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Šiame 
numeryje: . 
Kalėdinė skautų sueiga 
Montrealyje. Skautai 
veikia ir Toronte. Kada 
ir kur stovyklausime? 

2 psl 

Pagarba 
neleidžiantiems 
pamiršti . Persekiotieji 
nesiekia keršto, bet 
laukia teisingumo. 

3 psl. 

Ką rašo mūsų 
skaitytojai laiškų 
skyriuje. Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Cunami katastrofoje 
kai kas įžiūri tamsiųjų 
jėgų veikimą. Kuris 
JAV miestas yra 
nesveikiausias. 

5 psl. 

Lietuvos krepšinio 
istorija „Seklyčioje". 
Veikli Lietuvos 
ambasada Vašingtone. 
Lietuvių opera ruošia 
linksmavakarį. 

6 psl. 

Sportas 
* Ant rad ien į baigėsi n u o 

sausio 11 d. vykęs k r e p š i n i o 
a i s t ruol ių balsavimas interne
te, renkant Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) „Žvaigždžių die
nos" varžybų starto penketus 
bei trenerius. „Lietuvių" ko
mandos, kurios treneriu bus 
Kauno „Žalgirio" treneris Anta
nas Sireika, starto penkete 
rungtyniaus gynėjai Vidas Gi-
nevičius ir Simonas Serapinas, 
puolėjai Mindaugas Timinskas 
bei Dainius Salenga ir vidurio 
puolėjas Robertas Javtokas. 
„Legionierių" komandai vado
vaus Robertas Kuncaitis (Klai
pėdos „Neptūnas"). Starto pen
ketą sudarys gynėjai Robert 
Pack ir Tyrone Nesby. puolėjai 
Ainars Bagatskij bei Antonio 
Grant ir daugiausia balsų su
rinkęs vidurio puolėjas Tanoka 
Beard. 

* „The Gibtelekom Mas-
t e r s I n t e r n a t i o n a l 2005" 
š a c h m a t i n i n k ų turnyre Gib
raltare iš 32-osios vietos į šešio
liktąją tarp 120 dalyvių pakilo 
pajėgiausia Lietuvos šachmati
ninkė Viktorija Cmilytė. Pir
madieni septintojo rato partijo
je Lietuvos atstovė juodosiomis 
figūromis 1:0 įveikė serbą Jovic 
Radovanovič bei turi 4.5 taško 
iš 7 galimų. 

* Dėl kojos t r a u m o s pu
s a n t r ų m e t ų ne rung tyn ia 
vusi serbų kilmės JAV teni
sininkė Monica Seleš antradie
nį Naujojoje Zelandijoje sužaidė 
parodomąJĮ žaidimą. M. Seleš 
4:6, 4:6 pralaimėjo čekų kilmės 
amerikietei Martiną Navratilo-

Naujausios 
žinios 

* STT pa t ikr ino vicemi
nis t rus , premjero pa t a rė jus , 
apskričių viršininkus. 

* P rekybos cen t r a s „Eu
ropa" p r ipaž in tas ger iaus iu 
dajtnafunkcimu projektu Vidu-
i o ir Rytų Europoje. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.649 LT 
l E U R - 3.452 LT 

A. Anusauskas: buvimas KGB rezerve 
prilygintinas sąmoningam ben mui 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 
— Istorikas Arvydas Anusaus
kas buvimą sovietinio saugumo 
— KGB — rezerve prilygino są
moningam bendradarbiavimui 
su šia represine organizacija. 

Tai A. Anusauskas antra
dienį sakė žurnalistams po liu
dijimo aukšto rango valstybės 
pareigūnų ir politikų įtraukimo 
į KGB rezervą sovietmečiu ap
linkybes tiriančios Seimo ko
misijos posėdyje. 

„Kitaip atsirasti t ame re
zerve nebuvo įmanoma, jei 
žmogus nesutikdavo, jis nebū
davo įrašomas", po uždaro ko
misijos posėdžio sakė istorikas. 

Anot istoriko, apie dešim
tadalis į KGB rezervą kviestų 
žmonių atsisakė ir dėl to nesu
laukė jokių pasekmių. 

Tačiau KGB archyvus ty
rinėjęs istorikas pažymėjo, jog 
„istorikų vertinimai ne visada 
atitinka politikų vertinimus". 

A. Anusauskas komisijai 
pateikė dar apie 10 asmenų, 
sovietmečiu įtrauktų į KGB re
zervą ir iki šiol dirbančių vals
tybės tarnyboje, pavardes. 

Neoficialiais duomenimis, 
komisija šias pavardes ketina 
paviešinti šią savaitę. 

Laikinoji Seimo komisija ti
ria Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio, Vals
tybės saugumo departamento 

Istorikas Arvydas Anusauskas (k) ir Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas Skirmantas Pabedinskas. 
Valdo Kopūsto fELTA) nuotr 

generalinio direktoriaus Arvydo 
Pociaus ir Seimo pirmininko pa
vaduotojo Alfredo Pekeliūno 
įtraukimo į KGB rezervą praė
jusio amžiaus devintajame de
šimtmetyje aplinkybes. 

Minėtų pareigūnų buvimo 
KGB rezerve faktas Lietuvoje 

sulaukė prieštaringų vertinimų. 
Vieni teigia, jog jie turėtų nedel
siant pasitraukti iš savo postų, 
kiti tvirtina, jog savo veiksmais 
URM ir VSD vadovai įrodė lo
jalumą Lietuvai. 

Pagal Lietuvos įstatymus, 
būti įrašytam į KGB rezervą ne

reiškia sąmoningo bendradar
biavimo su šia sovietų represine 
s truktūra, tačiau visuomenėje 
diskutuojama, ar tokie asmenys 
turi moralinę teisę eiti aukštas 
valstybines pareigas. 

Tuo t a rpu komisija nus
prendė. N u k e l t a į 5 psl . 

Kauno Prezidentūros rūmai — Čiurlionio muziejui 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 

— Prezidento institucijos žinion 
pernai iš Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus perimti istoriniai 
Kauno prezidentūros rūmai gali 
būti perduoti Nacionaliniam M. 
K. Čiurlionio dailės muziejui. 
Tokios galimybės neatmetė an
tradienį Kaune apsilankęs kul
tūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas. Pasak jo, prezi
dentas Valdas Adamkus yra iš
sakęs nuostatą, kad tarpukario 
Prezidentūra turi būti prieina
ma visuomenei. 

Jei Kauno prezidentūra ati

tektų M. K. Čiurlionio dailės 
muziejui, manoma, jog rūmuose 
bent laikinai galėtų būti ekspo
nuojama architektūros istoriko 
profesoriaus Algimanto Miški
nio sukaupta dailės bei ikono
grafijos kolekcija, kurią jis nu
sprendė padovanoti Kaunui. 

Šias vertybes sutiko perim
ti, eksponuoti ir saugoti Nacio
nalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. Šio muziejaus steigė
jos — Kultūros ministerijos va
dovas V. Prudnikovas pasveiki
no tokį sprendimą ir pažadėjo, 
kad ministerija prisidės spren

džiant šios kolekcijos klausimą. 
Kolekciją numatyta ekspo

nuoti Dailės muziejaus padali
nyje — 1978 metais statytos 
Kauno paveikslų galerijos tre
čiajame aukšte. Tačiau kol kas 
profesoriaus vertybėms t en 
grėstų realus pavojus — pro 
kiaurą stogą laša vanduo. 

Nėra suderinta, kur būtų 
rodomos minėtose Kauno pa
veikslų galerijos salėse rodo
mos ekspozicijos. Dėl fondų sty
giaus antrame aukšte esančiose 
parodų salėse darbai yra sandė
liuojami. 

Vilniaus meras neigia daręs spaudimą tarybos nariui 
Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 

— Vilniaus miesto 1-asis apy
linkės teismas antradienį ap
klausė visus keturis įtariamuo
sius byloje dėl trukdymo pasi
naudoti rinkimų teise per Vil
niaus mero rinkimus 2003-
siais, Vilniaus miesto tarybos 
nario Vilmanto Drėmos neteisė
to laisvės atėmimo ir papirki
mo. 

įtarimai dėl šių nusikalti
mų yra pareikšti Vilniaus me
rui Artūrui Zuokui, bendrovės 
,,Ogmios astrą" valdybos pir
mininkui Dariui Leščinskui, 
įmonių grupės „Rubicon group" 
vadovui Andriui Janukoniui bei 
..Rubicon" vairuotojui Svajūnui 
Navikui. 

Nė vienas jų kaltas neprisi
pažino. 

Apklausiamas Vilniaus me
ras. Liberalų ir centro sąjungos 
vadovas A. Zuokas neigė daręs 
spaudimą nukentėjusiajam V. 
Drėmai. 

„Aš su visais pateiktais 
kaltinimais nesutinku. Visi kal
tinimai grindžiami telefoninių 
pokalbių įrašais, kurie ištrauk
ti iš konteksto", pareiškė A. 
Zuokas. 

Anot A. Zuoko, su V. Drėma 
jį sieja ir draugiški santykiai, 
todėl esą nebuvo jokių priežas
čių jam siūlyti kyšį ar atlygį. 

„Niekada pinigų Drėmai 
nesiūliau — nei 20,000, nei 
10,000", sakė A. Zuokas. 

V. Drėma, 2003-siais buvęs 

Vilmantas Drėma ateina į teismo posėdį. Tomo Č«-niS<-vo (ELTA) nuotr 

tuometinės Liberalų sąjungos 
Fabijoniškių skyriaus pirminin
ku. A. Zuoko teigimu, buvo pasi
rašęs dokumentą, remiantį A. 
Zuoko kandidatūrą į sostinės 
mero postą. 

A. Zuokas priminė ir V Drė
mos liudijimą uždarame posė
dyje pirmadienį, esą 2003 m. 
birželio 12 dieną Vilniaus mies
to tarybos narys liberaldemo-
kratas Juozas Imbrasas vienoje 
kavinių privertė V. Drėmą pasi
rašyti ant dviejų tuščių lapų. 
Vėliau šie parašai esą buvo pa

naudoti V. Drėmos pareiški
mams apie išstojimą iš Liberalų 
ir įstojimą į Liberaldemokratų 
partiją. 

„Šioje tribūnoje turi stovėti 
J. Imbrasas, Vytautas Galvo-
nas, Česlovas Kaminskas ir spe
cialiosios tarnybos, kurios su
dėliojo šią politinę :iylą. Prašy
čiau išteisinti", sake A. Zuokas. 

A. Janukonis taip pat neigė 
visus kaltinimus. 

„Nė su vienu kaltinimu ne
sutinku ir neprisipažįstu kal
tas. Nuke l t a į 5 psl . 

Parlamentarė 
siūlo ne bausti, 

bet skatinti 
Vilnius , vasario 1 d. (BNS) 

— Opozicinės Liberalų demo
kratų frakcijos n a r ė Aldona 
Balsienė siūlo ne bausti posė
džių nelankančius kolegas, o 
skatinti pažangiuosius. 

Tokį pasiūlymą parlamen
tarė antradienį išsakė Seimo 
statuto pataisas dėl parlamen
tarų statuso ir darbo sąlygų 
rengiančios darbo grupės posė
dyje. 

Darbo grupė posėdyje, be 
kitų klausimų, svarstė, kokias 
bausmes par lamentarams būtų 
galima taikyti už nedalyvavimą 
Seimo plenariniuose bei komi- ; 
tetų posėdžiuose. 

,.Aš esu prieš bausmes. Rei
kia paieškoti alternatyvos — 
tiems, kurie dirba, kurie lanko, 
reikia paskatinimo", sakė A. 
Balsienė. 

Anot parlamentarės, baus
mes Seimo nar iams už komi
tetų posėdžių nelankymą ska
tins parlamentarų neveiklumą, 
nes niekas nenorės dalyvauti į 
komitetų veikloje. Tuo tarpu 
skatinimo priemonės seimūnus 
nuteiktų darbui. 

Kultūros 
viceministras — 

F. Latėnas 
Vi ln iu s , vasar io 1 d. 

(ELTA) — Naujuoju kultūros 
viceministru paskir tas kompo
zitorius Faustas Latėnas . įsa
kymą dėl F. Latėno paskyrimo 
kultūros ministras Vladimiras 
Prudnikovas pas i rašė pirma
dienį. 

Iki šio paskyrimo F. Latė
nas dirbo visuomeniniu premje
ro Algirdo Brazausko patarėju 
kultūros klausimais. 

I kultūros viceministro pos
tą F. Latėną delegavo valdan
čioji Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga. 

Iki šiol vienintelis kultūros 
ministras dar nebuvo paskyręs 
viceministro. 

Balsavimas dėl nepasitikėjimo 
A. Pekeliūnu gali būti 

surengtas neeilinėje sesijoje 
Vilnius , vasario 1 d. (BNS) 

— Balsavimas dėl nepasitikėji
mo parlamentinio Europos rei
kalų komiteto pirmininku, Vals
tiečių i r Naujosios sąjungos 
partijų koalicijos nariu, Alfredu 
Pekeliūnu gali būti surengtas 
jau vasario 8-15 dienomis nu
matomoje sušaukt i neeilinėje 
Seimo sesijoje. 

Opozicinių Tėvynės sąjun
gos bei Liberalų ir centro frak
cijų atstovai antradienį įteikė 
Seimo pirmininkui Artūrui 
Pau lausku i 31 parlamentaro 
parašu paremtą pasiūlymą su
rengti balsavimą dėl nepasiti
kėjimo A. Pekeliūnu. 

„Juo greičiau mes išspręsi
me klausimą dėl A. Pekeliūno, 
tuo bus geriau Seimo ir valsty
bės prestižui", po susitikimo su 
Seimo pi rmininku sakė TS 
frakcijos seniūnė Irena Degu
tienė. 

A. Pekeliūnas viešais pasi
sakymais sukėlė abejonių savo 
kompetencija vadovauti Euro
pos reikalų komitetui, bet val
dančiosios koalicijos vadovai 
nusprendė j am dar duoti laiko 
„pasimokyti". 

Vienintelis valdančiosios 
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) vadovas A. Paulauskas pa
sisakė už tai, jog A. Pekeliūnas 
atsistatydintų iš komiteto pir
mininkų. 

Pasak I. Degutienės, A. 
Paulauskas yra „tvirtai" nu
siteikęs siūlyti įtraukti balsavi
mą dėl nepasitikėjimo A. Peke
liūnu į neeilinės sesijos darbo
tvarkę, bet oficialiai dėl to apsi
spręs trečiadienį po Seimo val
dybos posėdžio. 

Tačiau didžiausios Seime 
Darbo partijos (DP) frakcijos 
atstovai antradienį nusprendė, 
jog nėra pagrindo pritarti siūly

mui atstatydinti A. Pekeliūną. 
„Aš manau, jog mes tikrai 

nepalaikysime siūlymo svars
tyti šį klausimą neeilinėje sesi
joje", žurnalistams sakė DP 
frakcijos seniūnė Loreta Grau-
žinienė. 

Jos nuomone, klausimą pa
sitikėjimo A. Pekeliūnu tikslin
ga atidėti iki kovo 10 dieną pra
sidėsiančios pavasario sesijos, 
nes iki tol jau bus gautos Etikos 
ir procedūrų komisijos bei KGB 
rezervo veiklą tiriančios komisi
jos išvados. 

Opozicijos atstovų teigimu, 
A. Paulauskas nusiteikęs neeili
nės sesijos metu pateikti parla
mentu i klausimą ir dėl kito 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos frakcijos nario Jono Ra
mono mandato likimo. 

„Ko gero per neeilinę sesiją 
bus išspręsti du personaliniai 
klausimai", sakė susitikime su 
Seimo pirmininku dalyvavęs Li
beralų ir centro frakcijos seniū
no pavaduotojas Vytautas Lape
nas . 

Etikos ir procedūrų komisi
jos pirmininkas socialliberalas 
Algirdas Monkevičius užregis
travo nutarimo projektą panai
kinti J. Ramono įgaliojimus dėl 
to, jog pernai lapkričio 15 dieną 
duodamas priesaiką Seime, jis 
nebuvo nutraukęs darbo santy
kių su Žemės ūkio rūmais. 

Už žemdirbių kurstymą blo
kuoti kelius teistas J. Ramonas 
po išrinkimo į Seimą nepasi
t raukė iš Žemės ūkio rūmų pre
zidento pareigų, bet nuo lapkri
čio 15 d. išėjo „tikslinių atosto
gų" Seimo kadencijos laikui. 

Seimo Teisės departamen
tas siūlo nutraukti J . Ramono 
įgaliojimų, kol nebus gautas 
Konstitucinio Teismo (KT) išaiš
kinimas. 

Premjeras santūriai vertina 
ministrų elgesį 

jęs, kad šios kadencijos Seime 
yra ir kitų komitetų, kurie „dar 
nelabai gerai žino, ką tur i veik
ti". Premjeras tikisi, kad po ke
lių mėnesių „parlamentinio 
darbo ritmas nusistovės". 

Paprašytas įvertinti žinias-
klaidoje aprašytą Darbo parti
jos nario, kul tūros ministro 
"Vladimiro Prudnikovo elgesį, 
kuomet oficialioje biografijoje 
j is nenurodo dviejų savo iš 
ankstesnių santuokų vaikų, 
premjeras neskubėjo reikšti sa
vo nuomones. 

..Manyčiau, kad tokiu atve
ju nereikėtų ta ip daug pabrėžti 
moralines pusės, palikime pa
čiam žmogui apsispręsti ir 
mažiau skubėkime teisti", ragi
no A. Brazauskas. 

Kalbėdamas apie dažnai 
namo į Kauną tarnybiniu auto
mobiliu iš darbo Vilniuje ir at
gal važinėjantį sveikatos ap
saugos ministrą Žilviną Padai
gą, premjeras žadėjo, kad prob
lema bus išspręsta. 

„Kiekvienas turi savo auto
mobilį, galų gale galima nusta
tyti paslaugos kainą, galima 
sumokėti už šiuos atskirus nu
važiavimus į Kauną. Manau, 
išeitis bus rasta", sakė A Bra
zauskas. 

Tuo tarpu Darbo partijos 
vadovas V. Uspaskichas teigia 
buvęs sukrėstas, kai sužinojo, 
apie savo vadovaujamos parti
jos narių elgesį, rašo antradie
nio „Respublika". 

Ž. Padaiga jis dar linkęs pa
teisinti, o apie V Prudnikovą 
pasakė taip: „Matyt, trūksta 
žmoniškumo". 

Vladimiras Prudnikovas 
Aliaus Korol iovo fELTAi nuotr. 

Vilnius , vasario 1 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Brazaus
kas neskuba komentuoti žinias-
klaidos pranešimų apie koalici
jos partnerių — Darbo partijos 
deleguotų kultūros ir sveikatos 
apsaugos minis t rų asmeninį 
gyvenimą bei naudojimąsi tar
nybos privilegijomis, taip pat 
toliau palaiko į kelis skandalus 
patekusį Seimo pirmininko pa
vaduotoją „valstietį" Alfredą 
Pekeliūną. 

„Mokytis visiems reikia, 
dabar madingas mokymasis vi
są gyvenimą. Manau, kad tą 
patį galima pasakyti Pekeliū
nui", sakė A. Brazauskas inter
viu Lietuvos radijui. 

A. Brazauskas gynė A. Pe
keliūno teisę „mokytis", tačiau 
kartu pripažino, kad jam kai 
kuriose srityse trūksta patir
ties. 

Kartu jis pabrėžė pastebė-
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SKAUTYBES 
KELIAS 

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

MONTREALIO „GELEŽINIO VILKO 

NERINGOS" SKAUTŲ TUNTO 

ŽINIOS 
2005 m. sausio mėn. Mon-

trealio lietuvių skautai prisi
rašė prie „Scouts du Montreal 
Metropolitam" (prancūzų — 
kanadiečių skautų organizaci
ja). Tuo būdu visi užsiregistravę 
lietuviai skau ta i t a m p a pa
saulinės skautų organizacijos 
nariais. Mūsų organizacijai toks 
susijungimas yra labai naudin
gas. Paramos iš Kanados Lie
tuvių fondo, bei lietuvių banko 
„Litas" dėka galime užsimokėti 
mokesčius, bet, dabar, įstojus į 
SMM, kurie tur i specialų savo 
fondą, a ts i radus finansiniams 
sunkumams j a u n i m a s nebus 
atmestas. Kiekvienas užsiregis
travęs narys (o jų šiuo metu 
turime 23, neskai tant vadovų) 
bus apdraustas Kanados skau
tų organizacijos. Turės ime 
laikytis apsaugos gairių prin
cipų (Risk Management Gui-
delines), kurie nus ta tys prie
žiūros reikalavimus. Be to, visi 
vadovai turės išklausyti pirminį 
vadovavimo ir skautavimo kur
są ir bus patikrinti vietinės poli

cijos (tai būt ina visoms jaunimo 
organizacijoms). Nežinom, kaip 
į šį reikalavimą reaguos mūsų 
savanoriai, tačiau tai bus j iems 
gera proga pasitobulinti šioje 
srityje. 

G a u t a s aukas galėsime 
pakvituoti ir jos bus nurašomos 
nuo Kanados valdžios mokes
čių. 

Dabar mes turėsime teisę 
naudotis SMM patalpomis — 
mieste esančiomis salėmis ir 
netoli Montrealio esančiomis 
stovyklomis. Kadangi e s a m e 
skau tų parduotuvėlės koope
ratyvo savininkai, tuntui grįš 
dalis uždarbio. 

Apie 1950 metus a.a. kun . 
S. Kulbio ir šios organizacijos 
lietuvių skiltis dalyvavo ta rp
tautinėje stovykloje. Žadame ir 
mes pasinaudoti šios programos 
duodamomis nuolaidomis (apie 
80 proc.) traukinio bilietams ir 
pabendraut i su jaunimo organi
zacijomis kitose vietovėse. Ti
kimės, kad tuo galėsime pratur-
tingi savo programas jaunimui . 

Montrealio „Geležinio vilko-Neringos" skautų tuntas Kūėiose. Pirmoje eil. iš kairės: Antanina Pavilonytė, 
Klaudia Pavilonytė, Darius Jaugelis-Zotkovic, Dainava Jurkutė-Blayney, Kristijonas Pavilanis, Aleksa 
Beniušyte; II eil.: Gintaras Gaputis, Francis Bulota, Ričardas Gaputis. Ariana Castanheiro-Čiėinskaitė, Loreta 
Castanheiro-Cičinskaitė, Andrius Gaputis, Živile Jurkutė-Blayney, Daiva Jaugelyte-Zatkovic. 

J a u šiemet turėjome gana 
įdomią programą, apie kurią 
jaunimas kalba ligi šiolei. Sten
giamės jaunimą .įtraukti į gam
tinius užsiėmimus, išmokyti 
skautiškų principų ir bendrauti 
lietuviškai. Rudens programą 
pradėjome dviračių iškyla į Oka 
apylinkę (netoli Montrealio). 
Sporto klube lipome siena, o 
keletas iš mūsų pasiekė lubas. 

Pagal i lgametę tradiciją 

šventėme Kūčias. Jose dalyvavo 
jaunimas, vadovai, tėveliai. 
Suruoštoje vakarienėje visi dali
nomės atsineštu lietuvišku 
maistu. 

Iškilmingoje sueigoje įžo
džius davė paukštytės: Aleksa 
Beniušyte, Ariana Castan
heiro-Cičinskaitė ir Dainava 
Jurkutė-Blayney; vilkiukai: 
Darius Jaugelis-Zatkovic ir 
Kristijonas Pavilanis; skaučių 

— Tina Urbanavičiūtė. 
Kita sueiga bus ruošiama 

gaisrinėje, kur vyresnieji galės 
įsigyti ugniagesio specialybės. 
Netrukus sulauksime vasaros ir 
tikimės, kad jaun imas galės 
prisidėti ruošiant stovyklą. 

p s . A n d r i u s G a p u t i s 
Montrealio „Geležinio 

vilko-Neringos" 
skautų tuntininkas 

Montrealio „Geležinio vilko—Neringos" tunto paukštytės Kūčių sueigoje 
2004 m. gruodžio 24 d. Iš kaires: Aleksa Beniušyte, Ariana Castan
heiro-Cičinskaitė. 

Montrealio ,.Geležinio vilko-Neringos" skautų tunto dalis rikiuotės metu 2004 m. gruodžio 24 d. skautų kūčiose. 
Vadovai iš kairės: Daiva Jaugelyte-Zatkovic. Dalius Bulota, Gilles Bulota ir Loreta Čičinskaite-Castanheiro. 

Loretos Čičinskaitės-Castanheiro nuotr. 

VYDŪNO FONDO VĖLIAUSI LEIDINIAI 
Daugiau negu prieš 50 metu 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai Čikagoje įsteigė unikalų 
Vydūno vardo fondą. Šio fondo 
tikslas — grąžinamomis pasko
lomis remti sunkiomis sąlygo
mis išeivijoje studijuojantį lietu
vių jaunimą, pirmenybę teikiant 
skautams. Fondo lėšas sudarė 
aukos ir kalėdinių atvirukų pla
tinimas. Įsitvirtinęs lietuvių vi
suomenėje, Vydūno fondas plėtė 
savo veiklą, kurios apimtyje svar
bią vietą užima ir knygų leidyba. 

Iki šiol Vydūno fondas yra 
išleidęs 18 knygų ir dar 6 knygų 
leidimą parėmė s tambiomis 
pašalpomis. Didžiausia iš jų yra 
prof. Edvardo Gudavičiaus 
„Lietuvos istorija", kurios 660 
psl. I tomas jau išleistas, o II ir 
III tomai ruošiami spaudai . 
Knygų leidimas išeivijoje yra 
nuostolingas, bet Vydūno fon
das tą vertingą darbą tęsia. 

Vėliausi Vydūno fondo lei
diniai (2004 m.) yra „Skautų 
šeimos genocidas" lietuvių ir 
anglų kalbomis išleista Bernar
do Brazdžionio poezijos knyga 
„Roads and Crossroads". 

Knyga „Skautų šeimos 
genocidas" paruošė j .v .s . Irena 
Regiene, redagavo fil. v.s. 
Vytautas Mikūnas Leidinys 
100 psl., kietais viršeliais. 

Jurų vyr skautininkei kny
gos ruošimui talkino 17 ben
dradarbiu Knvgos leidimui 

aukojo Čikagos Skaut in inkių 
draugovė. Irena ir Algis Regiai, 
prelato ps. Juozo Prunskio fon
das ir Vydūno fondas. 

Šiame 100 psl. kietais virše
liais leidinyje suminėti 575 
lietuvių skautų organizacijos 
narių vardai — suimtų, kalin
tų, iš tremtų, nukankintų. Tai 
aukos lenkų valdytoje Lietuvos 
dalyje, nacistinės Vokietijos ir 
komunist inės Rusijos Lietuvos 
okupacija. Šioje knygoje pateik
ti duomenys yra nepilni, nes daug 
asmenų yra dingę be žinios. Lei
dėjai yra pasiryžę darbą tęsti ir 
prašo visų šią knyga skaitančių 
jungtis talkon, siunčiant leidė
jams papildymus. Irena Regienė 
ir Vy tau ta s Mikūnas kviečia 
visus prisiminti skautų ir kitų 
organizacijų karius, kurie dėl 
Tėvynės laisvės nepagailėjo 
savo gyvybes. Tai aukščiausio 
laipsnio auka savo Tėvynei. 

Knygą „Skautų Šeimos 
Genocidas1 ' turėtų perskaityt i 
jaunimo organizacijų nariai , jų 
vadovai, lituanistinių mokyklų 
mokiniai, jų mokytojai ir savo 
sueigose bei pamokose padisku
tuoti kokias aukas Tėvynei su
dėjo Lietuvos laisves kovotojai. 

Kitas dėmesio vertas Vydū
no fondo leidinys yra Bernardo 
Brazdžionio poezijos knyga lie
tuvių ir anglų kalba. Tai 160 
psl. k ie ta is viršeliais knyga 
..Roads and Crossroads". 

Dėl sunkumo rasti vertėjus 
mokančius ne t ik gerai abi 
kalbas, bet taip galinčius įsi
jausti ir tiksliai perteikti poezi
jos subtilumą ir prasmę, eilės 
yra suskirstytos į tris skirtingus 
vertimo į anglų kalbą laiko
tarpius. Turėta sunkumų ir su 
knygos finansavimu. 

Skyrius „Poezijos pilnatis" 
apima 1926—1961 m. laikotar
pyje sukurtas eiles. Čia eilėraš
čiuose atsispindi poeto religinės 
ir patriotinės mintys. 

Skyriuje „Po aukštaisiais 
skliautais" poetas labiau gili
nasi į filosofines mintis ir per
gyvenimus susijusius su pietine 
Kalifornija. Šios eilės buvo iš
leistos 1989 m. 

Vėliausios poeto eilės buvo 
išleistos Vilniuje ir skyrelis pa
vadintas „Šiapus ir anapus mū
sų laiko". Šio laikotarpio eilių 
tik kelios yra išverstos į anglų 
kalbą. Čia telpa eilės išreiš
kiančios moralinę paramą, pa
tar imus , linksmo turinio bei 
religines mintis. 

Knygos išleidimą sunkino 
vertėjų t rūkumas ir lėšos. Aka
deminio Skautų sąjūdžio Los 
Angeles skyriui apsiėmus suor
ganizuoti B Brazdžionio poezi
jos eilių išleidimą ir parėmus 
Vydūno fondui, knyga išvydo 
dienos šviesą Knyga skiriama 
čia augusiam jaunimui, vaikys
tėje skaičiusiam B Brazdžionio 

„Meškiuką Rudnosiuką" ir kitus 
poeto vaikams skirtus eilėraščius. 

Knygą redagavo ir daug ver
timų atliko Živilė Gimbutas. Jai 
talkino Birutė Putrius-Serota, 
Jūra Avižienis. Algirdas Žoly
nas, Aušra Kubilius, Auksuolė 
Rubavičiūtė, Dėmi Jonaitis ir 
keli nepažymėti vertėjai. Dau
giausiai laiko vertimams skyrė 
Živilė Gimbutas, Algirdas Žoly
nas. Birutė Putrius-Serota, ne
mažiau ir kiti paminėti vertėjai. 

Redaktorė Živilę Gimbutas 
knygoje reiškia padėką visiems 
prisidėjusiems prie Bernardo 
Brazdžionio poezijos vertimo į 
anglų kalbą ir knygos išleidimui. 

Knygos vertimo ir paruoši
mo sumanytojai yra Akademi
nio Skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus filisteriai Gediminas 
Leškys ir Eugenijus Vilkas, 
atlikę didelį darbą išleidžiant 
lietuvių poeziją anglų kalba. 

Knyga labai tinkama kiek
viena proga vaikams ar vaikai
čiams, kuriems gimtąja kalba 
yra sunkiau skaityti. Čia jiems 
suprasti padės vertimai į anglų 
kalbą. Pasigrožėkime poezija ir 
pradžiuginkim skaitytojus. 

Abi knygas galima įsigyti 
Vydūno fondo būstinėje, esan
čioje PLC patalpose, rašant: 
Vydūnas Youth Fund, Ina 

14911 East 127 St. 
Lemont, IL 60439. 
v.s. fil Antanas Paužuolis 

LSS VASAROS 
STOVYKLOS JAV 

Detroi to t u n t ų s tovyk la 
vyks birželio 18—25 d. Dainavos 
stovyklavietėje, MI. 

Č ikagos s k a u t u i** 
skaučių s tovykla vyks liepos 
10-20 d. Rako stovyklavietėje. 
Custer, MI. 

Ramiojo V a n d e n y n o ra
jono s k a u t u i r s k a u č i ų 
stovykla vyks rugpjūčio 3-13 
d. „Rambyno" stovyklavietėje, 
Big Bear, CA. 

KAZIUKO MUGĖ 
2005 

Detroi to „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė vyks 
kovo 6 d. Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre, South-
field, MI. 

Čikagos skautiškųjų vie
netų Kaziuko mugė vyks kovo 
13 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. 

Los A n g e l e s skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė vyks 
kovo 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kieme. Los Angeles, 
CA. 

Wash ing ton , D.C., skau 
tiškų vienetų Kaziuko muge 
vyks kovo 6 d., 1 vai. p.p St. 
Elizabeth Catholic School 917 
Montrose Rd . RockwHl. MD 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL! GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMOCAS, M.D. 
KARDOJOGAS-ŠIRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaną, 
Susianmui kates angkskai ar&a lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

EDMUNDAS VENAS, MJD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 W 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLASPRUNSKJS.MD 

MAUNAKV. 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 
Ek Grove: 847-718-1212 
vAvw.illinoispain.com 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DAIKTŲ GYDYTOJAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TORONTO SESIŲ GERASIS DARBELIS 
Įvyko Toronto „Šatrijos" 

tunto prityrusių skaučių sueiga 
„Labdaroje". Su gyventojais 
skautės bendravo, dainas dai
navo, gitara grojo, eilėraščius 
skaitė. Vadovavo draugininke 
Rūta Stauskienė, pavaduotoja 
Veronika Lemon, padėjėja Ju
lija Valiulytė. Sueigos dieną 
„Birutės" draugovės skautės 
taip patlankėsi „Labdaroje" ir 
turėjo progos skautiškais dar
bais lavinti. Sueiga, suruošta 
draugininkės Vidos Skilan-
džiunienės, buvo pamoka kaip 
perduoti senų laikų Kalėdų 
eglutės papuošalų — šiau
dinukų meną jaunajai kartai. 
„Labdaros" namams buvo įteik
ti eglutės papuošalai, gauti iš s. 
Aldonos Skilandžiūnienės s. L. 
Sendžikienė iš Delhi, ON. Da
lyvavo daugiau kaip 20 skaučių 
su vadovėm. S. A. Skilan-
džiūnienė, skautavusi dar 
Lietuvoje, rodė įvairių meistrių 
ir savo pačios darytus šiau
dinukus, aiškino kaip tai daryti. 
Nemažai šiaudinukų pridarė 
„Labdaros" eglutei papuošti. 
Atrodo, kad sesės susidomėjo 
tuo darbu ir gaminiais ir žada 

sugrįžti po švenčių gaminti tuos 
papuošalus ir Kaziuko mugėje 
pardavinėti. 

Sesės grupėmis aplankė 
visų aukštų gyventojus. Mielai 
buvo jos visos priimtos, kai kur 
net su ašarom akyse. Liūd
niausia buvo pas. a.a. kun. 
Liudą Janušką, OFM, Tėve 
mūsų sukalbėjo jam paskutinę 
dieną prieš mirtį. Pasirodė, kad 
jis suprasdamas dar nusišypso
jo. Lankė sesės kiekvieną gy
ventoją, kurį tik rado kambary
je, susipažino, apkabino, su 
daugeliu nusifotografavo. Pri
žadėjo vėl sugrįžti Kalėdų metu 
ir palinksminti giesmėmis. 
Vienas gyventojas skautes 
nustebino, kai koplytėlėj užėju
sios jį rado pianinu skambinant 
malonias melodijas. Kai jos 
užkalbino, jis sutiko kitą kartą 
akompanuoti joms, jei jos pa
dainuotų visiems gyventojams. 
Viename aukšte s. Saplytė pati 
pianinu paskambino. Tikrai tą 
dieną visos atliko gerą darbelį. 
Be to, įsigijo ir menininkės spe
cialybę. 

Sesė J . Rus l i enė 
(„T.Ž.") 

Sueigoje vadovė AoSra Jasairytė-Petry su paukštytėmis 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://vAvw.illinoispain.com


PERSEKIOTIEJI NESIEKIA KERŠTO, JIE LAUKIA 
TEISINGUMO 

Pastaruoju metu Lietuvos 
žiniasklaidoje vėl tapo aktuali 
bendradarbiavimo su KGB te
ma, nes nuo 2005 m. sausio 1 d. 
pradėjo veikti nauja „Archyvų 
įstatymo" redakcija, kuri su
varžė priėjimą prie buvusių 
represinių struktūrų archyvų, o 
ziniasklaida iškėlė į viešumą 
keletą pavardžių žmonių, kaž
kada priklausiusių KGB kari
ninkų rezervui. Apie mūsų 
gyvenimo sąsajas su praeitimi 
„ D r a u g o " k o r e s p o n d e n t ė 
Audronė V. Š k i u d a i t ė kalbi
na Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
Archyvinio vardyno skyr iaus 
vedėją ir Liustracijos komisijos 
narę Te resę B i r u t ę B u r a u s -
k a i t ę . 

— Yra m a n a n č i ų , k a d t i e 
žmonės , k u r i e k a ž k a d a sa
vo n o r u a r p r i v e r s t i s u t i k o 
b e n d r a d a r b i a u t i su K G B , 
š i and i en y r a š a n t a ž u o j a m i . 
J ū s t u r i t e d a u g i n fo rmac i 
j o s ap i e t u r ė j u s i u s ryš i s u 
K G B , a r m a t o t e , k a d t i e 
ž m o n ė s iš t i e s ų y r a š a n 
t ažuo jami? 

— Jeigu žmogus, praeityje 
susijęs su KGB, bet tai nus
lėpęs, yra valstybiškai svarbio
je vietoje, jis gali būti šantažuo
jamas. Bet tą galimybę but šan
tažuojamam padalinkime į dvi 
dalis. Jis pats gali galvoti, kad 
gali būti šantažuojamas, ir jo 
veiksmai ir sprendimai bus 
veikiami tam tikro vidinio cen
zoriaus. Arba jis iš tikrųjų bus 
šantažuojamas. Tos medžiagos, 
kurios pagrindu gali būti gąsdi
nama, yra ne tik Lietuvoje, 
daugiau jos yra Rusijoje. Kaž
kam už Lietuvos ribų gali pa
sirodyti, kad pareigūno veiks
mai turėtų būti kitokie (nesvar
bu ar politikoje, ar ekonomiko
je, ar kitoje sferoje) ir kas gali 
paneigti, kad jam pagąsdinti 
niekada nebus panaudoti doku
mentai, rodantys sąsajas su 
KGB. Aš kalbu apie galimybes, 
bet negalime atmesti, kad to 
niekada nebus. Valstybei t a i 
pavojinga, jeigu eina kalba apie 
aukštus asmenis. Kita vertus. 
mes pamirštam apie kategoriją 
žmonių, kurie buvo persekioja
mi. Kaip jiems- jaustis , kai j ie 
mato savo persekiotojus daran t 
karjerą ar stovint aukštose 
tribūnose teisuolių pozomis9 

Man bjauru matyti žmones, 
kurie turėjo ateiti prisipažinti 
ir neatėjo, o visuomenėje šneka 
ir elgiasi labai ciniškai, arogan
tiškai, menkina pasiaukojusius 
laisvės siekiams, nesusikro-
vusiums turtų. Bet aš matau 
tik popieriuje jų veiklos faktus. 
o žmonės, kuriuos jie persekio
jo, žino jų konkrečius veiksmus. 
Tokių, kurių gyvenimas buvo 
fiksuojamas 24 vai. per parą, 
buvo labai daug. Apie jų j aus 
mus ir teises mes pamirštam. 
Sakoma, kad tiesa sukiršins 
visuomenę. Nieko p a n a š a u s . 
Žinau labai daug neteisingai 
nukentėjusių žmonių, p ra ra 
dusių artimuosius ir netekusių 
sveikatos, iš jų 99 proc. netur i 
keršto jausmo. O neteisybę j ie 
jaučia — kad iki šiol jų ir jų 
persekiotojų atžvilgiu nebuvo 
įvykdytas teisingumas. Mūsų 
pareiga — kad žmonių, galvo
jančių, jog valstybė nesiekia 
teisingumo, būtų kuo mažiau. 

— Ar n a t ū r a l u , k a d 
d a b a r t i n ė j e va ldž io j e t i e k 
d a u g p a r t i n i ų i r KGB r e 
ze rv in ių k a d r ų ? 

— Vieni išrinkti nusivy
lusių žmonių, vedamų momen
tinės nuotaikos, patikėjusių pa
žadais, kiti — pareigūnai gal ir 
sąžiningai, ir dorai t a rnauja 
valstybei, žmonėms, bet d a r 
stokoja pilietinės valios atsiver
ti visuomenei, nors tikriausiai 
suvokia, kad derėtų tai padarv-
ti. 

— O gal v i s u o m e n ė t u r i 
p e r maža i informaci jos? 

Teresė Birute Burauskaitė. 

— Visa informacija turėtų 
būti einančio į valdžią biografi
joje. Man regis, tie, kurie buvo 
KGB karininkų rezerve, vis 
dėlto turėjo apie ta i viešai 
pasakyti. Nepaisant, kad įsta
tymas to nereikalavo, jie turėjo 
suprasti, jog žmonėms tai yra 
svarbu. Ir aš manau, kad juos 
vis tiek būtų išr inkę, kaip 
išrinko Vladimirą Beriozovą ir 
Kazimirą Prunskienę, ant ku
rių plakatų buvo parašyta apie 
ryšius su KGB. Tie žmonės 
visuomenei patiko dėl kitų 
veiksmų. 

— P r i s i m e n u Sąjūdžio 
l a i k u s , k a i J ū s ų g rupė 
p r a d ė j o k a u p t i genoc ido 
m e d ž i a g ą . P r a d ė j o t e nuo 
r e p r e s u o t ų j ų , i š t r e m t ų j ų 
p a r o d y m ų r i n k i m o . Kaip 
vystėsi t a s d o k u m e n t ų kau
p imo ir t y r i m o p rocesa s? 

— Sąjūdyje buvo įsikūru
sios kelios komisijos. Viena iš 
jų — Stalinizmo nusikaitimams 
tirti, kuri vienintelė virto insti
tucija ir dirba iki šiol — tai 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
pasipriešinimo tyrimo centras. 
Mes čia esame keli Sąjūdžio 
laikų reliktai. Tada buvo pradė
ta nuo to, kad suteikta galimy
bė žmonėms papasakoti, kaip 
jie nukentėjo nuo sovietinio 
režimo. Tokios galimybės anks
čiau jie nebuvo turėję. Atrodė. 
kad upė prasiveržė pro už
tvanką... 

— O k a d a J ū s pradėjot 
g a u t i o f i c i a l ius d o k u m e n 
tu s? 

— Kagėbistai Saugumo rū
muose sėdėjo iki pučo, t.y. 1991 
m. rugpjūčio mėn. pabaigos. 
Taigi nepriklausomoje Lietu
voje jie turėjo dar pusantrų 
metų laiko darbuotis savo 
archyvuose. Degino, pjaustė 
dokumentus, išpjaustinėjo pa
vardes iš bylų. Kalbama, kad ju 
palikta medžiaga sąmoningai 
atrinkta. Dalis tiesos yra, pvz.. 
buvo palikta visa kunigų ben
dradarbiavimo su KGB medžia
ga. Procentais lyginant kunigus 
su kitų profesijų žmonėmis, jų 
buvo palikta labai daug. Bet jie 
buvo labiausiai ir verbuojami. 
Jeigu sužinodavo, kad vaikinas 
nori stotį į seminariją, nuo to 
momento ir prasidėdavo spau
dimas. Daugelis atsilaikė ir tas 
jų pasižadėjimas bendradar
biauti su KGB buvo formalus. 
Jeigu jie nebūtų parašę pa
sižadėjimo, nebūtų turėję ga
limybes mokytis. Kai buvo pri
imtas įstatymas del komuniz
mo nusikaltimų žmoniškumui, 
pradėjome dirbti archyve ir šia 
tematika. 

— K o k i u s J ū s rado te 
d o k u m e n t u s ? Š ta i neseniai 
televizi jos r e p o r t a ž e opera
t o r i a i f i l m a v o sk la idomą 
bylą, k u r i o s p u s l a p i u o s e 
šv ie tė s k y l u t ė s , da i l i a i iš-
p a u s t y t o s pe i l iuku . 

— Ten buvo išpjaustytos 
KGB slaptųjų agentų pavardes. 
Yra išpieštų lapų Neužmirš
kime, kad pirmieji bylų saugo
tojai — jau nepriklausomos 
Lietuvos — nelabai žinojo, ką 
jie saugo O savo medžiagos 

ieškoti ateidavo visokių žmonių. 
Dažniausiai saugotojai mažiau 
žinojo, negu tie, kurie ateidavo, 
pastarieji žinojo, kokią bylą 
reikia paimti. Jie išplėšdavo 
t am tikrus lapus, kuriuose buvo 
žinių apie jų slaptą bendradar
biavimą arba apie jų užverbuo
tus agentus. Aš pati esu susi
dūrusi su tokiomis bylomis. Bet 
t ie išpjaustymai kelia juoką, 
nes beveik visų dokumentų yra 
kopijos kitose bylose. Juk buvo 
rašomas ne vienas egzemplio
rius, to paties dokumento kopi
jos buvo siunčiamos kitiems 
skyriams. Be to, metai iš metų 
būdavo rašomi planai, a t a s 
kaitos, kuriose kartodavosi tie 
patys agentai — užduočių vyk
dytojai. Veiksmai, siekiant 
sunaikinti savo pėdsakus, buvo 
desperatiški, archyvo visuma 
nebuvo sugadinta. Svarbiau tai, 
kas buvo išvežta į Rusiją ar 
išnešiota čia pat, Lietuvoje. 

— O išvež tos buvo svar
b iaus ios — slaptųjų a g e n t ų 
bylos . Ar iš likusių d o k u 
m e n t ų ga l ima atsekti išvež
t o j e medž i ago je m i n i m u s 
žmones? 

— Yra likusios kortelės, 
darbo sąsiuviniai, ataskaitos, 
kuriose minimos agentų pa
vardės. Agentūrinės medžiagos 
nėra daug, bet iš jos susidaryti 
vaizdą, kad žmogus bendradar
biavo, galima. Gal ne apie visus, 
bet galima apie daugelį. Visą 
medžiagą susisteminti — juo
das , nedėkingas darbas, labai 
mažai rezultatyvus, bet įma
nomas atlikti ir kada nors, 
mano nuomone, tą darbą vis 
tiek teks padaryti. Laikyti tuos 
griaučius spintoje ir galvoti, 
kad jų niekas nematys, negali
ma. Be to, pirmaisiais nepri
klausomybės metais daug kas 
pasidarė kopijų. Vienintelis val
stybės apsigynimas nuo to, kad 
dokumentai gali būti kam nors 
reikiamu momentu ištraukti, 
yra padaryti operaciją — juos 
paviešinti. Tirti ir skelbti infor
maciją. Tik reikia rasti metodą, 
kaip tai padaryti. Čekų ir slo
vakų, kurie pernai paviešino 
archyvus, kopijuoti nereikia, jų 
kitokia situacija. Gal įą archy
vai mažiau nukentėjo. Mūsų 
nukentėjo labiau. 

— Ilgą la iką apie t a s 
KGB š m ė k l a s z in iask la ida 
n e tik nekalbėjo , bet ir, pvz. , 
j e i g u užs imindavo Vytautas 
Landsberg i s , pajuokdavo. O 
d a b a r s ta iga tokios informa
cijos — t i k r a griūtis. Kodėl? 

— Tam tikrą laiką zinias
klaida buvo lietuvių rankose. 
Teoriškai mąstant, gal savi
ninkai buvo suinteresuoti arba 
skelbti, arba neskelbti. Jie buvo 
pasirinkę neskelbti. Dabar 
didelė dalis žiniasklaidos yra 
nelietuvių rankose. Jiems visai 
nusispjauti mūsų reikalai. 
Dabar jiems svarbi sensacija. 
Paimkime Vokietijos fenomeną. 
Tie. kurie buvo susiję su 
holokaustu, buvo nuteisti arba 
pašalinti iš aukštų tarnybų, dar 
kiti bandė lįsti į valdžią. Antroji 
karta stengėsi apie tai nešne

kėti. Trečioji karta pradėjo tuo 
domėtis ir kaltino nukentėju
sius tėvus, jeigu buvo iš nuken
tėjusių šeimų, ar vykdytojus, 
jeigu buvo iš vykdytojų šeimų, 
kodėl jie apie tai nešnekėjo. Mes 
dabar gyvename tarsi trečiosios 
kartos laikus. Tik pas mus tie 
laikai atėjo kažkaip labai grei
tai . 

— Jūsų , tyrė jų , s u d ė t i n 
g a s gyvenimas . J ū s m a t o t e 
žmon ių dv igubą g y v e n i m ą : 
a r chyva i sako , k a d j i e b u v o 
o k u p a c i n ė s v a l d ž i o s s l a p t i 
šn ipa i , o š i and i en j i e u ž i m a 
a u k š t u s p o s t u s i r m o k o 
k i t u s gyvent i . 

— Šitas darbas mūsų gy
venimo kokybės nepager ina. 
Daug kartų gailėjausi, kad nuė
jau dirbti į Liustracijos komisi
ją, kuri vertina, ar žmogus ben
dradarbiavo su okupacinėmis 
represinėmis s t ruktūromis . 
Komisijoje, susipažįs tant su 
slapto bendradarbio prisipažini
mo pasakojimu, būdavo daug 
emocijų. Sovietiniai laikai buvo 
negailestingi. Kartais žmogus 
būdavo priverčiamas t ap t i 
agentu tiesiog smurtu . Ypač 
pokario metais. Ir visą gyveni
mą jis širdy nešiojosi siaubą. 
Gal niekas iš artimųjų apie tai 
nieko nežinojo. Ir dažnas , 
išsakęs savo nuopolį ir mora
lines kančias, ačiū pasakydavo, 
kad yra tokia komisija, kuriai 
j is gali pasipasakoti . Tokių 
buvo nemažai. Bu,vo ir tokių, 
kurie sakė: na, ir Jtas, kad aš 
t en 12 metų vaikščiojau, aš 
niekam nepakenkiau, tik atsa
kydavau į paprastus klausimus 
apie visiems žinomus dalykus. 
Bet kai pasižiūrėdavai į me
džiagą, matei, kad jis save labai 
gražina, nes pliurpė daug, net 
pafantazuodamas. O sekamam 
asmeniui pakenkdavo KGB 
pareigūnams tapusios žinomos 
jo charakterio savybės, šeimos 
gyvenimo smulkmenos, nes tai 
j iems padėdavo kur t i opera
tyvinius planus. Na, bet visi jie 
nugalėjo save, žengė pilietinį 
žingsnį, ir jau vien todėl yra 
verti pagarbos ir apsaugos. O 
prisipažinti atėjo iš įvairių 
sluoksnių ir įvairiu laiku ben
dradarbiavusių su KGB. Buvo 
ir tokių, kurie tuo užsiiminėjo 
net 1990 m. — iš baimės ir neti
kėjimo savos valstybės realu
mu. Labai norėčiau rasti laiko 
padaryti buvusio slapto KGB 
bendradarbio socialinį portretą. 

— Koks b u v o j a u s m a s 
s ė d i n t k i to je p u s ė j e s t a lo , 
k a i žmogus ap i e ta i p a s a k o 
d a v o ? 

— Paprastai atėjusius 
apklausdavo darbo grupės na
riai, bet teko kalbėtis ir komisi
joje. Nesijaučiau pranašesnė už 
juos, man buvo žmogiškai jų 
gaila. Jų situacija buvo nepavy
dėtina, bet dabar jie gali būti 
ramūs ta prasme, kad jų, kurie 
atėjo prisipažinti, va rdus ir 
visus kitus duomenis valstybe 
įslaptino ir pasižadėjo niekada 
nepaviešinti ir ginti nuo šan
tažo pavojų. 
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DANUTĖ B1NDOKIENĖ 

KŪRYBOS VAKARAS 
2004 m. pabaigoje kardinolo 

V. Sladkevičiaus memorialinėje 
svetainėje buvo surengtas rašy
tojos Emilijos Liegutės kūrybos 
vakaras. Šiemet skaitytojus 
pasiekė E. Liegutės dokumen
tinė apysaka .Emilija Pliate
ryte" ir istoriniais faktais 
paremtas romanas .Baltoji 
moteris". Ryškiais pėdsakais 
įsispaudusi į atmintį netolima 
Lietuvos istorijos a tkarpa 
romane atgyja šviesiais vaikys
tės vaizdais, jaunystės maksi
malistinėmis idėjomis ir 
skaudžia vėlesnio gyvenimo 
patirtimi. 

Vakare autentiškais prisi
minimais apie romane minimą 

1987 metų mitingą prie A. Mic
kevičiaus paminklo pasidalijo jo 
dalyvis kunigas Robertas 
Grigas. Buvęs krašto apsaugos 
viceministras Edmundas Si
monaitis pasidžiausze rašytojos 
pastangomis istorines asme
nybes ir istorinius įvykius 
įprasminti literatūros kurmiuo
se. Apie tai, kad šiais sudėtin
gais vertybių nykimo laikais 
svarbu akcentuoti asmenybes 
brandos ir tautos laisvės temą, 
kalbėjo Alytaus Sv Kazimiero 
bažnyčios kunigas Miroslavas 
Dovda. Rašytoją pasveikinti 
atvyko jos buvę mokiniai. 

BŽ 

Pagarba neleidžiantiems 
pamiršti 

Praėjusią savaitę paminėta šiurpi, bet 
kar tu džiugi, sukaktis — 60 metų nuo 
žydų ir kitų nacių kalinių išlaisvinimo iš 

Auschvritz-Birkenau koncentracijos stovyklos. 
Sukaktis šiurpi, nes toje stovykloje buvo nužu
dyta apie 1 mln. žmonių; džiugi, kad visgi apie 
7,000 dar sulaukė laisvės ryto. 

1945 m. sausio 27 d. pirmieji sovietų dali
niai II pas. karo pabaigoje pasiekė Auschwitz 
lagerio vartus ir išvydo sukrečiantį įrodymą, 
kokių piktadarybių gali padaryti žmogus, pra
radęs savo žmogiškumą. Antra vertus, tokie 
žiaurumai neturėjo nustebinti sovietų, nes ko
munistinis režimas šioje srityje daugeliu atvejų 
galėjo ne tik susilyginti su naciais, bet juos ir 
pralenkti. Tereikia prisiminti pirmuosius oku
pacijos dešimtmečius Lietuvoje, Ukrainoje, Ka
raliaučiaus krašte. . . Kadangi komunizmas nuo 
1917 m. revoliucijos Rusijoje apėmė ilgesnį isto
rijos tarpsnį negu nacių įsigalėjimas Vokieti
joje, buvo pra l ie ta nepalyginamai daugiau 
kraujo, sunaikinta daugiau įvairių tautų žmo
nių, negu 6 mln. žydų. Deja, apie sovietiškąjį 
holokaustą dar vis vengiama kalbėti, o Mask
vos valdovas š.m. gegužės 9 d. ruošia „perga
lės šventę" ir kviečia ne tik buvusio laisvojo 
pasaulio vadus, bet kone pusšimtį metų oku
pacijos vargintas tautas . 

Žodis holokaustas kažkodėl taikomas tik 
žydų tautos kančioms. Lietuviai pasitenkintų ir 
genocido vardu, tačiau net tai daugelis užsienio 
valstybių (deja, ir pačių lietuvių) mėgina 
paneigti. Bet ar galima ignoruoti maždaug treč
dalio tautos sunaikinimą? Ar gali Lietuva švęsti 
karo pabaigą, dar plačiau atvėrusią vartus į 
kraujo ir mirties slėnį? 

Europos ir JAV atstovai sausio 27 d. rinkosi 
į Auschwitz prisiminti ne tik šiame lageryje 
nužudytuosius, bet visas holokausto aukas. 
Žydai neleidžia pasauliui pamiršti tragedijos, 
patirtos nacių siautėjimo laikais. Dėl to jie verti 
pagarbos. Tik kodėl nepakankamai pabrėžia, 
kad holokaustą tęsė ir Sovietų Sąjunga — ne tik 

Rusijoje, bet ir okupuotose valstybėse žydai pa
tyrė diskriminaciją, areštus, trėmimus ir kito
kius persekiojimus. Pasirodo, ne vien lietuviai, 
bet ir žydai, dar vis vengia mesti viešus kaltini
mus sovietijai... 

Tvirtinama, kad pastaruoju metu antisemi
tizmas pasaulyje, ypač Europoje, darosi vis ryš
kesnis. Iš dalies tai vyksta dėl Izraelio ir pales
tiniečių nesutarimų, iš dalies dėl aiškaus Va
šingtono palankumo žydams ir karo Irake. Ka
dangi Europoje — labiausiai Prancūzijoje, Vo
kietijoje — pagausėjo musulmonų imigrantų, 
kurie palestiniečių-žydų bei amerikiečių-mu-
sulmonų kovą tarytum pratęsia smurto veiks
mais prieš vietinius žydus. 

Rusijoje žydai buvo laikomi antraeiliais 
piliečiais nuo carų valdymo laikų. Niekur nevy
ko tiek pogromų, persekiojimų, kaip Rusijoje. 
Komunistų režimo dešimtmečiais tik nedidelė 
dalis vadinamojo žydų elito, visapusiškai įsijun
gusio į partiją, džiaugėsi geru gyvenimu. Nors 
sovietai atvirai žydų nepersekiojo, bet suvaržy
mai pasireiškė kitais, subtilesniais būdais, 
Pvz., siekiant mokslo ar darbo kai kuriose pro
fesijose ir pan. Dabar antisemitizmas Rusijoje 
viesesnis. Šalia čečėnų, kaukaziečių, rusai la
biausiai nekenčia žydų. Praėjusią savaitę grupė 
politikų, redaktorių ir nacionalistų paskelbė 
viešą laišką, siūlantį uždrausti visas žydų orga
nizacijas: kai žydų veikla nebus tokia ryški, 
antisemitizmas Rusijoje išblės... 

Išsišokėlių ir bukapročių pasitaiko kiek
vienoje tautoje. Vokietijoje kraštutiniųjų deši
niųjų atstovai demonstratyviai išėjo iš salės, kai 
Dresdeno savivaldybės sesijoje buvo susikau
pimo minute paminėtos holokausto aukos. Ir 
Lietuvoje pasitaiko vandalizmo žydų kapinėse 
ar kitur. Bet tai paskiri išpuoliai. Nors šiandi
eninėje nepriklausomoje Lietuvoje dedamos 
pastangos, kad žydams padarytos skriaudos 
būtų kiek įmanoma atitaisytos, kas įvyko oku
pacijų metais — ar tai vadintume holokaustu. 
ar genocidu — niekada neturi pasikartoti. 

Nr. 19 

ir dar valandėle 
Sudarė Nijolė Bražėrtaitė-Paronetto 

Advokatė pasakojo, kad vieni kvietė savo 
motiną, jau turinčią 80 metų, ir jos neišleido. Jos 
vaikai kreipėsi į t a rp taut inę organizaciją 
Italijoje, kuri užklaususi mūsų valdžią, kodėl jų 
motinos neišleidžia. Patikrinę senutės sveikatą 
neva neišleidę dėl jos silpnos sveikatos. Senutė 
labai pergyvenusi ir greitai mirusi. 

Man pasų skyriuje sakė, kad prašymą galima 
pakartoti tik po vienerių metų. Buvo viltis atgi
jusi ir sveikata pagerėjusi, dabar ir vėl pergyve
nimas, bet vilties vis vien nenustoju. Širdį skau
da, bet ką gi padarysi9 Jau beveik pripratau prie 
smūgių. J au trečią kartą atmestas pareiškimas. 
Manęs nereabilituoja, tuo pačiu ir turto negrąži
na, ir neišleidžia. 

Vidute, nesisielok, kaip jau bus, taip. Žiūrėk 
savo sveikatos ir vaikų. Išauklėk juos dorais 
žmonėmis. Nors mano sveikata ir menka, bet vis 
tau šį tą padėčiau, šį tą pakrapštyčiau. Nors 
gyvenimas ir labai liūdnas, bet laikas greit bėga. 
ir nepajusiu. kai reikės skirtis su šiuo pasauliu. 
Vidute, dar norėjau tavęs prašyti juodos plonos 
vilnonės medžiagos suknelei, kurią pasisiūčiau 
savo laidotuvėms. Čia senesnio amžiaus žmonės 
pasiruošia. Na. baigsiu. Daug daug kartų bučiuo
ju tave, Algirdą ir vaikučius. Duok, Dieve, Jums 
visiems sveikatos. Mamutė 
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Brangiausia Niliute! 
Tavo laišką, rašytą sausio 23 d., gavau. Be 

reikalo save laikai Juoda avele" (Mamai Nijole 
negalėjo paaiškint i , kodėl save laiko j u o d a 
avele". Ji nežinojo, kad Nijole žinomo partizano 
Juozo Lukšos-Daumanto našlė, bet komisija 
žinojo). Cia mūsų visa giminė juoda, kliūva tėtė, 
kun. Juozas, teta. dėde ir aš pati. nes mano vardu 
buvo nemažas tur tas . -Jų manymu, visi kalti. Visi 
kruopščiai išnagrinėjami. Didžiausias kalti
ninkas tai dėdė. Bet nesisielok, man niekuo 
nepakenksi, nes tai ankstyvesnes „nuodėmės". 
Kelias pareiškimams yra visiems tas pats. Viskas 
yra Dievo rankoje. Teisybe pasaulyje yra, tik ne 
visi jos laikosi ir dėl to daug kam reikia nuken
tėti. 

Po Kalėdų tau rašiau, neatsimenu, ar vieną. 

ar du laiškus. Įdomu, ar juos gavai. Algis man 
rašė, kad tu gerai atrodanti, pasitaisiusi. Ačiū 
Dievui, man sunku žiūrėti į tavo skeletą. Džiau
giuosi, kad tave Dievulis laimina. Vidutė rašė, 
kad laimingai susilaukusi sūnelio. Jos visi vaikai 
ant fotografijos atrodo labai gerai. 

Mano visas gyvenimas praėjo rūpesčiuose ir 
sielvartuose. Kitų akimis žiūrint, aš turėjau labai 
gerą gyvenimą. Tu pati gerai žinai, kiek reikėjo 
dirbti ir rūpintis vienai išlaikyti tokią šeimą. Jei 
suskaičiuoti mūsų šeimoj vien laidotuves, jas 
man vienai reikėjo pakelti. Visa nelaimė, kad 
negalėjau su jumis išvažiuoti. Bet kaip galėjau 
palikti bobutes badui ir mirčiai be jokios 
priežiūros? Be to, Algisi ir Mindaugas dar buvo 
namuose. Na ką gi — mano ir jūsų jau toks yra 
likimas. Tad nesisielok, nei aš. nei tu, nei visi 
esame kalti Kas nors turi būti auka... Obalsis 
toks: „Kas ne su mumis, tas prieš mus"... Ką 
padarysi, kai ne risi gali vienodai galvoti ar 
varteliotis į visas puses?.. Jei būtų galima 
surašyti visas neteisybes, tai daug lapų reikėtų 
prirašyti. Lieka tik pasakyti: „kieno galia, to ir 
valia". Tad dar kartą tave prašau — nesisielok ir 
man rašyk kaip gali dažniau. Rašysiu ir aš. Kai 
skaitau jūsų laiškus ar jums rašau, tai, rodos, su 
jumis gyvu žodžiu kalbuosi. Baigdama laišką, 
bučiuoju judu su Renzo. Mamutė 

K a u n a s , 1965 kovo 30 

Brangioji Vidute! 
Šiame laiške turiu tau pranešti, kad mano 

pareiškimas atmestas. Šį kartą taip nepergyve
nau, nes turiu didesnių vilčių Antra, pereitą sek
madienį iš Nijolės gavau daug žadantį laišką 
Apie tą tau Nile pati plačiau parašys. Aleksan
dras su Kotryna rūpinasi mano reikalais. 

Paskutiniu laiku tikrino mano sveikatą iš pa
grindų ir atrado nepabiogeįusią Reikia tik ramy
bes, geros nuotaikos ir kuo daugiausia vilties... 

Šįmet Dovile yra antra mokine savo klasėje 
Galėtų būti pirmūne, bet turėtų daugiau mokytis 
Namuose, be manęs, beveik "niekas mokslu nesi
rūpina. Ji yra gyvas Mindaugas, graži ir ambicin 
ga, su bet kuo nesusideda ir bet kur nelaksto kaip 
kitos. Bus dauginu. 



DRAUGAS, 2005 m. vasa r io 2 d., t reč iad ienis 

mi&iriDJiss, 

„TIK LAUKINIAI 
LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO" 

„Draugo" skaitytojai per
skaitę Danutės Bindokienės 
vedamąjį „Dažniau prisimin
kime Lietuvos Vyčius", suži
nos, kad „Draugas" turėjo 
nemažai įtakos Lietuvos Vyčių 
įsikūrimui. Abiems turėjo įta
kos kun. Antanas Kaupas. 
Nors laiko tėkmėje daugelis 
vyčių narių mažiau naudoja 
lietuvių kalbą, bet vis vien dar 
yra daug narių, kurie prenu
meruoja „Draugą". 

Daugelis „Draugo" skaity
tojų nustebs, kad vienas svar
biausių dabartinių Lietuvių 
fondo pareigūnų kategoriškai 
atsisakė prenumeruoti vienin
telį lietuvių dienraštį. „Drau
gas" savo rašiniais ir spausdin
damas įvairių asmenų pasi
sakymus labai prisidėjo prie 
Lietuvių fondo klestėjimo. 
Keista, kad atsiranda asmuo, 
kuriam „Draugas" pasidarė 
nereikalingas. Atrodo, kad tai 
įvyko tik prasidėjus kivirčams 
tarp Lietuvių bendruomenės ir 
Lietuvių fondo dėl įstatų 
pakeitimo. 

„Draugas", gerbdamas 
spaudos laisvę, spausdino 
abiejų pusių pasisakymus. Šių 
dviejų organizacijų pasisaky
mams, „Draugo" dienraštyje 
buvo panaudota daug popie

riaus, rašalo ir brangaus laiko. 
„Draugo" skaitytojai yra 

dėkingi „Draugo" leidėjams, 
vyriausiai redaktorei Danutei 
Bindokienei, kad jie vadovau
jas i demokratine spaudos 
laisve ir leidžia visiems norin
tiems išdėstyti savo mintis, 
pasisakyti, nors kartais neati
t inka, leidėjų ir redakcijos 
nuomonei. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

ATSAKYMAS 
D. STANKAITYTEI 

Nuostabu jausti spindinčią 
meilę ir gajų ryžtą ginti Lietu
vą bei jos žmonių dvasinį išpru
simą. Miela žinoti, k a d yra 
Amerikoje žmonių, pasiryžu
sių išreikšti nesupratimą ir ne
pritarimą kieno nors netikėtai, 
originaliai pasiūlytai, idėjai ar 
minčiai. Tokie išsilavinę asme
nys kelia žavesį ir nuostabą, 
išlieka pavyzdžiu, kuriuo rei
kėtų sekti ir didžiuotis. 

Danutė Stankaitytė laiške 
„Draugui" atkreipė dėmesį į 
mano (Tomo Kirvaičio) paveiks
lą „Vasario 16-oji". Perskaitęs 
jos nuomonę apie tai, ką suge
bėjo įžvelgti tame paveiksle, 
suvokiau, kad likau nesupras
tas. Tenka pastebėti, kad D. 
Stankaitytę privertė suklupti 
aplink sklandančios tamsios 
mintys, nuomonės, gimstančios 
iš tamsių žmogaus proto gel

mių, nežinios, klaidingo suvoki
mo ir nenoro galvoti. Žiūrint 
tokiu žvilgsniu, žmogus tampa 
kiaule, viltis — beprasmybe, 
dorybė — nuodėme. Niekam 
nelinkėčiau tokios dalios. 
Matydamas ir j ausdamas 
laiško autorės ryžtą bei norą 
dalyvauti visuose gyvenimo 
įvykiuose, nugalėt i blogį ir 
skleisti gėrį, jaučiuosi lengviau, 
nes tikiu — didis žmogus nėra 
lengvai parklupdomas ir suge
ba išlikti, kovoti ir nugalėti. 

T o m a s Ki rva i t i s 

PASIGEDO 
ATVIRUMO 

Prieš keturis dešimtmečius 
teko tarnaut i JAV kariuomenė
je kapitono laipsniu, todėl man 
dabar buvo įdomu ir malonu 
dalyvauti lietuvių visuomenės 
susitikime su žymiai aukštes
nio laipsnio kolega, taip pa t 
tarnavusiu JAV kariuomenėje, 
atsargos generolu mjr. Jonu 
Kronkaičiu, o po to skaityti žur
nalisčių aprašymus spaudoje. 

Aprašydama buvusio Lietu
vos Respublikos kariuomenės 
vado gen. mjr. J . Kronkaičio 
susitikimą su atsilankiusiais ir 
Lietuvos reikalais besidomin
čiais tautiečiais š.m. sausio 14 
d. PLC Bočių menėje, V. Pulo
kienė „Drauge" teigė, kad „gen. 
mjr. Jonui Kronkaičiui susirin
kusieji uždavė daugybę klausi
mų... Buvo ir asmeninių klausi
mų, į kuriuos J . Kronkaitis 
tiesiai atsakė" (05.01.18). 

Jeigu „tiesiai atsakė", vadi
nasi, teisingai ar dar kitaip, bet 
nei vienas apibūdinimas neati
tinka tikrovės, nes keli klausi-

NAUDINCI 
PATARIMAI 

Kaip „pagerinti" receptą, 
kad nebūtų daug cholesterolio 
ir cukraus? Tai dažnas šių laikų 
šeimininkės rūpestis, kai visi 
žmonės stengiasi daugiau dė
mesio kreipti į sveiką mitybą, 
bet vis tiek nenorėtų atsisakyti 
mėgstamų patiekalų. 

Manau, kad atsakymą į 
tuos klausimus galima iš dalies 
rasti Judy Rodriguez, „Health 
Nutrition" programos direkto
rės University of Florida, pa
tarimuose. Štai, kaip ji pataria 
sumažinti cukraus ir riebalų 
kiekį jau turimuose receptuose. 

•Užuot cukraus, pavarto
kite nedidelį kiekį bet kokių 
vaisių sulčių koncentrato (fruit 
juice concentrate). 

•Vieton cukraus, pasaldy
kite gėrimus (pvz.. limonadą ar 
arbatą) cukraus pakaitalu, kaip 
.,Ec(uar ar kt.. tik jokiu būdu ne 
sacharinu, arba įsidėkite šaukš
telį vaisių uogienės. 

•Troškinkite daržoves ne 
riebaluose, o viščiuko ar jautie
nos sultinyje (tik be riebalų). 

•Sriubas ir kitus skystus 
patiekalus (taip pat sultinį) pa
ruoškite iš anksto ir palaikykite 
kelias valandas šaldytuve, kad 
sustingtų riebalai ir būtų gali
ma juos nuo viršaus nuimti. 

•Jeigu recepte reikia vieno 
kiaušinio, galima jį pakeisti 
dviem baltymais. 

•Aliejų ar sviestą pyragų 
receptuose galima pakeisti 
obuolių ar kitų nesaldytų vaisių 
koše. 

•Užuot rūgščios grietinės, 
galima pavartoti nesaldytą ir be 
jokių priemaišų jogurtą, arba ir 
grietinę be riebalų ar sumažinto 
riebumo. 

Kiekviena šeimininkė (ar 
šeimininkas), nebijanti „paeks
perimentuoti", gali surasti savo 
pakai ta lu . 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ^ 

P a r u o š i a J u l i j a K . 

V i š č i u k o a p k e p a s s u 
b r o k o l i a i s 

2 dėžutės (po 10 uncijų 
kiekviena) šaldytų, sukapotų 
brokolių 

4 viščiuko krūtinėlės (virtos 
arba keptos) be kaulų ir odos 

1 skardinukė neatskiesta 
„Cream of chicken soup), 2/3 
puod. sumažinto riebumo ma
jonezo 

1/2 puod. pieno 
3/4 puod. Cheddar sūrio 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1 ir 1/2 šaukštelio kario mil

telių (curry powder) 
1 puod. duonos džiūvėsėlių 
1 šaukštas aliejaus 
Brokolius išvirti pagal nu

rodymus an t dėžutės . Gerai 
nuvarinti ir sudėti į riebalais 
išteptą kepimo indą. Smulkiai 
sukapoti viščiuko krūtinėles ir 
vienodu sluoksniu uždėti ant 
brokolių. Sumaišyti majonezą, 
viščiuko sriubą, pieną, sūrį, cit
rinų sultis, kario miltelius ir 
užpilti ant mėsos. Išlyginti vie
nodu sluoksniu. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
suberti duonos džiūvėsėlius ir 
maišant pakepinti, kol pradės 
gelsti. Užbarstyti ant paruošto 
apkepo. Kepti iki 350° F įkaitin
toje orkaitėje 30 min. 

Viščiukas su 
Parmesan sūriu 

Šaltą ir snieguotą žiemos 
dieną labai tinka šis viščiuko 
patiekalas — suši ldantis ir, 
kaip sakoma, „kūną ir sielą". 

2 šaukštai alyvų aliejaus 
1 didelis svogūnas, perpjau

tas per pusę ir smulkiai sup
jaustytas riekelėmis (mažaug 1 
ir 1/2 puod.) 

3 česnako skiltelės, smul
kiai sukapotos 

1 ir 1/2 šaukštelio džiovinto 
baziliko (basil) 

1 šaukštelis cukraus 

mai buvo visai neatsakyti. Bū
tent, generolas buvo pakartoti
nai paklaustas, ar jam, esant 
LR kariuomenės vadu, padėjo 
prez. Valdas Adamkus, ir ar 
sulaukė iš jo kokios paramos. 
Taip pat nei puse žodžio neat
sakė į klausimą, kas jį paskyrė 
kariuomenės vadu. Kiek prisi
menu, prieš porą metų genero
las buvo patekęs į Seimo narių 
nemalonę po to, kai tarp ben
draminčių Kalifornijoje per 
vaizdžiai ir kritiškai kalbėjo 
apie Lietuvos valdžią, kas, pa
sak seimūnų, nepridera aukšto 
rango kariuomenės vadui. At
rodė, kad dėl „valdžios šmeiži
mo" net grėsė pavojus netekti 
pareigų tuo metu, kai Lietuva, 
didele -dalim generolo dėka, 
kopė į NATO. 

Argi prezidentas nesusipra
to padėti generolui išlikti ka
riuomenės vadu? Nejaugi nesi-
griebė gelbėti vakar ie t iškai 
mąstančio bei veikiančio ka
riuomenės vado, nuo kurio 
daug priklausė Lietuvos ka
riuomenės bei visos valstybės 
orientacija Vakarų link? Kad 
taip galėjo būti, neįsivaizduoju. 

Nors generolas panorėjo ir 
sugebėjo nuo tų klausimų dip
lomatiškai išsisukti, kai kurie 
salėje jautėsi apvilti, kai nesu
laukė atsakymo į klausimus, 
nes iš taip daug nusipelniusio 
ir visų mūsų gerbiamo generolo 
tikėjosi didesnio atvirumo. 

Leon idas R a g a s 
Itasca, IL 

SVEIKINAME! 
JAV LB Socialinių reikalų 

taryba Čikagoje sausio 15 d. 
savo metiniame pobūvy įteikė 
Antanui Paužuoliui prel.dr. 

1/4 puod. balto vyno 
1 stiklainis (26 uncijų 

dydžio) pomidorų padažo, jei 
įmanoma — su sūriu (tomato 
pasta sauce, four-cheese fla-
vored) 

2 viščiuko krūtinėlės, be 
kaulų ir odos, perpjautos per 
pusę (4 gabalai mėsos) 

8 uncijos (1/2 sv.) sutarkuo
to mozzarella sūrio (maždaug 2 
puod.) 

1/4 puod. sutarkuoto Par
mesan sūrio 

1 sv. plonų ilgų makaronų 
Įkaitinti orkaitę iki 425° F. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti viščiuko krūtinėlės 
gabalus ir iš abiejų pusių 
apkepti. Išimti iš keptuvės. Į 
likusį keptuvėje karštą aliejų 
sudėti svogūnus, česnakus, 
baziliką, cukrų ir pakepinti, 
retkarčiais pamaišant , kol 
svogūnai gražiai pageltonuos 
— apie 15 min. Supilti vyną ir 
pavirti apie 2 min., kol vynas 
išgaruos.. Nuimti nuo ugnies, 
įmaišyti pomidorų padažą. 

Pusę paruošto padažo kep
tuvėje supilti į kepimo indą, 
išskirstyti, kad padengtų dug
ną. Ant viršaus uždėti viščiuko 
krūtinėles ir jas padengti liku
siu padažu. Apibarstyti tarkuo
tu mozzarella ir Parmesan 
sūriu. Uždengti folija ir kepti 
apie 10-15 min. Tuomet 
nudengti ir kepti dar 10-12 
min., kol sūris gražiai paru
duos. Patiekti su virtais, plo
nais makaronais. 

K r i a u š i u p y r a g a s 

4 išnokusios kriaušės (labai 
tinka Anjou), nuluptos, perp
jautos per pusę. 

4 marinuotos vyšnios (ma-
raschino cherries), perpjautos 
per pusę 

1 ir 2/3 puod. miltų 
1 ir 1/2 šaukštelio tarkuo

tos citrinos žievelės 
3/4 šaukštelio kepimo mil

telių (baking powder) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 puod. sviesto 
1/2 puod. šviesiai rudo 

cukraus (gerai suspausto) 
3 kiaušiniai 
3/4 puod. balto cukraus 

1/2 puod,. vandens arba 
apelsinų suliįų 

Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 
Išskobti kriaušių sėklalizdžius, 
į jų vietą įdėti po pusę marinuo
tos vyšnios. 

Dubenyje, sumaišyti miltus, 
kepimo miltelius, citrinos žie
velę ir druską. Padėti į šalį. Į 
9x9 colių dydžio kepimo indą 
įdėti sviestą ir indą įstatyti į 

Juozo Prunskio premiją už 
savanorišką krikščionišką veik
lą. Puikus parinkimas! 

A. Paužuol is , būdamas 
veiklus skautas , savo gyvenimą 
bei veiklą pakreipė pagal šūkį: 
„Dievui, tėvynei ir ar t imui! ' 
Lyg toji darbščioji skruzdėlė, jis 
nešė šapelį po šapelio į didįjį 
skuzdėlyną, kur tilpo tie visi 3 
požiūriai. Kuklus, neprasikišąs 
(be tuščių ambicijų), drau
giškas,- ne pirmos jaunystės , 
išėjęs į pensiją, jis savo „auk
sines dienas" leidžia ne poil
s iaudamas, net suskubdamas 
padėti, kur tik pagalba šaukia
si. Net ir laikinai sutr ikus 
sveikatai , ją „aplopius", vėl 
matome jį skubantį „Sekly
čion", J a u n i m o cent ran , į 
„Draugą", LB Kultūros tary
bos renginį bei kitur, kad ten 
savanoriškai (niekad neap
mokant) pridėtų ne vieną ir ne 
du savo pirštus! J i s net ir padė
damas (būdamas rengimo ko
mitete), visada visur užsimoka 
už įėjimą (ko negalima teigti 
apie kai kuriuos „didžiuosius" 
svečius). Pasižymėdamas jau
nuoliška optimistiška pažiūra į 
visus įvykius, j is savo lengva 
plunksna parašo gyvus repor
tažus , šmaikščiai reaguoja 
laiškų skyriuje į v isas ne
geroves (ar pag i rdamas ge
roves), š iurkščiai paber tus 
netikslumus bei ki tas dienos 
aktualijas! 

Tad sveikindami tariame: 
„Šimtą metų J u m s gyvent, 
šimtą metų nepasent!" Tegul 
Aukščiausiojo pa la ima lydi 
kiekviename žingsnyje, dar 
ilgus metus n e š a n t paguodą 
kitiems! 

S t a s ė E . S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

orkaitę, kol sviestas visiškai 
ištirps. Ant ištirpusio sviesto 
viršaus užbarstyti rudą cukrų, 
išdėlioti kr iaušes perpjautąja 
puse į apačią (vienu sluoksniu). 

Atskirame dubenyje išplak
ti k iauš in ius , kol pasidarys 
putoti — apie 1 min. Suberti 
baltą cukrų ir plakti kol masė 
sutirštės, apie 4 min Supilti 
vandenį arba apelsinų sultis, 
gerai sumaišyti . Suberti miltų 
mišinį ir sumaišyti , kol pasi
darys t i ršta, bet nelabai lygi 
tešla (nepermaišyt i ) . Tešlą 
išdėlioti ant kriaušių, išlyginti. 
Kepti 45 -55 min. Išėmus iš 
orkai tės palaikyt i 5 min., 
tuomet apvers t i an t lėkštės, 
pat iekt i šiltą a rba kambario 
temperatūros. 

NEREIKĖS SKALBIMO 
MILTELIŲ 

Australijos mokslininkai 
kuria būdą skalbti be skalbimo 
priemonių. J ie teigia, kad 
riebalus galima nuplauti vien 
grynu vandeniu. Riebūs ne
švarumai vandenyje paprastai 
net i rpsta . Tačiau Richard 
Pashely su kolegomis iš Aus
tralijos nacionalinio universite
to Canberra įrodė, kad vanduo 
riebias medžiagas tirpina kur 
kas geriau, jei pašal inamas 
visas vandenyje ištirpęs oras. 

Šalinti dujas iš vandens ga
lima nebrangiai ir veiksmingai 
— tam reikia vandenį perleisti 
per tinkamą filtrą ir užpurkšti 
ant audinių ar kitų paviršių. 
Tokiu būdu būtų galima nau
doti mažiau valymo priemonių, 
kurios patekusios į nuotekų 
vandenis, gali kelti tam tikrų 
ekologinių problemų. Muilai 
gali paskatinti dumblių augi
mą, todėl jiems patekus į pelkes 
ir ežerus, sukeliamas pavojus 
šių vandens telkinių gyvūnijai. 

R. Pashley su kolegomis 
t ikrino paprastą distiliuotą 
vandenį ir vandenį, iš kurio 
buvo pašalintos dujos. Vanduo 
buvo supilamas į riebaluotus 
mėgintuvėlius ir kelias sekun
des purtomas. Mėgintuvėlių su 
vandeniu, iš kurio pašalintos 

dujos, tur inys buvo kur kas 
drumstesnis nei kituose mėgin
tuvėliuose. Vadinasi , riebalai 
vandenyje pasiskirstė smulkių 
lašelių pavidalu . Taigi, toks 
vanduo turėtų būti t inkamas ir 
riebioms dėmėms iš drabužių 
šalinti. 

Papras tame vandenyje yra 
deguonies ir azoto burbuliukų. 
Šie burbuliukai kaupiasi hidro-
fobinių medžiagų sąlyčio su 
vandeniu vietoje. Susikaupus 
dujinių molekulių sluoksniui 
gali susidaryti stambesni hidro-
fobinių medžiagų burbuliukai. 
O bet kurio burbuliuko, ski
riančio dvi fazes, pavirš iaus 
įtempimas verčia tų fazių dale
les laikytis viena arti kitos. Iš 
esmės oro burbuliukai veikia 
kaip klijai, neleidžiantys su
skaidyti riebių medžiagų. Dėl to 
kur kas sunkiau nuo riebios 
dėmės atskirt i aliejaus lašelį ir 
jį išsklaidyti vandenyje. Tačiau, 
pašalinus mažučius oro burbu
liukus, riebalo lašelį suskaidyti 
daug lengviau. 

Įprastos valymo priemonės 
molekulės apsupa riebalų 
lašelius ir padengia juos van
denyje tirpiu apvalkalu. Moks
lininkai dujas iš vandens šalina 
per kelis šaldymo ir vaku-

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
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1) V ienos dienos r eko lekc i jos — šeš tadieni , k o v o 5 d. 
Praves vienuolyno kapelionas kunigas Vytautas Gedvainis. 
Prasidės 9 v.r. registracija ir baigsis vakariene. Kaina $30.00 

2) Sava i t ga l i o rekolekci jos — kovo 11 — 13 d. Praves 
kunigas Vaidotas Labašauskas. Registracija penktadienį 
5 v. p.p., baigsis sekmadienį pietumis. Kaina — su nakvyne 
$90; be nakvynės - $50. 

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti savaitę 
prieš, ka r tu su $25 įmokėjimu savaitgalio rekolekcijoms. 
Siųsti: Immaculate Conception Convent - Retreat 

600 Liberty Highway 
PUTNAM CT 06260-2503 
(Tel. 860-928-7955) 

PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Jrg—— Landmark 
— * • * properties 

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

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

IŠNUOMOJA 

Prie Marque t te Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu, 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070. 

ĮVAIRUS 

* 50 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo Wilk>w 
Springs arba aplinkiniuose rajonuo
se. Geros rekomendacijos, anglų 
kalba, automobilis. Tel. 773-983-
3014. 

* Gal kas galėtų studentui padova
noti ar pigiai parduoti naudotą auto
mobilį. Būčiau labai dėkingas. Tel. 
773-220-5670, Vladas. 

* Mergina ieško darbo prižiūrėti pa
gyvenusius žmones. Gali gyventi 
kartu, arba pakeisti. Nevairuoja. Tel. 
773-220-5670. 

* Moteris ieško (perka) darbo 
žmonių priežiūroje arba aukle lietu
vių šeimoje. Tel. 608-697-6701. 

* Moteris ieško darbo kas antrą šeš
tadienį ar per Velykas ( 4 dienas) 
lietuvių senelių ar vaikų priežiūroje. 
Tel. 708-359-9641. 

* 33 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje, arba perka. Tel. 630-842-
2340. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu 
senų žmonių priežiūroje. Patirtis, 
rekomendacijos. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 773-221-3708. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 
Tel. 1-773-i 

VSIYKOS ARTĖJA 
J a u p a t s m e t a s r u o š t i s š ia i š v e n t e i . 

V e l y k i n ė s i u n t a i š p l a u k s V a s a r i o 5 d. 
SIUNTINIUS S I U N Č I A M E | LIETUVĄ, 
L A T V I J Ą , ESTTJĄ IR B A L T A R U S I J Ą 

TessCoJp. 
M t i su Įs ta igos: 

880! S. 78 Th Avc, 8RIDGEVIEW. IL 60455, Te!:708-S99-9680 
Dirbame. Pirm-Penk 8 a.m.-6p.m.. Treč iki 7 p.m.. Šešt. nuo8 a.m.- 5 p.m. 

2719 W. 7! Str. CHICAGO. IL 60629. Tcl:7?3-434-7919 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m.-^p.m., ŠeJt iki 2 p.m. 

m;1-800-775-$END 
MjUNg atstovai: 

Los Angeks 334 E. Santa Arita. TeL818-842-17I9, "£1:818-731-9777 
Bnm> Coffee 238 Main Str, LEMONT IL 60439, 1*1:630-257-3300 

Krfvm G>«p.33tS. HohhMngRoad,BNL/flnNE. IL, Tci:847-776-7766 

ūminio pumpavimo ciklus. 
Tačiau, jų teigimu, pramonės 
reikmėms efektyvesni būtų kiti 
metodai — pavyzdžiui, vandens 
varymas per membraną, 
pagamintą iš hidrofobinės 
medžiagos, galinčios pritraukti 
ištirpusias dujas. 

Vanduo, iš kurio pašalintos 
dujos, vėl jų prisisotina, kon
tak tuodamas su oru, tačiau, 
mokslininkų teigimu, šis proce
sas yra toks lėtas, kad 
nesumažin tų ką tik dujų 
netekusio vandens, užpurš-
kiamo a n t nešvarumų, valo
mųjų savybių. Iš tikrųjų vande
niui prisisotinant oru j a u 
nuplautos nešvarumų dalelės 
gali sulipti ir taip jas būtų netgi 
lengviau pašalinti filtruojant. 

(Iš spaudos ) 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP4 tnjertan, ITAR-TASS. BNS 

S«ų agant&ų pianesimai*) 

* 

» 

EUROPA 

RYGA 
Rusija atsisakė išduoti įva

žiavimo vizą Latvijos istorikui 
Aivars Stranga, kuris ketino da
lyvauti knygos „Latvijos istori
ja: XX amžius" pristatyme. Šal
tiniai Rusijoje teigia, kad A. 
Stranga pagarsėjęs savo „ruso-
fobinėmis pažiūromis ir mėgini
mais peržiūrėti Holokausto Lat
vijoje mastą". Tuo tarpu istori
kas Inesis Feldmans, taip pat 
planavęs dalyvauti prezentaci
joje, sakė, kad vizą A. Stranga 
gavo, bet vėliau jam neoficialiai 
buvo nurodyta, kad Rusija 
įtraukė jį į .juodąjį sąrašą" ir į 
šalį jo neįsileis. 

KIJEVAS 
Politologai mano, kad ei

nanti ministro pirmininko pa
reigas Julija Tymošenko turi ge
rų galimybių tapti premjere, bet 
abejoja, ar jos baudžiamoji byla 
Rusijoje bus nutraukta. Taiko
mųjų politikos tyrimų centro 
„Penta" valdybos vadovas Volo-
dymyr Fesenko sakė, kad „tik
riausiai J. Tymošenko kandida
tūra parlamente bus patvirtin
ta, surinkusi nuo 235 iki 250 
balsų". Atsakydamas į klausi
mą, ar gali būti nutraukta J. Ty
mošenko byla Rusijoje, V. Fe
senko neatmetė galimybės, kad 
„byla gali būti sustabdyta". 

ANKARA 
JAV gynybos sekretoriaus 

pavaduotojas Douglas Feith, 
kuris yra t a rp didžiausių jėgos 
šalininkų George W. Bush ad
ministracijoje, antradienį išreiš
kė viltį, jog diplomatinio spaudi
mo užteks, kad Iranas atsisa
kytų numanomos branduolinių 
ginklų programos. Irako karo 
strategas D. Feith sakė, kad 
Washington ir toliau rems Eu
ropos Sąjungos (ES) diploma
tines pastangas dėl Irano. Pa
sak jo, Libija, kuri 2003-iųjų 
gruodį pažadėjo atsisakyti savo 
masinio naikinimo ginklų, Ira-
nui turėtų būti pavyzdys. 

trajame pasauliniame kare 60-
mečio iškilmėse. Iš ES valstybių 
tik Lietuva ir Estija kol kas ofi
cialiai nepatvirtino, ar priima 
kvietimą, pranešė Rusijos užsie
nio reikalų ministerija. 

RUSIJA 

MASKVA 
Daugiau kaip 50 valstybių 

ir vyriausybių vadovų, tarp jų 
beveik visi Europos Sąjungos 
(ES) šalių vadovai, jau patvirti
no ketinimą dalyvauti gegužės 9 
dieną Maskvoje rengiamose per
galės prieš nacių Vokietiją An-

JUNGTINĖS TAUTOS 
Svarbi ataskaita dėl karo 

nusikaltimų Sudano Darfur re
gione išprovokavo diplomatinį 
JAV ir Europos mūšį dėl to, kaip 
reikėtų patraukti atsakomybėn 
plėšimų, žmogžudysčių ir žagi-
nimų kalt ininkus. Jungtinių 
Tautų (JT) paskirta tyrėjų ko
misija pirmadienį paskelbė, kad 
pagal tarptautinę teisę, Sudano 
vyriausybė ir ją remiančios gin
kluotos formuotės įvykdė sun
kius nusikaltimus, todėl Suda
no pareigūnus ir sukilėlius ga
lima teisti kaip karo nusikal
tėlius. Tačiau tai gali nuspręsti 
tik teismas. JT generalinis sek
retorius Kofi Annan ir euro
piečiai nori, kad į Teismą dėl 
Sudano kreiptųsi JT Saugumo 
Taryba. Prezidentas George W. 
Bush tam nepritaria, nes baimi
nasi, kad užsienyje gali būti ke
liamos bylos JAV kareiviams. 

WASHTNGTON, DC 
JAV karimo jūrų laivyno ba

zėje Guantanamo, Kuboje, lai
komi įtariami teroristai negali 
būti teisiami kariniuose tribu
noluose, nes tai prieštarauja 
JAV konstitucijai, pirmadienį 
paskelbė JAV apygardos teismo 
teisėja. Toks teisėjos Joyce Hens 
Green sprendimas — skaudus 
smūgis prezidento George W. 
Bush administracijai. Teisėjos 
sprendime taip pat nurodoma, 
kad Guantanamo bazėje kalin
čius belaisvius gina JAV įstaty
mai. Guantanamo tebelaikomi 
maždaug 540 įtariamųjų, sulai
kytų per JAV karinę operaciją. 

NEW YORK 
JAV senatorė, buvusio pre

zidento Bill Clinton žmona Hil-
lary Clinton pirmadienį sakyda
ma kalbą Buffalo mieste New 
York valstijoje apalpo, tačiau 
greit atsigavo ir tęsė savo su
planuotą kelionę. 57 metų H. 
Clinton nualpo vos pradėjusi sa
vo kalbą Prekybos rūmuose. Se
natorė informavo, kad nekaip 
jaučiasi, nes užsikrėtė virški
namojo trakto virusu. 

* * * 
įtakingiausias pasaulyje 

prekės ženklas yra „Apple", 
kompiuterijos milžinė, praėju
siais metais apstulbinusi milijo
nus vartotojų savo naujaisiais 
„iMac", „iPod" ir „iTunes". Po 
„Apple", tinklalapio B r a n d -
channel .com parengtame įta
kingiausių pasaulio prekės 
ženklų vertinime rikiuojasi 
„Google" — populiariausia in
ternetu paieškos sistema. Tre
čioji vieta atiteko Švedijos baldų 
milžinei IKEA, po kurios eina 
JAV kavos parduotuvių tinklas 
„Starbucks". Tuo tarpu penkto
je vietoje tarp įtakingiausių pa
saulio prekės ženklų atsidūrė 
Kataro palydovinis naujienų ka
nalas „Al-Jazeera". 

AZIJA 

KATHMANDU 
Nepalo karal ius Gyanen-

dra, antradienį atleidęs vyriau
sybę ir perėmęs visą valdžią, ša
lyje neribotam laikui paskelbė 
nepaprastąją padėtį. Gyanen-
dra, kuris premjerą Sher Ba-
hadur Deuba atleido antrą kar
tą per dvejus metus, sakė, kad 
pats vadovaus naujai vyriausy
bei ir suformuos ministrų tary
bą. Jis pažadėjo „šalyje per atei
nančius trejus metus atkurt i de
mokratiją, įstatymų laikymąsi 
ir tvarką". 

Cunami tragedijoje įžvelgia tamsiųjų 
jėgų poveikį 

DRAUGAS, 2005 m. vasar io 2 d., trečiadienis 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako laikinasis prezidentas 

Ghazi al-Yawar, prasidėjus ga
lutiniam balsų skaičiavimui po 
istorinių šalies rinkimų, paragi
no siekti susitaikymo su juos 
boikotavusiomis radikaliomis 
sunitų partijomis. Antrą dieną 
po rinkimų šalies nesukrėtė 
joks rimtesnis išpuolis. Tačiau 
„Al Qaeda" sąjungininkas Abu 
Musab al-Zarqawi pažadėjo tęs
ti savo „šventą karą" su Irako 
Vyriausybe. 

Irako diktatorius Saddam 
Hussein nebalsavo pirmuosiuo
se po pusės amžiaus laisvuose 
rinkimuose, nors galėjo juose 
dalyvauti, jei būtų pareiškęs no
rą ir atvykęs į bet kurią balsa-
vietę. S. Hussein turėjo teisę 
balsuoti kaip teistumo neturin
tis Irako pilietis. Nors buvu
siam diktatoriui jau pareikšti 
kaltinimai dėl nusikaltimų 
žmogiškumui ir genocido, tačiau 
jis dar nenuteistas. 

A. Anusauskas: buvimas KGB rezerve prilygintinas sąmoningam 
bendradarbiavimui 

Atke l ta i š 1 ps l . 
kad Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, Valstybės 
saugumo departamento genera
linis direktorius Arvydas Pocius 
ir Seimo pirmininko pavaduoto
jas Alfredas Pekeliūnas iki ket
virtadienio turi raštu atsakyti į 
KGB rezervo veiklą tiriančios 
komisijos klausimus. 

„Mes norime sužinoti, kaip 
jie tapo KGB rezervininkais", 
sakė Seimo komisijos pirminin
kas Skirmantas Pabedinskas. 

Komisija antradienio posė
dyje suformulavo minėtiems as

menims trylika klausimų. Nuo 
atsakymų į juos priklausys ko
misijos išvada, ar jie sąmonin
gai bendradarbiavo su KGB. 

Gavusi atsakymus, komisija 
ketina kitą savaitę į savo posėdį 
pakviesti A Valionį, A. Pocių ir 
A. Pekeliūną. 

„Jeigu jų ranka bus pasira
šytos kažkokios pažymos, tuo
met, suprantama, galime trak
tuoti kaip bendradarbiavimą", 
sakė S. Pabedinskas. 

Komisijos pirmininkas ne
paneigė neoficialių žinių, jog an
tradienį komisijos posėdis buvo 

surengtas už uždarų durų todėl, 
jog buvo įvardyti kai kurie kiti 
buvę KGB rezervistai, dabar 
užimantys aukštas pareigas. 

Komisija tikisi, jog iki ket
virtadienio Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (LGGRTC) bei Valsty
bės saugumo depar tamentas 
pateiks jų turimus KGB rezer-
vininkų sąrašus. 

Ketvirtadienį į komisijos po
sėdį kviečiama LGGRTC vadovė 
Dalia Kuodytė ir Liustracijos 
komisijos pirmininkas, VSD 
darbuotojas Vytautas Damulis. 

Vilniaus meras neigia daręs spaudimą tarybos nariui 
Atkel ta i š 1 ps l . 
Ši byla yra politinė", pareiškė 
jis. 

Teisėjo paprašytas paaiš
kinti pokalbį su A Zuoku, kurį 
specialiosios tarnybos užfiksa
vo, A Janukonis teigė, kad jam 
dabar sunku pasakyti, apie ką 
tuomet sukosi pokalbis, bet už
tikrino, kad tai neturi jokio ry
šio su šia byla. 

Telefoninių pokalbių kon
trolės metu pareigūnai užfiksa
vo A Zuoko ir A. Janukonio po
kalbį, iš kurio turinio galima 
manyti, kad D. Leščinskas siūlė 
pinigų V. Drėmai, tačiau šis ne

ėmė ir esą pokalbio dalyviai kal
basi, kad D. Leščinskas „nesu
gebėjo įbrukti". 

Kaltę neigė ir D. Leščins
kas. Jis sakė, kad pokalbiai ga
lėjo eiti apie projektus, bet tik 
ne apie V. Drėmos papirkimą. 

Vairuotojas S. Navikas, ku
ris vežė V. Drėmą į sodybą Mo
lėtų rajone, teismui teigė, kad 
jam negrasino. J ie esą maloniai 
bendravę, kalbėję apie žvejybą, 
medžioklę. Liudytojo teigimu, 
jie kartu gaminosi valgyti, kar
tą abu išlenkė taurelę. 

„Tai iš kur tada kaltinimai, 
kad buvo atimta laisvė?", klausė 

teisėjas Olegas Zaicevas. 
Baigus kaltinamųjų apklau

są kituose posėdžiuose teismas 
ketina apklausti Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) pareigūnę, 
atlikusią pirminę apklausą, iš
klausyti ir peržiūrėti garso ir 
vaizdo įrašus. 

Nukentėjusįjį V. Drėmą 
teismas apklausė uždarame po
sėdyje pirmadienį. 

Sprendimą dėl uždaro posė
džio teisėjai priėmė V. Drėmos 
prašymu, nes dalis kaltinamie
siems pareikštų kaltinimų yra 
susiję su V. Drėmos privačiu gy
venimu. 

Vos 12 d ienų po k a t a s 
trofiško Azijos cunamio pasigir
do ir sąmokslo teorijų mėgėjų 
balsų: jie priekaištauja vyriau
sybėms dėl nu ty l imos t iesos 
apie tikrąją nelaimės priežastį, 
ka l t ina ka r i šk ius , i šbandžius 
ypatingai s laptus ginklus arba 
verčia kal tę a te iviams, mėgi
nus iems pakoreguoti „netolygų" 
Žemės sukimąsi. 

Viso pasaul io ba ruose ir 
in terne to pokalbių sveta inėse 
keliami klausimai dėl to, kas 
gruodžio 26 dieną ties Sumat ros 
sala sukėlė žemės drebėjimą ir 
kodėl iki to laiko, ka i cunamis 
pradėjo sėti mirtį Indijos van
denyno regiono šalių pakran
tėse, vyriausybės reagavo ta ip 
lėtai. 

Žemės drebėjimo, ku r i s 
buvo st ipr iausias per 40 pas
tarųjų metų, sukel tas cunamis 
regione pare ika lavo d a u g i a u 
kaip 150 tūks t . gyvybių. 

„Viskas k u r k a s r imčiau. 
Kodėl J u n g t i n ė s Valstijos 
siunčia k a r o laivą? Kodėl t en 
vyksta I r a k e buvęs ginkluotųjų 
pajėgų vadas?" - viename Hon
kongo bare , siurbčiodamas alų, 
pašn ibždomis k l a u s ė M a r k 
Tyler. 

„Tai įvyko praė jus lygiai 
vieneriems m e t a m s po Bamo", -
a iškina M. Tyler. J i s t u r i ome
nyje galingą žemės drebėjimą, 
kur is 2003. metų gruodžio 26 
dieną sukrė tė Iraną i r parei
kalavo 30 tūks t . žmonių aukų. 
„Ar tai sutapimas? J u k prieš dre
bėjimą Sumatroje nebuvo užfik
suota jokių, seisminių virpesių, 
o ta i labai keista", - sakė j i s . 

Kaskar t , ka i pasaulį iš t inka 
koks ypa t ingas įvykis -
p radedan t Pea r l Harbor bom
bardavimu a r JAV prezidento 
John F . Kennedy nužudymu, ir 
baigiant princesės Dianos žūti-

a r 2 0 0 f e m e t ų rugsėjo 11-
osios t e ro rą išpuoliais Jung t i 
nėse Valsti jose - a t s i r a n d a 
sąmokslo teorijų kūrėjų, kurie 
visur įžvelgia tamsiųjų jėgų 
poveikį. Šį k a r t ą jie atkreipia 
dėmesį į Indijos ir JAV armijas, 
o nelaimės išt iktų regiono šalių, 
p radedant Australija ir baigiant 
Tai landu, vyriausybes kal t ina, 
tyčia neperspėjus apie gresiantį 
žemės drebėjimą ir cunami. 

Vienas dažn iaus ių aiški
nimų y ra ekologines katastrofas 
sukeliantys ginklai, kur ie gali 
per a ts tumą, panaudojant elek
tromagnet ines bangas, sukelti 
žemės drebėjimus ir ugnikalnių 
išsiveržimus. Yra ir da r viena, 
kur kas mažiau įtikima, teorija 
- esą žemės drebėjimą sukėlė 
a te ivia i , mėginę pakoreguot i 
„netolygų Žemės sukimąsi". 

Tačiau moksl ininkams to
kios teorijos t ik kelia šypseną. 
„Tai buvo stichinė nelaimė, -
teigia dr. Bar t Bautisda, Fili
pinų vulkanologijos ir seismo-
logijos in s t i t u to vyr iaus ias i s 
mokslinių tyr imų specialistas. 
J is neigia, kad žemės drebėjimą 
ar tokio masto cunamį galėjo 
sukelti kažkoks „ekologinis gin
klas". 

„Tam reikėtų didžiulio ener
gijos kiekio. Tai neįmanoma. 
Milijardai tonų to negalėtų pa
daryti", - tvir t ino B. Bautisda. 
Pasak jo , labai a r t i galingo 
sprogimo vietos gali kilti di

desnės bangos, tačiau jos nė iš 
tolo neprilygtų cunamiui, kuris 
sus idarė t ies S u m a t r a , susi
d ū r u s tek toninėms Žemės 
plokštėms ir kurio bangos tūk
stančius kilometrų ritosi reak
tyvinio lėktuvo greičiu. „Įma
noma sukelti vibraciją, bet jos 
nepakaktų, kad būtų sugriauti 
pastatai , - aiškino B. Bautisda. 
- Galima a t sk i r t i dirbtinį 
sprogimą nuo žemės drebėjimo. 
J ų mechanizmai skirtingi". 

Vis dėlto mokslininkų įro
dymai sąmokslo teorijų nelabai 
įtikina. 

Internete, kur is po tragedi
jos pasirodė esąs neįkainoja
m a s , te ikiant pagalbą, liu
dininkams dalijantis išgyveni
m a s ir artimųjų netekusiems 
žmonėms guodžiant vieniems 
k i t u s , dabar pi lna ku r kas 
niūresnių nelaimės priežasčių 
aiškinimų. Interneto svetainė 
„Free Internet Press", kuri tiki
n a pateikiant „necenzūruotas 
naujienas t ikriems žmonėms", 
spausdina straipsnį , kur iame 
teigiama, esą JAV armija ir 
Valstybės depar tmentas gavo 
išankst inės informacijos apie 
cunamį, bet neskubėjo perspėti 
Azijos šalių. J a m e rašoma, kad 
Indijos vandenyno Diego Garcia 
atole esanti amerikiečių karinė 
bazė buvo perspėta apie artė
jančią nelaimę i r joje buvę 
žmonės išsigelbėjo. Straipsnyje 
klausiama, kodėl tokie perspėji
ma i nepasiekė Indijos, Šri 
Lankos ir Tai lando žvejų. 
„Kodėl JAV Valstybės departa
mentas nutylėjo apie niešven-
giamai artėjančią katastrofą?" -
k laus ia s t ra ipsnio autorius 
Michel Chossudovsky „galbūt 
todėl, kad Indijos, Šri Lankos ir 
Tailando žvejai netur i daugybę 
milijonų kainuojančios ryšių 
įrangos", - piktuose komenta
ruose rašo vienas skaitytojas. 
„Galbūt dabar gelbėtojai ras 
Elvį ir šaulį", - ironiškai 
komentuoja k i tas , tu rėdamas 
omenyje tuos, kurie mano, kad 
Elvis Presley tebėra gyvas, o 
buvusį JAV prezidentą J. F. 
Kennedy nušovė ne Lee Harvey 
Oswald (Li Harvis Osvaldas). 

Prie sąmokslo teorijų kū
rėjų prisijungė ir laikraščio 
„India Daily" svetainė, kurioje 
rašoma: „Panašu, kad visas 
pasaulis nusprendė vienu metu 
imti ir nieko nedaryti . O gal 
mes kažko nepastebime?" „Ar 
gali būti taip, kad visos vyriau
sybinės agentūros žinojo, kas 
dedasi , bet joms buvo liepta 
nieko nedaryti? Kas joms taip 
liepė? Ar ta i t ik t ragiškas 
sutapimas?", - klausia kores
pondentas Sudhir Chadda. 

„Neseniai buvo pranešta 
apie ateivių iš erdvių kontaktus 
su Pietų Azijos, ypač Indijos, 
vyriausybėmis. Nusiaubtame 
regione NSO dažnai pastebimi, 
- tęsia S. Chadda. - Kai kas 
Nikobarų salose sako, kad tai 
buvo eksperimentas kurį atliko 
atskridusios nežemiškos būty
bės, norėdamos pakoreguoti 
netolygų Žemės sukimąsi. O kai 
kurie Indijos mokslininkai iš 
tikrųjų pastebėjo, kad po galin
go vandenyne įvykusio žemės 
drebėjimo ir cunamio netolygus 
Žemės sukimasis pasitaisė". 

BNS 

Nesveikiausias JAV miestas 
Houston. TX, išr inktas ne-

sveikiausiu JAV miestu. Tuo 
t a rpu sveikiausiu ka rūnuo tas 
Seatt le Washington valstijoje. 
Atit inkamą tyrimą atliko ame
rikiečių žurnalas JMen's Fitness". 

Paskelbdamas savo išvadas, 
žu rna la s atsižvelgė į tokius 
veiksnius, kaip sporto studijų ir 
greito maisto res toranų skaičių 
miestuose, gyventojų valgymo 
įpročius ir alkoholio suvarto
jimą, va landas , kur ias žmonės 
praleidžia prie televizoriaus. 

Anot žurnalo, Houston gy
ventojai maž iau sportuoja ir 
daugiau žiūri televizorių nei 

dauguma amerikiečių. Be to, 
mieste yra dvigubai daugiau 
pyragaičių parduotuvių pagal 
gyventojų skaičių nei valstybi
nis vidurkis. 

Žurnalas j au septynerius 
metus , pagal įvairius sveika
tingumo veiksnius, vertina 50 
didmiesčių. Houston „storiau
siu" buvo paskelbtas jau keturis 
kar tus . Antrojoje ir trečiojoje 
nesveikiausių miestų vietose 
rikiuojasi Philadelphia, PA, ir 
Detroit, MI. Sveikiausi miestai 
po Seattle yra Honolulu Ha
vajuose ir Colorado Springs, CO. 

(Iš spaudos ) 

Ir kitą rytą sveikinsi tenai. 
Ir bus Tau visos naktys nebaisios. 
Ir skleisies Tu, it žiedas, amžinai 
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais. 

B e r n a r d a s B r a z d ž i o n i s 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ALEKSANDRA 
UKANDERIENĖ 

J a u suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamą, Močiutę ir Seserį ku
rios netekome 1995 m. vasario 7 d. 

Nors laikas bėga, bet mes Jos niekad neužmiršime 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai Amžinąją Ramybę. 

Už a.a. Aleksandros sielą šv. Mišios bus aukojamos 
2005 m. vasario 6 d. 10:30 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koply
čioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Aleksandrą maldoje. 

L i ū d i n t y s vaikai Kr i s t i na , Andr iu s ir Sue su šei
ma , R i t a i r Antanas , sesuo J a n i n a Mačiulienė su šei
m a Kalifornijoje 

A t A 
Dr. VALERIJAI NORVAIŠIENEI 
m i r u s , j o s d u k r a i , m i e l a i R E G I N A I P E T R U T I E -
N E I , i l g a m e t e i L B C a p e C o d a p y l i n k ė s ve ikė j a i 
i r b u v u s i a i va ldybos p i r m i n i n k e i , d u k r a i t ė m s 
B R I G I T A I i r N O R A I s u š e i m o m i s bei k i t i e m s 
a r t i m i e s i e m s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą i r 
k a r t u l i ū d i m e . 

JAV LB Cape Cod apylinkės valdyba 

Žurnalas „Science" pristatė Lietuvos ir 
JAV mokslininkų atradimų 

Žurnalo „Science" sausio 
mėnesio numeryje spausdina
mas straipsnis apie sudėtingą 
fotosintezės savireguliavimo 
mechanizmą, kuri nustatė 
Berkely Kalifornijos universite
to ir Lorenc nacionalinės labo
ratorijos mokslininkų grupė bei 
joje dirbę du lietuviai moks
lininkai — daktaras Donatas 
Zigmantas ir Vilniaus univer
siteto teorinės fizikos katedros 
profesorius Leonas Valkūnas. 

Profesorius L. Valkūnas 
kelis dešimtmečius mokslinėse 
grupės Vilniaus universitete 
nagrinėja fotosintezės fizikinius 
vyksmus — šviesos sugert}, 
energijos pernašą, krūvininkų 
atskyrimą fotosintetinėse 
struktūrose. 

Prieš keletą metų buvo 
a t ras tas specialus baltymas, 
kuris yra tiesiogiai susijęs su 
fotosintezės savireguliavimu. 
Todėl vienas iš L. Valkūno pro
jektų, vykstant į Berkeley pagal 
Fulbright programą, buvo skir

t as fotosintezės savireguliavimo 
mechnizmo tyrimams. 

Remiantis turimais eksperi
mentiniais duomenimis buvo 
iškelta idėja, jog šis vyksmas 
turėtų būti sietinas su chlorofi
lo ir kito pigmento — zeaksan-
tino kompleksu. Šiai hipotezei 
patikrinti buvo ruošiami mu
tanta i su naujai atrasto spe
cialaus baltymo bei zeaksantmo 
pigmentų trukumu ir perteklių. 
atliekami sudėtingi spektros-
kopiniai eksperimentai. 

Kryptingi moksliniai tyri
mai patvirtino, jog fotosintezes 
savireguliavimas iš tiesu yra 
tiesiogiai susijęs su chlorofilo ir 
zeaksantino kompleksu. 

Vilniaus universiteto mok
slininkui teko užduotis sufor
muluoti dinaminius modelius 
bei atlikti reikiamus modelinius 
skaičiavimus, kurie ir leido 
nustatyti fotosintezės saviregu
liavimo veikimo mechanizmą 

(Elta) 

Aptikta 3,500 metų senumo mumija 
Japonų archeologai iki šiol 

nespėtoje išgrobstyti Egipto 
kapavietėje aptiko „puikią mu
miją", kur ia i , kaip manoma, 
gali būti daugiau nei pusketvir
to tūkstančio metų, pranešė 
grupės vadovas. Kaip sakė To
kijo Vased universiteto archeo
logų grupės vadovas Sakuji 
Yoshimura, šiauriniame Egipte, 
Dahšūr teritorijoje rasta mumi
ja gulėjo užplombuotame medi
niame karste. 

Manoma, kad mumifikuo-
tas vyras gyveno maždaug prieš 
3500—4000 metų — dar seniau, 
nei valdė Egipto Naujosios Ka
ralystės XVIII dinastijos farao
nas Tutanchamon, remdamasis 

karsto charakteristika, aiškino 
S. Yoshimura. 

Mumijos veidą dengė mėly
nai ir raudonai ištapvta kauke, 
kurios spalvos iki šių dienų iš
saugojo ryškumą Šis radinys itin 
vertingas moksliniu požiūriu, 
kadangi tai yra ..tobula mumi
ja, kuri išvengė plėšimu ir ki 
tokių pakenkimų", savo tinkla-
lapyje paskelbė archeologas. 
Pasak S. Yoshimura. karstas 
buvo nudažytas geltonai ir : ; 

margintas šviesia; rru-iynai.-
hieroglifais Jis priduri . kad šie 
heroglifai rodo. jog nramifikuo 
tasis vyras buvo valdirunkn-

(BNS) 
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DRAUGAS, 2005 m. vasario 2 d., trečiadienis 

Čikagoje ir apylinkėse Lietuvos krepšinio istorija „Seklyčioje" 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
minėjimas Brighton P a r k e 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. iškil
mingos šv. Mišios, po Mišių 
sporto salėje vyks akademinė 
dalis, meninė programa ir 
vaišės, va ikams žaidimai . 
Džiaugsmingai švęsime Lie
tuvos nepriklausomybę. Aukos 
bus renkamos JAV LB Krašto 
valdybai, kurios užduotis yra 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje. 
Rengėjai Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba. 

VASARIO 10 D., KETVIRTADIE
NĮ, 12 v.p.p. vyks Vasario 16-
osios paminėjimo iškilmės. Prie 
Cicero miesto rotušės, 50 Ave. ir 
25 Str., Jū rų šaulių kuopa iš
kels Lietuvos vėliavą. Rengė
jai, Cicero apylinkės LB valdy
ba ir ALTo Cicero skyrius, kvie
čia lietuvius gausiai dalyvauti . 
Iškilmėse dalyvaus LR gener
alinis konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius, Cicero mies
to taryba bei kiti miesto atsto
vai. Lietuvos vėliava plevėsuos 
prie miesto rotušės visą savaitę. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENI, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je būs akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma 
Meilutytė, atliks meninę pro
gramą. Maloniai kviečiami 
lietuviai ir iš tolimesnių apy
linkių atvykti į šią džiugią ir 
labai garbingą mūsų t au tos 
šventę. 

VASARIO 12 D., 6.30 V.V., 
Jaunimo centre Lietuvių opera 
organizuoja vakarą, skirtą mei

lei. Koncerte dalyvaus: Nida 
Grigalavičiūtė, Audrė Bud-
rytė-Nakienė, Genutė Bigeny-
tė, Loreta Karsokienė, merginų 
ansamblis, vad. Jū ra t ė s Grab-
liauskienės, Algirdas Petraitis 
ir kaimo kapela „Sodžius". Po 
vakar ienės ir meninės pro
gramos jus linksmins ansamb
lis „Kaukas". Bilietus prašom 
įsigyti iš anksto Jaunimo centre 
arba „Lietuvėlėje". Visos su
rinktos lėšos skiriamos Lietuvių 
operai. Platesnė informacija tel. 
773-501-6573, arba 630-670-0580. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA švęs
ti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merrill-
vile Post 430, 7430 Broadway, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietums bus patiekti 
lietuviški patiekalai. Dėl infor
macijos ir rezervacijų skambin
ti: Joanna Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiella 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki 
vasario 14 d. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

LIETUVOS VYČIU 45-TO METINIO 
„Lietuvos prisiminimų" pokylio 
komitetas maloniai praneša , 
kad dar yra bilietų šių metų 
pokyliui. Pokylis įvyks sekma
dienį, 2005 m., vasario 6 d., 
Chateaū Bu-Sche, 11535 South 
Cicero Ave., Alsip, IL 60803. 
Pradžia 5 v.p.p. Malonėkite 
a tkreipt i dėmesį, kad nors 
Cha teau adresas yra Cicero 
gatvė, dėl geležinkelio pervažos 
įvažiavimas yra iš 115 gatvės. 
Si pokylių salė tu r i didelę 
mašinų statymo aikštelę. Dėl 
bilietų skambinti Dian Martin, 
tel. 773-376-4779. 

Sausio 5 d. buvo atidaryti 
Naujųjų metų tradiciniai 
subuvimai populiarioje 

Čikagos l ietuvių užeigoje — 
„Seklyčioje". 

Pradžioje į susirinkusius (o 
jų, deja, dėl sniego pūgos nebu
vo daug), prabilo popiečių orga
nizatorė Elena Sirutienė. Ši, jau 
beveik 20 metų šiose pareigose 
išbuvusi veterane, pr is tatė 
„Margučio" radijo valandėlės 
sporto žinių bendradarbį bei 
lietuviškai spaudai sportinę 
medžiagą teikiantį žurnalistą 
Edvardą Šulaitį. 

Po trumpos įžangos, šis pa
rodė vaizdajuostę iš savo gau
sios filmų kolekcijos. Šį kartą 
žiūrovai galėjo susipažinti su 
Lietuvos krepšinio istorija nuo 
pat pirmųjų jo dienų mūsų 
tėvynėje. Pro stebėtojų akis 
praslinko pirmieji mūsų krep
šininkų žingsniai tėvynėje, 
kurie, deja, nebuvo labai viltin
gi. Tik, kuomet 1937 m. Rygoje 
mūsų brolių krepšininkų iš 
Amerikos dėka, buvo laimėtas 
Europos vyrų čempionų titulas, 
džiaugsmui nebuvo galo. 

Juostoje buvo galima ma
tyti išl ikusius kadrus iš tų 
atmintinų dienų Rygoje ir 
nugalėtojų džiugaus sutikimo 
Lietuvoje. Vėliau žiūrovai matė 
pergalės pakartojimą 1939 m. 
Kauno sporto halėje ir vėl su 
autentiškais senųjų dienų vaiz
dais ir garsais. Nemažai vietos 

]AV VALSTYBES DEPARTAMENTO DIPLOMATE 
IR SMITHSONIAN INSTITUTO KURATORIUS 
DALYVAUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIME 
JAV Valstybės Depar ta 

mento Baltijos reikalų vyriau
sia direktorė ir Smi thsonian 
Inst i tuto Amerikos Istorijos 
skyriaus kurator ius yra t a r p 
garbingų svečių, kurie dalyvaus 
sekmadienį, vasario 13 dieną 
pagrindiniame Čikagos ir apy
linkių Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime Marijos gimnazi
jos auditorijoje 6723 S- Califor-
nia. Trumpa visuomenei atvira 
programa prasidės 2 v. p.p. 

J u d i t h Cefkin , JAV Vals
tybės depar tamento Skandi 
navijos ir Baltijos skyr i aus 
direktorė pris tatys Baltijos 
regiono demokratijos vystymo ir 
apsaugos strateginius p lanus . 
Anksčiau Jud i th Cefkin y r a 
dirbusi JAV diplomatinėje 
tarnyboje Prancūzijoje, Mek
sikoje. Ruandoje, Burundyje. 

Dr. R a m ū n a s K o n d r a t a s , 
istorikas, 1977 m. baigė Har
vardo universi tetą dak ta ro 
laipsniu ir šiuo me tu y ra 
Smithsonian Ins t i tu to Ame
rikos Istorijos Muziejaus kura
torius. Dr. Kondratas taip pat 
yra ALTo atstovas Vašingtone 

Ambasadorių 
dalyvavo labdarin 

Š.m. sausio 28-29 d. Lietu
vos Respublikos (LR) amba
sadorius JAV Vygaudas U.šac-
kas su žmona Loreta ir dar 
penkiolika Vašingtone gyve
nančių užsienio valstybių am
basadorių dalyvavo Palm Beach, 
Floridos valstijoje, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus suruoštoje 
labdaringoje programoje. 

Dvi dienas žymaus inves
tuotojo Donald Trump kvietimu 
Palm Beach lankėsi šešiolika 
Europos, Azijos, Lotynų Ame
rikos valstybių ambasador ių , 
kurie dalyvavo susit ikimuose. 

ir Jungtinio Amerikos Pabal-
tiečių Komiteto (JBANC) Va
šingtone Tarybos pirmininkas. 

Minėjimo muzikinę pro
gramą atliks Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas „Dainavos" cho
ras. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
^ALTo) Čikagos skyriaus pir
mininkė Evelina Oželienė savo 
pranešime amerikiečių žinias-
klaidai pabrėžė, kad šis minėji
mas yra Čikagos lietuvių vie
ningumo manifestacija. 

ALTas, įkur tas 1915 m., 
apjungiantis išeivijos organi
zacines pajėgas, paskut iniu 
metu ypatingą dėmesį skyrė 
Lietuvos priėmimo į NATO 
siekimui. Centrinė ALTo būs
tinė yra Čikagoje. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. ALTo 
pirmininkas Čikagos advokatas 
Saulius Kuprys pareiškė, kad 
Lietuvos pakvietimas į NATO 
yra reikšmingiausias praeitų 
metų įvykis, galutinai gražinęs 
Lietuvą į Vakarų valstybių 
šeimą. 

ALTo info. 

s V. Ušackas 
goję programoje 
pokalbiuose bei kasmetinėje 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vakarienėje prestižiniame 
Mar - a -La rgo klube Palm 
Beach. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus labdaringoje vakarienėje 
ambasadorių garbei dalyvavo 
Palm Beach kurorte gyvenantys 
investuotojai. Labdaringos va
karienės metu paaukota virš 2 
milijonų dolerių cunamio Piet
ryčių Azijoje aukoms bei katas
trofos pasekmėms likviduoti. 

LR a m b a s a d o s 
JAV p r a n e š i m a s 

sk i r ta ir Europos moterų 
krepšinio pirmenybėms Romoje, 
ku r lietuvaitės netikėtai užėmė 
aukštą — antrąją vietą. Apie 
t a s jų kovas Italijoje vaizda
juostėje kalbėjo kaip t ik gar
baus amžiaus sulaukusios anų 
dienų herojės. 

Popietės dalyviai galėjo 
pamatyti mūsų krepšinio vete
r anus , kurie pasiekė dideles 
pergales anomis atmintinomis 
dienomis, per jų pagerbimą 
Kauno sporto halėje 1989 m. 
Ten susitiko didžiausios mūsų 
krepšinio žvaigždės: P ranas 
Lubinas su Arvydu Saboniu, 
kalbėjo abiejų Europos pir
menybių dalyvis Leonas Bal
t rūnas iš Australijos. Juostoje 
matėsi ir nemaža a tmint inų 
veidų, savo pėdas aiškiai 
palikusių Lietuvos krepšinio 
istorijoje, pvz., Lietuvos krep
šinio tėvu vadinamas Konstan
tinas Savickas iš Čikagos ir kt. 
Gaila, kad daugumos iš jų šian
dien jau neturime gyvųjų tarpe. 

Filme nemaža vietos skirta 
ir Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynėms 1991 m. Lietuvoje, dau
gumoje rodant krepšinio varžy
bas tarp komandų iš įvairių val
stybių. Čia savo mintis reiškė ir 
žaidėjai iš Amerikos bei Ka
nados lietuvių komandų tarpo. 

Po filmo demonstravimo 
vadovė E. Sirutienė padėkojo E. 
Šulaičiui už įdomią programą. 

E . T y l . 

„Seklyčios" treciadieninių programų vedėja Elena Sirutien 

Lidija Vaitonienė, Marta Gudat ir Elena Sirutienė. 

AMBASADORIUS V. UŠACKAS 
DALYVAVO KONFERENCIJOJE VAŠINGTONE 

Š.m. sausio 26 d. Vašing
tone Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas pasakė kalbą The 
Nixon Center organizuotoje 
diskusijoje „Gruzijos ir Ukrai
nos revoliucijos: poveikis JAV ir 
ES politikai" („The Georgian 
and Ukra in ian Revolutions: 
Implications for the U.S. and te 
EU"). 

V. Ušackas, pristatydamas 
Lietuvos požiūrį į demokratines 
revoliucijas Gruzijoje ir Ukrai
noje bei jų poveikį regionui, 
kalbėjo: „Atėjo momentas kai 
Vakarai turi atviriau palaikyti 
Gruzijos ir Ukrainos suartėjimą 
su NATO ir Europos Sąjunga 
(ES), o ES tu r i duoti aiškų 
atsakymą dėl Ukrainos siekio 
tapti E S nare . Ukrainos ir 
Gruzijos žmonės nusipelnė to. 
Jie, stovėdami šaltose Tbilisio ir 
Kijevo gatvėse, parodė savo 
tvirtą apsisprendimą ginti mus 
vienijančias Euroatlantines ver
tybes. J i e stovėjo už demokrati
ją, geresnį gyvenimą ir ateitį 
suvienytoje Europoje". Lietuvos 
ambasadorius išreiškė įsitiki
nimą, kad „ES turėtų sveikinti 
tokį Ukrainos pasirinkimą ir 
padėti Kijevui siekti narystės. 
Tačiau tokia ES politika didele 
dalimi pirmiausia pr iklausys 
nuo pačios Ukrainos pasiryžimo 
vykdyti ambicingas vidaus 
reformas, kurios yra būtinos, 
kad valstybė atitiktų ES narys
tes kriterijus". „Tuo pačiu ES ir 
Kijevas turėtų viešai patvirtin
ti, jog Ukrainos integracija į ES 
yra ilgalaikis tikslas, kuris gali 
būti pasiektas tik įgyvendinant 
svarbias reformas Ukrainoje bei 
pačiai ES būnant pasirengus 
Ukrainos narystei", — kalbėjo 

Lietuvos Respublikos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas. 
Lietuvos diplomatas. V. Ušac
kas: „savo ruožtu Ukraina 
turė tų pilnai išnaudoti ES-
Ukrainos veiksmų planą, kurį 
numatoma patvirtinti artimiau
siu metu, bei pasiekti negrįžta
mo progreso struktūrinėse bei 
viešojo administravimo refor
mose, kovoje prieš korupciją bei 
teises suder inamume su ES 
teise". V. Ušackas teigė, jog pro
gresas ES-Ukra inos santy
kiuose turėtų būt i lydimas 
Gruzijos veiksmų plano patvir
tinimu antroje 2005 m. pusėje. 
„Veiksmų planas tu rė tų nu
brėžti Gruzijos ekonominių ir 
socialinių reformų kelio gaires, 
bei priartinti šios Kaukazo 
regiono valstybės teisę prie ES 
teisės". Lietuvos diplomatas 
pabrėžė, kad jei Gruzija ir 
Ukraina sėkmingai vykdys 
reformas, tai Tbilisis ir Kijevas 
parodys į t ikinantį pavyzdi 
pasauliui, jog laisvė, demokrati
ja, pagarba žmogaus teisėms ir 

teisės viršenybė yra nesvetimos 
vertybės ir buvusioms Sovietų 
Sąjungos šalims. 

Lietuvos ambasadorius taip 
pat pristatė konkrečias prie
mones, kuriomis tiek ES, tiek 
JAV galėtų padėti Ukrainai ir 
Gruzijai jų reformų kelyje, 
vedančiame į suvienytą Europą. 
„Prieš 15 m. mes buvome komu
nistinės diktatūros įkaitais ir 
iki permainų vėjų gyvenome po 
vienu „sovietiniu" stogu. 1990 
m. lietuviai, latviai, estai pasi
naudojo istorine galimybe grįžti 
į Europą, ir ryžtingai įgyvendi
no reformas. Šios kelionės kul
minacija tapo 2004 m., kai trys 
Baltijos valstybės tapo ES ir 
NATO narėmis. 2005-ieji gali 
tapti „vientisos Europos" vilties 
metais Ukrainai, Gruzijai ir ki
toms Eurazijos valstybėms. 
Suprantame, kad sunkiausia 
kelionės dalis yra jos pradžia. 
Šiandien Ukrainos, Gruzijos ir 
kitų regiono valstybių žmonės 
patys tur i nuspręst i kur ši 
kelionė juos nuves", — kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius JAV, 
pirmasis Lietuvos derybininkas 
su ES V. Ušackas. 

Nixon centro surengtoje 
diskusijoje „Gruzijos ir Ukrai
nos revoliucijos: poveikis JAV ir 
ES politikai" dalyvavo aukšti 
JAV Administracijos pareigū
nai, ES bei Eurazijos valstybių 
ambasadoriai bei diplomatai 
gyvenantys Vašingtone, o taip 
pat nevyriausybinių organizaci
jų atstovai iš JAV, Rusijos, 
Ukrainos, Gruzijos, Baltaru
sijos, Armėnijos, Azerbaidžano. 
Moldovos bei Vidurinės Azijos 
valstybių. 

LR a m b a s a d o s JAV 
p r a n e š i m a s 

Žiema, žiema, bėk iš kiemo! 
Visus mažus ir didelius kviečiame švęsti Užgavėnes vasario 6 

d., sekmadienį, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Programa: 
11 v.r. Užgavėnių kaukių gaminimas. Kaukes pasidaryti pa

gelbės dailininkes Rasa Ibianskienė ir Virginija Morrison. Nepa
mirškite atsinešti žirklių, pieštuko ir pačių įvairiausių medžiagų, 
kurias su dailininkių pagalba panaudosite gamindami kaukes. 
Išradingiausiu kaukių ir kostiumų autoriai bus apdovanojami. 

1 v.p.p. Užgavėnių linksmybės. Visi kartu su Lašininiu ir 
Kanapiniu šokdami ir linksmindamiesi išvarysime žiemą. Gros 
Rimantas Pumputis. Žiemą varyti padės „Kaukės" teatro aktoriai. 
Vaišinsimės nepaprastai gardžiais Romos Miliauskienės iškeptais 
Užgavėnių blynais. 

Būtina registruotis tel. 773-582-6500. Muziejaus adresas: 
6500 S. Puiaski Rd., Čikaga. 

Nuožmi Lašinini Kanapinio kova. 

JAV sostinėje surengtas lietuvių 
pianisto koncertas 
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Š.m. sausio 28 d. Vašing
tono Capitol Hill rajone įsikūru
sioje Gonzaga kolegijos istorinė
je teatro salėje surengtas lietu
vių pianisto-virtuozo Edvino 
Minkštimo solo koncertas pia
ninu. 

Jaunasis pianistas iš Lie
tuvos vašingtoniečiams atliko 
Šumano, Šekspyro, Bartoko ir 
Bize kūrinius. Kai kuriuos kū
rinius aranžavo pats atlikėjas. 

Koncertą rengusi ambasa
dos kultūros skyriaus darbuoto
ja Jurgita Dapkute pasidžiaugė, 
kad JAV sostinės gyventojai 
rodo ypatingą susidomėjimą 
Lietuva bei jos kul tūra , ir 
pabrėžė, kad š.m. sausio mėnesį 
vašingtoniečiams savo kūrinius 
pristatė žinomas Lietuvos 
menininkas Tadas Gutauskas. 

„Vašingtono auditorija yra 
labai reikli, o pačiame mieste 
kiekvieną diena vyksta daug 
renginių, tačiau į Lietuvos 

menininkų parodas ir koncertus 
susirenka daug meno gerbėjų. 
Tai yra Lietuvos kultūros aukš
to lygio pripažinimas", — sakė 
diplomatė. 

Edvinas Minkštimas šiuo 
metu studijuoja garsiojoje 
Juilliard mokykloje New York. 
Jis yra Paryžiaus konservatori
jos ir Vilniaus muzikos aka
demijos absolventas. Būdamas 
dvylikos metų E. Minkštimas 
laimėjo tarptautinį Čaikovskio 
jaunųjų atlikėjų konkursą 
Maskvoje. Jo rečitaliai atlikti 
Kanadoje, Prancūzijoje, Vokie
tijoje, Danijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje ir Rusijoje. 

E. Minkštimo koncertą 
Gonzagos istoriniame teatre 
Vašingtone Lietuvos Respub
likos ambasada JAV surengė 
bendradarbiaujant su Gonzaga 
kolegija. 

LR a m b a s a d o s 
JAV p r a n e š i m a s 


