britanijos Glazgo miesto 
Kaledonijos universiteto eks
pertais 2001-2002 m. apklau
sė 6,000 darbuotojų, dirbančių 
skirtingos nuosavybės formos 
įmonėse Lietuvoje. Apklausoje 
siekta išsiaiškinti darbuotojų 
požiūrį į darbo saugos ir svei
katos problemas. Iš viso buvo 
apklausta virš 30 įvairių įmo
nių darbuotojų.

Pasak tyrėjų, darbuotojų 
atsakymai apie problemas, su
sijusias su darbo sąlygomis, 
parodė didelius vyraujančių 
problemų skirtumus tarp įvai
rių nuosavybės sričių įmonių.

Didžiausia problema Lie
tuvos įmonių darbuotojams 
yra triukšmas ir pastarąją

Londonas. Britų užsienio 
reikalų sekretorius Jack 
Straw antradienį sakė, kad 
Didžioji Britanija pasiliko 
teisę imtis karo veiksmų prieš 
Iraką net ir tuo atveju, jei 
Jungtinės Tautos (JT) nepri
ims antros rezoliucijos. J. 
Straw pakartojo, kad jei Irako 
prezidentas Saddam Hussein 
nepaisys dabar galiojančios 
JT rezoliucijos dėl Irako nu
ginklavimo, Didžioji Britanija 
sieks, kad JT Saugumo Tary
ba priimtų antrą rezoliuciją, 
kuri leistų imtis karo veiks
mų.

Kopenhaga. Švedijos mi
nistras pirmininkas Goeran 
Persson nemano, kad Europos 
Sąjunga (ES) sugebės susitar
ti dėl bendros politikos JAV 
vadovaujamų karinių veiks
mų prieš Iraką klausimu, rašo

nuojanti kairiajai socialde
mokratinei partijai politinė jė
ga”, teigė E. Gentvilas. „Nori
me, kad mūsų partijų sujungi
mas ir naujos gimstančios pa
jėgos būtų patrauklios ne vien 
iki šiol už mūsų partijas balsa
vusiems žmonėms, tačiau 
naujam rinkėjų ratui, galbūt 
ir tam, kuris iki šiol buvo nu
sivylęs politine veikla ir neda
lyvaudavo rinkimuose”, sakė 
E. Gentvilas.

K. Glaveckas teigė, kad 
partijų susiliejimas duos „žy
miai didesnį pasirinkimą Lie
tuvai” ir naujas politinis jun
ginys „dešinėje pusėje turės 
pačius geriausius šansus”.

V. Bogušis pažymėjo, kad 
šis naujas politinis darinys 
statomas visiškai kitaip, nei 
iki šiol buvo formuojamos po
litinės partijos. „Politinė pira
midė statoma nuo pagrindinių 
pamatų, ieškant programinių 
sutarimų, suderinant vertybi
nes skales, neieškant pirmiau
siai pavadinimų ar partįjos ly
derių, o ieškant galimybių, 
kaip geriau atstovauti savo 
kraštui, kaip geriau spręsti 
ekonomines socialines proble
mas, kaip geriau pritraukti

problemą įvardįjo 70 proc. 
apklaustųjų. Tuo tarpu kitose 
nuosavybės formos — bendro
siose įmonėse, triukšmą, kaip 
svarbią problemą darbo vieto
je paminėjo 60 proc. darbuoto
jų, valstybinėse įmonėse dar 
mažiau — 40 proc. bei užsie
nio įmonėse — 30 proc. ap
klaustų darbuotojų.

Mažiausiai problemų — 
tik 10 proc. darbuotojų triukš
mas kelia viešųjų įstaigų dar
buotojams. Šiose įmonėse kaip 
didžiausią problemą žmonės 
nurodė chemikalus, nors tai 
mažiausiai kelia nerimą už
sienio kapitalo įmonių darbuo
tojams.

Valstybinėse įstaigose, be 
triukšmo, kaip labai svarbias 
problemas darbe, apie 40 proc. 
darbuotojų įvardijo vibraciją 
ir dulkes. Dulkės darbe ka
muoja ir daugiau kaip 45 proc. 
bendrųjų įmonių darbuotojų. 
Prasta įrenginių būklė taip 
pat buvo minima kaip svarbi 
su darbu susijusi problema.

Nukelta į 5 psl.

Danįjos dienraštis „Poilti- 
ken”. „Aš manau, kad skirtu
mai yra pernelyg dideli. Kal
bant apie užsienio politiką, iš 
esmės yra per daug sudėtinga 
suderinti (politinį kursą) vi
sose 15 valstybių narių”, sakė

Praha. Čekijos vyriausy
bė pirmadienį nutarė paremti 
galimą JAV karo operaciją 
prieš Iraką, tačiau nori tai pa
daryti, remdamasi atitinka
mu Jungtinių Tautų spren
dimu, pareiškė ministras pir
mininkas Vladimir Špidla. 
Praha taip pat sutiko leisti, 
kad užsienio kareiviai būtų 
dislokuoti valstybės teritorijo
je, o kare prieš Iraką dalyvau
jantys užsienio valstybių karo 
lėktuvai galėtų skristi per jos 
oro erdvę.

Londonas. JT ginklų tik
rintojų vadovas Hans Blix dar 
kartą pareiškė, kad tikrintojų

Spaudos konferenciją surengė (iš kairės) Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas Vytautas Bo
gušis, Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas Eugenijus Gentvilas ir Lietuvos centro sąjungos vadovas Kęstutis 
Glaveckas. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

rinkėjus”, sakė moderniųjų 
krikščionių demokratų vado
vas.

Visų trijų partijų vadovai 
teigė, kad jų vadovaujamose

Vilnius, sausio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos pasienie
čiams antradienį perduota 
JAV techninė parama — dvie
jų tipų nešiojamieji jonizuo
jančios spinduliuotės (radiaci
jos) matavimo prietaisai.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) štabe vyku
sios ceremonijos metu radiaci
jos matavimo įrangą VSAT va
do pavaduotojui — štabo vir
šininkui Vaclovui Zabaraus- 
kui įteikė JAV ambasadoje 
Rygoje veikiančios Neplatina
mų medžiagų kontrolės pa
sienio apsaugos grupės va
dovas Robert Cozzolina.

Perduotos įrangos vertė — 
apie 72,000 dolerių (maždaug 
237,000 litų).

Lietuvos pasieniečiams 
perduota 10 nešiojamųjų mo
bilių radiacijos lygio matavi
mo prietaisų „Ludlum” ir 40 
portatyvinių tam pačiam tiks
lui naudojamų prietaisų, ku
rie savo dydžiu primena pra
nešimų gaviklį.

Pasak V. Zabarausko, sau-
komandos aptiko ginklų ga
mybai naudojamų medžiagų 
kontrabandos įrodymų, tačiau 
kol kas neaišku, ar slapta ga
benamos prekės yra kaip nors 
susijusios su masinio naikini
mo ginklais. „Ginklų srityje 
nustatytas didelis importo 
kiekis, o tai yra akivaizdi kon
trabanda ir pažeidimas. Kal
bama apie labai didelį prekių 
kiekį”, sakė H. Blix.

Oslas. Į Norvegiją susi
jungti su savo šeima pirma
dienį atvyko kurdas, kuris yra 
įtariamas ryšiais su Osama 
bin Laden tinklu „ai Qaeda” 
ir kurį paleido Nyderlandų 
pareigūnai, atsisakę išduoti jį 
Jordanijai. Mula Krekar, ku
rio tikrasis vardas yra Naju- 
muddin Faraj Ahmad, už
sakomuoju skrydžiu atskrido 
į Oslą, kur 1991 m. gavo pa
bėgėlio statusą. Oro uoste jį 
pasitiko žmona, brolis ir 
advokatas.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush antra-

partijose yra tam tikras pasi
priešinimas partijų jungimui
si, tačiau jis yra labai menkas.

Naujoje partijoje, K. Gla
vecko skaičiavimais, bus dau

gumo požiūriu kiekvienai vals
tybei ypač svarbu patikimai 
ir operatyviai kontroliuoti ne
platinamų radioaktyvių, bran
duolinių ir panašių medžiagų 
judėjimą perjos sienas.

R. Cozzolina perdavimo 
ceremonijoje teigė, kad „Lud
lum” matuokliais ypač papras
ta ir patogu tikrinti per sieną 
vykstančius krovininius ir 
lengvuosius automobilius bei 
autobusus. Tuo tarpu, anot jo, 
itin jautrūs nešiojami radiaci
jos matuokliai bus nepamai
nomais pagalbininkais oro 
uostuose dirbantiems Lietu
vos pasieniečiams, taip pat 
tikrinant vykstančiuosius 
traukiniais.

Ši parama Lietuvos VSAT 
suteikta pagal JAV Valstybės, 
Gynybos ir Energetikos depar
tamentų bei Federalinio tyri
mų biuro bei muitinės progra
mą Baltijos valstybėms.

Amerikiečiai pagal ją Lie
tuvos pasieniečiams jau yra 
perdavę nešiojamųjų kompiu
terių, spausdintuvų bei skait-
dienį pareiškė, kad jam „blo
ga ir jam jau nusibodo” Irako 
apgaudinėjimas dėl turimų 
masinio naikinimo ginklų. 
Prezidento teigimu, paklusti 
JT reikalavimams nusigink
luoti Irakui skirtas laikas jau 
baigiasi. G. W. Bush pareiški
mas liudijo didėjantį nekant
ravimą, kol Jungtinių Tautų 
ginklų tikrintojai ne itin sėk
mingai ieško įrodymų, galin
čių patvirtinti JAV kaltini
mus, kad Irakas turi chemi
nių ir biologinių ginklų bei 
siekia pasigaminti branduo
linių.

Vašingtonas. Norint la
biau suvaržyti Šiaurės Korė
jos galimybes pagaminti bran
duolinius ginklus, reikalingas 
„naujas susitarimas”, teigė 
JAV valstybės sekretorius Co
lin Powell antradienį dienraš
čiui „The Wall Street Jour
nal”. Nors 1994 metais, vado
vaujant buvusiam JAV prezi
dentui Bill Clinton pasiektas 
susitarimas „sėkmingai su
stabdė gamybą, jis paliko 
gamybos pajėgumus nepalies
tus”, sakė C. Powell. Šias

giau kaip 10,000 narių. Susi
jungus partijoms, bendrai jos 
savivaldybių tarybose turės 
327 įgaliojimus ir, kaip tiki
masi, 24-29 merus.

meninių kamerų, sumontavę 
vadinamųjų radiacijos vartų 
Lietuvos pasienio kontrolės 
punktuose.

R. Cozzolina rūpesčiu į 
Lietuvą du kartus buvo atvy
kusios JAV elitinio muitinės 
budėtojų būrio „Shadow 
WolF pėdsekių grupės. Būrio 
pareigūnai — Šiaurės Ameri
kos indėnų genčių atstovai — 
Lietuvos pasieniečiams pa
dėjo lavinti pėdsekystės įgū
džius.

Dėl Baltijos užteršimo nafta apkaltintas 
„Mažeikių naftos” pareigūnas

Klaipėda, sausio 14 d. 
(BNS) — Bendrovės „Mažei
kių nafta” naftos terminalo jū
rinės dalies vadovas Piter van 
Spronsen apkaltintas nesiė- 
męs reikiamų priemonių, kad 
būtų išvengta avarijos Būtin
gės terminale, kai į Baltijos 
jūrą pateko 59 tonos naftos.

Kaltinimą Olandijos pi
liečiui P. van Spronsen pareiš
kė Klaipėdos apygardos pro
kuratūra.
pastabas jis pareiškė tuo me
tu, kai beauganti įtampa su 
Šiaurės Korėja kiek atlėgo, 
šiai valstybei pirmadienį pa
reiškus, jog ji gali pakeisti 
ankstesnįjį sprendimą pasi
traukti iš branduolinės gink
luotės Neplatinimo sutarties 
ir vėl leisti atlikti kokios nors 
formos patikrinimus, susiju
sius su branduoline progra
ma.

Vašingtonas. Kad su
rengtų karo operaciją Irake ir 
vėliau jį okupuotų, JAV gali 
prireikti daugiau kaip 
350,000 kareivių — daugiau 
negu JAV prezidentas George 
W. Bush iš pradžių manė, pir
madienį vakare pranešė 
„ABC Nevvs”. Ši žinia buvo 
pranešta, kai JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
pradėjo iki šiol didžiausią 
JAV ginkluotųjų pajėgų per
dislokavimą į Persijos įlankos 
regioną, kur kariuomenės 
skaičius išaugs iki 150,000.

JAV Demokratų partijos 
senatorius Joseph Lieberman 
pirmadienį paskelbė dalyvau
siąs būsimuose prezidento

Seimas atmetė 
piliečių siūlymą 

sumažinti pajamų 
mokestį

Vilnius, sausio 14 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
atmetė 60,000 piliečių parašų 
paremtas Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymo pataisas, 
kuriomis buvo siūloma iki 
2004 metų fizinių asmenų pa
jamų mokesčio įkainį palaips
niui sumažinti nuo 33 iki 24 
procentų.

Nuo šių metų pradžios įsi
galiojęs Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymas numato 
33 proc. pagrindinį fizinių as
menų pajamų mokesčio įkainį 
ir 15 proc. įkainį honorarams, 
autoriniam atlyginimui, jūri
ninkų, sportininkų, atlikėjų 
pajamoms bei pajamoms, gau
toms už turto pardavimą.

Pataisos buvo teiktos re
miantis piliečių įstatymų lei
dybos iniciatyvos teise. Pagal 
ją įstatymo projektus arba pa
taisas gali siūlyti ne mažiau 
kaip 50,000 rinkimų teisę tu
rinčių piliečių.

Valdančiosios daugumos 
atstovai teigė, jog fizinių as
menų pajamų mokesčio maži
nimui biudžete nėra numaty
ta lėšų. Biudžeto ir finansų 
komiteto nuomone, sumaži
nus mokesčius, valstybinis 
biudžetas ir Privalomojo svei
katos draudimo fondas netek
tų apie 400 mln. litų.

Liberalų, kurie pravedė 
parašų rinkimą, nuomone, 
sumažinus fizinių asmenų 
pajamų mokestį, padidėtų 
vartojimas ir į biudžetą būtų 
daugiau surinkta pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) bei 
akcizų.

Liberalai piktinosi, jog 
valdančiosios daugumos 
atstovai atmetė pasiūlymą 
nebandydami ieškoti kompro
miso. Nukelta į 5 psl.

Avarija Būtingės termina
le įvyko 2001 m. lapkričio 23- 
ąją, kai kraunant naftą į Nor
vegijos tanklaivį „Catherine 
Knutsen”, trūko povandeninė 
transportavimo žarna ir į Bal
tijos jūrą ištekėjo maždaug 59 
tonos naftos.

Tyrimo metu nustatyta, 
jog už Būtingės terminalo jū
rinės dalies įrenginių naudo
jimą, priežiūrą, remontą bei 
darbų saugą Nukelta į 5 psl.
rinkimuose. Laimėjęs juos, jis 
taptų pirmuoju žydų tautybės 
prezidentu JAV istorijoje. 60- 
metis J. Lieberman 2000 m. 
dalyvavo JAV viceprezidento 
rinkimuose, kuriuose kandi
datavo kartu su buvusiu vice
prezidentu Al Gore. J. Lieber
man nedidelei auditorijai pa
reiškė ketinąs kandidatuoti, 
kad „dar kartą paverstų ame
rikietiškąją svąjonę tikrove”.

Maskva. Rusijos Orto
doksų Bažnyčia popiežiaus 
Jono Pauliaus II nerimą dėl 
Rusijos katalikų padėties lai
ko esant nepagrįstą. Pasak 
popiežiaus, jį didžiai kentėti 
verčia faktas, kad pernai kai 
kuriems katalikų dvasinin
kams buvo atsisakyta išduoti 
Rusijos vizas. Maskvos pat
riarchato atstovas, archijerė- 
jus Vsevolod Čaplin stebėjosi, 
kad „Vatikanas iš pavienių 
atvejų, kai nebuvo išduotos vi
zos, nors tokią teisę turi bet 
kuri valstybė, bando tapyti 
neva visuotinio katalikų per
sekiojimo Rusijoje paveikslą”.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Geriausi linkėjimai šiose 
Kalėdų šventėse ir laimin
giausių Naujųjų metų as
meniniame ir skautiškame 
gyvenime linkiu visiems.

Sveikinu 2003—2005 m. 
kadencijos LSS Tarybą ir nau
jai išrinktą Tarybos pirmi
ninką, v.s. fil. Rimą Griškelį. 
Linkiu darbingos kadencijos ir 
ištvermės skautiškuose dar
buose.

Didelė padėka LSS Vado
vybės rinkimų Prezidiumui, 
ypač pirmininkui v.s. Romui 
Fabijonui, už rinkimų sėk
mingą pravedimą.

2003 Jubiliejinė 
stovykla:

Jubiliejinė stovykla vyks 
2003 m. rugpjūčio 6-16 d. 
Holcomb Valley Scout Ranch, 
CA. Stovyklos pavadinimas 
„Karalius Mindaugas”. Šiuo 
laiku kuriami stovyklos ženk
las, šūkis ir daina. Artimu lai
ku bus paskelbtas stovyklos 
mokestis/registracij a.

Rašinių konkursas:

Džiugu pranešti, kad LSS 
2002 m. rašinių konkursas — 
tema „Man patinka stovyklau
ti” sėkmingai pasibaigė.

LSS VADOVYBES PAREIGŲ 
PERDAVIMO PROGRAMA

PENKTADIENIS: 2003 m. 
sausio 31 d.

Visi dalyviai suvažiuoja. 
Yra užsakyti kambariai (LSS 
vardu) viešbutyje „Fairfield 
Inn” Marriot, 820 W. 79th 
Street, Willowbrook, IL 60527. 
Telefonas: (630) 789-8028, 
Fax: (630) 789-6300. Kam
bario kaina 39 dol. nakčiai. 
Dalyviai patys užsisako kam
barius su savo kredito kortele 
pranešant, kad kambariai 
užsakyti LSS vardu.

ŠEŠTADIENIS: 2003 m. 
vasario 1 d.

Dalyviai:
Abiejų kadencijų Brolijos 

ir Seserijos V.S.; A.S.S. vad. 
pirm.; Dvasios vadovai; Ka
nados, Ramiojo Vandenyno ir 
Vidurio rajonų vadės ir vadai 
elect; Garbės T. ir Kontrolės 
kom. pirmininkai.

Svečiai:
LSS abiejų Tarybų ir 

Pirmijų nariai; šakų V.S. ir 
A.S.S. pirm. pavaduotojai, 
rajonų vadai ir atstovai, 
abiejų kadencijų LSS pareigū
nai, Čikagos tuntininkai, jų 
vadijos, skautininkai,-ės ir 
visuomenė.

Darbotvarkė:
8:30 v.r. — Pusryčiai ♦
9 v.r. — Šakų posėdžiai 

(Seserij a/Brolij a/ASS)
11 V.r — Pirmijos/Tarybos 

posėdžiai'
12 v. p.p. — Pietūs
1 v. p. p. — Pareigų perda

vimas
5 v. p.p. — Vakarienė
7:30 v.v. — Vakaronė pas 

Rimą ir Reginą Griškelius

TAI — JUSŲ LAIKRAŠTIS 
1IKAIGAS

THi LITHUANIAN WORLO-WIDE DAILY

Dalyvavo 17 sesių, 1 brolis ir 5 
draugovės. Laimėtojams bus 
paskirstytos atitinkamos pre
mijos ir spaudoje paskelbta 
konkurso laimėtojai.

LSS Vadovybės pareigų 
perdavimas

LSS Vadovybės pareigų 
perdavimas naujai išrink
tiems pareigūnams vyks 2003 
m. vasario 1 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centro 
„Bočių menėje”, Lemont, IL. 
Visi atvyksta penktadienį 
vakare, 2003 m. sausio 31 d. ir 
išvyksta sekmadienį, vasario 
2 d.

Prašau informuoti savo 
pavaduotojus ir vadijas apie 
dalyvavimą pareigų perda
vime. Kelionių ir viešbučio 
išlaidos nebus apmokamos iš 
Tarybos iždo.

Visus dalyvaujančius pra
šau grąžinkite man „dalyvavi
mo lapą” iki š.m. sausio 20 d. 
nes reikalingas tikslus as
menų skaičius dėl maisto pa
ruošimo pusryčiams, pietums 
ir vakarienei. Maloniai sutiko 
maistą paruošti vyr. sk. drau
govė „Sietuva”.

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė

LSS Tarybos pirmininkė

PROGRAMA

1 vai. p.p. Pareigų per
davimas:

— Vėliavų įnešimas
— Himnas
— Invokaciją
— Atidarymas, v.s. Birutė 

Banaitienė
— Sveikinimai — v.s. fil. 

Meilė Mickienė
— Apdovanojimai LSS 

ordinais
— Brolijos V.S. pareigų 

perdavimas, v.s. Romas Otto
— Seserijos pareigų perda

vimas, v.s. fil. Rita Penčylienė
— A.S.S. vadijos pirm. 

pareigų perdavimas, v.s. fil. 
Rimantas Griškelis

— Garbės Teismo pareigų 
perdavimas, v.s. Marija 
Vasiliauskienė

— Kontrolės Komisijos 
pareigų perdavimas, j.s. Algis 
Jonušas

— Kanados raj. vado 
areigų perd., v.s. fil. Rūta 
ilinskienė

— Ramiojo Vandenyno raj. 
vado pareigų perd., v.s. Birutė 
Prasauskienė

— Vidurio raj. vado pa
reigų perd. j.v.s. Violeta Pau- 
lienė

— Tarybos pirmininkės 
žodis ir pareigų/vėliavos per
davimas, v.s. Birutė Banai
tienė

— 2003—2005 kadencijos 
Tarybos pirmininko žodis, v.s. 
fil. Rimas Griškelis

— Užbaigiamoji mintis 
/malda

— Uždarymas, LSS Ta
rybos pirmininkas v.s. Rimas 
Griškelis

— Vėliavų išnešimas

Los Angeles „Palangos” tunto skautės LSS Ramiojo vandenyno rajono 2002 m. Kaziuko mugėje.

RAMIOJO VANDENYNO RAJONO VEIKLA
Po trejų metų rajono veik

los vadovavimo savo pareigas 
perduodanti sesė v.s. Birutė 
Prasauskienė naujai išrink
tam rajono vadui s. fil. Tadui 
Dabšiui, nuoširdžiai skautiš
kai dėkojo savo rajono vadijai 
už darbštumą ir uolų atlikimą 
savo prisiimtų pareigų. Sesė 
Birutė sumaniai vesdavo 
vadijos posėdžius ir atsidėjusi 
sekė skautavimo eigą.

Paskutinėje savo kadenci
jos rajono iškilmingoje ru
dens sueigoje, kuri įvyko 
2002 m. gruodžio mėn. 8 d. 
Los Angeles Lietuvių tautinių 
namų salėje, sesė Birutė pa
kartotinai dėkojo visam su
sirinkusiam skautiškam jau
nimui už brolišką ir seserišką 
bendradarbiavimą, siekiant 
eiti tikruoju skautavimo ke
liu. Dėkojo Namų šeiminin
kui Jonui Petroniui už lei
dimą naudotis Namų gra
žiomis patalpomis.

Prieš sueigą vykusią gruo
džio mėnesio gražų sekma
dienį, skautai ir skautės daly
vavo Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišiose su savo 
įvairių vienetų septyniomis 
vėliavomis, tautinę iškilmin
gai iškėlę parapijos kieme.

Po pamaldų atvykę į Na
mų salę ir ten sočiai pasistip
rinę sesių Reivydienės ir Du- 
dorienės skaniai paruoštais 
užkandžiai, 12:30 vai. p.p. 
drausmingai lygiavo salėje, 
stebint jų tėveliams ir sve
čiams. Sueigos tradicinę eigą 
sklandžiai pravedė komen
dantas pr. sk. si. Tomas Mi
kuckis. Jo raportą priėmė 
rajono vadė v. s. Birutė Pra
sauskienė, Brolijos VS pava
duotojas v.s. fil. Albinas Se
kas, Brolijos atstovas s. fil. 
Tadas Dabšys ir Seserijos 
atstovė v.s. Daina Kaspu- 
tienė. Sueigoje dalyvavo 56 
skautai ir skautės.

Po įsakymų, per kuriuos 
buvo paskelbtos aukštesnio 
skautiško patyrimo bei vado
vavimo pasiekusių pavardės, 
vyko rajono vado pareigų 
pasikeitimas. Sesė Birutė, 
įteikdama savo kadencijos 
metu surinktų raštų stambų 
pluoštą broliui Tadui, palin
kėjo sėkmės ir ištvermės 
tolimesniame rajono gyva
vime.

Ramiojo Vandenyno rajo
ne veikia brolių „Kalniškių” 
tuntas, sesių „Palangos” tun
tas, „Kunigaikštienės Graži
nos” vyr. skaučių būrelis, 
mišri skautininkų Ramovė ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
skyrius. Sąrašuose rajonas 
turi daugiau negu 300 narių, 
bet aktyviai dalyvauja ir re
gistruojasi tik pusė jų.

Rajonas globoja LSS sto
vyklavietę „Rambynas”, esan
čią San Bernardino kalnuose, 
100 mylių nuo Los Angeles 
miesto centro. Ten vyksta vi
sos rajono rengiamos vasaros 
stovyklos, į kurias stovyklau
ti atvyksta svečių ir iš kitų 
vietovių.

Sesės Birutės Prasaus- 
kienės kadencijos metu vi
soms stovykloms vadovavo

prityrę jauni vadovai ir va
dovės. Jiems pasikeisdami 
padeda jų draugai ir stovyk
lautojų tėveliai, savo laiku 
praleidę ne vieną vasarą toje 
pačioje skautiškoje aplinkoje. 
Stovyklavietė „Rambynas” 
buvo įsigyta prieš 36 metus. 
Niekad netrūksta savanorių 
darbuotis virtuvėje, rūpintis 
transportu, slaugyti susirgu
sius bei tvarkyti piniginius 
reikalus. Netrūksta sava
norių ir rankdarbių bei kito
kių įmantrybių mokymui. 
Tokiu būdu mūsų skautiškas 
jaunimas daug išmoksta ir 
įsigija vertingų patyrimų 
gyvenimui.

Stovyklas aplanko iš toliau 
atvykstantiej i svečiai ir vieš
nios. 2000 metų stovyklą 
„Žvaigždynas” aplankė LSS 
tarybos pirmininkė v.s. 
Birutė Banaitienė. 2002 me
tais stovyklauti buvo atvykę 
skautininkai Kazys ir Gi- 
landa Matoniai iš Arizonos, s. 
fil. Tomas Dundzila iš War- 
renton, VA, ir gintare Kris
tina Jonuškaitė iš Čikagos. 
Jie visi labai praturtino jaunų 
stovyklautojų programas ir 
darbus savo skautišku pa
tyrimu ir skautiška dvasia.

Los Angeles, Calif., „Kalniškių” tunto skautai. Pirmasis iš dešinės — naujasis Ramiojo vandenyno rajono vadas 
s. Tadas Dabšys.

Dvasinio — religinio gy
venimo ugdymui be nuolat 
savaitgaliui atvykstančių mū
sų parapijos kunigų, 2000 
metais stovyklautojai mel
dėsi po stovyklavietės atviru 
dangum su iš Lietuvos atvy
kusiu kun. Astijum Kungiu, 
ir 2002 metais su kun. Gin
taru Grušu, kuris išaugo Los 
Angeles apylinkėse, o dabar 
per atostogas aplanko savo 
tėvelius.

Rajono tradicinės Šv. 
Jurgio iškylos vyksta prie Ra
miojo vandenyno esančiuose 
parkuose: 2000 m. Doheney 
State Beach Park; 2001 m. 
Emma Woods State Beach 
Park; 2002 La Jolla Group 
Campground Point Mugu 
State Beach Park. Į nusta
tytą vietovę paprastai išky
lautojai atvyksta šeštadie
niais po lituanistinės mokyk
los pamokų. Susirenka skau
tai, skautės, vilkiukai, paukš
tytės ir jų vadovai bei tėveliai 
ir svečiai, atsiveždami daug 
maisto, virimui priemonių, 
miegmaišius ir palapines. Po 
iškilmingos tradicinės suei
gos ir laužo, mažieji vyksta 
su tėveliais namo, o vyresnieji

pasilieka naktiniams žaidi
mams ir sekmadienio ryto 
programoms.

Rajono Kaziuko mugės 
atidaromos iškilmingai su 
garbės svečiais: 2000 m. buvo 
pakviestas Lietuvos Gene
ralinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas su žmona Ja
nina; 2001 m. 50 metų jubilie
jaus proga nuoširdus skau
tiškos veiklos rėmėjas ir glo
bėjas prel. Jonas Kučingis ir 
pirmieji skautiškų vienetų 
steigėjai — sk. vytis si. Pau
lius Jasiukonis ir vyr. skautė 
si. Elė Truškauskaitė-Ban- 
džiulienė; 2002 m. — išei
nantis į pensiją klebonas 
prel. Algirdas Olšauskas ir 
būsimas klebonas kun. Sta
nislovas Anužis.

Rajonui kas kelinti metai 
tenka surengti International 
Day of Scouting. Mūsų eilė 
buvo 2001 m. kovo 17 d. Su
eigos programą pravedė tun- 
tininkas s. fil. Vytenis Vilkas.

2001 metai rajone buvo 
ypatingi — visi tradiciniai 
renginiai turėjo jubiliejaus 
mintį; ta proga buvo renkama 
medžiaga nuo pat organizavi
mosi pradžios ir išleistas 
atskiras „Skautų aido”

numeris. Jį redaguoti malo
niai sutiko ps. fil. Antanas 
Mažeika, o menišką viršelį su
kūrė vyr. sk. Rasa Matu- 
laitytė-Hendrickson. 70-ties 
puslapių leidinys buvo finan
suotas vietoje surinktomis au
komis iš skautiškų vienetų, 
įvairių organizacijų bei 
pavienių asmenų.

Jubiliejiniai metai buvo 
apvainikuoti rudenį, lapkričio 
18 dieną iškilminga rajono 
sueiga ir pokyliu. Garbės sve
čiai atvyko iš toli: Seserijos 
VS v.s. Rita Penčylienė iš Či
kagos ir Brolijos VS v.s. Ro
mas Otto iš Kanados. Savo da
lyvavimu rajono šventę pager
bė ir iš Arizonos atvažiavęs 
brolijos Garbės gynėjas v.s. fil. 
Kazys Matonis su žmona v.s. 
fil. Gilanda; ir Los Angeles 
apylinkėse gyvenantys — 
Brolijos VS pavaduotojas v.s. 
fil. Albinas Sekas, buvę du 
Brolijos VS v.s. fil. Eugenijus 
Vilkas ir v.s. fil. Vytautas 
Vidugiris; Geležinio Vilko 
ordino kavalierius v.s. fil. 
Mykolas Naujokaitis, ASS 
pirmininko pavaduotojas v.s. 
fil. Zita Rahbar.

Į šventę atvyko ir kelios

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
Metams 1/2 metų 3 mėn.

JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www,c8rrteftorsurgeryanct)reastheeWi.com

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Tai - Jūsų laikraštis
DRVIGAS

buvusios tuntininkės: ps. Da
nutė Gustaitė-Janutienė (1960 - 
1964) iš Berkley, CA, ir ps. 
Audra Griniūtė-Kunf (1981- 
1983) iš Yucaipos, CA; buvusi 
vietininkė ps. Danguolė 
Pulkauninkaitė-Bartkuvienė 
(1952-1956), įspūdingai papa
sakojo apie pačius pirmuosius 
skautavimo žingsnius mūsų 
rajone.

Paskutiniaisiais metais 
rajone didėja liepsnelių ir gi
liukų būreliai. Į skautų ir 
skaučių gretas jungiasi nese
niai iš Lietuvos atvykę. Ra
jonas siunčia pažengusį jau
nimą į „Ąžuolo-Gintaro” va
dovavimo mokyklas.

Rajono jaunimo sueigos 
vyksta Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, už ką rajonas 
yra labai dėkingas parapijos 
administracijai, kuri visoke
riopai remia skautišką veiklą.

Rajono skautai ir skautės 
niekad nepamiršta Kalėdų ge
rojo darbelio. Jau treti metai 
surinktas aukas siunčia Šiau
lių Vaikų globos namams.

Rajono vadiją 2000, 2001 
ir 2002 metais sudarė:

v.s. Birutė Prasauskienė 
— rajono vadė

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

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

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

iarus. r\aiDame iieiuvisKai.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074.

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

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

630-941-2609

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS

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

s. Tadas Dabšys — LSS 
Brolijos atstovas

v.s. Daina Kasputienė — 
LSS Seserijos atstovė

s. Danutė Mažeikienė — 
„Palangos” tunto tuntininkė

s. Vytenis Vilkas — „Kalniš
kių” tunto tuntininkas-

ps. fil. Teresytė Giedrai
tytė ir ps. fil.Vilija Žemai- 
taitytė LSS ' ■ '

ASS kopirmininkės 2000- 
2001 metais.

ps. fil. Teresytė Gied
raitytė — LSS ASS pirmi
ninkė 2002 m. '

v.s. Zita Rahbar — „Ku- 
nig. Gražinos” būrelio vadovė 

v.s. Alfonsą Pažiūrienė — 
Skautininkų Ramovės” se
niūnė L

ps. Renė Vizgirdienė — iž
dininkė '■ ' !; 1

s. Rimas Stočkus —«• ,jRam-
bynas” stovyklavietės k-to 
pirm. 2000-2001 m.

sk. v. Vincas Giedraitis — 
stovyklavietės k-to pirm. 2002 
m.

Rajono veiklos duomenys 
surinkti iš rajono vadės pa
teiktų raštų.

v.s. Vanda Zelenienė
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SAVAITĖS SPALVOS: NUO PADLAIŽIŲ IKI 
ISTORINIŲ DIDVYRIŲ

Po prezidento rinkimų, 
kuriuos laimėjo Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas 
Rolandas Paksas, Lietuvos 
nuotaika tarsi nedaug kuo ir 
pasikeitė: buvo dar vis dėlio- 
jami rinkimų argumentai. 
Tiesa, dalis politikų ir žinia- 
sklaidininkų pradėjo glaistyti 
savo priešrinkiminius iššū
kius, nukreiptus prieš Paksą, 
bet tendencija neigiamai ver
tinti išrinktąjį prezidentą 
išliko. Komentuodamas politi
nę situaciją Teisės instituto 
prof. ir buvęs užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pa
sakė: „nereikia niekinti Pak
so”, bet tuo pačiu jis ir pa
reiškė, kad Pakso nepagarba 
siekia gana toli. O valstybei, 
kurios prezidentas yra nieki
namas, tai labai blogai: ne
lieka atramoš, autoriteto, ku
riuo galima remtis, nes prezi
dentas, pagal tradiciją ir 
Konstituciją, yra aukščiausią 
postą užimantis žmogus. Mė
ginimai išrinktąjį prezidentą 
„baltinti” situaciją padaro dar 
negražesnę, nes kyla įtarimai 
apie kalbančiojo nuomonės 
arba garbės neturėjimą. Štai į 
„Žinių radiją” išėjo krikščio
nių demokratų valdybos pir
mininkas Petras Gražulis, ku
rio partija rėmė V. Adamkų, ir 
pradėjo barti politikus bei 
žiniasklaidininkus, kliuvo 
netgi užsienio spaudai, už tai, 
kad Paksą pravardžiuoja po
pulistu. Bet jis nė vieno argu
mento nepaminėjo, kodėl Pak
so nereiktų vadinti populistu. 
O šį vardą jis gavo dėl to, kad 
prieš rinkimus papylė daug 
pažadų, kuriais negalima pa
tikėti. Dar daugiau — su poli
tika nesusipažinusį žmogų 
galėjo netgi apgauti. Šiandien 
žiniasklaida dirba labai ope
ratyviai, ir štai po valandos, 
kai P. Gražulis išėjo į radiją 
su minėta ginamąja kalba, 
„Delfi” interneto tinkle pa
sirodė ironiška žinutė: „Krikš
čionys demokratai mėgina 
baltinti Pasko rinkimų kam
paniją”. Labai įdomu, kad po 
valandos šios žinutės šiame 
interneto tinkle jau nebebuvo. 
Galima įtarti esant tikimybę, 
jog kuriasi Pakso konjunktū
ra, kuri kontroliuos tautos 
nuotaikas.

Pakso komanda vis dar 
gyvena ne pačius geriausius 
laikus. Laidoje „Spaudos klu
be” per Nacionalinę televiziją 
karšta buvo netgi stipriam 
politikui bei politologui Al
vydui Medalinskui, kuris pas

110 METŲ KARVEDŽIUI 
J. VARIAKOJUI
STASYS IGNATAVIČIUS
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Pik. ltn. J. Variakojo gimi
mo metinių iškilmės prasidėjo 
gėlių padėjimu prie Nežino
mojo Kareivio kapo ir Laisvės 
paminklo Vytauto Didžiojo 
Karo muziejaus sodelyje. Gė
les padėjo žymaus karvedžio 
sūnus inž. Jonas Variakojis, į 
renginius atvykęs iš Čikagos, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos pirmi
ninkas dim. kpt. A. Petruše
vičius, šios organizacijos kau- 
no skyriaus pirmininkas, 
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus skyriaus vedėjas A. J. 
Markūnas, DLK Birutės ka
rininkų šeimų moterų draugi
jos Kauno skyriaus pirmi
ninkė E. Almonaitienė, Kauno 
karininkų ramovės viršininko 
pavaduotojas dim. kpt. A. Da
gys ir Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus direktorius J. 
Jurevičius.

Pagrindinis renginys vyko 
neseniai atnaujintuose Kauno 
Karininkų ramovės rūmuose.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Paksą perbėgo paskutinėmis 
dienomis prieš rinkimus. Po
litikas nesugebėjo atmušti, 
nors žodžių niekada netrūk
davo, kaltinimų ir pašaipos, 
skirtos Pakso rinkimų re
torikai. Pokalbyje dalyvavo 
pora žurnalistų ir po vieną so
cialdemokratų bei sociallibe
ralų atstovą. Kaltinimai buvo 
tie patys, kurie skambėjo ir 
prieš rinkimus bei rinkimų 
naktį. Ir kol kas, bėgant 
savaitei, Paksas dar nesugrio
vė nė vieno kaltinimo, nes ne
bandė pasiūlyti nė vienos 
problemos sprendimo. Rinki
mų naktį jis keletą kartų 
pasakė, kad jam susipažinti 
su Lietuvos problemomis ne
reikės nė vienos dienos. Tiesa, 
išrinktasis prezidentas bandė 
į politikos rinką išmesti mintį, 
kad važiuos į Briuselį „pra
mušti” finansavimą trečiajam 
Ignalinos atominės elektrinės 
reaktoriui statyti, bet čia pat 
iš jo buvo pasijuokta, kad de
rybos su Briuseliu jau baigtos, 
o užsienio reikalų ministras 
netgi išdrįso pareikšti, kad 
Lietuvai toks reaktorius ne
reikalingas (tai abejonei yra 
pagrindo, nes Lietuva Igna
linoje pagaminamos elektros 
energijos sunaudoja tik keletą 
procentų, likusią su nuosto
liais parduoda kaimynams).

Tyla ir Rolando Pakso 
komandoje. Pasižymėjo tik 
rinkimų štabo vadovė Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė, ir taip 
pat ne iš gerosios pusės. Išė
jusi į diskusiją vienoje iš tele
vizijų, išmetė savaitės prizo 
vertą frazę: „Dėkit programas 
į šalį, rinkimai baigėsi”(?),

„Dainavos” ansamblis.

Minėjimo dalyvius, kurių at
vyko per 150, iškilmingus 
maršus grojant, pasitiko 
karinių oro pajėgų pučiamųjų 
instrumentų orkestras.

Prieš minėjimą salės pri
eigose buvo atidaryta LKKSS 
Kauno skyriaus pirmininko, 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus skyriaus vedėjo A. J. 
Markūno sudaryta ekspozicija 
apie pik. ltn. J. Variakojį. 
Ekspozicijos eksponatai bylojo 
apie karvedžio šeimą, mokslus 
Piarnu gimnazijoje ir Petra
pilio universitete, Nepriklau
somybės kovas, karo tarnybą, 
darbą susisiekimo ir krašto 
apsaugos ministerijose, gyve
nimą ir visuomeninę veiklą 
svetur. Ekspozicijos sudaryto
jas trumpai papasakojo apie 
kai kuriuos eksponatus, tarp 
kurių buvo ir inž. J. Variakojo pa
dovanoti asmeniški tėvo relik
tai, iš Rusijos karo istorijos 
archyvo gauti dokumentai ir kt.

Minėjimas prasidėjo Lie

siūlė pašnekesio dalyviams. 
Ši veikėja, buvusi žurnalistė, 
buvo bene svarbiausia Pakso 
rinkimų laimėjimo kalve. 
Pakso rinkimų kampanijoje 
labai nesunkiai galima buvo 
atpažinti sovietiniais ir pir
maisiais posovietiniais metais 
jos per Lietuvos TV rengtų 
saldžių ir tuštokų televizijos 
laidų triukšmelį. Pakso rin
kimų „šou” ji modeliavo ne
sudėtinga žurnalistine sukty
be: mokėjimu skraidyti lėktu
vu ir daryti triukus. Kan
didatas buvo nusileidęs be
veik kiekviename rajone. Vie
noje vietovėje malūnsparnio 
sukeltas vėjo gūsis buvo 
nukėlęs net mokyklos stogą. 
Galima įsivaizduoti, kad 
šlapią rudenį ir ankstyvą 
žiemą provincijoje gerokai 
praskaidrindavo iš dangaus 
nusileidęs Pakso malūnspar
nis: tikro daikto daugelio 
rajonų gyventojų tikriausiai 
nebuvo savo gyvenime matę, 
ir jiems tai darė įspūdį. 
Triukai buvo daromi ir iš poli
tikos: tapęs prezidentu jis 
žadėjo pakelti pensijas, su
mažinti mokesčius, pakeisti 
vyriausybę, įvesti tvarką. 
Nors tvarkai įvesti jam kaip 
tik trūksta charakterio tvirtu
mo: per savo neilgą politiko 
gyvenimą jis daug kartų bėgo 
nuo problemų, kurių nesuge
bėjo spręsti. Pasuodavo prie 
pirmos nedidelės kliūties. 
Būtent dėl tų charakterio sa
vybių Paksas šiandien pjauna 
nepagarbos derlių. Taip, rei
kia skaitytis su daugumos 
rinkėjų, kurių balsais jis buvo 
išrinktas prezidentu, nuo

tuvos himnu, tylos minute 
pagerbiant visus žuvusius ir 
mirusius Lietuvos kovotojus ir 
gėlių bei kardo padėjimu prie 
dukart Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalieriaus, buvusio krašto 
apsaugos ministro pik. ltn. Jo
no Variakojo portreto.

Renginio vedantysis ir vie
nas organizatorių, Kauno 
karininkų ramovės virši
ninkas kpt. G. Reutas minėji
mo dalyviams pristatė į rengi
nį atvykusius garbius svečius 
— Kauno miesto vicemerą G. 
Budniką, Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių są
jungos pirmininką, Vyčio Kry
žiaus ordino kavalierių d;m. 
kpt. A. Petruševičių, Karinių 
oro pajėgų vado pavaduotoją 
pik. ltn. A. Karalavičių, gene
rolo J. Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos viršininko pava
duotoją pik. ltn. A. Duda- 
vičių, KASP Kauno apskrities
2-os Dariaus ir Girėno rink
tinės vadą pik. Int. A. Plieskį, 
buvusį gen. St. Raštikio pus
karininkių mokyklos virši
ninką dim. pik. B. Vizbarą, 
LŠS Kauno apskrities 2-os 
Vytauto Didžiojo rinktinės va
dą ats. vyr. ltn. R. Dunauską, 
Lietuvos politinių kalinių ir

mone, kaip pataria prof. 
Povilas Gylys, bet nematyti 
silpnų būsimo prezidento 
vietų negalima. Nutylėtos jo 
asmens silpnybės gali daug 
kainuoti. Jos gali tapti silp
nomis valstybės politikos vie
tomis.

Sukurti efektingą rinkimų 
spektaklį nesunku, nes šian
dien Lietuvoje reklamos ir 
renginių specialistų pakanka, 
svarbiausia yra turėti pinigų 
specialistams samdyti, bet 
įlipti į viršukalnę viena, o kaip 
ten užveisti sodą, jau kita. 
Suprantama ir žmogiška ap
linkos reakcija, kai į valdžią 
ateina neplanuotas politikas. 
Bet tame yra ir šališkumo. 
Štai pikčiausiai Paksą puola 
konservatoriai, kurie jį kažka
da iškėlė. Buvusio saviškio la
bai nesinori matyti preziden
tu. Tai nemalonu ir daugeliui 
kitų politikų, kurie mano 
esantys vertesni. Bet reikia 
guostis, kad politika — toks 
žaidimas, kad nežinai, ar lai
mėjęs, ar pralaimėjęs būsi lai
mingesnis. Taigi, dar nežinia, 
ar Paksui labiausiai pasisekė.

„Laisvosios Europos” radi
jas teigia, kad ir Vakarų spau
doje apie mūsų išrinktojo 
prezidento kompetenciją kal
bama ne iš gerosios pusės, bet 
kai kurie gynėjai sako, kad 
kritika išsakoma cituojant 
Lietuvos politikus. Bet užtat 
Baltarusijos rusiškai vedamas 
TV kanalas Paksui skyrė labai 
daug pagarbaus dėmesio. Jis 
buvo giriamas, prie jo gerų 
darbų buvo priskaičiuota tai, 
kad jis buvo Lietuvos komu
nistų partijos narys ir kad jo 
premjeravimo laikais prasi
dėjo Rusijos pramonės gigantų 
invazija į Lietuvą.

Bet, reikia pripažinti — 
šis įvykis išjudino Lietuvos po
litikus. Suskato jungtis libe

tremtinių sąjungos valdybos 
pirmininką A. Lukšą, Lie
tuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios kolegijos viceprezi
dentą kunigą A. Kvedaravičių, 
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus direktorių J. Jurevičių, 
buvusį Vilniaus miesto merą, 
Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjungos pirmininką dr. V. Ja
sulaitį, LDK Birutės karininkų 
šeimų moterų draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkę E. Almo- 
naitienę, karvedžio J. Varia
kojo artimuosius ir kt.

Pagrindinį pranešimą apie 
pik. ltn. J. Variakojo nueitą 
gyvenimo kelią, jo pasiauko
jančią kovą už Lietuvos laisvę, 
meilę ir nuopelnus tėvynei, 
gyvenimą ir visuomeninę veiklą 
svetur perskaitė Stasys Ig
natavičius, kuris pranešimą 
baigė savo kūrybos eilėraščiu 
.Karvedžiui Jonui Variakojui”.

Apie šį iškilų Lietuvos 
žmogų renginyje pasisakė 
Kauno miesto vicemeras G. 
Budnikas, LKKSS pirmi
ninkas dim. kpt. A. Petruše
vičius ir Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios kolegijos 
viceprezidentas kunigas A.

ralai ir centristai, V. Adamkus 
siūlo kurti šešėlinę vyriausy
bę, trauktis žada KD vadovas 
dr. K. Bobelis, vadovą skel
biasi keisią konservatoriai.

Tai praėjusios savaitės 
atgarsiai, o ši savaitė pra
sidėjo visai kita tonacija — iš
kilmingu Seimo posėdžiu, 
skirtu 1983 m. ir 1991 m. 
sausio 13-osios paminėjimu. 
Posėdyje dalyvavo daug gar
bingų svečių iš Europos. 
Priežastis — sukanka 20 metų 
nuo 1983 m. Europos Parla
mente priimtos rezoliucijos, 
palaikančios Baltijos valsty
bių apsisprendimo teisę. Tai 
rezoliucijai atsirasti pagrindą 
sudarė 45 Baltijos valstybių 
disidentų 1979 m. pasirašytas 
memorandumas. Seimo posė
dyje dalyvavo ir kalbėjo du 
memorandumo signatarai: 
latvis Intis Zalitis ir lietuvis 
Vytautas Bogušis. Vieną ge
riausių savo kalbų Lietuvoje 
pasakė dr. Kazys Bobelis, tuo 
metu 1983 m., išeivijoje buvęs 
VLIKo pirmininkas ir kartu 
su Europarlamento nariais 
krikščionimis demokratais 
siekęs rezoliucijos priėmimo. 
Šiandieninis Seimas, kurio 
daugumą sudaro buvusių Lie
tuvos komunistų koalicija, 
vienbalsiai priėmė deklaraci
ją, išreiškiančią padėką kovo
tojams už Lietuvos laisvę ir 
demokratinei Europai už 
lietuvių tautos laisvės siekio 
rėmimą. Deklaraciją perskaitė 
Socialdemokratų partijos va
dovas Vytenis Andriukaitis, 
kurio tėvas taip pat buvo pa
sirašęs po 1979 m. disidentų 
memorandumu.

Taigi, Lietuvoje verda 
gyvenimas, jame daug spalvų. 
O tai gal ir yra svarbiausia, 
nes rodo valstybės gyvas
tingumą.

Kvedaravičius.
Inž. J. Variakojis susirin

kusiems papasakojo apie savo 
tėvą, jo žmogiškąsias savybes, 
pasiaukojimą dėl vaikų, visuo
meninę veiklą Lietuvių karių 
veteranų sąjungoje „Ramovė” 
ir išeivijos Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių są
jungoje, kruopštų darbą ra
šant knygą apie 4 pėstininkų 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pulką, karvedžio tikėjimą

Pik. ltn. J. Variakojo minėjimas Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje. Jonas Variakojis kalbasi su gimnazijos 
mokiniais. Šalia jo aktorius Leonas Ciunis. J. Ivaškevičiaus nuotr.
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Bronius Nainys

Marija, gelbėk mus
Giedos „Dainava” sausio 

19-tą, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, Švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių bažnyčioje Marąuette 
Parke. Tai bus ansamblio tra
dicinis, kas dveji metai ruošia
mas, religinės muzikos kon
certas, skirtas Sausio Trylik
tosios aukoms prisiminti. O 
šiais metais tuo pačiu koncer
tu bus paminėta ir Sibiro 
lietuvių maldaknygės 50 metų 
sukaktis. Maldaknygė — ne
didelis, ranka rašytas, trem
tinės Adelės Dirsytės kūri
nėlis, iš atskirų puslapių su
siūtas į knygutę, tremtinių 
pirštais pagamintu medžia
giniu ornamentuotu viršeliu. 
Maldaknygė slaptais keliais 
pasiekė Vakarus, jo krikščio
niškose bendrijose rado at
garsį ir buvo išversta į dešimt 
kalbų. Dėl jos ir koncerto 
pavadinimas.

Apie koncertą „Draugo” 
skaitytojams papasakojo Aldo
na Šmulkštienė praėjusį šeš
tadienį, todėl ir nebėra pras
mės tos istorijos kartoti. Vis
kas, ko reikia visuomenei ži
noti, pasakyta: koncerto vieta, 
diena, valanda, programa, jos 
atlikėjai. Tačiau prieš savaitę 
ansamblio meno vadovo — di
rigento Dariaus Polikaičio 
skambutis dar ir mane ant tų 
bėgių užkėlė. Kviečiu į kon
certą, sako, apie kurį tada aš 
dar nieko nežinojau, nors 
bebuvo likę tik 10 dienų, ir 
prašau pagalbos. Gelbėk, mal
dauja, parašyk ką nors, didy
sis mūsų pasirodymas Mar
ąuette Parko lietuvių baž
nyčioje „ant nosies”, o apie jį 
dar niekas nežino, nes niekas 
nerašo, neskelbia, negarsina. 
Va, tai tau, gal neverta, klau
siu? Ką, lepteli? Tik žvilg
telkim į koncerto tikslus:

Prisiminti tremtinius ir jų 
kančias už Lietuvą;

Paminėti ir pagerbti Sibiro 
maldaknygės autorę Adelę 
Dirsytę, rašytu testamentu 
tas kančias palikusią istorijai;

Sustiprinti savo dvasią 
Sibiro maldaknygėje įtvirtintu 
kilnumu, kuriuo autorė pa
čiomis sunkiausiomis sąlygo
mis sugebėjo išlaikyti meilę 
Dievui, artimui, tėvynei, netgi 
tiems, kurie ją skriaudė;

Ir svarbiausia — pagerbti 
pačius paskiausius kovotojus 
dėl Lietuvos laisvės, žuvusius, 
suluošintus ir sužeistus aną 
atmintiną sausio tryliktą Vil
niuje, prie Televizijos bokšto, 
nuogomis rankomis stojusius 
prieš okupanto tankus.

Lietuvos išsivadavimu ir jo 
paskutines gyvenimo dienas. 
Jis padėkojo renginio organi
zatoriams ir atvykusiems 
paminėti jo tėvo 110-ąsias 
gimimo metines bei pagerbti 
jį, tuo pačiu džiaugėsi gražiai 
atremontuotais Kauno kari
ninkų ramovės rūmais ir jų 
patalpomis. Rūmų šeiminin
kas kpt. G. Reutas įteikė inž.
J. Variakojui Ramovės atmini
mo dovaną.

Ir mano nervai įsitempė. 
Nes ką tik buvau perskaitęs 
„Lietuvos ryte” straipsnį apie 
tų kovotojų likimą. Apie žuvu
sius dar ir valdžios pakalba, 
nes nieko nekainuoja, keletas 
suluošintų ir pašalpas gauna, 
bet keli šimtai lengviau su
žeistų, sprogusiais ausų būg
neliais, sumenkintu regėjimu, 
rankų, kojų sužalojimais, ku
riems reikia nuolatinės medi
cinos pagalbos, vaistų, palikti 
sau žinotis. Aprašyta padėtis 
graudi. Kodėl taip yra? „Kaip 
vadinti valstybę, kuriai nerūpi 
jos gynėjai?” — klausia 
straipsnio antraštė jos vadovų 
dėmesiui. Bet jų atgarsio nėra. 
Neturi pinigų? Juokai. Ką tik 
praėję prezidento rinkimai 
akivaizdžiai p liudijo, kaip 
taškomi milijonai litų jais 
mulkinamų piliečių balsams 
laimėti. Keli šimtai tūkstan
čių litų ten ir iš Čikagos nu
skriejo. Bent dešimt nuošim
čių tų pinigų pasukus, tokias 
teises lietuvių tautai iškovo
jusiems, sužeistiesiems, užtektų 
ir jų gydymui, vaistams, o 
šiame jaukale gal bent dalelę 
ir savo vertės jie pajustų. 
Tačiau juos užmaršty laikant 
jau net dešimtį metų, gal 
tikrai laikas sušukti „Marija, 
gelbėk mus”, nes neatrodo, 
kad be jos pagalbos ši padėtis 
pagerėtų.

Tad labai gražus „Daina
vos” ansamblio užmojis bent 
religiniais koncertais šiuos 
valstybės gynėjus bei jų auką 
tėvynei mums priminti. Bet 
argi čia tik „Dainavos” parei
ga? Ar nereikia ir visuomenei 
savo dalį atiduoti ir į ansamb
lio užmojį atitinkamai atsi
liepti? Tačiau jeigu jau pačiam 
meno vadovui, šalia gausybės 
programos paruošimo bei at
likimo darbų, dar reikia ieš
koti ir koncerto garsintojų 
klausytojams į jį sukviesti, 
kažkokios pagalbos ir mūsų 
visuomenei reikia. Gal ne pa
čios Marijos, gal eilinio šven
tojo pakaktų, bet be tokių jėgų 
paspirties, atrodo, iš savo bė
dų ir mes nebeišsiirsim. Ne
jaugi jau tiek nusigyvenom, 
kad ir čia savo iškilius vei
kėjus, dar ir laisvalaikį lietu
vybės — lietuvių tautos nau
dai atiduodančius, paliekam 
sau žinotis. Ko gero, dar ne
rasim laiko net į „Dainavos” 
koncertą ateiti ir kartu su ja 
atiduoti pagarbą mūsų tautos 
didvyriams. Negi ir tokiuose 
reikaluose mums tikrai pri
reiks Marijos pagalbos šauktis?

Minėjimo proga grupei Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų ir 
savanorių LKKSS pirminin
kas dim. kpt. A. Petruševi
čius, LKKSS Kauno skyriaus 
pirmininkas A. J. Markūnas, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos valdybos 
pirmininkas dim. kpt. A. Luk
ša ir Kauno birutiečių pirmi
ninkė E. Almonaitienė įteikė 
LKKSS pažymėjimus ir ženklus.

Bus daugiau
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LIETUVA JO NENIEKINA
Ačiū Stasei Semėnienei, 

parašiusiai apie Lietuvos is
torijos svarbius faktus rašiny
je „Bush, Landsbergis, Putin” 
(2002.12.20 d.) Jos rašiniai 
visada domina objektyvumu... 
Tačiau autorės Iškelta mintis 
„...tiesiog neįmanoma su
prasti, dėl ko Lietuva jį nie
kina”... privertė mane, pasyvų 
skaitytoją, paimti į rankas 
plunksną. Ne, Lietuva jo ne
niekina! Prof. V. Landsbergį 
Lietuvos (ir ne tik Lietuvos) 
dori, politiką išmanantys 
žmonės labai vertina ir nenu
sisuko nuo jo, nes jis istoriniais 
faktais, logiškais apmąsty
mais lieka teisus, trukdo 
sauvaliauti; ano meto komu
nistinei nomenklatūrai, pen
kiasdešimt metų sovietiškai 
auklėtai Lietuvos liaudžiai, 
išsirinkusiai buvusius komu
nistus ir prisiplakėlius į 
aukščiausius dabartinės val
džios postus. Jis yra tvirtai 
nuoseklus, bebaimis net prieš 
Putin politiką. Jo politinė logi
ka praverčia ir dabartiniam 
JAV prezidentui G. W. Bush 
tarptautiniuose reikaluose.

Lietuva V. Landsbergio 
neniekina tikrai, niekina tik 
tie, kas ėjo į Sąjūdį, kad jį griautų 
iš vidaus, arba politikos neiš
manantys lietuviai, kuriuos 
50 metų okupacijos laiko
tarpis padarė tarybiniais 
inteligentais, istorikais, žurna
listais. Užaugę Lietuvoje, ži
nome, kad tik dorų tėvų vai
kai likome nesuluošinti komu
nistinės ideologijos. Be to, ži
nome, kad komunistai sunai
kino geriausius, darbščiausius 
žmones, kurie nespėjo pabėgti 
ar patikėjo jų pažadais.

Tai ko gi čia nesuprasti? 
Lietuva susiskaldžiusi į dorą 
ir protarybinę. Pasaulis verti
na V. Landsbergį, nes matė, 
kaip jis drąsiai, atkakliai, tole- 
regiškai, pasitardamas su S. 
Lozoraičiu, kitais pagalbi
ninkais pagreitino net TSRS 
griūtį. Lietuvoje kompartie- 
čiams vos neatėmė, ar bent su
silpnino, jų turėtą vienalytę 
valdžią, todėl partijos pavadi
nimą ji 2 pakeitė ir tebekeičia 
jau kelintą kartą. Jie tebeval- 
do Lietuvą.. Už A. Brazausko

pečių stovi filosofas A. Juo
zaitis Nepriklausomybės at
statymo aktą pavadinęs „isto
rine klaida”, šmeižė a.a. S. Lo
zoraitį, einantį į prezidento 
rinkimus, o pirmą kartą kan
didatuojančiam į prezidentus 
V. Adamkui, „kaip ir ankstes
niam atėjūnui”, pranašavo 
tokį pat likimą. A. Paulausko 
partijoje šūkauja buvęs uni
versiteto rektorius Pavilionis, 
Klumbys ir kt.

V. Landsbergis vedė, Są
jūdžio branduolio padedamas, 
Lietuvos žmones į nepriklau
somybę, o apsimetėliai griovė 
vienybę, kūrė partijėles ir bandė 
stabdyti nepriklausomybės 
įtvirtinimą. Istorijos proceso 
buvo neįmanoma sustabdyti, 
bet daugelį suklaidino A. Bra
zauskas, atsisakęs būti V. 
Landsbergio pavaduotoju At
kuriamojo seimo tarybos rin
kimuose — tai buvo, mano 
manymu, pirmoji priežastis 
visuomenės susiskaldymui. 
Tokie politikos veikėjai, kaip 
Veselkos, pavilioniai, klum- 
biai, kakčiai, andriukaičiai, 
sakalai, ozolai, sėdėdami val
džioje, parodė tikrus savo veidus.

Prof. V. Landsbergį šmei
žia ir drabsto purvais kai 
kurie žiniasklaidininkai. Argi 
pamiršome, kad į žurnalisti
ką, teisėsaugą ir kunigų semi
nariją daugeliu atvejų patek
davo tik KGB pritarimą gavę 
asmenys. Ach, kaip greit už
mirštama skriauda ir patiki
ma okupantų ideologijos pra
našais!

Skaitykime ką rašo dori žur
nalistai „Dienovidyje”, „Vals
tiečių laikraštyje”, „Lietuvos 
aide”, „Kauno laike”, Čikagoje 
„Lietuvių balse” apie V. Lands
bergį ir kitus nepriklausomy- 
bininkus. Kieno tribūna yra 
„Lietuvos rytas”, „Respublika” 
— aiškinti nereikia.

Toleregiškos politinės kryp
ties, pradėtos V. Landsbergio, 
einant į NATO ir Europos 
Sąjungą, jau negalėjo ne
vykdyti sugrįžę į valdžią kom- 
partiečiai. Konservatorių ir 
krikdemų (be atskilusio Bo
belio) pramintu keliu į Europą 
nuėjo daug mažų kaimyninių 
šalių. Štai už ką jį gerbia pa

saulis ir doroji Lietuvos pusė. 
Jis liko nuoseklus, nepalūžo 
neteisingai šmeižiamas ir 
menkinamas.

, Manau, jauni istorikai ob
jektyviai įvertins V. Lands
bergio — to tvirto Lietuvos 
Ąžuolo, indėlį nepriklausomy
bės atstatymo kelyje.

Pastarieji Lietuvos prezi
dento rinkimai nustebino 
menku rinkėjų aktyvumu. Tai 
rodo, kad žmonės tikrai nu
sivylę valdančiąja dauguma. 
Gaila, kad atsisakė kandida
tuoti gabus, energingas, eko
nomiką išmanantis politikas 
A. Kubilius — V. Landsbergio 
mokinys ir pasekėjas.

Jonas Arbačiauskas 
Oak Lawn

APLANKĖ DĖDĖS KAPĄ

Štai prieš Kalėdas gavau 
liūdnų prisiminimų pluoštą iš 
kun. Juozo Petraičio, MIC, 
kuris po mano brolio kun. Al
bino mirties darbuojasi, aptar
naudamas lietuvius ir ispa
niškai kalbančius imigrantus 
Australijoje.

Kun. Albinas Spurgis, MIC, 
daugelį metų buvo „Draugo” 
administratorium, prieš 17 
metų spalio 7 d. mirė ir pa
laidotas Adelaidės kapinėse 
Australijoje.

Mūsų dukros Kristina ir 
Egidija aplankė kunigą Juozą 
Petraitį ir, Šv. Kazimiero pa
rapijos moterų draugijos vei
kėjos Birutės Budrienės lydi
mos, nuvyko į kapines prie dė
dės kapb.

Daug prabėgo metų tik ne
tekties jausmas tebėra gyvas 
ir skaudus.

Antanina Lauraitienė
La Grange Park, IL

Adelaidės kapinės Australijoje. Iš kairės: Birutė Budrienė, Egidija ir Kristina Lauraitytės.

REIKIA ATITAISYTI

Trečius metus gyven
damas Amerikoje (Čikagoje) 
spėjau susidraugauti su 
„Draugu”. Šiame laikraštyje 
randu daug įdomių ir aktualių 
temų. Tačiau vienas dalykas, 
vartant „Draugo” puslapius, 
nuteikia labai nemaloniai. Tai 
skandinavų aviakompanijos 
SAS reklama. Tikrai nieko 
neturiu prieš šią aviakom
paniją, tačiau akį rėžia 
žemėlapis, atspausdintas šioje 
reklamoje. Tai klaidingas ir 
žeidžiantis lietuvių orumą 
žemėlapis! Jame Lietuva 
pavaizduota, kaip jau, ačiū 
Dievui, seniai neegzistuo
jančios Sovietų Sąjungos dalis. 
Šią klaidą būtina atitaisyti! 
Negi kompiuterio pagalba neį
manoma pakoreguoti žemėla
pio? Be Sovietų Sąjungos 
žemėlapyje pavaizduotos dar 
dvi, jau nebeegzistuojar čios, 
valstybės — Čekoslovakija ir 
Jugoslavija. Tokio „vaizdelio” 
„Drauge” neturėtų būti.

Audangas Grigonis 
Chicago, IL

AR YRA GARBĖ 
LIETUVAI TURĖTI TOKĮ 

SEIMO NARĮ

Išeivijos lietuvių didelio 
„dergiko” Seimo nario Ro
lando Pavilionio vieši pasisa
kymai nesiderina su oficialia 
valstybės politika ir daugelio 
gyventojų nuomone.

Pasisakymus apie Lietu
vos pakvietimą į NATO jis 
pavadino „tuščiais žodžiais”, 
jautėsi patekęs į „kvailių lai
vą”.

R. Pavilionio nuomone, JAV 
prezidentas George W. Bush

yra pavojingesnis už Irako 
diktatorių Saddam Hussein.

Įdomu, kodėl Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
neranda reikalo įspėti tokį kont
roversinį asmenį, ar pašalinti 
iš Seimo Švietimo ir mokslo — 
kultūros komiteto pirmininko 
pareigų?

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

PASIŽADĖJIMAI
2003-SIEMS METAMS

1. LF vis daugiau ir dau
giau paramos skirs Lietuvai.

2. PLB ir LB neberuoš nie
kam nereikalingų „istorijų”.

3. Čikagos lietuvių opera 
surinktus pinigus paskirs Lie
tuvos našlaičiams bei invali
dams.

4. Visi studentai iš Lie
tuvos, baigę studijas užsieny
je, grįš į Lietuvą.

5. Rolandas Pavilionis 
įstos į vienuolyną.

6. Algirdas Brazauskas ne- 
bešaudys šernų.

7. V. Adamkus ves Lietuvą 
į NATO ir EU.

8. „Draugas” nespausdins 
nesąmonių.

9. Bronius Nainys pradės 
visus mylėti.

10. Visi užsienio lietuviai 
visomis jėgomis rems Lietuvą.

Antanas Klimas
Rochester, N.Y.

PO MŪŠIO KUMŠČIAIS 
NEMOJUOJAMA

Kiekvienas mūsų kraštie
tis, esantis šioje Atlanto pu
sėje, turi savo praeities istori
ją. Neretai jos būna graudžios, 
o kartais netgi ir tragiškos. 
Kone visi paverkšlename, pri

siminę namie likusius artimuo
sius ar jų materialinius var
gus. Prisiminimais neramiai 
paklaidžiojame po mielas vie
tas bočių žemėje, vildamiesi 
kada nors ten ateisiant visų 
laukiamam, idealiam rytojui. 
Rytas išaušta kasdieną, tęs
damas veik nepakitusį vaka
rykštį gyvenimą. Laikas men
kai įtakoja norimas permai
nas, tik jame kuriantys pa
lieka savo veiklos žymes. Ta
čiau būna momentų, kai jis su
teikia didelę jėgą kiekvienam, 
leisdamas prisidėti prie istori
jos raidbs. Tokią galimybę tu
rėjome visai neseniai, rinkda
mi Lietuvos, o taip pat ir 
mūsų pačių, išsibarsčiusių]ų 
svečiuose kraštuose, vadovą.

Nei vienas prezidentas 
stebuklingos lazdelėš neturi, 
visi jie yra mirtingieji. 
Kiekvienas privalo sulošti 
jiems patikėtą partiją pridera
mai, nes pakartoti praėjusios 
dienos niekas negali.

Lietuva žengia link naujo 
istorijos tarpsnio, kurs naują 
Europą, kuri žada pažerti mil
ijonus. Vienas buvusių kandi
datų į prezidentus yra pareiš
kęs, kad šią paramą turi 
pajusti kiekvienas šalies gy
ventojas. Visiems supranta
ma, kad be kompetentingo va
dovavimo kraštui šito tikėtis 
yra naivu, nes valdininkija jau 
apimta eurų karštligės. Vals
tybė privalo „pasveikti” ir iš
gyventi be labdarų. Todėl visi 
privalėjo būti deramai pasi
rengę tam momentui, tačiau 
taip ir liko verkšlenanti, nie
kam nelinkinti gerovės bei 
nenorinti kurti — keisti. Būtų 
jiems, patiems pravartu 
žinoti, kiek tokių, kurių balsas 
neva nieko nelemia, susidarė. 
Jų atsirado tikrai ne dešimtys 
ar šimtai. Tad palinkėkim 
jiems dvasios stiprybės ir su
laukti kitos progos, o ku
riantiems nenuleisti rankų. 
Te triūsų tikrieji namai niekuo 
nenusileidžia laikinajai prie
glaudai.

Jonas Paberžis
Čikaga, IL

NEVYKĘS STRAIPSNIS

2002 m. gruodžio 12 d. 
„Drauge” išspausdintas Stasio 
Ignatavičiaus straipsnis „Bri
gados generolui Stasiui Dir
mantui — 115”.

Kadangi žinojau, kada 
gen. St. Dirmantas mirė, išsi
traukiau 1975 m. „Kario” žur

nalo komplektą ir perskaičiau 
Jono Švedo straipsnį apie a.a. 
gen. St. Dirmantą. Straipsnis 
parašytas be priekaištų, bet to 
negalima pasakyti apie Stasio 
Ignatavičiaus straipsnį. Su
laukus vyresnio amžiaus, gal 
geriau iš viso rimtesnių straips
nių nerašinėti. Čia dar ne taip 
seniai vienas parašė nekro
logą apie vieną garbingą mo
terį ir tiek pridarė klaidų, kad 
dabar turbūt savo „žurna
listinę” karjerą baigė visam 
laikui.

Grįžkime prie Stasio Igna
tavičiaus straipsnio. Paminė
siu tik dvi stambesnes klai
das, kurios galėjo įvykti per 
skubotumą ar neapsižiū
rėjimą: (...) „1924 m. kovo 
mėn. St. Dirmantas skiriamas 
artilerijos,, inžinerijos, topo
grafijos ir karo teisės lektoriu
mi, jam suteikiamas kapitono 
laipsnis”.

Po kitų 20 eilučių skaito
me ir vėl naują deimančiuką. 
Turiu vėl cituoti: „(...) 1924 m. 
kovo mėn. skiriamas Aukštųjų 
Karo Technikos kursų virši
ninku, jam suteikiamas majo
ro laipsnis”.

Taigi per tuos pačius me
tus ir tą patį mėnesį, tam pa
čiam karininkui suteikiami 
kapitono ir majoro laipsniai?! 
Esu kilęs iš kariškių šei-mos ir 
dar tokių nesąmonių negirdė
jau. Man įdomu yra tik viena: 
klaidos padaromos ypač 
sulaukus senyvo amžiaus, bet 
kur „Draugo” redaktoriai? To
kias klaidas ir eilinis skaityto
jas sugaus, nes tokios klaidos 
tik rodo redaktorių neapdai
rumą. Šeštadienio „Drauge” 
(2003 m. sausio 4 d.) tas pats 
St. Ignatavičius pradėjo naują 
straipsnį, pavadintą „110 
metų karvedžiui J. Varia
kojui”. Na, ką gi skaitysim, 
nes tokias „baikas” skaityti 
yra gana įdomu. Kas tas per 
karvedys — nežinau, gal suži
nosim iš St. Ignatavičiaus.

Leonas Baltušis- 
Baltušauskas 
De Forest, WI

* Rolandas Paksas taps 
pirmuoju prezidentu, kurio 
atlyginimas bus mažesnis nei 
kai kurių kitų aukščiausios 
valdžios pareigūnų. Pagal 
naujai priimtus įstatymus, 
prezidentas gaus 20 minima
lių atlyginimų algą, arba 
8,600 litų. Atskaičius mokes
čius, prezidentui kas mėnesį 
liks apie 5,600 litų. (R, Elta)

•Jeigu norite, kad ledo 
kubeliai būtų tikrai skaidrūs 
ir spindėtų, prieš juos sušal- 
dant, užvirkite vandenį. Žino
ma, jį reikia atvėsinti, prieš 
supilant į formas ir dedant į 
šaldiklį.

•Žuvų ar silkių kvapas
nuo rankų lengvai pranyks, 
jeigu jas suvilgysite šviežiomis 
citrinų sultimis arba actu.

•Turbūt nežinojote, kad
vyno butelis paprastai talpina 
apie tris ketvirčius litro skys
čio.

•Apskaičiuojama, kad
JAV-se auginama per 100 mi
lijonų karvių ir jaučių.

BANANŲ TORTAS
1 dėžutė paruoštų pyragui 

miltų (yellow cake mix)
1/2 puod. šviesiai rudo 

cukraus, suspausto matuojant
1/2 šaukštelio cinamono
2 vidutinio dydžio gerai 

išnokę bananai, sutrinti

ŠEIMININKIŲ
KERTELE

Paruošia Adelė

1/2 puod. canola aliejaus
3 kiaušiniai, arba 1 dėžutė 

be trynių kiaušinių produkto 
(Better’n eggs; Egg Beaters) ir 
vieno kiaušinio baltymas

1 puod. vandens
Įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Pariebaluoti 13x9 
colių dydžio keptuvą, dugną 
labai plonai pabarstyti mil
tais.

Į dubenį sudėti visus pro
duktus. Elektriniu plakikliu 
sumaišyti, po to gerai išplakti, 
kol tešla bus lygi. Supilti tešlą 
į keptuvą ir kepti apie 40 mi
nučių. Išėmus atvėsinti ant 
grotelių.

Tortą galima įvairiai pa
puošti arba aptepti paprastu 
minkšto sūrio (cream cheese) 
aptepimu. Kadangi čia vengia
ma cholesterolio ar per didelio 
riebalų kiekio, naudoti sūrį be 
riebalų (fat free), sumaišant jį 
su 1 puod. malto cukraus, 1 
šaukštelių bananų prieskonių 
(banana flavor extract) ir 1 
šaukštu citrinos sulčių.

Pastaba: į tešlą galima

įberti pusę puod. tamsių razi
nų; kapotų riešutų; kapotų 
džiovintų abrikosų ir pan.

Tetos Viktorijos receptas

PICOS KĄSNIUKAI
1 prancūziškos duonos 

kepaliukas (apie 6 unicjas, 14 
colių ilgio), supjaustytas 1/2 
colio storumo riekutėmis — 
išeina apie 24 riekutės)

3/4 puod. paruošto picos 
padažo iš dėžutės (pizza sauce)

1 uncija plonai supjausty
tos ir sukapotos „pepperoni” 
dešros

3 uncijos sutarkuoto mo- 
zzarella sūrio (apie 3/4 puod.)

1 šaukštas smulkiai su
pjaustyto baziliko (džiovinto 
arba šviežio)

Įkaitinti orkaitę iki 400 
laipsnių F. Sudėti duonos rie
keles ant neriebaluotos kepi
mo skardos, neapverčiant pa
kepinti, kol truputį pagelto
nuos, apie 5 minutes. Išimti iš 
orkaitės. Sumaišyti picos pa
dažą su „pepperoni”. Padalinti 
vienodai ant visų duonos rie
kelių, ant viršaus užbarstyti 
mozzaralla sūrį. Orkaitės tem
peratūrą nustatyti ant „broil” 
ir picos kąsnelius pakepinti 
apie 2-3 minutes, kol sūris 
ištirps.

DIETINĖ PICA
2 šaukštai kviečių gemalų 

(wheat germ)
2 pakeliai, po 15 uncijų

kiekvienas, sušaldytos pica 
tešlos 1 puod. be riebalų varš
kės — ricotta cheese

1/2 puod. tarkuoto suma
žinto riebumo (part-skim) 
mozzarella sūrio

1 šaukštelis smulkiai su-, 
kapoto česnako

1/4 šaukštelio čiobrelių 
(thyme) ir raudonėlio (ore- 
gano)

Picos tešlą atšildyti. Or
kaitę įkaitinti iki 450 laipsnių
F. Kviečių gemalus įminkyti į 
picos tešlą, po to iškočioti 1/2 
colių storumu ant pariebaluo- 
tos picai kepti skardos. Du
benyje sumaišyti visus li-ku- 
sius produktus ir prieskonius. 
Viską užtepti ant iškočiotos 
tešlos, išlyginti, kad būtų vie
nodas sluoksnis; ant viršaus 
uždėti:

1 puoštelį supjaustytų bro
kolių galvučių

1/3 puod. pjaustytų juo
dųjų alyvuogių

1/2 puod. sausai pakepintų 
raudonų pipirų gabalėlių 
(roasted red pepper)

3 supjaustytus itališkus 
pomidorus (Roma arba plum 
tomą tos)

1 cukiniją supjaustytą 
siaurais ruoželiais

Kepti 18 minučių. Po to 
ant visų daržovių viršaus 
užbarstyti 1/2 puod. tarkuoto 
mozzarella sūrio. Kraštus 
apiberti likusiais kviečių 
gemalais. Kepti dar 2 minutes.

Pastaba: daržoves galima 
dėti įvairias — špinatus, špa- 
ragus, grybus ar kitokias.

TREJOPŲ PUPELIŲ 
SALOTOS

1 puod., supjaustytų maž
daug 1/2 colio ilgiu, žaliųjų 
pupelių ankščių

1 puod. taip pat paruoštų 
geltonųjų pupelių ankščių 
(yellovv wax beans)

1 dėžutė, 16 uncijų dydžio, 
rudų pupelių (kidney beans), 
nusunktų ir perplautų šaltu 
vandeniu

1/2 puod. pjaustyto žalio 
pipiro

1/2 puod. smulkiai suka
potų svogūnų

Pasūdytame vandenyje 
apie '2 min. pavirinti abiejų 
pupelių ankštis (tame pačiame 
puode). Nusunkti ir sudėti į 
didesnės talpos indą. Sudėti 
rudąsias pupeles, pipirą ir 
svogūnus.

Marinatas
1/2 puod. canola aliejaus
1/2 puod. raudonojo vyno acto
3/4 puod. cukraus
1/2 šaukštelio peletrūno 

(tarragon) — gali būti džiovin
tas arba šviežias

1 šaukštelis druskos
1/2 šaukštelio maltų pipirų
Viską gerai suplakti ir už

pilti ant daržovių, sumaišyti, 
uždengti ir palaikyti šaldy
tuve apie 6 valandas arba per 
naktį.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

AUTOMOBIUO] NAMŲ SVHKATOSIR
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION

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

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

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

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

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomoju 
kambarį Marųuette Parke. 

Geros sąlygos.
Tel. 773-386-6588.

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
[įg; Landmark 

properties
Bus. 773-2298761 
Res. 706425-7160 
Mobil 7738900206 
Pager 6303144330

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

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

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

Tel. 901-218-7481.
SIŪLO KELIAUTI

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

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

PARDUODA

Furniture for sale:. 
bedroom, couch, etc. 

Call after 6 p.m. 
Tel. 630-495-4006.



Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto’ (LR), „Uetuvos žinių" (LŽ), „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės tinių" (VŽ) dienraMių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

Seimas atmetė piliečių siūlymą sumažinti 
pajamų mokestį

Atkelta iš 1 psl.
„Jūsų nenoras spręsti šių 

reikalų, rodo, kad jums tikrai 
nusispjauti ant Lietuvos pi
liečių valios”, sakė Liberalų 
frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis. '

Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos atstovai prie
kaištavo, jog liberalai „ciniš
kai suvedžiojo” už fizinių as
menų mokesčių mažinimą pa
sirašiusius asmenis, nes priė
mus pataisas, atlyginimai 
daugiausia didėtų gaunan
tiems didžiausias pajamas.

Socialdemokratės Giedrės 
Purvaneckienės skaičiavimu, 
sumažinus fizinių asmenų pa

Darbo vieta lietuviams svarbesnė už sveikatą
Atkelta iš 1 psl.

Tyrimų duomenimis, pa
stebėta, jog pagal visas nagri
nėtas sritis užsienio kapitalo 
įmonių darbuotojai turi ma
žiausiai nusiskundimų dėl 
darbo sąlygų.

Dauguma darbuotojų pri
tarė teiginiui, kad garantuo
tas darbas yra daug svarbes
nis nei susirūpinimas sveika
ta ir sauga. Pasak tyrėjų, jei 
darbuotojams reikėtų rinktis, 
tai daugumai sauga ir sveika
ta liktų antroje vietoje.

Apklausa parodė, jog dar
buotojai labiausiai baiminasi 
netekti darbo vietos ir todėl vi
sų rūšių įmonėse, išskyrus už
sienio, daugiau nei pusė dar
buotojų neima nedarbo dienų 
susirgę ar susižeidę. Viešose 
įmonėse tokių darbuotojų dau
giausia ir jie sudaro 66.5 proc., 
bendrose įmonėse — 60.5 
proc., valstybinėse — 54.2 pro
centai. Mažiausiai — 47.3 
proc. — dėl nedarbingumo la

UŽSIMOJO PERRAŠYTI 
ISTORIJĄ?

IRENA VITKAUSKIENĖ

Tryliktaisiais mūsų valstybės nepriklausomybės 
metais Plungėje nuo pastato, kuriame yra įsikūrusi 
rajono Policijos nuovada, buvo nuplėšta paminklinė 
juodo marmuro lenta. Joje buvo tokie žodžiai: „Šiame 
pastate, NKVD būstinėje, pokario metais buvo kankina
mi ir žudomi dori Lietuvos žmonės”. Kam užkliuvo šis 
šiurpios istorijos priminimas ir įamžinimas.

Žemaičių Golgota

Paminklinę lentą ant poli
cijos komisariato pastato sie
nos atidengė 1990 metais bir
želio 14-ąją. Plungiškiai gerai 
prisimena tą įvykį, kai begali
nė žmonių minia po šv. Mišių, 
su vėliavomis ir žvakelėmis 
rankose keliaudama į geležin
kelio stotį, sustojo ir prie poli
cijos pastato. Kunigas, lage
rių kankinys Petras Našlėnas 
(šiemt mirė — aut. pastaba) 
pašventino lentą, pokario 
baisumų liudininkai, patys 
buvę kaliniai tame pastate, 
Bronė Buitkienė, Vytautas 
Turskis (jau miręs), Jadvyga 
Griciūtė papasakojo apie savo 
patirtas kančias. Po to žmonės 
prie pastato sienos ėmė statyti 
žvakeles. Jų buvo tiek daug, 
kad beveik visą naktį pastatą 
apšvietė tarsi kokia moderni 
iliuminacija.

Prasidėjus Atgimimui, plun
giškiai dar negreit išdrįso 
kalbėti apie savo patirtas kan
čias. Mat čia raudonasis te
roras buvęs itin nuožmus. Ne 
tik tame, bet ir priešais esan
čio pastato rūsiuose pūdavo 
krūvos sumestų lavonų. Kai 
kurie jų, kaip papasakojo 
plungiškis Jonas Milvertas, 
būdavo sukabindami ant ge
ležinių kablių sienose. Galbūt 
tam, kad galėtų parodyti tar
domiesiems ir įvaryti jiems 
baimės? Pačioje NKVD būsti

jamų mokestį iki 24 proc., 
minimalų 430 Lt atlyginimą 
gaunantiems asmenims papil
domai prisidėtų iki 10 Lt, o 
4,085 litų vidurkį gaunan
tiems Seimo nariams — 339 
Lt per mėnesį.

Valdančiosios daugumos 
atstovai pažymėjo, jog pernai 
du kartus padidinus neapmo
kestinamąjį minimumą (214- 
290 litų), kiekvieno legaliai 
dirbančio kišenėje papildomai 
atsirado po 25 litus kas mėne
sį, o nuo šių metų pradžios 
įsigaliojęs Gyventojų mokesčių 
įstatymas numato mokestinių 
lengvatų vaikus auginančioms 
šeimoms.

pelių jaudinasi užsienio 
įmonių darbuotojai.

Visų nuosavybės formų 
įmonių apie 80 proc. darbuoto
jų mano, jog už kenksmingas 
sveikatai darbo sąlygas priva
lo būti mokami priedai prie at
lyginimo. Apie 60 proc. ap
klaustųjų galvoja, jog tai pa
pildoma priemonė padidinti 
atlyginimą. Tuo tarpu specia
listai tvirtina, jog tai pasenu
sios kompensavimo formos ir 
darbo sauga turėtų būti užtik
rinta šiuolaikinėmis rizikos 
valdymo priemonėmis bei pa
čių darbuotojų rūpinimusi 
darbo sąlygomis.

Tyrimai parodė, jog nepai
sant vyravusių geresnių darbo 
sąlygų, užsienio kapitalo įmo
nių darbuotojai labiau bijo pa
žeisti saugos reikalavimus.

Taip pat daugumos dar
buotojų įsitikinimu, profesinės 
sąjungos yra per silpnos, ta
čiau būtinos darbuotojų ap
saugai.

nėje žmonės būdavo laikomi 
po kelias savaites, kol „per
mesdavo” į kalėjimus, o vėliau 
— į lagerius. Tardydavo, kan
kindavo sužeistuosius ir pri
baigdavo. Taip liudijo atgavę 
drąsą šio krašto žmonės. Ir 
dabar dar vaikštinėja Plungės 
gatvėmis ne viena enkavedis
tų auka. „Buvau partizanų ry
šininkė. Mane suėmė vakare, 
atvežę įmetė į šaltą rūsį. Ma
žutėje kameroje buvo šalta, 
trypčiojau trypčiojau, kol galų 
gale nuovargis įveikė. Susi
rangiusi ant šlapių grindų 
užsnūdau. Pabudau pajutusi, 
kaip ant manęs ropinėja kaž
kokie cypiantys padarai. Au
šo, ir pro mažą langelį įspindo 
šviesos. Pamačiau jog guliu 
kraujo klane, o aplink pilna 
žiurkių, kurios laižo tą krau
ją”, — prisimena politkalinė 
plungiškė Bronė Buitkienė. 
Merginai suklikus iš siaubo, 
duris pravėręs prižiūrėtojas 
tik pasišaipė, esą prieš tai čia 
pašautas banditas nusibaigęs, 
tai ir privarvėjo to kraujo. 

Policijai nepatiko

Plungiškiams ne naujiena, 
kad ši paminklinė lenta kai 
kuriems policijos vadams (1991 
m. rugpjūty įvykus pučui 
Maskvoje, jie kitą rytą į darbą 
atėjo vėl apsirėdę sovietinėmis 
milicininkų uniformomis!) vi
sada buvo ne prie širdies. Ta

* Prieš šventes pasklidę 
gandai apie galimą didžiau
sio Lietuvoje — Vilniaus ban
ko (VB) — griūtį nurimo. VB 
prezidento Juliaus Niedvaro 
paraginti klientai grįžta. Dėl 
nutrauktų sutarčių prarastos 
palūkanos jiems bus atkurtos. 
Tačiau stinga atsakymo į 
klausimą: kas atsitiko? Kam 
šie gandai buvo ar dar bus 
naudingi? J. Niedvaras pa
reiškė žinąs gandų kalyklos 
adresą. Valstybės saugumo 
departamento vadovas Mečys 
Laurinkus prezidento rinkimų 
išvakarėse metė užuominą,

Dėl Baltijos užteršimo 
nafta apkaltintas 
„Mažeikių naftos”

pareigūnas
Atkelta iš 1 psl. atsakingas 
P. van Spronsen nesiėmė rei
kiamų priemonių, kad būtų 
laiku pakeistos susidėvėjusios 
povandeninės žarnos, kurių 
naudojimo terminas buvo pa
sibaigęs.

Nafta užteršė 4,750 kv 
metrų jūros paviršiaus. Gam
tosaugininkų teigimu, dides
nės ekologinės nelaimės iš
vengta tik dėl avarijos likvi
davimo metu panaudotos naf
tą skaidančios cheminės prie
monės „Simple Green” bei ki
tų mechaninių priemonių. 
Gamtai padaryta žala verti
nama 2.5 mln. litų.

2001 m. gruodį Klaipėdos 
apygardos prokuratūroje buvo 
iškelta baudžiamoji byla dėl 
jūros tferšimo medžiagomis, 
kenksmingomis žmonių svei
katai ar jūros gyvūnijai. Už 
tokį nusikaltimą, priklauso
mai nuo padarytos žalos dy
džio, Lietuvos Baudžiamasis 
kodeksas numato baudą arba 
laisvės atėmimą iki 5 metų.

60-metis P. van Spronsen 
šiuo metu gyvena Palangoje, 
jam paskirta kardomoji prie
monė — rašytinis pasižadėji
mas neišvykti.

Trys tvirti JAV Lietuvių Bendruomenės ramsčiai. Iš kairės: Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, 
Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė ir Religinių reikalų tarybos pirai. sės. Margarita Bareikaitė.

čiau nedrįso prieštarauti. 
Juolab, kad Sąjūdžio žmonės, 
o daugiausia tai buvo kultūros 
darbuotojai, vadovaujami tuo
metinės Kultūros skyriaus ve
dėjos Danutės Malakauskie
nės, surinko daugybę liudinin
kų pasakojimų apie tai, kas 
vyko pokary NKVD būstinėje. 
Ir taip paminklinė lenta ka
bojo ant policijos pastato šieno 
visus dvylika metų, primin
dama kiekvienam, jog istorijos 
pamiršti nevalia. Tačiau šį pa
vasarį, pradėjus dažyti pasta
to fasadą, lenta vieną dieną 
dingo. Visuomenei buvo paaiš
kinta, jog po remonto vėl atsi
rasianti. Tačiau prabėgo be
veik metai, o jos ten nėra.

Šių eilučių autorei pasi
teiravus policijos viršininkės 
Dangirutės Jurkuvienės, ji pa
siteisino, esą, nuimant pamink
linę lentą, nuskilęs jos kampas 
su dalimi užrašo. Į klausimą, 
kam apskritai ji buvo nuplėš
ta, juk nupurkšti sieną dažais 
buvo galima šią lentą tiesiog 
apdengus nors ir paprasčiau
siu popieriumi, ir kodėl iki šiol

kad ranką pridėjo ir kai kurie 
šio posto siekiantys politikai, 
tačiau dabar apie tai nebekal
ba. Finansų žinovai atmeta 
politinę gandų kilmę, jie pa
teikia keletą skirtingų prie
laidų, kurias vienija nuomonė, 
kad dėl eurointegracijos pro
cesų vyksta rinkos perdaliji
mas. (LR. Elta)

* „Kariuomenė — ne dis
kusijų klubas. Jos reikalas 
— vykdyti sprendimus. Tačiau 
apie reformas vis dėlto disku
tuojama tiek su batalionų, 
tiek su apylinkių vadais. Dau
guma karininkų supranta, 
kad patenkame į kokybiškai 
naują etapą, — reikės visai ki
tokio darbo. Deja, turiu pri
pažinti, kad kariuomenės va
das kiek kitaip supranta bū
simą reformą”, sakė Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius. „Dar kartą 
noriu pabrėžti — mūsų krašto 
gynyba organizuojama NATO 
kontekste. Jei netikime, kad ši 
institucija apgins mūsų kraš
tą, ką gi, tuomet kurkime savo 
sistemą ir nestokime į NATO”, 
teigė jis. (Lž, Elta)

* Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) taryba 
priėmė sprendimą, kuriuo 
siūlo keisti netinkamas Kons
titucinio teismo pataisas. Dau
gumoje savivaldybių laimėjo 
partijos, kurių sąrašuose buvo 
dabartiniai merai. Rinkėjai 
tikėjosi, kad jie bus išrinkti 
savivaldybių vadovais kitai 
kadencijai. Tačiau Konstitu
ciniam teismui 2002 m. gruo
džio 24 d. priėmus nutarimą, 
dalis naujai išrinktų tarybos 
narių turės atsisakyti man
datų, o jų vietas užims kiti 
sąrašuose buvę asmenys. To
dėl teisėti piliečių lūkesčiai 
liks neįgyvendinti, mano Klai
pėdos meras Rimantas Taraš
kevičius. (K, Elta)

* Nors numatoma, kad, 
2009 m. uždarius Ignalinos 
atominę elektrinę, šimtai 
specialistų neteks darbo, KTU

nesutvarkyta, ji prasitarė: 
„Abejojame, ar tikrai čia taip 
jau viskas buvo, kaip toje len
toje rašoma...”

Šių eilučių autorei nuke
liavus aiškintis į savivaldybę, 
išryškėjo dar keistesni daly
kai. Pasirodo, savivaldybės va
dovai taip pat suabejojo istori
jos faktais (nors Plungėje dar 
nemažai gyvų liudininkų tebe
vaikšto) ir pateikę užklau
simą Genocido ir rezistencijos 
centrui, kad visa tai patvirtin
tų. O Genocido ir rezistencijos 
centras kreipėsi į tuos pačius 
kultūros darbuotojus, kurie 
prieš trylika metų užrašė 
nukentėjusiųjų paliudijimus. 
Viešosios bibliotekos direk
torės pavaduotoja Zita Pau
lauskaitė, buvusi Sąjūdžio 
Seimo narė, visą jų pluoštą 
pateikė savivaldybės Kultūros 
skyriui 1990 m. kaip tik tam, 
kad prie buvusio NKVD pas
tato būtų pritvirtinta pamin
klinė lenta. Štai tik keletas 
pavardžių iš to sąrašo: Alfon
sas Navickas, nužudytas; Liu
das Cirtautas, nužudytas;

valstybės lėšomis ir toliau ren
giami atominės energetikos 
specialistai. Patys studentai 
sako tokią studijų kryptį pasi
rinkę tuomet, kai nebuvo ži
noma, kad jau po šešerių metų 
Lietuva privalės uždaryti IAE. 
Dabar jie viltis sieja su darbu 
užsienyje, kai kurie sako tikį, 
kad Lietuva ras lėšų statyti 
trečiąjį — modemų, vakarie
tiškus standartus atitinkantį 
reaktorių. Branduolinės ener
getikos specialistais per ar
timiausius kelerius metus 
taps keliolika KTU baigusių 
jaunuolių. (KD, Elta)

* Ilgą laiką pūtęs pietva
karių vėjas sutrukdė Klai
pėdos žvejams. Iš uosto ak
vatorijos išginęs ledus, suvarė 
juos į jūros priekrantę. Žvejai 
nei botais, nei menkomis 
valtelėmis nebegali pasiekti 
įprastų stintų būriavimosi 
vietų, kurias užklojo ledo lau
kas. Manoma, kad šalti orai ir 
ledai žvejybą sutrikdė maž
daug 50-čiai priekrantės ir 
Baltijos jūros žvejų įmonių. 
Šios žiemos žūklė žvejams 
kaprizinga. Atšalę orai sting
dė ne tik rankas iš vandens 
traukiant tinklus, bet ir į juos 
patekusias žuvis. Ledėjo ir 
tinklai. Dabar, kai atšilo, jei ir 
pavyktų per ledus valtelę nu
tempti iki vandens, statyti 2 
metrų pločio tinklus 10 metrų 
gylyje būtų beprasmiška.

* Nemune pakilęs vanduo
ir ledai nutraukė Kauno 
tarptautiniame upių uoste pri
sišvartavusių laivų sutvirtini
mus ir laivus nunešė kelis 
šimtus metrų. Buvo iškilęs 
pavojus šalia Aleksoto tilto 
esančiam pramogų laivui „Me- 
dusa”, kuris dabar apsuptas 
ledo lyčių. „Situacija nėra 
grėsminga, bet nėra garantijų, 
jog tai nepasikartos”, sakė 
Valstybinės vidaus vandenų 
laivybos inspekcijos direkto
riaus pavaduotojas Vidmantas 
Štamas. (KD, Elta)

Lauras Navardauskas, nužu
dytas; broliai Preikupai, 
nužudyti; Stasys Ložys, nu
kankintas NKVD būstinėje; 
Vacys Burbys, gulėjo negyvas 
ant gatvės prie NKVD 
būstinės; Ignas Stripeika, bu
vo sužeistas, išvežtas į Plun
gės NKVD, tolimesnis likimas 
nežinomas; broliai Česlovas ir 
Mečislovas Gribauskai, nužu
dyti, lavonai gulėjo pamesti 
NKVD kieme; Česlovas Na
vardauskas, išniekintas kūnas 
gulėjo NKVD kieme ir t.t.

Eina trylikti nepriklau
somybės metai, o jau pradeda
mi naikinti paminklai, liudi
jantys apie mūsų tautos geno
cidą. Savivaldybės valdi
ninkai, užuot nubaudę polici
jos vadovus už tokią nepagar
bą istorinei atminčiai, jiems 
pataikauja ir pritaria. Ką tai 
reiškia, klausia sunerimę ir 
įskaudinti žmonės, kurių gy
venimus suluošino lageriai ir 
tremtys. Deja, jie to klausinė
ja jau ištisus metus, bet 
niekas jiems į šį klausimą 
nesuteikia atsakymo...
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KELIONIŲ PRISIMINIMAI 
SAKYTINĖ ISTORIJA

Prieš kelias savaites 
„Drauge” buvo E. Daugir
dienės, Chicago, IL, straipsnis 
„Kelionių prisiminimai”. Tas 
straipsnis atkreipė mano 
dėmesį ir todėl noriu E. Dau
girdienei ne tik pritarti, bet ir 
informuoti antrosios bangos 
tautiečius.

E. Daugirdienė rašo: „At
siminimų apie išvežimus, 
keliones į Šiaurę, turime daug 
knygų ir straipsnių. Visi juos 
noriai skaitome, visiems įdo
mu. Tačiau atsiminimų apie 
kelionę iš Lietuvos į Vakarus, 
bėgimą per Rytprūsius ir 
Vokietiją kol kas tik vienas 
antras straipsnelis. O dauge
liui įdomu ir apie tą kelionę 
paskaityti, prisiminti savo ke
lią; jaunesniems sužinoti, 
kaip iš Lietuvos į čia atvyko jų 
tėvai, seneliai, kokia buvo jų 
kelionė”.

Šiąja tema prieš 7-8 me
tus buvo susirūpinusi JAV LB 
Kultūros taryba, vadovauja
ma tuometinės pirmininkės 
Alės Kėželienės. Nuspręsta 
sudaryti tokių atsiminimų 
rinkinį. Šis projektas pavadin
tas „Sakytinė istorija” ir su
darytas specialus komitetas, 
kuriam iki šių dienų vado
vauja LB Kultūros tarybos 
narė Laima Petrauskaitė— 
Vanderstoep.

Tenka pripažinti, kad pra
ėjo eilė metų, kai šis projektas 
vykdomas, tačiau spaudoje 
nebuvo plačiau apie tai rašo
ma. Sakytinės istorijos projek
tas gerai žinomas LB apy
linkėse. LB tarybos suvažia
vimuose ir aplinkraščiuose 
bendruomenininkai raginami 
rinkti ir rekorduoti medžiagą, 
kontaktuoti ypač vyresnio am
žiaus tautiečius, užrekorduotą 
medžiagą siųsti JAV LB Kul
tūros tarybos narei Laimai 
Petrauskaitei — Vanderstoep. 
Šį projektą finansiškai remia 
Lietuvių fondas. Sakytinės 
istorijos projektas sunkiai 
vykdomas. Tam priežasčių yra 
įvairių. Pastangos plačiau 
praplėsti užrašinėjimą kol kas 
neatneša geresnių rezultatų,

KALĖDŲ DOVANOS
Po eglute tarp kitų 

dovanėlių randu didžiulio 
formato knygą: „John Paul 
II”. Tai gausiai iliustruoti jo 
kelionių aprašymai. Popie
žiaus vizitui į Lietuvą 1993 
metais skirti keli lapai, ant 
dviejų sujungtų puslapių ma
tom iš labai arti nufotogra
fuotą šv. Tėvo veidą su aša
romis akyse. „Melsiuos ir už 
tuos, ant kurių karstų nėra 
kryžių”... Už tuos tūkstančius 
lietuvių kankinių, kurie am
žiams liko gulėti Sibiro ledy
nuose. Jis verkia už juos ir už 
visą Lietuvą. Kaip dažnai ma
tėm už mus verkiantį šv. 
Tėvą?

O štai keli gražiai įvynioti 
muzikos diskai. Anūkų do
vanos. Šiemet jie aprūpino 
mane baroku. J. S. Bach 
„Magnificat” aprėpia širdį ir 
ji nejučiomis įsijungia į dan

MIELI TAUTIEČIAI, „DRAUGO” 
REDAKCIJA

Mes, Zarasų rajono De
gučių mokyklos mokytojai ir 
moksleiviai, nuoširdžiausiai 
sveikiname Jus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. Linkime 
Jums sveikatos, laimės ir 
didžiausio pasisekimo Jūsų 
nelengvame darbe. Ištvermės 
ir kantrybės Jums!

Ačiū už lietuvybės puo
selėjimą toli nuo gimtosios 
Lietuvos, ačiū už nesa
vanaudišką pagalbą visiems, 
kam tik jos reikia.

Mūsų mokyklos rėmėjas 
yra Džiugas Dirmantas iš

nors visi pritaria tam projek
tui. LB apylinkėms buvo 
išsiųsta specialiai paruošta 
medžiaga, supažindinanti su 
to projekto pravedimu. 
Tačiau keičiasi LB pir
mininkai, paruošta medžiaga 
dingsta, o pirmininkams daž
niausiai tenka atlikti visus vi
suomeninius darbus. Kiti už
klaustieji nenori atsiverti ir 
pasidalinti savo išgyvenimais, 
nes, jų manymu, ši tema jau 
užtektinai išgvildenta, nebe
aktuali, niekam neįdomi. Ku
rie sutinka, nuoširdžiai pasi
dalina savo praeities atsimini
mais. Jiems esame dėkingi.

Džiaugiamės, kad jau yra 
užrekorduotą ir perrašyta 
daugiau kaip 80 pašnekovų 
prisiminimai ir jų pasitrauki
mas iš Lietuvos. Visų prisi
minimai ir odisėjos yra 
skirtingos, kas ir padaro mūsų 
tautos tragedijos istoriją įdo
mia. Be to, Mara ir dr. Kazys 
Alminai savanoriškai atsiuntė 
1965 — 1976 laikotarpio 
medžiagą. Joje yra įvairių 
mūsų mokslininkų, kultūri
ninkų, veikėjų biografiniai 
prisiminimai ir įvairūs gru
piniai pokalbiai, iš kurių susi
daro gyvas vaizdas, kas buvo 
aktualu mūsų išeivijos kultū
riniame ir visuomeniniame 
gyvenime.

Sakytinės istorijos užra
šymo pirmas tarpsnis dar 
tęsis visus šiuos 2003 metus. 
Planuojama metų gale surink
tą medžiagą peržiūrėti, reda
guoti ir išleisti pirmą leidinį. 
Tačiau su pirmąja knyga ne
sustosime, o tą darbą tęsime 
toliau.

Kviečiame, kas tik gali, 
kontaktuoti savo apylinkėse 
LB pirmininkus, dalintis pri
siminimais. Taip pat prašome, 
tuos, kurie yra parašę savo 
atsiminimus ar jau išleidę lei
dinius, juos atsiųsti LB 
Kultūros tarybos narei Laimai 
Petrauskaitei — Vanderstoep, 
6115 N. Forest Glen, Chicago 
IL 60646. Visų rašiniai yra 
įdomūs. Tad ir jų laukiame.

Marįja Remienė

giškųjų galybių chorą. Tai 
galingas kūrinys. Vivaldi Ada
gio švelnios melodijos supa, 
neša sielą žvaigždynų keliais; 
toli nuo žemės karų, vargo, 
neapykantos. Gera pasvajoti.

Čia pat vėl graži atvirutė 
iš Lietuvos. Giminaitė linki 
laimės ir rašo apie šaltą, gilią 
žiemą. Ir matau savo tėviškės 
pusnynus, snaudžiančius po 
sunkia sniego manta. Visur 
taip tylu ir šventiška. Ką jie 
mąsto, ką sapnuoja? Juk vėl 
ateis pavasaris, dosniai dalin
damas saulės spindulius. Iš po 
sniego pasirodys melsvos 
žibučių galvutės, ims čiurlenti 
upokšniai, sugrįš paukščiai 
giesmininkai. Vėl viskas augs, 
žaliuos, kaip ir anais, senais 
laikais... Tik mano pėdsakai 
jau bus išnykę.

Vikt. Zakarienė

Čikagos. Jis įdukrino mūsų 
mokyklą. Kada tik atvyksta 
pas mus, visada atveža Jūsų 
laikraštį. Mes skaitome jį, ir 
mums jis labai patinka.

Nuoširdžiai, prašome pa
sveikinti savo laikraščio pus
lapiuose gerb. p. Džiugą Dir- 
mantą, padėkoti Jam už pa
ramą, palinkėti stiprybės, 
sveikatos Jam ir Jo šeimai. 
Teneišdyla iš Jo širdies geru
mas ir atjauta, te Dievas visa
da padeda Jam.

Algė Šileikienė 
direktorė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
SENUOSIUS METUS PALYDINT

AtA Antanas Stepanas,
Australijos LB atstovas ir bu
vęs PLB IX seimo (1997-2000) 
prezidiumo narys, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė 2003 m. 
sausio 9 d., sulaukęs 59 metų 
amžiaus. Liko žmona^ Jackie, 
sūnūs Paulius ir Kazys.

Paremkime kasdienini 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui”. 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių.

„Dainavos” ansamblio 
rengiamas religinis koncer
tas „Marija, gelbėki mus”
įvyks sekmadienį, sausio 19 
d., 3 vai. p.p., Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marųuette 
Parke. Koncerte dalyvauja: 
muz. Ričardas Šokas — var
gonai; solistai Danutė Milei- 
kienė ir Algimantas Barniš
kis, taip pat „Dainavos” an
samblis su orkestro palyda. 
Diriguoja muz. Darius Polikai
tis. Koncertas skirtas pa
minėti Sibiro maldaknygės 50 
m. sukaktį. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje”. Vaikams iki 12 metų 
įėjimas nemokamas.

Mediči, Michelangelo, re
nesanso menas vešliai kles
tėjo viduramžiais Florenci
joje. Šiuo metu jį galima pa
matyti ir Čikagos Meno ins
titute. Išvyką į parodą rengia 
LB Lemonto apylinkės Sociali
nių reikalų tarybos skyrius 
sausio 16 d., ketvirtadienį. 
Autobusas išvyks nuo PLC 10 
vai. ryte, grįš apie 4 vai. p.p. 
Informacija teikiama telefo
nais: 708-346-0756 ir 630-243- 
0791.

ĮDOMIOJI SKILTIS

NIJOLĖ JANKUTĖ
„VASARA IŠEINA”

Rašytoja ir poetė Nijolė Jan
kutė literatūra ir kūryba susi
domėjo dar vaikystėje. Turė
dama puikias sąlygas skaity
mui - tėvo mokytojo-istoriko 
biblioteką ir talentą kūrybai, 
Nijolė Jankutė^pradėjo rašyti.

1950 m. autorė laimėjo 
„Draugo” dienraščio novelės 
konkursą. Išleido daug knygų 
vaikams.

Dabar Nijolė Jankutė pas 
skaitytojus ateina su poezija, 
kuria visada domėjosi. Autorė

Klaipėdos krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Kadangi mi
nėjimo pradžia lygiai 1 vai. 
p.p., po minėjimo visi galės 
suspėti į „Dainavos” koncertą: 
juk Balzeko muziejus nuo 
Marųuette Park ir lietuvių pa
rapijos — tik kelių minučių 
nuotoliu.

Šį sekmadienį, sausio 19
d., šaukiamas LB Brighton 
Park apylinkės narių metinis 
susirinkimas Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield, tuoj 
po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių. Įėjimas iš kiemo pusės.

Jeigu nenorėtumėte, kad
JAV įsiveltų į karą su Iraku, 
galima paskambinti ir pasaky
ti savo nuomonę. White House 
(Baltųjų rūmų) telefonas: 202- 
456-1111, senatorius Durbin 
312-353-4952; šen. Fitzgerald: 
312-886-3506.

Lemonto Lietuvių Ben
druomenės apylinkė parė
mė „Draugą” 50 dol. auka. 
Širdingas ačiū!

Liudas ir Irena Norman
tai, Hiram, ME,,., parėmė 
„Draugą” 50 dol. aukąf Dėkui!

SIŪLOMA STIPENDIJA
AtA biochemijos daktaro 

Kazio Martinkaus (1953- 
1984) prisiminimui, 1985 m. jo 
tėvaį, sesuo ir artimieji drau
gai įsteigė stipendįjos fondą, 
kuriuo gali pasinaudoti visi 
lietuvių kilmės studentai, be
baigiu bakalauro arba sie
kiantys magistro ar daktaro 
laipsnio iš griežtųjų mokslų: 
biologijos, chemijos, biochemi
jos, ypač ryšium su vėžio ligų 
tyrinėjimais.

Norint gauti daugiau infor
macijos ir prašymų formas, 
kviečiama rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, 7120 S. 
Rięhmond Avė, Chicago, IL 
60629-3011, U.S.A. Prašymų 
formos turi būti grąžintos iki 
2002 m. gegužės 30 d. K.M.

rašė eiles ir spausdino „Drau
go” dienraštyje, „Laiškai lietu
viams” ir „Skautų aidas” 
žurnaluose.

Eilėraščių tematika įvairi: 
daug tautosakinio elemento, 
giedrių kasdienybės vaizdų, 
skaudieji išgyvenimai be pato
so, nuoširdus džiaugsmas. Vi
dinė žodžio šiluma maloniai 
nuteiks šio rinkinio skaityto
jus.

Diena kaip medis -
kiekvienoj šakoj

Lyg paukščiai valandos 
sutūpę.

Sugaudęs laikrodžio dėžutėn 
apvalion,

Jas vakaras nukrės į upę.
Ir gaila bus to medžio,

tos dienos,
Kuriai tiek valandų giedojo!
Naktis ateis rami, sustos
Kaip ta širdis, kur abejojo...

Šią poezijos knygutę autorė 
skiria tėvams - Justinui ir 
Paulinai. Knygos leidimą pa
rėmė prel. J. Prunskio fondas 
ir Vydūno fondas.

Kaina 5 dol., pridedant 8,75 
proc. mokestį užsisakantiems 
IL valstijoje. Persiuntimo kai
na 3.95 dol. Šią knygą galite 
įsigyti „Draugo” knygynėlyje, 
adresu 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500.

Vitalija Pulokienė

Gruodžio 14 diena buvo 
paskutinė 2002 metų mokslo 
diena Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Ji buvo šventiška 
ir įdomi. Istorijos būrelio „Ge
ležinis vilkas” nariai susitiko 
su Kauno metropolitu arkivys
kupu Sigitu Tamkevičiumi, 
aukštesniosios mokyklos mo
kiniai turėjo susikaupimo va
landėlę, o mažieji maironiukai 
suvaidino kalėdinį vaidinimą.

Istorijos būrelio „Geležinis 
vilkas” susirinkimas buvo 
ypatingai įdomus ir reikšmin
gas. Būrelio vadovės mokyto
jos Gražinos Sturonienės rū
pesčiu susitikti su mokslei
viais ir pasidalinti savo atsi
minimais atvyko arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius.

Sovietų okupuotoje Lietu
voje matome dvi bangas kovo
tojų, kurie ginklu ar žodžiu 
kovojo už laisvę ir tiesą, už ge
resnę Lietuvą, už šviesesnę 
Lietuvos ir mūsų visų ateitį. 
Tai pokario partizanai, o vė
liau — žmogaus teisių ir tikė
jimo laisvės gynėjai. Jie rizi
kavo savo laisve, sveikata, gy
vybe, gyvenimo ir būties pras
mę iškėlę aukščiau buitinių, 
kasdieninių poreikių. Šių 
dviejų Lietuvos kovotojų gru
pių atstovai įeina kaip kovo
tojai už Lietuvos laisvę. Todėl 
susitikimas su arkivyskupu 
Sigitu Tamkevičiumi buvo di
delė likimo dovana jaunie
siems lietuviukams — istori
jos būrelio nariams.

Arkivyskupas vienuolika 
metų leido „Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką”. Jo rū
pesčiu pasaulio šviesą išvydo 
57 jos numeriai iš 82-jų, iš
leistų iki Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo (Sigitą 
Tamkevičių suėmus, darbą tę
sė Telšių vyskupas Jonas Bo
ruta). „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” pogrindžio 
sąlygomis buvo leidžiama tuo 
metu, kai sovietų valdžia

Kalėdų eglutės programos atlikėjai, mažieji Maironio lit. mokyklos mokiniai. Audronės Elvikienės nuotr.

Kalėdinio vaidinimo dalyviai — Maironio lit. mokyklos mokiniai Audronės Elvikienės nuotrauka

draudė religinę ir tautinę lite
ratūrą, kuri sakytų tiesą apie 
okupacinę sistemą. Leidyba 
apėmė faktinės medžiagos pa
rinkimą, tekstų išspausdini
mą rašomąja mašinėle, plati
nimą. Didelio išradingumo rei
kėjo imtis, galvojant kaip per
duoti Kroniką į Vakarus. So
vietų kariuomenėje išmokęs 
daryti mikrofilmus, Sigitas 
Tamkevičius juos slėpdavo pu
dros dėžutėse, dantų pastos 
tūbelėse, saldainių popierė
liuose. Į užsienį „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
mikrofilmus dažnai pervežda
vo Rusijos žurnalistai.

Per 11 metų arkivyskupo 
bute buvo atliktos trys kratos, 
kurių metu buvo ieškoma Kro
nikos rankraščių, tačiau jų nė 
karto nebuvo rasta. Suimtas 
jis buvo teismo salėje, monsin
joro Alfonso Svarinsko teismo 
metu. Po pusės metų tardymo, 
sudarius 23 tomų bylą, Sigi
tas Tamkevičius buvo nuteis
tas 6 metams griežto režimo 
lagerio ir 4 metams tremties. 
Lageryje sėdėjo kartu su ki
tais įvairių tautybių politi
niais kaliniais, nuteistais už 
panašius „nusikaltimus” — 
pogrindžio literatūros leidimą, 
pasisakymus ir kitokią veiklą 
prieš sovietų valdžią.

Svečias taip pat papasa
kojo apie sunkius darbus lage
ryje, gyvenimą tremtyje bei 
dabartinius rūpesčius, kurie 
daugiausia susiję su vyskupi
jos sinodo organizacija, Šilu
vos dvasinio centro kūrimu, 
katalikų spauda. Arkivysku
pas atsakė į moksleivių klau
simus ir pasidžiaugė, kad 
moksleiviai domisi istorija, iš 
kurios galima daug išmokti, o 
svarbiausia — galima išmokti 
mylėti tėvynę.

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniams tikybos mokytojas 
Patrikas Skudutis pravedė 
kalėdinio susikaupimo valan

Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (sėdi iš kairės) ir kun. Antanas Saulaitis, SJ, su 
„Geležinio vilko” istorijos būrelio moksleiviais Maironio mokykloje. Rūtos Kuncienės nuotr.

dėlę. Tai buvo trumpas vai
dinimas apie Kalėdų dovanė
lių ir artimo meilės prasmę, 
kuriame dalyvavo devintos ir 
dešimtos klasės mokiniai. Su
sikaupimo valandėlę užbaigė
me kalėdine malda.

Dieną mokykloje apvaini
kavo jaunieji aktoriai ir dai
nininkai, suvaidinę Živilės 
Šilgalienės sukurtą „Metų 
kalendoriaus karuselę”. Nuo
taikingą vaidinimą apie mėne
sių kaitą, kuriame pasirodė 
visų žemesniųjų klasių moki
nukai, stebėjo gausiai susirin
kę žiūrovai — močiutės, sene
liai, mamos ir tėveliai. Apsi
lankęs Kalėdų senelis apdo
vanojo mažuosius dovanėlė
mis, o svečiai galėjo pasivai
šinti tėvų komiteto suorgani
zuotomis vaišėmis. Palydėję 
senuosius metus, pradėjome 
naujuosius. Su nauja viltimi, 
naujomis svajonėmis, pasiren
gę įgyti žinių ir sėkmingai už
baigti mokslo metus.

Rūta Kuncienė

2002 BALFO VAJŲ UŽBAIGUS

Bendrasis Amerikos Lietu
vių šalpos fondas (BALFas) 
yra viena pačių seniausių lie
tuviškų šalpos organizacijų 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Kiekvienerių metų spalis 
skelbiamas kaip BALFo va
jaus mėnuo, kurio metu visi 
BALFo skyriai renka pinigi
nes aukas. Dažnai aukų rin
kimas užsitęsia iki metų pa
baigos. Tada surinktos aukos 
perduodamos BALFo centrui, 
kuris metų eigoje stengiasi 
sušelpti į vargą patekusius 
žmones bei šalpos reikalingas 
institucijas, daugiausia Lietu
voje.

BALFo skyrius Lemonte

SKELBIMAI
• Lithuanian Mercy Lift

dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $150 — dr.
K. A Jučas. $100 — Kenneth 
J. Dennis. $50 — Helen M. 
Dawley. $25 — Mary B. Čer
nius. Nuoširdžiausiai dėkoja
me aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893.
www.LithuanianMercyLift.org

arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFFIC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS

(847) 401 -9221
9953 N. Lawler Avė., Suite 100, 

Skokie, IL 60077

praėjusio spalio mėnesio va
jaus metu surinko arti 5,000 
dol. Po 300 dol. aukojo: I. Kriau
čeliūnienė, G. ir B. Biskiai; 
250 dol. — M. ir D. Trakiai; po 
100 dol. aukojo: V. ir D. Ja- 
nuškiai, J. ir J. Lieponiai, P.
L. Norušis, A. ir D. Vitkai, L. 
ir P. Ragai, L. Maskaliūnas. 
25 asmenys aukojo po 50 ir 
daugiau dol. Kitų aukos buvo 
nuo 5 iki 40 dol. Visiems au
kojusiems ir tuo prisidėju
siems prie vargo mažinimo 
BALFo Lemonto skyriaus val
dyba reiškia nuoširdžią padė
ką.

Juoba

• Sauly’s Foundation, IL, 
aukoja $250, kuriuos paskyrė 
Švėkšnos „Saulės” gimnazijos 
laboratorijų įrangai. Dėkoja
me už auką! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel.: 
708-952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
wtvw.LithuanianMercyLift.org

arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kur yra skir
ta šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Aukojo: 
$100 — Čikagos Lietuvių Mo
terų klubas, IL. $50 — Vid
mantas ir Maria Kaišys, WA; 
Joseph Dauparas, IL; Antanas 
ir Vida Gilvydis, IL; Kazys ir 
Danutė Razma, IL; Anselmo ir 
Agnės Kudulis, FL; Bemice 
Balaishis, IL. $40 — dr. Bru
no Jaselskis, IL. $35 — Jurgis 
ir Joyce Paliulionis, IL. $25 — 
John ir Mary Molis, IL; Vytau
tas ir Dzidra Pupelis, IL; Pra
nas ir Ilga Jurkus, IL; Geral- 
dine ir Joseph Judickas, IL; 
George ir Catherine Parkin- 
son, MI; Algirdas ir Raminta 
Marchertas, IL. $20 ir ma
žiau — Vida Galenas, IL; 
John ir Ann Shuma, IL; Bar
bara ir Victor Laurinatis, IL; 
Irene Sullivan, IL; Raimunda 
Karenas, IL; Aldona Ankus,
IL; Adelė Sakalas, IL; Algir
das ir Stanislava Didžiulis; 
Elizabeth Pivoriūnas; Joseph
M. Urbaitis, IL; Adolph Vait
kus, IL; John ir Ina Kasis, IL; 
Emelia ir Anthony Gaška, IL; 
Charles ir Irene Macke, IL; 
Chester ir Georjean Hilko, IL; 
Genie Irene Juodikis, IL; 
Stanley ir Jean Rymas, IL; 
Jurgis ir Gerda Leskauskas, 
IL. Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel.: 
708-952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
www.LithuanianMercyLift.org

arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

http://www.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com
mailto:Gibaitis%40aol.com
wtvw.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com
http://www.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com



