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Šiame 
numeryje: 
2005 m. „Ąžuolo" ir 
„Gintaro" vadovų 
mokykla (tęsinys). 

2psl. 

Lietuva ir Lenkija: 
vienapusė draugystė? 
Mintys mirus Simon 
Wiesenthal. Lietuvos 
Vyriausybė remia 
išeivijos projektus. 

3psl. 

Skaitytoju laiškai. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Prisimenant Just iną 
Lieponį. 

5 psl. 

„Retro" — ypatingas 
sambūris, pirmą kartą 
atvyksta į Čikagą. 
Išleista amb. Vygaudo 
Ušacko knyga. Baigėsi 
JAV LB XVII Tarybos 
trečioji sesija. 
Dainuojanti seselė 
Lemonte. Vyskupas pas 
jėzuitus Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Šeš tą k a r t ą s u r e n g t o 

Nidos p u s ė s m a r a t o n o bėgi
mo (21 km) o k a r t u ir Lie
tuvos čempionato nugalėtoju 
tarp vyrų tapo kaunietis Tomas 
Venckūnas. Nugalėtojo laikas 
— 1 valanda 9 minutės ir 45 se
kundės. T. Venckūnas finiše aš
tuoniomis sekundėmis aplenkė 
antrąją vietą užėmusi Marių 
Diliūną iš Pakruojo bei 44 se
kundėmis trečiojoje pozicijoje 
likusį kaunietį Aurimą Skinulį. 
Tarp moterų pusės maratono 
distanciją greičiausiai nubėgo 
klaipėdietė Eglė Krištaponytė 
(1:26:50). 

* Kaune ir Marijampo
lėje prasidėjo 2005-2006 m. 
Europos jaunių (iki 17 metų 
amžiaus) futbolo pirmenybių 
pirmojo atrankos etapo I gru
pės turnyras, kuriame kovoja
ma dėl dviejų kelialapių į an
trąjį atrankos etapą. Nesėk
mingai varžybas pradėjo Lietu
vos jaunieji futbolininkai, Ma
rijampolėje net 0:4 (0:3) pralai
mėję bendraamžiams iš Serbi
jos ir Juodkalnijos. 

* Serbijoje ir Juodkalni
joje pas ibaigus iame Euro
pos jauniu greitųjų šachma
tų čempionate, kuriame vie
nam žaidėjui partijai buvo ski
riamos tik 30 minučių, sėkmin
gai dalyvavo Lietuvos atstovai, 
iškovoję vieną sidabro ir du 
bronzos medalius. Sidabro me
daliu apdovanotas Tomas Lau-
rišas. Bronzos medalius iškovo
jo Gintarė Paulauskaitė ir Dei
mantė Daulytė. 

i 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva dal ins i s s u 
Moldova eurointegrac i jos 
patirtimi. 

* Opozicijos vadovas su
sirūpinęs dėl premjero pa
lankumo Rusijos „LL'Koil". 

* Lietuvą š iemet pasiekė 
kur kas mažiau t iesioginių 
užsienio investicijų. 

V a l i u t u s j n t v k i s 
1 USD — 2.876 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

D. Kuolys: v isuomenę kamuoja politinė depresija 
Vilnius , rugsėjo 27 d. 

(BNS) — Dabartinių visuome
nės nuotaikų politikos atžvilgiu 
neįmanoma apibūdinti kitaip, 
kaip tik politinės depresijos. 

Tai antradienį konstatavo 
Pilietinės visuomenės institu
tas (PVI), komentuodamas lie
pos-rugsėjo mėnesiais visuo
menės nuomonės ir rinkos tyri
mų centro „Vilmorus" atliktą 
tyrimą. 

„Lietuvos gyventojai nema
to politinių jėgų. kurios galėtų 
pakeisti esamą padėtį. Didžiau
sią dalį sudaro manantys, jog 
tos padėties nepakeis niekas 
net ir po pirmalaikių Seimo rin
kimų", pristatydamas atlikto 
tyrimo išvadas sakė PVI vado
vas Darius Kuolys. 

Rugsėjį 69.4 proc. apklaus
tųjų Algirdo Brazausko Vyriau
sybės darbą įvertino blogai, bet 

Darius Kuolys 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

65.2 proc. mano. jog jos keisti 
nereikia. 

Kad pirmalaikiai Seimo 
rinkimai galėtų būti naudingi 
arba greičiau naudingi, mano 
17,6 proc. apklaustųjų, kad ne

naudingi a r greičiau ne-.audingi 
— 66.7 proc. 

Tačiau drauge visuomenės 
dauguma neįžvelgia jokios išei
ties iš nusivylimą keliančios po
litinės situacijos. 39.3 proc. ap
klaustųjų a tsakė, jog politinės 
padėties pagerinti negali nie
kas. 

,,Tai yra signalas opozicijai, 
jog švytuoklės principas per rin
kimus gali nesuveikti. Opozicija 
turėtų aktyviau ieškoti išeičių iš 
dabar t inės padėt ies , ieškoti 
konstruktyvaus, aktyvaus dia
logo su visuomene", pažymėjo 
D. Kuolys. 

17.2 proc. mano, jog padėtį 
galėtų pakeisti „visiškai nauja, 
iki šiol valdžioje nebuvusi politi
nė jėga", 15,2 proc. — opozicinė 
Tėvynės sąjunga. 14.9 proc. — 
valdančioji Darbo partija, 13.3 
proc. — socialdemokratai. Iš da

bart inių parlamentinių partijų 
mažiausiai remiami susikom
promitavusio buvusio preziden
to Rolando Pakso vadovaujami 
liberalai demokratai, gavę vos 3 
proc. balsų, bei kontroversijų 
draskoma Liberalų ir centro są
junga, gavusi 5.1 proc. 

Tarp kandidatų į galimos 
naujosios vyriausybės vadovus 
labiausiai remiamas dabartinis 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas (29.4 proc.). Antroje 
ir trečioje vietoje — premjerais 
niekad nebuvę politikai Petras 
Auštrevičius (11.8 proc.) ir Sei
mo pirmininkas, Naujosios są
jungos vadovas Artūras Pau
lauskas (9.5 proc). 

Po 9.4 proc. apklaustųjų pa
ramos susilaukė Tėvynės sąjun
gos vadovas Andrius Kubilius ir 
R. Paksas. Valstiečių vadovę, 
žemės ūkio ministrę Kazimirą 

Prunskienę galima premjere re
gi 8.5 proc., o buvusį ūkio minis
trą Viktorą Uspaskichą — 7.5 
proc. rinkėjų. 

Iš vienuolikos kandidatų 
mažiausiai paramos sulaukė 
Vilniaus meras, liberalcentristų 
vadovas Artūras Zuokas — jį 
balsais parėmė t ik 1.6 proc. ap
klaustųjų. 

„Šie duomenys rodo labai 
gilią krizę Liberalų ir centro są
jungoje", pažymėjo D. Kuolys. 

Stipriausias pozicijas savo 
partijoje turintis vadovas yra A. 
Brazauskas. Už jį pasisako 63.8 
proc. socialdemokratų rėmėjų. 

Apklausa parodė ne tik di
džiulį visuomenės nusivylimą 
išrinktąja valdžia ir jos gebėji
mu spręsti aktualias problemas, 
bet ir visuomenės ryžto ginti 
savo ar valstybės interesus sto
ką. Nukelta į 5 psl. 

Iš Belgrado grįžusius krepšininkus sutiko keli šimtai gerbėjų 
Vilnius , rugsėjo 26 d. 

(ELTA) — Serbijoje ir Juod
kalnijoje vykusiame Europos 
vyrų krepšinio čempionate 
penktąją vietą užėmę ir kelia
lapį į kitais metais Japonijoje 
vyksiantį pasaulio čempionatą 
iškovoję Lietuvos krepšininkai 
pirmadienio popietę grįžo na
mo. L'žsakomuoju reisu į Vinių 
parskridusius sportininkus pa
sitiko keli šimtai krepšinio ger
bėjų. 

Nestipriausios sudėties 
Lietuvos rinktinė Senojo žemy
no pirmenybėse iš šešerių rung
tynių laimėjo penkerias, pa
neigdama skeptikų prognozes. 
Lietuviai pralaimėjo tik pran
cūzams. 

Rinktinės vyriausiasis tre
neris Antanas Sireika sakė. 
kad apie tai. kaip būtų atro
džiusi komanda su Šarūnu Ja-
sikevičiumi Nukelta į 5 psl Lietuvos rinktinės krepšininkai Kšištofas ir Darjušas (d) Lavrinovičiai Vilniaus oro uoste. Tomo Bauro ELTA) nuotr 

. D u r n i ų l a i v o " a u t o r i u i g r e s i a t ū k s t a n t i n ė b a u d a 
Vilnius, rugsėjo 27d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra pa
prašė Vilniaus miesto 1-ojo apy
linkės teismo pripažinti „best
selerio" „Durnių laivas" autorių 
Vytautą Petkevičių kaltu dėl 
Nepriklausomos Lietuvos veikė
jo Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio apšmeižimo. 

Teismo posėdyje antradienį 
prokuroras paprašė skirti rašy
tojui 80 MGL (10.000 litų) bau
dą. 

Be to. mirusiojo V. Lands
bergio-Žemkalnio sūnus, euro-
parlamentaras Vytautas Lands
bergis paprašė priteisti iš rašy
tojo 10.000 litų moralines žalos 
atlyginimo. V Landsbergis sa
kė, kad šiuos pinigus panaudotų 

tėvo atsiminimų knygos platini
mui, ir kad jaunoji ka r ta suži
notų, kad jo tėvas iš tikrųjų bu
vo kilnus žmogus. 

Pasak prokuroro. V. Petke
vičius anksčiau nebuvo te is tas , 
administracine bauda nebaus
tas, yra garbaus amžiaus, todėl 
jam neturėtų būti skirta su lais
vės atėmimu susijusi bausmė. 

Už asmens apšmeiž imą 
spaudinyje Baudžiamas is ko
deksas numato baudą a rba 
areštą, arba laisvės a tėmimą iki 
dvejų metų. 

..Baigiame nagr inė t i bau
džiamąją bylą. kurioje t iek nu
kentėjusysis, tiek kal t inamasis 
yra žinomi žmonės. Taip j a u at
sitiko, kad jų keliai susikir to 

teismo salėje", kalbėjo valstybės 
kaltintojas. 

Prieš pora metų knygynuo
se pasirodžius ..Durnių laivui", 
ne tik mirusio architekto arti
mieji, bet ir grupė dešiniosios 
opozicijos par lamentarų prašė 
Generalinės prokuratūros ištirti 
V. Petkevičiaus knygoje pa
skelbtus teiginius, kurie, jų ver
t inimu, nea t i t inka t ikrovės. 
Prokuratūra tada iškėlė bylą ir 
ją ištyrusi pernai gegužę perda
vė teismui. 

75 metų V. Petkevičius savo 
kaltės dėl šmeižto nepripažino, 
jis teigė, kad tikslo pažeminti 
mirusįjį neturėjo, savo knygą jis 
vadina „politinių šaržų ir veidų 
galerija". 

Garsus Lietuvos veikėjas 
Vytautas Landsbergis-Žemkal
nis knygoje ,.Durnių laivas" pa
vadintas ..Hitlerio draugu", 
„naujai iškeptu patr iarchu", 
taip pat sietas su KGB. 

Prokuroro manymu, žo
džiams ..draugas", „patr iar
chas" čia rašytojas suteikė nei
giamą prasmę. 

„Buvo peržengtos visos pa
dorumo ribos, suterštas garbin
gas atminimas", sakė prokuro
ras. Jis pažymėjo, kad visi ap
klausti liudytojai teigė esą tik 
girdėję iš kitų žmonių pasako
jimų apie V Landsbergio-Žem
kalnio sąsajas su KGB. Nė vie
nas liudytojas negalėjo pateikti 
jokių įrodymų. 

V. Alekperov: „Mažeik ių na f tos" pirkėją lems išskaičiavimai 
Vilnius, rugsėjo 27 d. 

(BNS) — Antradienį į Lietuvą 
atvykęs Rusijos naftos milžinės 
„LUKoil" vadovas Vagit Alekpe
rov neslepia, kad „Mažeikių 
naftos" įmonės savininką grei
čiausiai lems politiniai, o ne 
ekonominiai Vyriausybės iš
skaičiavimai. 

J is taip pat teigia, kad „LU
Koil". tapusi Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonės savininke, 
nekeltų grėsmės Lietuvos na
cionaliniam saugumui, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

„Ar tai galima vadinti poli
tiniu išskaičiavimu? Ko gero — 
taip. jei politiniai išskaičiavi
mai padeda išsaugoti šalies po
litinį ir ekonominį stabilumą", 
duodamas interviu sakė V. 
Alekperov. 

Pasak jo, nuo sėkmingos 
„Mažeikių naftos" veiklos prik
lauso Lietuvos energetinė ne
priklausomybe. Jis atsisakė 

plačiau komentuoti derybų eigą 
su Vyriausybe. 

V. Alekperov antradienį Vil
niuje susitiko su premjeru Al
girdu Brazausku. Seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, opozi
cijoje esančios Konservator ių 
partijos pirmininku Andriumi 
Kubiliumi bei kitų politinių par
tijų vadovais. 

Šių metų kovo mėnesį V. 
Alekperov, turintis apie 13 proc. 
„LUKoil" akcijų, yra patvirti
nęs, kad susivienijimas pradėjo 
derybas su „Jukos" dėl „Mažei
kių naftos" akcijų paketo įsigiji
mo. 

Praėjusį p i rmadienį Vil
niuje lankęsi „LUKoil" ir JAV 
energetikos susivienijimo „Co-
nocoPhillips" atstovai patvirti
no, jog juos domina „Jukos" val
domas „Mažeikių naftos" 53.7 
proc. akcijų pake tas bei Vy
riausybės turimos akcijos — 
abu paketus abu susivienijimai 

Iš kairės: ..Lukoil" prezidentas V Ai 
Paleičik ir premjeras A. Brazauskas 

galėtų pirkti lygiomis dalimis. 
Lietuvos Vyriausybė, jei jai 

būtų nepri imtinas „Jukos" pa
sirinktas akcijų pirkėjas, svars
to galimybę pirmumo teise iš jo 
išpirkti „Mažeikių naftos" akci
jas. Iš kar to po to šis paketas 

ekperov. „LUKoil Baltija" vadovas I 
Valdo Kopūsto KI.TA1 nuotr 

butų parduotas kartu su maž
daug 20 proc. Vyriausybei prik
lausančių akcijų. 

Galimybe įsigyti ..Mažeikių 
naftos" akcijų iš „Jukos" domisi 
nemažai Rusijos ir tarptautinių 
naftos grupių. 

Rusijos karo 
lėktuvų 

skrydžiai — 
iššūkis ES 
saugumui 

Strasbourg. rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Dėl Rusijos karo lėk
tuvų skrydžių virš Baltijos jū
ros keliamo iššūkio Europos 
Sąjungos saugumui reikia ieš
koti galimybių demilitarizuoti 
Kaliningrado sritį. 

Tai pirmadienį Strasbourg 
prasidėjusioje Europos Parla
mento sesijoje pareiškė euro-
parlamentaras iš Estijos Tunne 
Kelam. 

„Rusijos karinių lėktuvų 
skrydžiai virš Baltijos jūros į 
Kaliningradą kelia ilgalaikį iš
šūkį Europos saugumui. Ar tai 
nėra visų pusių interesas de
militarizuoti šią paskutinę Šal
tojo karo liekaną?", sakė jis, 
kreipdamasis į EP pirmininką 
Josep Borrell. 

Pasak T. Kelam, iškelti tokį 
klausimą jį paskatino raketo
mis ginkluoto Rusijos naikintu
vo „Su-27", skridusio į Kali
ningradą, sudužimas Lietuvoje. 

T Kelam išreiškė abejonę, 
ar nuolatiniai ES valstybių oro 
erdvės pažeidinėjimai gali būti 
suderinami su tomis vertybė
mis, kuriomis remiasi Rusijos 
ir ES strateginė partnerystė. 

Avari jos 
tyrė jams 
t r ū k s t a 

a tsakymų iš 
Rusijos 

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Zoknių aviacijos bazė
je dirbantys tarpžinybinės ko
misijos ekspertai pradėjo anali
zuoti į kompiuterį perkeltą Ru
sijos naikintuvo „Su-27" .juo
dosios dėžės" užfiksuotą infor
maciją. 

„Vakar ją sėkmingai nu-
skaitėme, dešifravome ir šiuo 
metu analizuojame. Viskas 
vyksta pagal planą, išskyrus 
vieną iškilusią nedidelę proble
mą. Tyrimui trūksta vieno ele
mento — nėra atsakymo iš Ru
sijos Federacijos į mūsų pateik
tus klausimus tyrimo pra
džioje", sakė tarpžinybinei tyri
mo komisijai vadovaujantis Gy
nybos štabo viršininkas briga
dos generolas Vitalijus Vaikš-
noras. 

Ekspertų komisija, pradė
jusi Rusijos naikintuvo katas
trofos tyrimą, Rusijos Federa
cijai išsiuntė klausimus, susiju
sius su sudužusio „Su-27" skry
džiu. „Mes prašėme pateikti 
dispečerių balso įrašus, jų ra
darų parodymus ir kitą infor
maciją. Klausimų Rusijos Fede
racijai buvo užduota daug, ta
čiau aš darau tokią prielaidą, 
kad į juos atsakyti laiko buvo 
pakankamai. Praėjo j au pusan
tros savaitės", sakė V. Vaikšno-
ras. 

Jo iniciatyva pirmadienį 
vakare įvyko susitikimas su 
įgaliotu Rusijos gynybos minis
terijos skrydžių saugumo tar
nybos vadovu generolu leite
nantu Sergej Bainetov. V. 
Vaikšnoras jo prašė skubos 
tvarka pateikti visus atsaky
mus į lietuvių užduotus klausi
mus. 

„Jis man pažadėjo, kad iki 
trečiadienio mes tuos atsaky
mus gausime. Tačiau vėliau pa
tikslino, kad informaciją gausi
me, jei bus viskas tvarkoje", sa
kė V Vaikšnoras. S. Bainetov 
jam sakė. kad Rusijoje surinktą 
medžiagą reikia patikrinti. 

Jo vadovaujamos tarpžiny
binės komisijos ekspertai pa
mainomis dirba ir dieną, ir 
naktį. Todėl, anot generolo. 

Nukelta į 5 psl. 

Prez identas V . A d a m k u s -
popul iar iausias pol i t ikas 
Vilnius, rugsėjo 27 d. 

(BNS) — Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki prezidentu 
Valdu Adamkumi, kuris dau
giau kaip keturis kartus lenkia 
premjerą Algirdą Brazauską. 

Rinkos analizės ir tyrimų 
grupės RAIT rugpjūčio 24-28 
dienomis atlikta gyventojų ap
klausa rodo, kad palankumą V. 
Adamkui deklaravo 32.7 proc. 
apklaustųjų. 

Antroje vietoje esantis mi
nistras pirmininkas A. Brazaus
kas nuo prezidento atsilieka 
daugiau kaip keturis kartus — 
jis surinko 7.1 proc. apklaustųjų 
simpatijų. 

Bene pirmą kartą tiek daug 
piliečių pareiškė nepasitikintys 
nė vienu šalies politiniu veikė
ju. Tarp apklausos dalyvių to
kių atsirado net dešimtadalis. 
Dar beveik tiek pat žmonių at
sakė nežinantys, kokiu politiku 
pasitiki, arba tiesiog atsisakė jį 
nurodyti. Vasaros pradžioje to
kių buvo perpus mažiau. 

Trečiąją vietą pagal pasiti
kėjimą užima socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė (7 proc.), ketvir

tąją — buvęs ūkio ministras, 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas (6.7 proc.). penktą
ją — Seimo vicepirmininkas 
Česlovas Juršėnas (5.1 proc.). 

Buvusį prezidentą Rolandą 
Paksą remia 4.5 proc. apklausos 
dalyvių. Gana menką poziciją 
užima Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas — juo pasitiki 
vos 2.9 proc. 

Dideliu būriu gerbėjų negali 
pasigirti ir Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. Seimo vicepir
mininkas Gintaras Steponavi
čius, europarlamentaras Vytau
tas Landsbergis. Juos palankiai 
vertina vos po 0.7 proc. apklaus
tųjų. 

Lyginant pasitikėjimo poli
tikais lenteles pagal amžių ir 
lytį, matyti, jog V Adamkų re
mia jaunesni apklaustieji, A. 
Brazauską, V Blinkevičiūtę ir 
C. Juršėną — vyresni. 

Daugiausia rėmėjų prezi
dentas turi didmiesčiuose, mi
nistras pirmininkas — mažuose 
miesteliuose, o socialines ap
saugos ir darbo ministre, kaip ir 
Darbo partijos vadovas, — kai
muose. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

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

2005 m. „Ąžuolo" ir 
Gintaro'7 vadovų 

mokyklos 
Tęsinys iš rugsėjo 21 d. 

/ / 

Po pietų skiltys vėl susėdo 
pavėsingose miško aikštelėse 
pad isku tuo t i sueigų p lanus , 
draugovės metinius t ikslus ir 
dalyvauti pavyzdinėje sueigoje. 
Po to vyko „skautiška penkia
kovė" (skaut iškų užsiėmimų 
„pentatlonas"), kurią vedė bro
lis Tomas. Skiltys energingai 
bėgo mylią skautišku žingsniu, 
žaidė imo žaidimą, rišo virvines 
kopėčias, lipo j medžius ir s tatė 
ne š tuvus gabenti „sužeistus" 
žmones. Buvo svarbu ne vien 
t ik dalyvauti, bet ir stebėti kaip 
visas šis procesas vyksta. Kita 
penkiakovė turės būti po kelių 
dienų vykdoma pačių kursan
tų. 

Popietė greitai prabėgo ir 
baigėsi brolio Romo pionerijos 
uždavinia is . Skiltys varžėsi 
greičiausiai pastatyti ir pade
monstruoti vėliavų stulpus iš 
trijų lazdų, skautų „transpor
terį" perkelt i visą skiltį per 
„sraunią upę", ir skautišką ka
rietą, su kuria turėjo apvažiuoti 
aplink visą Romuvos vėliavų 
aikštę. 

Dienos programa pasibaigė 
brolio Mindaugo žaidimų vedi
mu pašnekesiu ir sesės Rūtos 
nak t in ių žaidimų planavimo 
užsiėmimu. Užuot laužo, skiltys 
žaidė naktinį žaidimą. Ieškojo 
„bombų" patamsyje ir mėgino 
r a s t a s „bombas" saugiai per
nešt i per vadovų saugojamus 
var tus . 

Ketvirtoji kursų 
diena 

Antradienis, ketvirtoji kur
sų diena, prasidėjo pasiruošimu 
naktinei iškylai. Po diskusijų 
apie iškylų planavimą ir vedi
mą, skilčių virėjai pasiėmė lau
ko krosneles, maistą ir skiltys 
susipakavo kuprines. Patarėjai 
pas ta tė pavyzdinę iškylos „pas-
tovyklę", pravedė saugaus ka
nojų naudojimo užsiėmimus ir 
d iskutavo iškylai reikalingų 
priemonių sąrašus. Tada vyko 
kuprinių patikrinimas ir skiltys 
gavo leidimą plaukti į iškylą. 
Popiečio saulės spindul iams 
žibant ežero vandens paviršiuje 
ir laukinių paukščių balsų paly
dimos, skiltys išplaukė t r i s 
deš imt minučių ta rpa is . Iki 
vakaro ežerų ir upelių vande
nimis nuplaukė į akmenuotą 
Alongonųuin Park miško aikš
te lę . Tvenkinio papėdėje ir 

kunkuliuojančio upelio pakran
tėje, skiltys įrengė savo atskiras 
iškylos pastovykles. Pasiga
minę ir pavalgę vakarienę, 
kiekviena skiltis susikaupė ir 
gęstančios saulės paskutinėje 
šviesoje su savo patarėjais at
liko susimąstymo užsiėmimus. 
Pavargę po ilgos kelionės, kur
santai susėdo prie trumpo bend
ro laužo, bet netrukus, pavie
niui nuslinko į ši l tus mieg
maišius ramiam nakties mie
gui. 

Penktoji kursu 
diena 

Penktos kursų dienos ryte 
skiltys anksti atsikėlė, sutvarkė 
iškylų pastovykles ir po pus
ryčių kanojomis plaukė atgal į 
Romuvą. Grįžę į stovyklą, pa
valgė pietus ir pasiruošė popie
čio pašnekesiams. Brolis Gin
taras vedė diskusijas apie moty
vaciją, sesė Virginija pademon
stravo skautų instruktavimo 
metodiką („Play-way of Tea-
ching") ir brolis Marius padėjo 
kursantams sustatyti draugo
vės mėnesinius planus. Vėliau 
kursantai ieškojo įvairios gam
tinės medžiagos žaisdami „gam-
toramos" žaidimą. Popietė bai
gėsi kursantų, skilčių ir visos 
stovyklos nuotraukų darymu 
bei pasiruošimu antrajai pen
kiakovei. 

Po vakarienės sesės Rūta ir 
brolis Mindaugas vedė paš
nekesį apie vakarines stovyklų 
programas. Skiltininkai su savo 
skiltimis suplanavo rvaka-
rušką" ir tą vakarą vyko žaidi
mai, konkursai, linksmavaka-
ris. Kursantų atstovai žaidė 
„Jeopardy" žaidimą skautiš
komis temomis. Skiltys žaidė 
susipažinimo žaidimą, ku r i s 
reikalavo, kad visi, kurie tur i 
panašias ypatybes, atsisėstų 
ant savo kaimyno kelių. Vyko 
keli pastabumo žaidimai. Prog
rama baigėsi „Priėmimu į 
Keistuolių šeimą" užsiėmimu. 
Visi labai smagiai praleido 
vakarą ir turėjo progos geriau 
vienas su kitu susipažinti. Iš
siskirsčiusios iš Romuvos val
gyklos, skiltys dar kelias valan
das praleido savo skilčių rajon
uose prie lauželių, kalbėdamos 
apie praeitos nakties iškylą ir 
smagiai praleistą vakarą ta rp 
draugų. 

2005 m. „Gin ta ro" i r „Ąžuolo" vadovų mokyklos pa t a rė j a i bei k u r s a n t a i Romuvos s tovyklavie tė je Kanadoje . 

Šeštoji kursu diena 

„Ąžuolo" ir „Gintaro" mo
kykloms einant prie pabaigos, 
ketvirtadienio programa buvo 
paskirta likusių temų. pristaty
mui. Brolis Algis vedė temą 
„Kaip pasiruošti sueigai;" brolis 
Tomas vedė „Įpareigojimo" te
mą; brolis Marius ir sesė Vir
ginija vedė „Pavyzdžio davimo" 
diskusijas; brolis Romas aiškino 
apie „Power bases" ir skautų 
kontroliavimą sueigų metu. Po 
temų, brolis Mindaugas vedė 
pavyzdinę draugovės sueigą, 
kurios metu kursantai išmoko, 
kaip vesti teisingas sueigų 

Paskutinė kursu diena 

Septintoji kursų diena — 
paskutinė stovyklos diena — 
prasidėjo vadovavimo temomis. 
Sesė Virginija pasidalino min
timis apie skautų discipliną. 
Brolis Romas paaiškino kursan
tams taisyklių svarbą ir gerų 
taisyklių metodiką. Brolis Algis 
vedė diskusijas apie mūsų sto
vyklinį konkursą bei konkursų 
naudojimą, kaip skautų moty
vacijos priemonę. Išmokę patys 
būti gerais vadovais, tur ime 
lavinti jaunesnius brolius ir 
seses kaip vadovauti . Brolis 
Marius paaiškino kelis būdus 

P a t a r ė j a s įteikia k o n k u r s o ga i r e l e s „Darbščiųjų a n t s n a p i ų " ski lčiai . Iš 
k a i r ė s : Da r iu s Sonda , Algytis Kasou t i s , Da r iu s P a z m e k a s , A r a s Ruslys , 
A l e k s a s Vi lkas , D a n i e l i u s Š a r ū n a s , M a t a s A n u ž i s 2 0 0 5 m. 
„Ąžuo lo7„Gin ta ro" vadovų m o k y k l ų stovykloje Kanadoje . 

P a t a r ė j o s Kr i s t a P l a č a i t ė (ka i rė je ) ir Alytė Maže ika i t ė l a u k i a pilės p lauk
ti i i šky l a b a i d a r ė m i s 

komandas ir kaip taisyklingai 
pravesti skautų įžodį. 

Po pietų skiltys gavo nu
rodymus kitos dienos baigiamo
sios puotos ruošai ir su broliu 
Gintaru bei sese Audra per
žiūrėjo skautų pažangumo pro
gramas ir diskutavo, kaip jas 
įgyvendinti skautiškoje veiklo
je. Brolis Marius ir sesė Rūta 
vedė įdomias diskusijas apie 
skautų priežiūrą skautiškos 
veiklos metu ir supažindino 
kursantus su LSB ir LSS naujai 
patvirtintomis „Skautų ir skau
čių vadovų elgesio taisyklėmis 
(Duty ofCare)". 

Po pašnekesių skiltys iš
skubėjo atlikti antrąją penkia
kovę. Keli skilties nariai vedė 
užsiėmimų stotis, o likusieji 
skilčių nariai skubėjo varžytis 
su kitomis skiltimis. Šiaurinių 
miškų nakties vėsoje, kursantai 
baigė dieną vakarinės gamtos 
užsiėmimais. Stebėjo žvaigždes, 
klausėsi žvaigždynų pasakų, ir 
naktinės gamtos garsų. Buvo 
smagu susirinkti prie bendro 
laužo šiltu liepsnų ir dainuoti 
dainas, džiaugtis įdomiais pasi
rodymais. Šio vakaro laužą vedė 
patys kursantai ir parodė, kiek 
daug išmoko per praėjusias 
šešias dienas. Buvo smagu ma
tyti kaip visi artimai susidrau
gavo ir gerai susipažino. Sėdė
jome laužo ratelyje kaip tikra 
šeima. Apsupti nuo ežero ky
lančio rūko, juokavome, džiau
gėmės savo sukurtais pasirody
mais, ir gailėjomės, kad kursai 
jau eina prie pabaigos. 

kaip galime tai padaryti savo 
sueigų, iškylų ir stovyklų metu. 
Sesė Audra vedė labai įdomų 
užsiėmimą apie charakterio 
lavinimą ir paaiškino, kad tvir
to charakterio lavinimas yra 
pagrindinis skautavimo tikslas. 
Brolis Tomas davė skiltims pro
gos giliau pagalvoti apie visus 
savo stovyklinius nuotykius ir 
geriau suprasti, ko jie išmoko, 
gyvenant skilčių sistemoje, ir 
kaip ta sistema šioje stovykloje, 
apskritai visame skautavime, 
taip sėkmingai veikia. 

Po pietų prasidėjo baigia
mosios diskusijos. Brolis Ginta
ras ir sesė Naida aiškino vi
siems, ką reikia atlikti, norinti 
užbaigti visą „Ąžuolo"/„Gintaro" 
mokyklų kursą. Vyko diskusijos 
apie vadovavimo darbus ir va
dovavimo taškų surinkimą, kad 
visi galėtų gauti savo žen
kliukus ir pažymėjimus. Brolis 
Algis ir brolis Marius insceniza
vo vaidinimą apie kursantą ir jo 
patarėją, parodyti visiems, kaip 
kitais metais kursantai turėtų 
atlikti savo darbus ir įvertinti 
savo pastangas su savo vietovių 
patarėjų pagalba. Tada buvo 
progos kursan tams įvertinti 
šios savaitės programą ir visus 
kursus. Vadija norėjo sužinoti, 
kaip ateityje būtų galima pra
vesti dar geresnius, dar įdomes
nius, dar prasmingesnius kur
sus. 

Vakarienės nebuvo. Užuot 
jos, kiekviena skiltis įtemptai 
ruošėsi puotai. Visi pagamino 
savo mėgstamiausius patieka

lus ir skanumynus, viską iškep
dami lauko virtuvėse. Aštuntą 
valandą prasidėjo paradas ir 
maisto pristatymo apeigos. Vie
ni atvyko su neštuvais, kiti su 
iškeltomis kanojomis, treti gar
bingai nešdami papuoštus puo
dus ir paparčiais uždengus ska
numynus. Visi dainavo dainas 
ir iškilmingai pristatė savo gar
dumynus prie vaišių stalo. Po 
trumpo susikaupimo ir maldos, 
broliai ir sesės, kursantai ir 
vadovai susėdo kartu, švęsdami 
sėkmingą ir smagią vadovų 
kursų stovyklą. 

Susimąstymas prie 
paskutinio laužo 

Pasibaigus smagiai puotai, 
vyko paskutinis kursų laužas. 
Nors pasirodymai sukėlė daug 
juokų ir dainos smagiai aidėjo 
ežero pakrantėse , gaubė liū
desys, kad rytoj visi išsiskirstys 
į savo gyvenvietes. Išnyks 
skilčių pastovykles, dings miške 
stovėjusios palapinės, nebeai-
dės brolių ir sesių balsai, ir 
darbų garsai. Brolio Algio tarti 
vadovo žodžiai prieš paskutinę 
„Ateina naktis" giesmę gražiai 
susumavo pagrindines šių kur
sų mintis. Visi tyliai išsirikiavo 
tamsoje ir fakelų nušviestais 
Romuvos takeliais, be jokio 
garso, ėjo į užbaigimo apeigas. 
Ežero pakrantėje, įprastoje gai
rių aikštelėje, miško tamsumoje 
atliko tradicines ir įspūdingas 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" mokyklų 
apeigas, gavo savo gintarėlius ir 
giliukus, pasiryžę vykdyti savo 
įžodžių ir skautiškos ideologijos 
pažadus, dirbdami su jaunes
niais broliais ir sesėmis. Svar
biausia, pasijuto stipresni, tvir
tesni vadovai ir vadovės. Pajuto 
didesnį pasitikėjimą savo va
dovavimo gabumais ir turėjo 
ryškesnį savo paskirties skautų 
organizacijoje supratimą. 

Tamsoje, Kanados liūnų 
balsams aidint ežero plotu, žvil
gtelėjo vienas į kito lauželių 
apšviestą veidą ir svajojo, kaip 
savo gyvenime turės daug progų 
susitikti, kar tu vadovauti ir 
patys organizuoti šitokius kur
sus, ir vėl smagiai skautauti 
šiuose gražiuose Romuvos miš
kuose, šioje jaukioje ežero pa
krantėje. 

Dalyvis 
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LS.S. ARCHYVO-MUZIEJAUS 
KATALOGO IŠLEIDIMO 

PROGA 
Mieli Sesės ir Broliai, 

Tikrai galime džiaugtis ir 
didžiuotis, turėdami tokį gražų 
rinkinį mūsų skautijos istorinių 
dokumentų, puikų muziejų ir 
geranoriškai nusiteikusius pa
reigingus archyvo-muziejaus 
tvarkdarius bei talkininkus. 
Pakanka tik pažvelgti į su
krautą lobį, kad pajustumėm. 
kiek ten sukaupta istorijos, kiek 
jau seniai užmirštų aprašymų, 
nuotraukų, stovyklinių suve
nyrų, ženklų, vėliavų, gairelių. 
Įžengęs vidun, atrodo, norėtum 
ten patogiai kur nors atsisėsti ir 
paskęsti prisiminimuose apie 
praėjusias stovyklas, posėdžius, 
suvažiavimus, momentuose, 
kurie dabar jau puikiai įamžin
ti visiems prieinamose patal
pose. 

Tačiau ne visuomet taip 
buvo. Archyvas atsirado iš 
reikalo. Pirmasis archyvinis 
turtas pasirodė 1980 metais, 
kai v.s. A. Saulaičio sukauptą 
skautišką medžiagą L.S.S. pir-
mijai reikėjo priimti ir nu
spręsti, ką su ja daryti. Truko 

kelis metus, kol L.S.S. taryba 
įsteigė archyvą-muziejų, pa
tvarkė finansinę paramą ir 
pagaliau atsidūrė dabartinėse 
patalpose Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont, Illinois. 

L.S.S. archyvo—muziejaus 
svarba ne tik saugoti dokumen
tus. Tai svarbus šaltinis, ku
riame yra mūsų organizacijos 
istorinė medžiaga, buvusių 
vadovų asmeniški archyvai, 
skautiška spauda . Yra sena 
patarlė, kad tie, kurie nepažįsta 
savo istorijos, yra pasmerkti ją 
pergyventi. Taigi turime nuos
tabų turtą. Naudokimės juo. 
Branginkime jį. 

Ypatingą padėką reiškiu 
v.s. iii. Sigitui Miknaičiui, kurio 
pastangomis šis archyvas-mu-
ziejus buvo įsteigtas, ir vargiai 
mes turėtumėm tokias puikiai 
sutvarkytas pata lpas be jo pa
sišventimo, nenui ls tamų pas
tangų ir darbo. 

Budėkime! 
Ad Meliorem! 

v.s.fil. R imantas Griškelis 
L.S.S.tarybos pirmininkas 

. .Kimo" ža id imą užs iėmimų metu 
2005 m. , .Ažuolo7. ,0i intaro" vado
vų mokyklos stovykloje Kanadoje. 
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BATUN (Baltic Association 
to the UN) pastangomis, Tar-
rytown, NY, valstybinėje bib
liotekoje surengta pabaltiečių 
tautodailės paroda, kuri tęsėsi 
visą liepos ir rugpjūčio mėnesį. 
Prie parodos eksponatų (iš 
kairės): JAV LB Krašto valdybos 
narė Giedrė Stankūnienė, latvių 
atstovė Baiba Pinnis ir BATUN 
tarybos narė, estė Epp Vink-
man. 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 28 d., t r eč iad ien i s 3 

£ 

* 

MINTYS MIRUS SIMON VVIESENTHAL 
ALEKSAS VITKUS 

Kaip neseniai sužinojome, 
Vienoje po ilgos ligos mirė 
(2005.09.20), sulaukęs 96 metų 
amžiaus , garsus nacių nusi
kaltėlių medžiotojas Simon 
VViesenthal. Pasaulio didieji, 
kaip prezidentai Heinz Fischer 
(Austrija), Moshe Katsav (Iz
raelis) ir buvęs Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl, jo mirtį su
tiko su pagarba, Wiesenthal 
pavadinę iškilia modernios is
torijos figūra. Amerikos prezi
dentas George W. Bush prisi
minė mirusįjį, kaip nepalau
žiamą nacių žudikų ieškotoją ir 
kovotoją už laisvę. 

Kad VViesenthal veiksmin
gai prisidėjo prie didžiojo nacių 
nusikaltėl io Adolf Eichmann 
išaiškinimo, pagrobimo ir jo nu
teisimo, visas pasaulis sutinka. 
Tiesa, j am nepavyko suras t i 
kito panašaus, „Mirties angelu" 
vadinamo, Joseph Mengele. bet 
už tai jis gali pasigirti suradęs 
ar padėjęs išaiškinti 1,100 
nacių nusikaltėlių. 

Prieš daug metų, neskai
tant garsiojo Nuernberg karo 
nusikaltėlių teismo, kurio 
sprendimu (1946.10.01) buvo 
nuteisti tik 18 pačių didžiųjų 
hit lerinės Vokietijos vadovų, 
Amerikos karinė valdžia nors ir 
padėjo pravesti Vokietijoje daug 
denacifikacijos teismo procesų, 
prakt iškai daugelį jų greitai 
reabilitavo, kitaip sakant — 
kaltes dovanojo, palikdama juos 
krašto valdžioje. Kodėl? Tada 
vyko gana aštrus „Šaltasis ka
ras" tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos, ir Amerika stengėsi 
visokiais budais patraukti Vo
kietiją į savo pusę, kad atlai
kytų galimą sovietų puolimą 
tolyn į Vakarus. 

Ne taip galvojo iš Maut-
hausen (Austrija) kaceto ameri
kiečių (1945.05.09) išvaduotas, 
išbadėjęs, vos 99 svarus tuomet 
svėręs. Simon VViesenthal. Išė
jęs į laisvę, jis pasiryžo ieškoti 
nacių nusikaltėlių, iškilmingai 
pasakęs, jog „be teisingumo 
nėra ir laisvės". Atsigavęs 
(1947) jis įkūrė Žydų istorines 
dokumentacijos centrą Hitler 
gimtajame mieste Linz, kurį. 
s tokodamas finansinės para
mos, 1954 metais turėjo uždary
ti. 

Atsirado naujas žydų ben
druomenes entuziastingai pri
imtas terminas „holokaustas", 
kurį mielai naudojo ir VViesent
hal. Iš tikrųjų pirmiau atsirado 
genocido sąvoka, kai lenkų tei
sininkas Raphael Lemkin 1944 
m. pasiūlė tuo terminu aprašyti 
bet kokį nusikaltimą prieš 
grupę žmonių, susirišusių savo 
taut in iu , etniniu, rasiniu ar 
religiniu identitetu. Kaip vieną 
genocido rūšį, žydai 1951 m. 
pradėjo vartoti žodį „holo-
kaustą", kuris, jų tvirtinimu, 
galėjo būti naudojamas api
brėžti tik žydų, o ne kitų tauty
bių kentėjimus. Pats žodis „ho
lokaustas" nukaltas iš graikų 
kalbos: holo — pilnas, caustos 
— sudegęs. Senovėje buvo nau
dojamas ir religine prasme, 
kaip auka ugnyje. 

VViesenthal pagaliau pagar
sėjo, kai jis sužinojo ir pranešė 

Izraelio saugumui, kad nacis 
žudikas Adolf Eichmann gyve
na Argentinoje. Po Izraelio Mos-
sad agentų pravesto Eichmann 
pagrobimo Buenos Aires, jo 
1961 m. Jeruzalėje įvykusio 
teismo ir mirties bausmės įvyk
dymo kartuvėse, VViesenthal 
pasidarė pasauline garsenybe. 
Atsirado ir finansai, ir VViesent
hal jau Vienoje atidarė savo 
nacių nusikaltėlių ieškojimo 
įstaigą. 

Laikai po truputį keitėsi, 
„šaltasis karas" šiek tiek apri
mo. Amerika, gal ir tam tikros 
dalies viešosios nuomonės pa
veikta, nutarė prisidėti prie 
seniai primiršto nacių nusi
kaltėlių ieškojimo. 1977 metais 
Los Angeles mieste buvo įkur
t a s Simon VViesenthal vardo 
centras, kurio tikslas buvo vi
same pasaulyje kovoti su fana
tizmu bei antisemitizmu. Pre
zidentas Jimmy Carter, spau
džiamas ir raginamas įtakingų 
žydų veiksnių Amerikoje. 1979 
m. leido JAV Teisingumo depar
tamento kriminalinio skyriaus 
vadovams įsteigti valdžios re
miamą įstaigą, pavadintą OSI 
(Office of Special Investiga-
tions), kurios t ikslas buvo 
ieškoti karo nusikaltėlių Ame
rikoje, o ypač tarp Europos imi
grantų. Tuo laiku buvo priimta 
ir VViesenthal stumiama mintis, 
kad holokausto aukų žudikams 
nebūtų taikoma iki tol galiojan
ti „statute of limitations" dog
ma. 

Mums, lietuviams, t a i pri
mena Liūdo Kairio. Kazio Pal-
čiausko. Aleksandro Lileikio. 
Kazio Gimžausko. Aloyzo Balsio 
ir nemažai kitų, daug metų 
taikingai ir darbingai gyve
nusių Amerikoje, kurių naujai 
OSI pagalba sudarytos bylos 
suardė jų gyvenimą. Vieni pra
rado Amerikos pilietybę, kiti, 
besigindami teismuose, prarado 
viską, ką turėjo, o dar kiti turėjo 
palikti Ameriką. 

Kaip keista, kad iš viso 
buvo sukurta tokia ypatinga 
Amerikos valdžios įstaiga 
spręsti Antrojo pasaulinio karo 
metais papildytus nusikalt i 
mus, kurie esą buvę atl ikti ne 
Amerikos piliečių, ir prieš ne 
piliečius. Rūpestingai suformu
luotas oficialus OSI tikslo teks
tas neišskiria nei vienos tauty
bės, bet paprastai pamini vien 
tik „asmenis, kurie dalyvavo 
nacių (o kodėl ne vien tik nacių, 
bet ir sovietų? — A.V.) veda
muose persekiojimo veiksmuose 
užsienyje prieš ir per Antrąjį 
pasaulinį karą (1933—1945)". 
Kodėl tik nuo 1933 metų, kai 
Vokietijoje perėmė valdžią na
ciai, o ne nuo 1917 metų, kai 
Rusijoje valdžią perėmė nei 
kiek negeresni už nacius komu
nistai0 Tas pats oficialus OSI 
įstaigos tikslo tekstas da r pami
ni ir faktą, kad „OSI t a ip pat 
užsiima ir pasitaikančių karo 
nusikaltimų problemomis". 
Bent aš dar negirdėjau, kad OSI 
būtų kada nors iškėlusi kokius 
sovietų karo nusikalt imus. Kaip 
sakoma, dvigubi standartai . 

Kiek prie tos OSI veiklos 
prisidėjo pats Simon VViesent
hal, gyvenęs Vienoje, nėra 
visiškai aišku. nes. kiek žino

ma, oficialiu OSI tarnautoju jis 
niekada nebuvo. Vis dėlto OSI 
vadovas Eli Rosenbaum dėkin
gai prisimena, kad Je i ne 
VViesenthal viešos pastangos ir 
darbas, dauguma kraštų vy
riausybių jau seniai būtų nusto
jusios ieškoti tų nacių nusi
kaltėlių". 

„Chicago Tribūne" rugsėjo 
21 dienos vedamajame taip 
rašo: „Yra skirtumas tarp kerš
to pagal principą 'akis už akį, 
dantis už dantį' ir ieškojimo 
teisybės. Kerštas yra neapykan
ta, kuri žmogų verčia užpuo
likui padaryti tiek pat skausmo, 
kiek jis yra padaręs užpulta
jam. Ir kerštas gali būti pateisi
namas, jei, pvz.. terorizmo atve
ju, stiprus atkirtis užpuolikui 
gali sustabdyti ataką, kas is
torijos vis tiek nepakeis". Ve
damojo autoriai dar atsargiai 
prideda, kad j e i kas ir turėtų 
teisę vadovautis kerštu, tai 
būtų Simon VViesenthal, nors jo 
pagrindinis veiklos motto buvęs 
Teisingumas ne kerštas' ". 

Antra vertus, VViesenthal 
nepermaldaujama kova ieškant 
nacių nusikaltėlių privesdavo jį 
prie dažnų konfliktų net ir su 
kitais žymiais žydų visuomenės 
veikėjais dėl jo taktikos ir kovos 
sampratos. VViesenthal biografi
jos autorius Alan Levy rašo. kad 
VViesenthal ypatingai pavydėjo 
panašiam į jį iš kaceto išsigel
bėjusiam kaliniui ir pagarsėju

siam autoriui Elie VViesel, 1986 
m. gavusiam Novelio taikos pre
miją, kurios VViesenthal taip 
troško. 

Kaltina jį ir kiti žydai, va
dindami garbėtroška. Pykosi 
VViesenthal ir su Austrijos kanc
leriu Bruno Kreisky, kuris buvo 
irgi žydas. O Eva Kor, kuri taip 
pat laimingai išėjo iš Auschvvitz 
koncentracijos lagerio, rimtai 
kritikavo VViesenthal taktiką, 
sakydama, kad, „ieškodami iki 
pat paskutinio nacių nusi
kaltėlio, mes tik sukelsime anti
semitizmą". 

HBO kanale 1989 m. buvo 
galima pirmą kartą pamatyti 
filmą „Murderers Among US" 
apie VViesenthal gyvenimą. 
Turbūt niekas nenustebo, kad 
2000 m. jam buvo duotas aukš
čiausias Amerikos žymuo, su
teikiamas civiliui, vadinamas 
„Presidential Medai of Free-
dom". Tais pačiais metais, tokį 
pat medalį gavo ir Jesse Jack-
son, žmogaus teisių aktyvistas. 

VViesenthal mirus, jo arti
mas draugas rabinas Marvin 
Hier taip pasakė: „Jis norėjo ap
saugoti mano ir jūsų vaikaičius, 
duodamas ir ateities žudikams 
gerai suprasti, kad pasaulis jų 
nusikaltimų niekada neuž
mirš". VViesenthal žmona mirė 
2003 m., o jo duktė Paulinka 
Kreisberg gyvena Izraelyje, kur 
buvo palaidotas ir jos tėvas 
Simon VViesenthal. 

Lietuvos Vyriausybė remia 
išeivijos projektus 

Lietuvos Respublikos Tau
tinių mažumų ir išeivjos depar
tamentas finansiškai remia 
daugelį projektų. Departamen
tas turi 18-os narių koordina
cinę tarybą, kuri panašiai dirba, 
kaip Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komitetas. 2005 me
tais per 4 posėdžius departa
mentas suteikė finansinę para
mą išeivijos švietimo, kultūros 
ir panašiems projektams. 

Kad gautų paramą reikia 
išpildyti išsamią prašymo anke
tą. Departamento anketa yra 
sudėtingesnė ir ilgesnė negu 
Lietuvių fondo prašymo anketa. 

Peržiurėjus tuos 4 protoko
lus randama, kad departamen
tas parėmė šiuos JAV organi
zacijų projektus: 

1. JAV Lietuvių bendruo
menes Švietimo tarybos ruoštus 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
kursus Dainavoje. Departamen
tas 3.200 dol. padengė dviejų 
Lietuvos pedagogų kelionės 
išlaidas. 

2. JAV Lietuvių bendruo
menės Kultūros tarybos vardu 
paskirta 1.000 dol. Meno mo
kyklėlės patalpų nuomai. 

3. „Draugo" dienraščiui pas
kirta 2,400 dol.. 20-iai prenu
meratų apskričių ir univer
sitetų bibliotekoms. 

4. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui suteikė 2,000 
litų išleisti muziko Vytauto Ba
cevičiaus fortepijoninių kurinių 
programos paruošimui ir CD 
įrašymui. 

5. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui suteikė 10.000 

litų archyvų tvarkymui ir įve
dimui į elektronines laikmenas 
ir internetą. 

6. „Neringos" vasaros sto
vyklos kultūrinio švietimo pro
gramai įgyvendinti padengė 
3.000 litų vieno Lietuvos vadovo 
kelionės išlaidas. 

7. VII lietuvių dainų šven
tės komitetui paskyrė 10,000 li
tų dainų ir giesmių orkestruo
čių parašymo išlaidoms. 

8. JAV Lietuvių bendruo
menės Kultūros tarybos koncer
tui — Vilniaus universiteto 
liaudiško ansamblio 4.000 litų 
kelionės išlaidoms į JAV. 

Visų paremtų projektų neį
manoma apibūdinti ar išvar
dinti, tačiau tarp 129 paremtų 
projektų galime išskirti šiuos: 

— 3 projektai Pietų Ameri
koje. 

— 27 projektai Karaliau
čiaus srityje. 

— 12 projektų Lenkijoje/ 
Punske/Seinuose. 

— 13 projektų Ukrainoje. 
— 3 projektai Didžiojoje 

Britanijoje. 
— 3 projektai Vokietijoje. 
— 3 prašymai iš Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungos. 
— Pasaulio lietuvių ben

druomenės išlaidoms. 
Departamentas parėmė dau

gelio kitų kraštų projektų. JAV 
išeivijos vardu dėkoju Lietuvos 
Respublikos Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui už 
suteiktą finansinę paramą mū
sų projektams. Daugiau infor
macijos galima rasti: www.tmid.lt 

Kęs tu t i s J e č i u s 

DANUTE BINDOK1ENE 

Lietuva ir Lenkija: 
vienapusė draugystė? 

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir 
Lenkijos ryšiai tapo kuo geriausi — ypač 
prezidentu išrinkus Valdą Adamkų. Daž

nai matome šių dviejų šalių prezidentus ben
draujant, tariantis, vienas pas kitą besisve
čiuojant ir kartu sprendžiant net tarptautines 
problemas. Lietuviai žino ir tiki, kad Lenkija 
padėjo Lietuvai įsijungti į svarbiąsias tarptau--
tinęs organizacijas, ypač NATO. Šių dviejų kai
myninių valstybių geri tarpusaviai santykiai 
gali būti pavyzdys daugeliui Europos (ir kitų že
mynų) šalių, juo labiau, kad ne visuomet istori
jos būvyje jie buvo tokie draugiški. Tik kartais 
kyla įtarimas, kad Lietuvos ir Lenkijos drau
gystė yra tarytum vienapusė, nes per besi
tęsiantį šių dviejų šalių „medaus mėnesį" ret
sykiais nusidriekia diskriminacijos šešėliai. 

Tiesa, Lietuva iš paskutiniųjų stengiasi 
lenkų kilmės gyventojams sudaryti palankiau
sias sąlygas turėti savo mokyklas, organizaci
jas, leisti laikraščius net tuomet, kai jų pusla
piuose atvirai peikiama Lietuvos valstybė ar jos 
įstatymai. Neretai savo „skriaudžiamų tau
tiečių" ar kitų „lenkiškų interesų" ateina ginti 
ir Varšuva, tad Lietuvai — tarptautinių gerų 
santykių vardan — nelieka nieko kito, kaip pa
tenkinti lenkų reikalavimus. 

Tai viena lietuvių-lenkų santykių medalio 
pusė — ta su „dvigalviu ereliu". Antrojoje pusė
je yra Vytis, bet jis, deja, nuginkluotas, net nu
sodintas nuo savo risto žirgelio ir tegali su len
kų šovinistiška biurokratija kovoti žodžiais, į 
kuriuos ji nesiteikia kreipti dėmesio. 

Apie Punsko ir Seinų krašto lietuvių bėdas, 
stengiantis išlikti ištikimais savo tautiniam pa
veldui, girdime nuolat. Kai vietinė ar net vals
tybinė valdžia atranda jiems vis daugiau kliū
čių vystyti savo kultūrinę bei švietėjišką veiklą, 
Vilnius kažkodėl tyli, ne taip, kaip Varšuva, kai 
tik pasigirsta Lietuvos lenkakalbių net mažiau
sias nusiskundimas „diskriminacija". 

Kad Punsko ar Seinų lietuviai iki šiol ne
prarado savo tautinės tapatybės, papročių, tra
dicijų, kalbos, galime tik stebėtis ir jais didžiuo

tis. Su nepalankiomis lietuvybei sąlygomis jie, 
atrodo, tarytum susitaikę (arba prie jų prisitai
kę) ir net pajuokauja: , jeigu taip atrodo situaci
ja, esant labai geriems lietuvių-lenkų santy
kiams, tai kaip viskas būtų, jeigu tie santykiai 
būtų tik normalūs?" Taip rašo Ž. Makauskienė 
rugsėjo 24 d. „Drauge" apie lietuviškos mokyk
los likimą Seinuose. 

„Šiemet, po 85 metų pertraukos, Seinuose 
vėl pradėjo veikti lietuvių mokykla", — rašo 
straipsnio autorė („Juodi debesys virš Seinų 
lietuviškos mokyklos"), tačiau mokyklos ati
darymo džiaugsmas greitai pavirto rūpesčiu, 
nes jai gresia uždarymas. Mat, Lenkijos val
džia atsisako šiais metais skirti mokyklai pi
nigų, esą jos steigėjai per vėlai mokyklą įregis
travo. Vysk. Antano Baranausko fondas, kur is 
rūpinasi mokykla, tvirtina, jog anksčiau mo
kyklos įregistruoti nebuvo įmanoma, nes t ik šie
met pavasarį priimtas sprendimas Seinuose 
statyti lietuvišką mokyklą. 

Nepaisant, kokią mokyklą Lenkijoje mo
kinys lanko — valstybinę, privačią ar visuome
ninę, kiekvienam priklauso vadinamasis mo
kinio krepšelis (tokie pat įstatymai veikia ir 
Lietuvoje). Taigi — visiems, tik ne Seinų lietu
viukams... Negaunant paramos iš valdžios, mo
kyklos ateitis labai tamsi. (O kodėl į pagalbą 
neateina Lietuva?) Kadangi visame Seinų vals
čiuje neliko nei vienos lietuviškos mokyklos, už
darius šią, laikinai veikiančią Lietuvių na
muose, vietiniai lietuviukai bus išskirstyti po 
lenkiškas mokyklas, o tas pagreitins jų lenkini
mo eigą. 

Lietuva ir Lenkija yra susirišusios strate
ginės partnerystės ryšiais; abiejų šalių prezi
dentai gražiai sugyvena, taigi, ar negalėtų Lie
tuvos prezidentas, dažnų susi t ikimų metu , 
draugiškai patapšnoti Lenkijos vadovui per petį 
ir priminti, kad lietuviai Lenkijoje netur i nei 
pusės tiek teisių, kaip lenkų kilmės žmonės 
Lietuvoje. Laikas šią padėtį sutvarkyti — ne 
rytoj ar kažkada, o šiandien! 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 
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Negali sakyti, kad Rusija neturtingas lūšnų 
kraštas, nes nematėm nei vienos apgriuvusios 
trobelės ar aplūžusio namuko. Tiesa, nedaug te-
matėm ir į ūkį panašių, kaip reikiant, sodybų. Tik 
dar daugiau miškų ir miško apdirbimo fabrikų. 
Pagaliau vieną dieną pamatėm besiganant kelias 
karves, tai vos ne visas laivas subėgo jų pasi
žiūrėti. Gal ir teisingai sakoma, kad pagrindinis 
Rusijos maisto artojas yra pietinė jos dalis ir ypač 
Ukrainos žemė. 

Uglič nepraleidžiame nei pusės dienos, nes 
reikia skubėti į Maskvą. Trumpai apžiūrėjom tik 
Šv. Dimitrij Kraujo cerkvę su žaliu kupolu ir prie 
jo prisišliejusią auksinio bokšto varpinę su kas 
valandą vykstančiu elektroninių varpų skambe
siu. Grįždami į laivą, dar perėjome vietinį turgų, 
kur, gidės prikalbėtas, susigundžiau nusipirkti 
vietinės gamybos laikroduką. Tai 1940 m. pas
tatyto Rusijoje išgarsėjusio laikrodžių fabriko 
„Čaika" (rus. — žuvėdra) gaminys, ir jį gidė labai 
gyrė. sako, jam nei baterijos nereikia, tik „ne
užmiršk užsukt". Kai pasakiau vienam ben
drakeleiviui, kad už laikroduką mokėjau 15 dol., 
jis nusijuokė, sakydamas, jog „Target" krautuvė
je tokį gali nusipirkti už du dolerius. Gal ir taip, 
bet ne „Čaika" gamybos. Garsus Uglič ir sūrių 
gamyba, ir kartais jį vadina „mažąja Šveicarija". 
Kodėl ne „Rokiškiu"? 

Pasisekė ir man apgauti, nors ir be piktos 
valios, vieną vietinę prekiautoją. Pamačiu labai 
gražiai išmargintą kiaušinį, ir klausiu: „Kiek 
kainuoja0" Moterėlė sako: „Du šimtai". Paklau
siau, ar neturi kitokių, o ji tuojau: „Šimtas pen
kiasdešimt". „Ne, ne, — sakau, — aš noriu švie
sesnio", o ji: „Šimtas dvidešimt". Kratau galvą, ir 
rodau į savo šviesius marškinius: „Noriu švieses
nio", o ji. turbūt rezignavusi, laiko jau rankoj tą 
mėlyną kiaušinį ir beveik prašo: „Šimtas?" Pa
daviau jai šimto rublių banknotą. 

Uglič daug kentėjo nuo karų ir gana dažnų 
gaisrų, bet miestelis labiausiai žinomas del to, 
kas čia įvyko 1591 metais. Ivan (IV) Žiaurusis, 
1581 m. savo įsiutimo metu užmušęs savo vy
riausią sūnų Ivan. 1584 m. išsiuntė savo jau
niausią sūnų Dimitrij į Uglič. pas jo motiną Ma
ria Nagaja. Po septynerių metų jo motina atrado 
savo rūmų soduose devynmetį sunu paplūdusį 
kraujuose, nuo ko jis ir mirė. Nors jis buvo epilep

tikas, įtariama, kad priėjo mirties prisidėjo Boris 
Godunov, norėjęs pats būti caru. Nors caras tu
rėjęs net septynias žmonas, Dimitrij buvo vieni
ntelis likęs gyvas Ivan Žiauriojo palikuonis. Po 
šimtų metų Uglič buvo pastatyta Šv. Dimitrij 
Kraujo vardo cerkvė, o pats Dimitrij paskelbtas 
šventuoju. 

Čia girdėjom ir šią istorijėlę apie Uglič 
laikrodžius. Skuba turistas į oro uostą, sutinka 
du didžiulius lagaminus nešantį vietinį rusą. ir 
klausia jo, ar jis gali jam pasakyti t ikslų laiką. 
„Žinoma, — sako rusas, pasideda abu lagaminus 
ant žemės, išsitraukia laikrodį, ir sako. — dabar 
yra 6:43 ir 17 sekundžių. Šiandien yra vasario 13 
diena, saulė patekės už 12 minučių, oro spaudi
mas 765 mm. ir krenta. Turistas apstulbsta, bet 
dar pasiteirauja, ar tas laikrodis, kur is davė tą 
visą informaciją, yra japonų gamybos. Rusas išdi
džiai pakrato galvą, sakydamas. „Ne, tai sovietų 
technologijos gamybos, iš Uglič miesto. 'Čaikos' 
markės". Tai puiku, — sako tur is tas , ir prideda, 
— sveikinu su tokiu sovietų technologijos lai
mėjimu". „Taip, — sako rusas, pasilenkia, sun
kiai pakelia abu lagaminus, — bet tos baterijos 
vis dar šiek tiek per sunkios". 

Nuo Uglič iki Maskvos tik 160 km. tai 
žinome, kad rytoj jau busime Rusijos dabartinėje 
sostinėje, Maskvoje. Šį vakarą laive iškilmingas 
priėmimas, tostai, o po to — vakarienė. Turime 
progą susipa
žinti su laivo 
kapitonu, malo
niu, tikro rusiš
ko veido „senu
ku" (50 metų) 
Andrėj Pičugin. 
Ir vėl tostai, ir 
tostai , beveik 
kaip per Jaltos 
k o n f e r e n c i j ą . 
Bet šičia be kal
bų, nes kapito
no anglų kalba 
labai ribota ir 
jis, atrodo, ne
nori naudotis 
vertėjo pagalba. I 

Bus daugiau. Laivo restorano patarnaul 

http://www.tmid.lt
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BUČIUOJU 
RANKĄ! 

Tiesiog bučiuoju Ritai Bag
donienei tą ranką, kuria parašė 
rugsėjo 14 d. Laiškų skyriuje 
tokį sielvartaujantį straipsnį 
lietuvių kalbos užteršimo klau
simu. Tik prašyčiau kitąkart, 
prieš išsiunčiant spaudai, man 
ar kam nors kitam parodyti, 
nes josios vartojamas svetim
žodis , , ins t rumentas" užuot 
,,įrankio" stipriai lietuvišką 
nugarą suplaka. 

J u r g i s Kis ie l ius 
Xew Haven, CT 

NETIKSLŪS 
VERTIMAI 

Amerikiečių šventę „Labor 
Day" mes, lietuviai, verčiame į 
Darbo dieną. Tai netikslus ir 
paradoksiškas vertimas. Anglų 
kalboje žodis „labor" reiškia ne 
tik darbą, bet ir darbo jėgą — 
darbininkus. Taigi, „Labor 
Day" t ikslus ver t imas būtų 
Darbininkų diena arba Dar
bininkų šventė. Tikiuosi, kad 
„Draugas" pradės šią šventę 
taip ir vadinti. 

Kitas netikslus vertimas — 
Jung t inės Tautos — United 
Nations. Žodis „nation" ang
liškai reiškia ir tautą, ir valsty
bę. Į Jungtinių Tautų organi
zaciją yra priimamos ne tautos, 
o valstybės. Taigi, teisingas 
šios organizacijos pavadinimas 
lietuviškai turėtų būti Jung
tinės Valstybės. Bet pavadini
mas Jungtinės Tautos jau yra 
taip įsisenėjas ir įprastas, kad 
būtų beveik neįmanoma jo 
pakeisti. 

V y t a u t a s J o n a i t i s 
Grand Rapids, MI 

KĄ PASAKOJO 
JAUNUOLĖ 

Skai tan t D. Bindokienės 
vedamąjį — rugpjūčio 27 d. 
„Nekartokime tos pačios klai
dos" norisi pasidalinti mintimis 
vienos jaunuolės, kuri baigė 
lituanistines mokyklas ir 2-jų 
metų pedagoginį institutą, 
nuomone. 

Tas įvyko 1984 m., berods, 
paskutinį rugpjūčio savaitgalį 
Union Pier. Atvykau su vaikais 
pasidžiaugti ežero bangomis, 
prieš prasidedant mokslo me
tams. 

Man besėdint ant kranto, 
netoli įsitaisė pažįstama jau
nuolė, kurie buvo išsinarinusi 
ar pasitempusi koją ir laukė 
tėvelio, kad parvežtų namo. 

Užklausiau jos nuomonės 
apie lituanistines mokyklas ir 
ką ji pakeistų ar paliktų, jeigu 
būtų mokyklos vedėja ar direk
torė. 

Jos atsakymas: 
— Atskirčiau vaikus lietu

vių kalbos ir literatūros pa
mokose (tik lietuvių kalbos), 
įrengtume la ir -lb, 2a ir 2b, ir 
t.t., iki 8 grupės. Vaikas, 
pabaigęs labai gerai la , eitu į 
2b, o vidutiniokai — į lb, kur 
kartotų l a sustiprintą kursą, 
kurį baigę, būtų perkelti į 2a. 
Galbūt, baigęs mokyklą ir 
gavęs diplomą, būtų lietuvių 
kalbos ir literatūros 8a, o gal 
tik 4b. Tas padėtų tiems, kurie 
gerai lietuviškai kalba daugiau 
gauti gramatikos ir literatūros 
žinių, už tuos, kurie lietuvių 
kalbą moka silpnai, bet eina iš 
klasės į klasę, iki nuobodumo 
kartodami nieko naujo neduo
dantį kursą. Kaip pavyzdį, ji 
davė tokį palyginimą. Moky
toja, norėdama įsitikinti, kad 
mes jau gerai atskiriame bū
tąjį, esamą ir būtąjį kartinį 
veiksmažodžio laiką, liepė pa
rašyti po sakinį. Mano gretimo 

suolo mokinė pa rašė „vakar 
lietus lyja, aš darau pamokas; 
šiandien lietus lyja, aš darau 
pamokas; rytoj lietus lyja, aš 
darau pamokas". 

Ir mokytoja vėl iš naujo 
aiškino taisykles. Mums, kurie 
lietuviškai kalbame namuose, 
darosi nuobodu, mes einame į 
mokyklą dėl tėvų spaudimo ir 
pabūti su draugais. 

Geriau lietuvių kalba rašyti 
išmokau pas kun. J . Vaišnį. 
Pirmas mano diktantas turėjo 
32 gramatines kla idas . Man 
pasidarė gaila tų praleistų šeš
tadienių, kur mes, b ū d a m i 
stipriau lietuviškai kalbantieji, 
galėjome gauti daugiau žinių. 
Visi kiti dalykai, kaip istorija, 
geografija, gali būti bendroje 
klasėje. Dabartiniu metodu jūs 
supažindinate su Lietuva, jos 
dainomis, istorija, bet t ik 
išmokote skaityti ir šiek tiek 
rašyti. Jūs negalite paruošt i 
lietuvių žurnalistų, rašytojų, 
nes jūs mus visus t i r p ina t e 
viename katile. 

Istorija kartojasi . Ir vėl 
mokiniai eina tais pačiais ke
liais. Ar sulauksime iš jų žur
nalistų, rašytojų? Ar užpildys 
jie retėjančių korespondentų 
eiles? 

Eugen i j a B a r š k ė t i e n ė 
Downers Grove, IL 

KODĖL NE 
J SEKMADIENINĘ 

Čikagoje perpildytos lietu
vių šeštadieninės mokyklos. 
Kiti užsirašę laukia, kad atsi
rastų vieta. Sakoma, kad t rūks
ta patalpų. Bet sekmadieniais 
tiek Lemonto Pasaulio lietuvių 
centre, tiek Čikagos Jaun imo 
centre mokyklų patalpos tuš
čios. Ar šeštadienis magiškai 

geresnė diena eiti į lietuvišką 
mokyklą negu sekmadienis? 
Ne, Cleveland yra sekmadie
ninė lietuviška mokykla. Yra jų 
ir kitur. Melbourne vienu laiku 
ir aš ėjau į sekmadieninę. 

Sekmadienį yra ir pliusų. 
Amerikietiškose mokyklose 
sporto programos dažnai tik 
šeštadienio rytą. Tad sekma
dienio lietuviška mokykla įga
lintų ir čia, ir čia dalyvauti. 
Dar, atvežus sekmadienio rytą 
į mokyklą, galima ten pat ir 
lietuviškose pamaldose daly
vaut i . Melbourne pamokos 
baigdavosi prieš prasidedant 
pamaldoms, o po pamaldų dar 
vykdavo skautų , ateit ininkų 
sueigos, suaugusiųjų suėjimai, 
susirinkimai ir panašiai. 

Mokyklos turėtų būti ats
kiros. Šeimos, leidžiančios vie
ną vaiką į šeštadieninę, neno
rės leisti ant ro į sekmadieninę. 
Pasidarytų per daug vežiojimo 
keblumų. Administraciniu po
žiūriu, t a ip pa t turėtų būti 
vienas vyriausias abiem mo
kyklom, nes butų naudojami tie 
patys suolai ir panašiai. Tose 
atsakomybėse liktų dabartiniai 
šeštadieninių vedėjai. Kad sek
madieninės pamokos prasidėtų, 
tereikia pasiaukojančios moky
tojos, kuri apsiimtų pradėti 
mokyti darželio vaikus ir apsi
imtų vadovauti sekmadieninei. 

Tokią rolę galėtų apsiimti 
iš naujai atvykstančių, kuriems 
rūpi užaugint i savo vaikus 
lietuviais. Bet galėtų būti ir iš 
ankstyvesnius bangos, kurie 
geriau pažįsta esamas sąlygas. 
Esamieji centrai ir šeštadie
ninės taip pat turi atsakomybę 
sudaryti sąlygas, kad butų kuo 
lengviau sekmadieninėms įsi
kurti . Mylime savo brolius ir 
norime, kad ir jie galėtų lietu
viais išlikti. 

Algis K a z l a u s k a s 
Lemont. IL. 

TIKRAI „AUKSINĖ" JT SUKAKTIS 
Ką tik karaliai, diktatoriai, 

vienaip ar kitaip išrinkti prezi
dentai ir iki gyvos galvos save 
išsirinkę valstybėlių vadai, 
kažkodėl ypač akivaizdžiai 
susirinko iškilmingai paminėti 
Jungtinių Tautų (JT) įsteigimo 
60-metį. Galima net įtarti, jog 
jie netiki, kad moraliai suban
krutavusi JT nesulauks „dei
mantinio" (75 metų) jubiliejaus. 
Net tokį aiškų jubiliejų, kaip 
„auksinį" (50-metį) nesusi
griebė taip iškilmingai ir pasi
garsinant paminėti. Iš to viso 
didelio šurmulio išėjęs didelis 
„šnipšt" įtaigoja dabar pas
kelbti prieš 10 metų JT jubilie
jaus proga „Draugui" (Čikagoje) 
rašytą ir 1995 lapkričio 14 d. 
tame laikraštyje išspausdintą 
savo laišką redakcijai. Jis buvo 
užvardytas lygiai taip, kaip ir 
šis rašinys. Tada buvo rašyta: 

„Deja, turiu nepaklusti 
Danutės Bindokienės (spalio 25 
d. 'Drauge'): 'Tad visi nuošir
džiai palinkėkime ilgiausių 
metų JT!' Daugelį metų buvau 
ta rp jų, kurie veikė ir įtaigojo 
priešinga kryptimi. Džiugu 
matyti, kad ne tik JAV publiko
je, bet ir Kongrese, abiejose 
partijose, JT pagaliau matoma 
be dailiai nudažytos kaukės. 

Vis tik sutinku, jog tai yra 
'auksinė' sukaktis. Ir savaitinė
je 'The Washington Times' 
(10.30—11.05 laidoje) panašiai 
teigiama. Pagal 'Money' žur
nalą, vidutinio lygio JT buhal
teris gauna 84,500 dol. algos, 
plius 30 dienų atostogų, 80 
proc. buvo nuomai (per 26 proc. 
algos) ir 12,675 dol. kiekvieno 
vaiko mokymui. To pat lygio 
buhalteris New York tegauna 
41,964 dol. metams ir 16 dienų 
atostogų. Priedo JT tarnautojai 
po 30 metų gali „sukalti" iki 1,6 
milijonų pensiją! Viršūnėse JT 

„Draugo" geguižinė įvyks 
spalio 2 d., sekmadienj. Mišios 11:30 v.ryto. 
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.Draugo" skaitytojų ir visų, apsilankysiančių gegužinėje, 
laukia nuostabi programa. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus tėvų marijonų sodeiyje: 
4545 WEST63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 
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Baklažano „luoteliai" 

Šiuo metu vaisių ir dar
žovių parduotuvėse yra tiek 
daug šviežių produktų, tiek 
daug pasirinkimo, kad kartais 
sunku nutarti , ką pirkti, ką pa
gaminti. Nors lietuviškam sko
niui baklažanai (eggptaot) nėra 
patys priimtiniausi, bet visgi 
pamėginti verta — kas žino. gal 
labai patiks. 

Šis receptas gerai išmėgin
tas ir nesunkiai pagaminamas. 
Gal truputį per daug riebalų. 
bet juos galima sumažinti, pa
naudojus pakaitalus, pvz.. už
uot grietinėlės — kondensuotą, 
sumažinto riebumo pieną (arba 
iš sojos pagaminta „Milnot"); 
užuot kiaušinių — be trynių pa
gamintą kiaušinių produktą, 
pvz „Better'n eggs", „Egg Bea-

jppftr^ijįįsff 

2 vidutinio dydžio bakla
žanai (eggplan 

4 šaukšteliai alyvų alie-

iukštelio druskos 
' 1 šaukštelio maltų pipirų 
1 nedidelis svogūnas 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

5 ir 1/2 uncijos dydžio gaba
las mozzarella sūrio 

3 ir 1/2 uncijos virto ar kep
to rūkyto kumpio 

4 šaukšteliai ištirpyto svies
to 

^papildomo aliejaus svogū
nui pakepinti 

Į d a r a s 
1/2 puod. grietinėlės arba 

kondensuoto pieno 
3 kiaušiniai arba atitinka

mas kiekis be trynių kiaušinių 
pakaitalo 

1/4 puod. plius 1 šaukštas 
tarkuoto Parmesan sūrio 

4 šaukšteliai sviesto (ištir
pyto) 

Įkaitinti orkaitę iki 400° F. 
Nuo baklažanų nupjauti abu 
galus, nuplauti ir perpjauti išil
gai per pusę. Baklažano nu
pjautoje pusėje keliose vietose 
įrėžti peilio galu kryželius, pa
barstyti druska ir pipirais, ap
šlakstyti aliejumi ir kepti neuž
dengtus 20 min 

Tuo tarpu sukapoti moz
zarella surj ir kumpį. Padėti į 
šalį. Svogūną plonai supjaustyti 
ir pakepinti (apie 3 min.) alieju
je. 

Iš orkaitės išimti bakla-
žanus ir atsargiai šaukštu iš
skobti vidų. paliekant maždaug 
1/4 storio sieneles. Išplakti 
kiaušinius su grietine. Jdėti į 
mikrobangę ir pakaitinti maž
daug 30 sekundžių, kad truputį 
sut irš tėtų Išėmus iš mikro 
banges, sukrėsti išskobtą bak-

lažaną, sudėti svogūnus, moz
zarella sūrį, kumpį ir 1/4 puod. 
Parmesan sūrio Ueigu kam būti
nai reikia, galima įberti tru
putėlį druskos ir pipirų, bet 
nepamirškite, kad baklažanai 
prieš kepant jau pasūdyt i ir 
kumpis paprastai yra sūrokas). 

Paruoštą įdarą išdalinti į vi
sas 4 baklažano puses — "luo
telius", aplaistyti t i rpytu svies
tu ir apibarstyti likusiu Par
mesan sūriu. 

Kepti 10 min., kol viršus 
gražiai paruduos ir bus karšti . 
Galima patiekti kambario tem
peratūros arba karš tus . Skanu! 

Krevetės su 
makarona is : 

kinietišku st i l iumi 

1 sv. išvirtų pagal nuorodas 
ant dėžutės, plačių makaronų 
(noodles) 

1/2 sv. krevečių, be kiaute
lio, uodegų ir gyslelės per nu
garą 

1/2 šaukšto nesaldaus vyno 
2 šaukšteliai krakmolo 
1/4 šaukštelio druskos 
1 puod. svogūnų, supjaus

tytų ir išdalintų žiedeliais 
1 puod. pomidorų, su-

pjaustyių gabalais 
2 šaukštai sojos padažo 
2 žali svogūnai įtik laiškai). 

supjaustyti maždaug 1 colio 
ilgio gabalais 

1/2 puod. vandens 
1/2 šaukštelio cukraus 
1 šaukštelis krakmolo 
1/3 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltu pipirų 
Nuplaut i krevetes ir nu

sausint i popieriniais rankš
luostėliais. 

Sumaišyti vyną. 1/2 šaukš
telio krakmolo. 1/4 šaukštelio 
druskos, sudėti krevetes, pa
maišyti, kad pasidengtų ir ma
rinuoti bent 20 min. 

Gilioje keptuvėje (arba ki-
nietiškame „wok") įkaitinti 3 
šaukštus aliejaus, sudėti kre
vetes, nuolat maišant pakepin
ti, kol pas idarys rausvos ir 
nepermatomos. Išimti iš keptu
vės ir padėti atskirai. 

I keptuvę Įpilti dar 1 šaukš
tą aliejaus, sudėti svogūnus ir 
pakepinti, kol pakvips, sudėti 
pomidorus, pakaitinti, kol tru
putį suminkštės. Supilti sojos 
padažą, 1/2 puod. vandens, 1 
šaukštelį cukraus, supjaustytus 
svogūnų laiškus, 1 šaukštelį 
krakmolo. 1/3 šaukštelio drus
kos ir maltus pipirus, pakaitin
ti, kol užvirs, tuomet sudėti vir
tus makaronus ir krevetes. 
Gerai sumaišyt i ir įkaitinti . 
Patiekti su šviežiomis daržo
vėmis. 

Šį patiekalą galima padvi
gubinti arba net patrigubinti. 

J a u t i e n a s u k o p ū s t a i s 

Lietuviai (ir kai kurios kitos 
Rytų Europos tautos) labai 
mėgsta balandėlius, bet nebūti
na maltą mėsą vynioti į kopūstų 
lapus — galima ją ir kitaip pa-

gen. sekretorius susižeria 
344,200 dol. algos, su visokiau
siais priedais, kai JAV prezi
dentas gauna tik 200,000 dol. ir 
be priedo dukters mokslui. 

Denver "Rocky Mountain 
News' tarptautinis redaktorius 
Holger Jensen savo skiltyje nu
rodo, jog Ženevoje kur ruošiama 
300 JT konferencijų kasmet, 
yra 9,000 JT tarnautojų. Jų 
vidutinė alga 75,000 dol. 
metams, su nemažai priedų, 
nors jie tedirba '...gal dvi valan
das dienoje'. Palyginus net su 
Amerikos lietuvių uždarbiais, 
aniems yra t ikrai 'auksinė' 
sukaktis. Ką jau bekalbėti apie 
Lietuvos žmones, kur pensi
ninkų litai nueina JT nario 
mokesčiui, tai organizacijai pa
auksuoti. 

Nebūtinai tiesa, kad be JT 
atliekamos humanitarinės pa
galbos pasaulis šiandien neiš
siverstų. Dar prieš JT krikš
čioniškos misijos atlikdavo šim
teriopai daugiau su vos dešim
tadaliu ar mažiau išlaidų. Ir 
dabar yra pilna savanoriškų 
šalpos organizacijų, kurioms JT 
biurokratai maišosi po kojom. 
Tačiau blogiausia, kad esama 
galimybės, jog, ' taikai palai
kyti', sovietiniai omonai gali 
atsirasti Lietuvoje su "žydrai
siais šalmais", rusakalbių žmo
gaus teisėms ginti". 

Tad taip man ir daugeliui 
amerikiečių atrodė komunistų 
(JAV ir SSRS) sukirpta ir daug
maž 50 metų jų vadovauta ar 
įtaigota JT. Dabar, po daugybės 
mažų karų ir gausybės veid-

ruošti, o patiekalas bus vis tiek 
įdomus bei skanus. Šis receptas 
yra amerikietiškas 'panašų jau 
kartą spausdinau, bet šis dar 
lengviau pagaminamas). Kai 
nėra laiko „terliotis" su kopūstų 
lapais, galima ir tokius „ba
landėlius" patiekti. Su jais labai 
tinka paprastos virtos bulvės. 

1 sv. liesos maltos jautienos 
(arba kiaulienos, kalakutienos, 
veršienos) 

1 didelė skardinė pomidorų, 
kad išeitų 4 puod. 

1 svogūnas 
1/2 šaukštelio draskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 puod. supjaustytų nedide

liais gabaliukais (skersai) sa
lierų lapkočių 

4 puod. supjaustytų žalių 
kopūstų 

1 puod. duonos džiūvėsėlių 
Svogūną sukapoti ir pake

pinti 1 šaukšte aliejaus, kol 
suminkštės, bet neparuduos. 
Suberti salierus, sudėti maltą 
mėsą, šakute sukapoti, kad 
būtų pabiri. Pakepinti , kol 
nebus rausva. Supilti pomi
dorus, suberti druską, maltus 
pipirus, sumaišyti ir užvirti. 

įkaitinti orkaitę iki 350° F. 
Riebalais patepti maždaug dvie
jų kvortų talpos keptuvą, jo 
dugną iškloti supjaustytais ko
pūstais, tuomet uždėti eilutę 
paruoštos mėsos, vėl dėti kopūs
tus, po to mėsą — kol visi pro
duktai bus sunaudoti. (Būtina 
užbaigti kopūstų sluoksneliu!. 
Viršų apibarstyti duonos džiū
vėsėliais. 

Kepti neuždengtą apie 1 
vai. — kol kopūstai bus minkšti 
ir viršus gražiai parudavęs. 

mainiškų pareiškimų bei agre
sijos ir net atvirų skerdynių 
nutylėjimo, ši korumpuota ir 
gal dar brangiau kainuojanti 
pasaulinė dėlė prašosi pribaigi-
mo, o ne „reformų". Ir kas ją 
reformuotų, jeigu ne tie patys 
raudonieji jos steigėjai ir 
korumpuoti, skurdųjį pasaulį 
savo karjerai naudoją, JT biu
rokratai. 

Apie reformas tie biuro
kratai pakilo ypač garsiai 
kalbėti, kai buvo pagauti su 
nagais dolerinės grietinės puo
dynėje. Tai buvo riebūs Irako 
diktatoriaus Saddam Hussein 
kyšiai už JT suteiktą sankcijų 
nuolaidą pardavinėti naftą 
'.„nafta už maistą"). Vietoje 
maisto badaujantiems ir vaistų 
mirštantiems vaikams Hussein 
už naftos pinigus statė sau rū
mus, ginklavosi, statė didžiau
sią pasaulyje mečetę (save vy
riausiu „mula" padaryti) ir 
puolė kaimynus naftai monopo
lizuoti. Jau dabar matome, ką 
reiškia naftos trūkumai, vien 
tik Kinijai įsiterpus. 

Tad nereikia būti geopoli
tikos ekspertu, kad numaty-
tum, kas būtų buvę, jei daugu
ma arabų naftos būtų atsidūrę 
Irako kontrolėje. Aišku, kad jis, 
drauge su savo bičiuliais rusais 
būtų galėję statyti labai aiškius 
ultimatumus. Tad galima įtarti, 
kad ne dėl masinio naikinimo 
ginklų, o dėl naftos monopolio 
pavojaus JAV įsivėlė į karą 
Irake. 

Vilius B r a ž ė n a s 
Vilnius 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
„nį-T^- First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCnON 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tei. 630-241-1912 

IŠNUOMOJA 

ĮVAIRUS 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

* Moteris turinti patirties prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus, 
ieško darbo dvi ar tris darbo dienas 
per savaitę. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 708-699-8182. 

* Vyras, turintis patirties, gali dirbti 
naktiniuose parduotuvių valymuose. 
Tel 630-330-1764. 

* 50 m. vyras ieško darbo kas 
antram savaitgaliui. Patirtis, vai
ruoja automobilį, legalūs dokumen
tai. Tel. 847-328-2752. 

* Moteris šeško darbo su gyvenimu 
senelių priežiūroje. Turi patirties, 
rekomendacijas nevairuoja, buitinė 
anglu kalba. Tel. 815-272-4656 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga auklė — šeimos narė, 
gyvent i kartu: dora, atsakinga, 

nerūkant i , 50-55 m e t g . M e r g y t e i 
3 m ė n . Syracuse, NY. S 5 0 0 / m ė n + 
išlaikymas, jonas (315 ) 6 9 9 - 7 7 9 6 . 

debesis99@yahoo.com 

Reikal inga s laugė 
gyventi kartu Kalamazoo, 

Michigan. 2 vai. nuo Čikagos. 
Turėt i ir vairuoti automobil į . 

Tel. 7 3 4 - 6 7 8 - 5 3 6 9 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscoip.com 

Kroviniu gabenimas 
a:vu .įsas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
v'sas casauito šalis 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, Interfauc. ITAR-TASS. BNS 

žiruų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

BERLYNAS 
Prie ištiso choro, raginančio 

Vokietijos kanclerį Gerhard 
Schroeder atsisakyti dabartinės 
kovos dėl trečiosios kadencijos 
šiame poste, prisidėjo dar vie
nas balsas, kurio turbūt niekas 
nesitikėjo, — jo netikro brolio. 
„Norėčiau, kad jis liautųsi tei
kęs tam tokią didelę reikšmę. 
Mano nuomone, jis turėtų pasi
traukti", sakė 58 metų Lothar 
Vosseler interviu bulvariniam 
laikraščiui B. Z. „Jis pasiekė 
viršūnę, ir to sunku atsisakyti. 
Be to, jis yra kovotojas", apie sa
vo vyresnįjį brolį sakė L. Vosse
ler. L. Vosseler, kuris ilgą laiką 
neturėjo darbo ir kartais per ži-
niasklaidą pakritikuodavo G. 
Schroeder, pernai išleido vai
kystės atsiminimų knygą apie 
savo garsųjį brolį. 

PARYŽIUS 
J a u savaitę streikuojant 

darbininkams, sustojo Prancū
zijos naftos grupės „Totai" val
doma didžiausia šalyje naftos 
perdirbimo gamykla. Benzino ir 
dyzelino tiekimas iš gamyklos 
buvo nutrauktas jau prieš sa
vaitę. Pasak gamyklos vadovy
bės, streikas atsieina grupei iki 
2 mln. eurų per dieną. Tačiau, 
pasak vadovybės, degalų rinkai 
deficitas negresia, nes naftos 
produktai gali būti tiekiami iš 
kitų Europos naftos perdirbimo 
gamyklų. Streikuojantys ga
myklos darbininkai reikalauja 
padidinti mėnesio darbo už
mokestį 200 eurų, peržiūrėti jų 
statusą ir pasiūlyti geresnes so
cialinės apsaugos sąlygas. 

KIJEVAS 
Buvusi Ukrainos premjerė, 

viena „oranžinės revoliucijos" 
vadovių Julija Tymošenko ma
no, jog jai būtina vėl vadovauti 
šalies vyriausybei, kad apgintų 
revoliucijos vertybes ir gautų 
platesnius įgaliojimus, nes pre
zidento Viktor Juščenko ir jo ko
mandos veiksmai sukėlė nusi
vylimą visuomenėje. Nuo 2006 
m. sausio Ukrainoje įsigalioja 
konstitucijos pataisa, sumaži
nanti prezidento įgaliojimus ir 
išplečianti parlamento bei mi
nistro pirmininko galias. Po at
leidimo J. Tymošenko ne kartą 
siūlė V. Juščenko pripažinti, jog 
klaidingas buvo jo sprendimas 
atleisti ministrų kabinetą, ir su

grąžinti ją į vyriausybę, bet V. 
Juščenko atmetė bendražygės 
siūlymus, pasiekęs, kad parla
mentas sutiktų paskirti premje
ru Jurij Jechanurov. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Prie Baltųjų rūmų policija 

sulaikė protestų prieš Irako ka
rą aktyvistę Cindy Sheehan ir 
daugiau kaip tris šimtus kitų, o 
administracija dar kartą pakar
tojo, kad intensyvėjantys pro
testai nepaveiks prezidento 
George W. Bush. C. Sheehan, 
kurios sūnus pernai žuvo Irake, 
buvo nuvesta surakinta plasti
kiniais antrankiais. Ant šaligat
vio netoli pagrindinio įėjimo į 
Baltuosius rūmus buvo susirin
kę daugiau kaip 500 demons
trantų, kurių kiekvienas nešėsi 
lentelę su kokio nors Irake žu
vusio Amerikos kareivio vardu. 
Maždaug 300 žmonių pasitrau
kė, kai policija perspėjo, kad jie 
bus areštuoti. Vėliau policija 
pranešė, kad suimta 370 protes
tuotojų. 

JAV prezidentas George W. 
Bush ragina amerikiečius ma
žiau naudotis automobiliais ir 
taupyti benziną. J is taip pat pa
reikalavo, kad visos federalinės 
institucijos sumažintų degalų 
vartojimą ir skatintų tuos savo 
tarnautojus, kurie naudojasi vi
suomeniniu transportu. Energe
tikos depar tamente kalbėjęs 
JAV prezidentas pakartojo savo 
pažadą, esant būtinybei, leisti 
toliau naudotis strateginėmis 
naftos atsargomis ir dar labiau 
sušvelninti gavybai taikomus 
ekologinius reikalavimus ir ap
ribojimus energetikos išteklių 
pristatymui vartotojams. 

RUSIJA 

MASKVA 
Tarnybos Rusijos armijoje 

laikas nuo 2008 m. sausio 1 d. 
bus sutrumpintas nuo dvejų iki 
vienerių metų, ir būtinosios tar
nybos kariai galės toliau tar
nauti pagal sutartį, sake šalies 
prezidentas Vladimir Putin, at
sakydamas į piliečių klausimus. 
Pasak jo. nuo 2008 m. tarnyba 
truks 12 mėnesių, pirmasis pus
metis — mokomojoje karinėje 
dalyje, po to reikės pasirinkti — 

dar pusę metų ta rnau t i regulia
riojoje kariuomenėje arba pasi
rašyti tarnybos sutartį trejiems 
metams. V. Putin nieko nepa
sakė apie nestatut inius santy
kius armijoje, bet p r i s iminė 
XVIII a. karvedžio Aleksandr 
Suvorov priesaką „rūpint is ru
sų kareiviu". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakiečių ir JAV pajėgos 

Baghdad nukovė antrąjį pagal 
rangą Irako ..ai Qaeda" vadovą 
Abu Azzam. A. Azzam, kur is , 
kaip manoma, yra palestinietis, 
buvo nušautas pirmadienį, per 
bendrą amerikiečių ir irakiečių 
operaciją viename sostinės na
me. A. Azzam į Iraką pateko ba
landžio mėnesį, ir manoma, kad 
jis išpuolių metu nužudė 1,200 
Baghdad gyventojų. 

TEHRAN 
I ranas , kur iam nepavyko 

įtikinti pasaulio, kad jo bran
duolinės ambicijos yra taikios, 
pagrasino, jog pasinaudos pre
kybos ryšiais, kad nubaus tų t as 
šalis, kurios balsavo prieš jį 
Tarptautinėje atominės energe
tikos agentūroje (TATENA). Tai 
gali būti skaudus smūgis Indijai 
ir Japonijai, siekiančioms išau
gusį savo energijos poreikį pa
tenkinti susitarimais su I ranu, 
kurio naftos ir gamtinių dujų iš
tekliai pagal dydį yra antr i pa
saulyje. TATENA valdytojų ta
ryba priėmė ES pasiūlytos re
dakcijos rezoliuciją dėl Irano, 
kurioje reikalaujama perduoti 
Irano bylą į Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Tarybą, galinčią 
taikyti Iranui sankcijas. 

TELAVTV 
Izraelio premjeras Ariel 

Sharon triumfavo per savo par
tijos „Likud" balsavimą — jis 
įveikė Benjamin N e t a n y a h u , 
kuris stengiasi pašalinti jį iš 
partijos vadovo posto, kad nu
baustų už izraeliečių pasi t rau
kimą iš Gazos Ruožo. „Likud" 
Centro komitetas a tmetė B. Ne
tanyahu pasiūlymą paankst in t i 
partijos vadovybes rinkimus ir 
surengti juos lapkritį. A.. Sha
ron pozicijas tarp „Likud" griež
tosios linijos šalininkų galbūt 
sustiprino tai, kad sekmadienį 
izraeliečiai, reaguodami į pales
tiniečių paleistas raketas , nuko
vė „Islamo džihado" vadovą. 

JUSTINA LIEPONĮ 
PRISIMENANT 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis 

D. Kuolys: v isuomenę k a m u o j a p o l i t i n ė d e p r e s i j a 

Atkelta iš 1 psl. 
Net 44.1 proc. apklaustųjų 

nedalyvautų prieš valdžią nu
kreiptose viešose protesto akci
jose jokiu atveju. 

Tik 20.6 proc. respondentų 
pasiryžę protestuoti prieš val
džią dėl blogėjančių asmeninio 
gyvenimo sąlygų. 146 proc. ap
klaustųjų — dėl valdžios nesu
gebėjimo spręsti visuomenei 

svarbias problemas. 
Visuotinė valdžios korupcija 

ar kita nusikalstama veikla pro
testuoti paskat intų tik 10.4 
proc apklaustųjų. Pastebėtina, 
kad mažiausia visuomenės dalis 
— tik 9.6 proc. apklaustųjų — 
ketintų protestuoti prieš visišką 
valdžios pasidavimą Rusijos įta
kai. 

„Tai rodo. jog visuomenės 

nepasitikėjimas valdžia perau
ga į nepasitikėjimą savo valsty
be ir nepriklausomybes idėja", 
sakė D. Kuolys, komentuoda
mas pastarąjį rodikiį. 

Pilietinės visuomenės insti
tu tas rengia dokumentą, ku
riame ket ina detaliai ap t a r t i 
Lietuvos politinio gyvenimo rai
dos tendencijas ir pasiūlyti išei
tis. 

Iš Belgrado grįžusius krepšininkus sutiko keli šimtai gerbėjų 
Atkelta iš 1 psl. 
ar Arvydu Macijausku, negalvo
ja. „Viską stengėmės daryti su 
tais žaidėjais, kuriuos turėjome. 
Ir jie sužaidė gerai", teigė ko
mandos treneris. 

A. Sireika sakė. kad jis la
bai norėtų, jog kitų metų pa

saulio čempionate Lietuvos 
rinktinėje žaistų visi geriausi 
žaidėjai. 

Rinktines kapitonas Min
daugas Žukauskas pasidžiaugė, 
kad ir mažiau patyrę komandos 
žaidėjai sugebėjo gerai pasiro
dyti. ..Lietuvos krepšinis nieka

da nemirs", tvirtino M. Žukaus
kas. 

Šalies rinktinės nariai laiko 
poilsiui beveik neturės. J ų j au 
laukia teises į krepšininkus tu
rinčios įvairių šalių komandos, 
besirengiančios naujajam sezo
nui. 

Avarijos tyrė jams t r ū k s t a a t s a k y m ų iš Rusijos 
Atkelta iš 1 psl. 
beveik per pusantros paros buvo 
suklijuota per avariją pažeista 
„juodosios dėžės" magnetinė 
laikmena. Pirmadienį, naudo
jant kviestų specialistų iš Uk
rainos nuskaitymo įrangą, laik
menoje buvusi informacija buvo 
perkelta į kompiuterį ir dešif
ruota. ..Dabar vyksta jos anali
zė ir bandoma atkurti lėktuvo 
skrydžio vaizdą", sakė V. Vaikš-
noras. 

Jis patikino, kad suklijavus 
magnetinę juostą, nebuvo pra

rasta duomenų. „Yra užfiksuoti 
visi lėktuvo skrydžio parodymai 
— pradedant kuro likučiais, 
baigiant kursu, aukščiu, greičiu 
bei gedimais. Juos susisteminę 
atkursime visą skrydį nuo pra
džios iki avarijos", kalbėjo V. 
Vaikšnoras. 

Vėliau tarpžinybine komisi
ja medžiagą palygins su iš Ru
sijos gautais atsakymais, nai
kintuvo piloto Valerij Trojanov 
parodymais. Lietuvos radarų 
duomenimis V Vmkšnoro tei
gimu, .jei tai padarius atsiras 

kokių nors nesutapimų, eksper
tai stengsis išaiškinti kodėl. Kai 
nebeturės ime k laus imų, mes 
galėsime sėsti rašyti išvadų". 

Lietuvos eksper tams talki
na keturi pasikviesti specialis
tai iš Ukrainos. Du iš jų kariš
kiai, kiti du — civiliai . juodųjų 
dėžių" žinovai. Vienas iš ukrai
niečių - patyręs lakūnas , daug 
skraidęs reaktyvinia is orlai
viais, tarp kurių buvo ir „Su-
27". Lietuvių ir ukrainiečii; dar
bą Stebi iš Rusijos atvykę spe
cialistai. 

Justinas Lieponis. 

Jus t inas Lieponis buvo pri
simintas PL centre, Lemonte, 
rugpjūčio 28 d., per sekmadie
nio Mišias ir vėliau artimųjų 
tarpe Old Oak golfo lauko 
klube. 

Apie a+a Justino Lieponio 
iškilų gyvenimą būtų galima 
parašyti visą knygą. Šeimos ir 
artimųjų tarpe jis metinių 
proga buvo prisimintas ne tik 
kaip šeimos tėvas, ateitininkas 
ir susipratęs tautietis, bet taip 
pat, kaip lietuvis išeivis, pa
siekęs labai daug savo darbais. 

Kaip ir kitiems išeiviams, 
jam reikėjo apleisti Lietuvą ir 
pradėti viską iš naujo. Klai
pėdos Prekybos institutas jam 
davė teorinių verslo žinių, o 
paskui jo sėkmė Amerikoje 
priklausė vien nuo sugebėjimo, 
ryžto ir gerai apgalvotos drąsos 
rizikuoti. 

Amerikoje buvo gerai infor
muotas, ne tik kas darėsi Či
kagos pietinėje dalyje nekilno
jamo turto srityje, bet, kasdien 
skaitydamas .The Wall Street 
Journal" laikrašt i . puikiai 
orientavosi plačioje ekonomikos 
aplinkoje. 

Jis padare daug sėkmingų 
sprendimų: iš pardavėjo Čika
goje greit tapo parduotuvės 
savininku. Po to dėmesys krypo 
investavimui i sklypus, o, atsi
radus galimybei, nusipirko 
golfo lauko .Old Oak" klubą. Tai 
buvo didelė rizika, bet rezul
tatai, kaip dabar matyt, buvo 
puikūs — su savo sūnų pagalba 
ir darbu labai sėkmingai įsi
tvirtino šiame versle. Be to. vi
są laiką domėjosi ir investavo į 

žemę. Savo reikaluose buvo 
korektiškas ir atsakingas. 

Neįkainuojamas ramstis 
jam visada buvo žmona Janina 
Lieponienė, su kuria išaugino 
pavyzdingus vaikus: išsimoksli
nusius, darbščius ir didžių su
gebėjimų. Deja, šeimą ištiko 
nelaimė — neteko dukrelės Bi
rutės — tai pergyvenimas, ku
ris pasilikęs visos šeimos są
monėje. 

Išeivių, baigusiųjų univer
sitetus prieškarinėje Lietuvoje, 
produktyvus gyvenimas Ame
rikoje tik neseniai baigėsi. Kai 
kurių profesijos, pvz., advokatų 
ar karininkų, nedavė galimybių 
persiorientuoti šitame krašte, 
todėl buvo daug paaukota vai
kų aukštesniam išsilavinimui. 
Sėkmingų, išsimokslinusių Lie
tuvoje verslininkų buvo labai 
nedaug, nes išeivijoje dominavo 
kitokios profesijos. Užtat a+a J. 
Lieponio verslų sėkmės atvejis 
yra keleriopai išskirtinis srity
je, kur vien mokslų neužtenka 
— reikia ypatingo sumanumo. 
Tuo pasižymėjo velionis. 

Vertindami a^a J. Lieponio 
pasiekimus Amerikoje, matome 
jo ne tik įgimtą sugebėjimą ver
slo reikaluose, bet ir nepalau
žiamą valią koncentruotis į ke
lis užsibrėžtus tikslus. Tuo ke
liu eidamas, per keletą dešimt
mečių tapo vienu iš labiausiai 
pasiturinčių lietuvių, ir ne per 
kokią, jam nusišypsojusią, lai
mę, bet sugebėjimų dėka. Tuo 
pačiu J. Lieponis užsitarnavo 
savo šeimos, giminių ir aplin
kinių pagarbą. 

J . P . 

Padavė į teismą „Google // 
JAV rašytojų grupė padavė 

i teismą populiariausią pasau
lyje paieškos sistemą .Google", 
kurią kaltina savo planais su
kurti skaitmeninę knygų bib
lioteką pažeidus autorių teises. 
Rašytojai reikalauja kompen
sacijos ir teismo draudimo tęsti 
knygų pervedimą į skaitmeninę 
formą. Tarp tokius reikalavi
mus pateikusių rašytoju yra 
Herbert Mitgang. Betty Milės ir 
Daniel Hoffman. 

.Google" skelbia apgailes
taujanti dėl tokių rašytojų 
veiksmų ir kviečia prie derybų 
stalo. Bendrovė teigia, kad jos 
planai yra naudingi rašytojams. 

Į keturių didžiųjų JAV bib
liotekų — Stanford. Michigan ir 
Harvard universiteto bei Xew 
York viešosios bibliotekos — 
skaitmeninio archyvo sukūrimą 
.Google" ketina investuoti 200 
mln. dolerių. Šį didžiulį darbą 
ketinama užbaigti iki 2015 me
tų. „Google" taip pat į skaitme

ninę formą pervedinėjo dalį Di
džiosios Britanijos Oxford uni
versiteto bibliotekos leidinių, 
kuriems netaikomi autorių tei
sių reikalavimai. Tačiau darbai 
buvo laikinai sustabdyti, kai 
kelios rašytojų grupės pasiskun
dė dėl autorių teisių pažeidimo. 

Tuo tarpu „Google" skelbia, 
kad autorių, kurie susisieks su 
bendrove ir paprašys jų kūrinių 
nepervedinėti į skaitmeninę for
mą, reikalavimų bus paisoma. 
Tačiau „Google" ir toliau susi
laukia didžiulės kritikos. „Tai 
akivaizdus autorių teisių pažei
dimas. — mano 8,000 narių vie
nijančios Rašytojų gildijos pre
zidentas Niek Taylor. — Rašy
tojai, o ne 'Google', turi išskir
tinę teisę leisti savo kurinius, 
platinti, eksponuoti ar atga
minti". 

Tuo tarpu „Google" teigia, 
kad toks projektas „tiesiogiai 
naudingas rašytojams ir leidyk
loms, nes didina knygų reklamą 

AtA 
Sesuo M. NORBERT 
GINELEWICZ, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. rugsėjo 26 d., Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Chicago, IL., sulaukusi 86 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Town of 
Lake. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 62 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; dukterėčia Mari-

lyn su vyru David Estrada ir šeima, gyvenantys Hickory 
Hills, IL; sūnėnas Dennis su Frances Szurgot ir šeima, 
gyvenantys Lake Worth, FL.; kiti giminės, artimieji ir pa
žįstami. 

A.a. Norbert pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 29 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems ketvirta
dienį, 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios penktadienį, spalio 30 d. 10 v. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Sv. Kazimiero sese rvs i r še ima 

AtA 
JONUI ČEREŠKAI 

amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
mielą sesę jo dukrą MILITĄ LAURAITIENC ir 
jos šeimą. 

Čikagos kun. Gražinos vyr. skaučių būrelis 

KONFERENCIJA 
JAV VIZŲ ATSISAKYMO 

PROGRAMAI 
Lietuvos Respublikos (LR) 

ambasados Jungtinėse Ameri
kos Valstijose (JAV; ministrė 
patarėja Kornelija Jurgaitienė 
penktadienį, rugsėjo 23 d., daly
vavo JAV Valstybės departa
mente surengtoje konferencijo
je, skirtoje JAV vizų atsisakymo 
programai. 

Kaip pažymėjo Lietuvos 
diplomatė: „tai, kad Lietuva ir 
kitos vizų atsisakymo pro
gramos "kelio gairių' šalys pa
kviestos kartu su šios progra
mos narėmis dalyvauti konfe
rencijoje rodo, kad amerikiečiai 
rimtai žiūri į Lietuvos vykdomą 
pažangą, įgyvendinant "kelio 
gairių' reikalavimus. Tai tik 
sutvirtina mūsų viltis, jog, 
Lietuvai toliau sėkmingai įgy
vendinant Tcelio gairių' reikala
vimus, vieną dieną mūsų pi
liečiai, kaip ir daugumos ES 
šalių piliečiai, į JAV galės ke
liauti be vizų", — sakė K. Jur
gaitienė. 

Konferencijos Vašingtone 
metu aptarti techniniai vizų 
atsisakymo programos aspek

tai: elektroninio paso įvedimas, 
pavogtų ir pamestų dokumentų 
duomenų bazės steigimas ir 
pan. Didelę dalį šių reikalavimų 
Lietuva šiuo metu įgyvendina. 

Šiuo metu vizų „kelio gai
rių" reikalavimų įgyvendinimu 
rūpinasi konsulinė darbo grupė, 
sudaryta iš Lietuvos ir JAV 
pareigūnų. 

„Kelio gairių" planą pasiūlė 
JAV prezidentas George W. 
Bush per vizitą Slovakijoje 2005 
metų vasario 24 dieną. Jung
tinių Valstijų vyriausybės pa
rengtas planas numato galimy
bę JAV vizų atsisakymo pro
gramą ateityje taikyti naujo
siomis Europos Sąjungos na
rėmis tapusių Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių piliečiams. 

Konferenciją Vašingtone 
organizavo JAV Valstybės ir 
Krašto saugumo departamen
tai. Konferencijos dalyvius pa
sveikino Valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice ir Krašto sau
gumo departamento sekretorius 
Michael Chertoff. 

Kęs tu t i s Vaške lev ič ius 

Parengė žmogaus 
„genetinį pasą" 

Sankt Peterbug Otto insti
tuto mokslininkai padidino 
žmogaus genų skaičių iki di
džiausio Rusijoje rodiklio — 61. 
Kaip pranešė instituto moksli
nis darbuotojas Oleg Glotov, iš 
viso žmogus turi maždaug 
30.000 genų. „Per praėjusius 
metus mes ištyrėme ir įtrau
kėme į 'genų pasą' 15 genų, iš 
viso padidinę t i r iamų genų 
skaičių iki 61. Rusijoje tai di
džiausias rodiklis pagal tiriamų 
genų skaičių. Kitais metais 
planuojame ištirti dar tiek pat 
genų", —sakė mokslininkas. 

Pasak jo, ..genų paso" ir 
gauti klinikiniai duomenys pa
dės gydytojui nustatyt i tiks
lesnę diagnozę ir paskirti efek

tyvesnį gydymą. Be to, tėvų 
„genetiniai pasai" gali būti 
naudingi planuojant šeimą. 
„Daugelis žmonių yra tam tikrų 
ligų genetiniai nešiotojai. Jeigu 
abu tėvai turi tokį pat genetinį 
polinki sirgti kuria nors liga, 
didelė tikimybė, kad jiems gims 
šia liga sergantis vaikas. 'Ge
netinis pasas' leis to išvengti", 
— paaiškino O. Glotov. J is 
pridūrė, kad remdamasis gene
tiniu pasu. gydytojas gali re
komenduoti pacientui teisingą 
gyvenseną: kaip teisingai mai
tintis, kokia sporto rūšį pa
sirinkti, kokios profilaktikos ir 
nuo kokių ligų imtis. 

(BNS) 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 



DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 28 d., t rečiadienis 

Čikagoje ir apylinkėse Susipažinkite 

„DRAUGO" GEGUŽINĖ, įvyk
sianti jau šį savaitgalį, spalio 2 
d., prasidės 11:30 v.r. šv. Mi-
šiomis, kurias aukos kun. Vik
toras Rimšelis. 12 v.p.p. - pietūs 
ir linksmybės. Meninę progra
mą atliks grupė „Vėjelis". Ge
gužinės metu vyks knygų mugė, 
kur labai pigiai galėsite nusi
pirkti naujų ir seniau išleistų 
lietuvių autorių knygų suau
gusiems ir vaikams. Laukiame 
visų atvykstant! 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus įsteigė Humanitarinį 
skyrių, kurio vienas iš tikslų 
yra pristatyti lietuvių bei ame
rikiečių literatūrą, susipažinti 
su skirtingomis interpretaci
jomis. Pirma paskai ta įvyks 
spalio 2 d., sekmadienį, 2 v.p.p., 
tema: ,.Tennessee MVilliams: 
žvilgsnis iš Lietuvos į ame
rikiečių dramą". Lektorė dr. 
Undinė Uogintaitė. Diskusija 
vyks lietuvių ir anglų kalbomis. 
Įėjimas į paskaitą nemokamas. 
Diskusijos metu pasivaišinsime 
kava bei arbata. Balzeko lietu
vių kultūros muziejus taip pat 
kviečia prieš renginį apžiūrėti 
muziejaus ekspozicijas. Muzie
jus atidarytas kasdien nuo 10 
v.r. ki 4 v.p.p. Adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas 
pasiteiravimui 773-582-6500. 

DAINUOJANTI SESELĖ ATLIKS 
programą „Pabendravimo pie
tų" metu, kurie vyks spalio 9 d., 
12:30 v.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemont. Komitetas kvie
čia visus atvykti. Vietas pra
šome iš anksto užsisakyti pas V. 
Gvildienę, tel. 630-271-9136. 

SPALrO 8 D. TĖVŲ JĖZUITŲ 
koplyčioje (Della S t rada) ir 
Jaunimo centre apsilankys Či
kagos vyskupas Gustavo Gar-
cia-Siller. 12 v.p.p. vyks šv. 
Mišios, kuriose dalyvaus Či
kagos lituanistinės mokyklos 
mokytojai ir mokiniai; 1 v.p.p. 
vyks Jaunimo centre įsikūrusių 
organizacijų veiklos pristaty
mas, kuriame dalyvaus Jau
nimo centro, šeštadieninės litu
anistinės mokyklos. Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro, 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto. Moterų klubo, Čiurlionio 
galerijos ir kt. organizacijų va
dovai. 

ARTĖJANT ŠVENTĖMS YRA 
gera proga įsigyti labai vertingą 
ir prasmingą dovana savo pažįs
tamam ar draugui amerikiečiui. 
Ši dovana - vaizdo juosta 
..Pažaislio vienuolyno idilės" 
anglų kalba. Nuostabiai taisyk
linga anglų kalba juostą įgarsi
no JAV gimusios akademikės 
vienuolės, Šv. Kazimiero kon
gregacijos seserys ir vienas 
dvasiškis. Vaizdo juosta išleista 
DVD ir VHS formate, NTSC 
(JAV) sistema. Trukmė 54 min. 
..Pažaislio vienuolyno idiles" 
galima įsigyti ,,Drauge", Šv. 
Kazimiero vienuolyne Čikagoje. 
Pažaislio vienuolyne prie Kau
no ir Lemont, PLC įsikūrusioje 
krautuvėlėje. 

KUNIGO ALFONSO LIPNIŪNO 
100 metų gimimo ir 60 metų 
mirties minėjimas įvyks 2005 
m spalio 30 d., sekmadienį. 3 

v.p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Prisiminsime šio 
lietuvybės ir žmoniškumo švie
sos skleidėjo ir kandidato į 
šventuosius gyvenimą. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBA 
(Lithuanian Business Council) 
kviečia į linksmą vakaronę, 
kuri įvyks penktadienį, rugsėjo 
30 d., 7 v.v. kavinėje „Smilga" 
(2819 83rd St„ Darien, IL 
60561). Ši vakaronė rengiama 
Panevėžio verslininkų apsi
lankymo Čikagoje proga. Tai 
puiki galimybė susipažinti su 
svečiais iš Lietuvos, užmegzti 
ar atnaujinti ryšius su ben
draminčiais: buvusiais, esamais 
ir būsimais verslininkais iš 
Čikagos ir jos apylinkių, paben
drauti , pasiginčyti bei pasi
linksminti. Norinčius dalyvauti 
prašome registruotis tel. 312-
927-0297, arba e-pštu: aldasg@ 
yahoo.com. Lauksime visų! 

LAIKRAŠTIS „DIRVA" ŠVENČIA 
90-ies metų jubiliejų. Spalio 8 
d., 6 v.v. ruošiama iškilminga 
vakarienė šiai sukakčiai pa
žymėti. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas vyks 
spalio 7, 8, 9 dienomis Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose Čikagoje. Tautinės Są
jungos nariai ir svečiai kviečia
mi Seime ir iškilmingoje vaka
rienėje gausiai dalyvauti. Dėl 
informacijos skambinti tel. 708-
499-2172. 

UŽ LIETUVOS DUKTERŲ drau
gijos mirusias nares, jų prisi
minimui šv. Mišios bus auko
jamos Pal. J. Matulaičio misijo
je, Lemont, PLC, sekmadienį, 
spalio 2 d., 9 v.r. Narės prašo
mos skaitlingai dalyvauti, vė
liau Bočių menėje pabendravi
mas prie kavutės. Dėl informa
cijos kreiptis tel. 773-925-3211. 

BAIGĖSI JAV LB XVII 
TARYBOS TREČIOJI 

SESIJA 
JAV LB XVII Tarybos trečiojoje 
sesijoje, vykusioje Detroit, MI, 
tris dienas posėdžiavo LB Ta
rybos nariai. Jie svarstė ir 
sprendė įvairius LB klausimus, 
išklausė Krašto valdybos ir kitų 
LB institucijų pranešimus apie 
jų finansus, ateities planus bei 
uždavinius. XVII Tarybos pas
kutinėje sesijoje dalyvavo daug 
narių ir svečių, o LB Detroit 
apygardos valdyba pasižymėjo 
gera svečių globa ir organizuo
tumu. LB Vidurio Vakarų apy
gardą atstovavo 16 tarybos na
rių. Dalyvavo ir trys apylinkių 
valdybų pirmininkės: B. Vilu-
tienė - East Chicago, S. Dau-
lienė - Brighton Park ir I. Vili
mienė - Lemont. 2006 m. įvyks 
8-oji Dainų šventė Čikagoje. 
Apie organizacinius reikalus 
pranešimą skaitė pirm. Audrius 
Polikaitis. 

SKELBIMAS 

Pirkčiau Jono ir Petro Rimšos. 
Kasiulio. Vizgirdos, Puzino, 

Žnromskio.Valeškos ir Antano 
Gudaičio tapybos darbo. 

Tel. 708-349-0348. 

VERONIKA RAGAUSKIENE 

Veronika: na, o ar turite 
jaunavedžių? 

G r e t a i r D a r i u s Iva
n a u s k a i : „Mes, ko gero, vienin
teliai. Draugavome jau seniai, 
bet žiedus sumainėme prieš 
metus Lietuvoje, todėl jaučia
mės skolingi 'Retro'. Reiks pra
šyti Amando, kad suorgani
zuotų suėjimą... Greta ruošiasi 
siekti magistro laipsnio medici
nos sesers specialybėje, o aš — 
pats sau ponas: dažau, taisau, 
darau įvairius darbus ir t.t., 
patys suprantate — pradžia 
visada sunki". 

Veronika: žinau, kad yra 
tokie Haris ir Deimilė Mockai, 
kur jie ir ką veikia? 

Gitą Markus : j i e šiuo me
tu abu atostogauja Lietuvoje. 
Tai vienintelė porelė (jau vedę), 
kuriai gyvenimas nusišypsojo ir 
vis dar šypsosi. Jiems nereikia 
rūpintis dėl atostogų, nes jų turi 
pakankamai, taigi gali pake
liauti ir pasidžiaugti gyvenimo 
teikiamais malonumais. Abu 
jauni ir draugiški, tur i gerą 
humoro jausmą. Haris baigė 
Vilniaus universiteto Klaipėdos 
fakulteto liaudies teatro reži
sūrą, o Deimilė — jau LA įsigijo 
biznio vadybos specialybę". 

Veronika: Gitą, kaip tau 
sekasi? 

Gitą: „viskas sekasi neblo
gai, dirbu vienoje iš Anaheim 
ligoninių registruota medicinos 
seserimi, todėl ir darbo daug, ir 
atsakomybė didelė, tačiau tuo 
nesiskundžiu. Lietuvoje baigiau 
šokių choreografijos mokslus, 
todėl be šokių gyventi negaliu. J 
repeticijas tenka važiuoti gan 
ilgai, bet ne aš viena taip va
žiuoju. Visi stengiamės kiek ga
lėdami. Gyvenu viena, turiu šu
niuką Pifą, didelį namą ir esu 
pasiruošusi naujoms pažintims". 

Veronika: Kas dar padeda 
„Retro" grupei finansiškai ar 
savo profesionaliu darbu? 

Sigi ta: jeigu reikia ką nors 
gražiai nupiešti, tai visada 
kreipiamės į Sigitą Šnirą, kuris 
yra profesionalus dailininkas. 
Lietuvoje jis iliustravo knygas, 
sukūrė viršelius daugeliui mu
zikinių CD. Amerikoje taip pat 

Grupės vadovė Sigita Barysienė. 

kuria, ruošia savo asmenines 
parodas. Mūsų grupei yra su
kūręs keletą reklaminių plaka
tų, viršelių koncertinėms pro
gramoms. Aš manau, kad apie jį 
greitai išgirsime plačiau, nes jis 
to vertas — paprasčiausiai labai 
gabus vaikinas. Šeimos sta
tusas — beveik vedęs. 

Turime pagrindinį mece
natą — Lietuvių kredito koope
ratyvą, vadovaujamą Vincento 
Juodvalkio. Jis visada maloniai 
padeda ne tik 'Retro' šokėjams, 
bet ir naujai atvykusiems lietu
viams. Tai geriausia vieta pas
koloms gauti su mažiausiais 
procentais. Be to, ten atėjęs, 
jautiesi, kaip namie. Vincas 
labai malonus ir draugiškas, 
visada išklausantis ir pata
riantis. Savo notaro paslaugas 
'Retro' nariams teikia veltui, o 
kiekvienas 'veltui' naujokams 
skamba nuostabiai. Todėl Lie
tuvių kredito kooperatyvas 
Glendale. CA, — kiekvieno lie
tuvio namai Ačiū Vincentui 
Juodvalkiui už gerą širdį. Rei
kia paminėti ir kitus gerada
rius, kurie neatsisako mums 
padėti: tai daktarė Nijolė Glažė. 
Darius Karalius, Are. Machines 
kompanijos vadovai Mindaugas 
Gedgaudas ir Liudas Reivydas. 
Visiems esame dėkingi už pa
ramą, be jų butų sunku pajudėti 
ne tik į Kanadą ar Čikagą, bet 
ir į kaimyninį San Diego". 

Veronika : Na. ir tradicinis 
klausimas — kokia „Retro" 
ateitis? 

G in t a rė : „nesame aiškiare
giai, bet kaip sakoma Tcraujo 
balsas šaukia vėl namo...' Tai 
gal ateity pavyks pašokti 

SKELBIMAI 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL a30-257-0200. Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

' • . . : _ • • • • , ; • : • • : 

Skelbimų 
skyriaus 

tel. 1-773-585-9500 
IMIGRACINĖS TEISĖS 

ADVOKATAS 
AURELIUS BUTVILAS 

Tel . 312-580-1217 
135SLaSaOe«2300ChksBO.n,60603 

Galimos konsultacijos Šeštadieniais 

99T}TrsL\xį£3LS99 k v i e č i a 
visus savo skai tytojus ir r ė m ė j u s 

j k a s m e t i n į „ D r a u g o " pokyl į , 
kuris ivyks spalio 16 d. , 4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 

9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL. 

Pokylio meninę programa atliks 
„Retro" kolektyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti „Draugo" administracijoje. 
Adresas 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629, tel. 773-585-9500 

m 

,,D'raugo" loterijai 
laimikius aukojo: 

Sofija Jelioniene 
Kazys ir Elena Majauskai 
Stefa Kisielius 
Victor ir Frances Lapačinskas 
Nijolė Martinaitytė-Nelson 
Domanskių šeima 
Aldona Balčiūnienė 
Enata Skrupskelis 

„Draugo" administracija nuo 
širdžiai dėkoja aukotojams. 

http://yahoo.com


- „Retro" iš Los A n g e i e s 
Tęsinys iš rugsėjo 27 d. 
Lietuvoje. Manau, ne vienas to 
trokšta, bet visada turime gal
voti apie finansus. Tai yra 
mūsų pagrindinis rūpestis. 
Kažkada grupės 'nerami dūšia' 
Amandas pasvajojo, kad ir 
Australijoje yra lietuvių tel
kinys... Taigi, negalime žinoti, 
kur kelelis pilkas mus nuves. 
Tikimės, kad nuves įdomiais 
gyvenimo keliais". 

Veronika: „dar paminėsiu 
vieną 'Retro' šokėją — pačią 
save. Aš esu Veronika Ragaus
kienė, Lietuvoje 'šimtą metų' 
dirbau Kauno Teatro ' vaistinė
je prie miesto sodo, toje, kur su 
gražiais paveikslais... LA taip 
pat jau 8 metus dirbu Savon 
kompanijos vaistinėje. Tai vie
nintelė mano specialybė. Su 
savo vyru Amandu neseniai 
atšventėme savo penkiasdešim
tus gimtadienius, o taip pat — 
30-ties metų vedybinę sukaktį. 
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Ui Retro" šokėjai. 

Taigi, tikrai esame iš retro laik
mečio, tačiau laikomės tvirtai ir 
nepasiduodame jaunikl iams. 
Kviečiame visus į mūsų kon
certą, susipažinsime artimiau! 
Koncertai įvyks Toronto (Ka

nadoje) 2005 me tų spalio 9 
dieną 3 vai. po pietų Lietuvių 
namų salėje ir Čikagoje spalio 
15 dieną 7 vai. vakaro Jaunimo 
centre. 

Iki pasimatymo!" 

.Retro" šokėjos su mecenatu Vincentu Juodvalkiu. 

Vygaudo Ušacko 
„Kalbu, straipsniu ir interviu rinkinys" 

Jau atspausdinta LR am
basadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko knyga „Kalbų, straips
nių ir interviu rinkinys". Įžan
gos žodyje, „Draugo" vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė 
rašo: „Vygaudas Ušackas -
tarytum gimęs diplomatu. Nors 
su diplomatine tarnyba buvo 
susipažinęs anksčiau, dirbda
mas Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje, tačiau jo diploma
tiniai sugebėjimai labiau at
siskleidė ir išryškėjo po to, kai 
2001 m. kovo 13 d. buvo paskir
tas Lietuvos ambasadoriumi 
Jungtinėms Amerikos Vals
tijoms ir Meksikai". 

Pats autorius padėkos žo
dyje rašo: „Visų pirma, šis kal
bų, straipsnių, interviu rinki
nys niekada nebūtų pasirodęs, 
jei Dievo valia ir likimo ve
damas nebūčiau atsidūręs bene 
įdomiausiuose Lietuvos Res
publikos užsienio politikos ba
ruose..." 

Visos lėšos, gautos už iš
platintas knygas, bus skirtos 
Loretos ir Vygaudo Ušackų ini
ciatyva įkurtai programai Lie
tuvos kaimo vaikams paremti. 

Norintys įsigyti šią knygą, 
prošom kreiptis į LR ambasadą 
Washington, adresu: 2622 16th 
Street. N W , Washington DC 
20009. Telefonas pasiteira
vimui 1(2021-234-5860. 

ŪŠACKAi 


