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Šiame 
numeryje: j 
Dovana Lietuvos 
jaunimui . Veikli 
telkinio organizacija. 

2 psl. 

Valstybei vadovauti , 
tai ne patiltėmis 
skraidyti . Okupacijos 
metų garbės skola. 
Rūpestis lietuviškomis 
radijo laidomis. 

3psl. 

Įdomu žinoti, kad 
Europa svarsto apie 
ekologini laidojimą; 
kodėl prieš ketvirtį 
mlrd. metų Žemėje 
išnyko gyvybė; kodėl 
Londone kaliniai 
vežiojami limuzinais... 

4 psl. 

Kas rašoma apie 
Lietuvą. 

5 psl. 

Pratęs iamas poezijos 
konkurso terminas. 
Kun. A. Zakarausko 
pagerbimas. 

6 psl. 

Sportas 
* V i ln i aus „ L i e t u v o s ry

t o " k r e p š i n i n k a i a n t r a d i e n i 
sveč iuose u ž t i k r i n t a i l a imė
j o Europos vyrų krepšinio klu
bų ULEB taurės varžybų F gru
pės antrojo rato rungtynes 
prieš Split „Croatia Osiguran-
je" (Kroatija) komanda 84:65 
tapo vienvaldžiais grupės pir
mūnais . 

* L i e t u v o s š a c h m a t i n i n 
k a s G e d i m i n a s S a r a k a u s k a s 
l a i m ė j o tarptautinį šachmatų 
turnyrą Vengrijos sostinėje Bu
dapešte. 26 metų tarptaut inis 
meistras, nepatyręs nė vieno 
pralaimėjimo, surinko 8.5 taško 
iš 13 galimų. 

* T a r p t a u t i n ė s s p o r t i n i ų 
š o k i ų f e d e r a c i j o s pasaulio 
Lotynų Amerikos šokių varžy
bose Austrijoje ir Slovakijoje 
Lietuvos šokėjai Andrius Kan-
delis ir Eglė Visockaitė iš Vil
n iaus „Ratuto" klubo užėmė 
trečiąsias vietas. 

Naujausios 
žinios 

* R. P a k s o r i n k i m ų kam
p a n i j a b u v o f i n a n s u o j a m a 
pažeidžiant įstatymą. 

* L i e t u v o s b a n k o vado
v a s s k e p t i š k a i v e r t i n a teigi-
rius apie Vilniaus banko nuos
tolius. 

* L i e t u v o s a m b a s a d o r i u s 
Latv i jo je p r i ė m ė p r e z i d e n t o 
s iū lymą dirbti jo patarėju. 

* L i e t u v a i į s t o ju s į E S , 
y p a t i n g o k a i n ų š u o l i o ne
b u s , teigia centrinio banko va
dovas. 

* P i rmo j i L ie tuvo je d i rb 
t i n ė s š i rd i e s į s o d i n i m o ope
r a c i j a p a v y k o . 

* L i e t u v o s k a m e r i n i s or
k e s t r a s a t s i s k y r ė n u o Fil
h a r m o n i j o s , nes nesulaukė jos 
permainų 

' L i b e r a l ų ir c e n t r o są
j u n g o s p i r m i n i n k a s K. Gla
v e c k a s r a g i n a Vilniaus banką 
kelti ieškinį. 

* S k a n d a l o c e n t r e ats i
d ū r u s i R. S m a i l y t ė galvoja 
kreiptis į teismą. 

Už paramą prezidento rinkimų kampanijos 
rėmėjui buvo žadėta daug gėrybių 

Vilnius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Už tr iskart didesnę 
nei oficialiai deklaruota versli
ninko Jurijaus Borisovo paramą 
Rolando Pakso prezidento rin
kimų kampanijai , pas ta ras i s 
buvo įsipareigojęs atlyginti at
sakingomis pareigomis, genero
lo laipsniu, ordinais ir verslo 
konkurentų žlugdymu, pranešė 
LNK televizija. 

Prezidentūros skandalą ti

r ian t i par lament inė komisija 
antradienį uždarame posėdyje 
susipažino su kovo 3 diena da
tuotu raštu, kuriame bendrovės 
„Avia Baltika" vadovas J . Bo
risovas įvardija sumą, skirtą R. 
Pakso rinkimų kampanijai. 

Teigiama, kad, r emian t i s 
2002 metais birželio mėnesį pa
sirašyta sutartimi, J . Borisovas 
R. Paksui skyrė 1 milijoną 
105,000 JAV dolerių (3.3 milijo

no litų). 
Oficialioje R. Pakso rinkimų 

kampanijos f inansinėje ata
skaitoje nurodoma, kad „Avia 
Baltika" R. Paksui skyrė 1.2 
mln. litų. 

Anot TV praneš imo, mai
nais į paramą J . Borisovas rei
kalavo prezidento patarėjo ran
go, generolo laipsnio, konkuruo
jančios sraigtasparnių remonto 
bendrovės „Helisota" sužlugdy

mo, per dvejus metus skirti pen
kis pirmojo-penktojo laipsnių 
ordinus. 

Komisijai buvo pateikti trys 
įrašai t a rp J. Borisovo ir su Ru
sijos specialiosiomis tarnybomis 
siejamos informacijos vadybos 
bendrovės ,,Almax" atstovės 
Annos Zatonskajos. 

Kai kurie įrašai slapta pa
daryti j a u kilus Prezidentūros 
skandalui. N u k e l t a į 5 ps l . 

R. Paksas nereagavo \ perspėjimus 
apie jo patarėjo veiklą 

Trečiadienį Vilniuje, Nepriklausomybes aikštėje prie Seimo rūmų, įvyko pačių rengėjų „absurdo" piketu pava
dintas protesto renginys — ..Reikalaujame dar daugiau 1937-ųjų metų dvasios". Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Prezidentas Irake aplankė Lietuvos karius 
B a g d a d a s - B a s r a - V i l n i u s , 

lapkričio 19 d. (BNS) — Tarp
tautinė bendruomenė tikisi, kad 
Lietuva visokeriopai, o ypač 
švietimo ir specialistų rengimo 
srityse, prisidės normalizuojant 
padėtį Irake. 

Tai trečiadienį Bagdade ap
silankiusiam Lietuvos preziden
tui Rolandui Paksui pareiškė 
JAV civilinės administracijos 
Irake vadovas Paul Bremer. 

Kaip pranešė prezidentą ke
lionėje lydinčio Lietuvos krašto 
apsaugos ministro atstovė spau
dai Rita Grumadaitė , JAV pa
reigūnas pabrėžė, kad Irake gali 
būti pritaikyta Lietuvos patirt is 

įveikiant totalitarinės valstybės 
palikimą. 

Pasak, R G r u m a d a i t ė s , 
prezidentas R. Paksas ir jį ly
dinti delegacija trečiadienį at
skrido į Bagdado tarptaut in į — 
buvusį Saddam Hussein — oro 
uostą, iš kur į Irako sostinę vy
ko karinių šarvuočių gerai sau
goma transporto priemonių ko
lona. 

Iš Bagdado dviem sraigta
sparniais „UH-60 Black Hawk" 
Lietuvos delegacija buvo per-
skraidinta į maždaug už 100 km 
į pietus nuo Bagdado esantį is
torinį Babilono miestą, kuriame 
įsikūrusi tarptautinės Lenkijos 

vadovaujamos divizijos vadavie
tė. 

Šioje divizijoje tarnauja ir 
pusšimtis Lietuvos kar ių iš 
Kunigaikštienės Birutės moto
rizuotojo pėstininkų bataliono. 

Buvusiuose diktatoriaus S. 
Hussein vieno iš sūnų rūmuose 
R. Paksas susitiko su divizijos 
vadu, Lenkijos generolu majoru 
Andrzej Tyskewicz. 

Generolas gyrė Lietuvos ka
rių pasirengimą, jų indėlį įtvir
t inant taiką jų atsakomybės zo
noje, gyrė jų veiksmus saugant 
objektus, bud in t patikrinimo 
postuose ir rengiant Irako ka
rius. Nuke l ta į 5 psl . 

Į p e n k i a s v ie ta s 
P r e z i d e n t ū r o j e — 158 

k a n d i d a t a i 
V i l n i u s , lapkričio 19 d. 

(Elta) — Prezidento patarėjas 
jaunimo socialinio aktyvumo ir 
nevyriausybinių organizacijų 
k laus imais Gintaras Šurkus 
skaičiuoja, kad į 5 laisvas vie
tas patarėjų komandoje yra 158 
kandidatai . 

Anot jo, kandidatūras siūlo 
visi likę prezidento komandos 
nariai , minčių ir idėjų šiuo 
klausimu taip pat pateikia in
telektualai, žymūs žmonės. 

Pasak G. Šurkaus, pirma
dienį turėtų paaiškėti preziden
to komandos pertvarkos met
menys. N u k e l t a į 5 psl . 

Vilnius , lapkričio 19 d. 
(BNS) — Seimo Laikinosios ty
rimo komisijos dėl galimų grės
mių nacionaliniam saugumui 
posėdyje trečiadienį užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis komisijai paliudijo nuo 
rugpjūčio keturis kartus įspėjęs 
prezidentą Rolandą Paksą apie 
NATO valstybėms nerimą ke
liančią prezidento patarėjo na
cionalinio saugumo klausimais 
Remigijaus Ačo veiklą, tačiau 
prezidentas liko abejingas pas
taboms. 

„Aš kalbėjau apie proble
mą, kurią signalizuoja užsienio 

valstybės — NATO partner iai 
dėl R. Ačo buvimo Prezidentū
roje ir jo veiksmų.(...) Nuo rug
pjūčio ant ros pusės aš kalbėjau 
su prezidentu apie tai ketur is 
kartus", sakė A. Valionis. 

„Tai buvo nukreipta į pono 
R. Ačo darbą su slapta informa
cija, į ga l imybę da lyvaut i 
NATO planavimo procesuose", 
pridūrė jis, pak laus tas kas kėlė 
NATO valstybių atstovų susi
rūpinimą. 

Pak laus tas komisijos nario 
Alvydo Sadecko, ar tai reiškia, 
jog buvo nepas i t ik ima R. Aču, 
minis t ras t r u m p a i a t s a k ė 
„taip". 

Tačiau prezidentas , pasak 
užsienio reikalų ministro, į per
spėjimus dėl R. Ačo nekreipė 
dėmesio. „Prezidentas išklau
sydavo ir a rba sakydavo, kad ta 
informacija never t a dėmesio, 
arba jokios diskusijos nebūda
vo", sakė A. Valionis. 

Ministro teigimu, per vieną 
susitikimą su valstybės vadovu 
jis R. Paksui parodė ir pažymą 
apie pokalbį su vienos NATO 
valstybės ambasador iumi. Par
lamentinė komisija paprašė mi
nistro pateikt i šios slaptos pa
žymos kopiją, N u k e l t a į 5 psl . 

Ispanijoje surastas vienas seniausių 
Lietuvos fotografijos albumų 

JAV dolerio kursas — žemiausias 
lito atžvilgiu nuo lito įvedimo 

Viln ius , lapkričio 19 d. 
(BNS) — Mažėjantis JAV dole
rio kursas euro atžvilgiu iki re
kordinių žemumų nusmukdė ir 
dolerio kursą lito atžvilgiu. 

Lietuvos bankas ketvirta
dieniui nus ta tė oficialų 2.8864 
lito už dolerį kursą — patį že
miausią nuo lito įvedimo 1993 
metais. 

„Stiprėjant eurui, JAV dole
rio vertė smuko iki mažiausio 

kurso tiek euro, tiek lito istori
joje", sakė Lietuvos banko val
dybos pirmininko pavaduotojas 
Arvydas Kregždė. 

Lietuvoje l i tas vėl buvo 
įvestas 1993-ųjų birželio pa
baigoje — tuomet jo kursas bu
vo 4.5 lito už dolerį-

Nuo 1994 metų balandžio li
t a s buvo susietas su JAV dole
riu, kursu — 4 litai už dolerį-

N u k e l t a į 5 ps l . 

V a k a r ų la ivų 
g a m y k l a ieško 
b e n d r i n i n k ų 

Amer iko je 
V a š i n g t o n a s , lapkričio 18 

d. (LR ambasada) — Didžiausia 
Lietuvoje laivų remonto ir sta
tybos bendrovė Vakarų laivų 
gamykla siekia bendradarbiau
ti su JAV firmomis laivų staty
bos, metalo konstrukcijų gamy
bos bei naftos gavybos jūroje 
platformų statybos ir remonto 
srityse. N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuvos ambasadorius Graikijoje, Lietuvos fotografijos istorijos tyrinėto
jas Dainius Junevičius pranešė sensacingą žinią — privačioje kolekcijoje 
Ispanijoje aptiktas neįkainojamas vokiečių fotografo Rohrbach 1861 m. 
vasaros ir rudens mėnesiais Lietuvoje darytų 22 nuotraukų albumas. Vie
nose iš pačių seniausių Lietuvos fotografijų užfiksuoti Peterburgo — Var
šuvos geležinkelio tiesimo tarp Rezeknės Latvijoje ir Gardino Baltarusi
joje bei geležinkelio atkarpos tarp Kauno ir Prūsijos sienos darbai. Pasak 
ambasadoriaus D. Junevičiaus, visos nuotraukos yra labai aukštos koky
bės ir gerai išsilaikiusios. Daugiau kaip pusėje nuotraukų — Lietuvos 
vietovės. Tai tuomet dar statytų ar jau nutiestų geležinkelio tiltų per Vil
nelę, Nerį, Vokę, Nemuną, Jiesią ir Merkį nuotraukos. Tačiau didžiausias 
lobis — penkios 1861 rugpjūčio ir spalio mėnesiais darytos Kauno miesto 
nuotraukos. 

Nuotr.: Kaunas žiūrint nuo Fredos pusės. 1861 metai. 
Rohrbach - Eltos nuotr. 

R. P a k s o r i n k i n i ų 
š t a b a s u ž s a k ė 30,000 

b u l v a r i n i o 
d i e n r a š č i o v i e n e t ų 

V i l n i u s , lapkričio 19 d. 
(BNS) — Buvęs prezidento pa
tarėjas patvi r t ina , kad Rolando 
Pakso rinkimų štabas užsakė 
kelis š imtus tūkstančius bulva
rinio dienraščio vienetų, tačiau 
neigia, kad š tabas prisidėjo prie 
sumaišt į Lietuvoje sukėlusio 
straipsnio apie Vilniaus banką. 

Prieš antrąjį prezidento 
rinkimų ratą , sausio 3-ąją, bul
varinio dienraščio ,,Vakaro ži
nios" paskelbtas straipsnis apie 
neva prastą Vilniaus banko pa
dėtį sukėlė paniką ir privertė 
kai kuriuos indėlininkus atsi
imti banke laikytas lėšas. 

St ra ipsnyje tuomet in is 
k a n d i d a t a s į p rez iden tus R. 
Paksas pažymi, jog „valdžios 
šlovinamas stabilumas yra tie
siog kortų namelis'", jeigu pa
aiškės, kad Vilniaus bankas tu
ri problemų. 

Grėsmes valstybiniam sau
gumui t i r iančios par lament i 
nės komisijos pirmininkas 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
fReraiarms AFP, Reuters. AP. Werfax, ITAR-TASS, BNS 

i inši agerrtOrų pranešimais} 

EUROPA 1 

Londonas . JAV preziden
tas George W. Bush antradie
nį atvyko trijų dienų valsty
binio vizito į Didžiąją Britaniją, 
kur ketvirtadienį numatytose 
karo Irake priešininkų eitynėse 
Londono gatvėmis gali daly
vauti maždaug 100,000 žmo
nių, protestuosiančių prieš G. 
W. Bush vizitą. „Žmonės įpa
reigojo mus juos (Irako gyven
tojus - red.) ginti, ir ši pareiga 
kartais reikalauja pr ievar ta 
sutramdyti žmones, linkusius į 
smurtą. Kartais būtent plataus 
masto jėgos panaudojimas gina 
mus nuo chaotiško pasaulio, 
kuriame viską valdo jėga", sakė 
G. W. Bush. Jis sakė tikįs tarp
tautinėmis organizacijomis, to
kiomis, kaip Jungtinės Tautos, 
tačiau J T „gyvybingumas ir pa
sitikėjimas šia organizacija pri
klauso nuo to, kiek ji ištikima 

savo žodžiui ir pasi rengusi 
veikti, jei iškiltų būtinybė". 

JAV prezidentas trečiadie
nį paragino Europą prisijungti 
prie JAV bei Izraelio ir, atsiri
bojus nuo Yasser Arafat, su
teikti galimybę iškilti naujam 
palestiniečių vadovui. J i s taip 
pa t pakartojo JAV raginimus 
Izraeliui ir pales t iniečiams 
siekti taikos, nurodydamas Iz
raeliui atsisakyti naujakurių 
gyvenviečių, o Palestinos savi
valdai — pažaboti smurtą. 

Ber lynas . Izraelyje taikai 
palaikyti reikėtų dislokuoti 
NATO pajėgas, kuriose galbūt 
turėtų būti vokiečių karių, tre
čiadienį sakė Vokietijos parla
mento Gynybos komiteto pir
mininkas Reinhold Robbe. „Pa
dėtis Artimuosiuose Rytuose 
tokia paini, kad abi šalys jau 
nebegali susitarti pačios", sakė 
jis. „Abiem šalims reikia pers
pektyvos, kariškių dalyvavi

mo", pridūrė j is . Kadangi JAV 
kariai jau turi daug įsipareigo
jimų Irake ir Afganistane, vie
nintelė likusi galimybė yra 
NATO, sakė j is ir priminė sėk
mingą NATO užduotį Makedo
nijoje. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV Kong

resas antradienį vakare skyrė 
milijonus dolerių naujos kartos 
branduolinių ginklų tyrimams 
ir Nevados branduolinių ban
dymų poligono parengimui, ta
čiau padarydamas nuolaidų šio 
plano kri t ikams, apkarpė ad
ministracijos programą. Atsto
vų rūmų nariai balsavo už įsta
tymo projektą dėl energetikos 
ir vandens tiekimo programų 
finansavimo, kur iame numaty
ti 7.5 mln. dolerių naujos gink
luotės, kuri, kaip teigė vienas 
Energetikos departamento pa
reigūnas, „sust iprintų valsty
bės pajėgumus grasinti gerai 
apsaugotiems ir giliai paslėp
tiems taikiniams", pritaikomu
mui ištirti 

B o s t o n a s . Massachusetts 

aukščiausiasis teismas antra
dienį nusprendė, kad draudi
mas tuoktis homoseksualų po
roms pažeidžia konstituciją. Is
torinis sprendimas, kuriam pri
tarė keturi , o prieštaravo trys 
teisėjai, sukėlė konservatyvių 
organizacijų protestus ir suda
rė sąlygas Massachusetts tapti 
pirmąja JAV valstija, leidžian
čia tuoktis tos pačios lyties po
roms. Amerikos prezidentas 
George W. Bush į tai atsakė — 
pareiškimu, kuriame santuoka 
vadinama „šventa vyro ir mo
ters" sąjunga. G. W. Bush ad
ministracija anksčiau yra už
siminusi , kad svarstys JAV 
konstitucijos pataisą, kuri ne
dviprasmiškai nurodytų, jog 
santuoka yra dviejų heterosek-
sualių (priešingos lyties - red.) 
asmenų sąjunga. 

N e w York. Trečiadienį 
aukso kaina pirmą kartą nuo 
1996 metų viršijo 400 dolerių 
už unciją. Anot žinovų, rekor
dinį aukso kainų augimą nu
lėmė JAV dolerio smukimas ir 
būgštavimai dėl pasaulio sau
gumo. Be to. aukso kainų augi

mas dar kartą parodė, jog šis 
metalas y ra sėkmingiausias 
taikinys investicijoms. 

i 1 

RUSIJA 

j amos a t s i randanč ios naftos 
dėmės Baltijos jūros akvatorijo

je, jų dydis, greitis ir slinkimo 
kryptis. 

r 
Maskva. Rusija siūlo su

rengti Jungtinių Tautų (JT) 
konferenciją dėl Irako, kad bū
tų parengtas bendras padėties 
sureguliavimo planas, kurį 
vėliau aptar tų JT Saugumo 
Taryba, interviu televizijai 
CNN sakė Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov. 
Jis pasisakė už tai, kad Irake 
būtų dislokuotos tarptautinės 
saugumo pajėgos, kurių tikslą 
turi aiškiai suformuluoti J T 
Saugumo Taryba. 

Maskva. Naftos telkinį „D-
6" Baltijos jūroje. Kuršių neri
jos pašonėje ketinanti naudoti 
Rusijos bendrovė „LUKoil-Ka-
liningradmorneft" nuo kitų me
tų pradžios stebės telkinį iš pa
lydovo, trečiadienį pranešė ben
drovės generalinis direktorius 
Jurij Každojan, kalbėdamas 
Rusijos ekologų suvažiavime. 
Jis pažymėjo, jog telkinys bus 
stebimas visą parą, bus filmuo-

IRAKAS 
Bagdadas . Apie 75 proc. 

apyvartoje esančių Irako valiu
tos — dinarų — jau iškeista į 
naujuosius banknotus, an t ku
rių neliko Saddam Hussein at
vaizdo. Pakeist i banknotus bu
vo vienas iš pirmųjų sprendimų, 
kuriuos pr iėmė JAV vadovauja
ma koalicija, balandį padėjusi 
paskutinį tašką Saddam Hus
sein 24-erių valdymo metų isto
rijoje. Senuos ius bankno tus 
reikėjo keisti , nes juos buvo itin 
lengva klastoti . 

B a g d a d a s . Kovos su parti
zanais operacija, kurią tęsia 
JAV kar iuomenė Irake, yra di
džiausia nuo tada, kai 2003 m. 
gegužę baigėsi didelio masto 
kovos veiksmai, tačiau žinovai 
nuogąs tauja , kad agresyvus 
, jėgos demons t r av imas" gali 
sukelti irakiečių nepasitenkini
mą ir atvesti juos į kovotojų sto
vyklą, nei sumažinti įtampą. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
TRISDEŠIMTMEČIO PROGA 

Parašyta specialiai Dievo Apvaizdos parapijos ir 
Kultūrinio centro Southfield, MI pastatymo 30 metų 

sukaktį paminėti (skaityta parapijos tradicinės 
gegužinės metu). 

Klausimas — kodėl tik gegužinė, 
ne koncertas ar šaunūs iškilmingi pietūs? 
Turbūt, kad skaičius 
„trisdešimtis metų", 
nereikalauja rimtų kalbų nei debatų. 
Todėl ši poema, nerimtam suėjime, 
vis tiek rimtam reikalui skirta. 

Kai statėm parapiją bandėm spėlioti, 
kiek metų galėsim gyvuoti? 
Penkiolika, dešimt, gal dar trumpiau? 
Su Dievo padėjimu gyvuojam ilgiau. 
Tuo metu niekas atspėt negalėjo, 
o štai jau trisdešimt metų praėjo. 
Nevardinsiu šaunių parapijiečių ir darbo, 
jų vardai, įrašyti dokumentuose, svarbūs. 

O pati parapija — panašiai kaip ir kitų — 
yra blogų dienų, yra ir geresnių... 
Nevardinsiu — tuščia jų! 

Viskas vyksta gan normaliai: 
krikštijami čia maži ir didesni vaikai, 
Pirmos komunijos, Sutvirtinimo sakramentai, 
vedasi jauni ( yra susiporavusių ir vyresnių). 
Dažnai apverkiam mirusius — jau tiek daug jų. 

Bet iš vieno taško parapija unikali — 
kas įvyko kartą tik stebėtis gali. 
Kalbėti noriu apie įvykį 
dar negirdėtą ir kitur nepakartotą, 
gal net paties Dievulio suorkestruotą. 

Mūsų parapija skiriasi nuo visų kitų 
šiuo vienu įvykiu svarbiu, 
galbūt net labai reikšmingu, 
gal net sielai reikalingu, 
(jei pagalvosime rimtai 
ir kalbėsim atvirai). 
Dar niekur, niekur, niekada 
bažnyčioj Kristaus statula 
nepamojavo su ranka žmonėms, 
kaip mums visiems... 
pamojavo... ir ...nukrito... 
Gal taip norėjo mus įspėti 
aeiaikyt rankas sudėtas — 
į Kristų atsikreipt daugiau — 
paklauskime savęs — ar darom taip, 
ar taip darau? 
O statula turėjo būti nuimta, 
kažkur stovėjo gan ilgai, lyg pamiršta, 
galvota buvo drožt medinį Kristų 
ir pakabint tvirtai, kad nenukristų, 
tačiau parapijos sumanūs vyrai 
rimtai ir energingai užsispyrė 
sutvirtinti rankas statulos, 
grąžinti Kristų, kur jis buvęs, 
kad kviestų mus, rankas iškėlęs 
ateit pas Jį ir vėliai 
gyventi kaip viena šeima, 
kurioje siekiama šventumas ir darna. 

• Gal mūs parapija ne taip darbinga, 
įvykių gausa ne taip turtinga, 
tačiau po šiuo stogu bendru, 
sueiname, dalijamės malda kartu, 
vaikai mokykloje dar vis triukšmauja, 
pensininkai sueina, pabendrauja, 
sueina jaunimas, šoka, sportuoja, 
dar yra kas gieda, kas vargonuoja, 
reikalui esant, ir padainuoja. 

Trisdešimtmečio proga — valio ! 
Gyvuojam dar — valio! 

Todėl dažnai prašykim Viešpatį malonės, 
kad nenuleistų rankų žmonės, 
kad širdy turėtume nuostatą tvirtą 
atlikti uždavinį mums Dievo skirtą. 

Danutė Jankienė 

VEIKLI TELKINIO ORGANIZACIJA 
-- Lietuvių pensininkų klu

bas yra vienas didžiausių or
ganizuotų vienetų lietuviš
kame Clevelande. Jau daug 
metų veikiantis, klubas ir 
dabar dar skaičiuoja arti 130 
narių. Jų mėnesiniuose suėji
muose dalyvauja 70-80 as
menų. Vieton Amžinybėn iš
keliavusių ateina naujoji pen
sininkų karta. Jie kiekvieno 
mėnesio ketvirtadienį renkasi 
į erdvią ir jaukią Dievo Moti
nos parapijos svetainę, kur 
išklauso aktualių pranešimų, 
paskaitų apie šių dienų prob
lemas Lietuvoje bei aptariami 
klausimai, susiję su pensi
ninkų socialiniu draudimu, 
įstatymų pakeitimais ir t.t. 

Susirinkusieji pavaišinami ska
niais pietumis, pravedami lai
mėjimai. Tokių pabendravimų 
paprastai per metus būna 9 ar 10. 

Š.m. lapkričio 6 d. pensi
ninkai ir svečiai išklausė trum
pą, bet kruopščiai paruoštą, 
dr. Jono Jasaičio, buvusio 
„Dirvos" redaktoriaus paskai
tą apie pastarąją savaitę vyks
tančius įvykius, į kuriuos ta
riamai įveltas net pats Lie
tuvos prezidentas R. Paksas ir 
jo artimiausi bendradarbiai. 
Čia svarbų vaidmenį atlieka 
„Vogto kapitalo partija", palik
ti okupantų įpėdiniai, prezi
dentinių rinkimų slapti pa
sižadėjimai, įsipareigojimai, 
1.2 mln. litų rusų įnašas į rin-

Dailininkė Aldona Alkevičiūtė-Biliūnienė (su gėlių puokšte) t a r p savo giminaičių prie parodos paveikslų. 
L. čeplevičiaus nuotr. 

PARODA, SUŠAUKUSI GIMINE 
Šį rudenį išsipildė sena dai

lininkės Aldonos Alkevičiūtės 
-Biliūnienės (iš Floridos, JAV) 
svajonė — surengti savo tapy
bos darbų parodą Vilkaviškio 
krašto muziejuje (Paežerių 
dvaro rūmuose). 

„Šios menės sušvito sau
lėtomis spalvomis, — sakė ati
daryme dalyvavęs vilnietis 
menininkas Arvydas Karaška. 
— Čia nieko nereikia aiškinti, 
tik grožėtis ir džiaugtis ste
buklu, plaukiančiu iš geros ir 
dosnios menininkės širdies 
gelmių". 

Susijaudinusią dailininkę, 
kuri vasarą gyvena netoli tė
viškės, Matlaukio kaimo, Ky
bartuose, o žiemą Floridoje, 
gėlėmis ir bučiniais apdovanojo 
gausi Alkevičių-Biliūnų-Biėls-

kių giminė, atvykusi iš visos 
Lietuvos. 

Parodą pristatė pati au
torė. Tapyba Aldona Biliū
nienė susidomėjo išėjusi į pen
siją. Būdama 63 metų tapo stu
dente. „Tapyba, tai mano šir
dies dalis, kuri skiriama Lie
tuvai, jos žmonėms. Tai nuo
taika, žaidimas, o ne darbas", 
— per parodos atidarymą su
sijaudinusi kalbėjo dailininkė. 
Parodos atidarymo nuotaiką 
kėlė Audronės Navickaitės 
skaitomos B. Brazdžionio ei
lės, Paežerių dvaro menėse 
nuvilnijusi Alkevičių giminės 
atliekama daina. 

Prie saulės nušviestų rū
mų skoningą koncertą daili
ninkei ir jos giminei padovą-' 
nojo Kybartų kultūros centro 

saviveiklininkai — šokėjai 
(vadovė I. Šunokienė) ir kaimo 
kapelos muzikantai (vadovė R. 
Gliaubicienė), posmais ir šyp
sena dalijosi A. Kazlauskienė 
ir L. Čekauskienė. 

Floridos gamta, tėviškės 
prisiminimai, pasaulio pažini
mo džiaugsmas vaiko akimis, 
tai tik keletas dailininkės 
darbų motyvų. Išgyvendama 
Lietuvos kilimo sunkumus, 
matydama kai kurių tautiečių 
dvasinį nuopolį, dailininkė 
tiki, kad jautrumas, nuoširdu
mas, pagarba žmogui ir slo
pinantis savanaudiškumą gi
lus religingumas yra tos mo
ralinės vertybės, kurios pri
kels Lietuvos žmonių dvasią 
savarankiškai kūrybai. 

A n t a n a s Žilinskas 

LIETUVOS VYČIU VIDURIO; CENTRO SUVAŽIAVIMAS IR 
MALDOS KELIONE 

Lietuvos Vyčių 19 kuopa, 
veikianti Pittsburgh, Penn-
sylvania, š. m. spalio 17 —19 
d. globojo Lietuvos Vyčių Vi
durio centro rajono suvažia
vimą ir maldos kelionę. Su
važiavime dalyvavo 29 vyčiai, 
atstovavę 4 kuopoms iš Ohio 
ir Pennsylvania valstijų. 

Penktadienį, spalio 17 d., 
vyko pabendravimas, susipa
žinimo vakaras John Baltrus, 
19 kuopos pirmininko ir jo 
žmonos Andrea namuose. Pri
ėmime dalyvavo būrelis svečių 
ir vietinių vyčių. 

Šeštadienį, spalio 18 d. 
ryte, lietuvių klube Vidurio 
centro rajono pirmininkas 
Michael Petkus vadovavo su
sirinkimui. Maldą prieš po
sėdį sukalbėjo Jurgis Mika
lauskas, rajono specialių pri
pažinimų apdovanojimo pir
mininkas. 19 kuopos pirmi
ninkas John Baltrus sveikino 
visus atvykusius ir linkėjo 
geros viešnagės. Vyko valdy
bos narių ir kuopų pranešimai 
bei ateities veiklos planų 
svarstymai. Atstovai pranešė 
apie š. m. Brockton, Massa-
chusetts, vykusį 90-tąjį me
tinį seimą/suvažiavimą. Vyko 
diskusijos apie praėjusios sa
vaitės centro valdybos sąskry
dį, kuriame buvo užsiminta 
apie socialinės narystės rei
kalingumą, organizacijos atei
tį ir kaip pritraukti jaunėsiu 
bei naujų ateivių narių. 

Buvo nutarta, kad 2004 
m. pavasario seimas/kėgliavi-
mo turnyras vyks gegužės 14-
15 d. Dubois, Pennsylvania, ir 

jį globos 86 — ta kuopa. 
91-asis Vyčių suvažiavi

mas/metinis seimas vyks 2004 
m. rugpjūčioi 4-7 d., Secau-
cus, New JerSey. Jį globos 90 
kuopa. r,: 

Vyko Vidurio centro rajo
no valdybos rinkimai. Naujos 
2003-2005 valdybos sudėtis: 
dvasios vadas— kun. Gedimi
nas Kijauskas, Cleveland 25 
kuopa; pirmininkas — Mi
chael Petkus, Dayton 96 kuo
pa; vicepirm. — Jean Marks, 
Cleveland, 25 kuopa; iždinin
kas Richard Marks, Cleve
land, 25 kuopa; sekretorius — 
Pranciška Petkuvienė, garbės 
narė, Dayton, 96 kuopa; tvark
darys — Paul Moore, Dubois 
86 kuopa; Lietuvos reikalų — 
kultūros komitetas — John 
Baltrus, Pittsburgh 19 kuopa; 
Ritualų komitetas — Lee 
Moore, Dubosi, 86 kuopa; pa
tikėtiniai — Dolly Oberaitis, 
Cleveland 25 kuopa ir Jean 
Marks, Cleveland 25 kuopa; 
ryšininkė su visuomene ir 
„Vytis" žurnalu — Regina 
Juškaitė-Švobienė, Detroit, 
102 kuopa ir Andrea Baltrus, 
Pittsburgh 19 kuopa; Šv. 
Kazimiero gildijos atstovas — 
Mark Bell, Dayton, 96 kuopa; 
Vyčių fondo atstovė — Elinor 
Sluzas, Dayton, 96 kuopa; 
„Pagalba Lietuvai" atstovė — 
pirmininkė Regina Juškaitė-
Švobienė, Detroit, 102 kuopa; 
stipendijų atstovas — John 
Baltrus, Pittsburgh, 19 kuopa; 
Vidurio centro rajono spe
cialių apdovanojimų — George 
Mikalauskas, Dayton, 96 kuopa. 

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai. 

Posėdis baigtas malda ir 
Vyčių himnu. 

Po susirinkimo vykome į 
Šv. Kazimiero kapines, kur 
mirusiųjų vyčių prisiminimą 
pravedė rajono pirmininkas 
Michael Petkus. Išvardinus 
mirusius narius, uždegtos žva
kutės, sukalbėtos maldos. Bu
vo aplankyti seselių vienuolių 
Alverna, Francesca ir Valeri
jos, buvusio dvasios vado kun. 
Vlado Karavecko kapai, 
sukalbėtos specialios maldos, 
padėtos gėlės. Ypatinga malda 
buvo visų narių sukalbėta a.a. 
jaunam 19 kuopos nariui ir 
vyčiui David Scoentag, kuris 
tą rytą buvo palaidotas. 

Vakare buvo susibūrimas 
lietuvių klube, kur Erika 
Mačiulienė paruošė gardžią 
lietuvišką vakarienę. 

Sekmadienį, spalio 18 d., 
suvažiavimo užbaigimo šv. 
Mišios, kurios aukojamos pran-
ciškiečių vienuolių koplyčioje, 
aukotos seselių vienuolių ka
peliono kun. Bernie. Po Mišių 
vyko seselių paruošti prieš
piečiai. Uždarymo žodį tarė 
ir Vidurio centro rajono pir
mininkas Michael Petkus. Jis 
padėkojo Pittsburgh vyčių 
kuopai už puikų šio savaitga
lio paruošimą, programą ir 
nuoširdumą. Po gardžių už
kandžių, visi atsisveikino, pa
linkėjo vieni kitiems saugios 
kelionės grįžtant į namus, ir 
iki būsimo suvažiavimo! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

kimų iždą, nešvarūs pasienio 
muitinių darbai ir t.t. O Ru
sijos Dūmos skleidžiamos nuo
taikos, kad „Pabaltijis tiktai 
laikinai prarastas", organizuo
jamas sąmokslas krašte, kuris 
gali neigiamai atsiliepti Lie
tuvai žengiant į Europos Są
jungą. Prelegentas trumpai 
atsakė ir į susirinkusiųjų 
klausimus. 

Pensininkų klubui jau ket
virtus metus vadovauja valdy
ba: pirm. Henrikas Pikturna, 

ūkio vedėja Regina Čiuber-
kienė, iždininkas Adolfas Lū-
za, baro vedėjas Jonas Velička 
ir sekretorė Genovaitė Piktur-
nienė, narių mokesčio, regist
racijos reikalams. Valdyba lai
minga, nes susilaukia gražios 
talkos iš Onos Skardienės, 
Anitos Giedraitienės, Marytės 
Puškorienės, Irenos Johanso-
nienės, Alekso Petrauskio ir 
kitų. 

Savo truputį ilgesniuose 
negu dviejų valandų jaukiuose 

pobūviuose, kurie pradedami 
„Lietuva brangi" ir malda su 
dažnai dalyvaujančiu kleb. 
kun. G. Kijausku, SJ, pensi
ninkai ne tik mielai paben
drauja, bet nepamiršta gimta
dienius švenčiančiųjų, iškelia
vusių į Anapus, Lietuvos bei 
išeivijos reikalų, prisidėdami 
savo aukomis. Klubas yra pa
siuntęs dovanų „Saulutei", 
partizanams, Almos fondui ir 
kitiems, pagalbos reikalingiems. 

Vacys Rociūnas 
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Jonas Cituiis (kairėje) ir Cleveland, OH, siuntinių bendrovės „Litma" 
vadovas Dainius Zalensas ruošia dovaną Lietuvos jaunimui. 

Onos Pučkoriūtės-Zalensas nuotr. 

DOVANA LIETUVOS JAUNIMUI 
Clevelande gyvenantis Jo

nas Citulis tvirtai tiki, kad šiais 
pažangiausiais kompiuterių 
laikais, knyga nepraranda 
savo vertės ir yra turtas. Todėl 
nusprendė, jog atėjo laikas 
pasirūpinti, kad jis patektų į 
teisingas rankas. 

J. Citulis į JAV atvyko 
1951 metais. Gavęs darbą ir 
prasigyvenęs, ėmė pirkti įdo
mias, įvairaus turinio knygas. 
Jis jau nuo mažens ypač gė
rėjosi menininkų darbais ir 
domėjosi istorija. Todėl šio 
žanro knygų sukaupė dau
giausia. Daug filosofijos, dai
lės, geografijos, grožinės litera
tūros anglų ir lietuvių kalba. 
Įspūdinga ir muzikos plokšte
lių kolekcija. Tai ir pasaulinės 
klasikos rinkiniai, ir pramo
ginė muzika, ir lietuviškos liau
dies dainos. Taip Jonas Citulis 
per Amerikoje išgyventus 52-
jus metus prasmingai investa
vo dalj savo lėšų ir sukaupė 
gausią biblioteką. 

„Sušlubavus sveikatai ir 
tapus invalidu, savo bibliote
ką nutariau padovanoti studi
juojančiam Lietuvos jaunimui. 
Noriu, kad visa tai būtų pras
mingai panaudota, o ne čia iš
mėtyta šiukšlynuose". Išdės
tęs savo sumanymą Clevelan-

do siuntinių bendrovės vado
vui Dainiui Zalensui, sulaukė 
pritarimo ir pagalbos. Negai
lėdamas savo laiko, jis iš J. 
Citulio namų surinko, surūšiavo 
ir supakavo didelę siuntą. Sa
vo pažinčių dėka Dainius Lie
tuvoje surado patikimus žmo
nes, kurie priims ir pasirū
pins, kad dovana pasiektų jau
nimą ir atneštų konkrečią 
naudą. 

Siunta jau iškeliavo į Lie
tuvą ir dar prieš šventes pa
sieks Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą, VDA Kauno dai
lės akademiją, Pasvalio Ma
riaus Katiliškio viešąją bibliote
ką. Plokšteles gaus Vilniaus 3-
oji vaikų muzikos mokykla. 
Nuostabi kalėdinė dovana! 

Iš anksto dėkojame Jonui 
Cituliui, taip išmintingai pa-
skirsčius savo lobį. Daug kam 
reikėtų pasimokyti tikėjimo jau
nąja karta, Lietuvos šviesia 
ateitimi. Ir tai įrodė ne žodžiais... 

Kitų metų kovo mėnesį ir 
pats Jonas grįžta į Lietuvą. Jis 
ruošiasi apsistoti Gerontologi
jos ir Reabilitacijos centre Vil
niuje. Nuoširdžiausiai linkime 
sveikatos, ilgų metų ir gerų 
naujų draugų! 

Ona Pučkoriūtė—Zalensas 

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


Š.m. lapkričio 6 d. Lietuvos ambasadoje Washirgton, DC, lankėsi JAV LB delegacija, siekdama sužinoti apie 
sovietų okupacijos metu Lietuvos ..garbės skolos" Latvijai padėtį. Pasitarimo dalyviai iš kairės: JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos (VRT) narys Arvydas Barzdukas, VRT pirm. dr. Elona Vaišniene, VRT narys 
Algimantas Gureckas, ambasadorius Vygaudas Ušackas, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys ir 
ambasados sekretorė Renata Ališauskienė. 

OKUPACIJOS METŲ GARBĖS SKOLA 
Lietuvos ambasadorius 

Vašingtone Vygaudas Ušac
kas š.m. lapkričio 6 d. priėmė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
delegaciją, kuri paprašė susiti
kimo sužinoti apie sovietų 
okupacijos metu Lietuvos sko
los Latvijai padėtį. Ta skola 
atsirado, kai 1980 metais išsi
baigė Lietuvos fondai Ameri
kos Jungtinėse Valstijose, iš 
kurių buvo išlaikoma Lietuvos 
pasiuntinybė Vašingtone. Lat
vijos fondai Amerikoj buvo di
desni, o jų diplomatinis perso
nalas mažesnis. Todėl, JAV Vals

tybės departamentui paragi
nus, Latvijos diplomatinė tar
nyba apsiėmė skirti iš Latvijos 
fondų Lietuvos pasiuntinybei 
išlaikyti reikalingas sumas. 
Kasmet nuo 1981 iki 1991 
metų latviai tam skirdavo apie 
145.000 dolerių. Per dešimtį 
metų susidarė apie pusantro 
milijono dolerių skola. 

Lietuvos okupacijos me
tais Amerikos lietuviai laikė vie
nu svarbiausių savo uždavinių 
išsaugoti Lietuvos okupacijos 
nepripažinimą Amerikos Jung
tinėse Valstijose ir to nepri

pažinimo akivaizdžią išraišką 
— nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinybę Vašingtone. Jai 
grėsė pavojus, kad okupacijai 
užsitęsus ir išsibaigus Ameri
koj likusiems nepriklausomos 
Lietuvos fondams, ji turės už
sidaryti. Sužinojus apie padėtį 
JAV LB ėmėsi ilgai trukusios, 
atkaklios veiklos išgaut i iš 
Kongreso Amerikos paramą ar 
paskolą pasiuntinybei išlai
kyti. Valstybės departamentas 
pradžioj mažai rūpinosi pasiun
tinybės likimu, jo pareigūnai 
tikino, jog okupacijos nepri

pažinimas bus išlaikytas, net 
jei Vašingtone ir nebeliktų 
Lietuvos pasiuntinybės, bet 
JAV LB-ės tai nenuramino. 
Jos vadovybei ir veikėjams 
1980 metais pasisekė įtikinti 
Kongreso atstovą Charles F. 
Dougherty įnešti į Atstovų 
rūmus pasiūlymą skirti lėšų 
Lietuvos pasiuntinybei Va
šingtone ir, kai pasirodė, kad 
šis pasiūlymas Kongrese ran
da paramos, Valstybės depar
tamentas susirūpino. Nenorė
damas, kad Lietuvos pasiun
tinybė būtų išlaikoma Ameri
kos pinigais, Valstybes depar
tamentas tarpininkavo, kad 
latviai iš savo fondų kasmet 
skirtų pinigų Lietuvos pa
siuntinybės išlaikymui. 

JAV LB-ės vadovybės nuo
mone, tai Lietuvos garbės sko
la, todėl, kai šįmet liepos mė
nesį Lietuvos ir Amerikos lie-

. tuvių spauda pranešė, kad ta 
skola dar vis neapmokėta („Ryga 
laukia pinigų iš Vilniaus", 
„Lietuvos rytas" ir „Lietuviai 
neskuba grąžinti skolų lat
viams už ambasados Vašing
tone išlaikymą", „Draugas", 
abu straipsniai 2003.07.23), ji 
paprašė susitikimo su Lietu
vos ambasadorium išreikšti 
susirūpinimą uždelstu skolos 
grąžinimu. 

JAV LB-ės delegaciją su
darė Algimantas Gečys, JAV 
LB-ės valdybos pirmininkas, 
Elona Vaišniene, JAV LB-ės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė, Arvydas Barzdu
kas ir Algimantas Gureckas, 
tos tarybos nariai. Be ambasa

doriaus, susitikime dalyvavo 
ambasados sekretorė Renata 
Ališauskienė. Bendruomenės 
delegacijos nariai painforma
vo apie JAV LB-ės pastangas 
okupacijos metais išsaugoti 
Lietuvos pasiuntinybę Vašing
tone, nes ir jie patys toj veikloj 
aktyviai dalyvavo. 

Ambasadoriui V. Ušackui 
šios skolos klausimas buvo 
gerai žinomas, nes 1992 m. jis 
pats Užsienio reikalų minis
terijoje dalyvavo jos patikrini
me. Jis užtikrino, kad nuo 
1996 metų, kai Latvija papra
šė skolą grąžinti, Lietuva pri
pažįsta šią skolą ir siekia šį 
klausimą su Latvija išspręsti. 
Latvija yra Lietuvai skolinga 
per 5 milijonus dolerių, tad 
Lietuva laikosi pozicijos gar
bės skolos klausimą išspręsti 
tarpusavio skolos įskaitos 
būdu, išskaitant Lietuvos sko
lą iš Latvijos skolos ir taip ati
tinkamai sumažinti Latvijos 
skolą Lietuvai. Ambasadorius 
pažadėjo informuoti Užsienio 
reikalų ministeriją apie JAV 
LB-ės delegacijos apsilanky
mą bei išreikštą susirūpinimą 
šiuo klausimu. 

Lapkričio 12 d., BNS agen
tūros pranešimu, Lietuvos 
Vyriausybė pateikė susitari
mo dėl skolos grąžinimo pro
jektą Latvijai. Lietuva pasiūlė 
Latvijai 1.5 milijono dolerių 
atlygį už diplomatinę pagalbą, 
išlaikant Lietuvos pasiuntiny
bę Vašingtone sovietinės oku
pacijos metais. 

(JAV LB inf.) 

DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis 

Jau kurį laiką baltų vi
suomenė, estų, latvių ir 

lietuvių organizacijos yra su
sirūpinusios dėl .Amerikos 
balso" (Voice of America), 
„Laisvosios Europos" radijo 
(Radio Free Europe) ir „Lais
vės radijo" (Radio Liberty) 
likimo, ne tik ateinančių me
tų, bet ir tolimesnės ateities 
transliacijų į Baltijos bei cen
trinius Rytų Europos kraštus. 
Minėtų radijo stočių finansa
vimas yra užkliuvęs JAV 
Kongrese. Rezoliucija (Conti-
nuing Resolution). pagal ku
rią yra finansuojamos įvairios 
radijo transliacijų stotys, 
dalis jų, iš esmės turėjo užsi
baigti š.m. spalio 31d. Tačiau 
galutinė Kongreso sesija tuo 
reikalu gali nusitęsti net į lap
kričio pabaigą. Vilčių nedaug. 
kad politika būtų pakeista, 
bet, kaip lietuviška patarlė sako: 
„skęstantis ir už šiaudo griebiami". 

Š.m. lapkričio 10 d. anks
tų rytą netikėtai per asmeni
nes pažintis buvo gauta žinia. 
kad yra galimybė susitikti su 
JAV Kongreso pirmininku Den-
nis Hastert. Tai paskutinė 
proga ir viltis gelbėti „VOA". 
„RFE/RL" egzistenciją. Jau 
10:45 v. ryte lietuvių delegaci
ja prisistatė atstovo būstinėje, 
apie 30 mylių nuo Čikagos. 
Batavia IL. Kadangi D. Hes-
tert yra ne tik JAV Kongreso 

RŪPESTIS IR VILTIS 
pirmininkas, bet ir 14-tame 
distrikte išrinktas Kongreso 
atstovas, tad ir jo būstinė va
dinasi tuo vardu. Tamsiai ru
das mūrinis pastatas stovi ant 
rytinio Fox upės kranto. Vidus 
erdvus, daug vietos, gražiai 
įrengta ir papuošta įvairiais 
Dennis Hastert pažymėjimais, 
medaliais bei lapių iškamšų 
eksponatais. Viena jų įspūdin
gai stovi po stikliniu gaubtu jo 
priėmimo kambaryje. Atsto
vas Hastert nebuvo dar atvy
kęs, bet delegacija buvo įvesta 
į jo raštinę ir malonių įstaigos 
tarnautojų pasiūlyta rytmečio 
kava. Neilgai teko laukti. Už 
dešimties minučių pasirodė ir 
pats Dennis Hastert, lydimas 
asistento. Pasisveikinus kiek
vienas delegacijos dalyvis as
meniškai prisistatė: ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
Čikagos skyriaus konservato
rių rėmėjų atstovai Laima ir Al
gis Stepaičiai, Tėvynės sąjun
gos/konservatorių partijos 
narys Kasparas Genzbigelis, 
ALTo viceprezidentas ir Ame
rikos Lietuvių respublikonų 
nacionalinės federacijos atsto
vas Pranas Jurkus. 

Po trumpo prisistatymo 
bei kai kurių delegacijos narių 
ankstyvesnės pažinties komen
tarų, atstovas pakvietė daly

vius prie pailgo konferencijos 
stalo. Jis pats atsisėdo stalo 
gale, o delegacijos atstovai ap
link. Įvadui S. Kuprys trum
pai, nuosekliai ir dalykiškai 
nusakė mūsų susitikimo tik
slą, jį esant ypač didelės svar
bos Baltijos kraštams, kad fi
nansavimas „Amerikos balso" 
ir kitų radijo stočių transliaci
joms nebūtų nut rauktas . Jis 
įteikė JAV Kongreso pirmi
ninkui jam ALTo valdybos vardu 
adresuotą laišką. Laiške pa
brėžiama, kad mūsų kreipimo
si reikalas turi ypatingos svar
bos ne tik radijo transliacijų 
klausytojams, bet ir pačiam 
JAV prestižui Rytų bei Vidu
rio Europoje. Todėl mes, kaip 
Amerikos piliečiai, esame su
sirūpinę, kad „Amerikos bal
so" transliacijos nebūtų nutrauk
tos Baltijos kraštams, nes jų 
dėka buvo dešimtmečiais skel
biama demokratijos idėja pa
vergtai Rytų Europai, kuri ne
abejotinai prisidėjo prie sovie
tų imperijos žlugimo. Tačiau 
misija dar nebaigta. Per anks
tyvas transliacijų nutraukimas 
galėtų kritiškai atsiliepti 
tolimesniam demokrat iniam 
vystymuisi, kai tuo tarpu pro
paganda iš rytų nepaliaujamai 
veržiasi, kad užpildytų būsimą 
spragą. Radijo laidų nutrauki

mas tikriausiai būtų supras
tas bei interpretuojamas, kaip 
didelis laimėjimas tų, kurie 
metų metais visokiausiais bū
dais stengėsi užkirsti kelią 
Vakarų transliacijoms. Kapi
tuliavimas šiuo atvejų būtų 
JAV ir Vakarų pasauliui dide
lis nuostolis. Paskutinių dienų 
įvykiai Rusijoje bei Baltijos 
kraštuose parodė, kad demo
kratijos vystymosi kelias yra dar 
labai trapus. Batų neprotinga 
pasiduoti jėgom, kurios siekia 
užgniaužti vakarietiškos de
mokratijos idėjas ir principus. 

Toliau kreiptasi tiesiai \ 
Kongreso pirmininką, prašant 
jo asmeniškos intervencijos 
įtakoti JAV politikus, kad fi
nansavimas „Amerikos balso", 
„Laisvosios Europos" radijo ir 
„Laisvės radijo" laidoms būtų 
tęsiamas. Pirmininkas savo 
atsakyme pabrėžė, kad jis yra 
susipažinęs su šiuo reikalu, 
pripažino, kad finansavimo 
suma nėra didelė (9 milijonai 
dol.) ir kad jis mato situaciją 
esančią svarbia bei žalą, nu
traukus transliacijas. Jis davė 
mums suprasti, kur slepiasi 
šios problemos priežastis. J is 
prasitarė šiuo reikalu pasi
kalbėsiąs su Kongreso nariu 
John Shimkum. Įstatymo pra
vėdintas yra užkliuvęs paskirs

tymų komitetuose, kur pla
nuojamas finansavimas, bet 
nėra numatytas finansavimas 
tarptautinei radijo transliaci
jų Centriniai ir Rytų Europai. 
Valandėlę draugiškai šneku
čiuodamiesi, paminėjome Irake 
tragiškai žuvusio lietuviškos 
kilmės lakūno Brian D. 
Slavėno nelaimę ir lietuvių 
karių kontingentą, šiuo metu 
Irake padedantį Amerikai bei 
jos tikslams, tad priderama, kad 
Amerika turėtų palaikyti at
sistatančių demokratijų in
teresus. Jam buvo taip pat pri
minta, kad žmonės Lietuvoje 
intensyviai klausosi „VOA" žinių. 
Jie prašo ir maldauja savo 
tautiečių Amerikoje, kad 
transliacijos nebūtų nutrauk
tos. Amerikos Lietuvių tary
bos 63-is metinis suvažiavi
mas vienbalsiai priėmė rezo
liucijos dešimtąjį paragrafą: 
„Amerikos Lietuvių taryba 
ragina dėti pastangas, kad 
JAV Senatas patvirtintų 
paramą 'Amerikos balso' ir 
'Laisvosios Europos' radijo 
transliacijoms į Lietuvą". 

Tikimės, kad mūsų ir visų 
kitų dėtos pastangos nebus 
veltui, o. jei ir nepasiseks šį 
kartą, turėkime vilčių, kad 
globaliniai įvykiai gali ateity
je pakeisti Amerikos politikų 
nuomonę. 

P r a n a s Jurkus 

Danutė Bindokienė 

Tai ne patiltėmis 
skraidyti 

Skandalas dėl neskaidrios 
veiklos Lietuvos Prezi
dentūroje kilo pačiu ne

patogiausiu laiku, valstybei 
besiruošiant žengti paskutinį 
žingsnį pro, jau plačiai atver
tas, NATO bei Europos Są
jungos duris. Ar tai tik ne
malonus sutapimas? 

Nuo pat 1990 m. kovo 11-
osios, nuo Nepriklausomybės 
akto pasirašymo, Lietuva tvir
tai siekė šio tikslo. Nepaisant 
trinties tarp partijų ir parti-
jėlių, nepaisant, kas atsidūrė 
prezidentūroje, kas pirminin
kavo Seimui ar užėmė prem
jero kėdę, šių siekių iš akių 
nepaleido — visi sutarė, kad 
tai vienintelis būdas įtvirtinti 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
įsijungti į Vakarų Europos 
kultūrines, ekonomines struk
tūras. Nors Maskva nuolat 
reiškė protestus prieš šiuos 
Lietuvos — ir kitų Baltijos 
valstybių — siekius, bet Vaka
rų Europa bei JAV juos skati
no, rėmė ir negailėjo gražių 
žodžių, kai pasirodydavo ap-
čiuopiamesnė pažanga. Ka
dangi Lietuvos reikalai mums 
labiausiai rūpi, džiaugėmės 
matydami, kad ji ilgainiui 
šiose lenktynėse „prasimušė į 
priekį" ir už savo pastangas 
yra aukštai vertinama. 

Šiandien vakariečių nuo
taikos kiek kitokios. Nors kol 
kas jokių kalčių neįrodyta, o 
prez. Paksas ir jo patarėjai 
(dar pasilikusieji ir jau iš 

j Prezidentūros pasprukusieji, 
| galbūt, kad nebūtų reikalą ti

riančios komisijos apklausinė
jami) stengiasi į visus kal
tinimus numoti ranka, tačiau 
ir Vakarų Europos, ir JAV 
žiniasklaidoje pasirodo užuo
minų, kad „Vilniuje kažkas 
nelabai skaniai kvepia". 

Savo trigrašį šiuo reikalu 
kyštelėjo ir Bostone leidžia
mas ..The Economist" žurna
las (lapkričio 15 d. laidoje). 
Kai prezidentu buvo išrinktas 
Rolandas Paksas, tas pats 
žurnalas labai palankiai atsi
liepė apie ,jauną, energingą 
(palyginus, be abejo, su jau 
pensinio amžiaus Valdu 
Adamkum) valstybės vadovą", 
linkėdamas jam išpildyti bent 
dalį rinkiminės kampanijos 
metu padarytų pažadų. 

Šį kartą Lietuvos prezi
dentas visų pirma pavadintas 
„buvusiu sovietų akrobatinio 
skraidymo lakūnu (stunt pi-
lot)", išskaičiuojant kaltini
mus jo artimiausiems bendra
darbiams. Cituojamas ir Sei
mo pirm. Artūro Paulausko 
pasakymas, kad skandalą iš
viešino ne kas kitas, o užsienio 
žvalgyba, kuriai svarbu, kad 

Lietuva „išsivalytų savo na
mus, prieš įsijungdama į 
NATO". 

Tuos „namus išvalyti" Ro
landas Paksas rinkimų kam
panijos metu savo tautai juk 
žadėjo, teigdamas, kad per 
pusmetį valstybėje padarys 
tvarką ir pradės reformas, ku
rios visų gyvenimą pagerins. 
Tik ką bekalbėti apie valstybę, 
jeigu pačioje Prezidentūroje, 
kaip dabar matyti, tos tvarkos 
nebuvo. Kodėl prezidentas ne
pastebėjo, kas tiesiog jo pano
sėje darosi, kol yla iš maišo 
neišlindo ir jam nebakstelėjo? 
Nors dabar prez. Paksas atsi
kratė kone visais savo patarė
jais, tai tik tolygu šeiminin
kui, užrakinančiam garažą, 
kai automobilis jau pavogtas. 
Įdomu, kad tarp atsistatydi
nusių yra ir artima patarėja 
vidaus politikos klausimais 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė, 
kuri ypač daug pasidarbavo 
prezidentinnių rinkimų kam
panijos metu. Su R. Paksu ji 
dirbusi nuo 1997 m., kai jis 
buvo pirmą kartą išrinktas 
Vilniaus meru. „Nebesijaučiu 
tokia stipri, kad galėčiau tęsti 
darbą ir tęsti kovą, nes visgi 
dar tektų daug nuveikti ir 
daug pakovoti, — sakė D. Kut
raitė-Giedraitienė. Reikia ti
kėti, kad bent jau prezidentas 
nepaseks savo patarėjų pa
vyzdžiu ir nepasitrauks iš 
pareigų. Tai būtų nesubrendu-
sio asmens žingsnis — pa
bėgti, sutikus pirmą kliūtį, 
užuot su ja kovojus ir nuga
lėjus. -~~ 

Beje, atsistatydini patarė
jai yra apsaugoti nuo teismo 
ir prokuratūros apklausų. Tai 
patogus sprendimas, nes, kas 
žino, galbūt po priesaika kuris 
gali kažką inkriminuojančio 
pasakyti... O prezidentas po 
pirmosios apklausos tik šypso
josi ir „buvo gerai nusiteikęs". 
Kol kas jis ir elgiasi, tarytum 
aplinkui besiraitantys įtari
mų sūkuriai yra visiškai ne
reikšmingi. Kaip buvo anks
čiau numatyta, ruošiasi pir
majam vizitui į JAV, bet prieš 
tai, lapkričio 18 d. buvo nu
skridęs į Iraką aplankyti maž
daug 100, ten tarnaujančių 
lietuvių karių. Gal, progai pa
sitaikius, Lietuvos preziden
tas galėtų pamokyti Amerikos 
lakūnus skristi taip, kad 
irakiečių raketos nepataikytų 
į jų straigtasparnius? 

Turbūt šiandien prez. 
Paksas pripažintų, kad skrai
dyti, net patiltėmis, yra leng
viau, nei vadovauti valstybei, 
kai patys artimiausi jo patarė
jai savo elgesiu „duobę po 
slenksčiu kasa". 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr.9 
Jie lėkė pasiutusiu greičiu, 

retkarčiais net ant paskutinio 
rato, kai priekinis tuo tarpu 
kabojo ore. Lekia sau jie pa
sišokinėdami, lyg čia būtų 
koks cirkas. Vėliau, progra
mos metu. paaiškėjo visi šie 
triukai. Pasirodo, tai buvusi 
„baikerių" repeticija „Velnio 
nuotakos" premjerai: kaip kip
šiukai lakstys jie triukšmau
dami prieš estradą ir išdarinės 
su savo plerpiančiais motocik
lais visokias mandrybes. 

„Velnio nuotakos" muziki
nį veikalą sukūrė kompozito
rius V. Ganelinas, dabar gy
venantis Izraelyje, 1973 me
tais pagal S. Gedos eiles, pa
naudojant K. Borutos romaną 
„Baltaragio malūnas". Abu. 
kompozitorius V. Ganelinas ir 
poetas S. Geda. dalyvavo prem

jeroje ir po programos, kartu 
su kitais menininkais bei 
atlikėjais, buvo pagerbti, ap
dovanoti gėlėmis. Septintame 
dešimtmetyje buvo pastatytas 
tuo pačiu vardu filmas, kurį 
gal ne vienam yra tekę matyti, 
kai jis buvo rodomas Čikagoje. 

Į šį renginį, kaip minėta, 
buvo išparduoti visi bilietai, 
nors jų kainos nebuvo pigios 
— prieky estrados sėdintys 
turėjo pakloti po 80 litų. 

„Velnio nuotakos" miuzik
las, taip programoje jis buvo 
pavadintas, buvo gerokai su
modernintas ir pritaikytas 
sceniniam pastatymui. Tačiau 
nors ir modernus, primenantis 
roko pastatymus, jo muzika 
ausies nerėžė; buvo daug gra
žaus lyrinio dainavimo, ypač 
švelniabalsės solistės Indrės 

Dirgėlaitės bei Č. Gabalio solo 
partijose. Puikia vaidyba pa
sižymėjo M. Mikutavičius — 
Pinčiukas. Originalūs scenos 
efektai, motociklininkų triu
kai bei scenos su žirgais, at
rodė gal ir ne tradiciškai, bet 
įspūdingai. Režisieriui K. Jakš
tui ir kitiems meno vadovams 
fantazijos bei talento šiame 
pastatyme tikrai netrūko. Ne 
vienas net aiktelėjo, pamatęs 
nuo estrados palubės nusilei
džiantį, ugnį spjaudančiu mo
tociklu, prikimusiu balsu dai
nuojantį. Pinčiuką — vyriau
sią pragaro šėtoną. 

Tikėkime, gal kada nors 
„Velnio nuotakos" miuziklo fil
mas pasirodys ir pas mus Či
kagoje, Lietuvių televizijoje, o 
taip pat bus prieinamas ir to
liau nuo Čikagos gyvenan
tiems, visoje Amerikoje. Ta
čiau įrašas, lieka įrašu, o tokį 
įspūdį, kokį jis sukėlė žiūro
vams tą vakarą, galima išgy
venti tik Vilniuje, Vingio par

ke. Būtų gerai, jei jis ten vėl 
būtų pakartotas. 

Į kitus didžiuosius šventės 
renginius: ansamblių vakarą 
bei šokių dieną, choro daly
viams bei jų šeimų nariams 
buvo sudaryta proga nuvykti 
ir pasigėrėti šiais renginiais 
generalinės repeticijos metu 
be bilietų, tokiu būdu nesu
trukdytų ir jų pačių repetici
jos. Šia paslauga pasinaudo
jome ir mes, prisidėdami prie 
žiūrovų. 

Ansamblių vakaras — 
„Virsmo spalvos" vyko Kalnų 
parke. Šio vakaro programą 
sudarė įvairių ansamblių et
nografiniai šokiai, kurių atli
kime dalyvavo ir instrumen
tiniai orkestrai bei liaudies 
muzikos kapelos. Kiekviena 
programos dalis buvo paruoš
ta pagal skirtingų metų laikų 
senovines tradicijas bei pap
ročius. Pavasario dalyje matė
me etnografinius šokius: 
„Paukščiai sugrįžo", „Gegula", 

„Starkus", „Kubilinis", „Pava
sario išdaigos". Skirtingi pa
veikslai — skirtingi choreo
grafiniai deriniai su pritaikyta 
muzika žavėjo žiūrovą. 

Panašiai vyko vasaros šo
kiai, rudens dainos su pieme
nų tabalonėmis: „Sniegelis", 
JLinarūtės" siuita. Visas vaka
ro grožis buvo parodytas pa
baigtuvių puotoje — „Buvo 
gardus alutis", „Polka tarp 
stalų", „Plaukėm papieviais". 
„Dunda grindinys". Užbaigia
mojoje dalyje nuo šokių smar
kumo ir masės šokėjų, dundėjo 
parko aikštė. 

Visą vakarą pynėsi dainos, 
šokiai, žaidimai, palydimi tau
tinių ansamblių, etnografinių 
senoviškų instrumentų. Ne 
kiekviena programos dalis bu
vo vienodai žavi. Antroji dalis 
buvo gyvesnė, patrauklesnė. 

Į generalinę šokių dienos 
repeticiją nuvykome rytojaus 
dieną. Šokių dienos tema buvo 
„Gyvybės žalias medis". Pro

grama vyko „Žalgirio" sta
dione. Nepaprastai žavintis 
įspūdis buvo, matant tūkstan

čius šokėjų iš visos Lietuvos ir 
viso pasaulio, išsirikiavusius 
stadione. Bus daugiau 

Giedre Končiene su pusbroliu Stasiu Kavaliausku Vingio parke 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Kodėl prieš ketvirtį milijardo metų 

Žemėje išnyko gyvybė? 

Pašvinkusių kiaušinių ar 
pūvančių kopūstų dvokas galė
jo prieš 251 milijoną metų iš
naikinti 95 procentus gyvybės 

'Žemėje, tvirtino JAV geologų 
asociacijos metinėje konferenci
joje Sietle NASA žinovas profe
sorius Lee Kump, dirbant is 
Pennsylvania universitete. 

J is kar tu su kolegomis iš 
įvairių JAV ir Japonijos mokslo 
įstaigų sukūrė modelį, kuriuo 
mėginta paaiškint i „permo 
eros" pabaigoje buvusią gyvy
bės žūtį. Anot jų, 95 procentus 
gyvybės tada išnaikino sieros 

vandenilio dujos. 
Beje, geologijos istorijoje gy

vybė yra patyrusi mažiausiai 
penkias pasaulinio masto ka
tastrofas. 

„Permą" profesorius vadina 
daug paslapčių tebeslepiančiu 
laikotarpiu, ypač verčia sukti 
galvas jo pabaiga. „Nėra ' rūks
tančio šautuvo vamzdžio', jokių 
įrodymų, jog tuo metu į Žemę 
būtų kritęs koks asteroidas", 
sakė jis, taip priminęs apie kitą 
katastrofą, buvusią prieš 65 
milijonus metų, kai asteroido 
kritimo padariniu aiškinamas 
dinozaurų išnykimas. 

Spėjama, kad „permo" pa
baigoje vandenynuose nebuvo 
ištirpusio deguonies. Kylantis 
vandens lygis galėjo išnaikinti 
didelę dalį gyvybės. Pagal kitą 
teoriją, gal vandens paviršiuje 
ir būta deguonies, bet ypatinga 
vandens masių cirkuliacija kėlė 
iš gelmių sieros vandenilį į pa
viršių. 

Žinomas kitas procesas — 

yrančios gyvų organizmų lie
kanos vandenyno gelmėse didi
no anglies dioksido kiekį; šios 
dujos nuodingos daugeliui gyvū
nų, bet augalai j as mėgsta. Anot 
L. Kump, vargu ar tiktų anglies 
dioksidą laikyti gyvybės žūties 
priežastimi. 

Kitaip būna, kai vandenyje 
esama daug sieros vandenilio, 
kuris žudo viską. Žmogus sieros 
vandenilio kvapą užuodžia, kai 
jo koncentracija siekia milijo
nines vieneto dalis. 

Pavyzdžiui, šiuo metu Juo
dosios jūros gelmėse sieros van
denilio koncentracija yra nuo 3 
iki 6 ml/1 — tai mirtina bet 
kuriai deguoninei gyvybės for
mai. Laimei, sieros_ vandenilis 
čia stebimas tik giliau 150-200 
metrų. Tiesa, retkarčiais susi
daro tokia vandens masių cirku
liacija, kai supuvusių kiaušinių 
kvapas jaučiamas ir paviršiuje. 

Baltijos jūros įdubose (pa
vyzdžiui, giliausioje Landsorto 
įduboje, taip pat ir Gotlando) 

sieros vandenilio būna daugiau 
kaip 2 ml/1; tokios koncentra
cijos neatlaiko stambios gyvy
bės formos, pavyzdžiui, žuvys. 

Pasak L. Kump, panaši pa
dėtis, tik žymiai baisesnė, galėjo 
būti ir „permo" laikotarpio pabai
goje. 

Tuomet sieros vandenilio 
koncentracija galėjo būti dides
nė, išnuodyti gyvybę ne tik van
denyje, bet ir gretimuose sau
sumos rajonuose. 

Pagal jų sukurtą matemati
nį modelį, anuomet galėjo susi
daryti toks didelis sieros vande
nilio srautas, einantis iš van
dens sausumos link, kad virš že
mynų susidarydavo baisi sieros 
vandenilio vėduoklė, žudanti 
viską, kas pasi taikydavo šių 
nuodingų dujų kelyje. 

Geologai dabar ieško tokios 
hipotezės įrodymų „permo" pabai
gos uolienose. L. Kump kolegų 
japonų nuomone, ten turėtų bū
ti fotoautotrofinių sieros bakte
rijų klestėjimo pėdsakų. 

Ar pirmieji indėnai buvo... indėnai? 
Meksikoje surastos seniau

sių iki šiol žinomų Amerikos 
gyventojų kaukolės. Joms po 
13,000 metų, todėl iš naujo 
įsižiebė ginčas dėl to, kas pir
masis atkeliavo į šį žemyną. Ir 
ar tai buvo indėnų protėviai? 

Mūsų rūšis — Homo sa-
piens — atsirado Afrikoje maž
daug prieš 200,000 metų. Se
niaus iems iki šiol ras t iems 
žmogaus kaulams yra apie 
120,000 metų. Europoje šiuo
laikinis žmogus atsirado prieš 
45,000 metų, Australijoje — 
maždaug prieš 50,000 metų. 

Amerikoje galioja visai ki
tokia paleontologinė laiko ska
lė. Čia dėl trijų svarbių prie
žasčių j au yra svarbus kiek
vienas šimtmetis. 

Pirmiausia, patys seniausi 
amerikiečiai, vadinamieji klo-
viai, pasirodė prieš 12,000 me
tų, kai kiti žemynai jau buvo 
seniai apgyvendinti. Antra , 
žmonės į Ameriką atvyko stai
ga, viena imigracijos banga iš 
Azijos ir per labai trumpą laiką 
sugebėjo daug ką sunaikinti. 

..Concorde" smaigalys 

Varžytinėse populiariausia 
— „ Concorde ",, nosis " 
Atskiros viršgarsinio ke

leivinio oro lėktuvo „Concorde" 
dalys lapkričio 15 d. Paryžiuje 
vykusiose „Christie's" varžyti
nėse organizator iams atnešė 
beveik 3 3 mln. eurų (11 mln. 
litų) pelno. Varžytinėse buvo 
siūloma apie 220 įvairių daik
tų, tarp jų — du „Concorde" va
rikliai, sparnų ir uodegos deta
lės, lakūnų kabinos prietaisai, 
krėslai, staliukai, maketai ir 
apie 30 nuotraukų, pasakojan
čių apie Prancūzijos ir Brita
nijos aviacijos konstruktor ių 
„kūdikio" istoriją. Kaip ir tikė
tasi, populiariausia buvo „Con
corde" priekinė dalis — smai
gai ys. taip nepanašus į visų ki
tų keleivinių lėktuvų. J i s buvo 
parduotas už 480,000 eurų (1.6 
mln litų K nors iš pradžių buvo 
įvertinta tik 15.000 eurų. 

Londone kaliniai vežiojami 
limuzinais 

Londone kaliniai iš vieno 
kalėjimo j kitą pervežami pra
bangiais limuzinais. Trys įka
linimo įstaigos taupumo sume
timais naudojasi taksi bend
rove^ paslaugomis, kuri savo 
ruožtu ,.del didesnio saugumo" 
pervežimams skiria brangius 
vokiškus automobilius Tsu odi
nėmis sėdynėmis ir oro vėsini
mu Kalinių pervežimas taksi 
atsieina daug pigiau už nuosa
vo transporto parko išlaikymą, 
tvirtina kalėjimų administra
cijos atstovą* Kelionės metu 
kalimai antrankiais prirakina
mi prie dviejų apsaugos dar
buotoji] Vieno kalimo perreži-

kilometru a ts tumu kai
nuoja 45 eurus 

„Auskaringoji" moteris bijo 
vagystės 

Brazile Elaine Davidson, 
turinti daugiausia visame kūne 
įvertų auskarų pasaulyje — 
1,903 — bijo grįžti į savo gim
tinę, kur susilauktų daug dė
mesio ir galėtų .hūti apvogta. 
„Kai paskutinį kartą buvau 
Brazilijoje, turėjau nešioti kau
kę. Kadangi turiu daug papuo
šalų (įvertų į odą), bijau būti 
apvogta ar užpulta", iš Didžio
sios Britanijos Edinburgo mies
to, kuriame gyvena, sakė. E. 
Davidson, kuri gimtinę paliko 
prieš 10 metų ir prieš 4 metus 
pradėjo vertis auskarus, šįmet 
pateko į Guinness rekordų kny
gą kaip daugiausia pasaulyje į 
kūną įvertų auskarų turintis 
žmogus. 

Elame Davidson 

Mobilaus telefono 
skambutis į ...karstą 

Jauna našlė Pietų Belgijos 
Rošeforto mieste buvo abstul-
binta, kai uždarytame karste 
su savo vyro palaikais išgirdo 
suskambusį mobilųjį telefoną. 
Jos teigimu, tai yra „siaubinga 
ir nedovanotina" vietos laidoji
mo biuro darbuotojo klaida. Šis 
po įvykio iš karto atidarė kars
tą ir telefoną išėmė. Pasak laik
raščio „Het Laatte Nieuws", 
darbuotojas savo klaidos nepri
pažįsta. „Aš įdėjau į karstą su
plėšytą aukos striukę. Taip mes 
darome visada, kai turime rei
kalą su autoavarijose žuvusiais 
žmonėmis. Šeimai yra geriau, 
kad ji nematytų kruvinų dra
bužių. Pakankamai žiauru jau 
yra netekti 32 metų vyro", sakė 
jis. Tiesa, žuvusysis skambučio 
į karstą nesulaukė. Garsas, ku
rį išgirdo moteris, buvo išsi
kraunančios baterijos signalas. 

Šachmatininkas nugalėjo 
kompiuteri 

Garsus šachmatininkas 40 
metų Hari Kasparov iškovojo 
trečiąją iš keturių partijų var
žybose su kompiuterio progra 

Hari Kasparov žaidimo metu dėvėjo 
specialius . .prieškompiuterinius" aki
nius. 

ma „X3D Fritz". Buvęs pa
saulio šachmatų čempionas H. 
Kasparov užėmė laimėjimui pa
lankias pozicijas jau po 16 ėji
mų. Per 45-ąjį ėjimą kompiute
r is pasidavė. Žaidimas vyko 
daugiau kaip keturias valan
das. Šachmatų žinovų vertini
mais, kompiuterio ėjimai per 
paskutinę šią ketvirtąją partiją 
buvo „kvaili ir labai keisti". 
Šachmatų žinovai sako, jog 
kompiuterio programa veikia 
kaip patyręs didmeistris ir gali 
nugalėti bet kurį paprastą žai
dėją. 

200 sliekų — per 20 
sekundžių 

Bedarbis indas per 20 se
kundžių prarijo 200 sliekų ir, jo 
paties duomenimis, pasiekė 
naują pasaulio rekordą. Po to, 
stebint apstulbusiems smalsuo
liams, jis dar pasimėgavo „de
sertu" — per nosį įkišęs kobrą 
ją ištraukė per burną. 26 metų 
Manoharan teigimu, to da r nė
ra padaręs niekas pasaulyje. 
Iki šiol sliekų rijimo čempionu 
buvo laikomas amerikietis, per 
30 sekundžių prarijęs 94 gy
vius. Kiekvienas suvalgytas 
sliekas turėjo būti mažiausiai 
10 centimetrų ilgio. 

Europa svarsto apie . 
Švedė, biologė Siuzan su

galvojo kiek kitokį, ekologiškes-
nį laidojimo būdą - palaikus su
šaldyti. Mirusiojo kūnas įkiša
mas į skysto azoto vonią (ten 
būtinai turi būfi 196 laipsniai 
šalčio pagal Celsijų). 

Kai kūnas sušąla, tampa 
t rapus. Tuomet, tik palietus 
pirštu, visas J ū n a s pavirs ta 
sauja miltelių. , 

Po to išgariitema drėgmė, iš 
miltelių pasišanVia visos kenks
mingos medžiagos ir ekologiš
kai švarus milteliai supilami į 
„karstelį", pagamintą iš natū
ralių, gamtinių medžiagų (tar
kim, durpių). Viskas pigu, grei
ta ir paprasta. 

Pasak Siuzan, tokios tech-

. ekologinį laidojimą 
nologijos dėka kūnas pavirsta 
žeme per neilgą pusmetį. 

Belieka virš velionio pa
laikų ką nors pasodinti, kad ir 
vyšnią ar gluosnį. Molekulės, 
sudarančios kūną, kaupiasi au
gale, pereidamos į stiebą a r 
žiedus. Taip pasodintas augalas 
tampa to žmogaus dalimi, su 
kur iuo galima bendraut i 24 
valandas per parą... 

Anot Siuzan, šis metodas 
''užpatentuotas 35 pasaulio vals
tybėse) leis užveisti dar dau
giau parkų bei sodų, kurie atlik
tų ir gerą darbą - valytų mūsų 
pažeistą ozono sluoksnį. J au da
bar tuo domisi tūkstančiai žmo
nių, o Siuzan užplūdo laiškai iš 
viso pasaulio. 

M.mnhar 

Chuck VVepner 

5. Stallone iškelta byla dėl 
„Rocky" prototipo 

Buvęs sunkiasvoris boksi
ninkas Chuck Wepner iškėlė 
bylą aktoriui Sylvester Stallo
ne, kurioje teigia, jog „Rocky" 
(filmas apie boksininką, kuria
me pagrindinį vaidmenį atliko 
Stalonne) yra jo gyvenimo isto
rija, už kurią j am nebuvo su
mokėta. Ch. VVepner nori 15 
mln. dolerių iš daugiau kaip 
milijardo, kurį, pasak jo, filmai 
apie Rocky uždirbo nuo 1976-
ųjų, kai pasirodė pirmoji juosta, 
vėliau gavusi „Oskarą". „Tai, 
kad (S. Stallone) pagal jo 
gyvenimą pastatė filmą, nėra 
neteisėta, dėl to neturime jokių 
problemų. (Problema) ta, kad 
jis nuolat, kiekvieną dieną, 
naudoja jo vardą be jokios kom
pensacijos", sakė Ch. VVepner 
advokatas Anthony Martgone. 

Našlės galės pastoti nuo 
savo buvusių vyrų 

Izraelio naš lėms bus pa
prasčiau gauti mirusio vyro 
spermos, net jei šis būdamas 
gyvas nesutiko. Tokią direkty
vą specialistai vadina vaisingu
mo tyrimuose ati t ikmens netu
rinčiu atveju. Tačiau našlės 

Jau keli šimtai metų po jų 
atvykimo išnyko beveik visi 
didieji žinduoliai, iki tol gyvenę 
šiame žemyne. 

Atrodo, kad kloviai buvo da
bartinių indėnų protėviai, o tai 
papildomai komplikuoja visą 
reikalą, nes indėnai jau kuris 
laikas reikalauja, kad aptikti jų 
protėvių palaikai būtų laidoja
mi pagal jų ritualą, kas — di
deliam archeologų nepasiten
kinimui — ir yra daroma. Tai 
reiškia neįkainojamos moksli
nės medžiagos praradimą. 

O jeigu žmonės atvyko į 
Ameriką anksčiau, ir tai nebuvo 
kloviai? Jeigu jie čia atvyko ne 
iš Azijos, ar bent jau ne per Be
ringo sąsiaurį? Tada pasikeistų 
viskas — ir iki šiol. galiojusi mū
sų rūšies plitimo koncepcija, ir 
indėnų pretenzijos nebetektų 
pagrindo. 

Viskas^prikląuso nuo to, ar 
istorinės datos pasislinks kokiu 
šimtu metų į priekį. Atrodo, kad 
būtent taip dabar ir atsitiko. 

Meksikos Valstybiniame 
muziejuje jau šimtą metų guli 

negalės reikalauti spermos, jei 
jos vyras, dar būdamas gyvas, 
oficialiai (raštu) bus pareiškęs 
nenorįs, jog sperma po jo mir
ties būtų panaudota dirbtiniam 
žmonos apvaisinimui. Naująja 
direktyva galės naudotis t ik 
teisėtos našlės ir buvusios 
gyvenimo draugės (sugyventi
nės), bet ji negalios tėvams ir 
kitiems artimiesiems. Anot me
dikų, spermą būtina paimti per 
pirmąją parą ar pusantros po 
vyro mirties. J i nedelsiant tur i 
būti užšaldyta. Paskui, jei pri
reiks, ji bus panaudojama. 

Skruzdėlės nėra tokios 
darbščios, kaip buvo 

manyta 
Ne visos skruzdėlės yra to

kios darbščios, kaip buvo įpras
ta manyti iki šiol. Kas penkta iš 
jų dykinėja, kai kitos uoliai dir
ba. Eksperimentą atliko moks
lininkai mirmekologai iš Ho-
kaido universiteto, kurie pen
kis mėnesius po tris valandas 
kasdien stebėjo tris skruzdėlių 
kolonijas. Visi vabzdžiai buvo 
paženklinti ir įkurdinti specia
liai sukur t ame skruzdėlyne. 
Stebėjimai leido padaryti išva
dą, kad 80 procentų skruzdėlių 
dirba „visuomenei naudingą 
darbą" — valo būstą, renka 
maistą, o penktadalis dykinėja, 
akivaizdžiai vengdamos bet ko
kio darbo. Situacija nepasikeitė 
net ir po to, kai mokslininkai 
sumažino dirbančių skruzdėlių 
skaičių. Likusios darbininkės 
plušėjo išsijuosusios, o dyka
duonės vis tiek nieko nedarė. 
Pasak tyrinėtojų, tokį keistą 
dykaduonių skruzdėlių elgesį 
galima paaiškinti arba jų gar
biu amžiumi, arba patologiniu 
tingėjimu. 

dešimtys netoli sostinės iškastų 
skeletų ir kaukolių, priklausiu
sių pirmykščiams šios valstybės 
gyventojams. J a i s seniai niekas 
nesidomėjo, nors jų išvaizda ir 
yra gana netipiška. J ų galvos 
ilgos ir s iauros — t ikra t rumpų 
ir plačių (brachicefalinių) senų
jų Amerikos indėnų kaukolių 
priešingybė. Kam jos priklausė? 
Kiek ilgai jos pragulėjo žemėje 
iki jas i škasant? 

Datavimas šiuo atveju yra 
labai svarbus. Jeigu tos kauko
lės yra senesnės nei 12,000 me
tų, jos negali būti klovių ir rei
kės naujai pažvelgti į Amerikos 
kolonizavimo problemą. Dar ne
seniai toks t ikslus jų amžiaus 
nus ta tymas buvo neįmanomas, 
tačiau d a b a r radioaktyviosios 
anglies technika leidžia nusta
tyti net ir smulkių kaulo nuo
trupų amžių. Būten t tokius ty
rimus ir atl iko John Moores iš 
Liverpulio ir Silvia Gonzales iš 
Meksikos. Rezu l t a t a s gavosi 
visai ne t i kė t a s — kaukolės 
pragulėjo žemėje 13,000 metų, 
ir su kloviais j as niekas nesieja. 

Bukime sveiki! 
Miego trūkumas gali paveikti 

asmens atmintį, sumažinti jo 
gebėjimus atlikti kasdienines už
duotis bei sutrumpinti jo dėmesin
gumo laikotarpį. Tyrimų; rezultatai 
leidžia manyti, jog, išsiaiškinus 
miego mechanizmą, bus galima pa
siūlyti vaistus, sumažinančius mie
go poreikį mūšio lauke ar kitose ap
linkybėse. Kito tyrimo metu moks
lininkai išsiaiškino, kad, jei ilgą lai
ką per naktį miegama tik kelias va
landas, smarkiai suprastėja at
mintis ir dėmesingumas. Dar vie
nas tyrimas skelbia, jog neilgą pe
riodą praleidus be miego, atmintis 
kai kuriais atžvilgiais netgi page
rėja. 

Š
irdį galima gydyti perkėlus į ją 
iš paties ligonio kraujo čiulpų 

paimtų vadinamųjų kamieninių 
ląstelių, teigia JAV širdies asocia
cijos medikai. Persodintos ląstelės 
paskatina naujų širdies raumens 
ląstelių augimą; tuomet sustiprėja 
širdies veikla. Dabar mėginama 
patikrinti, ar naujasis gydymo me
todas pasiteisintų ir širdies infark
to atveju. 

Karjerą svarbiausiu savo gyve
nimo tikslu pasirinkusios mo

terys dažniau miršta nuo krūties 
vėžio, rodo Didžiosios Britanijos vy
riausybės paskelbti duomenys. 
Maždaug kas devinta moteris Ang
lijoje suserga krūties vėžiu. Daugu
ma žinomų rizikos veiksnių yra su
siję su vėlyvu pirmuoju nėštumu. 
oralinių kontraceptinių priemonių 
vartojimu ar hormonų terapijos 
taikymu. Svarbus veiksnys yra ir 
amžius. Kad karjeros siekiančioms 
moterims, atideliojančioms šeimos 
kūrimą, krūties vėžys gresia labiau 
negu kitoms, žinoma jau seniai, ta
čiau tik dabar paaiškėjo, kad jos ir 
miršta nuo šios ligos dažniau negu 
žemesnio išsilavinimo moterys. 

Mokslininkai teigia turintys 
įrodymų, kad per didelis dar

bo krūvis gali pakenkti kaulams. 
Tyrėjai tvirtina, kad bandymai su 

žiurkėmis parodė, jog itin dažnai 
kartojami vienodi judesiai gali pa
žeisti sausgysles, raiščius ir kaulus. 
Jie nesutaria, ar tokių rimtų pažei
dimų gali sukelti vien monotoniški 
judesiai, pavyzdžiui, spausdinimas 
kompiuteriu. Mažiausiai du iš trijų 
žmonių, turinčių su darbu susijusių 
sveikatos problemų, vargsta dėl 
pažeistų sausgyslių, raiščių ar 
kaulų. Tokiems asmenims gali iš
sivystyti osteoartritas, sausgyslių 
uždegimas arba viduriniojo riešo 
sąnario sindromas, kai ištinsta rie
šo sausgyslės ir raiščiai, arba pra
sideda jų uždegimas. Vis dėlto dau
gelis žinovų abejoja, ar šias ligas 
žmonėms sukelia vien tik darbas. 

Jaunos krūties vėžiu sergančios 
moterys, kurioms buvo atlikta 

krūtis išsauganti operacija, daugeli 
metų turėtų būti atidžiai stebimos, 
nes joms ligos atsinaujinimo rizika 
didesnė nei vyresnio amžiaus mote
rims, sako tyrinėtojai. Prancūzijos 
gydytojai praneša, kad atlikus 179 
krūties vėžiu sergančių moterų 
studiją, paaiškėjo, kad jaunoms 
moterims po auglio pašalinimo bu
vo didesnė tikimybė, kad liga atsi
naujins praėjus 5 ar daugiau metų 
V a i k ų maistas kenkia sveika

tai. Vaikai, reguliariai valgan
tys vadinamąjį „vaikų maistą", 
gauna daug druskos ir cukraus, kai 
kuriais atvejais netgi daugiau nei 
tokiuose pat „suaugusiųjų" produk
tuose. Sakoma, kad, valgydami 
daug šių produktų, \iaikai greičiau 
gali susirgti diabetu, dantų ėduoni
mi ar galbūt netgi vėžiu. 

Tyrinėtojai teigia, kad keletas 
cheminių junginių, esančių pa

prasčiausiuose pomidoruose, veik
dami kartu, gali padėti nugalėti 
prostatos vėžį. Buvo manoma, kad 
tik vienas junginys likopenas turi 
poveikį nuo vėžio. Tačiau Illinois ir 
Ohio universitetų mokslininkai iš
siaiškino, kad likopeno poveikį su
stiprina kiti pomidoruose esantys 
junginiai. 
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Už paramą prezidento rinkimų kampanijos rėmėjui 
buvo žadėta daug gėrybių 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Anot pranešimo, J . Boriso

vas skundėsi negalįs susisiekti 
su prezidentu, esą R. Paksas ne
norįs su juo kalbėtis. 

Pasak J . Borisovo, pagalbą 
žadėjo R. Pakso pat ikėt inis li-
be ra ldemokra tas , bendrovės 
„Restako" vadovas Algirdas 
Drakšas . 

J . Borisovo pašnekovė prita
rė , kad A. Drakšas padėti tu
rėtų, esą jis vienintelis liko išti

kimas , Almax" ir J . Borisovui. 
, Almax" atstovės A. Zatons-

kąja teigimu, J . Borisovas turįs 
du variantus — palikti R. Paksą 
ramybėje arba mėginti su juo 
„padirbėti". 

A. Zatonskaja siūlė antrąjį 
variantą. 

Be to, antradienį laikinosios 
parlamentinės komisijos posė
dyje išklausyti du pokalbiai te
lefonu, kuriuose girdėti R. Pak
so ir A. Drakšo balsai. Spalio 27 

d. įrašytame pokalbyje prezi
dentas R. Paksas teiraujasi A. 
Drakšo, ar šis kalbėjosi su J. 
Borisovu. A. Drakšas sako pre
zidentui, kad J. Borisovas rei
kalauja „savo". 

Lapkričio 2-ąją, j au įsiplies-
kus Prezidentūros skandalui, 
įrašytame pokalbyje R. Paksas 
keikiasi necenzūriniais žodžiais 
ir sako, jog J. Borisovui reikia 
duoti „tą dalyką, kuris jam pa
žadėtas". 
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R. Paksas nereagavo į perspėjimus apie jo patarėjo veiklą 
A t k e l t a i š 1 p s l . 
ir A. Valionis sutiko ta i padary
t i . 

Ministro te igimu, NATO 
valstybių a ts tovai re i škė su
sirūpinimą ne t ik dėl R. Ačo, bet 
ir dosniausio prezidento pata
rėjo Juri jaus Borisovo veiksmų, 
siedami abu šiuos asmenis . 

„Bent vienu atveju tai buvo 
pa t e ik t a k a r t u k a i p bendra 
problema", liudijo A. Valionis. 

Komisijos p i rmin inkas 
Aloyzas Sakalas teigė, kad po 
užsienio reikalų ministro atsa
kymų jam nelieka , jokių abe
jonių", jog prezidentas žinojo 
apie savo patarėjo veiklą, ke
liančią nerimą NATO bendri
ninkams. 

Dėl R. Ačo veiklos ir ryšių 
su įtartinos reputacijos asmeni
mis prezidentą anksčiau teigė 
įspėjęs ir Valstybės saugumo 
depar tamento (VSD) vadovas 

Mečys Laurinkus. 
Parlamentinės tyrimo komi

sijos nariai užsienio reikalų mi
nistro klausinėjo ir apie prezi
dento patarėjo užsienio politi
kos klausimais Alvydo Meda-
linsko veiklą. 

Pasak ministro, šių metų 
pradžioje iš Europos Komisijos 
slaptai buvo gauta informacija, 
jog Rusija tikisi, kad po prezi
dento rinkimų bus pakeistas 
užsienio reikalų ministras, o 
naujasis diplomatijos vadovas 
užims lankstesnę poziciją dery
bose dėl Rusijos piliečių tranzito 
geležinkeliu į Karaliaučiaus 
sritį. 

Po to, A. Valionio teigimu, 
teko aiškinti Briuseliui, jog Lie
tuvoje vyriausybės sudėtį lemia 
parlamentinė dauguma ir net 
„siųsti signalus, jog Lietuvos 
pozicija formuojama Vilniuje, o 
ne Maskvoje". 

Ministras teigė pats betar
piškai negirdėjęs, jog kalbas 
apie ministro keit imą galėjo 
skleisti prezidento patarėjas A. 
Medalinskas, tačiau pažymėjo, 
jog santykiai su patarėju buvo 
blogi. 

Tuo tarpu buvusio preziden
to Valdo Adamkaus komandą A. 
Valionis įvertino kaip „labai 
profesionalią", su kuria darbas 
vyko „harmoningai ir sklan
džiai". 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
susidariusią situaciją užsienio 
bendrininkai, pasak A. Valio
nio, atidžiai stebi. 

„Sveikinama, kad Lietuvoje 
veikia demokratijos mechaniz- j 
mai ir viešai bei skaidriai ban- j 
doma išsiaiškinti. Problema bū
tų, jeigu to nepavyktų padary
ti", apibendrino jis užsienio po- j 
žiūrį į Lietuvą krečiantį Prezi-
denturos skandalą. 

Į penkias vietas Prezidentūroje — 158 kandidatai 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

G. Šurkus nei patvir t ino, 
nei paneigė, kad į pertvarkomą 
prezidento komandą yra kvie
čiamas kadenciją Latvijoje bai
g iant i s ambasador ius Pe t ra s 
Vai t iekūnas , tač iau pabrėžė, 
kad prezidentas R. Paksas yra 
minėjęs tik vieną pavardę . 

„Vienintelė prezidento užsi
minta pavardė buvo Linas Koje
lis. Ir t a pavardė buvo užsimin

ta dėl vieno vienintelio fakto. 
Visi sako: Maskvos ranka, 
Maskvos ranka. O Linas Kojelis 
yra Reagan'o ranka . Jis 8 metus 
nuo 1981 iki 1989 metų dirbo 
Reagan'o administracijoje. Jei 
žmogus šitiek laiko dirbo, ma
tyt, buvo savo vietoj. Matyt, turi 
patirties", sakė G Šurkus. 

Anot jo, į Lietuvą už savo lė
šas atvykusio L. Kojelio buvo 
paprašyta pasidalinti patirtimi, 

kaip įveikti politines krizes, 
pateikti pasiūlymus dėl galimų 
kandidatų, o ne siūlytas koks 
nors postas. „Linui Kojeliui bu
vo pasiūlyta pagalvoti dviem 
kryptimis — apie galimus kan
didatus, antroji kryptis — kri
zės įveikimo principai", sakė G. 
Šurkus. Pasak patarėjo, penk
tadienį L. Kojelis elektroniniu 
paštu pateiks prezidentui savo 
apmąstymus. 

Prezidentas Irake aplankė Lietuvos karius 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Pasak Lenkijos generolo, 
palyginti ramiame musulmonų 
šiitų regione Lietuvos kariai yra 
pelnę vietos gyventojų pagarbą. 

Divizijos vadavietėje R. 

Paksas bendravo su Lietuvos 
kariais, domėjosi jų tarnybos ir 
gyvenimo sąlygomis. 

Sra igtasparnia is parskrai
dinta į Bagdadą, Lietuvos dele
gacija savo lėktuvu išskrido į 

Irako pietryčiuose, Didžiosios 
Britanijos atsakomybės zonoje 
esantį Basros miestą, kur R. 
Paksas susitiko su tarptautinės 
divizijos vadu, britų generolu 
majoru Graem Lamb. 

JAV dolerio kursas — žemiausias lito atžvilgiu nuo lito įvedimo 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Nuo 2002 m. vasario 4 d. li
tą persiejus su euru, dolerio ver
tė lito atžvilgiu pradėjo mažėti 
— per tą laiką dolerio kursas 
smuko beveik 28 procentais. 

„Įvyko tai , ko ir buvo gali
ma tikėtis — jau seniai buvo 
kalbama apie JAV dolerio silp
numą ir dabar jo kursas smuko 
žemyn", sakė „Hansabanko" va

liutų žinovas Rolandas Kaupys. 
Trečiadienio dolerio vertė 

biržose buvo smukusi iki rekor
diškai žemo — 1.1978 — JAV 
dolerio už eurą — lygio. 

Anot R. Kaupio, kažkokių 
ekonominių naujienų, galėjusių 
paskatinti dolerio vertės mažėji
mą, nebuvo, viską lėmė JAV 
ekonomikos problemos — au
gantis biudžeto deficitas, nei

giamas užsienio prekybos ba
lansas ir kitos. 

Žinovų teigimu, artimiau
siu metu dolerio sustiprėjimo 
laukti neverta, todėl jo kursas 
tiek euro, tiek lito atžvilgiu gali 
pasiekti naujas žemumas. Už
sienyje spėjama, jog per kele
rius ateinančius metus JAV do
lerio kursas kris dar 10-20 pro
centų. 

Vakarų laivų gamykla ieško bendrininkų Amerikoje 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Vakarų laivų gamyklos bei 
Klaipėdos uosto pajėgumai ir 
galimybės vykdant bendrus pro
jek tus su JAV užsakovais buvo 
pristatyti šią savaitę Houston, 
Texas. 

Lietuvos ambasador iaus 
Vašingtone Vygaudo Ušacko 
teigimu, Vakarų laivų gamyklos 
pajėgumai sudomino JAV naf
tos bendroves. 

Šią savaitę Lietuvos delega
cija susitiks su 12-os JAV naftos 

ir inžinerinių įmonių „Shell", 
ABB, „Exmar", „Transocean", 
„Sofec", „Noble Drilling", „At-
wood Oceanic", „GlobalSanta-
Fe" atstovais. 

Susitikimus su JAV naftos 
ir inžinerinių bendrovių atsto
vais surengė prie Lietuvos am
basados įkurtos Amerikos lietu
vių ekonominės plėtros patarėjų 
tarybos (American Lithuanian 
Economic Development Adviso-
ry Council) narys verslininkas 
Victor Grinius. 

Antradienį Houston gyve
nantis verslininkas William Alt-
man su žmona Danguole Špake-
vičius-Altman Lietuvos dele
gacijai surengė priėmimą, ku
riame dalyvavo vietiniai lietu
viai. 

Vakarų laivų gamykla per
nai uždirbo 10.022 mln. litų gry
nojo pelno (17.5 proc. daugiau 
nei 2001 metais), jos apyvarta 
padidėjo 9 proc. iki 138.4 mln. 
litų. Vakarų laivų gamykloje 
dirba apie 1,500 žmonių. 

R. Pakso rinkimų štabas užsakė 30,000 bulvarinio 
dienraščio vienetų 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Aloyzas Sakalas pirmadienį 

patvirtino, jog prie šio skandalo 
sukėlimo prisidėjo R. Pakso rė
mėjai. 

Tuo tarpu neseniai iš parei
gų atleistas buvęs prezidento 
patarėjas nacionalinio saugumo 
klaus imais Remigijus Ačas 
dienraščiui „Respubl ika" tai 
neigia. „Čia didžiausia nesą
monė, veikimas prieš valstybę", 
tvirtino R. Ačas. 

Tačiau jis patvirtino, kad R. 

Pakso rinkimų štabas užsakė 
300,000 „Vakaro žinių" egzemp
liorių su R. Pakso reklama. Pa
sak R. Ačo, už tai 105,000 litų 
sumokėjo R. Pakso rėmėjo Ju
rijaus Borisovo bendrovė „Avia 
Baltika". 

„Apie visą šitą Vilniaus 
banko reikalą nieko nežinojome. 
Kada vėlai vakare iš spaustuvės 
pasiėmiau išspausdintą laikraš
tį ir pamačiau, kad pirmame 
puslapyje — straipsnis apie Vil
niaus banką, iš karto nušokau 

Naujausioje br i tų tyrimų 
grupės „Economist Intelligen-
ce Unit" a taskai to je pažymi
ma, jog š iemet smark i a i išau
gęs Lietuvos ekspor tas maži
na šalies p rekybos deficitą. 
Nuo sausio iki liepos mėnesio 
met in is e k s p o r t o aug imas 
siekė 7.5 p r o c , impor tas išau
go tik apie 3 proc. Prekybos 
deficitas per m e t u s sumažėjo 
nuo maždaug 4.6 mlrd. litų iki 
maždaug 4.2 mlrd. litų. Pirmą 
metų ke tv i r t į e k s p o r t a s ir 
importas smark i a i išaugo, bet 
an t rą ketvirtį abu sumažėjo 
dėl Mažeikių naftos perdir
bimo įmonės laikino uždarymo 
remontui. Po to liepos mėnesį 
met in is gamybos aug imas 
Mažeikiuose pasiekė 37 proc., 
bet pažymima , jog toliau 
mažėja t eks t i l ė s ekspor tas . 
Tekstilės pramonei kelia grės
mę didėjančios a lgos , kas 
verčia g a m i n t o j u s ieškoti 
šalių, kur darbo jėga pigesnė. 
Bet toliau sėkminga i ekspor
tuojamos t r anspor to priemo
nės, medienos gaminia i ir bal
dai. Dėl pasau l in io turizmo 
sumažėjimo nukentėjo Lietu
vos tur izmo pramonė . Turiz
mo p a s l a u g ų ekspor tas 
sumažėjo 20 proc. 

Tyrimų grupės ekonomis
tai pažymėjo, kad nors nedar
bas Lietuvoje sumažėjo, lygi
nan t su kitomis kandidatėmis 
Lietuva l ieka ketvirtoje vieto
je pagal n e d a r b o apimtį. 
Nedarbas didesnis t ik Lenki
joje, Slovakijoje ir Latvijoje. 
Neda rbas Lietuvoje šiemet 
sumažėjo nuo m a ž d a u g 12 
proc. sausio mėnesį iki maž
daug 9.5 proc. birželį, tačiau 
iki rugpjūčio paba igos vėl 
išaugo iki 9.7 proc. Nedarbas 
ypač didelis — siekia apie 20 
proc. — Druskin inkuose , Ma-

pas Dailį Barakauską ir naktį 
nuvažiavome pas kandidatą į 
prezidentus R. Paksą", sakė R. j 
Ačas. 

Tuo tarpu laikraščio vyriau-1 
siasis redaktorius Raimundas | 
Celencevičius teigia, kad ,joks 
reklamos užsakovas man ne
aiškins, ką turiu dėti į pirmą 
puslapį". 

Žiniasklaidos teigimu, dėl 
kilusio skandalo Vilniaus ban
kas prarado pusę milijardo litų 
gyventojų indėlių. 

žeikiuose ir Pasvalyje. Vil
niuje nedarbas mažiausias — 
tik apie 7 proc. 

Algos Lietuvoje toliau au
ga todėl, kad t rūks ta darbi
ninkų ir ypat ingais įgūdžiais. 
Antrą me tų ketvirtį vidutinė 
mėnesio a lga siekė 1,164 l i tus. 
Algos nuo pernai išaugo apie 7 
proc. Labiausiai išaugo valsty
bės tarnautojų ir išsimoksli
nusių darbininkų algos. Ge
riausias algas gauna finansų 
sektoriaus darbuotojai, biuro
kratai ir komunalinių paslau
gų darbininkai . Mažiausias — 
žvejai, žemdirbiai, medžiotojai 
ir maisto ruošos darbininkai . 

Ataskaitoje rašoma ir apie 
prieštar ingai vert inamą alko
holio įmonių privatizavimą bei 
kitus konkursus . Pažymima, 
jog dėl „Stumbro" privatizavi
mo dar bylinėjamasi, taip pat, 
kad „Lietuvos dujų" akcijų 
paketą ruošiasi įsigyti „Gaz-
promas" ir kad iki metų pabai
gos žadama parduoti du elek
tros t iekimo t inklus ir Ma
žeikių elektr inę. Kadangi pas
tarųjų pardavimas susi laukė 
didelio investuotojų dėmesio, 
spėjama, kad valstybė už juos 
gaus beveik tiek, kiek prašo
ma. 

Galop pažymima, jog ma
žėjanti dolerio vertė lito atžvil
giu sumažino importo kainas . 
Prognozuojama, kad Lietuvoje 
bus š iemet užfiksuota 1 proc. 
kainų defliacija. Ataska i tos 
autoriai prognozuoja, kad nuo 
kitų m e t ų pabaigos dolerio 
vertė vėl ims augti . Apskritai 
Lietuvos ūkio metinė augimo 
norma p i rmą pusmetį siekė 
7,7 proc. Manoma, kad ūkis 
šiemet i šaugs 6,5 proc. 

„ L a i s v o s i o s E u r o p o s " 
r a d i j a s 

SKELBSIMAI 
IŠNUOMOJA 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas 
apšildomas butas su vienu miega
muoju prie 66 Str. ir Kedzie Ave. 

Kaina S420 per mėnesį. 
Tel.708-425-7160. 

PASLAUGOS 

Medžio darbai , elektra, 
santechnika, grindvs, dažvmas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS wm*m 
VENCIUS ifclL 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
773-581-5920 

Šildymas 
Šaldymas 

6656 S. Kedzė Cricago, L 60629 
Prekyba, iratafeNtras, aptamorimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

77 3- 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 -1833 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
ALT0M0H XX NAMU SVEKATOS 

R GYVYBĖS DRALDIvlAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Msrr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai*. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELE AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISE IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per VVFBT Čikagos 23 kanalą. 
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DVIDEŠIMTIES M E T Ų MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
ALBERTAS 

TAMOŠIŪNAS 

J a u suėjo dvidešimt metų , ka i s ta igi m i r t i s 1983 m. 
lapkričio 20 d., a t skyrė iš m ū s ų t a r p o Nepr ik lausomos 
Lietuvos kar in inką , myl imą Tėvą ir Senelį . Nors la ikas 
bėga, j is t ebė ra gyvas m ū s ų m i n t y s e i r maldose . Lai 
gailestingas Dievas su te ik ia j a m amžiną r a m y b ę . 

Šv. Mišios už Tėvelį bus auko jamos Pala imintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje ir Biržuose , Lietuvoje. 
Prašome d raugus ir paž į s t amus p r i s imin t i j į savo mal
dose. 

L i ū d e s y l i k u s i o s d u k t e r y s s u š e i m o m i s 

A t A 
JADVYGA JAKŠTAS 

JANKAUSKAITĖ 
Mirė 2003 m. lapkričio 19 d., su l aukus i 74 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: va ika i Bruno su žmona Debra; Ber-

nice su vyru Tom Sagenbrecht ; a n ū k a i Jon i , A m a n d a ir 
Melissa J a k š t a s ; broliai Steve J a n k a u s k a s , gyvenant is 
Lietuvoje ir Al J a n k a u s k a s , seserys Sophie ir Antoi-
nette, gyvenančios Massachuse t t s . 

A.a. J advyga buvo Anglų l ietuvių k lubo n a r ė ir pri
klausė Šaulių organizacijai . 

Velionė pašarvo ta penktadienį , lapkričio 21 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Pa los -Ga idas laidojimo n a m u o s e , 11028 
S. Southwest Hwy. (7700 W.) Palos Hil ls , IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį , lapkričio 22 d. Iš laido
jimo n a m ų 10:30 vai . ryto velionė b u s a t l ydė t a ir palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d r a u g u s ir pažįs
t amus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. d i rekt . Dav id -Ga idas . Tel. 708-974-4410. 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

i š ė ju s į A m ž i n y b ę , r e i š k i a m e g i l i ą u ž u o j a u t ą j o s 
v y r u i G E D I M I N U I , b u v u s i a m L i e t u v i ų O p e r o s 
c h o r i s t u i i r k i t i e m s a r t i m i e s i e m s . 

Lietuvių Opera 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
TERESA ANČIULIENĖ 

Vienerių metų mir t ies a tminč ia i šv. Mišios už a.a. 
Teresą bus aukojamos sekmadienį , lapkričio 23 d. Twin 
Lakęs, WI, Šv. Jono bažnyčioje. 

Niekada nepamirš im tavęs . 

N u l i ū d u s i š e i m a 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver needed in Wisconsin. 
Mušt have Nursing Degree; mušt 
have experiencc in US. mušt have 

a vahd L'S DL and car. 
( all 262-657-8044. 

DĖMESIO' DĖME SK>< 
Neseniai a t v y k o t e , ieškote da rbo 
ar b u t o , tač iau ske lb t i * laikraštyje 

b rang ia i ka inuo ja? Ne bėda. 
DRAUGAS jusu skelbimą Rspauv 

dbis n e m o k a m a i . T e r e * i a paskam
b in t i , t e l . 773 585-9500 ar užsukt i i 

DRAUGO a d m i r i K t r a d i a adresu 
4545 W . 63 St.. Chteago H. 60629. 



DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVA RUOŠIASI ŠVĘSTI PROF. JONO PUZINO 

GIMIMO ŠIMTMETĮ 

A+A Aldona Grincevi-
čienė, a.a. rašytojo Česlovo 
Grincevičiaus žmona, mirė 
lapkričio 16 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Laidotuvės bus pri
vačios. Kitos žinios bus 
praneštos vėliau. 

Lietuvių operos vajaus 
pokylis - jau šį šeštadienį. 
Vakaro vadovas Jurgis Vi
džiūnas primena, kad koncer
tinė programa prasidės laiku 
- 7:30 v.v. ir prašo svečių ne-
sivėlinti. Atvykę anksčiau tu
rėsite progos užsukti į Jau
nimo centre veikiančią Ka
nados lietuvių dailininkų me
no parodą arba galėsite pa
bendrauti su pažįstamais bei 
atsigaivinti prie kokteilių 
stalo. Pokylio klausimais 
skambinkite J. Vidžiūnui tel. 
773-767-5609. 

Vytautas ir Ona Gu
tauskai, gyv. Michigan City, 
IX, Draugo fondo garbės na
riai, rudens vajui atsiuntė 100 
dol. prie ankstesnių 1,600 dol. 
įnašų. Už nuolatinį DF vajų 
rėmimą nuoširdžiai dėko
jame. 

Zenonas Vieraitis, gyv. 
Chicago, IL, Valdovų rūmų 
statybą Vilniuje parėmė 2.000 
dol., tapdamas didžiuoju rūmų 
statytoju. Valdovų rūmų pa
ramos komitetas JAV širdin
gai dėkoja už stambią paramą 
ir kviečia visus JAV lietuvius 
pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu. 
Čekius rašvti Lith. Amer. 
Comm. - VALDOVŲ RŪMAI 
ir siųsti: Valdovų rūmai. 5600 
So. Claremont Ave., Chicago, 
IL. 60636-1039. 

Union Pier, MI, vyksta 
Jūrų skautų „Palangos laivo" 
metinis kalėdinis „poinsettia" 
gėlių išpardavimas. Kiekviena 
„poinsettia" gėlė kainuoja 8 
dol. (pelnas skiriamas „Pa
langos laivo" jūrų skautams). 
Gėlės turi 5 žiedus, yra trijų 
spalvų: raudonos rausvos ir 
baltos. Užsakymai priimami 
kasdien „Milda's Corner Mar-
ket" 9901 Townline Rd., Union 
Pier. MI (tel. 269-9880) arba 
skambinant sesei Mildai tel. 
269-469-0231. Užsakymai pri
imami iki gruodžio 1 d. Bus 
galima pasiimti gėles per 
Union Pier lietuvių draugijos 
Kūčias gruodžio 6 d. arba 
„Milda's Corner Market" po 
gruodžio 8 d. 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba kviečia 
gydytojus stomatologus, far
macininkus ir kt. medicinos 
darbuotojus atvykti į susirin
kimą, kuris vyks lapkričio 22 
d., šeštadienį, Čikagoje, Jau
nimo centro kavinėje. Prele
gentas - dr. Ar imantas 
Dumčius, kardiologas, LF dr. 
A. Razmos vardo medicinos 
mokslo premijos laureatas, 
Kauno medicinos universiteto 
profesorius. Susirinkimo pra
džia 5 v.v. Teirautis tel. 773-
434-4545 nuo 11 v.r. iki 5 v.v. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus atnašaujamos iškil
mingos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius JC narius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. 4 v.v. bus trumpa aka
demija ir meninė programa, 
kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikaitė, pianistas bei kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Po to bus vakarienė ir laimin
gųjų bilietėlių traukimas. 
Prašome užsisakyti stalus bei 
atskiras vietas, skambinant 
Mildai Šatienei tel. 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. 

JAV LB Švietimo tary
bai pageidaujant, išeivijos 
jaunimo lietuviškos patriot
inės poezijos konkurso termi
nas pratęsiamas iki 2004 m. 
sausio 10 d. Slapyvardžiu 
pasirašytus eilėraščius siųsti 
vertinimo komisijos pirmi
ninkei dr. Jolitai Kavaliū
naitei, 3332 Boyne Rd., 
Barberton, Ohio 44203. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos sutiktuvėse kalbės JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Vaiva Vėbraitė. Tai knyga apie 
LB kūrimąsi nuo 1951 m., is
torinį 50 metų kelią, atvedusį 
iki šių dienų ir padėjusį jai 
išlikti gyvybingai, darbščiai, 
atsidavusiai Lietuvai ir lietu
vybės išlaikymui išeivijoje. 
Maloniai kviečiami visi tautie
čiai - vyresni ir naujai atvy
kusieji į šį kraštą dalyvauti ir 
susipažinti su išeivijos istori
ja. Knygos sutiktuvės vyks 
lapkričio 30 d., sekmadienį, 3 
v.p.p., Jaunimo centro kavi
nėje. 

Agutė Tiškuvienė, Violetos Urmanos koncerto Čikagoje rėmėja, ir ses. 
Margari ta Bareikai tė po lietuvių primadonos koncerto vykusiame 
priėmime Willow Brook pokylių salėje. Marijos Remienės nuotr. 

IEŠKO GIMINIŲ 
Šimanskas Stasys (Barbo

ros Serapinaitės sūnus) ir 
Vaclovas Serapinas, gyvenan
tys Lietuvoje, ieško Mary 
Waisvil (Serapinaitės). Ma
ry Waisvil gimusi Amerikoje ir 
yra maždaug 80 metų am
žiaus. Paskutinio laiško, rašy
to Vaclovui Serapinui, adrfsas 
rodo. kad ji gali gyventi 
Illinois valstijoje. 60056. 

Stasys Šimanskas parašė 
atvirlaiškį: ..Miela Mary. atsi

menu, kada Jūs lankėtės Vil
niuje. Paskui aplankėte ar
timiausius gimines Kalvarijoj, 
Kuršėnuose. Rietave... Žadėjo
te parašyti laišką, bet pamir
šote adresą. Aš jau keli mėne
siai esu Čikagoje. Westmonte. 
Norėčiau susitikti, būtų apie 
ką p a k a l b ė t i ..." 

Adresas 
6719 Maple Dr., Apt # 6 
Westmount, IL 60559. 
Tel.: 773-727-6403. 

2005 m. rudenį Lietuvos 
archeologai rengiasi didžiu
liam renginiui - Lietuvos ar
cheologijos patriarcho prof. Jo
no Puzino gimimo 100-mečio 
minėjimui. Vilniuje bus su
rengta mokslinė konferencija, 
išleistas konferencijos leidi
nys, Kaune, Karo muziejuje, 
kur Jonas Puzinas yra dirbęs, 
bus surengta paroda, išeis spe
cialus, Jonui Puzinui skirtas 
žurnalo „Baltų archeologija" 
numeris, bus aplankyta jo 
gimtinės Ukmergės rajone vie
ta, kur yra pastatytas pamink
linis akmuo ir pasodinti atmi
nimo medžiai. Jonas Puzinas 
Lietuvos kolegų yra labai ger
biamas ir mylimas, kas antri 
metai vyksta konferencijos, 
vadinamos „Puzino skaity
mais". 

Vykdydama Lietuvos isto
rijos instituto Archeologijos 
skyriaus vadovo hab. dr. Al
girdo Girininko pavedimą, ap
silankiau Darien, IL, mieste
lyje šalia Čikagos, Aldonos 
Puzinaitės-Čepėnienės ir Vy
tauto Čepėno namuose. Ka
dangi Lietuvoje beveik nėra 
medžiagos apie profesoriaus J. 
Puzino gyvenimą pasitraukus 
iš Lietuvos, buvo tikėtasi jos 

rasti vyriausios Puzinų dukros 
Aldonos namuose. Tiesa, prieš 
keletą metų M. Mažvydo bib
lioteką Vilniuje pasiekė 110 
dėžių s iunta su prof. Jono 
Puzino biblioteka ir kai kuria 
archyvine medžiaga, su kuria 
labai sunkiai skyrėsi šiandien 
taip pat jau mirusi Konstan
cija Puzinienė. 

Mano apsilankymas Čepė
nų namuose pranoko visus lū
kesčius. Čia su meile saugo
mas Profesoriaus atminimas. Į 
Lietuvą parvežu pluoštą duk
ters Aldonos prisiminimų, do
kumentų kopijų, nuotraukų, 
taip pat rašytojo Jankaus 
prieš 30 metų į juostą įrašytą 
pačio profesoriaus pasakojimą 
apie savo gyvenimą, kai kuriuos 
mažiau Lietuvoje žinomus jo 
leidinius, pvz., knygelę apie 
Baltų universitetą Pinneber-
ge, Vokietijoje, kur jis ėjo lie
tuvių skyriaus rektoriaus pa
reigas, ir kt. 

Lietuvoje prof. Jonas Pu
zinas labiau žinomas kaip ar
cheologas. Čia, išeivijoje, jis 
archeologija jau nebeturėjo ga
limybės užsiimti, bet milži
nišką vagą išvarė, dalyvauda
mas „Lietuvių enciklopedijos", 
Lietuvoje vadinamos Bostono 

enciklopedija, rengimo darbe. 
Jo redaguota net keletas to
mų. Jis buvo JAV Lietuvių 
Bendruomenės, Amerikos lie
tuvių tarybos veikėjas, visų di
džiųjų lietuviškų renginių 
paskaitininkas ir 1.1. Kaip 
susidariau vaizdą, kalbėda
masi su dukra Aldona, Profe
sorius buvo ne tik darbštus, 
bet ir labai paslaugus, gera
širdis žmogus, turintis gyvą 
humoro jausmą. Tai labai tiko 
prie jo romios - milžino ūgio 
figūros. Apibūdindamas savo 
nuolatinį užimtumą, jis juo
kaudavo sakydamas: „Jeigu 
būčiau merga, visada būčiau 
nėščia, nes negaliu pasakyti 
ne"... Šventa tiesa, nes kai 
perverti jo užrašus, pamatai, 
kad kartais per mėnesį jam 
tekdavo skaityti po dvi-tris 
paskaitas. O paskaitoms jis 
ruošdavosi labai kruopščiai, 
kaip ir dera mokslininkui -
sėdėdavo dienų dienas ir rašy
davo studiją. Buvo sukaupęs 
milžinišką (galima spręsti iš 
siuntos į Mažvydo biblioteką 
dydžio) biblioteką. Tai buvo 
jau antroji biblioteka, pirmą
ją, sukauptą Lietuvoje, buvo 
priverstas palikti Vilniuje, kai 
1944 m. teko trauktis į Vakarus. 

Gal tik ar t imiausiems draugams yra žinoma, kad vyresniame amžiuje 
prof. J o n a s Puzinas buvo atradęs savyje ir dailininko sugebėjimų. 
Nuotraukoje: J. Puzinas prie savo paveikslų. 

Profesorius J . Puzinas iš 
šio pasaulio pasitraukė žymiai 
per anksti. Ir tik dėl to, kad 
buvo nepratęs skųstis ir savo 
bėdų sukrauti ant kitų galvos. 
Apie jo negalavimus šeima 
sužinojo tik po mirties (mirė 
Čikagoje ištiktas širdies 
priepuolio), vartydami dieno
raštį, kur jis rašė, kad pasku
tiniu metu jam dažnai sutrik
davo širdies ritmas ir jis kar
tais visą ilgą naktį praleisdavo 
laukdamas, kol priepuolis pra
eis. Nors iš pažiūros, kaip tei
gia dukra Aldona, Profesorius 

nerodė savo nepasitenkinimo 
ar nusivylimo nutrūkusią 
mokslininko archeologo kar
jera, bet, reikia manyti, kad 
toks sutraukytas gyvenimas 
jam sveikatos nepridėjo. Užtat 
žmona Konstancija labai ken
tėjo, kad Jonas Puzinas ne
galėjo padaryti to, kam buvo pa
sirengęs ir kam turėjo talentą. 

Nuoširdžiai dėkoju Aldo
nai ir Vytautui Čepėnams už 
retą progą prisiliesti prie prof. 
Jono Puzino asmeninio gyve
nimo. 

Audronė V. Škiudaitė 

Kun. Antanas Zaka rauskas , gavęs 
Lietuvos Vyčių ga rbės nar io 
žymenį. Mary Anna Gercius nuotr . 

Spalio 18-tąją buvo pagerb
tas ilgametis Švč. Mer

gelės Marijos Gimimo parapi
jos klebonas kun. Antanas Za
karauskas. Pagerbimo pokylį 
organizavo Lietuvos Vyčių 
112-toji kuopa, atsidėkodama 
už jo nuoširdų darbą Vyčiams. 

Kun. Antanas Zakaraus
kas gimė ir augo Cicero mies
te, lietuviškoje, Dievą mylin
čioje šeimoje. Dar būdamas 
mažas norėjo būti kunigu. 
Cicero mieste baigė pirmuo-

KUN. ANTANO ZAKARAUSKO PAGERBIMAS 
sius mokslus ir įstojo į Kunigų 
seminariją. Būdamas gabus 
moksle, seminariją baigė kaip 
jauniausias kunigas visoje 
Amerikoje. Kadangi gerai mo
kėjo lietuvių kalbą, buvo pa
skirtas vikaru į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapiją. 
Kun. A. Zakarauskas turi gra
žų balsą ir buvo įsijungęs į 
dainos menininkų gretas. Jo 
rūpesčiu buvo įsteigtas mer
gaičių choras ir orkestras Šv. 
Kazimiero akademijoje, kur 
mergaitės ruošėsi tapti vie
nuolėmis. Šalia dėstymo mo
kykloje dar turėjo pareigas 
Švento Kryžiaus ligoninėje. 
Metams bėgant buvo skiria
mas įvairioms kunigo parei
goms parapijose. Pagaliau Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje buvo paskirtas klebo
nu. Šioje parapijoje išbuvo iki 
pensijos. 

Į Lietuvos Vyčių organi
zaciją A. Zakarauskas įstojo 
pačioje jaunystėje ir buvo 
veiklus jos narys, eidamas 
dvasios vado ir kitas pareigas. 
LV 112-tosios kuopos valdyba 
už jo nenuilstančią veiklą Vy
čių organizacijoje rekomenda
vo centriniam LV prezidiumui 
suteikti garbės nario žymenį. 

Iškilmingą žymens įteiki-

Frank Petrauskas ir Lietuvos Vyčių garbės nariai: Algirdas Brazis, Estelle Rogers. kun. Antanas Zakarauskas, 
Loretta Stukas, prel. Ignas Urbonas. Mary Anna Genaus nuotr. 

„DRAUGO'' KNYGYNĖLYJE 

MARIUS KATILIŠKIS 

SENO KAREIVIO SUGRĮŽIMAS 
Prozininko Albino Vait

kaus - Mariaus Katiliškio su
grįžimas - nespausdinta pir
moji knyga „Seno kareivio 
sugrįžimas". 

Tai novelių rinkinys, abi
pus Atlanto buvo ir dabar 
tebėra apipintas legendomis. 
1944 m. pradžioje atiduotas 
spaudai apysakų rinkinys 
dingo be žinios. Rankraščio 
atsiradimas mūsų dienomis -
ne mažiau kurioziška istorija. 
Rankraščius aptiko Amerikos 
lietuvių televizijos vedėjas 
Arvydas Reneckis, sukūręs ne 
vieną filmą apie išeivijos 
lietuvių likimus. 

Stasys Tuminas įžangos 
žodyje rašo: „Viliuosi, kad M. 
Katiliškio knyga paskat ins 
tyrinėtojus visapusiškai iša
nalizuoti atrastąjį novelių 
rinkinį. Esu įsitikinęs, kad 
darbo čia užteks visiems: ir 
literatūrologams, ir kalbinin
kams, ir istorikams." 

Knygos kaina 15 dol., pri
dedant 8,75^ mokestį užsisa-

mo pokylį rengė 112-tosios 
kuopos valdyba, pakviesdama 
ir kitas LV kuopas. Iškilmin
gai popietei vadovavo Vidurio 
rajono valdybos pirmininkas 
Robertas Martin. Į garbės vie
tas pakvietė asmenis, turin
čius garbės žymenis: Estelle 
Rodgers. Algirdą Brazį, arki
vyskupą Paulių Martinkų, 
buvusį LR prezidentą Valdą 
Adamkų, prel. Igną Urboną, 
Loretą Stukas ir kun. Antaną 
Zakarauską. Ne visi išvar
dintieji galėjo dalyvauti, bet jų 
pavardžių paminėjimas rodė, 
kad LV organizacija vertina 
šiuos žmones. Prieš pradedant 
pasisvetiavimą ir iškilmes, prel. I. 
Urbonas sukalbėjo maldą, 
prašydamas Dievą toliau glo
boti šią organizaciją. Kun. An
tanui Zakarauskui garbės žy
menį įteikė Frank Petrauskas, 
atvykęs iš Sirakuse, NY, ir 
centrinėje LV valdyboje einan

tis Garbės narių įvertinimo 
komiteto pirmininko pareigas. 
Priimdamas šį garbingą žy
menį kun. Antanas Zaka
rauskas sakė, kad jo „sieloje 
šiandien šventė", nes jam džiu
gu, kad, sulaukęs solidaus am
žiaus, esąs atžymėtas garbin
gu žymeniu. „Dirbau Dievui, 
Bažnyčiai, žmonių išganymui. 
Lietuvos Vyčiams ir lietuvių 
visuomenei. I šią organizaciją 
įstojau prieš 62 metus ir ėjau 
įvairias pareigas, kreipdamas 
dėmesį, kad vykdytume Lie
tuvos Vyčių himno žodžius: 
'Ei. Vyčiai, gyvenam Tautai ir 
Bažnyčiai"". Kun. A. Zaka
rauskas pažymėjo, kad ši or
ganizacija yra sulaukusi 90 
metų ir daugelis jos narių 
nebekalba lietuviškai, bet jų 
mintys yra padėti Lietuvai. 
Nuo įsteigimo iki dabar Vyčiai 
į Lietuvą yra pasiuntę kelio
likos milijonų dolerių vertės 

paramos. ..Esu dėkingas 
tėvams, kad jie mane išmokė 
kalbėti lietuviškai, o kitiems 
mūsų nariams gal nebuvo ga
limybės išmokti šią, vieną 
seniausių pasaulio kalbų". 
Kun. A. Zakarauskas dėkojo 
visiems, kurie atvyko į jo 
pagerbimą, ir kuopų nariams, 
dirbusiems bendrą meilės 
darbą Dievui, Bažnyčiai, 
Lietuvai ir savo gimtajam 
kraštui Amerikai. 

Prel. Ignui Urbonui su
kalbėjus atsisveikinimo ir va
karinę maldą, dalyviai su 
pakilia nuotaika išsiskirstė. 

Antanas Paužuolis 

SKELBIMAI 

kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis. 
Įsigyti norimų knygų galima 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, 
Chicago, IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 
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KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

^ " ^ TEL: 1-800-772-7624 
Šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

I BALTIA EXPRESS j 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


