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Siame 
numeryje: 
Vydūno fondo 
žymuo fil. V. Mikūnui. 
Burkimės „Sietuvoje". 
„Verpstės" verpia 
veiklos gijas. Ar 
prisimenat tas 
skautiškas dainas? 

2 psl. 

Ukraina tarp dviejų 
Viktorų. Netikras 
istorikas. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai. 
Šeimininkavimo 
kertelė. 

4 psl. 

Kaip keliausime į 
Marsą. Archeologų 
atradimas. 

5 psl. 

Nauja paroda Lietuvių 
dailės muziejuje. 
„Vyturys" — kalėdinių 
giesmių koncerte. 
Mokys gaminti eglutei 
papuošalus. 

6 psl. 

* Ketvirtąją pergalę iš 
eilės ULEB t a u r ė s k r e p š i n i o 
turnyre iškovojo L i e t u v o s 
krepšinio lygos vicečempionas 
Vilniaus „Lietuvos rytas". An
tradienį šešių komandų G gru
pės ketvirtojo rato susitikime 
„Lietuvos ryto" krepšininkai 
namie 88:60 sutriuškino Bonos 
„Telekom Baskets" (Vokietija) 
komandą. Rezultatyviausiai 
nugalėtojų gretose žaidė An
drius Šležas, pelnęs 19 taškų. 

* Europos j a u n i m o (iki 
21 me tų ) u ž d a r ų p a t a l p ų 
č e m p i o n a t u i s a u s i o 28-30 
dienomis Čekijos sostinėje Pra
hoje besirengianti Lietuvos 
merginų rinktinė laimėjo tra
dicini Pavel Ross taurės tur
nyrą Slovakijos sostinėje Bra
tislavoje. Lietuvaitės grupės 
varžybose 3:2 nugalėjo slova-
kes, 7:2 sutriuškino austres bei 
4:2 įveikė čekes. 

* Lenkijoje vykus io se 
T a r p t a u t i n ė s s p o r t i n i ų šo
kių federacijos (IDSF) varžy
bose suaugusiųjų Lotynų Ame
rikos šokiuose į finalą pateko 
abi Lietuvos poros. Galutinėje 
įskaitoje Justas Kučinskas ir 
Agnė Malinauskaitė užėmė an
trąją vietą, o Gediminas Grigo-
ris bei Justina Žemaitytė tarp 
22 porų liko šešti. Nugalėjo 
Lenkijos šokėjai — Georgij Ko-
roliov ir Marta Sztobryn, o tre
čiąja vieta tenkinosi varžybų 
seimininkai Przemek Lovricki 
bei Karina Eremian. 

Naujausios 
žinios 

* Baltarusijos žurnalis
tai įsitikins, kad Lietuvoje 
gyventi gera. 

* Lenkija jau pradeda 
ruošt i s Baltijos šal ių oro 
erdvės apsaugai. 

* Lietuvos va ls tybės sko
la spalį sumažėjo, n u o metų 
pradžios — išaugo. 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.607 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Buvusioje SSRS laisva žiniasklaida džiaugiasi 
lietuviai, latviai ir estai 

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(ELTA) — Komiteto žurnalis
tams ginti neseniai at l iktas bu
vusios Sovietų Sąjungos respu
blikų viešųjų informavimo prie
monių tyrimas rodo, kad tik Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje eg
zistuoja stipri ir nepriklausoma 
žiniasklaida, sekmadienio veda
majame rašo į tak ingas JAV 
dienraštis „New York Times". 

„Po Sovietų Sąjungos žlugi
mo gimė viltis, kad milijonai 
žmonių atgaus 70 metų jiems 
užgintas pagrindines žmogaus 
teises. Dvi iš šių teisių yra pa
sisakymų ir žiniasklaidos lais

vė. Tačiau šiomis dviejomis tei
sėmis gali džiaugtis tik trijų iš 
buvusių 15 respublikų piliečiai", 
rašo dienraštis. 

„Tik Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje išaugo stipri ir nepri
klausoma žiniasklaida", rodo 
Komiteto žurnalistams ginti at
likto buvusios Sovietų Sąjungos 
šalių viešųjų informavimo prie
monių tyrimo rezultatai. 

Prasčiausia padėtis — Turk
mėnijoje ir Baltarusijoje. Bet ir 
kitose 13 buvusių sovietinių res
publikų į „galingųjų gyvenimą 
besikišantys žurnalistai yra ve
jami iš darbo ar netgi žudomi". 

„Tačiau labiausiai mus nu
vylė Rusija", konstatuoja „New 
York Times" ir cituoja Komiteto 
žurnalistams ginti vadovę Ann 
Cooper, kurios nuomone. Krem
lius aiškiai sako: „Jei negali at
sikratyti žurnalisto, nužudyk 
jį". Šalyje iki šiol neišspręsta 11 
žurnalistų nužudymo b' lų. 

Laikraštis ragina JAV prezi
dentą George W. Bush nelaikyti 
spaudos laisvės klausimo 
smulkmena ir spausti, kad būtų 
surasti Paul Khlebniko:, ameri
kietiško žurnalo „Forbes" rusiš
kosios versijos vyriausiojo re
daktoriaus, žudikai. 

„New York Times" pažymi, 
kad Vladimir Pu t in nuosekliai 
griovė spaudos laisvę, todėl da
bar kiekvienas „nepriklausomai 
bandant is elgtis žurnalistas su
siduria su didele rizika". Rusi
joje įsigali kiniškos žiniasklai
dos modelis: j i visiškai kontro
liuojama ir dažnai įbauginta. 

„G. W. Bush turė tų aiškiai 
pasakyti savo draugui Kremliu
je, jog demokratinėje visuome
nėje laisva žiniasklaida nėra 
prabanga. Nepriklausomos vie
šojo informavimo priemonės — 
viena pagrindinių žmogaus tei
sių", pabrėžiama straipsnyje. 

A. Brazauskas: mes nedemonstruojanti, mes d i rbam 
Vilnius, lapkričio 30 d. 

(ELTA) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas, nesulaukęs, kada 
prezidentas patvirtins naująjį 
ministrų kabinetą, su kandida
tais į ministrus pradėjo ruošti 
būsimos Vyriausybės progra
mą. 

Paklausus, a r su tokia sku
ba nėra demonstruojamas sig
nalas prezidentui, kad jis grei
čiau sutiktų su teikiamomis 
kandidatūromis į ministrus, A. 
Brazauskas atsakė: „Mes nede-
monstruojam, mes dirbam". 

Antradienį Algirdas Bra
zauskas Vyriausybėje buvo su
sitikęs su visais kandidatais į 
ministrus. Daugiau nei pora 
valandų trukusio susitikimo 
metu pretendentai į ministrus 
derino būsimos Vyriausybės 
programą. 

„Jos pagrindas buvo padė
tas anksčiau visų keturių parti
jų atstovų, išskiriant ir sude
dant į vieną vietą visų keturių 
partijų programų akcentus", 
kalbėjo premjeras apie būsi
mos Nukel ta į 5 psl. 

Kandidatai į ministrus: G. Kirkilas (krašto apsaugos), Ž. Padaiga (sveikatos apsaugos), G. Bužinskas (teisingu
mo), K Prunskienė (Žemės Ūkio). Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr. 

R. Pakso šalininkai sunaiki 
Viln ius , lapkričio 30 d. 

(ELTA) — Nušalintojo preziden
to Rolando Pakso šalininkai ne
sėkmingai rengto referendumo 
parašų rinkimo lapus sunaiki
no, užuot grąžinę juos Vyriau
siajai rinkimų komisijai (VRK), 
kaip reikalauja įstatymai. Už 
tai jiems gresia piniginė bauda. 

Kaip teigė referendumo ini
ciatyvinės grupės koordinato
rius Jūr ius Petreikis, lapkričio 
17-ąją, kitą dieną po parašų rin
kimo termino pabaigos, susi
rinkusi iniciatyvinė grupė nu
sprendė lapus sunaikinti ir tai 

užfiksavo specialiame protoko
le. 

„Nusprendėme, kad žmo
nių, kurie pasirašė už referen
dumą ir palaikė mūsų idėjas, 
pavardės ne turė tų būti vie
šinamos. Jei visiems transliuo
jama operatyvinė medžiaga, kas 
galėtų paneigti, kad viešai ne
bus įvardijami šie žmonės", kal
bėjo J. Petreikis. 

Koordinatorius pabrėžė, 
kad ir parašais užpildyti, ir tuš
ti lapai buvo atiduoti dokumen
tų naikinimu užsiimančiai ben
drovei, o ,.ne tualetinio popie-

šų rinkimo lapus 
riaus fabrikui". Bendrovė esą iš
davė specialų raštą, kad lapai 
tikrai buvo sunaikinti. Anot J . 
Petreikio. referendumo organi
zatoriai padarė vienintelę klai
dą — nepakvietė VRK atstovų 
stebėti dokumentų sunaikini
mo. 

Pasak VRK pirmininko Ze
nono Vaigausko, referendumo 
organizatoriai greičiausiai neiš
vengs atsakomybės — dauguma 
komisijos narių įsitikinę, kad 
jiems tur i būti surašytas admi
nistracinio teisės pažeidimo 
protokolas už lapų praradimą. 

Nudegintų dvynukų šeimai — pusė milijono 
Viln ius , lapkričio 30 d. 

(BNS) — Apeliacinis teismas 
antradienį perpus — iki pusės 
milijono litų — sumažino nude
gintiems dvynukams Zdaniams 
ir jų tėvams priteistą neturtinę 
žalą. 

Apeliacinis teismas iš da
lies pakeitė šiemet rugpjūčio 27 
dieną priimtą Kauno apygardos 
teismo sprendimą, kuriuo šiai 
šeimai buvo priteistas 1 milijo
nas litų neturtinės žalos. Tokio 
dydžio kompensacija pacien
tams Lietuvoje buvo priteista 
pirmą kartą. 

Teisėjai sakė. kad spren
dimą sumažinti neturt inę žalą 
priėmė atsižvelgę į teisingumo, 
sąžiningumo ir protingumo 
principus. 

2001 m. gruodžio 30 d. Ma
rijampolės ligoninėje gimę ne
išnešioti dvyniai Laurynas ir 
Martynas Zdaniai buvo apde
ginti ši ldant inkubatoriuje. 
Traumuotus naujagimius po to 
beveik du mėnesius gydė Kau
no medicinos universiteto kli-

Marijampolės ligoninės laikinoji direktorė L. Dubinskaitė ir ligoninės tik
slus ginantis advokatas K. Čilinskas. Mykolo Ambraso (ELTA) nuotr 

nikų medikai. Mažyliams buvo 
atliktos 3 odos persodinimo ope
racijos. 

Pagal antradienį priimtą 
teismo nutar t į , dvynukams 
Zdaniams Marijampolės ligoni
nė turės sumokėti po 200,000 li
tų, jų tėvams — Vilmai ir Gin
tautui Zdaniams priteista po 

50,000 litų. 
Šį teismo sprendimą šalys 

dar gali apskųsti. 
Anksčiau ligoninės atstovai 

teigė, kad jeigu jiems tektų su
mokėti milijoną nukentėju
siems vaikams ir jų tėvams, gy
dymo įstaiga bankrutuotų — li
goninė ir taip jau turi skolų. 

Rusai vėl 
nerimsta dėl 

interneto 
svetainės 

M a s k v a - V i l n i u s , lapkričio 
30 d. (BNS) — Rusija paprašė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos paaiškinimų dėl vėl 
a tve r to priėj imo iš Lietuvos 
prie čečėnų nepriklausomybi-
n inkų in t e rne to svetainės 
,. kavka zcenter. com". 

„Rusijos pozicija šios sve
ta inės ir jos veiklos atžvilgiu 
gerai žinoma Lietuvai. Mes jau 
kreipėmės į Lietuvos URM pa
aiškinimų dėl to", antradienį 
pranešė Rusijos URM. 

Iš tarnybinės stoties Lietu
voje anksčiau veikusi interneto 
sveta inė ,.kavkazcenter.com", 
Lietuvos Valstybės saugumo 
depar tamento (VSD) pareigū
nams blokavus stotį, nuo rug
sėjo mėnesio persikėlė į Švedi
j a 

Tačiau nuo praėjusio penk
tadienio vakaro interneto sve
ta inė „veidrodiniu" principu 
pradėjo veikti ir Lietuvoje 
ad re su ,,www.kavkazcen-
ter.net". 

In t e rne to svetainę Lietu
voje aptarnaujančios bendrovės 
„Elneta" direktorius Rimantas 
Pašys sakė, kad Lietuvoje esan
ti ta rnybinė stotis suteikia dau
giau galimybių pasiekti „kav-
kazcenter" puslapį. 

„Tai y ra atspirties taškas 
tiems, kas nori skaityti. Ban
doma juos užgniaužti. Jie dabar 
veikia Švedijoje, Lietuvoje jau 
yra šešėlis, artimiausiu metu 
bus a t i d a r y t a s ir Suomijoje. 
Taip s u m a ž i n a m a IP adreso 
apkrova", aiškino R. Pašys. 

Naujasis Seimo pirmininko 
pavaduotojas Įtariamas 

ryšiais su KGB 
Vilnius , lapkričio 30 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas kreipėsi į 
Valstybės saugumo departa
mentą (VSD), prašydamas pa
tikrinti, a r jo pavaduotojas Al
fredas Pekeliūnas nenuslėpė sa
vo ryšių su Sovietų Sąjungos 
valstybės saugumo komitetu — 
KGB. 

Tai antradienį patvirtino 
pats A. Paulauskas. Vėliau jis 
tą patį patvirtino ir uždarame 
susitikime su Tėvynės sąjungos 
(TS) frakcija. 

Antradienį su A Paulausku 
susitikęs A, Pekeliūnas žurna
l is tams tvirtino niekada su 
KGB nebendradarbiavęs, o apie 
jo įtraukimą į rezervo sąrašą 
girdįs pirmą kartą. 

„Aš pirmą kartą išgirdau, 
kad aš turiu kažkokį ryšį su 
KGB. Nesu turėjęs jokio tiesio
ginio kontakto nė su vienu pa
reigūnu nė vienu momentu. 

Sensacijos čia nėra", teigė Sei
mo pirmininko pavaduotojas. 

Pagal Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjun
gos sąrašą į Seimą išrinktas A 
Pekeliūnas teigė Seimo pirmi
ninko kabinete susipažinęs su 
pastarajam pateikta medžiaga. 

„Pasirodo, jog 1985 mano 
karinės įskaitos kortelė at
sidūrė saugumo organuose, kur 
parašyta 'političeskij' (politinis) 
statusas. 1990 metais buvo gau
tas užklausimas, ar aš galiu 
būti įtrauktas į KGB atsargos 
karininkus", sakė A. Pekeliū
nas. 

A Paulauskui buvo pateik
ta medžiaga, kurioje teigiama, 
jog 1990 metų rugsėjį A. Pe
keliūnas buvo įtrauktas į KGB 
komandos 300/1400 B, kurią su
darė atsargos karininkai ir ka
reiviai, sąrašus. 

Paskelbus „visiškos karinės 
parengties" Nukelta į 5 psL 

Lietuvos prezidentas neatmeta 
galimybės vėl vykti į Ukrainą 

Vilnius , lapkričio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, prieš keletą 
dienų sudalyvavęs sėkmingoje 
tarptaut inėje tarpininkavimo 
misijoje sprendžiant konfliktą 
dėl valdžios Ukrainoje, yra pasi
ryžęs ir vėl vykti į Kijevą, jei tai 
bus būtina. 

Tai j is pareiškė interviu 
„Žinių radijui" antradieni, ko
mentuodamas krizę Ukrainoje 
ir jos sprendimo būdus. 

V. Adamkus ir Lenkijos pre
zidentas Aleksandr Kwasniews-
ki, taip pat Rusijos, ES ir ESBO 
atstovai, pakviesti kadenciją 
baigiančio prezidento Leonid 
Kučma, tarpininkavo praėjusį 
penktadienį Kijeve susodinant 
už derybų stalo dėl šalies prezi
dento posto besiginčijančius 
Viktor Janukovič ir Viktor Juš
čenko. 

Provakarietis V. Juščenko 
kalt ina Maskvos remiamą V. 
Janukovič pavogus iš jo pergalę 
per prezidento rinkimus, ku
riuose, tarptautinių stebėtojų 

teigimu, buvo gausybė pažeidi
mų ir falsifikacijos faktų. 

V. Adamkaus nuomone, val
džios problemą Ukrainoje ga
lėtų išspręsti ir didžiulę įtampą 
šalyje sumažinti pakartotinai 
surengtas antrasis prezidento 
rinkimų ratas, kuriame vėl su
sirungtų V. Juščenko ir V. Janu
kovič. 

„Kito kelio nėra — tik teisi
nis, reikalaujant, kad būtų vėl 
surengti antrojo rato rinkimai", 
sakė V. Adamkus. 

Padėtį Ukrainoje ir galimus 
politinės krizės sprendimo bū
dus V. Adamkus aptarė ir su 
Vilniuje dirbančiais Europos 
Sąjungos valstybių ambasado
riais. 

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, antradienį 
surengtuose pietuose su amba
sadoriais V. Adamkus, pristaty
damas kelionės į Kijevą rezulta
tus, sakė. kad pasiektas didelis 
laimėjimas, jog Ukrainos prezi
dento rinkimų kampanijos da
lyviai sėdo prie derybų stalo. 

Seimo etikos sargams vadovaus 
A. Monkevičius 

pirmininkas, kartu pripažinęs, 
jog siūlymas užimti Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
ko postą jam buvo staigmena. 

„Aš nemanau, jog šitas dar
bas yra pyragai. Tai darbas, ku
ris reikalauja ir papildomos 
emocinės įtampos, ir papildo
mos atsakomybės", pridūrė A. 
Monkevičius. 

Etikos ir procedūrų komisi
jos pirmininkas buvo išrinktas 
slaptu balsavimu iš dviejų kan
didatų. A. Monkevičius gavo 5, 
buvęs komisijos pirmininkas 
socialdemokratas Algimantas 
Salamakinas — 4 balsus. 

Komisijos narė liberalcen-
tristė Dalia Teišerskytė apgai
lestavo, jog valdančioji daugu
ma nusprendė pakeisti Etikos 
ir procedūrų komisijos pirmi
ninką. 

Pagal valdančiąją koaliciją 
sudariusių keturių partijų susi
tarimą šios komisijos postas 
atiteko NS frakcijai. 

Šaltinių teigimu, A. Sala
makinas nėra priimtinas dau
giausia mandatų Seime iškovo
jusiai Darbo partijai, kurios va
dovas Viktoras Uspaskichas 
anksčiau ne kartą buvo svars
tytas Etikos ir procedūrų ko
misijoje. , 

Algirdas Monkevičius 
Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr 

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisijos pirmininku 
slaptu balsavimu išrinktas 
Naujosios sąjungos <NS, social
liberalų) frakcijos narys Algir
das Monkevičius. A. Monkevi
čius laikinai eina švietimo ir 
mokslo ministro pareigas, kol 
bus patvirtinta nauja Vyriausy
bė. 

„Etikos dalykai man, kaip 
pedagogui, yra artimi", žurna
listams sakė naujasis komisijos 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://kavkazcenter.com
http://www.kavkazcen-
http://ter.net
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VYDŪNO FONDO VARDO 
ŽYMUO 

FIL VYTAUTUI MIKUNUI 

ODĖ-11 • 

Vydūno fondas, 2004 m. 
spalio 16 d., švenčiant Aka
deminio skau tų sąjūdžio 80 
metų jubiliejų, specialiu VF 
žymeniu pagerbė ir apdovano
jo vieną savo ta rpe veikliausių 
ir labiausiai nusipelniusių 
narių — filisterį v.s. Vytautą 
Mikūną. Pasižymėjusiam kul
tūr inėj , mokslinėj a r visuo
meninėj veikloj, VF plakėte ir 
bronzinis Vydūno medalis, filis
teriui V. Mikūnui buvo įteikti 
iškilmingos jubiliejinės šven
tės vakarienės metu. Nors šven
tės dalyviai šio asmens pa
rinkimui šimtu procentu pri
tarė, daugiau nustebusio salė
je žmogaus, kaip pats kuklusis 
Vytautas Mikūnas, tu rbū t ne
buvo. Tai buvo s ta igmena, 
paslaptyje išlaikyta iki to mo
mento. 

Vy tau tas Mikūnas , prieš 
pora metų patikėjęs VF valdy
bos p i rmin inko pare igas fil. 
Šarūnui Rimui, pasiliko kartu 
su fil. J ū r a t e Variakojiene, vi
cepirmininko pareigose, toliau 
rūpinasi ir dirba fondo gerovei. 
Taip tampria i per 37-nių metų 
vadovavimą jo vardas suaugo 
su Vydūno fondu, jog ne kartą 
kai kurie kreipėsi į jį, kaip į 
patį Vydūną! 

Neįmanoma išvardinti visų 
Vytauto Mikūno nuopelnų, bet, 
žvelgiant į VF veiklą, j am esant 

valdybos pirmininku, matyti 
neeilinio asmens vizija, ir pasi
aukojimas. Žinoma, tai parei
kalavo taip pa t daug kantrybės 
ir pasiaukojimo iš šeimos — 
žmonos Jo lan tos ir dukros 
Daivos. Ačiū joms! Vytautui 
Mikūnui vadovaujant , buvo 
išmokėta 220-čiai asmenų (12-
oje valstybių) paskolos studijų 
re ika la lms , 49-niems asme
nims negrąžinamos stipendijos 
studijuoti l i tuanis t iką , 165 
stipendijos Lietuvos s tuden
t a m s ir 7 a smen ims A.S.S. 
Garbės narių: Sofijos Čiurlio
n ienės , Vincės Jonuška i t ė s -
Zaunienės, prof. Igno Končiaus, 
prof. Stepono Kolupailos ir 
Broniaus Kviklio vardais pa
žymėjimai bei piniginės do
vanos. Per tą patį laiką VF 
vardo metinių žymenų ir pini
ginių dovanų buvo skir ta 20-čiai 
asmenų, o 12 jaunuolių baigė 
lietuviško visuomeninio darbo 
kursus . Be to, buvo išleista 18 
knygų (2 knygos išleistos dviem 
laidom) ir dar 4 knygos tebėra 
ruošiamos spaudai . Išleisti du 
Lietuvos žemėlapiai (iliustraci
nis ir topografinis) ir 1,185,000 
vienetų kalėdinių atviručių. 

Šalia tiesioginių adminis
tracinių pareigų Vydūno fonde, 
Vytautas Mikūnas parengė ir 
suredagavo šias knygas: Vy
dūno „Laiškai skautams" ir 

r 

fil. V y t a u t a s M i k ū n a s pr iė jo redaguotų i r V y d ū n o fondo išleistų knygų . Švenčiant A k a d e m i n i o s k a u t ų sąjūdžio 
80 m e t ų s u k a k t į , fil. V. Mikūnui buvo į t e i k t a Vydūno fondo vardo premija, žymuo ir V y d ū n o meda l i s . 

fil. J ū r a t ė s V a r i a k o j i e n ė s nuotr . 

„Mano tėvynė", J . Jakšto „Ne
priklausomos Lietuvos istorija", 
A. Merkelio „Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka", „Vy
dūno fondui 40 metų", Vydūno 
„Sieben Hundred Jahre Deutch-
Litauischer Beziehung" II laida, 
E. Gudavičiaus „Lietuvos isto
rijos" I tomą. Redakcinį darbą 
teko dirbti dvejus metus (1962-
1964), redaguojant „Ad Melio-
rem" biuletenį ir penketą metų 
(1990-1995) „Mūsų Vytis" žur
nalą. Be to, bendradarbiavo 
Lietuvių enciklopedijoje „Skau
tų aide" ir „Drauge". 

Vytautas Pranas Mikūnas 
gimė 1922 m. sausio 5 d. ir 
vaikystę praleido Pilviškiuose, 
Sūduvos lygumose, prie apdai
nuotosios Šešupės. Ten, būda
mas 6 metų, pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą, 1932 m. įsto
jo į progimnaziją ir vėliau tęsė 
mokslą Aukštesniojoje preky
bos mokykloje, Kaune. Mokslą 
baigė 1941 m. birželio mėnesį, 
vos savaitę prieš prasidedant 
karui . Dalyvavo pasipriešinime 
prieš okupantą (su dviem drau
gais miestelio aikštėje iškėlė 
trispalvę). Kad išvengtų oku

panto padiktuotų prievolių, 
išvyko dirbti į Kauno „Para
mos" kooperatyvą buhalteriu, o 
iš ten į Vilnių, dirbti 
Geležinkelių valdyboje. Čia įsto
jo į Vilniaus universiteto eko
nomikos fakultetą (1942), 
dainavo „Varpo" chore, buvo 
choro valdybos pirmininkas. 
Ekonomikos mokslus baigė jau 
pasitraukęs Vokietijon, Albert-
Ludwigs universitete, Frei-
burg/Br. Deja, dėl emigracijos į 
JAV, tesuspėjo išlaikyti tik dalį 
egzaminų. Sunki pradžia Pen-
nsylvanijoj (1949) privertė ieš
koti darbo kitur. Atvykęs į 
Čikagą, 1952 m. sukūrė šeimą, 
studijavo ir dirbo keliose įstai
gose, kol pasisekė gauti darbą 
„Metropolitan Saniatary Dis-
trict". Išdirbęs 28 metus, 1986 
m. išėjo pensijon. 

Kaip Vytautas Mikūnas 
rašo savo curriculum vitae, gy
venimą su Lietuvių skautų 
organizacija surišo .1932 m., 
įstodamas į Vytauto Didžiojo 
skautų draugovę. 1938 m. bai
gė skautų vadų kursus Kar
mėlavoje. Gyvendamas Vokie
tijoje, Freiburge įkūrė skautų 

organizaciją, o Čikagoje Korp! 
Vytis, kur iame ėjo pirmojo 
valdybos pirmininko pareigas. 
Vėliau teko eiti Korp! Vytis 
centro valdybos pirmininko 
(1953-1956) ir A.S.S. Vadijos 
pirmininko (1962-1964) parei
gas ir būti L.S.S. pirmijos na
riu (1973-1975). 

Vytautas Mikūnas yra 
Korp! Vytis, Norvegų - Lietuvių 
draugijos ir Vydūno draugijos 
Vilniuje garbės narys. Apdo
vanotas L.S.S. ordinais: Už 
nuopelnus (1948), Lelijos 
(1968), Padėkos (1971), Gele
žinio Vilko (1984) ir L.D.K. 
Gedimino (2002), kurį jam 
įteikė LR prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Šiais metais, specialiu Vy
dūno fondo žymeniu ir Vydūno 
medaliu apdovanotąjį fil. v.s. 
Vytautą Mikūną sveikiname, 
jam dėkojame ir džiaugiamės 
jos visais nuveiktais darbais 
tėvynei bei skautijai. Linkime 
daug sveikų, našių ir darbingų 
metų Dievo, tėvynės ir artimo 
tarnyboje. 

fil. R i tonė Ruda i t i enė 

Burkimės „SIETUVOJE / / 

Kas t a „Sietuva"? Tai Či
kagos didmiesčio plačiose apy
linkėse išsibarsčiusiuose prie
miesčiuose gyvenančių LSS 
skaut in inkių i r vyr. skaučių 
draugovė, tur int i daugiau negu 
40 narių. 

Mūsų šūkis: „Visos už vie
ną, viena už visas!" Sueigų tik
slas: „Kiek jėgos leidžia, tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui". 

Mūsų sueigos vyksta vieną 
kartą per mėnesį, šeštadienį, 1 
vai. p.p., PLC, Lemonte. 

Sueigos pradedamos pačių 
sesių pasir inkta malda. Po mal
dos ir t rumpo susikaupimo per
skai tomas praėjusios sueigos 
protokolas. Tada draugininkės 
pranešimai. Aptar tus einamuo
sius re ika lus ir sesėms pa
reiškus savo nuomones bei 
pasiūlymus, tolimesnę sueigos 

eigą vesti kviečiama t am 
pasižadėjusi sesė, jos pasirinkta 
tema. Kar ta is sueigos vedėja 
pakviečia prelegentą. Po pa
šnekesio b ū n a k laus imai ir 
diskusijos. Paskui įvedami juo
kai ir dainos. 

Kiekvieną mėnesį minimi 
sesių gimtadieniai (kiek metų 
sukanka — neklausiama). 

Sueigose' paminimos religi
nės, taut inės ir kitos tradicinės 
šventės . Sueigos baigiamos 
„Ateina nakt is" giesme. Paben
dravimui savanorės paruošia 
kavą ir užkandėlius. 

Kviečiame visas dar neprik
lausančias seses jungt is į mūsų 
vis didėjantį ratą. 

Budėkime! 

ps. I r e n a K i r k u v i e n ė 
draugininke 

. .S ie tuvos" d r a u g o v ė s sesės a p t a r i a p a s i r u o š i m a būs imai sueigai. Iš kairės: Sofija Je l ion ienė , Mary t ė Č e m i ū t ė , 
J o l a n t a M i k u n i e n ė , Danutė Bilaiš ienė, A l d o n a Mart ienė . Danutė Elsbergienė. 

/ / Verpsčių" sueigoje 
Gražiai, nors ir labai neno

romis, išlydėjusios sesę Nijolę 
Užubalienę į tolimąją Austra
liją, „Verpstės" susinešė savo 
„kuodelius" į šio rudens pirmąją 
sueigą pas Dalią Povilaitienę 
lapkričio 15 d. Susėdusios ratu, 
ka r tu „verpė" daugiau kaip tre
jetą valandų. Lengva joms buvo 
surasti gražiąją Povilaičių sody
bą, nes jau iš tolo kvietė namų 
šeimininko aukštai iškelta ir 
vėjelyje smagiai plevėsuojanti 
trispalvė. Visą vasarą tik prabė
gomis, ar net visiškai nepasi-
matę , ko gi tos „Verpstės" ir jų 
rateliai nepriverpė? 

Pirmiausia, susimokėjo na
rio mokestį ir išsirinko naują 
vadovybę ateinantiems me
tams. Vyriausia „Verpste" tapo 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, o 
iždininkės ir reikalų vedėjos 
pareigas toliau sutiko eiti Vida 
Rimienė. Perskaičius Nijolės 
Užubalienės labai jautrų laišką, 
buvo pasiūlyta, kad ji būtų 
pakel ta į „Verpsčių" būrelio 
Garbės nares. Šiam pasiūlymui, 
visos vienbalsiai pritarė. Rei

kėjo aptart i ateinančių metų 
veiklą. 

Tradicinės „Verpsčių" Kū
čios su žvakių uždegimo ir kito
mis apeigomis bus gruodžio 16 
d., 6 vai. vak., pas Ireną Ke-
relienę. Aptarėme, kur ir kam 
skirti būrelio kalėdinį gerąjį 
darbelį. Daug yra labdaros 
reikalingų organizacijų, bet šį 
kartą būdamos skautės, nu
tarėm paremti kurį nors, 
finansinės paramos reikalingą, 
skautišką-lietuvišką vienetą 
Pietų Amerikoje. 

Kita — Susimąstymo dienos 
sueiga, kartu švenčiant Vasario 
16-ąją, bus vasario 14 d. Net 
kelios sesės siūlė savo vaišingus 
namus, bet sueigai vietovės 
parinkimas priklausys nuo 
artėjančios žiemos — šalčio, 
sniego ir ledo. 

Besivaišinant skaniais 
priešpiečiais ir besidalinant šių 
dienų lietuviško gyvenimo 
įvykiais, greitai prabėgo popietė 
ir teko atsisveikinti iki kito 
karto. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pCsies, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

EDMUNDAS VTŽNAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kaibame lietuviškai 
S918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
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 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą 
Susitarimui kabėti angKkai arta ietuvSkaL 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashtngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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Oak Lawn, IL 60453 
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ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

AK TOS DAINOS... 
Taip tos senosios dainos... 

Ar atsimeni jas, mielas Broli, 
brangi Sese? Tas, kurias pra
ėjusio šimtmečio šeštajame de
šimtmetyje skautiškose stovyk
lose prie laužų dainavote. Ne 
tik dainavote, bet visa širdim ir 
siela į dainas įsijausdavote. 
Atsimenat? O, kokie gražūs 
buvo tada vakarai, kokia skam
bi jūsų daina, kartu su laužo 
žiežirbomis j žvaigždėtą padan
gę kylanti. Jūs mylėjote dainą... 
Ir tą meilę ateinančioms kar
toms diegti siekdami. Akade
minio skautų sąjūdžio 40 metų 
sukakt į pažymėti, išleidote 
dalies tų skautiškų dainų 
plokštelę, kurios dėka kelis 
dešimtmečius skautiška daina 
skambėjo ne vien stovyklose, 

namuose ir lietuviškų radijo 
valandėlių laidose. 

Metams slenkant, sudilo 
plokštelės, pasikeitė ir garsinio 
perdavimo aparatūra, ir tos 
dvasią keliančios dainos pasi
darė retai girdimos, o jų vis dar 
pasigendama. Tai, Akademinio 
skautų sąjūdžio 80-ąją sukaktį 
šiemet minint, Vydūno fondas 
skautiškų dainų mylėtojams 
suteikė malonią staigmeną — 
„Laužų aidai" įrašą juostelėje 
išleista nedideliu tiražu, o pak
lausa didėja, tad ilgai nedelsda
mi kreipkitės į Vydūno fondą 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. Čikagoje gaunama 
„Seklyčioje". 

prn. 

„Džiugo" tunto iškyla 
Šiais metais rugsėjo 28—tą 

dieną, Melbourno (Australia) 
skautės , skautai, paukštytės, 
vilkiukai ir vienas gintarėlis 
plaukė laivu — ekskursija 
Maribymong upe. 

Išplaukė iš Footscray ir 
plaukė apie 2 vai. Laivo kapi
tonas visą kelią aiškino ir 
pasakojo apie įdomias vietas. 
Rodos visi girdėję apie šią upę ir 
yra pravažiavę tiltu, bet buvo 
įdomu išgirsti upės istoriją. 

Po išvykos Lietuvių namuo
se — visi susirinko ir valgėm 

blynus, blynus ir dar blynus. 
Blynus iškepė tuntininkė v.s. 
Danutė Lynikienė ir viena ma
ma — Aida Tučiūtė-Žilinskienė. 
Vyko žaidimai ir sueiga. 
Sueigos vadovai buvo ps. Dona 
Gaylard, s.v. Rimvydas Statkus 
ir vyr. s. Jessica Rutkauskaitė. 
Žaidimus suorganizavo sesė 
Rasa Statkuvienė. Sugiedojom 
„Ateina naktis" ir labai patenk
inti sueiga, išsiskirstėme į savo 
namus. 

Vyr. Sesė 
(„Tėviškės aidai", Nr. 23) 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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NETIKRAS ISTORIKAS 
PI M. PLK. LTN. A. NAVAITIS 

Neseniai pas i rodė didelė, 
beveik 50 Lt kainuojant i , Jono 
Užurkos knyga „Lietuvos ka
r iuomenės a t k ū r i m a s 1988— 
1991 metais". 

Knygos au to r iu s , var ty
damas nuo laiko page l tus ius 
archyvinius dokumentus , sura
do daug „nauja" Lietuvos istori
joje. „Kronta" leidyklos darbuo
tojai, kažkodėl nepat ikė jo J . 
Užurkos nauja is i s tor in ia is 
atradimais ir įdėjo paskut in iam 
puslapyje pastabą: „Už teksto 
turinį atsako knygos autorius". 
Pirmiausia kelia nuostabą kny
gos pavadinimo ir tur in io neati
tikimas. Kariuomenės a tkūr imo 
periodas nurodytas nuo 1988 iki 
1991 metų, tuo t a rpu knygoje 
pateikiami dokumenta i ir epi
zodiškai aprašomi įvykiai api
ma periodą nuo 1918 m. Nepri
klausomybės kovų iki 2002 m. 
Autorius didžiausią dėmesį 
skiria visuomeninės organizaci
jos — Lietuvos a tsargos kari
ninkų sąjungos (LAKS) atsikū
rimui. Tačiau LAKS ats ikūrimo 
anaiptol nega l ima pri lygint i 
Lietuvos Respubl ikos kar iuo
menės atkūrimui, o tuo labiau 
piršti mintį, kad LAKS atkūrė 
Lietuvos kariuomenę. 

Pažiūrėkime, ką nauja Lie
tuvos istorijoje a t r a d o Jonas 
Užurka. „Vyriausiuoju karo 
vadu 1919 m. balandžio 26 d. 
buvo paskir tas gen. Silvestras 
Žukauskas" — teigia autorius 
(37 psl.). I s to r ikas dr . G. 
Surgailis ir gen. St. Rašt ikis (žr. 
jo raštų IV t. 27 psl.) mini, kad 
tą dieną gen. S. Žukauskas buvo 
pask i r tas Genera l in io štabo 
viršininku, o 1919 m. gegužės 7 
d. Vyriausiuoju k a r i u o m e n ė s 
vadu. 

. „Parubežinės (t.y. valsty
binės sienos apsaugos) brigados 
vadas pik. P. Kubil iūnas — pir
masis Lietuvos ka r iuomenės 
savanoris", — tvir t ina J . Užur
ka (45 psl.). Savanoriai Apsau
gos komisijoje, p radė t i regis
truoti 1918 m." Pik. P. Kubi
liūnas grįžo į Lietuvą 1919 m. 
Iki J. Užurkos „atradimo" pir
muoju Lietuvos savanoriu buvo 
laikomas gen. št. pik. K. Škirpa. 
1918 m. balandžio mėn., Lie
tuvos Tarybai pradėjus regis
truoti inteligentus į valstybės 
darbą pagal specialybes, K. 
Škirpa pirmuoju užsiregistravo 
į Lietuvos ka r iuomenę („Lie
tuvos rytas" Kr. 38, 1995.02.15). 

„1236.06.13 p r i e Durbės 
ežero Lietuvos ka r iuomenė 
sumušė jungt ines kryžiuočių ir 
kalavijuočių pajėgas (žuvo Livo
nijos magistras, Prūsijos mar
šalas...), — rašoma autor iaus 
knygoje (53 psl.). A. Šapokos 
istorijoje ir enciklopedijose ki
taip: 1236 m., tik ne birželio 13 
d., o rugsėjo 22 d. įvyko kau
tynės prie Šiaulių, k u r buvo 
sutriuškintos kalavijuočių pajė
gos. Mūšis prie Durbės ežero 
įvyko žymiai vėliau, 1260 m. lie
pos 13 d. ir čia žuvo J . Užurkos 
minimi Livonijos mag i s t r a s , 
Prūsijos maršalas . 

Autorius klaidina skaityto
ją, teigdamas, kad Melno taikos 
sutart is buvo pasirašyta 1422 
m. rugsėjo 22 d. (54 psl.). Encik
lopediniai šaltiniai (A. Šapoka, 
LTE) nurodo kitą datą, būtent, 
tų pačių metų rugsėjo 27 d. 

„1917.06.18 Petrograde pir
majame lietuvių karių suvažia
vime įkurta Rusų armijos Lie
tuvių karių sąjunga" (54 psl.), 
— dar vienas abejonių keliantis 
teiginys. Ats. pik. St. Knezys 
rašo, kad pirmasis visos Rusijos 
lietuvių kar ių suvaž iav imas 
įvyko 1917 m. gegužės 27-29 d. 
Petrograde, Demidovo gimnazi
jos rūmuose (žr. „Kardas" 2000 
Nr. 2 psl. 5). 

Knygoje rašoma, kad 1919 
m vasario 13 d. 1—ašis pėst. 
puikas užėmė Alytų (56 psl.). 
Skaitytojas, nors kiek susi
pažinęs su Lietuvos nepriklau-
aomybės kovų istorija, žino. kad 

būtent tą dieną 1-asis pėst. 
pulkas, spaudžiamas gausesnių 
bolševikų jėgų, pasitraukė iš 
Alytaus. 

„1919.10.25 įkurtas 1-asis 
husarų Lietuvos didžiojo etmo
no Jonušo Radvilos pulkas..." 
(57 psl.) — dar vienas abejoti
nas teiginys. 1939 m. rugsėjo 
mėn. 1-asis husarų pulkas šven
tė savo 20-metį. Tų pačių metų 
„Kario" Nr. 35 duota pulko 
istorija. 1919.01.09 prie Kauno 
Komendantūros pradėtas orga
nizuoti 1-mas raitelių eskad
ronas, o 1919.02.04. — 2-ras 
eskadronas . 1919.05.12 abu 
eskadronai sujungti į 1-ąjį 
lietuvių ra i te l ių pulką, kiek 
vėliau pervadin tas — 1-uoju 
kavalerijos pulku. 1922.04.11 — 
jis pervadintas 1-uoju husarų 
pulku ir t ik 1927.09.25 — 1-uo
ju husarų DL Etmono kuni
gaikščio Jonušo Radvilos pulku. 
Taigi akivaizdu, kad pulko 
istorijoje datos, kurią išrado J. 
Užurka, nėra. 

„1932.06.14 išbandytas karo 
lakūno aviakonstruktoriaus A. 
Gustaičio lėktuvas ANBO-1", 
— meluoja J . Užurka (58 psl.). 
Tiesiog reikia stebėtis, iš kur 
ištraukiamos tokios datos. 1932 
m. tik ne birželio 14 d., o liepos 
14 d. buvo išbandytas ANBO-
IV, ANBO-1 išbandytas 7 me
tais anksčiau — 1925 m. liepos 
14 d. 

„1939 m. rugsėjo 9 d. Ge
neralinio štabo viršininkas pik. 
S tankai t i s duoda trumpus 
nurodymus", — dar vienas 
klaidinantis teiginys (60 psl.). 
Generalinis š tabas pagal 1935 
m. sausio 1 d. įstatymą tapo 
Kariuomenės štabu. Nuo 1939 
m. kovo mėn. iki 1940 m. rug
pjūčio vidurio kariuomenės 
štabo viršininku buvo gen. St. 
Pundzevičius. Gen. št. pik. M. 
Stankai t i s buvo II divizijos 
štabo viršininkas. 

J. Užurka rašo, kad sovietų 
okupacijos pradžioje Palangos 
oro uoste „buvo sutelkta beveik 
visa Lietuvos aviacija" (69 psl.). 
Iš tiesų tuo metu Palangoje tik 
1-oji naikintuvų eskadrilė atli
kinėjo šaudymo pratimus. 2-oji, 
7-oji eskadrilės ir Karo aviaci
jos mokykla buvo Kaune, 3—oji, 
4—oji ir 5-oji eskadrilės — 
Šiauliuose, 6—oji, 8-oji eskad
rilės buvo dislokuotos Pane
vėžyje. 

„Garbingą antinacinę kovą 
buvo pasiryžę tęsti ir Lietuvos 
kariai, susibūrę į gen. P. Ple
chavičiaus organizuotą Vietinę 
rinktinę..." — rašoma knygoje 
(85 psl.). Toks teiginys neatitin
ka tikrovės. Gen. P. Plecha
vičius aiškina, kad Vietinė rink
t inė buvo įkur ta palaikyti 
tvarką k r a š t e ir kovoti su 
plėšikaujančiais sovietiniais 
partizanais (žr. „Generolas Po
vilas Plechavičius". Brooklyn, 

• 1978; 93-94 psl.). 
Autorius painiojasi skelb

damas okupacinės kariuomenės 
skaičių. „1940.06.15 valstybės 
sieną peržengė 250,000 karių 
(89 psl.), nors tik ką tvirtino (70 
psl.), kad prieš Lietuvos ka
riuomenę „buvo mesta per 
150,000 sovietų karių". 

„1945.04.12 Budninkų 
kaime (Marijampolės aps.) įvy
ko kautynės, kuriose partizanai 
nukovė per 100 enkavedistų", — 
rašoma knygoje (89 psl.). Tų 
kautynių l iudininkas kun. J. 
Lelešius — „Grafas" mini, kad 
Budninkų kautynėse žuvo apie 
90 enkavedistų (žr. jo ir L. Ba
liukevičiaus knygą „Dieno
raščiai", 181 psl.). 

Teigiama, kad 1945 m. rug
pjūčio 6 d. Palių kaime (Ma
rijampolės apskr.) įvyko parti
zanų kautynės su okupanto ka
riuomene, kur buvo „nukauta 
per 200 enkavedistų" (90 ps l ) . 
Palios nė ra ka imas , o plyn-
raistinė aukštapelkė, apimanti 
per 1,500 ha plotą. Iš tikrųjų 
Žuvinto Paliose 1945 m. rug
pjūčio 5-9 d. kpt. S. Staniškio 
vadovaujami laisvės kovotojai 

kovėsi su sovietų kariuomene, 
kuri naudojo ne tik artileriją, 
bet ir aviaciją. 

Bet grįžkime atgal į 67 psl. 
ir įsigilinkime j J. Užurkos tei
ginį: „Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Vitkauskas su pir
mos divizijos vadu gen. J. Čer
nium ir Krašto apsaugos minis
terijos Ypatingojo skyriaus 
viršininku gen. M. Rėklaičiu 
buvo išvykęs į susitikimą su 
sovietinės armijos atstovais, 
kur aptarė papildomą Raudo
nosios armijos dalinių įžygia-
vimą į Lietuvą. Lietuvos kariuo
menei įsakyta nesipriešinti ir 
draugiškai sutikti žygiuojančius 
sovietinius dalinius". 

J . Užurka vėl sumelavo. 
Tuo laiku gen. M. Rėklaitis bu
vo III divizijos vadas ir gyveno 
Šiauliuose. Ypatingojo skyriaus 
ryšiams su SSRS kariuomene 
viršininku 1940.06.01 paskirtas 
gen. št. pik. St. Zaskevičius. 
(„Karys" 1940 m. Nr. 24, psl. 
643). Knygos autorius leidžia 
skaitytojui suprasti, kad tada, 
kai kariuomenės vadas buvo 
išvykęs, kažkas davė kariuo
menei įsakymą nesipriešinti . 
Tas „kažkas" knygos autoriaus 
įvardijamas šitaip: „Gavusi ulti
matumą, A. Merkio vyriausybė 
davė įsakymą kariuomenei nesi
priešinti" (65 psl.). 

Tai rodo, kad J . Užurka 
puikiai sugeba manipuliuoti 
„nuo laiko pageltusiais doku
mentais". Iš tikrųjų Vyriau
sybės vadovas A. Merkys 
kreipėsi į tautą 1940 m. birželio 
16 d., kai Lietuva buvo jau 
okupuota, kviesdamas piliečius 
laikytis rimties ir dirbti savo 
įprastinį darbą („Karys" 1940 
m. Nr. 25 psl. 671). Kodėl kny
gos autorius stengiasi užtušuoti 
Lietuvos kariuomenės vado, 
sovietinės žvalgybos agento, 
gen. Vinco Vitkausko vaidmenį 
okupuojant Lietuvą, gali 
atsakyti tik jis pats. 

Pats gen. V. Vitkauskas, per 
daug nesikuklindamas rašo: 
„...buvo gautas iš Maskvos 
pranešimas, jog ryšium su 
netrukus prasidedančiu papil
domų Tarybinės Armijos jun
ginių įžengimu į Lietuvą 
Gudagojaus stotyje turi susitik
ti abiejų pusių kariuomenių 
vadovybės atitinkamai susitarti 
dėl žygio vykdymo. Skubiai 
išvykau (neužsimena apie jo
kius palydovus, A.N.). Po dau
giau kaip dvi valandas trukusio 
posėdžio, susitarimas buvo 
pasirašytas. Birželio 15 dienos, 
15 vai. Tarybinės armijos 
junginiai peržengė sieną. Aš 
skubėjau atgal. Kaune buvo 
išleistas toks įsakymas: 

'Lietuvos vyriausybei priė
mus SSRS vyriausybės reika
lavimus įsteigti Lietuvoje nau
jas Sovietų kariuomenės įgulas, 
š.m. VI. 15, 15 vai. Sovietų ka
r iuomenės dalys pradėjo per 
sieną žygį krašto vidun. 

Įsakau: 
1. Žygiuojančiai Sovietų 

kariuomenei taikyti visas 
mandagumo ir draugiškų san
tykių taisykles, panašiai, kaip 
jos buvo taikomos anksčiau 
įvestai kariuomenei. 

2. Divizijų vadams savo ter
itorijų ribose organizuoti šios 
kar iuomenės vorų sutikimą, 
pasiunčiant pasitikti ir pris
tatyti dalių vadus, o svarbes
nėse kryptyse išvyksta ir 
pastinka patys divizijų vadai...' 
" („Švyturys" 1958 m. Nr. 6 str.: 
„Paskutiniai buržuazijos valdy
mo metai Lietuvoje", V. Vit
kauskas. Raštai. 1988, Partijos 
istorijos institutas prie LKP 
CK, 70 psl.). 

Ten J. Užurka gali rasti pa
kankamai įrodymų, kodėl sovie
t a m s pradėjus reikšti įžūlias 
pretenzijas Lietuvai, gen. V. 
Vitkauskas stengėsi susilpninti 
Lietuvos kariuomenės kovin
gumą, išardydamas pulkus, 
išsiųsdamas į poligonus Karo 
mokyklą, daugumos pulkų 
sunkiųjų kulkosvaidžių, minos-
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vaidžių, prieštankinių pabūklų 
dalinius šaudymo pratimams 
(V. Vitkauskas. „Raštai". 96 
psl.). Ten yra ir generolo prisi
pažinimas, kad ištisus dešimt
mečius jis laikėsi griežto kon
spiratyvumo ir laukė tinkamo 
momento, kad užtikrintai gali
ma bus parblokšti priešą, taigi 
— Lietuvos nepriklausomybę. 
Tačiau mano dėmesį patraukė 
ne čia išvardyti J . Užurkos 
surasti kar iuomenės istorijos 
„perliukai", bet jo pamokymai 
Lietuvos laisvės kovotojams. 

Jis rašo: „Dabar galima drą
siai ir pagrįstai daryti išvadas, 
kad vis dėlto žodis — stipriau
sias ir vertingiausias ginklas, 
kalbantis ir su draugu, ir su 
priešu. Tik žodžiu galima rasti 
kompromisą bendraujant, gali
ma išvengti žūties, išgyventi net 
ir sunkiomis sąlygomis. (...) 
Ginklas, paimtas į rankas, už
kerta kelią bet kokiai alternaty
vai susikalbėti..." (psl. 541). 

Gal J. Užurka žino receptą, 
kaip galima susikalbėti su 
komunistais, kurie pripažįsta 
tik savo komunistinę „tiesą" ir 
„didžiojo" Lenino mokymą? Tai 
jis pirmas žmonijos istorijoje 
sugalvojo masinį gyventojų 
„klasių" naikinimą, prisiū
damas „buržujaus" etiketę. Tai 
jis mokė: „Mes nekariaujame 
prieš pavienius asmenis. Mes 
naikiname buržuaziją kaip 
klasę. Per tardymą neieškokite 
medžiagos ir įrodymų, kad 
kaltinamasis žodžiais ar dar
bais veikė prieš Sovietų valdžią. 
Pirmas klausimas, kurį turite 
jam pateikti: — kokios jis 
kilmės, auklėjimo, išsilavinimo 
ir profesijos. Šie klausimai turi 
nulemti kaltinamojo likimą". 
(Igoris Buničius „Partijos auk
sas", 36 psl.). Remdamasis šiais 
nurodymais, Lenino bendražy
gis „geležinis Feliksas" savo 
čekistus mokė: „Kad sušaudy-
tume mums nereikia nei 
įrodymų, nei kvotų, nei įtarimų. 
Jei manome, kad reikia, tai ir 
sušaudome". (ten pat) 

1944 m. vasarą, apsišarvavę 
Lenino, Dzeržinskio pamoky
mais, grįžta kolaborantai: 
Sniečkus, Paleckis, Gedvilas, 
Guzevičius... Iš okupacijų ir 
karo metais degradavusio ele
mento kuriami naikintojų bū
riai, liaudies vadinami stribais, 
skrebais. Sukuriamos etiketės 
„buožė", „liaudies priešas", 
„nacionalistas".; „nepatikimas 
elementas". Deginamos sody
bos, gyvi žmonės mėtomi į de
gančius pastatus. Žmonės kaip 
kiškiai medžiojami ir šaudomi 
laukuose. Ištisi ešalonai užkal
tų vagonų su XX amžiaus ver
gais dunda į neaprėpiamus 
Sibiro plotus bado kančioms ir 
mirčiai. 

Kodėl, praėjus 60 metų nuo 
to baisaus sapno. Jonas Užurka 
įrodinėja, kad priešintis nerei
kėjo, kad geriau buvo leistis 
sunaikinamiems kaip avių 
bandai? Galbūt teisingiausiai į 
J. Užurkos svaičiojimus atsakė 
vienas iš part izaninio karo 
vadų, partizanų Kęstučio apy
gardos vadas, aviacijos ltn. 
Juozas Kasperavičius — „Vis
vydas": „Mes buvome priversti 
išeiti ginti savo krašto, savųjų 
sodybų, bočių ir tėvų krauju 
aplaistytos žemės; mes netrokš
tame ir nesiekiame svetimos 
nuosavybės; mes kaip žmonės 
pasipriešiname prieš žmogaus 
teisių mindžiojimą, prieš aukš
čiausio laipsnio vergiją; mes ne
galime sutikti su melu, apgaule, 
klasta ir t au tą žudančiomis 
nedorybėmis. Mūsų žingsniai 
yra taurūs" („Laisvės kovos 
1944—1953 metais", 267 psl). 
Kodėl J. Užurka, rašydamas 
apie kariuomenės atkūrimą 
1988—1991 m., aršiai puola 
išlikusius gyvus partizaninio 
karo dalyvius, Atgimimo metais 
susibūrusius į visuomeninę 
organizaciją — Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdį? 

N u k e l t a \ 5 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ukraina: tarp dviejų Viktorų 

Ukraina šiuo metu atsidūrusi lemtingoje 
kryžkelėje: vienas kelias veda į Rytus, 
antrasis — į Vakarus. Kur galų gale ši 

valstybė pasuks? Deja, po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo ne viena valstybė, buvusi prievarta 
įjungta į „Maskvos įtakos sferą", jau buvo 
patekusi į tą pačią kryžkelę. Neseniai joje 
stovėjo ir Lietuva, kurios pasirinkimo su 
rūpesčiu laukė ne tik nemaža dalis lietuvių, bet 
ir Vakarų valstybės, įskaitant JAV. Lietuvai tik 
per plauką pavyko išvengti klaidos — ir prezi
dento rinkimuose, ir balsavimuose už Seimo 
nar ius . Nepaisant, kiek dar šiuo metu 
net ikrumų dėl būsimų Seimo grupuočių ar 
sudarant Vyriausybę, galima visgi tikėti, kad 
Lietuvai pavyks sėkmingai problemas išspręsti. 

Prieš maždaug savaitę ukrainiečiai rinko 
prezidentą. Laimėjusių sąrašo viršuje tariamai 
atsistojo premjeras Viktor Janukovič, kurį ypač 
rėmė dabartinis prezidentas Kučma ir Maskva, 
laikydama Janukovič „savu žmogumi": proru
siškų ir apskritai prorytietišku. Rusijos prezi
dentas neslėpė savo paramos šiam kandidatui, 
net vyko į Kijevą ir kitais būdais rodė savo 
palankumą. Kadangi Ukrainos, kaip ir Lietuvos 
(ypač tuojau po nepriklausomybės atkūrimo — 
ats iminkime Maskvos blokadą) didžioji 
ekonomikos dalis susieta su Rusijos rinkomis 
bei žaliavomis, prez. Putin „palankumas" kai 
kur iems balsuotojams atrodė būtinas. 
Labiausiai rytinėje Ukrainos dalyje, kur gyvena 
daugiausia rusakalbių. Būtent toje dalyje 
Viktor Janukovič ir gavo balsų daugumą. 

Antrasis kandidatas — Viktor Juščenko — 
rinkimus tariamai pralaimėjo nedidele balsų 
persvara. Kiekvienuose rinkimuose yra laimė
tojai ir pralaimėtojai — tai nepakeičiama 
aksioma. Tačiau šį kartą įsitikinimas, kad 
„pralaimėjimas buvo, net nelabai gudriai, suk
lastotas", sukėlė nemažos valstybės dalies 
pasipiktinimą ir reikalavimą suklastotus 
rinkimų duomenis atitaisyti. Kad rinkimai ne
buvo vykdomi „skaidriai", patvirtino ir juos ste
bėti atvykę vakariečiai. Daugelis neabejoja, kad 
Ukrainoje pasinaudota senu sovietiniu metodu: 
laimėti turi tas, kam iš anksto laimėjimas 
numatytas. 

Jau kone savaitė Ukrainoje padėtis ir pavo
jinga, ir verta dėmesio. Valstybė tarytum pasi
dalinusi į du — kol kas dar kruvino mūšio 
nepradėjusius — frontus. Rytinių provincijų 
gyventojai, pasipuošę Ukrainos vėliavos 
spalvomis, demonstruoja už Viktor Janukovič. 
Vakarinės dalies demonstruojančių minių pusė
je plevėsuoja oranžinės — Viktor Juščenko — 
spalvos. Kijeve matome vaizdus, primenančius 
Sąjūdžio pradžios veiklą Lietuvoje, kai Vilniuje 
mirgėjo minių minios mūsų tautiečių, reikalau
jančių laisvės savo tėvynei. 

Niekas šiuo metu negalvoja, kad Kijevo 
aikštėse suriaumos rusų tankai ir pakartos 
smurto veiksmus, kaip Lietuvoje 1991 m. sausio 
13-ąją. Bent ne šiuo metu. O kas būtų, jeigu 
šurmulingos demonstracijos pavirstų kruvinais 
susirėmimais? Ar Maskva neatskubėtų gelbėti 
rusakalbių, kaip daug kartų yra žadėjusi? 

Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius mel
stis už Ukrainą. JAV Lietuvių bendruomenė 
taip pat pareiškė savo paramą demokratiniams 
ukrainiečių siekiams. Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus, kartu su Lenkijos prezidentu, 
lankėsi Kijeve ir siūlė savo patarimus bei 
paramą, kad ši pavojinga padėtis būtų išspręs
ta ir taikiai, ir teisingai. Nors Vašingtonas bei 
Europos Sąjunga taip pat remia provakarie-
tišką kandidatą, bet labai atsargiai, kad dar 
labiau neįkaitintų minių, kurioms jau buvo 
priminta, jog „Juščenko yra parsidavęs 
Amerikos interesams ir dėl to Vašingtonas jį 
stumia į prezidentūrą". 

Tokia padėtis, be abejo, ilgai negali tęstis. 
Dabar jau atrodo, kad galbūt bus pakartojami 
rinkimai. Su tuo tarytum sutinka ir dabartinis 
Ukrainos prezidentas. O kaip bus, jeigu 
Maskvos propaganda (ir pinigai) tuos naujus 
rinkimus surežisuos savo kandidato naudai? Ar 
vakarinė Ukrainos dalis sutiks su balsavimų 
pasekmėmis? Ar bus patenkinta rytinė dalis, 
jeigu laimėtų Juščenko? Viena aišku: 
pabaltiečiai turi remti demokratinės Ukrainos 
siekius, kaip ukrainiečiai prieš 14 m. rėmė 
Baltijos tautas. Antra vertus, Lietuvos vyskupų 
prašymas melstis už Ukrainą taip pat atrodo 
labai priimtinas... 
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VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

— 
Kultūrų sankirtis 
Atvirai kalbant, Lietuva dabar tuo paču metu 

ir traukia, ir nuo savęs stumia. Traukia ji, kaip 
gimtoji šalis, savo tautiniais ir patriotiniais senti
mentais bei ryšiais su giminaičiais. Deja, metų 
eiga ir gyvenimas mus nuo tėvynės ir artimųjų 
atskyrė ilgam laikui. O kuo ji mus stumia, gali 
paklaust i kiekvienas, ilgą laiką užjūryje 
gyvenantis, lietuvis ar „Draugo" skaitytojas? 

Mus, prieš 60 metų pasitraukusius į Vakarus, 
dabart inė Lietuva atstumia daugiausia savo 
gyventojų galvosena ir elgesiu. Lietuvoje, kiek 
teko pastebėti, reikalai įstaigose geriausiai yra 
tvarkomi „po blatu" ar per protekciją. Atseit, yra 
„savi" ir „svetimi", kas priešinga vakarietiškiems 
įpročiams, ypač anglosaksų kraštuose. Tas ryš
kiai parodo, kad krašte dar vešli sovietinė-rusiš-
ka kultūra, kuri buvo „buldozerišku švelnumu" 
užnešta į kraštą Raudonosios armijos. 

Neseniai per žiniasklaidą paskelbtas praneši
mas, kad, pagal valstybinės mokesčių inspekcijos 
duomenis, Lietuvoje yra apie 80 milijonierių. Šis 
pranešimas jau daug pasako apie gyvenimą 
Lietuvoje. Tai įrodymas, kad krašte per 14 
nepriklausomybės metų mažiausiai 80 asmenų 
sugebėjo prisigrobti milijonus, kai tuo tarpu šeš
tadalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. 
Tai yra taip pat įrodymas, kad krašte nėra 
tvarkos, teisingų įstatymų ir jų vykdymo. Toks 
didelis skirtumas tarp turčių ir vargšų, išau
gęs per trumpą laiką, neprisideda prie gyvento
jų ramumo. — Jis juos nervina, kelia pavydą 
ir kartu rodo, kad Lietuva nėra geras kraštas 
daugumai jos gyventojų. Geras kraštas yra tas, 
kur nėra didelio skirtumo tarp turtuolių ir 
vargšų. 

Prieš 60 metų į vakarus pasitraukusi karta 
turėjo visiškai kitokią „laiko dvasią" ir savo ver
tybių kraitį. Jai buvo svarbu tautiškumas, patri
otizmas, pasišventimas savo darbu tautai, jai 
pasiaukojimas. Tą pačią „laiko dvasią" ir vertybes 
palaikiusi gyventojų dalis, pasilikusi Lietuvoje, 
buvo kompartijos apšaukta "liaudies priešais" ar 
„buržuaziniais nacionalistais". Sekęs teroro 
dešimtmetis tokius asmenis išskynė ar ištrėmė, o 
likusius krašte įbaugino ir privertė paklusti 
rusiško „socializmo" dvasiai bei metodams. 

Daugumai dabartinės Lietuvos gyventojų, o ypač 
vidurinei kartai, mūsų prieš karą turėtos ir 
puoselėtos idėjos yra svetimos. 

Siaučiant kompartijos vedamai „ideologinei 
kovai", daugeliui asmenų Lietuvoje, kaip kinie
čiai sako, buvo „išplauti smegenys". Buvusi 
krikščioniška pagarba šeimai ir šeimų tvirtumas, 
o taip pat religingumas, buvo žymiai sumažintas, 
kai kuriais atvejais visiškai užslopintas. Lietuvos 
„filosofo" posakis, kad „Juo didesnis patriotas — 
tuo didesnis idiotas", jau daug ką pasako. 

Žlugus Sovietų Sąjungai, į Lietuvą pradėjo 
plūsti vakarietiškos idėjos su savo teigiamais ir 
neigiamais reiškiniais. Jaunesnioji, priauganti 
karta, susižavėjo vakarietiškumu ir jo blogais 
reiškiniais, tačiau dauguma viduriniosios kartos, 
kuri buvo augusi ir auklėjama „brandaus socia
lizmo" bei rusiško šovinizmo dvasioje, negali 
atsikratyti rusiškos įtakos. Buvusi nepriklauso
mos Lietuvos kultūra ir vertybės buvo neįtikėti
nai brutaliai užlietos sovietine-azijatiška 
kultūra, o jos likučiai buvo nuožmiai persekioja
mi. Dabartiniu laiku Lietuvoje vyksta kultūrų 
sankirtis ir jų atkakli kova dėl pirmavimo. 

Šis sovietinės kultūros nuspalvintas žmonių 
galvojimas ir elgesys, ypač ryškiai, lyg veidrody
je, atsispindi krašto politiniame gyvenime, o dar 
geriau paryškėją per rinkimus. Kraštas nuolatos 
blaškosi iš kairės į dešinę ir vėl į kairę, ieško
damas kažkokios stebuklingos išeities iš esamų 
problemų, kai tos lengvos išeities iš viso nėra. 
Gyventojai yra tiek sovietų propagandos ir auk
lėjimo sukvailinti, kad daugelis jų beveik praradę 
sveiką galvoseną — neatskiria žinomų, užsienio 
papirktų, kandidatų nuo paprastų piliečių. Rin
kėjai lengvai atiduoda savo balsus politikams už 
lengvai žarstomus, nerealius pažadus, norėdami 
veltui gauti tai, ką tik jie patys savo darbu gali 
įsigyti. 

Daugelis lietuvių baiminasi populistų 
išrinkimu ar jų laimėjimu. Nereikia kaltinti visų 
kandidatų, kurie rinkėjams pažada dangiškus 
migdolus ir fantazijas, bet daugiau tuos rinkėjus, 
kurie balsuoja už tas pažadėtas fantazijas, arba 
visiškai nebalsuoja. Visuomenė išrenka tuos, 
kurių ji nori ir kurių ji pati yra verta. 

Bus daug iau . 
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PUIKI IŠKYLA 
TURISTAMS 
LIETUVOJE 

Legendiniu „Nemuno ke
liu" nuo š.m. gegužės mėn. 
pradėjo kursuoti trys garlaiviai. 
Kaip praneša Kauno spauda, šį 
turistinį „Nemuno kelią" atgai
vino Vyriausybės laivininkys
tės įstaiga. Kaunas-Nida Ne
muno ruože numatoma įrengti 
16 prieplaukų, iš kurių trys 
teks Kauno miestui ir jo 
apylinkėms. 

Kodėl tiek dėmesio rodoma 
„Nemuno keliui"? Atsakymas: 
užsienio turistai ir Lietuvos 
atostogautojai nebesutelpa prie 
Baltijos jūros! 

Man asmeniškai teko gro
žėtis „raketos" laivu, kuris 
prieš kelis metus kursuodavo 
Nemunu Nida-Kaunas ruožu. 
Kelionė truko 4 valandas (prieš 
vandens srove). Tuo metu šis 
pasiplaukiojimas Nemune buvo 
daugiau transporto, bet ne tu
ristinė priemonė, todėl be jokių 
paaiškinimų. Tuo metu negalė
jau suprasti, kodėl, kai plau
kėme pro istorines vietoves, 
pavyzdžiui, Veliuoną, kur, besi

kaudamas su kryžiuočiais, žuvo 
Lietuvos valdovas Gediminas, 
taip pat pro Kulautuvą, kur 
Vytau tas Didysis pasirašė 
sutartį su kryžiuočiais, atiduo
damas jiems Žemaitiją valdyti 
penkiasdešimčiai metų, niekas 
apie tai nepasakojo. Turistams 
taip pa t būtų įdomu sustoti prie 
Rambyno kalno, pamatyti Pa
nemunės ir Raudonės pilis, 
sužinoti visų upių, įtekančių į 
Nemuną, vardus, išgirsti apie 
Tilžę, Rusnės salą, sustoti prie 
Jurbarko miesto ir pan. 

Įplaukus į marias, galima 
papasakoti apie žvejų vietoves, 
marių gyvūnus, žuvis, paukš
čius, nuostabią Nerijos aug
meniją bei retas gėles. Kad šis 
nuostabus Neringos pusiasalis 
su Nidos panorama neišnyktų, 
UNESCO priėmė šią reto 
grožio vietovę į savo globą ir 
suteikė finansinę paramą jos 
apsaugai. 

Anuomet paklausiau laivo 
kapitono, kodėl nebuvo pamini
mos „Nemuno kelio" istorinės 
ir kitos nuostabiosios vietovės. 
Jo a t sakymas buvo toks: 
reikėtų turėti daugiau gidų, o 
t a m nėra lėšų. Tų laivo 
kapitono žodžių nepamiršau. 

Kadangi Nemuno turistinis 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 
Paruošia Julija K. 

KRUOPŲ SRIUBA 
Oras atšalo. Ruduo. Kaž

kaip norime sotesnių, karštes
nių patiekalų. Ypač sriubos. O 
sriubos yra ir maistingos, ir grei
tai pagaminamos. Štai viena: 

2 šaukštai sviesto 
1 didelis sukapotas svogūnas 
1 svaras šviežių grybų 
1/2 puod. sukapotų morkų 
1/2 puod. greitai išverdan-

čių kruopų (quick-cook barley) 
2 puod. vištienos sultinio 
1 puod. vandens 
2 puod. pieno 
1 šaukštas miltų 
*druskos nereikia, nes pa

prastai sultinys iš skardinėlių 
yra pakankamai sūrus 

Sviestą ištirpinti keptuvėje, 
sudėti sukapotą svogūną, sup
jaustytus grybus ir morkas. 
Pakepinti 6 minutes. Į puodą 
suberti kruopas, vandenį, viš
tienos sultinį, iš keptuvės gry
bus su svogūnais ir morkomis, 
užvirti, uždengus pavirti 15 
min., kol kruopos bus minkštos. 

Kol sriuba verda, dubenėly
je sumaišyti pieną su miltais. 
Supilti į puodą ir maišant pavir
ti 1 minutę, kol sriuba sutirštės. 

Itališki jaut ienos 
vyniotiniai 
1 arba 1 ir 1/2 sv. plonai 

supjaustytos jautienos: „round 
steak", ,,sirloin" arba „flank 
steak" 

2-3 česnako skiltelės, smul
kiai sukapotos 

4 šaukštai tarkuoto Roma
no sūrio 

1/3 puod. sukapotų petra
žolių lapelių 

4 plonos riekelės rūkyto 
kumpio 

2 šaukštai alyvų aliejaus 
1 sukapotas svogūnas 
4 puod. konservuotų pomi

dorų (geriausiai tinka „plum 
tomatoes") 

1 šaukštas šviežio sukapoto 
baziliko, arba 1/2 šaukšto džio
vinto 

1 lauro lapelis (bay arba 
laurel leaf) 

1/2 šaukštelio maltų pipirų 
Nuo jautienos nupjauti rie

balus, padėti ant lentelės ir 
gerai išplakti, kad pasidarytų 
dar plonesnis sluoksnis. Sumai
šyti česnaką su sūriu ir pet
ražolėmis. Išdėstyti mišinį vie

nodu sluoksniu ant mėsos, o ant 
viršaus išdėlioti kumpio rieke
les. Mėsą suvynioti į ritinį ir 
keliose vietose surišti virvele 
arba storu siūlu. 

Paruoštą mėsą iš visų pusių 
apkepint i aliejuje, kol paru
duos. Išimti iš keptuvės. Į aliejų 
suberti sukapotą svogūną, pa
kepinti, kol pasidarys permato
mas, bet neparuduos. Sudėti po
midorus, baziliką, lauro lapelį ir 
pipirus. Įdėti mėsą atgal į kep
tuvę ir pavirinti padarže 30-40 
min., kol mėsa bus visiškai 
minkšta. Iškepusią mėsą sup
jaustyti riekelėmis, apipilti kep
tuvėje likusiu padažu ir patiek
ti su virtais makaronais. 

KALAKUTO UKUČAI 
Ar po Padėkos dienos šaldy

tuve dar kėpso kalakuto liku
čiai? Juos galima panaudoti 
„naujiems patiekalams", kurie 
ir skanūs , ir nereikės geros 
mėsos išmesti. 

Karšti kalakutienos 
sumuštiniai 
1 puod. keptos kalakutie

nos, supjaustytos mažais gaba
liukais 

1/3 puod. sukapoto rūgštaus 
obuolio 

1/3 puod. smulkiai su
pjaustyto salierų lapkočio 

3 šaukštai sumažinto riebu
mo majonezo (light mayonnaise) 

1 šaukštas obuolių sulčių 
1 šaukštas smulkiai su

kapotų svogūnų laiškų 
1/4 šaukštelio kario mil-

telių(curry powder) 
2 riekės kvietinės (whole 

wheat) duonos 
3 šaukštai spanguolių kon

servų (cranberry sauce) 
6 šaukštai tarkuoto sūrio — 

Cheddar. Monterey Jack ar kito 
salotų lapų 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Sumaišyti kalakutieną su obuo
liu, salierais, majonezu, obuolių 
sultimis, svogūnų laiškais ir ka
rio milteliais. Duonos riekes pa
dėti an t kepimo indo ir ištepti 
spanguolių konservais. Kalaku
to mišinį padalinti perpus ir iš
dėstyti ant duonos. Ant viršaus 
užbarstyti tarkuotą sūrį-

Kepti maždaug 6 minutes, 
kol viskas gerai įkais. Pakišti po 
liepsna (broiler) ir palaikyti 2 
minutes , kol viršus gražiai 

kelias jau veikia nuo 2004 m. 
pavasario, siūlyčiau tą tuščią 
informacijos stokos spragą 
užpildyti šiuo būdu: atitin
kamos įstaigos turėtų paruošti 
laivo stabtelėjimo vietoves, 
pagaminti atitinkamas nume
ruotas lentas ir pagal nume
rius, išspausdinti jiems pri
taikytus lankstinukus lietuvių 
bei kitomis kalbomis, pvz., ang
lų, vokiečių, lenkų, rusų, pran
cūzų... Lankstinukai būtų par
duodami kartu su turistiniais 
bilietais. Į laivą įsėdę, turistai 
tuojau galėtų pradėti studijuoti 
lankstinuką savo kalba ir, žino
ma, skaityti nuo numerio 1, 
paskui 2, vėliau 3 ir t t . 
Vandens kelionei prasidėjus, 
laivo kapitonas ar jo pagal
bininkas iškeltų vietovėse 
esančios numeruotos l en tos ' 
numerį ir turistai , jau susi
pažinę su šia vietove pagal 
numeruotą tekstą lankstinuke, 
smalsiai žvalgytųsi ir galbūt 
norėtų įsiamžinti vietovę fo
toaparatais. 

Grįžę namo, jie parodytų 
tuos vaizdus savo giminėm ar 
draugams, papasakotų apie 
šventąją Lietuvos upę Nemuną 
ir ja plaukiant matytas vie
toves. Panaudojus šį informaci
jos metodą, „Nemuno kelias" po 
kelerių metų pagarsėtų turiz
mo sluoksniuose ir Lietuvai 
taptų tikromis aukso kasyk
lomis. 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

paruduos. 
Sumušt inius perpjauti 

įstrižai ir patiekti ant salotos 
lapų. 

Kalakutiena su „orzo" 
makaronais 
1 šaukštas alyvų aliejaus 
1/2 nedidelio raudono svo

gūno (sukapoto) 
1/3 puod. sukapoto pankolio 

(fennel) 
1/4 puod. petražolių lapelių 
1 šaukštas susmulkinto 

česnako 
2 šaukšteliai šviežių, suka

potų šalavijo lapelių (sage) arba 
1/4 Šaukštelio džiovintų 

1 ir 1/2 puod. smulkiai 
sukapotos keptos kalakutienos 

2/3 puod. konservuotų po
midorų, nuvarvintų ir suka
potų 

1 puod. „orzo" makaroniu-
kų, išvirtų pagal nuorodas ant 
dėžutės (pasilikti 1/2 puod. 
vandens, kuriame virė ma
karonai) 

3 šaukštai tarkuoto Parme-
san sūrio 

1/8 šaukštelio susmulkintų, 
džiovintų raudonųjų pipirų (red 
pepper) 

Keptuvėje įkaitinti aliejų. 
Sudėti svogūną ir pankolį. 
Pakepinti maišant , kol su
minkštės — apie 4 min. Įmai
šyti petražoles, česnaką ir ša
laviją. Pavirti dar 1 min. Sudėti 
kalakutieną, pomidorus, maka
ronus ir 1/2 puod. pasilikto van
dens. Gerai sumaišyti ir įkai
tinti iki virimo. Suberti tarkuo
tą sūrį ir pipirus. Sumaišyti ir 
įkaitinti iki virimo. Jeigu trūks
ta druskos, čia galima truputį 
įdėti ir gerai sumaišyti. 

Patiekalas į stalą paduo
damas karštas su žaliomis salo
tomis ir papildomu sūriu, kurį 
kiekvienas gali užsiberti, kiek 
kas nori. 

Daržovių troškinys su 
obuoliais ir česnakais 
4 rūgštūs obuoliai (pvz. 

Granny Smith) 
1 nedidelė cukinija (zucchini) 
2 morkos 
2 svogūnai 
2 pomidorai 
4 skiltelės česnako 
8 uncijos pupelių ankščių 

(green beens — gali būti švie
žios, šaldytos ar konservuotos) 

1 puod. ryžių (nevirtų) 
2 puod. vandens 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio kario (curry 

powder) 
4 šaukštai alyvų aliejaus 

PLC NERAMU 
Balsavome už ar prieš Jau

nimo rūmų statymą prie PLC. 
Suskaičiavus balsus paaiškėjo 
kad balsų buvo daugiau kaip 
balsuotojų. Tris ka r tu s per
skaičiuoti balsai tą patį rodė. 
Balsavimas buvo priimtas, kaip 
negaliojantis ir dabar vėl šau
kiamas tuo tikslu susirinkimas. 

Vyresnieji, kaip mandagiai 
buvo rašyta tuo klausimu yra 
susirūpinę, neramūs. Kai kurie ' 
prašė manęs parašyti apie jų 
rūpestį. Taigi, rašau j a u ne 
„vyresniųjų" vardu, bet mūsų 
— senių vardu, kurie greit 
išmirsim ir todėl be reikalo 
rūpinamės t a rūmų s ta tyba. 
Čia kartoju girdėtus pasisaky
mus seniams. Esame apkaltinti 
menku tikėjimu, neapykanta 
jauniems l ietuviams ir nau
jiems ateiviams. Nemaniau , 
kad rūmų statyba yra naujų 
ateivių projektas, mums buvo 
išaiškinta, kad tai visų lietu
vių... 

Dauguma senių tu r i 
vaikus, anūkus, jaunesni dar 
savo tėvus, tad kaip jie gali 
degti neapykanta jaunesniems 
lietuviams? Keisti kal t inimai 
mums, kurie palyginti iš savo 
menkų uždarbių pas ta t ėm 
Jaunimo centrą, PLC, Tau
tinius, Šaulių namus, bažny
čias, o siuntų į Lietuvą nei 
negaliu suskaičiuoti. 

Šiuo metu rūpestis yra dėl 

Pomidorus nuplikyti , nu
lupti, supjaustyti kiekvieną į 8 
dalis. Iš obuolių išimti sėkla-
lizdžius, nenulupus supjaustyti 
nedideliais kubeliais. Cukiniją 
supjaustyti gabaliukais. Jeigu 
pupelės žalios, supjaustyt i 
nedideliais gabaliukais; jei 
šaldytos — atšildyti; jei kon
servuotos — nuvarvinti skystį. 

Į didelį keptuvą (ar puodą) 
įpilti vandenį, aliejų, sudėt i 
visas daržoves, susmulkintą 
česnaką, svogūnus, priesko
nius, suberti ryžius, pasūdyti, 
uždengti ir troškinti 20 min. iki 
350°F įkaitintoje orkaitėje. 

GREITAS OBUOUŲ 
PYRAGAS 

2 1/2 puod. miltų 
2/3 puod. cukraus 
2 kiaušiniai arba jiems 

lygus kiekis kiaušinių produk
to, paruošto be trynių 

2 šaukšteliai kepimo mil
telių 

1 šaukštelis citrinos pries
konių (vanilla extract) 

1/3 puod. augalinio aliejaus 
1 puod. vandens (arba 2/3 

puod. kurių nors vaisių sulčių, 
pvz., obuolių, apelsinų) 

4—5 greitai iškepantys 
obuoliai (granny smith, macin-
tosh, johnatan ar pan., netinka 
red delicious) 

1/2 šaukštelio cinamono 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Riebalais ištepti (arba išpurkš
ti) sausainiams kepti skardą 
(su kraštais). Visus produktus 
(išskyrus obuolius) sudėti į du
benį ir gerai išmaišyti elektri
niu plakikliu. Tešlą iškrėsti an t 
skardos, išlyginti vienodu 
sluoksneliu. 

Obuolius nulupti , išimti 
sėklalizdžius, padalinti į ketu
rias dalis ir kiekvieną ketvir
tadalį dar supjaustyti į t r is 
skilteles. Obuolius gražiomis 
eilutėmis išdėlioti ant tešlos, 
apibarstyti cinamonu. Kepti 
apie 1 vai. Atvėsusį pyragą ga
lima apšlakstyti iš 1 puod. 
malto cukraus ir 2 šaukštų cit
rinos sulčių padarytu užpilu, 
bet tai nebūtinai. 

Užuot obuolių, tešlą galima 
padengti persikais, mėlynėmis, 
abrikosais, kriaušėmis (kriau
šės nuluptos greitai pajuosta, 
todėl reikia apšlakstyti citrinos 
sultimis) a r ki tais vaisiais . 
Galima ant vaisių užbarstyti 
„trupinėlių", pagamintų, su-
kapojant 4 šaukš tus šalto 
sviesto su 1/2 puod. miltų, 1/4 
puod. cukraus ir cinamonu. 
Žodžiu, kiekviena šeimininkė 
čia gali parodyti savo išra
dingumą. 

norimos paskolos ėmimo PLC 
vardu. Mes nesam prieš rūmų 
statybą, Dieve padėk, ir patys 
aukosim, bet tai turi būti atski
r a s projektas, nesur i š tas su 
PLC. PLC sunkiai išsiverčia 
dabar , apie pakilusias kuro 
ka inas yra baisu pagalvoti, ta i 
ka ip galima užs i t rauk t i 
paskolą, galvojant, kad j i 
sava ime išsimokės. Ruošiam 
įvairius renginius, bet jauni
m a s nepasirodo, t ik seniai . 
Senių santaupos baigiasi, j ie 
negalės aukoti tūkstančius, o 
be tūks tančių rūmai neišsi
laikys. 

Baigdama siūlau balsavimo 
lapuose duoti pasir inkt i : už 
rūmų statybą centro vardu, ar 
už rūmų statybą, kaip atskirą 
lietuvišką jaunimo centrą, a r 
pr ieš bet kokią statybą. 
Balsuosime išvengdami erzelio 
ir visokių nepagrįstų kaltinimų 
vieni kitiems, linkėdami jau
nimui pasiekti savo tikslą. 

Baniutė Kronienė 
Lemont, IL 

ŠMEIŽTAS LIEKA 
ŠMEIŽTU 

Viena žemiausių apraiškų 
yra žmogaus ar grupės kolioji-
mas vien dėl to, kad jis ar jie 
t u r i kitokią nuomonę. Labai 
gražią pamokėlę šiuo klausimu 
Antanas Paužuolis pateikė A. 
Vitkauskui. 

A. Vitkausko gerumą šo
kosi įrodinėti Leonidas Ragas, 
š.m. lapkričio 24 d. laiškų sky
riuje: „Aš esu vyresnio amžiaus 
ir seniau atvykęs, tačiau 
nejaučiu, kad tai nukre ip ta 
pr ieš mane. Manau, kad A. 
Vitkauskas turėjo omenyje tik 
tuos kelis asmenis, kur ie 
pasisakė prieš jaunesnių ryžtą 
statyti priestatą..." 

Aš buvau vienas iš tų kelių. 
Priežast is — dabart inė PLC 
finansinė padėtis. 

Leonidui Ragui sakyčiau: 
a r t ikra i , jeigu tai nesais to 

Jūsų, jau galima kitus, tuos 
kelis, išėjusius iš bažnyčios, 
pasitikti su A. Vitkausko: 
„kodėl, išėję iš šventovės, lyg 
apgavikiškas kaukes numetę, 
vėl tampate piktaisiais egois
tais ir tęsiate kenkėjišką veiklą 
prieš savus vaikus ir naujuo
sius ateivius"? 

Man atrodo, kad šmeižtas 
lieka šmeižtu. Niekas iš mūsų 
nesame užsitarnavę šių Jaus 
mingų" epitetų. 

Vytautas Šoliūnas 
Lemont, IL 

KREPŠINIO SALĖ 
Nutarimas, ar paimti 1,1 

min. paskolą ir pradėti statyti 
buvo atidėtas. Rasta netiks
lumų, beskaičiuojant balsus. 
Gal ir gerai, kad stabtelta 
atsikvėpti. 

Ne visiems PLC nariams 
aišku, kodėl statymas krepšinio 
salės už 1,6 min. yra vertinga 
investicija į Čikagos lietuvių 
bendruomenės ateitį. 1,6 — tai 
beveik dviguba kaina, kiek 
visas centras kainavo. Centrą 
išmokėti t ruko ilgokai. Tai 
liudija, kad užsimotas pastatas 
— ne menkniekis. Atsiųstoje 
informacijoje ir specialiai 
sušauktame susirinkime mažai 
aiškinta, kodėl ši salė taip 
reikalinga ir kaip ji pagerins 
esamą padėtį. Buvo tik tvirtin
ta, kad jaunimas, žaisdamas 
centro pastatuose, pripras prie 
centro ir užaugę toliau lankys 
centrą. Bet daugumas užaugo, 
žaisdami krepšinį ir tinklinį 
lietuvių komandose, „Park 
District" statytose valdiškose 
salėse. 

Dalis narių, ypač kurių jau
nimas žaidžia krepšinį, jau yra 
užsiangažavę ir jie tolimesniais 
argumentais nesidomi. Jie yra 
pažadėję suaukoti 0,5 min. pir
mais metais ir dar 0,6 min. 
per kitus ketverius. Kol salė 
buvo projektuojama atskiru 
pastatu, likusieji nariai tenki
nosi palikti įvertinimą auko-

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

HELPVVANTED! 
-NO EXPERIENCE NEEDED-

-VVEVVIILTRAIN-
*FUU_TlMEWORK 
* $4OO-$650 PER VVEEK TO START 

-CAU.TOTMY START TOMO«ROW 
847-671-6968. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti masiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

UVE M HOMEMAKER/CNA'S NBEDED 
Flexibte hours. Cood Pay. 

Bonus for working holidays. 
Experience is necessary. 

You mušt speak good EngHsh. 
Drivers preferred. 

CAU. PATBSTT CARE 773-478-6283. 

GREIT PARDUODA 
mm Landmark 

propert ies 

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

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

IŠNUOMOJA 

ĮVAIRUS 

* 54 m. medikė ieško darbo vaikų ir 
žmonių priežiūroje. Gali gyventi 
kartu, gera šeimininkė, turi rekomen
daci jas, minimali anglų kalba. 
Pageidautina IN valstijoje. Tel. 219-
923-5733. 

Ieškau žmogaus, kartu nuomotis 
butą šalia Archer ir Pulaski Rd. Tel. 
773-419-9273. 

65 m. vyras gali prižiūrėti pagy
venusį vyrą lietuvių šeimoje arba 
ieško bet kokio darbo.Tel. 708-579-
1699. 

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais 
arba naktimis. Ieškau darbo tik 
trečiadieniams. Siūlyti ofisų valymus 
rytais arba vakarais. Vairuoja, kalba 
angliškai, turi žalią kortą. Tel. 708-
422-3004. 

* 28 m. moteris ieško darbo ne pil 
nai darbo savaitei. Anglų kalba 
dokumentai. Tel. 708-655-3691. 

50 m. ramaus būdo be žalingų 
jpročių vyras, ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Galėtų laikinai pava
duoti. Tel 773-581-1141. 

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

Woodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

jančiųjų nuožiūrai. Norint 
patraukti likusius narius apsi
imti likusią skolą su procen
tais, reikia ir jiems pateikti šio 
reikalo įtikinančias priežastis. 

Iš pateiktų duomenų apie 
salės numatytą naudojimą 
atrodo, kad ji numatoma moks
leivių naudojimui tik 375 
valandas per metus. Tai būtų 
apie 1 valandą per dieną. 
Tikimasi taip pat pr i t raukt i 
dalį naujai įsisteigusių lietuvių 
krepšinio komandų ir futbolo 
komandą. Bet ir tai neprideda 
daug naudojimo valandų. Pa
teiktas platesnis salės naudoji
mo ir salės išlaikymo išlaidų 
padengimo planas kelia klau
simą, ar nereikės ir išlaikymą 
paremti aukomis? Tad svarbu 
išgirsti daugiau įtikinančių 
priežasčių, kad yra reikalas 
statyti. 

Gal yra nebepakeliamų 
sunkumų gauti sales išnuo
moti? Gal tėvams bus malo
niau, jei treniruotės bus čia pat, 
centre, ir nereikės į kitas sales 
vežioti? Gal galima pigesnę salę 
pastatyti? 

O gal palaukti, kol daugiau 
asmenų bus įtikinti šio su
manymo reikme ir suaukos 
likusius pinigus? 

Algis Kazlauskas 
Lemont, IL 

SKELBIMAI 

.DRAUGAS" IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETiNG. 

Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistu - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„ D r augo " raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAML, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DR\UDEVIAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St. 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits". „decks". ..gutters".pIokšū 
ir „shingle" stoear, cementas, 

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

.jį?, e 
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KALĖDINIAI JIUNTINIA! LĖKTUVU 

j 

PASKUTINIS ŠANSAS! 
PRIIMAMI IKI GRUODŽIO 2 DIENOS 

ATLANTIC 
txpressCorp, 

Mūsų atstovai: 
Los Angeles 334 E. Santa Anita, Te!:818-842-]719. Tėl:818-731-9777 
Bravo Coffee 238 Main Str. LEMONT, FL 60439, Tcl:630-257-3300 
Katyna Corp. 338 S. Rohhvmg Road. PALATINE, IL 60067. Teh84?-77$-77» 

TEls1~aOO-775~SEND 
Mūsų įstaigos: 

2719 W 71 Str. CHICAGO. IL 60629, Tcl:773-434-7919 
880! S. 78 fh Avc, Bruigcvievv. \\, 60455. Td:708-599-968O 

Dirbame: Pirm-P\;nk 8 a.m.-Ap m . Treč iki 7 p m.. ,St-,št nuo 8 a.m 3 p.r Ė 
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EUROPA 

BERLYNAS 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Put in ir Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroeder sutarė per 
pokalbi telefonu gerbti naujų 
r inkimų Ukrainoje rezultatus. 
Kadenciją baigiantis Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma pir
madienį pri tarė siūlymui su
rengti pakartotinius rinkimus, 
kad būtų išspręstas konfliktas 
dėl įvykusių rinkimų, kuris gali 
suskaldyti šalį. Oficialiais duo
menimis , rinkimų nugalėtoju 
tapo Viktor Janukovič. Opozici
jos vadovas Viktor Juščenko pri
mygtinai teigia iškovojęs perga
lę ir išvedęs į Ukrainos miestų 
gatves tūkstančius savo šali
ninkų. 

KIJEVAS 
Ukrainos saugumo tarnybos 

(UST) tyrimo valdyba iškėlė 
baudžiamąją bylą dėl pasikėsi
nimo į šalies teritorijos vienti
sumą ir suverenitetą. Kai ku
riose Ukrainos žiniasklaidos 
priemonėse išplatintos žinios, 
kad kai kurie valdžios atstovai 
ir kiti asmenys, viešai kalbėda
mi, pareiškė, kad būtina atskir
ti nuo Ukrainos pietrytinius re
gionus. „Šiuose pareiškimuose 
įžvelgiami nusikaltimo, numa
tyto Ukrainos Baudžiamojo 
kodekso 110 straipsnio 2 dalimi 
(pasikėsinimas į Ukrainos teri
torijos vientisumą ir suvereni
tetą), požymiai", sakoma UST 
spaudos centro pranešime. 

LONDONAS 
Ukrainą gali padalyti „nau

ja geležinė uždanga", jeigu Va
kara i neparems demokratinio 
judėjimo šioje šalyje, pirmadienį 
pareiškė buvusi Didžiosios Bri
tanijos ministrė pirmininkė 
Margare t Thatcher. M. Tha-
tcher, kuri ministro pirmininko 
poste dirbo 9-ajame dešimt
metyje, kai pasirodė pirmieji ko
munistinio bloko skilimo ženk
lai, dėl silpnos sveikatos beveik 
nebedalyvauja visuomeninia
me gyvenime ir retai komentuo
ja pasaulio įvykius. Tačiau bu
vusios įtakingos politikės atsto
vas pranešė, kad M. Thatcher 
negalėjo nepakomentuoti krizės 

Ukrainoje, kur opozicijos vado
vas „Viktor Juščenko kaltina 
valdžią suklastojus prezidento 
rinkimų rezultatus". „Tironija 
neturi nugalėti", pareiškė bu
vusi premjerė. 

MADRIDAS 
Buvęs Ispanijos ministras 

pirmininkas Jose Maria Asnar 
teigia, kad islamo kovotojai 
Madrido traukinį susprogdino 
tam, kad iš Ispanijos išstumtų 
proamerikietišką valdančiąją 
partiją, o ne norėdami parodyti 
nepritarimą karui Irake. J. As
nar teigia suklydęs manyda
mas, kad dėl traukinių katas
trofos kalta baskų separatistų 
grupuotė ETA. Buvo plačiai pa
sklidusi nuomonė, kad būtent ji 
padėjo opozicijos socialistams 
laimėti rinkimus. J. Asnar karš
tai ginčijasi, kad jis bei jo vy
riausybė nėra atsakingi už 
traukinio sprogimus, kurie, jis 
teigia^ nebuvo įvykdyti dėl karo 
Irake. J . Asnar pareiškė: „Vie
ninteliai, ką mes galime kaltin
ti dėl katastrofos, yra teroris
tai". 

BRIUSELIS 
Imigracija gali padėti ir jau 

padėjo kompensuoti nemažai 
gyventojų senėjimo ir darbo jė
gos stokos Europoje pasekmių, 
teigiama naujausio JT pasauli
nio tyrimo ataskaitoje, kurią ap
žvelgia Briuselio dienraštis 
„The EU Observer". 1995-2000 
m. Europoje gyventojų būtų su
mažėję 4.4 mln. žmonių, jei per 
šį laikotarpį į regioną nebūtų 
atvykę 5 mln. imigrantų, pažy
mima JT ataskaitoje. Tačiau net 
jeigu 2000-2050 m. į Europą 
kasmet atvyks 600,000 imigran
tų, bendras Europos gyventojų 
skaičius per šį laikotarpį vis 
vien turėtų sumažėti 96 milijo
nais. „Jei norima išvengti dar
bininkų ir pensininkų santykio 
sumažėjimo, imigrantų skaičius 
turėtų išaugti iki iš esmės neį
manomo lygio", teigiama ata
skaitoje. 

ROMA 
Milijonai Italijos darbinin

kų antradienį surengė visuotinį 
streiką, protestuodami prieš mi
nistro pirmininko Silvio Berlus-
coni vadovaujamos centro deši

niųjų vyriausybės ekonominę 
politiką. Profesinės sąjungos 
tvirtina, kad į masines demons
tracijas pagrindiniuose šal ies 
miestuose susirinko daug iau 
kaip milijonas protestuotojų. 
Viešųjų paslaugų sektor iaus 
darbininkai streikuoja aš tuo
nias valandas, o kiti sektoriai 
pasirinko keturių valandų pro
testo akciją. Sustabdžius t rau
kinius ir atšaukus dalį skry
džių, chaosas oro uostuose ir ge
ležinkelio stotyse palietė de
šimtis tūkstančių turistų. Pir
madienį protesto akciją suren
gus spaustuvių darbuotojams, 
antradienį nepasirodė populia
riausi šalies dienraščiai. 

L AZIJA 

MANILA 
Siaurės Filipinuose pe r 

naujų liūčių sukeltus potvynius 
ir žemių nuošliaužas žuvo dau
giau nei 100 žmonių. Real i r 
netoliese esantį Infanta miestą 
vanduo apsėmė naktį iš pirma
dienio į antradienį, užgriuvus 
naujai atogrąžų audrai. Gelbė
tojai nebegali pasiekti aukų, nes 
potvynio vanduo nuplovė į In
fanta vedantį tiltą. Abiejuose 
miestuose nutrūko elektros tie
kimas. Dėl audros savo namus 
buvo priversti palikti 1,800 gy
ventojų. Prieš savaitę Filipinuo- [ 
se siautusios atogrąžų audros 
nusinešė iki 160 gyvybių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Pirmadienį arabų palydovi- I 

nės televizijos kanalas „Al J a -
zeera" parodė vaizdo juostą, ku
rioje teroristinės „Al Qaeda" or
ganizacijos vado pavaduotojas 
Ayman al-Zawahri prisiekia tęs
ti išpuolius prieš JAV tol, kol jos 
nepakeis savo politikos musul
moniškojo pasaulio atžvilgiu. 
„Mūsų paskutinis pa ta r imas 
Amerikai, būtų toks: privalote 
pasirinkti vieną iš dviejų ben
dravimo su musulmonais būdų. 
Arba bendradarbiavimas tu r i 
būti grindžiamas pagarba, arba 
ir toliau galite manyti juos 
esant lengvu grobiu", kalbėjo 
Avman al-Zawahri. 

Naujasis Seimo pirmininko pavaduotojas įtariamas... 
Atkel ta iš 1 psl. 
būklę šios komandos nariai tu
rėjo dirbti Panevėžio KGB sky
riuje. 

1987 metais KGB mobiliza
ciniuose planuose buvo numaty
ta, jog karo atveju tokių koman
dų nariai turės vykdyti preven
cinius suėmimus arba „ypatin
gas operatyvines priemones", 
organizuoti rezidentūros arba 
specialiąsias agentu-smogikų 
grupes. 

A. Pekeliūnas taip pat kate
goriškai paneigė įtarimus, jog 
1989 metų birželį dalyvavo Lie
tuvoje surengtuose KGB moky
muose. 

J i s įtaria, jog Seimo pir
mininkui medžiagą apie jo ry
šius su KGB galėjo pateikti de
šinieji. 

„Tai yra dešiniųjų politikų 
darbas. Jie, matyt, turi archy
vus ir surado popieriuką, kuria
me yra mano pavardė", sakė A 
Pekeliūnas. 

Seimo pirmininko atstovas 
spaudai patvirtino žurnalis
tams, kad medžiagą A Paulaus
kui perdavė Tėvynės sąjungos 
atstovai. 

A. Pekeliūnas teigiamai 
įvertino Seimo pirmininko 
sprendimą kreiptis į VSD pa
tikrinti pateiktą informaciją. 

bet iki išvadų pateikimo neketi
na sustabdyti savo įgaliojimų 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
poste. 

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininko Zenono Vai-
gausko teigimu, jeigu pa
aiškėtų, kad A Pekeliūnas iš 
tiesų nuslėpė savo bendradar
biavimą su sovietiniu KGB, j a m 
grėstų Seimo nario manda to 
atėmimas per apkaltą. 

A. Pekeliūnas kandidato į 
Seimo narius anketoje a t sakė 
neigiamai j klausimą, ar yra są
moningai bendradarbiavęs su 
kitų valstybių specialiosiomis 
tamvbomis. 

A. Brazauskas: mes nedemonstruojant, mes dirbam 

Atkel ta i š 1 psl. 
Vyriausybės programą. 

A. Brazauskas žurnalistams 
pripažino, kad jis negali prista
tyti būsimo ministrų kabineto 
programos, kol prezidentas Val
das Adamkus savu dekretu ne
pa tv i r t ins visos Vyriausybės. 
Bet. pasak jo, laikas nelaukia. 
„Privalome dirbti, pasiruošti, 
apsvarstyti savo programą", aiš

kino Vyriausybės vadovas. 
Ministras pirmininkas sako 

nesvarstęs galimybės, ką rei
kėtų daryti, jei šalies vadovas 
nesutiks tvirtinti dalies teikia
mų kandidatų. Taip pat jis at
sisakė vertinti pretendentus į 
ministrus. „Šita tema baigta. 
Yra pristatyta Vyriausybės su
dėtis ir ją vėl komentuoti iš nau
jo tiesiog nematau prasmės. 

Prezidentui pristatyta keturių 
partijų koalicinė Vyriausybė, 
apsvarstyta, suderinta. Prezi
dento valia — spręsti. Aš nega
liu ir nenoriu daryti spaudimo", 
kalbėjo A. Brazauskas. 

Tačiau premjeras žurnalis
tams pripažino, kad jis labai ne
norėtų, jog keistųsi šalies vado
vui šiuo metu pateiktos Vyriau
sybės sudėtis. 

Lietuvoje vėl sumažėjo gyventojų 

Viln ius , lapkričio 30 d. 
(BNS) — Per devynis šių metų 
mėnesius Lietuvoje gyventojų 
sumažėjo 13,700 tūkstančio. 

Sta t is t ikos depar tamento 
duomenimis, spalio pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3,432,100 gy
ventojų — 13.700 mažiau nei 
šių metų pradžioje. 

Palyginti šių ir praėjusių 
metų sausio-rugsėjo mėnesius, 
šiemet mirė 298 žmonėmis dau
giau — 30,562 asmenų, kai per
nai metais per 9 mėnesius mirė 
30.264 žmonių. 

Per šių metų devynis mėne
sius gimė 100 kūdikiais daugiau 
nei per praėjusių metų tą patį 

laikotarpį — iš viso 23,273 
kūdikių. 

Ir toliau didėja ir išvyks
tančių iš Lietuvos žmonių skai
čius. Per devynis šių metų mė
nesius išvyko 10,773 žmonių 
(pernai tuo pat metu — 8,106). 
2,190 vyko NVS šalis, 8,583 — į 
kitas valstybes. 

DIM. PLK. LTN. A. NAVAITIS 
Atkelta iš 3 psl. 

J ie Lietuvos kariai savano
riai, laisvės kovų veteranai. O 
gal tai mėginimas atnaujinti 
laisvės kovų teisumo neigimą ir 
karių savanorių niekinimą? Juk 
nei partizanai — kariai savano
riai, nei atsargos karininkai dar 
nepamiršo, kad J. Užurka buvo 
2000 m. Teismo nubaustas už 
skleidimą žinomai melagingų 
prasimanymų, žeminančių kito 
asmens garbę bei orumą 6 
mėnesių laisvės a tėmimu, o 
2001 m. buvo Teismo pripažin
tas kaltu už karių savanorių 
šmeižimą ir nubaus t a s dve
j iems metams laisvės atėmimo. 

Patyrusį šmeižiką, vilkintį 
Lietuvos kariuomenės atsargos 
karininko uniformą, nuo kalėji
mo išsuko tik amnestija, tačiau 
iš LAKS vadovo posto ir iš šios 
organizacijos buvo pašalintas. 

Šie Lietuvos Respublikos 
teismo dokumentai dar 
nepagelto, jie nepaneigti. Todėl 
kyla natūra lus klausimas, — 
kam naudinga ir kieno užsaky
mu tebekurpiami šmeižtai apie 
Lietuvos kariuomenės kovų ve
teranus? Kita vertus, a r tokie 
faktai nerodo, kad Lietuvos val
s tybingumui priešiškos jėgos 

randa Lietuvoje žmonių, kurie 
neapkęsdami laisvės kovotojų, 
nesiskai tydami nei su savo 
sąžine, nei su morale, nei su 
padorumu, falsifikuodami 
dokumentus sutinka dirbti 
juodą darbą — šmeižia ir nie
kina Tėvynės gynėjus ir tokiu 
būdu mėgina pateisinti okupan
to nusikaltimus? 

Ar ne turė tų kariuomenės 
istorijos tyrinėtojai bei politikai 
įvertinti šį pretenzingų svaičio
jimų kratinį, pretenduojantį į 
vadovėlio statusą? Krašto 
apsaugos sistema sukurta. Ji 
darnia i funkcionuoja kaip 
Europos bendros ir t ransat 
lantinės kolektyvinės gynybos 
sistemos (NATO) sudėtinė 
dalis. J . Užurka teigia, kad 
„begalinis ir beatodairiškas 
pasit ikėjimas t ransat lant ine 
kolektyvine gynybos organizaci
ja (...) gali padaryti neapsako
mai didelę žalą Lietuvos 
nacionaliniam saugumi". (650 
psl.). Ar ne todėl savo knygos 
pabaigoje bando gaivinti 
nežinia kieno užsakymu 
sukurptą „Teritorinės gynybos 
sistemą", numirusią dar vystyk
luose. Kokiu tikslu tai daroma? 

Į Marsą keliausim ir laike, 
ir erdvėje 

I lgalaikės ekspedicijos į 
Mėnulį, Marsą ar dar toliau 
pr ik lausys nuo to, kaip bus 
pasinaudota vietiniais medžia
gų ir energijos ištekliais, 
nagr inė jama interneto sve
tainėje space .com 

Šia tema besidomintis JAV 
rašytojas Leonard David tvirti
na, kad kosminėse kelionėse ir 
kituose dangaus kūnuose žmo
nės naudosis nežemiškomis me
džiagomis — kuru, vandeniu, 
deguonimi, s tatybinėmis me
džiagomis, nes iš Žemės jų atsi
gabenti būtų arba labai brangu, 
arba neįmanoma. 

Artėjant Europos kosmi
niam apara tu i SMART prie 
Mėnulio, Žemėje lapkričio 1-3 
dienomis Colorado kalnakasy
bos mokykloje vykusioje konfe
rencijoje kalbėta , kaip prak
tiškai apsirūpinti kosminėmis 
medžiagomis. Nuspręs ta — 
pradėti nuo Mėnulio. 

Kosminių išteklių panaudo
jimo galimybėms įvertinti jau 
vykdoma Žmogaus ir robotinių 
technologijų programa, kuriai 
vasarį pritarė „Tyrimų viziją" 
(„Exploration Vision") paskel
bęs JAV prezidentas George W. 
Bush. Tačiau pirmiausia, anot 
Colorado kalnakasybos mokyk
los atstovo Mike Duke, būtina 
pasi r inkt i kosminių išteklių 
tyrimo strategiją. Viską būtina 
išbandyti artimiausiame Žemei 
dangaus kūne — Mėnulyje: ir 
technologijas, ir žmogaus ga
limybes, ir Mėnulio tur tus . 

Mėnulis t aps bandymų 
poligonu, sako Senosios domini
jos universiteto atstovas Robert 
Ash. Anot jo, Mėnulyje galima 
rizikuoti astronautų gyvybėmis, 
nes, ištikus avarijai, iki Žemės 
esan t nedideliam ats tumui , 
žinia pasiektų per 1.28 sekun
dės. „Houston galėtų atsiųsti 
pagalbą", — sako R. Ash. 

Beje, baigiasi amerikiečių 
erdvėlaivių „Apollo" surinkt i 
Mėnulio grunto mėginiai. Rei
kia naujų, gal geriau parinktų. 
Spėjama, kad šešėlyje esančiose 
Mėnulio įdubose, krater iuose 
gali būti į ledą užšalusio van
dens. Taip pat įdomu, kokios 
uolienos slūgso gelmėse. Gali 
būti, kad jame bus rasta me
džiagų, kurios t iks kosminių 

laivų varikliams varyti. 
Ledas yra svarbi medžiaga, 

kurios paieškoms verta leisti 
pinigus. Tikimasi, kad šiuo 
metu artėjantis prie Mėnulio 
Europos erdvėlaivis SMART 
padės išsiaiškinti vandens ir 
kitų išteklių potencialą. 

Lapkričio 11 dieną SMART 
atsidūrė nepastovioje zonoje — 
jau nebe Žemės orbitoje ir dar 
ne Mėnulio orbitoje. Lapkričio 
15 d. j is jau pradėjo skrieti 
aplink Mėnulį poliarine elipsine 
orbita. Iš jos ketinama stebėti 
Mėnulį, matuoti jo paviršių 
įvairiais instrumentais , t irti 
geochemiją ir ieškoti ledo. Šį 
apara tą iki Mėnulio orbitos 
varė elektriniu būdu greitina
mas degančio kuro išmetimas iš 
variklio. 

Kometų smūgių žymės 
Mėnulyje reiškia, kad ten gali 
būti amoniako, metano, anglies 
dvideginio. Anot NASA pa
reigūno Robert Wegeng, jis 
apsidžiaugtų, jei ten būtų rasta 
kai ko daugiau nei tik vandens. 
Net jei nebūtų rasta vandens, 
žymiai svarbesnė yra deguonies 
išskyrimo galimybė. Pirminiais 
duomenimis, tokia galimybė 
Mėnulyje yra didžiulė; išskyrus 
deguonį iš uolienų, gyvybei 
palaikyti bei kurui deginti 
vietoje ir kosminėse kelionėse 
deguonies pakaktų. 

JAV NASA jau planuoja tris 
pilotuojamas misijas į Mėnulį: 
pirmiausia, trumpa 7 parų išvy
ka į vietovę prie Mėnulio ekva
toriaus; an t r a — kartotinės 
trumpos išvykos, kurių metu 
astronautai galėtų pasiekti ir 
kitas Mėnulio sritis; trečia — 
ilgesnė ekspedicija vienoje ku
rioje nors Mėnulio vietoje — 
tarkim, ašigalio rajone. 

Daugiausia Mėnulyje tiki
masi iš robotų, kurie Mėnulyje 
galėtų išbandyti įvairias tech
nologijas. J ie galėtų pasirūpinti 
deguonies gamyba, pastatytų 
silicio gaubtus, saugančius nuo 
Saulės karščio, kosminio šalčio 
ar radiacijos, virš Mėnulio 
skraidytų reaktyviniai apara
tai, varomi vietinio kuro. Viso to 
realumą įrodys laikas ir žmo
gaus pastangos. 

(Elta) 

PENKIOLIKOS xMETŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

POVILAS VLADAS IVAŠKA 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris 

Mirė 1989 m. gruodžio 3 d. Mišios už jo sielą bus au
kojamos Lietuvių misijoje Vašingtone ir Prisikėlimo 
bažnyčioje Kaune, Lietuvoje. 

Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile. 

Liūdesyje pa l ikę : duk tė Te resė Landsbe rg i enė i r 
m a r t i Gin ta rė Iva šk i enė su šeimomis 

Brangiai pusseserei ir tetai 

A f A 
VLADAI ŽEMLIAUSKIENEI 

STANKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai DAI
NAI su šeima, sūnums GINTARUI ir LINUI su 
šeimomis, giminėms ir artimiesiems. 

Angelė Katelienė 
Angelė Katelytė-Laivler 

Archeologų atradimas 
Archeologai, atkasę akmens 

amžiuje gyvenusios moters 
palaikus, praminė ją Ju l ia 
Roberts, nes jos dantys buvo 
tiesiog puikūs. Mokslininkus 
apstulbino be galo sveiki moters 
dantys, kurie net ir po devynių 
tūkstantmečių neprarado tvir
tumo. 

Dabar archeologai linkę 
manyti, kad akmens amžiuje 
gyvenę žmonės žinojo, kaip 
pasigaminti dantų pastos. Iš 
galvijų kaulų ir kviečių grūdų 
liekanų, kurių buvo rasta šalia 
moters palaikų, rodo, kad ji 
valgė tą patį, kuo šiandien 
skurdesnėse pasaulio vietose 
maitinosi daugelis žmonių, ta
čiau jos dantys — kur kas 
sveikesni. 

Šiaurės Vakarų Bulgarijoje, 
Ohoden vietovėje kasinėjusios 
ekspedicijos vadovas Georg 
Ganecovski sakė, kad šis skele
tas veikiausiai yra seniausias, 
koks tik buvo rastas Europoje, 
tačiau nepaprastai geri jo dan
tys kur kas svarbesni nei 
amžius. 

„Ji buvo graži, kaip reta, ir 
puikiais savo dantimis galėtų 

lygintis su šiandienos Holly-
wood žvaigždėmis, — teigė 
archeologas. — Ji tikra akmens 
amžiaus Julia Roberts. Jos šyp
sena tikriausia buvo nuostabi 
— tai tikras galvosūkis". 

Praėjusiais metais Vienos 
istorikai pranešė, atkasę recep
tą, pagal kurį senovės Egipte 
dar prieš kelis tūkstančius 
metų, iki bendrovė .Colgate" 
oficialiai visame pasaulyje 
pradėjo prekiauti dantų pasta, 
buvo gaminama ši dantų valy
mo priemonė. 

Senovės egiptiečių raš
tininkas jį kruopščiai aprašė 
papiruse. J a m e kalbama apie 
„baltų ir sveikų dantų mil
telius", kuriuos sumaišius su 
seilėmis, susidaro „gryna dantų 
pasta". Recepte rašoma, kad, 
norint pasigaminti šios stebuk
lingos medžiagos, reikia vienos 
drachmos, kuri lygi pusei 
gramo, akmens draskos, dviejų 
drachmų mėtų, vienos drach
mos vilkdalgių ir dvidešimties 
pipirų žirnelių. Visus juos 
reikia sutr int i ir gerai su
maišyti. 

(Delfi) 

Uždrausta lapių medžioklė 
Didžioji Britanija lapkričio 

18 d. galiausiai uždraudė šim
tametes tradicijas šalyje tu
rinčią lapių medžioklę, nors 
vyriausybė paskutinę minutę 
bandė parlamentą įkalbėti 
atidėti sprendimo priėmimą iki 
kitų rinkimų. 

Premjeras Tony Blair būgš
tavo, kad šios laisvalaikio 
praleidimo formos uždraudimas 
pakenks artėjantiems rinki
mams, kurių metu jis sieks būti 
perrinktas trečiajai kadencijai. 
Parlamento rinkimai Britani

joje vyks kitais metais. 
Lapes britai medžioja su 

skalikais. Tai buvo ilgametė 
aristokratų, o šiais laikais ir 
nemažos britų dalies, pramoga. 
Diskusijos dėl jos uždraudimo 
vyksta jau seniai. Lapių 
medžioklės priešininkai šį 
užsiėmimą vadina barbarišku 
sportu, o šalininkai - svarbia 
kaimiško gyvenimo detale, 
suteikiančia darbo tūkstan
čiams valstybės piliečių. 

<FAta> 

Rasti žmonių protėvių kaulai 
Netoli Barcelonos esančioje 

gyvenvietėje katalonų kasinėto-
jai rado prieš trylika milijonų 
metų gyvenusios beždžionės 
liekanas. Šį primatą mok
slininkai laiko visų didžiųjų 
beždžionių, kartu ir žmonių, 
protėvių. 

Istorikai džiaugiasi didele 

naujiena - plečiant sąvartyną 
netoli Barcelonos atrasti prieš 
trylika milijonų metų gyvenusio 
beždžionių ir kartu žmonių ben
dro protėvio kaulai. Tai didžiu
lis atradimas mokslininkams, 
kadangi būtent šio evoliucijos 
žiedo jau seniai trūko. 

Ž. 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ 
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Metams JAV — 1DO dol. 

Metams tik šeštadienio laida 6 0 dol. 

Metams tik Bičiulystės laida 40 dol. 

http://space.com
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Čikagoje ir apylinkėse 
Lietuvių dailės muziejuje 

AGNĖS BIGEUS, gyv. Three 
Oaks, MI, Draugo fondo g a r b ė s 
n a r ė , baigiantis DF vajui, at
s iun tė 200 dol. p a s i e k d a m a 
1,600 dol. įnašų sumą. Už 
didelę paramą Draugo fondui 
ta r iame didelį ačiū. 

KAZYS IR DANUTĖ PAŠKONIAI, 
gyv. Eastlake, OH, ilgalaikiai 
Draugo fondo g a r b ė s n a r i a i , 
rudens vajui a ts iuntė 200 dol. 
pas iekdami 4,400 dol. įnašų 
sumą. Labai dėkojame už stam
bią paramą Draugo fondui. 

GRUODŽIO 19 D., Čikagos apy
linkės moksleiviai ruošia savo 
tradicines Atei t ininkų Kūčias 
Jaunimo centre. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys malonia i visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti , kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
pai tė bū tų paske lb ta palai
mintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, gruodžio 4 d., 9:30 v.r. 
seselių mot in i škame name , 
2601 West M a r ą u e t t e Rd., 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Paul C. Burak, klebonas Our 
Lady of the Ridge parapijos, 
Chicago Ridge. Prašome daly
vauti . 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBA 
kviečia nar ius , jų šeimas bei 
visuomenę į Kalėdų vakaronę, 
penktadienį , gruodžio 10 d., 
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. J ū s ų laukia 
gardus mais tas , l inksma muzi
ka ir smagus pabendravimas su 
bičiuliais ir bendraminč ia i s . 
Veiks baras . Per t rumpą pro
gramą skaitytojai tu rės progą 
išgirsti vėl iausias žinias apie 
Lietuvos ekonomiką. Dėl infor
macijos ir vietų rezervacijos 
skambinkite Indrei Biskis, tel. 
312 -337 -6293 , a rba rašyki te 
e-paštu: indrele@voyager.net. 

PAPILDYMAS: 
„Draugo" 2004.11.27. laidoje, 
šeštadienio pr iede „Litera
tūrinė šventė Čikagoje", laurea
tus sveikinusių t a r p e buvo 
praleista viena sveikintoją rašy
tojui Č. Senkevičiui, 13 metų 
redagavusiam „Skautų aidą". 
Tą sveikinimą nuo dabartinės 
„Skautų aido" redaktorės Alės 
Namikienės perdavė buvusi 
„Skautų aido" redaktorė Sofija 
Je l ionienė , sve ik indama ir 
abiejų lankytos Ukmergės gim
nazijos kraštiečių vardu, laure
atui į teikdama Ukmergės kraš
to poetų leidinį „Ties 
Vilkmerge". 

DARIAUS POLIKAIČIO VAIKŲ 
CHORAS „Vyturys" dalyvaus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro ka l ėd in i ame koncerte, 
įvyksiančiame gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 1:30 v.p.p. misijos 
bažnyčioje. Tuojau po pamaldų 
bus pietūs, o po to koncertas. 
Bilietus p ie tums ir koncertui 
galima isigyti bažnyčios vesti
biulyje pr ieš pamaldas ir po 
pamaldų bei užs isakyt i pas 
Romą St ropų tel . 815-836-
1845. 

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
nauja paroda „Kalėdų puota". 
Tautodai l in inkė iš Lietuvos 
Agnietė Sigutė Selevičiene 
demonstruos savo sukurtas 
lėles. Visus kviečiame pasi
žiūrėti lėlių kalėdinės puotos 
bei susi t ikt i su jų autore 
Agniete Sigute Selevičiene. 
Parodos a t idarymas gruodžio 
10 d., 7:30 v.v. 

VISUS KVIEČIAME į kalėdinę 
mugę, kuri įvyks gruodžio 4-5 
dienomis, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, kur 
jūsų lauks muginukai , šiau
dinukai ir daug visokių sal
dumynų. Norintiems užsisakyti 
s ta lus , skambint i Aldonai 
Palekienei, tel. 708-^48-7436. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
t ik imas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais. Kava ir vaišės už 
dyką, visi laukiami. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, akompanuojant Manigir-
dui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išr inkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel.: 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja, sus idedant i iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipi
asi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB Tary
bą iki š.m. gruodžio 20 d., gavus 
kandidato sutikimą. Kandidatų 
sutikimus siųsti LFB rinkimų 
komisijos pirmininkui dr. Pet
rui Rasučiui: 3808 W. 66th Str„ 
Chicago, IL 60629. Taip pat 
prašo visus LF bičiulius siųsti 
kuo skubiau rinkimų komisijai 
savo adresus ir telefonus. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 5 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. kviečia visus į 
užsiėmimą, kurio metu galėsite 
mokytis, ka ip padaryti šiau
dinukus Kalėdų eglutei. Regis
truotis telefonu 773-582-6500. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., šešta
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi 
išrinktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th Street, Lemonte, atidaro
ma menininko Rimo VisGirdos 
keramikos paroda, pavadinta 
„Geltona, žalia, raudona". 

Parodos atidarymas gruo
džio 4 d„ 7:30 v.v. 

Lietuvių kilmės amerikietis 
dailininkas keramikas Rimas 
VisGirda išvystė charakteringą 
piešimo stilių septintojo de
šimtmečio pabaigoje - aštunto
jo dešimtmečio pradžioje. Tuo 
metu dailininkas atkreipė dė
mesį į augantį korporatyviza-
vimą ir tuometinį Amerikos 
visuomenės lėkštumą. J i s sten
gėsi šiuos visuomenėje vyk
stančius procesus perteikti 
savo piešiniuose, kurie įgavo 

karikatūrinį stilių. 
JAV vakarinės pakrantės 

tuo metu visuomenei mažai 
žinomi kar ika tūr is ta i , tokie 
kaip Robert Crumb ir S. Clay 
Wilson, taipogi sub-kultūros 
judėjimas Londone, o ypatingai 
Punk kul tūros išsivystymas 
įtakojo R. VisGirda. Savo dar
buose dailininkas išreiškia kri
tišką požiūrį į visuomenės 
užgaidas, manieringumą, o 
ypatingai į tuometinės kultūros 
kraš tu t inumus. Jo darbai -
visuomenę kritikuojantys, kar
tais žaismingi, o kartais net 
linkę į erotiškumą. 

R. VisGirdos parodą galė
site aplankyti iki 2005 m. 
sausio 8 d. 

Rimas VisGirda. „Pokalbis". Keramika, medis. 

SKAITYTOJAI VER 
Kaip ir anksč iau kitais 

metais, „Draugas" šiemet išlei
do gražų, menišką 2005-ųjų 
metų kalendorių ir j a u išsiun
tinėjo visiems prenumerato
riams. Džiugu, kad nemažai 
kalendorių gavusiųjų prašo 
atsiųsti dar vieną ar kelis, ku
riuos nori padovanoti savo 
pažįstamiems. Taip pat labai 
džiaugiamės, kad daugelis ga
vusių kalendorių atsiunčia dos
nią auką. Tai padeda ne tik pa
dengti kalendoriaus spausdini
mo išlaidas, bet paremia ir 
„Draugo" leidybą, teikia malo
nų jausmą, kad lietuviška 
spauda dar vertinama. 

Esame nuoširdžiai dėkingi 
visiems aukotojams, o ypač 
šiems skaitytojams, atsiun
tusiems už kalendorių po 50 
dol. auką: 

Alexander Wesley, Great 
Neck, NY; 

H. Solys, M.D., Juno Beach, 
FL; 

Vanda Aleknienė, Dovvners 
Grove, IL; 

Danutė Paškonienė, East
lake, OH; 

N. Laima Ja rašūnas , Santa 
Monica, CA; 

Martynas A. Trakis, Palos 
Hills, IL; 

Jonas Stankus. 
Bronė Liaudanskis, Cama-

no Is, Wa; 
Nekaltojo M. Marijos Pra

sidėjimo seserys, Putnam, CT; 
Jonas Valaitis, M.D., Wes-

tern Strings, IL; 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastinės Čikagoje ir 

Wood ridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

1.15 S I A S * <r2TO ttw3*o, n , flOfiTO 
Gahmos konsultacijos SeStaAenia i s 

A d v o k a t a s • ...mg 
J o n a s G iba i t i s WK^ 
Civilinės ir fc*fcai 
kriminalinės bylos r l n ! 

6247 S. Kedz ie Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

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

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

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, I^emont, IL 

Draugo' skelbimų skyrius tel. 1-773-5*5-9500 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Birutė Zaksas, Bridgeview, IL; 
Kazys Ambrozaitis, MD., 

Chesterton, IN; 
John. R. Dainauskas, Wood-

ridge, IL; 
P. Skruodys, Lemont, IL 
Stella B. Riškus, Plainfield, 

IL; 
Severinas Krutulis, Darien, 

IL; 
Valentinas Saukaitis, 

Chicago Ridge, IL; 
Aleksandras Domanskis, 

Western Springs, IL; 
Giedrė Stankūnas, Cos Cob, 

CT; 
Paulius Jankus, Chicago, IL; 
B. Gasperai t is , Tamarac, 

FL; 
Gražina Gauronskas, Santa 

Monica, CA; 
Gediminas Damašius, Li-

bertyville, IL; 
Daiva Valaitis, Evanston, 

IL; 
Vladas Linkevičius, Burr 

Ridge. IL; 
Algis Dzekciorius, Niver-

ville, NY; 
Eugene P. Vilkas, Valencia, 

CA; 
Irena Žukauskas, La Gran-

ge Park, IL. 

Už 2005-ųjų metų „Drau
go" išleistą kalendorių šie mūsų 
skaitytojai atsiuntė po 100 dol. 
auką! Esame jiems nuoširdžiai 
dėkingi ir linkime, kad kiek
viena diena, pažymėta tame 
kalendoriuje, būtų laiminga. Po 
100 dol. atsiuntė: 

Gintaras Valiukėnas, Chi
cago, IL; 

Bernard M. Covalesky, 
Randolph, NH; 

Kęstut is Petrauskas, 
Lagūna Beach, CA; 

Zita Rutkauskaitė, Chicago, 
IL; 

R. Mulokas, Ventura, CA; 
Gandis G. Mažeika, Seattle, 

WA; 
Austė Vygantienė, Winnet-

ka, IL. 

Reiškiame širdingą padėką 
prel. J o n u i A. Kučingiui, Los 
Angeles, CA, kuris už „Draugo" 
2005-ųjų metų kalendorių at-

mailto:indrele@voyager.net
mailto:Gibaitis@aol.com
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Skulptoriaus Rimo VisGirdos paroda Lietuvių dailės muziejuje vyko 2000 spalio 14 d. Nuotraukoje iš kairės: 
muziejaus garbės pirmininkas dr. Gediminas Balukas. muziejaus direktorė Dalia Šlenienė ir skulptorius Rimas 
VisGirda. 

Rimas VisGirda. „Indai". 

TINA „DRAUGO" KALENDORIŲ 
siuntė 500 dol. auką! Tai nebe 
pirmas kartas, kai prelatas dos
niai paremia vienintelį už 
Lietuvos ribų leidžiamą lietu
višką dienraštį — „Draugą". 

Dailininkė J a n i n a Mon-
kutė— Marks, gyv. Chicago, IL, 
ne tik lietuviams, bet ir kita
taučiams plačiai žinoma savo 
meno kūriniais, ypač gobele
nais. Daug kartų jos kūryba 
buvo paminima ir „Draugo" 
puslapiuose. Šį kartą mes Ja
ninos Marks pavardę dar kartą 
paminime — su nuoširdžia pa
dėka: ji už 2005-ųjų metų 
„Draugo" išleistą kalendorių 
a t s iun tė 1,000 dol. auką! 
Dail ininkės dosnumą tikrai 
vertiname, bet taip pat džiau
giamės, kad jai patiko naujasis 
kalendorius. 

Kas gi nepažįsta visuo-
menininkės Irenos Kriauče-
l iūnienės , kas nežino jos dos
numo įvairiems labdaros ir 
lietuvybės darbams! Daug kar
tų ji savo dosnią širdį yra paro
džiusi ir „Draugui", o, gavusi 
naująjį 2005-ųjų metų „Drau
go" išleistą kalendorių, atsiuntė 
1,000 dolerių auką! Linkime, 
kad kiekviena tame kalendoriu
je pažymėta diena šiai dosniajai 
mūsų rėmėjai būtų kupina 
la imės, sveikatos ir Dievo 
palaimos! 

Lithuanian Citizens So-
c i e t y of Western Pennsyl-
vania (Pittsburgh, PA), kurios 
prezidentas yra Vytas V. 
Mišelis, atsiuntė „Draugui" 500 
dol. auką su maloniu laiškeliu: 
„ Jūsų puikus dienraštis yra 
vertinamas visų, kurie jį prenu
meruoja ir skaito. Ypač visiems 
skaitytojams įdomios žinios 
apie lietuvius, lietuviškus tel
kinius. Mes linkime jums sėk
mės visuose užmojuose". Esame 
širdingai dėkingi už dosnią 
auką ir gražius linkėjimus. 

Vitalis J, Lembertas, gyv. 
San ta Monica, CA, parėmė 
„Draugo" leidybą 300 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Bronė Buika. Naples, FL, 
kartu su prenumeratos atnau
jinimo mokesčiu, apdovanojo 
„Draugą" dar 100 dol. auka. Tik 
tokiu skaitytojų dosnumu lai
kosi lietuviška spauda. Sakome 
širdingą ačiū! 

Pranas Zaranka, Livonia, 
MI, atsiuntė „Draugui" 100 dol. 
auką. Už dosnumą ir lietu
viškos spaudos svarbos supra
timą esame nuoširdžiai dėkingi. 

JAV LB Kultūros taryba, 
įvertindama, kad „Draugas" 
visuomet remia jos veiklą, pla
čiai reklamuoja jos renginius, 
sukviesdamas į juos lietuvišką 
publiką, atsiuntė 100 dol. auką. 
Dėkodami už paramą, linkime 
sėkmingos tolimesnės veiklos. 

„Siunčiame Jums 100 dol., 
kaip simbolinę padėką už 
straipsnius apie 'Vaiko vartai į 
mokslą', kuriuos teikėtės spaus
dinti 'Drauge' šiais metais", — 
rašo mums „Vaiko vartai į mok
slą" iždininkas Ramojus Vaitys. 
Nors esame labai dėkingi už 
auką, kuri ir vertinama, ir 
reikalinga, tačiau tikime, kad 
„Vaiko vartai į mokslą" veikla 
labai prasminga, svarbi ir kilni, 
todėl medžiagą apie šios organi
zacijos darbus mielai spausdi
name, neprašydami užmokes
čio. Ačiū! 

Irena Alantienė, gyv. Red-
ford, MI, pratęsdama „Draugo" 

prenumeratą dar vieniems 
metams, pridėjo 50 dol. auką. 
Labai ačiū! 

Col. Roman Biliūnas, Rich-
mond, VA, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Ačiū Indrei Thomas, gyv. 
Beverly Shores, IN, už 40 dol. 
auką „Draugui". 

Dėkojame Alfonsui Lukui iš 
Dearborn, MI, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntusiam 
65 dol. auką. 

Dėkui Gyčiui Kavaliauskui, 
Chicago, IL, parėmusiam 
„Draugą" 60 dol. auka. 

Aldona E. Zibas, Cincinnati, 
OH, apdovanojo „Draugą" 75 
dol. auka. Labai ačiū. 

Matilda Kurapka, gyv. Put-
nam, CT, atsiuntė ne tik prenu
meratos pratęsimo mokestį, bet 
dar pridėjo 50 dol. auką „Drau
gui". Jos dosnumą tikrai verti
name ir dėkojame. 

Daila Liubinskas, gyv. Oak 
Lawn, IL, parėmė „Draugo" lei
dybą 60 dol. auka. Dėkui! 

Gen. T. Daukanto j ū r ų 
šaulių kuopa per Julių R. Butkų 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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