
:*«***************HIZED ADC 606 

THE LIBRART OF CONGRESS 
EŪROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
WA3HIHSTON DC 20540-4830 
!,,l,lll,M.l1l..l.ilH.,..l..ll..!..ill.!l.t.l1l..l.l...ll..i 

NEWSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 11-04-03 

PERIODICALS 
November 5, 2003 
Vol. XCIV 

THE LITHUANIAN VVORLD-WlDE DAILY 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 5, 2003 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 
Nr. 215 

Kaina 50 c. 

Siame 
numeryje: 
Iš skautų veiklos. 

2 psl. 

Didžioji valstybės 
paslaptis. Prezidento 
Rolando Pakso 
kreipimasis į Lietuvos 
žmones. Ar lietuviai 
važiuos darbo ieškoti 
į Vakarų Europa-

3 psl. 

Komentarai, laiškai ir 
nuomonės: B. Nainys 
nesutinka su V. Kleiza; 
LF Tarybos pirm. P. 
Kilius prieštarauja 
LB Krašto valdybos 
pirm. A. Gečiui; geri 
žodžiai už straipsnį 
Eglei Juodvalkei... 

4 psl. 

Neužmirštamas Vėlinių 
vakaras — nauja 
lietuviška tradicija. 
Maria gimnazijoje 
atvirų durų diena. 
Chicago Cultural 
Center ruošia 
l i teratūros vakarus. 

6 psl. 

Sportas 
P a s a u l i o j a u n i ų d e 

š imt i e s spo r t i n ių šokių čem
p i o n a t e Čekijoje Lietuvos ats
tovai Eimantas Kalinauskas ir 
Austėja Pukaitė iš Kauno ..Sū
kurio" klubo užėmė 9-tą vietą. 

* „ E s a m e labai l a iming i 
— n u g a l ė j o m e V o k i e t i j o s 
a t s t o v u s šimtu procentų. Visi 
septyni teisėjai, tarp jų ir vo
kietis, mum skyrė pirmąją 
vietą", po pergalės praėjusį sa
vaitgalį vykusiame Europos Lo
tynų Amerikos šokių ansamb
lių čempionate kalbėjo sporti
nių šokių grupės ..Žuvėdros" 
trenerė Skaistė Idzelevičienė. 
..Žuvėdros" pergalė buvo pripa
žinta vienbalsiai, ir klaipėdie
čiai trečią kartą tapo Europos 
čempionais. 

S u ž a i d ę s k e t v e r i a s 
r u n g t y n e s L ie tuvos k r e p š i 
n i o lygos (LKL) č e m p i o n a t e , 
..Žalgirio" vidurio puolėjas Ar
vydas Sabonis rengiasi sugrįž-
tuvėms į Europą, kurią paliko 
1995 metais. Šio sezono Euro-
lygos rungtynės su Atėnų „Pa-
nathinaika" ketvirtadienį Spor
to halėje bus A. Saboniui pir
masis po 8 metų pertraukos. 
..Silpnų komandų Eurolygoje 
nėra. Todėl būtų gerai namie 
laimėti viską, kad galėtume ti
kėtis lengviau patekti į antrąjį 
etapą. O išvykose — kaip Die
vas duos. Susirinkti savo taš
kus rungtyniaujant namuose 
irgi nebus paprasta", sakė A. 
Sabonis. 

* L i e tuvos d v i r a t i n i n k a s 
R a i m o n d a s R u m š a s la imėjo 
bylą p r i e š p r a n c ū z ų te isėją 
Franck Guesdon. kuris nepa
grįstai teigė, jog Lietuvos sporti
ninkas 2002 metų prestižinėse 
..Tour de Franco" lenktynėse 
trečiąją vietą iškovojo dopingo 
dėka. 31 metų R. Rumšui sim
bolinį eurą už patirtą žalą pir
madienį priteisęs Paryžiaus 
teismas pareiškė, jog ,.nepa
grįsti kaltinimai del dopingo 
vartojimo pažeidžia profesiona
laus sportininko garbe ir orumą 
bei pamina sporto vertybes, nes 
formuoja nuomone, jog pergale 
iškovota negarbingai" 

Prezidentas tu rė tų 
pertvarkyti savo 

patarėjų komandą 
V i l n i u s , lapkričio 4 d. 

(BNS) — Ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas pa
reiškė, kad prezidentas Rolan
das Paksas turėtų pertvarkyti 
savo patarėjų komandą, įvė-
lusią jį į didelį politinį skanda
lą. 

„Jis turi peržiūrėti esminį 
savo patarėjų korpusą, galbūt 
net performuot — toks būtų 
mano draugiškas patar imas", 
interviu Lietuvos valstybiniam 
radijui sakė A Brazauskas. 

Anot premjero, prezidento 
patarėjų komanda esanti „pag
rindinė priežastis, kodėl tokie 
nemalonumai vyksta". J i s pik
tinosi atvejais, kai prezidento 
patarėjai „blaškosi, užsiima ne 
savo reikalais, kišasi į ki tų 
institucijų veiklą, nurodinėja, 
komanduoja". 

Nuke l t a į 5 p s l . 

V. Landsbergis: 
kaip R. Ačas tapo 

prezidento 
patarėju? 

Vi ln ius , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Parlamentinei tyrimo 
komisijai prezidentas t u r ė t ų 
atsakyti, už kokius nuopelnus 
prezidento patarėjo nacionali
nio saugumo klausimams postą 
gavo Remigijus Ačas, tapęs vie
nu iš Prezidentūrą sudrebinu
sio skandalo spėjamų veikėjų, 
antradienį pareiškė buvęs Tė
vynės sąjungos vadovas Seimo 
narys Vytautas Landsbergis. 

„Prezidento patarėjo na
cionalinio saugumo ir gynybos 
klausimais R. Ačo viešai žino
mas išsilavinimas ir verslas, 
pardavinėjant Raseiniuose bal
ta rus i škas veržles, ne suda rė 
r imtų prielaidų užimti tokį 
aukštą postą su priėjimu prie 
valstybes paslapčių", rašoma jo 
pareiškime. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

JAV ambasada: Lietuvos ir JAV 
prezidentų susitikimas įvyks 

Seimo tyrimo komisijos pirmajame posėdyje dalyvavo jos pirmininkas Aloyzas Sakalas, socialdemokratai Stasys 
Kružinauskas ir Zenonas Mačernius, socialliberalai Alvydas Sadeckas ir Vaclovas Stankevičius, liberalcentristai 
Gintaras Steponavičius ir Algis Kašėta, hberaldemokratas Dailis Barakauskas bei konservatorius Andrius 
Kubi l i u s . Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

P a r l a m e n t i n ė t y r i m o k o m i s i j a k e t i n a 
apk laus t i S a u g u m o v a d o v ą 

Vi ln ius , lapkričio 4 d. 
(Elta) — Vadovautis tik grynais 
faktais ir nepolitikuoti žada 
antradienį į pirmąjį posėdį su
sirinkusi Seimo laikinoji tyrimo 
komisija dėl galimų grėsmių 
Lietuvos valstybiniam saugu
mui. Tai, pradėdamas komisijos 
darbą pažymėjo jos vadovas Sei
mo Teisės ir teisėtvarkos komi
teto pirmininkas Aloyzas Saka
las. 

Stebint žurnalistams aptarę 
darbo tvarką ir pagrindinius 
principus, komisijos nariai to
liau posėdį tęsė už uždarų durų. 

Komisija trečiadienį Seime 
ketina apklausti Valstybės sau
gumo departamento (VSD) va
dovą Mečį Laurinkų. 

Pasak A. Sakalo, VSD vado
vas turės pagrįsti praėjusią sa
vaitę aukščiausiems valstybės 
vadovams įteiktos pažymos tei
ginius. 

„J is turėtų pagrįsti visus 
savo pažymoje pateiktus tei
ginius. Jeigu komisijos nar iams 
kils abejonių dėl kurio nors tei
ginio, komisija paprašys papil
domos informacijos", sakė A. 
Sakalas. 

Seimo pirmininkui, o vėliau 
ir prezidentui bei premjerui 
pateikta slapta VSD pažyma bei 
paviešinti slapti pokalbių įrašai 
sukėlė pasitikėjimo Prezidentū
ra krizę. 

Pasak A. Sakalo, parlamen
tinė tyrimo komisija sieks išsi
aiškinti „prezidento patarėjų 
kontaktus su abejotinos repu
tacijos asmenimis, prezidento 
galimybes kontroliuoti patarėjų 
veiklą, prezidento rinkimų 
kampanijos finansavimo aplin
kybes". 

N u k e l t a į 5 psl . 

V i l n i u s , lapkričio 4 d. 
BNS) — Antradienį paskelb

tame JAV ambasados Vilniuje 
pranešime spaudai primenama, 
jog spalio 24 dieną Baltieji rū
mai paskelbė, kad šių metų 
gruodžio 8 dieną Jungt inių 
Valstijų prezidentas George W. 
Bush planuoja Vašingtone pri
imti Lietuvos vadovą Rolandą 
Paksą. 

„Kelionei ruošiamasi, kaip 
ir planuota", pažymima amba
sados pranešime spaudai. 

Kartu su juo buvo išplatin

tas minėtas spalio 24-osios die
nos Baltųjų rūmų pranešimas, 
kuriame, be kita ko, sakoma, 
kad „Lietuva buvo pakviesta 
prisijungti prie NATO ir žinoma 
kaip gera Jungt in ių Valstijų 
bendrininkė". 

Pasak pranešimo, susitiki
me prezidentai G. W. Bush ir R. 
Paksas „aptars dabart ies iššū
kius, kurie kyla t ransat lant inei 
bendrijai, taip pat Irako atsta
tymo, pagrindinius Europos re
gioninius klausimus". 

Nukelta į 5 psl. 

Irake žuvo Amerikos lietuvio 
išeivio sūnus 

Vašingtonas-Vi ln ius , lap
kričio 4 d. (BNS) — Irake nu
muštą JAV kariuomenės t rans
porto sraigtasparnį skraidino 
lietuvių kilmės vyresnysis lei
tenantas Brian Slavėnas (Sla
vėnas), kuris buvo vienas iš 16-
kos nelaimėje žuvusių ameri
kiečių karių. 

Kaip pranešė naujienų 
agentūra „Reuters", ši liūdna 
žinia sukrėtė Illinois valstijos 
Genoa miestą, kur gyveno lie
tuvių N u k e l t a į 5 ps l . Brian Slavėnas 

Prezidento patarėjas vėl kaltina 
valstybės pareigūnus 

Vi ln iu s , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso užsienio politikos patarė
jas Alvydas Medalinskas, ku
riam visai neseniai teko atsi
prašinėti užsienio reikalų mi-

Į nistro Antano Valionio už neko-
l rektiškas pastabas, vėl pažėrė 
| kaltinimų. 

Šįsyk — kitiems valstybės 
pareigūnams. 

Kratos įtariamojo 
J . Borisovo valdose 
buvo rezultatyvios 

Viln ius , lapkričio 4 d. 
(Elta) — Pirmadienio vakarą 
atliktos kratos Jurijui Boriso
vui, prezidento Rolando Pakso 
rinkimų kampanijos rėmėjui, 
priklausančiose patalpose davė 
rezultatų. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Antradienį, paklaustas apie 
galimą apkaltą prezidentui dėl 
galimo jo pažeidžiamumo per 
numanomus patarėjų ryšius su 
abejotinos reputacijos asmeni
mis, A. Medalinskas uždavė vir
tinę retorinių klausimų su 
užuominomis apie Seimo pir
mininko Artūro Paulausko norą 
perimti valstybės vadovo postą. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

J. Borisovas gali tapti įtariamuoju dėl 
sraigtasparnių dalių kontrabandos 

Vi ln iu s , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Grasinimu preziden
tui įtariamas dosniausias prezi
dento Rolando Pakso rinkimų 
kampanijos finansinis rėmėjas 
Jurijus Borisovas gali sulaukti 
dar vienos bylos — dėl sraigtas
parnių dalių kontrabandos. 

Valstybes saugumo depar
tamento (VSD) parengtoje pažy

moje aprašomi J. Borisovo vado
vaujamos bendrovės holdingo 
„Avia Baltika" padalinio ryšiai 
su Sudanu. 

Anot pažymos, „Avia Balti
ka" darbuotojas ir Sudano am
basados Maskvoje karo atašė 
pasirašė sutartį dėl kovinių ir 
kitų karinės paskirties 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Prezidentui 
Briuselyje t eks 

aiškintis dėl 
skandalo 

Vi ln ius , lapkričio 4 d. 
(Elta) — Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius ne
abejoja, kad antradienį vakare 
Briuselyje įvyksiančiame Lie
tuvos prezidento Rolando Pak
so susitikime su NATO genera
liniu sekretoriumi lordu George 
Robertson bus paliestas Lietu
voje kilęs skandalas. Valstybės 
saugumo departamento pažy
mos dėl grėsmių valstybiniam 
saugumui teiginiai. 

Ministras tikisi, kad prezi
dento komentarai padės iš
sklaidyti abejones, jei kiltų 
klausimas dėl Lietuvos, kaip 
NATO bendrininkės, patikimu
mo. 

Antradienį, prieš išvykda
mas su darbo vizitais į Belgiją 
ir Vokietiją, N u k e l t a i 5 psl . 

Avangardin io k ino p r a d i n i n k u i 
J. Mekui — L i e t u v o s o r d i n a s 

V i l n i u s , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Vienam iš pasaulinio 
avangardinio kino pradininkų, 
poetui, New York'e gyvenan
čiam ir kuriančiam Jonui Me
kui įteiktas Lietuvos valstybi
nis apdovanojimas — ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" Didy
sis kryžius. 

Ordinas 81 metų J . Mekui 
buvo įteiktas New York'e, jo 
įkurtame „Anthology Film Ar-
chives", kuriame praėjusią sa
vaitę buvo surengtas meninin-

Jonas Mekas ko kūrybos Nuke l ta į 5 psl . 

Alkoholio įmonių privatizavime 
— politikų žaidimai 

Vi ln iu s , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Aukščiausi valdžios 
pareigūnai pripažįsta, kad poli
tikai darė įtaką alkoholio įmo
nių privatizavimui, tai pažymi
ma ir paviešintoje Saugumo de
partamento pažymoje. 

Tuo tarpu Valstybės turto 
fondas (VTF) klausia, kodėl 
Saugumo depar tamentas šių 
dokumentų nepateikė prieš pa
sirašant sutartis su investuoto

jais, antradienį rašo dienraštis 
„Verslo žinios". 

Savaitgalį žiniasklaidoje 
pasirodžiusioje Valstybės sau
gumo departamento pažymoje, 
be visų kitų kaltinimų, teigia
ma, jog naudojantis prezidento 
patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijaus Ačo 
„vardu ir jam žinant, už atitin
kamą atlygį sudaromos išskir
tinės sąlygos Nuke l ta \ 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žm»M agentorų pranešimais) 

JAV 

EUROPA 
Briusel is . Europos Komi

sija (EK) išreiškė susirūpinimą 
dėl galimų naftos bendrovės 
„Jukos" bylos padarinių Rusi
jos ir Europos Sąjungos (ES) 
bendros erdvės kūrimui. ES ir 
Rusijos viršūnių susi t ikime 
Komisija pareikalaus, kad 
Rusija pasiaiškintų dėl šios 
bylos. EK pareiškime pabrėžia
ma, kad. nagrinėdama „Jukos" 
bylą. Rusijos valdžia turi „tai
kyti įstatymą nepasirinktinai, 
proporcingai ir be diskriminaci
jos. Kaltinamiesiems turi būti 
garantuotas nešališkas proce
sas, kurio metu jie privalo tu
rėti realią galimybę gintis". 

Madr idas . Ispanija, viena 
ištikimiausių JAV karo Irake 
sąjungininkių, atšaukia admi
nistracijos ir techninius dar
buotojus iš Bagdado Ten pasi
liks reikalų patikėtinis, kuris 
yra aukščiausio rango ten esan 

tis Ispanijos diplomatas. Bag
dade ir į šiaurę bei pietus nuo 
sostinės esančiose vietovėse 
JAV kariai kasdien susiduria 
su partizaniniais išpuoliais. Dėl 
nesiliaujančio smurto valstybę 
paliko didžioji dalis humanita
rinės pagalbos darbuotojų už
sieniečių. 

P a r y ž i u s Prancūzijos poli
cija antradienį pranešė radusi 
258 vogtus paveikslus, tarp ku
rių yra ir vienas Pablo Picasso 
darbas, suėmusi tris įtariamuo
sius ir tokiu būdu užbaigusi ke
lis mėnesius trukusį 2002 m. 
įvykdyto įsilaužimo į kolekci
ninko namus tyrimą. Jvykio 
vietoje policija taip pat konfis
kavo 2 kilogramus kokaino ir 
kelis šaunamuosius ginklus. 
2002 m. geguže grupe ginkluo
tų ir kaukėtu vyrų namuose už
puolė meno mylėtoją ir teksti
les imperijos, kuriai priklauso 
garsusis „Lacoste" ženklas, pa
veldėtoją. 

V a š i n g t o n a s . JAV Sena
tas pirmadienį davė galutinį 
Kongreso sutikimą skirti Ira
kui 87.5 mlrd. dolerių ir nu
siuntė įstatymo projektą del re
kordiškai didelių papildomų iš
laidų prezidentui George W. 
Bush, kuris siekė šių pinigų ka
ro nuniokotos valstybės atsta
tymui ir okupacijai finansuoti. 

J u n g t i n i ų Tautų (.JT) Ge
neralinė Asamblėja antradienį 
dvyliktus metus iš eilės didžiu
ma balsų pritarė, kad butų pa
naikintas prieš 40 metų Va
šingtono Kubai paskelbtas eko
nominis embargas, kurį Hava
na prilygina genocidui. JAV pa
skelbė Kubai prekybos ir kelio
nių embargą po to, kai 1961 
metais Fidel Castro numalšino 
Centrinės žvalgybos valdybos 
(CIA) remiamą perversmą. 

Vaš ing tonas . JAV pirma
dienį paneigė, kad jos kelia 
grėsmę taikai pasaulyje, ir pa
brėžė, kad europiečiai, kurie 
įvardijo JAV ir Izraelį pavojin
giausiomis valstybėmis, pakeis 
šią savo nuomonę įtikinti faktų 

„Visus Jungtinių Valstijų 
veiksmus skatina noras bend
radarbiaujant su savo draugais 
ir sąjungininkais stiprinti pas
tovumą, taiką ir laisvę visame 
pasaulyje", sakė Valstybės de
partamento atstovo spaudai pa
vaduotojas Adam Ereli Euro
pos Komisijos (EK) užsakymu 
Eurobarometro at l iktas tyri
mas, kurio metu kiekvienoje 
Europos Sąjungos (ES) valsty
bėje buvo apklausta po 500 
žmonių, parodė, kad 59 proc. 
europiečių laiko Izraelį grėsme 
taikai pasaulyje 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos preziden

tas Vladimir Putin įsitikinęs, 
jog jėga tarptautiniuose reika
luose gali būti panaudota tik 
JT Saugumo Tarybos sprendi
mu. Tačiau, pasak jo. Rusija 
pasilieka teisę į užkardomąjį jė
gos panaudojimą savo valstybi
niams tikslams ginti ..Kai dėl 
galimo jėgos panaudojimo tarp
tautiniuose reikaluose, tai mes 
manome, jog tai kraš tu t ine 
priemone, mes nepritariame jė
gos panaudojimui tarptaut i 

niuose reikaluose. Dabartinė 
tarptautine teisė nustatė griež
tus galimybės panaudoti jėgą 
reikalavimus. Jėga gali būti pa
naudota tik Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos sprendimu", 
pareiškė Rusijos valstybės va
dovas. V. Putin pabrėžė, kad 
šiuolaikinė Rusija nė karto ne
pažeidė šių pagrindinių tarp
taut inės teisės principų Pa
klaus tas apie Rusijos bran
duolinių atgrasymo pajėgų ko
kybinių ir kiekybinių rodiklių 
gerinimą, prezidentas atsakė, 
jog „visos branduolinės valsty
bės gerina savo branduolinį po
tencialą, ir Rusija darys tą pa
tį". 

Maskva . Didžiausia Rusi
jos naftos bendrovė „Jukos" 
antradienį pranešė, kad suimto 
jos įkūrėjo Michail Chodor-
kovskij. kuris atsistatydino 
siekdamas apsaugoti bendrovę 
nuo tolesnio teisėsaugos insti
tucijų persekiojimo, postą už
ims Rusijoje gimęs amerikietis 
56 metų Semion Kukės paskir
tas „Jukos" direktorių tarybos 
pirmininku Turtingiausiu Ru
sijos žmogumi vadinamas M 

Chodorkovskij buvo su imtas 
prieš 10 dienų. J a m pateikti 
kaltinimai pagal septynis bau
džiamojo kodekso s t raipsnius , 
tarp kurių yra vengimas mo
kėti mokesčius bei sukčiavimas 
itin stambiu mastu. S Kukės 
praėjusio amžiaus aštuntajame 
dešimtmetyje iš Sovietų sąjun
gos emigravo į JAV. tačiau vė
liau sugrįžo į Rusiją. Nuo 1998-
ųjų iki šių metų pradžios j is va
dovavo kitai Rusijos naftos ga
vybos įmonei TNK, kuri susi
jungė su Didžiosios Britanijos 
naftos milžine „British Petro
leum" (BP>. S. Kukės vadovaus 
bendrovei ..JukosSibneft". Ši 
firma taps vienvalde Rusijos 
naftos pramonėje, kuri kontro
liuos apie 29 proc. . juodojo 
aukso" gavybos Rusijoje, ir bus 
ketvirta pagal dydį naftos ir du
jų pramones grupe pasaulyje. 
Prieš sugrįždamas į Rusiją pra
ėjusio amžiaus dešimtojo de
šimtmečio viduryje. S. Kukės 
JAV dirbo naftos pramonėje. 
Kartą jis yra sakęs, kad renkasi 
darbą Rusijoje, nes „darbas ten 
įdomus — kiekvieną dieną lau
kia naujas iššūkis" 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SKAUTYBES 
KELIAS 

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

ČIKAGOS ASS ŠVENTĖ 
Septyniasdešimt devyne

rius metus veiklos Akademi
nis Skautų Sąjūdis pažymėjo 
iškilminga sueiga ir pokyliu. 
Ji pirmus žingsnius žengė Lie
tuvos universitete Kaune ir. 
sąlygoms pasikeitus, išsiplėtė 
per visą pasaulį. Ir dabar ji 
studijuojančiam jaunimui die
gia meile tėvynei, norą padėti 
Lietuvai. 

Sis minėjimas pradėtas 
spalio 12 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje 
Mišiomis už mirusius narius 
ir aplankant jų kapus Šv. 
Kazimiero bei Tautinėse ka
pinėse. 

Spalio 18 d. YViUovvbrook 
salėje įvyko iškilminga sueiga. 

Susirinko arti 100 akademikų 
ir svečių. Sueigą vedė fil. 
Vytenis Kirvelaitis. 

Išsirikiavus spalvomis pa
sipuošusiems akademikams, 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
įneštos Akademikių skaučių 
draugoves ir Korp! Vytis vė
liavos. Tylos minute pagerbta 
ir pnsiminti mūsų mirę nariai. 

Pasižadėjimus davė: Aud
ra Rupinskaitė — pakelta į 
tikras nares, ir Vytautas 
Januškis — pakeltas į Korp! 
Vytis senjorus. 

Į filisterius pakelti: 
senį. Paulius Atkočiūnas. 

Michigan State University — 
Chemis t ry /Env i ronmenta l 
Science: 

Č i k a g o s A k a d e m i k ų s k a u t ų m e t i n ė j e šventėje, b u v o į t e i k t a 200: j m, V y d ū n o fondo premi ja . Iš k a i r ė s : V y d ū n o 
fon<i<> t a r y b o s p i r m . i i i . L e o n a s M a s k a l i u n a s , fil. J ū r a t ė V a r i a k o j i e n e . 2 0 0 3 m. V y d ū n o fondo p r e m i j o s l a u r e a t e 
fil. d r . M i l d a B u d r i e n e , fil. V y t a u t a s M i k u n a s . V y d ū n o fondo v a l d y b o s p i r m . fil. Š a r ū n a s R i m a s . 

E u g e m j a u s B ū t ė n o n u o t r . 

senj. Dainius Brazaitis. 
Saint Xavier l.'niversity — 
Biology: 

senj. Linas Gierštikas. De 
Paul University — Buhalte
rija: 

t.n. Megan Hauptman. 
Lovola Universitv — Educa-

Naujiej i A S S Č i k a g o s s k y r i a u s n a r i a i , fš k a i r e s : I .1 
t .n . A u r e l i a K o n c i u t e . t n S iga V a s a i t v i e . t n. A u d r a RirįMtiskaite. sen. Vy 

.n i \ as A u d r a B i e l s k u t e , 
t a u t a s J a n u š k i s . 

Eugenijaus Būtėno nuotr 

t.n. Elytė Maurukiene. IIT 
— Chemical Engineering: 

t.n. Rima Žukauskaitė. 
University of Illinois at Chi-
cago — Muzika; 

senj. Vilius Žukauskas. 
Southern Illinois University 
— Forestry-

Išnešus vėliavas, broliai 
pasižadėjimą davusioms se
sėms — A. Rupinskaitei. V. 
Sušinskaitei, A. Bielskutei.- R. 
Milo. A. Končiūtei. S. Vasai-
tytei — sudainavo „Tau. sesu
te, puikios gėlės", o sesės bro
liui Vytautui — „Linelius 
rauna ne viena"7... 

Sueigoje dalyvavęs. LSS 
Tarybos pirmininkas v.s. fil. 
Rimantas Griškelis pasveiki
no ir apibūdino akademikų 
darbą bei talką skautams. 
Taip pat sueigoje dalyvavo fil. 
Zita Rahbar — ASS centro 
vadijos pirmininkė, fil. Leonas 
Maskaliunas — Vydūno fondo 
tarybos pirmininkas, fil. 'Ro
mas Rupinskas — I>SB n o 
riausias skautininkas. Vaišė
se dalyvavo LSS Seserijos vy

riausia skautininke v.s. Dalia 
Trakienė. 

Sueiga baigta tradicinėmis 
dainomis: ..Gaudeamus" ir „Die
vui, tau tėvyne ir žmonijai". 

Pasivaišinus fil. Šarūnas 
Rimas Vydūno fondo valdybos 
pirmininkas. įteikė dr. fil. Mil
dai Budrienei visuomeni
ninko premiją, pritariant visai 
salei gausiu plojimu. Filisterė 
M. Budrienė yra akademike 
nuo 1934 metų ir aktyviai 
reiškėsi sąjūdžio veikloje bei 
vadovavime. 

Filisteriai J. Kudirkienė ir 
J. Variakojis nuosekliu, vaiz
dingu pasakojimu pristatė ju
biliejinę „Karaliaus Mindau
go" stovyklą bei ASS pasto-
vyklę „Karūna 1253" įvykusią 
šiais metais Kalifornijoje. 
Skaidrių pagalba sudarė labai 
išsamų programos ir stovyk
linės veiklos vaizdą. 

Po vaišių šokiai, pradėti 
naujųjų akademikių tradici
niu valsu, tęsėsi, linksmai įsi
jungiant ir vyresniems bei jau-B' 
niems. brolis Ju s t i na s 

SALOMĖJA KNISTAUTIENĖ — MOTINA, SKAUTININKE, GERŲ DARBŲ PUOSELĖTOJA 
„Žmogus tiktai tiek žmo

gus, kiek jisai turi valios gerą 
daryti" — šv. Augustino žo
džiai grįžta atmintin, kai pri
simenam Salomėją Knistau-
tienę. po ligų ir operacijų vėl 
sugrįžusią į Cleveland. OH. 
lietuvių „gerų darbelių" veiklą 
Dievo Motinos parapijoje, židi-
niečių darbuose ir kitur su 
nuoširdžia talka bei dosnia 
širdimi. 

Čia perduodamos kelios 
mintys dabar nesutampa su 
kokia nors Salomėjos svarbia 
gyvenimo data. Ji jau 1999 
metais švente 80-jj gimta
dienį. Žengia Į 85-sius. Kai ji 
2003 m. balandžio 3 zidinie-
tems skaitė paskaita Cleve
land. prisiminė ir savo nueitą 
gyvenimo bei skautavimo ke
lią. „Gimiau kaip Salomėja 
Šeporaityte gražiame -Jiesios 
kaimelyje, kur Jiesios upe 
įteka i Nemunu. Trys kalnai 
supa Jiesios kaimeli Kauno-
Panemtines rajone". tarė ji 
savo klausytojams. Panemu
nės bažnyčioje pakrikštyta, 
mokėsi Kauno III gimnazijoje. 
kur apsilankiusi dr. Ksavera 

Kesiunaitė patarė jungtis j 
skautų eiles. Prisiminė savo 
pirmąsias stovyklas Lietuvoje. 

Pirmojoje stovykloje Pa
žaislio pušyne, išklausiusi 
specialios kursus, buvo pa
skirta skiltininkes pareigoms. 
Kitose dvejose Kulautuvos 
pušyno stovyklose Salomėja 
įgijo didelę patirtį skautų 
uždavinius vykdant... Ketvir
toji Pažaislio stovykla sutapo 
su Lietuvių tautine stovykla. 
Čia buvo atvykusios ir sesės 
angles, vengres, latves, estes. 
suomes, prancūzės, norvegės. 
Tarp kitų darbų Salomėjai 
teko ir vertėjauti. Su penktąja 
Rumšiškės pušyno stovykla 
pasibaigė gražių prisiminimų 
stovyklavimo laikas. Šančių 
rajone buvo amžiumi vyresnių 
skaučių draugoves drauginin
ke. Buvo apdovanota ordinu 
..I"/, nuopelnus". 

Pasitraukus į Vakarus. 
Vokietijos Vv'uorzburgo stovyk
loje vadovavo paukštyčiu 
draugovei. Buvo pakelta į pa-
skautininkės laipsnį. Atvykusi 
į Cleveland, darbą tęsė skau
čių eilėse, kaip zidiniete ir 

skautininkių draugovėje. Sau 
ir šeimai duoną pelnė dirb
dama didelėje spaustuvėje, 
kur buvo labai gerai įvertinta 
ir. priartėjus pensininkės am
žiui, buvo paprašyta darbą 
tęsti toliau. Taip ji dirbo 
dešimt metų ilgiau, negu lei
džia oficialus pensijos amžius. 
Antano ir Salomėjos vaikai: 
sūnus inž. Antanas ir duktė 
Gražina, kuri ištekėjo už inž. 
Raimundo Kudukio, Cleve
land miesto įmonių direkto
riaus. Jam įsijungus į respub
likonų partiją, visa Kudukių 
šeima tapo plačiai žinoma, ne 
tik vietinių aukštųjų parei
gūnų, bet ir toli už Cleveland 
ribų. Taip jų sūnaus Rai
mundo vienas iš krikšto tėvų 
buvo JAV viceprezidentas 
Nelson Rockefolior. o dukters 
Gražinos Aleksandros Cle
veland meras Ralph Perk. 
Tėvas inž. Raimundas žuvo 
motociklo avarijoje. 

Per visa dešimtmeti Ku
dukių šeima stipriai reiškėsi 
amerikiečių ir lietuvių veiklo
je. Nesvetimi buvo socialiniai 
ir politiniai darbai. BALFas ir 

„ V i l t i o part rM'rvsI i - ' " p r a n i - i m o metu l ' , , , | i i n «'l< \ < I-1titl MI I Dievo Motinos parapijos s.IICĮC Iš ka i res clr - lolm 
DiSte i l . iu i i I.I / u ii.ii i l . \ un (: r.i/1 u.i Knduk i i ne n Si lpnu I.I Km- t . n it ietie Vlado Bacevičiaus nirnt ranka 

Lietuvių Bendruomenė susi
laukdavo talkos. Gražina buvo 
viena „Vilties" partnerystės 
kūrėjų — rėmėjų. Šis gera
norių gydytojų vienetas, 
vadovaujant Cleveland uni
versitetinės klinikos profeso
riui dr. John DiSteffano, ben
dradarbiaujant su Klaipėdos 
miesto ligoninės chirurgu 
Algimantu Šlepavičiumi. dr. 
Vytautu Grykšu ir kitais at
likdavo vaikams įvairių veido 
deformacijų sunkias operaci
jas Lietuvoje. Daktarų grupė 
vasaros metu vykdavo Klaipė-
don. Šis geranoriškas darbas 
tęsėsi keletą metų. 

Vyrui mirus. Salomėjai 
teko ir visi šeimos rūpesčiai, 
bet jai nepritrukdavo energi
jos toliau tęsti gerų darbų se
riją lietuvių išeivių bei Lie
tuvos labui. Ypač Salomėja 
gerą širdį rodė. kai. atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę, vi
sose1 srityse atgijo nuoširdus ir 
platus bendradarbiavimas 
tarp Lietuvos ir Amerikos išei
vijos. J Cleveland vyko ir žino
mi politikai, mokslo žmones, 
dideli ir maži ansambliai, me
nininkai. Organizacijoms — 
kvietėjams iškildavo daug 
problemų su nakvynėmis, pri
ėmimais, renginių organizavi
mu, biudžeto subalansavimu, 
dovanomis ir 1.1. Salomėja cia 
įsijungė plačiu mastu. Cle
veland ir jo apylinkėse buvo 
jau įsikūrę apie 3.000 išv lėtin
tųjų asmenų. įvairaus am
žiaus, išsilavinimo ir finan
sinio pajėgumo. Tiktai glau
daus bendradarbiavimu ir ge
ros širdies dėka. tokios prob 
lemos būdavo išsprendžiamos. 
Tiltas per Atlanta buvo pa
statytas. Salomėja ypač daug 
ir dažnai ištiesdavo savo pa
galbos ranka, kai reikėdavo 
surasti nakvvnes 

Salomėja mielai atidary
davo savo vaišingų namų du
ris. Tai akivaizdu, vartant 
storoką jos „Svečių knygą", 
kur svečiai pasirašydavo ir 
trumpai išreikšdavo savo pa
dėką. Jų daug ir tikrai gražių. 
Gaila, kad visų jų čia pakar
toti neįmanoma. Pasitenkin
sim nors keliomis; Vytautas 
Landsbergis: ..Džiaugiuosi Jus 
sutikęs, linkiu viso, kas geriau
sia". Klaipėdos uosto muzi
kantai: „Ačiū už motinišką 
šilumą, dėmesį žmonėms". 
Edita ir Vilius Poigazelskiai: 
„Sveikatos ir džiaugsmo Jums 
ir Jūsų šeimai, besirūpi
nantiems Lietuva ir jos žmo
nėmis". „Koks šios kelionės 
didžiausias Įspūdis? Amerika 
ir jos lietuviai. Ne, turbūt, 
atvirkščiai. Ačiū Jums už gerą 
širdį". — Rimantas Pleikys. 
„Žmogui nebuvus Lietuvoje, 
labai įspūdinga, lyg tai tampi 
Lietuvos piliečiu. Ir Jūsų dėka 
taip ir įvyko", — Raimundas 
Kiršteinas. „Niekada nesu 
sutikęs tokio svetingumo. Juo 
galėtų didžiuotis lietuvis ir tik 
Amerikoje". — Robertas Gruš-
nys. „Noriu, kad, aplenkiant 
gamtos įstatymus, būtumėt 
visada jauna, kad kasdieni
niai rūpesčiai nesendintų 
Jūsų". — Astejus Posk. Klai
pėda. 1992. „Dėkojame Dievui 
už nuostabią pažintį su Ju
mis". — Rita ir Benediktas 
Petrauskai. Klaipėdos meras. 
...Malonu buvo apsilankyti Jū
sų svetinguose namuose", — 
Vytautas Šliupas. Kalifornija. 
1992. „Šiluma ir gerumu 
dvelkia šita lietuviškumo sala 
Clevelande. Geni rasti savus 
namus ir savus žmones toli 
nuo gimtines". - Aurelija Ma-
lakauskaite. ..Kol goris žemėje 
nežuvo, kol yra žmonių pagal 
Evangelija gyvenančių, tol 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaianaos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
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VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

630-941-2609 

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 
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gyvuos pasaulis ir mūsų Lie
tuva", — kun. Algirdas Palio
kas. „Žaviuosi Jūsų kantrybe 
ir ištverme globoti visus mus, 
kas tik atvažiuoja iš Lie
tuvos". — Virginija Krivic-
kienė. Vilniaus universitetas. 
„Kaip smagu pajusti Jūsų 
nuostabią lietuvišką dvasia". 
Groalė ir Jūras Palukaičiai. 
„Išvažiuodami paliekame čia 
širdies gabaliuką. Jus esate 
nuostabi. Laukiame Lietu
voje", — Valerijus ir Zuzana 
Šisikolovai. „Likimas skyrė 
man atvykti j Amerika ir 
gyventi Jūsų namuose visą 
mėnesj. Turiu prisipažinti, 
kad visą ta laiką, jausdamas 
Jūsų globą, paramą, dvasinę 
šilumą ir gėrj. aš jaučiuos, 
kaip namie. Tai padėjo man 
skirti visas jėgas mokslui. 
Lietuvos medicinos problemų 
sprendimui. Bučiau laimin
gas, jei galėčiau nors (ialj 
mano patirto gorio Jusu 
namuose, grąžinti Jums. kai 

Jūs būsite mano svečias ar 
gyventojas", — Algirdas Šle-
pavičius, M.D.. Klaipėda. 
„Labai dėkoju namams tiek 
lietuvių pagelbėjusiems. Su 
Dievu. p. Salomėja". — Alfon
sas Eidintas, ambasadorius. 
„Čia gera, čia linksma, čia lyg 
mano namai", — tenoras Bro
nius Tamašauskas. ..Dėkoju 
Jums už paramą moksle čia 
Amerikoje, už dovanas ir ke
liones, už vakarus prie stalo". 
— gydytojas Vytautas Gryk-
šas. Klaipėda. „Buvo nepa
prastai malonu taip netikėtai 
su Jumis pabendrauti, su 
moterimi, kuri nepriklauso
mos Lietuvos laikais skraidė 
lėktuvu". — Olga Oapione-Čapas. 

Čia galėčiau tuos linkė
jimus tęsti (knygoje 66 psl.) ir 
tęsti, bet bijau, kad gali pri
trukti laikraštyje vietos. Sa
lomėja, nugalėjusi visas ligas, 
ilgai lik mūsų tarpt1, kaip gerų 
darbų gyva liudininke' 

Vacys Roeiūnas 
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO ROLANDO PAKSO 
KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES 

Lietuvos Respublikos pre
zidentas Rolandas Paksas dėl 
šalyje susiklosčiusios padėties 
pirmadienį, lapkričio 3-iąją, 
per Lietuvos televizijas krei
pėsi į Lietuvos žmones. 

„Mielieji Lietuvos žmonės, 
Rytoj išvykstu į Briuselį, 

kur Europos Parlamente pri
statysiu Lietuvos interesus 
Europos Sąjungoje. Negalė
čiau išvažiuoti neįvertinės 
pastarųjų dienų įvykių. 

Aš džiaugiuosi, kad šian
dien Seime sudaryta komisija, 
kuri, tikiuosi, objektyviai ir 
sąžiningai ištirs paviešintas 
versijas. Žmonės turi žinoti, 
kas iš tiesų dedasi šalyje. 

Manau, kad pastarųjų 
dienų įvykiai - lūžio taškas. 

Jauno aukštos kvalifikaci
jos vakarietiškų pažiūrų, gerai 
euroatlantinėse struktūrose 
vertinamo specialisto Gintaro 
Bagdono skyrimas Valstybės 
saugumo departamento vado
vu sulaukė įnirtingo pasiprie
šinimo. 

Akivaizdu, kad valstybei 
jau padaryta didžiulė žala. 

Neatmetu galimybės, kad 
šitaip norima pakenkti nuo
sekliam ir sparčiam Lietuvos 

žengimui į NATO bei Europos 
Sąjungą. 

Sėkmingas valstybės žen
gimas į saugią ateitį jokiu bū
du negali būti sulėtintas. Esu 
pasiryžęs visomis išgalėmis 
remti Lietuvos pažangos pro
cesą. 

Suvokdamas, kad dabarti
nė padėtis labiausiai kenkia 
Lietuvos užsienio politikai, 
šiandien kalbėjausi su Euro
pos Sąjungos ir NATO valsty
bių ambasadoriais. Patikinau 
juos, kad Lietuvos užsienio 
politikos prioritetai ir strate
ginės raidos kryptys nesikei
čia. Jaunai valstybei tenka 
sudėtingas demokratijos ir 
valstybingumo egzaminas. Ti
kiuosi, kad jį išlaikysime, rem
damiesi teisingumo ir žmo
giškojo orumo principais. 

Mano vienareikšmiška 
pozicija dėl piktnaudžiavimo 
skirstant žemės sklypus, dėl 
susikompromitavusių teisėjų 
ir diplomatų, dėl nusikalsta
mo Europos Sąjungos lėšų 
skirstymo, pagaliau Valstybės 
saugumo departamento vado
vo kandidatūros pasirinkimas 
- sulaukė įnirtingos reakcijos. 
Aš matau aršų, ilgalaikį ir 
sunkiai suvokiamą pasiprie

šinimą. Esu apstulbintas, kad 
Valstybės saugumo departa
mento pažyma premjerui ir 
prezidentui buvo pateikta tik 
po dešimties dienų. 

Griežtai atsiriboju nuo 
visų dabar skleidžiamų gandų 
esą galiu būti įtakojamas 
nusikaltėlių. Atsakingai pa
reiškiu, kad nesu pasirašęs jo
kių sutarčių, kurios kenktų ar 
pažeistų valstybės interesus 
ar įstatymus. 

Lietuvos žmonės gerai 
žino, kad aš niekada nepasi
rašau sutarčių, kurios yra 
nepriimtinos Lietuvai. Savo 
veikla nesu pažeidęs nei Kons
titucijos, nei įstatymų. Esu 
saistomas tik Lietuvos žmo
nėms duotos priesaikos. 

Negaliu prisiimti atsako
mybės už visas Lietuvos sau
gumo departamento pasiklau
sytuose telefono pokalbiuose 
išsakytas trečiųjų asmenų 
mintis. Taip pat negaliu sutik
ti su tuo, kai teisiama nelau
kiant tyrimo išvadų Tokia prak
tika, kai iš anksto skubama 
skelbti kaltuosius, net nepai
sant nekaltumo prezumpcijos, 
nepriimtina teisinėje valstybėje. 

Mielieji žmonės, 
Niekada neleisiu, kad įta-
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rimo šešėlis kristų ant pre
zidento institucijos, o juo la
biau - visos valstybės. 

Jeigu bus įrodyta, kad kas 
nors iš mano patarėjų yra pa
žeidęs įstatymus arba tarny
binę etiką - su tokiais parei
gūnais bus nedelsiant atsi
sveikinta ir jie atsakys pagal 
įstatymus. 

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Tai, ką tenka išgyventi 
šiomis dienomis, priimu kaip 
skaudžią pamoką ir apgai
lestauju, kad ji žeidžia ir Jus, 
brangūs Lietuvos žmonės. Kvie
čiu visus ramiai vertinti susik
losčiusią situaciją. Tikiu, kad 
tiesa, kuri neišvengiamai pa
aiškės, mus visus sustiprins." 

Prez identas . 

AR LIETUVIAI VAŽIUOS IEŠKOTI DARBO Į VAKARŲ EUROPĄ 
Sociologinės apklausos ro

do, jog daugiau nei trečdalis 
Lietuvos gyventojų neatmeta 
galimybės darbo ieškoti Vaka
rų Europoje, kai Lietuva taps 
Europos Sąjungos nare, t.y. 
nuo kitų metų gegužės. Kiti 
planuoja įsidarbinti labiau 
išsivysčiusiose Rytų ir Vidurio 
Europos šalyse kandidatėse. 

Prieš referendumą dėl Lie
tuvos narystės Europos Są
jungoje aiškinta, jog mūsų ša
liai, įstojus į šią sąjungą. Lie
tuvos gyventojams atsivers 
neribotos galimybės įsidarbin
ti visoje Europoje. Tačiau il
gainiui aiškėja, jog galimybės 
visgi ribotos. Iš pat pradžių 
penkios šalys. t.y. Didžioji Bri
tanija. Airija. Olandija, Dani
ja, Švedija pareiškė netai
kysiančios jokių apribojimų 
įsidarbinant piliečiams iš Ry
tų Europos, taigi ir iš Lietu
vos. Netrukus paaiškėjo, jog 
Švedija šio savo apsisprendi
mo atsisakė, o likusios ES ša
lys jau iš pat pradžių nu
sprendė įvesti pereinamuosius 
laikotarpius. Kai kurios, tar
kime. Vokietija ir Austrija, net 
pakankamai ilgus septynerių 
metų pereinamuosius laiko
tarpius, t.y. turės praeiti tiek 
metų, skaičiuojant nuo kitų 
metų gegužės, kad Lietuvos 
gyventojai laisvai galėtų įsi
darbinti Vokietijoje ir Austri
joje. Kitose ES šalyse perei

namieji laikotarpiai kiek 
mažesni. 

Deja, net ir dabartinėse 
valstybėse kandidatėse įsi
darbinti nebus taip paprasta, 
omenyje turime Lenkiją, 
Vengriją. Čekiją, Estiją ir ki
tas. Sunkoka įsidarbinti bus 
tose valstybėse, kur didelis 
nedarbas, tarkime. Lenkijoje, 
Slovakijoje. 

Kaip paaiškėjo, dauguma 
šalių kandidačių šiandien dar 
nėra nustačiusios tvarkos, 
kaip jose galės įsidarbinti kitų 
valstybių kandidačių ar vals
tybių narių gyventojai. Lietu
vos ambasados Lenkijoje ant
rasis sekretorius Vidmantas 
Verbickas paaiškino: 

- Lenkijos vyriausybė dar 
nėra parengusi dokumentų 
būtent tuo klausimu, kaip bus 
įdarbinama, nepriklausomai 
ar tai naujos šalys narės, ar 
jau esančios Europos Sąjun
goje, kaip tai bus daroma. Šiuo 
metu užsieniečio įdarbinimas 
Lenkijoje yra gana sudėtingas, 
sistema truputį panaši į 
Lietuvos. 

Kaip spėjama. Lenkijoje, 
Latvijoje, Slovakijoje bus pasi
rinktas ne pats liberaliausias 
variantas dėl užsieniečių įsi
darbinimo. Iš esmės šalys dvi
šaliais susitarimais galės pa
naikinti pereinamuosius lai
kotarpius, tačiau prognozuoja
ma, jog ši priemonė nebus po

puliari. 
Kaip paaiškino Darbo bir

žos Statistikos poskyrio vedėja 
Rasa Babenskienė, nuo 2005 
metų sausio apie visas laisvas 
darbo vietas Europos Sąjun
goje bus informuojama Eu
ropos užimtumo tarnybų vadi
namajame Eures tinkle. 

Per pastaruosius dešimtį 
metų į įvairias užsienio šalis 
gyventi ir dirbti išvažiavo per 
200,000 Lietuvos gyventojų. 

Darbo ir socialinių tyrimų 
instituto vadovas Algis Šileika 
prognozuoja, jog kitąmet vėl 
galimas didesnis nutekėjimas, 
t.y. kadangi Didžioji Britanija, 
Airija ir Danija netaikys apri
bojimų įsidarbinant, tai spėja
ma, jog nemažas kiekis lietu
vių apsispręs išmėginti laimę 
būtent šiose šalyse. Anot Ši
leikos, tai natūralu, nes uždar
biai Vakarų Europoje 6 kartus 
didesni nei Lietuvoje ar kitose 
panašiose šalyse. 

Ekonomistų skaičiavimais, 
dirbti kitose šalyse specialistai 
susigundo, kai atlyginimai ten 
ir gimtinėje skiriasi šešis ar 
daugiau kartų. O juk medikų, 
bibliotekininkų atlyginimai 
Lietuvoje net 10 kartų mažes
ni nei ES valstybėse. A. Šileika: 

- Padidės, be abejo. Padi
dės žmonių skaičius, kada at
sivers sienos, ir į tas šalis, ku
rios nereglamentuos atvyki
mo, leis laisvai Lietuvos pilie

čiams vykti dirbti į ES šalis, 
matyt, aiškiai padidės ir visų 
pirma tų gerų, sąžiningų dar
buotojų, kurie čia vienaip ar 
kitaip Lietuvoje nepritapo. 

Kiti pašnekovai nemano, 
jog lietuviai masiškai plūstels 
į Vakarų Europą ieškoti 
darbo. Neabejojama tik tuo, 
kad dabar ten dirbantieji nele
galiai užsiregistruos ir dirbs 
legaliai. Todėl taip susidarys 
įspūdis, jog iš Lietuvos trau
kiasi daug darbo jėgos. 

R. Babenskienė ragina 
darbo neturinčius žmones ne
pasiduoti emocingiems ragi
namas ir nevykti į užsienio 
kraštus ieškoti laimės visiškai 
tam nepasirengus. 

- Vis tiek reikėtų prieš iš
važiuojant pasidomėti, kokios 
ten sąlygos, ką ten galim gau
ti, kur susirasti gyvenamą vie
tą, nevažiuoti nieko nežinant 
ieškoti darbo. Tai mūsų Eures 
biurai (bus visoje Lietuvoje 8 
Eures biurai) tuo ir užsiims, 
kad pakonsultuos žmones, ir 
taip pat. pasikeičiant informa
cija, galima bus paieškot žmo
gui darbo su palankesnėmis 
darbo, gyvenimo sąlygomis. 
Kad nebūtų taip: nuvažiuoja, 
ieško ir nieko neranda, juk 
nuostoliai bus dideli. - kalbėjo 
R. Babenskienė. 

Gintaras Sarafinas 
Laisvosios Europos 

radijas 

Didžioji valstybės 
paslaptis 

Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburg. FL. skyriaus valdyba. Iš 
kairės: Irena Korsakiene, Elena Jasaitiene (pirm). Elena Purtuliene. Taip 
pat priklauso Nijolė Dimienė. E. Vodopal ienės nuotr. 

Kai Lietuvos vadovai, — 
prezidentas, Seimo pir
mininkas, premjeras, 

krašto apsaugos ministras, 
kariuomenės vadas ir VSD 
direktorius, — praėjusį penk
tadienį susirinkę į Preziden
tūrą svarstė, ar šios vyriausios 
Lietuvos valstybės įstaigos 
aplinką neigiamai liečiantį 
dokumentą, pažymėtą pasta
ba „slaptai", viešinti ar ne, 
„Respublika" buvo išspausdi
nusi ir rengėsi platinti. Šešta
dienį, lapkričio 1, VSD direk
toriaus Mečio Laurinkaus 
pasirašytą pažymą savo ran
kose turėjau ir aš, išsispaus
dinęs iš Internet tinklo. Štai, 
koks šios, Lietuvą apstulbinu
sios, „didžiosios valstybės 
paslapties" likimas. 

Griebiau ją skaityti, o per
skaitęs, irgi vos neapstulbau. 
Toje, lyg branduoline bomba 
virš Lietuvos sprogusioje, pa
žymoje nei tiek daug paslap
ties, nei tiek daug naujo, tad 
niekaip negaliu suvokti, kodėl 
toks, prezidentą Rolandą Pak-
są tiesiog į kartuves tem
piantis, sujudimas? Ir kodėl, 
būtent jį? Čia jau daug kartų 
girdėti, deja, dar vis neišryš
kinti, teiginiai, samprotavi
mai, prielaidos, kurias kaip 
tik Valstybės saugumo depar
tamentas turėjo išnarplioti ir 
ne visuomenei skelbti, bet ati
duoti teisėsaugai spręsti. Argi 
pažymoje minimas „agresyvus 
Rusijos stambaus kapitalo 
skverbimasis į strategiškai 
svarbius Lietuvos elektros, 
dujų, naftos, transporto sri
tis", arba kad, „Lietuva pa
naudojama, kaip trečioji šalis, 
nusikaltėliams vykdant kon
trabandą, pinigų plovimą, gink
lų bei dvigubo panaudojimo 
medžiagų prekybai ir plati
nimui, ir kad tai kenkia Lie
tuvos prestižui", VSD tik da
bar tebuvo pastebėtas, kaip 
tvirtina savo parašu Laurin
kus? Visuomenė jau daug me
tų apie tai skaito spaudoje, 
nusistebėdama, kodėl tokie 
nusikaltimai iki šiol dar nesu
tramdyti. Ar ne VSD uždavi
nys, užuot bendrybėmis slap
tuose pranešimuose preziden
tui bėdas kūrus, tų visų nu
sikaltėlių paslaptis susekti, 
išaiškinti, sutelkti medžiagą, 
paruošti bylas ir atiduoti tei
sėsaugos bei kitoms atitinka
moms įstaigoms vykdyti? Kiek 
per savo kadencijos bene pen
kerius metus VSD direktorius 
Mečys Laurinkus tokių užda
vinių atliko? O ar ne preziden
to Pakso pastangomis tik per 

pirmuosius jo šešis kadencijos 
mėnesius buvo išryškinti že
mėtvarkininkų, teisėjų, kon
sulų, ES pinigų švaistytojų, 
vaistų skirstytojų prasižengi
mai su įstatymais? Ir kas žino, 
kodėl kliūva įtariamųjų ryš
kinimo tolimesnė eiga, kurios 
Paksas jau keletą kartų pa
sigedo? Ar VSD vadovas ne
galėtų ir tos paslapties suži
noti? Nejaugi šie prasižengi
mai trimis teisėjais, septy
niais konsulais bei keliolika 
žemėtvarkos vadovų ir pasi
baigia? 

Skaitytojams noriu pri
minti, kad šio mano rašinio 
tikslas nėra Lietuvos prezi
dentą teisinti, ginti ar baltinti. 
Taip daryti net nesugebėčiau, 
nes savo nuomonei susidaryti 
turiu tik viešas žinias, nei už
kulisiai, nei paslaptys man 
neprieinamos, tačiau taip pat 
negaliu sutikti su tokiu kai 
kurių oponentų, tarp jų ir poli
tikų, net prezidento kolegų, 
išankstiniu jo kaltinimu, nie
ko gero nežadančiu nei prezi
dentui, nei Lietuvai, nei pa
galiau jiems patiems. VSD 
pažymoje tikrai nieko prezi
dentą Rolandą Paksą kalti
nančio ar kompromituojančio 
nėra. Apie jį ten — nė žodelio. 
Neminima net jo pavardė. Ir 
labai sunku suvokti pažymos 
logiką, kai iš vieno pareigūno, 
patarėjo Remigijaus Ačo, pa
daroma visa Prezidentūros 
aplinka, jo 20 minučių atsitik
tinis apsilankymas nusikalti
mais įtariamo asmens, kurio 
jis net nepažįsta, bute — vals
tybės paslapčių išdavimas, o 
daug taukšti ir visur sukalio
tis mėgstančios moters tele
foniniai pliurpalai skelbiami 
kaip visos Lietuvos pražūtis. 
Aplamai tas VSD dokumentas 
labiau panašus į politinėmis 
temomis rašančio žurnalisto 
straipsnį, negu į profesionalų, 
dalykišką aukšto valstybės 
pareigūno pranešimą. Todėl ir 
nenuostabu, kad. klausimą 
apsvarstę, Lietuvos valstybės 
vadovai. Mečio Laurinkaus 
pasirašytoje pažymoje mini
mus teiginius atidavė teisė
saugininkams ištirti. 

Pabaigoje žodelis Rolando 
Pakso naudai: vos tik susipa
žinęs su VSD pažymos turi
niu, savo patarėją Remigijų 
Ačą prezidentas iš pareigų 
atleido. Ačui, jeigu jis nieku 
dėtas, skaudi pasekmė, bet 
šiomis aplinkybėmis Paksas 
kitos išeities neturėjo. Ir, audrai 
praūžus, ramybėn grįžti ge
riau būtų jau su kitu patarėju. 
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Garsioji Kražių jėzuitų 
kolegija 

1614 m. įsteigiama Kražių 
jėzuitų kolegija — pirmoji 
aukštesnioji mokykla Žemai
čiuose. Pradėjo kurtis vienuo
lynas. Kražiai tapo ne tik ad
ministraciniu, religiniu, bet ir 
švietimo centru Žemaitijoje. 
Kražių kolegijos atsiradimas 
anuo metu Žemaičiuose buvo 
didis kultūrinis sprogimas. 

1616 m. laikinuose medi
niuose namuose buvo atidary
ta pirmoji kolegijoje — gra
matikos klasė. Pirmas naujai 
atidarytos kolegijos mokytojas 
buvo Jonas Kochas, atvykęs iš 
Braunsborgo kolegijos. 

Vienu pirmųjų Kražių ko
legijos mokytojų buvo jėzuitas 
poetas Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus, 1617—1619 m. 
dėstęs poetiką ir sintaksę. 

Vienuolynas kūrėsi, stip
rėjo pirmoji aukštesnioji mo
kykla Žemaičiuose. Kolegijoje 
profesoriavo daugybė iškilių 
jėzuitų, mokėsi apie 250-300 
mokinių. Šalia kolegijos veikė 
aukštoji filosofijos ir teologijos 
mokykla patiems jėzuitams ir 
apylinkės dvasininkų mokslo 
žinioms gilinti. Žinoma, kad. 
pvz.. 1677 m. iškilmingame 
posėdyje penki studentai Kra
žiuose apgynė filosofijos tezes 
daktaro laipsniui gauti. 

1618 m. buvo pašventintas 
mūrinės kolegijos kertinis 
akmuo. Šventinimo iškilmėse 
dalyvavo LDK iždininkas 
Jeronimas Valavičius. 1621 m. 
ant Radvilų rūmų pamatų 
jėzuitai pradėjo vienuolyno, 
kolegijos ir seminarijos bažny
čios statybą. Tais pačiais 
metais buvo pašventintas Jė

zuitų Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios ker
tinis akmuo. Statybą mecena
vo Lietuvos Didysis Etmonas 
Jonas Karolis Chodkevičius. 
Šventovę baigė tik 1689 m., 
nes dėl Šiaurės karo bažnyčios 
statyba užtruko. Jėzuitų baž
nyčią Kražiuose konsekravo 
Žemaičių vyskupas Kazimie
ras Pacas tais pačiais 1689 m. 
Tai buvo didžiausia ir puoš
niausia bažnyčia visoje Žemai
tijoje. Ši bažnyčia turėjo 12 al
torių, centriniame altoriuje iš 
Romos buvo atgabenta Leonardo 
da Vinci Švč. Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo paveikslo 
kopija (467 x 266 cm). Šven
tovė turėjo daug kitų vertybių, 
paties karaliaus Jono Sobies
kio buvo apdovanota labai ver
tinga sakykla, kuri jam kaina
vo 6,000 olandiškų talerių. 

Kražių kolegija veikė 
1616—1844 m., kol buvo iš
kelta į Kauną. Tai buvo svar
biausias Žemaitijos švietimo 
bei religinio gyvenimo centras, 
po Vilniaus bene skaitlingiau

sias Lietuvos jėzuitų provinci
jos mokslo židinys, savo pa
jėgumu toli pralenkęs kitas 
jėzuitų kolegijas; čia XVII-
XVIII a. dirbo iki 30-50 jė
zuitų. Tai buvo svarbiausias 
Žemaitijos švietimo centras, 
be bibliotekos turėjo įspūdin
gus geologijos ir numizmatikos 
rinkinius ir net turėjo savo 
teatrą, bei profesionalų chorą 
kasdien giedantį Liturgijoje. 

J ė z u i t ų o rd ino 
pana ik in imas , kolegija 

ka rmel i tų globoje. 
gimnazija 

Po Jėzuitų ordino panai
kinimo 1773 m. Kražiuose be
liko šešiaklasė gimnazija. 
1797—1817 m. kolegijoje dėstė 
Kolainių karmelitai. 1844 m. 
buvo perkelta į Kauną, o jė
zuitų bažnyčia nuo XIX a. pra
džios nebeprižiūrima pradėjo 
griūti ir 1821 m. buvo uždary
ta. 1836 m. šalia kolegijos bu
vusi bažnyčia visiškai sugriuvo. 

Paskutiniuoju Kražių bu
vusios kolegijos — tuomet 

gimnazijos gyvavimo dešimt
mečiu nuo 1834 m. rugpjūčio 
pradžios iki 1840 m. liepos 
pabaigos Kražių gimnazijos 
kapelionu ir bibliotekininku 
dirbo Motiejus Valančius. Ta
da Kražių gimnazija iš buvu
sios 6.000 tomų jėzuitų kolegi
jos bibliotekos, pagal 1803 m. 
sudarytą mokyklos bibliotekos 
inventorių turėjo 3.264 kny
gas. Tokiu knygų kiekiu bei 
atranka, išskyrus Vilnių, nė 
vienas Lietuvos provincijos 
miestas negalėjo pasigirti. 
Knygos lotynų, graikų, italų, 
prancūzų, vokiečių, lietuvių, 
latvių, hebrajų kalbomis, 
išleistos pradedant 1427 me
tais, liudija buvus turtingą 
tėvų jėzuitų ir Kražių kolegijos 
palikimą. Kadangi gimnazija 
turėjo turtingą biblioteką ir 
archyvą, siekusi ankstyvuo
sius kolegijos laikus, M. Va
lančius emc rinkti medžiagą 
savo istoriniam veikalui ..Že
maičių vyskupyste". Be to tam 
darbui panaudojo Žemaičių 
vyskupystes ir Petrapilio ar

chyvų medžiagą. 
1836 m. Jėzuitų bažnyčia 

sugriuvo, 1844 m. nebeliko 
gimnazijos, o carinė valdžia 
tuoj po 1831 m. sukilimo pro-
voslavinimo ir rusinimo tiks
lais Lietuvoje skubiai pradėjo 
nusavinti vienuolynus ir baž
nyčias: tą darbą tęsė ir nuslo
pinusi 1863 m. sukilimą. 

Šv. Roko a t la idai 
Kražiuose 

Šv. Roko, stebuklingojo li
gonių globėjo, atlaidai — se
niausia ir giliausias tradicijas 
turinti Kražių parapijos šven
tė. 1989 metais buvo paskelbta 
Kražiečių sambūrio diena. At
laidai švenčiami išlikusioje 
vienuolių benediktinių vienuo
lyno 1832 m. statytoje Šv. Ro
ko koplyčioje bei pačioje baž
nyčioje. Šv. Roko koplyčia 
kartu yra ir Žemaitijos didikų 
Kšonstauskių gimines mau
zoliejus. Jie buvo Batakių dva
ro savininkai. Juozapas K«on-
tauskis buvo Žemaičių Kuni
gaikštystės pastalininkas. 

Koplyčios rūsio kriptoje ilsisi 
garbingų Žemaitijos bajorų, 
kurie aukomis dosniai rėmė 
benediktinių vienuolyną, pa
laikai. 

Šv. Roką ypač imta garbin
ti, kai. 1709 m. bado ir daugy
bę gyvybių nusinešusios 
1710—1711 metų maro epide
mijos nualinti. Kražių bei pla
čios apylinkės gyventojai rau
domis ir maldomis koplytėlėje 
išmeldė šv. Roką pagalbos. Per 
amžius iš lūpų į lūpas sklido 
pasakojimai, kaip šv. Rokas 
nutolino nelaimes ir išgydė net 
visai beviltiškus ligonius. Iki 
šiol kiekvieno rugpjūčio 16 
dieną 'arba artimiausią sek
madienį po Žolines) tebemel-
džiama sveikatos ir užtarimo. 
šv. Roką pagerbiant dar per 
Kražių skerdynes giedota 
giesme „Šventas Rokai". 

Lietuvoje šv. Roko garbini
mas sustiprėjo 1705 m. Vil
niuje, vėliau ir Kaune. įsteigus 
rokitų kongregacijos vienuoli
ja 

Bus daugiau 
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KLAUSIMAI A. GEČIUI APIE GARBĖS 
TEISMĄ IR JO SKUNDĄ 

A l g i m a n t a s Gečys dien
raščio „Draugas" spalio 15 d. 
numery je laiškų skyrelyje 
skaitytojus supažindina su jo 
skundu del Vytauto K a m a n t o 
veiklos bei bando paaiškint i 
apie JAV Lietuvių Bendruo
menes garbės teismą. 

A. Gečys savo straipsnyje 
pateikia ne visą informaciją, 
todėl aš labai prašyčiau, kad 
A. Gečys arba ki tas JAV LB 
a t s t o v a s plačiai l i e tuv iška i 
visuomenei pate iktų visą ir 
objektyvią informaciją. 

P i rma , dėl Garbės teismo. 
A. Gečys teigia, kad amerikie
tiškos organizacijos tur i vadi
namąs i a s „Etikos komisijas", o 
JAV LB turi Garbės teismą. 
Tačiau JAV LB yra amerikie
t iška organizacija, kur i veikia 
pagal „U.S. Internal Revenue 
Code 501(c) (3)" ir yra inkor
poruota Illinois valstijoje bei 
privalo griežtai laikytis „Ge
nera l Not for Profit Corpo
rat ion Act" nuostatų. A. Gečys 
savo skunde rašo: „.. .nubausti 
t re j iems metams, j a m a t i m a n t 
teisę dalyvauti LB vietų veik
loje, k raš to valdybos, JAV LB 
ta rybos bei kitų ins t i tuci jų 
veikloje". Yra v is i ška i ne 
a išku, pagal kurį „General Not 
for Profit Corporat ion Act" 
paragrafą JAV LB gali tu rė t i 
te ismą ir teisėjus bei daryt i 
sprendimus? Illinois valstijos 
„General Not for Profit Cor
porat ion Act" yra p a r a š y t a , 
kad tokios organizacijos, ka ip 
JAV LB, gali turėti t ik komisi

jas , tačiau komisijos dėl direk
torių veiklos negal i daryti 
jokių galutinių nu ta r imų ir 
skirti direktoriams vienokias 
ar kitokias nuobaudas. Tačiau 
A. Gečys savo skunde siūlo 
nubaust i V. Kamantą . Šiuo 
atveju A. Gečio iniciatyva 
atrodo dar keistesnė, kadangi 
V. Kamantas net nėra JAV LB 
direktorius. Ar gali JAV LB 
turėti Garbės teismą, teisėjus 
bei s laptai suvaržyt i arba 
a t imt i kažkieno asmenines 
teises? Mes gyvename de
mokratinėje visuomenėje, ku
rią saugo JAV konstitucija ir 
įstatymai, ir tik JAV valsty
biniai teismai vienokiu ar 
kitokiu būdu gali atimti ar 
suvaržyti asmenines žmonių 
teises . Būtų labai įdomu 
sužinoti, kaip Garbės teismas 
yra ap ibūdinamas JAV LB 
įstatuose anglų kalba? 

Taip pat norėtųsi užsimin
ti ir apie V. Kamanto rašytą 
„laišką" Lietuvių fondo Įstatų 
komisijos pirmininkui V. Kir-
velaičiui. Kirvelai t is norėjo 
gauti LF Įstatų komisijos na
rių pasiūlymus (komentarus) 
dėl LF „Articales fo Incor-
porat ion" įs tatų pakeit imo. 
Kadangi V. Kamantas nega
lėjo dalyvauti posėdyje, jis 
savo pastabas a t s iun tė elek
troniniu paštu, su kur iuo buvo 
supažindint i posėdžio daly
viai, ir tai buvo grynai darbi
nis sus i raš inėj imas, kuris 
kažkokiu būdu pakliuvo į A. 
Gečio rankas ir vėliau į spau

dą. Gal galėtų A. Gečys pa
aiškinti, kaip ir kodėl tai atsi
tiko? Norėčiau pabrėžti , kad 
V. Kamantas asmeniškai ne
dalyvavo posėdyje ir nebalsavo 
dėl advokatų pasiūlytos rezo
liucijos „Articales of Incorpo-
ration", kur i buvo pr i imta 
vienbalsiai, balsuojant 14 di
rektorių. 

V. Kamantas , ka ip Lietu
vių fondo tarybos narys , iš
reiškė tik savo asmeninę nuo
monę minėtu darbiniu klausi
mu ir, mano nuomone, yra 
tikrai nesąžiningąjį apkalt int i 
šmeižtu a r kažkokia kenks
minga veikla prieš JAV Lietu
vių Bendruomenę. 

Vytautas Kamantas lietu
viškai veiklai yra a t idavęs 
labai daug laiko ir energijos. 
J o indėlis yra didžiulis. J i s 
energingai ir entuzias t ingai 
dirbo eilėje lietuviškų organi
zacijų: JAV Lietuvių Bendruo
menėje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, Pasaulio Lie
tuvių fonde. Aš giliai tikiu, 
kad V. Kamantas ir toliau iš
liks aktyviu Lietuvių fondo 
nariu. 

Aš manau , kad Algiman
tas Gečys supras, jog mes gy
vename laisvame kraš te , kur 
kiekvienas asmuo gali laisvai 
išreikšti savo nuomonę. Kiek 
aš žinau, „BM of Rights" pir
mas „amendment" da r tebe
galioja... 

P o v i l a s K i l i u s 
Lietuvių fondo tarybos 

narys 

N E l TĄ TAIKINJ 

Vacys Kleiza, atsi l iepda
mas į mano „Linkėjimus Lie
tuvių fondui", „Drauge", 2003, 
spalio 22-rą rašo, „... Likome 
prie tos pačios sistemos (įga
liojimais telktis balsus.b/n) , 

kurią B. Nainys d a b a r kri
tikuoja. Ir su pagrindu. . ." 

P r i t a r iu Vaciui Kleizai , 
kad dabar t inė įgaliojimų sis
tema nevykusi ir kad jos kri
tikai pagrindas yra , tač iau jo 
minimuose „Linkėjimuose. . ." 
aš tos sistemos nekr i t ikavau, 
net ir neminėjau. Pas isak iau , 
ir, atrodo, labai a iškiai , tik 
prieš toje sistemoje naudojamą 
būdą, kuriuo LF vadovybė, pa
sinaudodama savo ta rnybine 
(rašinyje ją pavadinau vadybi
ne) padėt imi , t.y. L F adre-
synu, darbo ta lka ir lėšomis, 
susitelkia sau ba l sus , kur ie 
suvažiavimuose viską lemia, ir 
kiti suvažiavimų dalyviai nie
ko nereiškia. Teiginiui pagrįsti 
nurodžiau ir pavyzdį, ir jeigu 
Vaciui Kleizai a r k u r i a m nors 
kitam skaitytojui j is nebuvo 
a iškus , š ta i j i s ryškesnė je 
šviesoje. 

Lietuvių fondo vadovybė, 
nar iams s iųsdama kvie t imus į 
suvažiavimą, į s iun tą įdeda 
tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos nar ių s ą r a šą bei 
adresus, p rašydama negalin
čius į suvaž iav imą a tvykt i 
fondo nar ius savo ba lsus įga
liojimais perleisti j i ems . Sa
vaime aišku, kad šis įgalioji
mų telkimosi būdas y r a pats 
pa r ank i aus i a s ir pave ik iau
sias, nes jų prašančių L F vado
vų sąrašas, į kurį į rašytas ir 
Vacys Kleiza, pasiekia visus 
(7,000 ar daugiau, nes tiksliai 
nežinau, kiek jų d a b a r yra) LF 
narius, ir įgaliojimų prašyto
j a m s ta i nieko neka inuo ja . 
Viską apmoka LF iždas. Je igu 
vadovybei nepr ik lausan t i s LF 
narys , pvz., ka ip a š , tokiu 
būdu norėtų įgaliojimus telk
tis, j is iš ku r nors t u r ė tų gauti 
LF narių adresus , susiorga
nizuoti keliolikos žmonių talką 
ir pats iš savo kišenės apsi

mokėti apie 2,500 dol. medžia
gos paruošimo bei persiuntimo 
(pašto) išlaidų. Teigiu, kad šis 
LF vadovų naudojamas įgalio
j imų telkimosi būdas yra 
neteisėtas. J i s diskriminuoja 
kitus LF nar ius , nes jie negali 
naudotis tomis pačiomis prie
monėmis, kur ias pasiima sau 
LF vadovybė. Šalia to, jis dar 
ir nelogiškas , ir aiškiai 
neetiškas, nes ta ip susitelktais 
kitų, ne savo įnašų, balsais LF 
vadovai vyrauja suvažiavime, 
nesiskaito su kitų suvažiavimo 
dalyvių nuomone ir, svarbiau
sia, pa tys save , kasmet po 
trečdalį, persirenka į tarybą. 
Taip vadovybėje jau įsivyravo 
amžinybė, L F veikloje pa ts 
nesveikiausias reiškinys, ku
rio fondo pradininkai — kūrė
jai labiausiai baiminosi ir suko 
galvas, ka ip tokių dalykų 
išvengti. Savo „Linkėjimuo
se..." aš kaip t ik prieš šią ne
gerovę pasisakiau, siūlydamas 
tuojau pat jos atsisakyti . O jos 
juk galima atsisakyti ir siste
mos nekeičiant, todėl ir nesu
vokiu, kodėl Vacys Kleiza 
skaitytojų dėmesį kreipia į jos 
pusę ir čia ieško kaltų? 

Tą negerovę j au daug metų 
kelia ne v i enas LF na rys . 
Prieš ketver ius metus šiam 
tikslui suvažiavimo išr inkta 
speciali komisija — Viktoras 
Naudžius, P r a n a s J u r k u s ir aš 
pats — buvo ir įstatų pakeiti
mo projektą paruošusi , bet LF 
vadovybė, tos negerovės pagal
ba susigriebusi balsų daugu
mą, po metų vykusiame suva
žiavime šio jų siūlymo neleido 
net svarstyti ir nukovė, kaip 
suvažiavimuose ji nukauna ir 
visus ki tus ja i nepr i imtinus 
pasiūlymus. Tai tiesiog ciniš
kas LF vadovų nesiskaitymas 
su kitų LF narių nuomonėm, 
kurį nors narį galįs priversti 

te isybės ieškoti j a u ir už 
Lietuvių v isuomenės ribų. 
Kam tada bus gerai? 

Tiksli Vacio Kleizos pasta
ba, kad fondininkai yra ne tik 
jo vadovybė, bet visi LF nariai . 
Tačiau, deja, ne visi lygūs. 
Įgaliojimus telkdamasi fondo 
vadovybė naudojasi ta rnybine 
padėtimi, taigi t am t ikra pri
vilegija, kurios netur i visi kiti 
fondininkai . Taigi vadovybę 
vadindamas t ik fondininkais 
suklydau. Užuot rašęs „fon
dininkai" , tu rė jau pa rašy t i 
„privilegijuoti fondininkai". 

B r o n i u s N a i n y s 
Lemont, IL 

N E T I K S L U M A I 

Perskaičiusi Eglės Juod-
valkes straipsnį „Šokinėjimas 
per tvorą..." „Draugo" kultū
r in iame pr iede, p r i s imin iau 
panašius net iks lumus, skaity
tus kituose leidiniuose, gau
tuose iš Lietuvos. Pvz., 1997 
m. Vilniuje Lietuvių kompozi
torių sąjunga išleido knygą 
Stasio Šimkaus „Laiškai žmo
nai". Kompozitorius savo žmo
nai rašo: „Atvykau į Čikagą ir 
aps igyvenau Br idgepor te" . 
Išnašoje parašyta — Bridge-
portas mažas miestelis Connec-
ticut valstijoje. Kur čia logika? 
Nereikia aiškinti . 

Arba, va r t an t gražų, nese
niai Lietuvoje spausdintą dvi
tomį leidinį „JAV lietuviai", 
kiek daug randame netikslių 
faktų. Pvz., parašyta apie dr. 
V. P. Tumasonį: „1947 m. at
vyko į JAV ir apsigyveno Či
kagoje, IL. Dvejus metus s ta
žavosi Šv. Antano ligoninėje, 
vertėsi privačia p rak t ika ir iki 
pensijos dirbo Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje". (Tokios ligo
ninės Čikagoje nėra. Yra Švento 
Kryžiaus) . D a k t a r a s mirė 

1997.111.27 St . Pe t e s . Beache. 
FL. Kas s u r a s Amer ikos že
mėlapyje a r i n t e r n e t e šio mies
to tikrąjį p a v a d i n i m ą ? 

Š iame leidinyje k i t as pa
vyzdys. Mūsų gera i ž inomas 
buvęs veikėjas A n t a n a s Olis 
gimė Bridgepor te , IL. Vėl tas 
n e l a i m i n g a s B r i d g e p o r t su
maišė faktus . Olis g imė, augo, 
mokėsi ir ve ikė Čikagoje. I Je i 
gu kas nežino, kas y r a Brid
geport , tai Čikagos mies to ra
j o n a s , netol i m i e s t o cen t ro , 
v ienas pirmųjų ir sen iaus ių 
buvęs l ie tuvių e m i g r a n t ų 
te lk inys . ) I r t a i p pe r abu 
knygų tomus seka v ienas po 
kito įvairūs ne t ik s luma i , nu
klydimai, įs taigų sul ie tuvini
mai iki nea tpaž in imo . Illinois 
Masonic Medical C e n t e r pa
vi rs ta Il l inojaus masonų med. 
centru . Vienas kun igas s tudi
javo Šv. Liudviko u- te te ir Šv. 
Mergelės Marijos seminari joje 
Kanzase . (Kansas?) . Jol ie t , IL 
Silver Cross l igoninė pas ikei tė 
į Sidabrinio k ryž i aus ligoninę 
ir t .t . 

Atrodo, kad knygos rengė
ja i a r r e d a k t o r i a i išverčia 
mies tų , va ls t i jų , ins t i tuc i jų 
p a v a d i n i m u s savo nuož iū ra , 
nesvarbu, k a d p ras i l enk ia su 
faktais. Reikia s tebėt is , kad 
Lietuvos moks l in inka i , a tvykę 
į Ameriką, r e n k a n t y s archy
vinius duomenis ap ie išeivijos 
gyvenimą, t a i p sav imi pasit i
ki, kad neduoda čia gyvenan
čiam žinovui pe rž iū rė t i , pat ik
r int i , pa t iks l in t i . Gera i , kad 
leidinyje y r a l ie tuviškos pa
vardės , nes k i t a ip nea tpaž in -
t u m ė m nė savo pavardž ių . Da
bar Lietuvoje visi y r a „lietu
viškomis" p a v a r d ė m i s , ne t ir 
Žakas Š i r akas j a u y r a „lietu
vis". 

S a u l ė J a u t o k a i t ė 
Pa los Hills , IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

MORKŲ SALOTOS SU 
RIEŠUTAIS IR RAUDONU 

SVOGŪNU 

6 vidutinio didumo morkos 
(apie 1 sv.) 
1 mažas raudonasis svogūnas 
1/3 puod. sumažinto riebumo 
majonezo 
1/2 puod. be prieskonių ir 
riebalų jogurto 

3 šaukš ta i citrinos sulčių 
2 šaukšteliai nutarkuotos 
citrinos žievelės (tik gelto

noji dalis) 
1 šaukš tas garstyčių 
(mustard) miltelių 
1 šaukštas paruoštu . JJijon" 
garstyčių (Dijon mus ta rd ) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio cukraus 
1 puod. sukapotų ..pecan" 
a rba ,.walnut" r iešutų 
1 puod. razinų 
Morkas nuskus t i ir su

pjaustyti siauručiais „šiaude
liais" arba sutarkuoti s tambia 
burokine tarka . Svogūną nu
lupti , supjaustyti išilgai, tuo
met perpjauti per pusę, kad 
susidarytų ploni „pusrutuliai". 

Dubenyje gerai sumaišyt i 
v isus prieskoninius produk
tus , sudėti morkas, svogūnus, 
r a z i n a s ir r i ešu tus . Gera i 
sumaišyt i . 

Iš knygos „Fast, Fresh , and 
Dfl ic iuos". 

JAUTIENOS IR KRUOPŲ 
SRIUBA 

1 dėžute 114 uncijų — whole) 
pomidorų su sult imis 

3 puod. jautienos sult inio 
(galima ir iš dėžučių)* 
1/2 puod. vandens. 
2 skilteles česnako, 
susmulkinto 
1/4 sausų stambių kruopu 

(barley) 
3/4 šaukštelio džiovintų 
čiobrelių (thyme) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 lauro lapelis (laurel leaf) 
3/4 sv. liesos jautienos mėsos 
1/2 sv. mažų šviežių grybų 
(8 oz.) 

2 didelės morkos 
1 puod. mažų šaldytų 
svogūnėlių (pearl onions) 
* Jeigu sultinys iš dėžučių, 

druskos nereikia, nes jis pa
kankamai sūrus. Kitu atveju, 
įdėti — 1/2 šaukštelio druskos. 

Nemažame puode sumai
šyti pomidorus (su dėžutėje 
esamu skysčiu), sultinį, van
denį, kruopas, česnaką, cuk
rų, čiobrelius, pipirus ir lauro 
lapelį. Užvirti ir pavirti apie 
10 min., suspaudžiant pomi
dorus šaukštu. 

Supjaustyti jaut ieną nedi
deliais gabaliukais. Nuskusti 
ir stambiai supjaustyti mor
kas. Grybus perpjauti per pu
sę arba į ketvirčius (J e 'gu 

dideli). Kai s r iuba stipriai 
verda, sudėti mėsą, morkas, 
grybus ir mažus svogūnėlius 
(nebūt ina pirma atšildyti). 
Sriubą vel užvirti, sumažinti 
karštį, uždengti ir virti, kol 
kruopos ir mėsa bus visai 
minkšta — apie 55 min. Prieš 
patiekiant, išimti lauro lapelį. 

P a s t a b a : sriuba bus dar 
skanesne, jeigu supjaustytą 
jau t ieną apkeps ime 1-2 
šaukštuose įkaitinto aliejaus, 
kol paruduos, po to aliejų nu
varvinsime ir mėsą sudėsime į 
sriubą. 

ĮDARYTA ANTIS 

1 antis (maždaug 3 sv.) 
1 šaukštas alyvų aliejaus 
1 šaukštas tarkuoto mus

kato riešuto (nutmeg) 
1 šaukštas druskos 
1 šaukš tas maltų pipirų 

(galima ir mažiau, pagal skonį) 
Į d a r a s 
anties kepenėlės ir 
skrandukas 
1/2 sv. šviežių pievagrybių 
(8 uncijos) 

2 uncijos rūkytos kiaulės 
šoninės 

5 uncijos fermentinio sū
rio 

3 šaukštai baltos duonos 
džiūvėsėlių 

2 šaukšta i alyvų aliejaus 
1 kiaušinis (arba 2 kiauši

nių baltymai) 
3 šaukštai petražolių lapelių 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio pipirų 
1/4 šaukštelio tarkuoto 
muskato (nutmeg) 

Antį nuplauti ir nusausin
t i . Į t r in t i prieskoniais ir 
palaikyti 1 vai. šaldytuve. 

Įdarą paruošti ta ip: kepe
nėles ir skranduką nuplauti , 
nusausint i ir sukapoti. Sudėti 
smulkiomis juostelėmis su
pjaustytą šoninę, aliejuje pa
kepintus pievagrybius, s tam
biai sutarkuotą sūrį, įmušti 
kiaušinį, suberti druską, pi
pirus, muskatą ir gerai iš
maišyti. 

Antį prikimšti įdaru, su
smeigti a rba užsiūt i angą, 
aptepti aliejumi ir kepti iki 
350 laipsnių F įkait intoje 
orkaitėje 1 vai. 30 minučių, 
retkarčiais palaistant keptu
vėje atsiradusiu skysčiu. 

Iškeptą antį su visu įdaru 
supjaustyti porcijomis. 

ŠOKOLADINIS TORTAS 

2 puod. miltų 
1 puod.cukraus 
8 uncijos (2 indeliai) „Bet-

ter'n Eggs" kiaušinių, paruoš
tų be trynių, produkto 

3/4 puod. sumažinto rie
bumo be prieskonių jogurto 

2/3 puod. minkšto mar
garino arba 1/2 puod. aliejaus 

2/3 puod. nesaldyto kakao 
miltelių 

1/2 puod. lieso pieno 

2 šaukšteliai vanilijos 
prieskonių 
2 šaukšteliai kepimo miltelių 
(baking povvder) 
1/8 šaukštel io druskos 
Įkaitinti orkaitę iki 350 laips

nių F. Paruoš t i 13x9 colių 
dydžio keptuvą, par iebaluo-
jant ir miltais pabarstant dugną. 

Didel iame dubenyje su
maišyti mil tus, cukrų ir visus 
ki tus produktus . Kai viskas 
gerai sus imaišys , e lekt r in iu 
plakikliu plakti 2 - 3 minutes . 
Tešlą supilti į paruoštą keptu
vą. Kepti 30 -35 minu tes , kol, 
lengvai pirš tu paspaudus py
rago vidurį , j i s nede l s i an t 
atšoka. 

Iškepusį to r tą a tvės in t i 
keptuve 10 min., tuomet iš
versti an t metal inių grotelių 
ir visiškai atvėsint i . Viršų ap
tepti „Cool whip" ir apibars
tyti kapotais riešutais arba 
„šokolado skiedrelėmis"; arba 
šokoladiniu ap tep imu; a rba 
tik apibarstyti mal tu cukru
mi. Skanus ir be jokių papil
domų aptepimu. 

Receptas iš „Bettert i 
Eggs" firmos lankstinuko 

ŠOKOLADINIAI PYRAGĖLIAI 

4 šaukš ta i nesaldyto ka
kavos miltelių 

1 puod. rudo cuk raus 
1/2 puod. balto cukraus 
8 uncijos (2 dėžutės ) 

„Bet ter 'n Eggs" k iauš in ių 
produkto (be trynių) 

1/2 puod. aliejaus 
1 ir 1/4 puod. miltų 
1 puod. kapotų r iešutų 
2 šaukšteliai vanilijos 
prieskonių 
1/2 šaukštelio kepimo mil

telių (baking powder) 
Įkaitinti orkaitę iki 325 

laipsnių F. Aliejumi patepti 
13x9" dydžio kepimo indą. 
Sumaišyti visus produktus ir 
plakti 1 minu t ę . Įmaišyt i 
r iešutus. Tešlą sukrėst i į kep
tuvą, kepti 35 minu te s . 
Išėmus iš orkai tės , atvėsinti , 
supjaustyti į 20 gabalų. 

Receptas iš „Better'n 
Eggs" firmos lankst inuko 

BULVIŲ SALOTOS SU 
PUPELĖMIS 

2 sv. virtų bulvių 
3 jaunų svogūnų galvutės 

su laiškais (green onions) 
3 kietai virti kiaušiniai 
1 skardinė (16 oz.) 
konservuotų raudonųjų 
pupelių 

2 šaukštai tarkuoto 
fermentinio sūrio 
2 šaukštai petražolių lapelių 
1/2 šaukštelio druskos 
P a d a ž u i 
3 šaukštai alyvų aliejaus 
1 šaukš tas citrinos sulčių 
1 šaukštelis „Worcester" 
padažo 

1 šaukštel is švelnių pa
ruoštų garstyčių (mild mus
tard) 

1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Bulves nu lup t i (a tšalu

sias) ir supjaustyti kubeliais. 
Svogūnus susmulkint i . Kiau
šinius nulupti ir supjaustyti 
griežinėliais, kiekvieną grie
žinėlį perp jaunant į ketvir
čius. Pupeles nuvarvinti , per
plauti šaltu vandeniu, gerai 
nuvarvint i ir sumaišyt i su 
bulvėmis bei svogūnais. 

Paruošti padažą taip: ne
dideliame puodelyje sumai
šyti citrinoą sul t i s , su 1/4 
puod. vandens, „VVorcester" pa
dažu, garstyčiomis, d ruska , 
pipirais, užvirinti ir atšaldyti. 

Bulves su svogūnais ir pu
pelėmis užpilti padažu, su
maišyti, uždengti ir bent 30 
min. a t ša ldyt i šaldytuve. 
Prieš pat iekiant sudėti kiau
šinius, sūrį , petražolių 
lapelius. Išmaišyti . 

(8 porcijos) 
Iš žurnalo „Virtuvė" 

NEKILNOJAMASIS TURTAS Siūlo d a r b ą 

GREIT PARDUODA 
-m , .,. Landmark 
j g * * * properties 

Bus. 773-22^8761 
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 

Išnuomoja 

VVoodridge išnuomojami 
l-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

O a k L a w n i š n u o m o j a m a s 
4 mieg. n a m a s . 
Arti mokyklos. 

Te l . 708-289-8577; 
708-423-4761. 

PASLAUGOS 

SIŪLAU PASLAUGAS 
Vidaus apdailos darbai. 

santechnika, virtuvės įrengimai. 
T e l . 7 0 8 - 4 6 6 - 6 1 3 0 . 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, v'onių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles; ..sidings". 

„soffits". ..decks". ..gutters'.plokšti 
ir ..shinsle" stocaf; cementas. 

dažvmas. Turiu Jarbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 6A0-24I-19I2 

Parduodu darbą merginai 
VVinetkoje. 13 ir 16 m. vaikų ir 

namo priežiūra. 5 dienas sav. 
Reikalavimai: anglų kalba. 

Tel. 847-446-5557; 847-219-3224. 

Kernai! caregiver needed for elderly 
uoman in private home in Glenview. 
Comc-go m Ino m. Mušt be fluoru m 

l̂ nglish llavc mcdical cducalion. expc-
ricncc. \vork permu and driver's license 

Comfort Keepers JU7-215-8103. 

CNAs, HHAs. Companions: 
we are looking for expeiienced 
and enthusiastic caregivers vvho 

are interested in working on live-
in cases. Driver's license and car 
pret'erred. Benefits offered. Mušt 

speak English and have vvork 
authori/ation papers. Please call 

Bethat 312-739-9144. 

Reikalingi mūr in inkai ir 
pagalbiniai da rb in inka i . 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 

PASLAUGOS 

OČMESKV DĖMESIO! 
Neseniai Jt vykote. Ieškote darbo ar 

buto, tačiau skelbtis Ukrattyje bran-
giai katnuoja? Ne beda. DRAUGAS jusu 

TereSda uaia»iajhiU te l 773-S8S-9S00 
ar uouktil DRAUGOmh>*i%UmĄą 
adresu 4S45 W. 63 St. CNcago. R 

60629. 

STATE F A R M INSURANCE 
ALTOVKM JO, NAMU, SVFJKATOS 

R C^VYBES DRAUDIMAS 
Auenlas Krank Zapoiis ir Oft Mpr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
KRANK ZAPOLIS 

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

PARDUODA 

Parduodu dai l .Antano 

Petrikonio ir dail. Magdalenos 
Stankūnienės paveikslus. 

Tel. 630-257-7118. 

Lietuvoje. Šakių rajone, parduoda
mi du. 56 ha ir 41 ha, dirbamos 
žemės sklypai. Pasiūlymus siųsti 

adresu: Ra\mnnd (.otautas. PO Bo\ 
1(10754. Fort VVorth. TX. 76185. 
Voko kampe rašv kitę .-žemė". 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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JAV ambasada: Lietuvos ir JAV prezidentų susit ikimas įvyks 
Atkelta i š 1 psl. niais, antradienį padarė prielai-

Tai, kad Lietuvos ir JAV dą, jog vizitas į Vašingtoną gali 
prezidentų susitikimas įvyks, žlugti dėl pastarųjų dienų skan-
antradienį žurnalistams teigė ir dalo, spectarnyboms išaiškinus 
prezidento patarėjas užsienio įtariamus prezidento aplinkos 
politikos klausimais Alvydas ryšius su tarptautiniais nusi-
Medalinskas. kalteliais. Anot dienraščio, Va-

Pasak jo, pirmadienį vakare šingtonas tikisi, kad preziden-
būsimą vizitą Vašingtone R. tas R. Paksas elgsis visiškai 
Paksas aptarė su Lietuvos am- skaidriai ir aiškiai atsakys į vi-
basadoriumi JAV Vygaudu sus daugeliui politikų bei visuo-
Ušacku, kuris patikino, kad su- menei nerimą keliančius klau-
sitikimas įvyks. simus. 

Dienraštis „Lietuvos rytas", Pirmadienį Prezidentūroje 
remdamasis neįvardytais šalti- įvyko R. Pakso susitikimas su 

Vilniuje reziduojančiais NATO 
ir Europos Sąjungos valstybių 
bei būsimų nar ių ambasado
riais. 

Daugelį politikų nustebino, 
kad šiame pokalbyje nedalyvavo 
JAV ambasador ius Lietuvoje 
Stephen D. Mull. JAV ambasa
dos darbuotojai vėliau Lietuvos 
žurnal is tams paaiškino, kad 
ambasadorius nusprendė pasi
imti tris dienas atostogų. 

Susitikime JAV ambasadai 
atstovavo ambasadoriaus pava
duotojas William Davnie. 

Prezidentas turėtų pertvarkyti savo patarėjų komandą 
Atkelta iš 1 psl. 

Prezidento R. Pakso patarė
jo nacionalinio saugumo ir gy
nybos klausimais Remigijaus 
Ačo įgaliojimai sustabdyti, kol 
teisėsauga t ikrina Valstybės 
saugumo departamento surink
tą informaciją apie galimus jo 
ryšius su nepatikimos reputaci
jos asmenimis. VSD darytuose 
pokalbių su tokiais asmenimis 

įrašuose girdėti, kaip teigiama, 
ir prezidento visuomeninio pa
tarėjo, susivienijimo ..MG Bal-
tic" korporatyvinių reikalų di
rektoriaus Valdo Sutkaus bal
sas. 

Dar vienas Prezidentūros 
atstovas — R. Pakso patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Alvydas Medalinskas — nese
niai turėjo atsiprašyti užsienio 

reikalų ministro Antano Valio
nio už nekorektiškas replikas 
apie jo asmenį ir buvo kritikuo
jamas už viešus komentarus 
apie URM veiklą ir tvarką joje. 

Premjeras A. Brazauskas 
interviu Lietuvos radijui ragino 
susilaikyti nuo svarstymų apie 
apkaltą prezidentui, kol savo 
išvadas paskelbs parlamentinė 
komisija. 

V. Landsbergis: kaip R. Ačas tapo prezidento patarėju? 
Atkelta iš 1 psl. 

Tai. pasak V. Landsbergio, 
kelia įtarimus, jog patarėju jis 
galėjo būti paskirtas dėl „neži
nomo išsilavinimo saugumo sri
tyje" arba įsipareigojimų dos
niausiam prezidento rinkimų 
kampanijos finansiniam rėmė
jui bendrovės „Avia Baltika" 
prezidentui Jurijui Borisovui. 

Pirmadienį prokuratūra 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl J. 

Borisovo grasinimų prezidentui. 
Valstybės saugumo depar ta
mentas (VSD; slapta įrašė 
pokalbį, kuriame J. Borisovas 
piktinasi, jog prezidentas ne
vykdo kažkokių susitarimų ir 
vadina jį ..politiniu lavonu". 

Susipažinęs su VSD me
džiaga apie įtartinus R. Ačo ry
šius, prezidentas praėjusią sa
vaitę sustabdė savo patarėjo 
įgaliojimus, tačiau jo neatleido. 

R. Ačas neigia jam metamus 
įtarimus ir kreipėsi dėl jų į pro
kuratūrą. 

V. Landsbergis taip pat ra
gina prezidentą atsakyti, kas 
reikalavo kuo greičiau atleisti 
VSD vadovą Mečį Laurinkų ir 
kas rekomendavo naujo VSD 
vadovo kandidatūrą. „Tik visiš
kas skaidrumas galėtų sugrą
žinti nors dalinį pasitikėjimą", 
pažymėjo V. Landsbergis. 

Prezidento patarėjas vėl kaltina valstybės pareigūnus 
Atkelta iš 1 psl. 

„Pažiūrėkime, kas pradėjo 
kalbėti apie apkaltą? Labai įdo
mus dalykas. Tai visų pirma tie 
politikai, kuriems nepavyko 
tapti prezidentais, ir kurie gal
būt nenori laukti kitų penkerių 
metų, kiek reikėtų palaukti. O 
pavyzdžiui, po dviejų mėnesių 
tapti prezidentu. Jaunos gene
racijos politikai, atrodo, galėtų 
palaukti, bet ne. skuba", pikti
nosi patarėjas. 

Paprašytas kalbėti konkre
čiau, patarėjas pareiškė nebetu-
rįs komentarų. 

„Pažiūrėkite, kieno lūpose 
atsirado apkalta? Kieno lūpose 
atsirado prezidento pažeidžia
mumas? Kas pradėjo kelti klau
simus? Ir tada pasiaiškinsim. 

Skirkime klausimą nuo atsa
komybės prieš įstatymą atskirų 
pareigūnų ir to, kaip staigiai 
klausimas keliamas iki prezi
dento apkaltos", kalbėjo A. Me
dalinskas 

Dėl galimo prezidento pa
žeidžiamumo parlamentarus ir 
visuomenę perspėjo Seimo pir
mininkas A. Paulauskas, pra
ėjusiais metais rungęsis su R. 
Paksu ir kitais kandidatais pre
zidento rinkimuose. 

A. Medalinskas taip pat lei
do suprasti, kad abejoja VSD 
apolitiškumu ir kompetencija 

„Kas yra saugumo departa
mentas? Kaip atrodo jo veikla'' 
Kokiom informacijom jie remia
si? Jei remiamasi užsienio žval
gybų — kokių žvalgybų infor

macijomis? Ar patikrinama in
formacija0 Kaip tai gali atsi
liepti Lietuvos įvaizdžiui pasau
lyje? Koks yra santykis su poli
tinėmis jėgomis, atskirais politi
kais? Ar tai depolitizuota struk
tūra 9 Kodėl tuo metu, kai prezi
dentas nori. kad struktūrai im
tų vadovauti depolitizuotas as
muo, turintis labai gerą pažan
gą ir gerus rodiklius ankstes
niame darbe, kyla toks triukš
mas?", klausė patarėjas A. Me
dalinskas. 

„Ar sekami yra Lietuvos 
žmones9 Ar klausoma jų telefo
nų pokalbių? Kaip tas yra daro
ma? Ar kišamasi į privatų žmo
nių gyvenimą'7 Šiuos klausimus 
reikės išsiaiškinti vėliau", sakė 
patarėjas. 

Parlamentinė tyrimo komisija ketina apklausti Saugumo vadovą 
Atkelta i š 1 psl. 

Anot komisijos pirmininko, 
bus siekiama išsiaiškinti, ar tik
rai tarp prezidento ir dosniausio 
jo rinkimų kampanijos rėmėjo 
bendrovės „Avia Baltika" prezi
dento J . Borisovo egzistuoja iki 
šiol visuomenei nežinoma sutar
tis. 

A. Sakalas tikisi, jog sutartį 
gali pavykti gauti su teisėsau
gos institucijų pagalba. „Aš 
manau, jog prokuratūra yra už-

davusi šitą klausimą J Boriso
vui. Jeigu jis melavo ir tos su
tarties nėra, tai jam būtų papil
domas mėnuo ar metai kalėji
mo. Jeigu tas dokumentas yra ir 
jis norės savo kailį gelbėti, tai 
pateiks tą dokumentą", sakė A. 
Sakalas. 

Jis neatmetė galimybės, jog 
į komisijos posėdį gali būti pa
kviestas ir prezidentas. Tačiau 
komisijos pirmininkas pabrėžė, 
jog ji nepriims politinio sprendi

mo, ar pradėti apkaltos procesą, 
jeigu paaiškėtų, jog prezidentas 
pažeidė įstatymus. 

A. Sakalas pasisako už tai, 
jog komisijos posėdžiai būtų 
kaip galima atviresni. 

Komisija pirmąsias išvadas 
Seimui turės pateikti iki gruo
džio 1 dienos. 

Seimas devynių narių par
lamentinę tyrimo komisiją su
darė pirmadienį surengtame ne
eiliniame posėdyje. 

Kratos įtariamojo J. Borisovo valdose buvo rezultatyvios 
Atkelta iš 1 psl. 

„Taip, jos buvo rezultaty
vios. Buvo paimtas tam tikras 
kiekis dokumentų, kitokių ob
jektų, tačiau kratų turinio tik
rai kol kas komentuoti nega
lime", sakė generalinio prokuro
ro pavaduotojas Gintaras Ja
saitis 

Pareigūnas pripažino ne
atmetąs galimybės, kad. rei
kalui esant, kratos bus tęsia
mos. 

..Viskas priklausys nuo to. 
ka mos gausime, kokią informa
ciją sužinosime, išstudijavę šių 
kratų rezultatus", teigė G. Ja
saitis. 

Kratos J. Borisovo bute sos
tines Žvėryno mikrorajone, va
sarnamyje Trakų rajone ir ben
drovės „Avia Baltika" biure 
Kaune buvo atliktos po to. kai 
verslininkui pareikšti įtarimai 
dėl grasinimo prezidentui. 

Po 4 valandas t rukusios 
apklausos J. Borisovui buvo pa
skirta ir kardomoji priemonė — 
rašytinis pasižadėjimas neiš
vykti 

Pareigūnai iš J. Borisovo 
paėmė du — Lietuvos ir Rusijos 
piliečio — pasus. 

Ikiteisminį tyrimą dėl nu
sikalstamos veikos, numatytos 
Baudžiamojo kodekso 287 

straipsnio 1 punkte — grasini
mo valstybės tarnautojui sie
kiant atlikti veiksmus savo nau
dai — Generaline prokuratūra 
pradėjo sekmadienį , gavusi 
Valstybės saugumo departa
mento surinktą informaciją. 

Jtariama, kad J. Borisovas, 
šan tažuodamas ir veikdamas 
tiesiogiai bei per prezidento pa
tarėją Remigijų Ačą ir versli
ninką Algirdą Drakšą. siekė ofi
cialaus posto Prezidentūroje. 

Jei J. Borisovo kaltė būtų 
įrodyta teisme, už šį nusikal
timą gali būti skiriama bauda 
arba areštas, arba laisvės at
ėmimas iki 2 metu. 

Avangardinio kino pradininkui Mekui — Lietuvos ordinas 

Atkelta iš 1 psl. 
Nevv York e 50-mecio pami

nėjimas Apdovanojimą įteikė 
Lietuvos generalinis konsulas 
Ncw York'e Mindaugas Butkus 

Sveikindamas lietuvių me
nininką, generalinis konsulas 
pažymėjo, kad ..Lietuva di
džiuojasi Jonu Meku, kuris ly

giai prieš 54 metus tapęs niujor
kiečiu, niekada nepamiršo, kad 
yra Lietuvos sūnus". 

Dėkodamas už apdovano
jimą. J. Mekas teigė, kad jam 
lemta būti padal intam tarp 
dviejų tautų, dviejų kalbų ir 
kultūrų — dviejų pasaulių. Jis 
pašventė savo gyvenimą avan

gardinio filmo puoselėjimui, 
kaip priešpriešai komercinei 
Hollvvv'ood produkcijai. 

J Mekas pasidžiaugė, kad 
jo bendraminčių bei pasekėjų 
yra ir Amerikoje, ir Lietuvoje 
bei užsiminė apie ketinimus ir 
toliau nuosekliai tęsti savo veik
la 

Irake žuvo Amerikos lietuvio išeivio sunūs 
Atkelta iš 1 psl. draugiškas, kuklus, padorus, 
išeivių šeimoje gimęs lakūnas, garbingas, patikimas, etiškas 
B. Slavėnas buvo jauniausias žmogus", žuvusį sūnų apibūdi-
sunus šeimoje, kurioje buvo no jo tėvas Ronald Slavėnas 
puoselėjama garbingos tarny- Kiti du sunūs šeimoje — 
bos kariuomenėje tradicija. taip pat karo tarnybos vetera-

Genoa gyventojai prisimena nai. Marcus Slavėnas 1991 me-
B. Slavėną kaip aukštaūgį tais dalyvavo operacijoje ,,Dy-
,,švelnų milžiną". J is nepasi- kūmos audra", kai tarptautinės 
naudojo galimybe atsisakyti koalicijos pajėgos sustabdė Ira-
vykti į Iraką, kai į karo zoną bu- ko įsiveržimą į Kuwait'ą, o Eric 
vo nusiųs tas jo Valstybinės Slavėnas prieš 20 metų dalyva-
gvardijos dalinys. „J is buvo vo JAV užduotyje Grenadoje. 

Prezidentui Briuselyje teks aiškintis dėl skandalo 
Atkelta iš 1 psl. valstybė ginklų kontrabandai, 
prezidentas susitiko su krašto pažeidžiant embargą valsty-
apsaugos ministru L. Linkevi- bėms, remiančioms tarptautinį 
čiumi. terorizmą. 

„Ypač man norėtųsi, kad „Kai kas tai interpretavo 
būtų išsklaidyti kai kurie da- kaip faktą. Teko "New York Ti-
lykai, kurie operatyvinės infor- mes' tai perskaityti. Tai yra ne-
macijos forma, manau, nepelny- tiesa. Lietuvos nėra tarp tokių 
tai pateko visuomenės dėme- šalių. Tai labai pavojingas kal-
siui", sakė L. Linkevičius, kai- tinimas", sakė L. Linkevičius, 
bedamas apie būsimą susitiki- Pasak ministro, bandymų 
mą Briuselyje. teikti detales kariniams sraig-

Ministras neslėpė kritiško tasparniams buvo, tačiau, pa-
požiurio į Valstybės saugumo taisius teisinę bazę, jiems buvo 
departamento (VSD) operatyvi- užkirstas kelias. Tokiais bandy-
nės pažymos paviešinimą ir kai mais prieš kurį laiką buvo įtar-
kuriuos jos teiginius. Prie tokių ta bendrovė „Avia Baltika", ku-
ministras priskyrė VSD pažy- riai vadovauja vienas iš buvusių 
moję minimą teiginį, esą Lietu- R. Pakso rinkimų kampanijos 
va panaudojama kaip trečioji rėmėjų Jurijus Borisovas. 

J. Borisovas gali tapti įtariamuoju 
dėl sraigtasparnių dalių kontrabandos 

Atkelta iš 1 psl. ties Rusijos gamybos sraigta-
sraigtasparnių dalių tiekimo sparniams „Mi-24", kita dalis 
Sudano Gynybos ministerijai. — dvigubos paskirties sraigtas-

Europos Sąjunga prekybos parniams „Mi-17". Tokios pa-
sankcijas Sudanui taiko nuo skirties dalių tiekimas Sudanui 
1994, Jungtinės Tautos — nuo pažeidžia Europos Sąjungos 
1996 metų. JAV Valstybės Tarybos rezoliucijos nuostatas, 
departamentas yra įtraukęs Su- VSD turi informacijos, kad, 
daną į valstybių, kurios sąmo- pasirašant minėtą sutartį su 
ningai remia terorizmą, sąrašą. Sudano kariškiais, be G. Ba-

„Be abejo, šie dalykai irgi rausko, taip pat dalyvavo 
bus tiriami", antradienį sakė „Avia Baltikai" priklausančios 
generalinio prokuroro pavaduo- Rusijos gamyklos SPARK va-
tojas Gintaras Jasaitis. Genera- dovas J. Morozovas, sutarties 
line prokuratūra kol kas nėra pasirašymo aplinkybes kontro-
gavusi visos oficialios medžią- liavo „Avia Baltikos" komerci-
gos iš VSD. Kol kas prokura- jos direktorius V. Brazaitis, 
tūra yra gavusi tik su grasini- Šios sutarties įgyvendini
mais prezidentui susijusias po- mas vyko slaptai, dalys galuti-
kalbių išklotines ir garso įrašus, niam vartotojui turėjo būti pa-
Šią savaitę prokuratūra planuo- teiktos per trečią organizaciją, 
ja gauti daugiau medžiagos. „Avia Baltika" padalinio dar-

Saugumo pažymoje rašoma, buotojas Lietuvoje G. Baraus-
kad šiemet gegužės 22 dieną kas drauge su Sudano atstovy-
Maskvoje su firmos „Avia Balti- bės karinio atašato darbuotojais 
ka" veikla susijusios Sudane Maskvoje organizavo sutarties 
registruotos firmos HELILIFT pasirašymą. 
CO. LTD atstovas, „Avia Bal- VSD teigia žinąs, kad apie 
tika" darbuotojas Lietuvos pilie- minėtą J. Borisovo vadovauja-
tis Gintautas Barauskas ir Su- mo holdingo prekybą su Sudanu 
dano ambasados Maskvoje ka- informacijos turi kelių NATO 
ro, laivyno ir oro pajėgų atašė valstybių specialiosios tarny-
Dafalla Khami Ali pasirašė su- bos. 
tartį dėl kovinių bei kitų kari- VSD buvo informuota apie 
nės paskirties sraigtasparnių holdingo „Avia Baltika" dar-
dalių tiekimo Sudano gynybos buotojų bandymus organizuoti 
ministerijai. VSD manymu, mi- prekybinius ryšius tarp holdin-
nėta sutartimi buvo pažeistas go ir tuo metu Saddam Hussein 
ES embargo režimas dėl gink- valdomo Irako. Šiuo tikslu sau-
luotės ir jos dalių tiekimo Su- sį-vasarį holdingo tikslams In-
danui. dijos regione atstovaujantis S. 

VSD žiniomis, nuo balan- Sergejevas bendravo su Irako 
džio J. Borisovas suaktyvino diplomatinės atstovybės Indijos 
prekybinius santykius su Su- sostinėje reziduojančiu pirmuo-
danu. ju sekretoriumi. 

Kaip rašoma VSD pažymo- Siekiant nuslėpti tiesiogi-
je, atlikus sutarties ekspertizę, nius prekybinius ryšius su Ira-
buvo nustatyta, kad didele dalis ku, buvo rengiamasi prekes 
į sąrašą įtrauktų detalių yra Irakui tiekti per Jungt inius 
skirta karinės (kovinės) paskir- Arabų Emyratus. 

Alkoholio įmonių privatizavime — politikų žaidimai 
Atkelta iš 1 psl. mo sutarčiai rugsėjo 23 d. pri-
privačių struktūrų verslui, taip tarė Privatizavimo komisija, 
pat siekiama įtakoti privatiza- spalio 8 d. ją palaimino vyriau-
vimo bei konkursų valstybes už- sybė, o spalio 21 d. buvo pasira-
sakymams gauti rezultatus", syta sutartis ir gavus pinigus — 
Tarp tokių bendrovių minimas 152 mln. Lt — spalio 28 d. akci-
..Stumbras", „Alita" ir kitos. jos buvo perduotos naujiesiems 

„Gyvename teisinėje valsty- šeimininkams, 
bėję, kiekvienas argumentas ar „Tad sveiku protu nesuvo-
kaltinimas turi būti pagrįstas kiama. kodėl Saugumo dcparta-
įrodymais bei faktais Kol kas mentas tada tylėjo ir laiku nein-
tėra interpretacijos. Kalbant formavo aukščiausių šalies va-
apie 'Stumbrą' — jei Saugumo dovų", sake J. Varapnickaitc-
depar tamentas turėjo tokią Mažyliene. 
rimtą informaciją, kodėl jos ne- Kelią į „Stumbrą" „Minera-

j pateikė vyriausybei bei Turto linianis vandenims" atvėrė 
| fondui prieš pasirašant sutartį aukšti valdžios pareigūnai, tuo 
t su 'Mineraliniais vandenimis' ". tarpu daugiausia už Kauno ben-

klause VTF Rinkodaros sky- drovės akcijas pasiūliusi „Lat-
riaus viršininke Jolanta Varap- vijas balzams". gavus atitinka-
nickaito-Mažylionė mas pažymas, buvo pripažinta 

..Stumbro" akcijų pardavi- nepatikima. 
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A t A 
JUSTINAS ŠIDLAUSKAS 
Mirė 2003 m. lapkričio 2 d. 
N u l i ū d ę liko: žmona Stefa Kasmauska i t ė , brolis Al

fonsas su žmona J a n e , d a u g sūnėnų ir dukterėčių, 
k r ik š to va ika i J u o z a s Vilutis ir Ms. Mikuta i t i s ; daug gi
minių ir d r a u g ų Lietuvoje. 

A. a. J u s t i n a s buvo Lietuvių šaulių r inkt inės vadas , 
Anglijos l ie tuvių klubo ir Tau ragės klubo pi rmininkas . 

Velionis paša rvo tas trečiadienį, lapkričio 5 d. nuo 3 
v. p .p . iki 9 v.v. Andrew J . McGann & Son laidojimo 
n a m u o s e , 10727 S. Pulaski Rd., Chicago , IL. 

La ido tuvės įvyks ketvir tadienį , lapkričio 6 d. Iš lai
dojimo n a m ų 9:45 vai. ryto velionis bus a t lydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. 
ry to b u s aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių ve
lionis bus pa la idotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoš i rdž ia i kviečiame g imines , d raugus ir pažįsta
m u s da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū į ė art imiej i 

Laidot . direkt . Andrevv J . McGann & Son FH. 
Tel. 773-783-7700. 
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A t A 
STASIUKUI NORKŪNUI 

iškeliavus negrįžtamai, jo liūdinčiai žmonai 
GENOVAITEI, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir liūdime kartu. 

St. Pete Beach, FL 

Alfa ir Vytas Budrioniai 
Vida Sabienė 

Vanda Petkuuienė 

Lie tuvos Part izanų g lobos fondui aukojo: 

$200 Aldona Šmulkš t ienė , Chicago, IL (viso $1,550); Vy
t a u t a s Vidugiris, Rancho Palos Verdes, CA (viso 
$2,010). 

$100 R ū t a ir Kenneth Dudzik, Monett , MO (viso $425); 
Algi rdas Nakas ,_Sunny Hills, FL (viso $700); Są^ 
lome Nyerges , San ta Monica, CA (viso $600). 

$ 5 0 , Johrr -Ambrozaitis, J r , Bethlehem, G&, Urena Lu-
k a u s k a s , For t Myers, FL (viso $100); P ranė Pa-
ka lk ienė , King of P russ ia , PA (viso $760); Jovi ta 
S t r i ka s , Indian Head Pa rk , IL (viso $550); Reiman-
t a s Vedegys, Union Pier , MI. 

$ 3 5 J a n i n a Cukur ienė , Chicago, IL (viso $105). 
$ 3 0 E lena Černienė, VVorcester, MA. 
$25 Sofija ir S tasys Džiugai, Oak Lawn, IL (viso $150); 

Zita Pe tkus , Kirk land, WA; Regina Pe t rauskas , 
C l a r k s Summi t , PA (viso $200). 

$ 2 0 Pe t roni l la Mesec, Waukegan , IL (viso $45); dr. Al
gis Norvi las , Oak Lawn, IL (viso $40). 

$15 Cas imi r Matonis , Sun City, AZ (viso $25). 
P a g e r b i a n t a.a. J u o z o A m b r o z a i č i o a t m i n i m ą , Juo

zas Ba l t ru ša i t i s (Baltrus) iš Ormond Beach, FL a ts iuntė 
a u k a s iš Bostono ir Daytona Beach apylinkėse gyvenančių 
aukotojų, k u r i a s paskyrė L i e t u v o s p a r t i z a n ų šalpai: 
$50 aukojo D. M. Paut ien ia i . 
$30 E. Bielkevičienė. 
$20 S. B. Jonic; J . A. Kisieliai; O. Zdaržinskienė. 

a. a. J u o z o A m b r o z a i č i o g iminėms ir ar t imiesiems 
r e i šk iame š i rdingiausią užuojautą. 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s f o n d a s širdingai dėkoja vi
s iems auko to jams už gausias a u k a s . 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s fondas , 2711 W. 71st 
S t r e e t , C h i c a g o , IL 60629. 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$500 L i t huan i an Citizens Society of VVestern Pennsylva-
n ia (viso $2,500). 

$100 Wil l iam Unakis , Morton, IL (viso $1,050); Eugeni
j u s Vilkas, Valencia, CA (viso $375). 

$ 5 0 Aldona Pintsch, West Milford, NJ . 
$25 K. Karuža , Los Angeles, CA, kur iuos a ts iuntė Jo

n a s Matula i t i s ; Jonas ir Aldona Raugalis. Water-
bury, CT (viso $65). 

Lietuvos Pa r t i zanų Globos fondo valdyba sveikina J e r o 
n i m ą V y t a u t ą Dabr i lą 90-to gimtadienio proga ir dėkoja 
už $50 auką Lietuvos pa r t i zanams . 

Švenč ian t J e r o n i m u i V y t a u t u i Dabri la i garbingą 90-jį 
g imtadienį . Lietuvos Pa r t i zanų Globos fondui $150 auko
jo: Z igmas ir Joana Dabrilai , Asta Dabrila ir Mark Ma-
kowski, Gitą ir E m m e t t Sull ivan. 

P a g e r b d a m i a.a. V y t e n i o S t a t k a u s a t m i n i m ą , Irena 
ir Eugeni jus Slavinskai , St. Pe te rsburg . FL, L .P .G fondui 
aukoja $25 (viso $285). 

L i e t u v o s p a r t i z a n ų g l o b o s f o n d a s širdingai dėkoja vi
s iems aukoto jams už gausias a u k a s . 

a.a. V y t e n i o S t a t k a u s g iminėms ir ar t imiesiems mūsų 
nuoširdi užuojauta . 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų G l o b o s fondas , 2711 West 71st 
S t r e e t , C h i c a g o , IL 60629. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lapkričio 9-10 cL Čikagos 
kultūros centre, Chicago 
Cultural Center, 5th Floor, 78 
East Washington Street, 
Chicago. IL 60602, 6 v.v. vyks 
Europos literatūros vakarai 
„New European Literature 
2003". Renginyje septynių 
Europos šalių - Airijos, Aus
trijos, Italijos, Ispanijos, 
Olandijos, Vokietijos ir Lie
tuvos rašytojai skaitys savo 
kūrinių ištraukas anglų ir 
originalo kalbomis. 

Lapkričio 16 cL, 12 v. p.p., 
Šaulių namuose, 2417 W 43 
St., vyks paskutinė rudens 
gegužinė. Veiks baras, bus 
lietuviško maisto, nauja mu
zikinė programa, šokiai. Kvie
čiame aktyviai dalyvauti, 
smagiai praleisti laiką. 

ALRK Moterų sąjunga 
kviečia apygardos kuopas 
dalyvauti šv. Mišiose Vėlinių 
proga už mirusias nares, ku
rios bus aukojamos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marquette Parke, 
lapkričio 8 d., 11:30 v. r. Kvie
čiame mirusiųjų šeimas, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti ir kartu pasimelsti. 

Visi, mėgstantys liaudies 
dainas, šokius ir žaidimus, 
maži ir dideli, jauni ir seni, 
kviečiami į folkloro vakaronę 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 15 d., šeš
tadienį, nuo 6 iki 9 v.v. 
Vakarą ves folkloro klubas 
„Kūmužėliai", jiems talkins 
kaimo kapela ..Sodžius", an
samblis .,Gabija" ir kt. muzi
kantai. .Visi dalyvaujantys 
galės ne tik klausytis, bet ir 
patys šokti ir dainuoti, o 
vaikai išmoks tradicinių 
liaudiškų žaidimų. Bus 
vaišės. Įėjimo mokestis tik 5 
dol., vaikams iki 10 m. -
nemokamai. 

Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Čikaga. 
Telefonas pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

Lapkričio 8 d , šeštadienį, 
7 v.v., Šaulių namuose, 2417 
W 43rd st. Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa rengia 
balių paminėti kuopos 40 
metų sukaktį. Jūsų laukia 
skanus maistas, linksma A. 
Barniškio muzika ir loterija. 
Visus maloniai kviečiame 
dalyvauti. Dėl bilietų kreiptis 
tel. 773-523-7205 arba 773-
376-6256. 

Leonidą ir Gediminas 
Kazėnai, pirmieji su 1,000 
dol. įnašu atsiliepė į JAV LB 
Lemonto apylinkės paskelbtą 
Valdovų rūmams remti vajų. 
Sveikiname ir kviečiame ki
tus bendruomenės narius įsi
jungti į šį garbingą vajų. 

„Puo ta j ū r o s dugne" , 
tradicinis jūrų skautininkų,-
ių vakaras, šeštadienį, lap
kričio 15 d., vyks PLC, Lie
tuvių fondo salėje, Lemonte. 
6:30 v.v. - pasisvečiavimas, 
7:30 v.v. - vakarienė; 9 v.v. -
šokiai. Visi kviečiami malo
niai praleisti vakarą ir p-
aremti lietuvišką jaunimo veiklą. 
Apie dalyvavimą būtina pra
nešti iš anksto Teresei Mei-
luvienei tel. 630-655-0468. 

Dr. Petras Vytenis Kisie
lius, gyv. Downers Grove, IL, 
Draugo fondo garbės narys , 
DF jubiliejiniam rudens vajui 
atsiuntė 250 dol., padidinda
mas įnašus iki 1,250 dol. Už 
stambią paramą labai dėkojame. 

Pakeista Čikagos lietuvių 
suvalkiečių draugijos metinio-
rinkiminio susirinkimo data 
— vyks lapkričio 7 d., penktadie
nį, 1 v. p.p., Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame 
visus narius gausiai dalyvauti. 

Jaunimo centro kavinėje 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 8:30 
v.v.. vyks pasilinksminimas 
žvakių šviesoje. Gros grupė 
„Seni draugai". Jūsų lauks 
baras ir staigmenos. Maloniai 
kviečiami visi. 

MARIA HIGH SCHOOL - ATVIRŲ DURŲ DIENA 
Jeigu norite gerai praleisti 

vakarą, lapkričio 16 d., sek
madienį, nuo 1 iki 4 v.v., atei
kite į Marijos gimnazijos at
virų durų dieną. Čia mokyto
jai ir visas kolektyvas jums 
ruošia įdomų renginį. Lan
kytojai turės galimybę įsiti
kinti, kaip dinamiškoje ap
linkoje, paremiant tikėjimu, 
mokykla ruošia jaunas mer
ginas ateičiai, taip pat galės 
patys pademonstruoti meni
nius sugebėjimus, sukurti 
savo pačių internetinj puslapį, 
pagaminti šiltas kepures be
namiams, išmokti sporto žai
dimų, parašyti savo biografiją, 
išgirsti apie pasaulio tautų 
kultūras, groti būgnais ir kt. 

Atvirų durų diena yra puiki 
galimybė pasikalbėti su moky
tojais, kolektyvu ir mokslei
viais, apžiūrėti teritoriją ir 
naujausius statinius - audito-
riumą ir valgyklą. 

Atvirų durų diena šiemet 
yra išskirtinis renginys, nes 
Marijos gimnazija yra pakvie
tusi dalyvauti įvairias organi
zacijas. Šiuo metu yra paža
dėjusios dalyvauti: Holy Cross 
Hospital. Marquette Park sau
gios kaimynystės organizacija, 
Čikagos viešoji biblioteka ir 
Šv. Kazimiero vienuolynas. 

Jeigu turite klausimų, pra
šome skambinti Bridget White-
house. Recruitment Assistant 
at 773-925-8686 ext. 114. 

DALYVAUKIME LIETUVIŲ FONDO POKYLYJE 
Lietuvių fondas yra didy

sis lietuvybės išlaikymo rams
tis išeivijoje, kurio stiprumas 
ir jėga priklauso nuo mūsų 
visų nuoširdaus bendradar
biavimo ir jo rėmimo aukomis. 
Be fondo paramos butų sunku 
tęsti lietuvių švietimą ir kul
tūrinę veiklą Lietuvių Bend
ruomenes rėmuose arba PLB 
valdybai palaikyti stiprius 
ryšius su kitų kraštų lietuvių 
veiklos centrais, kurių tikslai 
yra panašus — išlaikyti lietuvybę. 

Lietuvių fondas iš sukaup
to kapitalo gautų procentų — 
polno per 40 veiklos metų iš
mokėjo dideles sumas para
mos būdu tik lietuvybės iš
laikymui. Mūsų visų pareiga 
Lietuvių fondą remti, kad jo 
stiprybe didėtų, kapitalas 

augtų, o nuo jo didumo pri
klauso ir tų gėrybių — pelno 
sumos didumas, kuris skiria
mas — dalinamas geriems 
tikslams. 

Lapkričio 8 d., šeštadienį, 
įvyks Lietuvių fondo pokylis 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Gros Švabų 
ansamblis. Vakaro programo
je bus įteikta LF dr. Antano 
Razmos vardo Mokslinės me
dicinos 2003 metų nedaloma 
25.000 dol. premija, kurią lai
mėjo prof. Arimantas Dum
čius, vadovaujantis Kauno 
Medicinos uto Biomedicininių 
tyrimų institutui. 

Stalus kviečiame užsisa
kyti skambinant i LF raštinę 
tel. 630-257-1616. 

St. Džiugas 

Lapkričio 1-oji. Vėlinių 
išvakarės. Kiek daug 
graudžių prisiminimų šis 

vakaras atneša ne vien tiems, 
kurių gyvenimas paženklintas 
netektimi. Iš dalies tai lietu
vių tautos tradicija — mi
rusiųjų prisiminimas, pager
bimas, pabendravimas su jais 
ypač tą vieną vakarą. Ne vien 
savaisiais, bet visais, net tais, 
kurių niekas Vėlinių vakarą 
nebeprisimena, jų kapų ne
aplanko, žvakelės neuždega, 
maldelės nesukalba... 

Gyvendami krašte, kur 
Vėlinės tarytum užmirštos 
arba „švenčiamos" paskutinę 
spalio mėnesio dieną, kaip 
kaukių, baidyklių, vaikų 
pramogų diena, ankstesnieji 
lietuviai imigrantai pamažu 
prarado lietuviškųjų Vėlinių 
tradicijas. Tiesa, niekuomet 
nebuvo prarastas savo mi
rusiųjų prisiminimas, tačiau 
Vėlinės tapo beveik kiekvieno 
individualus reikalas: daly
vavimas Mišių aukoje, apsi
lankymas kapinėse, maldos 
prie artimųjų kapų su-
šnibždėjimas, be gausesnio 
susibūrimo kapinėse, degan
čių žiburėlių mirguliavimo, 
bendrų giesmių, maldų, gy
vųjų ir mirusiųjų susijungimo. 
Nors pradžioje tokios Vėlinės 
daugeliui nebuvo priimtinos, 
dešimtmečiams slenkant, ap
sipratome, prisitaikėme prie 
vietinių papročių ir nepatogių 
kapinių lankymo sąlygų. 

Tačiau mūsų tautiečiai, 
neseniai atvykę iš Lietuvos, 
atsinešė labai gyvas Vėlinių 
tradicijas. Jiems vietiniai.šios 
šventės papročiai atrodo labai 
svetimi. Pagal galimybes, ir 
jie Vėlinėse stengiasi apsi
lankyti vietinėse kapinėse, 
kur iš esmės neturi palaidotų 
artimųjų, mintimis grįždami į 
gimtąjį miestą, miestelį, kai
mą, jausdami dvigubą netektį 
— ir savo artimųjų, ir toli 
pasilikusių lietuviškų tradici
jų-

Tačiau šįmet Čikagos ir 
apylinkių lietuviai buvo lai
mingesni. Į Vėlinių vakaro šv. 
Mišias ir ypatingą koncertą 
pakvietė Švč. M. Marijos Gi
mimo parapija Čikagos Mar-
ąuette Parke. Šioje parapijoje 
vikarauja jaunas, sugebantis 
bendrauti su žmonėmis, nebi
jantis įvesti naujų to bendra
vimo formų, kun. Rimvydas 
Adomavičius. Kadangi jis pats 
neseniai iš Lietuvos, gerai su
pranta savo tautiečių porei
kius bei rūpesčius. Tai jis su 
būriu talentingų talkininkų 
nusprendė šiemet bažnyčioje 

NEUŽMIRŠ 
suruošti Vėlinių vakarą. Ir šis 
užmojis rado labai teigiamą 
atgarsį Čikagos bei apylinkių 
lietuvių širdyse, todėl šešta
dienį, lapkričio 1 d., į 5 vai. va
karo Mišias susirinko tiek 
tautiečių, kad kai kas turėjo 
stovėti šiaip jau labai erdvios 
bažnyčios pasieniais. 

Mišias koncelebravo trys 
kunigai: Rimvydas Adoma
vičius, Remigijus Monstvilas 
ir Jaunius Kelpšas. Visų 
Šventųjų šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. R. 
Monstvilas. Po Mišių niekas 
nesiskirstė. Susirinkusiems 
buvo išdalintos ir uždegtos 
žvakelės. Aptemdytoje bažny
čioje sumirgėjo šimtai jaukių 
žiburėlių, į dangų pakilo nuo
širdūs kiekvieno dalyvio mal
dos žodžiai. Tarytum išnyko 
bažnyčios sienos, dingo tūks
tančiai mylių, skiriančių nuo 
tėvynės, nuo graudžių Vėlinių 
iškilmių gimtojo miesto ar kai
mo kapinėse. Prasidėjo paben
dravimas su mirusiais arti
maisiais. Susikaupti padėjo ir 
koncertas, kurį atliko Jūratė 
ir Rimantas Grabliauskai, 
Daiva Švabienė („Draugo" pir
mojo puslapio redaktorė), bro
liai Eimontas ir Virginijus 
Švabai, Gražvydas Januške
vičius ir Nerijus Gležeckas. 
Tarp muzikinių dalių poeziją 
skaitė kunigai R. Adomavičius 
ir R. Monstvilas. Skambėjo ne 
tik graudžiai monotoniškos, 
tradicinės šermenų giesmės, 
bet ir modernesni kūriniai, 
atlikti lietuvių, lotynų, net 
anglų kalba. Pradėjus giesme 
„Atleisk man, Viešpatie", 
aidėjo Reąuiem „Pie Jesu" 
(Andrew Lloyd Webber). atlie
kamas Jūra tės ir Rimanto 
Grabliauskų; „Nors dulkės ir 
kaitra" (giesmė); „Mama" 
(roko grupė „Procol Harum"). 
kurią atliko Rimantas Grab-
liauskas. „Panis Angelicus" 
(Cesar Franck. aranž. James 
Arelly) atliko Rimantas Grab-
liauskas ir Daiva Švabienė; į 
giesmę „The Prayer" (Carole 
Bayer Sager-David Foster) 
įsijungė Jūratė ir Rimantas 
Grabliauskai bei Daiva Šva
bienė. Skausminga viltimi 
nuaidėjo giesmė „Ar kuomet 
mes susitiksim?": įspūdingai 
skambėjo J. Grabliauskienės 
ir D. Švabienės duetas, atlie
kant „Adagio" (Albinoni-Lara 
Fabian) ir pabaigai visi trys 
atlikėjai pagiedojo „Leisk pri
artėti". Koncertas užbaigtas 
kun. R. Adomavičiaus padėka. 

Galbūt net didesnį įspūdį 
negu pats koncertas sukūrė 
publika. Tokia tyli. susikau-

SKELBIMAI 
• Kaz Ruda i t i s , Marina 

Del Rey. CA. aukoja $5.000 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
šelpti sunkiai sergančius ligo
nius Lietuvoje. Nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, Pa
los Heights. BL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai ser
gančius ligonius Lietuvoje 
Aukojo: $130 — Frank ir Vida 
Brown, C A: $100 — Jean A. 
Warren. CA, Albinas ir Anas
tazija Mitkevičius, CA: $50 — 
Jaunutis ir Dalia Gilvydis, 
MI; $25 — Dalia R. Šaulys, IL 
ir Rozalija Šomkaitė. Dėko
jame už aukas. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights. IL. 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID #36-3810893. 

• Audrey ir Martin Gruss 
Foundation. Nevv York. NY, 
aukoja $10,000 padėti Lithua
nian Mercy Lift šelpti sunkiai 
sergančius ligonius Lietuvoje. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams. Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights. IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID #36-3810893. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. I^emont IL 

Advoka tas 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. IL6O60R 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77645742 

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

mailto:Gibaitis@aol.com


TAMAS VĖLINIŲ VAKARAS 

Visų Šventųjų vakaro-prisiminimo atlikėjai. I eilėje — (iš kairės) Gražvydas Januškevičius. Virginijus Švabas, 
Nerijus Glezeckas. Eimontas Švabas ir Rimantas Grabliauskas. II eilėje — (iš kaires) Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios kunigas Rimvydas Adomavičius. Jūra te Grabliauskiene, Tauragės apskrit ies karo kapelionas 
kunigas Remigijus Monstvilas, Daiva Guzelyte-Švabiene ir kar tu šv. Mišias aukojęs Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kunigas Jaunius Kelpšas. J u r g o s Švabai tės nuotr. 

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje koncerto metu. Iš kaires. Jū ra t e Grabliauskiene. Eimontas Švabas. Rimantas 
Grabliauskas. Daiva Švabienė. Virginijus Švabas ir Nerijus Glezeckas. Zenono Radžiūno nuotr. 

pusi. tik retkarčiais pašnibž
domis ištartas maldos žodis, 
tik graudus atodūsis... Po 
vieną, po būreli, po visą būrį 
— ėjo. slinko žmonės su de
gančia žvakele rankose, su
sikaupę artinosi prie alto
riaus, pastatė savo žvakelę 
ant grotelių, stabtelėjo, su
klupo, bent persižegnojo... 
Grįždami į savo vietą, dar me
tė žvilgsnį į mirgantį žiburėlį 
svetimo krašto bažnyčioje, 
kuri tą vakarą buvo tokia 
sava. surinkusi po savo stogu 
visą ilgesį, skausmą, vieni
šumą, maldas ir atodūsius. 
Niekas galbūt nesitikėjo tokio 
įspūdingo Vėlinių vakaro, bet 
visi jautė, kad jis jaukia 

šiluma užpildė sieloje atsi
radusią tuštumą. Tai dėl to po 
koncerto bažnyčioje kurį laiką 
niekas nepajudėjo, tai dėl to 
viešpatavo tokia tyla. kad 
galėjai girdėti vos juntamais 
žingsniais aplinkui vaikštan
čius prisiminimus, jausti be
sišypsančias artimųjų vėles. 

Lapkričio 1-osios vakarą 
Čikagoje gimė nauja tradicija. 
Manome, kad ji įleis šaknis ir 
kiekvieną Vėlinių vakarą su
burs mus maldai, pabendra
vimui tarpusavyje ir su savo 
mirusiaisiais. Šią tradiciją 
turėtų pasisavinti visi lietu
vių telkiniai. Kadangi toks 
renginys buvo ruoštas pirmą 
kartą, be abejo, pasitaikė 

vienas kitas nesklandumas. 
Pavyzdžiui, reikėtų ateityje 
žvakeles išdalinti kiekvienam 
įeinančiam į bažnyčią, ir aiš
kiai pasakyti, kada jas už
degti, kada nešti prie alto
riaus, kad nebūtų spūsties ir 
neatsitiktų nelaimė su de
gančia žvake. Kun. R. Ado
mavičius, dėkodamas atlikė
jams už nuostabią programą, 
kažkodėl tarytum atsiprašė, 
jeigu kam ji nelabai patiko... 
Be reikalo, nes atsiprašyti 
tikrai nereikėjo. Neabejojame, 
kad 99 procentams dalyvių 
koncertas paliko neišdildomą 
įspūdį, o jeigu buvo nepaten
kintų — tai jų problema... 

Danutė Bindokienė 

Švc\ M. Marijos Gimimo bažnyčia Visų Šventųjų vakarą (lapkričio I d ) . Mišias koncolebruoja kunigai 'iš kaires): 
Remigijus Monstvilas. Rimvydas Adomavičius ir Jaunius Kelpšas Joe Kulio nuotrauka 


