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„Romuvos" s tovyklos 
40 metų s u k a k t u v ė s . 

2psl. 

Bron ius Na inys 
sus i rūp inęs , k a d PLC 
gaus iems r e n g i n i a m s 
j a u t r ū k s t a lankyto jų ; 
LR ambasado je ; JAV 
Atstovų r ū m a i r e m i a 
Balt i jos va l s tybes . 

3 psl. 

Skai ty tojų l a i škuose ir 
k o m e n t a r u o s e : k u r 
Lie tuvos is tor i ja anglų 
ka lba? „Še imin ink ių 
ker te lė je" : mie l in ia i 
b lynai i r k i t i s k a n ė s t a i . 

4 psl. 

„Vaiko va r t a i i mokslą" 
spal io 27 d. kv ieč ia į 
R u d e n s d e r l i a u s puotą; 
„Draugo" knygynėlyje 
nauja knyga ap ie tremtį 
„Kol vil t is t e b e r u s e n a " . 

6 psl. 

Sportas 

* P i r m a d i e n į v i e n ą 
L i e t u v o s k r e p š i n i o l y g o s 
komandų. Klaipėdos „Neptū
ną" papildė 28 metų 213 cm 
ūgio vidurio puolėjas iš JAV 
K i p p C h r i s t i a n s o n . Dar 
spalio 2 d. amerikietis buvo 
pasirašęs t rumpala ikę sutar
tį su NBA rungtyniaujančiu 
Dalias ..Mavericks" klubu, o 
jau šeštadienį atvyko į Lietu
vą. 

* Pirmąją n e s ė k m ę po 
trijų pergal ių i š e i l ė s NBA 
lygos priešsezoninėse rung
tynėse patyrė Arvydo Sabo
nio r 'ortlando ..Trail Blazers" 
k lubas , pirmadienį namie 
79:97 pralaimėjęs ..Golden 
S ta t e Warr iors" komandai . 
Lietuvis nežaidė ir šiose rung
tynėse, praleidęs jau visas 
keturias pnešsezonines. 

* NBA l y g o s Cleve-
l a n d o „ C a v a l i e r s " krepši
nio klubo vidurio puolėjas 
Zydrunas I lgauskas . kuris 
rugsėjo viduryje policijos bu
vo sulaikytas nebla ivus už 
vairo, diskvalifikuotas viene
rioms rungtynėms. 

Naujausios 
žinios 

* Po gauto te le fonin io 
gras in imo sus idorot i , kan 
didatui i prezidentus Kaziui 
Bobeliui gali būti paskir ta 
valstybes apsauga. 

* Lietuvos ap l inkosau
gai ES š i emet sk ir ia 86 mln. 
htu. 

* ( s t a t y m a s r e g u l i u o s 
t ea tru , koncert inių įstaigų 
veik b) 

Briuselyje — Lietuvos nuostata dėl Karaliaučiaus tranzito 
Vi ln ius , spalio 15 d. 

(BNS) — Briuselyje antradienį 
vykstančioje diskusijoje Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas pareiškė, jog sprendžiant 
Rusijos piliečių tranzito per 
Lietuvą klausimą, negali būti 
. .eksperimentuojama" Lietu
vos suverenitetu. 

..Neturi būti eksperimen
tuojama nei su mūsų įstojimu į 
Šengeną. nei su mūsų suvere-

numu. Negalime rizikuoti savo 
piliečių, savo verslo, ir trans
porto judėjimo laisve Europo

je. Be šito mūsų narystė Eu
ropos Sąjungoje būtų nepilna
vertė", sakė A. Paulauskas. 

Kaip pranešė jo atstovas 
spaudai , diskusijoje, kurioje 
dalyvauja Europos Parlamen
to, Lenkijos ir Rusijos parla
mentų bei Karaliaučiaus sri-
ties Dūmos vadovai, aptariami 

pasiūlymai del Besijos piliečių 
tranzito į ir iš Karaliaučiaus 
sritį. 

A. Paulauskas pabrėžė, jog 
Lietuvos Seimas aiškiai išsakė 
savo nuostatą, :og bevizių 
traukinių idėją Lietuva gali 
svarstyti tik po >risijungimo 
prie Šengeno erdvos. J i s taip 
pat priminė, kad praėjusią sa
vaitę priimtoje deklaracijoje 
Seimas pasisakė už tai , jog 

..supaprastinto tranzito doku
mentai", kuriuos pasiūlė Ka
raliaučiaus srities gyvento
j ams išduoti Europos Komisi
ja, turėtų būti taikomi visoje 
Šengeno erdvėje. 

Siekdama prisijungti prie 
Šengeno sutarties, nusta tan
čios bevizį režimą tarp ją pa
sirašiusių valstybių, Lietuva 
nuo 2003 metų liepos 1 die-
nos paskelbė įvesianti vizas 

Karaliaučiaus srities gyvento
jams, vykstantiems į Lietuvą 
ir per ją automobiliais ir pa
naikinsiant i vizų lengvatas 
Rusijos traukinių keleiviams. 

Rusija neigiamai įvertino 
šiuos Lietuvos ketinimus ir 
pradėjo intensyvų diplomatini 
spaudimą, jog būtų išsaugotas 
susisiekimas su Karaliau
čiaus sritimi beviziais trauki
niais. Arturas Paulauskas 

JAV ir Lietuva drauge saugos 
holokausto naikintą kultūrą 

Vi ln ius , spalio 15 d. 
(BNS) — JAV ir Lietuvos vy
riausybes bendradarbiaus , 
saugodamos Lietuvoje žydų ir 
kitų per holokaustą naikintų 
taut inių ir religinių grupių 
kultūros paveldą. Tai numa
toma susitarime, kurį antra
dienį Vilniuje pasirašė Lie
tuvos kultūros ministrė Roma 
Dovydėnienė ir JAV komisijos 
Amerikos paveldui užsienyje 
išsaugoti pirmininkas Warren 
L. Miller. 

..Lietuva pirmoji iš buvu
sių sovietinių valstybių priė
mė įstatymą dėl su holokaus-
tu susijusių vietų apsaugos ir 
ženklinimo. Šis įstatymas lei
do plačiomis pastangomis iš 
naujo atrast i nuniokotas žydų 
kapines , nus ta ty t i masinių 
žudynių ir laidojimo vietas, 
deramai juos paženklinti ir 
tvarkyti, kad būtų išsaugota 
atmint is apie praeities įvy
kius", sakė W. Miller. J i s mi
nėjo prieš 4 metus su tuometi
niu kultūros ministru Sauliu
mi Šalteniu pasirašytą dek
laraciją dėl bendradarbiavi
mo, kuri įpareigojo šalis siekti 
susi tarimo dėl kultūros objek
tų apsaugos. 

Net rukus po deklaracijos 
pasirašymo W. Miller vado
vaujama komisija atliko žydų, 
romų ir sentikių bendruome
nėms reikšmingų objektų Lie
tuvoje tyrimą, kurio metu bu
vo sur inkta informacija apie 
400 žydų kapinių ir su holo-
kaustu susijusių vietų. 

Per romų ir sentikių ob
jektų tyrimą, kuriam vadova
vo Vilniaus universitetas, su
rinkta duomenų apie religinių 
apeigų v ie tas , kapines ir 
anksčiau dokumentuose ne
minėtas vietas, svarbias mi
nėtoms religinėms ir etni
nėms mažumoms. 

Lietuvos kultūros ministre Kruna Dovydėniene ir .JAV komisijos Amerikos 
paveldui išsaugoti pirmininkas Warren L. Miller apsikeičia pasirašytos 
S u t a r t i e s d o k u m e n t a i s . Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

W. L. Miller džiaugėsi, kad 
Lietuva daug daro, siekdama 
drąsiai pažvelgti į savo praei
tį, ir išskyrė paiodas apie ho
lokaustą, pavyzdine regione 
laikomą nuolatinę Žydų mu
ziejaus parodą, pirmąją tarp
tau t inę holokausto švietimo 
konferenciją bei tai , kad vy
riausybė įtraukė švietimą apie 

holokaustą į mokymo progra
mą vidurinėms mokykloms. 

„Mūsų komisija sveikina 
Lietuvos vyriausybę priėmus 
šiuos teigiamus sprendimus. 
Demokratinė visuomenė pasi
žymi atviru ir teisingu praei
ties veiksmų — ir gėdingų, ir 
šlovingų — supratimu", sakė 
W. L. Miller. 

Lietuvoje 
užaugintų grūdų 
užteks tik duonai 

Neįprastai karšta vasara 
grūdų augintojams nuotaikos 
nesugadino — spėjama, jog 
bendras 2002-2003 m. grūdų 
sezono derlius bus vos 7-8 
proc. mažesnis nei pernai ir 
sieks apie 2.5 mln. tonų. 

Tačiau Lietuvoje užaugin
tų grūdų užteks tik maistui, 
bet ne pašarams — net ir vi
sąlaik importui besipriešinan
tys žemdirbiai sutinka, jog lie
tuviškų pašarinių grūdų trū
kumas netrukus prislėgs gy
vulių ir paukščių augintojus. 

Grūdų perdirbėjai, Paukš
čių augintojų bei Kiaulių au
gintojų asociacijos j au derasi 
su valdžios institucijomis, kad 
būtų leista be muito impor
tuoti trūkstamus 150,000 to
nų pašarinių grūdų. *LR, BNS> 

JAV prezidentas Lietuvai 
,kainuos" milijoną l i tų 

Vi ln ius , spalio 15 d. 
BNS) — Lapkričio pabaigoje 

numatomam JAV prezidento 
George W. Bush vizitui į Vil
nių parengti Lietuvos vyriau
sybė ket ina skirti daugiau 
kaip milijoną litų. 

Kaip pranešė Finansų mi
nisterija, JAV vadovo vizitui į 
Lietuvą pasirengti iš Privati
zavimo fondo numatyta skirti 
1.082 mln. litų. Už šias lėšas 
Vidaus reikalų ministerija tu
rėtų parengti pasiruošimo vi
zitui ir saugumo užtikrinimo 
programą, kurią tvirtins vy
riausybė. 

Finansų ministerijos tei
gimu, Privatizavimo fondo lė
šos vizitui skiriamos, atitinka
mai sumažinant išlaidas pri
vatizavimo žinovų paslau
goms apmokėti. 

Pasak Lietuvos ir JAV dip

lomatinių šaltinių, preziden
tas G. W. Bush planuoja at
skristi į Vilnių lapkričio 22-
osios vakarą, iškart po NATO 
viršūnių susit ikimo Prahoje, 
kur trys Baltijos valstybės ir 
dar keturios kandida tės į Rytų 
Europos tikisi pakvie t imo į 
NATO. 

G. W. Bush vizitas Vilniu
je turėtų baigtis lapkričio 23-
ąją, apie pietus. 

Lietuvos Prezidentūros ir 
JAV ambasados Vilniuje ats
tovai teigia, kad G. W. Bush 
atvykimas dar nė ra galut inai 
patvir t intas , bet j a m rimtai 
ruošiamasi būtent minėtomis 
dienomis. 

Be Lietuvos prezidento, su 
JAV vadovu, j a m atvykus į 
Viinių, čia turė tų susi t ikt i ir 
Latvijos bei Estijos preziden
tai. 

S a v i v a l d y b ė s i r š i e m e t ky la į kovą dė l l ė š ų 
Naujasis 2003 metų biu- valdžios priimtų teisės aktų, 

džeto projektas vėl sukiršino 
Finansų ministeriją ir savival
dybes — savivaldybės siekia 
joms skiriamą lėšų dalį padi
dinti apie 300 mln. litų. Prie
šingu atveju žadama uždaryti 
dalį vaikų darželių, mažinti 
kultūros įstaigų, mokyklų fi
nansavimą. 

Nors iš valstybės biudžeto 
išlaikomų įstaigų finansavi
mas kitais metais gerokai di
dėja, savivaldybėms skiriama 
lėšų dalis 2003 m. išlieka pa
naši, kaip ir 2002 metais. Ta
čiau savivaldybes jaučiasi nu
skriaustos tiek dėl mokesčių 
reformos, tiek ir dėl centrinės 

didinančių savivaldybių biu
džetų išlaidas. 

Padidinus neapmokestina
mąjį minimumą iki 290 litų, 
planuojamos savivaldybių pa
jamos sumažėjo 68 mln. litų. 
Be to, pakeitus leidimų preky
bai alkoholiu išdavimo įkai
nius, savivalda gaus apie 12 
mln. litų mažiau įplaukų. 

Nepaisant planuojamų 
mažesnių pajamų, savivaldy
bių išlaidos kitais metais didė
ja apie 90 mln. litų. Viena pa
grindinių priežasčių — Vals
tybes tarnybos įstatymo patai
sos, kurių vykdymui reikia 
papildomai skirti 50 mln. litų. 

K. Bobel is JAV p i l i e tybės 
ats isakė dabar, o ne pr i e š 

deš imtmet į 
Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 

— J prezidentus kandidatuo
jan t i s politinės partijos „Lie
tuvos krikščionys demokratai" 
vadovas Kazys Bobelis tik pra
ėjusią savaitę atsisakė JAV pi
lietybės, nors iki šiol teigė tai 
padaręs prieš dešimtmetį. 

Pirmadienį Vyriausiajai 
rinkimų komisijai (VRK) jis 
pateikė JAV ambasadoje Vil
niuje užpildytą pareiškimo dėl 
JAV pilietybės atsisakymo ko
piją, datuotą šių metų spalio 
11 diena. 

Iki šiol K. Bobelis žinia-
sklaidai ir Vyriausiajai rinki
mų komisijai (VRK) teigė, jog 

JAV pilietybės atsisakė dar 
1992 metais. 

Kandidatuodamas į Seimą 
2000 metais , savo anketoje 
VRK jis nurodė neturįs kitos 
valstybės pilietybės, tą patį jis 
nurodė ir anketoje. 

JAV pilietybės K. Bobelis 
atsisakė tik po to, kai VRK 
nariai ir žiniasklaida susido
mėjo, ar jis yra užbaigęs pilie
tybės atsisakymo procedūras, 
kaip to reikalauja JAV įstaty
mai. VRK posėdyje jis pripaži
no, jog ši procedūra nėra baig
ta, nors j is teigė nelaikąs sa
vęs JAV piliečiu. 

Iš VRK pateiktų dokumen
tų matyti , jog 1992 metais 
JAV ambasada įspėjo K. 
Bobelį, jog, kandidatuodamas 

į Seimą, j is gali p ra ra s t i šios 
valstybės pilietybę. 

Prie dokumentų ta ip pat 
pridėtas K. Bobelio rašy tas 
pasiaiškinimas, jog j is atvyko 
į Lietuvą padėti kur t i „de
mokra t inės p a r l a m e n t i n ė s 
sistemos", o apie galimą pilie
tybės praradimą nežinojo. 

Tačiau sk i r t inga i negu 
antros kadencijos sieksiantis 
dabart inis prezidentas Valdas 
Adamkus, K. Bobelis kol kas 
nepateikė JAV Valstybės de
par tamento patvir t inimo dėl 
pilietybės p ra rad imo . Pagal 
JAV įs tatymus, pilietybės at
sisakymo procedūra laikoma 
baigta, kai sprendimą dėl pi
lietybės netekimo patvir t ina 
Valstybės depar t amen tas . 

1992 m. Aukšč iaus ias i s 
teismas leido K. Bobeliui kan
didatuoti į Seimo nar ius , rem
damasis jo pareiškimu, jog jis 
nebėra saistomas priesaika su 
kita valstybe. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Pasaulio naujier. 
(Rem«an8s AFP. Raute*. AP, Intarfa*. ITAR-TASS, BNS 

tom agentdrų pranetunsrt) 

EUROPA 

V a t i k a n a s . Jonas Pau
lius II 24-ąsias jo išrinkimo 
popiežiumi metines trečia
dienį paminės 10,000 svečių 
p r i s t a tydamas pirmą kartą 
per devynis amžius reformuo
tą rožinį. 82 metų popiežiaus 
mėgstamo rožinio reforma 
bus jo dovana pačiam sau. 
Prie dabart inio rožinio, kurio 
autoriumi laikomas XIII am
žiuje gyvenęs šv. Dominykas 
ir kuris iki šiol nesikeitė, bus 
pridėti dar penki Jėzaus gy
venimo epizodai. Popiežius iš
reiškė viltį, kad papildytas ro
žinis leis žmonėms „iš naujo 
atrasti jo grožį ir giliamintiš
kumą". Vienos esmingiausių 
katal ikų maldų pakeitimas 
rodo popiežiui būdingą nova
toriškumo dvasią — jo popie
žiavimo metus žymi drąsios 
idėjos, kurių kai kada buvo 
imamasi nepaisant patarėjų 

nuomonės. 
Roma. Vatikanas mano. 

kad Rusijoje tebevaroma Ka
talikų Bažnyčios diskreditavi
mo kampanija — dabar pran
ciškonų bendruomenė Mask
voje apkaltinta prostitucijos 
platinimu. Turimos omenyje 
„nerimą keliančios" naujie
nos, kurių tikslas — apjuodin
ti Katalikų Bažnyčią, pareiš
kė oficialus Šventojo Sosto 
atstovas Joaąuin Navarro — 
Walls. 

Roma. Rusija, Ukraina ir 
Viduržemio jūros pakrantės 
valstybės, tokios kaip Izraelis, 
niekada negalės tapti Euro
pos Sąjungos (ES) narėmis, 
sakė Europos Komisijos (EK) 
pirmininkas Romano Prodi. 
Pasak jo, sutartyse dėl bend
radarbiavimo su šiomis vals
tybėmis gali būti numatyti 
techniniai ir ekonominiai su
sitarimai, tačiau su Rusija bū
tų sunku susitarti dėl bendros 

užsienio, gynybos bei ekono
mikos politikos ir kitų klau
simų. 

Kopenhaga. Rusija pir
madienį paskelbė esanti pasi
rengusi kompromisui dėl susi
siekimo su Karaliaučiaus sri
timi, kuri , išsiplėtus Europos 
Sąjungai, liks atkirsta nuo li
kusios Rusijos dalies. Tačiau 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Sergej 
Razov reikalavo bevizio reži
mo į Karaliaučiaus sritį ir iš 
jos vykstant traukiniais bei 
autobusais. 

B r i u s e l i s . Europos Są
junga (ES) neturi jokio atsar
ginio plano, kaip tęsti plėtrą 
tuo atveju, jei Airijos rinkėjai 
šeštadienį vyksiančiame refe
rendume dar kartą atmestų 
Nicos sutar t į . Paskut ines 
nuomonių apklausos rodo, jog 
airiai nusiteikę pakeisti per
nai sukrėtimą sukėlusį refe
rendumo sprendimą nepatvir
tinti po alinančių derybų 
Prancūzijos Nicos kurorto 
2000 m. sudarytos sutart ies, 
kuri numato pertvarkyti 15 
valstybių ES institucijas ir 

parengt i ją priimti iki 27 
naujų narių. Tačiau, jei airiai 
ir antrą kartą tars „ne", pa
sak ES pareigūnų, yra tikimy
bė, jog 2004 metais planuoja
ma ES plėtra gali būti atidėta 
dar 2 metams. 

Helsinkis . Suomijos poli
cija antradienį suėmė 17-metį 
studentą, kuris, kaip įtaria
ma, galėjo padėti Petri Gerdt. 
praėjusią savaitę susprogdi
nusiam bombą prekybos cent
re. Pats sprogdintojas žuvo 
kartu su šešiais kitais žmo
nėmis, dar beveik 100 žmonių 
buvo sužeisti. 

JAV 
Vašingtonas. Į pietryčius 

nuo Bagdado skrydžių draudi
mo zonoje budintys JAV ir 
Didžiosios Britanijos karo lėk
tuvai antradienį a takavo 
priešlėktuvines gynybos vado
vybės centrą. Šia Vakarų koa
licijos pajėgų ataka buvo atsa
kyta į Irako mėginimus nu
mušti neskraidymo zonoje bu
dinčius lėktuvus. 

JAV kar iuomenė pirma
dienį pranešė, jog per sep

tintąjį priešraketinės gynybos 
bandymą sistemos raketa 
„Minuteman 2", virš Ramiojo 
vandenyno sėkmingai numu
šė tariamą priešo raketą. 

Virginia valst i jos polici
ja antradienį paskelbė, kad 
pirmadienį vakare JAV sosti
nės priemiestyje įvykdytas 
moters nužudymas susietas 
su aštuoniomis žmogžudystė
mis, kurios per dvi pastarą
sias savaites buvo įvykdytos 
Vašingtono apylinkėse. Parei
gūnas pridūrė, kad paskuti
nioji auka, 47 metų Linda 
Franklin iš Arlington buvo 
nušauta automobilių stovėji
mo aikštelėje netoli parduotu
vės „Home Depot". Snaiperis, 
jau dvi savaites Vašingtone ir 
jo apylinkėse sėjantis mirtį ir 
siaubą, sunkiai sužeidė dar 
du žmones. J visus žmones 
buvo šauta po vieną kartą, iš 
galingo šautuvo ir iš didelio 
atstumo. 

SAUDI ARABIA 

Rijad. ..Saudi Arabian 
Airlines" antradieni pranešė 

kad specialiosios pajėgos su
trukdė Saudi Arabijos pilie
čiui, veikusiam individualiai, 
užgrobti jos lėktuvą, kuriuo iš 
Sudano skrido 204 žmones. 
..Airbus 300" pakilus j orą. po 
22 minučių pistoletu ginkluo
tas teroristas pareiškė užgro
bęs lėktuvą. 

! IRAKAS ~j 

B a g d a d a s . J e i Saddam 
Hussein bus nužudytas ar nu
verstas, valdžią greičiausiai 
paveldės jo s ū n ū s Uday ir 
Qusay. kurie gali pasirodyti 
esą daug reakcingesni vado
vai negu jų tėvas, rašo žurna
las „Newsweek". Tuo įsitikinę 
dauguma a u k š t a s pareigas 
einančių I rako vald in inkų, 
gyvenančių tremtyje. Pasak 
jų, abu broliai tur i daug pa
našių ir pavojingų bruožų. 
„Jiems abiem pat inka kraujo 
vaizdas ir žmonių kankinimo 
scenos. Vienintelis ski r tumas, 
kad Qusay linkęs tai daryti 
slapta, o l 'day nesislapsto". 
sake tremtyje gyvenantis bu
vę- Irake pulkininkai 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktore j . v . s . Irena Regienė 

„ROMUVOS" STOVYKLOS 40 METŲ 
SUKAKTUVINĖ STOVYKLA 

LSS Kanados rajono 
..Romuvos" sukaktuvines 40 
metų stovyklos „Šiaurės 
žvaigždynas" iškilmingas 
a t i da rymas įvyko pirmąją 
stovyklavimo dieną, š.m. rugp
jūčio 4 d. vakare per vėliavų 
nuleidimą, dalyvaujant vi
siems stovyklautojams ir 
vadovybei. 

Stovyklai įpusėjus, rug
pjūčio 10 d., po vakarienės 
vyko sukaktuvinis minėjimas. 
ku r i ame dalyvavo ir būrys 
svečių atvykusių iš Toronto ir 
ki tų vietovių. Svečių tarpe 
buvo ir iš Bostono atvykusi 
LSS tarybos pirmininkė v.s. 
Birute Banai t iene su savo 
vyru ps. B. Banaičiu. 

Šalia vėliavų aikštės at
šlaitėje susėdus stovyklauto
j a m s ir svečiams, stovyklos 
komendan ta s s. 61. Algis 
Simonavičius vedė minėjimą. 
Po t rumpų paaiškinimų buvo 
išklausyt i sveikinimai — 
žodžiu v.s. B. Banai t ienės, 
raštu — LSS Brolijos Vyriau
sio skau t in inko v.s. Romo 
Otto. LSS Seserijos Vyriausios 
skau t in inkės v.s. fil. Ritos 
Penčylienes ir jos pavaduoto
jos, LSS Kanados rajono vadės 
v.s. fil. Rūtos Žilinskienės, 
„Romuvos" komiteto pirm. j . s . 

. R. Sriubiškio u ..Romuvos" 
šūradejo ir užpirkejo v.s. 
Felikso Mockaus. Įteiktos 
dovanėlės — ..Romuvai" skirta 
sesės B. Bana i t i enės ir iš 
^Romuvos" akmenų sukurtos 
ir įteiktos — kun. v.s. fil. 
Antanui Saulaičiui, SJ; j . s . R. 
Sriubiškiui ir sesei B. Banai
tienei. 

Skautai vyčiai atnešė di
džiulį šventinį pyragą, kuriuo 
visi po iškilmių vaišinosi. 

Draugin inkams perėmus 
draugoves, jos išsirikiavo vė
liavų nuleidimui. Komendante 
s. A. Puzerytė, pasveikindama 
LSS tarybos pirmininkę v.s. B. 
Banai t iene , p ranešė , kad 
išsirikiavo 195 stovyklautojai, 
jos. Is tor inėmis , j au seniai 
brolio Antano Saulaičio atvež
tomis, vėliavomis papuoštoje 
aikštėje vyko paukštyčių ir 
skaučių įžodžiai. Nuleidus 
vėliavas visi nužygiavo į ežero 
prieplauką, ku r vyko jūrų 
skautų įžodis. 

Sukaktuvinis laužas da
lyvių gausumu buvo toks pat 
kaip ir prieš 40 metu. Džiugu. 

kad trečios ir ketvirtos kartos 
j a u n i m a s atliko programą, 
kurią gražia malda užbaigė 
brolis Antanas Saulaitis, SJ. 
Sugiedota .Ateina naktis" ir 
skautų vyčių bei vyr skaučių 
tradicinės. 

Laužui pasibaigus, daugu
ma ejo į sale pasižiūrėti 
ekrane s. Kastyčio Batūros 
rodomų paveikslų ir prisi
minti „Romuvos" kūrimąsi. 
Kun. v.s. fil. Antanas Sau
laitis parode filmą kaip veikia 
ir stovyklauja lietuviai skau
tai Brazilijoje. Abu filmai buvo 
labai įdomūs. 

Vyr. skautės ir kandidatės 
su vadove fil. v.s. N*. Simona-
vičiene tuoj po laužo iškeliavo 
į tradicine budėjimą toliau nuo 
stovyklos. Saulei tekant visos 
kandida tės pasižadėjo visą 
gyvenimą tarnaut i Dievui. 
Tėvynei ir artimui ir nenu
traukt i ryšio su skautų orga
nizacija. Pasipuošusios mėly
nais kaklaraiščiais, dainuo
damos grįžo į stovyklą, kur 
joms salėje buvo paruoštos ir 
įpareigotos geram darbui. 
Nakties metu įvyko ir skautų 
vyčių įžodžiai, o taip pat ir 
skautų akademikų pasižadėji
mai. 

Antroji sukaktuvių minėji
mo diena — rugpjūčio 11-toji 
išaušo nuostabiai graži. Visus 
pažadino budinčio mušamas 
skambalas . Sujudo sukruto 
visa stovykla. Rytinė mankš
ta, prausimasis, susitvarky
mas. Po to draugovės dainuo
damos žygiavo valgyklon. Čia 
t rumpas s. dr. R. Saptio 
pranešimas ir kun . v.s. fil. 
Antano Saulaičio malda. Po 
pusryčių — palapinių tvarky
mas ir patikrinimas. 

Netrukus visi susirinko 
laužavietėje, kur prie gražiai 
įrengto altoriaus kun. v.s. fil. 
A. Saulaitis aukojo iškilmin
gas „Romuvos" 40-mečio šv. 
Mišias. Atviroje gamtoje 
nuostabiai skambėjo visų 
giedama ..Pulkim ant keliu" 
giesme. Visiems gilų įspūdį 
paliko ir jaunimui pritaikytu 
būdu švenčiama Eucharistija, 
taip pat ir gyvas. įdomiais 
pavyzdžiais perpintas kun. A. 
Saulaičio pamokslas. Mišių 
skaitinius skaitė sesės ir bro
liai. Giesmes akordeonu paly
dėjo skautininke iš Ha
miltono. Komuniją dalinti 

Vilkiukai ir jų vadova i — D a r i u s Sonda . V i k t o r a s Ši: kus . A s t a Š i m k i e n e ir 
dyno" stovykloje, vykus io je . .Romuvoje" š .m. r u g p j ū č 4-17 d. 

Senkus — . .Šiaurės žvaigž-
v i K/nuo Ot to nuot rauka . 

Seses s k a u t e s su v a d o v e Kasa S a u l e n a i t e . .Romuvi ~ s tovyklav ie tes 40 metų 
stovykloje. 

padėjo stovyklos v i rš in inkai s. 
M Rusinąs ir p s . Bal ta-
duonyte-Lemon. 

Po Mišių visos g rupės tu
rėjo užsiėmimus. 

Po pietų su stovykla at
sisveikino d a u g u m a svečių ir 
kai kurie p i r m o s sava i t es 
vadovai ir vadovės savo pa
reigas perdavė k i t iems. Sto
vyklautojų padaugė jo , pasi
keitė ir programa. 

Antrąją savai tę buvo dau
giau užsiėmimų su iškylomis 
ir uždaviniais , ugdanč ia i s 
skautišką pa ty r imą . Kas 
vakarą gražūs vėliavų nuleidi
mai ir laužai su l inksmomis 
programomis. Gerai skambėjo 
dainos ir šūkiai . 

Ne nepas i ju tom kaip 
atskubėjo rugpjūčio 17-ji ir 
paskutinis vėl iavos nuleidi
mas. Skambėjo Lietuvos him
nas . Perska i ty t i „Romuvos" 

40-čio minėjimo ir stovyklos 
užda rymo į sakymai . Virši
n inkas paiėkojo visiems už 
gerą elgėsi ir drausmingumą, 
vadovams ir vadovėms už 
da rbą ir ^erai a t l ik tus įsi
pareigojimus. Visų stovyklau
tojų vardu buvo išre ikšta 
p a d ė k a kaa . v.s. fil. A. 
Saula ič iui ir kun . ps . J . 
Žukausku; . LSS tarybos pirm. 
v.s. B. Banai t ienei , LSS 
Brolijos Vyriausiam skau
t ininkui v s. Romui Otto. v.s. 
fil. d r . A. Dailydei . LSS 
Seseri jos Vyriausiai skau-
t in inke i \ s. fil. Ritai Pen-
čylienei ir os pavaduotojai v.s. 
Daliai Tra-<ienei. 

Supin* >mis skaut i ška i 
rankomis Migiedojome „Ateina 
n a k t i s " i-- „Sudie, sudiev" 
da ina atsisveikinom iki kitų 
metų Jubi ejinės stovyklos. 

v.s. F. Mockus 

sukaktuvinė je . .Š iaurės žvaigždyno" 
v.s. Romo Otto nuot rauka . 

„SIETUVOS" DRAUGOVĖS 
2002 METU SUEIGOS 

Spa l io 19 d. — Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v.p.p. 

L a p k r i č i o 16 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

G r u o d ž i o 14 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

ATSIĖMĖ KANDIDATŪRA 

LSS Vadovybes rinkimų 
prezidiumo pirmininkas v.s. 
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Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus Kalbame lietuviškai. 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDOJDGAS-ŠIRDES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AMU UGOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Center for Health, 
1200 S York, EMust , L 60126 

630-941-2609 

EUGBC C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St. Oak. Lawn, IL 

Tel. 706*422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

JoHetJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-340-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

EDMUNDAS VIJŪNAS, MD., SC. 
VIDAUS LIGLį GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
eei8W.Areh8rAve.Ste.5ir6 

Chfcaoo, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Romas Fabijonas praneša, kad 
s. Paulius Jankus, kandidatas 
į LSS Tarybą Brolijos sąrašus, 
atsiėmė savo kandidatūrą. 

„SIETUVOS" IŠKILMINGA 
SUEIGA 

Skautininkių ir vyr. skaučių 

draugovės sueiga šeštadienį, 
spalio 19 d., nuo 1 iki 4 vai. 
p.p. vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Visos sesės pra
šomos dalyvauti. Dalyvauja
me uniformuotos. 

SPALIO 26-OJI ARTĖJA > 

I SS Kanados rajono skau tų ir skaugiu „Šiaurės žvaigždyno" stovykloje 
sukak t į 

š m rugpjūčio 10 ir 11 d. š v e n t * . .Romuvos" s tovvklav io tes 40 m. <i 
v ji Romo Otto ii '."t r anka 

LSS Vadovybės rinkimų 
prezidiumas ragina visus bal
savimuose dalyvaujančius 
brolius ir seses balsuoti ir 
ilgiau neatidėliojant siųsti 
užpildytus balsavimo lapus. 
Balsų skaičiavimas bus vykdo
mas š.m. lapkričio 9 d. Balsai 
bus užskaitomi gauti su ne vė
lesniu negu š.m. spalio 26 d. 
pašto an t spaudu . Pasi
stenkite, kad jūsų balsai būtų 
vaisingi. 

Čia pateikiame kandidatų 
sąrašus. 

Kandidatai į Tarybą bend
ru sąrašu. 

Pasirinkti tik šešis: 
1. v.s. Birutė Banaitienė 
2. v.s. fil. Kęstas Ječius 
3. j . s . Algis Jonušas 
4. v.s. Irena Markevičienė 
5. v.s. fil. Kazys Matonis 
6. v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
7. v.s. fil. Gintaras Plačas 
8. v.s. fil. Albinas Sekas 
9. v.s. Rasa Statkus 
10. S. Rūta Sušinskienė 
Kandidatai į tarybą ASS 

sąraŽu. 
Pasirinkti tik keturis: 
1 ps fil. Vida Damijonaitytr 
2 v.s. fil. Rimantas Gnškelis 
.'5. ps. 111. Auris •Jara.Miinas 
4. ps. fil. Vytenis Kirvclaitis 
Kandidatai į tarybą Broli-

jos sąrašu. 

Balsuoti tik už keturis: 
1. v.s. Gintaras Čepas 
2. s. Paulius Jankus 
3. s. fil. Vytenis lietuvninkas 
4. s. fil. Gražutis Matutis 
5. v.s. Bronius Naras 
6. ps. fil. Algis Tamošiūnas 
Kandidatės į tarybą Sese

rijos sąrašu. 
Balsuoti tik už keturias: 
1. v.s. Rasa Karvelienė 
2. v.s. fil. Dairia Kasputienė 
3. v.s. Vilija Nasvytytė-Kli-

mienė 
4. j . s . Dana Mikužienė 
5. v.s. fil. Rita Penčylienė 
Kandidate į ASS Vadijos 

pirmininke: 
1. v.s. fil. Zi taRahbar 
Kandidatas į ASS pirm. 

pavaduotoją: 
1. s. fil. Jonas Variakojis 
Kandidatas į ASS Garbės 

gynėją: 
1. s. fil. Audrius Kirvelaitis 
Kandidatas į Brolijos Vyr. 

Skautininką: 
1. v.s. fil. Romas Rupinskas 
Kandidatas į Brolijos VS 

pavaduotoją: 
1. ps. Edis Leipus 
Kandidatas į Brolijos gar

bės gynėją: 
1 v.s. Gediminas Deveikis 
Kandidate į Seserijos Vyr. 

Skautininke: 
1 v.s. Dalia Trakienė 
Kandidatė \ Seserijos VS 

pavaduotoją: 
1. s. Jūra tė Vallee 
Kandidatai į Seserijos 

Garbės gynėją. 
Pasirinkti vieną: 
1. v.s. Danutė Keršienė 
2. v.s. Danutė Surdėnienė 
Kandidatai į Garbės teis-

Balsuoti už tris: 
1. ps. Marytė Kalvaitienė 
2. j . ps. Elena Namikienė 
3. v.s. Antanina Vilimienė-

VVilliams 
Kandidatai į Kontrolės 

komis Ųą. 
Balsuoti už tr is: 
1. v.s. fil. J ū r a t ė Neima-

nienė-Neuman 
2. ps. Dalia Steponaitienė 
3. ps. Ilona Tarvydienė 
Kandidatai į LSS rajonų 

vadus. 
Balsuoti tik už vieną (savo 

gyvenamo rajono): 
Kand. į Atlanto raj. vadę 

— s. fil. Naida Šnipaitė 
Kand. i Australijos raj. va

dą — v.s. Henrikas Antanaitis 
Kand. i Europos raj. vadą 

— v.s. Vincent OTJrian 
Kand. į Ramiojo vande

nyno vadą — ps. fil. Tadas 
DapŠys 

Kand. į Kanados raj. vadą 
— v.s. Romas Otto 

Kand į Vidurio raj. vadę 
— j . s . fil Taiyda Chiapetta 

• 
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SUSITIKIMAS LR AMBASADOJE VAŠINGTONE 
Š. m. rugsėjo 27 d. 

Lietuvos Respublikos amba
sadoje Vašingtone įvyko Bal
tijos valstybių ambasadų ir 
JAV Baltijos šalių organizaci
jų susitikimas, kurį jau ne 
pirmą kartą organizuoja Bend
ras JAV Baltijos valstybių 
komitetas (JBANC). 

Susitikime LR ambasadai 
atstovavo: Kęstutis Jankaus
kas, Renatas Norkus, Jarek 
Neverovič; Latvijos ambasa
dai — Janis Eichmanis; 
Estijos ambasadai — Eerik 
Marmei, Priit Masing; Bend
ram Baltijos šalių komitetui 
(JBANC) — Vello Ederma, 
Henry Gaidis, Kari Altau, 
Simonas Girdzijauskas; JAV 
Lietuvių Bendruomenei — 
Jūratė Mikšėnienė; JAV Bal
tijos fondui (USBF) — Robert 
Brennan. Susitikime taip pat 
dalyvavo Mike Mikolaitis, 
buvęs JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas, ir Rojs 
Dauburs, tinklapio „Expand 
NATO" redaktorius. 

Pagrindinės svarstytos 
temos: „Šiaurės šalių sutar
ties organizacijos (NATO) plė
timas"; „Artimiausi įstatymo 
projektai, laukiantys balsavi
mo JAV Atstovų Rūmuose ir 
Senate"; „Artėjantys rinkimai 
Baltijos šalyse". 

Susitikimo pradžioje nu
skambėjo gera žinia, kad sena
torius John Warner, ilgą laiką 
buvęs nepalenkiamas NATO 
plėtimo priešininkas, atrodo, 
sušvelnino savo nuomonę ir 
daugiau nėra linkęs priešintis 
naujų narių, įskaitant Bal
tijos valstybes, narystei orga
nizacijoje. Buvo prisiminta, 
kad, jei ir šių metų lapkričio 
mėnesį NATO viršūnių susi
tikime Prahoje gausime kvie
timą tapti naujomis Šiaurės 
Atlanto sutarties organizaci
jos narėmis, mūsų darbai ir 
rūpesčiai nepasibaigs. Visų 
dar lauks sudėtingas ir daug 
pastangų reikalaujantis — su
tarties patvirtinimo procesas. 

Prieš trejus metus, pasku
tinio NATO plėtimo metu, 
naujomis narėmis tapo Če
kija, Vengrija ir Lenkija. 
Joms prireikė beveik dvejų 
metų, kol sutartis buvo pa
tvirtinta. Už šias valstybes 
JAV Senate balsavo 80 sena
torių. Mums sulaukus pakvie
timo, tektų pasistengti kur 
kas rimčiau, kad gautume dar 
didesnę teigiamų balsų pers
varą. 

Kalbant apie artimiausius 
balsavimo Atstovų rūmuose ir 
Senate laukiančius įstatymo 
projektus, buvo paminėta 
Kongreso nario Shimkaus pa
siūlyta rezoliucija „HCR 116" 
ir atstovo Gallegly pasiūlyta 
rezoliucija „HR. 468". Shim
kaus pristatyta rezoliucija re
mia Baltijos valstybių, 

atitinkančių visus Šiaurės 
Atlanto narių sutarties orga
nizacijos keliamus reikala
vimus, narystę NATO. Tuo 
tarpu, Gallegly pristatyta 
rezoliucija išreikšta kur kas 
bendriau — čia remiamos 
Bulgarija, Estija, Latvija, Lie
tuva, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, kaip ir kitos, pa
reiškusios norą bei visus 
NATO reikalavimus atitin
kančios kandidatės. Minėtų 
rezoliucijų balsavimas Atsto
vų rūmuose planuojamas 
2002 metų spalio mėnesio pir
moje pusėje. 

Pasikeičiant informacija 
apie Baltijos valstybėse būsi
mus rinkimus, buvo paminė
ta, kad artimiausiu metu rin
kimai laukiami Lietuvoje — į 
valstybės vadovo postą. Rin
kimų data numatyta gruodžio 
22 dieną, jei prireiks, antrasis 
rinkimų ratas planuojamas 
sausio 5 dieną. Bendro JAV 
Baltijos šalių komiteto atsto
vai priminė, kad 2003 metų 
kovo 6-8 d. organizuoja kon
ferenciją, taip pat buvo paste
bėta, kad kaip tik tuo metu 
Estijoje planuojami rinkimai į 
Seimą. 

Kalbant apie tolimesnę 
ateitį ir darant prielaidą, kad 
NATO bus plečiama, šiek tiek 
apsistota ties laukiamu sutar
ties ratifikavimo procesu. Su
sitikimo dalyviai gvildeno 
klausimą — kaip vyks pakvie
timai: kiekvienai valstybei in
dividualiai ar „Regatos" prin
cipu? Buvo padaryta išvada, 
kad greičiausiai pakvietimai 
bus įteikti kiekvienai valsty
bei individualiai, tuo tarpu, 
patvirtinant sutartis — bal

savimas vyks kaip už visą 
grupę. Susitikimo dalyviai 
vieningai sutiko, kad sutarčių 
tvirtinimo procesui svarbų 
vaidmenį vaidins ne vien vals
tybių karinis pasiruošimas ar 
ekonominiai požymiai, bet 
greičiau socialiniai požymiai, 
kaip Holokausto aukų ger
bimas, kova su korupcija ir 
pan. 

Kalbant apie Vilniaus 
sutar t ies šalių dešimtuką, 
pastebėta, kad rumunai siūlo 
naują projektą, kuris remtų 
Vilniaus sutarties valstybių 
bendradarbiavimą ir po pa
kvietimų į NATO įteikimo. 
Šio projekto dėka bendrom 
pastangom galima būtų 
palengvinti tvirtinimo proce
są bei padėti naujoms, pa
siryžusioms valstybėms įsi
jungti į Šiaurės šalių organi
zaciją. 

Daugeliui susidarys įs
pūdis, kad daugiausia susi
tikime buvo kalbama ir disku
tuojama apie sutarčių patvir
tinimo procesą. Gali atrodyti, 
kad galbūt dar per anksti 
šnekėti apie šį procesą, nesu
laukus pakvietimų. Tuoj į 
galvą peršasi lietuviška pa
tarlė: „Neperšokus griovio, 
nesakyk op". Tačiau gal tai 
nėra šuolis, kuriam nebuvo 
tinkamai ir deramai pasiruoš
ta, greičiau žvilgsnis į ateitį, 
nes mūsų pastangos ir darbai 
neapsistos ties lapkričio 
mėnesį Prahoje vyksiančiu 
NATO narių pareigūnų susi
tikimu. 

Parengė: 
Jūratė Mikšėnienė 

JAV LB įstaigos stažuotoja 
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Bronius Nainys 

Ar galima mažiau 
renginių? 

LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas (kairėje) su Lansing, MI, i 
miesto meru David Hollister tariasi dėl Lietuvos ir Michigan miestų 
„seserystes". Sauliaus Anužk) nuotrauka. 

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PAREMIA 
BALTIJOS VALSTYBES 

Lietuvos Respublikos ambasada Washington, D.C. 

Spalio 7 dieną JAV Ats
tovų rūmai priėmė dvi rezoliu
cijas, patvirtinančias JAV 
paramą, Baltijos valstybėms 
siekiant NATO narystės — 
„HCR 116", — įneštą atstovo 
John Shimkus (Rep. Illinois) 
ir Dennis Kucinich (Dem. 
Ohio). „Jų priėmimas (į 
NATO) pastūmės NATO tiks
lą skatinti laisvę, taiką ir 
Europos žemyno pastovumą" 
pasakė John Shimkus. Savo 
pareiškime Atstovų rūmuose 
John Shimkus pastebėjo 
„...Baltijos valstybės turi 
stiprias demokratines vyriau
sybes, laisvos rinkos eko
nomines sistemas ir pavyzdin
gą pagarbą žmogaus teisėms". 
Toliau jis aiškino, kad įnešė 
šią rezoliuciją, „...kadangi 
labai svarbu, kad Atstovų rū
mai parodytų NATO vado
vams, dar prieš viršūnių susi
tikimą, kad Jungtinės Vals
tijos stipriai remia Baltijos 
valstybių kandidatūrą". 

„HCR 116" buvo priimta 
svaria balsų dauguma. Už 
rezoliucijos priėmimą kalbėjo 
atstovai Elton Gallegly (Rep. 
California), Dennis Kucinich 
(Dem. Ohio), Christopher 
Smith (Rep. New Jerseyt. Lee 
Terry (Rep. Nebraska). Diane 
Watson (Dem. California) ir 
John Shimkus (Rep. Illinois). 

Atstovas Gallegly pasakė, 
kad „Visuotinis politinis, 
ekonominis ir socialinis per
sitvarkymas, kurį jos ^Baltijos 
valstybės) turėjo pereiti, be-
siruošdamos NATO ir Europos 
Sąjungos narystei, yra tikrai 
įspūdingas irjų pasiekimai tu
rėtų būti pripažinti, pa
kviečiant jas įstoti į sąjungą". 
Jis taip pat pabrėžė, kad 
„HCR 116" papildo „HR 468". 

{nešdamas „HR 468", 
atstovas Elton Gallegy, Atsto
vų rūmų pakomisijos Europos 
reikalams pirmininkas, užtik
rino, kad tolimesnis NATO 
praplėtimas sutvirtins pas
tovumą Europoje, prisidės 

prie sąjungos saugumo ir todėl 
yra tinkamas bei sveikintinas. 
Visob septynios kandidatės 
valstybės, įskaitant Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, „...patenki
namai pasiekė narystės akci
jos plane iškeltus reikala
vimus, pozityviu įnašu prisi
dės prie NATO ir turėtų būti 
Prahos viršūnių susitikime 
pakviestos įsijungti į sąjun-

Už „HR 468" balsavo 358 
atstovai, prieš — 9, vienas 
susilaikė. Rezoliuciją pateikė 
20 atstovų. Iš jų Doug Be-
reuter (Rep. Nebraska), Chris
topher Cox (Rep. California) ir 
Tom Lantos (Dem. California) 
buvo originalūs pateikėjai. 

Amerikos Baltų laisvės 
lygos pirmininkas Valdis 
Pavlovskis, pabrėžė „Šiandien 
puiki diena baltams" ir pa
dėkojo atstovams Shimkus, 
Kucinich, Gallegly, Tarptau
tinių ryšių komiteto pirmi
ninkui Henry J. Hyde (Rep. 
Illinois), to komiteto vyresnia
jam mažumos nariui Lantos, 
visiems kalbėjusiems už re- j 
zoliucijas, abiejų rezoliucijų 
pateikėjams ir už jas bal-
savusiems. Jis taip pat dėkojo j 
visiems, kreipusiems į atsto
vus laiškais, telefonais ar 
elektroniniu paštu, prašant 
paramos rezoliucijų prave-
dimui. Jis pažymėjo, kad „Ats
tovų rūmai ne tik eina už Bal
tijos valstybes, bet net ir jų 
priekyje". Šios rezoliucijos 
buvo du žingsniai: „HCR 116" 
pareiškė, kad Baltijos valsty
bės, jei jos yra pasiruošusios, 
turi būti priimtos į NATO, o 
„HR 468" patvirtino, kad jos 
yra pasiruošusios. Geresnės 
išeities nebuvo galima ir 
tikėtis. 

Dar kartą ačiū visiems, 
prisidėjusiems prie šių rezo
liucijų pravedimo. 

Valdis Pavlovskis 
Amerikos Baltų laisvės 

lygos pirmininkas 

JAV LB Lemonto apy
linkės Pasaulio lietuvių centre 
praėjusį sekmadienį ruoš
tiems pietums buvo padengta 
ir gražiai papuošta daugiau 
kaip 20 stalų. Rengėjai laukė 
bent 200 svečių. Skanius, 
žinomos geros šeimininkes 
Aldonos Šoliūnienės ga
mintus, pietus valgėm vos 
šimtine. Nuostolis, sako jų 
ruošėjai. Patrauklios, įspūdin
gos ir ypač retos iš Lietuvos 
atgabentos gintaro parodos 
atidaryme PLC Dailės muzie
juje nepriskaičiavau nei šim
tinės. Dar mažiau jų susirinko 
pabendrauti su Lietuvos pre
zidento žmona Alma Adam
kiene. Į „Žaltvykslės" teatro 
„Trijų mylimųjų" spektaklį 
atėjo tik 160 žiūrovų. Ren
ginių organizatoriai susirū
pinę. Spaudoje juos aprašan
tieji tą rūpestį vis dar sten
giasi paslėpti, dalyvių skai
čius padidina, kartais net pa
dvigubina, bet tokios ylos mai
še nepaslėpsi. Be to, kam taip 
save apgaudinėti? Ar ne ge
riau paieškoti tokios mūsų bė
dos priežasčių ir bandyti 
padėtį taisyti. Klausimas liktų 
tik — kaip? 

Rudens veiklos sezonui 
prasidėjus, papilnėjo ir mano 
pašto dėžutė. Vokais, kuriuose 
pranešimai — pakvietimai į 
įvairius renginius. Dėjau į vie
ną krūvą. Per mėnesį pri
sirinko 14: pusryčiai, pietūs, 
pokyliai, minėjimai, sukaktys, 
susitikimai, pagerbimai, paro
dos, koncertai, aukos. Nežinau 
— daug, ar ne? Beje, čia ne
skaičiuoju dar paraginimų ap
simokėti spaudos prenumera
tas. Tarp kvietimų į renginius 
yra trys, kurių lankymas man 
ir žmonai kainuotų 700 dol. 
Nors kiti ne tokie brangūs, bet 
visiems kvietėjams patenkin
ti, viską krūvon sudėjus, bent 
jau tūkstantine pensininko 
kišenė tikrai pratuštėtų. Ir tik 
šešių savaičių laikotarpiu. Gal 
dar nebūtų taip blogai, jeigu 
su šiom šešiom savaitėm tas 
didelis kultūrinis subruzdi
mas pasibaigtų, bet, aišku, po 
jo bus kitos tokios pat 
savaitės, kitos ir dar kitos, iki 
pavasario. Kiek pensininkų, 
taip pensininkų, nes daugiau
sia jie tuos renginius lanko, 
motųsi tokią naštą pakelti, 
nors ir labai svarbiems kul
tūriniams reikalams aukojan
tis? Tarkim, net nepaisydami 
savo pažengusio amžiaus ir 
atitinkamai su juo susiplaku
sios sveikatos? Gerbiamieji, aš 
pasiduočiau iš karto ir čia pat. 
ir viešai prisipažįstu: pykit. 

keikit, ką norit sakykit — ne 
vienas iš tų keturiolikos eina į 
krepšį. Ir kažin, ar aš vienas 
toks? 

Bet ar toks sprendimas 
reikalus pataiso? Kol kas visgi 
— ne. Tokia mūsų gyvenimo 
eiga tęsiasi jau daug metų. Ir 
tik retas renginių organizato
rius, ir tik labai išimtinais 
atvejais, nesiskundžia lanky
tojų stoka. Kiekvienas pri
pažįsta: per daug renginių, 
per mažai juos lankančių žmo
nių. Tačiau kol kas nė vienas 
nesiėmė užmojo renginių 
skaičių mažinti. Žinoma, 
renginiai — nevienodi, jie — 
įvairių paskirčių. Mūsų pačių 
ar Lietuvos meno vienetų, 
solistų koncertai, operos pa
statymai, dailininkų parodos 
— jie būtini. Būtini ir su lietu
vybės išlaikymu susiję švieti
mo bei mažesnės apimties kul
tūriniai renginiai. Tačiau 
daug jų ruošiama tik kuriam 
nors reikalui pinigų uždirbti. 
Tarp jų yra ir ne taip labai bū
tinų, be kurių niekas nenu
kentėtų. Yra ir verslininkų 
ruošiamų, skirtų asmeniškai 
kišenei papildyti, kurie vi
suomenei nieko gero neduoda. 
Taigi kai kurių renginių at
sisakyti galimybių yra. 

Tad ar vieną kartą ne
reikėtų mums susiprasti ir 
tokia galimybe pasinaudoti? O 
jeigu nenorim, tai bent pa-
keiskim laikyseną. Žinoma, 
niekas niekam neuždraus ren
ginį organizuoti. Ir taip daryti 
nereikia. Tačiau tegul ir patys 
organizatoriai suvokia, kad 
tokias pačias teises turi ir lan
kytojas. Jis irgi gali pasirink
ti, kuriuos renginius lankyti. 
Šalia to, organizatoriai taip 
pat turi žinoti, kad lankytoją 
reikia ir atitinkamai nuteikti: 
ir prieš renginį, ir patenkinti į 
renginį atvykusį. Renginio 
tikslas — gera programa, 
tvarkinga organizacija ir įėji
mo mokestis yra būtinas, ir 
pagrindinis derinys lankytojų 
traukai. Tačiau daugiausia 
lemia jo išgarsinimas. Geras 
pardavėjas parduoda bet ką, 
sako amerikiečiai versli
ninkai. Tokių „pardavėjų" turi 
ieškotis ir renginių organiza
toriai. Tai yra įrodęs ir vienas 
lietuvis verslininkas. Tačiau 
daugumas mūsiškių renginių 
organizatorių tų įgūdžių dar 
neturi. Neprikviesi svečių nė į 
skaniausius pietus tik porą 
žinučių apie juos „Drauge" pa
skelbęs. Ypač kai tų renginių 
per daug ir, gaudant lankyto
jus, organizatoriams reikia 
tarp savęs varžytis. 

KARDINOLO VINCENTO 
SLADKEVIČIAUS LAIKAS 

IR ASMENYBĖ 
VLADAS BARIUS 

Nr.4 
— Nelaukti religijų 

reikalų tarybos sutikimo, pri
imant kandidatus į seminari
ją, drausti vaikų katekizaciją, 
nepaliaujant reikalauti, kad 
tikintiesiems būtų grąžinta 
Vilniaus katedra, sugrąžinta 
išprofanuota Klaipėdos 
bažnyčia, grąžinta laisvė 
religinei spaudai. Valstybė 
tenesijaučia mums duodanti 
dovaną, numesdama kokį 
trupinį, o po to visam pa
sauliui apie tai skelbianti. 
Mes reikalaujame, kad Baž
nyčia galėtų egzistuoti kaip 
savarankiškai besitvarkanti 
institucija, be komandinio 
ateistų diktato". Tų pačių 
metų spalio 23 d. buvo grąžin
ta Vilniaus katedra. Mus 
pasitikęs Romualdas Budrys 
tarė: „Džiaugiuosi, galėdamas 

šią šventovę atiduoti tei
sėtiems jos šeimininkams". 
Padėkojau. Apsikabinome. 

Prie katedros durų buvo 
aukojamos šv. Mišios. Vin
centas Sladkevičius savo pa
moksle kalbėjo: „Lietuvių tau
ta yra gyva tauta! Ji nori būti 
savarankiška, nepriklausoma, 
niekieno batų nemmdžiojama 
tauta! Mes gi mokėkime lauk
ti, mokėkime būti kantrūs, 
mokėkime vienas kitam kulnų 
nemindžioti. Nestumdykime, 
neįžeidinėkime. Ateis rudenį 
pasėtam pasikeitimo želme-
niui pavasaris, vasara ir atneš 
pasikeitimo derlių mūsų tau
tai. Kantriai laukime. Lau
kimas — tai ne stagnacija — 
tai augimas. Sujungę laukimą 
su augimu, tada tapsime didi 
tauta, verta būti ne tik gyva, 

bet ir nepriklausoma, sava
rankiška tauta. To mes visi 
trokštame". 

1989 m. po daugelio metų 
Lietuva iškilmingai minėjo 
Vasario 16-sios šventę. „Žmo
nės, tautos ir valstybės nuo 
senų laikų brangina laisvę ir 
ant jos aukuro suklojo didžiau
sias aukas", — tą rytą į kau
niečius prabilo kard. V. Slad
kevičius, perduodamas popie
žiaus Jono Pauliaus II sveiki
nimus Lietuvai ir jos tikin
tiesiems. Arkikatedroje skam
bėjo giesmės, tautinės melodi
jos, Lietuvos himnas. Iš ar
kikatedros minios pasuko į 
Vienybės aikštėje atstatytą 
Laisvės statulą, kurią pa
šventino kardinolas. 

1990-jų žiemą pergalę į 
Aukščiausiąją Tarybą pasiekė 
Sąjūdis. Išaušo istorinė kovo 
11-ji. „Katalikų Bažnyčia, 
išreikšdama didžiosios mūsų 
tautos dalies nuotaikas, šian
dien vienijasi su visais, kurie 
džiaugiasi Lietuvos valstybės 
atkūrimu", rašoma kardinolo 
telegramoje. Po kelių dienų 

kardinolas, sveikindamas 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininką Vytautą Landsbergį, 
išreiškė viltj. kad artimiausiu 
laiku bus atkurti diplomati
niai santykiai su Vatikanu ir 
šv. Tėvas galės aplankyti ne
priklausomą Lietuvą. 

Šventines akimirkas nu
sinešė stojusi rūsti kasdienybė 
— kunkuliavo politiniai van
denys. Dvi skirtingos prigim
ties asmenybes: Vytautas Lands
bergis ir Algirdas Brazauskas. 
Kardinolas abu žinojo ir gerbė. 

1990 m. rugpjūčio 20 d. 
kardinolas šventė savo gyveni
mo 70-tį. Kaip brangią gimta
dienio dovaną, kard. V. 
Sladkevičius priėmė netikėtą 
dviejų, priešingose stovyklose 
buvusių, politikų vizitą. V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas 
aplankė kartu ir įteikė jam 
bendrą dovaną. „Apkabinau 
juos ir abiejų galvas sug
laudžiau. Kaip būtų gera. kad 
jųdviejų abiejų dvasios hutų 
suvienytos", — pasakiau 
garbingiems svečiams. 

Tų pačių metų vasarą 

atskrido džiugi kito kranto 
banga; pirmą kartą Lietuvą 
aplankė JAV Katalikų Bažny
tinė delegacija, vadovaujama 
Joseph Cardinal Bernardin ir 
lietuvio vysk. Pauliaus Bal
takio, O.F.M. Svečiai viešėjo 
Vilniuje ir Kaune, susipažin
dami su katalikų Bažnyčios 
padėtimi Lietuvoje. 

Kai Vilniaus gatvėse dar 
žlegėjo okupacinės kariuo
menės tankai, kai Parlamento 
rūmus supo jų gynėjų pulkai, 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis nutarė 
saugesnėje vietoje paslėpti 
Kovo 11-sios nepriklausomy
bės atstatymo aktą. Tas aktas 
mano buvo saugomas ligi pre
zidentu buvo išrinktas Algir
das Brazauskas, po to. žinau, 
buvo patalpintas į valstybinį 
archyvą. 

1991 m. birželio 4 d. 
Lomžoje, Lenkijoje, nuskam
bėjo popiežiaus Jono Pauliaus 
II lietuviškai tarti žodžiai: 
„Lietuva, girdžiu tavo balsą! 
Girdžiu balsą prie Baltijos 
krantų gyvenančios ir po 

pasaulio kontinentus išsisklai
džiusios tautos". Kard. V. 
Sladkevičius tarė: .Visos tau
tos vardu galiu pareikšti: 
šventasis Tėve, Jūsų laukiame 
ir kviečiame mus aplankyti 
kaip savo vaikus". 

1993 m. rugsėjo 4 d. 
popiežius Jonas Paulius II 
Vilniaus oro uoste pabučiavęs 
Lietuvos žemę, buvo sutiktas 
Lietuvos prezidento A. Bra
zausko, kardinolo, vyskupų, 
valdžios ir spaudos atstovų. 
Rytojaus dieną šv. Tėvas 
pasakė kalbą Vingio parke. 
Rugsėjo 6 d. 120.000 kauniečių 
popiežiaus laukė Nemuno ir 
Neries santakoje. Tūkstan
tiniam chorui griausmingai 
užgiedojus „Ecce sacerdos 
magnus". žmonės ovacijomis 
pasitiko popiežių, aukštus už
sienio ir vietinius dvasininkus. 

Kitą dieną šv. Tėvas auko
jo Mišias Kryžių kalne, kur 
buvo susirinkę per 100.000 
maldininkų. Pamoksle akcen
tavo kryžiaus paslaptį, prisi
minė Sibiro tremtyje žuvusius. 
Popiežiui Kryžiaus kalnas 

paliko neišdildomą įspūdį. 
Rugsėjo 8 d. popiežiaus 

vizitas Lietuvoje baigėsi Vil
niaus oro uoste. Popiežius, ly
dimas prezidento Algirdo 
Brazausko, eina pro garbės ri
kiuotę, nusilenkia vėliavoms. 
Prezidentas visos lietuvių tau
tos vardu padėkojo popiežiui 
už vizitą, ypatingą dėmesį pa
rodytą Lietuvai, išreikšdamas 
viltį, kad šis apsilankymas 
turės didelės įtakos valstybės 
demokratizavimo procesui. 

Užlipęs „Alitalia" lėktuvo 
laiptais, šv. Tėvas, dar kartą 
atsigręžęs į mus, palaimino, 
pagarbiai nusilenkė. Lėktu
vas, įsibėgėjęs pakilo ir pra
nyko tolumoje. 

Kiekvienas katalikų dvasi
ninkas, sulaukęs 75-rių metų 
amžiaus, pasitraukia iš ak
tyvios veiklos. Kard. V. Slad
kevičius taip pat įteikė atsis
tatydinimo raštą. Jo apsi
sprendimą didžia dalimi nu
lėmė sveikatos būklė. Teko gy
dytis Kauno ir Romos ligoni
nėse. 

Bus daugiau 
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M^«siA 
KUR LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ 

KALBA? 
Tarpukar io nepriklau

somybės (1918-1940) laiko
ta rp is buvo nepaprastai reikš
mingas Lietuvai, nes atbudino 
t au tą ir išvedė, bent laikinai, 
iš priklausomybės Sovietų 
Sąjungai. Per tą laiką lietuvių 
t a u t a sustiprino savo taut inę 
sąmonę , be kurios nebūtų 
buvę 1990 kove 11-os. Tie įvy
kiai plaiiai aprašyti lietuvių 
grožinėje ir istorinėje literatūroje. 
Sakyčiau, daug rašyta ir rusų 
kalba, bet ten jau pagal kitos 
„operos partitūras ir libretą"5. 
Tač iau visame 20 amžiaus 
šurmulyje tas laikotarpis lyg 
ir pradingo iš Vakarų 
pasaulio sąmonės. Vakariečiai 
ska i to anglų kalba rusų 
veikalus apie mus ir t ampa 
dezinformuoti — galvoja, kad 
mes j Sovietų Sąjungą įsto
jome linksmai dainuodami. 

Prae i tą rugsėjo mėnesį 
Austrijos karo atašė Lietuvai, 
brigados generolas R. V., iškil
mingai įteikė dovaną Lietuvos 
karo akademijai Vilniuje — 
gerų knygų ir prenumera tų 
įvairių karinių žurnalų vo
kiečių kalba. Mes jas maloniai 
p r i ėmėme ir mandagia i jo 
pak lausėm, kaip galė tume 
atsidėkoti. Jis visai paprastai 
mums atsakė: „Norėčiau pa
skaityti Lietuvos istoriją, ypač 
1918-1940 m. laikotarpio. 
kada j ū s buvote nepriklauso
mi, " t a rp dviejų pasaulinių 
karų. Norėčiau paskaityti vo
kiečių arba anglų kalba, nes 
Austrijoje apie tai nėra nieko". 
Mes atsakėm, kad pasisteng
sime ką nors j am surasti iki 
kito jo vizito, kuris bus 2002 
spalio 28 d. Atrodė, kad tai ne 
problema. Tuojau paskambi
nom į Mažvydo- biblioteką, į 

universitetus, į knygynus ir 
net kai kuriems mūsų gar
biems intelektualams. Netru
kus ant mano stalo atsirado 
keletas įvairaus svorio ir sto
rio knygų apie Lietuvos istori
ją, ypač parašytų sovietmety
je, ar tuojau po jo, ir net anglų 
kalba. Jas pavarčius, mano 
plaukai atsistojo ant galvos. 

Taigi ten aprašyta, kaip 
mus išlaisvino Raudonoji 
armija nuo buržuazines 
valdžios ir kaip to siekė 
Lietuvos liaudis nuo pat 1918 
metų. Vienu žodžiu, aprašyta 
kaip džiaugsmingai mes 
puolėme į sovietų glėbį ir bal
savom už grįžimą į plačią ta
rybinę „Tėvynę". Nieko kito 
Lietuvoje negalėjau rasti iki 
šiolei anglų a r vokiečių kalba. 
Nesakau, kad nėra, bet neži
nau, kur galėtų būti. Turiu 
prisipažinti radau vieną ma
žytę knygelę anglų kalba, , ,An 
Outline of Lithuanian His-
tory". autorius Stasys Sama-
lavičius, Vilnius, leidykla 
Diemedis, 1995. ISBN 9986-
017-9, kurioje yra skirsnis 
„The years of independence 
and dependence", apie 6 ' pus
lapiai skirti to laikotarpio 
įvykiams. Taigi galėsiu mini
maliai išpildyti mūsų svečio iš 
Austrijos norą žinoti apie 
mūsų nepriklausomybę, ko
kia ji buvo tais laikais ir kurią 
mes vėl atstatėm. Gaila, kad 
patenkinsime Austrijos kari
ninką tik labai ribotai. Žino
ma, daug knygų tame laiko
tarpyje buvo parašyta rusų 
kalba, kurios dūmus' ..Dūmos" 
nariai godžiai traukia Mask
voje ir tvirtai tiki tuo, ką skai
to, nes nieko kito neturi. Tas 
pats ir kitose angliškai 

kalbančiose Šalyse — ten yra 
dar d a u g sovietmečio li te
ratūros, kurią skaitydami už
sieniečiai negali atskirti pelus 
nuo grūdų. Nieko nėra bib
liotekų ir knygynų lentynose 
kas atsvertų šią propagandą, 
nors yra šiek tiek poezijos ir 
kitos literatūros. 

Aš pats atsimenu, kada 
tarnaudamas JAV Karo avia
cijoje, užeidavau į kurios nors 
bazės biblioteką ir rasdavau 
anglų kalba rašytą knygą 
„Tne Baltic Riddle" (Baltijos 
mįslė), autorius Meiksins , 
latvis. Ten jis visai iškreiptai 
teisino Baltijos valstybių pri
jungimą prie Tarybų Sąjun
gos. Tas tada mane įsiutino ir 
aš paraš iau protestą JAV 
Karo aviacijos generaliniam 
inspektoriui, teigdamas, kad 
tai sovietų piktybinė propa
ganda tyčiniam klaidinimui 
amerikiečių kariškių bend
ruomenės, argumentuodamas 
JAV Kongrese esančiais do
kumentais apie tai kas iš tik
rųjų dėjosi Baltijos vals ty
bėse. Džiaugiausi, kad t a kny
ga iš kariškių bibliotekų pra
dingo, vildamasis, kad tai bu
vo mano pastangų dėka. 

Man kyla klausimas, dėl 
ko mes tokie nerangūs ir ne
aprašome mums svarbių įvy
kių vakarietiškomis kalbo
mis, kada patys sau rašome 
apsčiai, negailėdami energijos 
ir diskutuodami iki pedan
tiškų smulkmenų tarpukario 
nepriklausomybės laikotarpį 
bei tos nepriklausomybės at
statymą 1990 kovo 11d . Už
sieniečiams kyla klausimas: 
ką mes atstatėme? Mes j iems 
negalime tiksliai atsakyti lite
ra tūr iniu lygmeniu. Atsako 
už mus kiti, mums nepa
lankūs žmonės. Mes pralai
mime intelektualinę ir infor
macinę kovą, tačiau pyks
tame, kad apie mus mažai kas 
žino ir vad'name neišsilavinu
siais istorijoje ir geografijoje, 
kurie galvoja, kad mes sa
vanoriškai prisijungėme prie 

Tarybų Sąjungos 1940 me
tais. Dar ne : piktinamės, 
kad apie mus kas nors rašo 
ar kalba — (atsimenate. Mel 
Gibsoną ir jo aštriadančius 
lietuvius, arba tą kitą..., kuris 
rašė, kad Vi:niaus gatvėse 
šaudo iš automobilių). Taigi, 
gerbiamieji, gal aš klystu ir 
gal jūsų lentynos užjūryje 
lūžta nuo knygų apie Lietuvos 
nepriklausoma gyvenimą 
anglų ir vokiečių, net ir pran
cūzų kalbomis. Je igu taip 
yra, tada galėsite mane išbar
ti ir įrodydami savo prana
šumą bei teisumą, jei atsiųs-
tumėte man gr< itu paštu bent 
vieną tokią kr.ygą (adresas: 
Lietuvos Karo akademija, Šilo 
5A, LT-2055 Vilnius, Lietuva-
Lithuania). Aš *.ada įteiksiu ją 
mūsų garbiam svečiui spalio 
28 dieną, o jūs turėsite didžiu
lį malonumą vadinti mane 
klystančiu žmogumi. 

Manau, kad j a u artėja 
paskutinis skambutis , kada 
dar galima ką nors padaryti, 
kad kas nors liktų užsienio 
bibliotekose ir knygynuose 
apie nepriklausomos Lietu
vos istoriją „tarpukario" me
tais, nes atrodo, kad pasku
tinė karta, kuri dar atsimena 
tuo laikus, pamažu grįžta į 
Anapilį. 

Dr. Algirdas V. Kananka 
Vilnius 

KEISKIME VALGIO 
PAVADINIMĄ 

Man kilo mintis „Draugo" 
skaitytojams pasiūlyti naują 
žodį — pakaitalą žodžiui 
„sumuštinis". Manau, kad 
žodis „sumuštinis" netinka 
daiktui, kuriam jis yra varto
jamas. Kas čia ką sumušė. 
Be to, sumuštiniai dažnai yra 
daromi nesuvožti, o iš vienos 
duonos riekės, kitaip sakant, 
atviri. 

Vieton žodžio „sumušti
nis" siūlau žodį „riektainis". 
Šis žodis kyia iš žodžių „rie
kė, r iekti" ir daug geriau 

Susitikusios Mizgirių muziejaus gintaro parodos atidaryme šio mėnesio o d. Lietuvių dailės muziejuje Lemor.te. 
Iš kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirm. ir parodos ruošėja Marija Remiene, žurn. Zuzana Juškevičienė. Jūratė 
Variakojienė ir Virginija Mizgirienė. Jono Kuprio nuotrauka 

tinka minimam patiekalui, 
nes r iektainis sus ideda iš 
riekių ir riekučių — duonos, 
kumpio, dešros, agurkų , 
ridikėlių kt. Jau tur ime to
kius žodžius kaip riestainis, 
sviestainis, saldainis, javai-
nis/javamiai ir daugiau. 

Taigi, vietoj žodžio „su
muštinis"' (arba vokiško „bu
terbrodo") vartokime skambų 
ir tinkamą žodį „riektainis'". 

Vytautas Jonait is 
Grand Rapids, MI 

TIKRAI ĮVERTINAME 

Kreipiamės į jus , norėda
mi padėkoti už gaunamą 
pagalba. Kelis metus iš eilės 
organizacijos „Saulutė'" dėka 
mūsų psichikos sveikatos centro 
pacientai gauna labdarą — 
drabužių, avalynės, kitų daik
tų. Gaunami daiktai t ampa 
didele parama žmonėms, 
kurie pragyvena t ik iš ne
didelės invalidumo pensijos ir 
drabužių negali nus ip i rk t i 
netgi padėvėtų daiktu par
duotuvėse. 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Adele 

PYRAGAS SU „JELLO* 
1 dėžutė (3 uncijos) apel-

sinų-ananasų želatinos (oran-
ge-pineapple jello) 

1 skardinukė (11 uncijų) 
mandar inų skiltelių 

1 dėžutė (17 ir 1/2 uncijų) 
„Thank you" bendrovės vani-
lijos pudingo (jis jau paruoš
tas ir tinkamas vartoti tiesiai 
iš dėžutės) 

1 skardinukė (8 ir 1/2 un
cijų dydžio) sutrintų ananasų 
(crushed pineapple) 

1 dėžutė (8 uncijos) su
šaldyto „Cool Whip" — atšildyto 
iki kambario temperatūros 

1 ir 1/2 arba 2 pakeliai 
sausainėlių (ladyfingers) 

Nusunkti mandarinus. Į 
sult is įpilti tiek vandens, kad 
susidarytų 1 puodukas. Įkai
t int i tas sultis iki virimo, su
pilti apelsinų-ananasų žela
tiną ir maišyti, kad visiškai 
ištirptų. Kai želatina atvės, 
padėti į šaldytuvą ir palaikyti, 
kol pradės stingti — maždaug 
iki kiaušinio baltymo t i rš -
tumo. Įmaišyti vanilijos pu
dingą, sudėti mandarinus ir 
nusunktą ananasą. Atsargiai 
įmaišyti „Cool Whip". 

Nuimamais šonais torto 
kepimo indo kraštus ir dugną 
iškloti sausainėliais (ladyfin
gers), supilti paruoštą mišinį 
ir palaikyti šaldytuve bent 3 
valandas arba per naktį, kad 
visiškai sustingtų. Nuimti in
do šonus, o pyragą papuošti 
apels inų arba mandar inų 
ski l te lėmis bei Šviežiomis 
uogomis 

MIELINIAI BLYNAI 

2 ir 1/4 puod. miltų 
3 šaukštai cukraus 
1 pakelis greito kilimo 

mielių (džiovintų) 
1/2 šaukštelio druskos 
1 ir 3/4 puod. pieno (2 

proc. riebumo) 
1/4 puod. sviesto ar mar

garino 
1 kiaušinis 
Dubenyje sumaišyti 3/4 

puod. miltų, cukrų, druską ir 
neištirpintas mieles. Pakai
tinti pieną ir sviestą, kol sviestas 
ištirps ir pienas bus karštas. 
Pamažu supilti į miltų mišinį. 
Plakti elektriniu plaktuvu 
apie 2 minutes. Įdėti kiaušinį 
ir 1 puod. miltų, paplakti dar 
apie 2 minutes. Įmaišyti liku
sius miltus. Uždengti ir leisti 
pakilti apie 45 min., kol tešla 
padvigubės. 

Pakilusią tešlą vėl sumai
šyti ir kepti blynus truputį 
pariebaluotoje keptuvėje, kol 
iškeps. Patiekti į stalą su 
uogiene ar kitais priedais. 
Likusiu- galima palaikyti 
šaldytuve ki'ai dienai. 

PICA 
Tešla 
3 arba 3 ir 1/2 puod. miltų 
1 pakelis džiovintų, greito 

kilimo mielių 
1 šaukštelis druskos 
1 puod. labai šilto vandens 
2 šaukštai alyvuogių alie

jaus 
Dubenyje sumaišyt i 1 

puod. miltų su druska ir neiš
tirpintomis mielėmis. Supilti 
vandenį ir aliejų. Elektriniu 
plaktuvu paplakt i 2 min. 
Įmaišyti tiek miltų, kad pasi
darytų minkšta tešla. Pa
minkyti an t pamiltuoto pavir
šiaus, kol pasidarys lygi ir 
tąsi. Uždengti ir leisti pakilti 
10 min. 

Tešlą iškočioti iki vienodu 
storiu, kad pasidarytų maž
daug 14 colių skersmens ap
skritimas. Uždėti ant truputį 
paalyvuotos picai kepti ap
valios skardos, viršų subadyti 
šakute ir leisti pastovėti apie 
10 min. 

Įkaitintoje iki 400 laips
nių F orkaitėje tešlą pakepti 5 
minutes. Išimti iš orkaitės ir 
ant picos v i r šaus išdėstyti 
įvairius prieskonius. Po to 400 
laipsnių F orkaitėje kepti da r 
20 minučių, arba kol apačia 
gražiai pa ruduos . Pa t iek t i 
šiltą. 

Picos vir ins 
1. P i rk tas arba savo 

pasidarytas pomidorų pada
žas (pizza sauce), galima var
toti ir „barbecue sauce", 
„spaghetti sauce" ar kurį kitą. 

2. Sūriai : mozzarella, 
Cheddar, Swiss, Monterey 

Jack, Parmesan, Feta arba 
tokį, kuris labiausiai patinka 
(pasirinkimas kone neribo
tas). 

2. Mėsa: pepperoni, šąla
mi, kumpis , pakepinti 
lašinukai arba dešra, rūkytas 
kalakutas, viščiukas (keptas 
arba virtas) ir pan. Taip pat 
galima dėti krevetes, „ancho-
vies" a r kuriuos kitus jūros 
gyvius. 

Daržovės: pomidorai, ža
lieji (ar kitos spalvos) pipirai, 
cukinijos, svogūnai, grybai, 
alyvuogės, brokoliai, aštrieji 
— jalapeno — pipirai, net 
morkos ir kt. 

Prieskęniai: česnakų mil
teliai, bazilikas, oreganas, čiob
reliai, šviežios petražolės, 
raudonieji (aštrieji) pipirai, 
rozmarinas (rosemary) ir pan. 

Pastaba: kad picos tešla 
nepasidarytų ištižusi, žalias 
daržoves reikia supjaustyti 
labai plonai ir per daug jomis 
neapkrauti picą. Taip pat ga
lima pasinaudoti apvirtomis 
ir nusunktomis daržovėmis. 

Užuot vienos didelės picos 
iš šios tešlos gal ima padaryti 
individualius apskrit imus ir 
jų viršų padengti produktais, 
kuriuos valgytojai patys 
pasirenka. Ta i sveika, be 
chemikalų ir kenksmingų 
riebalų pica. t inkanti ypač vė
siomis dienomis, kai kepamos 
mielinės tešlos ir prieskonių 
kvapas maloniai pripildo na
mus ir suteikia jiems jauku
mo. 

Atsiuntė Ina F. 

PERSIKU SKANUMYNAS 
1 skardinė (16 uncijų) 

pjaustytų, sumažinto saldu
mo Hite* persikų 

2 pakeliai (po 3 uncijas 
kiekvienas! persikų arba 
abrikosų želatinos 

1/2 puod. cukraus 'neboti 
nai, nes persikai ir želatina 

paprastai turi nemažai cuk
raus) 

2 puod. verdančio vandens 
1 šaukštelis migdolų (al-

mond) prieskonių 
1 dėžutė (8 uncijos) šaldy

to „Cool Whip" — atsileidusio 
Nusunkti persikus, pasi

liekant sultis ir keletą gražių 
skiltelių, kurios bus panaudo
tos papuošimui . Smulkiai 
sukapoti l ikusius pers ikus . 
Atskirame dubenyje želatiną 
užpilti verdančiu vandeniu ir 
persikų sultimis. Gerai su
maišyti, kad neliktų krista
liukų. Palaikyti šaldytuve, kol 
visai atšals ir pradės stingti. 

Atsargiai įmaišyti „Cool 
Whip" ir migdolų prieskonius, 
sudėti nusunk tus persikų 
gabaliukus, sumaišyti. Supilti 
į truputį paalyvuotą 6 puod. 
talpos indą. Palaikyti šal
dytuve per naktį, kad visiškai 
sustingtų. Išversti ant lėkštės 
ir papuošti likusiomis persikų 
skiltelėmis. 

Pastaba: kad greičiau ir 
nesuiręs iškristų iš indo, gali
ma apie indo kraštus aprėžti 
šiltame vandenyje pašildytu 
peiliu arba įstatyti indą į 
karštą vandenį iki pat vir
šaus, palaikyti kelias sekun
des ir tuomet patiekalas leng
vai iškris ant lėkštės. 

Atsiuntė 
Vida Rrakauskienė 

Drabužius visuomet gau
n a m e graž ia i , tva rk inga i 
s u p a k u o t u s . Ypač malonu, 
kad į dėžes įdėta įvairių mielų 
smulkmenų — papuošaliukų, 
a tvirukų, saldainių. Paskut ini 
sykį i špakavę dėžes radome 
įdėtus indus ir specialų tepalą 
jų valymui. 

G a u t i d a i k t a i ne t ik 
pa remia m a t e r i a l i a i , bet ir 
parodo r ū p e s t į ir ši lumą, 
kur ią s t eng i a s i perduoti 
m u m s „Sau lu t ė s " žmonės, 
kur i e r e n k a , pakuoja ir 
siunčia dideles labdaros dėžes. 

Psichikos sveikatos centro 
pac ien ta i , p a ė m ę da ik tus , 
p rašo padėko t i s iun tė jams , 
todėl j ų v a r d u nuoširdžiai 
dėkojame Ramin t a i Marcher-
tas ir visiems žmonėms, kurie 
a t iduoda savo da ik tus , juos 
tva rko , pakuo ja į dėžes ir 
rūp inas i j ų p a t e k i m u į 
Lietuvą. Ačiū ir sėkmės j iems 
visiems. 

Vilniaus Centro 
poliklinikos Psichikos 

sveikatos centro darbuotojai 

KODĖL LIETUVA YRA 
PASKUTINĖJE VIETOJE 

Kodėl viena iš didžiausių 
Baltijos valstybių Lietuva yra 
labiausiai atsilikusi? Mažes
nės valstybės Latvija ir Estija 
daugiau progresuoja visose 
srityse. Tuo pačiu jų ir autori
t e t as užsienio valstybių tarpe 
yra didesnis. Mažiausios se
natvės pensijos Baltijos vals
tybėse yra Lietuvoje. Latvijoje 
senatvės pensija yra 95 JAV 
doleriai mėnesiui, Estijoje — 
90 dolerių, o Lietuvoje tik 80 
dolerių. 

Nenuostabu, kad Lietuvos 
pensininkams negalima padi
dinti pensijų, nes Lietuvos 
Konstitucinio Teismo sprendi
mu stengiamasi kuo skubiau 
pradėt i mokėti valstybines 
pensijas „buvusiems genocido 
vykdytojams bei sovietinių po
litinių struktūrų darbuoto
jams". 

Vy tau ta s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ALTOMUBUaN4.\t;SVEICATOSK 
GYVYBES D R U M S 

Asemas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukso S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits*'..,decks'"...gutters'*.plokšii 
. ir ..shingle" stogai: cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 

"I" landmark 
properties • 

Bus. 773-22SMJ761 
Res. 706425-7160 
Mcbi 77359OO205 
Pager 63O3144330 

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

ĮVAIRUS 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

SIŪLO DARBA 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

sugyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būt inas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

Window Washers Needed! 
40.000 peryear. We need 100 erews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dnver's hcense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. Mc.Mahon Window Wasning. 
Chicago and Milwaukee area. 

Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025. 

Housekeeper $10/h. Mušt speak 
English. mušt have good refe
rentes Full or pan time (jold 

. >.r.t 1<H ation Tel. 312-255-1197 
or 312-255-1919. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

Experienced caregivers needed 
for live-injobs in Wisconsin. 

References, drivers license. SS# 
require. Medical background. 

work ncrmit helptul. 
Call 262-657-8467. 

įkyrius 
T«l, 1 773 585 9500 
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G i n k l o bro l iu i 

A. t A. 
Ltn. VIKTORUI SAVĖNUI 

m i r u s , j o ž m o n a i V A L E R I J A I , s ū n u m s L E O N U I 
i r V I K T O R U I , a n ū k a m s E R I K U I ir J A N I F F E R 
be i g i m i n ė m s , r e i š k i a m e gi l iausią u ž u o j a u t ą ir 
k a r t u l i ū d i m e . 

PLP karo mokyklos XX laidos karininkai 

VIENERI METAI BE A.TA. ALINOS 

* B u v ę s premjero sekre
toriato v a d o v a s Antanas 
Valys antradienį vidudienį 
davė par lamentaro priesaiką 
Seime ir pradėjo eiti Seimo 
nario pareigas. Seime jis užė
mė nuo autoavarijoje patirtų 
sužalojimų praėjusią savaitę 
mirusio Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos nario Ri
manto Ruzo vietą. Kaip ir R. 
Ruzas, A. Valys priklausys 
Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetui (NSGK). 
1952 m. gimęs A. Valys yra il
gametis premjero A. Brazaus
ko bendražygis. Su dabartiniu 
premjeru j is yra pažįstamas 
dar nuo jaunystės laikų, kai 
kartu dirbo s ta tan t Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklą. 
Praėjusių metų liepą Seimui 
patvirtinus A. Brazausko va
dovaujamą vyriausybę, A. Va
lys pradėjo dirbti premjero ko
mandoje. (BNS) 

* Se imo p irmin inko Ar
t ū r o P a u l a u s k o ž m o n a J o 
l a n t a įteikė labdarą Aukšta
dvario žemės ūkio mokyklai ir 
Lentvario vaikų namų auklė
tiniams. Labdara gauta iš Vo
kietijos labdaros draugijos 
„Draugystės tiltai". Artimiau
siu metu Lietuvoje turėtų būti 
įregistruotas šios draugijos fi
lialas, kurio garbės prezidente 
ir bus J. Paulauskienė. 

* Kaunas j a u turi l iūdną 
grandioz in ių statybų pa
tirtį. Miesto centre iki šiol ne
baigti statyti du didžiuliai 
viešbučiai. Vytėnuose neiškyla 
didžiausias Baltijos valstybėse 
prekybos centras. Neveikia ir 
laisvoji ekonominė zona. Pla
nuojamo didžiulio sporto kom
plekso statyba, preliminariais 
duomenimis, kairiuos apie 
150-200 milijonų litų. 

(KD. Eitai 

* Į r a š a s ap i e n u o l a t i n ę 
g y v e n a m ą j ą vie tą Lietuvos 
piliečio pase vadinamas sovie
tiniu palikimu. Jau beveik 
dveji metai , kai šie duomenys 
pase įrašomi tik žmogaus pa
geidavimu. Tačiau tas , kurio 
pase šio įrašo nėra, dažnai 
gali atsidurti keblioje situaci
joje. Kaskart , iškilus būtiny
bei nurodyti gyvenamąją 
vietą, piliečiui tenka kreiptis į 
pasų poskyrį ar migracijos tar
nybą ir už išduotą pažymą 
mokėti po tris litus. (LR. Eltai 
* L ie tuvos ornitologai , ste

b ė d a m i skrendančius iš 
Lietuvos paukščius, prana
šauja „košmarišką žiemą". Iki 
spalio pradžios Ventės rage 
ornitologai stebėjo tirštus 
paukščių pulkus, kurie pana
šėjo j paniškai sprunkančius. 
Tokį „sprukimą" į pietus or
nitologai aiškina unikalia 
paukščių nuojauta, kokie orai 
laukia. Rudeninė migracija 
pamaryje paprastai nutrūksta 
tik pirmą lapkričio pusę, šį
kar t taip nutiko mėnesiu 
anksčiau. (BNS' 

* Pažang iaus ias technolo
gi jas padažų ir majonezų ga
myboje įdiegusi UAB „Vesiga" 
pradeda savo produkcijos eks
portą į JAV bei Olandiją. „Ve
siga" j au išsiuntė bando
mąsias produkcijos siuntas — 
olandai turės galimybę iš
mėginti „Daumantų" majone
zą „Premium", o amerikiečiai 
— aštrųjį ir reguliarų „Dau
mantų" pomidorų padažą, 
„Daumantų" majonezą litro 
talpos kibirėliuose bei tos 
pačios talpos neriebųjį „Dau
mantų" majonezą. Bendrovėje 
dviem pamainomis dirba 100 
darbuotojų. UAB „Vesiga" dar 
priklauso dvi padažų gamyk
los Rusijoje. (Eltai 

* Daugel is automobilinin
kų pakluso privalomojo trans
porto priemonių savininkų ir 
valdytojų civilinės atsakomy
bės draudimo (PCAD) įvedi
mui bei vylėsi, kad, atsisveiki
nę su pora šimtų litų, galės 
būti ramūs. Tuo tarpu draudi
mo specialistai įspėja, jog šio 
draudimo būdas užtikrina tik 
pačią minimaliausią apsaugą, 
bet negelbsti nuo sunkių eis
mo nelaimių padarinių. Tikė
tina, kad draudimo sumos bei 
įmokos didės jau kitais me
tais. ;KD. Elta) 

* P r i e š sava i t ę Panevėžio 
„ tu lp in ių" gaujos nusikal
t imų tyrimą sukrėtė skanda
las. Pas Šiaulių tardymo izo
liatoriuje įkalintą grupuotės 
vadeivą Algimantą Vertelką 
buvo rastas mobilusis telefo
nas. Pareigūnams nepavyko 
nustatyti , kas jam perdavė te
lefoną. Tačiau beveik neabejo
jama, jog tai padarė Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus darbuo
tojas. Dėl šio įvykio vyksta 
tarnybinis patikrinimas, su
imtajam paskirta nuobauda. 

i R, Elta) 
* Vals tybės saugumo de

p a r t a m e n t o darbuotojai 
turi aiškintis dėl savo darbo 
metodų ilgiau nei metus trun
kančioje vadinamojo šnipo Eu
genijaus Jonikos byloje. Sulai
kytojo advokatai pareiškė 
įtarimus, jog E. Jonikai tardy
mo metu galėjo būti taikytos 
psichotropinio poveikio prie
monės. Seimo kontrolierių 
įstaiga nustatė, jog E. Joniką 
suėmę jėgos struktūrų darbuo
tojai nesilaikė būtinų proce
dūrinių reikalavimų ir neuž
tikrino visiškos sulaikytojo iz
oliacijos nuo galimų išorinio 
poveikio priemonių. (R, Elta; 

* Lapk r i č io viduryje Pa
nevėž io sus t ipr in to jo reži
mo pataisos darbų kolonijoje 
įvyks pirmieji gražiausios ka
linės rinkimai „Mis nelaisvė". 
Renginio sumanytojo Arūno 
Valinsko teigimu, grožio kon

kursas moterų įkalinimo 
įstaigoje turėtų būti p i rmasis 
Europoje. „Pamėginsime ieš
koti grožio ten, kur jo, regis, 
nėra. Nors ir būdamos ka
linės, jos pirmiausia yra mo
terys", sakė A. Valinskas. Kon
kurso nugalėtojoms rengėjai 
ketina išdalyti maždaug 
10,000 litų, tačiau pinigus jos 
gaus tik atlikusios bausmę. 
„Mis nelaisvės" sumanytojai 

Atke l t a iš 1 ps l . Kol kas 
lieka neaišku, ar turėtos Aust
ralijos pilietybes ats isakė ki
tas kandidatas į prezidentus 
Juozas Petraitis. VRK posėdy
je jis parašė pareiškimą, ku
riame teigė atsisakąs turėtos 
..australų pilietybės", tačiau 
nežinoma, ar jis kreipėsi dėl 
pilietybes atsi.-akymo į Aust
ralijos valdžios institucijas. 

R. P a k s a r ink imuose 
r e m s i r L ie tuvos d e š i n i ų j ų 

sąjunga 
Lietuvos dešiniųjų sąjun

ga prezidento r ink imuose 
rems Liberalų demokratų par
tijos (LDP) vadovą Seimo narį 
Rolandą Paksa. o vėliau sieks 
susijungimo su liberaldemok-
ratais, antradienį Seime pra
nešė naujasis LDS pi rmi
ninkas, advokatas Vidmantas 
Žiemelis. 

LDS prezidiumą sudaro 
pirmininkas ir penki jo pa
vaduotojai. Balsuojant dėl 
sprendimo paremti R. Pakso 
kandidatūrą, susilaikė LDS 
pirmininko pavaduotojas An
tanas Terleckas. J i s anksčiau 
pasirašė visuomenės veikėjų 
kreipimąsi į dabartinį prezi
dentą Valdą Adamkų siekti 
antrosios kadencijos. 

LDS paragino centro ir de
šiniąsias partijas vienyt is 
aplink V. Adamkų, tačiau V. 
Žiemelio teigimu, nei centro 
dešinės partijos, nei preziden
tas į šį kvietimą neatsiliepė, 

Kiti dirbo metalo liejyklose ir 
metalo apdirbimo fabrikuose. 
Truputį „apšilę", pradėjo 
rūpintis savitarpine veikla . 
Pirmiausia (1891 m.) buvo 
įsteigta Šv. Petro ir Povilo 
savišalpos draugija, kuri 1903 
m. įsigijo nuosavus n a m u s . 
Antroji — Šv. Jurgio savišal
pos draugija, 1907 m. pasi
s ta tė nuosavus namus . Abi 
organizacijos susijungė 1964 
m. Kiek vėliau įsisteigė 
Lietuvos Sūnų savišalpos 
draugija, Vytauto savišalpos 
draugija, istoriko Simono 
Daukanto draugija ir k t . 
Vakarais , o ypač savai tga
liais, lietuviai pramogaudavo 
savo įsteigtuose namuose . 
Pasak vieno tenykščio lietu
vio, „Aš einu į bažnyčią sielos 
apšvarinimui, o į savo sve
ta inę išgerti a laus ir 
pasilinksminti". 

Pradžioje Grand Rapids 
lietuviai melsdavosi lenkų ir 
vokiečių katalikų bažnyčiose. 
Pagaliau, 1902 m. buvo įsteig
ta lietuvių Šv. Petro ir Povilo 
parapija. O 1903 m. prasidėjo 
savos bažnyčios statybos dar
bai. Po tuo pačiu stogu buvo 
įrengtos ir mokyklos patalpos. 
1924 m. vasario 24 d. buvo 
pašventinta nauja, ir iki šiol 
tebeveikianti, Šv. Pet ro ir 
Povilo parapijos bažnyčia. 

Grand Rapids, MI, lietu
vių gyvenimas, jų pradinė ir 
vėlesnė veikla yra plačiai 
aprašyta „Growing Up in Old 
Lithuanian Town" knygoje. 
Ją , kaip sakyta , pa r a šė 
Edvvard V. Gillis, o išleido 
Grand Rapids Historical Com-
mission. 

Petras Petrutia 
(Bus daugiau kitą 

savaitę). 

moterų kolonijoje jau lankėsi 
kelis ka r tus ir nuteistosioms, 
norinčioms dalyvauti grožio 
konkurse, išdalijo anketas. 
J a s užpildė 36 moterys — 
maždaug 10 proc. visų koloni
jos nuteistųjų nuo nepil
namečių iki 35 metų amžiaus. 
Tarp būsimųjų konkurso daly
vių pateko ir šiuo metu baus
mę at l iekant i buvusi vieno 
Lietuvos miesto gražuolė. 

(BNS) 

todėl buvo nuspręs ta paremti 
R. Paksą. V. Žiemelis taip pat 
pripažino, jog viena iš prie
žasčių paremti LDP vadovą 
yra numatomas partijų susi
jungimas . (BNS) 

K a n d i d a t a s netur i 
p i n i g ų p r e z i d e n t o r inkimų 

u ž s t a t u i 
Rinkimuose į prezidento 

postą panoręs dalyvauti Algi
man ta s Reičiūnas prašo Sei
mo, vyriausybės ir prezidento 
Valdo Adamkaus skubos tvar
ka parengti įs tatymo pataisą, 
leidžiančią Vyriausiajai rinki
mų komisijai (VRK) atleisti jį 
nuo rinkimų užstato mokėji
mo. Tai, pasak A. Reičiūno, 
sute iktų galimybę „intelektui 
konkuruoti su pinigais". 

Pagal Prezidento rinkimų 
įs tatymą r inkimų užstatas yra 
lygus 5 vidutinio darbo užmo
kesčio (VDU) dydžiams. Šiuo 
metu vienas VDU yra lygus 
1,113 litų. 

„ Je igu šio įs tatymo ne
pakeisi te ir aš negalėsiu rink
ti rėmėjų parašų bei dalyvauti 
r inkimuose, jį apskųsiu Euro
pos žmogaus teisių teismui", 
teigia Prezidento rinkimų įs
ta tymo „ydingumu" įsitikinęs 
A. Reičiūnas, kur is j au spalio 
3 d. prašė VRK atleisti jį nuo 
užstato , a iškindamas tuo, jog 
yra II grupės invalidas. Ko
misija j a m a t sakė , jog įstaty
mai n e n u m a t o galimybės 
suteikti tokią išimtį. (BNS) 

Graži besibaigiančios va
saros diena, tokia pat . kaip ir 
prieš metus, kai liūdna žinia 
sukrė tė mus. 

„Kas pajėgs sus tabdyt i 
gyvenimo laikrodį, t a m ati
duosiu visą savo karalystę". 
paskelbė vienos šalies kara
l ius, kurio gyvenimas ėjo į 
pabaigą. Deja, tokio žmogaus 
neatsirado. Taip prieš metus, 
rugsėjo 22 d., sustojo a.a. 
Alinos Domanskienės gyveni
mo laikrodis. Tai buvo ne
laimė šeimai, kolegoms, drau
gams ir pažįstamiems, o tuo 
pačiu ir Čikagos lietuvių „šei
mai". A.+a. Aliną pažinojusieji 
ją gerbė, pacientai pasitikėjo 
j a , draugai buvo pra tur t in t i 
jos šilta asmenybe. 

Rugsėjo 22 d.. 11 v. r. šv. 
Mišių metu, Pal. J. Matulaičio 
misijoje, šeima, kolegos ir 
draugai meldėsi už a.a. Alinos 
sielą, o po to, šeimos pakviesti , 
rinkosi į Bočių menę, PLC. 
p ie tums . Svečius pas i t iko 
velionės vyras Vandelinas ir 
abu sūnūs — Jonas ir Rimas. 

Pal . J . Matulaičio kape
l ionas Algirdas Pal iokas 
sukalbėjo maldą, prašydamas 
velionę visada prisiminti savo 
maldose. Velionės sūnus , adv. 

Rimas, supažindino su Angele 
N'ašliūniene. kuri džiaugėsi 
turėjusi progą, nors ir neilgai, 
pažinti a.^a. Aliną, buvo 
nustebinta jos nuoširdumu ir 
draugiškumu, nepaisant, kad 
ji yra „trečiosios bangos" atei
vė. Ta proga ji padeklamavo 
velionei skirtą, savo sukurtą, 
eilėraštį. 

Šių liūdnų metinių proga 
iš Kalifornijos atvyko sūnus 
dr. Jonas su žmona ir kelių 
mėnesių sūneliu, kuriuo a.+a. 
Alina nebeturėjo progos 
pasidžiaugti. Dalyvavo sūnus 
adv. Rimas su žmona Pranute 
ir sūnum Jonuku, bet dukra 
Marija negalėjo dalyvauti, nes 
studijuoja H a r v a r d univer
sitete. 

Prisiminimo pietuose taip 
pat dalyvavo labai daug a.^a. 
Alinos ir Vandelino kolegų bei 
draugų, ne tik iš Čikagos, bet 
ir iš tolimesnių vietų, ir su 
meile prisiminė ja. 

Mus čia žemėj tvankūs 
dūmai 
Greit visai sugrauš... 
Žemės dykumos taps 
baisiai nykios" 
Nykios be žmogaus. 

'Vytautas Mačernis) 
Karolina Kubilienė 

kiene 

bo. nei skautavimo nebegalėjo 
tęsti ir ilgus metus buvo savo 
vyro Vlado bei vaikų globoja
ma iki paskutinių gyvenimo 
valandų. 

Mirė 2002 m. liepos 29 
savo namuose. Atsisveikini
mui Jacubs laidotuvių na
muose buvo susir inkusi gausi 
skautų šeima. Po atsisveikini
mo kalbų ir maldų, kurioms 
vadovavo klob. kun . G. 
Kijauskas. SJ . liūdnai skam
bėjo skautų giedama .Ateina 
naktis". 

Palaidota Visų Sielų 
kapinyne, kur jau ilsisi am
žiams šimtai mūsų tautiečių. 

V. Roriūnas 

TARP MŪSŲ KALBANT 
GRAND UPES PAKRANTĖSE 

Grand Rapids . kadaise 
buvęs nedidukas miestelis, 
ilgainiui išaugo į nemažą 
miestą. Šis miestas yra Grand 
upės pak ran tė se . Michigan 
valstijoje. J a m e gyveno ir 
dabar tebegyvena nemažas 
skaičius lietuvių ir lietuvių 
kilmės amerikiečių. Grand 
Rapids ..Historical Ommision" 
ne per seniai išleido gausiai 
iliustruotą, didoko formato 
knygą „Grovving Up in Old 
Lithuanian Town~. Knygos 
autorius lietuvių kilmės 
Edward V. Gillis. Jo žodžiais, 
knyga dedikuojama mylimu ir 
nepamirš tamų tėvų atmi
nimui. Tai yra motinai Ka-
therine Mary Staseunai t i s 
Gillis ir tėvui Bertholomeus 
Aleksandras (Gylys) Gillis. 
Autorius reiškia nuoširdžią 
padėką savo žmonai Evelyn 
(Mc Car thy) Gillis, kuri 
sudarė bekompromisinę kny
gos paruošimo galimybę. 
Taipgi autorius yra dėkingas 
draugams ir pažįs tamiems, 
prisidėjusiems prie knygos 
sudarymo. 

Edward Victor Gillis 

(Edvardas Bertholomeus Vik
toras Gylys) gimė 1920 m. 
kovo 1 d. Grand Rapids. MI. Jo 
tėvas , vengdamas rusų ka
riuomenės, iš Lietuvos išvykęs 
1904 m., apsigyveno Grand 
Rapids mieste. Motina atvyko 
1911 m. Gyliai susituokė 1911 
m. vietos lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. 

Autorius E. V. Gillis ilgą 
laiką dirbo precizinių įrankių 
gamybos įmonėje, daug dėme
sio sk i rdamas archeologijai 
antropologijai, istorijai, geo
logijai, žurnalistikai, organi
zaciniams reikalams ir 1.1. Jo 
bibliotekos lentynose buvo 
daugiau kaip pora tūkstančių 
įvairaus turinio knygų. Su
laukęs vyresnio amžiaus, ėmė 
rūpintis vietos lietuvių istori
jos paruošimu. E. V. Gillis 
mirė 1999 m. rugpjūčio 14 d., 
nesulaukęs savo knygos pa
sirodymo. 

Knygos autorius pirmojoje 
dalyje apibūdino Lietuvos 
gyvenimą, nusidriekusį nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Taipgi Lietuvos valstybės 
padalinimą, spau'l<» 'Ir,nuli 

mą, religinį persekiojimą, su
kilimus, lietuvių vyrų ven
gimą ilgametės rusų karinės 
prievolės, lietuvių veržimąsi į 
JAV ir 1.1. Nepamiršo ir įvy
kusių nesusipratimų Elis 
Island bei kitose vietovėse. 
Kaip žinia, mūsiškiai, ne
mokėdami angliškai susi
kalbėti, dažniausiai nesi
priešindavo savo vardų ir pa
vardžių iškraipymui. Geras 
pavyzdys, tai autoriaus tėvo 
pavardės „suamerikonini-
mas". Gyliui buvo primesta 
Gillis pavardė. Panašiai atsi
tiko ir kitiems mūsų tautie
čiams. Pavyzdžiui, 1912 m. 
Grand Rapids apsigyvenęs 
Pranas Dovydaitis tapo Frank 
Dover. 

Pirmieji, o taip pat ir 
vėlesnieji, lietuvių ateiviai 
daugiausia kūrėsi miesto šiau
rės vakarų dalyje, jų pačių 
pramintoje „Old Lithuanian 
Town" apylinkėje. Pirmuoju 
čionai apsigyvenusiu lietuviu 
laikomas Louis (gal Leonas) 
Galinis. Daugelis pirmųjų 
ateivių dirbo šiame mieste 
klestinčioje baldų pramonėje. 

(ir.in<i K.ipui.' Vvt.Įiito savi^i lpos cir.-iiic:.l-> 
Niks.i> \U\-i m n u o t r a u k a is krivy,":- i i n 

n.ir:.ii l ' r r v ' i . ••\\, \< <<-..<?: ' c •• ; •• • '.M.'K.IS komandienus) Vincas 
A;I ,• Up ' M I | ithuanian Town* Nuotr Walace Studio. 

A.tA. ALBINA PETUKAUSKI 
Mirties ange la s negai

les t ingai r e t i n a Clevelando 
lietuviškojo te lkinio nar ių 
eiles. Vien liepos mėnesį tik iš 
Dievo Motinos šventovės buvo 
net septyni tautiečiai palydėti 
į amžinuosius namus . Kiek
vieno lietuvio ne tek t i s y ra 
didelis nuostol is , o ypač 
asmenų, kurie buvo įsijungę į 
visoker iopus da rbus , kad 
lietuviškoji gen t i s toli nuo 
savo tėvynės būtų pratęsiama 
į ateities dienas. Gera, kad 
naujoji imigracija, populiariai 
v a d i n a m a „trečiąja banga" 
nors nedrąsiai , bet jungiasi į 
lietuviškojo švietimo ir apskri
ta i bendruomenin į darbą. 
L i tuan i s t i nė mokykla pasi
pildė mokytojais iš neseniai 
atvykusių, o Clevelando apy
linkės valdyba džiaugiasi net 
dviem nuoširdžiomis narėmis. 
Organizacijos ir l i tuanist inė 
mokykla paruoš ia vadovus 
v i suomenin iam, šviet imo ir 
kul tūr iniam darbui. 

Ypač šios mintys grįžo, kai 
atsisveikinome su miela skau
t in inke ir mokytoja a.+a. 
Albina Kazlauska i te -Pe tu-
kausk iene , giliai rel iginga, 
motina ir nuoširdžia darbuo
toja, kol jos sveikata leido. 

Albina gimė 1922 m. Luk
šiuose, Šakių apskri tyje. 
Kriukių miestelyje baigė pra
džios mokyklą, įstojo į 
Ju rba rko gimnaziją, įsijungė į 

skautų darbus, žaidė krepšinį. 
J a u s d a m a meilę pedagogi
niam darbui, baigusi šešias 
klases, įstojo į Marijampolės 
mokytojų seminariją, kurią 
baigė 1940 metais. Mokyto
javo pradžios mokyklose. 
Artėjant antrajai komunizmo 
okupacijai, Albina pasi t raukė 
į Vakarus , kur Vokietijos Ba
varijoje, Ingels tadt ir Eis-
chstad DP stovyklose, mokyto
javo lituanistinėse mokyklose 
ir vadovavo DLK Birutės 
draugovės skautėms, o 1948 
metais Alpių kalnuose dalyva
vo Trečioje tautinėje stovykloje. 

Pr iėmus „Displaced Per-
sons" įs tatymą, 1949 m. 
atvyko į JAV, į Bostoną. MA. 
Čia d i rbdama, lankė anglų 
kalbos kursus ir vėl grįžo \ 
skautavimo eiles. Persikėlusi į 
Cleveland. OH. tuojau įsi
jungė į „Čiurlionio" ansambli, 
mokytojavo Šv. Jurgio parapi
joje veikiančioje Vysk. 
Mot;ejaus Valančiaus mokyk
loje ir vėliau Dievo Motinos 
parapijoje Šv. Kazimiero lit. 
mokykloje. 

Ištekėjusi už jū rų vyr 
skaut in inko Vlado Petu-
kausko, užaugino dukrą Vaivą 
ir sūnų Gintarą. Albina, kaip 
vyr. skau t in inke , ketver ius 
metus buvo „Neringos" skau
čių tunto tun t in inke . Deja. 
s t ipnai sveikatai sušlubavus. 
nei mokytojos-pedagogės dar-

M E R G A I T Ė S N U S I K A L T Ė L I 
Dešimt mergaičių, tarp 14 nupjovusios telefono laidus. 

ir 17 metų amžiaus , pabėgo iš kad sargybiniai negalėtu pri-
jaunųjų nus ika l tė l ių namų sišaukti pagalbos. Mergaites 
Honolulu, Havajuose, pirma apsupo vieną policininkę, 

A T E I N A I R I L L I N O I S EILĖ 
Nuo 1999 metų Amerikos simboliu antroje monetos 

pusėje. Daug žmonių tas mo
netas renka ir tikisi, kad atei
tyje jos bus vertingesnės, negu 
25 centai. Illinois valstijai 
skirtoji moneta — jau 21-oji 

pinigų kalyklos kasmet išlei
džia kelias 25 centų monetas, 
sk i r tas įvairioms valstijoms, 
su specialiai sukur tu , kiek
vienos valsti jos pas i r ink tu . 

A.tA. ALBINA PETUKAUSKIENĖ 

M E R G A I T Ė S N U S I K A L T Ė L Ė S 
Dešimt mergaičių, tarp 14 nupjovusios telefono laidus, atėmė iš jos r ak tus ir. sušoku-

ir 17 metų amžiaus , pabėgo iš kad sargybiniai negalėtu pri- šios Į policijos autobusiuką. 
j aunųjų nus ika l tė l ių namų sišaukti pagalbos. Mergaites išnere pro var tus . Kol kas dar 
Honolulu, Havajuose, pirma apsupo vieną policininkę, nusikaltėlės nesugautos 

A T E I N A I R I L L I N O I S E I L Ė 
Nuo 1999 metų Amerikos simboliu antroje monetos šioje serijoje — bus išleista į 

pinigų kalyklos kasmet išlei- pusėje. Daug žmonių tas mo- apyvartą 2003 metais. Ją iš 
džia kelias 25 centų monetas, netas renka ir tikisi, kad atei- 6.000 atsiųstų piešimų išrinko 
ski r tas įvairioms valstijoms, tyje jos bus vertingesnės, negu komisija, o sukūrė Čikagos 
su specialiai sukur tu , kiek- 25 centai. Illinois valstijai apylinkes dai l in inkas Thom 
vienos valsti jos pas i r inktu , skirtoji moneta — jau 21-oji Ciccelli. 

Prezidento rinkimams artėjant 

S » ) 
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ČIKAGOJE IR A 

Povilas Sieczkovvski Montessori mokyklel 
ti. Ši mokyklėle, kuri veikia savaites di« 
I f i nu t i . yra vienintele lietuviška prieš 
kykleie. mokanti vaikus remiantis Monte 
kykleles telefonas yra 630-257-8891. 

Anglijos k lubo nar ių šau
k iamas sus i r ink imas vyks 
spalio 17 d. 1 vai.p.p. Vytauto 
Didžiojo šaulių salėje. Kviečia
me visus narius kuo gausiau 
dalyvauti. Bus vaišės. 

Apolonija V i tkuv ienė , gy
venanti West Harford, CT, 
Draugo fondo p i rmo la ipsnio 
garbės narė, rudens vajui at
siuntė 1,000 dol., pasiekda
ma 8,000 dol. įnašų sumą. Už 
stambią ir nuolatinę paramą 
Draugo fondui reiškiame dide
lę padėką. 

Per „Rudens derl iaus" 
p ie tus bus proga skaniai pa
valgyti ir tuo pačiu paremti 
„Vaiko vartų į mokslą" projek
tus Lietuvoje. Lėšų telkimo 
pietūs įvyks sekmadienį, spa
lio 27 d., 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Prašo
me iš anksto užsakyti vietas ir 
sudaryti draugų bei giminių 
stalus, skambinant Nijolei 
Grigaliūnienei 708-974-1262. 
Paremkite daugiau kaip pus
tuzinį dienos centrų Lietuvoje, 
kurių vaikams „Vaiko vartų į 
mokslą" būrelis padeda su
pirkti mokslo priemones. Bū
relio programos vadovės Rita 
Venclovienė ir Aldona Kaman-
tienė nuo rugsėjo kelis mėne
sius savanoriškai dirba cent
ruose ir įgyvendina jaunimui 
pritaikytą būrelio suprojek
tuotą alkoholio, rūkymo ir 
svaigalų prevencinę programą 
(D.R.A.S.A.). 

22-ajame Ate i t ies akade
miniame savaitgalyje Atei
tininkų namuose, Lemont, IL, 
šeštadienį, spalio 26 d., 2:30 
vai. p.p. vyks jaunimo svarsty-
bos tema „Jaunimo keliai į 
krikščioniškumą ir tautišku
mą". Svarstybose dalyvaus pa
tyrę jaunimo vadovai ir vei
kėjai Rima Polikaitytė, Daina 
Siliūniene ir Lukas Laniaus-
kas, o moderuos Marius Poli-
kaitis. Ateities savaitgalis 
vyks spalio 26-27 d. Čikagos ir 
apylinkių lietuvių visuomene 
kviečiama dalvvauti. 

į 
ar i 
mi 
me 
išl; 
v i s 
SU.1 

Li( 
dei 
JOJI 

ro. 
m£ 
M£ 
(6* 
C h 
8 i 
.]<>--

PU 
caj 
10 
m i 
mc 
11 

I 
iš« 
do: 
At 
Ve 
Slt 
pa 
m< 
ni; 
s i i 
tei 
p r 
ša 
de 
ra 
a t 
m 
PI 
U: 
j O! 
iš 
be 
R: 
Li 
I I 

g ' 
fic 
k£ 
10 
..I 
n: 
A 
D 
o 

Sius metais naująjį 2003 metų ..Draugo 
Totoraitiene. Vytautas ir Stefa Prialgai 
Smilga. Algirdas Čepėnas, Adele Lietuvi 
Elena Majauskiene. Aldona Lekeckas, Vi 
nu galite įsigyti ir atvykę j ..Draugo" adi 

• 

o 16 d., trečiadienis 

PYLISKĖSE 
Marųuet 

skyrius v 
20 d., sel 
10:30 vai.r 
Marijos Gi 
leje rengia 
kavos ir py 
paskirstyti 
dalyvauti i 
ramą varg: 

Kun. K. 
kos šv. M i 
Šv. Onos 1 
d. 1 vai.p.i 
kos šv. Mi 
no mėnesi' 
nj. Kvieti 
lietuviai. 

MMmk 
je ..Žiburėlis" mokosi skaičiuo-
įomis Pasaulio lietuvių centre 
įokyklinio amžiaus vaikų mo-
sori principais Amerikoje. Mo-

palio mėnes į Čikagos 
ivyskupijoje skaičiuoja-
Mišių dalyviai. Dalyvauki-
šv. Mišiose ir padekime 

ikyti lietuviškas pamaldas 
>se lietuvių parapijose. Vi-
kviečia ir ragina Amerikos 
tuvių Romos katalikų fė-
acija. Šv. Antano parapi-
(1510 S. 49th Court. Cice-

IL; Mišios aukojamos sek-
iieniais 9 vai.r.: Švč. M. 
rijos Gimimo parapijoje 
58 S. YVashtenavv Ave.. 
eago. IL) - sekmadieniais 
10:30 vai.r.; Švč. M. Mari-

Nekalto Prasidėjimo para-
ye '2745 W. 44th Str.. Chi-
o. IL> - sekmadieniais 
30 vai.r.: Pal. J . Matulaičio 
ijoje '14915 127th Str.. Le-
i t . IL1 - sekmadieniais 9 ir 
.•ai.r.. 6 val.v. Atvykime! 

i e tuv iu operos ve ik la 
įvijoje būtų neįmanoma be 
niųju rėmėjų paramos, 
inančių metų spektaklis G. 
di ..Kaukių balius" irgi at-
s nemažai išlaidų, kurioms 
lengti ir yra skelbiamas 
tinis aukų vajus. Ne per se-
usiai operos valdyba iš-
ntinejo savo bičiuliams lo-
ijos knygutes, prašydama 
sideti prie aukų vajaus, o 
:neles su savo auka neuž-
siant grąžinti Lietuvių ope-
. Laiškų negavusieji savo 
ią prašome siųsti: Lithua-
n Opera. 3222 W. 66th 
įce. Chicago. IL 60629. 
A. Pažymėtina, kad loteri-
laimetojų yra buvę ne vien 
Čikagos bei jos apylinkių. 

ir iš viso ..margo svieto" -
tų. Vakarų ir iš Lietuvos, 
tuvių operos ..Federal tax 
>." numeris yra 36-2935678. 

)a i l in inkė Danguolė Jur-
t i enė , gyvenanti W. Bloom-
Id. MI, atsiuntė 100 dol. au-

skirtą paremti a.a. rašy-
D Jurgio Jankaus knygos 
jšis" išleidimą. Aukas gali-
i siųsti Lithuanian YVriters 
sociation vardu, c/o Stasys 
iugas, 5729 Edge Lake Dr., 
k Lawn. II 60453-4509. 

Adelė 
New Yorl 
prenumen 
auką. Esa: 

Kostas 
port. IL. 
meratą, p 
Tariame n 

Ko 
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rengs ..Ba 
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kalendorių padėjo išsiųsti ne eiles tvarkai P 
-K.u Stasys Žilevičius. Ka/\ - Maiauskas. Ju 
inkiene. Viktorija ValaviCiene. Ona Gradinsk 
alins I^ekeckas ir Antanas Valavičius N'tioširr 
inistracija. Tai - puiki dovana Kalėdoms' 

te Parko BALFo 
ajaus proga spalio 
tmadienj. tuoj po 
. šv. Mišm švč. M. 
mimo parapijos sa-
kugelio pietus. Bus 
ragaičių bei dovanų 
įas. Visi kviečiami 
r taip padidinti pa
šan t i ems pagelbėti. 

Ambrasas , SJ, au-
šias Beverly Shores 
)ažnyčioje spalio 20 
3. Ir toliau lietuviš
kos čia bus kiekvie-
3 trečiąjį sekmadie-
ami visi apylinkių 

go remefai 
Rysavy,« gyvenanti 
;. NY. pratęsdama 
uą. atsiuntė 50 dol. 
n e labai dėkingi! 
S t a n k u s iš Lock-

pratęsdamas prenu-
ridejo 50 dol. auką. 
uoširdų ačiū! 

nių Vakarų Afri-
Į pas irodymą lapk-
. 8 val.v. Chicago 
175 N. State1 su-
llet National du Se-
olistams ir šokėjų 
tars tradiciniais šė
kais instrumentais 
muzikantai. Daugiau 
os tel. 312-443-
1-902-1500 arba in-
Lwcapa.com 

al iauč iaus krašto 
ų mokyklų para-

Mažosios Lietuvos 
Irau giją Čikagoje au-
) — Marija Vaitkus. 
us. $50 — Ona Kar-
mika Lembertas. Po-
• ijole Stelmokas $25 
a Balašaitis. Aldona 
ė. Algirdas ir Ramu-
vičius, Dr. Paulius 
S20 — Juozas Kon-
;na Plaušinaitis. Dė-
iems rėmėjams „Ka
lus krašto lietuvy-
4 Middleburg, Ct., 
le, IL 60540-7011. 

Advokatas 
lis Lietuvninkas 
36 W. 63 Street 
ncago. IL 60629 
gatves nuo .Draugo") 
. 773-284-0100. 
257-0200, Lemont, IL 

tas 
iibaitis 
ir 
nes bylos 
s. K e d z i e A v e n u e 
ieago, IL 60629 
I. 773-776-8700 
: Gibait is@aol .com 
e 24 hr. 888-77^6742 
ii. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
i 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
RAS P. ČEPĖNAS 
ulaski Rd . Chicago. IL 

60629 
1. 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
ios pagal susitarimą 

RACINES TEISES 
VDVOKATAS 
L I Ū S B U T V I L A S 
1 .312-580-1217 
aūe #2300 Chicago. IL 60608 
vonsultacnos šeštadiema i s 
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Rudens puotos reika..;s aptaria dalis ..Vaiko vartų į mokslą" būrelio valdybos narių. Iš kaires: Nijole Grigaliū
niene. Rita Vencloviene. Ritone Rudaitiene. Ramojus Vaitys, Irena Grigaitiene. Aldona Vaitienė ir pirmininke 
Birute Pabedinskien< 

rvlES GALIME, NORIME, PRIVALOME PASIDALINTI 
Jsivaizduokime namus, kur 

jau kelintą diena abu tėvai, 
nusigėrę iki apabimo, negali 
išlipti iš lovos. Jų alkani ma
žamečiai vaikai \eltui varsto 
spintelės duris — lentynos 
tuščios. Kambarve šal ta , o 
vaikų apranga b.oai menka. 
Išblyškę, nešvarūs, susivėlu
siais plaukais jie išeina gat
vėn elgetauti ir ieškoti duonos 
kur nors miesto .-įukšlių dė
žėse. Be tinkamos aprangos ir 
mokyklai reikalingu reikme
nų, jie bijo kitų vaikų pašaipų 
ir pažeminimų. Ar ne geriau 
pasilikti gatvėje ir į mokyklą 
visai neiti?... 

Vakare, sugrįžus namo, pa
sitaiko ir taip, kad durys užra
kintos, nes pas mamą yra 
atėję svečiai, arba iš viso jau 
kelinta diena jos nėra na
muose. Koks nelabasis apsigy
vena tėvų širdyse, kai j ie, ap
svaigę alkoholiu ir narkoti
kais, praranda visą savo žmo
niškumą? Argi sveiko proto 
žmogus degintų savo vaiko 
kūną cigarečių nuorūkomis, ar 
užkaltų į dėžę ir išvežtų į miš
ką kaip kokį nereikalingą 

daiktą? Deja, tokių ir panašių 
atvejų yra visame pasaulyje, 
yra ir mūsų tėvynėje. 

„Vaiko vartų į mokslą" bū
relis deda visapusiškas pa
stangas, kad pakeltų šių Lie
tuvos vaikų savigarbą, kad pa
trauktų juos į gerąją pusę, po
zityviai ugdant jų charakterį , 
kartu padedant ir tėvams su
rasti išeities kelią iš šios bai
sios akligatvės. 

Būrelis, kurio koordinatorės 
Rita Venclovienė ir Aldona 
Kamantienė šiuo metu vėl 
darbuojasi Lietuvoje, aprūpi
na vaikus kuprinėmis ir įvai
riomis mokslui reikalingomis 
priemonėmis, aprengia, pa
maitina ir padeda šių vaikų 
globos centrams sudaryti pa
lankias sąlygas pamokų ruo
šimui bei produktyviam laisvo 
laiko praleidimui po pamokų. 

šiuo metu Lietuvoje veikia 
aštuoni globos centrai , kuriuo
se vaikai auklėjami pagal 
„Vaiko vartų į mokslą" būrelio 
pedagogių, socialinių reikalų 
darbuotojų ir aktyvių narių 
paruoštą charakterio ugdymo 
programą. Daug laiko pašven

čiama skiepijant nepilname
čiams atsparumą alkoholiui ir 
narkotikams. Šiam reikalui 
buvo paruošta speciali progra
ma D.R.A.S.A. (drįsk rūkalų, 
alkoholio, svaigalų atsisakyti). 

Spalio 27 d., sekmadienį, 12 
vai. „Vaiko vartų į mokslą" 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje ruošia rudens 
puotą. Ta proga aktorė Audrė 
Budrytė paskaitys keletą eilė
raščių iš Julijos Švabaitės-Gy-
lienės neseniai išleisto eilėraš
čių rinkinio „Kur šią naktį 
nakvosi". Tai eilėraščiai apie 
vaikus, su kuriais dirba „Vai
ko vartų į mokslą" būrelis. Šią 
knygą bus galima įsigyti puo
tos metu — tai autorės auka 
ir dovana „Vaiko vartams". 

Mes galime, mes norime, 
mes privalome šiame rengi
nyje dalyvauti ir savo skalsios 
duonos rieke pasidalinti su 
tais, kurie kenčia sielos ir 
kūno skausmą, kurie yra alka
ni ir kurie neturi ką valgyti. 
Tad iki pasimatymo rudens 
puotoje, jūsų visų laukiame. 

Ritonė Rudai t iene 

RETI VILIAUS RAPŠIO POMĖGIAI 
Šiuo metu Evanstone, Čika

gos šiauriniame priemiestyje, 
gyvenantis mūsų tautiet is Vi
lius Rapšys turi du pagrindi
nius pomėgius — radijo sportą 
ir potraukį gėlėms bei auga
lams. Jeigu pirmasis daugiau
sia yra vyrų laisvalaikio užsi
ėmimas, tai antrąjį labiau 
praktikuoja moterys. 

Rugsėjo 9 d. šis mūsų tautie
tis sugrįžo iš Lietuvos, kur 
dalyvavo liepos pabaigoje vy
kusiame Lietuvos Radijo mė
gėjų draugijos suvažiavime, 
surengtame Gražutės regio
niniame parke, esančiame 
tarp Utenos ir Zarasų. Šiame 
radijo mėgėjų susibūrime, į 
kurį atvyko apie 200 radijo en
tuziastų ir tiek pat jų šeimų 
narių, V. Rapsys dalyvauja 
jau aštuntą kartą, dabar jau 
būdamas vieninteliu iš užsie
nio lietuvių tarpo. 

Šį kartą tėvynėje j is išbuvo 
apie pusantro r.ėnesio. Per tą 
laiką ne vien tik bendravo su 
radijo mėgėjais, bet nemažai 
laiko praleido savo gimtajame 
mieste Panevėžyje ir kitose 
Lietuvos vietovėse. 

Beje, dabar jau išėjęs į pen
siją (kaip elektronikos specia
listas V. Rapsys anksčiau dir
bo „Motorolos" bendrovėje), 
mūsų tautietis turi daugiau 
laiko pakeliaut.. Reikia pasa
kyti, jog ši jo kelionė Lietuvon 
šiemet buvo trečioji. 

Vienoje iš jų žiemos metu V. 
Rapšys iš Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus rankų gavo 
„Sausio 13-sios" medalį, kuris 
suteikiamas pr;e Lietuvos Ne
priklausomybe;- atstatymo ir 
išsaugojimo pradėjus iems as
menims. 

V. Rapšys buvo vienas iš tų 
žmonių, kuris talkino Lietu
vos žmonėms, kai rusai nuslo
pino oficialų radijo ryšį su 
Vakarais Tada cikagietis savo 
mėgėjišku siųstuvu platino 
privačiais kanalais gautą in-

Radijo entuziastai iš dviejų kontinentų - Vilius Rapšys (kairėje) ir Romas 
Rasruckas. 

formaciją laisvame pasaulyje. 
Jo darbas ir pasišventimas 
turėjo gyvybiškos svarbos Lie
tuvai ir tai j is atliko pasi
gėrėtinai. 

Kuomet šį pavasarį iš Aly
taus buvo atvykęs ten gyve
nantis mėgėjiškas radijo sto
ties savininkas — Antanas 
Raguckas, jie turėjo nemaža 
bendros kalbos gyvu žodžiu, 
nes iki šiol jie bendravo tik ra
dijo bangomis. Svečias iš Lie
tuvos Čikagoje susitiko ir su 
kitais čia įsikūrusiais radijo 
entuziastais — Petru Kanu ir 
Raimundu Gramu. Anksčiau, 
kaip žinoma, Čikagoje bei ki
tose JAV vietovėse yra buvę 
daugiau lietuvių radijo entu
ziastų, bet dabar jų skaičius, 
kaip atrodo, gerokai sumažėjo. 
Bent jų aktyvumas tikrai iš
blėso. 

Kalbant apie da r labai ak
tyvų radijo mėgėją V. Rapšį, 
reikia pasakyti , kad jis kar tu 
su savo tėvais ir sesute Da
nute (dabar — Viktoriene) iš 
pabėgėlių stovyklų atvyko 
kaip ir daugumas panašaus li
kimo draugų 1949-siais. Tada 
Vilius buvo per j a u n a s galvoti 
apie radijo sportą. 

Naujieji šio kraš to gyvento
jai pradžioje buvo įsikūrę la
bai žalioje Roselando vietovė-

E. Šulaičio nuotr 

je, k u r buvo prisiglaudę nema
ža kitų mūsų tautiečių. Po 
kiek laiko iš ten j iems teko 
bėgti kitur. Tada buvo persi
kelta į Palatine, o neseniai — 
į Evanstoną. 

Vilius radijo sportu labiau 
susidomėjo maždaug 1956-
siais ir pats sumontavo pirmą 
mėgėjišką radijo stotį. Tada 
tapo ir amerikiečių radijo klu
bo „Hamfesters Radijo Club" 
nariu. J a m priklauso iki šių 
dienų. 

Šiandien V. Rapšys apgai
lestauja, kad Evanstone prie 
buto j is negali iškelti reikalin
gos mėgėjiškai radijo stočiai 
antenos, todėl dėmesys radijo 
sportui šiuo metu tegali būti 
ribotas. Radijo mėgėjas seka 
šios rūšies literatūrą, net va
žiuoja į radijo entuziastų su
važiavimus tėvynėje. 

Antroji V. Rapšio meilė — 
gėlės bei augalai ir šiandien 
gyva. Šios srities žinios bei su
pratimas, galima tvirtinti, 
pralenkia daugumą kitų žino
vių, net ir moterų, nusima
nymą. 

Visą savo gyvenimą buvęs 
labai užimtas Vilius nesuspėjo 
sukurt i savo šeimos. Tad radi
jas , gėlės bei augalai paįvai
rina pensininko dienas. 

Edvardas Šulai t i s 

Kas naujo 
,,Draugo" knygynėlyje 

„KOL DAR VILTIS 
TEBERUSENA" 

Kai Antaniną Sabonaitytę 
1941 m. birželio 14 d. įsodino į 
tremties vagoną, jai buvo tik 
aštuoneri. Po skausmingų tre
jų metų klajonių Komijoje ir 
Ukrainoje našlaite tapusi 
mergaitė sugrįžo į Lietuvą ir 
savo tremties išgyvenimus su
guldė į mokyklinį sąsiuvinį, 
kuris beveik po 50 metų virto 
knyga ,,Kol dar viltis teberu
sena". 

Kiekvieni tremtinio prisimi
nimai savaip įdomūs, įsiminti
ni ir vertingi istorijai. Ši kny
ga - trijų dalių nieko nepa-
miršusio vaiko, paauglės ir 
moters gyvenimo pasakoji
mas. Ypač jaudinanti pirmoji 
knygos dalis, kurioje mažos 
mergaitės akimis žvelgiama į 
įsimintiniausias kelionės bai
siuoju mirties traukiniu de
tales, taupiais, bet raiškiais 
žodžiais pasakojama apie ba
dą ir skurdą, mamytės mirtį, 
ką tik gimusios sesytės netek
tį, skaudžią našlaitės dalią, iš 
proto varančią neviltį, žmoniš
kumą ir gailestingumą, nea
pykantą ir žiaurumą, nelemtą 
lietuvišką pavydą. Prieš kelias 
dešimtis metų nutikę įvykiai 
amžiams įsirėžia ne tik auto
rės, bet ir jos istoriją perskai-
čiusio skaitytojo pasąmonėje. 
Iš po vaikiškos plunksnos 
gimsta niūriosios šiaurės vaiz
dai, gerųjų komių, kietaširdės 
tetos ir dėdės, našlaičių iš 
prieglaudos paveikslai. 

Knyga vertinga ir kaip isto
rijos šaltinis, kuriame užfik
suoti mergaitės, užaugusios 
Tauragės apskrityje, Eržvilko 
valsčiuje, Rudžių kaime, gimi
nių, kaimynų ir sutiktų žmo
nių likimai. Knygoje atgyja 
Pašaltuoniu parapijos gyven
tojai, minimi vardais, pavar
dėmis ir nuveiktais darbais, 
lietuvių tremtinių gyvenviečių 
Slobodskij Reide, Zelenece. 
Siktyvkare (Komijoje) veikė
jai, o sugrįžus namo - nera
maus Lietuvos pokario laiko
tarpio aktyvistų, stribų, part i
zanų, naujųjų darbdavių ir pa
žįstamų, kurių kartais reikia 
sumaniai vengti ir saugotis, 
paveikslai. Čia galbūt savo ar
timųjų vardus atras skaityto
jai iš Eržvilko, Raseinių. Ario
galos, Jurbarko, Kybartų. J ie 
taip pat pajus kai kam pažįs
tamą, o kitiems tik iš pasako
jimų girdėtą dviprasmišką, 
neramią pokario atmosferą, 
susipažins su naujai iškeptų 
politinių aktyvistų, kolūkio 
pirmininkų, saugumiečių dar
beliais, žiauriais ir subtiliais 
žmonių verbavimo ir informa
cijos išgavimo būdais, susi
mąstys apie išdavystės ir tei
singumo ribą. 

Dar viena knygos dalis (tre
čioji) skirta autorės tėvo, at
skirto nuo šeimos ir numirusio 
Kansko kalėjime, likimo isto
rijai. 238 psl. minkštais virše
liais knygelės kaina - 12 dol., 
persiuntimo mokestis - 3.95 
dol. (Illinois gyventojai da r 
prideda 8.75 proc. mokesčių). 

E. A. 
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