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P a r e i g ų p e r d a v i m o 
s u e i g a ; p a l i k o g e r ą 
p a v y z d į . 
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A r k e i s t i n i S e i m o 
r i n k i m a i — B . N a i n y s ; 
N e p r i k l a u s o m y b ė s 
p a s k e l b i m o a k t a s i r j o 
p a s e k m ė s ; p r i s i m i n t i 
s a v a n o r i a i . 

3 psl. 

AJLTas k v i e č i a į V a s a r i o 
Š e š i o l i k t o s i o s š v e n t ę ; 
k e r t e l ė š e i m i n i n k ė m s . 

4 psl. 

A . B r a z a u s k a s m a t o 
p o z i t y v i u s r e i š k i n i u s ; 
R u s i j o s p i n i g a i 
s k v e r b i a s i į L i e t u v ą . 

5 psl. 

P e r J A V k e l i a u j a 
„ M i n d a u g o k a r ū n a " ; 
a t i d a r y t a n a u j a 
p a r d u o t u v ė ; d a l y v a u s 
ž y m ū s A m e r i k o s 
p o l i t i k a i . 

6 psl. 

Sportas 

* P o kelių m ė n e s i u išsi
s k y r i m o vėl k a r t u varžybo
se dalyvaujantys Lietuvos šo
kėjai Andrius Kandelis ir Eglė 
Visockaitė iš Vilniaus „Ratu-
to" klubo Belgijoje vykusiose 
Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos (IDSF) pasaulio 
Lotynų Amerikos šokių varžy
bose iškovojo I vietą. Varžy
bose dalyvavo 59 poros iš 16 
valstybių. 

* L ie tuvos d v i r a t i n i n 
k a s R a i m o n d a s R u m š a s 
Tarptautinės dviračių sporto 
sąjungos (UCD pirmą kartą 
šiemet paskelbtoje pasaulio 
plento dviratininkų populia
rumo lentelėje užima 41-ąją 
vietą. 

Naujausios 
žinios 

* I š r i nk t a s i s p r ez iden 
t a s n u t a r ė nelaukdamas 
inauguracijos atsisakyti Sei
mo nario įgaliojimo. 

Se imo p i r m i n i n k a s 
r e n g s ..netikėtus vizitus" po 
Lietuvą. 

* Vi ln iaus m e r a s „kar 
p o " i š r inktojo p r e z i d e n t o 
inauguracijos scenarijų. 

i - r ink tas i s p rez iden 
tas R Faksas ir K. P r u n s -
i- nė siūlo steigti Nacionali
ne energetikos tarybą. 

Kairiųjų politikai atsverti konservatoriai siūlo „Dešiniąją alternatyvą" 
Vilnius, vasario 11 d. 

(BNS) — Grupė dešiniųjų pa
žiūrų piliečių, daugiausia Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) narių, pasirašė ir 
antradienį paskelbė „Dešinio
sios alternatyvos" deklaraciją. 

,,Tai alternatyva šiandie
niniam populizmui ir blašky
muisi, kairiųjų stagnacijai", 
antradienį Seime surengtoje 

spaudos konferencijoje prista
tydamas deklaraciją, sakė 
opozicinės Tėvynes sąjungos -
konservatorių frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius. 

Deklaracijoje teigiama, jog 
artėjant „naujam europietiš-
kos Lietuvos etapui" dešinieji 
turi pateikti „Dešiniąją alter
natyvą" — europietiškos deši
nės programą. 

A. Kubiliaus teįgimu, atėjo 
laikas visuomenai pateikti 
naujomis vertybėaiis besire
miančią visuomenės raidos 
perspektyvą. „Naujame etape 
tokiomis vertybėmis, mūsų įsi
tikinimu turi tapti žinios, ben
druomeniškumas ir stipri vals
tybė", sakė konservatorius. 

Deklaracijoje žadama vi
suomenei pasiūlyti tolimesnes 

valstybės raidos gaires ir 
„nuoseklią bei gerai apgalvotą 
nacionalinio verslo remiamą 
programą" joms pasiekti. To
kią programą ketinama pa
rengti vėliau. A. Kubilius tiki
si, jog ją parems ir valstybinis 
verslas. 

Konservatorius pripažino, 
jog „Dešiniosios alternatyvos" 
deklaracija nukreipta į artė

jančius Seimo rinkimus. 
„Tam, kad tai galėtų būti pa
siekta reikia ir sėkmės rinki
muose. Žygį į šią sėkmę mes 
pradedame šia deklaracija", 
pažymėjo jis. 

A. Kubilius buvo ir vienas 
Nacionalinio susitarimo dėl 
šalies ekonominės ir socialinės 
pažangos autorių. Šį susitari
mą, kuriame pabrėžiama būti

nybė plėtoti žinių ekonomiką, 
praėjusiais metais pasirašė 
pagrindines Lietuvos partijos. 

Pasak A. Kubiliaus, susi
tarimas išliks „Dešiniosios 
alternatyvos" ekonominės 
programos pagrindu, tačiau ja 
taip pat norima pateikti verty
bėmis paremtą politinę prog
ramą. 

Nukel ta į 5 psl. 

Didžiosios Britanijos pareigūnė giria 
Lietuvos derybų su ES rezultatus 

Vi ln ius , vasario 11 d. 
«BNS) — Didžiosios Britanijos 
parlamento narė, Prekybos ir 
pramonės ministerijos sekre
torė, atsakinga už Europos 
politiką Melanie Johnson gi
ria Lietuvą už pasiektus re
zultatus stojimo derybose su 
ES bei užtikrino savo valsty
bes paramą Lietuvai tampant 
visaverte Sąjungos nare. 

M. Johnson tai kalbėjo 
antradienį susitikime su už
sienio reikalų ministru Anta
nu Valioniu, kuriame aptar
tas Lietuvos pasiruošimas na
rystei ES bei gegužės 11 dieną 
įvyksiantis referendumas dėl 
stojimo į ES. 

Didžiosios Britanijos pa
reigūnė A. Valioniui patvirti
no Londono pasiryžimą tęsti 
tarptautinės prekybos libera
lizavimą bei aktyviai prisidėti 
prie Lisabonos strategijos įgy-

Finansų ministre Dalia Grybauskaite dešinėje1 priėmė Didžiosios Brita
nijos Parlamento nare. pramonės ir prekybos ministrę Europos reikalams 
Melanie Johnson. Gedimino Žilinsko 'ELTA; nuotr. 

vendinimo. metų strategiją, kurios tikslas 
Europos Sąjungos viršū- — paversti ES dinamiškiausią 

nių taryba 2000 metų kovą Li- ir konkurencingiausia pasau-
sabonoje priėmė dešimties lio ekonomika. 

Karo lėktuvų 
skrydžiai — pajamų 

šaltinis 
Jeigu JAV ginkluotosios 

pajėgos pultų Iraką ir ameri
kiečių karo lėktuvai naudo
tųsi Lietuvos oro erdve, Lietu
vos įmonė „Oro navigacija" 
gautų papildomų pajamų iš 
navigacijos mokesčių, kuriuos 
turi mokėti visi lėktuvai, 
skraidantys Lietuvos oro erd
vėje. 

Išimtis gali nustatyti tik
tai vyriausybė atskiru nutari
mu. Leidimus skraidyti užsie
nio karo orlaiviams Lietuvos 
teritorijoje išduoda Užsienio 
reikalų ministerija, suderinu
si su Krašto apsaugos minis
terija, antradienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Lietuvos valdžia yra paža
dėjusi JAV, kad leis per savo 
teritoriją skraidyti JAV karo 
lėktuvams Tačiau kol kas lei
dimas „Or avigacijos" nėra 
pasiekęs. Nukel ta į 5 psl. 

Į skandalą Įsivėlęs saugurp.o 
pare igūnas neigia rengęs provokaciją 

Vilnius , vasario 10 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) darbuo
tojas, kurio slapta nufilmuo
tas ir viešai pagarsintas kon
taktas su žurnalistu sukėlė di
delį atgarsį visuomenėje, pa
reiškė veikęs vienas ir savo 
tiesioginio viršininko nurody
mu. 

VSD darbuotojas Valerijus 
Saveljevas pirmadienį LNK 
žinių tarnybai neigė departa
mento generalinio direkto
riaus Mečio Laurinkaus prie
laidą, kad šis pareigūnas vei
kė ne vienas, ir tai buvęs V. 
Saveljevo sumanytas provoka
cinis veiksmas. 

Interviu televizijai V. Sa
veljevas teigė, kad būtent jis 
pats tapo pažįstamo žurnalis
to „provokacijos" auka. 

Prieš dvi savaites dienraš
tis „Respublika" paskelbė. 

kad V. Saveljevas bandė ver
buoti buvusį dienraščio žur
nalistą, šiuo metu televizijos 
kanalu TV3 rodomos laidos 
„Abipus sienos" autorių Vir-
ginijų Gaivenį. prašydamas 
kompromituojančių duomenų 

•'ionrašti ir bulvarinį lei
dinį ..Vakaro žinios". 

televizijas buvo paro-
- žurnalisto ir VSD dar

buotojo susitikimo įrašas, ku
riame girdėti, kad VSD dar
buotojas prašo informacijos 
apie „Vakaro žinias" ir jos lei
dėjus bei užsimena, esą tokius 
nurodymus departamentas 
gavęs iš Prezidentūros. 

M. Laurinkus pripažino, 
kad buvo nurodęs atitinkamų 
VSD padalinių vadovams tirti 
aplinkybes, kuriomis per „Va
karo žinias" buvo paskleisti 
gandai apie tariamą Vilniaus 
banko krizę. Nukelta į 5 psl. 

ES skyrė dar 15 mln. 
eurų Lietuvos 

keliams atnaujinti 
Lietuvos greitkelių pro

jektui finansuoti iš Europos 
Sąjungos ISPA programos 
skirta dar 14.92 mln. eurų 
(51.5 mln. litų). Už šias lėšas 
bus sustiprintos greitkelio 
Vi ln ius -Kaunas -Kla ipėda 
dalies tam tikrų ruožų dangos 
ir kelkraščiai, rekonstruoti 
tiltai ir viadukai bei įrengtos 
užtvaros. 

Iš ISPA programos biu
džeto skirta 75 proc. būtinų 
lėšų, Lietuva bendrajam fi
nansavimui turi skirti 4.96 
mln. eurų (1,731 mln. litų). 

Iš ISPA programos biu
džeto Lietuvoje finansuojami 
jau 5 kelių ūkio projektai, ku
rių bendra vertė — 102.62 
mln. eurų. 

Be to, iš ISPA programos 
biudžeto Lietuvoje dar finan
suojami 3 geležinkelių projek
tai. Visų 8 projektų bendra 
vertė 290.82 mln. eurų. <BNS> 

Lietuvos piliečiai 
raginami nevykti į 

Izraelį 
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministerija (URM) ragina Lie
tuvos gyventojus susilaikyti 
nuo kelionių į Izraelį, o esant 
būtinybei vykti, kreiptis į 
URM dėl informacijos apie 
saugumą šioje valstybėje. 

Izraelyje esantys Lietuvos 
piliečiai turėtų įvertinti savo 
saugumą ir galimybę išvykti 
iš valstybės. URM pabrėžia, 
kad dėl Izraelyje besitęsiančio 
smurto žūva ir sužeidžiami ci
viliai gyventojai bei užsienio 
valstybių turistai. Išlieka di
delė naujų teroristinių išpuo
lių galimybė. 

Vakarų Krante ir Gazos 
ruože galioja keliavimo apri
bojimai, dėl karinių veiksmų 
kai kurios šių teritorijų dalys 
yra paskelbtos uždaromis ka
rinėmis zonomis. M 

Centro dešinieji kels bendrus 
kandidatus Seimo rinkiniuose 
Vilnius, vasario 11 d. 

(BNS) — Į naują partiją besi
jungiančios trys centro deši
niosios partijos — Lietuvos li
beralų sąjunga (LLS), Lietu
vos centro sąjunga (LCS) ir 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga (MKDS) —» 
sutarė kelti bendrus kandida
tus į Seimą ir jau vasario pa
baigoje sudaryti bendrą frak
ciją Seime. 

Tai nusprendė antradienį 
posėdžiavusi kuriamos parti
jos Politinė taryba, kurią su
daro po penkis centristų, libe
ralų ir moderniųjų krikščionių 
demokratų atstovus. 

Papildomi Seimo rinkimai 
gali būti surengti kai kuriose 
vienmandatėse rinkimų apy

gardose, jeigu jose išrinkti 
parlamentarai apsispręstų iš
eiti dirbti į Prezidentūrą ar sa
vivaldybių tarybas. 

Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) jau nusprendė ge
gužės 11 d. rengti naujus rin-

<4simus į Seimą vienmandatėje 
Antakalnio rinkimų apygardo
je, kur išrinktas parlamenta
ras Rolandas Paksas laimėjo 
prezidento rinkimus ir turės 
pasitraukti iš Seimo. 

J naująją didžiausią opo
zicinę frakciją be liberalų, cen
tristų, moderniųjų krikščionių 
demokratų kviečiami ir kitų 
partijų atstovai. 

Šiuo metu liberalai turi 
atskirą frakciją, kurioje yra 22 
nariai. Nukel ta į 5 psl. 

Kauno d ramos t e a t r a s t u r i naują vadovą 
Kultūros ministerijos 

skelbtą atvirą konkursą Kau
no valstybinio akademinio 
dramos teatro (KVADT) vado
vo pareigoms eiti laimėjo da
bartinė KVADT Rinkodaros 
skyriaus vadovė, vadybininkė 
Ina Pukelytė. 

Konkurso komisijos, ku
riai vadovavo Kultūros minis
terijos sekretorius Juozas 
Širvinskas, nariai pabrėžė, 
jog I. Pukelytė parengė išsa
mią ir konkrečią teatro veik
los programą, kurioje, be kita 
ko, yra pasiūlytos šio teatro 
aktorių iniciatyvos skatinimo 
programos. Taip pat buvo at
sižvelgta į tai. kad ši kandida
tė yra susipažinusi su kitų 
Europos valstybių teatro 
struktūromis bei KVADT 
specifika. 

I. Pukelytė studijavo re
žisūrą Vilniaus kultūros mo
kykloje, anglų kalbą ir litera
tūrą Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, teatrologiją 
„Sorbonne Nouvelle" univer
sitete Prancūzijoje, apsigynė 
filosofijos daktaro laipsnį 

Leipcigo universitete Vokieti
joje. Anglų, rusų, vokiečių, 
prancūzų bei lenkų kalbas 
mokanti I. Pukelytė yra dir
busi Prancūzijos informacinių 
sistemų „BulP atstovybės 
Vilniuje rinkodaros ir spaudos 
atstove, bendros Lietuvos-
Rusijos-Ukrainos įmonės 
„Okta" vadybininke, Kauno 
vaistų sandėlio konsultante, 
VDU Teatrologijos katedros 
asistente ir kt. KVADT Rin
kodaros skyriaus vadove ir 
vadybininke ji dirba nuo 
praėjusių metų. 

Ina Pukelvtė 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ReatefS, AP. imerfax. fTAfi-TASS, 8NS 

linų agenKJfų pranešimais) 

EUROPA 

P a r y ž i u s . Prancūzija, 
Rusija ir Vokietija, siekdamos 
pristabdyti rengimąsi JAV va
dovaujamam karui su Iraku, 
pirmadienį paragino labiau 
pasistengti nuginkluoti Iraką 
taikiai. Trejetas paskelbė 
bendrą kreipimąsi po Pran
cūzijos prezidento Jacques 
Chirac derybų su Rusijos va
dovu Vladimir Putin, kuris 
pareiškė, jog pasaulis palaiko 
jų požiūrj, kad priverčiant 
Iraką atsisakyti savo numa
nomų masinio naikinimo gin
klų jėga gali būti panaudota 
tik kaip paskutinė priemonė. 
..Rusija, Vokietija ir Prancū
zija remia tolesnius patikrini
mus ir reikšmingą (tikrintojų 
skaičiaus) didinimą bei (pa
tikrinimų) techninių pajėgu
mų sustiprinimą visomis įma
nomomis priemonėmis ir deri

nant veiksmus su pačiais 
tikrintojais", sakė J. Chirac. 
„Niekas šiandien nepateisina 
karo", pareiškė J. Chirac. ku
ris kone griežčiausiai iš visų 
Europos vadovų priešinasi 
tam, kad JAV jau dabar pa
naudotų karinę jėgą. 

JAV 
Vašingtonas. JAV galvo

ja pertvarkyti Europoje dislo
kuotas savo pajėgas. Pentago
no atstovas spaudai sakė, jog 
JAV kariškiai įsitraukė į 
„strateginius svarstymus" dėl 
karinių pajėgų dislokavimo 
užjūryje, tačiau paneigė, jog 
tai yra susiję su nerimstančiu 
ginču su Vokietija dėl galimo 
karo Irake. Pasak Kongreso 
narių, ilgainiui JAV pajėgų 
Europoje, šiuo metu siekian
čių 100.000 karių, skaičius su
mažės. Jas galvojama pakeis
ti pajėgomis, kurios butų 

organizuotos panašiai kaip 
Kuwait"e. kur JAV išlaiko di
delį arsenalą paruoštų tankų 
bei šarvuočių, o didesnės ka
rių pajėgos čia pasikeisdamos 
atvyksta krizių metu ar pra
tyboms. 

Vašingtonas. Iranui pa
skelbus apie didelio užmojo 
branduolinės energetikos pro
gramą. JAV pirmadienį iš
reiškė rimtą susirūpinimą, 
kad ši trečioji Vašingtono 
įvardytos pasaulio „blogio 
ašies" valstybė gali bandyti 
kurti branduolinius ginklus. 
Irano branduolinės energeti
kos agentūros vadovas Gho-
lamreza Aqazadeh prieš tai 
paskelbė, kad Iranas ketina 
pradėti perdirbti uraną savo
sios branduolinės energetikos 
programos, kuri yra išimtinai 
taikios paskirties, reikmėms. 

Vašingtonas. NASA pa
reigūnai pirmadienį pranešė 
atpažinę daugkartinio erdvė
laivio „Columbia" kairiojo 
sparno dalį. kuri gali būti la
bai svarbi tyrimui, nes šioje 
erdvėlaivio vietoje prieš pat 
nelaimę buvo užregistruotas 

staigus temperatūros didėji
mas. Erdvėlaivis vasario 1 
dieną po 16 dienų užtrukusios 
misijos rengdamas tūpti Flo
ridoje, virš Texas suiro į dalis. 
Žuvo visi septyni jame buvę 
astronautai. Praėjusią savaitę 
rastas sparno fragmentas yra 
priekinės briaunos dalis, pa
gaminta iš specialiai apdoro
tos anglies, kuri atlaiko dide
lį karštį. Tai viena iš 12,000 
rastų erdvėlaivio nuolaužų. 
Texas valstijoje buvo rastas 
vienas iš erdvėlaivių kompiu
terių. 

Vaš ingtonas . 66 proc. 
amerikiečių pritaria galimai 
karinei operacijai prieš Iraką, 
net jeigu jos neapatvirtins JT 
Saugumo Taryba, bet mano, 
kad ją turi remti valstybės są
jungininkės. Tai parodė dar 
viena gyventojų apklausa, su
rengta laikraščio „The Wa-
shington Post" ir televizijos 
ABC užsakymu. 

Saddam Hussein prieglobstį, 
jeigu, siekdamas išvengti JAV 
vadovaujamos karo operaci
jos, jis nuspręstų atsistatydin
ti, antradienį rašo Turkijos 
dieraštis „Milliyet". Anot 
dienraščio, premjeras Abdu-
llah Gul pateikė prieglobsčio 
pasiūlymą antrajam pagal 
rangą Irako vadui Taha Ya-
sin Ramadan, kuris šį mėnesį 
surengė slaptą vizitą į Turki
j a 

girnai Jungtinių Valstijų va
dovaujamo karo prieš Iraką 
galimybei gali būti klaidingai 
suprasti. Todėl šios valstybės 
nepritarė prašymui pradėti 
ruoštis apgirti Turkiją — vie
nintelę musulmonišką NATO 
valstybę, kuri turi bendrą 
sieną su Iraku. 

ŠIAURĖS KORĖJA 

IRAKAS 

TURKIJA 

Ankara. Turkija pasiūlė 
suteikti Irako prezidentui 

Bagdadas. Irakas antra
dienį sveikino Belgijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos veto, ku
riuo jos sustabdė JAV ketini
mus sustiprinti Turkijos ap
saugą galimo karo su Saddam 
Hussein režimu atveju. Irako 
prezidento Saddam Hussein 
vyresniojo sūnaus Uday lei
džiamas laikraštis „Babei" 
rašo, kad šis veto yra „NATO 
antausis JAV administracijai, 
kuri ją laiko vienu svarbiau
sių savo karinių įrankių". Mi
nėtas Europos valstybių treje
tas teigė, kad NATO pasiren-

Šiaurės Korėja reikalau
ja tiesioginių derybų su Jung
tinėmis Valstijomis dėl savo 
energetikos objektų. Pernai 
spalį Šiaurės Korėja pranešė 
atnaujinanti savo branduoli
nę programą energetikos reik
mėms tenkinti, bet JAV ma
no, kad valstybė vėl emė nau
doti savo objektus gynybos 
tikslais. Todėl Vašingtonas 
davė suprasti, kad gali pra
dėti prieš stalinistinę Korėją 
karo veiksmus, nes ji kelia 
grėsmę pasaulio saugumui. 
Pasak pareigūnų. Šiaurės Ko
rėja, kaip jau buvo pranešta, 
ketina svarstyti susidariusią 
padėtį tik tiesiogiai su Va
šingtonu. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. vasario 12 d., trečiadienis LSS TARYBOS PIRMININKO ŽODIS 

«S3&> 

SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

Mielos Sesės ir Broliai, 

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
už pareikštą pasitikėjimą, ku
rį parodėte išrinkdami mane 
Lietuvos Skautų sąjungos 
tarybos pirmininku ateinan
tiems trejiems metams. Tai 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADOVYBĖS PAREIGŲ PERDAVIMAS 

Vasario 1 dieną Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, j au 
nuo pat ankstyvo ryto triūsė 
„Sietuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės sesės. Jos 
puošė salę, ruošė pusryčius, 
laukdamos atvykstančių sve
čių — vyriausių LSS vado-
vių/ų, suvažiavusių savo vyk
dytas pareigas perduoti, o 
naujai išrinktieji — joms įsi
pareigoti. Tą dieną šalia vy
resniųjų (amžiumi ir skautiš
ko darbo patirtimi) dalyvavo ir 
jaunesnieji vadovai, skautų 
eilėse žygiuojantys nuo jau
niausių savo gyvenimo metų. 

Iki vidurdienio vyko LSS 
Brolijos, Seserijos ir ASS, 
Pirmijos ir Tarybos posėdžiai. 
Po pietų prasidėjo pareigų 
perdavimo-perėmimo iškil
mės, kurias vedė LSS Tarybos 
vicepirmininkė v.s. Laima Ki-
liulienė, pasveikindama susi
rinkusius: „Sveiki, atvykę į 
Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybės pareigų perdavimą!" 
Prie prezidiumo stalo vos tilpo 
buvę ir naujai išrinkti vy
riausieji vadovai ir vadovės. 

Įnešamos LSS, Seserijos, 
Brolijos ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio vėliavos, giedamas 
Lietuvos himnas. Invokaciją 
skaito LSS R. Katalikų dva
sios vadovas s. kun. Gedi
minas Kijauskas. 

Mirusieji Sąjungos nariai 
prisimenami susikaupimu ir 
prasmingomis mintimis, išsa
kytomis v.s. L. Kiliulienės: 
„Ne vienam iš mūsų teigiamą 
ir sąžiningą gyvenimo kryptį 
rodė vyresnis vadovas ar vado
vė, kurių nebeturime savo 
tarpe. Prisiminkime juos savo 
tylioje maldoje". Klausantis 
sesės Laimos įvadinio žodžio, 
įsiminė šis sakinys: „Nuo pat 
skautybės įsikūrimo Lietuvoje 
visa skautiška programa nu
kreipta į visokeriopą tarnavi
mą tautai. Tas tikslas daugiau 
nei 80 metų nesikeitė. Ir šiais 
— 2003-siais — metais jis yra 
mums aiškus kelrodis, kuria 
kryptimi mūsų organizacija 
turėtų žengti". 

Kviečiama LSS Tarybos 
pirmininkė v.s. Birutė Banai
tienė iškilmių atidarymui. Po 
pasveikinimo ir trumpo ati
daromojo žodžio, jos pakviesta 
Pirmijos sekretorė v.s. fil. Mei
lė Mickienė perskaito sveiki
nimus, gautus iš Lietuvos am
basadoriaus JAV-se Vygaudo 
Ušacko, buv. LSS Tarybos pir
mininko v.s. fil. Kęstučio Je-
čiaus. LSS Garbės Teismo 
pirmininkės v.s. Marijos Va
siliauskienės. 

Perskaičius naujosios Ta
rybos narių sąrašą ir pap
rašius juos atsistoti susipaži
nimui, prasideda iškilmingas 
pareigų perdavimas. 

Pirmasis pareigas perduo
da Brolijos Vyriausias skau
tininkas v.s. Romas Otto, 
įteikdamas Brolijos vėliavą ir 
pareigų virvutę naujajam Vyr. 
Skautininkui v.s. fil. Romui 
Rupinskui ir jo pavaduotojui 
ps. Edžiui Leipui. Brolis Otto 
linki laimes šioje kadencijoje, 
trumpą įsipareigojimo žodį 
taria naujasis Vyr. Skauti
ninkas brolis Rupinskas. 

Antroji iš stovo iškeliama 
Seserijos vėliava. Ją iš buvu
sios Vyriausios skautininkės 
v.s. fil. Ritos Penčylienės ran
kų pagarbiai priima naujai iš
rinkta Vyr. Skautininke v.s. 
Dalia Trakienė; šalia — jos 

pavaduotoja s. Jūratė Vallee. 
Apžvelgusi savo kadencijoje 
atliktus darbus, v.s. fil. R. 
Penčylienė taria: „Perduodu 
Tau, sese Dalia, gyvą, au
gančią Seseriją". Po abiejų 
linkėjimais pasikeitimo, Sese
rijos sekretorė sesė ps. fil. Vi
da Brazaitytė perskaito pir
mąjį naujosios Vyr. Skau
tininkės įsakymą, tvirtinantį 
naują Seserijos vadijos sąrašą. 

Toliau kviečiamas Akade
minio Skautų sąjūdžio buvęs 
pirmininkas v.s. fil. Rimantas 
Griškelis ir naujai išrinkta 
pirmininkė v.s. fil. Zita Rah-
bar. Perduodant ASS vėliavą, 
šie du, Sąjūdyje gražiai ben
dradarbiavę, vadovai (pirmi
ninkas ir pavaduotoja) su 
akademikams būdingu humo
ru, pasižada ir toliau sklan
džiai bendradarbiauti. Šalia 
sesės Zitos — jos pavaduotojas 
s. fil. Jonas Variakojis. Nau
jajai ASS pirmininkei įteikia
ma ir tradicinė ASS emblema: 
1960 m. v.s. fil. prof. Igno Kon
čiaus sukurta medžio ir gin
taro skulptūrėlė su prasmingu 
įrašu. Joje — Rūpintojėlis, o 
priešais jį — mažas vabalėlis. 

LSS Garbės teismo atas
kaitinį pranešimą, atsiųstą 
v.s. Marijos Vasiliauskienės, 
vykdžiusios pirmininkės pa
reigas, pernai rudenį mirus 
v.s. Vladui Morkūnui, perskai
tė v.s. fil. M. Mickienė. Šioje 
kadencijoje Garbės Teismo 
pirmininkės pareigas prisiėmė 
j.v.s. Elena Namikienė. 

J.s. Algis Jonušas, Kontro
lės komisijos pirmininkas, 
savo pareigas perdavė v.s. fil. 
Jūratei Neimanienei-Neuman. 

Iš naujai išrinktų Rajonų 
vadų dalyvavo Vidurio, At
lanto ir Kanados rajonų vadai: 
j . s . fil. Taiyda Chiapetta, s. 
Naida Šnipaitė ir v.s. Romas 
Otto. Ram. Vandenyno rajonui 
atstovavo ps. fil. Daina Kas-
putienė. Vidurio rajono vadės 
pareigas perdavė ir jas perėmė 
čia dalyvavusios j.v.s. Violeta 
Paulienė ir j . s . fil. Taiyda 
Chiapetta. Kiti naujieji rajonų 
vadai: Australijos — v.s. 
Henrikas Antanaitis. Europos 
— v.s. Vincent O'Brien ir 
Ram. Vandenyno — v.s. fil. 
Tadas Dabšys dalyvauti negalėjo. 

Tarybos Pirmijos pro
tokolą dėl pakėlimų į vyres
niškumo laipsnius ir apdo
vanojimų perskaitė v.s. fil. M. 
Mickienė. 

Į vyr. skautininko laipsnį 
pakelti: s. kun. G. Kijauskas ir 
s. fil. N. Šnipaitė. Ordinu Už 
Nuopelnus apdovanoti: v.s. fil. 
R. Griškelis ir j . s . A. Jonušas; 
Lelijos ordinu — j .s . fil. T. 
Chiapetta; Ordinu Už Nuo
pelnus su rėmėjo kaspinu — 
Judita Fabijonaitė-Stanislo-
vaitienė už didelę talką LSS 
vadovybės rinkimų metu. 

Geležinio Vilko ordinu 
apdovanoti: v.s. fil. Nijolė Kers-
nauskaitė, v.s. Irena Markevi
čienė ir v.s. fil. R. Penčylienė. 

Ketvirtas aukščiausias 
LSS žymuo — Geležinio Vilko 
ordinas įteikiamas LSS Ta
rybos Pirmininkei v.s. B.Ba
naitienei (visiška jai staigme
na), įspūdingas momentas 
buvo ordino įteikimas, kurį 
atliko visada sesei Birutei 
skautiškoje veikloje talkinusi 
Tarybos vicepirmininkė sesė 
L. Kiliulienė. Susijaudinusi 
sesė Birutė visų buvo sveiki
nama ilgais plojimais. 

R i m a n t a s Gr i ške l i s . 

labai svarbios pareigos, ku
rioms pasižadu skirti visas 
savo pastangas tęsti kitų 
pradėtus svarbius darbus ir 
siekdamas naujų pasekmių 

visos Skautijos labui. 
Prieš akis stovi Jubiliejinė 

„Karaliaus Mindaugo" stovyk
la, Holcomb Valley Scout 
Ranch, Kalifornijoje, š.m. rug
pjūčio 6-16 d. Ruošos darbai 
vyksta šiuo metu ir netrukus 
smulkiau apibūdinsime padė
tį. Numatoma daug kitų įvai
rių uždavinių, kuriais siek
sime tobulinti mūsų visų 
skautišką gyvenimą. 

Užmegzti glaudesnius ry
šius su visais skaut iškais 
vienetais ir išgirsti ko labiau
siai mūsų sesės ir broliai lau
kia iš savo vadovybės. 

Kreipti daugiau dėmesio 
vadovų lavinimui ir stengtis 
įgyvendinti tinkamus kursus. 

Supaprastinti r inkimų 
eigą. 

Peržiūrėti dabar t in ius 
L.S.S. nuostatus ir siekti bū
tinų pataisymų. 

Išryškinti galimybes įstoti 
į Amerikos BSA ir pasaulinę 
WOSM skautų organizacijas. 

Persvarstyti nario mokes
čio tvarką ir lėšų skirstymą. 

Užmegzti ryšius su Lie
tuvos Skautija siekiant abi
pusiškos bendradarbiavimo 
naudos. 

Panaudoti bendrą L.S.S. 
Tarybos narių patirtį skauty

bės labui. 
Toliau tęsti rašinių kon

kursus. 
Tobulinti mūsų tinklalapį: 

www.siautai.com 
Siekti tinkamų ryšių su 

naujai atvykusiais lietuviais, 
kurių vaikai pradeda jungtis į 
skautų eiles. 

Taigi šie svarbesni už
daviniai ateinantiems tre
jiems metams, tačiau yra 
žymiai daugiau ir kitų. 

Visi suprantame, kad 
skautijos ateitis ne vieno žmo
gaus rankose. Mes visi tu
rėsime stengtis veikti ir dirbti 
kartu, vieningai nusiteikę, 
aiškiai galvodami apie atei
ties reikmes, tikėdami ir ve
dami skautybės idealais — 
tarnavimu Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Tik tokiu būdu, mieli 
sesės ir broliai, paruošime 
skautybę atsilaikyti prieš 
sunkias ir komplikuotas šių 
dienų gyvenimo sąlygas, tuo 
pačiu užtikrindami Lietuvių 
Skautų sąjungos ateitį. 

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais, 

Ad Meliorem! ir Budėkime 
kartu, 

v.s. fil. Rimantas 
Griškelis 

L.S.S. Tarybos pirmininkas 

P a r e i g ų pe rdav imo šventė je , L e m o n t . I L. 2003 m. v a s a r i o 1 d. d a l y v a v ę L S S a u k š č i a u s i o s i o s v a d o v y b e s n a r i a i . 
V i k t o r o K u č o n u o t r a u k a . 

Priartėjo ir aukščiausių 
Sąjungoje — Tarybos pir
mininko pareigu perdavimas. 
Aktą perskaitė v.s. fil. M. 
Mickienė. LSS vėliavą per
davė ir linkėjimus naujai 
išrinktam LSS Tarybos pir
mininkui v.s. fil. R. Griškeliui 
išreiškė dvi kadencijas šias 
pareigas vykdžiusi v.s. B. Ba
naitienė. Savo ilgesniame 
žodyje ji išvardino atliktus 
darbus, o jų būta tikrai daug. 
Baigdama palinkėjo naujai 
vadovybei sėkmingai suruošti 
šių Jubiliejinių metų stovyklą 
„Karalius Mindaugas". (Šis 
pranešimas „Skautybės kely
je" bus paskelbtas atskirai.) 

2003—2005 metų kadenci
jos Tarybos pirmininko žodis 
buvo skautiškai jaunatviškas. 
Jis pasidalino originaliais 
veiklos projektais, kuriems 
įgyvendinti reikės daug 
sumanumo, tam skirto laiko ir 
skautiškos patirties. Jo žo
džiais, j a u šioje salėje, tarp 
čia dalyvaujančių, yra ne ma
žiau 1000 metų skautiškos pa
tirties — ją reikia išnaudoti!" 
Vienas iš įdomesnių pirmi
ninko siūlymų — įsteigti 
„skautišką universitetą", fi
nansuojant gabių, rinktinių 
skautų atvežimą ir išlaikymą 
pamokomoje stovykloje, kur 
jie atsakingai išeitų skauta-
mokslį, išmoktų vadovauti. 
Tai būtų gera galimybė išsiug
dyti jaunų, pajėgių vadovų. Jis 
kalbėjo ir apie būtinus arti
mesnius ryšius su Lietuvos 
skautais ir su neseniai čia 
atvykusiu jaunimu bei kituose 
kraštuose veikiančiais lietu
viais skautais. Išgirdome ir dau
giau dėmesio vertų sumany
mų. Tebūna jie sėkmingai 
įgyvendinti! 

Po šio Tarybos Pirmininko 
prisistatymo jo laukė malonus 
netikėtumas: giminaičių (5 
suaugusių ir 4 uniformuotų 
skautukų) sveikinimas, jiems 
visiems išsirikiavus salės 
priekyje. Šio įdomaus pasvei

kinimo sumanytoja — brolio 
Rimo sesuo v.s. fil. Liuda 
Rugienienė. Pasidalinusi pri
siminimais iš pačių jauniausių 
skautavimo metų, ji įteikė jo 
kadaise turėtus skauto vyčio 
skrybėlę ir trimitą, šiomis 
„senienomis" ir tokiu įspūdin
gu artimųjų pasveikinimu jį 
labai pradžiugindama. 

Čia išskirtinai reikėtų 
paminėti dovanomis pasikei
timą, o jų buvo tikra gausybė: 
meniški medžio, gintaro kū
riniai, kristalo plokštės su 
įraižytais skautiškais ženklais 
ir padėkos žodžiais, prak
tiškas kelionmaišis, besisklei-
džiantys tulpių žiedai, puikių 
rožių puokštė „Sietuvos" drau
govės sesėms už rūpestį vai
šėmis ir priėmimu. Mūsų se
sės ir broliai moka išreikšti sa
vo dėkingumą, kas suteikė 
daug šilumos visam šiam 
suvažiavimui. 

Sesės Laimos pakviesti sa
lės priekin ateina visi buvę ir 
naujai išrinkti vadovybės na
riai, apsupdami LSS vėliavą. 
Po jos perskaityto, skautybės 
esmę giliai apibūdinančio, teksto, 
visi paskui ją kartoja: „Dieve, 
padėk man tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui ir būti 
pavyzdžiu jaunesniesiems!" 

Po jos visi salėje esantieji 
pakiliai sudainuoja „Dievui. 
Tau, tėvynei, ir žmonijai". Paskui 
v.s. kun. G. Kijausko užbai
giamoji mintis. R. Baden-
Powellio įkurtą skautišką ju
dėjimą, kuriam šiuo metu vi
same pasaulyje priklauso arti 
25 mln. narių, jis palygina su vie
nu M. K. Čiurlionio paveikslu, 
vaizduojančiu du karalius, sa
vo delnuose laikančius didžią 
brangenybę — savo tėviškę. 
„Ir mūsų rankose bei širdyse 
yra ta didžioji dovana — skau-
tybė, kurią esame gavę iš savo 
vadovų. Branginkime ją, sese, 
broli ir BUDĖKIME!" 

Užbaigdamas šį, apie tris 
valandas trukusį, posėdį, nau
jasis LSS Tarybos pirm. v.s. 

fil. R. Griškelis pakviečia vi
sus atvažiuoti į jų šeimos na
mus skautiškai vakaronei, 
prie improvizuoto laužo padai
nuoti, artimiau susipažinti. 

V.s. kun. G. Kijausko 
paskaityta malda ir vėliavų 
išnešimu baigiamas šis LSS 
vadovybės pareigų perdavi
mas. Sesės Laimos kviečiami, 
visi sustoja į bendrą ratą f per 
visą menės ilgį vos išsitekda
mi) ir, supynę rankas, sudai
nuoja „Lietuva brangi" ir 
tradicinę „Ateina naktis". 

Visą šeštadienį „Bočių me
nė" erdviuose Pasaulio Lie
tuvių centro rūmuose, rodos, 
alsavo skautiška dvasia. V.s. 
kun. G. Kijausko žodžiais, 
„čia, skautų tarpe, neįmanoma 
pavargti!" Reikia pridurti, jog 
tai todėl, kad aplink tiek 
jaunų vadovų, skautybę pa
milusių, tų pačių vyresnių va
dovų subrandintų. Tai teikia 
daug vilčių, kad mūsų lietu
viškoji skautybė dar daugelį 
metų gyvuos, vis pasipildy
dama nauju prieaugliu. 

Ant prezidiumo stalo eilėje 
buvo sustatytos septynių kraš
tų, kur veikia lietuviai skau
tai, vėliavėlės: JAV, Kanados, 
Australijos, Anglijos, Vokieti
jos, Brazilijos. Jų viduryje — 
Rūpintojėlis, o jo dešinėje — 
Lietuvos trispalvė. Ir per visus 
58-rius išeivijoje metus, ir 
artėjant į Sąjungos 85-rių 
metų gyvavimo sukaktį, mūsų 
skautybė eina lietuvišku ke
liu. Tai patvirtina šioje menėje 
girdima graži lietuviška tartis. 
Tai įrodo ir lietuviškomis bei 
skautiškomis tradicijomis al
suojantys mūsų „Skautų aido" 
puslapiai (jis taip pat sukak
tuvininkas, šiemet švenčiantis 
80-ties metų sukaktį). Ateities 
metai teaugina naujas skau
tiškas eiles! 

v.s Sofija Jelionienė 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wyiwxsrterlb(surgeryan(lxBastheallh.oorri 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Paios ir Christ 
ligoninėms. 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai aroa lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Uwn, 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, Bnhurst, IL 60126 

630-941 -2609 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-SiFaES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

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

tarus. Kalbame lietuviškai. 

PALIKO PAVYZDĮ KAIP REIKIA DIRBTI 
IR AUKOTIS 

New Yorką. Ten įsijungė į 
skautų organizaciją. Apie jo 
skautavimą New Yorke rašo 
fii. K. J. Bileris: „Buvo labai 
veiklus skautų gyvenime. 
Skautavo „Tauro" tunte, prik
lausė Dr. J. Basanavičiaus 
skautų vyčių būreliui ir ėjo 
eile pareigų Korp! Vytis ir 
A.S.S. skyriuje. Jo žmona 
Ramunė, irgi buvo veikli 
skautė ir akademike". 

Studijas baigė įsigydamas 
politinių mokslų bakalaurą ir 
magistro laipsnį ekonomikoje. 
JAV kariuomenėje buvo 
pakeltas į leitenanto laipsnį. 
1967 m. pradėjo diplomato 
tarnybą JAV valstybės depar
tamente, sėkmingai vykdė 
pareigas JAV, Pietų Ame
rikoje. Vakarų Europoje ir 
Kanadoje, kol galiausiai 1991 
m. buvo paskirtas JAV am
basados patikėtiniu Vilniuje. 
1994 m. grįžo į JAV ir Va
šingtone savo jėgas ir patirtį 
paskyrė lietuvybės reikalams, 
eidamas įvairias pareigas 
Lietuvių Bendruomenėje. 
Daug nuopelnų priklauso fil. 
Algirdui tvarkant svarbius ir 
atsakingus darbus. Tam jis 
atidavė savo jėgas ir paty
rimą, sąžiningai atlikdamas 
savo pareigas. Skautams liks 
fil. Algirdo J . Rimo gražus 
pavyzdys kaip reikia dirbti ir 
aukotis. 

fil. va. Vytautas Mikunas 

A l g i r d a s J . R i m a s . 

Skautiškoji lietuvių 
skautų šeima neteko pavyz
dingo nario. Fil. Algirdas J. 
Rimas 2002 m. spalio mėn. 
paliko savo ir skautišką šei
mas, neužbaigtus įsipareigo
jimus tėvynei Lietuvai, kuriai 
visą gyvenimą ištikimai dirbo. 
Jis ir savo žemiškus palaikus 
paskyrė palaidoti gimtinėje. 
Mums jis paliko kaip skautas 
sąžiningai vykdęs geležinį 
skautų įstatą: skautas są
žiningai atlieka visas savo 
pareigas. 

Brolis fil. Algirdas gimė 
1941 m. Vilniuje. Būnant tik 
ketverių metų reikėjo palikti 
tėvynę ir atsidurti Vokietijoje 
Kempteno mieste. Pasibaigus 
II pasauliniam karui atvyko į 

• 

http://www.siautai.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
http://raugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS IR JO 
ĮTVIRTINIMAS 

Švenčiame Lietuvos ne
priklausomybės 85-ją sukaktį, 
prisimindaimi drąsius Lie
tuvos patriotus vyrus, kai jie 
1918 m. vasario 16 d. pasirašė 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktą, žinodami, kokią atsa
komybę prisiima. Tuo metu 
Lietuva buvo vokiečių karinė
je okupacijoje. Vokietija Bal
tijos kraštus planavo prisi
jungti prie Reicho, tik, karui 
vykstant vokiečių nenaudai, 
jie darėsi sukalbamesni. 

Neužteko, kad buvo pa
skelbta nepriklausomybė (nors iš 
pradžių jos nebuvo galima 
viešai skelbti), o toliau ją 
reikėjo ginklu apginti. Nors 
kai kas manė, jog užtenka 
paskelbti neutralitetą. Prof. 
Augustinas Voldemaras, suda
rytos laikinosios vyriausybės 
ministras pirmininkas, teigė, 
kad visų pirma Lietuvai 
reikalinga turėti miliciją, ar 
policiją vidaus tvarkai pa
laikyti, o ne kariuomenę. Jo 
žodžiai pirmojo ministrų kabi
neto posėdyje 1918 m. lap
kričio 14 d. buvo nesupranta
mi, tiesiog naivūs: „Karo mes 
su niekuo nevedame ir nė 
vienas iš mūsų kaimynų — 
vokiečių, lenkų, ukrainiečių, 
rusų ir latvių neturi pamato 
mus užpuldinėti. Taigi didelių 
spėkų rubežiams sergėti 
mums ir nereikės". Panašiai 
galvojo ir Lietuvos valstybės 
tarybos pirmininkas Antanas 
Smetona, nors susirinkę Vil
niuje karininkai Kazys Škir
pa, Stasys Zaskevičius ir Jur
gis Kubilius Tarybą ragino ne
delsiant organizuoti ka
riuomenę. Kariuomenės orga
nizavimas buvo uždelstas iki 
lapkričio 23 d. kada buvo 

IGNAS MEDŽIUKAS 

pasirašytas įsakymas. 
Tuo pasinaudodami 1919 

m. sausio 1 d. lenkai, o sausio 
5 d. bolševikai, užėmė Vilnių. 
Tuo metu Lietuvos kariuo
menėje buvo vos keletas šimtų 
karių, todėl nebuvo įmanoma 
suorganizuoti rim-tesnio pasi
priešinimo. Pasky-rus krašto 
apsaugos ministru karininką 
Mykolą Velykį, jis su ministru 
pirmininku Mykolu Sleževi
čium šoko kviesti savanorius 
ginti protėvių žemę. Sausio 
viduryje jau buvo 3,000 
kareivių, kurie buvo prastai 
parengti ir apginkluoti. Bol
ševikai stengėsi iš šiaurės ir 
pietų apsupti Kauną, kuriame 
vyko kariuomenės organizavi
mas, tačiau vokiečių kari
niams daliniams padedant, jie 
buvo sustabdyti. 

Pirmieji mūsų savanoriai 
— Antanas Zambacevičius ir 
Juozas Kalasiūnas žuvo, vyk
dami į sargybą Kaune nuo 
vokiečių kareivių 1919 m., 
sausio 11 d., o tų metų kovo 18 
d. vokiečio kareivio buvo 
nušautas savanoris karys 
Pranas Eimutis, saugojęs prie 
Metropolio viešbučio atvy
kusią Vakarų valstybių misi
ją. Bolševikų fronte pirmosios 
mūsų kariuomenės aukos 
buvo: Povilas Lukšys, žuvęs 
Taučiūnų kaimo laukuose, 
prie Kėdainių, vasario 7 d., o 
karininkas Antanas Juoza
pavičius vasario 13 d. Alytuje. 

Svarbus mūšis įvyko prie 
Jiezno vasario 10 d., bet iš
stumti bolševikų nepavyko, 
nes vienas rusas karininkas 
išdavikas pasidavė bolše
vikams ir įsakė kareiviams 
nešaudyti. Dėl išdaviko veiks
mu čia žuvo 18 kareivių, kiti 

pateko į nelaisvę. Tik atėjus 
pastiprinimui iš Alytaus, vo
kiečiams talkininkaujant jie 
buvo išstumti ir visu ruožu 
stumiami į šiaurės rytus 

1919 m. Lietuvos kariuo
menė turėjo kariauti trijuose 
frontuose; prieš bolševikus 
1919 m. sausio 5 d. iki 1920 
m. sausio 5 d.; prieš bermon
tininkus 1919 m. liepos 26 d. 
iki 1919 m. gruodžio 15 d.; 
prieš lenkus 1919 m. 
balandžio 18 d. iki 1920 m. 
gruodžio 1 d. Atgimusi valsty
bė įstengė laimėti per trumpą 
laiką du kartus neprarasdama 
teritorijos. Su trečiuoju priešu 
liko neišspręsti teritoriniai 
ginčai. 

Mjr. Petras Ruseckas rašė: 
„Norint krašto pinigiškai per 
daug neapsunkinti, 1920 m. 
pradžioje daug karių buvo 
paleidžiama į atsargą. Pasi
tikėta didžiųjų valstybių 
pažadais, kad lenkai daugiau 
Lietuvos nepuls. Iš tikrųjų 
Lietuvos vyriausybė buvo 
įspėta vieno aukšto kariškio, 
atvykusio iš Maskvos, kad ka
riuomenės skaičių reikia di
dinti bent iki 40,000 durtuvų. 
Nepadidinus galima netekti ir 
to, kas turima". 

Vyriausybė sutaupė pini
gus, bet buvo prarastas Vil
nius, Breslauja, Lyda, Gar
dinas, Seinai ir kitos etno
grafinės sritys. Vykstant ka
rui, Latvija, Estija, Suomija 
buvo sumobilizavusios 70,000 
— 73,000 karių armijas, Lie
tuva irgi galėjo pašaukti ne-
mažesnį skaičių prie ginklo. 

Pagal priimtą kariuo
menės vadovybės įstatymą įsi
galiojusį 1935 m. sausio 1 d. 
Lietuvos kariuomenė buvo 

moderniai ginkluota, regu
liariai vykdomi kariniai ma
nevrai, atkreiptas dėmesys į 
profesionalų karininkų pa
rengimą, pertvarkytas mobi
lizacijos organizavimas; nus
tatyta, kad karo metu kari
uomenė galėtų būti padidin
ta iki 150,000, mobilizacijos 
trukmę sumažinant iki 72 
valandų. Sutelkta ginklų ir 
šovinių sandėliuose atsargos 
apginkluoti 120,000 karių. 
Lietuvos kariuomenė buvo 
apginkluota 159,501 šauna
muoju ginklu, 5,960 įvairių 
tipų kulkosvaidžiais ir mo-
nosvaidžiais, turėjo 603 arti
lerijos pabūklus, 46 šravuo-
čoius ir tankus bei 118 įvai
raus tipo lėktuvų. 

Valstybės prezidentas ir 
vyriausybė žinojo, kad oku
pavus sovietų kariuomenei 
Lietuvą ir perėmus valdžią 
komunistinėms struktūroms, 
prasidės tautos genocidas. 
Apie tai pranešė Alytaus ap
skrities viršininkas Kalendra, 
kas vyksta užimtame bolše
vikų Vilniaus krašte. Deja, 
nebuvo parodyta net sim
bolinio pasipriešinimo. 

Bolševikai, okupavę Lietu
vą, nedovanojo tiems, kurie 
kūrė nepriklausomą Lietuvą 
ar ginklu stengėsi įtvirtinti 
jos nepriklausomybę. 

Nepriklausomybės akto 
signatarai tai žinojo. Jau 1940 
m. iš Lietuvos į Vokietiją 
išvyko Jonas Vailokaitis, mirė 
1944 m. Okupuojant Lietuvą 
bolševikams, išvyko Antanas 
Smetona, mirėCleveland, OH, 
1944 m. Steponas Kairys 
gyveno New Y*oke, mirė 1964. 
Mykolas Biržiška gyveno Los 
Angeles, Caltfbrnijoje, mirė 
1962. Dr. Jurgis Šaulys mirė 
Laugane 1948 m., prel. Ka
zimieras Šaulys mirė 1964 m. 
pasitraukęs į Šveicariją. Kiti, 
kurie liko Lietuvoje kentėjo ir 
žuvo sovietų kalėjimuose ar 

lageriuose. Kazimieras Bi
zauskas areštuotas 1940 m. 
vasarą dingo be žinios. Pranas 
Dovydaitis areštuotas 1941 m. 
ir išvežtas į Sibirą, 1942 m. 
nukankintas. Kun. Vladas Mi
ronas 1940 m. areštuotas, 
1941 m. sukilėlių išlaisvintas 
iš kalėjimo, gyveno Dauguose 
savo ūkyje, išvežtas į Sibirą 
mirė 1954 m. Vladimire. 
Petras Klimas gyveno Pran
cūzijoje. Vokiečiams okupavus 
buvo areštuotas, grąžintas į 
Lietuvą, kur buvo bolševikų 
ištremtas į Vorkutą. Grįžęs į 
Lietuvą mirė 1969 m. Alek
sandras Stulginskis 1941 m. 
bolševikų ištremtas į Sibirą. 
Daug iškentėjęs, grįžęs į Lie
tuvą mirė 1969 m. 

Bolševikinis saugumas 
prisiminė ir daugelį vyresnio 
amžiaus karininkų, kurie, 
turėdami aukštesnius laip
snius, 1919 m. kovojo prieš 
okupantų pastangas įjungti 
Lietuvą į sovietinę imperiją. 
Kai kurie jau buvo išėję į 
atsargą, surado ir tuos. Ge
nerolas Kazys Ladigas, sėk
mingai vadovaudamas dali
niams, kurie išvalė kraštą nuo 
bolševikų, buvo surastas savo 
ūkyje, areštuotas ir 1941 m. 
gruodžio 19 d. Rusijoje su
šaudytas. Kitas narsus bolše
vikų fronte pasižymėjęs pik. 
Vincas Grigaliūnas — Glo
vackis (vėliau pakeltas gene
rolu) išvengė mirties, vaiz
davęs darbininką, svetima 
pavarde dirbdamas Gudijoje 
viename kolchoze. Vėliau jis 
pasitraukė į Kolumbiją, Pietų 
Amerikoje, ir ten mrė. 

Daugelis karininkų, dar 
esančių aktyvioje tarnyboje, 
buvo iš kariuomenės pašalinti 
ir suimti. Vien tik Varėnos ir 
Pabradės poligonų 300 kari
ninkų buvo išvežta į Rusijos 
gilumą. Tik retas jų išliko 
gyvas. 
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Bronius Nainys 

PAGERBTI KRAŠTO SAVANORIAI TAIĮDOMU 
Vilkaviškio krašte muzie

juje veikia paroda „Jūs seno
lių žemėj tapot nemariais", 
skirta Lietuvos kariuomenės 

kariams savanoriams, kurie 
šiemet šventė jubiliejus. 

Naujuose stenduose — 
fotoinformacija apie 1918-

1920 m. savanorius — jubi
liatus, gimusius prieš 100.105. 
110 ar 115 metų. Čia matome 
jauno savanorio poeto Juozo 

Atidarant parodą, kariai ir savanoriu artimieji prie naujausio Vilkaviškio krašto muziejaus eksponato — 
savanorio Jono Kizlaičio išsaugotos LKS sąjungos Kybartų skyriaus vėliavos. Romo Čėplos nuotrauka. 

Tysliavos veidą, pulkininkų 
— leitenantų Kazimiero 
Stebulio, palaidotų Šv. Ka
zimiero kapinėse, Juozo 
Giedraičio, mirusio Kana
doje, Andriaus Pridotko, mi
rusio Australijoje, ir kitų sa
vanorių nuotraukas, to laiko
tarpio dokumentų fotokopijas. 

Atidarant parodą dalyva
vo keletas savanorių vaikų 
bei atkurtos po Kovo 11-osios 
akto Lietuvos kariuomenės 
pareigūnai — KASP Tauro 
apygardos 4-osios rinktinės 
Vilkaviškio RTG vadas mjr. 
V. Maksimavičius, savanoriš
kos krašto apsaugos štabo 
darbuotojai B. Acišauskienė 
ir G. Lietuvininkas. Po paro
dos atidarymo žuvę savano
riai buvo pagerbti Alvito ka
pinėse. 

Antanas Žilinskas 

PIRMOJI TEISĖJA 
Egipto prezidentas Hosni 

Mubarak paskyrė pirmąją 
moterį Aukščiausiojo konsti
tucinio teismo teisėja. Tikima, 
kad su šiuo Tahani el-Gebaly 
paskyrimu pasibaigs, kelis 
dešimtmečius besitęsiantys 
debatai, ar moterims reikia 
leisti tapti teisėjomis. NYT 

NEPANAIKINS 
EKSKUMUNTKOS 

Vatikanas pranešė neat
šauksiąs 7 moterų (viena jų 
yra amerikietė) ekskumuni-
kavimo, nes jų nepaklusnu
mas popiežiui ardo Bažnyčios 
vienybę. Šios moterys pernai 
birželio mėnesį Austrijoje bu
vo įšventintos kunigėmis, ne
paisant Šv. Sosto draudimo. 
Jos buvo padavusios prašymą 
ekskumuniką atšaukti. NYT 

Ar keistini Seimo 
rinkimai? 

Taip, būtinai. Jau daug 
apie tai kalbėta, rašyta, svars
tyta, bet niekur nebuvo nuei
ta. Mat sprendimo buvo ieško
ma pačiame Seime, bet, kai 
visi siūlymai lietė jo narių 
sumažinimą, partijų vadams 
labai patogių sąrašų panaiki
nimą, tikslesnių seimūnų už
siėmimo ribų nustatymą, jų 
užimtumą, šios patogiausios 
Lietuvos politikų įstaigos per
tvarkymo mintis atgarsio ne
sulaukė. Todėl ir visos tos pas
tangos nueidavo vėjais. Ta
čiau, kaip šiomis dienomis pa
sirodė, pats klausimas tais vė
jais visgi nenuėjo. Kitą būdą 
jam spręsti sugalvojęs, iš nau
jo jį iškėlė Kėdainių rinkimi
nėje apygardoje išrinktas tur
tingiausias Seimo narys, rusų 
kilmės milijonierius Viktoras 
Uspaskichas. Jo siūlymas per
tvarkai: apeiti Seimą ir refe
rendumu kreiptis į tautą. 

Tačiau uždavinys irgi nėra 
lengvai sprendžiamas. Refe
rendumo eigai įteisinti reikia 
surinkti 300,000 Lietuvos pi
liečių parašų. Tačiau Uspas
kichas teigia jau sutelkęs apie 
pusantro tūkstančio sava
norių, sutinkančių tuos para
šus rinkti ir per tris mėnesius 
darbą baigti. Referendumas 
įvyktų dar šių metų rudenį. 
Šio darbo išlaidas jo sumany
tojas žada apmokėti iš savo 
kišenės. Viskas skamba neblo
gai, tačiau ir nelabai gerai. 

Pirmiausia — pats siūly
mas. Juo reikalaujama atitin
kamais Konstitucijos pakeiti
mais Seimo narių skaičių iš 
141 sumažinti iki 131, panai
kinti partijų sąrašus ir Seimo 
narius rinkti tik vienmanda
tėse apygardose bei numatyti 
jų atšaukimo galimybę. Toks 
siūlymas per menkas ir dau
gelio Seimo rinkimų pakeiti
mo reikalaujančių politikų 
nepatenkins. Iki šiol minimi 
siūlymai, šalia partijų sąrašų 
panaikinimo, reikalavo Seimo 
narių skaičiaus sumažinimo 
kur nors tarp 85 ir 100, ne
leisti Seimo nariams turėti ko
kių nors kitų užsiėmimų ar 
pareigų, net ir būti ministrais, 
ar gauti kokius kitus papildo
mus atlyginimus, kaip, pvz., 
užmokestį už kūrybinį darbą, 
ir panaikinti keletą privilegi
jų. Taip pat ir reikalavimas į 
seimą rinkti ne Vilniaus po
nus, bet rinkiminėse apygar
dose nuolat gyvenančius poli
tikus, kuriuos rinkėjai gerai 
pažįsta ir žino, už ką balsuoja. 
Todėl Viktorui Uspaskichui 
savo siūlymą reikėtų geriau 
apgalvoti, leisti jį viešai pla
čiau pasvarstyti ir pertvar

kyti, nes dabartinis susilauks 
daug kritikos ir iš idėją re
miančios visuomenės, šalia 
prieš tokius pasiūlymus visada 
piestu stojančių partijų. Jau ir 
dabar, vos tik minčiai išryš
kėjus, prieš ją labai piktai pa
sišiaušė, praėjusius Seimo rin
kimus visu šimtu nuošimčių 
vienmandatėse apygardose 
pralaimėję, konservatoriai. 

Sunku dabar pasakyti, ar 
šis užmojis ką nors gero duos? 
Pirmiausia, jį gali pražudyti 
net ir pats sumanytojas, jeigu 
visą vežimą jis bandys tempti 
vienas. Kėdainiuose Viktoras 
Uspaskichas yra populiarus. 
Ypač kaip verslininkas darb
davys ir kaip labdaringas 
vargšų bei į bėdas pakliuvusių 
žmonių šelpėjas. Tačiau kažin 
kaip atsilieps kiti Lietuvos 
pakraščiai, kuriuose nežino
ma nei jo asmenybė, juo labiau 
neaiškiai susikrauti milijonai. 
Kažin ar visi idėjos rėmėjai 
vien tik jo užnugariu pasi
tikės, ypač kai milijonieriaus 
kri t ikai įsikinkys į aštr ias 
akėčias. Tokiam dideliam ir 
svarbiam užmojui daugelis no
rės gal tvirtesnio bei atsa
kingesnio užnugario. 

Tačiau, kaip bebūtų, į vie
šumą mesta mintis teigiama ir 
vykdytina. Dabartinis Seimas, 
pati svarbiausia Lietuvos 
valstybės įstaiga, jos demo
kratinės santvarkos užtikrin-
tojas, yra visgi per silpnas. Ir 
ne vienu atžvilgiu. Jo pajėges
nės narystės suteikimo pir
mas kliuvinys yra partijų są
rašai, kuriais išrenkama pusė 
Seimo narių. Gyvi pavyzdžiai 
jau parodė, kad per partijos 
valdybos, dažnai tik stipresnio 
vieno vadovo nuožiūra sudary
tus, sąrašus į Seimą patenka 
tik klusnūs rankų kilnotojai 
pagal vadovo komandą. Dau
gumas už sąrašą balsuojančių 
rinkėjų jame surašytų žmonių 
net nepažįsta, išrinktų nieka
da nemato, todėl ir nežino, 
kaip jiems atstovaujama. O ir 
sąrašus panaikinus, niekas 
nedraus partijoms statyti savo 
kandidatus ir vienmandatėse 
apygardose, taip pat, kaip ir 
dabar, tačiau balsuojantis rin
kėjas jau bus laisvas rinktis 
bet kurį kandidatuojantį par
tietį, jeigu jis žinomas ir tin
kamas, arba kitą jam patin-
kamesnį kandidatą. Ir taip iš
rinktas partietis Seime jau 
galės elgtis daugiau pagal jį 
ten įsodinusių rinkėjų valią, 
mažiau paisydamas partijos 
vadų nurodymų. Valstybei bei 
jos piliečiams taip bus daug 
sveikiau. Todėl užmojis 
palaikytinas. 

VIENOS DIAGNOZES ISTORIJA 
DANUTE GAILIENE 

Nr.4 
Pirmuoju pokario periodu 

daugiausia buvo ištirtas ir 
aprašytas holokaustą išgy
venusių žmonių patyrimas. 
Dalis tyrėjų buvo ir specialis
tai — psichologai, psichote
rapeutai, psichiatrai. — taip 
pat jie ir patys buvo pergyvenę 
holokaustą. Taigi savo studi
jose jie aprašė ir savo pačių, ir 
savo pacientų patyrimą. 
Dažnai jiems nebuvo lengva 
apsispręsti paskelbti savo 
duomenis kolegoms, nes juos 
taip pat labai kaustė vyrau
janti nuostata, kad sveikam 
žmogui jokių ilgalaikių trau
mos pasekmių būti nogaii. Tai 
buvo „baimė pasirodyti tik
riausiai 'nenormaliam' arba 
neperdirbusiam savo vidinių 
konfliktų", — rašo E. A. Ra-
paportas. 1964 m. perskaitęs 
pranešimą „Apie trauminę 

neurozę: psichoanalitinė stu
dija apie ilgalaikes reakcijas į 
koncentracijos stovyklos trau
mą" Amerikos Psichoanalizės 
asociacijos 51-ajame suvažia
vime Los Angeles. Beje, būgš
tauta ne be reikalo — net ir 
labai autoriui palankus po
sėdžiui pirmininkavęs kolega 
po pranešimo nepraleido pro
gos paminėti ir paties auto
riaus „neįsisąmonintus kon
fliktus". 

Šešto dešimtmečio pabai
goje buvo itin intensyviai pra
dėti tirti holokaustą išgyvenę 
žydai, emigravę į JAV, Kana
dą, Izraelį, nes Vakarų Vokie
tijos vyriausybė skyrė kom
pensacijas nukentėjusiems 
nuo karo, ir, be kitų tyrimų, 
tam reikėjo praeiti ir psichia
trinį jvertinimą. Taip tūkstančiai 
aukų pasiekė gydytojus. 

Pasirodė, kad daugumai 
nukentėjusiųjų dar ilgus me
tus po karo buvo būdingos 
kankinančios psichologinės 
būsenos, paradoksalus kaltės 
jausmas („kodėl aš išgyvenau, 
o mano artimieji žuvo?"), psi
chosomatiniai simptomai. Ap
rašytas „konclagerį išgyvenu
siojo sindromas", kuris pasi
reiškia labai sunkiais poty
riais: 

a. ūmiai užeinančios bai
mės ir susijaudinimo būsenos; 

b. košmariški prisiminimai 
ir sapnai apie lagerio išgyve
nimus; 

c. keistas jausmas, kad yra 
kitoks nei nepatyrusieji lage
rio baisumų: 

d. dvasinio nuovargio ir 
atbukimo jausmas, kuris kelia 
apatiją, nenorą bendrauti, ne
gebėjimą džiaugtis; 

e. nemiga ir įvairūs kūno 
simptomai; 

f. psichotinės būsenos su 
kliedėjimo idėjomis (jausmas, 
kad yra lageryje, kad toliau 

persekiojamas) ir kt. 
Šie tyrimai taip pat įrodė, 

kad niekaip negalima tvirtinti, 
jog minėtus sutrikimus nulė
mė jau prieškarinės sąlygos ar 
tų žmonių asmenybės ypatu
mai. Pagrindinė jų priežastis 
— karo metu patirtos siaubin
gos fizinės ir psichologinės 
kančios. 

Buvo pripažinta, kad holo-
kausto aukos patyrė ir antrąją 
psichologinę traumą — po 
išlaisvinimo. Grįžę jie nebera
do namų ir artimųjų, realybė 
pasitiko juos visai ne tokia, 
kokią jie vaizdavosi savo sva
jonėse. Visuomenė sutiko juos 
ne sveikinimais, pripažinimu, 
dėkingumu, kaip paprastai 
būna pasitinkami kariai, o ty
lėjimu. „Kai toks žmogus su
grįžęs pamato, kad ir čia, ir 
ten jis sutinkamas vien pečių 
gūžčiojimu ar banaliomis fra
zėmis, norom nenorom jį už
plūsta kartėlis ir kyla klausi
mas; kuriems galams visa tai 
iškentei? Beveik visur tegirdė

damas: 'Mes nieko nežino
jom...', arba 'Mes irgi kentė
jom...', jis ima galvoti, ar tai iš
ties yra viskas, ką jam tegali
ma pasakyti... Metų metais 
tikėjęs, jog jau pasiekta kan
čios, kurią dar galima ištverti, 
riba, jis dabar sužino, kad. ma
tyt, kančios gelmė neturi dug
no..." 

Holokausto tyrėjai dažnai 
kalba apie „tylėjimo paktą" 
(pasct of silence). nusistovėjusį 
tarp traumuotų žmonių ir jų 
aplinkos. Aplinkiniai nenorėjo, 
kad jie kalbėtų apie savo 
išgyvenimus, o tik greičiau 
juos užmirštų. Taip jie buvo 
palikti vieni su savo kraupiais 
atsiminimais. 

Taigi nacių konclagerius 
išgyvenusių žmonių tyrimai 
parodė, kad sunkios traumos 
gali pažeisti net ir visiškai 
sveikus žmones ir kad trau
mos pasekmės gali būti labai 
ilgalaikės. 

Daugumai holokaustą iš
gyvenusių žmonių Vakarų ša

lyse buvo suteikta profesionali 
psichikos sveikatos specialistų 
pagalba, ir tai gerokai pa
lengvino jų dalią, bet taip pat 
iš labai kruopščių klinikinių 
stebėjimų aiškėjo, kad kai ku
rių kančių žmonės niekada ne
gali visiškai pamiršti, ir tai 
paveikia visą likusį jų gyveni
mą. 

Reikšmingiausias lūžis 
specialistų pažiūrose į trau
mų pasekmes įvyko septinta
me dešimtmetyje, kai JAV į 
namus sugrįžo Vietnamo karo 
dalyviai. 

Vietnamo karo veteranai 

„Draugai ir gimines ste
bėjosi, kodėl mes tokie pikti. 
Jie vis klausinėdavo: ko jūs 
verkiate? Kodėl jūs tokie irz
lūs ir viskuo nepatenkinti? 
Mūsų tėvai ir tėvų tėvai irgi 
ėjo į karą, atliko savo prieder
mę, grįžo namo ir gyveno to
liau. Kuo mūsų karta kitokia0" 
— pasakoja Vietname tar

navęs jūreivis. 
Kaip ir po kiekvieno karo. 

visuomenė laukia, kad vėl grįš 
taika ir ramybė, ir baisūs karo 
įspūdžiai nugrims užmarštin. 
Niekas — nei visuomenė, nei 
specialistai — nemano, kad 
patirti moraliniai sukrėtimai 
yra ilgalaikiai. Tačiau po 
Vietnamo karo jo dalyviai ne
buvo linkę nuolankiai susi
taikyti su šia nuostata. Todėl 
autorius sarkastiškai tęsia: 
„Pasirodo, niekuo. Visiškai 
niekuo. Kai senovės 'gerųjų' 
karų dalyviai ištraukiami iš po 
legendų ir nostalgijos uždan
gos į dienos šviesą, pasirodo, 
kad jie irgi pilni tūžimo ir 
susvetimėjimo .. Taigi mes py-
kome. Tai buvo senas, atavis
tinis pyktis. Mos pykome. kaip 
pyko visi kultūringi vyrai, 
išsiųsti žudyti dorybes vardu". 

Vietnamo karo dalyviai ne
norėjo būti užmiršti ir reikala
vo, kad jų kančios nebūtų ig
noruojamos. 

Bus daugiau 
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VYGAUDAS UŠACKAS 
Lietuvos Respublikos 

ambasadorius 

JOHN SHIMKUS 
linois kongresmenas 

ROBERT BRADTKE 
JAV Valstybės Dept 

Europos ir Euro-Azijos 
sekcija 

Meninė programa: Čikagos lietuvių operos moterų choras 
Vadovė Gitana Snapkauskaitė-Variakojienė 

Visus kviečia AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ČIKAGOS SKYRIUS 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

P a r u o š i a A d e l ė 

V I S Ų PIRMA — 
ATSIPRAŠOME! 

Praėjusio trečiadienio ,JŠei-
min ink ių kertelėje" pa te ik ta 
m e r e c e p t e „Gryba i su ry
ž ia i s " k a ž k a i p „ i šb i ro" ry
žiai. . . Nejaugi t u r ė t u m e ga
min t i t ik „grybus su grybais"? 
N e m a ž a i mūsų skaitytojų t ie
siog p i r š tu dūrė į šią klaidą ir 
į s akmia i liepė iš taisyt i (kaip 
m a l o n u , k a d „ Š e i m i n i n k i ų 
ke r te lė" ska i toma ir j a domi
masi ) . Taigi , p e r s p a u s d i n a m e 
šį receptą iš naujo — j a u su 
ryžiais , o t a i p pa t a t s ip ra šome 
už s u d a r y t ą nepatogumą. 

GRYBAI SU RYŽIAIS 
2 puod. virtų ryžių (gali 

bū t i ir grei to vir imo — ins-
t a n t ) * 

3 puod. p jaus ty tų šviežių 
grybų 

1/2 puod. smulk ia i suka
potų svogūnų 

1/2 puod. miltų 
1 puod. baltos duonos džiū

vėsėlių 
1/4 puod. ir 1 š a u k š t a s aly

vuogių al iejaus 
1/2 puod. t a rkuo to fermen

t in io s ū n o 
1/2 šaukšte l io d ruskos 
1 š a u k š t a s kapotų pe t ra 

žolių a rba šviežių k r a p ų 
1 puod. sul t inio (vištienos, 

k iau l ienos arba vien daržovių; 
ga l ima ir iš kubelių, bet tuo
me t nere ik ia dėti d ruskos į 
p r o d u k t u s , nes kubel ia i gana 
sū rūs ) 

Grybus ir svogūnus pake
pint i aliejuje, supi l t i sult inį , 
mi l tus , pr ieskonius ir pavir t i , 
kol p r a d ė s t i r š t ė t i . S u d ė t i 
p a r u o š t u s ryžius, sumaišy t i . 
M a s ę sukrės t i į apkepo indą. J 
kep tuvę įlipti likusį šaukš tą 
a l ie jaus , suber t i džiūvėsėl ius 
ir m a i š a n t pakepin t i , kol pra
d ė s ge l tonuot i . Sudė t i sūr į , 
gerai sumaišy t i ir užbars ty t i 

a n t grybų. Kepti 325 laipsnių 
F . orkaitėje apie 15-20 mi
nučių. 

*Jeigu vartojami „instant" 
— grei to virimo ryžiai, į ver
dant į vandenį supilami, už
dengiami ir palaikomi 5 mi
nutes . I m a m a po lygiai ryžių 
ir v a n d e n s . 

Je igu vartojami džiovinti 
ryžiai , re ik ia dvigubai van
dens negu ryžių — pvz., 1/2 
puod. ryžių, 1 puod. vandens. 

I šv i r tus ryžius galima at
vės in t i , sudėt i į uždaromus 
p l a s t m a s i n i u s maiše l ius ir 
sušaldyt i . Tai sutaupo daug 
la iko, k a i re ikia panaudo t i 
receptui . Sušaldyti ryžiai šal
diklyje gali stovėti labai ilgai. 

NORVEGIŠKAS OBUOLIŲ 
PYRAGAS 

3 i r 1/4 puod. „graham" 
sausa in ių trupinėlių 

1 lazdelė (1/2 puod.) 
sviesto arba margar ino 

5 kepimui t inkantys obuo
liai ( G r a n n y Smi th a rba 
Cor t land) , nulupti ir plonai 
supjaus ty t i 

1 p u o d . c u k r a u s 
1 ir 1/2 šaukštelio cinamo

no 
1 ir 1/4 puod. kondensuoto 

pieno (Milnot) 
įka i t in t i orkai tę iki 325 

laipsnių F. Sumaišyti 1 ir 1/4 
puod. sausainių trupinėlių su 
iš t i rpintu sviestu, iškloti vie
nodu sluoksniu (gerai suspau
dž ian t ) į nu imamai s šonais 
keptuvą. Ant to sluoksnio dėti 
e i lu tę sup jaus ty tų obuolių. 
Sumaišy t i cukrų su cinamonu 
ir l ikus ia is trupinėliais , už
bars ty t i apie 1/4 puod. to mi
šinio a n t obuolių. Pakartot i šį 
procesą: kloti eilute obuolius, 
užbars ty t i cukrų su cinamo
nu ir t rup inė l i a i s , kol visi 
obuoliai ir pr ieskoniai bus 

suvar to t i . Obuolius dėti „ra
tuka is" (juk kepimo indas yra 
apvalus) . Jeigu viduryje pasi
darys „kauburiukas" — dar 
geriau. 

Pabaigus dėti obuolius ir 
cukrų su cinamonu bei t ru
pinėliais, an t viršaus užpilti 
puoduką kondensuoto pieno. 
Kepti 2 ir 1/2 vai., maždaug 
kas pusvalandį a p l a i s t a n t 
l ikusiu pienu (galima vartot i 
ir grietinėlę, jeigu k a s nebijo 
cholesterolio). 

Pr ieš pjaustant, iškepusį 
pyragą visiškai atvėsinti. 

MIEŽINĖS KRUOPOS SU 
MALTA MĖSA 

2 šaukštai geros kokybės 
(extra virgin) alyvuogių alie
j a u s 

1/2 sv. maltos mėsos: 
liesos kiaulienos, j a u t i e n o s , 
višt ienos arba kalakutienos 

1 ir 1/2 puod. s tambių mie
žinių kruopų (grucės „barley") 

3 puod. vištienos sultinio 
(geriausiai tinka namie vir tas) 

1/2 šaukštelio džiovinto 
arba apie 10 lapelių šviežio 
„sage" 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštą aliejaus įpilti į 

keptuvę . Kai aliejus bus ka rš 
tas , sudėt i maltą mėsą (šakute 
išskirstyti , kad nebūtų dideli 
gaba la i ) . Pakepinti , r e tka r 
čiais pamaišant, kol mėsa pa
ruduos — apie 5 min. 

Mėsą išimti iš keptuvės . J 
l ikusius riebalus įpilti antrąjį 
š a u k š t ą aliejaus i r suber t i 
k r u o p a s . Pakepinti , k a r t a i s 
pamaišan t , kol kruopos t ru
putį paruduos, apie 10 minu
čių. 

Užbarstyti druską ir pi
pirus. Supilti sultinį, pamai
šyti, užvirinti, tada sumažint i 
karšt į ir pavirinti, kol visas 
skyst is susigers į kruopas ir 
kruopos bus minkštos. (Kruo
pos tu r i būti drėgnos, bet jokio 
skysčio ant keptuvės dugno 
ne tu r i likti.) 

I kruopas įmaišyt i pa 
ruoštą mėsą, pakait inti , įdėti 
„sage" ir patiekti į stalą. 

BULVIŲ IR DARŽOVIŲ 
SRIUBA 

7 nedidelės bulvės 

3 svogūnai 
2 česnako skiltelės 
2 šaukštai augalinio alie

j aus (canola) 
1 šaukštas sojos padažo 

(soy sauce) 
2 didelės morkos, nuskus

tos ir smulkiai supjaustytos 
4 puod. daržovių sultinio 
1/2 šaukštelio druskos 
2 saliero lapkočiai 
petražolių pagal skonį 
5 bulves nuskusti, supjaus

tyti smulkia is gabaliukais . 
Kartu su kitomis daržovėmis 
pakepint i aliejuje karštoje 
keptuvėje, kol truputį apkeps 
(apie 10 min.). 

Sudėti į puodą, užpilti sul
tiniu, uždengti ir 30 minučių 
patroškinti, kol daržovės bus 
visai minkštos. 

Likusias 2 bulves sutar
kuoti ir sukrėsti į sriubą, 10 
minučių prieš nukeliant nuo 
ugnies. Sriuba bus tiršta. Pa
tiekti dubenėliuose, viršų pa-
barsčius kapotomis petra
žolėmis. 

SILKĖS SU CUKINIJA 
4 silkės 
1 nedidelė cukinija 
6 nedideli svogūnai 
3-4 šaukštai pomidorų pa

dažo (tomato sauce arba ket-
chup) 

1/2 šaukšto cukraus 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
Silkes nulupt i , išimti 

kaulus , supjaustyti gabaliu
kais . Svogūnus supjaustyti , 
pakepint i aliejuje, kol pa
sidarys permatomi (tik ne
leisti paruduoti). Cukiniją su
pjaustyti kubeliais, sudėti į 
svogūnus ir patroškinti, kol 
suminkštės. Pabarstyti mal
tais pipirais, cukrumi, supilti 
pomidorų padažą ir maišant 
patroškinti da r apie 10 min. 
Visiškai atvėsinti ir uždėti ant 
paruoštų silkių. Sumaišyti , 
patiekiant papuošti petražo
lėmis arba šviežiais krapais. 

• • M A R G U M Y N A I " 
NEPOILSINGOS KELIONĖS 

š i a m e kraš te labai popu
liarios atostoginės kelionės di
džiuliais keleiviniais laivais , 
kur ie labiau panašūs į pra
bangius, įvairius pa togumus 
bei p r a m o g a s t e ik i anč ius , 
plaukiojančius viešbučius. To
kias keliones siūlo kelios ži
nomesnės bendrovės , ka ip 
„Princess Cruises", „Carnival 
Cruises", „Disney Cruises" ir 
nemažai kitų, ne vien ame
rikiečių vadovaujamų. Tačiau 
nuo maždaug pastarųjų metų 
v idur io š ia is p ramog in ia i s 
laivais pradėjo „kel iaut i" ir 
kažkokie v i rusa i , t ad labai 
pagausė jo keleivių sus i rg i 
mai , nepa i san t įvairių apsau
gos priemonių. Paskl idus ži
nioms apie masinius keleivių 
s u s i r g i m u s vidur ių l igomis, 
gerokai sumažėjo norinčių ke
l iauti skaičius ir tuo pačiu lai
vų savininkų pelnas. Tikėtas i 
r e k l a m ų paga lba ke le iv ius 
susigrąžint i , už t ikr inant , kad 
ligų pavojus jau praėjęs, tačiau, 
pasirodo, niekas iš esmės ne
pasikei tė: šį mėnesį „Pr incess 
Cruise" poilsiautojų kelionė iš 
Havajų turėjo būti n u t r a u k t a , 
nes iš laive buvusių m a ž d a u g 
2,000 keleivių sunkiai susirgo 
265 (apie 13 proc.). NYT 

DAUGIAUSIA GIMSTA 
MEKSIKIEČIŲ 

Pi rmą kar tą nuo 1850 m. 
Kalifornijos valstijoje daugiau 
ka ip p u s ė nau jag imių y r a 
ispanų kilmės. Jie pralenkę ne 
t ik bal tosios rasės g imimų 
skaičių, bet Afrikos amerikie
čių, kitų rasinių bei t au t i ių 
mažumų gimstamumą- 2001 m. 
viduryje Kalifornijoje gyveno 
37 mln. meksikiečių, o juodosios 
rasės — 36.1 mln. ChTr 

Tai - Jusų laikraštis 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E O A I L V 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SPARKLE C L E A M N G INC. 
Jūsų namuose išvalysime kilimus. 

langus, minkštus baldus. 
lietvamzdžius. Mes neturime 

tarpininkų ar kontraktonų. todėl 
mūsų kainos žemesnės nei stambių 

kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau. 

Tel.: 773-251-6101: 
Fax.: 773-476-7745; 

e-mail: 
sparkleCIeaning2003 @yahon.com 

F.LKKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
aarantuotai ir sąžinineai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 

mm Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

SIŪLO DARBĄ 

AUTOMOBHia NAV1U, SVHKATOS 
IR (JYVYBĖS DRAUMV1AS 

Asentas Frank Zapolis ir Oft. 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". ..deck's". ..gutters".plokšti 
ir „shingle" stosar, cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti. 
valyti. Susikalbėsite angliškai. 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Marina. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

Sl.500ik-S1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočiai security, refe-

rences. Somc experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care (5 262-657-8467. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit". 

Tel. 708-289-8577. 708-423-4761. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DA IMLER-CHRYSLE3 a u t o m o b i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 I S I S 
4030 S. Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDI 

F1VE S T A R 

Balzekas M o t o r Sales Inc. 

0 0 ° o F I N A N S A V I M A S 

http://yahon.com


K a i r i ų j ų p o l i t i k a i a t s v e r t i k o n s e r v a t o r i a i s i ū l o 
„ D e š i n i ą j ą a l t e r n a t y v ą " 

KAZIMIERUI PYPLIUI — 80 DRAUGAS, 2003 m. vasario 12 d., trečiadienis 

Atkelta iš 1 psl. 
Reaguodami į dešiniųjų 

iššūkį dėl „kairiųjų stagnaci
jos", valdančiosios Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
(LSDP) atstovai pareiškė, jog 
opozicijos kritika nėra parem
ta ekonomine realybe. Social
demokratai pažymi, jog šią sa
vaitę didžiausias valstybės ko
mercinis Vilniaus bankas pa
didino bendrojo vidaus pro
dukto (BVP) augimo prognozę 
šiems metams nuo 4.8 proc. 
iki 5.5 proc. 

„'Dešiniųjų deklaracija', 
jeigu ji paremta ne realia ša
lies ūkio būklės analize, o iš
kreiptu trumparegiškų opozi

cijos akinių vaizdu, tampa tik 
propagandine deklaracija", 
teigiama LSDP Informacijos 
centro pareiškime spaudai. 

Deklaraciją, be konserva
torių, taip pat pasirašė moder
nusis krikščionis demokratas 
Seimo narys Artūras Vazbys, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos pirminin
kas Seimo narys Povilas Ja
kučionis, istorikas Edvardas 
Gudavičius, literatūrologas 
Paulius Subačius, mikrochi-
rurgas Kęstutis Vitkus, kar
diochirurgai Vytautas Sirvy
dis ir Giedrius Uždavinys, 
verslininkas Arvydas Sekmo-
kas. 

Centro dešinieji kels bendrus kandidatus Seimo 
rinkiniuose 

Atkelta iš 1 psl. 
Trys centristai ir trys mo

dernieji krikščionys demok
ratai yra sudarę su dviem 
Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos (LLRA) atstovais Jungtinę 
frakciją. LLRA atstovai anks
čiau teigė gavę pasiūlymą pri
sijungti prie naujos frakcijos, 

tačiau dar nėra dėl to apsi
sprendę. 

Trijų besijungiančių parti
jų atstovai tikisi, jog 9 narius 
vienijanti opozicinė Tėvynės 
sąjungos frakcija palaikys siū
lymą būsimos naujos frakcijos 
seniūną pripažinti Seimo opo
zicijos vadovu. 

K a r o l ė k t u v ų s k r y d ž i a i 
š a l t i n i s 

pajamų 

Atkelta iš 1 psl. 
„Oro navigacijos" genera

linis direktorius Algimantas 
Raščius kol kas nekomentavo, 
kas mokėtų bendrovei už JAV 
karo lėktuvų skrydžius per 
Lietuvą. Anot A. Raščiaus, tai 
nekomentuojama pagal susi
ta r imus su JAV ambasada 
Lietuvoje. 

Per mėnesį Lietuvos oro 
erdvę kerta apie 20 užsienio 

karo lėktuvų, o per metus už
registruojama daugiau kaip 
78,000 visų lėktuvų skrydžių 
Lietuvos oro erdvėje. 

Per metus „Oro navigaci
ja" surenka nuo 34 iki 40 mln. 
litų oro navigacijos mokesčių. 
Tai sudaro 97 proc. įmonės pa
jamų. Didžioji dalis šių paja
mų (87 proc.) gaunama iš už
sienio oro linijų bendrovių. 

(BNS) 
Į s k a n d a l ą į s i v ė l ę s saugumo 

p a r e i g ū n a s n e i g i a r e n g ę s provokaciją 
Atkelta iš 1 psl. 

Tačiau jis neigė davęs nu
rodymą rinkti kompromituo
jančią informaciją apie laik
raščio leidėjus, o prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė, 

kad įtarinėjimai pasikėsinimu 
į spaudos laisvę yra absurdiš
ki ir įžeidžia jį asmeniškai. 

VSD dabar atlieka V. Sa-
veljevo veiksmų tarnybinį pa
tikrinimą. 

2003 m. sausio 21 d. su
kako 80 m., kai gimė vienas iš 
žymiausių pokario laisvės 
kovotojų Kazimieras Pyplys-
Audronis, Mažytis. Žuvo, su
laukęs vos 26-rių. 

K. Pyplys gimė 1923 m. 
sausio 21 d. Kauno aps„ Pa
kuonio vis., Kebliškių kaime, 
ūkininkų šeimoje. Tėvas — 
Nepriklausomybės kovų da
lyvis, mama — Marcelė Se
reikaitė, iš tėvo, medžio darbų 
meistro, paveldėjusi gabumus 
menui, gražiai audė, piešė. 
Abu jų vaikai taip pat buvo 
linkę į meną, o sūnų nuo vai
kystės traukė dar ir technika. 

Kazimieras mokėsi Kauno 
„Aušros" berniukų ir Jėzuitų 
gimnazijose. Jau pirmosios 
sovietinės okupacijos metais 
įsijungė į pogrindžio veiklą, 
buvo suimtas. Tąkart pažintis 
su Vilniumi Paleckiu padėjo 
ištrūkti iš enkavedistų. 1943 
m. K. Pyplys baigė Kauno 
aukštesniąją politechnikos 
mokyklą ir įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Medici
nos fakultetą. Garsėjo kaip 
geras sportininkas (boksi
ninkas, Rytų kovos menų ži
novas, šaulys), puikiai valdė 
ginklą, vairavo visų rūšių 
automobilius. Tačiau tolesnį 
jo gyvenimą pakoregavo istorija... 

Lietuvą vėl okupavus So
vietų Sąjungai, K. Pyplys, 
ilgai nesvarstęs, išėjo partiza
nauti. Pradėjęs eiliniu kovoto
ju, 21-erių metų vaikinas greitai 
buvo pakviestas į apygardos 
štabą specialiuoju pareigūnu. 
Kaip rašo istorikai, kai Tauro 
apygardos štabe pasirodė 
aukštas šviesiaplaukis mėly
nakis vaikinas, štabo vir
šininkas, nustebintas jo ūgio, 
šūktelėjęs: „Oho, koks ma
žytis". Taip ir atsiradęs šis K. 
Pyplio slapyvardis. (Boni
facas Ulevičius ir Kęstutis 
Kasparas, LKA. t. 26, psl. 
175). K. Pyplys greitai kilo 
partizaninės karjeros laiptais: 

OPTIMISTIŠKAI ŽVELGIA Į LIETUVOS ATEITĮ 

Lietuvos ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas, pra
ėjusią savaitę apsilankęs 
Jungtinių Valstijų sostinėje 
VVashington, DC, Lietuvos 
ambasadoje kalbėdamas dien
raščio „Draugo" koresponden
tei apie Lietuvos ekonomikos 
ir politikos padėtį pareiškė, 
kad Lietuvai susiejus lito kur
są su euru, Lietuvos ekspor
tas nesumažėjęs, nes apie pu
sė eksporto eina į šalis, ne
priklausančias euro zonai. 
Doleriui nuvertėjus lito atžvil
giu, kaip pastebėjo premjeras 
Brazauskas, didelių nusi
skundimų iš Lietuvos vers
lininkų ir pramonininkų pu
sės taip pat nebuvę, tad susi
klostė nauja padėtis, kuri aps
kritai esanti naudinga Lietu
vai ir teikia vilčių jos gyven
tojams. 

Panašiai yra ir investicijų 
bei kapitalo įdėjimų Lietuvoje 
atžvilgiu. Laukiama didesnių 
užsienio kapitalo įdėjimų ir 
apyvartos padidėjimo, nes ne 
tik Lietuvos lito susiejimas su 
euru, bet ir faktas, kad Lie
tuva yra pakviesta įsijungti į 
Vakarų gynybos bei eko
nomikos struktūras —NATO 
ir Europos Sąjungą — turi 
pozityvaus poveikio Lietuvos 
ekonomikos ateičiai, skatina 
ekonomikos pagyvėjimą. Už
sienio kapitalas, ieškodamas 
vietos kur galėtų būti inves
tuotas, aišku, dabar turės 
daug rimčiau žiūrėti ir vertin
ti galimybes Lietuvoje. 

Na, o Lietuvoje, kur įga
liojimų terminą baigia išeivi
jos lietuvis Valdas Adamkus, 
politinė padėtis ir ekonomika, 
apdairios prezidento Valdo 
Adamkaus politikos dėka, 
taip pat skatina padėtį ver
tinti teigiamai. Lietuvos prem
jeras Algirdas Brazauskas 

LR ministras pirm. Algirdas Brazauskas (kairėje) Washington, DC, susi
tikęs su JAV senatorium respublikonu Richard Lugar. kuris išreiškė savo 
paramą Lietuvai, kai reikės balsuoti už įstojimo į NATO patvirtinimą 
Senate. 

pareiškė dėkingumą prezidentui 
Adamkui už jo darbą ir pas
tangas, kad Lietuva taptų 
NATO ir Europos Sąjungos 
narė, kad jungtųsi į politines 
ir ekonomines struktūras, 
kurios būtų Lietuvai naudin
gos, teiktų vilčių ateičiai. Tuo 
tarpu, pasak premjero Bra
zausko, lietuvių išeivijos vaid
muo, kaip ir visada, lieka 
svarbus Lietuvai ir jos žmo
nėms, ypač dabar. kai yra 
laisvas kelias bendravimui ir 
bendradarbiavimui, kai nie
kas netrukdo ryšiams tarp 
tautos Lietuvoje ir lietuvių 
Jungtinėse Valstijose bei 
kitose šalyse. Lietuvos mokslo 
įstaigos Šiuo metu išleidžia į 
gyvenimą daugiau paruoštų 
žmonių, negu jų reikia ar gali
ma panaudoti Lietuvoje ir tie 

K. Pyplys-Baleišis. 

1946 m. balandžio mėn. buvo 
paskirtas Geležinio Vilko 
rinktinės štabo adjutantu, 
nuo rugsėjo 10 — Žvalgybos 
skyriaus viršininku, o 1947 
m. balandžio mėn. — Mairo
nio kuopos, tiesiogiai paval
džios Tauro apygardos vadui 
Antanui Baltūsiui-Žvejui, va
du. Tiksliai nežinoma nuo ka
da, tačiau prieš pat išvykstant į 
užsienį jis ėjo ir Tauro apygardos 
vado adjutanto pareigas. 

Kazimieras Pyplys laisvės 
kovų sąjūdyje pirmiausia 
išgarsėjo kaip drąsus kovoto
jas, dalyvavęs daugelyje rizi-
skingų akcijų, kautynių, 
keletą kartų sužeistas. Ne 
kartą, patekęs į pavojingas 
situacijas, savo drąsos, šal-
takraujiš-kumo, greitos reak
cijos dėka laimėdavo. BDPS 
prezidiumo pirmininkas 
Vincas Seliokas prisiminimu
ose rašo, kad net kalėjime jį 
pasiekė „partizanų milžino" 
žygių atgarsiai. Vie-ną kartą, 
kad kalbama apie K. Pyplį, 
supratęs iš tardytojo, kai šis, 
išgirdęs iš Laisvės alėjos 
sklindančius laidotuvių 
maršo garsus, ėmęs keikti 
partizaną, paklojusį keturis 
čekistus. Kitą kartą kamero
je, iš suimto partizanų rėmėjo 
Petro Bužo, papasakojusio, 
kaip per vieną dieną Ma-
žytis-Mažvydas pakliuvo į dvi 
pasalas, bet sėkmingai pa
sitraukė... 

Žinant šias partizano sa
vybes, nestebina partizanų 
vadovybės pasirinkimas bū
tent jį pasiųsti į pavojingą ir 
atsakingą kelionę. 1947 m. 
gruodžio 15 d. K. Pyplys, 
dabar pasirinkęs Audronio 
slapyvardį, ir Juozas Lukša-
Skrajūnas kaip BDPS Prezi
diumo įgaliotiniai iškeliavo į 
Vakarus. Jie vežė daug doku

mentinės medžiagos: Lietuvos 
katalikų laišką Šv. Tėvui, 
bolševikų ištremtų žmonių 
sąrašus, Lietuvos BDPS inte
ligentų kreipimąsi — memo
randumą j keturių didžiausių 
Vakarų šalių ministrus 
pirmininkus dėl Lietuvos lais
vės bylos ir kitus partizanų 
kruopščiai parengtus doku
mentus. Įgaliotiniai sėkmin
gai pasiekė Lenkiją, o vėliau 
— Švediją. Po kurio laiko 
abiejų partizanų keliai iš
siskyrė. 1948 m. vasarą J. 
Lukša su BDPS užsienio dele-
gatūros vadovu Jonu Deksniu 
išvyko į Vokietiją dalyvauti 
susitikime su VLIKo atsto
vais, K. Pyplys, likęs Švedijo
je, rengėsi rezistencinei veik
lai Lietuvoje (mokėsi naudotis 
slaptaraščiu, dirbti racija). 

Užsienyje praleisti pusantrų 
metų nepakeitė K. Pyplio 
apsisprendimo grįžti į kovo
jančią Lietuvą. Atvirkščiai, 
jam nepatiko, kad kelionė 
atgal yra vilkinama ir net po
rą kartų bandė be švedų pa
galbos išvykti į Lietuvą. Pa
galiau, 1949 m. gegužės 1 d. 
K. Pyplys su Jonu Deksniu, 
Valdemaru Briedžiu, dviem 
estais ir latviu išsilaipino Lie
tuvos pajūryje. Pagrįstai ne
pasitikėdamas grupę pasi
tikusiais partizanais, atsisky
rė nuo jos ir po septynių dienų 
žygio sėkmingai pasiekė Pietų 
Lietuvą. Dabar jau žinoma, 
kad K. Pyplio įtarimai pa
sitvirtino: bendrakeleiviai 
buvo suimti, J. Deksnys sau
gumo užverbuotas. Pastarasis 
dar rašė K. Pypliui laiškus 
kviesdamas susitikti, bet Ma
žytis provokacijai neapsidavė. 

Lietuvoje K. Pyplys jau 
neberado Tauro apygardos 
vado Antano Baltūsio-Žvejo, 
daugelio kitų... Stengėsi infor
muoti LLKS vadovybę apie 
atliktus uždavinius ir esamą 
tarptautinę padėtį, tačiau tai 
padaryti dėl nepatvarių ryšių 
buvo nelengva. Be to, patį K. 
Pyplį medžiojo saugumiečiai. 
Vis dėlto, ir šią savo pareigą 
K Pyplys atliko, jo atvežta 
medžiaga (bent jos dalis) 
LLKS prezidiumo pirmininką 
Joną Žemaitį pasiekė. 

K. Pyplys žuvo kartu su J. 
Makarevičiumi-Žilvičiu 1949 
m. rugsėjo 23 d. Dainavos 
apygardos štabo bunkeryje 
Kalesninkų miške (Alytaus 
aps.). Po mirties apdovanotas 
1-ojo laipsnio Laisvės Kovos 
Kryžiumi (su kardais), jam 

suteiktas Laisvės Kovotojo 
Karžygio vardas. Taip jo 
nuopelnus Sąjūdžiui įvertino 
objektyviausi vertintojai — 
bendražygiai. 

Nepriklausomoje Lietuvo
je K. Pyplio nuopelnai Laisvės 
kovų sąjūdžiui taip pat ne

užmiršti. 1997 m. lapkričio 20 
d. Lietuvos Respublikos pre
zidento dekretu K. Pypliui su
teiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinas, j am pripažin
tas dimisijos kapitono laipsnis 
ir kario savanorio s ta tusas . 

Virginija Rudienė 

K. Pyplio bunkeris. 

UŽBAIGĖ GARBINGĄ ŽEMĖS KELIONĘ 
Juozas Vaitkūnas, turintis gumos gamykloje, Canton iki 

daugiau kaip 104 metus am
žiaus, pasimirė 2003 m. sausio 
1 d. Gimė 1898 m. gegužės 20 
d. Liukių kaime, Vystičių 
parapijoj, Vilkaviškio rajone. 
Buvo vienas iš 9 vaikų. Jo 
žmona buvo Teresė Ricke-
vičiūtė, gimusi 1905 m. rugp. 
26 d., Kaupiškių Beržinių 
kaime, Virbalio parapijoj, irgi 
Vilkaviškio rajone. Juozas ir 
Teresė susituokė jos parapijoj 
1928 m. lapkričio 20 d. 

Juozas baigė kariuomenės 
tarnybą 1922 m. rugsėjo 30 d., 
buvo apdovanotas Savanorių 
medaliu 1929 m. liepos 8 d. 
Antro pasaulinio karo metu 
pasitraukė į Vokietiją su 
žmona ir dukryte Aldona. Iš 
amerikiečių zonos 3 rajono 
Vurgburge atvyko į Ameriką 
1949 m. rugpjūčio 22 d., su 
žmona, 9 metų dukrele Aldona 
ir pusantrų metų Zita. Vy
riausias sūnus Bronius, kuris 
pasiliko gimtinėje, tapo parti
zanu, buvo suimtas ir nužudy
tas. Tik po dešimtmečio 
Amerikoje tėvai sužinojo apie 
Broniaus likimą. 

Nonvood ir Canton, Mas-
sachusetts, Juozas pragyveno 
32 metus. Dirbo Plymouth 

pensijos 1963 m., Tada per
sikėlė į Lenox pas dukrą Zitą, 
kuri slaugė savo mylimą tėvelį 
18 metų. 

Juozas ir žmona Teresė 
Rickevičiūtė su laukė 8 vai
kučių, bet gyvenimas buvo la
bai skaudus. Šalia Aldonos, 
Zitos ir a.a. Broniaus, dvyniai 
mažyčiai — Vytau tukas ir 
Jurgiukas — neišliko gyvi. 
Toks pats l ikimas nukir to 
vaikučius Viktorą ir Vincą. 
Taip pat pasimirė dvynė Te
resėlė, nors jos ki ta dvynė, 
Aldona, išaugo. 

Nuliūdę liko dukros Al
dona VVhitney (Beverly, MA) ir 
Zita Dunn (Lenox, MA), sūnė
nai: Viktoras (Port Orangą, 
FL) ir Vincas (Milford, MA); 
anūkai: Deborah_ VVhitney 
Lewis, Eric VVhitney TBeverly. 
MA) ir Scott VVhitney (Lynn, 
MA). 

Šventas Mišias kun. 
Vincas Valkavičius atnašavo 
Šv. Jurgio parapijoj, Nonvood. 
MA, 2003 m. sausio 6 d. 
Velionis Juozas Vai tkūnas 
palaidotas miestelio Highland 
kapinėse, kur žmona Teresė 
Vaitkūnienė buvo palaidota 
1982 m. gruodžio 9 d. V.V. 

RUSIJOS KAPITALAS SKVERBIASI Į LIETUVĄ 

Eltos nuotr. 

žmonės yra priversti ieškoti 
galimybių užsienyje. Tai, pa
sak premjero Brazausko, yra 
sunkiai sprendžiama proble
ma, bet ji nesanti beviltiška, 
nes tie žmonės, išvykę į už
sienį, nenutraukia ryšių su tė
vyne — joje lieka tėvai, bro
liai, seserys ir kiti giminai
čiai, tad ryšiai išlieka, jie 
nenutrūksta, kaip buvo po 
Antrojo pasaulinio karo, kai 
lietuvių išeivija buvo visiškai 
izoliuota nuo savo krašto ir 
jokie asmeniški ryšiai buvo 
beveik neįmanomi. 

Apskritai. Lietuvos minist
ras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas pozityviai žiūri į atei
tį bei Lietuvos galimybes, ku
riant nepriklausomos valsty
bės gyvenimą. 

Romas Kasparas 

Rusijos kapitalas ėmė 
veržliai skverbtis į Lietuvą — 
per pernykščius metus tos 
šalies bendrovių investicijos į 
mūsų ūkį išaugo 4,5 karto. Be 
to, rusai aiškiai nusitaikė į 
Lietuvos energetikos sektorių, 
kuris, žinia, yra vienas jautriau
sių nacionalinio saugumo 
požiūriu. Į šį reiškinį Lietuvoje 
žvelgiama dvejopai — yra 
galvojančių, kad jokio pavo
jaus rusiško kapitalo pozicijų 
stiprėjimas mums nekelia, nes 
investuojamas doleris vie
nodai vertingas, iš kur jis be-
atkeliautų — iš Rytų ar Va
karų. Betgi yra ir manančių ki
taip — kad esama pagrindo 
nerimauti ir kad rusiškas 
investicijas į tam tikrus sekto
rius būtų pravartu riboti. 

Pernai nė vienos valstybės 
investicijos į Lietuvos ūkį 
neaugo taip sparčiai, kaip 
Rusijos, —jei tų metų pradžio
je rusai tebuvo investavę 167 
milijonus litų, tai jau spalį šis 
skaičius ūgtelėjo iki 763 mili
jonų litų. Per minėtą laiko
tarpį Rusija iš 18-tos vietos 
pakilo į 7-tą tarp tiesioginių 
užsienio investuotojų Lietu
voje. Taigi augimas tikrai 
veržlus. Ir nevienareikšmiškai 
vertinamas. 

Antai Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto prezidentas 
Ugnius Trumpa yra įsitikinęs, 
kad rusų investicijos yra 
naudingos, kadangi jos dau
giausia yra nukreiptos į ener
getikos sektorių. 

„Ir, kalbant apie ekono
mines pasekmes, galima ti
kėtis gerų rezultatų, nes ener
gijos tiekėjai pagrinde yra 
rusai ir jie bus suinteresuoti 
šitų sektorių plėtojimu", — 
mano Ugnius Trumpa. Anot 
jo, netgi tikėtina, kad rusų 
kapitalo įsiliejimas išjudins 
apsnūdusį ir tik pradedamą 
privatinti energetikos ūkį. 
Tikėtina ir tai, kad Jukos ben
drovės investicija prikels nau
jam gyvenimui „Mažeikių naf
tą", kurią nesėkmingai valdė 
amerikiečiai iš „Vvilliams". 

Be to, Ugniaus Trumpos 
manymu, rusų investicijos kol 
kas visai nėra didelės: „Šitas 
išaugimas, kurį dabar daug 
kas stebi ir komentuoja, iš 
esmės yra išaugimas nuo vi
siškai nedidelio lygio. Ir lygi
nant su amerikiečių investici
jomis, lyginant su Europos 
Sąjungos šalių investicijomis, 
tai nesudaro kažkokios ženk
lios dalies". 

Lietuvos ekonominės plėt
ros agentūros, taigi vyriausy
binės įstaigos, atstovė Ernesta 

Dapkienė pabrėžė, kad bet 
kokia investicija į ūkį neša naudą 
Lietuvai, ir visai nesvarbu, iš 
kur atkeliauja kapitalas — iš 
Amerikos ar Rusijos, ar. 
tarkime, iš Norvegijos. 

Seimo nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto narys 
Nikolajus Medvedevas irgi 
palankiai žiūri į rusiškų inves
ticijų srauto padidėjimą. Tai, 
jo manymu, dar vienas įrody
mas, kad Lietuva išties yra 
saugi valstybė, kurioje užsie
niečiai nebebijo investuoti. Ir 
tai, kad rusai investuoja veik 
vien į energetiką. Nikolajaus 
Medvedevo požiūriu, neturėtų 
kelti nusistebėjimo — tai 
tiesiog ta sritis, kur rusai yra 
ypatingai stiprūs. Dėl šios 
priežasties ir kitose Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse, ne vien 
Lietuvoje, Rusijos kapitalą 
pirmiausia domina energeti
ka, t.y. naftos, dujų, elektros 
verslas. 

Tačiau kitas to paties 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto narys — Algirdas 
Gricius neslėpė esąs šiek tiek 
sunerimęs dėl taip smarkiai 
išaugusių Rusijos kapitalo 
investicijų: „Mano nuomone, 
neribotos investicijos iš Ru
sijos į Lietuvos energetikos 
sektorių tikrai kelia tam tikrą 

pavojų. Be to, investicijos iš 
Rusijos yra sveikintinos, jeigu 
jos nepasieks tam tikrą lygį, 
kad galėtų aktyviai veikti mū-. 
sų ekonomikos vystymąsi. To
dėl aš manau, kad Rusijos in
vesticijos Lietuvoje turi būti 
ribotos ir gerai apgalvotos, ko
kiuose sektoriuose jos gali būti". 

Jis paaiškino, kokiu būdu 
būtų galima tai riboti: „Riboti 
galima įstatymais, per Nacio
nalinio saugumo įstatymą, ir 
mes dabar jį koreguosime, kad 
viena kuri nors valstybė neuž-
valdytų kokių nors gyvybingai 
svarbių Lietuvai sektorių". 

Dar vienas vis to paties 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto narys — Algis 
Kašėta, irgi. beje, įžvelgiantis 
tam tikrus pavojus šalies 
saugumui, jeigu energetikos 
sektoriuje įsiviešpataus rusiš
kas kapitalas, mums sakė. kad 
parlamentarai tarpusavyje 
pradeda diskutuoti, a r nepa
seno kai kurios Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymo 
nuostatos. Anot Algio Kašėtos, 
rengiamasi sudaryt i darbo 
grupę, kuri ruoš minėto įstaty
mo pataisas. 

. Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

< • 



DRAUGAS, 2003 m. vasario 12 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dėmesio! Dėmesio! Pali
kite atvirą balandžio 6 d., sek
madienį ypatingam koncertui, 
kuris bus Maria gimnazijos 
auditorijoje. Atvyksta Lietu
voje populiarios „Trys pante
ros": Raimonda Tallat-Kelp-
šaitė, Rasa Juzokonytė ir No
meda Vilkanauskaitė. Plėšrių 
žvėrių vardais pasivadinusios, 
operos žvaigždės jau spėjo pa
siekti panašų į kolegų vyrų 
„Trijų tigrų" populiarumą. Jos 
aistringai atlieka kūrinius. Jų 
pirmoji kelionė į JAV ir pir
mas koncertas Čikagoje, ba
landžio 6 d. Bilietai bus gau
nami „Draugo" administracijo
je ir „Seklyčioje". Koncertą or
ganizuoja „Draugas". 

Čikagos Lietuviu moterų 
klubo narės kasmet švenčia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, paruošdamos jai pri
taikytą programą. Šiemet tai 
įvyks trečiadienį, vasario 19 
d., Olive Garden restorane, 
48-1 W. TTth Str., Burbank. 
Pasisvečiavimas — 11:30 vai. 
r., pietūs — 12:30 vai. p.p. 
Klubo viešnia bus Evelyn 
Oželienė, ALTo vicepirm. ir 
veikli lietuviškų organizacijų 
narė. Ji pasidalins žiniomis ir 
prisiminimais. Kviečiamos 
viešnios ir svečiai. Vietas už
sisakyti pas E. Petraitienę tel. 
708-839-5691. 

Jaunimo cen t ra s kviečia 
visus narius ir rėmėjus į me
tinį JC susirinkimą vasario 23 
d., sekmadienį, 11 vai. ryte, 
Čiurlionio galerijoje. Bus ren
kami keturi tarybos nariai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
sidalinti mintimis apie šio 
centro išlaikymą. Ypač kvie
čiami neseniai į Čikagą atvy
kę tautiečiai. 

Romas Viskanta, W. La-
fayette, IN, „Draugo" leidybai 
paremti atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkui! 

Vasario 16 d. proga, First 
Personai bankas vaišins savo 
klientus ir svečius pyragai
čiais, kava, lietuviškomis ban
delėmis su lašinukais, šešta
dienį, vasario 15 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p., abiejuose 
banko skyriuose. Banko sky
riaus Čikagoje adresas yra 
6162 South Archer Avenue, 
netoli „Racine" kepyklos. Or-
land Park skyrius yra 151-os 
gatvės ir LaGrange Road san
kryžoje, netoli Dominick's 
maisto parduotuvės. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, 
pasivaišinti ir pabendrauti su 
banko tarnautojais. Norint 
platesnės informacijos, skam
binkite Rūtai Staniulienei: 
773-767-5188. 

Vasar io 16-osios šventės 
paminėjimas Cicero telkinyje 
prasidės vasario 13 d., ketvir
tadienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto rotušės (26-oji g. ir 50 
Ave). kur bus pakelta Lietu
vos trispalvė. Sekmadienį, 
vasario 16 d.. 9 vai. r. šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, o po Mišių — 
akademinė programa parapi
jos salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos ambasado
rius JAV-se Vygaudas Ušackas, 
meninę dalį atliks sol. Genovai
tė Bigenytė. Šventę ruošia 
Cicero LB ir ALTo Cicero sky
rius. Bus ir vaišės. Šventė 
džiugi, tad, visi lietuviai, ver
tinkime rengėjų pastangas, 
atvykite ir švęskime kartu. 

Penktadienį, vasario 14 
d., 7:30 vai. vak., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
video salėje bus rodomas vi
deofilmas „Velnio nuotaka", 
sukurtas pagal Kazio Borutos 
klasikinę apysaką „Baltaragio 
malūnas". Šis pirmasis lietu
viškas miuziklas pasakoja 
apie velniuku tapusio angelo 
meilės ir laimės paieškas 
žemėje. 

O KAIP BUS TOLIAU, GYVENIMAS 
PARODYS ... 

Par tne r i a i 
Šeštadienį, vasario 8 d., 

Westmounte, atsidarė nauja 
parduotuvė ,.KN Comunica-
tions". 

Parduotuvės savininkai -
lietuvis N'eringas Žagas ir ja
ponas Kengi Takase. Koks li
kimo vingis suvedė šiuos 
skirtingų tautų žmones? 

N'eringas Žagas jau devyneri 
metai Amerikoje. Kaip ir dau
gelis mūsų. išbandė įvairiau
sius būdus įsitvirtinti ir, kaip 
pats sako. atsistoti ant kojų. 
Prieš dvejus metus įsidarbinęs 
AT&T kompanijoje, instaliavo 
satelitines sistemas. Po metų 
jau buvo samdomu kontrakto-
riumi. 

Su darbu susiję nuolatos kil
davo daugybė projektų ir 
idėjų, surašytų planuose, ne
truko tapti tikrove. Tai nebu
vo azartiškas polinkis griebtis 
naujų verslų, tai buvo gerai 
suplanuotas ir apgalvotas 
žingsnis - iš aiškių verslo pri
oritetų sukurti produktyvią 
strategiją, kuri atneš sėkmę. 

Lietuvio bruožas dirbti są
žiningai, domėtis naujovėmis, 
realiais faktais patikrinti 
kiekviena galimybę, neliko ne
pastebėtas. Neringo bosas. 
Kengi Takase, išreikšdamas 
pasitikėjimą ir tikėdamas ben
dro verslo sėkme, pasiūlė 
partnerystę. 

Prekės ir paslaugos 

Parduotuve įsikūrusi labai 
patogioje vietoje. VVestmounte. 
Kaip sake Neringas. apy-
linkėse gyvena daug lietuvių. 

kurie dabar galės naudotis 
parduotuvės paslaugomis, 
beje nuo Čikagos tik 20 min. 
kelio. 

Prekės, kurias siūlo naujoji 
kompanija, tai satelitinės sis
temos, jų instaliavimas, mo
bilūs kontraktiniai ir nekon-
traktiniai telefonai bei įvai
riausi jų priedai. 

Paklaustas apie konkuren
tus ir kainas. Neringas patiki
no, kad prekes galima bus 
įsigyti labai palankiomis 
sąlygomis ir prieinama kaina. 

Apie perspektyvas ir ateities 
planus, Neringas bei jo kolega 
Kengi minėjo, kad žada plėsti 
siūlomų prekių asortimentą, 
taip pat prekiauti išankstinio 
apmokėjimo skambinimo kor
telėmis. ..Stengiamės daryti 
viską klientų patogumui, o 
kaip bus toliau, gyvenimas 
parodys...", šyptelėjo Nerin
gas, turintis dar vieną aistrą -
slidinėjimą. 

,,KN Comunications" par
duotuvė jau atvėrė duris, 
tačiau vasario 22 dieną. Ne
ringas kviečia visus atvykti į 
didįjį atidarymą. Čia kiekvie
nas galės gauti kvalifikuotą 
konsultaciją bei sužinoti apie 
šiuo metu vykdomas nuolaidų 
akcijas. 

Vitalija Pulokienė 

Parduotuvės adresas: 
,.KN Comunications" 
8 1/2 N. Cass Aveniu 
VVestmount. IL 60559 
Tel: 630-241-9710. 
Darbo laikas 
Antr. - penkt. -10 v.r. -7 v.v. 
Šešt. - 11 v. r. -4 v. p. p. 

Naujų skaitytojų dėme
siui! Jei gyvenate šeimose, 
kuriose dirbate, ir prenume
ruojate sau „Draugą", prašo
me po savo pavarde parašyti 
c/o i r namų šeimininko 
vardą, pavarde . Kai kurie 
laikraščiai sugrįžta, nepasie
kę adresato, kadangi paštas 
nežino, kad tokia pavarde u.y. 
jūsų) asmuo gyvena tuose 
namuose. 

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus kviečia į talen
tingo dailininko iš Lietuvos 
Sauliaus Edmundo Paliuko 
grafikos parodą „Moteris, pa
mąstymai". Sauliaus atsivež
toji paroda įdomi savo pasi
rinkta technika — tai unikali 
monotipijų, sukurtų, spau
džiant tiesiai nuo žmogaus 
kūno, kolekcija (apskritai at
spaudai daromi nuo plokštės). 
Žaismingi, šiek tiek erotiški, 
kartais net ironiški grafikos 
lakštai rodo dailininko meist
riškumą. Kompozicija įdomi 
savo siluetu bei dramatišku — 
juoda, balta, raudona — spal
vų sąskambiu. Siužetas trau
kia savo mąstymo branda, gy
liu. S. E. Paliukas — tai įvai
riapusis dailininkas. Baigęs 
Vilniaus Dailės akademiją, jis 
dirba įvairiose dailės srityse: 
kuria vitražus, grafikos bei ta
pybos darbus. Nuo 1979 daili
ninkas dalyvavo daugybėje 
parodų, kuriose pelnė pripa
žinimą. S. E. Paliukas taip pat 
yra novatoriškas ir mokinių 
mėgstamas dailės mokytojas. 
Parodos atidarymas įvyks šeš
tadienį, kovo 1 d„ nuo 7 iki 9 
vai. vak. Atidaryme dalyvaus' 
autorius, bus vaišės. Džiazą 
gros „Outside In Trio". Įėjimas 
nemokamas. Paroda veiks iki 
balandžio 10 d. Kviečiame ap
silankyti! Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. 
Informacija telefonu 773-582-
6500. Iš dalies remia Illinois 
Arts Council, CityArts, ECPC. 

Šį sekmadienį, vasario 16 
d.. JAV LB Brighton Park 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje. 4420 
S. Fairfield. tuoj po 10:30 vai. 
r. lietuvišku Mišių. Po pietų 
bus pakankamai laiko nuvykti 
į Nepriklausomybės šventes 
minėjimą, kurį rengia ALTas 
2 vai. p.p. 

Pirmasis pirkėj 
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MINDAUGO KARŪNA KELIAUJA PO JAV 

Akt. Egidi us Stanickas 
Šiais metais minime dvi

gubą didingą jubiliejų: tai ka
raliaus Mindaugo krikšto bei 
karūnavimo ir kartu — Lietu
vos valstybės 750-ųjų metų 
sukaktį. Nuo pat šių metų 
pradžios LB Kultūros tarybos 
iniciatyva LB apylinkės šven
čia šį jubiliejų. Visi šių metų 
kultūriniai renginiai yra skirti 

Lietuvos valstybės jubiliejui 
pažymėti. 

Iš Lietuvos pakviesti du 
menininkai— Egidijus Stan
cikas ir Raigardas Tautkus — 
aplankę pusę šio krašto LB 
apylinkių, artėja prie Čikagos. 
Kovo 2 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p.. Jaunimo centre jie pa
teiks savo programą, pavadin-

AUKŠTAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
PAREIGŪNAS VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIME 
JAV Valstybės departamen- Christopher jį pakvietė savo 

tas praneša, kad į Čikagoje 
Vasario 16-tosios minėjimą at
vyksta aukšto rango Valstybės 
departamento pareigūnas Ro-
bert Bradtke. Jis yra vienas 
pagrindinių vadovų Valstybės 
departamento Europos ir 
Euro-Azijos skyriuje. Paskuti
niu metu R. Bradtke aktyviai 
koordinavo NATO plėtros pro
cesą, dėl kurio Lietuva buvo 
pakviesta į Šiaurės Atlanto 
sąjungą. Robert Bradtke yra 
atstovavęs Valstybės departa
mentui Gvijanoje ir Jugoslavi
joje. Vėliau dirbo Rytų Euro
pos skyriuje, senatoriaus Ma-
thias ir tuometinio atstovo 
Diek Cheney, dabartinio vice
prezidento, padėjėju. Nuo 
1983 m. dirbo Maskvoje, vė
liau Bonoje, Vokietijoje. 
1992—1994 m. Valstybės de
partamento teisiniame sky
riuje ir vėliau ėjo vedėjo parei
gas. 1994 m. tuometinis Vals
tybės sekretorius Warren 

vykdomuoju asistentu. 1999 
m. Robert Bradtke buvo prezi
dento Bill Clinton paskirtas 
Tautinės saugumo tarybos 
vykdomuoju sekretoriumi. 
Šiose pareigose išbuvo iki 
2001 m. 

Robert Bradtke yra kilęs iš 
Čikagos. Baigęs mokslus Not
re Dame universitete, toliau 
gilino studijas tarptautiniuose 
moksluose Bolonoje, John 
Hopkins ir Virginia universi
tetuose. 

Jo dalyvavimas mūsų Vasa
rio 16-osios minėjime parodo 
JAV Valstybės departamento 
pasitikėjimą Amerikos lietu
vių visuomene, dėl to kviečia
me, kad visi gausiai dalyvautų 
šitame pagrindiniame Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
me vasario 16 d., 2 vai. p.p., 
Maria gimnazijos auditorijoje. 
Visus kviečia dalyvauti Čika
gos ALTo skyrius. 

Komp. Raigardas Tautkus. 
tą, „Karaliaus Mindaugo ka
rūna". Aktorius E. Stancikas, 
kartu su muziku Raigardu 
Tautkum, yra sukūręs muziki
nę istorinę prozą, kuriai ruo
šėsi nuo praėjusios vasaros 
pradžios. Meninė programa 
nėra ilga, apie 40 minučių, ir 
įdomi kiekvienam žiūrovui. 

Apie Mindaugo valdymo 
laikotarpį nedaug yra istori
nių žinių. Tačiau daugeliui 
žinoma, kad 1251 m . popie
žius bule pripažino Lietuvos 
valstybę ir 1253 m. Mindau
gas buvo karūnuotas. Tai bu
vo tarptautinis Lietuvos pri
pažinimas. Daugiau istorinių 
žinių mums pateiks paskaiti
ninke — istorikė Rūta Kun-

cienė. Ji neseniai atvykusi iš 
Lietuvos ir jau spėjo įsijungti į 
išeivijos jaunimo švietimą bei 
kultūrinę veiklą. Šių trijų kul
tūrininkų dovana, skirta Či
kagos lietuviams. Tad kvie
čiami visi: vyresni ir jaunesni 
atvykti į minėjimą, prisiminti 
mūsų tautos istoriją ir kartu 
su tauta švęsti šį prasmingą 
jubiliejų. Būkime kartu, būki
me vieningi. 

Į šį pirmą šventinį ren
ginį bilietai gaunami „Sekly
čioje". Auka 10 dol. Jaunimui 
iki 12 metų nemokamai. Po 
minėjimo bus cepelinų vaišės 
kavinėje. 

Marija Reinienė 

Cicero miesto prez. Ra-
miro Gonzalez ir miesto ta
rybos nariai dalyvaus Neprik
lausomybes šventės minėjime 
Šv. Antano parapijos salėje 
sekmadienį, vasario 16 d. Pre
zidentas yra labai palankus 
lietuviams ir minėjimo metu 
paskaitys rezoliuciją, skirtą 
Vasario 16 progai. Šventėje 
taip pat dalyvaus Lietuvos 
ambasadorius JAV-se Vygau-
das Usackas. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 
23 d., 12 vai., Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos atvvkti. 

Los Angeles LB apygardos 
pirm. Angele Nelsienė ir apy
linkės pirm. Viktoras Ralys 
organizuoja Karaliaus Min
daugo 750 m. sukakties pa
minėjimą vasario 23 d., sek
madienį, Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Meninę programą 
atliks svečiai — akt. E. Stan
cikas ir muz. R. Tautkus. 

Beverly Shores, IN, bus 
vasario 16 d., 1 vai. p.p., lietu
viškos pamaldos vietos Šv. 
Onos bažnyčioje. Mišias aukos 
kun. K. Ambrasas, SJ. 

Žibutė Zaparackas , MD, 
Chicago. IL. atsiuntė ..Drau
go" leidybai paremti 100 dol. 
auką. Dėkojame už dosnumą. 

. 
'arduotuves savininkai: Neringas Žagas ir Kengi Takase. 

SKELBIMAI 
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 
J o n a s 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*742 

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

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaBe #2300 ChicaBO. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 
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Naujoji parduotuvė ..KN ('omu; 

ADVOKATAS 
Genadij COLOVCHUK 

•CIVIIINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
RVMCRAONĖ TilSt 

•TRAFFK, MM 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(^77401-9221 
9933 N. L*wter Ave., SMR* 100, 

mailto:Gibaitis@aol.com

