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„Skautybės kelias": 
Vytautui Ignui įteikta 
„Mindaugo giraitės" 
stovyklos padėka. 

2psl. 

Bronius Nainys apie 
„nuskriaustųjų" ašaras; 
prof. Romualdas Grigas 
apie atvirą visuomenę 
ir etnocentrizmą. 

3psl. 

Laiškai, nuomonės, 
skaitytojų komentarai: 
labai norėtųsi tikėti, 
kad suamerikonėjimas 
gali praeiti; žadinkime 
kaimiečių drąsą; 
šeimininkių kertelė. 

4 psl. 

JAV LB Vidurio vakarų 
veikėjai buvo susirinkę 
pasitarti prieš JAV LB 
Tarybos sesiją Omahoje; 
dr. Vida Puodžiūnienė 
kviečia nemokamai 
pasitikrinti savo vaikų 
sveikatą; ieško giminių. 

6 psl. 

Sportas 
* Trečiadienį Atlantoje 

(JAV) pras idedanč iose bai
darių ii kanojų pasaulio pirme
nybėse Lietuvai atstovaus 4 
sportininkai — 3 baidarininkai 
bei vienas kanojininkas. Tai — 
planetos čempionas bei 2003 
metų pasaulio taurės savinin
kas Alvydas Duonėla, Egidijus 
Balčiūnas, Romas Petrukane-
cas ir Jevgenijus Miasnianki-
nas. 

* Lie tuvos tau t in io olim
p in io komi te to (LTOK) prezi
dentas Artūras Poviliūnas ma
no, kad Lietuvos krepšininkai 
yra pajėgūs nugalėti Serbijos ir 
Juodkalnijos rinktine Švedijoje 
vykstančio Europos čempionato 
ketvirtfinalyje. A. Poviliūnas 
prisiminė, kad Lietuvos krep
šininkai 2000 metų Sydney 
olimpinių žaidynių ketvirtfina
lyje sugebėjo nugalėti ir daug 
stipresnės sudėties Jugosla
vijos (dabar — Serbijos ir Juod
kalnijos) rinktinę. Lietuviai 
tada laimėjo 76:63. 

Naujausios 
žinios 

* P r o k u r a t ū r a n u t r a u k ė 
baudžiamąją byla. Seimo na
riui Juozui Olekui dėl dviejų 
pėsčiųjų žūties. 

* Buvusį k r e p š i n i n k ą 
Sergejų Jovaišą Lošimų prie
žiūros komisijoje pakeis buvęs 
Kauno rajono meras Petras Mi-
kelionis. 

* P r a n c ū z u roko g rupės 
n a r i a i atsir ibojo nuo vakarė
lio žmogžudyste įtariamam 
grupės nariui paremti organi
zatorių. 

* Vyriausybė sus i rūp ino 
e tnogra f in i a i s Lietuvos kai
mais. 

* Rugpjūtį apie 200 dar
buoto ju a t le id imus pranešė 8 
įmonės. 

* Nauja žemės mokesč io 
n u s t a t y m o tvarka b u s taiko
ma tik nuo kitų metų. 

* Prez identui p r i s i s t a t ė 
natąjasis Izraelio ambasado
rių.^ Lietuvai. 

Šveicarijos parlamento pirmininkas 
palinkėjo Lietuvai sėkmės 

is Šveicarijos parlamento vadovas Yves Christen linkėjo 
Lietuvai didelės sėkmės, įgyvendinant pasirinkimą tapti ES nare. Šveica
rija, anot jo. pasirinko lėtesnį kelią, atsižvelgdama į savo istoriją ir Kons
titucijos ypatybes. Jis pažymėjo, kad jo valstybe sudarė su ES susitarimus 
tokiose svarbiose srityse kaip laisvas asmenų judėjimas ir oro transportas, 
šiuo metu deramasi dėl susitarimų, skirtų muitines klausimams, kuriuos 
turės patvirtinti visų 25 valstybių narių parlamentai. ..Iš anksto dėkoju 
Lietuvos Seimui už jo dabartine paramą ir tą palaikymą, kurį mums paro
dys, kai mes kada nors būsime pasiruošę įstoti į ES", sake Y. Christen. Ra
gindamas plėsti santykius su Europa, svečias pažymėjo, kad Europos 
geografinis centras — ne Briuselyje, o už 25 km nuo Vilniaus — Berno
tuose. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje1 priėmė Švei
carijos parlamento vadovą Yves Christen. Tomo Bauro i Eltai nuotr. 

Ignalinos AE regiono vers lumui 
skat in t i — mili jonas litų 

I g n a l i n a , rugsėjo 9 d. 
(Elta) — Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) regione, ku
riam priklauso Ignalinos, Visa
gino ir Zarasų savivaldybės, 
pradedama įgyvendinti verslo 
plėtros programa, kurioje nu
matytų projektų paramai bus 
skirta 1.2 mln. litų. 

,.Siekiame skatinti smul
kaus ir vidutinio verslo vysty
mąsi IAE regione"', sakė progra

mą administruojančios Igna
linos atominės elektrinės regio
no plėtros agentūros (IAERPA) 
direktorius Arnoldas Abrama-
vičius. 

Anot jo, verslo plėtros prog
rama padės kurt i naujas darbo 
vietas, leis didinti įmonių kon
kurencingumą bei skatinti ino
vacinių technologijų plėtrą šia
me regione. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Nacional inėje mokėj imo a g e n t ū r o j e — 
kratos ir į tarimai d a r b u o t o j a m s 

Viln ius , rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Tirdami Europos Sąjungos 
Specialiosios žemės ūkio ir kai
mo plėtros paramos programos 
(SAPARD) lėšų grobstymo bylą, 
teisėsaugos pareigūnai ant ra
dienį atliko kra tas Nacionalinės 
mokėjimo agentūros būstinėje 
Vilniuje ir pareiškė įtarimus jos 
darbuotojams. 

Įtarimai pateikti trims šios 
agentūros SAPARD depar ta 
mento Projektų vertinimo sky
riaus darbuotojams. A. T., R. V. 
ir I. K. pateikti įtarimai dėl tar
nybos pareigų neatlikimo, vie
nas įtariamųjų yra sulaikytas 2 
paroms, pranešė Finansinių nu
sikalt imų tyrimo t a rnyba 
(FNTT). 

FNTT ir Kauno apygardos 

prokuratūros pareigūnai atlie
ka ikiteisminį tyrimą dėl SA
PARD lėšų užvaldymo apgaule 
bendrovėje „Šilų paukštynas". 

Skandalas dėl SAPARD 
programos lėšų grobstymo kilo 
liepos viduryje, kuomet žinia-
sklaida pranešė, jog Jonavos ra
jono Praulių kaime esančias ap
leistas fermas įforminę kaip pa
ramos reikalaujant į objektą, 
sukčiai spėjo pagrobti beveik 
200,000 litų. Tai buvo pirmoji 
paskirtos paramos dalis — lėšos 
ta r iamiems konsul tavimo bei 
statybos ir a tnauj inimo dar
bams. Tie patys nusikaltėliai 
kėsinosi ir į 740,000 litų — ant
rąją bei trečiąją paramos dalis. 

Šią gerai suplanuotą sukty
bę atskleidė FNTT Kauno ap

skri t ies skyriaus pareigūnai. 
Sutar t į dėl SAPARD para

mos lėšų skyrimo su Naciona
line mokėjimo agentūra (NMA) 
pas i r a šė t a r i a m a s uždarosios 
akcinės bendrovės „Šilų paukš
tynas" direktorius 27 metų Žil
vinas Burinskas-, kuris vykdė 
Andr iaus Pakštaičio pavedimus 
bei turėjo atiduoti jam iš para
mos programos gautas lėšas. 

Liepą te ismas leido suimti 
bylos į tariamąjį 41 metų A. 
Pakštai t į , kur is per neteisėtą 
modernaus paukštyno projektą 
išviliojo 200,0000 litų. Nuo tei
sėsaugos pasislėpęs kaunie t i s 
A. Pakš ta i t i s buvo ieškomas ir 
su la iky tas sostinėje nuomoja
mame bute . 

N u k e l t a į 5 ps l . 

A. Brazauskas neigia 
savo šeimos verslo ryšius 

su „LUKoil Baltija" vadovu 
Viln ius , rugsėjo 9 d. (BNS) 

— Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas antradienį a tmetė 
kaltinimus savo šeimos verslo 
ryšiais su didelį degalinių tink
lą valdančios bendrovės „LUK
oil Baltija" vadovu ir savo me
džioklės bičiuliu Ivan Paleičik. 

„Jokių akcijų pirkimo ir 
pardavimo reikaluose nei aš , 
nei mano žmona nedalyvauja, 
kiek aš žinau, akcijos buvo per
kamos iš turto fondo", antradie
nį interviu Lietuvos radijui sa
kė A. Brazauskar. 

Opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos Sei
me atstovai pirmadienį paprašė 

Vyriausiąją tarnybinės etikos 
komisiją (VTEK) ištirti, ar A. 
Brazauskas neįsivėlė į privačių 
ir viešųjų interesų konfliktą. 
Opozicija prašo komisiją nusta
tyti, ar interesų konflikto nesu
kelia tai, jog, spaudos teigimu, 
dalį UAB „Draugystės viešbu
tis" akcijų įsigijo su I. Paleičik 
susijusi bendrovė. 

UAB „Draugystės viešbu
tis" akcijų turi ir premjero žmo
na Kristina Brazauskienė. 

Kaip Lietuvos radijui sakė 
A. Brazauskas, „žmogaus fan
tazijai ribų nėra, todėl ir rašomi 
įvairūs prasimanymai". 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Premjeras laukia 
la i ško i š Maskvos dėl 

naftos gavybos 
Baltijos jūroje 

V i l n i u s , rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Premjero Algirdo Brazausko 
duomenimis , Maskvoje rengia
mas a t sakymas į jo prieš dau
giau nei du mėnesius nusiųstą 
laišką Rusijos minis t rui pir
min inku i dėl naftos telkinio 
naudojimo Baltijos jūroje. 

Antradienį vykusiame susi
t ikime su naujuoju JAV amba
sador iumi Vilniuje Stephen 
Mull A. Brazauskas prisiminė 
ir telkinį „D-6", apie kurį ne
k a r t kalbėjo su Rusijos prem
jeru Michail Kasjanov. 

Birželio pabaigoje A. Bra
zauskas parašė laišką M. Kas
janov. N u k e l t a į 5 ps l . 

Grąžinamų namų nuomininkai ieško prezidento paramos 

Lietuvoje sparčiai populiarėja 
ekologinis ūkininkavimas 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Lietuvoje šiemet, palyginti 
su praėjusiais metais, ekologi
nių ūkių padaugėjo daugiau nei 
pusantro karto, o jų bendras 
plotas padidėjo maždaug tris 
kartus. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 695 
ekologinės gamybos ūkiai, arba 
76.8 proc. daugiau nei pernai 
(393). o bendras jų žemės plotas 
siekia 24,283 hektarų — 2.8 
karto daugiau nei 2002 metais 
(8.780 ha). N u k e l t a į 5 ps l . 

Kauno grąžintinų namų gyventojų teisių gynimo komiteto pirmininkas 
Henrikas Kebeikis ir Būsimųjų benamių asociacijos pirmininkė Danguolė 
Mariia Mrazauskienė. Sauliaus Venckaus ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , rugsėjo 9 d. (Elta) 
— Grąžin t inų ir grąžinamų 
namų nuomininkai skaičiuoja, 
kad tokiais tempais , kokie yra 
iki šiol, aprūpinant juos gyve
namuoju plotu praeis 385 me
tai . 

Vien t ik Kaune grąžintinų 
namų nuomin inkams reikėtų 
pa s t a ty t i 3,243 bu tus , kur ie 
mokesčių mokėtojams kainuotų 
daugiau kaip 260 milijonų litų. 

Šiuos skaičius antradienį 
p rez iden tu i Rolandui Paksui 
pateikė grąžintinų namų nuo
mininkų atstovai. 

Išklausęs vieną puse vals
tybės vadovas ketina susitikti 
ir su ki ta — grąžintinų namų 
savininkais . N u k e l t a i 5 ps l 

Jurbarko rajono 
žemėse kaupiasi 

žmonėms 
pavojingos dujos 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Lietuvos geologijos tarnyba 
įspėja, kad Jurbarko rajone, 
maždaug 5-20 metrų gylyje yra 
susitelkusios nedidelės natūra
lios metano dujų' sankaupos, 
kurios gali būti pavojingos vie
tos gyventojams. 

Antradienį paskelbtame 
pranešime spaudai tarnyba tei
gia, kad pasitaikė atvejų, kai , 
kasant šulinius ar gręžiant grę
žinius, dujos išsiveržė į pavir
šių, o jomis apsinuodiję žmonės 
mirė. 

Kaip pavyzdį tarnyba pa
teikia rugpjūčio 14-ąją įvykusį 
nelaimingą atsitikimą, kai 
Jurbarko rajono Vajotų kaime 

kasant šulinį žuvo du žmonės. 
Manoma, kad jie apsinuodijo iš 
žemės gelmių išsiveržusiomis 
metano dujomis. 

Nuke l t a į 5 ps l . 

Išr inktas naujas 
Lietuvos mokslų 

akademijos 
prezidentas 

Naujuoju Lietuvos mokslų akade
mijos (LMA) prezidentu antradienį 
buvo išrinktas fizikas Zenonas Ro
kus Rudzikas. J LMA prezidento 
postą, be jo. dar kandidatavo bio
chemikas Juozas Kulys bei ekono
mistas Eduardas Vilkas. 63 metų 
Z. R. Rudzikas yra dviejų Lietuvos 
mokslo premijų laureatas, o prieš 
10 metų Z. R. Rudzikas yra gavęs 
ir Švedijos mokslo premiją. Z. R. 
Rudzikas yra išleidęs daugiau kaip 
270 mokslinių straipsnių teorines 
fizikos ir jos taikymų srityje, taip 
pat 5 monografijų, išleistų Vilniu
je. Sankt Peterburge, Taline. 
Maskvoje ir Cambridge autorius 
arba bendraautorius. -Profesorius 
skaitė pranešimus ir paskaitas 
JAV. Kanados. Italijos. Didžiosios 
Britanijos. Švedijos. Vokietijos ir 
kitų valstybių mokslo centruose. 

Valentino Vaičekausko įEita1 nuotr. 

Pasaulio naujienos 
(Remtantis AFP. Reuters. AP, lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žmiiĮ agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Viena. Prancūzija. Vokie

tija ir Britanija antradienį pa
ragino Iraną pateikti visą infor
maciją apie jo vykdomą bran
duolinę programą. Jungtinių 
Tautų (JT) Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros 
(TATENA) Valdytojų tarybai 
pateiktame dokumento projek
te sakoma, kad Iranas turėtų 
..ištaisyti visas agentūros nu
rodytas klaidas", jo padarytas 
vykdant Branduolinio ginklo 
neplatinimo sutartyje numaty
tus įsipareigojimus, ir imtis 
,,visu būtinu veiksmų iki 2003 
metų spalio mėnesio pabaigos". 

Viena . JAV pareiškė, kad 
Iranas akivaizdžiai pažeidė 
Jungtinių Tautų (JT) branduo
lines saugos reikalavimus, ta
čiau sutiko suteikti Teheranui 
paskutinę galimybę pateikti vi
sa medžiaga apie jo vykdomą 
branduolinę programą. Jungti

nės Valstijos, kurios Iraną, 
Šiaurės Korėją ir prieškario 
Iraką yra pavadinusios ..blogio 
ašimi", daro spaudimą J T 
TATENA Valdytojų tarybai, 
kad šią savaitę už uždarų durų 
įvyksiančiame susitikime ji pa
reikalautų Irano leisti JT tik
rintojams nuodugniai patikrin
ti jo branduolinę programą. 

L o n d o n a s . Didžiosios Bri
tanijos policija antradienį prieš 
lėktuvo skrydį į Norvegijos sos
tinę Oslą sulaikė du vyrus, ku
rių bagaže aptikti peiliai. Vy
riškiai bandė įsėsti į „Ryanair" 
lėktuvą. Vienas britas ir „ry
tiečiu" apibūdintas vyras turėjo 
po mažą peilį, kurie buvo rasti 
prieš skrydį oro uosto termina
le poršvietus jų lagaminus. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Irakas galė

jo sakyti tiesą, kai praėjusių 
metų gruodį Jungtinių Tautų 

(JT) Saugumo Tarybai teigė, 
kad neturi cheminių, biologinių 
ar branduolinių ginklų, pirma
dienį vakare pareiškė buvęs J T 
ginkluotės tikrintojų vadovas 
Hans Blix. Tuometinės Saddam 
Hussein vyriausybės gruodžio 7 
dieną įteiktą deklaraciją JAV ir 
Didžioji Britanija atmetė kaip 
melagingą ir nepilną bei ap
kaltino Bagdadą, kad šis nenu
siginklavo, kaip to buvo reika
laujama Saugumo Tarybos 
1441-ojoje rezoliucijoje. Šiais 
kal t inimais Vašingtonas ir 
Londonas vėliau pasinaudojo, 
siekdami pateisinti kovo pa
baigoje surengtą įsiveržimą į 
Iraką. Tačiau, praėjus daugiau 
nei 4 mėnesiams po to, kai JAV 
prezidentas George W. Bush 
paskelbė apie pergalę I rako 
kare, buvęs JT ginklų tikrinto
jų vadovas Hans Blix pareiškė, 
kad 12,000 puslapių ataskaito
je Bagdado pateikti duomenys 
galėjo būti teisingi. 

N e w York. Du trečdaliai 
New York'o gyventojų bijo nau
jų teroristinių išpuolių ir mano, 
kad rugsėjo 11 dienos poveikis 
da r ilgai neišsiskaidys, rodo 

JAV dienraščio ,.The New York 
Times" prieš pat ant rąs ias t ra
gedijos metines užsakytos ap
klausos rezultatai. 68 proc. ap
klaustųjų išreiškė susirūpini
mą dėl naujų galimų a t akų 
mieste, o 56 proc. tvirtino, kad 
. jaučia, jog per kelis ateinan
čius mėnesius teror is ta i vėl 
puls Jungtines Valstijas". Žmo
nės taip pat nerimauja dėl vals
tybės pasirengimo atremti che
minius ir biologinius išpuolius. 

V a š i n g t o n a s . Tibeto dva
sinis vadovas Dalai Lama pir
madienį atvyko į Vašingtoną, 
kuriame Kinijos pykčiui gali 
įvykti jo ir prezidento George 
W. Bush susitikimas. Kinija, 
kuri valdo Tibetą nuo 1951 me
tų, išreiškė susirūpinimą dėl 
Dalai Lamos viešnagės JAV ir 
paragino nerengti su juo oficia
liu susitikimų 

ARTIMIEJI RYTAI 

užsienio reikalų ministras Sil-
van Shalom. ,,Apie bet kurį pa
lestiniečių ministrą pirmininką 
spręsime iš jo veiksmų. J is tu
rės apsispręsti , ar yra (palesti
niečių vado Yasser) Arafat pu
sėje, ar kovoja su terorizmu", 
sakoma S. Shalom pareiškime. 
J a m e teigiama, kad Izraelis ne
palaikys A. Qorei, jeigu jis ne
susidoros su ekstremistinėmis 
grupuotėmis. 

J e r u z a l ė . Per palestiniečių 
savižudžio sprogdinimą prie Iz
rael io kar iuomenės bazės, 
esančios netoli Tel Avivo, žuvo 
mažiausiai trys žmonės ir maž
daug 30 buvo sužeista, pranešė 
policija. Sprogimas nugriaudėjo 
stotelėje prie įvažiavimo į Cri-
fino bazę. kuri yra viena di
džiausių vidurio Izraelyje. Čia 
po dienos pamainos būriavosi 
kariai , stabdę automobilius ke
lionei namo. 

ginti savo suverenumą, nes 
Jungtinės Valstijos kol kas ne
rodo jokių ženklų, kad atsisako 
priešiškos politikos", pareiškė 
Korėjos liaudies kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas 
Kim Ycng-chun. Po daugiašalių 
derybų del stalinistinės Šiaurės 
Korėjos branduolinės progra
mos rugpjūtį Pchenjanas jau ne 
kartą sakė nebeturįs kitos iš
eities kaip didinti savo bran
duolinį potencialą 

SINGAPŪRAS 

J e r u z a l ė . Palestiniečių pa
skir tas is premjeras Ahmed 
Qorei bus vertinamas pagal tai , 
ar panorės sugriauti palesti
niečių kovotojų grupuočių tink
lą, antradienį pareiškė Izraelio 

ŠIAURĖS KORĖJA 
S e u l a s . ..Korėjos Liaudies 

Demokra t ine Respublika di
dins savo branduolinio sulaiky
mo pajėgų potencialą kaip savi
gynos priemonę, siekdama ap-

Singapūro sveikatos ap
saugos pareigūnai antradienį 
patvirtino, kad vietos gyvento
j a s užsikrėtė ūmaus kvėpavimo 
takų sindromo (SARS) virusu, 
tačiau sakė manantys, jog tai 
yra vienintelis susirgimo šia 
mirtinai pavojinga liga atvejis. 
SARS susirgo 27 metų kinas-
studentas. kur i s Valstybinio 
Singapūro universiteto mikro
biologijos laboratorijoje tyrė 
Vakarų Nilo virusą Tai pirmas 
viruso aptikimo faktas po to. 
kai Pasaulio sveikatos organi
zacija liepos 5 d paskelbė, kad 
viruso plitimas sustabdytas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 10 d., trečiadienis 

SKAUTYBES 
KELIAS 

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

KAS TOS VĖLIAVOS? 

Pamačiusi nepapras
tas vėliavas menėje 
(virtuvės pastogėje), 

pradėjau klausinėti seses ir 
brolius, iš kur tos vėliavos 
atsirado. Man aiškino, kad 
Tėvas Saulaitis tą vėliavų pro
jektą sugalvojo ir įgyvendino 
kartu su kitais broliais skau
tais. Nutariau ir pasiryžau 
pasikalbėti su Tėvu Saulaičių 
apie šį nuostabų projektą. 
Pirmiausia, paklausiau, iš kur 
Tėvas gavo tokią idėją, tai yra 
istorinį vėliavų rinkinį, įgy
vendinti. Jis man atsakė, 
kad yra lankęs „Miško ženklo" 
stovyklą 1977 metais, kurioje 
kiekvieną rytą buvo keliama 
vis kita istorinė Jungtinių 
Amerikos Valstijų vėliava. 
Kartu su pakėlimu buvo 
trumpas vėliavos reikšmės 
paaiškinimas ir pritaikyta 
daina (pvz., Civilinio karo 
vėliava ir „When Johnny Co-
mes Marching Home Again" 
daina). Tėvui Saulaičiui ta 
idėja buvo tokia įdomi, kad 
jam kilo mintis panašiai 
suprojektuoti Lietuvos vėlia
vas. Pirmasis toks bandymas 
įvyko kartu su Čikagos 
„Aušros vartų" tuntu 1980 
metais, kai buvo suprojektuo
tos 14 vėliavų. Viena vėliava 
kiekvienai stovyklavimo die
nai. Tos pačios buvo panaudo
tos ..Gintaro — Ąžuolo" sto
vykloje kartu su jų istoriniais 
aiškinimais. O projektas buvo 
galutinai įgyvendintas 1987 
m. Tautinėje stovykloje, kai 
Ramunė Petrulienė iš Detroi
to pasiuvo visas vėliavas. 

Klausiau, iš kur buvo 
gauta visa informacija auten
tiškai suprojektuoti vėliavas. 
Ta informacija, Tėvas Sau
laitis aiškino, buvo gan sun
kiai gauta, kadangi Lietuva 
tais laikais buvo okupuota ir 
dokumentai buvo sunkiai gau
nami. Reikėjo surasti kitų šal
tinių, nebūtinai iš Lietuvos. 
Buvo naudojami piešinėliai iš 
žurnalų ir straipsniai anglų ir 
vokiečių istorinių šaltinių, 
Kojelavičiaus knyga „Herby-
nas" ir kt. Visi braižiniai 
buvo nusiųsti skautui vyčiui 
Aleksui Radžiui (iš Baltimo-
rės, Md.J, kuris daug laiko 
praleisdavo gilindamasis į 
herbų ir vėliavų istoriją bei 
kilmės šaknis, kad patikrin
tų autentiškumą. Taip pat iš 
tų istorinių piešinių buvo 

numatytas vėliavų dydis. Va
dinasi, ne tik brėžiniai auten
tiški, bet ir jų dydis bei spal
vos. Man krito į akį vėliavų 
uodegos ir kaip jos sukirptos. 
Tėvas Saulait is man ta ip 
išaiškino: 

4 — uodegos — Karaliaus, 
Didžiojo Kunigaikščio ar 
Sultono ženklas; 

3 — uodegos — kuni
gaikščio ženklas, pvz., Trakų 
Kunigaikštystės ženklas; 

2 — uodegos — įvairiai. 
Dažniausiai pulko ženklas. 

1 — uodega — didesnės, 
kurios atsirodo kaip trikampis, 
būdavo dažniausiai pulko, o 
su viena uodega šone ir 
mažesnio dydžio — tai riterio 
ženklas. 

Zigzagas — nieko nereiš
kia. 

Uodega taip pat atliko 
svarbų vaidmenį. Jeigu paste
bėsite, kai vėjas pučia, tai tik
tai uodega plevėsuoja, o ne ta 
dalis su herbu. Tai būdavo 
labai svarbu, nes karo kau
tynėse reikėjo būtinai žinoti, 
kas yra kas. Herbai tą viską 
išaiškino (panašiai kaip šiais 
laikais geltona M — reiškia 
McDonalds). Spalva irgi turė
davo reikšmę: 

Mėlyna — Taika, taikos 
laikas; 

Raudona — Karas, karo 
laikas, žengiame į karą; 

Žalios ir baltos spalvos 
vėliau atsirado, ir būdavo nau
dojamos pagal reikalą. 

Taip pat su geltona spalva. 
Svarbiausia buvo, kad pa
rinktos spalvos būtų iš tolo ge
rai ir aiškiai matomos. 

Seniausia vėliava turėjo 
dviejų sukryžiuotų iečių ženk
lą. Kadangi apie ją mažai 
žinoma, nebuvo kaip ją auten
tiškai atkurti. Seniausia at
kurta vėliava — tai su Gedi
mino stulpais, kita buvo su 
Vyčiu. Karo muziejus Kaune 
yra iš lietuvių Skautų Sąjun
gos paskolinęs šias vėliavas. 
Šiai stovyklai jos buvo spe
cialiai atvežtos iš Lietuvos, 
kad mes galėtumėm jomis pa
sidžiaugti. Lietuvoje Karo mu
ziejus jas iškabina ypatingo
mis šventėmis ir progomis. 
Labai dėkoju Tėvui Antanui 
Saulaičiui už pasikalbėjimą. 

Vyr. skautė Rėdą Pliūrienė 
(Iš „Jubiliejinės stovyklos 

naujienų" Nr. 2) 

Detroito ..Baltijos" tunto tunt ininkas . s v. fil Saul ius Anužis įteikia 
dail ininkui, s v Vytautui Ignui . .Mindaugo g i ra i tės" s tovyklos 
skautų/skaučių pasirašytą padėkos kortele Dail Igno menas buvo naudo-
jamas, ruošiant stovyklos ženkleli Detroito ir Clevelando skautai š iemet 
stovyklavo Dainavoje 

Detroito skau ta i ir skau tės Dainavoje 

Į S P Ū D I N G A IŠKYLA 

Sekmadienis, 2003 m. 
rugpjūčio 10 d. 

Kėlėmės 4 vai. ryto. Dar 
tamsoje išėjome link John 
kalno. Kartu su mumis ėjo s. 
fil. Tomas Dundzila ir kun. 
Antanas Saulaitis. Paėję ko
kią mylią, sustojome prie di
delio akmens. Ten su broliu 
Antanu Saulaičių turėjome 
trumpą susikaupimą, o po 
to žygiavome toliau, kol už
kopėme į kalno viršūnę. Sau
lė buvo tik pakilusi ir vaizdas 
nuostabus. Matėsi Mojavę dy
kumos. Skautai surado jiems 
paslėptą laiškelį, o po to jie 
irgi parašė laiškelį kitai iš
kylautojų grupei. Buvo žy
miai lengviau nusileisti nuo 
kalno negu užlipti. Po pusry
čių buvo šv. Mišios, gražiai 
pravestos kun. A. Saulaičio. 
Popiet skautai Akademikai 
pravedė „karjierų dieną", 
kurioje prityrę skautai turėjo 
progos pasikalbėti su įvairių 
sričių profesionalais, pvz., gy
dytojais, advokatais, mokyto
jais, menininkais — ir su 
kunigu. Buvo labai įdomu. Po 
„karjierų dienos" atsigaivi
nome baseine ir ilsėjomės. 

„Liškiavos" pastovyklės 
prit. skautai 

A K M E N I N I S G R Y B A S 

„Rasos" pastovyklė atsi
kėlė anksti šeštadienio rytą ir 
tuoj po pusryčių pradėjo ke
liauti į „grybo akmens" vie
tovę. Keliaujant pieva, karšta 
saulė kaitino mūsų prakaituo
jančius kūnus. Turėjome lipti 
per spygliuotų vielų tvorą, tai 
kelios merginos beveik apsi
draskė kojas. Išeinant iš sto
vyklos, mes pamatėm apdau
žytą mašiną. Smėlėtu keliu 
pravažiavom „dirt bikers", 
kurie labai dideliu greičiu va
žiavo. Sustojome prie „Wil-
bur" kapo ir pasikalbėjome 
apie jo pasiekimus ir apie jo 
mirties legendas. Neužilgo 
mes pasiekėme „Rambyną". 
Kalifornijos skautų stovyklą. 
Manėm, kad kelias bus labai 
lengvas, bet matėme daug 
didelių akmenų ir žinojom, 
kad būtų labai sunku juos 
perlipti. Kelis kartus mes 
pasiklydom, bet pagaliau 
suradom teisingą kelią. Po 
visų nuotykių atvykom prie 
„grybo akmens". Sėdėdamos 
mes žiūrėjom į gražią gamtą, 
įspūdingus vaizdus, medžius 
ir kalnus. Buvo liūdna, nes 
žinojome, kad daugiau niekad 
nebesugrįšime į šią įdomią 
vietą. Artėjant prie stovyklos, 
suėjome į rikiuotę ir grįžome 
linksmai dainuodamos. Buvo
me pavargusios, ištrošku
sios, suprakaitavusios, bet la
bai patenkintos mūsų pa
siekimu. 

Sesės 
Aura Neidhardt, 

Lia Sulytė, 
Kima Bacevičiūtė, 

Vilija Dudor ir 
Renata Simonavičiutė 

Karaliaus Mindaugo LSS jubiliejinėje stovykloje: seserijos „Kernavės" 
pastovyklės viršininkė, dabartinė Seserijos vyr. skautininke, v.s. Dalia 
Trakienė (dešinėje) ir jos pavaduotoja s. fil. Alma Vilkaite-Stončienė. 

B. Prasauskienės nuotr. 

ALKAVIETĖ 
Alkavietė — tai susitiki

mo, susikaupimo, susimąsty
mo šilelis, kurį Jubiliejinėje 
stovykloje įžengė kun. Anta
nas Saulaitis ir ps. fil. Jū
ratė Venckienė. Alkavietėje 
yra įrengtos Kryžiaus Kelių 
stotys su pritaikytomis susi
mąstymo mintimis. Siūloma 
pagalvoti, kur Kristaus pa
vyzdžiai pasireiškia žmonių 
tarpe šiandien. Ar tai stovyk
lose Lietuvoje, ar visame pa
saulyje? Kur mūsų šiandien 
laukia gerų darbelių iššūkiai? 
Alkavietėje pakabintas gražus 
Marijos drožinys, kurį stovyk
lai paskolino v.s. Gilanda Ma-
tonienė. Dievo Motina moko 
mus melstis ir mylėti bei veda 

mus arčia prie Dievo. Jeigu 
kas norėtų, kaip nors prisidėti 
prie Alkavietės Susikaupimo 
šilelio savo kryžiukais ar 
mintimis, kviečiame čia savo 
kūrinius prie medžių pririšti 
ir su visais pasidalinti. Alka
vietė pastatyta pagrindinio 
stovyklos kelio ir kelio vedan
čio į registracijos pastatą san
kryžoje, skersai nuo strėlių 
šaudymo ir gamtos kampelio. 
Ateikite pavieniui ar grupė
mis pasėdėti ramiai ant 
suolelių gražioje Dievo gamto
je, pagalvoti, padiskutuoti ar 
pasikalbėti su Dievu. 

ps. fil. Jūratė Venckienė 
(„Jubiliejinės stovyklos žinios") 

J U R Ų S K A U T Ų IŠKYLA 
Šių metų pirmoji iškyla Bus galima nusipirkti gė-

bus šeštadienį, rugsėjo 20 d. 
Kviečiame visas seses ir bro
lius dalyvauti buriavimo išky
loje ..Tali Ship Vvizndy". Tuoj 
po pamokų važiuosim prie 
Michigan ežero. Tėvai prašo
mi pasiimti seses ir brolius iš 
Navy Pier, 4:30 v. p.p. Iškyla 
neįvyks esant nepalankiam orui. 

Sesės ir broliai dėvi darbo 
marškinukus ir kaklaraiščius. 
Prašome pasiimti šiltesnį švar
ką ir gelbėjimosi liemenę. 

rimų ir užkandžių (vending 
machines). Prašome siųsti vai
kus su pinigais. 

Mums reikės pagalbos 
vežti vaikus į Navy Pier. Jei
gu galite padėti, prašome pa
skambinti sesei Aldonai 630-
964-9120 arba broliui Rober
tui 815-838-8136. 

Gero vėjo! 
j .s . Aldona Weir 

j.ps Robertas 
Jokubauskas 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

Center for HeaJth, 
1200 S. Ycuk, Elmhufst, iL 60126 

630-941-2609 

DR. TOMAS ZUBINAS^ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S . 7 9 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„Valio naujam vi lkiukui" 
la. 2003 m. 

LSS jubiliejinė Karaliaus Mindaugo stovyk-
M. Sodeikos nuotr. 

Ž I N U T Ė 

Stovyklos sekmadienio šv. 
Mišių rinkliavoje paaukota 
192 dol. Kun. Antanas Saulai

tis auką nuveš Lietuvos skau
tų stovyklos reikmenims. 

, N E R I J O S " T U N T O Ž I N I O S 

Vartai į sosiu „Kernavę" jubiliejinėje Karaliaus Mindaugo stovykloje. 
B. Prasauskienės nuotr 

Vasara baigiasi. Prasideda 
nauji 2003-2004 mokslo ir 
skautiškos veiklos metai. 
Kviečiu visas seses, vadoves, 
tėvelius ir rėmėjus entuzias
tiškai šioje veikloje dalyvauti. 

Prieš kurį laiką visoms 
tunto narėms buvo pasiųsti 
registracijos lapai ir kitos su 
veikla susijusios informacijos. 
Registracija vyko šeštadienį, 
rugsėjo 6 d.. Maironio litua
nistinėje mokykloje, tačiau 
nevisos sesės užsiregistravo. 
Kviečiame registracija nedel
siant atlikti. Laukiame ir 
naujų dar neskautaujančių 
lietuvaičių jungtis į smagią 
jūrų skaučių veiklą. Infor
macijai skambinkite tun-
tininkei j.s. Aldonai Weir, tel. 

630-964-9120. 
Sueigos ūdrytėms. jūrų jau

nėms ir jūrų skautėms vyks 
kas šeštadienį 2:15 vai. p.p. 
(tuoj po pamokų lituanistinė
je mokykloje) PLC, Lemonte. 
Ir šiais metais iškylausime ir 
stengsimės atlikti patyrimo 
laipsnių programas. Prašome 
tėvelių pagalbos sesėms ir 
vadovėms. Darbas bus našes
nis, kai visi dirbsime kartu. 

Pirmoji šių veiklos metų 
buriavimo iškyla vyks rugsėjo 
20 d. Iškyla bus kartu su jūrų 
skautais. Dalyvaukime visi. 

Gero vėjo! 

j.s. Aldona Weir 
„Nerijos" tunto 

tuntininkė 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org


ATVIRA VISUOMENE IR 
LIETUVIŠKASIS 

ETNOCENTRIZMAS 
Prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS 

Nūdienos civilizuotas pa
saulis nusiteikęs griauti bet 
kokias sienas ir užkardas, 
kurios skina tautas ir vals
tybes. Ypač tai būdinga Vaka
rams. Viena tokių natūraliai 
tebeegzistuojančių užkardų — 
vadinamasis etnocentrizmas. 
Jį Lietuvos sąlygomis reiktų 
suprasti kaip sociokultūrinį 
žmonių ir jų organizuotų gru
pių elgesį, kuriam būdingas 
perdėtas, nesaikingas ir lietu
vybės nūdienos pasauliui de
monstravimas; liguistas grę-
žiojimasis atgal. į savo isto-
rines-kultūrines ištakas, pa
brėžtinai akcentuojant tuos ar 
kitus išskirtinius istorinius 
vingius, kultūrinius bruožus, 
savąjį unikalumą ir pan. 
Vienai etnocentrizmo pasireiš
kimo nesveikų formų galė
tume priskirti ir Atgimimo 
metais ypač populiariu buvusį 
vadinamąjį „urapatriotizmą" 
— aiškiu intelektualiniu ribo
tumu išsiskiriantį pilietinį 
veiksmą ar elgseną (kurio ap
raiškos, ačiū Dievui, nūdienos 
Lietuvoje, bent viešumoje, aki
vaizdžiai jau lyg ir užgesu
sios). 

Žvelgiant blaiviai, etno-
centristinės pozicijos demon
stravimas ir jos skatinimas 
nepriimtinas lietuvių tautai 
jau vien dėl to. kad neleidžia 
atviresnėmis akimis žiūrėti į 
modernizacijos, eurointegraci-
jos bei globalinio vienijimosi. 
tautų suartėjimo procesus, ir 
juos priimti. Su etnocentris-
tine orientacija yra artimai 
susijęs ir nesugebėjimas lietu
vybės, lietuviu tautos istorijos 

ir lietuviškosios etnokultūros 
pateikti kaip bendro civili
zacinio proceso sudėtinės da
lies. Tai faktai, kurie tam tik
ru laipsniu šiandien apsunki
na objektyviai neišvengiamą 
lietuvių tautos įsijungimą į 
Europos tautų bendriją. Savo 
esme šiuolaikiniame pasauly
je lietuvybė tėra tik tam tikra 
socialinės, tame tarpe kultūri
nės bei politinės, organizacijos 
atmaina. Toji atmaina, šian
dien jokiu būdu negali būti 
sąlygojama vien Lietuvos vals
tybės teritorija, nes, kaip mo
dernus reiškinys, yra atski
romis didesnėmis bei mažes
nėmis salelėmis išsidėsčiusi 
vos ne po visą planetą (bet 
apie tokią lietuvybės sampra
tą plačiau pakalbėsime kita 
proga). 

Bet į civilizacijos iškeltą 
visuotinės integracijos prob
lemą (ypač į eurointegracijos) 
pažvelkime iš kitos (deja, 
Lietuvos valstybininkų, ypač 
„švietimiečių", pakankamai 
dažnai ignoruojamos pozicijos) 
— iš savojo veido pozicijos. 

Tauta, kuri neturi savo et
nokultūrinio veido (savitumo) 
ir jo nepuoselėja, kurios kalba 
dėl perdėto dėmesio svetima-
jai ima nykti, ir kurios valsty
be tais dalykais nesirūpina — 
pasauliui ne tik neįdomi, pa
garbos neverta tauta. Kodėl? 
Argi nematome, kad pasauli
nė kul tūra pati „maitinasi" 
nacionalinėmis, tautinėmis 
kultūromis, iš jų semiasi savo 
gyvybingumo syvų? Maža to, 
tauta be savitesnio veido pas
tangų kur kas greičiau pasi-
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duoda, „paklūsta" šešėlinėms 
tamsiosioms antikultūros, do
rovinio nuosmukio bangoms, 
neišvengiamai lydinčioms pa
saulio modernizavimąsi. To
kia tauta lengviau pasiduoda 
beždžioniškam mėgdžiojimui, 
kas jau savaime slopina kul
tūrą, jos tęstinumą ir kas patį 
žmonių gyvenimą padaro nu-
dvasintu. Savo veidu nesirū
pinanti tauta ir jos valstybė 
lengviau paklūsta ir pasaulio 
galingiesiems — jų kapitalui, 
priversta jam įsiteikti kaip pi
gios darbo jėgos tiekėja, kaip 
erdvė jų gaminamoms pre
kėms ir finansinėms machi
nacijoms. Žodžiu, tautą, naciją 
supraskime ne kaip savitikslį, 
bet kaip žmonijos evoliucijos 
pagimdytą socialinės organi
zacijos formą, kurios dar ilgai 
nenaršys net ir supermoder-
nusis pasaulis. 

Tačiau čia mūsų keliamo 
klausimo teisingą suvokimą 
gerokai komplikuoja viena 
grynai Jietuviška" aplinkybė. 
Daugelis iš mūsų puikiai suvo
kiame, kad štai tokia, mano 
keliais bruožais apibūdinta, 
etnocentristinė orientacija ilgą 
laiką buvo savigynos, savitei-
gos būdas. Tai jis, toks būdas, 
padėjo lietuviams, kaip tautai, 
išlikti, susitelkti, esant ypač 
nepalankioms egzistencijai 
sąlygoms. Lietuvių tauta , 
skirtingai nuo savo artimiau
sių kaimynų (rusų, vokiečių 
bei lenkų), neturėjo palankių 
geopolitinių bei istorinių są
lygų etnokultūrinei moderni
zacijai. Ypač. jeigu prie visų 
kitų politinių sąlygų pridur
sime dar ir aristokratijos — 
ankstesniųjų laikų pagrin
dinio modernizaciją skatinusio 
sluoksnio praradimą, o taip 
pat tai. kad miestų raida buvo 
atsidūrusi kitataučių rankose. 

Nepamirškime ir kitos, ne
mažiau svarbios aplinkybės. 
Akivaizdu, kad tradiciniai (se
nieji, dar iš agrarinės epochos 
paveldėti) lietuvių tautinės 
kultūros gyvybingumo bei sa

vitumo šaltiniai yra išsekę, 
nebeatstatomi. Tuo tarpu nau
jieji tautos savitumą palaikan
tys šaltiniai dar nesusiforma
vę ir tokiu laipsniu kokiu de
rėtų, šiandien jiems būti, deja 
nėra formuojami. 

Štai tokia padėtis rodo. 
kad yra iškilęs aštrus ir pagal 
laiko trukmę, ko gero, ilga
laikis lietuviškosios tapatybės 
krizės laikotarpis. Esama net
gi nemažai pesimistų, kurie 
įžvelgia artėjantį tautos... fi
nalą. Bet priešingai, negu ma
nyta, Europos Sąjunga tik su
stiprins savo tapatybės paieš
kas. O kalbant akademiškiau, 
iš sistemų teorijos žinome, kad 
bet koks sociumas (tame tarpe 
ir tauta) tarsi savaime ieško jo 
viduje atsirandančių prob
lemų bei įtampų sprendimo. 
Na, o kaip šiuo, t.y. mūsiškuo
ju atveju? 

Jau šiandien matome, kad 
atviros visuomenės „prasiver
žimas", visuomenės gyvenimo 
demokratizacija iššaukė ir 
labiau organizuotą, labiau į 
kultūrinį atvirumą linkusį 
lietuvių etnokultūrinį judėji
mą, kurį galėtume pavadinti 
„švelniuoju etnocentrizmu". 
Lietuvoje yra išlikę teritorijų, 
kuriose teberusena iš seniau 
paveldėta etnokultūrinio, o gal 
teisingiau būtų sakyti — etno-
gentinio tapatumo sąmonė. 
Matome Lietuvos žiemgalių 
(Joniškio-Pakruojo-Pasvalio 
kraštas), sėlių (Biržų kraštas), 
žemaičių tėviškėnų susibūri
mus, jų pastangas gyvinti, pa
laikyti savo etnokultūrinę spe
cifiką ir sąmonę. Šiuo judėji
mu ypač išsiskiria žemaičių 
draugija, turinti ne tik savo 
herbą, visuomeniniais pagrin
dais veikiančią mokslų akade
miją, bet ir įvedusi savo na
riams, tegu ir simbolinius, 
žemaitiškus pasus; tausojanti 
kitas savo etnokultūrines re
likvijas ir pan. Toks „švelnusis 
etnocentrizmas" nesikerta su 
atviros visuomenės interesais, 
bet atvirkščiai — praturtina ją 

prasmingais, žmogaus ir vi
suomenės egzistenciją turti
nančiais dalykais; per žmonių 
etnokultūrinį susibūrimą pa
laiko bendruomeninį susita
rimą, socialinę tvarką ir pan. 
Tai atitinka ir plačiau, drą
siau besivienijančios Europos 
interesus. Pagaliau, po neby
laus tylėjimo čia mestas obal-
sis: per kultūrų įvairovę į 
vienybę! 

Tikėtina, kad kultūrinio 
pobūdžio „švelnųjį etnocent
rizmą" papildys dar ir vadina
masis „biurokratinis etnocen
trizmas". Jį aš suprantu kaip 
dažniausiai gaivališkai pasi
reiškiantį tiek valstybinių, 
tiek ir visuomeninių organi
zacijų priešinimąsi atviro, 
globalaus kosmopolitinio pa
saulio veržimuisi. Tam prie
šinimuisi pasitelkiamos ne tik 
organizacinės priemonės, tar
kim, kovojant už savo nacio
nalinę erdvę. Bet ir pasitel
kiant dar ir tas etnocentris-
tines orientacijas bei jėgas, 
kurios neretai yra jau ir istori
jos, ir kultūrinės evoliucijos 
nuvertintos. Žinoma, taip el
giamasi toli gražu ne iš didelės 
meilės savajam kraštui, bet 
čia pakankamai aiškiai pra
siveržia savanaudiški moty
vai: siekiama materialinės 
naudos, populizmo; sureikšmi
nama saviteiga. siekiama įsi
tvirtinti išsikovotoje kultūri-
nėje-politinėje erdvėje ir pan. 

Taigi, kalbant apibendrin
tai, vienaip ar kitaip, esama 
pagrindo išskirti dvi šiuo
laikinio etnocentrizmo atmai
nas: konservatyvųjį ir moder
nųjį. Išmintingai vaduoda-
miesi nuo pirmosios jo atmai
nos, mes privalome rūpestin
giau, atsakingiau palaikyti ir 
skatinti antrosios jo atmainos 
(tame tarpe ne tik „švelniojo", 
bet ir tam tikru laipsniu 
„biurokratinio" etnocentrizmo) 
pasireiškimą. To reikalauja 
tautos išlikimo, jos tęstinumo 
būtinybė. 
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Jos labai piktos, nes 
„nuskriaustieji" ne bet 

kas. Jie, diplomatais tituluoja
mi, aukšti valstybės pareigū
nai. Jeigu tiksliai prisimenu, 
Vasario 16-tosios Lietuvoje 
diplomatais buvo vadinami 
Lietuvai atstovauti prie sve
timų valstybių vyriausių val
džių paskirti ambasadoriai, 
įgalioti ministrai bei kiti tos 
pačios pakopos valstybės tar
nautojai. Pareigoms skiriamuo
sius raštus įteikdavo šalies 
prezidentui. Konsulai buvo 
daug žemesni užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, žy
miai mažiau atsakingi ir 
diplomatais jie nebuvo vadi
nami. Dabar gal jau kitaip, ir 
šioje srityje aukščiau palypė
ta, nors pareigos turbūt tokios 
pat, kaip buvo ir anais laikais? 

Skaitytojai turbūt suvoks, 
kad kalbu apie jiems jau 
žinomą Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos istorijėlę, 
kai 7 konsuliarinės pakopos 
diplomatai, ministro Antano 
Valionio patarti, už tarnybi
nius prasižengimus pasitrau
kė iš Rusijos valdomame Ka
raliaučiaus krašte ir Baltaru
sijoje Lietuvos konsulatuose 
einamų pareigų. Valionis tei
gė, kad jų likimą lėmė praras
tas pasitikėjimas naudotis 
valstybės paslaptimis. Visuo
menės įsitikinimu diplomatai 
darbus prarado už kyšių ėmi
mą išduodant vizas. Palies
tieji, šeši konsulai ir jų virši
ninkas, be „pretenzijų" pasira
šę atsistatydinimo pareiški
mus, tylėjo, nors teisėsauga 
jau ieškojo nusikaltimo pėd
sakų byloms, o spauda, beveik 
kasdien, iš visų pusių juos vė
tydama, reikalavo skubiai pa
dėtį išaiškinti ir viešai pa
skelbti duomenis. Kliuvo nuo 
jos ir užsienio reikalų minis
terijai bei jos vadovui Antanui 
Valioniui, ko gero visiškai be 
reikalo nuskriaudusiam sąži
ningus savo tarnautojus, orius 
diplomatus. Skubinti reikalą 
prašė ir prezidentas Paksas. 

Ir staiga didžioji gysla 
trūko. Pirmiausia pasipylė 
ašaros, net ant „nuskriaus
tųjų" artimųjų skruostų. Kas 
ir kodėl drįsta kaltinti mano 
dorą sūnų, ašarojo vieno jų 
mama, iš namų valymo darbo 
sūnelio pagalba susikrovusi 
turto beveik už milijoną litų. 
Piktai graudinosi ir sūnus, 
ieškodamas advokato kelti by
lai teisme. Juo pasekė dar ke
turi „nuskriaustieji". Beje, šį 
žodį dedu į kabutes, nes šioje 
painiavoje mano išvada arčiau 
liaudies balso. O šalia to, ir vi
sos tos klampynės esmė. Bylas 
keliantieji „nuskriaustieji" ne

bando įrodinėti savo nekal
tumo, jie kaltę diplomatų au
toritetu neigia, bet kaltina už
sienio reikalų ministrą, prasi
žengus su tarnautojų atleidi
mą aptariančiomis taisyklė
mis, reikalauja grąžinti į dar
bą ir apmokėti nuostolius. O 
tai jau daugybę kartų girdėtas 
vienas senų anekdotų, už ku
riuos ir Kainas Abelį užmušė. 

Bet Lietuvoje tokie papro
čiai veiksmingi, daugumas 
jais besinaudojančių laimi. 
Dažnai skaitome spaudoje 
apie teismo nutarimais grąži
namus į darbą iš jo atleistus 
valstybės tarnautojus net su 
dideliais piniginiais priedais. 
Tad kodėl ant to arkliuko ne
šokti ir oriems diplomatams, 
lyg ir didesnius kozirius ran
kose laikantiems. Juk valdžios 
pakopose jie ne bet kas. Be to, 
ir Prezidentūra jų pusėje, 
užsienio reikalų ministras gi 
ne prezidento partijos žmogus. 
Tačiau čia jie ir sudegė: prezi
dentas atsistojo ten, kur jam 
reikia. Ir labai tvirtai, kaip ir 
kitais tokiais atvejais per pas
kiausius porą mėnesių. Atro
do, kad sukčiai pas jį užuo
vėjos neras. Gal jo pastangos 
atsilieps ir į teisėjus, iki šiol 
vagis dengusius, aišku — ne 
už dyką, ir dėl to praradusius 
visuomenės pasitikėjimą. Jie, 
kaip Lazdijų. Panevėžio. Biržų 
trijulės pavyzdys rodo, irgi 
kelias bylas del jų pašalinimo, 
taip pat remdamiesi prasilen
kimų su atleidimo taisyklė
mis, net nesukdami galvų įro
dyti nekaltumą. 

Matote, kokius cirkus kre
čia atleistieji konsulai, inter
nete skaitau laišką iš Lietu
vos. Antanas Valionis, many
čiau, labai principingai įverti
no jų darbelius, o jie dabar 
verkia, kad jiems buvo grasin
ta, jie, vargšeliai, buvo šan
tažuojami, skriaudžiami, rašo
ma tame laiške. Bet Jūs man 
pasakykite, kokie aitvarai 
tiems jauniems žmonėms, už
sienio politikos srityje dirbu
siems tik po kelerius metus, 
Vilniuje sugebėjo pastatyti 
privačius namus, nupirkti po 
kelis butus ir dar po šimtą 
kitą tūkstantėlių sukrauti 
bankuose bei kojinėse... Vieno 
jų sąskaita — daugiau kaip 
pusė milijono... Tad ar ne lai
kas prokurorams ir teisėjams, 
VSD bei kitoms valstybės 
saugumo tarnyboms užuot 
„skriaudžiamųjų" ašarėles 
braukius. į tas aitvarų dova
nas iš arčiau pažiūrėti? Ir ne 
tik jų vienų, čia tik mažos žu
vytės. Lietuvoje yra ir milijo
nais skaičiuojančių oligarchų. 
Iš kur jie atsirado? 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro t r emt i e s a t m i n i m u i 

Nr. 1 
Toks knygos pavadinimas, 

parašytos Vinco Adomėno. 
Joje. kartu keliauji su teisių 
ketvirto kurso studentu Algiu 
Jonikiu per paskutinių Lie
tuvos laisvės metų žydintį pa
vasarį, kartu su sužadėtine 
Liuce. Žydinčią laime nu
traukia žiauri sovretų oku
pacija 1940 metais. Seka su
ėmimai, tardymai, dvokian
čios kalėjimo kamoros, ta
riamieji ..teismai" ir tremties 
metai plačiajame Sibire. 

Po 60-ties metu užmarštin 
jau eina didieji Birželio suėmi
mai ir trėmimai j Sibirą. Kiek 
daug tremtiniu, kuriems buvo 
lemta iškentėti nužmoginimą 
ir badą ir sugljžli, parašytų 
prisiminimu knyga. (> kiek 
šimtu knygų liko Sibire ne
parašytų, tremtiniu nuo šakio 
Sukniubus' mus lankomis. 
kiek skausmo liko nepasakyta 

nuo bado sustyrusiomis lūpo
mis. 

Šiandien, minint tą baisųjį 
Sibiro tremties laikotarpį, 
nors trumpai pakeliaukime jų 
atminimuose likusiais Sibiro 
tremties keliais. 

Pirmiausia ėmė plėšytis 
abu šunes, o tada pasigirdo 
stiprūs smūgiai į duris. Buvo 
dar neprašvitę. Liucė miegojo 
seklyčioje, mano lovoje. Dėdie
ne visada ją ten guldydavo. 
Mergaitė vienmarškinė prišo
ko prie lango. 

Kūme buvo trejetas: du 
kareiviškais drabužiais ir vie
nas civilis — Česlovas Ginkus 
iš miestelio. 

Liuce skubiai rengėsi ir vis 
žvilgčiojo pro langą. Beldimas 
nenutilo, kol dėdė, vienais 
apatiniais, atidarė duris. At

vykėliai, nustūmę šeimininką, 
įsiveržė į trobą. Liucė pro kitas 
duris, per priemenę ir virtuvę, 
irgi įsmuko tenai ir sustingo 
kampe prie lango. Atvykėliai 
ją pastebėjo ir paklausė: 

— O kas šita? 
— Kaimynė, — paaiškino 

dėdienė. — Susivėlino vakar, 
tai liko nakvoti. 

— Bus liudininkė. — pa
sakė Ginkus, kuris Liucę pa
žinojo. 

Ginkus išsitraukė popierių 
ir perskaitė, kad Simas Jo-
nikis ir Ona Jonikienė ištre
miami konfiskuojant visą jų 
turtą. Šeimininkai nustebę 
žiūrėjo nieko nesuprasdami. 
Dėdė, sunkiai žengęs porą 
žingsnių, susmuko ant suolo. 
Dėdienė stovėjo lyg sustingusi, 
tik truputį pasviro, pečiu 
atsirėmė į sieną. Liucė, kad 
nepradėtų balsu šaukti, ran
komis užsidengė burną. 

— Kur? Už ką? — pagaliau 
plėšte išplėšė dėdė. 

— Buožė tu, štai kas. Vi
sus tokius — tenai. O kur. 

sužinosi, į vietą už dyką pa
vėžės, — tyčiojosi Ginkus. — 
Duodu valandą laiko. Krau-
kitės kiek pakeliat, majus vel
niai, — pasakė žvilgtelėjęs į 
Liucę. 

Dėdės bernas Pranas ir 
piemenukas jau apsirengę 
stovėjo prie klėties. 

Vienas kareivis liko trobo
je, o su antruoju Ginkus išėjo į 
kiemą. Čia jie apvaikščiojo 
tvartus, suskaičiavo gyvulius, 
apžiūrėjo klėtį, podėlius, pas
kui liepė Pranui: 

— Kinkyk arklius! Pasku
tinį kartą pavėžėsi savo poną! 
— ir šiurkščiai nusijuokė. 

— Aš klausau tik šeimi
ninko, — sumurmėjo Pranas. 

— Mes čia šeimininkai! 
Pranas ryžtingai įėjo į tro

bą: 
— Šeimininke, jie man 

liepia kinkyti arklius! 
— Kinkyk, Praneli, jeigu 

liepia. Aš čia jau neturiu va
lios.. 

Pranas išėjo ir nubrido per 
pievą parsivesti arklių iš 

ganyklos. Kareivis, kuris buvo 
paliktas troboje, paragino: 

— Vy pobystrej! Uvezut 
bez ničevo. — Ir matydamas, 
kad dėdienė nelabai susigau
do, ką reikėtų pasiimti, pri
dūrė: — Dengi, pišču, odeždu. 
Tiopluju odeždu. Tolko po-
spešite! 

Dėdė buvo lyg paralyžiuo
tas. Vos vos pats apsirengė, o 
ką nors dėtis — jam nekilo 
rankos, todėl krovėsi vien 
dėdiene. Liucė nešė drabužius, 
produktus, o dėdienė atsirinki-
nėjo. kas tinkamiausia, ir kišo 
į maišus. 

— Poplotnej, — patarinėjo 
kareivis ir pats padėjo su
spausti ir užrišti maišus. — 
Kastriuliu. ložki, kružki, 
čainik... — priminė jis. 

Kai pakinkė arklius, tro
bon įėjo Ginkus ir liepė sėsti į 
vežimą. Dėdienė dar pastvėrė 
maldaknygę, nusikabino nuo 
sienos kryželį. įsimetė žadin
tuvą ir dėdės kandiklį nuo 
stalo. Ant komodos stovėjo 
mano fotografija, kurią ji irgi 

norėjo pasiimti, bet paskutinę 
akimirką atidavė Liucei. 

— Saugok tu ją, dukrele... 
Maišus į vežimą sunešė 

Pranas. Dėdė vos vilkdamas 
kojas išėjo iš trobos, sustojo 
prie gonkų ir toliau nė iš 
vietos. 

— Greičiau tu ten! — šūk
telėjo Ginkus. 

— Jūs mane. vyrai, geriau 
čia pat... Užkasit savoj žemėj... 

Verkė ir Pranas, ir pie
menukas, raudojo Liucė. Tvir
čiausia buvo dėdienė. Ji paėmė 
dėdę už parankės ir tyliai tarė: 

— Eime, Simai. Neškime 
savo kryžių iki galo. 

Vieną antrosios balandžio 
pusės naktį mane pažadino 
durų skambutis. Nustebęs pa
šokau, užsimečiau chalatą. įsi
stojau į šlepetes. įžiebiau prie
angyje šviesą ir pravėriau 
lauko duris. 

— Ar čia gyvena Algis Jo-
nikis? — paklausė rusiškai. 
Šešėlyje stovįs žmogus, ne
laukdamas atsakymo, stipriai 
patraukė į save duris ir Įėjo 

vidun. Tai buvo vidutinio ūgio 
vyriškis sovietine kariška uni
forma, įkandin sekė pora 
kareivių. 

— Ko jums reikia? Kas jūs 
tokie9 — paklausiau nustebęs. 

— Jūs esate studentas 
Algis Jonikis? — į mano 
klausimą rusas neatsakė. 

— Taip, aš. — atsakiau 
ramiai, nors nujaučiau, kad 
čia kažkas negera. 

— Dokumentus! 
— Palaukite, o kas jūs to

kie0 

— Aš... kapitonas. Štai įsa
kymas padaryti jūsų bute kra
tą. — Jis išėmė iš planšetės, 
kabančios prie diržo, raštelį, 
pamojavo juo ore ir įsidėjo 
atgal. 

Kai visi suėjome į kam
barį, kapitonas, plačiai išsižer
gęs, atsisėdo Į kėdę prie mano 
rašomojo stalo. Ir paklausė: 

— Na. dabar sakyk, kur 
tavo ginklas'.' 

— Koks ginklas? — 
nuoširdžiai nustebau. 

Bus daugiau 
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GERAŠIRDĖS STUDENTĖS IR KLAUSIA, IR ATSAKO 

„Draugo" 08.27.03 dienos 
laiškai ir nuomonės skyriuje, 
buvo aprašyta Salomėjos Va-
Hckienės padėka St. Louis lie
tuviams už pagalbą jos sūnui 
Pauliui jo nelaimės atveju. 
Padėkoje buvo paminėta St. 
Louis žmonių gerumas, pade
dant Pauliui ir jo atvykusiai 
motinai už pagalbą jos sūnui 
ir sau. 

Padėkoje pasigedau mano 
giminaičių suteiktos pagalbos 
paminėjimo. S. Valickienei at
vykus į sūnaus slaugymo pa
galbą, ji neturėjo kur prisi
glausti, nemokėdama anglų 
kalbos. St. Louis universitete 
studijuojančios (iš Lietuvos) 
studentės, Ingrida ir Rasa 
Pargauskaitės priglaudė ją 
savo kukliame studentiškame 
butelyje, jei tokiu galima pa
vadinti jų gyvenamą aplinką. 

Rasa, atvažiavusi į Čikagą 
sutikti savo draugės, atvyks
tančios iš Lietuvos, man pra
nešė apie tai, ir aš buvau nu
stebęs, kodėl neatsirado la
biau pasiturinčių asmenų tai 
padaryti. Ji paminėjo, kad vi
si atsisakė, ir ji, pagailėjusi 
motinos, apsiėmė priglausti 
pas save. 

Gal man, kaip jų dėdei ne
korektiška tai daryti, bet, tu
rėdamas galvoj spaudos ir pri
vačius Lietuvos jaunimo pa
peikimus dėl jo domėjimosi 
tik pinigais matau reikalą pri
statyti ir iš kitos pusės. Kaip 
jų dėdė didžiuojuosi jų poelgiu 
ir jų studijomis, uždarbiaujant 
pas amerikiečius studijų 
išlaidoms padengti, ir atjautu-
sioms nepažįstamo jaunuolio 
motiną kritiškoje gyvenimo 
kryžkelėje. 

Ačiū Ingrida ir Rasa. 
Alfonsas Pargauskas 

Orland Park, IL 

2003.08.22. „Draugo" „Bi
čiulystėje" išspausdintas žur
nalistės Ligijos Tautkuvienės 
pašnekesys su Vilniaus peda
goginio universiteto Visuoti
nės istorijos katedros vedėju, 
profesorium dr. Juozu Ski-
rium, prieš jam grįžtant į 
Lietuvą. Nors pokalbis įdomus 
klausimais, kurie kartais la
biau primena nuomones, jis 
dar įdomesnis atsakymais. 

Pirmiausia žurnalistė pri
pažįsta, kad JAV „... univer
sitetinis mokymas pakanka
mai aukštas", nors ir priduria, 
kad „Vėlgi, priklausomai nuo 
universitetų lygio". Esu tik
ras, kad JAV universitetai 
nesitveria džiaugsmu, pelnę 
tokį aukštą lietuvės žurnalis
tės pripažinimą ir įvertinimą. 
O kaip ten su tais penkiolika, 
lyg grybai po lietaus pridygu-
siais, Lietuvos universitetais? 
Ir kodėl lietuviai studentai 
plūsta mokytis tuose tik „pa
kankamo" lygio JAV univer
sitetuose? Prof. Skirius, keletą 
savaičių praleidęs ALKOS 
archyvuose, džiaugiasi, kad 
„Ten — neišsenkami mūsų 
praeities lobiai tyrinėtojams", 
bet kartu pastebi, kad „Ar
chyvui trūksta finansavimo". 
Paklaustas, ar reikia siųsti 
išeivijos archyvus į Lietuvą, 
jis pareiškia, kad „Jei LB 
nesugeba susitvarkyti, tada 
reikia išsiųsti", bet čia pat at
skleidžia, kad „... išeivijos ar
chyvais domisi labai ribota 
Lietuvos mokslininkų grupė. 
Reikėtų, kad Lietuvių fondas 
savo paskirtį daugiau nu
kreiptų į vietinius poreikius". 
Šią savo nuomonę jis „apvai
nikuoja" tokiu „deimančiuku": 
„Lietuva išsivadavo ir ji pati 
susitvarkys savo reikalus". 

Koks šiurpiai įdomus išeivijos 
lietuvių 50 metų, trukusių 
Lietuvos laisvinimo pastangų 
įvertinimas, verčiantis net su
abejoti ar iš vis tokios pastan
gos buvo! Po tokių giliai as
meniškų profesoriaus minčių, 
peršasi viena išvada: išeivijos 
parama tėvynei nėra nei la
bai reikalinga, nei pageidau
jama. Na, ir turtinga ta mūsų 
Lietuva. 

Toliau pašnekovas profe
sorius pastebi, kad „Lietuvy
bės kelias čia ne rožėmis klo
tas". Tai tiesa, kurios išeivijai 
nereikia įrodinėti. Profesoriui 
darosi neramu „...kad maži 
vaikai tarpusavyje bendrauja 
anglų kalba...", nors Ligijai 
Tautkuvienei tas sunkumų 
nesudaro, nes „Dauguma nau
jai atvyusių turi galimybę 
visai vasarai išsiųsti vaikus 
Lietuvon ir tada tas 'suame-
rikonėjimas' praeina labai grei
tai". Labai norėtųs tikėti, kad 
ši problema taip lengvai ir iš
sispręs, bet patirtis rodo ką ki
tą, nes anot profesoriaus, 
„toks gyvenimas". Ar visą 
amžių Lietuvoj praleidusiems 
įmanoma suprasti,- kokių pas
tangų reikėjo, kad lietuvybė 
išeivijoje, 50 metų atskirtoje 
nuo tėvų krašto, ne tik išliktų, 
bet ir klestėtų? Kažin. 

Tačiau, tenka visiškai pri
tarti prof. Juozo Skiriaus tei
giniui, kad „Išeivija savo su
kauptus materialinius ištek
lius turėtų daugiau skirti čia, 
Amerikos lietuvių kultūrinei 
veiklai...". Atsižvelgdami į šį 
prof. Skiriaus labai blaivų siū
lymą, Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvių fondas turėtų pa
daryti smulkią sąskaitą ir pa
sitikrinti ar sunkiai ir atkak
liai sukaupti išeivijos „mate
rialiniai ištekliai", kurie nere
tai tampa tvirtu pagrindu 
„dvasinių išteklių" plėtotei, 
nėra naudojami abejotinos 
vertės tikslams. 

Vytautas Matulionis 
Cleveland Heights, OH 

m AŠ SU NUOPELNAIS! 

Grįžęs iš ilgos kelionės (čia 
paslaptis — nesakysiu iš kur), 
sužinojau, jog neseniai buvu
sius „dypukus " užplūdo visa ban
ga ordinų ir medalių iš Vilniaus. 

Gerai, nepavydžiu. Bet 
kur mano medalis? Nes aš irgi 
pasižymėjau. Štai tik trys 
pavyzdžiai: 

1. Vasario 16 minėjime 
1956 m. Čikagos čekų Sakalų 
salėje išsėdėjau 5 valandas be 
pertraukos. (Tais laikais ne tik 
minėjimai, bet ir mano inkstai 
buvo legendariniai!). 

2. Sophie Barčus radijo 
programos piknike 1963 m. 
sušokau 43 polkas ir kitus šo
kius — iš eilės — ir vis su kita 
panele! 

3. Marąuette Parko pasku
tinėj gatvės šventėj, rodos, 
1986 m., didžiojoj palapinėj 
prie Talman, ir 69-tos gatvės 
laimėjau pirmą vietą, sudoro
jęs 15 cepelinų per 3 minutes! 

Bet medalio kaip nėra, 
taip nėra. Net ir Bažnyčioj lyg 
girdžiu žmonės šnabžda: „Va, 
matai senį su balta, trumpai 
apkirpta barzda? Vaizduoja 
Hemingvvay, bet čia Ruplėnas 
— vienintelis iš pokario lietu
vių negavęs medalio. Matyt 
jau košės kokios priviręs. Ir 
dar drįsta pirmuose suoluose 
sėdėti!". 

Sukaustytas menkavertiš
kumo, dabar Dievulį garbinu 
12:15 mišiose, kur veik nėra 
lietuvių. Sėdžiu priešpasku
tiniam suole, prie vienos fili
piniečių šeimos. Jie ne tik į 
mane nešnairuoja, bet po „Tė
ve mūsų" net ir rankas visi 
paduoda. 

Jei kas malonėtų mane 
rekomenduoti, aš turiu jau ir 
sau medalį suprojektavęs: vie
noj pusėj Lietuvos girių stumb
ras, o kitoj — sukryžiuoti ce
pelinai ir žodžiai, „Už ištver
mę" (didžiosiom raidėm). * 

Karolis (Charles) 
Ruplėnas 

Chicago, IL 

ŽADINKIME 
KABUEČIŲ DRĄSĄ 

Mane sujaudino „Drauge" 
per du numerius ėjęs straips
nis „Paraudojimai ant lietu
viško sodžiaus pamatų". 
Autore A.V. Škiudaitė. 

Mes su autore esame gi
musios ir užaugusios Lietuvos 
kaime.-Tikra to žodžio prasme 
— esame kaimietės. Gyveni
mas mus išplėšė iš žaliuojan
čio sodžiaus į klaikius miestus, 
bet nepajėgė išplėšti kaimo iš 
mūsų širdžių. Nepaisant ko
kiais gyvenimo keliais keliau
ta, su kokiom svetimom įta
kom susidurta, visi save lai
kome lietuviais. 

„Geležinė uždanga" buvo 
atskyrusi mus vienus nuo kitų 
net 50 metų. Tik mažu laiške
liu, kuris pralysdavo tarsi pro 
„adatos ausį", galėjome vieni 
kitiem kai ką pasakyti. Aš 
pati esu išrašiusi per tą laiko
tarpį apie 1,000 laiškų tėvy
nėn bei Sibiran. Esančią pa
dėtį supratau tik kai pasiė
miau 73 metų mamą iš kaimo 
„gerojo Chruščiovo dėka". 
Man gerai žinomas kolchozų 
gyvenimas bei jų griūtis. Są
jūdis su V. Landsbergiu prie
šakyje sudarė tik progą užgui
tai kaimiečio sielai atsi-
keršyti... Dabar jie galėjo ne 
tik viešai viską neštis, bet ir 
daužyti pastatus bei imti ply
tas savo skurdaus namelio 
pagerinimui. Griūtis vyko sa
vaime. Ši komunistinė idėja 
yra sukurta tinginių, aukš
čiausio laipsnio žmogaus iš
naudojimui, darant jį bever
čiu, be kūrybos savitumo. 
Daryk tik tai, ką sako kad ir 
kvailiausias partietis. Tiems, 
kurie galvoja, jog kolchozai 
yra gera ūkinė sistema, gali
ma drąsiai sakyti, kad ji buvo 
protiškai neišvystyta. 

Aš taip pat tikiu, jog kai
mietis atsipeikės, anot Basa
navičiaus, atsikvošės, nes ja
me slypi didžiulės potencinės 
jėgos. Ir tegu nemulkina jų 

dabartiniai „valdovai" ir nega
dina nervų. Žadinkime juose 
drąsą. 

Agutė Tiškuvienė 
Lemom., IL 

PADĖKIME 
LITUANISTINĖMS 

MOKYKLOMS 

Spaudoje tenka skaityti, 
kad daugėja mokinių lituanis
tinėse mokyklose. Tai labai 
džiugios žinios, bet tuo pačiu 
metu nusiskundžiama, kad 
t rūksta mokykloms patalpų, 
vėliau užsiregistravę turi laukti 
iki atsiras reikalingos patal
pos. 

Lietuviškai galvojant, ne
priimti mokinio, norinčio gauti 
žinių apie lietuvybę, yra nusi
kaltimas prieš lietuvių tautą. 
Lietuvių Bendruomenes Švie
timo tarybos uždavinys yra 
surasti mokykloms patalpas, 
nesvarbu kokiuose miestuose 
ar valstijose iškyla problema. 

Šiuo metu kalba eina apie 
Čikagoje, Jaunimo centre ir 
Pasaulio lietuvių centre vei
kiančias lituanistines mokyklas. 

Jaunimo centre yra daug 
sukoncentruota archyvinės me
džiagos, kuri užima įvairias 
patalpas. Įdėjus daugiau dar
bo, galima ją suglausti, būtų 
galima paliuosuoti bent porą 
kambarių. 

Čikagos lituanistinės mokyk
los vadovybė yra dėkinga tė
vams jėzuitams, kad laikinai 
leido pasinaudoti patalpomis, 
esančiomis vienuolyne. Nau
dojantis šiomis patalpomis, 
mokiniams susidaro daug ne
patogumų, nes turi pereiti 
daug kambarių, vaikai gali 
susižeisti. Mokykla veikia 
geriausiai tada, kai patalpos 
yra vienoje vietoje. 

Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba turėtų susi
rūpinti i r ieškoti išeities, kad 
lituanistinėms mokykloms-bū
tų surastos patalpos. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

ARTAI 
ANTISEMITIZMAS? 

Rugpjūčio 19 d. palesti
niečių militaristų grupės Ha-
mas narys, persirengęs orto
doksu, susisprogdino ir kartu 
susprogdino autobuse su juo 
buvusius ortodoksus žydus, 
grįžtančius po maldų prie 
Verksmų sienos. Žuvo 20 ne
kaltų žmonių, apie 100 buvo 
sužeisti. Tai buvo žiaurus ir 
beprasmiškas žygis, staiga 
sustabdęs vos tik neseniai 
pradėtą prezidento Bush pa
skelbtą taikos planą ,,road 
map". 

Kaip ir buvo tikėta, Izrae
lio premjeras Ariel Sharon 
tuojau reagavo ir pasiuntė 
savo gerai ginkluotus tankų 
dalinius nubausti palesti
niečių. Kitą dieną jau skai
tėme laikraščiuose, kad trys 
palestiniečiai žuvo toje kerši
jimo akcijoje, daugiau kaip 15 
esą sužeistų. Kieno eilė dabar 
atkeršyti? Kaip ir visuomet, 
Amerika vel bekompromisiš
kai stoja Izraelio pusėn. Nė 
vienas oficialus JAV pareigū
nas nebandė perspėti Sharon 
nesiimti keršijimo veiksmų. 
Priešingai, Baltųjų rūmų 
spaudos atstovas Scott 
McClellan tuojau pareiškė: 
„Tai buvo piktas, apmaudin
gas palestiniečių išpuolis prieš 
nekaltus civilius gyventojus, 
Izraelis turi teisę save ginti". 

Su tankais ar be? Palesti
niečiai tankų neturi, jie savo 
interesus griebiasi ginti, nors 
ir visiškai nepateisinamais, 
tačiau desperatiškais būdais. 
Jų aš jokiu būdu nenoriu pa
teisinti, bet vis dėlto drįstu 
pasakyti, kad nesutinku ir su 
Sharon politika. Kaip ir praei
tyje, bijau, kad kai kas ir, 
mano nuomone, neužtarnau
tai, už tai mane palaikys anti
semitu. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

KIAULIENOS 
VYNIOTTNIAI 

6 kiaulienos nugarinės ga
balai be kaulų („pork tender-
loin") 

1/2 puod. raugintų kopūstų 
1 svogūnas 
1 raudonas pipiras 
aliejaus kepimui 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 puod. mėsos ar daržovių 

sultinio 
Kiel.vieną mėsos gabalą 

pamušti, pabarstyti druska ir 
pipirais. Smulkiai supjaustyti 
svogūną ir raudonąjį pipirą. 
Pakepinti aliejuje, kol pipiras 
suminkštės ir svogūnas bus 
permatomas. Nusunkti kopūs
tus ir sudėti į keptuvę. Sumai
šyti su kitomis daržovėmis ir 
troškinti apie 15 min. 

Paruoštas daržoves išdės
tyti ant mėsos. Suvynioti, su
smeigti pagaliuku (mediniu 
dantų krapštuku), po to pavo-
lioti miltuose ir iš visų pusių 
apkepti aliejuje, kol paruduos. 

Sumažinti liepsną, mėsą 
užpilti sultiniu ir troškinti, kol 
mėsa, pasmeigus šakute, bus 
minkšta. Likusį keptuvėje 
skystį sutirštinti trupučiu 
miltų ir paskaninti, įdedant 
šaukštą rūgščios grietinės. 

DANGIŠKAS OBUOLIŲ 
PYRAGAS 

Tešla 
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2 šaukštai cukraus 
1 kiaušinis 

1 ir 2/3 puod. miltų 
Viršus 
4 uncijos migdolų košės 

(almond pašte) 
1/4 puod. sviesto (1 laz

delė) 
2 kiaušiniai 
1 šaukštas tarkuotos citri

nos žievelės (tik geltonoji dalis) 
1 šaukštas kukurūzinių 

miltų (galima vartoti ir pap
rastus — kvietinius) 

1 ir 1/4 puod. tirštos 
obuolių košės* 

4-6 šaukštai baltos duonos 
džiūvėsėlių 

Tešlai: išsukti sviestą ir 
cukrų. Įmušti kiaušinį, sumai
šyti. Sudėti miltus ir maišyti 
tik tol, kol sukimba tešla. Pa
dėti į šaldytuvą ir palaikyti 1 
vai. 

Viršus: į dubenį sudėti 
migdolų košę, sviestą, kiau
šinius, miltus ir citrinos žie
velę. Sumaišyti. 

Riebalais patepti išardo
mą 8 colių diametro kepimo 
formą. Iškočioti tešlą ir ja iš
kloti formos dugną bei šonus. 
Sumaišyti obuolių košę su džiū
vėsėliais. Užpilti ant tešlos. 
Ant viršaus užpilti migdolų 
mišinį. Išlyginti paviršių. 

Kepti 400 laipsnių F or
kaitėje apie 25 min. Sumažin
ti karštį iki 350 laipsnių F ir 
kepti dar 10 minučių. 

* Jeigu naudojama pirkta 
obuolių koše, reikia įdėti 1-2 
šaukštus krakmolo (corn-
starch) ir 1 šaukštelį tarkuo
tos citrinos žievelės, prieš 
uždedant ant tešlos. 

MOZZARELLA-ŠPINATŲ 
APKEPAS 

1/2 sv. pjaustytų šviežių 
grybų 

4 svogūnų laiškai (green 
onions), supjaustyti 
3 šaukštai aliejaus 
2 šaukštai miltų 
2 šaukštai sviesto 
2 puod. sumažinto riebu

mo (2 proc.) pieno 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio baziliko (basil) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 sv. (8 uncijos) virtų 

spaghetti makaronų 
2 puod. tarkuoto mozza-

rella sūrio 
2 puod. sukapotų šviežių 

špinatų 
Svogūnus ir grybus trum

pai pakepinti aliejuje. Atski
rai puode išleisti sviestą, įmaišyti 
miltus, pieną ir prieskonius, 
virti maišant, kol sutirštės. 1 
pariebaluotą kepimo indą dėti 
pusę makaronų, sūrio ir gry
bų mišinio — paeiliui. Sudėti 
visus špinatus. Pakartoti sluoks
nius — spaghetti, sūrį, grybus 
ir 1.1. Ant viršaus užpilti 
paruoštą padažą. Kepti 350 
laipsnių F orkaitėje 20-30 
min., kol suris išsileis ir pra
dės burbuliuoti. Prieš patie
kiant, palaikyti 5 min., kad 

truputį pravestų. 

GRAIKIŠKI RYŽIAI 
1 ir 1/3 puod. ryžių 
1 svogūnas 
3 šaukštai alyvuogių aliejaus 
1 raudonas pipiras 
1 žalias pipiras 
4 pomidorai 
3 skiltelės česnako 
2 ir 1/2 puod. daržovių sultinio 
1 dėžutė šaldytų žirnelių 

(10 oz.) 
Smulkiai supjaustyti svo

gūną ir aliejuje pakepinti, kol 
suminkštės. Pipirus nuplauti, 
išimti sėklas ir supjaustyti 
plonais šiaudeliais. Sudėti į 
keptuvę su svogūnu ir pa
kepinti 2-3 min. Sudėti ry
žius, sumaišyti, pakepinti 2-3 
min. Nuimti nuo ugnies. 

Nulupti pomidorus (grei
tai nusilups, jeigu pomidorus 
panardinsime į karštą van
denį apie 20-30 sekundžių). 
Susmulkinti, sudėti \ keptuvę 
su ryžiais. 

Nulupti ir susmulkinti čes
naką, sudėti į kitus produk
tus. Keptuvę vėl uždėti ant 
ugnies, supilti karštą daržo
vių sultinį, užvirti, uždengti, 
sumažinti karštį ir virti apie 
20 min., kol beveik visas skys
tis pradings. Sudėti atšildytus 
žirniukus, sumaišyti ir pakai
tinti 1 min. Pabarstyti 1/4 
šaukštelio maltų pipirų. Ga
lima dar pridėti 1/2 puod. su
smulkintų migdolų (almonds). 

Patiekiama su paukštiena 
ar žuvimi. 

RUDŲ RYŽIŲ APKEPAS 
3/4 puod. rudų ryžių 

(brown rice) 
4 puod. viščiuko ar dar

žovių sultinio 
2 svogūnai 
1 poras (leak) arba 3-jų 

svogūnų laiškai 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
1 skiltelė česnako 
3 uncijos šviežių grybų 

1 saliero lapkotis 
1 raudonas pipiras 
5 šaukštai susmulkintų 

riešutų (walnuts. pecans. fil-
berts ar kitokių) 

3 šaukštai razmų 
1/4 puod. smulkiai suka

potu petražolių 
Užvirti sultini, sudėti ry

žius, užvirti, uždengti ir, su
mažinus karštį, virti apie 40 
minučių. 

Svogūnus sukapoti, smul
kiai supjaustyti porą ar svo
gūnų laiškus. Keptuvėje įkai
tinti aliejų, sudėti svogūnus 
arba porą ir česnaką, maišant 
pakepinti, kol suminkštės (apie 
2-3 min.). Sudėti supjausty
tus grybus, salierą ir pipirą. 
Sumaišyti ir pakepinti 5 min. 

Paruoštas daržoves sudėti 
į ryžius, gerai sumaišyti, pri
dėti riešutus, razinas. Pakai
tinti, kol gerai įkaista. Pa
puošti kapotomis petražolėmis. 

*Rudi ryžiai yra maistin-
gesni negu balti, bet jų virimo 
laikas ilgesnis. Iš 1 puod. ne
virtų rudų ryžių gauname 3 
puod. virtų. 

JAUTIENA KEPTUVĖJE 
4 jautienos gabalai fsirloin 

arba top loin steak) — maž
daug 1 ir 1/2 sv. 

2 dideli svogūnai 
2 šaukštai aliejaus 
1/4 puod. karšto vandens 
2 šaukšteliai sojos padažo 

(soy sauce) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
*druskos nereikia, nes sojos 

padažas pakankamai sūrus 
Nuo mėsos nupjaustyti vi

sus riebalus. Riekutėmis su
pjaustyti svogūnus ir išdalinti 
žiedeliais. Keptuvėje įkaitinti 
1 šaukštą aliejaus, sudėti svo
gūnus, kepti pamaišant, kol 
truputį paruduos ir bus 
minkšti. Supilti vandenį, už
virti ir pavirinti, kol vanduo 
visai išgaruos. Supilti sojos 
padažą. 

Svogūnus išimti iš keptu
vės ir laikyti šiltai. Į keptuvę 
įpilti antrą šaukštą aliejaus, 
įkaitinti, sudėti mėsą ir grei
tai apkepti abi puses. Suma
žinti karštį ir pakepinti apie 8 
minutes. Ant viršaus užbars
tyti pipirus. 

Mėsą sudėti į pašildytą lėkš
tę, keptuvėje dar kartą pakai
tinti svogūnus ir išdėstyti ant 
mėsos. Nedelsiant paduoti į 
stalą. 

KALAKUTO KRŪTINĖ 
APELSINŲ PADAŽE 

1 sv. keptos kalakuto krū
tinės arba likusio kepto ka
lakuto 

2 šaukštai sviesto 
1/3 puod. šviežiai išspaus

tų apelsino sulčių 
1 šaukštas sojos padažo 

(soy sauce) 
2 šaukštai klevo sirupo 

fmapie syrup) 
1 apelsinas 
Kalakutieną supjaustyti 

vienodais gabalais. Keptuvėje 
ištirpinti sviestą, supilti apel
sinų sultis, sojos padažą ir si
rupą. Užvirti ir pavirinti 4 mi
nutes. Apelsiną nulupti ir sup
jaustyti plonomis riekelėmis. 
Kalakuto gabalus iš visų pu
sių aptepti padarytu padažu, 
sudėti į kepimo indą, ant vir
šaus išdėlioti apelsinų rie
kutes, užpilti likusį padažą ir 
kepti 375 laipsnių F orkaitėje 
15 min., kol kalakutas bus 
karštas ir blizgantis. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
WaS\ 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 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBIJQ NAMle, SVEKATCK 

K GYV\»S DRAUDIvIAK 
Agentas Frank Zapolis ir Ot'f. Mcr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles: ..sidings". 

..soffits". ..decks". ..gutlers'".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas, 

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

I šnuomoja Siūlo darbą 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą-

DėMEttO! Ofe«BK>> N n U atvykote. 
tearot* 4M*K> ar buto, UAau dufctfc takrat 
tyfe b r a n d i kainuok*' N* bėda. OftAUCAS 

įOm dtatjkn* ttipandhM nemokamai 
T«r*M» parfuanblnti tel 77J-S8S-9S00 ar 

uhaaVtl Į M M tfMMMNatiJ mtmu 
4S4S VV. «3 S*. Chicago. I fi06» 

Reikalinga vairuojanti. 
vyresnio amžiaus moteris 

prižiūrėti vaikus ir 
gyventi kartu. 

Tel. 630-655-4965. 

Reikalinaa auklė prižiūrėti 
1.5 metų ir 4 metų 

berniukus I.emonte. 
Tel. 630-243-6515. 



Nacionalinėje mokėjimo agentūroje — kratos ir 
Atkelta iš 1 psl . 

Be „Šilų paukštymo" bylos, 
FNTT atlieka dar vieną ikiteis
minį tyrimą dėl ES Lietuvos že
mės ūkio įmonėms skiriamų in
vesticijų grobstymo. Šis tyrimas 
atliekamas dėl pinigų pasisa
vinimo, pasinaudojus viena 
Tauragės apskrityje esančia 
įmone ir įforminus ją kaip para-

Jurbarko rajono 
Atke l ta iš 1 psl. 

Maždaug prieš 15 metų ta
me pačiame kaime įvyko toks 
pats atsitikimas, kurio metu iš
siveržusiomis metano dujomis 
apsinuodijo ir mirė vienas žmo
gus. 

Tarnyba teigia, kad turima 
geologinė informacija leidžia 
manyti, jog dėl specifinių geo
loginių ir hidrogeologinių sąly
gų nedidelės natūralios metano 

mos reikalaujantį objektą. Šiai 
įmonei neteisėtai išmokėta su
ma siekia daugiau nei 2 mln. li
tų. 

Šioje byloje pareikšti įtari
mai ir vienam iš NMA skyrių 
vadovui R. S. dėl netinkamo tar
nybos pareigų atlikimo skirs
t a n t SAPARD lėšas. 

Nea tmetama galimybė, kad 

įtarimai darbuotojams 
į tarimai gali būti pateikti ir 
daugiau NMA darbuotojų. 

NMA iki šiol yra pasirašiusi 
SAPARD sutarčių už 405 mln. 
litų, iš jų — apie 70 mln. litų jau 
išmokėta. Dar šiemet numato
ma išmokėti 258 mln. litų. 

Nuo kitų metų agentūra 
kasmet turės išmokėti po 1.2 
mlrd. litų įvairios ES paramos. 

žemėse kaupiasi žmonėms 
dujų sankaupos yra Jurbarko 
rajono Vajotų, Jokymiškių, 
Raukt i šk ių , Lukšių, Gedžių, 
Dainių kaimų apylinkėse, maž
daug 5-20 metrų gylyje. 

Geologijos tarnyba negali 
t iksl iau apibrėžti teritorijos, ku
rioje yra galimos metano dujų 
sankaupos, nes tam reiktų at
likti specialius geologinius tyri
mus . 

Anot pranešimo, iškilo grės-

A. Brazauskas neigia savo šeimos verslo ryšius su 
Atke l t a iš 1 ps l . 

„Aš iš viso nesuprantu, kur 
čia yra koks ryšys tarp 'Drau
gystės' akcijų, platformos 'D-6', 
Paleičik'o, Brazausko ir dar me
džioklės. Mane beveik padarė 
draugais ir broliais su Palei-
čik'u, net juokas ima skaitant 
kasdien laikraščius", neslėpė 
pasipiktinimo premjeras. 

Praėjusią savaitę vyriausy
bės valandos Seime metu prem
jeras išsisuko nuo atsakymo į 

klausimą dėl akcijų pardavimo 
ir galimo interesų konflikto, pa
vadinęs tai „gandais". 

„Po tokio atsakymo liko ne
aišku, ar publikacijoje pateikti 
net ikslūs duomenys, ar minist
r a s pirmininkas linkęs šį faktą 
nuslėpti . Manytume, kad akcijų 
pardavimo faktus politikai tu
r ė tų visuomenei detal iai a t 
skleisti, nes perdėtai aukš ta už 
j a s sumokėta kaina gali būti ir 
užmaskuo t a s kyšis", r aš te 

pavojingos dujos 
mė, kad ir ateityje, kasant šuli
nius minėtų kaimų apylinkėse, 
gali pasikartoti panašūs nelai
mingi atsitikimai. 

„Minėtų kaimų gyventojus 
reikėtų įspėti apie egzistuojantį 
pavojų ir rekomenduoti įsirengi-
nėti gręžtinius šulinius, prieš 
tai pasikonsultavus su Lietuvos 
geologijos tarnybos specialis
tais", rašoma pranešime spau
dai. 

„LUKoil Baltija" vadovu 
VTEK teigia konservatoriai. 

Akcijų pirkime opozicijos 
atstovai linkę įžvelgti ir sąsajas 
su Rusijos bendrovės „LUKoil" 
ketinimais pradėti eksploatuoti 
naftos gręžinį prie Kuršių neri
jos. 

Konservatorių nuomone, 
premjeras nerodo aktyvios ir 
principingos nuostatos dėl „D-
6" telkinio, nepaisant visuo
menės protestų. 

KETINA KURTI FILMĄ APIE 
VYTAUTĄ DIDĮJĮ 
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Premjeras laukia laiško iš Maskvos dėl naftos gavybos Baltijos jūroje 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Jame A. Brazauskas pasiūlė 
sudaryti t a rp tau t in ių žinovų 
grupę, kur i įvertintų galimą 
gręžinio poveikį nepakartoja
mai Kuršių nerijos gamtai. 

Nors Lietuva atsakymo iki 
šiol negavo, A. Brazauskas sa
kė, kad iš Lietuvos ambasado
riaus Rusijoje jis sužinojęs, jog 
toks laiškas baigiamas pareng
ti. 

A. Brazauskas JAV amba
sadoriui taip pat sakė manąs, 
jog Lietuvos aplinkos ministras 
galėtų susitikti su kolega Ru
sijoje ir aptart i klausimus dėl 
naftos gavybos Baltijos jūroje. 

Grąžinamų namų nuomininkai ieško prezidento paramos 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Grąžinamų ir grąžintinų 
nuomininkų bei savininkų konf
liktas tęsiasi beveik 13 metų, 
nuo pat „Piliečių nuosavybės 
tei,ių atkūrimo į išlikusį nekil
nojamąjį tu r tą įstatymo" pri
ėmimo. Nors įstatymas ne kartą 
taisytas ir keistas grąžintinų 
namų savininkams arba nuo
mininkams palankesne krypti
mi, iš tikrųjų problemų sprendi
mas nejuda. 

Pasak prezidento atstovo 
spaudai Rosvaldo Gorbačiovo, 
valstybės vadovo nuomone, šių 

dviejų gyventojų grupių suprie
šinimo neturi būti. „Valstybė 
tu r i gerbti Konstituciją, nuosa
vybės neliečiamumo principą, 
tačiau kar tu turi būti išspręsta 
grąžinamų namų nuomininkų 
socialinė problema", teigė R. 
Gorbačiovas. 

Grąžinamų namų gyventojų 
atstovai pateikė prezidentui ir 
savo pasiūlymus, kaip spręsti 
įsisenėjusią problemą. 

Būsimųjų benamių asociaci
jos pirmininkė Danguolė Marija 
Mrazauskienė siūk) suteikti tei
sę grąžinamų namų nuominin

kams imti kreditus bankuose 
butui įsigyti. 

Valstybė, pasak D. M. Mra-
zauskienės, turėtų įsipareigoti 
mokėti bankui procentus už 
paimtus kreditus. 

Būsimų benamių asociacijos 
pirmininkės teigimu, tai būtų 
teisinga, nes pati valstybė ir pa
vertė grąžinamų namų nuomi
ninkus įkaitais. 

Pasak R. Gorbačiovo, spren
dimų, kaip spręsti šią problemą, 
bus ieškoma išklausius ir grą
žintinų namų savininkus. 

Ignalinos AE regiono verslumui skatinti — milijonas litų 
j au nebėra — konkurencija, 
ypač su didžiaisiais miestais, 
auga. 

Verslo plėtros programos 
parama bus skiriama pramonės 
ir paslaugų ūkiui bei turizmo 
plėtrai. 

Lietuvoje sparčiai populiarėja ekologinis ūkininkavimas 

Atke l ta iš 1 ps l . 
„Manome, jog, vykdydami 

šią programą, paskatinsime 
IAE regiono verslo subjektus 
teikti para iškas PHARE, 
SAPARD ir Europos Sąjungos 
s t ruktūr in ių fondų paramai 

gauti", teigė A. Abramavičius. 
Finansine parama regiono 

verslininkai jau naudojasi pagal 
PHARE 2000 programą, tačiau 
jei anksčiau jie paramą gaudavo 
be konkurencijos su kitais re
gionais, tai nuo šių metų taip 

Pasak Žemės ūkio ministe
rijos (ŽŪM) pareigūno Gedimi
no Almanto, norint Lietuvoje 
užtikrinti tolesnę ekologinės ga
mybos plėtrą, reikia aktyviau 
plėtoti mokslo tiriamuosius dar
bus bei norinčiųjų pradėti 
ekologiškai ūkininkauti moky

mus. 
Šiam tikslui sudaryta Eko

loginio žemės ūkio ir agroap-
l inkosaugos žinovų komisija, 
kur i teiks pasiūlymus sudarant 
mokslo ir mokymo programas, 
užsakomųjų mokslo tiriamųjų 
darbų planus, teiks siūlymus 

sprendžiant ekologinio žemės 
ūkio ir agroaplinkosaugos prob
lemas, siūlys svarbių užsako
mųjų mokslo tyrimo darbų te
mas. 

Ekologinio žemės ūkio mok
slo tiriamiesiems darbams kas
met skiriama apie 100,000 litų. 

* P r e z i d e n t a s Rolandas 
P a k s a s n e p a s i n a u d o s kviet i 
m u dalyvauti Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje New 
York'e, kur kiekvienais metais 
susirenka daugelio valstybių 
vadovai. Rugsėjo 11-16 d. R. 
Paksas išvyksta vizito į Gruziją 
ir Armėniją. „Skeptiškai verti
nu tokį sprendimą. Greičiausiai 
taip elgiamasi dėl pinigų sty
giaus, pasirenkant vizitus kitur. 
Bet nuvykti į JT — labai svar
bu", apgailestavo Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Gediminas Kirkilas. 

* S e i m o Va l s t i eč ių i r 
Naujos ios d e m o k r a t i j o s pa r 
tijų f rakc i ja svarsto galimybę 
pereiti į opoziciją. Šią frakciją 
sudaro septyni parlamentarai. 
Kazimieros Prunskienės vado
vaujama frakcija vis mažiau re
mia valdančiąją daugumą. 

* „ P r a š y m o a t s i s t a tyd in 
ti n e s u p a r a š ę s " , pirmadienį 
teigė žemės ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis, vertindamas 

pasirodžiusius pranešimus apie 
jo pasitraukimo iš posto galimy
bę. (LR-Elta) 

* Premjero sodyba Šven
č i o n i ų rajone leido pasidar
buoti asfalto liejimo specialis
t ams . 6 kilometrų atkarpa nuo 
Stanislovavo iki Kančiogino bu
vo baigta kloti asfaltu. Nuo šiol 
A. Brazauskui kelias dulkės tik
tai porą kilometrų, kuriuos rei
kia nuvažiuoti pasukus nuo as
falto iki jo valdų. (LR-Elta) 

* Ginčai dėl tvarto ir že
m ė s užs i t ę sė : Kauno rajono 
apylinkės teismui niekaip ne
pavyksta išjudinti jau daugiau 
kaip 2 metus įstrigusią civilinę 
bylą, kurioje ieškovas Vytautas 
Landsbergis siekia savo vardu 
įteisinti prieš karą jo motinos 
Onos Landsbergienės įsigytą 
turtą. Gyvenamasis namas ir 
tvar tas , esantys Kauno rajone, 
Gaižėnėlių kaime, šiuo metu ofi
cialiai priklauso Reginai Dar
gu zienei Kol kas abiejų pusių 
pastangos sudaryti taikos su

tartį rezultatų neduoda. (KD-
Elta) 

* Praėjo savaitė , kai įsi
galiojo Kelių eismo taisyklių 
punktas, reikalaujantis gyven
vietėse ir miestuose važinėti ne 
didesniu nei 50 km per valandą 
greičiu. Tačiau avarijų keliuose 
nesumažėjo, o pažeidėjų — pa
daugėjo. (K-Elta) 

* J a u n a s rašytojas To
mas Staniul i s kartu su 24 ko
legomis iš visos Europos Milane 
dalyvavo Italijoje išleistos anto
logijos „Istorija be sienų" prista
tyme. Antologijoje yra T. Sta
niulio novelė „Diena, kurią ver
kiau visą". (R-Elta) 

* Pedagogai visą vasarą 
klausė pažadų, jog medicinos 
darbuotojai mokyklose bus. 
Tačiau didžioji dalis Kauno mo
kyklų antra savaitė dirba neri-
maudamos: medicinos punktai 
užrakinti, o kada sugrįš slaugy
tojos — nežinia. Valdžia neran
da lėšų medicinos punktams 
mokyklose išlaikyti. (KD-Elta) 

Režisierius A r ū n a s Žeb-
riūnas rugpjūčio 29 d. prezi
dentui Rolandui Paksu i pri
statė savo sumanymą k u r t i 
vaidybinį filmą apie vieną iš
kiliausių Lie tuvos i s tor in ių 
asmenybių — Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Vytautą. 

Kaip po sus i t ik imo su 
prezidentu žurna l i s tams sakė 
A. Žebr iūnas , j i s V y t a u t o 
Didžiojo asmenybę pas i r inkęs 
todėl, jog šis Lietuvos valdo
vas „yra t au t inės savimonės, 
savigarbos ir pasididžiavimo 
simbolis". 

P a s a k prie p rez iden to 
institucijos veikiančios Lietu
vos tūks tantmečio minėjimo 
direkcijos vadovo Gedimino 
Ilgūno, Lietuvos vardo pami
nėjimo t ū k s t a n t m e č i o pro
gramoje y r a numaty t i 2 mln. 
litų istorinio filmo sukūr imui 
2005-2006 metais . G. I lgūno 
teigimu, š ias lėšas t u r ė tų pa
skirstyti Kul tūros ministeri ja , 
t ik r iaus ia i ske lbdama kon
kursą. 

Tačiau A. Žebriūno nuo
mone, valstybė galėtų be kon
kurso užsakyt i grupei meni
ninkų sukur t i tokį filmą. P a t s 
režis ier ius nes lepia v i l t ies 
būti vienu filmo kūrėjų. 

Režisierius sakė bendra 
darbiaująs su potencialiu sce
narijaus kūrėju — atsargos ka
rininku, rašytoju J o n u Užur-
ka, paraš ius iu istorinę trilogi
ją t e p e r ž e n g t a s slenkstis", 
„Nuo Mindaugo iki Gedimino" 
ir „Nevainikuotas karal ius" . 

A. Žebr iūnas te igė , n u 
matęs ir kelis gal imus kandi 
datus Vytauto Didžiojo rolei, 
tačiau pavardžių neatskle idė . 

Pasak prezidento atstovo 
spaudai Rosvaldo Gorbačiovo, 
R. Paksas pr i tar iąs istorinio 
filmo sukūr imo idėjai, bet fil
mo tema tu rė tų paaiškėt i po 
konkurso. 

Pasak Prezidentūros pra
nešimo spaudai , valstybė t u r i 
rast i būdų įamžin t i didžią 
praeitį mene . „Tur ime di
džiuotis valstybės istorija bei 
savitumu ir juo pasidal int i su 
visu pasaul iu Lietuvai t a p u s 

Europos Sąjungos nare" , — 
p r a n e š i m e c i tuojami prez i 
den to žodžiai. 

L ie tuvos v a r d a s p i rmą 
k a r t ą buvo paminė t a s 1009 
me ta i s Kvedlinburgo m e t r a š 
čiuose. Šios da tos minėj imas 
Lietuvoje vyks 2009-aisiais . 

V y t a u t a s Didysis (apie 
1350—1430 m.) la ikomas vie
n u gars iaus ių Lietuvos val
dovų. J o valdymo meta i s Lie
tuvos didžiosios kuniga ikš tys
t ė s teri tori ja buvo išsiplėtusi 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 

Vy tau t a s Didysis buvo ga
vęs popiežiaus sut ik imą ka rū 
nuo t i s Lietuvos ka ra l iumi , ta
č iau mirė , nesu laukęs iš Eu
ropos vežamos karūnos. (BNS) 

* A t v y k ė l i u s į L i e t u v ą 
d o m i n a n e t i k Vi ln ius , bet ir 
sanatori jos , kelionės upėmis 
bei paukščių stebėjimas. Nors 
Lietuvą mažiau lanko svečiai iš 
Rusijos, Baltarusijos, atvykėlių 
iš gerokai turtingesnių valsty
bių skaičius augo kaip an t mie
lių. Lietuva jau gali pasiūlyti 
670 kaimo sodybų. Pernai kai
mo turizmo sodybose ilsėjosi 
apie 120,000 žmonių, t ikimasi, 
kad iki metų pabaigos jų bus 
suskaičiuota iki 160,000. 

(LR-Elta) 

Nuo šiol korteles 
skambinimui 

į Lietuvą 
nusipirksite 
,DRAUGE"! 

leastern 
EURORG 

Illinois 

r y 

A t A 
ROMUALDAS V. BALNIUS 

Po sunkios ligos mirė 2003 m. rugsėjo 7 d., su laukęs 
57 metų. 

Gyveno Just ice , IL, a n k s č i a u Argentinoje. 
Gimė Danijoje. 
Nuliūdę liko: žmona Alicija, sūnūs Tony, J u a n ir 

Ričardas, duktė Leticia, tėvai Bronė ir J o n a s Balniai , 
sesuo Virginija su šeima, pus se se rė Audronė su še ima, 
labai daug giminių Lietuvoje ir Kanadoje. 

Šv. Mišios už a.a. Romualdą buvo aukojamos a n t r a 
dienį, rugsėjo 9 d. 10 v.r. S a n Fabian bažnyčioje, 8300 
Thomas Ave., Bridgeview, IL. 

Laidotuvės privačios. 

L i ū d i n t i š e i m a 

A f A 
JOSEPHINE A. SIMUNJAK 

MINIKA 
Mirė 2003 m. rugsėjo 7 d., su laukus i 87 metų. 
Nuliūdę liko: s ū n u s Richard su žmona Carole, 

anūkai Bridget ir Scott, d a u g sūnėnų ir dukterėčių. 
A.a. Josephine buvo žmona a.a. George, m a m a a.a. 

George, sesuo a.a. Anna. 
Velionė pašarvota t rečiadienį , rugsėjo 10 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. B l a k e - L a m b laidojimo namuose , 5800 W. 
63 St., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketv i r tadienį , rugsėjo 11d . Iš lai
dojimo namų 9:45 vai. ry to velionė bus at lydėta į St. 
Mary Star of the Sea bažnyčią, kurioje 10:30 vai . ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose la idotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. B l a k e - L a m b FH. Tel. 773-284-7201. 

A f A 
VACYS MALECKAS 

Mirė 2003 m. rugsėjo į d. 1:56 vai. ryto, sulaukęs 83 
metų. 

Gyveno Justice, IL, anksčiau Brighton Park. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nul iūdę liko: žmona Bronė Stonkutė, dukterys Gra

žina su vyru Raymond Swiatek, Regina su vyru Ginta
ru Žemaičiai, keturi anūkai — Adam ir Peter Swiatek, 
Paul ir Lauren Žemaitis, Lietuvoje 2 seserys — Jadvy
ga Maleckai tė ir J an ina Vankevičienė su šeimomis. 

A.a. Vacys priklausė Brighton Park Lietuvių Bend
ruomenei ir Anglų klubui. 

Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 12 d. nuo 
3 v. p .p . i k i 9 v.v. Gaidas-DAimid laidojimo namuose, 
4330 S. California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 13 d. Iš laidoji
mo n a m ų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 
9:30 vai . ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i . 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A f A 
PAULINA CICĖNAS 
KAZAKEVIČIŪTĖ 

Mirė 2003 m. rugsėjo 7 d. 
Nul iūdę liko: vaikai Aldona Labedzki, Zinnia ir Syl-

via, anūka i Anna su John Valenti, Casey su Lynn La
bedzki, proanūkai Joshua ir Leah Valenti, Luke ir 
Brooke Labedzki. 

Velionė buvo žmona a.a. Edward, uošvė a.a. Casi-
mir Labedzki. 

A. a Paul ina buvo savininkė „Central Tavern in 
Clearing". 

Velionė pašarvota trečiadienį, rugsėjo 10 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo namuose, 5800 W. 
63 St., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. Iš lai
dojimo namų 8:45 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. 
Symphorosa bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. Blake-Lamb FH. Tel. 773-284-7201, 
www.mem.com 

MIRTIES METINĖS 
A f A 

KAZYS RAŽAUSKAS 
Tylūs armonikos tonai 
Primena tavo akis, 
Primena tamsias blakstienas 
Tylias ir juodas naktis. 

Tačiau aš prisimenu viską 
Pamačius tą puokštę gėlių 
Ta vasara slenka akyse, 
Bet jos sugrąžint negaliu... 

Mirties metinių užprašytas Mišias atnašaus: 
Karklėnuose — kun. Alionidas Budrius 
Skuode — kun. Rimvydas Marozas 
Kretingoje — Pranciškonai 
Telšiuose — buv. vysk. Antanas Vaičius 
Romoje — prel. Algimantas Bartkus , i rgrigarines 
Detroite — kun. Alfonsas Babonas 
Southfilde — kun. Aloyzas Volskis — rugsėjo 21 
10:30 vai. r. 
vėl būs ime kar tu Viltis neapgauna.. ." (Rom. 5:5) 

Žmona 

http://www.mem.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS 

VEIKĖJŲ SUSIRINKIMAS 

M. K. Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre, rugsėjo 
12 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
dailininkas Vilius Ksaveras 
Slavinskas parodoje „Sėkmin
gas sugrįžimas" pristatys per 
40 tapybos darbų, atliktų akri-
lo dažais ant drobės, kartono 
ir popieriaus, bei originalia 
koliažo technika. Atidarymo 
metu vyks nemokama dailės 
kūrinių loterija ir kitos malo
nios staigmenos. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 13, 20 ir 27 d. (šeš
tadieniais) nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. pratęsiamas naujų stu
dentų registravimas. Čikagos 
apylinkėse gyvenantys jau
nuoliai registruosis į akivaiz
dinį skyrių (t. y. lankys pa
skaitas šeštadieniais), o į nea
kivaizdinį skyrių paštu re
gistruosis gyvenantys kitose 
valstijose JAV. Kviečiame li
tuanistinių mokyklų abitu
rientus ir neseniai atvykusius 
iš Lietuvos jaunuolius gilinti 
lituanistines žinias. Trejų 
mokslo metų kreditus už-
skaito kai kurie universitetai 
ir kolegijos. Daugiau informa
cijos suteiks Milda Šatienė tel: 
708-409-0216. 

Lietuvių operos choras 
pirmajai repeticijai renkasi 
rugsėjo 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Jaunimo centre. 
Operos vadovai atvykusius su
pažindins su ateinančiais me
tais statoma puikia J. Verdi 
opera „Trubadūras"; bus rodo
mas 1989 m. šios operos pas
tatymas, kuomet pirmą kartą 
pas mus pasirodė iš atbun
dančios Lietuvos atvykusi so
listė Irena Milkevičiūtė. Val
dybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus į pirmąją repeticiją 
kviečia visus anksčiau dalyva
vusius dainininkus ir daini
ninkes, o taip pat prašo į 
chorą įsijungti naujus. 

Jau ši sekmadienį , rugsėjo 
14 d., vyks talentingo pianisto 
Rimanto Vingro labdaros kon
certas Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, IL, PLC 
žemutiniame aukšte 12:30 v. 
p.p. (po 11 vai. šv. Mišių). Bus 
kavutė ir užkandėliai. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Informacija tel. 847-537-7949. 

Čikagos ir Lemonto moks
leivių ateitininku kuopa 
pradeda naujuosius veiklos 
metus rugsėjo 14 d., sekma
dienį. Renkamės Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje 11 vai. 
rytą šv. Mišioms. Po to tęsti 
veiklos važiuosime į Čyvų na
mus. Kviečiame visus gimna
zistus, kurie domisi ateiti
ninkų veikla, prisijungti. Dau
giau informacijos galite gauti 
kreipdamiesi į kuopos globėją 
Marių Paka i t į 630-257-2022 
arba į kuopos pirmininką Algį 
Biclskų 708-788-6208. 

Beverly Shores , IN, Šv. 
Onos bažnyčioje lietuviškos 
šv. Mišios vyks rugsėjo 14 d., 
1 v. p.p.. - vieną sekmadienį 
anksčiau - dėl Violetos Urma-
naviciūtėa koncerto rugsėjo 21 
d.. į kurį daugelis vietos lietu
vių rengiasi važiuoti. Mišias 
aukos kun. Kazimieras Amb
rasas. SJ, kuris jau grįžta į 
Lietuvą. 

Filatelistų draugija „Lie
tuva" kviečia visuotinį narių 
susirinkimą rugsėjo 14 d., sek
madienį, 12:30 v. popiet, Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus ..Gintaro" salėje. Po susi
rinkimo - vaišes ir pabendra
vimas. Bus daroma bendra da
lyviu fotografija draugijos 
-paudai. Kviečiami nariai bei 
visi. kurie domisi Lietuvos fi
latelija. 

Kauno J. Jablonskio pra
dinės mokyklos, „Aušros" 
(berniukų ir mergaičių), 
„Saulės" (VIII), Jėzuitų (IX), 
S. Dariaus ir S. Girėno (TV), V. 
Kudirkos (V) gimnazijų muzie
jai kaupia duomenis apie mo
kytojus ir moksleivius - pasi
priešinimo okupantams daly
vius. Prašome buvusius su
kilėlius, partizanus, „plecha-
vičiukus", pogrindininkus, po
litinius kalinius, Sibiro trem
tinius, nacių kacetų kalinius 
atsakyti į klausimus ir pasiųs
ti 2 nuotraukas (9x13 cm). 
Tiksliname šių mokyklų auk
lėtinių - pasmerktųjų gete -
likimą (žuvo, išliko, slapstėsi). 
Klausimai: 1) rezistento 
(tremtinio) vardas, pavardė; 2) 
gimimo (mirties) metai ir vie
ta; 3) kur ir kada mokėsi? 4) 
kurioje veikloje dalyvavo (nu
kentėjo)? Siųsti Jonui Vencke-
vičiui, Aušros g. 40-18, LT-
3005, Kaunas, Lithuania (tel. 
837-732-594). 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį, Old Oak Coun-
try Club, Lock Port, IL. Norin
tys dalyvauti kviečiami regist
ruotis iš anksto, kreiptis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

Veikia Lituanist ikos tyri
mo ir studijų centro inter-
neto svetainė, aplankykite: 

www.lithuanianresearch.org 

Morton auditorijoje bi
lietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus priimami. 

Rugsėjo 2 1 d . Lemonte Vio
letos Urmanavičiūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba (pirm. Aušrelė 
Sakalaitė) rugsėjo 6 d. vakarą 
į Lemontą, PLC, buvo sukvie
tusi šios apygardos teritorijoje 
gyvenančius XVII JAV LB Ta
rybos narius ir Čikagoje bei 
apylinkėse veikiančių padali
nių vadovus bei atstovus pasi
tarti prieš Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimą Omahoje, 
NE, kuris vyks rugsėjo 12-14 
d. O tarybos narių susidarė 
gana solidi grupelė: Regina 
Narušienė (Waukegan), Anta
nas Paužuolis (Marąuette 
Park), Kazys Laukaitis (Le-
mont), Danguolė Ilginytė 
(Brighton Park), Rimas Do-
manskis (Waukegan), Jūratė 
Budrienė (Marąuette Park), 
Birutė Jasaitienė (Marųuette 
Park), dr. Petras Kisielius (Ci
cero), Marija Remienė (Cice
ro), Juozas Polikaitis (Le-
mont), Aušrelė Sakalaitė 
(Lemont), Birutė Vindašienė 
(Brighton Park) ir Birutė Vilu-
tienė (East Chicago) - iš viso 
13 narių iš 16-os (nedalyvavo 
kun. Jaunius Kelpšas, - Algis 
Kazlauskas ir Gediminas Da-
mašius). Pasitarime taip pat 
dalyvavo apylinkių pirminin
kai - Mindaugas Baukus (Ci
cero), Salomėja Daulienė 
(Brighton Park), Nijolė Nau
sėdienė (Lemont) ir apylinkių 
valdybų nariai. 

Buvo pasidalinta įspūdžiais 
iš Lietuvoje, Vilniuje, vykusio 
Pasaulio lietuvių seimo ir pa
sidžiaugta, kad jis vyksta bū
tent Lietuvoje. „Visi pasijunta' 
tėvynėje". Iškilo diskusija dėl 
PLB fondo, kurio lėšos kaupia
mos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių jėgomis, likimo. Visi 
dalyvavusieji PLB seimo dar
bą, jo organizavimą ir PLB 
valdybos rinkimų rezultatus 
įvertino gerai. .Aš anksčiau 

DR. VIDA PUODŽIŪNIENĖ DALYVAUS 
„KIDS DAY AMERICA/INTERNATIONAL'' 

Jau aštuoneri metai gydyto
jai chiropraktikai visame pa
saulyje mini ..Kids Day Ame
rica/International". Tai diena, 
kai gydytojai aukoja savo 
laiką vaikų sveikatai ir saugu
mui. Šiemet „Kids Day" vyks 
rugsėjo 20-tą dieną. Minėda
ma šią dieną, Healthy Connec-
tion Chiropractic & Rehab kli
nikos gydytoja dr. Vida Puo
džiūnienė organizuoja sveika
tos dieną („Health Fair") 
Lockport, IL. Tai jau antri 
metai rengiamas renginys šia
me mieste. „Kids Day Ameri-
ca/Intemational" vyks rugsėjo 
20 d. nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p. 
Dellwood Parke, už Fitness 
Foru m pastato (2021 S. Law-
rence Ave.. Lockport, IL). 

Šio renginio metu Healthy 
Connection Chiropractic & Re
hab klinika nemokamai tik
rins vaikų nugaros sveikatą ir 
dėl „scoliosis". Tuo pačiu metu 
vaikus nemokamai apžiūrės ir 
kiti dr. Vidos pakviesti gydy
tojai: dantų, kojų < podiatrist), 
akių (optometrist) specialistai, 
alergologas ir vaikų bendro
sios praktikos specialistas (pe
diatras). Dalyvaus Lockport 
gaisrininkai. kurie vaikus 
mokys būti atsargiems su ug
nimi ir supažindins su gais
rines mašinos įranga. Visi vai
kai gaus „Child Identification 
Card", savo piršto antspaudą 
ir kitą svarbią informaciją, 
kurią tėvai galės parsinešti 
namo. 

Vaikai, kurie pereis visus 
gydytojus ir saugumo stotis, 
dalyvaus karnavale. Jie galės 
žaisti, vaišintis gėrimais, mo
kytis savigynos meno ir 
stebėti policijos šunų darbą ir 
kt. Renginiui baigiantis vyks 
loterija, kur vienas vaikas 
laimės naują dviratį. Visi kiti 
vaikai, perėję „Kids Day 
America/International" stotis. 

keldavau klausimą, ar PLB iš 
viso reikalinga, tačiau dabar 
matau, kad reikalinga. Ypač 
brangintinas Vakarų ir Rytų 
bendruomenių atstovų ben
dravimas. 35 kraštų atstovai 
susikalbėjo, ir tai, manau, yra 
svarbiausia. Visi jie skleidžia 
žinią apie Lietuvą", - kalbėjo 
Juozas Polikaitis. 

JAV LB XVI Tarybos prezi
diumo pirm. Regina Naru
šienė pristatė XVII Tarybos 
sesijos numatomą dienotvar
kę. Kaip naujovę pirmininkė 
paminėjo tai, kad šiemet iš ta
rybos narių buvo reikalauja
ma atsivežti jau iš anksto pa
ruoštus rezoliucijų, kurios bus 
siūlomos priimti sesijoje, pro
jektus. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirmininkė Aušrelė Sa
kalaitė perskaitė St. Louis 
apylinkės pirmininko Zigmo 
Grybino laišką susirinkimui, 
kuriame buvo išdėstyta dėl 
solidaus narių amžiaus tam
panti problemiška bendruome
ninė veikla ir mažųjų apylin
kių likimas. Šis laiškas sukėlė 
naują diskusiją: kaip suakty
vinti mažųjų apylinkių darbą, 
ką daryti, kad jos jaustųsi pa
stebėtos ir įvertintos. Į tai rea
gavo JAV LB XVI Tarybos 
prezidiumo pirm. Regina Na
rušienė: „Praėjusios kadenci
jos Taryba suteikė visoms apy
linkėms teisę ne tik dalyvauti 
sesijose, bet ir pasisakyti dis
kusijose, bet ne visos apy
linkės ta teise pasinaudoja". 

„Tokius klausimus, kuriuos 
uždavė Z. Grybinas, gali už
duoti kiekviena apylinkė. 
'Drauge' neseniai buvo pa
skelbta statistika, kad Illinois 
valstijoje gyvena 87,000 lietu
vių, tai kodėl iš viso JAV LB 
rinkimuose dalyvauja tik 
4,000? LB nėra užsiauginusi 

ATSIŲSTA 

laimės kitokių dovanų. 
„Man vaikų sveikata yra la

bai svarbi, todėl aš organizuo
ju šį renginį, kad tėvai galėtų 
nemokamai patikrinti savo 
vaiko sveikatą. Tikiu, kad 
daug žmonių pasinaudos šia 
proga ir patikrins savo vaiko 
sveikatą, o tuo pačiu smagiai 
praleis laiką, - sako dr. Vida. 

Apie Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab kliniką 

Healthy Connection Chiro
practic & Rehab Clinic yra is
torinėje Lockport miestelio da
lyje. Adresas: 1000 S. State 
Street, Suite 201, Lockport, 
IL, 60441. Klinikoje yra pa
cientų priėmimo kambarys, du 
terapijos kabinetai, kabinetas 
masažui, rentgeno ir fizinės 
terapijos kabinetai. Klinika 
specializuojasi šiose srityse: 
manualinė ir fizinė terapija, 
sporto traumos, nugaros, kak
lo ir sąnarių gydymas, galvos 
skausmai, migrena, „carpal 
tunnel" negalia, artritas, aler
gija, masažo terapija, patari
mai dėl dietos ir vitaminų 
vartojimo. 

Apie dr. Vidą 
Dr. Vida I. Puodžiūnienė yra 

Healthy Connection Chiro
practic & Rehab Clinic chiro-
praktikos gydytoja. Ji yra 
įsigijusi bakalauro laipsnį iš 
kūno kultūros ir sporto medi
cinos George Mason universi
tete. Taip pat turi magistro 
laipsnį iš tų pačių sričių, kurį 
įgijo Illinois State universi
tete. Yra baigusi chiroprakti-
kos mokslus geriausioje chiro-
praktikos mokykloje Ameriko
je. National College of Chiro
practic. kuri dabar vadinasi 
National Lniversity of Health 
Sciences (Lombard, IL). Dr. 
Vida turi daugiau kaip 10 
metų įvairių ligų ir sporto 
traumų gydymo patirtį. 

„Draugo" inf. 
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„Pensininkas". 2003 m., 
Xr. 4. Redaguoja redakcinė 
kolegija: Elena Sirutiene. Ni
jolė Jankutė-Užubalienė, Al
dona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė. Dr. Jonas Adoma
vičius pataria, ką daryti paki
lus kraujospūdžiui: pateikia
ma kūno masės indekso len
telė, kuri padeda pačiam žmo
gui nustatyti, ar jo svoris nėra 
per didelis. Pateikiama choles
terolio kiekio maisto produk
tuose lentelė. Ką daryti, kai 
pradeda krypti didysis kojos 
pirštas? 

„Muzikos žinios". 2003 m. 
Xr. 254. Leidžia Šiaurės Ame
rikos Lietuvių muzikų są-

http://www.lithuanianresearch.org


Violeta Urmana su Zubin Mehta, Bernd Weikl (baritonas) ir Jon Frederik West (tenoras) Tokyo (Bavarijos val
stybines operos gastrolėse) po „Tristan und Isolde" spektaklio. 2001 m. 

Astrid Varnay. viena žymiausių mūsų laikų dainininkių, 1997 m. išleistuose memuaruose rašo apie Violetą 
Urmana: ..Vos tik ši jauna dama uždainavo - sustingau kaip žvakė, suvokdama, kad jos tembras. įvaizdis, as
menybės švytėjimas liudija apie didžiulį talentą ir vieną iš tų palaimintųjų balsų, gimstančių tik jubiliejiniais 
metais"... 

Violetos Urmanos koncertas Morton gimnazijos auditorijoje vyks rugsėjo 21 d. (J. Sterling Morton H.S. Audi-
toria, 2423 So. Austin Blvd., Cicero, IL.). Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629); tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6909. Sekmadieniais bilietai parduodami Lemont*, Pasaulio Lietuvių 
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jaunimo. Mano kartos žmonės 
bus visada jauni, nors mums 
jau per 40..." - kalbėjo Jūratė 
Budrienė. 

„Rinkimų į JAV LB Tarybą 
metu trūksta informacijos 
apie kandidatus". - atsiliepė 
net keletas balsų. 

,,Bet šiemet balsuotojų buvo 
daugiau negu prieš 3 metus. 
Jeigu (dėsi daugiau darbo, bus 
geresni ir rezultatai", - ko
mentavo dr. Petras Kisielius. 

„JAV LB Tarybos prezidiu
mas rekomenduoja sukurti 
simpoziumą, kaip organizuoti 
rinkimus", - baigė šią disku
siją prezidiumo pirm. R. 
Narušienė. 

Buvo diskutuota dėl Lietu
vių fondo ir JAV LB santykių 
bei lėšų skirstymo principų. 
Galutinis pokalbis atidėtas 
JAV LB Tarybos sesijai. 

Tartasi del JAV LB Tarybos 

prezidiumo ir Krašto valdybos 
formavimo iš Vidurio vakarų 
apygardos atstovų. Susirinki
mo dalyviai pasiūlė adv. Regi
nai Narušienei kandidatuoti ir 
į XVII Tarybos prezidiumo 
pirmininko postą, įvertinę jos 
plačius ryšius Vašingtono ir 
Vilniaus politikų tarpe. Ji šį 
pasiūlymą priėmė ir pažadėjo 
kandidatuoti. Taip pat susi
rinkimas svarstė Gedimino 
Damašiaus <Waukegan apy
linkė) kandidatūrą į JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkus. 
Ši kandidatūra visiems pasi
rodė tinkanti. „Tai ypatingų 
organizacinių sugebėjimų 
žmogus, - sakė Regina Naru
šienė. - Jis mūsų apylinkėje 
sugebėjo suburti naujai iš Lie
tuvos atvykusius lietuvius ir 
mūsų apylinkės gyvenimas at
gijo. Tai darbo žmogus". 

Jūrate Budriene 2004 m. 

Čikagoje vyksiančios Šokių 
šventės organizacinio komite
to vardu pakvietė Lietuvių 
Bendruomenės padalinius ak
tyviai dalyvauti telkiant šven
tės dalyvius. Susirinkimą ve
dė A. Sakalaitė ir J. Polikaitis. 

Audronė V. Škiudaitė 

IEŠKO GIMINIŲ 

Ieškau brolio Alfonso Tiš-
kino. gimusio 1927 m. sausio 
15 d. Telšiuose. Žinome, kad 
buvo išvežtas į Vokietiją dar
bams. Vėliau pasitraukė į 
Ameriką. Gyveno Niujorke, 
vėliau Čikagoje. Galimas daik
tas, kad pakeitė pavardę. Jo 
ieško trys seserys: Marija, Ja
nina ir Danutė. Marija šiuo 
metu yra Čikagoje. Tel. 773-
233-5757. Ką nors žinančius 
prašome atsiliepti. Marija Pet
rauskienė. 

PAMINĖTI ,DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 
junga. Redaktoriai Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys. 
Prenumerata metams 7 dol. 
Spausdino „Draugo'' spaus
tuvė. Šiame žurnalo numeryje 
Aušra Motuzienė savo straips
nį skiria Lietuvos muzikos 
akademijos 70-mečiui. Dr. Ra
munė Kryžauskienė pateikia 
„Keletą bruožų pianisto And
riaus Kuprevičiaus portretui". 
Prof. Algis Zaboras pasakoja 
apie Tarptautinį Stasio Šim
kaus chorų konkursą. Spaus
dinamas Fausto Strolios po
kalbis su ŠALMS ..ilgamečiu 
vėliavnešiu" Antanu Giedrai
čiu. Paminimas Aleksandras 
Kučiūnas, Bernardas Braz
džionis, pagal kurio eiles kom
pozitoriai kūrė muziką. Anta
nas Pocius ir kt. 
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Alfonsas Nyka-Niliunas 

..Ateitis", 2003 m. Nr 2(18). 
Redaktorė Ieva Elzbutaitė. 
Redakcijos adresas M. Dauk
šos 21. Kaunas LT-3000. 
Spausdinama: „Atviri laiko 
dvasiai". „Naujasis Europos 
veidas'. Atsinaujinimo esmė: 
Dievas visada duoda žmogui 
dar vieną galimybe", „Gene
tiškai modifikuotas maistas -
pavojus ir galimybes", „Vilius 
Orvydas". „Kas yra sakralinė 
dailė", „Mes svajojame tapti 
tėvais" - apie šeimas, nega
linčias susilaukti vaikų, ir kt. 
straipsniai. 

ALFONSAS 
NYKA-NTLIUNAS 

DIENORAŠČIO 
FRAGMENTAI 

1938 - 1970 
1971 - 1998 

Tai dvi Alfonso Nykos-
Niliūno knygos, apimančios 
skirtingus gyvenimo laikotar
pius - 1938-1970 ir 1971-
1998 metus. Pavadinimas by
loja apie tai. kad knygose su
rinkti autoriaus dienoraščio 
fragmentai, taip pat įvairios 
mintys ir eilėraščių posmai. 

„Skelbiamieji dienoraščio 
fragmentai (išskyrus del tam 
tikrų priežasčių praleistus 
įrašus arba jų dalis) yra ne 
atranka, bet visa. kas iš 
liečiamojo laikotarpio išliko", 
rašo autorius. Kita autoriaus 
pastaba: „Pora žodžių dėl šių 
užrašų "charakterio": tai laiko 
akimirkų padiktuoti įspūdžiai, 
ne akmenyje iškaltos nuomo
nės: viskas čia užrašoma, ne 
dėstoma; viskas paremta ne 
tiek etine, kiek estetine logi
ka; viskas rašyta tik sau. Kas 
vakar dar buvo balta, šiandien 
gali būti juoda, ir atvirkščiai. 
Todėl aš nesu pasiruošęs ką 
nors ginti ar dėl ko nors tei
sintis. Bet atsakomybe už 
kiekvieną žodį. savaime aišku, 
yra mano". 

Knygas išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das. Vienos knygos kaina 25 
dol., kitos - 30 dol.. pridedant 
8,75'r mokestį užsisakan
tiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis. 
Jsigyti norimų knygų galima 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street. Chica
go, IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont n . 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135SLvSaDe#2300Chic«j>. ILftOGffi 
Galimos konsultacijos Šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
GIN T A R A S P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas • ^ĮĮĮ 
J o n a s G iba i t i s m^^% 
Civilines ir fclto 
kriminalinės bylos r 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7766742 

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

mailto:Gibaitis@aol.com

