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V. Adamkus: be moralės laisvė nepat ik ima 

Lietuva mini Didžiojo Seimo šimtmetį. ] 
Seimo 100-osioms metinėms. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Lietuvos laisvė nebus patikima be 
moralės pagrindų ir t ik garbinga po
litika gali auginti šalies laisvę ir 

-o r.: medaliai, skirti Didžiojo Vilniaus 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

stiprinti demokratiją. Tai pabrėžė 
prezidentas Valdas Adamkus tarda
mas sveikinimo žodį Didžiojo Vil
niaus Seimo 100-mečio minėjime. 

„Mūsų laisvė nebus patikima be 
moralės pagrindų, be tarpusavio pa
sitikėjimo ir solidarumo, be teisin
gumo, be paramos vargo ištiktie
siems. Politika nėra ir negali tapti 
tik valdžios siekimo ar išlaikymo 
technologija, tik jėgos žaidimu, kur 
viskas perkama ir parduodama, kur 
nebelieka ribų tarp tiesos ir melo, 
tarp padorumo ir niekšybės. Kad 
mūsų demokratija veiktų, tiek vie
šasis gyvenimas, tiek politika turi 
remtis bendrosiomis vertybėmis, 
garbe i r padorumu", — pirmadienį 
kreipdamasis į minėjimo dalyvius 
sakė V. Adamkus. 

Prezidentas pabrėžė savo anks
čiau reikštą įsitikinimą, kad tik gar
binga politika — politika kaip at-sa-
kingas bendrų tautos reikalų tvar
kymas — gali auginti mūsų laisvę ir 
stiprinti demokratiją. 

„Reikia piliečių, kurie nuolat 

primintų valdžiai, kad valstybė nėra 
jos nuosavybė. Reikia piliečių, kurie 
kasdiene veikla, oria laikysena nuo
lat sakytų, kad valstybė — tai bend
ras tautos kūrinys, tai laisvų žmo
nių santara. Reikia piliečių, kaip tie 
2,000 tautos atstovų, susibūrusių į 
Didįjį Seimą Vilniuje. Siekime 
įsitvirtinti Europoje kaip didi, kūry
binga tauta. Toks yra Didžiojo Vil
niaus Seimo, Vasario 16-osios ir Ko
vo 11-osios nubrėžtas kelias", — kal
bėjo V. Adamkus. 

Opozicija bijo, kad V. Uspaskichas 
nepakenktų valstybei 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Opozicijoje esantys konservatoriai 
ragina užtikrinti, kad valdančiosios 
koalicijos politinėje taryboje posė
džiaujantis Darbo partijos (DP) va
dovas Viktoras Uspaskichas nepa
kenktų valstybės interesams. 

Seimo konservatorių frakcijos 
atstovas Audronius Ažubalis perspė
ja, jog V Uspaskicho. netekusio tei
sės dirbti su įslaptinta informacija, 
dalyvavimas politinės tarybos posė
džiuose gali kelti pavojų valstybės 
interesams. 

A. Ažubalis kreipėsi į valdančių
jų partijų vadovus, prašydamas at

sakyti, ar bus užtikrinta, kad politi
nės tarybos posėdžiuose, kuriuose 
dalyvaus Darbo partijos pirminin
kas, nebus raš tu ar žodžiu naudoja
ma įslaptinta informacija. 

Paslapčių apsaugos koordinavi
mo komisijos konservatorius prašo 
atsakyti , a r V. Uspaskicho dalyvavi
me politinės tarybos posėdžiuose, 
kuriuose aptar iami svarbiausi vals
tybės politikos klausimai, ji neįžvel
gia pavojaus valstybės interesams. 

A. Ažubalis komisijos taip pat 
klausia, a r ši galėtų užtikrinti, kad 
valdančiosios koalicijos politinės ta
rybos Nukelta \ 6 psl. 

Steigiamas operatyvinės 
žvalgybos centras 

Vilnius , gruodžio 6 d. (ELTA) — 
Lietuvos muitinė, policija ir pasienio 
apsaugos tarnyba steigs bendrą ope
ratyvinės žvalgybos centrą. 

Taip nutar ta antradienį Muiti
nės departamento generalinio direk
toriaus Rimučio Klevečkos ir Lie
tuvos policijos generalinio komisaro 
Vytauto Grigaravičiaus pasirašyta
me susitarime. 

Pasak Muitinės departamento, 
vadovo, tokia muitinės ir policijos 
įstaigų bendra veikla turėtų dar la
biau sustiprinti intelektinės nuo
savybės teisių apsaugą Lietuvos pa
sienyje ir vidaus rinkoje. Bendromis 
jėgomis bus galima operatyviau at
skleisti įstatymų pažeidimus. 

Jau dabar muitininkai naudo
jasi policijos ginklų saugyklomis bei 
radijo ryšio kanalu, kartu dirba mo-

V Grigaravičius (k) ir R. Klevečka. 
Tomo Bauro f ELTA) nuotr 

biliosios kontrolės grupės. 
Lietuvos muitinės pareigūnai, 

ta lkinant policijai, per šių metų tris 
ketvirčius sulaikė daugiau kaip 
171,000 vienetų suklastotų ir pirati
nių prekių. 

Didžiąją dalį sulaikytų gaminių 
sudaro prekių ženklų savininkų tei
ses pažeidžiančios prekės: drabu
žiai, avalynė, mobilieji telefonai. 

Nebaus nei 
premjero , nei 
Seimo narės 

Vilnius , gruodžio 6 d. (BNS) — 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisi
ja (VTEK) nusprendė nebausti nei 
deklaraciją netiksliai užpildžiusio 
premjero Algirdo Brazausko, nei 
Seimo nares Rasos Juknevičienės, 
kuri deklaracijoje nenurodė vyro ry
šių su ,,Williams International" kon
sultantais. 

Kaip sakė VTEK patarėjas 
Juozas Sinkevičius, premjeras A. 
Brazauskas savo privačių interesų 
deklaraciją jau patikslino. Joje bu
vusius neatitikimus komisija pripa
žino neesminiais. 

Dėl tų pačių motyvų, pasak 
VTEK komisijos patarėjo, nuspręsta 
nesiūlyti bausti ir Seimo narės kon
servatorės R. Juknevičienės. 

Nes į VTEK besikreipusi Seimo 
etikos ir procedūrų komisija pati yra 
nusprendusi, jog netikslumai Seimo 
narės turto ir pajamų deklaracijose, 
kuriose nebuvo nurodyti jos vyro ad
vokato Zenono Juknevičiaus ryšiai 
su „Williams International", nesu
kėlė interesų konflikto. 

„Seimo etikos ir procedūrų ko
misija savo nutarime pirmu straips
nių užrašė, kad konflikto R. Jukne
vičienės atveju nėra. Jei komisija 
taip užrašė, tai mums toliau svars
tyti ar rašyti protokolą dėl siūlymo 
skirti nuobaudą nebeišeina, tenka 
taip pat pripažinti, kad tai tebuvo 
apsirikimas pildant deklaracijas", — 
aiškino J. Sinkevičius. 

Etikos ir procedūrų komisija bu
vo rekomendavusi dėl konservatorės 
nusižengimo surašyti administraci
nės teisės pažeidimo protokolą. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Nėra dūmų be ugnies. 
LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdis. 
Parama užsienio lietuvių 
sielovadai. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Istorijos pamoka 
muziejuje. 
Konkursas mokiniams. 
Sveikinkite per 
„Draugą". Prieškalėdinis 
pobūvis Cicero, IL. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.930 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s . I rena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

ASD GARBES NARIŲ 
RINKIMAI 

Brangioji ASD nare," 
Nuo 1975 metų, Akademikių 

skaučių draugovė nėra išrinkus 
naujų Garbės narių, ir šie, mūsų ger
biamieji, anuomet išrinkti ASD 
Garbės nariai yra jau iškeliavę į 
amžinybę: a.a. Sofija Kymantaitė-
Čiurlienė, a.a. Vincė Jonuškaitė-
Zaunienė-Leskaitienė, a.a. gen. kon

sule Juzė Daužvardienė, a.a. prof. 
Ignas Končius, a.a. kun. Kristupas 
Čibiras, a.a. kun. dr. Jonas Kubilius, 
SJ. 

Būdama ASD Centro vadijos 
pirmininke, sukviečiau komisiją, 
kurios tikslas yra priimti pristatytas 
ASD Garbės narių kandidates ir 
pravesti balsavimą. Išsiuntėme pra

šymus kiekvienam skyriui pristatyti 
atit inkamas Garbės narių kandi
dates rinkimui, ir iš pristatytų kan
didačių komisija paruošė balsavimo 
sąrašą. Nors balsavimai dažniausiai 
yra atliekami akivaizdiniame suva
žiavime, ši komisija nutarė išsiun
tinėti balsavimo anketas ir pravesti 
korespondencinį suvažiavimą. Nori
me, kad kiekviena visateisė ASD 
narė turėtų progos balsuoti šiame 
ypatingame balsavime, kurio nesa
me turėję daugiau kaip 30 metų. 
Nuoširdžiai prašome Jūsų dalyvauti 
balsavime ir padėti ASD organizaci
jai apdovanoti labai nusipelnusias, 
mūsų organizacijos veikėjas! Prime
name, kad ASD Garbės narės yra 
Lietuvai, Akademikų skaučių drau
govei arba Akademiniam skautų 
sąjūdžiui ypatingai nusipelnę as
menys, ir gali priklausyti kitoms 
ideologinėms ar neideologinėms 

v.s. fil. DANUTE JANKAUSKAITE-EIDUKIENE 
Akademinio skautų sąjūdžio 

veikloje: 
Į SSD įstojo Pabaltijo univer

sitete, Pinneberg, Vokietijoje. 1947 
m. davė SSD pasižadėjimą. 

SSD Centro Vadijos pirmininkė 
ir vadijos narė 1948—1951 m., per 
kurios kadenciją steigėsi vienetai 
Bostone, Čikagoje, Cleveiand, Det-
roit, Toronto, Philadelphia, Austra-
lia (nuo SSD atkūrimo Vokietijoje. 
Danutė Eidukienė buvo trečia pir
mininkė). 

Prasidėjus emigracijai, 1949 m. 
buvo SSD ryšininkė, rūpindamasi 
ryšių palaikymu su emigruojan
čiomis narėmis ir besikuriančiais 
vienetais, kad išvykusios \ užsieni, 
narės nenutrauktų ryšių su drau
gove, ir Vokietijoje pasilikusios 
narės nebūtų užmirštos. 

Ilgametė Vydūno fondo tarybos 
narė. 1987 m. vadovė Vydūno fondo 
visuomeninio darbo kursuose. 

1988—1990 m. ASS Vadijos pir
mininkė. LSS Tarybos Pirmijos narė. 

LSS Vidurio vakarų rajono 
atstovė. 

Stovyklos viršininkė Rako 
stovyklose: 1988 m. Tautinėje sto
vykloje ASS stovyklos „Laisvė" 
viršininkė. 1993 m. Jubiliejinėje 
stovykloje, ASS stovyklos „Gaudea-
mus" Vadovybėje. 

Aktyvi Čikagos ASS ir FSS narė. 

Lietuvių s k a u t ų sąjungos 
veikloje: 

1948 m. Trečiojoje tautinėje 

Danutė Eidukienė 

stovykloje, Vokietijoje, prie Baltijos 
— Seserijos stovyklos sekretorė. 

1949 m., įkūrus lietuvius skau
tus Čikagoje, tais pačiais metais 
buvo I vyr. skaučių draugovės drau
gininke. 

1961—1965 m. „Aušros Vartų" 
tunte, paukštyčių „Žibučių" d -ės 
draugininke, paukštyčių švenčių 
sumanytoja, antro paukštyčių drau
govės steigėja. 

1965 m. Paukštyčių rajono glo
bėja stovykloje. Skaučių draugovės 

draugininke. 
1967 m. Atstovavo Lietuvių 

skaučių seserijai latvių tautinėje 
stovykloje. 

1967—1969 m. „Aušros Vartų" 
tunto tuntininkė. 

1969 m. Surinko medžiagą kny
gai apie „Aušros Vartų" tuntą. 
^ Knyga išspausdinta) 

1970 m. „Aušros Vartų" tunto 
stovyklos „Ventės rago" viršininkė. 
^dirbo ir kitose stovyklose) 

1971 m. Jaunųjų vadovų,-ių 
stovyklos vadijoje. 

1973—1975 m. JAV Vidurio ra
jono atstovė. 

1982—1984 m. Lietuvių skaučių 
seserijos vyriausia skautininke. LSS 
Tarybos Pirmijos narė. 

1983 m. Jubiliejinėj stovykloj 
Seserijos stovyklos viršininkė. 

LSS Tarybos l i tuanistikos 
komisijos narė. 

Suorganizavo ir pravedė dvejus 
lituanistikos kursus skau tams ir 
skautėms Union Pier, MI. 

Ilgametė ČALM (Čikagos 
aukštesniosios lituanistinės mokyk
los) mokytoja, Čikagoje. 

Laipsniai: paskaut ininkės — 
1951 m., skautininkės — 1963 m., 
vyriausios skautininkės — 1977 m. 

Apdovanojimai: „Tėvynės 
Dukros" žymuo — 1965 m., ordinas 
„Už Nuopelnus" — 1966 m., „Lelijos" 
ordinas — 1975 m., „Padėkos" ordi
nas — 1984 m., „Geležinio Vilko" 
ordinas — 1990 m. 

v.s. fiL VIRGINIJA (GINA) 
SABALIUNAITĖ-MAČIULIENĖ 

Akademin io s k a u t ų sąjūdžio 
veikloje: 

Buvusi Čikagos ASD skyriaus 
kandidačių globėja. 

Čikagos FSS valdybų narė. 
„Mūsų vytis" administratorė ir 

redakcinio kolektyvo narė. 
Vydūno fondo tarybos narė. 
Aktyvi Čikagos FSS ir ASS narė. 
1973—1975 m. ASD centro vadi

jos pirmininkė, per kurios kadenciją: 
buvo paruoštas ASD kandidačių pro
gramos konspektas idar vis globėjos 
naudoja, paruošti kandidates); ASS 
leidinio „Akademinis skautų sąjūdis'' 
darbai pradėti; keičiamas ASD regu-
liaminas; ir paskutinieji ASD Garbės 
nariai išrinkti iki šių rinkimų. 

1973 m. dalyvavo ir padėjo su
ruošti ASS akivaizdinį suvažiavimą. 

1974 m. dalyvavo ir padėjo 
suruošti ASS jubiliejinę stovyklą 
Dainavos stovyklavietėje, MI. 

1975 m. dalyvavo ir padėjo 
suruošti ASS vasaros stovyklą ir 
studijinę savaitę, Rako stovykla
vietėje, MI. 

1976—1978 m. ASS centro vadi
jos pirmininko pavaduotoja. 

1985—1987 m. ASD įgaliotinė 
centro vadijoje. 

1988 m. Tautinėje stovykloje, 
Rakė. ASS stovykloje, ASD rajono 
viršininkė. 

1988—1996 m. ASS centro vadi
jos narė. 

1994 m. dalyvavo ir padėjo 
suruošti 70 metų steigimo šventę, 
Alsip, IL. 

1997—2000 m. ASS centro vadi
jos pirmininko pavaduotoja. 

1998 m. Tautinėje stovykloje, 
Bostone. ASS stovykloje, viršininko 

tę ir akivaizdinį suvažiavimą, 
Orland Park, IL. 

Lietuvių skautų są jungos 
veikloje: 

Nuo paukštytės iki skautininkės 
dalyvavo .Aušros Vartų" tunte, Či
kagoje. 

1966 m. Skaučių „Aušrinės" 
draugoves adjutante, vėliau drau
gininke. 

1967 m. Atstovavo skaučių Se
serijai latvių tautinėje stovykloje. 

Laipsniai: paskaut ininkės — 
1971 m., skautininkės — 1977 m.. 
vyr. skautininkės — 1990 m. 

Apdovanojimai: ..Pažangumo" 
žymuo — 1966 m. ordinas „Už 
nuopelnus". 1987 m. „Lelijos" ordi
n e 1QQQ m 

pavaduotoja 
1999 m 
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„SKAUTYBES KELIAS' 
tęs iamas 5 ps!. 

organizacijoms. 
Čia pateikiamos komisijos re

komenduotas k a n d i d a t ė s į ASD 
Garbes nares . Pr idedame kiekvienos 
kandidatės skau t i škas biografijas, 
kurios padės jums susipažinti su jų 
nuopelnais . P r a šome balsuot i už 
kiekvieną kandida tę a tskirai , apves-
damos sprendimą r a tu (yra galimy
bė priimti vieną, kelias, visas ar nei 
vienos kandidatės šiuose rinkimuo
se): 

v.s. Danutė Eidukienė — Už — 
Prieš 

v.s. fil. Virginija Mačiulienė — 
Už — Prieš 

v.s. fil. Hal ina Plaušinai t ienė — 
Už — Prieš 

Dailininkė ps. Ada Sutkuvienė 
— Už — Prieš 

Prašome išpildytą anketą grą
žinti komisijos narei , fil. Nidai Pet
ronienei, 6613 Western Ave., Wil-
lovvbrook, Illinois, 60527-1878, iki 
š.m. gruodžio 9 d. Komisija 
susirinks gruodžio 14 d. skaičiuoti 
visus ba lsus ir p r a n e š ASD nu
tarimą kiekvienai kviečiamą)ai kan
didatei . Kviečiamosioms sut ikus , 
pranešime balsavimo rezul ta tus ir 
nus t a ty s ime iški lmingos sueigos 
datą bei vietą. Dėkojame už Jūsų 
dalyvavimą! 

Ad Meliorem! 

ps . fil. J u l y t ė Kudirk ienė 
ASD Centro Vadijos pirmininkė 

ir 2005 ASD Garbės nar ių rinkimo 
komisija 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdis (2) 
2005 m. spalio 25 d. 

LEONAS NARBUTIS 

Okupaci jų žalos 
a t lyg in imo k l a u s i m a s 

Užsienio reikalų viceministras 
Zenonas Petrauskas savo pranešimą 
pradėjo paaiškindamas susirinku
siems, kad šis klausimas yra spren
džiamas tiek Lietuvos teisės, tiek ir 
tarptautinės teisės lygmeniu ir nėra 
vien tik Lietuvos problema, nes turi 
tarptautinį atgarsį susijusį su vals
tybių santykiais tarptautinėje ben
druomenėje. Kitas aspektas, kuris 
komplikuoja klausimo sprendimą, 
yra nepakankamai išplėtotos tarp
tautinės teisės normos šiuo klau
simu. Ilgai rengtas valstybių atsa
komybės straipsnių projektas Jung
tinių Tautų Tarptaut inės teisės 
komisijoje dar netapo tarptaut ine 
sutartimi, todėl ir atlyginimo klausi
mas pereina į politinį lygmenį ir tuo 
atveju nėra teisinio pagrindo įrodyti, 
kas yra teisus. 

1991 m. buvo pasirašyta sutartis 
t a rp Lietuvos ir Rusijos Sovietų 
Socialistinės Respublikos, kurios 
įžangoje pažymėta, kad pašalinus 
1940 m. aneksijos pasekmes bus su
darytos papildomos susitariančių ša
lių ir jų tautų tarpusavio pasitikėji
mo sąlygos. Nors Seimas 2001 m. 
įvertino padarytą žalą Lietuvai 20 
mlrd. dol., bet Rusija įvairiuose val
stybiniuose susitikimuose, atsisako 
įtraukti šį klausimą į dienotvarkę. 
Kitas ieškinys, tai 9 mln. dol. paieš
ka dėl „Vnešekonombanko" banko 
skolos. Nėra galutinai sutvarkyti ir 
Lietuvos ambasadų reikalai Italijoje 
ir Prancūzijoje, nors pastaroji sutiko 
sumokėti kompensaciją todėl, kad 
perdavė Rusijai Lietuvos diploma
tinę atstovybę. Kaip priversti Rusiją 
pripažinti visas šias realijas, ypač 
Putin tapus prezidentu, yra sudėtin
ga, nes šiandien Rusija ne tik at
sisako kalbėtis, bet ir iškraipo isto
rinius faktus, sakydama, kad Lie
tuvos inkorporavimas į Sovietų Są
jungą buvo savanoriškas. Galima 
būtų kreiptis į Tarptautinį JT teis
mą, kuris gali spręsti tokią bylą, bet 
čia reikia abiejų šalių sutikimo, o 
Rusija sutikimo neduos. Dar viena 
situacija, kuri trukdo, tai neturime 
vieningos Baltijos valstybių pozici
jos, nes latviai dar tik svarsto įstaty
mo projektą, o Estijos pozicija šiuo 
klausimu dar nėra apibrėžta. 

Pagal egzistuojantį įstatymą 
Rusija moka kompensaciją nuo 
represijų nukentėjusiems savo vals
tybės piliečiams, todėl Lietuvos 
piliečiai turi teisinį pagrindą reika
lauti kompensacijos už išgyventas 
represijas. Gal vertėtų visoms Balti
jos valstybėms tą kompensacijos 
klausimą sujungti ir nukentėjusiuo
sius nukreipti teisinga kryptimi. 

Diskusijų metu buvo paaiškinta, 
kad Seimas įvertino padarytą žalą 
Lietuvai, bet Vyriausybė žalos įver
tinimo dar nepatvirtino. S. Pečeliū
nas taipgi norėjo žinoti, kada bus 
sudary ta derybų delegacija, kuri 
pateiks žalos skaičiavimus Rusijai, 
nes laukti, kol Rusija sutiks pradėti 
diskusijas dėl žalos atlyginimo ir tik 
tada sudaryti Lietuvos delegaciją, 
būtų neproduktyvu. Buvo pasiūlyta 
Užsienio reikalų ministerijai imtis 
daugiau iniciatyvos. Kita galimybe 
išjudinti žalos klausimą, iškelta D. 

Gedrimienės ir paantrinta I. Degu
tienės, tai sujungti jėgas su Latvija 
ir Estija. Iš D. Kuodytės padarytų 
komentarų paaiškėjo, kad mūsų 
kaimynai daug vėliau, dėl įvairių 
priežasčių ėmė domėtis šiuo klau
simu ir prašo Lietuvos pagalbos, da
rant jų žalos apskaičiavimus. Jos 
manymu, dabar yra pats geriausias 
laikas imtis iniciatyvos sujungti šias 
jėgas. Gal, sekant Vokietijos pavyz
džiu, reikėtų žalos atlyginimą pava
dinti ne kompensacija, bet atsiprašy
mu, nes žmonėms, iškentėjusiems 
sovietinę represiją, reikia ir tam 
tikros psichologinės pagalbos. Bai
giant šį diskusijų tarpsį, R. Naru-
šienė norėjo sužinoti, kodėl Vyriau
sybė turinti mandatą, ateinantį iš 
visuomenės ir remiantis Seimo įsta
tymu bei surengtu referendumu, Vy
riausybė neturi grupės, kuri akty
viai ne tik domėtųsi, bet organizuo
tai reikalautų šio klausimo sprendi
mo. Užsienio reikalų ministerijos 
viceministras pripažino, kad iš tiesų 
yra reikalinga didesnė tarpžinybinė 
koordinacija ir bendradarbiavimas 
šioje srityje, bet pridūrė, kad jo mi
nisterija savoje srityje dirba produk
tyviai. 

Vilniaus universiteto Teisės fa
kulteto katedros vedėjo doc. Dai
niaus Žalimo pranešimas, buvo dau
giau teoretinio pobūdžio. Docentas 
buvo vienas iš „Dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo" bendraautorių. 
Pasirašytas dokumentas buvo grin
džiamas tarptautinės teisės normo
mis. 1991 metų pasirašytoje sutarty
je ta rp Lietuvos ir Rusijos, jos pre
ambulėje, Rusija pripažino Lietuvos 
okupaciją ir aneksijos neteisėtumą 
pagal Lietuvos Respublikos statusą, 
apibrėžtą 1990 m. kovo 11d . pama
tiniuose aktuose. Teisiniu požiūriu, 
pripažįstant Kovo 11 dienos aktus, 
yra pripažįstamas ir Lietuvos oku
pacijos ir neteisėtos aneksijos faktas. 
Įdomu, kad Lietuva buvo vienintelė 
Baltijos valstybė, kuri išsiderėjo šią 
lemtingą sutarties nuostatą ir beje ji 
yra neriboto galiojimo. Prelegentas 
išsakė ir kitus juridinius susita
r imus, kuriais remiantis , galima 
įrodyti, jog žalos atlyginimas Lietu
vai yra teisiškai pagrįstas, o aplinky
bių, kurios galėtų šalinti Rusijos at
sakomybę, nėra. 

Tuo tarpu didesnis ir painesnis 
klausimas yra reparacijos dydis bei 
forma. SSRS okupacijos žalos, įsta
tymo kūrėjai rėmėsi tarptautinės 
teisės normomis, kurios buvo sufor
muluotos dar 1928 metais. Buvo 
remtasi visiškos reparacijos prin
cipu, kuris apima visą sovietmečio 
periodą. Toliau, Seimo patvirtintam 
įstatyme yra aiškiai nurodoma, kad 
Lietuvai nepakanka tik moralinės 
žalos atlyginimo. Nors buvo pasaky
ta daug kritikos Vyriausybei ir val
stybės institucijoms, bet žiūrint iš 
kito taško, ne tik Vyriausybė, bet ir 
aukščiausi valstybės vadovai, kar
tais pareiškia, kad Lietuvai nereikia 
netgi atsiprašymo, o pakaktų tik 
okupacijos fakto pripažinimo. Ilgai
niui tokie pasisakymai gali turėti ir 
neigiamų teisinių pasekmių. Dar 
viena situacija, kurioje trūksta vals
tybės politikos nuoseklumo, tai 
Vyriausybes darbo programa, kurią 
tvir t ina Seimas, nes ten. pavyz
džiui, siekio del okupacijos žalos 
atlyginimo nėra. Įstatymas taip pat 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Nėra durnų be ugnies 

Odūmeliai Vilniaus savival
dybės padangėje jau kuris 
laikas raitosi, nepa isant , 

kiek juos stengėsi išsklaidyti 
miesto mero Artūro Zuoko neigimų 
malūnėliai ir jo Liberalų bei centro 
sąjungos vadovaujama partija. Net 
senų senovėje mūsų liaudis žinojo, 
kad dūmai neatsiranda savaime — 
jų pradžiai būtinas bent menkut is 
ugnia-kuras. Todėl buvo sukur ta 
Seimo komisija ištirti, kas gi ruse
na A. Zuoko ugniakure? 

O kas gi daugiau, jei ne korup
cija, gobšumas, kyšininkavimas? 
Tai iš esmės jokia naujiena: Či
kagos miesto politikai ir įvairūs 
savivaldybės pareigūnai — prade
dant meru, baigiant šiukšlių išve-
žiotojais, nuolat kaltinami tomis 
pačiomis blogybėmis. Nors Vil
niaus miestas daug kartų senesnis 
už Čikagą, bet jo savivaldybė paly
ginti jauna, kaip ir prieš penkiolik
metį atkurta Lietuvos nepriklau
somybė. Tiek patyrimo, kaip čika-
giečiai suktuose „sau naudos" la
birintuose vilniečiai dar tikrai nė
ra įgiję (nors jau rodo pažangą), 
tad jų įsitikinimai, kad s lap t i 
suokalbiai ir po stalu mokami pi
nigai neišryškės, yra naivoki. (O 
jei išryškėtų, tereikia garsiai šauk
ti: „Sąmokslas! Opozicijos kerš 
tas!" ) 

Bent kiek Lietuvos vidaus (ar
ba bent Vilniaus miesto) politika 
besidomintys jau seniai girdi 
linksniuojamą „Rubicon" įmonių 
grupę ir „abonentą", kuris esą ne
mažai iš tos grupės pinigų prisi
šienavęs už jai palankius sostinės 
savivaldybės sprendimus. Nors 
buvo daug spėliojimų, kas slepiasi 
už „abonento" vardo, bet kažkaip 
rodyklė vis krypdavo į Vilniaus 
merą Zuoką. 

Mero veiklą tirianti komisija, 
vadovaujama pirm. Loretos Grau-
žinienės, praėjusios savaitės ket
virtadienį paskelbė savo išvadas, 
prileisdama, kad paslapt ingasis 
„abonentas" yra Vilniaus meras . 
Seimo komisija nedaro te is iškų 
sprendimų, tai turės padaryti teis
mas, į kurio malonę dabar atiduo
ta tolimesnė šio korupcijos kalt ini
mo eiga. Komisijos, Vilniaus savi
valdybėje ieškojusios korupcijos 
apraiškų, išvadas turės patvirt int i 
Seimas. Kiek tai užtruks, sunku 

pasaky t i , nes tomis išvadomis 
abejoja socialdemokratai: „Siūly
mas , kad savo išvadas dėl to turėtų 
padaryt i teisėsaugos organai, o ne 
Seimo komisija, svarstytinas", — 
perspėjo socialdemokratų frakcijos 
seniūnas J. Olekas, kalbėdamas 
žurnal i s tams. 

Prieš gerą pusmetį, dar tik 
pradėjus kilti į tar imų dūmeliui iš 
A. Zuoko židinio, prez. Valdas 
Adamkus padarė užuominų, kad 
Vilniaus meras turė tų pasi traukti 
iš savo pareigų, nes yra praradęs 
visuomenės pasitikėjimą. Tą pačią 
nuomonę prezidentas išreiškė dar 
kartą, paaiškėjus Seimo komisijos 
i švadoms: „ M a n o pozicija buvo 
išsakyta, aš jos toliau laikysiuosi", 
— teigė jis. 

Taigi, rodos, ko daugiau reikė
tų? Kiekvienas, tur int is bent kiek 
savigarbos, po tokių išvadų ir pa
reiškimų tu rė tų bent laikinai pasi
t r auk t i ir pa lauk t i teismo sprendi
mo, kuris v i sam laikui įrodys jo 
kal tę ar nekal tumą. Tačiau A. Zuo-
kas vargiai ta i padarys , kaip jokiu 
būdu nesiruošia nusileisti ir prem
j e r a s A. Brazauskas . Šie žmonės 
įsitikinę, kad paprastos etikos ar 
elgesio taisyklės jų nesaisto, kad 
jie y ra nepajudinami ir iš savo pa
togių vietų prie valdžios lovio ne-
išs tumiami. Tegul sako, kas ką 
nori, jie a t r a n d a būdų viską pa
versti niekais. 

„Abonentas" nuo pat šios isto
rijos pradžios pagavo žiniasklaidos 
dėmesį ir iš jo akiračio neišnyko. 
Nors Lietuvos žiniasklaida kartais 
ka l t inama pernelyg aštr ia rinktųjų 
a r skirtųjų valdžios (ir savivaldy
bės) pareigūnų krit ika, tačiau tai 
būtent ir parodo, kad Lietuva yra 
laisva, demokrat inė valstybė, ku
rioje spaudos laisvė nevaržoma 
(nors k a r t a i s t a s nepakenktų) , 
ypač a tkre ip iant dėmesį į šiomis 
dienomis pasigirdusias žinias, kad 
Baltarusijos par lamentas priėmė 
nutar imą laikyti kriminaliniu nu
sižengimu pasisakymus prieš val
džią. Nu ta r imas priimtas, pasiū
lius prez. Aleksandr Lukašenkai, 
kuris ruošiasi kitais metais kandi
datuoti trečiai kadencijai ir jau 
dabar susirūpinęs, kad Baltarusija 
nesumanytų pasekti Ukrainos ar 
Gruzijos pavyzdžiu. 

įpareigoja Vyriausybę sudaryti dery
bų delegaciją, bet ir jos nėra. Paga
liau, nors galutinis žalos skaičiavi
mas yra reikšmingas nacionalinės ir 
tarptaut inės teisės požiūriu, bet 
Vyriausybės nutarimu, jis iki šiol 
nebuvo patvirtintas. Galiausia, 1992 
metų referendumas yra šio įs tatymo 
šaltinis, todėl visos iniciatyvos, sie
kiant atšaukti šį įstatymą, iš esmės 
prieštarauja referendume išreikštai 
Lietuvos piliečių valiai. 

Diskusijų metu paaiškėjo, kad 
yra daug neišspręstų teisinių niuan
sų, į kuriuos mūsų būsimieji dery
bininkai turėtų kreipti dėmesį, nes 
derybų eiga kartais yra keičiama, 
atsižvelgiant į naujas iškilusias rea
lijas. 

R. Narušiene pristatė kitą kal
bėtoją, politikos komentatorių Paul 
Goble. kuris šiuo metu dirba vyriau
siuoju tyrėju ir Socialiniu mokslu 

katedros dekano pavaduotoju Tartu 
universitete, Estijoje. Buvęs visų tri
jų Baltijos valstybių patarėju už
sienio k laus imais ir ilgus metus dar
bavosi „Radio Free Eurcpe" ir „Ame
rikos balso" radijo programose. Už 
nuopelnus Lietuvai apdovanotas Ge
dimino ordinu. Paul Goble yra gerai 
paž į s t amas ir mūsų taut iečiams 
JAV. 

Paul Goble nuomone, visa tai, 
kas šiandien buvo pasakyta, turėtų 
būti diskutuojama platesniame kon
tekste , o norint pasiekti konkrečius 
rezul ta tus , pirmiausia reikia sukur
ti strategiją, nes teisinių apmąstymų 
š iand ien in iame pasaulyje nebeuž
tenka.Todėl visų pirma reikia nutar
ti kaip mes suvokiame dabartinę 
situaciją. Kalbėdami apie reparaci
jas ir okupacijos faktą, turime su
prasti , kad tai nėra praeities, 0 atei
ties klausimas. Nukelta i 3 psl. 
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yra svarbūs, bet svarbesnis yra 
moralinės žalos atlyginimas.. Trečia, 
kalbėdami apie žalos atlyginimą, 
nekalbėkime tik Lietuvos mastu, nes 
jis išsilieja ir į tarptautinę bendruo
menę, už tai reikia mąstyti tarptau
tiniu lygmeniu. Be to, turime surink
ti teisingus faktus ir būti atsargūs 
rinkdamiesi žodžius. Ar aneksija, ar 
okupacija, ar invazija, tai tik vienas 
tokių neatitikimų, arba sunkumų. 
Kitas teisinis klausimas — ar buvo 
viena okupacija ar buvo trys? Kitas 
dalykas, tai tarptautinės teisės raida 
ir jos vaidmuo, kurie po Antrojo 
pasaulinio karo labai keitėsi. Iš tiesų 
yra kai kurių faktų, kurie galbūt ir 
pateisjntų tuometinius Rusijos veiks
mus, bet visumoje žmonės supranta, 
kad Rusija faktus iškraipo. Visada 
reikia prisiminti, kad mes kalbame 
ne vien apie įstatymus, bet ir apie 
politiką, tuo pačiu ir apie tą būdą, 
kaip skirtingos pusės mobilizuoja 
įvairius išteklius, kad pasiektų užsi
brėžtą tikslą. Galima tvirtinti, kad 
apie ką šiandien buvo kalbėta, yra 
pagrindas tolimesniam strategijos 
formavimui. Kita vertus, tuos klau
simus negalima sieti tik su diplo
matija ar teise, nes yra bandoma iš
spręsti politinį klausimą, todėl 
reikia pasijungti ir politines priemo
nes, neatmetant ir propagandos, ku
ri, žinoma, turi būti pristatoma tei
giama prasme. 

Po Paul Goble kalbos diskusijos 
tęsėsi beveik porą valandų, o temų 
įvairovė buvo itin plati. Baigiant dis
kusijas, prelegentas prisiminė neto
limą praeitį, kai prieš 15 metų, jo žo
džiais tariant, „padarėte daug prob
lemų Rusijai". Jo pirmieji komen
tarai, kai išgirdo apie sausio 13-osios 
įvykius, ten žūstančius žmones prie 
Televizijos bokšto ir minias supan
čias Seimą, buvo, kad šią dieną mirš
ta Sovietų Sąjunga. Iš tiesų ji mirė 
Vilniuje. 

Dėl vizų L i e tuvos p i l i eč iams , 
vyks tan t i ems į JAV, panaikinimo 

Komisijos narys Arminas Lyde-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
2005 m. spalio 25 d. 

ka pranešė, jog praėjusį rugsėjį EP 
Briuselyje buvo išplat intas praneši
mas, kad Europos Komisija svarsto 
galimybę d a r šį rudenį pasiūlyti 
Europos vadovų tarybai įvesti vizų 
režimą JAV piliečiams, jei JAV ne
rodys geros valios sprendžiant prob
lemas dėl vizų panaikinimo naujoms 
Europos Sąjungos na rėms . Prele
gento manymu, Lietuva yra pate
kusi į blogą situaciją, nes, būdama 
ES na rė ir ypač draugiška valstybė 
JAV, t a p t ų šio konflikto dal imi. 
Todėl siūlė visiems dėti pas tangas , 
kad šią problemą JAV sugebėtų 
išspręsti ir toliau galėtumėme plė
toti d raugiškus santykius. 

Pas t a ruo ju metu Vašingtonas 
pasiūlė naujoms ES narėms , netu
rinčioms bevizio režimo su JAV, 
naują programą pavadintą „Kelio 
gairių p rograma" . Joje numaty t i 
pagrindiniai punktai , kuriuos turi 
įgyvendinti toje programoje dalyvau
siančios šalys. 

1. JAV reikalauja bevizio režimo 
įvedimo JAV piliečiams, norintiems 
įvažiuoti į tą šalį. Lietuva tokį spren
dimą jau yra priėmusi 1994 m. ir ši 
problema j au išspręsta. 

2. Valstybinis bendradarbiavi
mas su oficialiuoju Vašingtonu. Šis 
punktas irgi j au išspręstas, nes Lie
tuva turi labai artimus ryšius su įvai
riomis JAV institucijomis ir žinybomis. 

3. Biometrinių duomenų įdiegi
mas pasuose ir kituose asmens ta
patybės dokumentuose. Lietuva jau 
žengė pirmąjį žingsnį, nes diploma
t in iuose pasuose y ra elektroninė 
laikmena, kurioje nurodomi asmens 
biometriniai duomenys. 

4. Imigracinių režimo taisyklių 
pažeidimai neviršytų 2 proc. visų 
įvažiuojančių asmenų iš tos šalies. 
Nors oficialių duomenų nėra, bet ži
nom, kad m u m s ši problema yra ga
na didelė. Informacija, kuri yra ren
kama JAV Valstybės departamento, 
pas inaudo jan t įvairiais šal t iniais , 
nors ir subjektyvi, bet pasiliekan
čių] ų skaičius nelegaliai yra apytiks
liai žinomas JAV diplomatams ir 
kiek teko girdėti, jis yra nemažas. 

5. A t s i sakymas besikreipian

tiems išduoti vizas JAV konsula
tuose neviršytų 3 proc. per pastaruo
sius dvejus metus. Ši problema yra 
rimta, nes apie 30 procentų Lietuvos 
piliečių norinčiųjų įvažiuoti į JAV 
nėra įleidžiami. Kas blogiausia, kad 
šis reikalavimas yra visiškai neprik
lausomas nuo Lietuvos. 

Atvykęs į Lietuvą vos prieš du 
mėnesius, JAV ambasados Lietuvos 
Respublikoje antrasis sekretorius 
James Fellows savo pranešimą 
skaitė lietuvių kalba. Po rugsėjo 11-
osios, imigracija yra viena karščiau
sių temų JAV, todėl neįmanoma 
nuspėti, kokia bus imigracinė politi
ka bei įstatymai po kelerių metų. 
Dabartinė bevizio režimo programa 
galioja nuo 2000 m. ir leidžia daly
vaujančių valstybių piliečiams be 
vizų keliauti į JAV verslo ar turizmo 
tikslais iki 90 dienų. Programoje 
dalyvauja 37 šalys ir šis dalyvavi
mas nėra nuolatinis. Pavyzdžiui, dvi 
šalys iš šios programos buvo pašalin
tos. Svarbus programos bruožas yra 
tas , kad ne visų kategorijų vizos yra 
eliminuojamos joje dalyvaujančių 
valstybių piliečiams. Vizų nereikia 
tik keliaujantiems verslo ir turizmo 
tikslais iki 90 dienų. Visiems ki
tiems, įskaitant ir turistus, planuo
jančius keliauti daugiau negu 90 
dienų, studentams bei važiuojan
tiems dirbti, reikia turėti JAV vizas. 
James Fellows pasidžiaugė, kad Lie
tuva yra viena geriausių JAV drau
gių bei sąjungininkių ir malonu, kad 
Lietuvos Vyriausybė įsipareigojo 
siekti, kad galėtų įvykdyti vizų pro
gramos reikalavimus bei surengti 
visuomeninę kampaniją, skatinan
čią piliečius t inkamai naudotis 
vizomis. Savo ruožtu, ambasada įsi
pareigojo dalyvauti konsulinėje 
darbo grupėje, peržiūrėti padarytus 
sprendimus dėl išdavimo ar atsi
sakymo išduoti vizas, atlikti statis
tinę apklausą, kuri nustatys nele
galaus buvimo JAV lygį, ir teikti 
techninių patarimų. 

Užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento direkto
riaus pavaduotojas Petras Anušas 
pašnekesį pradėjo klausimu, iš ko
kios šalies Amerikoje yra daugiausia 
nelegalių emigrantų? Pasirodo, iš tų 
Europos kraštų, kurie turi bevizį re

žimą su JAV. Prelegentas yra tos 
konsulinio darbo grupės narys, kuris 
dalyvauja susi t ik imuose su JAV 
pareigūnais, tais pačiais apie ku
riuos kalbėjo J. Fellovvs. Viename to
kiame susitikime JAV pareigūnai 
buvo supažindinti su Lietuvos doku
mentais, pasais ir jų klastojimo ga
limybėmis. Atsakomajame vizite 
darbo grupei teko aplankyti JAV 
ambasados konsulinį skyrių, kuria
me buvo stebimas vizų išdavimo 
procesas. Kad potencialių vizos ga
vėjų apklausinėjimas dažnai vyksta 
nelabai jaukiose aplinkybėse, yra 
tiesos ir Petro Anušo nuomone ko 
gero būtų galima visą apklausinėji
mo procesą palengvinti vizos pra
šantiems žmonėms, suteikiant jiems 
daugiau privatumo apklausinėjimo 
metu. Norinčiam gauti vizą, gali at
rodyti, kad kai kurie klausimai nie
ko bendra neturi su vizos išdavimu, 
bet iš tikrųjų ta ip nėra, nes visi 
klausimai yra gana motyvuoti. Vis 
dėlto, nors JAV konsulinis departa
mentas turi tam t ikrus parametrus, 
kuriais naudojasi konsulai darydami 
nutar imus dėl vizų išdavimo, bet 
prašančio galimybė pasiekti Ameri
kos krantus yra tik jų rankose ir sub
jektyvumo galimybė darant spren
dimą yra. Žinoma, verta pagalvoti 
apie galimybę, kaip išgyvendinti tokį 
į tarumą, pr i imant sprendimą dėl 
vizos neišdavimo, bet kita vertus, tą 
gali padaryti tik JAV konsulatai ir 
kreiptis į Užsienio reikalų ministeri
ją, ypač Konsulinį skyrių, kad toks ir 
toks pilietis negavo vizos, yra berei
kalinga, nes tiesioginio poveikio Lie
tuvos įstaigos negali daryti, nes tai 
būtų, nekorektiška. 

Diskusijų metu buvo keliama 
daugelis asmeninio pobūdžio klausi
mų dėl vienos ar kitos priežasties ne
gavus vizos JAV konsulate. Buvo taip 
pat kalbėta apie neigiamas ir teigia
mas pasekmes, įvedus bevizį režimą 
tarp JAV ir Lietuvos. JAV pareigū
nas diskusijų m e t u kelis kar tus 
pabrėžė artimus JAV ryšius, kurie pa
deda lengviau išspręsti kilusias si
tuacijas vizų išdavimo procese ir po
zityvia veikla bevizio režimo link
me. 

B u s daugiau 

Parama užsienio lietuvių katalikų sielovadai 
šmaikštūs lietuviški žodžiai pra
linksmino publiką. 

Paskutinis prabilo prelatas Put
rimas. Nuoširdžiai padėkojo visiems 
dalyviams už paramą, tiek finansi
nę, tiek moralinę. Šiek tiek papasa
kojo apie savo kasdienybę prisimin
damas, kaip sykį teko telefonu pri
sistatyti vietiniam vyskupui Airijo
je — Kilkenny, ir kokią mįslę šiam 
uždavė sekretorės žinutė, kad skam
binęs iš Kanados kažkoks prelatas 
Putrimas, kalbantis su kanadietišku 
akcentu, atstovavęs Lietuvos Vysku
pų konferencijai! Be abejo, nemažai 
laiko prelatas praleidžia beaiškin
damas savo unikalią paskirtį. Tiki
masi, kad juo daugiau bus tokių ren
ginių, kaip ši „fiesta", tuo plačiau 
bus žinomi jo darbai, tuo geriau su
prantama jo misija. Baigiamoji pre
lato mintis: „Kai tenka aplankyti 
įvairias lietuvių bendruomenes, pa
rapijas ar misijas, vis labiau įsitiki
nu, kaip svarbu yra turėti savus dva
sinius centrus. Ne tik todėl, kad tai 
skatina saviveiklą, organizacijas tau
tiniais pagrindais, bet ir todėl, kad 
tose vietose krikščionybė skelbiama 
pagal mūsų tautos charakterį". 

Akivaizdžiai, Toronto lietuviai 
bei į „fiestos" vakarą atvykę iš Roches-
ter, Detroit, Hamilton bei Montreal, 
šiai minčiai pritaria, ir laiko sielova
dos misiją remtina! R.G. 

Lietuvos sovietinės okupacijos 
metais užsienio lietuvių katal ikų 
sielovada rūpinosi šventojo Sosto pa
skirti lietuviai vyskupai. Vyskupais 
Antanas Deksnys vadovavo Vakarų 
Europoje gyvenantiems lietuviams, o 
vyskupui Vincentui Brizgiui buvo 
pavesti visose kitose pasaulio šalyse 
išsisklaidę lietuviai katalikai. Šiuos 
dvasinininkus išleidus pensijon 1984 
metais Vatikanas paskyrė vyskupą 
Paulių Baltakį vadovauti visiems 
lietuviams kata l ikams gyvenan
tiems už Lietuvos ribų. Tuo metu tai 
apėmė 110 lietuviškų parapijų bei 
30 misijų šešiolikoje kraštų. Šis 
vyskupo Baltakio apašta las buvo 
betarpiškai priklausomas Vatika
nui. Sužlugus Tarybų Sąjungai 
Vatikanas perorganizavo diasporų 
apaštalus, sujungiant juos su ats
kiru kraštų vyskupų konferenci
jomis, pvz.. užsienio lietuvių kata
liku >:eiovada iš naujo tapo Lietuvos 
Vyskupų konferencijos tiesioginiu 
rūpesčiu. Vyskupas Baltakis dirbo 
šiose pareigose iki 2003 m., kada ofi
cialia! buvo priimtas prašymas išeiti 
i pensija. Šiai spragai užpildyti 
Lietuvos Vyskupų konferencija pa
skyrė prelatą Edmundą Putrimą sa
vo delegatu užsienio lietuvių kata
likų sielovadai. Šiuo metu tai apima 
90 parapijų. 60 misijų įvairiose pa
saulio šalvse bei del dabartines emi

gracijos besikuriančias naujas lietu
vių bendruomenes. Prelato Putrimo 
atsakomybė koordinuoti po pasaulį 
išsisklaidžiusių lietuvių sielovadą, 
parūpint i parapijoms lietuviškai kal
bančius dvasininkus ir steigti naujas 
misijas. 

Užsienio lietuvių katalikų sielo
vados misija, t.y. prelato Putrimo 
veikla, įmanoma vien dosnių auko
tojų dėka. Lietuvos Vyskupų konfe
rencija neski r ia algos, tad tenka 
rūpintis ne tik sielovados adminis
traciniais reikalais, bet ir lėšų telki
mu. Todėl prelato Putr imo pataria
masis komitetas lapkričio 12 d. To
ronte surengė lėšų telkimo vaka
rienę — fiestą. 

Į š i l ta is meks ik ie t i ška is ats
palviais papuoštą Prisikėlimo para
pijos salę susirinko per 400 svečių. 
Grojant „mariachi" orkestrui, sve
čiai prieš vakarienę buvo vaišinami 
meksikietiškais užkandžiais, gaivi
nosi „margari tomis". Vyko ,tyliosios 
varžytinės", kur svečiai raštu galėjo 
varžyti už rėmėjų suaukotas dova
nas — įvairius meno darbus, operos 
ir sporto rungtynių bilietus, tortus ir 
daug daugiau. Jų iš viso buvo per 
120. varžytines puikiai suorganizavo 
Mary Ann Kušlikienė ir Aušra Kar-
kiene. Nepanorėję varžytis dar laimę 
galėjo bandyti net dviejose loterijose. 

Vakaro programai sumaniai va

dovavo patariamojo komiteto pirmi
ninkė Giedra Paulionienė. Pasveiki
nus susirinkusius, pristatė gausius 
garbės svečius, buvo perskaitytas 
Lietuvos Vyskupų konferencijos pir
mininko arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus laiškas. Prelatą Putrimą žo
džiu sveikino Kanados parlamento 
narė J ean Augustine. Invokaciją su
kalbėjo vyskupas Baltakis, tuo pačiu 
apibūdindamas prelato Putrimo 
nuveiktus darbus, tarp kurių pas
tarųjų dvejų metų bėgyje net 17 
kelionių į užjūrius. 

Ypatingą vakarienę — su meksi
kietiškais prieskoniais — paruošė šei
mininkė Genutė Kobelskienė su talki
ninkėmis. Stalus aptarnavo gražus 
būrys jaunimo — prelato Edžio pažįs
tami iš stovyklų ir jaunimo kelionių. 
Šie jaunuoliai dirbo be atlyginimo, 
norėdami paremti prelato veiklą. 

Po vakarienės žodį tarė Toronto 
vyskupas augziliaras John Boisso-
neau. Pasidžiaugė prelato Putrimo 
pasiekimais bei susirinkusiųjų iš
reikšta parama jo misijai. Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo vardu 
sveikino pirmininkas Algis Simo-
navičius, kuris taip įteikė kooperaty
vo dosnią auką. Buvo muzikinė 
staigmena. J sceną išėjo „Volungės" 
choro dalis, daina ir giesme pasveiki
no prelatą. Nors skambėjo ritmai, 
lotyniškai, pačių atlikėjų sukurt i 
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SKAUTYBES KELIAS 
v.s fil. HALINA LORENCAITE-

RĖKLAITIENĖ-PLAUŠINAITIENĖ 
Akademinio s k a u t ų sąjūdžio 

veikloje: 
1938 m. davė tikrosios narės 

pasižadėjimą Lietuvoje, Vytauto 
Didžiojo universitete. 

1947 m. p i rmin inkavo SSD 
atkūrimo sueigoje, H a n a u , Vokie
tijoje (1940 m. Lietuvoje, okupantai 
uždarė visas korporacijas ir SSD). 

Čikagoje, bendradarbiavo lietu

vių kalbos reikaluose, ruošiant 
„Mūsų vytis" žurnalą. 

Buvusi ASS Centro vadijos narė. 
Aktyvi Čikagos ASS ir FSS nare. 

L i e t u v i ų S k a u t ų Sąjungos 
veikloje: 

Lietuvoje buvo skautė Marijam
polės tunte . 

Vokietijoje vadovavo skautėms 

Garmisch, Vokietijoje. 1936 m. prie 
Studenčių skaučių draugovės Koletą 
Chmieliauskaitė įsteigė jūrų skau
tes, Hal ina Lorencaitė buvo jos 
padėjėja. 

1937 m. Lietuvos Skaučių sese
rijos vadijoje buvo jūrų skaučių sky
riaus vadijoje. 

Lietuvių skaučių seserijos vadi
jos narė Vokietijoje ir JAV. 

1947—1949 m. LSS Tarybos 
Pirmijos narė. 

1954 m. Čikagos „Aušros Vartų" 
tunto tuntininkė. 

1954—1957 m. Lietuvių skaučių 
seserijos vadijoje jūrų skaučių sky
riaus vedėja. • 

1958—1961 m. Čikagoje įsteigė 

„Kernavės" tuntą ir yra buvusi tun
tininkė. 

Čikagos skautininkių draugovės 
draugininke. 

1976—1978 m. LSS Garbės 
Teismo narė. 

1982—1987 m. LSS Garbės 
Teismo narė. 

„Sese, Budėk!" knygos redak
cinės komisijos vadovė. 

Dešimt metų yra buvusi „Skau
tų aido" redakcinės „Pelėdos" skilties 
pirmininkė ir narė. 

Apdovanojimai: ordinas „Už 
Nuopelnus" — 1938 m., „Lelijos" 
ordinas — 1978 m., „Geležinio Vilko" 
ordinas — 1991 m. 

DAILININKĖ ps. ADA KORSAKAITĖ-SUTKUVIENĖ 
Gimusi 1931 m. Lietuvoje. Pa

sitraukus į Vokietiją, gyveno Fuldos 
ir Kasselio pabėgėlių stovyklose. 
Nuo 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno 
Los Angeles, CA, vėliau New York, 
NY, ir Chicago, IL. 

1954 m. Los Angeles baigė Im-
maculate Heart College, vėliau dai
lės studijas gilino Art Students Lea-
gue ir Pratto insti tute, NY, ir kitur. 
Dirbo Mosaic Tile bendrovėje Los 
Angeles, Helen Cole bendrovėje New 
York, Valeškos bažnyt in io meno 
studijoje Čikagoje. 

Sukūrė keramikos kompozicijų 
(pano „Šv. Pranciškus" , Šv. Filo
menos vienuolynui Čikagoje, 1959) 
mozaikų („Piknikas" May bendrovės 
būstinėje Parmoję, OH, 1960 m j . 

4 mozaikiniai altoriai marijonų 
koplyčioje Čikagoje; 1961 m., vitražų 
„Eglė Žalčių karalienė" Jaunimo cen
tre, Čikagoje; akvare l ių , sceno
vaizdžių ir teatro kost iumų projektų 
„Dainavos" ansambliui, plakatų Lie-

Ada Sutkuvienė 

tuvių operos spektakliams Čikagoje; 
apipavidalino daugelį lietuviškų 
išeivijos rašytojų knygų. 

Nuo 1980 ra. kuria modernias 
skulptūrines tekstilės (vad. pluoš

tinio meno) kompozicijas — „Upių 
deivė" Morton college, Cicero, IL bib
liotekoje, „SOS, „Auka prie Baltijos" 
(skirta 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje 
žuvusiems atminti), „Rojaus upė 
mėnesienoje" ir kt. 

Dalyvavo daugiau nei 50 
grupinių parodų. Yra laimėjusi pre
mijų už grafiką, akvarelę, keramiką, 
trimatę tekstilę: 1987 m. apdovanota 
JAV Lietuvių Bendruomenės dailės 
premija. 2002 m. Springfield, IL. 
Liturgical and Sacred Art bienalėje 
kūrinys „Auka prie Baltijos jūros" 
laimėjo premiją. 

Yra Lietuvių dailininkų draugi
jos narė, Lietuvių moterų dailininkių 
draugijos narė. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veikloje: 

Vydūno fondui paaukojo daugy
bę kalėdinių atvirukų piešinių. 

1986 m. apdovanota Vydūno 
fondo premija. 

L i e t u v i ų S k a u t ų Sąjungos 
veikloje: 

Nuo 1972 m. stovyklavo „Aušros 
Vartų" tunto stovyklose, taip pat ir 
1973 m. Jubiliejinėje stovykloje, ir 
mokė skautes liaudies meno. 1973 
m. stovykloje sugalvojo ir su visomis 
stovyklautojomis išaudė nepaprastai 
didelę virvių ir žolių juostą, pagal 
kurios pavyzdį vėliau buvo puo
šiamos ir kitos Seserijos didžiosios 
stovyklos. 

1980 m, „Aušros Vartų" tunto 
vyr. skaučių draugovė pasiuvo, išsiu
vinėjo labai didelį kilimą ir pa
dovanojo Jaunimo centrui Čikagoje. 
Kilimo projektas, skaučių globa ir 
mokymas, bei didelė dalis to darbo 
įvykdymo buvo ps. Ados Sutku
vienės. 

Šiuo metu daug padeda „Ne
rijos" tunto jūrų skautėms, Čikagoje. 

Laipsniai: 1978 m. pakelta i 
paskautininkės laipsnį. . 

Kai kurios lazdos, buožes ar kumščiai jau 
buvo kruvini. Visi jie stengėsi rodyti profesiona
lumą ir narsą. Štai pro tokią banditišką mėsmalę 
visi ir buvome pratempti . 

Muistantis, ačiū Dievui, nuo kai ko pavyko 
išsisukti. Netgi vieną užsimotą siauraakio, pietie
tiškos išvaizdos, kareivio geležinės buožės smūgį 
laiku sustabdė vieno iš mane vedusių milicininkų 
šūktelėjimas: „Chvatit!" („Užteks!",1. Matyt, jo 
nuomone, buvau gavęs pakankamą dozę, tad 
buožės smūgio galiu nebeatlaikyti . Ačiū jam. 
Visos šitos planuotos egzekucijos maišalynėje lie
josi rusiškų keiksmažodžių lavina. Į kapinių vi
durį prie kitų sėdinčių mane atvedę iškratė. Be 
degtukų, kelnių kišenėje rado kišeninį peiliuką: 
„O cholodnoje oružijie!" („O šaltas ginklas!") — po 
šių žodžių vėl smūgiai. Įsakę sėstis, liepė rankas 
laikyti sunertas už galvos. 

Po kratos 

Šioje kapinių aikštelėje tokių apdorotų, kaip 
aš, buvo jau per 20. Mes, suimtieji, klusniai lai
kėme už galvos suner tas rankas . Man kilo minčių 
sprukti į kurią nors silpniau apšviestą kapinių 
pusę. tačiau atsargiai pasižvalgius, aplink stovin
tys grėsmingi kareiviai su ats ta tytais automatais 
nebyliai žadėjo tik liūdną bėgimo baigtį. 

Iš milicijos elgesio supratome, kad mūsų 
grupė suformuota, nes ki tus sulaikytus vedė 
kažkur pro mus. 

Mes įkaitai 

O iš gatvės toliau sklido minios t r iukšmas, 
šūksmai. Aiškėjo — tapome įkaitais. Kaistanti 
situacija bylojo — jei gatvėje įvyks susišaudymas 
ar protesto malšintojams nepalanki situacija, mes 
čia, kapinių viduryje arba nuvežus į karinei zonai 
priklausantį mišką, galime būti sutrat int i . Ir 
dingsime be žinios. Oi, nejaukios mintys, kaip vė
liau paaiškėjo, tuomet skverbėsi ir kitiems su
laikytiems, nes gerai žinojom iki šiol praktikuoja
mus sovietinio teroro ir genocido būdus. Vienas iš 
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tokių vaidinimų — nekaltu veidu kalbėjimas 
artimiesiems, kad milicija neturinti duomenų, kur 
dingo žmogus. 

Netrukus mus pradėjo vesti į kitą kapinių pu
sę — Trakų gatvės link. Čia, pasirodo, jau stovėjo 
paruoštos milicijos bei kariškos mašinos suim
tiesiems. Pakeliui vėl buvome mušami, spardomi. 

Sadizmo v iršūnė 

Pamenu vieną vyresnį jaunuolį, kurį vedė 
prieš mane ir kuris, mano nuomone, buvojau stu
dentas. Vaikinas priešinosi, norėjo ištrūkti. Mili
cininkas jam tvojo lazda — kaktoje pasruvo krau
jas, iššoko mėlyna „dešra". Vaikinas, sodinamas į 
mašiną, vis vien rėkė ir priešinosi. Už tai jis pri-
puolusio talkon kareivio buvo sugriebtas už plau
kų, jo galva kelis kar tus padaužyta į mašinos me
talinį bortą. Tik tada, praradęs sąmonę, jaunuolis 
už kojų buvo įverstas į mašiną. 

Tai matydamas, dar kartą suvokiau, kad čia 
pasipriešinimas yra beprasmis. Netrukus buvau 
įgrūstas į metalu dengtą mašiną, kuri ir be manęs 
buvo sausakimša. Užtrenkė duris ir pradėjo vežti 
nežinoma kryptimi. 

Tardytojas 

...Iš garsų supratome — atvežė į kažkokį 
kiemą — girdėjosi atsiveriantys ir užsiveriantys 
geležiniai vartai. Mašinos durims atsivėrus, pasi
girdo rusiška komanda išlipti. Aplink aukšti 
mūriniai pastatai. Kito kelio nebuvo — tik į an

trąjį aukštą. 
Tuščioje patalpoje liepė laukti. Kažkurie iš 

suimtųjų spėliojo — esame valstybės saugume ar 
milicijos vaidyboje. Ir ką čia su mumis darys?.. 

Mano eilė pas atsilaisvinusį tardytoją priar
tėjo gal apie antrą valandą nakties. Sportinės iš
vaizdos tardytojas, vaizduodamas draugišką, jaut
rų žmogų, neat i t raukdamas žvilgsnio nuo mano 
veido, ironiškai šyptelėjęs paklausė: 

— Tai gavai? Už ką čia tave taip?... — Matyt, 
mano veidas jam buvo iškalbingas. Kažką subur
bėjęs, liepė sėstis prieš jį už rašomojo stalo. Sta
linė lempa jau buvo atsukta į mano veidą. 

Bendradarbiavimas ar... kalėj imas 

Ėmė klausinėti asmens duomenų, kur gy
venu, kur mokausi. Pasisakiau. Staiga pastebė
jau, kad užrašydamas mano pavardę, padarė klai
dą. Mintyse apsidžiaugiau — tegul. Ji buvo lyg 
šiaudas skęstančiajam, nes teikė vilties. 

Sužinojęs, kad mokausi Kauno 14-oje vidu
rinėje, tardytojas nudžiugo — gerai žinąs šią Ju-
lijanavos mokyklą! Ir dar žinąs, kad joje yra anti-
tarybiškai nusiteikusių moksleivių ir mokytojų. 
Tad greit padavė rašomojo popieriaus ir, kadangi 
jam viskas žinoma, kas ten dedasi, man, atseit, 
telieka nurodyti mokykloje veikiančios organizaci
jos pavadinimą bei surašyti pavardes. Ir dar pa
aiškino, kad jei būsiu atviras, jei bendradarbiau
siu, mano toks gražus poelgis bus tinkamai įver
tintas ir ateityje niekada nebus pamirštas. Ir dar. 
Jei aš panorėsiu, kad tas mūsų bendradarbiavi
mas liktų paslaptyje, kitiems nežinomas, tai taip 
ir bus padaryta. 

Išdavystė ar... rami sąžinė 

Mokykloje antisovietiškai nesiteikusių jau
nuolių ir mokytojų iš tiesų buvo. Ir ne tiek mažai. 
Žinojau, kad ne tik aš, bet ir kiti draugai namuo
se, klausosi per radiją iš užsienių atskriejančių 
laisvojo pasaulio balsų nors ir labai buvo trukdoma 
sovietinėmis radijo zirzynemis. Bus daugiau. 
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Kauno d r a m o s t e a t r u i — 85-eri Premjeras: sąvartynui parinkta 
vieta — tinkama 

Kauno dramos teatras. 

K a u n a s , gruodžio 6 d. (ELTA) 
— Seniausias profesionalus Lietuvos 
teatras — Kauno vals tybinis dramos 
teatras (KVDT) 85-erių metų sukak
ties proga žiūrovams dovanoja ge
riausių pastatymų sava i tę bei pri
stato naują knygą-katalogą su skait
meninių vaizdo disku. 

KVDT siekia būt i vienu moder
niausių šalies tea t rų . Jubiliejų jis 
pasitinka a tnau j indamas savo reper
tuarą, trupę, pas ta tą ir įvaizdį. Nau
jas vadybos strategijas t e a t r a s žada 
derinti su tradiciniais darbo meto
dais. 

Šį ketvirtadienį bus pradėt i ro
dyti geriausi KVDT repe r tua ro s p e k 
takliai, po kiekvieno iš jų žiūrovai 
turės progą iš arčiau susipažint i su 
aktoriais be grimo, režisieriais , kom
pozitoriais ir scenografais. 

Pirmiausia savo kūryba dalinsis 
jauniausia aktorių k a r t a — Gytis 
Ivanauskas su kolegomis ketvir ta
dienį dar kar tą bandys nus ta ty t i 
nuoširdumo kiekį m u m y s e savo šo
kio spektakliu ,,Praba". 

Penktadienį didžiojoje t ea t ro 
scenoje juos pakeis Aga tha Christ ie 
„10 indėniukų" personažai . Savait
galį iš arčiau bus gal ima susipažint i 
su William Shakespea re „Venecijos 
pirklio", S a r a h K a n e ,,4.48 Ps i 
chozės" bei Fiodor Dostojevskij „Nu
sikaltimo ir bausmės" statytojais. 

Jubiliejinę savaitę gruodžio 16 ir 
18 dienomis didžiojoje tea t ro scenoje 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

vainikuos nauja režisieriaus Gintaro 
Varno premjera — Dea Loher dviejų 
dalių drama „Nekalti". Po pirmosios 
premjeros, kaip ir po kitų jubiliejinei 
savaitei skirtų spektaklių, žiūrovai 
susitiks su spektaklio kūrėjais. 

Jubiliejaus proga KVDT išlei
džia ir naują knygą-katalogą. Leidi
nyje pristatomi pastarųjų penkerių 
metų pastatymai, teatre kuriantys 
menininkai , teatro trupė, mokyklėlė, 
t ea t ro mylėtojų draugija, t ea t ro 
partneriai . Prie knygos pridėtame 
skai tmeniniame vaizdo diske patei
kiami geriausių teatro spektaklių 
vaizdo įrašų santrumpos, spektaklių 
nuotraukos ir muzika. 

Atslūgus šventiniam šurmuliui 
KVDT žada įvykių laviną net ir tada, 
kai pagrindinis teatro pastatas bus 
uždarytas rekonstrukcijai. Šį teatro 
sezoną bus dar trys premjeros, ren
giama pjesių skaitymų savaitė. 

Be to, ateinančiais metais KVDT 
pas ta tas , kuris nuo 1959 metų nebu
vo rimčiau rekonstruotas, pakeis sa
vo atmosferą. Pagal architekto Algi
manto Kančo projektą, 2006 metų 
rudenį tea t ras į Laisvės alėją atvers 
savo naują kavinę, o prieš įeidami į 
salę žiūrovai pateks į dvigubai aukš
tesnę erdvę. 

KVDT — pirmasis valstybinis 
dramos teatras . 1920 metais Kaune 
įkurtos Dramos ir Operos vaidyklos 
pradėjo šiuolaikinio profesionalaus 
teatro epochą Lietuvoje. 

* Nuo v i d u r v a s a r i o JAV gy
venan t i Emi l i j a V a š k y t ė s e k m a 
dienį l a imė jo a n t r ą j į N e w York 
„ G r a n d Prix" 5 km sportinio ėjimo 
varžybų etapą. 5 km distanciją snin
gant lietuvaitė nužingsniavo per 30 
minučių 50 sekundžių , ap lenkus i 
Elanna Osdoby ^32:39) bei Panse Ge-
er (32:47). Bendrojoje įskaitoje E. 
Vaškytę sekmadienį ap lenkė vos t rys 
vyrai. Baigiamasis — trečiasis — 
New York „Grand Prix" varžybų eta
pas vyks gruodžio 11 dieną. 

* A š t u n t ą p r a l a i m ė j i m ą še
š iol iktose NBA r e g u l i a r i o j o se 
zono r u n g t y n ė s e p a t y r ė C h i c a g o 
. .Bulis" komanda su Dar iumi 
Songaila. „Bulis" krepšininkai na
muose 94:102 turėjo pripažint i Dalas 
„Mavericks" komandos pranašumą. 
Lietuvis aikštelės še imin inkams pel
nė 13 taškų, po krepšia is atkovojo 3 
kamuolius, atliko vieną rezultatyvų 
perdavimą bei surinko 3 pražangas . 

A š t u o n i o l i k t ą p e r g a l ę dv i 
dešimt d e v i n t o s e N H L r e g u l i a 
riojo sezono r u n g t y n ė s e i škovo jo 

r, t o ;>o •e Dirmaiiianti N ew 

mi Kasparaičiu. Namuose „Rangers" 
ledo ritulininkai 3:1 įveikė Minne
sota „Wild" komandą bei iškovojo 
septintą pergalę per aštuonerias pa
skutiniąsias čempionato rungtynes. 
Lietuvis per nepilnas 18 minučių 
kar tą metė į svečių vartus, blokavo 
vieną varžovo metimą ir išvengė 
baudos minučių. 

* Tarptaut inė sunkios ios at
l e t ikos federacija (IWF) už do
p i n g o — nandrolono — vartoji
mą dvej iems metams diskvalifi
k a v o t r i skar t olimpinį čempioną 
tu rką Halil Mutlu. Sunkiaatlečio 
diskvalifikacija baigsis 2007 metų 
balandžio 20 dieną. Pats 32 metų H. 
Mut lu neigė sąmoningai vartojęs 
draudžiamą preparatą, kuris jo or
ganizme buvo aptiktas Europos pir
menybėse Bulgarijos sostinėje Sofi
joje balandžio mėnesį. Beje, šiame 
čempionate svorio kategorijoje iki 62 
kg Turkijos sportininkas iškovojo 
tris aukso medalius. H Mutlu neža
da baifrt: sportininko karjeros bei pa
siryžęs dalyvauti 200S metų Beijing 
Kiniia olimpiadoie — ketvirtose 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Premjeras Algirdas Brazauskas tiki
na, kad Vilniaus apskrities sąvarty
nui parinkta vieta Kazokiškių kaime 
netoli Vievio yra tinkama. 

Praėjusią savaitę prezidentas 
Valdas Adamkus išsiuntė laišką mi
nistrui pirmininkui, kuriame prašo 
jo užtikrinti, kad sąvartyno Kazokiš
kėse statybos darbai nebūtų pradėti, 
kol bus įvykdyti šiam projektui ke
liami reikalavimai. 

A. Brazauskas tikina, kad rea
guodamas į prezidento laišką, jau 
pavedė savo komandai peržiūrėti bū
simo sąvartyno projektą. 

„Labai įdėmiai išnagrinėjau pre
zidento laišką. Pavedžiau ir aplin
kos, ir sveikatos apsaugos minis
trams bei savo patarėjams grįžti at
gal, pasižiūrėti projektą, pasižiūrė
ti, kur su kuo nesuderintas projek
tas. Nes man buvo pranešta, kad 
projektas yra suderintas su visais, 
kaip priklauso pagal įstatymus", — 
sakė premjeras. 

Prezidentas laiške prašė premje
rą „sudaryti nepriklausomų eksper
tų darbo grupę, kuri atliktų objekty
vų planuojamos ūkinės veiklos Kazo
kiškėse poveikio aplinkai bei visuo
menės sveikatai vertinimą, į kurio 
svarstymą būtų įtrauktos ir suinte
resuotos bendruomenės". 

A. Brazauskas mano, kad „pa

pildomas ekspert izės" daromos 
„kažkieno užsakymu" ir neatmeta 
prielaidos, jog tai gali būti susiję su 
sklypus Kazokiškėse turinčiais tur
tingais asmenimis. 

Premjeras priminė, kad su Ka-
zokišių bendruomene buvo kalbėta, 
jiems buvo siūlomi įvairių kompen
sacijų variantai. 

„Klausiame, kokių reikia kom
pensacijų. Dabar visi sako, kad šalia 
Kernavės. Čia yra melas! Šitas są
vartynas yra už 9 kilometrų nuo 
Kernavės. Yra padaryti vizualinio 
užterštumo projektai ir iš niekur są
vartyno nesimatys nė po 20 metų, 
Kernavės kalvų neužstos. Jis yra 
idealioje vietoje. Tai buvo didžiulis 
karjeras, iš kur buvo kasamas žvy
ras ir smėlis bei pastatyti visi Elek
trėnai. Tai kaip tik numatoma užpil
dyti šitą tuštumą pagal veikiančias 
Europoje technologijas, kad nebūtų 
pašalinių poveikių", — sakė jis. 

V. Adamkus savo laiške premje
rui priminė praėjusių metų rugpjūtį 
Prezidentūroje vykusiame pasitari
me pasiektą sutarimą, kad sąvarty
nas Kazokiškėse gali būti statomas 
tik tuo atveju, jei j is atitiks griež
čiausius gyventojų sveikatos ir 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Tą
kart taip pat sutar ta , jog būtinas 
dialogas su suinteresuotų bendruo
menių gyventojais. 

Buvęs Seimo narys valys gatves 
Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 

Buvusį Seimo narį Aleksandrą Pop-
lavskį užgriuvo nemalonumai — pir
madienį Vilniaus miesto pirmasis 
apylinkės teismas šį buvusį politiką 
pripažino kaltu dėl žmonos sumuši
mo. 

50 metų buvusiam parlamenta
rui skirta bausmė — 5 mėnesiai vie
šųjų darbų. Kiekvieną mėnesį jis po 
20 valandų turės šluoti sostinės gat
ves, tvarkyti aplinką, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

„,Žinoma, nuosprendį skųsiu", 
— teigė A. Poplavskis. 

Sis politikas pernai dalyvavo 
rinkimuose į Europos Parlamentą, 
tačiau nebuvo išrinktas. Tuomet jo 
kandidatūrą iškėlė pašalinto prezi
dento Rolando Pakso vadovaujama 
Liberalų demokratų partija. 

A. Poplavskis pernai rudenį savo 
kandidatūrą pats iškėlė Vilniaus-
Trakų apygardoje vykusiuose Seimo 
rinkimuose, bet nelaimėjo. 

Anot dienraščio, Genovaitė Pop-
lavskaja tvirtino, kad ją vyras sumu

šė praėjusių metų spalio 2-ąją, kai 
dar buvo Seimo narys. Konfliktas ki
lo dėl to, kad žmona nedavė pinigų 
vyrui. Tuomet šis kelis sykius trenkė 
savo sutuoktinei į veidą. 

Moteris iškvietė policijos parei
gūnus, o šie dar paskambino greita
jai medicinos pagalbai. G. Poplavs-
kaja buvo išvežta į ligoninę, eksper
tai jai nustatė lengvą sveikatos su
trikdymą. 

„Susidarė prieš mane nepalan
kiai nusiteikusių žmonių būrys, ku
ris nori mane diskredituoti", — taip 
apie šią bylą vakar šnekėjo buvęs po
litikas. J is tvirtino, kad yra pralai
mėjęs žmonai ir civilines bylas dėl 
turto padalijimo. 

„Kur matyta, kad 80 procentų 
akcijų turintis vyras po teismų lieka 
be nieko", — piktinosi buvęs parla
mentaras. 

A. Poplavskis 2003 metais buvo 
patekęs į Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos akiratį. Politikas buvo ap
sistojęs Seimo viešbutyje ir nemo
kėjo už pragyvenimą. 

Opozicija bijo, kad V. Uspaskichas... 

Atkelta iš 1 psl. 
posėdžiuose dalyvaujant DP vadovui 
nebūtų raštu ar žodžiu naudojama 
įslaptinta informacija. 

Valstybes ir tarnybos paslapčių 
įstatymas numato, jog leidimas 
dirbti su slapta informacija nutrūks
ta, nu t rūkus pareigoms, kuriose 
esant leidimas buvo išduotas. Todėl 
V. Uspaskichui vasarą dėl interesų 
konflikto pasitraukus iš Seimo bei 
ūkio ministro posto jis pagal šį įsta
tymą neteko teises dirbti su įslaptin
ta informacija. 

Valstybes saneurno departamen
to atstovas Vytautas Makauskas pa
tvirtino, kad V Uspaskichas. nebetu-

beturi ir teisės dirbti su slapta infor
macija. 

Darbo partijos vadovas V. Us
paskichas tuo tarpu tvirtino, jog lei
dimą dirbti su slapta informacija tu
rįs. 

„Man niekas leidimo dirbti su 
slapta informacija neatiminėjo", — 
sakė V. Uspaskichas. 

V. Uspaskicho teigimu, jei leidi
mo jis ir neturėtų, tai netaptų jam 
kliūtimi dalyvauti valdančiosios 
koalicijos politinės tarybos posė
džiuose. 

..Norint dalyvauti politines tary
bos posėdžiuose leidimo dirbti su 
slapta informacija nereikia". - sake 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Europos po l i t i ka i smerk i a 
Londono pasiūlymus 

B r i u s e l i s , gruodžio 6 d. 
(AFP/BNS) — Dalis Europos politi
kų suskubo pasmerkt i ir a tmest i 
kaip nepriimtinus Londono pasiūly
mus Europos Sąjungos (ES) ginčui 
dėl 2007-2013 metų finansinės per
spektyvos išspręsti, tuo t a rpu kai 
kurie pareigūnai pripažino, kad bri
tai žengė rimtą žingsnį s iekiant su
tarimo. 

Briuselis ir Lenkija, didžiausia 
iš ES naujokių, nedelsiant atmetė 
pasiūlymus, kuriuos pavadino nepri
imtinais. 

Europos Komisijos (EK) pirmi
ninkas Jose Manuelis Barroso, kuris 
iš pradžių siekė patvi r t in t i 1.025 
trln. eurų biudžetą, kas prilygtų 1.24 
proc. BNP, pareiškė, kad planas yra 
„nepriimtinas" ir „nerealist iškas". 

„Sis pasiūlymas t iktų 'mini Eu
ropos', o ne stiprios Europos, kurios 
mums reikia, biudžetui", — pareiškė 
jis. 

„Šia forma biudžetas mums yra 
nepriimtinas", — antr ino Lenkijos 
premjeras Kazimierz Marcinkiewicz. 

Didžioji Britanija pirmadienį pa
teikė pasiūlymus, kurie, kaip tikisi 
Londonas, leis atgaivinti aklavietėje 
atsidūrusias Europos Sąjungos (ES) 
derybas dėl 2007-2013 metų finansi
nės perspektyvos. Pasiūlymuose nu
matoma griežčiau riboti iš laidas, 
skirti mažesnę paramą bloko naujo
kėms ir Londonui sumažint i iš ES 
biudžeto atgaunamą sumą. 

Ministro pirmininko Tony Blair 
vadovaujamos vyriausybės pareng
tame 36 puslapių daugiausia techni
nio pobūdžio dokumente taip pat ra
ginama kruopščiau perž iūrė t i ES 
biudžeto išlaidas 2008 metais . 

Pasiūlymuose, kurie yra pasku
tinė Didžiosios Britanijos galimybė 

išspręsti ginčą prieš baigiantis jos 
pirmininkavimo ES terminui gruo
džio 31 dieną, numatoma 2007-2013 
metais apriboti ES išlaidas 1,03 
proc. 25 valstybes vienijančio bloko 
bendrųjų nacionalinių pajamų 
(BNPj arba maždaug 846.8 mlrd. eu
rų suma. 

Didžioji Britanija taip pat sutin
ka, kad 2007-2013 metų laikotarpiu 
šaliai iš ES biudžeto grąžinama su
ma būtų sumažinta 8 mlrd. eurų. 

„Mes esame pasirengę sumokėti 
mums priklausančią sąžiningą plėt
ros išlaidų dalį, tačiau ne daugiau už 
šią sąžiningą dalį", — tvirtino pasiū
lymus Londone pateikęs užsienio 
reikalų ministras Jack Straw. 

Pasak J. Straw, naujos valstybės 
narės gaus struktūrinio sanglaudos 
finansavimo už 150 mlrd. eurų, o tai, 
anot jo, vis vien yra „milžiniška su
ma". 

„Bendras finansavimas per vi
sas dešimčiai valstybių skirtas ES 
programas yra dvigubai didesnis už 
JAV finansuotą Marshall planą, pa
gal kurį prieš beveik 60 metų buvo 
finansuotas Vakarų Europos atstaty
mas", — pareiškė jis Londone. 

Grąžinamąją išmoką Didžiajai 
Britanijai išsikovojo tuometinė mi
nistrė pirmininkė Margaret That-
cher, kad Londonui būtų kompen
suota už palyginti kuklias Briuselio 
išmokas pagal bendrąją žemės ūkio 
politiką BŽŪP), pagal kurią dos
niausias finansavimas yra skiriamas 
Prancūzijos ūkininkams. 

Londono pasiūlymuose BZUP, 
kuriai tenka iki 42 proc. visų ES iš
laidų, nebuvo paminėta, tačiau J. 
Stravv pareiškė, kad žemės ūkio sub
sidijos bus numatytos išsamioje ap
žvalgoje. 

JAV vadovai nesugeba šalyje 
garan tuo t i saugumo 

Washington, DC, gruodžio 6 d. 
(„Reuters "/BNS) — Praėjus daugiau 
kaip ketveriems metams nuo rugsėjo 
11-osios išpuolių, George W. Bush 
administracija ir JAV Kongresas 
taip ir nesugebėjo imtis ryžtingų 
veiksmų, kurių reikia JAV apsau
goti, teigiama galutinėje buvusių 
rugsėjo 11-osios komisijos nar ių 
ataskaitoje. 

Buvę komisijos nar iai , dar 2004-
aisiais pateikę analizę, kas buvo da
roma blogai iki 2001-ųjų metų, kai 
teroristai pagrobtais lėktuvais tara
navo pastatus New York bei Wa-
shington ir po šių įvykių, dabar kon
statavo, jog JAV tebėra neapsaugo
tos nuo terorizmo grėsmes. 

„Esame įsitikinę, kad teroristai 
vėl smogs. Panašios nuomonės lai
kosi visi patikimi ekspertai , su ku
riais kalbėjomės", — spaudos konfe
rencijoje sake komisijos pirmininkas 
Thom Kean. 

„Esame saugesni, bet da r ne vi
sai saugūs. Praėjo ketveri metai po 
rugsėjo 11-osios, o mes vis dar ne
same tokie saugus, kokie galėtume 
buri. Tai netoleruotina. tese buvęs 
gubernatorius respubl ikonas T 

Kean .— Kol teroristai mokosi ir pri
sitaiko, mūsų vyriausybė vos kruta". 

Kitas komisijos atstovas buvęs 
Kongreso narys demokratas Timo-
thy Roemer retoriškai klausia: „Ka
da pagaliau mūsų vyriausybė pabus? 
'Al Qaeda' sparčiai keičiasi, o mes 
ne . 

Komentuodamas buvusių komi
sijos narių ataskaitą prezidento pa
tarėjas strategijos klausimais Dan 
Bartlett gynė administracijos veikią 
st iprinant saugumą ir pabrėžė, jog 
po rugsėjo 11-osios daugiau išpuolių 
JAV7 nebuvo. 

Pirmąją komisiją pakeitus: pri
vačiai finansuojama organizacija 
kritiškai įvertino kaip buvo įgyven
dinta 41 komisijos rekomendacija. 

Penkių rekomendacijų JAV vy
riausybė neįvykdė (lentelėje pažy
mėta raide F) — įskaitant ir nelai
mes atveju būtinos ryšių sistemos to
bulinimą. 

Dvylika rekomtmdacuų įvykch ne
blogai 'pažymys I) : t;k devynių už
duočių vykdvmas įvertintas viduti
niu pažymiu C ir tik viena įvertin
ta aukščiausiu pažymiu A -- kovos 
su terorizmu *~;u;msn\urnas 

EUROPA 

BERLYNAS 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice nurodė, kad JAV steng
sis ištaisyti savo karo su terorizmu 
klaidas, tačiau atsisakė komentuoti 
įtarimus, kad CŽV pagrobė vieną 
Vokietijos pilietį. J i pažymėjo, kad 
dėl Vokietijos piliečio Khaled ei 
Masri, kurį esą CŽV pagrobė ir nu
vežė į Afganistaną klausimo, JAV 
vyksta teisinis ginčas. Kh. ei Masri 
teigia, kad 2003 metų pabaigoje jį 
Makedonijoje pagrobė CŽV agentai 
ir kad jis buvo nuvežtas į Afganista
ną, kur penkis mėnesius buvo laiko
mas kalėjime, kol amerikiečiai su
prato sulaikę ne tą žmogų. C. Rice 
dar kartą teisino JAV karo su XXI a. 
terorizmu metodus. „Jei jų nepa
sieksi, kol jie dar neįvykdė savo nu
sikaltimų, jie įvykdys masinę žmog
žudystę", — sakė ji. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV sulaikytus „ai Qaeda" įta

riamuosius slaptuose CŽV kalėji
muose Europoje laikė iki praėjusio 
mėnesio, kai jie buvo uždaryti pa
sirodžius žiniasklaidos praneši
mams apie jų egzistavimą, pranešė 
„ABC News". Vienuolika „ai Qaeda" 
kalinių, kurie buvo laikomi Rytų Eu
ropoje, uždarius kalėjimus buvo per
kelti į „vieną CŽV objektą kažkur 
Siaurės Afrikoje", pranešė televizija. 
Ji nurodė, kad žvalgybos vaidyba at
sisakė tai komentuoti. Kaip nurodė 
„ABC News", vienu metu vienoje 
buvusioje sovietinėje oro pajėgų ba
zėje Rytų Europoje buvo laikomi aš
tuoni aukšto rango „ai Qaeda" vei
kėjai ir dar trys įtariamieji. Spė
jama, kad slapti kalėjimai greičiau
siai buvo Lenkijoje ir Rumunijoje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Buvęs Rusijos premjeras Mi-

chail Kasjanov nusprendė prisijung
ti prie Demokratų partijos, vienos 
seniausių šalies politinių organizaci
jų, kad jos pagrindu sukurtų plačią 
koaliciją Kremliui opozicinių jėgų, 
galinčių pasipriešinti demokratinių 
laisvių apribojimui. „Manau, kad 
laikas pradėti kurti plačią demok
ratinę koaliciją. Reikia pradėti nuo 
švaraus lapo,— sakė M. Kasjanov. — 
Aš nusprendžiau paskirti visą savo 
laiką plačiai demokratinei koalicijai 
kurti, ir Demokratų partija — tinka
mas pagrindas tokiai koalicijai for
muoti". Jo nuomone, bendražygėmis 
gali būti kitos politinės organizaci
jos, pirmiausia — partija „Jabloko", 
Dešiniųjų jėgų sąjunga (DJS), Res
publikonų partija ir judėjimas „Mū
sų pasirinkimas". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Baghdad teisme antradienį tę

siant buvusio Irako diktatoriaus 
Saddam Hussein ir septynių buvu
sių jo aukšto rango pareigūnų teis
mo procesą, pirmoji liudytoja, kuri 
dėl pavojaus jos gyvybei sėdėjo už 
uždangos, kalbėdama apie tai, kaip 
kalėjimo prižiūrėtojai privertė ją nu
sirengti, negalėjo sulaikyti ašarų. 
„Liudytoja A", kurios balsas, sau
gant jos tapatybės slaptumą, buvo 
iškraipomas kompiuteriu, kalbėjo 
neilgai, nes iškilo techninio pobū
džio problemų dėl garso aparatūros. 
Liudytoja į teismą kreipėsi po to, kai 
Saddam Hussein, kuris su kitais by
los atsakovais pasisveikino fraze 
„Labas rytas visiems, kurie gerbia 
įstatymus", užėmė savo vietą teisia
mųjų suole. Atsakovams pateikti 
kaltinimai yra susiję su daugiau 
kaip 140 šiitų vyrų žudynėmis Dud-
jail kaime 1982 metais. 

TEHRAN 
Viename Tehran gyvenamųjų 

rajonų antradienį sudužus Irano ka
rinių pajėgų transportiniam lėktu
vui žuvo mažiausiai 100 žmonių. 
Lėktuvui nukritus sostinės gyvena
majame rajone prie daugiaaukščio 
pastato žuvo visi 94 lėktuvo kelei
viai ir įgulos nariai. Tarp žuvusiųjų 
yra 40 valstybinės televizijos žurna
listų, kurie lėktuvu skrido į pietryti
nį Carbahar miestą stebėti karinių 
pratybų. Įvykio vietoje rasti dar sep
tynių vietos gyventojų kūnai. 
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Paruošia Julija K. 

UŽKANDĖLIAI 
Netrukus prasidės svečiavimosi metas, kai šventėms užsuka artimieji ir 

draugai. Ne visuomet juk ruošiame pietus, kar ta is pasitenkiname skaniais 
užkandžiukais ir maloniu pabendravimu. Par inkau kelis receptus, pagami
namus su „Hidden Vailey Ranch" salotų užpilu. Pagaminami nesunkiai ir 
tikrai skanūs. 

„ S p a r n i u k a i " 
24 viščiuko sparniukai, be pir

mųjų dviejų dalių, paliekant tik 
„drūtgalį" (drumsticks) 

1/4 puod. aštrų pipirų padažo 
(hot pepper sauce), nors galima ir 
mažiau, jei kam atrodo per aštru 

2 vokeliai,,Hidden Vailey Ranch 
Milk Recipe Original Ranch Salad 
Dressing Mix" 

1/2 šaukštelio paprikos miltelių 
1/2 puod. ištirpyto sviesto 
3 šaukštai acto 
salierų lapkočių 
įkaitinti orkaitę iki 350° F. Su

maišyti ištirpusį sviestą su actu, 
pipirų padažu ir į tą mišinį pamir
kyti kiekvieną viščiuko sparnelio 
dalį. Viščiuko sparnelius išdėlioti ke
pimo inde, apibarstyti sausais salotų 
užpilo milteliais, panaudojant tik 1 
vokelį. 

Kepti 25—30 min., kol mėsa bus 
iškepusi ir gražiai parudavusi. Api
barstyti paprikos milteliais. 

Likusį salotų užpilą paruošt i 
pagal nurodymus ant vokelių ir pa
tiekti su salierų lapkočių lazdelėmis 
ir „sparniukais". 

Sūr io u ž k a n d ė l i a i 
2 puod. tarkuoto aštraus (sharpj 

Cheddar sūrio 
3/4 puod. majonezo 
1 šaukštas ,, Hidden Vailey 

Ranch Milk Recipe Original Ranch 
Salad Dressing Mix) 

10 riekučių prancūziškos baltos 
duonos (French bread), 1 colio storu
mo 

Sumaišyti sūrį su majonezu ir 
,,Salad Dressing Mix". Mišiniu ap
tepti duonos riekutes ir pakišti po 
liepsna orkaitėje (broiler), kepant 
3-4 min., kol sūris ištirps, gražiai 
pageltonuos ir išsipūs. 

„ M ė s o s k a m u o l i u k a i ' 

1 sv. liesos maltos jautienos 
1 vokelis „Hidden Vailey Ranch 

Milk Recipe Original Ranch Salad 
Dressing Mix" 

2 šaukštai sviesto (galima var
toti ir aliejų) 

1/2 puod. jautienos sultinio 
Sumaišyti maltą mėsą su ,,Sa

lad Dressing" milteliais. Padaryti iš 
mėsos apvalius, nedidelius „kamuo
liukus". Sviestą ištirpyti keptuvėje ir 
j ame iš visų pusių apkepti mėsą. 
Supilti sultinį, uždengti ir pavirti, 
kol mėsa bus visiškai iškepusi — 
10-15 min. Patiekti karš tus , pa
smeigus mediniais dantų krapš
tukais . 

Meks ik i e t i šk i u ž k a n d ė l i a i 
1 vokelis „Hidden Vailey Ranch 

Milk Recipe Original Ranch Salad 
Dressing Mix" 

3/4 puod. majonezo 
1/3 puod. pieno 
1/3 puod. tiršto meksikietiško 

„salsa" padažo (chunky salsa) 
3 puod. tarkuoto Monterey Jack 

sūrio 
10 (10 colių skersmens kiek

viena) miltinių meksikietiškų ,,tor-
tilla" blynelių 

aliejaus 
Sumaišyti pirmuosius 5 produk

tus. Palaikyti šaldytuve 1 valandą. 
Mišinį ištepti ant 5 „tortilla" 

blynelių, kiekvieną uždengiant liku
siu blyneliu. Viršutinį blynelį patep
ti aliejumi, pakišti po liepsna orkai
tėje (broiler), kepti 1 min., kol bly
nelis bus gražiai pageltonavęs. Bly
nelius apversti, viršų vėl patepti 
aliejumi ir kepti dar 1 min., kol sūris 
ištirps. 

Išėmus iš orkaitės, kiekvieną 
blynelį perpjauti į 8 trikampėlius. 
Patiekti karštus. 

S a u s a i n i u k a i 
12-16 uncijų dėžutę paprastų 

apvalių sausainiukų (oyster crac-
kers) 

1 vokelį ,,Hidden Vailey Ranch 
Buttermilk Recipe Original Ranch 
Salad Dressing Mix" 

1/4 šaukštelio maltų pipirų arba 
pipirų su citrinos prieskoniu (lemon 
pepper) 

1 šaukštelį šviežių, sukapotų 
krapų 

1/4 šaukštelio česnako miltelių 
(garlic powder) 

3/4 puod. aliejaus (geriausiai 
tinka alyvuogių aliejus) 

Sumaišyti „Salad Dress ing 
Mix", aliejų, krapus, česnako mil
telius, pipirus, užpilti an t sau
sainiukų ir pamaišyti, kad visi pasi
dengtų užpilu. Paruoš tus sausa i 
niukus padėti į šiltą (150° F) orkaitę 
ir palaikyti 15-20 min. prieš pa
tiekiant. Skanūs šilti ir net šalti. 
Likusius galima supilti į uždaromą 
indą ir palaikyti kelias dienas šaldy
tuve, prieš pat iekiant , vėl kiek 
pašildyti. 

P a d a ž a i p r i e u ž k a n d ė l i ų 
Lengviausia paruošti indelį pa

dažo, lėkštėse ar dubenėliuose iš
dėlioti įvairių daržovių gabaliukų, 
vaisių, traškučių, sausainėlių ir sve
čiai, pagal savo skonį, gali tuos pro
duktus pasidažyti į pa t inkamą 
padažą. 

Ga r s tyč ių i r k r a p ų p a d a ž a s 
2/3 puod. rūgščios grietinės 
2/3 puod. be jokių priemaišų 

jogurto 

1/4 puod. „Dijon"paruoštų gars
tyčių (mustard) 

2 šaukštai sukapotų šviežių 
krapų arba 2 šaukšteliai džiovintų 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Sumaišyt i grietinę, jogurtą ir 

garstyčias, subert i krapus ir pipirus. 
Uždengt i ir palaikyti šaldytuve, 
prieš pat iekiant svečiams. 

Padažą galima pagaminti pora 
dienų anksčiau ir laikyti šaldytuve, 
kol prireiks. 

P i k a n t i š k a s padažas 
1 vid. dydžio sukapotas svogū

nas 
1 žalias pipiras, smulkiai suka

potas 
1 šaukštas aliejaus 
1 puod. pomidorų padažo (cat-

sup) 
1/2 puod. „chili"padažo 
1/2 puod. raudono nesaldaus 

vyno 
1/2 citrinos, supjaustytos plono

mis riekutėmis (skersai) 
Pakepin t i svogūną ir pipirą 

karš tame aliejuje, dažnai maišant, 
kol šiek tiek suminkštės — apie 4 
min. 

Sukrėsti pomidorų padažą, „chi
li" padažą, supilti vyną ir sudėti cit
r inų r iekutes . Užvirti, sumažinti 
liepsną ir uždengus pavirti 10 min. 

Nuėmus nuo ugnies, atvėsinti 
iki kambar io temperatūros. Prieš 
patiekiant, išgriebti citrinų riekutes. 

Šį padažą galima pagaminti iš 
anksto ir laikyti šaldytuve. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS STASYS CON5TRUCTION 

GREIT PARDUODA 
"0^ r . First Landmark Reai ty 

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

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

.soffits*'. ..decks", ,,gutters",plokšti ir 
,,shingle" stogai; cementas, 

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

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

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge 
1-2 mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mies. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-$670-$710; 
- $770-5810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojama „studio" Lemonte 
su baldais. 

Yra internetas, kabelinė TV. 
Kaina $525/mėn. 

T e l . 7 0 8 - 4 7 6 - 1 1 5 5 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS [R 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t, 

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

SIŪLO DARBĄ 

(VAIRUS 
* 42 m. medikė ieško darbo senelig prie
žiūroje su gyvenimu arba gali išleisti 2 mėn. 
atostogų Vairuoja, turi rekomendacijas. Tel. 
702-238-9668 

* Moteris globoja ir prižiūri vyresnius 
žmones Vairuoja, gali gyventi kartu. Tel 773-
22 - -42' i. 

* 55 m. moteris eško darbo su gyvenimu. 
Ka-ba a-g: s<a *a '^o.a tun žalią Kortą Atiy-
" ^»>"3c »-p r ^ 3 Ž ° S " S S" 00 DQ' Cį:C"~a ^ 6 
773-2'6-6947 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTSONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
58.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

r Darbu i reikal ingi dažytojai, 
staliai su d a r b o patirtimi. 

Būt inai tu rė t i mašiną. 
Pageidaut ina , 

kad ka lbė tų rusiškai. 
Te l . 847-980-7887 . 

PARDUODA 

* Moteris es*c da-bc e* 
i y^ . a ^ s a- caavve-.. 

- A • — : / " P 

7~c r es SL> 

:agyver"; * Moteris za c z ^'et va'KuS 

v3"us /a-a^'^s "e S'5 509-3465 a"zz 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. HarlemAve. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847 845 3972 



U I U L U A ^ . : '_. fTT*l T f\š r\ f T D A I C J n i o m < 

Stuburo ir skausmo Koos 

NAFTOS PAKAITALŲ KLAUSIMU 
Esu užaugęs miške (mano tėvų 

ūkis buvo iš trijų pusių apsuptas 
miškų). Esu ten praleidęs vaikystę 
(nuo 7 iki 14 metų vasarą ganyda
vau karves ir avis apylinkės miš
kuose). Vėliau s tudi javau miški
ninkystę ir po to vienus metus dir
bau Utenos miškų urėdijoje, pa
dėdamas miškų urėdui. 

Sakoma, kad miško paukšt is 
žiūrti į mišką. Gal todėl ir Amerikoje 
50 metų teko praleisti ne Čikagoje ar 
Los Angeles, o Ohio valstijos pie
tinėje dalyje, Appalachian kalvų pa
pėdėje. Ir čia su miškais nenutrau
kiau ryšio. Jie čia sudaro apie 80 
proc. žemės ploto. Esu išvaikščiojęs 
didelę dalį savo apskrit ies (county) 
miškų. Todėl galiu tvir t int i , kad 
bent šio rajono ir artimųjų Kentucky 
bei West Virginia valstijų miškuose 
pagrindiniai medienos naudotojai 
yra ne žmonės, bet termitai . O ga
lėtų būti ir žmonės, ypač dabar, kada 
pradėjo trūkti naftos, kurią iš dalies 

galėtų pakeisti lapuočių mediena. 
Panaši padėtis yra ir daugelyje 

kitų Amerikos valstijų. Appalachia 
kalvose ąžuolai, klevai ir kiti lapuo
čiai sudaro per 80 proc. miškų. Mano 
miestelyje (25,000 gyventojų, tai, pa
gal lietuviškus mastus, sakytume — 
mieste) apie trečdalis automašinų 
yra lengvieji sunkvežimiai. Užuot ben
zino, kodėl jie negalėtų naudoti la
puočių malkų? O todėl, kad tokių sunk
vežimių negamina General Motors. 

Mes gal prisimename tokius 
sunkvežimius, kuriuos naudojo vo
kiečiai, kai karo metu Vokietijoje 
pradėjo trūkti naftos. Taigi, tokia 
technologija jau yra. Užuot atleidusi 
tūkstančius darbininkų, gal GN tu
rėtų paprašyti vokiečių, kad „pa
skolintų" šią technologiją? Tada gal 
GM galėtų dalį tokių sunkvežimių 
eksportuoti ir į Lietuvą, kur taip pat 
yra lapuočių medienos perteklius. 

Zenonas P r ū s a s 
Chillicothe, OH 

LIETUVIŲ KALBOS KEITIMAS 
Pagarba Ritai Survilaitei-Joh-

natan, JAV gimusiai lietuvaitei, už 
jos pasisakymą nekeisti lietuvių kal
bos rašybos („Draugas", 2005.11.09), 
kai tuo tarpu mes, kurie dar esame 
gimę ir gavę pradžios mokslą Lie
tuvoje, siūlome ją keisti. Ar ne tam 

mes steigėm ir leidom savo vaikus į 
lituanistines mokyklas, kad jie iš
moktų, pamiltų savo tėvų kalbą ir 
teisingai ją varotų? 

D a n g u o l ė Gr iganav ič i enė 
Darien, 

NUOSTABU 
Tai kokias išvadas galime pa

daryti iš „Draugo" vedamojo „Visų 
pirštai į save lenkti?" Kai valdiškų 
pareigų išnaudojimas save pratur
tinti yra priimtins elgesys ir nely
gintinas su vogimu? Ar tik mums 
suprasti , kad Brazauskas yra ginti
nas, o Juknevičienė į tar t ina ir turi 
būti tiriama? 

Paskut in is -sakinys: „Rodant 
pirštu į kitų etikos pažeidimus, rei
kia pasirūpinti, kad pirštas nepa-
linktų į save", primena prieš daugelį 
metų girdėtus Australijos parlamen
to sesijos užbaigos k laus imus ir 

atsakymus. Opozicija klausė, kodėl, 
prieš valdžiai pakeliant vienos tam 
tikros prekės tarifą, atsakingojo 
ministro komercinė bendrovė įvežė į 
kraštą didelį kiekį tos prekės? 
Valdančioji partija atsakė: „netepk 
kitų, nes ir tu pats būsi suteptas". 

Ar mūsų vertybės jau tiek nu
smukusios, kad šitoks elgesys mums 
jau moralus? Ar politikams pridera ne 
tik jų gaunamos algos, bet dar ir įvai
rus korumpuotas „pasirūpinimas"? 

Algis Kazlauskas 
Orland Park, IL 

KURI GERIAUSIA? 
Perskaičius Juozo Končiaus at

karpoje labai smulkia i aprašytą 
„American Airlines" lėktuve apsilei
dusį, taip sakant, „nepatarnavimą", 
visiškai jam pritariu ir dar noriu 
prie nepasitenkinimo pridėti savo 
„du centus". 

Prasčiausią, kada nors patirtą, 
patarnavimą turėjau, skrisdama mi
nėta oro linija iš Čikagos į Miami. 
nors ir ne į užsienį, bet visvien 3 vai. 
trunkančią kelionę. 

Buvau aprūpinta elektroniniu bi
lietu; tai geriausias būdas — negali 
jo pamesti, pamiršti ir niekas negali 
jo pavogti. Pridėtame tvarkaraštyje 
buvo perspėta —jokio valgio! Skren
dant pirmiausia pasirodė apvali pa
tarnautoja, siūlanti nusipirkti užkan
dos. Jeigu pageidavai ausinių (nie
kas jų nesiūlė), turėjai irgi susimokėti. 

Persėdus Miami į Čilės LAN lėk
tuvą, visai kita muzika. Besišyp
sančios, grakščios patarnautojos tuo
jau nemokamai išdalino ausines. Po 
to siūlė gėrimus, gerą vakariene — 
taip pat nemokamai. 

Kokia yra geriausia oro linija0 

Anglų „British Airways" ir vokiečių 

„Lufthansa" yra labai puikios. Ta
čiau visas oro linijas pralenkia 
Australijos „Qantas". 

Jau seniai matytame filme 
„Rainman" svarbiausias veikėjas 
Dustin Hoffman, vaidinęs autizmo 
liga sergantį vaikiną, išskyrė iš visų 
oro linijų pirmaujančią ,,Quantas", 
esą, ji niekad savo istorijoje ne
turėjusi jokios katastrofos. 

Prieš trejetą metų teko patiems 
patirti australų nepakartojamą pa
tarnavimą. Per 16 vai. skrydį iš JAV 
į Sydney patyrėme nepalyginamą ir 
neįprastą lepinimą. Su šypsena bu
vo išdalintos ausinės, trumpos koji
naitės, „kaukės", kad galėtume pri
dengti akis ir ramiai miegotume. 
Buvo išvežioti karšti, drėgni rankš
luosčiai rankoms nusivalyti. O jau 
maitino ir girdė, penėjo, kaip tas 
žąsis Lietuvoje prieš Kalėdas... Visą 
naktį tarp vakarienės ir pusryčių 
vaišino įvairiais saldainiais. Aus
tralai pasižymėjo nuoširdžiu drau
giškumu, mandagumu bei ypatingu 
atidumu savo keleiviams. 

Stasė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

J O N A S V.PRUNSKIS, MD 
7ERR1 DALLAS PRUNSKJS, MC 

MAJNAK v. PANA, MD 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.iliinoispaip..com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 
' A R D O L ; ^.^LJ-Z _-. 
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Kab. te!. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTCuA 

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

Valandos pagai susitarimą 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 w 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

EJGENE G. DECKER DDS; P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angSskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

LIETUVA TUŠTĖJA - KODĖL? 
Per 15 metų iš Lietuvos išvyko 

apie 300,000 žmonių. Tai apie 8 proc. 
visų Lietuvos gyventojų. Vienas 
kitas jau sugrįžo, nors sugrįžusiųjų 
tikslesnis skaičius nėra žinomas. 

Beveik visi išbėgo iš namų ge
resnio gyvenimo ieškoti, bet ne visų 
priežastys yra vienodos. Noriu čia 
paminėti penkių žmonių „istoriją". 
Visi jie man asmeniškai gerai žino
mi, pažįstami. Vienas net mano gi
minaitis. Su visais teko gerai išsi
kalbėti. 

Nr. 1 yra 28 m. nevedęs vyras. 
Gyveno Kaune, dirbo auto mecha
niku. J i s Anglijoje dvejus metus 
dirbo žemės ūkyje. Dirbo ilgas va
landas — nuo ankstyvo ryto ligi vė
laus vakaro. Susi taupė pinigų, grįžo 
į Kauną, kur jis dabar turi savo ver
slą: automobilių taisymo dirbtuvę. Iš 
Lietuvos vėl išvykti j is neplanuoja. 

Nr. 2 yra 40 m. vyras, inži
nierius, vedęs, du vaikai. Gyvena 
Žemaitijoje. 15 mėnesių dirbo Airi
joje prie s tatybų. Šiek tiek susi
taupė. Šiemet grįžo į namus. Dirba 
Šiauliuose. Žada vėl. progai pasi
taikius, metus kitus kur nors pa
dirbėti — Airijoje, Anglijoje ar Vo
kietijoje. J is man sakė: jeigu uždar
biai Lietuvoje būtų kiek geresni, jis į 
užsienį nevyktų. 

Nr. 3 yra 22 m. s tudentas iš 
Vilniaus. J au pusantrų metų gyvena 
ir dirba krautuvėje Londone. Išvyko 
į Londoną todėl, kad tenai jau kuris 
laikas gyvena ir dirba jo sužadėtinė. 

Planuoja susitaupyti pinigų ir grįžti 
į Vilnių baigti studijų. 

Nr. 4 yra 43 m. moteris. Gyveno 
Panevėžyje. Turėjo vyrą ir du vai
kus . Dirbo krautuvėje. 1999 m. 
vyras išvyko į Angliją. Ši moteris 
tada išsiskyrė su vyru, ištekėjo už 
amerikiečio. Dabar ji gyvena su 
abiem vaikais JAV. Į Lietuvą grįžti 
nežada, nebent tik atostogų. 

Nr. 5 — visa šeima: tėvai ir du 
sūnūs. Tėvas yra inžinierius, o žmo
na gydytoja. Alytuje turėjo namą ir 
gerus darbus. Visi keturi jau keleri 
metai gyvena JAV. Abu tėvai dirba, 
sūnūs jau studentai. Į Lietuvą grįžti 
neplanuoja. 

Kaip jau (ypač čikagiečiams) yra 
gerai žinoma, Čikagoje šiuo metu 
esą keliolika (kai kas sako — kelias
dešimt) tūkstančių vad. trečiaban-
gininkų. Vieni jau gerai įsikūrę, turi 
verslą, krautuves, namus, mašinas. 
Kiti vos pragyvena. Mano (ne vi
siškai patikrintomis) žiniomis, apie 
trečdalis šių naujųjų imigrantų no
rėtų sugrįžti į Lietuvą, apie trečdalis 
dar nėra apsisprendę, o apie treč
dalis nežada grįžti. Tai normalus 
imigrantų vaizdas. 

Lenkijoje, Latvijoje, Slovakijoje 
padėtis panaši. Mažiau žmonių, beje, 
yra iš Estijos ir Vengrijos. Jeigu 
Lietuvoje gyvenimas smarkiai page
rės, mažiau iš jos išvyks žmonių, 
daugiau sugrįš namo. 

A n t a n a s Klimas 
Rochester, NY 

DĖL VESTUVIŲ ATMINIMO LENTOS 
Kadaise kun. Vytautas Bagda-

navičius, MIC sdabar jau miręs) ke
lis kar tus yra man pasakojęs apie 
popiežiaus Jono Pauliaus II tėvų 
vestuves, kurios įvyko Vilniuje. Apie 
tai kun. V. Bagdanavičius tvirtino 
sužinojęs, bes ikalbėdamas su po
piežiaus motinos Emilijos Kčeraus-
kaites giminaičiais. 

Prieš kuri laiką, kai ši įdomi 
žinia pasiekė mane. kilo mintis, kaci 
šioms svarbioms istorinėms vestu
vėms a tmint i reikėtų pagamint i 

menišką metalinę lentą, kuria galė
tume papuošti Vilniaus katedrą. 
Ryžausi laišku atsiklausti popie
žiaus, ar jis sutiktų lentą palaiminti. 
Gavau iš Vatikano popiežiaus Jono 
Paul iaus II atsakymą: ,,Koi esu 
gyvas, tokiais dalykais nesidomiu". 

Dabar popiežius jau yra miręs. 
Atėjo laikas minėtą istorinę lentą 
Vilniaus katedrai parūpinti. 

K u n . E u g e n i u s Gerul i s , Th.d 
Naperv :i. 

http://www.iliinoispaip..com
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STOR!]OS PAMOKA MUZIEJUJE 
Kas buvo pirmieji dabart inėje 

Lietuvos teritorijoje? Kuo jie už
siėmė? Kokios gentys gyveno V—EK 
a. Lietuvos teritorijoje? Kokią reli
giją išpažino aisčiai, jotvingiai? Tai 
tik keletas klausimų, a t sakymus į 
kuriuos nutarėme suras t i ne va
dovėlyje, o Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Kai Balzeko muziejaus 
direktorė Rita Janz dalyvavo Čika
gos lituanistinėje mokykloje supa
žindinant mokytojus su muziejaus 
veikla, ne vienam mokytojui kilo 
mintis pasinaudoti visai šalia esan
čiu kultūros židiniu. Lapkričio 12 d. 
Čikagos li tuanistinės mokyklos šeš
tokai rinkosi ne į mokyklą, o į mu
ziejų. Daugelis čia buvo pirmą kar
tą. Mokydamiesi istoriją iš vado
vėlio, klausydamiesi mokytojos pa
sakojimų, moksleiviai dažnai nesu
pranta istorinių sąvokų, neįsivaiz
duoja daiktų ir į rankių, naudotų 
prieš kelis šimtmečius. Tai buvo 
puiki galimybė tuos d a i k t u s pa
matyti savo akimis. Apsi lankymas 
muziejuje prasidėjo labai jaukioje 
kino salėje, kur žiūrėjome doku
mentinį filmą apie Lietuvą. Šeštokų 
tarpe yra moksleivių, gimusių JAV, 
taip pat vaikų, seniai atvykusių čia 

ir nedažnai nuvykstančių į Lietuvą. 
Tad filmas buvo tarsi įvadas, leidęs 
mums pajausti, kad Lietuva, nors 
toli, bet yra šalia. Muziejuje yra 
puikus vaikų kampelis. Čia įdomu ir 
mažesniam, ir didesniam. Direktorė 
papasakojo apie pirmuosius gyven
tojus ir jų darbo medžioklės įran
kius. Vaikus sužavėjo titnaginiai 
įrankiai — vieni iš seniausių eks
ponatų muziejuje. Įdomu buvo ste
bėti ir vaikų susidomėjimą gintaro 
dirbiniais, jo spalvų įvairove, senais 
ginklais ar tautinių lėlyčių kolekcija. 
Šeš tokai buvo supažindinti su 
visomis ekspozicijomis, aprodytos 
muziejaus patalpos, papasakota apie 
daugelį renginių, vykstančių čia 
savaitgaliais. Muziejus tikrai turi 
pa rengęs įdomią ekspoziciją apie 
karą, kurią apžiūrėti ir pasakojimų 
paklausyti planuojame ateityje. 

Istorijos pamoką muziejuje 
baigėme pratimu — testu, kurį pa
rengė R. Janz, taip užtvirtindami 
viską ką išgirdome ir pamatėme, o 
ta ip pa t ištrauka iš filmo — spek
taklio „Herkus Mantas", pastatyto 
Kauno pilyje. 

Dėkojame diretorei R. Janz už 
nuoširdų priėmimą ir nepakarto-

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 

LV 112-tos kuopos veikla 
Seniai Amerikoje gyvenantieji 

lietuviai žino apie Lietuvos Vyčius. 
Ši organizacija buvo įkur ta norint 
apsaugoti tuometinius lietuvius ir 
jų jaunąją kartą nuo svetimųjų 
įtakų. Apie Lietuvos Vyčių įsikūrimą 
ir jos veiklą gražiai ap ra šė kun. 
William Volkovičius knygoje ,,75 m. 
Lietuvos Vyčių veiklos Amerikoje". 
Skaitant šią knygą galima pastebėti, 
kad ši organizacija praėjo per 
audringus laikotarpius. Metų bėgy
je, kaip ir kiekviena išeivijos orga
nizacija susidūrė su „maišymo ka
tilu" gyvenant sve t imame kraš te . 
Mišrios vedybos, lietuvių kalbos pa
miršimas, bet vis vien išlaikė lietu
viškas tradicijas. 

Lietuvos Vyčiams dažnai sako
ma, kad jie primiršo kalbėti lietu
viškai. Dalyvaują šioje veikloje turės 
pripažinti, kad ne visi nariai kalba 
lietuviškai, bet jų š i rdys yra su 
Lietuva. Skaitant Vyčių istoriją ten 
rasime, kad Lietuvos Vyčiai labai 
daug prisidėjo prie lietuvių tautos 
gerovės gerinimo a tgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, pas iunčiant mili
jonus dolerių ver tės pa ramą jos 
gyventojams. Lietuvą okupavus. Lie
tuvos Vyčių kuopos įsijungė į Lie
tuvos vadavimo darbus. Kuopų na
riai, vadovai įsijungdavo į demons
trantų eiles, laiškų rašymo akcijas 
Amerikos valdžiai. Iš Vyčių istorijos 
matome, kad, ir neka lban t lietu
viškai, galima daug padaryt i Lie
tuvai. 

112-tos kuopos nariai yra gana 
veiklūs, jie dalyvauja visuose suva
žiavimuose, choro veikloje, lanko 
mirusių narių kapus. Ši kuopa yra 
gausiausia visoje Amerikoje. Sąra
šuose turi net 220 nario mokestį 
užsimokėjusiu nanu Kuopoa nariai 
renkasi kas ketvirtas mėnuo, t;k dėl 
'iid'.-!;;- . - > K . , I , ^ : : . ' \><, r)r; i - : i i ;c>(-;u 

apylinkes. Ankstyvesniais laikais 
daugelis gyveno arčiau vienas kito, 
būdavo daug lengviau visiems 
sus i r inkt i . Paskut inis šių metų 
112-tos kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 dieną 7 vai. vakare Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Valdyba kviečia visus narius 
kuo gausiau dalyvauti ir paben
drauti artėjant metų pabaigai ir 
pasidalinti mintimis artėjant Kris
taus Gimimo šventei — Kalėdoms. 

Susirinkimo metu bus apžvegti 
praeinančių metų nuveikti darbai ir 
taip pa t gvildenami ateinančių 
veiklos metų rūpesčiai. Valdybos 
išsiųstuose pranešimuose prašoma 
nepamiršti ir Lietuvoje vargstančių. 
Pasibaigus valdybų pranešimams, 
meninę programą atliks ,,Blesses 
Sacramment" choras. Šį chorą su
daro paaugliai: mergaitės ir ber
n iukai . Chorui vadovauja Anna 
Pacek, anūke garsiosios Giedraičių 
šeimos (Simonetos Giedraitytės — 
Pacek dukra). Šiame chore dainuoja, 
gieda per 30 jaunuolių. Muzikas 
Antanas Giedraitis buvo ilgametis 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos vargonininkas. Visa Giedraičių 
šeima yra labai muzikali. Parapijos 
klestėjimo laikais suruošdavo daug 
pasirodymų lietuvių visuomenei. 

Po metinio susirinkimo ir me
ninės dalies, 112-tos kuopos nariai 
kviečia narius ir visuomenę kalė
diniam pabendravimui. Asmenys, 
norį dalyvauti, turi pranešti Juli
jai Zakarkai tel: 708-425-5015. 
Lietuvos Vyčių kuopos valdyba 
kviečia ir naujai atvykusius lietu
vius įsijungti į šią garbingą organi
zaciją, švenčiančią 93-čiuosius veik-
los metus. 

A n t a n a s Paužuol i s 

ČLM 6 skyriaus mokiniai Balzeko lietuvių kultūros muziejuje po istorijos pamo
kos. 

jamą pamoKą, o tevenams saKome 
ačiū už suteiktą galimybę apsi
lankyti čia. Kviečiame ir kitus, va
žiuojant pietine Pulaski gatve, 
stabtelėti ir praleisti valandėlę ap
žiūrint ekspozicijas, pabendrauti su 

nuoširdžiais muziejaus darbuotojais, 
ir galbūt a t ras i te dar vieną ne
atrastą lietuvišką salelę... 

Audronė Sidaugienė 
ČLM 6 skyriaus mokytoja 

Respublikinis mokinių konkursas 
„LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ 

BEI NETEKČIŲ ISTORIJA" 
Mes nepakeisime XX a Lietuvą 

ištikusios skaudžios praeities, tačiau 
privalome to metų įvykių nepa
miršti. 

Tad kviečiame visus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šeimos na
rius — jaunuolius (5-12 klasių) da
lyvauti konkurse „Lietuvos kovų už 
laisvę bei netekčių istorija" ir pa
pasakoti rašinio, piešinio ar dainos 
pagalba savo tėvų, senelių, prose
nelių gyvenimo istoriją ir Tėvynės 
ilgesį sudėtingu pokario laikotarpiu. 
Šis konkursas — tai mokinių nefor
maliojo papildomojo patriotinio ir 
pilietinio ugdymo projektas, kuris 
stiprins tarpdalykinius ir integra
cinius ryšius, skatins mokinių darnų 
fundamentalių žinių ir pasau
lėžiūros santykį, humanistinių ver
tybinių nuostatų formavimąsi. 

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras (toliau 
— LGGRTC) jau eilę metų orga
nizuoja šį tradiciniu tapusį respub
likinį mokinių konkursą. 2004— 

2005 m. konkurse „Lietuvos kovų už 
laisvę, kariuomenės bei netekčių 
istorija" dalyvavo 792 mokiniai, iš jų 
8 mokiniai iš lietuviškų mokyklų 
užsienyje ir iš mokyklų, esančių prie 
Lietuvos ambasados, t.y. 5 valstybių: 
Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Ka
zachstano, Rusijos ''Irkutsko). 

Šiais metais konkursas rengia
mas bendradarbiaujant su Švietimo 
ir mokslo ministerija, VšĮ Vilniaus 
mokytojų namais, Valstybiniu pilie
tinio pasipriešinimo rengimo centru 
prie KAM ir Vilniaus vid. interna
tine m-la „Lietuvių namai". 

Mokiniams siūlomos konkurso 
temos yra internetiniame puslapyje 

http://wwwgenocitd.lt 
Darbus galima siųsti iki 2006 m. 

kovo 31 d. 
Papildoma informacija teikia

ma: LGGRTC Memorialiniame de
partamente telefonais 8-52314148, 
2314149, ei. paštu inga@genocid.lt 
adresu Didžioji g. 17/1 01128 Vil
nius. 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Šv ie t imo premiją" moky

tojui , kuris i lgus metus d i rbo šviet imo darbą JAV lituanistinėse 
mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių l i tuan is t in ių mokyklų mokyto jų , kurie 
pasižymėjo lietuviško šviet imo srityje, vadovėlių bei knygų leidime 
ir redagavime, ilgus metus d i rbo arba tebedirba mokytojo-vedėjo 
darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodž io 31 d . adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., VVestlake Village, CA 
91361. 

Ver t in imo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pir
mininkė Dalilė Polikaitienė. 

Švietimo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 
m. - Juliui Šarkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 - Elenai 
Ruzgienei. 

2005 metų Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 

http://wwwgenocitd.lt
mailto:inga@genocid.lt
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Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Pastatas — žemės drebėjimų priežastis? 
Seisminis aktyvumas Taipei pa

didėjo po to, kai šiame mieste buvo 
pastatytas aukščiausias pasaulyje 
pastatas „Taipei 101". Todėl geologai 
susidomėjo, ar šis pas ta tas gali būti 
kaltas dėl stichinių nelaimių tikimy
bės padidėjimo. 

Geologas Lin Cheng-horng, dir-
bantis Žemės mokslų institute (Tai-
vanas), sakė, kad Taipei baseine, ku
riame gyvena apie 7 mln. žmonių, 
seisminis aktyvumas istoriškai yra 
žemas. 

Bet nuo 508 metrų aukščio dan
goraižio statybų pradžios 1997 me
tais mieste buvo jun tama daugiau 
žemės mikrodrebėjimų (2.0-2.5 balų 
pagal Richter skalę stiprumo). 

2004 metų spalį ir 2005 metų 
kovą tiesiai po ,,Taipei 101" įvyko du 
žemės drebėjimai, kurių stiprumai 
atitinkamai buvo 3.8 ir 3.2 balo, 
sakė geologas. 

„Yra šiokia tokia galimybė, kad 
žemės drebėjimų priežastimi tapo 
neseniai vykusios aukščiausio pa
saulyje pastato statybos", — savo 
straipsnyje, kuris spausdinamas 
žurnale „Geophysical Research Let-
ters", rašė L. Cheng-horng. 

„Teipei 101" atstovas spaudai 
Michael Liu sakė, kad nors ir gerbia 
akademiko požiūrį, bet begali nepa
minėti, kad 101 aukšto pastato pro
jektas buvo palaimintas Taivano vy
riausybės ir atitiko visus vyriausy
bės nus ta ty tus aplinkosaugos ir 
geologinius s tandartus . 

Taivane žemės drebėjimai nėra 
retenybe, nes ši šalis yra seismiškai 

aktyvioje Ramiojo vandenyno ba
seino dalyje, bet pats Taipei praeity
je drebėjimų jusdavo minimaliai, nes 
yra už vakarinės Filipinų jūros plat
formos ribos. 

Žemės drebėjimo priežastis -
staigus žemės plutos įtrūkimo pos
linkis. Slėgis į išorinį žemės sluoksnį 
slegia trūkio puses vieną prie kitos 
tol, kol uolienos staiga praslysta ir 
bangomis atpalaiduoja didelį kiekį 
energijos, kuri priverčia žemę dre
bėti. 

L. Cheng-horng sakė, kad „Tai
pei 101" svoris yra 700,000 tonų ir 
apskaičiuotas vertikalus spaudimas 
į pastato pamatus yra 4.7 baro. Dalis 
šio slėgio perduodama viršutinei 
žemės plutos daliai, nes po Taipei 
baseinu esantis nuosėdinių uolienų 
sluoksnis yra labai minkštas. 

„Jei trūkis yra ties slydimo riba, 
tai šiek tiek padidėjęs spaudimas 
gali sukelti žemės drebėjimą. Tai pa
našu į paskutinį šiaudą, kuris su
laužo kupranugariui nugarą", — sa
kė geologas. 

Tačiau tai, pasak jo, tėra tik teo
rija, nes jis negalėjo nustatyti, ar 
„Taipei 101" tikrai atsakingas už 
Taipei regiono seisminio aktyvumo 
padidėjimą pastaraisiais metais. 

Jis pasiūlė mintį, kad Taivane 
reikėtų įrengti jautresnius žemes 
drebėjimų jutiklius - dauguma jų 
dabar įrengti virš žemes, skirtingai 
nuo Japonijos, kurioje daugiau nei 
1,000 jutiklių yra užkasta šimtų 
metrų gylyje. 

BNS 
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mirus, reiškiame užuojautą jo šeimai: žmonai BI
RUTEI, sūnui KONSTANTINUI, dukrai MARIJAI, 
seseriai STANISLAVAI, jos vyrui ALGIRDUI DI
DŽIULIUI, broliui PRANUI ir jo žmonai RAIŠAI. 
Mes liūdime kar tu su jumis. 

Nora Burba -Trulsson su vyru Jorgen, 
Marytė Burbaitė ir Kostas Burba 

APTIKO REGENERACIJOS PASLAPTĮ? 
Utah universiteto (JAV) moks

lininkai nusta tė , kad slopinant pla-
narijų suaugusių kamieninių ląs
telių geną smedwi—2, šie pusės cen
timetro ilgio kirminai negali atlikti 
biologinio proceso, kuris moksli
ninkus stebino daugybę šimtmečių 
— regeneracijos. 

Tyrimo rezul tatai spausdinami 
lapkričio 25 dienos žurnalo „Nature" 
numeryje. Tyrimo vadovas — Ho-
ward Hughes medicinos isnt i tuto 
(JAV) tyrinėtojas ir neurobiologijos 
bei anatomijos profesorius Utah uni
versiteto medicinos mokykloje moks
lų daktaras Aiejandro Sanchez Al-
varado. Sustabdžius geno smedwi-2 
veikimą k i r m i n a m s ne tik ne
prasideda regeneracinis a tsakas po 
amputacijos, bet ir stebimi neigia
mai gyvūnų, kur iems nebuvo atl ikta 
amputacija, pokyčiai: palaispniui 
mažėja jų galvų galiukai, susiveja 
kūnas, suyra audiniai . Šie defektai 
yra labai panašūs į tuos, kurie stebi
mi, kai mir t inomis spinduliuotės 
dozėmis suna ik inamos planarijų 
kamienines ląstelės. Tačiau esminis 
skirtumas šiuo atveju yra tame, kad 
defektus, panaš ius į sukeltus apšvi
tinimo, mokslininkai galėjo stebėti 
net ir tada, kai planarijų organiz
muose buvo veiklios kamienines ląs
telės, tik jose nebuvo smedwi-2 
geno. 

Toks r ezu l t a t a s verčia daryti 
stebinančią prielaidą: instrukcijos, 
kad dukter inė kamieninė ląstelė 
turės diferencijuotis regeneracijos ar 
audinių vientisumo palaikymo tiks
lu, perduodamos dar motininės 
ląstelės dalijimosi metu. „Kai pašali
nama smedwi-2 molekule, gyvūnas 
būna pasmerktas žūti, nes dukte
rinių ląstelių funkcijos labai smar
kiai sutrikdomos", — sakė A. San
chez Alvarado. Praėjusį pavasarį tas 
pats mokslininkas su kolegomis žur
nale „Developmental Celi" publikavo 
straipsnį apie tai , kad genų nuslopi
nimo metodu, vadinamu RNR inter
ferencija, jie nuslopino daugiau nei 
1,000 planarijų genų ir kai kuriuos 
iš jų įvardijo kaip labai svarbius 
regeneracijai. Žurnale „Nature" pub
likuotas tyr imas visą dėmesį skyrė 
vienam tokiam genui ir suteikia 
naujų genetinių žinių apie planarijų 
regeneraciją. 

Planarijos j au ilgą laiką stebina 

mokslininkus savo gebėjimu rege-
neruotis. Perpjovus kirminą pusiau 
išauga du kirminai. Net ir maža pla
narijos dalis gali išaugti į visą indi
vidą. Mokslininkai žino, kad planari
jų kamienines ląstelės, vadinamos 
neoblastais, yra visos regeneracijos 
pagrindas, bet jų tikslus vaidmuo 
nustatinėjamas tik dabar. 

Kai dalijasi gyvūno kamieninė 
ląstelė, susiformuoja dvi dukterinės 
ląstelės. Viena iš jų tampa nauja ka
mieninė ląstele, o kita gali diferenci
juotis į ląsteles, iš kurių formuojasi 
kaulai, audiniai ar kitos organizmo 
dalys. Antrasis ląstelių tipas atlieka 
ir regeneracijos funkciją arba pa
laiko audinių formą ir funkciją pa
keisdamos žuvusias ląsteles — taip 
palaikoma organizmo homeostazė. 
Nuslopinus smedwi-2 mokslininkai 
nustatė šio geno koduojamo baltymo 
funkciją reguliuojant dukterinių ląs
telių normalią diferenciaciją ir 
funkciją. 

Mokslininkai pasiūlė tris teori
jas, aiškinančias, dėl ko sutriko kir
minų regeneracija, pašalinus smed-
wi-2 baltymą: n Kamienines ląstelės 
nereagavo į audinių pažeidimą ar 
homeostazės palaikymo signalus; n 
Kamienines ląstelės dalijimosi re
zultatui nepavyko migruoti į reikia
mus audinius; n Dukterinės ląstelės 
nežinojo kaip diferencijuotis. 

Buvo nustatyta, kad kamienines 
ląstelės sveikai reagavo į amputaci
ją, nes žymiai padidėdavo jų proli
feracija, o jų dukterinės ląstelės sėk
mingai nukeliaudavo į audinius, 
kuriuose vyko homeostazės atstaty
mo procedūra. Tačiau mokslininkai 
taip pat išsiaiškino, kad kai dukte
rinės ląstelės pasiekia savo taikinį, 
jos nesugeba tinkamai diferencijuo
tis. 

„Smedwi-2 molekulės kažką 
padaro kamieninių ląstelių pali
kuonių specifikacijai ankstyvoje jų 
egzistavimo stadijoje, dėl to pakinta 
jų sugebėjimas diferencijuotis į tin
kamą ląstelės tipą", — sakė moks
lininkas. Nustatyti, kaip ši molekulė 
pakeičia kamienines ląsteles — kito 
tyrimo, kurį jau planuoja moks
lininkai, tikslas. Jų tyrimo rezulta
tai gali būti labai svarbūs, nes į 
smedwi-2 panašių genų randama 
augaluose, gyvūnuose ir žmonėse. 

ELTA 

MIRTINAS BUČINYS 
15 metų kanadie tė Chris t ine 

Desforges mirė po aistringo bučinio 
su savo vaikinu. Paaiškėjo, kad jau
nuolis prieš pasimatymą suvalgė 
sumuštinį su riešutų sviestu, ku
riam Kristina buvo alergiška. 

Nors mergina tučtuojau buvo 
nugabenta į ligoninę, ji mirė, kadan
gi gydytojai neįstengė nuslopinti jos 
alerginės reakcijos. 

Žemės riešutų, iš kurių gamina

mos riešutų sviestas, sukeliamos 
alergijos požymiai — išbėrimas, 
kraujospūdžio kritimas ir veido bei 
gerklės pabrinkimas, kartais net 
nebeleidžiantis kvėpuoti. 

Pastaraisiais metais vis daugiau 
žmonių darosi alergiški žemės riešu
tams. Vien tik Jungtinėse Valstijose 
jų yra apie 1,5 mln. Šio reiškinio 
priežastys kol kas nežinomos. 

PAP-ELTA 
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• A r t ė j a K a l ė d o s ir Nauj ie j i 
metai . Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, paž įs tamus pasveikin
ti per „Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo teks tu ir 20 dol. čekį 
siųskite „Draugo" administracijai. 
Mielai išspausdinsime Jūsų sveiki
n imus mūsų dienraštyje. 

• Č i k a g o s l i e t u v i ų Šak ių klubo 
metinis susir inkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
nar ių dalyvavimas būt inas. 

• G r u o d ž i o 8 d. — pr iva loma ka
ta l ikams šventė — Švč. Mergelės 
Marijos Nekal tas Prasidėjimas. Tą 
dieną visiems ka ta l ikams privalu 
dalyvauti šv. Mišiose. 

• A m e r i k o s l i e t u v i ų inž in ier ių 
ir a rch i tek tų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius tradicinio kalėdinio 
susirinkimo metu gruodžio 9 d., penk
tadienį, 7:30 vai. v. Jaunimo centro 
kavinėje paminės šio Čikagoje gimu
sio lakūno skrydžio jubiliejų. Prane
šimą apie antrąjį t r ansa t l an t in į 
skrydį ir jį atl ikusį lakūną F. Vaitkų 
paruošė aviacijos entuziastas, Lie
tuvos aeroklubo garbės narys, ilga
metis „Technikos žodžio" redakto
r ius Vytautas Peseckas. 

• G r u o d ž i o 10 d., šeš tadienį , 5 
vai. v. Jėzui tų koplyčioje, 5600 S. 
Claremont Ave. Čikagoje, adventinės 
susitaikymo pamaldos. Po to — šv. 
Mišios. Gruodžio 11 d. nuo 9:30 vai. 
r. bus klausoma išpažinčių, 10:30 
vai. r. šv. Mišios ir pamokslas. Pa
maldoms vadovaus tėvas Rytis 
Gurkšnys, SJ. Po pamaldų jėzuitų 
svetainėje — vaišės. Kviečiami vai
kučiai ir tėveliai. Vaišes ruošia Juo
zas ir Jurgi ta Sėdžiai. 

• J A V L B S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruodžio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakar ienė bei tradicinė Prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 773-
476-2655 (Birutė Podienė) 

• Pa la iminto jo J u r g i o Ma tu l a i 
čio misijos choro tradicinis Kalėdinis 
koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų PLC salėje bus 
pietūs, o po pietų — koncertas. Prog
ramoje da lyvaus : misijos choras, 
vadovaujamas J ū r a t ė s Lukminie-
nės, chormeisterė Rasa Poskočimie-
nė, vaikų choras „Vyturys", vado
vaujamas Dar iaus Polikaičio, solis
tės bei ins t rumental is ta i . Bilietai į 
koncertą parduodami prie įėjimo į 
bažnyčią arba juos galima užsisa
kyti tel. 815-588-0494. Visi kviečia
mi dalyvauti koncerte ir parsinešti 
namo lietuvišką kalėdinę nuotaiką. 

• G e n o v a i t ė B i g e n y t ė , L i j ana 
Kopūstaitė-Paulett i , žinomos solis-

Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Poiikaitytė. flei-

. Dainora Petkevičiūtė, smui-
. kininke, Povilas Strolia, gitaristas. 

Onė Kt-relytė. pranešėja - visi 
šie talentai dalyvaus Palaimintojo 
Jurg io Matulaičio misijos choro 
Kalėdin iame koncerte. Koncertas 
jvyks gruodžio 11d . 1:30 vai. p.p. Po 

pamaldų 12 vai. bus pietūs, po pietų 
— koncertas. Bilietai pietums ir į 
koncertą parduodami nuo lapkričio 
27 d. prie įėjimo į bažnyčią. Taip pat 
juos galima užsisakyti paskambinus 
Irenai Jakštienei tel. 815-588-0494. 

• G r u o d ž i o 14 d. 12 vai. ALTo 
sąjungos Čikagos skyrius kviečia į 
Kūčių popietę Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd„ Chicago, IL. Visus narius kvie
čiame gausiai dalyvauti. Apie daly
vavimą malonėkite pranešti tel. 708-
499-2172. Auka - 10 dol. 

• P e d a g o g i n i s lituanistikos ins
t i tutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d., 12 vai. p.p. Į šventę ateiti 
maloniai kviečiame studentus, jų 
šeimų narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Č i k a g o s lituanistinėje mokyk
loje vyks net keturios kalėdinės eg
lutės. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 9 
vai. r. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje su Kalėdų seneliu vaidins 1 - 3 sky
riaus mokiniai, o tuo pat metu kavi
nėje savo vaidinimą Kalėdų seneliui 
rodys patys mažiausi mūsų moki
nukai. 11 vai. didžiojoje salėje vyks 
4-6 skyrių kalėdinis vaidinimas, o 7-
10 klasių mokiniai savo inscenizuo
tas pasakas rodys mažojoje salėje. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

• Mie l i tėve l ia i ir vaikučiai . 
Kviečiame visus į kalėdinę eglutę 
„Rasos" lituanistinėje mokykloje 
gruodžio 17 d. 12 vai. Naperville. Jū
sų lauks moksleivių paruošta pro
grama, Kalėdų senelis su dova
nėlėmis, vaišės ir linksmybės. Bi
lieto kaina vaikui - 3 dol., suaugu
siam - 6 dol. Surinktos lėšos ski
riamos „Rasos" lituanistinei mokyk
lai. Tel. pasiteiravimui: 630-854-
9224 (Aivarą) arba 815-823-5955 
(Loreta). Paskubėkite, bilietų skai
čius ribotas. Lauksime Jūsų. šven
tės organizatoriai - „Rasos" litu
anistinė mokykla, Naperville ben
druomenė ir Kalėdų senelis. 

• U n i o n P i e r Lietuvių draugi ja 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• N u o s t a b i o s šeimininkės gami
na tradicinius kūčių valgius Atei
tininkų kūčių šventei, kuri įvyks 
gruodžio 18 d. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi norintys dalyvauti malo
niai kviečiami. Laukiame visų. Re
gistruotis pas Oną Daugirdienę tel. 
630-325-3277. 

• Gruodžio 18 d., sekmadienį, 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks prieškalėdinis pabendravi
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytės. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• Gruodžio 18 d., sekmadienį, 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje. Beverly Shores lietuvių klu-

Skelbimai 
Advokatas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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. 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalte #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

bas kviečia į Kalėdinį pabendravimą. 

• Gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas, Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį. Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudaitis, 
SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• N o r i n t sukelti sus idomėj imą 
Šv. Raštu, jau trečius metus ruošia
ma stovykla pavadinta „Biblijinę 
stovykla". Ji skirta 1 - 6 skyriaus 
vaikams. Stovykloje bus žaidimų, 
vaidybos, sporto, video, pokalbių ir 
visokių užsiėmimų, kurie pritaikyti 
tikėjimo pažinimui. Stovyklai vado
vaus Pal. J. Matulaičio vaikų Mišių 
pastoracijos grupelė kartu su kun. 
Vaidotu Labašausku ir jaunaisiais 
savanoriais. Stovykla gruodžio 27-
28 dienomis vyks Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Ave., Lemont, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. v. Mokestis - 40 
dol. vaikui už abi dienas. Vietų skai
čius ribotas, todėl prašome užsire
gistruoti iki gruodžio 12 d. Infor
macija ir registracija tel. 708-352-
3405 (Grasilda Reinytė-Petkienė) 
arba e-paštu: grasilda@sbcglobal.net 

• Maloniai kviečiame dalyvauti 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d.. 
Jaunimo centro pokylių salėje. 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
rienė. 9:30 vai. v. šokiai (gros A. Bar-
niškis). 12 vai. sutiksime Naujuo
sius. 12:45 ryto - šaltas ir karštas 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir "VVoodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773 -582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

užkandis, o vėliau - šokiai, šokiaij 
šokiai. Auka - 70 dol. Tel. pasitei
ravimui ir vietų užsisakymui: 773-
925-6193 (Vaclovas Momkus) arba 
773-767-5609 (Jurgis Vidžiūnas). 

• Sausio 7 d. 10:30 vai. r. per Mi
šias ir po jų kalėdinis vaikų koncer
tas „Dovana kūdikėliui Jėzui". Ap
silankys ir kalėdų senelis. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

• Mažos ios L i e tuvos fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka 
remti mūsų pastangas išleisti ke
turių tomų „Mažosios Lietuvos en
ciklopediją". Tai yra originali ir uni
versali enciklopedija, vengianti tary
binių enciklopedijų rašinių, sovietų 
bruktų terminų ir pavadinimų. Pra
šome siųsti aukas adresu: Mažosios 
Lietuvos fondas, 908 Rob Roy PI., 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 

• Lietuvių m e n o a n s a m b l i o 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
..Dainava", sveikinimus siųskite ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksi-nis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis — 100 dol.; pusė puslapio — 50 oi. 

SKELBIMAS 
JAUNA MOTERIS IEŠKO (perka) 

darbo pr iž iūrėt i senelius ar vaikus. 
Turi patyrimo, kalba angliškai, vairuo
ja, turi dokumentus. Gerai atsilygins. 
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