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Skautiška rudens 
iškyla. Netekome v.s. 
Laimos Kiliulienės. 
Skautas ir spauda. 

2psl. 

Perdažyta varna — ne 
balandis. Lietuvos 
kar inė žvalgyba: nuo 
agentų iki NATO 
paslapčių skydo. 

3 psl. 

Laiškai, nuomonės. 
Šeimininkavimas. 

4 psl. 

Naujas „Olimpinės 
panoramos" numeris. 
Suomių Aplinkos 
premija paskirta 
Lietuvos moksleiviams. 

5 psl. 

Nauja vargonininkė 
Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL. Paryžiaus i r 
New York mados 
„Seklyčioje". „Karas po 
karo" Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

6 psl 

Sportas 
* P o p i rmad ien į pra la i 

m ė t ų p i rmųjų 2004-2005 m. 
Euro lygos sezono krepšinio 
rungtynių Tel Aviv „Maccabi" 
(Izraelis) komandai rezultatu 
75:102 Kauno „Žalgirio" ko
mandos vyriausiasis treneris 
Antanas Sireika prisipažino, 
kad šiuo metu komandoje nėra 
krepšininko, kuris sugebėtų 
valdyti komandą. Prieš lietu
vius „Maccabi" gretose žaidęs 
Lietuvos rinktinės narys Šarū
nas Jasikevičius pripažino, kad 
pirmosios sezono rungtynės 
niekada nebūna lengvos. J i s 
pasidžiaugė „Žalgirio" jaunimu 
ir prisipažino tikįs, kad jaunoji 
kar ta ir toliau tęs Lietuvos 
krepšinio tradicijas. 

* Baltarusijoje baigės i 
tarptautinis graikų-romėnų 
imtynių turnyras, kuriame jė
gas išbandė 214 sportininkų iš 
Lenkijos, Latvijos. Estijos, Ru
sijos, Baltarusijos ir Lietuvos. 
Lietuviai pirmąsyk varžėsi pa
gal naujas taisykles, kurios bu
vo patvirtintos 2004 m. Atėnų 
vasaros olimpiadoje Graikijoje. 
Sėkmingiausiai turnyre pasiro
dė joniškiečiai — Ernestas Ba-
gužas ir Valdas Šidlauskas, ati
tinkamai iškovoję sidabro ir 
bronzos medalius. 

* Tarptautinės futbolo 
istorijos i r statistikos fede
rac i jos ( IFFHS) paskelbtos 
naujos geriausių planetos fut
bolo komandų vietų lenteles 
viršūnėje tebėra „Manchester 
United" (Anglija) vienuolikė, 
turinti 279 įskaitinius taškus. 

Naujausios 
žinios 

i 

* Socialdemokratų pre
zidiumas pritarė deryboms 
su Darbo partija, bet greitos de
rybų pabaigos nesimato. 

* Liberalcentristai atme-
tė pasiūlymą dėtis prie koa
licijos su Darbo partija. 

Pol i t inė reklama įtako
ja tik k i s dešimto rinkėjo 
apsisprendimą, rodo tyrimas. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD —2.717 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prokuratūra užvertė „Lietuvos telekomo" bylą Premjeras: Darbo partija 
nebus dominuojanti Vilnius, lapkričio 2 d. 

(BNS) — Generalinė prokuratū
ra neatnaujins didelį atgarsį su
kėlusio ikiteisminio tyrimo del 
bendrovės „Lietuvos telekomas" 
turimos techninės ir programi
nės įrangos, kuria galima rinkti 
ir kaupti duomenis apie privatų 
asmenų gyvenimą. 

Apie tai pranešė Generali
nės prokuratūros atstovas spau
dai Vidmantas Putelis. 

Spalio 18 dieną Generalinė 
prokuratūra nutraukė ikiteis
minį tyrimą dėl „Lietuvos tele-

kome" rastos įrangos. 
Paprašytas pakomentuoti 

Generalinės prokuratūros 
sprendimą, Valstybės saugumo 
departamento atstovas spaudai 
Vytautas Makauskas sakė, „jog 
VSD neturi įgaliojimų ir nesi
ima komentuoti prokurorų 
sprendimo". 

„Tačiau šioje situacijoje ga
lima konstatuoti tai, kad ikiteis
minio tyrimo rezultatai patvirti
no, jog dalis duomenų 'Lietuvos 
telekome' buvo sukaupta be tei
sėto pagrindo", sakė V. Makaus

kas. 
„Vadinasi, išlieka rimtų rū

pesčių užtikrinant vyriausybi
nio ryšio apsaugą ir telefoninės 
bankininkystės klientų komer
cines paslaptis", pabrėžė V. Ma
kauskas. 

Siekiant šias problemas iš
spręsti teisiškai, VSD ir Polici
jos departamentas antradienį 
bendru raštu kreipėsi į Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetą. 

Rašte prašoma pasiūlyti Ry
šių reguliavimo tarnybai ir 

Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai parengti teisės aktų 
pakeitimus ir papildymus, ku
riais būtų ribojamos telekomu
nikacijų srityje naudojamos 
įrangos techninės ir programi
nės galimybės bei numatyta to
kios įrangos panaudojimo ir jį 
fiksuojančių duomenų kontrolė. 

Generalinė prokuratūra nu
statė, kad ši programinė ir tech
ninė įranga buvo įsigyta ir nau
dojama teisėtai, siekiant teisėtų 
tikslų — saugantis sukčiavimo 
telekomunikacijų tinkle. 

/ / 

A. Kubilius 
nelaidoja 
vilčių dėl 

vaivorykštės / / 
Vilnius, lapkričio 2 d. 

(DELFI/ELTA/BNS) — Tėvy
nės sąjungos pirmininkas An
drius Kubilius tiki, kad derybos 
dėl „vaivorykštės" koalicijos 
gali būti atnaujintos. Konser
vatoriams likus Seimo opozici
joje, A. Kubilius sako sieks ben
dradarbiavimo su Liberalų ir 
centro sąjunga. 

„Bandysime liberalus įti
kinti, kad tai, ką mes buvome 
sutarę prieš rinkimus, naudin
ga Lietuvai. Kiek jiems pavyks 
įveikti savo vidinius komplek
sus, čia mums tik spėti, bet, ki
ta vertus, aš neduodu šimto 
procentų, kad derybos su Darbo 
partija socialdemokratams sėk
mingai pasibaigs", sakė konser
vatorių vadovas A, Kubilius. 

Tėvynės sąjungos vadas 
pripažino, kad iki šiol nėra su
laukęs jokio atsakymo iš Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
vadovo Algirdo Brazausko bei 
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) vadovo Artūro Paulausko 
į jo viešą laišką. 

Tėvynės sąjungos vadovas 
centro kairiųjų politinių įėgų 
vadovų paprašė paaiškinti, ar 
kairieji mato bendrą derybinį 
pagrindą dėl „vaivorykštės" 
koalicijos, jei taip — tai kokį. 

„Aš manau, kad galbūt 

Vi ln ius , lapkričio 2 d. 
(BNS) — Socialdemokratų va
dovas Algirdas Brazauskas, ku
ris t ikriausiai išsaugos premje
ro postą sudarius koaliciją su 
Darbo partija, sako, jog dau
giausiai vietų Seime laimėję po
litikos naujokai negalės primes
ti savo valios partneriams. 

„Darbo part i ja bus kaip 
partneris , o ne kaip dominan
tas", interviu Lietuvos radijui 
sakė j is, teigdamas, jog tokia 
par tnerystė užtikrins valdžios 
tęstinumą. 

A. Brazauskas leido supras
ti, jog valdžios tęstinumo išsau
gojimas yra pagrindinis moty
vas eiti į koaliciją su Darbo par
tija, nors pats per rinkimus bu
vo pareiškęs, kad to nedarys su 
populistais. 

Anot premjero, tuomet jis 
tikėjosi, jog pavyks susitarti dėl 
koalicijos su dešiniaisiais, ta
čiau konservatoriai esą iškėlė 
nepriimtinus reikalavimus, to
dėl planai nebuvo įgyvendinti. 

Premjeras teigė, kad val
džios tęstinumo Lietuvoje iš
saugojimas atitinka ir Lietuvos 
par tner ių Europos Sąjungoje 
lūkesčius. 

Pagal būsimąjį susitarimą 
dabartinė valdančioji socialde
mokratų ir socialliberalų dau
guma turėtų išsaugoti premjero 
ir Seimo pirmininko bei 7 mi
nistrų postus, nors rinkimuose 
bendrai iškovojo tik 31 manda
tą. 

39 mandatus iškovojusiai 
Darbo partijai gali atitekti 6 iš 
13 ministrų portfelių. 

K. Prunskienės apetitas didėja 

Daugiau kaip 700 sovietinio teroro aukų rado amžinojo poilsio • ietą Tuskulėnų rimties parke Vilniuje. Šioje rim
ties ir susitaikymo vietoje Vėlinių dieną pagerbtas 1944-194" m. KGB sušaudytų ir Tuskulėnų parke užkastų 
žmonių atminimas. Nuo šiol visų čia surastų aukų palaikai, beveik dešimtmeti laikyti Lietuvos genocido aukų 
muziejuje, ilsėsis baigtame statyti kolumbariume. Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

'vaivorykštė' šiandien yra nuto
lusi, bet t ikėt inas variantas, 
kad socialdemokratams užteks 
sveiko proto suprasti, kokie pa
vojai jiems patiems gresia ei
nant su Darbo partija", dėstė A. 
Kubilius. 

„Esant situacijai, kuomet 
yra trys apylygiai blokai — so
cialdemokratų bei sociallibera
lų koalicija. Darbo partija bei 
mes su iiberalcentristais — de
rybos be trinktelėjimo du, tris 
kar tus dur imis nepasibaigs", 
įsitikinęs A. Kubilius. 

Lietuvė — jauniausia Europos 
žmogaus teisių teismo teisėja 

Vi ln ius , lapkričio 2 d. 
(BNS) — Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
(VNDPS) a ts tovų ne tenkina 
vienas ministro postas formuo
jamoje vidurio kairiojoje Vy
riausybėje. 

Tai pareiškė VNDPS valdy
bos pirmininkas Ramūnas Kar
bauskas po susitikimo su val
dančiosios socialdemokratų ir 
socialliberalų daugumos derybi
ninkais. 

Kar tu su populistine Darbo 
partija VNDPS atstovai pasi
rašė susitarimą pradėti derybas 
dėl centro-kairės Vyriausybės 
formavimo, bet čia pat pareiškė 

sieksiantys daugiau nei vieno 
ministro posto. 

„Mes prašome daugiau nei 
vieno ministro posto", sakė R. 
Karbauskis, pridūręs, jog vieną 
iš ministrų, o ateityje ir vi
cepremjero postą turi užimti 
partijos vadovė Kazimira 
Prunskienė. 

Pati K. Prunskienė teigė, 
jog VNDPS siekia turėti žemės 
ūkio ir susisiekimo ministrų 
postus. 

Jeigu tokios sąlygos nebus 
patenkintos, „valstiečiai" grasi
na neparemti socialdemokratų, 
socialliberalų ir Darbo partijos 
Vyriausybės. 

Signatarų pensiją — 
Komunistų partijos gerb t i u 

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Valdančiosios daugu
mos atstovai pasiūlė suteikti 
signatarų pensiją tr ims buvu
siems parlamentarams, tarp jų 
— Komunistų partijos veiklą 
siekiančiam atkur t i Lietuvos 
socialistų partijos vadovui Min
daugui Stakvilevičiui. 

„Manome, kad jie yra nusi
pelnę tų pačių garantijų. Jie 
įvykdė savo pažadą, apgynė ir 
atkūrė šalies nepriklauso
mybę", sakė Lietuvos neprik
lausomybės akto signatarų įs
tatymo pataisas pateikusi So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos seniūnė Irena Šiau
lienė. 

Tačiau M. Stakvilevičiaus 
vadovaujama Lietuvos socialis
tų partija iki šiol rėmė už anti
valstybinę veiklą nuteistus bu
vusios Lietuvos komunistų par
tijos, likusios Sovietų Sąjungos 
kompartijos sudėtyje, vadovus. 

Lietuvos komunistų parti
jos — Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos padalinio — veik
lą savo nu ta r imu uždraudė 
Aukščiausioji Taryba-Atkuria-
masis Seimas. 

1991 m. sausį LKP talki
ninkavo sovietinėms karinėms 
pajėgoms, per kurių siautėjimą 
Vilniuje žuvo 14 žmonių ir apie 
1,000 buvo sužeista. 

Nepriklausomybės signata
rų pensiją taip pat siūloma su-

; • 
• • 

• 

įšiįįį-: ' 

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Europos 
žmogaus teisių teisme teisėja 
paskirtą Danutę Jocienę. 

„Nuoširdžiai sveikinu jus, 
išrinktą Europos žmogaus tei
sių teismo teisėja. Tai išskirti
nis Jūsų profesinės kompetenci
jos, sugebėjimų bei moralinių 
savybių įvertinimas. Tai didelė 
garbė Jums ir kartu mūsų tėvy
nei Lietuvai", sveikinimo laiške 
rašo prezidentas. 

V. Adamkus taip pat atkrei
pė dėmesį, kad 34-erių gimta
dienį kitą savaitę švęsianti D. 
Jocienė yra jauniausia Europos 
žmogaus teisių teismo teisėja 
per visą šio teismo istoriją, ir tai 

rodo, kad nepriklausoma Lietu
va įstengė subrandinti aukš
čiausios kvalifikacijos jaunosios 
kartos specialistų, gebančių 
užimti garbingiausias ir atsa
kingiausias pareigas ne tik savo 
šalyje, bet ir tarptautinėse ins
titucijose. 

Šalies vadovas sveikinime 
išreiškė įsitikinimą, kad teisėja' 
puikiai atliks savo pareigas ir 
palinkėjo visokeriopos sėkmės 
vykdant teisingumą Europos 
žmogaus teisių teisme. 

D. Jocienė Europos žmo
gaus teisių teisme Strasbūre 
pakeis Praną Kūrį-

Teisėjo kadencija Europos 
žmogaus teisių teisme trunka 
šešerius metus. 

Tėvai atpažino nukirsdintos 
merginos galvą 

Vi ln ius , lapkričio 2 d. 
(ELTA) — Tėvai atpažino mer
ginos galvą, kuri buvo aptikta 
sekmadienio vakare krūmuose 
prie Vilijampolės tilto. Kauno 
miesto vyriausiojo policijos ko
misariato (VPK) pareigūnų tei
gimu, atpažinti nužudytąją pa
dėjo televizijos paskelbta infor
macija apie nusikaltimą bei pa
rodyta nukirsdintos galvos nuo
trauka. 

Nužudytosios tėvai būtent 
po televizijos pranešimo krei
pėsi į policiją ir vėlų pirmadie
nio vakarą atpažino savo duk
ters galvą. Paaiškėjo, kad tai 
devyniolikmetė kaunietė, prieš 
tragediją niekur nesimokiusi ir 

nedirbusi. Tikslesnės ekspertų 
išvados, kokiu būdu buvo nu
kirsta a r nupjauta galva, bus 
pateiktos po papildomo tyrimo. 

Pareigūnų žiniomis, mergi
na galėjo būti nužudyta šešta
dienį arba sekmadienį. Nusi
kaltimui tirti sudaryta darbo 
grupė iš ikiteisminio tyrimo pa
reigūnų, kuriai vadovauja Kau
no apygardos prokuroras Virgi
nijus Sokolovas. 

Išsamesnė informacija tyri
mo tikslais kol kas neskelbia
ma. V. Sokolovas teigė galįs pa
sakyti tik tiek, kad aiškinantis 
nusikaltimą at l iekami „visi 
Baudžiamojo proceso kodekse 
numatyti procesiniai veiksmai". 

Mindaugas Stakvilevičius 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr 

teikti buvusiems AT-AS na
riams Stasiui Kašauskui ir Ni
kolajui Medvedevui. Pastarasis 
yra kadenciją baigiančio parla
mento narys, bet į naują Seimą 
nebuvo išrinktas. 

Pataisų projekte teigiama, 
jog visi t rys minėti parlamenta
rai 1990 m. kovo 11-14 dieno
mis vykdė svarbią valstybinę 
užduotį Maskvoje. 

„Jų misija buvo ieškoti pa
ramos tarp SSRS deputatų, ku
rie pripažintų Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimą", sake I. 
Šiaulienė. 

Kadangi minėti parlamen
tarai žodiniu pavedimu buvo iš
siųsti į Maskvą, jie nedalyvavo 
Kovo 11-osios vakare priimant 
ir pasirašant Nepriklausomy
bės atkūrimo aktą. 

Prezidentas nerimauja dėl ES p a r a m o s Nuo kai kurių 
Vilnius, lapkričio 2 d. 

<ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus reiškia susirūpinimą 
dėl gyventojų gebėjimo pasi
naudoti Europos Sąjungos (ES) 
parama, kuri iš viso per arti
miausius dvejus metus sieks 
beveik 900 milijonų eurų. Savo 
ruožtu atsakingi pareigūnai ti
kina, kad Lietuva gebės tinka
mai ir skaidriai pasinaudoti jai 
skiriama ES parama. 

Susitikime su ES paramą 
administruojančių institucijų 
vadovais prezidentas domėjosi, 
kokia yra paraiškų ES paramai 
gauti rengimo bei priėmimo sis
tema, kaip skirstomos ir tvar
komos iš įvairių ES fondų gau
namos lėšos. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros (NMA) vadovas Va
lentinas Miltienis patikino, jog 
šioji ES paramos paskirstymo 
sistema veikia sklandžiai, 
agentūros darbą gerai įvertino 
ir neseniai Lietuvoje lankęsi 
ES patikrinimo komisijos atsto
vai. 

„ES audito komisija tikrino 
agentūros darbuotojų pasiren
gimą, tikrino ir ūkininkų pasi-

Prezidentas Valdas Adamkus sveikinasi su ES paramą administruojančių 
institucijų vadovais. 

rengimą, kalbėjo su žmonėmis. 
Trumpai sakant — mus pagyrė. 
Būta tik labai smulkių pastabų. 
Lietuva pagal pasirengimą bu
vo labai gerai įvertinta. Mes lai
kysimės plano, ir kaimo žmonės 
pradės gauti paramą nuo gruo
džio 1 dienos", po susitikimo su 
prezidentu sakė V. Miltienis. 

Pasak V. Miltienio, šiuo me-

Mykolo Ambrazo i ELTA) nuotr. 

tu tebevyksta žmonių, norinčių 
gaut i ES paramą, mokymai. 
Tačiau dažnai problemos glūdi 
pačiuose žmonėse. Kaip antai 
NMA išsiuntinėtus laiškus, ku
riuose nurodoma, kokios kon
krečiai sumos bus išmokėtos, 
kai kurie žmonės suprato prie
šingai — kaip perspėjimą apie 
išskaičiuosimus mokesčius. 

užsienyje gautų 
pajamų 

mokesčiai 
riebus 

skaičiuojami 
Vilnius, lapkričio 2 d. 

BNS) — Neapmokestinamo
sioms pajamoms bus priskirtos 
ta rp taut inėse organizacijose, 
civilinėse tarptautinėse opera
cijose ir misijose bei užsienio 
valstybių ir Europos Sąjungos 
institucijose dirbančių asmenų 
gaunamos išmokos savo veikios 
išlaidoms padengti. 

Tai numatančiai Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo pa
taisai antradienį pritarė Sei
mas. 

Lietuvoje gaunamos analo
giškos išmokos taip pat yra ne
apmokestinamos. 

Visais kitais atvejais gyve
nantys ir dirbantys Lietuvos 
piliečiai privalo deklaruoti ten 
uždirbamas pajamas ir sumo
kėti jiems privalomus mokes
čius. 

http://VVWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

IR VEL SKAUDI NETEKTIS 
AfA V.S. LAIMĄ KILIULIENĘ 

PRISIMENANT 
Rodos, dar ta ip neseniai 

gegužė puošėsi obelų ir vyšnių 
žiedais, barstė jais mūsų takus, 
žadino viltį, kėlė energiją; 
audėm planus ateičiai. Tačiau 
viso to likimas pašykštėjo mūsų 
mielai sesei Laimai Kiliulienei 
— jai buvo skirta kita dalia... 

Dabar t akus jau dengia 
aukso ir vario spalvomis žėrin
tys lapai. Prieš akis iškyla 
mūsų nepamirš tamos sesės 
Laimos vaizdas. Š.m. gegužės 
22-osios naktį, Viešpačiui pa
liepus, paliko ji savo mielą 
šeimą, seses ir brolius skautus, 
ir iškeliavo amžinybėn, kaip 
pažymima pranešime apie jos 
mirtį „tyliai savo namuose". Toji 
jos gyvenimo pabaiga lyg ir 
atspindėjo jos ramų būdą, 
kitiems reiškiamą pagarbą ir 
pakantumą, skir t ingas nuo
mones derinant. Tokią mes ją 
matėme daugelio metų skau
tiškoje veikloje: taktiškai kitų 
sumanymus išklausančią ir tik 
po to tariančią savo žodį — 
ramiai, įtikinančiai. Tokia dva
sia vykdavo ir jos suplanuoti bei 
vedami Lietuvių skautų sąjun
gos tarybos, seserijos suvažiavi
mai, konferencijos, iškilmingi 
minėjimai jubiliejinėse ir tau
tinėse stovyklose. 

Gimė v.s. Laima Kataus-
kaitė 1941 m. gegužės 26 d. 
Pasvalyje, Medamiškių kaime, 
jauniausia trijų dukterų šeimo
je. Karo sūkuryje tėvas buvo 
atskirtas nuo šeimos ir tik daug 

vėliau, likimui lėmus, dukroms 
teko pamatyti savo tėvą, išken
tusi Sibiro tremtį. 

Laimos vaikystės metai 
bėgo tremtinių stovyklose 
Vokietijoje, o brendimo metai — 
jau Amerikoje, Bostone. Čia ji 
lankė ir baigė Šv. Petro parapi
jinę (kartu ir l i tuanistinę) 
mokyklą. 1960 m. baigusi vidu
rinę mokyklą, įstojo į Boston 
State College, pasiryžusi tapti 
mokytoja. Nepasitenkindama 
įgytu bakalauro laipsniu, 1971 
m. gauna magistro laipsnį. 
Vėliau tobulinosi keliuose 
Massachusetts valstijos univer
sitetuose, lankė kursus Ceble 
College Oxforde, Anglijoje. Nuo 
1965 m. mokytojavo keliose 
pradinėse mokyklose, kur mokė 
aukštesnių klasių gabesnius 
mokinius iki pat išėjimo į pensi
ją 2002 m. 

1963 m. rugpjūčio 24 d. 
Bostone Laima susituokė su 
veikliu skautu vyčiu Česlovu 
Kiliuliu. Šeimoje užaugo sū
nūs— Tomas ir Rimas, ir dukra 
Daiva. Visi jau baigę aukštuo
sius mokslus. Visas savo jėgas 
Laima skyrė šeimai, peda
goginiam darbui ir trečiajam 
savo „pašaukimui" — lietu
viškajai skautybei. Abiejų tėvų 
— „prisiekusių skautų" — 
nuopelnas — šimtaprocentinė 
skautiška šeima, žinoma ne tik 
Bostone, bet ir visoje Amerikoje 
bei Kanadoje, kur tik veikia 
lietuvių skautų vienetai. Sesė 

V.s. Laima Kiliulienė po sklanciz: 
Lemonte. 

Laima yra ėjusi draugininkės, 
tun t in inkės pare igas , vedusi 
tuntininkų konferencijas 1979. 
1985 ir 1991 m. Clevelande. 
Taip pat y ra ėjusi seserijos 
vadovių lavinimo skyriaus ve
dėjos pareigas, buvo .Gintaro" 
vadovių mokyklos viršininkės 
pavaduotoja 1970 m. Mont-
realyje, viršininke — 1971 m. 
Rakė, 1972 m. New Hampshire, 
1974 m. — Romuvoje. 1975 m. 
— Cape Code. 

Pareigų jai nestigo ir vėliau: 
1988 m. ji — VII Taut. stovyklos 
programos koordinatorė, 1991-
1993 m. — VS pavaduotoja ir 
Taut . stovyklos viršininkės 
pavaduotoja. 1997—1999 m.. 

ii vesto LSs tarybos suvažiavimo 

2000—2002 m. — LSS Tarybos 
vicepirmininkė, vesdama ir 
skautiškų rašinių konkursus. 

2002 m. buvo LSS-gos dele
gacijos, vykusios į Lietuvą, 
narė, įteikiant LR prezidentui 
Valdui Adamkui Geležinio 
Vilko ordiną, vesdama įteikimo 
ceremoniją. 

Jaunystėje šoko tautinius 
šokius Onos Ivaškienės veda
mam ansamblyje, dainavo 
komp. Jul iaus Gaidelio vado
vaujamam chore, mėgo keliauti. 
Kartu su vyru Česlovu per 
5—erius metus savo jėgomis 
(savaitgaliais) pasistatė šeimos 
vasarnamį Cape Cod. 

Ar begalima dar daugiau 

LEMONTO SKAUTŲ RUDENS ĮSKYLA 
„Lituanicos" tunto „Dariaus 

ir Girėno" draugovės pri
tyrusieji skautai kartu su 
„Ąžuolo" draugovės „geltonšlip-
siais" skautais stovyklavo 
spalio 9-10 d. brolių Viktoro ir 
Alekso Jucių senelio ūkyje, 
Sawyer, Michigan. Dalyviai 
nuvažiavo į stovyklavietę šešta
dienį, po lituanistinės mokyk
los pamokų. Juos maloniai 
priėmė paskautininkė Loreta 
Jučienė, kuri abi dienas globojo 
stovyklautojus. 

Atvykę „Dariaus ir Girėno" 
draugovės skautai pasistatė 
palapines ūkio pakrašty, greta 
pušyno, o' ąžuoliečiai įsikūrė 
anapus jų, tarp lapuotų kiet-
medžių. Skautas vytis Viktoras 
Jučas pravedė vėliavos pa
kėlimą, kuriame dalyvavo 12 
„prit" ir „prit" skautų kandi
datų, 13 „geltonšlipsiu" skautų 
ir kandidatų ir 5 vadovai. Po 
maldos, pranešimų ir užkan
džio, „prit" skautai su trim kan
didatais ir jų vadovais nukelia
vo į „Warren Dunes State 
Park". Auksinėse smėlio kopose 
Michigan ežero pakrantėje bro
liai Justas Lelis, Juozas Pranc-
kevičius ir Andrius Watson 
davė prityrusio skauto įžodį. Jų 
pasižadėjimą saulėlydyje liudi
jo jų „prit" broliai Andrius 
Markulis, Antanas Paužuolis, 
Kaziukas Šoliūnas ir kiti drau
govės nariai . Grįžus į sto
vyklavietę, naujuosius „prit-
sus" pasveikino dabartiniai 
kandidatai Mikutis Leipus. 
Julius Lietuvninkas ir Aleksas 
Siliūnas 

įžodžio metu ąžuoliečiai 
pasiliko stovyklavietėje ir 
broliškai sužaidė futbolo rung
tynes. Pasiruošti vakarui 
ąžuoliečiai Domas Juodis, Aras 
Latvys, Dovas Lietuvninkas, 
Algis Marcinkevičius, Manus 
Stalionis ir Domas Vaitkus 
sukrovė laužą, Rimvydas Šoliū
nas atgabeno vandenį iš 
šulinio, o Aleksas Jučas, Darius 
I^lis , Andrius Lietuvninkas, 

„Li tuan icos" t un to „ D a r i a u s ir G i r ė n o " bei „Ąžuolo" d r a u g o v ė s š.m. spa l io 9 d. S a w y e r , MI. 

Dominic Paužuolis, Paul ius 
Watson ir Klaudijus Žemaitis 
vakarienei paruošė bulves, 
morkas, pipirus ir svogūnus. 

Kiekvienas stovyklautojas 
ant laužo išsikepė vakarienę, 
visų mėgstamą „caveman" 
šiupinį. Skautai skaniai paval

gė, pasikalbėjo, ir pasiruošė 
naktinei programai. 

Naktį, apsupę laužą, broliai 
mokėsi skautiškų dainų iš sesės 
Loretos ir ki tų vadovų. Visi 
buvo pralinksminti ąžuoliečių ir 
„prit" kandida tų juokingais 
pasirodymais. Po naktipiečių 

brolis Viktoras su „prit" skau
tais Jonu Vaičikoniu ir Matu 
Tamošiūnu vedė skautiškus 
žaidimus. Pavargę po visų nuo
tykių, skautai greitai užmigo 
savo palapinėse. 

Visi „prit" ir „geltonšlipsiai" 
skautai gerai išmiegojo, nors 
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nuveikti moteriai — šeimos 
motinai, pedagogei, visuome-
nininkei — per palyginti 
t rumpą 63 metų gyvenimo 
laikotarpį? Ir pareigas atlikti, 
įdėjus į jas visą savo širdį, visas 
Dievo duotas pajėgas, vadovau
jantis Geležiniu skautų įstatu: 
„Skautė sąžiningai atlieka 
visas savo pareigas". Taip ji ir 
toliau ėjo sau pasiskirtu parei
gos kėliu, nors klastinga liga 
jau kėsinosi į jos būtį... Ne
paisydama to perspėjimo, ji dar 
stropiai paruošė ir labai kūry
bingai vedė 2003 m. Lemonte 
vykusio LSS Tarybos suvažia
vimo programą. 

— Dabar jau tuoj baigsiu sa
vo darbą mokykloje ir ilsėsiuos, 
džiaugsiuos laisvalaikiu, — sa
kė ji, baigiantis suvažiavimui. 

Tačiau liga kaskart labiau 
silpnino jos jėgas. Artėjo liūdno 
atsisveikinimo valanda... Su 
mylima mama, žmona, seserimi 
ir mūsų sese šermeninėje 
atsisveikino šeimos nariai , 
Bostono ir plačių apylinkių 
skautai bei skautės, ir visi, su 
ja bendravę, daug gero ir 
gražaus iš jos patyrę. 

Ramiai pasitikdama savo 
lemtį, ji net ir šį B. Brazdžionio 
posmą pasirinko atsisveikinimo 
valandai: 

Motina, man saulė Tavo 
veidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia, 
kaip žvaigždžių keliai, 

Visą šitos žemės klaidų 
kelią mano 
Tegu švies man Tavo veido 
spinduliai. 
Paskutinė šioje žemėje jos 

kelionė sutapo su jos 63-uoju 
gimtadieniu, jos karstą nešant 
uniformuotiems broliams skau
t ininkams. Pavasario žiedai 
nubėrė taką iki jos amžinojo 
poilsio vietelės Forest Hills 
kapinėse. Dabar gi čia, tarp 
šnarančių sausų lapų, plevena 
artimųjų įžiebtos žvakės liep
snelė, tartum šviesus taškas, 
kuriuo buvai mums bendrame 
skautiškame kelyje. 

v.s. Sofija J e l ion ienė 
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„ D a r i a u s i r Girėno" d r augove po įžodžio VV.-irren D u n e s S t a t e p a r k e įžodi d a v ė . lus tas Lehs, Juozas 
P ranckev ič ius . Andr ius Watson 

naktį oro temperatūra nukrito 
žemiau 32 laipsnių! Vadovai 
irgi gerai išmiegojo, bet įdomu, 
iš ryto kiekvienas vadovas 
atpasakojo turėjęs siaubingą 
sapną, kad už palapinės 
slenksčio pravažiavo daug 
kartų garsiai švilpiantis gar
vežys su savo vagonais! Keista, 
visi susapnavo tą patį sapną... 

Kadangi ryte buvo šalta, 
visi puolė gerti karštą kakavą 
ar pakaitintas obuolių sultis. 
Kiekvienas stovyklautojas ant 
laužo išsikepė sumuštinį pus
ryčiams. Po pusryčių visi 
pasiruošė iškylai į „Warren 
Dunes State Park". 

Prieš pradedant žygį, bro
liai Jonas ir Matas visiems 
papasakojo apie Michigan kopų 
ekologinę istoriją ir svarbą. Jų 
ir brolio Vyto Kapačinsko lydi
mi, trys skiltys atskirai iškyla
vo takiukais per mišką ir 
kopas. Skautams teko pasi
džiaugti miško rudens spal
vingumu ir iš arti stebėti gam
tą. Dauguma užkopė į „Mt. 
Randall" viršūnę, nuo kurios 
matė Michigan ežerą, Indiana 
ir Illinois valstijas. Jauniausi 
„kopalipiai" patyrė didžiausią 
malonumą šokdami ir bėgdami 
žemyn. Daugelis jų nesugebėjo 
suvaldyti savo greičio ir atsi
dūrė aukštyn kojom smėlyje! 

Iškyla baigėsi miške prie 
upelio, kur skautai pavalgė 
pietus ir pailsėjo. Grįžę į 
stovyklavietę, visi susitvarkė ir 
atsisveikino vėliavos nulei
dimu. „Dariaus ir Girėno" ir 
„Ąžuolo" draugovės skautai bei 
jų vadovai — Juozas Kapačins-
kas, Vytenis Lietuvninkas, 
Linas Paužuolis, Viktoras 
Jučas ir Algis Tamošiūnas — 
dėkoja Antanui Lingiui ir sesei 
Loretai už leidimą stovyklauti 
jų ūkyje. Skautiškas ačiū už 
parodytą nuoširdumą! 

ps. fil. Algis Tamoš iūnas 
prityrusių skautų vadovas 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 
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630-941-2609 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 
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EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
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Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

A R A S 2LIOBA. M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
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SKAUTAS IR SPAUDA 
Mes pripažįstame, kad mū

sų, lietuvių, išsiskirsčiusių po 
visą platųjį pasaulį, tarpe vie
nas didžiausių lietuviškumo 
palaikytojų yra savoji spauda. 

Ir kaip keista, kad mes, 
nors ir pripažįstame spaudai šią 
reikšmę, dažnai su ja elgiamės, 
kaip su savo priešu — vengiame 
ją skaityti, prenumeruoti, pla
tinti, joje bendradarbiauti. Ji 
vegetuoja t ik mažo būrelio 
pasišventusių žmonių dėka. jai 
atiduodančių savo paskutinį 
laisvalaikį, o dažnai skiriant ir 
nemažai kitų vertybių. Sau 
pateisinti randame dešimtis 
„kabliukų": mūsų (turiu galvoje 
skautiškąją) spauda neįdomi, 
retai mus pasiekia, nieko apie 
mus ten nerašoma, straipsniai 
— tai per sunkūs, tai per lengvi, 
ar iš viso ten tik „peckeliai" rašo... 

Redaktoriai bando pri
traukti naujų bendradarbių, bet 
jų pastangos dažniausiai bergž
džios — visi baisiai užsiėmę, 
vieni mokslu, kiti — kadangi tą 
mokslą jau pabaigė, treti... Pa
klausite skaut. spaudos admi
nistratorių — būtų daugiau pre
numeratorių, būtų ir žurnalas 
kitoks, geresnis popierius, dau
giau iliustracijų. Skelbia skau
tiškieji žurnalai įvairius kon
kursus, bet ir jų pagalba mažai 
kas pasiekiama, nes mes tam 
reikalui nerandame nei noro, nei 
laiko, nei reikiamų pastangų... 

Liet. skautiškoji spauda pa
saulyje nėra gausi. Turime JSkau-
tų aidą". Atskirai rajonai daž
nai leidžia savo atskirus lai
kraštėlius, kaip pvz. Anglijos 
rajonas, kad leidžia „Budė
kime", arba mūsasis -Pėdsekį". 

Šie laikraščiai daro didelę 
įtaką mūsų skautiškojo jaunimo 
auklėjime. Ji butų dar didesnė, 
jei į tai būtų atkreiptas atitin
kamas mūsų vadovų dėmesys. 
O tuo tarpu to labai ir labai 
pasigendama. Juk kaip galime 
tikėtis, kad vieneto nariai pre-

numeruosis „Skautų aidą", jei to 
vieneto vadas pats jo nesiprenu-
meruoja? Kaip jis gali raginti 
jaunesniuosius brolius-seses 
skaityti liet. spaudą, jei jis pats 
jos neskaito? 

Kad savos, skautiškos spau
dos neskaito jaunasis brolis-
sesė dar galima suprasti — jo 
niekas neparagino, nepaaiški
no, neįkvėpė tos spaudos mei
lės, ar kartais gal jis net nemo
ka lietuviškai skaityti, bet labai 
skaudu sužinojus, kad tas ar ki
tas , net aukštas pareigūnas, ne
randa reikalo užsisakyti skau
tišką žurnalą. Iš kur jis gali ži
noti, kas dedasi kituose skau
tiškuose vienetuose, iš kur jis 
semiasi naujų žinių bei idėjų ir 
informacijų? 

Mokykime jaunuosius pa
milti savąją spaudą, bet tai 
padaryti galėsime tik tada, kai 
ją patys branginsime (atsimin
kime — „žodis paskatina, pa
vyzdys patraukia!"). Mokykime 
juos bendradarbiauti savojoje 
spaudoje. Skautiški žurnalai , 
laikraštėliai laukte laukia jau
nųjų bendradarbių, jų kūrybos, 
korespondencijų — padėkime, 
paraginkime. paaiškinkime. 
Savaitgalio mokyklos juos moko 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Mūsų — vadovų — pareiga pa
dėti jiems tai pritaikyti prak
tiškajame gyvenime. Ir jei šito, 
broliai, mes laiku nepadarysi
me, greit nereikės nei organi
zacijų, nei spaudos, nei viso to, 
kas lietuviškajai širdžiai bran
gu — didžioji, likiminė valanda 
bus praėjusi. 

Pabandykime šį spaudos 
reikalą rimtai panagrinėti savo 
vienetuose, vadijų posėdžiuose 
ir pastatykime taip, kaip jis 
turėtų būti pastatytas. 

„Aušra" atnešė Lietuvai at
gimimą, dabart ine, išeivių-
tremtinių spauda padės mums 
išlikti lietuviais! 

B. Ž. 
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Esame pratę spalio mėnesį 
vadinti „BALFo mėnesiu", 
renkant aukas, kurias BALFas 
taip sąžiningai perduoda 
vargstantiems mūsų tautie
čiams tiek Lietuvoje, tiek 
kitur. Nors spalio mėnuo jau 
pasibaigė, bet vargas, žiemos 
šalčiams artėjant, dar vešliau 
lapoja. BALFas mielai priims 
visas aukas, kad galėtų tam 
vargui „šakas apkapoti". 

Baniutės Kronienės nuot
raukoje: BALFo darbuotojai 
(i5 kairės) Juozas Baužys, 
Regina Sabaliūnienė, Valė 
Kliknienė renka aukas Pa
saulio lietuvių centre, Le-
monte. 
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LIETUVOS KARINE ŽVALGYBA: 
NUO AGENČIŲ-TARNAIČIŲ IKI NATO PASLAPČIŲ SKYDO 
Viena slapčiausių Lietuvos 

institucijų — karinė žvalgyba ir 
kontržvalgyba užsiimantis 
Krašto apsaugos ministerijos 
Antrasis operatyvinių tarnybų 
departamentas (AOTD) — kuk
lia uždara ceremonija paminėjo 
karinės žvalgybos Lietuvoje 
86-ąjį gimtadienį. 

1918 m. spalio 27 d. įsteigto
je Lietuvos kariuomenės Žinių 
dalyje pradėjo dirbti vos keturi 
karininkai, o pirmosiomis žval
gybinės informacijos rinkėjomis 
tapo būrys patriotiškai ir idea
listiškai nusiteikusių lietuvių 
moterų — tarnaičių, labdaros 
seserų. Tarpukario Lietuvos 
periodu ši institucija išsiplėtė 
iki gerai organizuoto Žvalgybos 
skyriaus, kuris gaudavo Lietu
vos saugumui gyvybiškai svar
bios informacijos iš tuometinės 
Lenkijos, Sovietų Sąjungos, 
Vokietijos. 

Nuo šių metų kovo 29-osios, 
kai Lietuva oficialiai tapo 
NATO nare, AOTD saugo ne tik 
Lietuvos krašto apsaugos siste
mos, bet ir visos Sąjungos 
paslaptis. 

Sukaktuvių proga AOTD 
vadovybė, sukurdama preceden
tą, pravėrė tradiciškai neper
matomą paslapties skraiste. 
BNS korespondentas kalbėjosi 
su AOTD vadovu G i n t a r u 
B a g d o n u šios specialiosios 
tarnybos būstinėje, kuri įsikūrė 
Vilniaus pakraštyje tarp neiš
vaizdžių gamybos ir statybos 
bendrovių korpusų. 

Nuo aplinkinių įmonių, 
maišančių betono skiedinį ar 
pjaunančių grindjuostes, AOTD 
skiriasi nebent tuo. kad akliną 
betonov tvorą vainikuoja spyg
liuotos vielos juosta, o teritoriją 
ir jos prieigas stebi NATO stan
dartų elektroninės vaizdo ir 
apsaugos sistemos. 

Nedideliame pasitarimų 
kambaryje, kur žurnalistą pasi
tiko pulkininkas leitenantas G. 
Bagdonas, sienas puošia vienas 
pirmųjų praėjusio dešimtmečio 
pradžioje atkurtos Lietuvos ka
riuomenės ginklas — automatas 
„Vytis" bei filmuose apie šnipus 
neretai naudojamas begarsis 
mirtinas ginklas — arbaletas. 

„AOTD pagal Žvalgybos 
įstatymą ir pagal mūsų statutą, 
kuris patvirtintas Seime ir 
prieinamas visuomenei, yra 
pavaldus krašto apsaugos mi
nistrui. Beje, toks pavaldumas 
— nieko nauja. Beveik visose 
NATO šalyse analogiškos tarny
bos, vykdančios žvalgybą ir kontr
žvalgybą, yra pavaldžios minis
trams. Yra ir išimčių, pavyz
džiui, Turkija ir Skandinavijos 
šalys, dėl kariuomenės vadų 
skirtingos rolės gynybinėse 
struktūrose. AOTD nustatytos 
funkcijos — žvalgyba ir kontr
žvalgyba bei informacijos ap
sauga. Pagrindinis AOTD 
uždavinys — vykdant žvalgybą 
ir kontržvalgybą, užtikrinti 
krašto apsaugos sistemos sau
gumą ir šalies gynybinę galią. 

Organizuojame informacijos 
rinkimą, sisteminimą, apdoro
jimą, analizę, sulyginimą. Ne 
mažiau svarbu — pateikimas 
vartotojams. Mūsų vartotojai 
nėra vien kraš to apsaugos mi
nis tras , ta i ir kar iuomenės 
vadovybė, tai šalies vadovybė", 
— pasakoja G. Bagdonas. 

— Ar t e i s i n g a i s u p r a n t u , 
k a d L i e t u v a t u r i t a m t i k r ą 
n išą NATO k o n t e k s t e , v i eną 
frontą, n u k r e i p t ą R y t ų l ink? 

— Į šį klausimą atsakyčiau 
gal taip: p i r m i a u s i a tur ime 
reaguoti į grėsmes, kurios kyla 
mūsų valstybei, ir, kadangi mes 
esame karinė žvalgyba — jos 
karinei daliai — kraš to apsau
gos sistemai, jos saugumui. Iš 
kur beateitų t a grėsmė, mes 
turime į ją sureaguoti , laiku 
nustatyti, ir to da r neužtenka — 
daryti analizes, žiūrėti į ateitį, 
prognozuoti ga l imas grėsmių 
vystymosi r a idas . Mano uži
mamos pareigos neleidžia atvi
rai kalbėti apie geografiją. 
Tačiau, kaip patys suprantate . 
Lietuvos geopolit inė padėt is 
nulemta Dievo ir gamtos. 

— K i t a i p t a r i a n t , j e i g u 
AOTD s u s i d u r t u su in forma
cija a p i e g a l i m a s g r ė s m e s 
k i t o k i u v e k t o r i u m i , n e g u 
Rusijos ir B a l t a r u s i j o s — j a s 
a n a l i z u o t ų , n e l a u k t ų v i e n 
u ž n u g a r i o iš s ą j u n g i n i n k ų ? 

— Be jokios abejonės. 
Kadangi paminėjote sąjungi
ninkus — labai svarbu yra 
glaudus bendradarb iav imas . 
Šiuolaikinių grėsmių fone neį
manoma vienai žvalgybos tar
nybai būti efektyviai. Keitimosi 
žvalgybiniais duomenimis svar
ba nuolat pabrėžiama Sąjungos 
šalių vadovų, gynybos ministru, 
žvalgybos tarnybų vadovų, ka
riuomenių vadų. Nedidelei vals
tybei sureaguoti, užfiksuoti grės
mes, kurios galbūt kyla iš Azijos 
regiono, iš kitų šalių — be kitų 
pagalbos būtų neįmanoma. 

— B a g d a d e t e k o sus i t i k t i 
su t en t a r n a u j a n č i u v i e n u 
AOTD k a r i n i n k u . Kokia j ų 
misija už L i e t u v o s r i b ų ? 

— Atsakysiu tiek — jis tar
nauja žvalgybos kar ininko 
pareigose. Šiuolaikiniame globa
liniame pasaulyje mes nesame 
vieni ir tu r ime dalint is savo 
interesais. Šis a r bet kuris kitas 
Lietuvos kar in inkas ar karys, 
būdamas I rake , t a rnauja ir 
ta rp taut inės koalicijos, ir 
Lietuvos interesams. 

— L i e t u v o s k a r i n ė s is
t ema , jo s o b j e k t a i , a s m e n y s 
— a r ta i , k a i p t a i k i n y s , dom
ina t a r p t a u t i n i u s t e r o r i s t u s ? 

— Karinė žvalgyba ir kon
tržvalgyba n ė r a užfiksavusi 
tiesioginės g rėsmės požymių. 
Tačiau ver t indami galimas 
grėsmes, o tą mes ir darome 
nuolat, turime atkreipti dėmesį, 
kad naujojo terorizmo, arba 
islamiškojo teror izmo grėsmė 
paprastai pasirenka taikinius, 
kurie mažiau apsaugoti 
Įvertindami m ū s ų valstybės 

aktyvų dalyvavimą kovoje su 
terorizmo grėsmėmis, tai, kad 
mes esame Vakarų civilizacijos 
dalis, atsižvelgdami į radikalio
jo islamo tikslus, uždavinius, 
atsipalaiduoti negalėtume. Taip 
ir nedarome. 

— K o k s j ū s ų v e i k s n i ų 
p l a n a s r e a g u o j a n t į t a s , kol 
k a s t i k ga l imas , g r ė s m e s ? 

— Mes analizuojame ga
limus variantus, stebime įvy
kius, situaciją, tiek pradedant 
nuo Vidurio Azijos šalių, tiek 
Europoje, be abejo, čia kei
čiamės informacija su kitų šalių 
karinėmis žvalgybomis. Keičia
mės informacija su Valstybės 
Saugumo Departamentu. Ben
dradarbiavimas su juo, norėčiau 
pabrėžti , yra vienas kert inių 
akmenų. Drįstu teigti, kad ben
dradarbiavimas t a rp abiejų 
šalies žvalgybinių institucijų — 
VSD ir AOTD — dabar kaip 
niekad gerai išvystytas. 
Bendradarbiaujama visomis 
kryptimis. Didžiausias dėmesys 
skiriamas informacijos apsau
gai. Rengiantis stojimui į 
NATO. informacijos apsauga 
buvo vienas iš svarbiausių, ker
tinių punktų. Ir čia, naudo
damasis proga, galiu pasidi
džiuoti — tikrai buvome įvertin
ti aukštu lygiu. 

— Kas L i e tuvos k a r i n ė j e 
kon t r žva lgybo je i r žva lgybo
j e s v a r b i a u s i a — t echno log i 
jo s , k o m p i u t e r i a i a r b ū t e n t 
ž m o n ė s , k u r i e g a u n a i r 
a p d o r o j a d u o m e n i s ? 

— Negalėčiau detalizuoti, 
kaip mes vykdome žvalgybą ir 
kontržvalgybą, tačiau, tur iu 
pasakyti, kad naudojame visas 
prieinamas ir galimas priemo
nes žvalgybinei veiklai Kalbė
damas apie Vakarų šalių, JAV 
žvalgybų perorganizavimą, iš 
įvairių pamąstymų spaudoje, iš 
pasikalbėjimų su kolegomis, 
turiu susidaręs nuomonę, kad 
ne visada teisingai supranta
mas žvalgybos tarnybos vaid
muo demokratinėje šalyje. 
Turime pripažinti, kad demo
kratinėje valstybėje organizuoti 
efektyvią žvalgybos veiklą yra 
kur kas sunkiau, negu totalita
rinėje šalyje, kur yra viskas lei
džiama ir net įs ta tymų tam 
nereikia. Dauguma pasaulio 
demokratinių šalių stengiasi 
atskir t i strateginę žvalgybinę 
veiklą nuo baudžiamojo perse
kiojimo, nuo teisėsaugos. Pa
prastai tariant, karinėse žvalgy
bose ir kontržvalgybose įstaty
mais yra aiškiai atskir tas infor
macijos rinkimas nuo jos panau
dojimo ikiteisminiame procese. 
Tai yra svarbi sąlyga apsaugoti 
demokratiją. Žvalgybos tarny
bos turi rinkti informaciją apie 
atskirą žmogų, jeigu tai susiję 
su smulkiais kr iminal inia is 
įvykiais. Teisėsauga ir žvalgyba 
turi būti atskirtos. Be abejo, ga
lima klausti, ar valstybės išda
vystė, ar šnipinėjimas nerei
kalautų ikiteisminio tyrimo — 
taip. ir daugelio šalių praktikoje 

ikiteisminio tyrimo galias ir 
svertus tirti tokio pobūdžio 
nusikaltimus iki teismo turi 
civilinės specialiosios tarnybos. 
Karinės žvalgybos renka infor
maciją ir ją perduoda civilinėms 
institucijoms — ar tai būtų 
saugumas, ar kitokios instituci
jos. 

— Kele r ius m e t u s poli
t i k a m s b u v o s i u n č i a m i 
AOTD s i g n a l a i a p i e ben
drovės „Avia Ba l t i ka" vyk
domą p r e k y b ą s r a ig t a s 
parn ių da l imis i r or la ivia is 
su a b e j o t i n o s r e p u t a c i j o s 
šal ims. Ar ga l i t e pasaky t i , 
kad tuo me tu j ū s ų informa
cijos var to to ja i sugebėjo tin
kamai ive r t in t i j ū s ų pateik
tus duomen i s? 

— Stengdamasis išlikti 
etiškas, turiu pastebėti, kad tai 
yra išimtinis atvejis, kai opera
tyvinė informacija buvo siun
čiama politikams — ar tai būtų 
Seimas, KA ministras, ar ki
tiems. Operatyvinė informacija 
privalo būti siunčiama tik tei
sėsaugos institucijoms, proku
ratūrai, informacijos įrodymui 
arba paneigimui. AOTD siuntė 
medžiagą politikams apie ^Avia 
Baltiką" nuo 1998—1999 m. iki 
2002 metų pabaigos informavo 
teisėsaugos institucijas apie 
esamą problemą ir problema 
buvo išspręsta 2002 metais, 
patobulinus įstatymų bazę. Be 
abejo, tai nereiškia, kad 
neturime stebėti vykstančių 
procesų ginklų prekyboje. 

— P e r š iuos m e t u s viešai 
paske lb ta ap ie p e n k i ų Ru
sijos d i p l o m a t ų , i š j ų — 
dviejų a u k š t o lygio kar i šk ių , 
pu lk in inkų , d e p o r t a v i m ą iš 
Lietuvos už veiklą, nesude r i 
namą su jų d i p l o m a t i n i u sta
tusu — šnipinėj imą. Ar jūs 
m a t o t e k r y p t i n g ą Rusi jos , 
Bal tarusi jos special iųjų tar
nybų domėj imąsi Lie tuvos , 
ka ip NATO n a r ė s t u r i m a in
formacija, j ų b a n d y m u s pa
veikti žmones , ins t i tuc i jas? 

— Vienos konvencija dėl 
diplomatinių santykių aiškiai 
nustato, kad diplomatas negali 
būti panaudojamas neteisėtai 
veiklai, šnipinėjimui. Tačiau 
turime suprasti, kad kol egzis
tuoja valstybės, tol egzistuoja jų 
nacionaliniai interesai, jų žval
gybine veikla, šnipinėjimas, kai 
yra verbuojami kitos šalies 
piliečiai, už pinigus perkama 
informacija, kitokiais neteisė
tais budais renkama ta infor
macija. Atsakyti dar tiksliau 
apie konkrečias šalis, deja, ne
leistų mano s ta tusas . Pablo
ginčiau tarp valstybių santy
kius, to tikrai Lietuva nenori. 
Šioje vietoje išsiuntimas vienos 
ar kitos šalies piliečio už ne
teisėtą veiklą nėra žvalgybos 
tarnybos prerogatyva, tai šalies 
vadovų, politikų reikalas. Žval
gybų uždavinys — nustatyti tas 
grėsmes, nesvarbu, iš kurios 
šalies jos kyla. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Perdažyta varna 
ne balandis 

Po antrojo Lietuvos Seimo rinkimų rato 
(spalio 10 d.) daugelis tikėjome, kad gal
būt — tik galbūt — varna, išsimaudžiusi 

baltų dažų kibire, t ikrai yra balandis. Kai 
Tėvynės sąjungos ir kitų dešiniųjų partijų 
vadovybės pradėjo pasi tar imus su social
demokratų partijos pirm. Algirdu Brazausku 
dėl vadinamosios „vaivorykštės koalicijos", 
švystelėjo viltis, kad pagaliau Lietuvos politinės 
partijos „išaugo iš vystyklų" ir pradės visų 
pirma rūpintis valstybės reikalais, ne savomis 
ambicijomis. 

Mūsų liaudis sako: „Neperšokęs per griovį, 
nesakyk op". O visgi ta rp mūsų buvo optimistų, 
kurie nepasinaudojo šia liaudies išmintimi ir 
skaudžiai nusivylė. Deja, nusivilsime dar 
skaudžiau, jeigu dabartinė nuojauta pasi
tvirtins ir A. Brazauskas susiriš su Darbo par
tija, Kazimieros Prunskienės vadovaujama par
tija ir vadinamaisiais „paksininkais". Toji ga
limybė jau egzistuoja. 

Mes žinome, kad socialdemokratų partijos 
programa iš esmės tiek daug nesiskiria nuo 
Tėvynės sąjungos. Na, o Lietuvoje du kandi
datai, labiausiai tinkami premjero postui, yra 
TS Andrius Kubilius ir SD Algirdas Bra
zauskas. Kai kas tvirtina, kad trečiasis — 
Petras Auštrevičius, tačiau pastarajam reikia 
dar „susitupėjimo", per daug jis mėtosi iš vieno 
kraštut inumo į kitą. Ateityje, be abejo, 
Auštrevičius subręs t ikru politiku, bet dar ne 
dabar. Premjero postui reikia patyrimo ir suge
bėjimų. Tiek Brazauskas, tiek Kubilius (o ypač 
jis) tų savybių nestokoja. Tiesa, Brazausko 
vadovaujama Vyriausybė dirbo gan sėkmingai, 
bet Kubilius, perėmęs premjero kėdę po 
Gedimino Vagnoriaus fiasco, ne tik nepasimetė, 
bet per trumpą laiką sugebėjo svyruojantį ir 
kone virstantį valstybės vežimą pastatyti ant 
lygesnio kelio. 

Amerikiečiai turi posakį: „Birds of a feath-
er flock together", kurio lietuviškas atitikmuo 
galbūt yra: „Toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino..." Nereikia būti politinių mokslų pro
fesoriumi, kad palygintum A. Brazausko, V. 
Uspaskicho ir K. Prunskienės pažiūras — kas 
visus tų partijų pirmininkus vienija, kas juos 
traukia vieną prie kito. Tik kieno labui tas 

„kar tu" darbas bus di rbamas? Ar tikrai 
Lietuvos? 

Kas pagaliau yra Darbo partija, kas yra jos 
vadovas? Kaip atsitiko, jog per tokį trumpą 
laiką kone nežinomas ki tataut is verslininkas, 
mažai mokantis lietuviškai, tiek iškilo, kad 
taikstosi į pačias Lietuvos valdžios viršūnes? 
Kas atsitiks, jeigu Viktoras Uspaskichas ir jo 
darbiečiai tose viršūnėse įsitvirtins? Ar pavyks 
juos kada iš ten iškrapštyt i (prisiminkime 
pasakėčią apie ežį, įsiprašiusį paviešėti žalčio 
oloje)? 

Rinkimų kampanijos metu kai kurie Darbo 
partijos nariai aiškiai pasisakė prieš esamą 
rinkimų sistemą, esą „sovietinė buvo tinkames
nė", nes kandidatus siūlė „darbo kolektyvai". 
Maždaug tuo pačiu me tu kaimyninėje 
Baltarusijoje taip pat buvo balsuojama, ypač už 
konstitucijos pakeitimą, suteikiant prezidentui 
ilgesnį (galbūt neribotą) te rminą valdžioje. 
Žinome, kaip prezidento rinkimai neseniai vyko 
Rusijoje, kai tokia balsų persvara laimėjo 
Vladimir Putin, o parlamentas j au anksčiau 
buvo atsidūręs ,jo valdžioje". Taigi, pavyzdžių 
„artimame užsienyje" tur ime. Ar šiam „treje
tukui" perėmus daugumą Seime, sudarius 
„savo" Vyriausybę, Lietuvos konstitucija taip 
pat bus keičiama — žinoma „legaliai", visų 
piliečių referendumu (kaip Baltarusijoje). 

Čia perspėjimas Amerikos lietuviams: įsi
gykite Lietuvos pilietybės dokumentus, kad bal
savimuose mūsų balsai tu rė tų lemiamos 
reikšmės. Jau dabar žinome, kad į Seimą TS 
Irena Degutienė pateko tik Amerikos lietuvių 
dėka. Tai žino ji, tai žino ir Tėvynės sąjunga — 
ir yra dėkinga. Galbūt netolimoje ateityje lietu
vio piliečio pasas bus pagrindinis ginklas, 
apsaugojantis mūsų tėvynę nuo „baltarusiškų" 
machinacijų. 

Priešrinkiminėje JAV prezidento kampani
joje vienas kandidatas nuolat kaltino kitą 
„melavimu", valstybės „suvedžiojimu" dėl karo 
Irake pradžios. Šiandien mes panašiai galė
tume kalbėti apie socialdemokratų pirmininką, 
kurio užuominos dėl „vaivorykštės koalicijos" 
buvo tik pasišaipymas, žinant, kad jo simpatijos 
jau buvo nukrypusios prie „savųjų". 

SU PALAPINE Į BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINĘ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 
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Skrydis atgal į Winnipeg buvo sklandus ir 
greitas, trukęs apie dvi valandas. Kelionėje mus 
maloniai nustebino suteikta užkanda. Užuot 
mažo maišelio riešutėlių, mums išdalino po 
dėžutę, kurioje buvo skanus sumuštinis, saldi 
bandelė ir pyragaitis. Sočiai pavalgėme. 
Winnipeg mieste mūsų laukė sniegas ir slidūs 
keliai. Prieš išvykstant iš miesto, suradome mais
to parduotuvę, kurioje nusipirkau pieno, sūrio ir 
maltos jautienos vakarienei. Kelionė iki muitinės 
buvo varginanti, nes protarpiais kelio paviršius 
buvo labai leduotas. 

JAV muitinėje mus klausinėjo labai neman
dagi patarnautoja. Pareikalavo pasų, klausė, kur 
buvome, ką pirkome. Pasakiau pieno, sūrio ir jau
tienos. Tik užriko, kad negalima iš Kanados vežti 
jautienos į JAV. Liepė pavažiuoti iki kito pastato 
ir ten mėsą atiduoti. Privažiavus prie nurodytų 
durų, mus pasitiko labai malonus jaunuolis, 
atsiprašė, kad mėsą turi atimti. Tai atlikęs, po 
minutės atnešė mūsų pasus ir atsisveikino. 
Laikau, kad ta mėsa mus išgelbėjo nuo ilgesnio 
kamantinėjimo. 

Jau anksčiau aprašytame Pembina miestely 
sustojome nusipirkti jautienos. Pakalbėjau su 
kasininku ir sužinojau, kad pereitą naktį į pietus 
nuo čia gerokai pasnigo. Šia informacija pasidali
nus su Romu, jį įtikinau, kad stovyklauti Turtle 
River nebūtų saugu, nes ten greičiausiai eigulio 
nebus, o, jei įklimpsime, nebus kas padės. Po kiek 
laiko Romas pritarė mano siūlymui apsistoti 
viešbutyje. Beliko tik patikrinti, kur kas yra. 
Prieš šešerius metus įsigijome knygą, kurioje 
surašyti visi JAV greitkeliai, jų išvažiavimai ir 
kas ten prie kelio, kokie restoranai, viešbučiai, 
muziejai, ligoninės ir pan. Keliaujant į naujas 
vietoves, labai paranku šią knygą turėti. Suradus 
nakvynei numatytą miestą, greit suradau ir prie 
kurio išvažiavimo yra viešbučiai. Nuvažiavome 
kaip į namus. 

Treč iad ien i s 
Kitą rytą, gerai išsimiegoję ir pavalgę, va

žiuojame per Minnesota valstiją. Saulėta, smagu. 

Priešpiečiams sustojome Fergus Falls ir 
užsukome į Diebbie's Kitchen. Mus prie stalo 
pasodino maloni moteris, kuri turėjo JDiebbie" 
vardiklį prisisegus. į tariau, kad ji yra restorano 
savininke. Jai vėl praeinant užkalbinau. Taip, ji 
yra savininkė. Romas nustebo, pakomentavo, kad 
šiuo metu tokie savininkai Floridą lanko. Ji 
atsakė, kad dirba septynias dienas į savaitę jau 
eilę metų. Paklausė, iš kur mes, kur važiuojame. 
Pasigyrėme, kad buvome Churchill baltųjų 
meškų skaičiuoti. Ji visa nušvito. Pasakė, kad jos 
vyras jau kurį laiką nori ten važiuoti ir paklausė 
ar sutiktumėme su juo pakalbėti. J is dabar virtu
vėje dirba. Mielai! Už poros minučių prisėdo Bob. 
Su juo praleidome beveik pusvalandį, pasakoda
mi įspūdžius apie meškas, sekmadienio audrą, 
pasivažinėjimą rogėmis su šunimis. Skaniai 
pavalgę, važiavome toliau ir pavakaryje vėl sus
tojome pas sūnų Arą. 

Šį kartą jo kaimynė mums duris atrakino, nes 
Aras užmiršo jas palikti a trakintas . Tačiau pats 
šeimininkas už penkių minučių prisistatė. 
Vėliau, važiuodami į restoraną, palikome filmus 
išryškinimui. Tą vakarą praleidome pas Arą, 
žiūrėdami nuotraukas bei Romo įrašytą šios 
kelionės video filmą, dalindamiesi įspūdžiais, 
šeimos naujienomis. 

Ketvirtadienio ryte anksti išvykome ir jau per 
pietus buvome Vvisconsin Delis. Diena vėl saulė
ta, tikrai smagu keliauti. Pamažu grįžtame į 
rudenį. Sniegas ir pūgos pasiliko šiaurėje, o čia 
rudens lapai pačiame grožyje. Kiek užkandę, stu-
miamės toliau. Ieškau stovyklavietės ir pasisekė 
surasti Hononegah Forest Preserve prie Rockton 
IL. Čia labai gražu, beveik neįtikėtina, kad prie 
pat miesto tokia graži stovyklavietė būtų. 
Prijungę elektrą, įsipilietinę, sulaukėme šei
mininkų. Romas nuėjo mus užregistruoti. Po kiek 
laiko grįžo susirūpinęs. Registruojantis pamatė, 
kad kažkur pametė savo vairuotojo leidimą ir 
kelis kitus dokumentus -Blogai. Kitą rytą, 
pasitarę su šeimininkais, nuvykome į Rockton 
policijos stotį. * 

Nuke l t a į 5 psl. 
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PLC NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 
Dienraščio „Draugo" spalio 

28 d. numeryje A. Vitkausko 
PLC susirinkimo aprašyme yra 
nemažai klaidų. Aš noriu kai 
ką patikslinti. Susirinkimą ati
darė PLC tarybos pirm. A. 
Rugienius, pakviesdamas Rimą 
Griškelį susirinkimui pirmi
ninkauti. R. Griškelis norėjo 
pagal sudarytą susirinkimo 
darbotvarkę tuojau pradėti jau
nimo sporto salės projekto pris
tatymą. Prieš pradedant, Ro
mas Kronas paprašė pakeisti 
darbotvarkę: išrinkti iš susi
rinkusiųjų narių susirinkimo 
pirmininką ir 5 ar 6 narius prie 
balsų registravimo bei skaičia
vimo grupės papildomai, kad 
susirinkimas butų daugiau 
nepriklausomas ir skaidresnis. 
Taip pat buvo iškeltas klausi
mas: kodėl vieniems PLC na
riams — aukotojams laiškai dėl 
būsimo susirinkimo buvo iš
siųsti pirma klase, o kitiems 
„bulk mail". Klausimas liko 
neatsakytas. Po karštesnių 
diskusijų buvo papildomai iš
rinktas antrasis susirinkimo 
pirmininkas Gintas Saulis ir 
penki nariai prie balsų regis
travimo ir skaičiavimo grupės: 
A. Bakaitis, A. Draugelis, A. 
Tijūnėlis, A. Jonynas ir Vytas 
Vaitkus. 

Po to vyko sporto salės pro
jekto pristatymas ir finansavi
mas, 'paskolos užt raukimas 
ant PLC nuosavybės). Kalbėjo 
G. Lietuvninkas, Paulius Ma
jauskas ir kiti. Po projekto pris
tatymo ir finansavimo kalbėjo 
keliolika žmonių iš susirin
kusių; vieni už projekto 
priėmimą, kiti prieš, ypač prieš 
paskolą iš banko ant PLC 
nuosavybės, s ta tan t naują 
sporto salę. Reikia paminėti 
svarbesnius, pasisakymus: pir
miausia reikia sutvarkyti 

koplyčios šiaurinės sienos pas
togę, kurią vėjas ' apdraskė. 
Turi pastatų draudimą, bet 
nepraneša draudimo firmai, 
kad pataisytų, nes tada gali 
pakelti draudimą. Tai kam tą 
draudimą imti, jeigu juo nesi
naudojama? Kitas dalykas: 
būsimo pastato apšildymas — 
dabartinės krosnys yra senos, 
nepajėgios naujo pastato ap
šildyti. Tegu pirma sutvarko 
PLC pastatų reikalus ir tada 
gali galvoti apie kitus dalykus 
— naują statybą. 

Buvo pasisakymų už staty
bą: dr. A. Razma pasakė, kad 
LF (Lietuvių fondas) paskirs 
salės statybai 100,000 dolerių, 
o dr. J. Valaitis pasakė, kad LF 
paskirs po 100,000 dolerių kas
met per penkerius metus — tai 
būtų gražus įnašas 500,000 
dolerių. Bet reikia abejoti 
pažadais, nes du žmonės nėra 
LF taryba, kurią sudaro daug 
daugiau narių. Jei ir taryba 
nutartų, ką dr. J. Valaitis sakė, 
tai nukentėtų lietuviškos 
mokyklos, ku l tūr inė veikla, 
lietuvybės išlaikymas. Buvo ir 
daugiau pasisakymų už staty
bą, apkal t inant „senukus" 
statybos trukdymu, priešinan
tis paskolos ant PLC nuosavy
bės užtraukimui 50 metų. Po 
visų diskusijų vyko balsavimas. 
Ant žalių lapelių buvo pažymė
ta, kiek aukotojas turi balsų su 
registracijos vedėjos inicialais. 
Ilgokai užtruko balsų skaičiavi
mas. Reikėjo net t r is kartus 
perskaičiuoti balsus, nes apie 
430 balsų buvo daugiau negu 
užregistruota. Išvada — bal
savimas nelegalus — yra 
panaikintas. Kodėl taip atsi
tiko? 

PLC tarytra, o ypač jos 
pirmininkas, t u rė tų duoti 
skaidrų paaiškinimą, kada už 
salės statybą balsai buvo 3:2 
santykiu, nes pirmininkas yra 
atsakingas už tarybos veiklą. 
Žmonės turi visokių nuomonių 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

ČESNAKAI! 

Atrodo, kad pastaruoju 
metu medicina „atrado" čes
nakus. Dažnai rašoma apie čes
nakų gerąsias ypatybes, kad 
česnakus valgyti ne tik sveika, 
bet net būtina, nes jie stiprina 
imunitetą, sumažina krau
jospūdį ir atlieka daugybę 
kitokių ,,patarnavimų" žmo
gaus kūnui. 

Lietuviai nėra per dideli 
česnakų mėgėjai, nors ši 
daržovė gerai žinoma ir panau
dojama kulinarijoje. Kai kurių 
tautų virtuvė be česnakų 
negalėtų išsiversti — jais 
paskaninami mėsos patiekalai, 
sriubos, daržovės, užkandos ir 
pan. Česnakas yra pagrindinis 
prieskonis Indijos virtuvėje. 
Senovės egiptiečiai ir romėnai 
valgydavo žalius česnakus, 
kurie suteikdavo jiems stipru
mo Azijoje česnakai auginami 
nuo neatmenamų laikų. Italai, 
graikai, ispanai, žydai, pran
cūzai turbūt neįsivaizduoja 
maisto gaminimo be česnakų. 

Česnakas, angį. ,,garlic". 
lotyniškai Allium sativum 
Sakoma, kad yra apie 300 rūšių 

česnakų — visi jie tur i specifinį 
kvapą, tik skiriasi to kvapo 
intensyvumu. Vienintelė prob
lema — būtent kvapas. Visi 
bematant pajuntame, kai čes
nakų valgęs asmuo pasimaišo 
aplinkui. Turbūt lengviausiai 
šia problema atsikratyti; visi 
turėtų valgyti daugiau čes
nakų, tuomet nereikėtų rau
kytis, kad kažkas „ne taip kve
pia". Nepaisant, kiek patarimų 
išgirstame, kaip panaikinti čes
nakų kvapą, visi j ie nelabai 
veiksmingi. Nei petražolių 
kramtymas, nei pieno gurkšno
jimas, nei specialių saldainiukų 
čiulpimas (kai kas pataria 
sukramtyti pora kavos pupelių) 
česnakų kvapo nepanaikina. 
Bet žinant, kad česnakai saugo 
mūsų sveikatą, galime juk 
pakęsti vieną kitą rūstesnį žvilg
snį... Tiesa, nuo rankų česnakų 
kvapą galima pašalinti. įtrynus 
jas kavos nuosėdomis ir po to 
nuplovus šaltu vandeniu. O 
jeigu nusipirkote per daug čes
nakų galvučių ir negalite gre
itai jų suvartoti, išskirstykite 
jas skiltelėmis, nulupkite ir 
užpilkite alyvų aliejumi. Šaldy
tuve česnakai išsilaikys kelis 
mėnesius, o aliejų galima 
panaudoti kepant, salotų užpi
lams ir pan. 

V i š č i u k a s s u č e s n a k a i s 
1/2puod. alyvų aliejaus' 
8 viščiuko šlaunelės 
4 saliero lapkočiai, sup

jaustyti išilgai į ilgas juosteles 
2 vidutinio dydžio, sukapoti 

svogūnai 
6 petražolių šakeles 

apie balsavimą PLC susi
rinkime. Tai palieku kiekvie
nam atskirai spręsti. Tik aišku, 
kad PLC taryba negalime 
pasitikėti, jei net susirinkimo 
skaidriai negali pravesti. Lau
kiame iš PLC tarybos skaid
raus paaiškinimo. 

Kazys K r i a u č i ū n a s 
Lemont, IL 

APIE KNYGŲ 
SKAITYTOJUS 
Monika Bončkutė spalio 6 

d. „Draugo" straipsnyje „Kny
gos nuobodu" aprašo savo įžval
gas apie knygų skaitytojus ir 
pamini įvairius, Čikagos apy
linkėse vykstančius, literatūros 
festivalius. Gal ne visai sutik
čiau su visais jos dėsniais, bet 
ji, matyt, kalba grynai iš savo 
asmeninės patirties, o mėgs
tančių ir nemėgstančių skai
tyti knygas iš tikrųjų yra visur. 
Norėtųsi prie jos pastabų apie 
knygų skaitytojus pridėti du 
fenomenus, kurių jinai nepa
minėjo savo straipsnyje — tai 
bibliofilų klubai ir knygų 
skaitymo klubai. 

Bibliofilai, tai knygų mylė
tojai ir rinkėjai. 2001 m. 
Vilniaus universiteto leidykla 
išleido knygą „Bibliofilai apie 
asmenines bibliotekas". Tai 
pasikalbėjimai su trijų bib
liofilų klubų nariais Lietuvoje. 
Vienas bibliofilų klubas veikė 
1930—1940 m., atkurtas 1993 
m., kiti j aunesn i" . Naudo
damiesi panašiais klausimais iš 
Lietuvoje pravedamos apklau
sos, mes, keli bibliotekininkai, 
padarėme apklausą lietuvių 
tarpe JAV, kuriame ištyrėme, 
kad da r yra tokių asmenų, 
sukaupusių didžiulius rinki
nius savo namuose. Tos apklau
sos rezultatai buvo išspausdinti 
„Knygotyroje" Lietuvoje ir 2002 
m. išleistas to straipsnio verti
mas į anglų kalbą profesiniam 
žurnale „Slavic and Eastern 
European Information Resour
ces". 

Knygų skaitymo klubo 
fenomenas labai paplitęs 
JAV-se. Profesinėje „Book 

1 šaukštas šviežio rozmari
no (rosemarie) arba 1 šaukš
telis džiovinto 

1/2 puod. balto nesaldaus 
vyno arba ,,vermouth" 

1 šaukštelis druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio malto 

muskato riešuto 
40 česnako skiltelių (taip, 

tikrai 40). nenuluptų ir nesup-
jaustytų 

Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 
Aliejų supilti į lėkštą indą, 
sudėti vištos šlauneles ir gerai 
pavolioti, kad visa mėsa pasi
dengtų aliejumi. 

Ant didelio metalinio kep
tuvo dugno lygiu sluoksneliu 
išdėlioti salierus, svogūną, 
petražoles ir rozmariną. Ant 
viršaus išdėstyti (vienu sluok
sniu) mėsą, apipilti vynu, 
pabarstyti druska, pipirais ir 
muskatu. Tarp vištos gabalų 
įkaišioti nenuluptas česnako 
skilteles. Indą gerai uždengti 
folija, apkamšant kraštus, kad 
neišeitų garai. Kepti 1 ir 1/2 
neatidengiant. 

Patiekti mėsą su keptuve* 
atsiradusiu skysčiu ir iškepusio 
česnako skiltelėmis. Yalgoma 
su paskrudinta (arba nepas
krudinta) balta duona, česnaką 
išspaudžiant iš žievelės tiesiai 
ant duonos. 

B a l t a d u o n a s u s ū r i u 
i r č e s n a k u 

3 šaukštai alyvų aliejaus 
3 šaukštai smulkiai suka

poto česnako 
1 kepalėlis prancūziškos 

baltos duonos 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 puod. tarkuoto Parme-

san sūrio 
3 šaukštai smulkiai suka

potų svogūnėlių (chives) laiškų 
— galima vieton jų pavartoti 

Expo America" konferencijoje 
2004 m. birželio mėn. Čikagoje 
viena sesija apie skaitytojų gru
pes susilaukė nemažai lankyto-
jų-bibliotekinrnkų, knygų par
duotuvių savininkų, autorių ir 
leidyklų atstovų. Vienu ap
skaičiavimu, tokių knygų skai
tymo grupių, JAV-se yra maž
daug 500,000! Tai įvairaus 
sudėjimo ir amžiaus grupės, 
paprastai 8-12 asmenų, kurios 
susirenka diskutuoti bendrai 
parinktą ir perskaitytą knygą. 
Vienoms grupėms moderuoja 
profesionalai, specialiai tam 
pasamdyti. Kitų grupių dis
kusijas pasikeisdami veda 
patys dalyviai. Vienos grupės 
renkasi bibliotekose, kitos pri
vačiuose namuose a r knygų 
parduotuvėse. Vienos vien mo
terų, vyrų, paauglių, kitoms 
priklauso įvairios kartos. 
Kartais patys knygų autoriai 
dalyvauja diskusijose asme
niškai arba prisijungdami tele
fono konferencijos būdu. Kai 
kuriose darbovietėse, pro
fesinėse sąjungose ir miestuose 
pravedami knygų skaitymo 
projektai, klubai, diskusijos. 
Televizijos žvaigždės Oprah 
Winfrey knygų klubas tiesiog 
pakeitė knygų pardavimo ir 
platinimo vaizdą, o istoriškai 
žymusis Benhamin Franklin, 
neva taip pat paveikė knygų 
spausdinimo eigą. Knygų klubų 
nariai nebūtinai perkasi kny
gas, kartais jas pasiskolina. 

Lietuvoje dažnai vyksta 
naujai išleistų knygų pristaty
mai, viena Čikagos lietuviškos 
knygos pristatymo lankytoja 
pasakė, kad, kol y ra knygų 
pristatymai — tol lietuvių 
kultūra gyvuos JAV-se. Knygų 
pristatymai, tai ne t a s pats 
kaip knygų skaitymo klubas. 
Ar Lietuvoje veikia knygų 
skaitytojų klubai? Negalėčiau 
pasakyti. Dar neteko sutikti nei 
vieno tokio klubo nario, nors 
tikriausiai yra neformalių 
asmenų grupių, kurios skaito ir 
diskutuoja knygas. Spalio 10 d. 
„Chicago Tribūne" aprašomi 
Čikagoje veikiantys lenkų 
knygų skaitymo klubai. Tokių 
grupių yra ir tarp lietuvių. Jos 
neformaliai veikia. Jos gal per 

šviežius baziliko lapus (basil 
leaves), supjaustytus plonais 
ruoželiais 

Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 
Česnaką pakepinti aliejuje, kol 
pradės kvepėti, bet neparuduos 
(apie 4 min.). Aliejų perkošti per 
smulkų sietelį, paspaudžiant, 
kad visas aliejus išvarvėtų. 

Duoną perpjauti išilgai per 
pusę ir perpjautą dalį ištepti 
šiltu, česnaku kvepiančiu alie
jumi. Apibarstyti druska ir pi
pirais, vienodu sluoksneliu už
berti tarkuotą sūrį*. Įdėti duo
ną į kepimo indą (sūris turi būti 
viršuje) ir kepti apie 15 min., 
kol viršus gražiai paruduos. 
Išimti iš orkaitės, viršų api
barstyti sukapotais svogūnėlių 
laiškais arba susmulkintais ba
ziliko lapais. Pateikiama sker
sai supjausčius nedideliais ga
balais. 

*Paruošta nekepta duona 
gali šaldytuve pastovėti apie 
savaitę arba šaldiklyje bent 1 
mėnesį, žinoma, sandariai su
vyniota į foliją ar plastmasinę 
plėvelę. Jei duona sušaldyta, 
kepti reikia šiek tiek ilgiau. 

daug nesiskelbia. Vienas 
Čikagos lietuvių knygų skaity
tojų klubas/grupė renkasi j au 
dvidešimt ir daugiau metų. 
Nariai keitėsi, maždaug tuzi
nas asmenų susit inka pagal 
susitarimą kas mėnesį, ar kas 
du, skaitomos knygos vieno 
asmens surašytos į sąrašą, kad 
neužmirštų, ką skaitė... Narių 
rekomenduojamos knygos kar
tais lietuviškos, kartais angliš
kos. Vakarai būna įdomi proga 
advokatams, kompiuterių spe
cialistams, farmakologams, 
bibliotekininkams ir kitų profe
sijų žmonėms diskutuoti per
skaitytas knygas, analizuoti 
jas, kaip kas gali ir nori... Gal 
sunkiausia problema, tai įsigyti 
užtenkamai knygų iš Lietuvos. 

Kas jungia bibliofilų ir 
knygų skaitymo klubų narius? 
Meilė knygai, noras pasidalinti 
savo pergyvenimais ir patirtim 
su kitais. Kartais prisiverti 
skaityti knygą, kurios gal 
nepaimtum šiaip skaityti, nes 
tematika „sunki" ar „nelengva". 
Priklausydamas grupei, kurioje 
knyga bus diskutuojama — 
prisiverti. Vienas populiarus 
JAV viešose bibliotekose ma
tomas plakatas, tai ka t inas 
Garfield. teigiantis, kad kai 
kurie jo geriausi draugai yra 
knygos („some of my best 
friends are books"). Imk mane 
ir skaityk... 

R a m u n ė Kubi l iū t ė 
Evanston, IL 

NAUJAS PABĖGIMAS 
IŠ LAISVĖS? 

Penkiolika dienų po laidos 
išspausdinimo, šiandien gavau 
spalio 14 d. „Draugą". Čia, aiš
ku, pašto patarnavimo proble
ma. Akį „pagavo" Danutės 
Bindokienės vedamasis — 
„Paukštelis tebesiilgi narvelio". 
Tai labai apgalvotas ir įtikinan
tis sugretinimas. Teisybė, kad 
narve uždarytas paukštelis 
ilgainiui apsipranta su savo 
likimu. Vedamajame rašoma, 
kad „Paukštelis , išleistas 

la isvėn, p i rmam dž iaugsmui 
praėjus, ne t rukus susiduria su 
visokiomis problemomis: reikia 
pačiam susirast i maisto, rei
kia susisukt i lizdelį, apsiginti 
nuo priešų, šalčio. J i s ilgisi bu
vusio gyvenimo ir mielai savo 
laisvę vėl iškeistų į narvelį". 

Prieš daugelį metų dr. 
E r ik F r o m m savo knygoje 
„Escape from Freedom" (Pabė
gimas iš laisvės) analizavo hit
le r inės Vokietijos gyventojų 
mental i te tą ir jų paklusnumą 
griežtam režimui. 

Keletą metų, ka lbėdamas 
sve t imtauč i ams apie e samą 
padėtį Lietuvoje, aš vis kalbė
davau apie buvusį kalėjimą, 
kur vieną dieną dingo visi sar
gai ir s taiga kaliniai pasijuto 
laisvi, bet nežinojo, kaip toliau 
su t a laisve elgtis. Stipresnieji, 
i šnaudodami padėtį, likusiuo
sius vėl bandė išnaudoti ir te
ror izuot i . Tada pas tar ie j i 
pasijuto išstatyti naujam, ne
žinomam pavojui ir ėmė ilgėtis 
tų ankstyvesnių laikų. Man 
Danutės Bindokienės palygini
m a s labiau pat inka negu ma
nasis . Ačiū už taiklią įžvalgą! 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 
Lansing, MI 

STEBUKLAI 
LIETUVOS 

TEISĖSAUGOJE 
NESIBAIGIA 

Kaip žmogus gali nepaste
bėti tokio netikėto „Draugo" 
10.26 laidos pirmame puslapy
je spausdinto BNS pranešimo 
a n t r a š t e „Teismas iš te is ino 
buvusį prezidentą". Ar ta i t a s 
pa ts „baisusis" Rolandas Pak-
sas , kurį su tokiu t r iukšmu, 
berods , praėjusią žiemą, po 
apie penkis mėnesius t ruku
sios apkaltos proceso, Kons
t i tucinis Teismas n u t a r ė per 
visą likusį gyvenimą uždraust i 
kandidatuot i į bet kokias prie
saikos reikalaujančias valsty
bės pareigas, o Seimas, nors ir 

t ik dviejų balsų skirtumu, 
nušalino nuo prezidento pa
reigų? Juk ir išeivijos spauda 
su tuo sprendimu buvo lyg 
sutikus? 

Kuogi Paksas buvo kaltina
mas? Buvo du pagrindiniai 
kal t inimai , pagal kuriuos 
Paksas buvo šiurkščiai pažei
dęs Konstituciją ir sulaužęs 
priesaiką. Vienas — išdavimas 
valstybės paslapčių, o kitas — 
įtarimas dėl piktnaudžiavimo, 
naudojantis tarnybine padėti
mi. Kiek prisimenu, pagal kal
tintojus, pats didžiausias Pakso 
nusižengimas buvo suteikimas 
Lietuvos pilietybės jo stam
biausiam rėmėjui Jurij Borisov. 
Kad pilietybė buvo gana dos
niai dalinama ir kitiems, ir dar 
kitų buvusių prezidentų, kal
tintojai tuomet į tai nekreipė 
dėmesio. Bet, tai buvo žiemą. 

Dabar j au ruduo, ir Vil
niaus apygardos teismas ištei
sino valstybės paslapties išda
vimu kaltintą buvusį preziden
tą Paksą. O Generalinė proku
ratūra, nesurinkusi pakanka
mai kaltės įrodymo duomenų, 
nutarė nut raukt i ikiteisminį 
tyrimą baudžiamoje byloje dėl 
tariamo piknaudžiavimo nau
dojantis tarnybine paslapti
mi! 

Ar Paksas prisikels, ir grįš 
į Lietuvos politikos sūkurį? 
Amerikoje sakoma, jei teis
mas nutaria, kad žmogus yra 
nekaltas, tai jis nėra ir bau
džiamas. Bet čia Lietuva, ne 
Amerika. Čia Konstitucinis 
Teismas buvo vieną kartą 
nutaręs, kad Paksas pažeidė 
Konstituciją, o Konstitucijos 
VIII skirsnyje 107 straipsnis 
sako, kad „Konstitucinio Teis
mo sprendimai yra galutiniai 
ir neskundžiami". 

Bijau, kad Paksas pasijus, 
jog jo, kaip žmogaus, teisės 
buvo pažeistos, ir jis, ieško
damas teisybės, kreipsis į 
Europos Sąjungos Strasbūro 
teismą. Neduok Dieve, ar dėl jo 
reikės dar Konstituciją keisti? 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

NAIL TECH Experienced in all 
nail services. Busy Naperville, 
Illinois Salon & Spa. Gurantee. 

Benefits. Fuil time or part time. CaU 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds@aol.com. 

IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
-a Landmark 

properties ji 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobi! 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL. 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

„Draugo ' 
skyrius 

T e l . 1-773-585-9SOO 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

..soffits", „decks"". ,.gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai: cementas, 

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

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas . 
Kaina S420. 

Tel. 708-425-7160. 

ĮVAIRUS 

'Moteris ieško darbo savaites 
idienomis po pietų ar visą darbo 
dieną Vairuoja automobilį. Tel. 708-
424-2884. palikti žinutę. 

*43 m. moteris, kalbanti lietuviškai ir 
Rusiškai, ieško darbo senelių ar vaikų 
jpriežiūroje. Tel 708-268-7181 

'Reikalingas vyras, galintis pakeisti 
vieną savaitę senelių priežiūroje 
Reikalavimai -patirtis, anglų kalba, 
automobilis. Geras atlyginimas Tel 
708-476-7829 

"Moteris ieško darbo pagyvenusių 
žmonių priežiūroje Legalūs doku
mentai Turi patirtį. Tel. 708-499-
6178. 

"Moteris ieško darbo pagyvenusių 
žmonių priežiūroje Geros rekomen 
dacijos Siūlyti jvainus variantus Tel 

708-923-1662 

"Moteris ieško darbo ar gali pakeisti 
bet kurią savaitės dieną Vairuoja, 
legalūs dokumentai Siūlyti ir kitus 
variantus Tel. 773-863-8473. 

"Moteris ieško darbo ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 v.r.. 
Marquette Park arba aplinkiniuose 
rajonuose Tel 773-925-7822 

"Moteris ieško bet kokio darbo Gali 
būti su gyvenimu Lemonte ir aplin 
kiniuose rajonuose. Tel 630-544 
0905 

"50 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo Willow 
Springs rajone. Geros rekomendac 
jos, anglų kalba, automobilis Te 
773-983-3014 

KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS 
PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 3 DIENOS. 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f f e e a n d d e i i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 63O-2S7-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 S. Rohlwinc Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 
2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)434-7919 

8B01 S. 78 ft Ave, Bridgeview, IL 60455, {708)499-9680 

mailto:elegantesds@aol.com


Pasaulio naujienos 
(ftaniarais AFP, Reuters. AP, fenferfax, ITAR-TASS, BtiS 

Urnų agermsų pranešimais) 

EUROPA 

BERLYNAS 
Didžiosios Britanijos kara

lienė Elizabeth II antradienį at
vyko į Vokietiją pirmojo valsty
binio vizito nuo 1992 m. Berlyne 
karalienę su karine pagarba su
tiko Vokietijos prezidentas 
Horst Koehler, vėliau ji susitiko 
su kancleriu Gerhard Schroe-
der. Trečiadienį karalienė klau
sysis labdaros koncerto, už kurį 
surinktos lėšos bus skirtos at
statyti Dresden Dievo Motinos 
bažnyčią, kuri per sąjungininkų 
antskrydžius buvo sugriauta. 
Tai paskatino žiniasklaidos spė
liones, kad Elizabeth II atsi
prašys už šio miesto subombar-
davimą, nusinešusi 35,000 žmo
nių gyvybių ir simbolizuojantį 
civilių Vokietijos žmonių per ka
rą išgyventas kančias. 

AMSTERDAMAS 
Amsterdame antradienį ry

te buvo peiliu subadytas ir nu
šautas prieštaringai vertinamas 
olandų filmų kūrėjas ir laikraš
čio skiltininkas Theo van Gogh, 
kuris yra pastatęs filmą apie 
smurtą prieš moteris islamiško
se visuomenėse. Policija taip 
pat sakė, kad įtariamas filmo 
kūrėjo žudikas buvo suimtas po 
įvykio vietoje kilusio susišaudy
mo. Olandijos nacionalinei tele
vizijai parodžius T. van Gogh fil
mą „Paklusnumas", jam buvo 
grasinama mirtimi. Šią juostą 
jis sukūrė kartu su viena olan
dų politike, kuri vadina save bu
vusia musulmone. 

RYGA 
Išrinktasis Europos Komisi

jos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso paprašė, kad Ryga iš

keltų naują kandidatą į euro
komisaro postą. Laikinai einan
tis premjero pareigas Indulis 
Emsis sakė, kad naujuoju kan
didatu į eurokomisarus grei
čiausiai bus iškeltas buvęs Už
sienio reikalų ministerijos vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas 
Andris Piebalgs. Latvija šįkart 
gali tikėtis gauti energetikos 
eurokomisaro portfelį. Anksčiau 
Rygos į eurokomisares iškelta 
Ingrida Ūdrė turėjo užimti eu
rokomisaro muitinės ir mokes
čių klausimais postą. Dėl jos 
tinkamumo šioms pareigoms 
suabejota, kai buvo paviešinti 
įtarimai, kad jos vadovaujama 
Žaliųjų ir valstiečių sąjunga ga
vo neteisėtų aukų. 

MASKVA 
Vienas Rusijos mokslinin

kas antradienį policijai atidavė 
daug metų savo garaže laikytus 
aštuonis konteinerius su pluto
niu, kuris yra tinkamas gink
lams gaminti. Leonid Grigorov 
400 gramų plutonio rado šiukš
lių krūvoje laboratorijoje netoli 
Rusijos sienos su Kazachstanu. 
Si laboratorija, kuri 1991 m. 
žlugus Sovietų Sąjungai buvo 
išplėšta, galiausiai uždaryta ir 
apleista. L. Grigorov nuspren
dė paslėpti plutonį, kurį teoriš
kai galima panaudoti kuriant 
vadinamąją nešvarią bombą, ir 
atidavė jį, kai vienas laikraštis 
pasiūlė atlygį bet kam, kas ati
duos ginklus. 

berg" apklaustų analitikų reko
mendavo parduoti JAV dolerius. 
Žinovai taip pat pareiškė maną, 
kad JAV doleris dar labiau 
smuks jenos atžvilgiu. Nuo ta
da, kai prezidento pareigas pra
dėjo eiti George W. Bush, JAV 
dolerio kursas pagrindinių va
liutų indekso atžvilgiu krito 21 
procentu. Tai didžiausias smu
kimas po 35 proc. kritimo per 
antrąją Ronald Reagan kadenci
j a 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Po JAV prezidento rinkimų 

JAV doleris gali smukti toliau. 
Vertindami JAV dolerio ir euro 
perspektyvas, 54 proc. „Bloom-

FALLUJAH 
Vakariniame Irako Ramadi 

mieste pirmadienį per JAV jūrų 
pėstininkų ir sukilėlių mūšius 
žuvo dešimt žmonių, dar devyni 
žmonės buvo sužeisti. Tarp au
kų yra ir laisvai samdomas 
„Reuters" operatorius Dhia Na-
jim. Manoma, kad jį nušovė 
snaiperis. JAV kariuomenė, be
siruošianti pulti sukilėlius, nu
rodė, kad naktį iš pirmadienio į 
antradienį per oro ataką pietry
tinėje Fallujah dalyje buvo su
naikinta viena ginklų slaptavie
tė. 

ABU DHABI 
Antradienį po sunkios ligos 

mirė Jungtinių Arabų Emyratų 
prezidentas šeichas Zayed bin 
Sultan al-Nahayan. Pagal JAE 
konstituciją, prezidento parei
gos laikinai pereina viceprezi
dentui ir ministrui pirmininkui 
šeichui Maktoum bin Rashid al-
Maktoumui, kuris taip pat yra 
Abu Dhabi emyrato valdovas. 
M. bin Rashid al-Maktoum eis 
prezidento pareigas tol, kol 
Aukščiausioji emyrų taryba, iš
rinks naująjį šios nafta garsė
jančios šalies prezidentą. 

G. W. Bush ir J. Kerry rinkimų mušis baigėsi 
Washington, D.C, lapkri

čio 2 d. („Reuters"/,.Chicago Tri-
buneTBNS) — JAV prezidentas 
George W- Bush ir demokratų 
senatorius John Kerry pirma
dienį renginiais keliose itin 
svarbiose valstijose, kur sten
gėsi užsitikrinti galbūt lemia
mus rinkėjų balsus, baigė savo 
rinkimų mūšį. 

Per paskutinės, 16 valandų 
trukusios rinkimų kampanijos 
dienos mitingus G. W. Bush ir J. 
Kerry drąsino savo šalininkus ir 
kreipėsi į vis mažėjančią dar ne
apsisprendusių rinkėjų grupę. 
Tuo tarpu visuomenės apklau
sos rodo, kad abiejų kandidatų 
populiarumas yra maždaug vie
nodas ir kad rinkimų baigties 
prognozuoti neįmanoma. 

„Pasaulis stebi, ką darysite. 
Visosvmūsų šalies viltys ir svajo
nės yra ant ribos", savo šalinin
kams sakė J. Kerry. 

Kai kurios apklausos rodo, 
kad antradienio rinkimų išva
karėse kiek padidėjo J. Kerry 
populiarumas, o „Reuters" ir 
„Zogby" apklausa parodė, kad 
G. W. Bush vienu procentu len
kia savo varžovą. Apklausų to
kiose svarbiose valstijose kaip 
Ohio ir Florida rezultatai yra 
prieštaringi, bet nė vieni nerodo 
aiškaus kurio nors kandidato 
pranašumo. 

Abi stovyklos optimistiškai 
vertina savo galimybes laimėti 
ir deda viltis į antradienį nu
matytus raginimus eiti balsuoti. 
Savo vadovą ateinantiems ket
veriems metams, kuris nustatys 
Irako karo kursą, santykius su 
užsienio sąjungininkėmis ir 
ekonomikos politiką, lapkričio 
2-ąją renka daugiau kaip 100 
mln. amerikiečių. 

. Apklausos rodo, jog daugelis 
amerikiečių, prisimindami 
2000-ųjų balsų perskaičiavimą 
Floridoje, nėra įsitikinę, kad jų 
balsai bus įregistruoti. 

G. W. Bush ir J. Kerry 
karštligiškai agitavo tose pa
čiose rinkimams svarbiose vals
tijose. Išvykstančio G W Bush 
lėktuvas praskrido virš J. Kerry 

automobilių kolonos Milwau-
kee, į kurį senatorius irgi vyko 
dalyvauti mitinge. 

J. Kerry per mitingą Mil-
waukee, kuris vyko po atviru 
dangumi ir merkiant lietui, 
stengėsi padrąsinti savo ša
lininkus ir sakė. kad jie turi 24 
valandas G. W. Bush išsiuntimo 
atgal į Texas darbui užbaigti. 

Tai, kuris kandidatas už
tikrins pergalei būtinus 270 rin
kikų balsus, dabar gali nulemti 
rinkėjų aktyvumas. Teise bal
suoti iš anksto jau pasinaudojo 
daugiau kaip 5 mln. rinkėjų, gy
venančių tose valstijose, kur to
kia galimybė buvo numatyta. 
Pirmadienį Floridos valstijoje 
vėl nusidriekė ilgos rinkėjų ei
lės. 

Tuo tarpu „The Washington 
Post" antradienį svarsto tai, kas 
bus po JAV prezidento rinkimų, 
ypač jeigu būtų perrinktas 
George W. Bush, o „The New 
York Times" paskutinę minutę 
ragina amerikiečius eiti į rinki
mų apylinkes ir balsuoti. 

„Ne paslaptis, kad daugelio 
JAV sąjungininkių visame pa
saulyje, ypač — Europoje, vy
riausybių viliasi Bush pralai
mėjimo", rašo „The Vv'ashington 
Post" ir priduria, kad jeigu G. 
W. Bush grįžtų į Baltuosius rū
mus antiamerikietiškos nuotai
kos gali smarkiai sustiprėti. 

„Bush galėtų išvengti šios 
neigiamos reakcijos skubiai pa
žadėdamas padaryti JAV* ryšių 
su užsieniu atkūrimą savo an
trosios kadencijos prioritetu ir 
dažniau bei nuodugniau tartis 
su tradicinėmis Amerikos part
nerėmis, — rašoma šiame laik
raštyje. — Jei spręs milžiniškus 
iššūkius, su kuriais susidurs 
Irake, Irane, Siaurės Korėjoje ir 
kitur, Bush reikės didesnės 
tarptautinės paramos. Jis gerai 
padarytų, jeigu pasakytų tai 
nedelsdamas". 

Tačiau ,.The Vv'ashington 
Post" priduria, kad „tas iššūkis 
gali būti didžiausias John Ker
ry. jeigu jis laimes rinkimus, nes 
jam. kritikavusiam G. W. Bush 

SU PALAPINE Į BALTŲJŲ MEŠKŲ 
SOSTINĘ 
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vadovavimą ir tokiu metu, kai 
Irakas išgyvena kritišką mo
mentą, reikės pademonstruoti, 
jog jo prezidentavimas nereiš
kia, kad Amerika atsisako įsi
pareigojimo surengti ten rinki
mus ir įveikti ekstremistų judė
jimus". 

„The New York Times" ragi
na amerikiečius atlikti savo pi
lietinę pareigą, „nes likusi pa
saulio dalis pakankamai nu
sivylė Amerikos politika". 

„Jeigu žmonės Afganistane 
gali asiliukais įveikti kalnus, 
kad pasirinktų kurį nors iš aiš
kiai netobulų kandidatų, kurie 
jiems buvo pasiūlyti praėjusį 
mėnesį per pirmuosius demo
kratinius rinkimus, tai ir mes 
galime balsuoti ir priversti rin
kimų pareigūnus užtikrinti, kad 
mūsų balsai būtų įskaičiuoti", 
rašo šis laikraštis. 

Pats prezidentas G. W. 
Bush antradienį balsavo prezi
dento rinkimuose įsitikinęs, kad 
jam pavyks likti Baltuosiuose 
rūmuose dar vienai ketverių 
metų kadencijai, ir išreiškė vil
tį, jog rezultatai paaiškės labai 
greitai. 

Prezidentas ir jo žmona 
Laura balsavo savo rinkimų 
apylinkėje, kuri įrengta Craw-
ford (Texas) gaisrinėje netoli jų 
sodybos. Po balsavimo jis daly
vavo renginyje jam itin svarbio
je Ohio valstijoje. Laukti rinki
mų rezultatų prezidentas išvy
ko į Baltuosius rūmus. 

Amerikiečiai lapkričio 2 d. 
rinko ne tik savo prezidentą, bet 
ir 435 Atstovų rūmų narius, 
trečdalį senatorių, kurių iš viso 
yra 100, 11-os valstijų guberna
torius ir nemažai vietos valdžios 
pareigūnų. 

32 valstijose taip pat vyko iš 
viso 157 referendumai tokiais 
klausimais kaip homoseksualių 
asmenų santuokos ar pasiūly
mai dėl mokesčių. Aliaskos rin
kėjai per referendumą spręs, ar 
jų valstija taps pirmąja, kurioje 
suaugusiems asmenims bus lei
džiama pardavinėti, laikyti ar 
vartoti marihuaną. 

Nr.10 
Atkelta iš 3 psl. 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

Čia paaiškinus, kas atsi
tiko, mums pasakė, kad tas 
parkas yra Rockford šerifo teri
torijoje. Aiškiname, kad ne 
parke dokumentus pamėtėme, 
bet jie savo laikosi. Susisiekė 
su šerifu. Tas labai užsiėmęs, 
negali tuoj pat atvykti. Po 
penkiolikos minučių paskambi
no. Išsiaiškinome padėtį. 
Pasakė, kad galime toliau va
žiuoti be leidimo iki namų. Jei 
kar ta is įkliūtume, gali jam 
paskambinti, mus užtars. 

Vėl saulėta diena. Važiuo
jame į Lemont, į „Bravo" resto

raną cepelinų. Čia ne tik paval
gėme, bet lietuviško maisto 
gėrybių prisipirkome ir namo 
parsivežti. Tą vakarą spėjome 
pasiekti Warren Dunes parką 
prieš saulėlydį, kurį matėme 
virš Michigan ežero. Pasakiškas 
grožis. Be tolimesnių nuotykių 
grįžome namo. Rytojaus dieną 
Romas nuvyko į darbą, kur ant 
savo kompiuterio ekrano rado 
prilipintą lapelį su užrašu 
„Ursus Nordicus ingestere 
Lituanae". 

Pabaiga 

LIETUVOS KARINE ŽVALGYBA: 
NUO AGENČIŲ-TARNAIČIŲ IKI NATO 

PASLAPČIŲ SKYDO 
Atkelta iš 3 psl. 

Karinė žvalgyba ar kontrž
valgyba nėra nukreipta nė prieš 
vieną šalį. J i nukreipta preven
cijai, siekimui sutrukdyti 
neteisėtiems veiksmams, šni
pinėjimui. Nesvarbu, iš kurios 
šalies ši grėsmė kiltų. Tą mes ir 
darome. 

— Visai nesen ia i — 
rugsėjo mėnesį — Lietuvoje 
vyko NATO karinio komite
to išvažiuojamasis posėdis, 
pareikalavęs dideliu saugu
mo užtikrinimo priemonių, 
kur ias užt ikr ino ir jū s ų 
departamentas. Ar to ren
ginio metu pajutote domė
jimąsi iš nedraugišku gru
pių, grupuočių, organizaci
jų, valstybių? 

— Tikrai, pagrindinį vaid
menį užtikrinant NATO karinio 
komiteto vizito saugumą atliko 
mūsų departamentas. Grėsmės 
galėjo iškilti, bet neiškilo. 

— Kiek kainuoja AOTD 
veikla per metus Lietuvos 
mokesčių mokėtojams? 

— Deja, valstybės ir tarny
bos paslapčių įs ta tymas įpa
reigoja saugoti šią informaciją. 
Priešingu atveju mes pasidary
tume pažeidžiami, mūsų biu
džetą atskleidus, būtų matomi 
mūsų pajėgumai, mūsų galimy
bės. Darbuotojų skaičius, mūsų 
turimi resursai taip pat įslap
tinta informacija. Mes turime 
tiek, kiek mums reikėtų. Gal, 
kaip visiems, norėtųsi daugiau... 

SUOMIŲ 
APLINKOS PREMIJA — 

LIETUVOS MOKSLEIVIAMS 
Suomijos aplinkos ministe

rija dešimčiai geriausių vei
kiančių Lietuvos mokyklų 
aplinkosauginių klubų ir būre
lių paskyrė tradicinę aplinkos 
premiją. 

Šią premiją Suomijos aplin
kos ministerija skiria jau ket
virtą kartą. Šiemet, kaip ir pir
mąjį kartą (1999 metais) bei 
pernai, ją gavo moksleiviai, o 
2001 metais ja buvo pažymėtos 
savivaldybės. 

Iš gamtosauginiam konkur
sui gautų 39 pasiūlymų vertini
mo komisija atrinko 10 pagrin
dinių laimėtojų. Tarp jų — 
Kietaviškių (Elektrėnų saviv.) 

pagrindinės mokyklos būrelis 
^Atžalėlė", Kauno rajono 
Zapyškio pagrindinės mokyklos 
būrelis „Gamtos bičiuliai", 
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno 
gimnazijos būrelis „Aplinko
tyros projektai", Klapėdos 
„Versmės" vidurinės mokyklos 
Aplinkosaugos projektų ir akci
jų klubas, Panevėžio rajono 
Krekenavos M. Antanaičio vi
durinės mokyklos jaunųjų gam
tos bičiulių klubas „Gyvybės 
namai". Specialiais prizais bus 
pažymėti dar penki klubai bei 
būreliai. 

(Elta) 

VEL VIENA 
„OLIMPINĖ PANORAMA 

Čikagą dėl pašto nerangu
mo pasiekęs 2004 m. antrasis 
„Olimpinės panoramos" nume
ris, iš spaudos išėjęs prieš pat 
Atėnų olimpiadą, yra pilnas 
medžiagos apie ten dalyva
vusius Lietuvos olimpiečius. 

Šis, keturis kartus metuose 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto leidžiamas, puošnus 
žurnalas, supažindina su visais 
Lietuvos olimpinės delegacijos 
nariais, išspausdinęs ir jų nuo
traukas. 

J au pradžioje randame 
LTOK prezidento Artūro Povi
liūno ir redaktoriaus Broniaus 
Čekanausko pasisakymus, o 
taip pat pasikalbėjimą su 
olimpinės rinktinės vadovu, 
kūno kultūros ir sporto departa
mento gen. direktoriumi Vytu 
Nėniumi. 

Žurnale kiek plačiau rašo
ma apie praeityje labiau 
pasižymėjusius Lietuvos olim
piečius bei tuos, iš kurių buvo 
tikėtasi medalių Atėnuose, 
krepšinio rinktinę ir kt. Su
pažindinama ir su vieninteliu 

Lietuvos krepšinio teisėju 
Virginijumi Dovidavičiumi, 
kuris teisėjavo Atėnuose. 

Čia Lina Daugėlaitė aprašo 
ir Lietuvos televizijos darbuoto
jų komandą, kuri darbavosi 
olimpiados metu Atėnuose. Žur
nalistė taip pat rašė: „Medalį 
būtinai turėtų iškovoti Virgi
lijus Alekna ir Andrejus Zadne-
provskis, Alvydas Duonėla su 
Egidijumi Balčiūnu ir, žinoma, 
krepšininkai. O gal kuris 
Lietuvos sportininkas ir vėl 
pateiks malonią staigmeną kaip 
šaulė Daina Gudzinevičiūte 
Sydnėjuje?" 

Dabar jau žinome, kad jos 
prognozė buvo tik iš dalies 
teisinga. Pirmieji du — iš 
tikrųjų medalius iškovojo, bet 
kiti, deja, grįžo tuščiomis. O 
staigmeną Atėnuose pateikė, 
netikėtai sidabro medalį pel
niusi, septynkovininkė Austrą 
Skujytė. 

„Olimpinės panoramos" 
adresas: Olimpiečių gatvė 15, 
09200 Vilnius, Lietuva. 

E. Šu la i t i s 

A f A 
STASĖ DAMULIENĖ 

iškeliavo \ amžinus namus 2004 m. spalio 18 d. 
Paliko vyrą STASĮ, dukrą BIRUTĘ, žentą PAT-
RAEK, anūkę KELLYE. 

J ų šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Praniai Rūta, Vidas, Edivard 

A f A 
Dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

mirus ir iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą 
reiškiam žmonai dr. VANDAI ir visai šeimai. 

Gailutė ir Juozas Kazlauskai 

Visuomet pilnam iniciatyvos bei budrios dvasios 
visuomenininkui, mielam draugui 

A t A 
VYTAUTUI MAJAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn, jo žmonai VANDAI, duk
roms — DANGUOLEI, VIOLETAI ir LIDIJAI, 
sūnums — ALGIRDUI, RIKANTUI ir TAURUI 
bei jų visų šeimoms, reiškiame gilią užuojautą, 
dalyvaudami liūdesyje. 

Stefa ir Petras Kisieliai ir 
Jolitos ir Petro V. šeimos 

Brangiam broliui 

A t A 
ANTANUI BAGDONAVIČIUI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
ALOYZĄ AIDI ir jo šeimą. Liūdime kartu. 

Dr. Sofija Oželytė-Blumenfeld 
Laima Platerienė 

Vytautas Puzinauskas 
Audronė ir Mykolas Pakščiai 

Teresė ir Algimantas Landsbergiai 

P A D Ė K A ^S 
AtA 

JANUŠONIO (1941-2004) 
atminimui 
šeima prašė aukoti, 
tarp kitų organizacijų, ir 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijai 

Vytauto P. Janušonio 
gyvenimą ir darbus 
pagerbdami 
Lietuvos jaunimą aukomis 
parėmė: 

Brigita A. Bedelis, VVaunatosa, VVi, Algis ir Vida Bendorai-
čiai, Menomonee Falls, VVi, Thomas S. Burke, Algoma, Wl, 
Mary Ellis ir Mitchell Metz, Oconomovvoc, Wi, Vita J. 
Girdvainis, Lemont, IL, Palmira Janušonienė, Dousman, 
Wl, Kęstutis ir Dalia Ječius. Villa Park, IL, Aldona Kavaliū
nas, VVaukegan, IL, Rima Kazemekaityte-Roeseler. Mil-
vvaukee. VVi, Linas ir Kristina Kazlauskai, Granada Hilis, CA, 
Vidas ir Ramutė Kazlauskai. VVaukegan, !L, Vitas ir Regi
na Kazlauskai, Lemont, IL, Eriks ir Inara Krumins, Fox 
Pomt, VVi, Eleonora Kružikas, VVaukegan, !L, Latvian 
Council of Milvvaukee, Giedrė ir Stanley Milas Carisbad, 
CA, Maria Moncys, Mc Lean, VA. Dale L Murray, Brook-
*eld, W. Bernardas ir Regina Narušiai. Cary, IL, Guy ir 
Beverly Ott, Dousman, Wi, Bernice Pocius, Libertyville, IL, 
Madge Rabby, Oconomovvoc, Wl. Schober & Radtke s.c, 
Nevv Be '̂m, VVi, John ir Inger Riley, Thiensville, VVi, James 
ir Helen Sevvrey. Menomonee Falls, VVI, Milda Tomkutė 
San Diego, CA. Mana ir Monika Vygantas. Great Neck, NY 

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 
Jūsg aukos ya skirtos mokinių stipendijoms </ sva'bierrs gimnazijos 

jaunimo projektams 
"I.ithuaman Jesuits Fathers-Baltir Project" 2\ 2690 Archer Avc Lemori . iso»;w n 



-DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 3 d., t r e č i a d i e n i s 

Čikagoje ir apylinkėse 
Nauja vargonininkė V. Meilutytė 

darbuosis Cicero 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja, susidedanti iš dr. Petro Ra-
sučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, krei
piasi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB Ta
rybą iki š.m. gruodžio 20 d., 
gavus kandidato sutikimą. 
Kandidatų sutikimus siųsti 
LFB rinkimų komisijos pirmi
ninkui dr. Petrui Rasučiui: 3808 
W. 66th Str., Chicago, IL 60629. 

PROFESORIUS VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, prieš išvyk
damas į Briuselį, atsisveikins 
su lietuvių visuomene lapkričio 
7 d., sekmadienį, 12 v.p.p. PLC 
didžiojoje salėje. Norintieji 
pabendrauti kviečiami į susi
tikimą. 

KETVIRTADIENĮ, LAPKRIČIO 11 
D., 7 v.v. PLC žemutiniame 
aukšte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, koncertuos Vilniaus sty-

»ginių kvartetas. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 13"D., 
8 v.v. bus koncertas „Rudens 
romantika". Programoje daly
vaus Lietuvos iškilus solistas 
Vytautas Juozapaitis su žmona 
Egle Juozapaitiene, moterų 
vokalinio ansamblio „Eglė" 
vadove. Akompanuos pianistas 
Manigirdas Motekaitis. Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" kviečia į Lietuvos 
dailės muziejų, PLC, Lemon-
te. 

DAINUOSIME DAINUOSIME 
VISI. Lapkričio 19 d., penkta
dienį, 2 v.p.p. kviečiame visus 
dainos mėgėjus į Bočių menę, 
PLC, LLB apylinkės Socialinio 
skyriaus ruošiamą popietę. 
Akordeonui pritariant, kartu su 
dainorėliais visi dainuosime. 
Talkininkauja Lemonto Lie
tuvos dukterų, draugija. 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
sąjungos, Čikagos skyriaus 
valdyba dėkoja Genei ir Jonui 
Miglinams už 150 dol. paramą 
lietuviškoms mokykloms Vil
niaus krašte. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ draugijos metinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 4 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REI
KALŲ skyrius organizuoja iš
vyką į Bolchoi Balet (Ray-
monda). Lapkričio 13 d., šešta
dienį, 1 v.p.p. Auditorium 
Theatre. Skambinti: 630-968-
6497 arba 708-346-0756. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Čikagoje maloniai prašo visus 
klubo narius atvykti į metinį 
susirinkimą ir vaišes, vyk
siančias lapkričio 7 d., sekma
dienį, 12 v. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugijos narių susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 12:30 v.p.p. Tėviškės 
bažnyčios salėje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti. 
Programoje: valdybos praneši
mai, dabartinių reikalų tvarky
mas, bendri pietūs, Prof. Gied
riaus Subačiaus paskaita „100-
osios spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo metinės" ir 
valdybos siūlomų renginių 
aptarimas. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPA nr. 3 šaukia narių susi
rinkimą, kuris įvyks lapkričio 6 
dieną, šeštadienį, 3 v.p.p., Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje. 

LIETUVIŲ OPEROS METINIO 
vajaus pokylio vadovas Jurgis 
Vidžiūnas ir jo ta lk ininkai deda 
visas pastangas, kad šių metų 
pokylis vyktų be pr iekaiš tų . 
Turtingą v a k a r i e n ę paruoš 
Morkūnų Li thuanian Plaza Deli 
šeimininkės. Svečius linksmins 
smagi G. Juknio ir A. Pilibaičio 
šokių kapela. Negailėdami nei 
laiko, nei energijos, choras ir 
solistai, vadovaujami maestro 
A. Vasaičio, ir t a lk inami 
chorvedžių M. Motekaičio ir J. 
Grabliauskienės, repetuoja 
meninę programą. Joje svečiai 
grožėsis ištraukomis iš C. Orffo 
nuotaikingos operos „Carmina 
buraną". Jokiu būdu nepra
leiskite šio š aunaus pobūvio. 
Jei dar negrąž inote loteri
jos šaknelių, va ldyba pra
šo nedels iant j a s a t s iųs t i , o 
šalia šaknel ių pridėjusiems 
aukas, š i rdingai dėkojame. 
Vietas užsisakyti galite skam
bindami J. Vidžiūnui tel. 773-
767-5609. 

LIETUVIŲ FONDO TRADICINIS 
pokylis Rudens šventė šiemet 
įvyks lapkričio 6 d. Pasaulio 
lietuvių centro Didžiojoje salėje, 
Lemonte. Oficialiosios dalies 
metu žymiam Lietuvos poli
tikui, dabart iniam E S nariui, 
prof. Vytautui Landsbergiui bus 
įteikta dr. A. Razmos vardo 
visuomeninė premija . Vyks 
vakarienė ir šokiai. Vietas į šį 
neeilinį renginį užsisakyt i 
reikia iš anksto tel. 630-257-
1616, kviesti LF administratorę 
Laimą Petroliūnienę. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS L B 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numatyti iškil
mingi pietūs a tšaukiami , nes tą 
dieną PLC ruošia madų parodą. 

NORINČIUS PASIDŽIAUGTI ŠIO 
rudens sezono spalvomis, kvie
čiame į madų parodą „Rudens 
simfonija 2004", kuri įvyks lap
kričio 14 d., sekmadienį, 12:30 
v.p.p. PLC didžiojoje salėje. 
Pietūs - Aldonos Šoliūnienės, 
muzika - A. Andriekaus. Norin
tys užsisakyti vietas arba sta
lus, skambink i t e telefonu 
Žibutei 630-257-0153 arba 
Elzytei 630-257-8617. 

LAPKRIČIO 5 D., PENKTADIENĮ, 
6 v.v. prof. V. Landsbergis lan
kysis Vydūno fondo būstinėje 
PLC, Lemonte (kambarys 
nr.13). I susit ikimą kviečiami 
atvykti visi Akademinio skautų 
sąjūdžio na r i a i . Reikalinga 
dėvėti Korp! Vytis ir ASD spal
vas. Yra reta proga pamatyti ir 
išgirsti k a l b a n t profesorių. 
Dalyvaukime. 

LAPKRIČIO 5 D., 6:30 V.V. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
Lemonte, Tėvynės sąjungos 
konservatorių partijos rėmėjų 
Čikagos skyr ius rengia susi
tikimą su prof. Vytautu Lands
bergiu ir Graž ina Ručyte-
Landsbergiene. Po susitikimo 
įvyks pabendrav imas . 8 v.v. 
Amerikos lietuvių televizija ten 
pat filmuos atvirą pokalbį su 
prof. V. Landsbergiu . Visi 
kviečiami dalyvauti ir užduoti 
norimus k l aus imus . Daugiau 
informacijos ALTV tel. 708-
839-9022. 

Naujoji Cicero lietuvių bažnytinio choro vadovė ir \-< 
Meilutytė sekmadieniniame Cicero lietuvių subuvime. 

imnke Vilma 

Kuomet dėl įvairių kitų įsi- choro vadovė J ū r a t ė Grab-
pareigojimų gausos Cicero liauskienė, kurį laiką buvo kilęs 
lietuvius nusprendė palikti var- nerimas, kas galės ją pakeisti, 
gonininkė ir parapijos lietuvių Tačiau netrukus į jos vietą 

atėjo kita, jauna ir energinga 
muzikė Vilma Meilutytė, kuri 
dar neseniai atvyko į Ameriką. 
Ši, kelias muzikos mokyklas 
baigusi, specialistė neseniai 
buvo pristatyta per mūsų tau
tiečių sekmadieninį susirin
kimą prie kavos, vykstantį po 
lietuviškų pamaldų Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. 

Kaip atrodo, šias pareigas 
perėmusi muzikė žada toliau 
tęst i buvusios vargonininkės 
bei prieš ją tą darbą dirbusių 
žmonių rūpestį — muzika ir 
lietuviškomis giesmėmis gar
binti Dievą šioje lietuvių pas
tatytoje bažnyčioje. 

Čia norisi pažymėti, kad 
šiuo metu lietuviškas pamaldas 
laiko iš Brighton Parko atvyks
tantis kun. Jaunius Kelpšas, 
kuris tuoj pat turi skubėti į 
savo parapiją ir negali pasilikti 
pabendravimui su tikinčiaisiais 
sekmadieniniuose susirinki
muose. 

Tačiau juose kitų lankytojų 
vis ne t rūks ta . Dažnai vis 
atvyksta tautiečių iš tėvynės 
bei įvairių JAV vietovių, ku
riuos vis pristato programos 
vedėjas dr. Petras Kisielius. 

Neseniai čia pabuvojo veik
lūs darbuotojai Aldona ir 
Ramojus Vaičiai bei Liucija ir 
Vilius Hofmanai. Dažnokai į 
susirinkusius prabyla ilgesnį 
laiką Lietuvoje dirbęs Vytautas 
Zalatorius, kuris ir dabar savo 
gimtinėje praleidžia nemažai 
laiko. 

Savo mintimis dažnai pasi
dalina ir veiklioji Marija 

Lapkričio 19-21 d. Balzeko lietuvių kul tūros muziejuje vyks p rograma „Karas po karo", 
skirta par t izaninės kovos pradžios Lietuvoje 60-mečiui paminėt i . 

Lapkričio 19 d., penktadienį , 7 v.v. bus rodomas rež. V. Žalakevičiaus meninis filmas 
„Niekas nenorėjo mi r t i " (90 min.) ir rež. E. Zubavičiaus dokument in is filmas „Partizanai" 
(60 min . ) . 

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 5 v.v. vyks parodos „Karas p o karo" a t idarymas. Parodoje 
bus eksponuo jama archyvinė medžiaga, nuo t r aukos iš Lietuvos Genocido muziejaus, kny
gos, d o k u m e n t a i , žemėlapiai , taip pat a rchyvinė medžiaga iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus. Parodos a t idarymo proga kalbės LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravič ius , Leonas Maskoliūnas ir Povilas Vaičekauskas. Meninėje programoje 
girdėsite poka r io Lietuvos poeziją, muziką, literatūros kūrinius. Eiles skaitys Nijolė 
Mart inai tytė , muz ik ine dalį atliks Genės Razumienės kanklininkių ansamblis, dainuos 
Audronė S imanony tė . Paroda veiks iki 2005 metų vasario. 

Lapkričio 20 d., 7 v.v. bus rodomas rež. J. Vaitkaus filmas „Vienui vieni" (70 min.) ir 
rež. V.V. Landsbergio dokument in is filmas „Baladė apie Daumantą" (100 min.). 

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 1 v.p.p. bus rodomas rež. A. Dausos ir rež. A Grikevičiaus 
men in i s filmas „Jausmai" (90 min.) ir rež. J. Saboliaus dokument in i s filmas „Ketvirtasis 
p rez identas" (63 min . ) . 

įėjimas į renginius nemokamas . Dėl platesnės informacijos skambint i telefonu 
773-S82--6500. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

l.T)SUiS;>nf«*l(>fliinaKri,n.6(WT, 
Galimos konsultacijos šeštadienis i s 

Advoka ta s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776^742 

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

Advokatas 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200. I^emont, n . 

Cicero gimęs ir augęs ALTo pirmininkas bei kitų lietuviškų organizacijų 
veikėjas adv. Saulius Kuprys kalba sekmadieniniame Cicero lietuvių 
pabendravime. 

E. Šulaičio nuotraukos. 

Remienė, kuri pastaruoju metu 
skaitė pranešimą apie JAV 
Lietuvių bendruomenės XVII 
Tarybos suvažiavimą Phoenix 
mieste Arizonoje. 

Neretai čia galima išgirsti ir 
Cicero gimusį Saulių Kuprį, 
šiuo metu gyvenantį Riverside, 
IL, bet su savo šeima atvyks
tantį į Šv. Antano parapijos 
bažnyčios lietuviškas pamaldas 
ir sekmadieninius susitikimus. 
Jis neseniai pakvietė visus 
dalyvauti šv. Kryžiaus parapi
jos 100 metų minėjimo pamal

dose lapkričio 13 d., kurias 
aukos vysk. Paulius Baltakis, o 
jų metu giedos „Dainavos" 
choras. 

Kadangi neseniai Lietuvoje 
vyko Seimo rinkimai, tai buvo 
nemaža kalbama ir apie kandi
datus. Be to, tam tikri kalbėto
jai prabildavo ir apie JAV prezi
dento rinkimus. 

Taigi Cicero lietuviams bei 
jų svečiams temų tikrai netrūk
davo. O tai , aišku, ir susirin
kimų lankytojus labai domino. 

Ed. Šulai t is 

Paryžiaus ir New York 
mados 

„Seklyčioje" 

„Draugo" skelbimu skyrius tel . 1 773 58S 9500 
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Valandos pagal susitarimą 

Popiečių lankytojai iš pro
gramų vedėjos visada laukia ko 
nors naujo, o ypač artėjant 
šventėms. J a u nuo senesnių 
laikų, tradiciškai rengiamos 
madų parodos. O kas gi madų 
nemėgsta? Nebent tie, kurių 
naujovės ir gražūs rūbai jau 
nebedomina. „Seklyčios" pro
gramų vedėja Elena Sirutienė 
seka besikeičiantį gyvenimą 
visose srityse ir nori pateikti 
priešpiečių lankytojams. Jos 
pastangų dėka, spalio 20 d. 
„Seklyčioje" buvo suruošta ru
dens ir žiemos sezono madų 
paroda. Suruošti madų parodą 
nėra lengva, nes reikia susisiek
ti su daug asmenų ir su jais 
aptarti ką parodyti lankyto
jams. „Seklyčią" lanko įvairių 
meninių gabumų asmenys ir iš 
jų sulaukiama daug patarimų, 
ką norėtų matyti vyresnieji. Bet 
tai nereiškia, kad vyresnieji yra 
užsidarę naujovėms, jie domisi 
ir jaunų žmonių madomis. 

Elena Sirutienė sukvietė 12 
drąsuolių — iš jų net du vyrus 
— norinčių dalyvauti šioje 
madų parodoje ir parodyti 
madas šiam sezonui. Dalyvių 
tarpe buvo ponių, kurios pačios 
siuvosi rūbus, o kitos pasinau
dojo parduotuvėse išstatytais 
pardavimui šiam sezonui 
rūbais. Mūsų visuomenėje yra 
asmenų, kurie dėl įvairių 
priežasčių negali nuvykti į 
didžiąsias, puošnias krautuves 
ir todėl mielai gėrisi viskuo, ką 
pateikia madų tiekėjai. Buvo 
rodomi sportiniai, šventiniai ir 
vakariniai rūbai. 

Prie šventinio aprėdo 
reikėtų skirti tuos rūbus, su 
kuriais apsirengiama sekma
dieniais, laukiant svečių ar 
einant lankytis kitur. Šiais 
rūbais apsirengiama einant į 
koncertus, teatrus ir į panašias 
vietas. 

Į vakarinių rūbų eilę eina 
ilgos, elegantiškos suknelės su 
įvairiais pagražinimais. I 
vakarinius suėjimus ateina 
įvairaus amžiaus moterų, todėl 

ir jų rūbai yra skirtingi. Vienos 
mėgsta ilgus, kitos labai trum
pus su įvairių dydžių iškirpi
mais. Vyrai daugumoje apsiren
gia tamsiais kostiumais, bet jų 
svarbiausias tikslas pristatyti 
žiūrovams savąsias ponias. 

Madų parodoje dalyvavo 
šios išradingos ponios ir du 
vyrai: Liucija Einikienė, Juzė 
Ivašauskienė, Palmira Jakienė, 
Emilija Kantienė, Ignas Čes
nauskas , Leonarda Laba
nauskienė, Aldona Pankienė, 
Kleopatra Šimkuvienė, Rima 
Šereikienė, Antanas Paužuolis, 
Aldona Vaitienė ir Sigutė 
Žemaitienė. Kiekvieną asmenį, 
išeinantį parodyti naujausią 
"madą apibūdino Elena Siru
tienė, nes ji buvo gerai susipaži
nusi su modeliuotojomis. Dau
gelis iš jų, modeliuoja nebe 
pirmą kartą ir kai kurios pačios 
pasisiuva rūbus. Buvo ponių, 
kurios drąsiai galėjo dalyvauti 
prezidentų rengiamose puotose. 
Šią madų parodą daugumoje 
stebėjo vyresnio amžiaus 
asmenys, bet buvo ir jaunų. 

A. Paužuolis, modeliuotojų 
ir žiūrovų vardu, dėkojo Elenai 
Sirutienei už jos pasišventimą 
ruoš iant šią madų parodą. 
Suruošti, kad ir nedidelę parodą 
reikia įdėti daug laiko, kantry
bės ir dvasinio atsižvelgimo į 
įvairių asmenų galvojimus. 
Paroda praėjo pakilioje nuo
taikoje, suteikusi daugeliui 
naujų minčių — kas dedasi 
aplink mus. Iš kitos pusės, neį
manoma visų patenkinti, visa
da atsiras asmenų, kurie tik 
pr iekaiš ta is gyvena. Buvo 
asmenų, kurie sakė, kad čia 
buvo tik žaidimas, bet ar žaidi
mas neteikia įvairumo ir dži
augsmo? 

Modeliuotojai buvo apdo
vanoti raudonomis chrizante
momis ir praleido popietę ben
draudami su dalyviais prie 
„Seklyčios" šeimininkių pa
ruoštų valgių. 

Antanas Paužuol i s 
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