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N e t d u a u t o r i a i - a p i e 
„ D a i n a v o s " s t e b u k l ą . 
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Sportas 

* Antradienį Seimo pir
mininkas Artūras Paulaus
kas pasveikino ir pagerbė pla
netos baidarių irklavimo čem
pionato nugalėtojus Alvydą 
Duonėlą ir Egidijų Balčiū
ną bei pasaulio baidarių irk
lavimo taurės savininką Ro
mą Petrukanecą bei jų trene
rius. ,,Ačiū Jums, kad aukštai 
iškėlę nešate Lietuvos vėlia
vą, kad dar kartą auksu įrašė
te žodį Lietuva į pasaulio 
sporto istoriją", dėkojo A. Pau
lauskas. 

* Žalgiriečiu v y r i a u s i a 
s is treneris Algirdas Bra
zys mano. jog pirmasis ir kol 
kas vienintelis jo komandos 
pralaimėjimas LKL čempio
nate ..Lietuvos rytui" — ne 
tragedija. ,,Tai buvo tik žval
gyba. Antrojo rato rungtynes 
su vilniečiais žaisime savo 
aikštelėje ir stengsimės atsi
revanšuoti. Ko esame verti, 
paaiškės tik pavasarį. Manau, 
kad dabartinė turnyro lent°lė 
dar neatspindi tikrojo koman
dų pajėgumo", tvirtino jis. 

i i 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva gali t ikė t i s 
papildomo ES finansavi
mo Ignalinos AE uždarymui. 

* Kauno senamiestyje 
vietoje psichiatrinės ligoni
nės ketinama steigti menų 
akademiją. 

* Lietuvių ir airiu žur
nalistai atskleidė nelegalios 
lietuvių migracijos tinklą. 

* Rusijos Dūma rengia 
įstatymą, draudžiantį įkaitų 
išpirką ir manus. 

* V a s a r o s p o t v y n i ų 
Čekijoje žala - 70 milijardu 
kronų. 

Dujų bendrovė „Itera" Lietuvoje at idarė dujot iekį 
Viln ius , lapkričio 5 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Latvijos 
kapitalo bendrovė „Intergas" 
antradienį oficialiai atidarė 
dujotiekį iš Baltarusijos Go
žos miesto į Druskininkus, 
kurio šilumos ūkyje mazutą 
pakeis dujos. Tačiau dujos 
naujuoju vamzdynu dar nete
ka. 

Pirmadienį Rusijos dujų 
susivienijimas „Gazprom" dėl 
maždaug 30 mln. JAV dolerių 
skolų nutraukė „Itera" dujų 
tiekimą į Lietuvą bei 50 proc. 
apribojo jų tiekimą į Baltaru
siją. 

Dujų negauna ir susivie
nijimo „Itera Latvijos" valdo
ma bendrovė „Intergas", teigė 
bendrovės „Lietuvos dujos" 
Dujų apskaitos ir prekybos 
skyriaus viršininkas Marty
nas Bartys. 

„Itera Holding" valdybos 
pirmininko pavaduotojas Va
lerijus Serovas teigė, kad du
jos miestui bus pradėtos tiek
ti maždaug per savaitę — dar 
būtina suderinti kai kuriuos 
katilinės technologinius pro
cesus. 

Anot jo, artimiausiu metu 
„Itera" dujų tiekimas vėl bus 

Simbolinį naujojo dujotiekio deglą uždega premjeras Algirdas Brazauskas 
čardas Mal inauskas . 

normalus — dėl to dabar 
tariamasi su „Gazprom". 

„Naujasis dujotiekis, su
jungęs Baltarusiją ir Lietuvą 
— pirmasis ir, manau, sėk
mingas mūsų bendrovės pro
jektas, kurį įvykdėme per re
kordiškai trumpą laiką — 25 

kilometrų ilgio dujotiekio at
šaką nutiesėme Der šešis 
mėnesius", pabrėžė ..Intergas" 
generalinis direktorius Ričar
das Šeibelis. 

„Intergas" į dujotiekį in
vestavo 8 mln. litų, o Rusijos 
dujas per Baltarusiją tieks 

'dešinėjei ir Druskin inkų meras Ri-
Gedimmo Žilinsko 'Elta; nuotr 

viena įmonės akcininkių bend
rove „Itera". 

Druskininkų šilumos tink
lai iki šiol naudojo mazutą, 
kurio per metus sudegindavo 
apie 14,500 tonų bei sumokė
davo šimtus tūkstančių litų 
mokesčių už aplinkos taršą. 
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Kkį 

Prezidento 
rinkimai 

Kariuomenė duoda uždirbti 
pramonininkams 

Viln ius , lapkričio 5 d. 
(BNS) — Gausesni Lietuvos 
kariuomenės užsakymai pa
siekė ir pramonininkus bei 
technologijų diegėjus — jie 
įrenginėja šarvuočius, gamina 
baldus, radijo ryšio stotis ir 
šaudyklų įrangą. 

Pramonininkai tikina, jog 
kariuomenės užsakymai jiems 
leidžia ne tik tobulinti techno
logijas ir plėsti gamybą, bet ir 
užsitikrinti gerą vardą rinkoje 
ir užsienyje, antradienį rašo 
dienraštis „Verslo žinios". 

Metalo gaminius ir archy
vų įrangą gaminančios bend
rovės „Technolitas" technikos 
direktorius Vladimiras Dolgo-
polovas teigė, jog šiemet įmo
nė dėl gausesnių Krašto ap
saugos ministerijos (KAM) už
sakymų pradėjo plėsti specia
lizuotą gamybą. 

„Iš tiesų šiemet mūsų ka
riuomenei gaminame daugiau 
— įrengėme šarvuočius 
'M 130', sumontavome mobi
lias vadavietes ant naujai 
pirktų Unimog' sunkvežimių. 

Taip pat gaminame taikinių 
kėliklius šaudykloms. Jų po
reikis nuolat didėja, nes ka
riuomenėje įrengiamos mo
dernios šaudyklos", sakė V. 
Dolgopolovas. 

KAM specialistai priėmė ir 
bendrovės „Eisis" Kaune su
rinktas JAV įmonės „Harris 
Corporation" radijo stotis. 

Dar prieš keletą metų 
KAM pasirašė dvi sutartis su 
bendrove „Harris Corpora
tion" dėl radijo stočių įsigijimo 
maždaug už 22 mln. litų ir 
pramoninio bendradarbiavi
mo. 

Apie eksportą drąsiai kal
ba Kauno technologijos uni
versiteto specialistai, jau ke
letą metų įrenginėjantys la
zerinių technologijų pagrindu 
sukurtas šaudyklas-simuliato-
rius. 

Panevėžio bendrovė „Stig
ma" Švedijos susivienijimui 
SAAB gamina plastikinius 
dėklus artilerijos sviediniams 
bei taikiklius prieštankiniams 
granatsvaidžiams „AT-4". 

Gausėja kandidatų į 
prezidentus gretos 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Antradienį dar trys 
kandidatai į prezidentus — 
Kęstutis Glaveckas, Rolandas 
Paksas ir Kazimiera Pruns
kienė — įteikė Vyriausiajai 
rinkimų komisijai i VRK) juos 
remiančių rinkėjų parašus. 

Kandidatai į prezidentus 
privalo iki lapkričio 7 dienos 
surinkti ir VRK pateikti ne 
mažiau kaip po 20,000 rinki
mų teisę turinčių piliečių pa
rašų. 

Iki šiol tik puse iš visų 20 
kandidatų įteikė surinktus 
parašus. 

Liberalų demokratų parti
jos vadovas Seimo narys R. 
Paksas VRK įteikė 87,300 pa
rašų. Iki šiol tai yra didžiau
sias skaičius parašų, kuriuos 
įteikė šiuose prezidento rin
kimuose ketinantys dalyvauti 
kandidatai. Lietuvos centro 
sąjungos (LCS) vadovas, Sei
mo narys K Glaveckas įteikė 

34,800, o Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungos pirmininkė Seimo nare 
K. Prunskienė — 29.300 para
šų. 

Trečiadienį parašus VRK 
taip pat ketina įteikti Refor
mų partijos vadovas, dienraš
čio „Lietuvos aidas" leidėjas 
Algirdas Pilvelis, televizijos 
žurnalistas Vytautas Matule
vičius ir televizijos humoro 
laidos vedėjas Vytautas Šerė
nas. Ketvirtadienį parašus ža
da įteikti ir partijos „Social
demokratija 2000" vadovas 
Rimantas Dagys. 

Kol kas neaišku, kada pa
rašus VRK įteiks kiti kandi
datai — Lietuvos laisves są
jungos (LLS) vadovas, parla
mentaras Vytautas Šustaus
kas, Lietuvos liaudies sąjun
gos „Už teisingą Lietuvą" va
dovas, parlamentaras Jul ius 
Veselka, „Jaunosios Lietu
vos" ir naujųjų tautininkų są
jungos vadovas parlamenta
ras Stanislovas Buškevičius, 

Nukel ta į 5 psl. 

Vokietijos įmonė 
išveš ir sunaikins 

sovietmečio 
„palikimą" 

Tarptautinį konkursą lai
mėjusi Vokietijoje esanti pa
vojingų atliekų dej/mimo įmo
nė išveš iš Lietuvos ir sunai
kins senus pesticidus. Tai nu
mato sutartis, kurią antradie
nį pasirašo Lietuvos aplinkos 
ministerijos ir Vokietijos įmo
nės „Abfall-Verwertungs-Ge-
sellschaft mbH" (AVG) atsto
vai. 

Kaip pranešė Aplinkos 
ministerija, konkurse dėl pes
ticidų išvežimo ir sunaikini
mo dalyvavo keturios Vakarų 
Europos — Belgijos, Olandi
jos, Didžiosios Britanijos bei 
Vokietijos — įmonės ir Lietu
vos chemijos institutas. 

Pigiausią priimtiną pesti
cidų išvežimo ir nukenksmi
nimo būdą pasiūlė Hamburge 
įsikūrusi įmonė AVG. turinti 
daugiau kaip 30 metų pavo
jingų atliekų tvarkymo patir
tį, praeityje jau įvykdžiusi 
nemažai tokio pobūdžio tarp
tautinių projektų. 

Nukelta į 5 psl. 

Rusijos ambasadorius reikalauja uždaryti 
Čečėnijos atstovybę Lietuvoje 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Rusijos ambasado
rius Vilniuje Jurij Zubakov, 
antradierį susitikęs su Lie
tuvos užsienio reikalų minist
ru Antanu Valioniu, pareika
lavo uždaryti Čečėnijos infor
macijos ir kultūros centrą 
Vilniuje. 

A. Valionis pabrėžė, kad 
Vilniuje veikiantis Čečėnijos 
Respublikos Ičkerija informa
cijos ir kultūros centras yra 
viešoji įstaiga. įsteigta pagal 
Lietuvos įstatymus, vadovau
jama Lietuvos piliečio ir jos 
veikloje ..dominuoja humani
tarinė kryptis". 

Užuominų apie galimą 
Vilniuje veikiančios Čečėnijos 
informacijos ir kultūros ats
tovybės uždarymą pasigirdo 
po įkaitų paėmimo dramos 
Maskvoje. 

Spalio 23-osios vakarą 
čečėnų kovotojai Rusijos sos
tinės Maskvos centro esan
čiame teatre įkaitais paėmė 
daugiau kaip 800 žmonių. Per 
Rusijos specialiųjų tarnybų 

Jurij Zubakov 

surengtą įkaitų išlaisvinimo 
operaciją žuvo 120 įkaitų ir 50 
teroristų. 

Po įkaitų dramos Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje J. 
Zubakov interviu Lietuvos 
televizijoms pareiškė nesu
prantąs, kodėl Vilniuje iki šiol 
veikia Maskvos nepripažįsta
mo ir ryšiais su teroristais 
kaltinamo Čečėnijos preziden
to Aslan Maschadov atstovai. 

1997 metais vykusius Če
čėnijos prezidento rinkimus 

stebėjo ir juos teisėtais pri
pažino įvairių ta rp tau t in ių 
organizacijų atstovai. 

A. Maschadov, kurio da
bartinė buvimo vieta nežino
ma, laikomas teisėtai išrinktu 
Čečėnijos vadovu. 

Tai, kad Lietuva ir Estija 
neva ketina uždaryti Čečėni
jos atstovybes, praėjusį sek
madienį pranešė Rusijos vi
suomeninė televizija. Savait
galio laidoje buvo pabrėžia
ma, kad taip jau pasielgė 
Azerbaidžanas. 

Lietuvos ambasador ius 
Rusijoje Rimantas Šidlauskas 
pirmadienį pareiškė iš Rusi
jos valdžios gavęs paklausimų 
apie Lietuvoje veikiančią Če
čėnijos atstovybę, tačiau ne
girdėjo Maskvos raginimų už
daryti šį biurą. 

Kiek anksčiau Vilniaus 
miesto savivaldybės atstovai 
pareiškė, kad nėra teisinio 
pagrindo uždaryti Čečėnijos 
atstovybę sostinėje, nes ats
tovybės veikla nepažeidžia įs
tatymų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiant* AFP, Rautm, AP. iroarta*. ITAR-TASS. BNS 

omų agenOflt prananmats) 

EUROPA 

Ryga. Naujasis Latvijos 
Seimas antradienį savo pir
mininke išrinko Žaliųjų ir vals
tiečių partijos pirmininkę 
Ingridą Udrę. 

Tal inas . Rusijos vice-
premjerės Valentinos Matvi-
jenko vizitu į Taliną ir kelių 
susitarimų pasirašymu, Es
tijos didžiausio dienraščio 
„Postimees" nuomone, baigėsi 
4 metus trukęs laikotarpis, 
kai Maskva „boikotavo sutar
tis". Laikraštis rašo, kad Ru
sija ėmė palaikyti „šiltesnius" 
santykius, kai atsistatydino 
Marto Laaro vyriausybė ir 
sausį ją pakeitė Reformų ir 
Centro partijų sudaryta vy
riausybė. 

nį vyko vidurio kadencijos rin
kimai, po kurių paaiškės, kam 
rinkėjai patikės Kongreso 
kontrolę. Amerikiečiai rinko 
atstovus į visas 435 vietas 
Atstovų rūmuose, 34 iš 100 
senatorių, taip pat 36 guber
natorius. Kova dėl Atstovų 
rūmų ir Senato kontrolės bus 
labai įtempta, nes pirmadienį 
atliktos apklausos nepranaša
vo lengvos pergalės nei res
publikonams, nei demokra
tams, ypač besivaržantiems 
dėl vietų Senate. Per šiuos 
rinkimus išrinktas Kongresas 
bus jau 108-asis nuo JAV res
publikos įkūrimo ir darbą pra
dės 2003 m. sausio 3 d. Atsto
vų rūmų nariai bus išrinkti 
dvejų metų kadencijai, o nau
jieji senatoriai dirbs 6 metus. 

JAV ARTIMIEJI RYTAI 

New York. JAV antradio- Jeruza lė . Izraelio prem-

jeras Ariel Sharon antradienį 
sakė, kad paleis parlamentą 
ir per tris mėnesius surengs 
pirmalaikius rinkimus, nes 
jam nepavyko suformuoti 
naujos dešiniųjų vyriausybės, 
kuri pakeistų subyrėjusią val
dančiąją koaliciją. Apie tai A. 
Sharon paskelbė šešios dienos 
po to, kai iš jo ..nacionalinės 
vienybės" vyriausybės „neat
sakingai" pasitraukus centro 
kairiųjų Darbo partijai, deši
niųjų premjeras liko be dau
gumos paramos parlamente. 
Nesutarimai kilo dėl žydų gy
venviečių finansavimo. 

Jeruzalė. Buvęs Izraelio 
ministras pirmininkas Ben-
jamin Netanyahu antradienį 
pareiškė, kad yra pasirengęs 
priimti premjero Ariel Sharon 
pasiūlymą užimti užsienio 
reikalų ministro postą jo va
dovaujamoje laikinojoje vy
riausybėje..B. Netanyahu pa
tvirtino, kad jis neatsisako 
planų varžytis su dabartiniu 
premjeru del dešiniosios „Li-
kud" partijos vadovo posto, ta
čiau iki rinkimu norėtų dirbti 

ria 

Ramala, Vakaru Kran
tas. Palestiniečiai tikisi, kad 
per kitų metų vasarį Izraelyje 
vyksiančius visuotinius rinki
mus bus išrinkta „vadovybė, 
sugebanti siekti taikos", ant
radienį pareiškė vyriausiasis 
palestiniečių derybininkas 
Saeb Erekat. Izraelio rinki
mai turėtų įvykti vasario 4 
dieną, praėjus dviem savai
tėms po palestiniečių rinki
mų, kuriuose jie rinks savo 
prezidentą ir parlamentą. 

asmenų buvo vienas iš dviejų 
pagrindinių minėtos bylos įta
riamųjų, kurie, kaip manoma, 
vadovauja šioje arabų valsty
bėje veikiantiems „ai Qaeda" 
nariams. 

RUSIJA 

JEMENAS 
Sana. Jemene sprogus iš 

nepilotuojamo JAV lėktuvo 
paleistai raketai, žuvo šeši 
įtariami ,,al Qaeda" nariai, 
tarp jų — svarbus išpuolio 
JAV karo laive bylos įtaria
masis, pirmadienį pranešė 
JAV pareigūnas. ..Reuters" jis 
sake. kad raketa ..Hcllfire", 
sekmadienį pataikiusi į auto
mobili, kuriuo važiavo šeši 
žmones, buvo paleista iš JAV 
Centrinės žvalgybos valdybos 
<CL\> lėktuvo. Jemeno parei-

Maskva. Oficialus Rusi
jos užsienio reikalų ministeri
jos atstovas Aleksandr Jako-
venka paneigė JAV žinia-
sklaidos pranešimus apie JAV 
karinių krovinių tranzitą į 
Afganistaną Rusijos geležin
keliais. „Iš tikrųjų pereina
mojoje Afganistano valstybėje 
vykstant kovos su terorizmu 
operacijai, kurią globoja 
Jungtinės Tautos, gabenami 
tik humanitarinės paskirties 
kroviniai", sakė jis. 

Maskva. Žmogaus teisių 
gynimo organizacijų atstovai 
antradienį informavo žurna
listus apie čečėnų persekioji
mo faktus po įkaitų dramos 
Maskvos teatre. Čečėnai pa
sakojo apie nesankcionuotas 
kratas, neteisėtus pristaty-
mus i r-n i 1 i • • i i i . kur imdavo 

pirštų atspaudus, fotografuo
davo kaip nusikaltėlius, net 
sulaikydavo kelioms dienoms, 
nepateikę jokių ka l t in imų. 
Žmogaus teisių gynėjai supa
žindino su faktais, įrodan
čiais, kad čečėnams daba r 
sunkiau prisiregistruoti Mas
kvoje, o jų vaikams mokyklose 
iškyla problemų. Net gauta 
signalų, kad šios t au tybės 
žmonės verčiami išvykti iš 
Maskvos. 

UKRAINA 
Kijevas. Ukraina nepa

teikė įtikinamų įrodymų, jog 
valstybė nepardavė r ada rų 
„Kolčiuga" Irakui, pareiškė 
Ukrainos Aukščiausiosios Ra
dos pirmininkas Vladimir Lit-
vin antradienį po susitikimo 
su Didžiosios Britanijos am
basadoriumi Robert Brinkley. 
V. Litvin pabrėžė, kad tai yra 
pagrindinė dokumentų, ku
riuos Ukrainai perdavė šį klau
simą tyrusi amerikiečių ir bri
tų komisija, išvada. Be to. ko
misija įspėjo Ukrainą dėl 
eksporto kontroles. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktore j.v.s. Irena Regiene 
2652 W. 65 Street 
Chicago, 1L 60629 
Tel. 773-476-7089 

SKAUTAI IR PLC 
Veiklos centre gausu. Nors 

centras ir erdvus, tačiau jau 
pradeda stigti ir patalpų. Ša
lia praeinančių visuomeninių 
įvykių: posėdžių, susirinkimų. 
įvairių renginių, čia yra ir 
kelios nuolatines visuome
ninės buveinės. Pirmoji čia 
koją įkėlė Lietuvių Bendruo
menė. Kitaip ir negalėjo būti. 
nes ji — šio Centro pradininke 
ir pagrindine įgyvendintoja 
bei vystytoja. Jos įkandin įsi
kūrė skautai, kurie dabar čia 
labiausiai išsiplėtę. Jų veiklą 
trumpai aptaria Kęstutis Je-
čius. 

Šeštadieniais po lituanis
tikos pamokų Centras netuš-
tėja. Tuojau prasideda skautų 
ir skaučių sueigos — beveik 
puse Maironio mokyklos mo
kinių. Jų sueigoms ir užsiėmi
mams reikia patalpų, vietos, 
erdves. Šiek tiek vietos skau
tai nuomoja: būklams. san
deliams. Lietuvių skautų są
jungos ir Vydūno fondo archy
vams. 

Kad Centras išsilaikytų ir 
skautai turėtų vietos savo 
veiklai, vakarais, savaitga
liais, dažnai ir dienomis cen
tre veikia ir dirba skautinin
kai, suaugę skautai ir skautės. 

Kas jie ir ką daro? PLC ta
rybos pirmininkas Rimantas 
Griškelis. tarybos nariai Vy
tautas Germanas. Juozas Ka-
pačinskas. Vytenis Lietuv
ninkas. Genė Rimkiene. Vio
leta Strikienė. Vitalija Vasai-
tienė. dabartine ir buvęs tary
bos sekretorius. Lione Kaze-
niene ir Sigitas Miknaitis. 
PLC valdyboje: Kęstutis Je-
čius. Dalia Povilaitiene. ren
ginių ir Moterų komiteto va
dove Brone Nainienė. Dau
guma moterų komiteto narių 
yra skautininkės. 4 iš 5 bingo 
vadovų yra skautai-skautės. 
Tai Kęstutis Ječius, Dalia 
Povilaitiene. Genė Rimkiene 
ir Birutė Sasnauskienė. Daug 
skautininkų ir ta rp bingo 
talkininkų. Be abejo, praleisiu 
ką nors. bet tai Rima Sell. 
Irena Draugelienė. Algis 
Bakaitis. Baniutė Kronienė. 
Dalia Ječienė. Zina Pociene. 
Irma Deveikienė. Milita Lau-
raitienė. Romas Povilaitis. Do
natas Tijūnėlis. Irena Valai
tienė. Centro gėlynus prižiūri 
Romas Povilaitis. 

O kiek skautininkų darba
vosi anksčiau0 Reikėtų antro 
puslapio. 

SKAUTŲ IŠTAIGOS: 
(žemutiniame aukšte) 

LSS archyvas, kamb. 12. 
Pirmad . penktad.. 9 v.r.-l v. 

p.p.. S. Miknaitis. pirm. Tel. 
630-243-0865. 

Vydūno fondas, kamb 13. 
Penktad.. 10 v.r.-2 v. p.p.. Š. 
Rimas, pirm. Tel. 630-243-
0865. 

„Lituanicos" skautų tun
tas, G. Aukštuolis — tunti-
ninkas. 

„Aušros vartų"- .Kerna
vės" skaučių tuntas . Rasa 
Conklin — tuntininke. 

serijos" jurų skaučių tun
tas, A. \Veir — tuntininke. 
Tuntų sueigos šeštad.. 1 v. p.p. 

Iš .Antrieji namai" N'r. 10 

BENDRADARBIŲ IR 
VADOVŲ DĖMESIUI 

Visas skautiškos veiklos 
žinias — straipsnius, prane
šimus ir nuotraukas prašoma 
siųsti „Skautybės kelio" 
redaktorei šiuo adresu: j.v.s. 
Irenai Regienei. 2652 West 
65th Street. Chicago. IL 
60629. arba telefonu 773-476-
7089. Pageidaujant, kad nuo
traukos būtų grąžinamos pra
šoma pridėti sau adresuotą vo
ką. Prašoma nesiusti kasečių. 

m 
LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ BALSŲ 

SKAIČIAVIMAS 

LSS Vadovybes rinkimų 
balsų skaičiavimas vyks šešta
dienį, š.m. lapkričio 9 dieną. 2 
vai. p.p.. skautų archyvo 
patalpose. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Šiam proce
sui vadovaus v.s. fil. Liudas 
Ramanauskas. Mandatų ir 
Balsų skaičiavimo komisijų 
pirmininkas. Visi esate kvie
čiami dalyvauti stebėtojais. 

Rinkimų komisijai reika
lingi padėjėjai balsų skaičia
vimui. Galintieji talkinti skau
tininkai ir skautininkės pra
šomi pranešti LSS Vadovybės 
rinkimų prezidiumo pirmi
ninkui v.s. Romui Fabijonui 
tel. 708-448-4027. 

Budėkime! 
v.s. Romas Fabijonas 

LSS Vadovybės rinkimų 
prezidiumo pirmininkas 

AUŠROS VARTŲ" 
/„KERNAVĖS" TUNTO ĮSKYLA 

JKad tik nelytų! O. kad tik ne
lytų!" rūpinausi važiuodama į Pa
saulio lietuvių centrą pasiimti 
mergaičių numatyton iškyion 
į Brookfield zoologijos sodą. 

.Aušros Vartų7„Kernaves" 
skaučių tunto iškyla įvyko šeš
tadienį, spalio 26 d. Diena, 
nors ir šaltoka, buvo graži. Se
sės smagiai keletą valandų 

..Lituanicos" tunto prityrusių skautų būrelio broliai savaitgalinėje iškyloje. Iš kaires: Jonas Vaicikonis. Antanas 
Senkevičius. Kazimieras Šoliunas. Tomas Milo, Dainius Fabianovich. Linas Aleksiunas. Matas Tamošiūnas ir 
Saulius Fabianovich. 

praleido „Boo at the Zoo" ren
giniuose. Matėme dramblius 
žaidžiančius su moliūgais. 
Stebėjome moliūgų pjaustymą 
bei drožinėjimą. Vienas tų iš
drožinėtų moliūgų panašus į 
Wolkswagen. „vabalo" dydžio. 

Buvo smagu pavaikščioti 
sode. kur lankytojai buvo apsi
rengę įvairiais Baubų dienos 
kostiumais — tai vampyrai. 
raganos, aštunkojai. šuniu
kai, karalaites. Net ir mūsų 
sesytes prisidėjo prie Baubų 
dienos nuotaikos savo gra
žiais kostiumais. 

Atskiros tunto draugovės 
po pasivaikščiojimo išsiskirs
tė atlikti įvairius uždavinius. 
Seses skautės rinko medžių 
lapus ir sėklas, prityrusios 
skautes Itiesą pasakius) ne
žinau ką jos dirbo, o „Sau
lutes" pasirinkome tik taip 
sau pavaikščioti su tėveliais ir 
gėrėtis vaizdais. 

„Saulučių"' — paukštyčių 
draugovės rimtas darbas pra
sidės kitą savaitę. Sesės 
paukštytės laikys ^Zoo VVorld 
Patch" — zoologijos pasaulio 
ženklo specialybei pasiruoši
mus. Ši specialybė moko vai
kus apie gyvulių ir žvėrių prie
žiūrą, gyvių gyvenvietes ir 
poreikius saugiai bei sveikai 
augti. Pasiruošimas šiai spe
cialybei trunka tris sueigas. 
Pirmojoje nurodo skirtumus 
tarp žvėrių ir gyvulių, moko 
apibūdinti gyvius, jų mitybą 
ir kt. Antroje dalyje — sueigo
je, vėl keliausime į zoologijos 
sodą! Kaip smagu! (Kad tik 
nelytų! O. kad tik nelytų!). 
Stebėsime žvėrių gyvenvietes 
ir sodo pritaikymą jų gyveni
mui. Užrašų knygose, kurias 
parūpino sodo darbuotojai, 
rasime ir tikrinsime ar gyviai 
visko turi: vandens, prieglau
dos, maisto, vietos... Yra net 
paskirta keletas žaidimų vai
kams minėtomis temomis. Pa
siruošimą specialybei baigsi
me trečiojoje sueigoje — rašy
sime eilėraščius, karpysime ir 
klijuosime žvėrių koliažą, mo
kysimės skirtumus užlaikymo 
naminių ir laukinių gyvių. 
Darbo ir ruošos nemažai. Man 
atrodo, kad šis užsiėmimas 
bus vertas. 'Kad tik nelytų! O. 
kad tik nelytų! I 

a. Audra Lintakienė 

LEMONTO PRITYRUSIŲ 
SKAUTŲ IŠKYLA DVIRAČIAIS 

..Aušros Vatų"/,.Kernavės" skaučių tunto vadoves su savo šeimomis stovykloje Iš kaires: vilkiukas Deklin 
Conklin, tuntininke s Rasa Conklin. vilkiukas Aleksandras Conklin. paukštytė Rima Lintakaitė, „Saulučių" 
draugoves draugininke S. Audra I.intakiene ir skautas vytis Aras Lintakas. Rako stovykloje ..Lituanicos" pa-
stovykles viršininkas Jono Savicko nuotr 

„Lituanicos" tunto pri
tyrusių skautų būrelis Le
monte pradėjo naują skauta-
vimo sezoną. Nuo praėjusių 
metų būrelio narių skaičius 
gerokai padidėjo. Šįmet, 24 
skautai, nuo 13 iki 16 metų 
amžiaus priklauso šiam būre
liui. 

Pirmose 2002-2003 veiklos 
metų būrelio sueigose, ,,prit-
sai" skautai kandidatai nu
tarė suskirstyti į mišrias skil
tis, taip, kad kiekvienoje skil
tyje • būtų ir vyresnio, ir jau
nesnio amžiaus skautų. Taigi, 
„partizanų'' ir „kugelio kara
lių" skiltyse yra 7 prityrusieji 
skautai ir 5 prityrusieji skau
tai kandidatai. „Partizanams" 
vadovauja skiltininkai skau
tai vyčiai kandidatai Darius 
Aleksiunas ir Saulius Fabia
novich, o „kugelio karaliams" 
skiltininkai skauta i vyčiai 
kandidatai Darius Jutzi ir To
mas Milo. Būrelio vadiją su
daro visi keturi skiltininkai ir 
keturi ,vyresni „veteranai" 
skautai. 

Rugsėjo mėnesį skil
tininkai sėkmingai tęsė per
nai pradėtą dviratininko spe
cialybės programą. Skautai 
išmoko kelio saugumo taisyk
les, dviračio priežiūros svar
bą bei jų pataisymo metodus. 
Ši skautamokslio dalis paruo
šė skautus, kurie vėliau daly
vavo būrelio dviračių kelionė
je, rugsėjo 28 ir 29 d. 

Dešimt „pritsų" būrelio 
dviratininkų rugsėjo 28 d., po 
pamoku lituanistinėje mokyk
loje susirinko Blackvvell miške 
DuPage valsčiuje. Atvyko 
skiltininkai Saulius Fabia
novich ir Tomas Milo, prityru
sieji skautai Linas Alesiūnas, 
Antanas Senkevičius, Matas 
Tamošiūnas ir Jonas Vaiči-
konis. prityrusieji skautai 
kandidatai Dainius Fabia
novich ir Kazimieras Šoliu
nas, ir du „veteranai" skautai. 
Gražioje miško pievoje tarp 
ąžuolų ir riešutmedžių, dvira
tininkai įsikūrė savo stovyk
loje netoli nuo stovyklaujančių 
amerikiečių skautų (BSA) 
draugovės. Čia brolis Saulius 
vadovavo paliepęs ir palapi
nių pastatymui. Užbaigę ūkio 
darbus, broliai iškėlė trispalvę 
virš stovyklavietės ir pasi
ruošė t rumpai kelionei per 
Blackvvell mišką. 

Važiuodami vingiuotais 
takais, keliautojai susipažino 
su šio miško įdomia istorija ir 
nuostabia jo gamta. Čia žemės 
paviršius susiformavo prieš 
15,000 metų. kai milžiniškas 
ledynas nuslinko į šiandieninį 
Wisconsiną. Pasiliko plačios 
savanos ir liūnai, kuriuose au
ga nuostabios gražios laukinės 
gėlės ir gyvena įvairių rūšių 
paukščiai. Po vieno posūkio 
dviratininkai privažiavo prie 
pelkių ir turėjo progą iš arti 
stebėti mėlynų ir baltų garnių 
buveinę. Dviratininkai užtiko 
ir vietą, kurioje gamtininkai 
a t rado palaikus gauruoto 
mamuto, kuris gyveno pasku
tiniame ledynų periode. Šis 
atradimas laikomas vienu iš 

svarbiausių paleontologinių 
atradimų visoje Illinois valsti
joje. 

Privažiavę Mount Hoy, 
skautai buvo priversti nulipti 
nuo dviračių, nes neįmanoma 
buvo važiuoti stačiu „kalno" 
taku. Daugelis skautų užsi
tempė savo dviračius iki vir
šūnės. Nuo kalno keteros aiš
kiai matėsi viso miško plotis 
bei miestelio statybos objek
tai, kadangi ši viršukalnė yra 
aukščiausia vieta visame 
DuPage valsčiuje (50 metrų 
virš jūros lygio). Pailsėję, dvi
ratininkai su „mountain 
bikes" greitai nusileido nuo 
viršūnės, o brolis Tomas pa
kartotinai užkopė, kad galėtų 
dideliu greičiu nusileisti že
myn. Ši trumpa šešių mylių 
kelionė baigėsi būrelio sto
vyklavietėje prieš patį sau
lėleidį. Skautai tada apsi
tvarkė ir sukrovė laužą ant 
kurio pasigamino vakarienę 
— visų mėgiamą „urvinio 
žmogaus šutinį"' (caveman 
stew). Po vakarienės ir lauko 
virtuvės sutvarkymo „pritsų" 
būrelis draugiškai sužaidė 
„vėliavos vogimą" prieš BSA 
— amerikiečių skautų drau
govę. Grįžę su pergale, būrelio 
broliai maloniai praleido laiką 
prie laužo. 

Naktį griaudėjo perkūnija 
ir žaibavimai neleido visiems 
gerai išsimiegoti, bet' rytui 
auštant, debesys išsiblaškė ir 
toliau negrasino dviratininkų 
iškylos planams. Visi atsikėlė 
po 7 vai. ryto ir ant laužo pa
sigamino. „McJono biskvitus", 
karštą kakavą bei arbatos. 
Tuomet trečias būrelio „vete
ranas" skautas atvažiavo į sto
vyklavietę ir dviratininkai jį 
sutiko džiugiais plojimais, nes 
j is visiems atvežė „Krispy-
Kreme" spurgų. Po skanių 
pusryčių būrelis išardė savo 
stovyklavietės įrengimus, su
tvarkė rajoną, patikrino dvi
račių stovį ir aptarė atei
nančios kelionės eigą. 

Dviratininkai išvažiavo 10 
vai. ryto iš Blackvvell miško ir 
įsuko į „Illinois Prairie Path." 
Kadaise šio tako vietoje buvo 
geležinkelio bėgiai. Šiandien 
jis išklotas skaldytais akme
nimis. Šiuo taku naudojasi 
dviratininkai, raiteliai ir bė
gikai. Mūsų būrelis pirmą ke
lionės dalį atliko per 90 minu
čių, per tą laiką nuvažiuo
damas 11 mylių iki Fox upės 
prie Auroros miestelio. Čia 
„veteranas" skautas, kuris, 
važiuodamas automobiliu, 
tvarkė būrelio „sag wagon" 
sutiko dviratininkus su šaltais 
gėrimais ir užkandžiais. 

Antra šios kelionės dalis 
prasidėjo Auroroje. Dvirati
ninkai pravažiavo senamiestį, 
pro garsius Hollyvvoodo kazi
no laivus, ir pagaliau įsuko j 
asfaltu išlietą „Fox River 
Bicycle Trail". Keliaujant šiuo 
taku, vienas būrelio narys po
sūkyje nukrito nuo dviračio. 
Jis, vis dėlto, sėkmingai su ki
tais skautais užbaigė kelionės 
antrą dalį Batavijos miestely
je, kur,.atgaivos tarnyba" „sag 
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Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapi|a. akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

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

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

tarus. Kalbame lietuviškai. 

VIDAS J. NBflCKAS, M.D. 
KAPDOLDGAS-ŠIFOES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
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 & York, Bmhurst, L 80126 

630-941-2609 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DAMTLj GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitanmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Uwn, IL 

T«L 708-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
MMKdntorimugRyvaMMliMSiooni 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2JNAS. MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AjcherAve.Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Htckory Hills. IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Atlanto rajono ..Žvėryno" stovyklos skautai prieš iškylą peržiūri kelionės 
ženklus. 

wagon" vėl sutiko dvirati
ninkus. Visi pavalgė pietus ir 
paminėjo brolio Antano 15-tą 
gimtadienį su skaniu patie
kalu ir pasveikino su daina. 
Po sustojimo, anksčiau nu
kritęs nuo dviračio dvirati
ninkas pasiliko su ,,sag wa-
gon", o kiti būrelio nariai tęsė 
kelionę dviračiais. 

Paskutinės kelionės dalis 
palei ,,Fox River Bicycle Trail" 
ir „Batavia Spur Trail" buvo 
pati sunkiausia, nes oro tem
peratūra pakilo iki art i 80 
laipsnių ir buvo mažai pavė
sio. Dviratininkai dažniau 
stojo atsigerti vandens, apsi
saugoti nuo dehidracijos. Pa
keliui nuo aukšto tilto būrelis 
pamatė „Fermi National 
Accelerator" laboratorijos pas
tatus ir laukus. Deja. nuo tilto 
nesimatė bizonų, kurie ten 
normaliai ganosi pievoje, 
būrelis negalėjo pamatyti va
dinamą ,,atom smasher" — 
atomų skaldyklos, kadangi po 
2001 m. rugsėjo 11 d. tragiškų 

įvykių visuomenei ten už
drausta lankytis. 

Dviratininkai 3 vai. p.p. 
grįžo į Blackwell mišką, atlikę 
27 mylių kelionę. Visi buvo pa
vargę, bet patenkinti gražiu 
pasiekimu. Išvykoje broliai 
Dainius ir Kazimieras sėk
mingai atliko svarbesnius rei
kalavimus įsigyti dviratininko 
specialybę, o broliai Antanas, 
Jonas, Linas ir Matas baigė 
atlikti nuo pernai metų ne
užbaigtus reikalavimus. Skil
tininkai Saulius ir Tomas pa
vyzdingai prisidėjo prie abiejų 
dienų skautavimo. Išvyką 
pabaigėme skautų malda. 

Brolis Algis 

„SIETUVOS" 
DRAUGOVES SUEIGA 

Skautininkių ir vyr. skau
čių „Sietuvos" draugoves su
eiga šeštadienį, lapkričio 16 d. 
Ateitininkų namuose vyks 
nuo 1-mos iki 4-tos vai. p.p. Visos 
sesės prašomos dalyvauti. 

« • 
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ĮPROČIO AUTONOMIJA 

• 

Įprotis — automatiškai, be 
galvojimo, vykdomas veiks
mas. Dažniausiai tokie veiks
mai yra naudingi, nes jie su
paprastina žmogaus elgseną, 
taip, kad, atliekami savaime, 
tuo pačiu dėmesį skiriant 
svarbesniems dalykams. Iš 
pradžių tol, kol veiksmas tam
pa įpročiu, su juo surišti jude
siai atliekami apgalvotai, iš 
lėto. Taip, pavyzdžiui, yra kai 
kūdikis pradeda vaikščioti: jis 
vieną žingsnį po kito žengia su 
dideliu atsargumu, dėdamas 
vieną kojytę po kitos. Bet kai 
jis išmoksta vaikščioti, viskas 
eina greitai ir tiksliai. Tą pa
čią analogiją galime pri
taikyti : prausimuisi, valgy
mui, rašymui, automobilio 
vairavimui ir t.t. Tiesa, čia mi
nimi įpročiai yra daugiausia 
surišti su fiziniais veiksmais, 
bet neretai jie gali persikelti ir 
į žmogaus psichinius pergy
venimus. Norėdami suprastin
ti savo tarpasmeninius san
tykius, žmonės susidaro vieni 
kitų klasifikacijas ir dažnai į 
jas reaguoja, daug negalvoda
mi, tarsi, automatiškai. Ne
retai kito yra vengiama, nes jo 
veidas paraudęs, kas reiškia, 
kad j is piktas; besišypsančiam 
duodamas teigiamas dėmesys, 
nes jis sudaro malonų įspūdį, 
ir pan. Mes visi, atlikdami 
savo kasdienines pareigas, 
išvystome įvairių papročių, 
kurių daugelis yra naudingi, 
nes su jų pagalba mes galime 
greičiau pasiekti savo tikslus. 

Bet neretai galima paste
bėti, kaip įprasti veiksmai, 
tikslo siekiant, gali tapti patys 
to siekio tikslais. Garsusis psi
chologas G. Allport sukūrė net 
specialų pavadinimą šitokiai 
elgsenai: įpročio autonomija 
(„functional autonomy"). Įpro
čio autonomija įvyksta, kai, pa
vyzdžiui, žvejys gaudo žuvis, 
tuo būdu susikurdamas pra
gyvenimą sau ir savo šeimai; 
taigi, žuvavimas yra procesas, 
kuris jam padeda pasiekti 
savo tikslą: pragyvenimą. Bet 
atsi t inka, kad toks žvejys 
tęsia savo darbą, išėjęs į pen
siją. Žuvavimo įprotis j am 
tampa savo paties tikslu, tuo 
būdu žuvavimo procesas, o ne 
žuvų gaudymas, tampa 
motyvu jo elgsenai. 

Panašių pavyzdžių galima 
matyti ir tarp žmonių, kurie 
ilgą dalį savo gyvenimo pralei
džia, stengdamiesi tapti tur
tingais; bet neretai galime 
pastebėti, kad ir po to, kai jau 
turi daugiau pinigų, negu juos 
gali sunaudoti, vis tiek taupo 
af kaupia turtą, nes ne patys 
pinigai, pinigų rinkimas ir 
taupymas tampa jų veiksmų 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

motyvu. 
Įdomu konstatuoti, kad 

tokie automatiniai įpročiai 
neretai atsiranda ir mūsų 
visuomeniniame gyvenime, ir 
mes jų laikomės, net nepaste
bėdami, kad yra jau atgyvenę 
ir, kaip procesai jau nerei
kalingi. Čia turiu galvoje mū
sų visų pastangas, įdėtas per 
penkiasdešimt metų tėvynės 
Lietuvos laisvinimui. Lietuvos 
laisvės atgavimui rinkome 
aukas, mokėme savo vaikus ir 
vaikaičius lietuvių kalbos, 
ėjome pas politikus, beldėmės 
į duris visų įtakingų žmonių, 
ieškodami jų pagalbos. Mes 
visa tai darėme, kartais net 
negalvodami ar netikėdami, 
kad mūsų darbai atneš 
norimus rezultatus. Bet įvyko 
tai, ko net tikėtis nedrįsome: 
Lietuva tapo laisva! 

Tai buvo didelis išgyveni
mas, bet taip pat tai atnešė 
mums nemažai susimaišymo. 
Visa energija, surinkta ir 
pasukta į Lietuvos laisvinimo 
darbą, prarado savo tikslą. Ir 
taip ne vienam buvo sunku 
susigyventi su realybe, kuri 
jau rodė, kad Vasario 16 d. 
minėjimai neturėtų būti su
rišti su Lietuvos laisvinimo 
kalbomis ir mūsų skausmo 
išreiškimu; kad mūsų visuo
meniniai darbai turėtų įgauti 
naujų krypčių. Deja, Lietuvos 
laisvinimo įpročio autonomija 
gana ilgai tęsėsi, gal ir dabar 
tebesitęsia. Per paskutinius 
dvylika metų daugelis išeivių 
vyko į Lietuvą, norėdami pa
dėti jai atgimti ir atsikurti; ki
ti aukas rinko vargstantiems, 
o dar kiti — Lietuvos baž
nyčioms ir pilims atstatyti. Bet 
daugelis jų vis dar negalėjo 
susitaikyti su faktu, kad Lie
tuva jau laisva ir pati turi sa
vo ateitį kurti. Atrodo, kad kai 
kurie vis stengėsi, ir dar tebe-
sistengia, Lietuvą laisvinti. 

Neseniai teko skaityti 
santrauką „Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės keliu", kurio 
originalas buvo paruoštas 
prel. M. Krupavičiaus, bet jo 
principai yra ir dabar siūlomi, 
kaip aktualūs bei tinkami. Čia 
vis dar tebekartojama, kad 
„PLB tūri du tikslus — pa
grindinį ir atsitiktinį. Pagrin
dinis — išlaikyti lietuviuose 
lietuvybę. Atsitiktinis — 
atkovoti Lietuvai laisvę". Be 
abejo, tas antrasis tikslas bu
vo labai aktualus prel. Krupa
vičiaus laikais, bet dabar jo 
prasmė nesuprantama, tai gal 
ir nereiktų jo iš įpročio cituoti. 

Taip pat neseniai pastebė
jau internete kreipimąsi dėl 
tautinio pilietinių iniciatyvų 
sąjūdžio kūrimo, kuriame sa

koma, kad vienas šio są
jūdžio/sambūrio tikslų yra 
„burti visus geros valios ir ne
abejingus šalies ateičiai Lie
tuvos žmones valstybės atku
riamajam darbui". Apskritai, 
šio sąjūdžio iniciatoriai turi 
daug tiesos, išreikšdami savo 
nusivylimą Lietuvoje vyks
tančiu „dvasiniu ir politiniu 
sustingimu". Ar tam pabalinti 
j au reikia iš naujo „atkurti" 
Lietuvos valstybę? Ar neuž
tektų mėginti reformuoti ten 
esančias s t ruktūras , kurios 
užsilikusios ir nejudinamos*7 

Pati idėja skatinti kurti „at
gimimo sąjūdį" skamba dau
giau kaip sąjūdžio įpročio kar
tojimas, o ne senų, autonomi
niais tapusių, įpročių paša
linimu. Atsimenu, kai turėjau 
gana įdomų išgyvenimą, at
vykęs į Lietuvą, sovietų sistemai 
sužlugus. Tada su džiaugsmu 
perėjau Vilniaus oro uoste 
kontrolę, kuri buvo paprasta 
ir be jokių „angelų sargų" prie
žiūros. Bet kiek nustebau, kai 
manęs pasitikti atėjęs bičiu
lis, išreiškė nusivylimą naują
ja situacija. „Tai žiūrėk, — jis 
sakė, — atvažiavai ir niekas į 
tave net dėmesio nekreipia. O 
pirmiau,. kai atvažiuodavai, 
tai buvo kas kita: ir KGB 
atstovai aplinkui sukinėjosi, 
ir 'užsieniečių globotojai' pri
sistatydavo, o dabar, niekas". 
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Bronius Nainys 

Seimūnų kūrybinis 
darbas 

Taip pagerbta Lietuvos valstybes konstitucija... Konstitucijos dienos 
minėjime spalio 23 d. Seime svečių buvo kur kas daugiau negu seimūnų. ' 
Eltos nuotrauka. 

Tuo metu pagalvojau, kad įpro
čius, net ir galvojimo plotmėje, 
yra sunku pakeisti. 

O įpročius, įgavusius savo 
autonomiją, reikia keisti, nes 
per juos neatsiras nei naujų 
idėjų, nei reikalingų reformų. 

Būtų gražu, jei jų vietoje būtų 
atkreipiama daugiau dėmesio 
ne įpročiams, bet papročiams, 
kurie duoda progos pasireikšti 
seniai priimtiems gyvenimo 
būdams, vertybėms ir tautinei 
dvasiai. 

NEW YORKO KULTŪROS ŽIDINIO STOVIS 
Jau kuris laikas „Drauge" 

nesirodo straipsniai New Yor-
ko Kultūros židinio (KŽ) rei
kalu. Nors niujorkiečių balsai 
„piikimo", tačiau pats reikalas 
dar labai gyvas. J į narplioja 
visuomenės atstovai ir teisi
nės institurijos. 

KŽ ateitį nuspręsti inicia
tyvos ėmėsi JAV LB KV pirm. 
Algimantas Gečys. J i s pakvie
tė gen. konsulą dr. Rimantą 
Morkvėną moderuoti diskusi
jas tarp Kultūros židinio tary
bos ir t. pranciškonų. A. Gečys 
savo pranešime LB Tarybos 
suvažiavime reiškė optimis
tiškas nuotaikas, tarsi susita
rimas jau čia pat. Dr. Morkvė-
nas taip pat išreiškė atsargų 
optimizmą, kad yra rimti pos
linkiai į susitarimą tarp vi
suomenės atstovų ir pranciš
konų. Tokio optimizmo jaučia
si kiek mažiau, kalbant su Ži
dinio tarybos ir Atletų klubo 
vadovais. 

KŽ tarybos pirm. Pranas 
Gvildys viename posėdyje kal
bėjo, kad t. pranciškonai ir to
liau laikosi savo pirminės po
zicijos; būtent, pardavus židi
nį, „mes visuomenę parem-
sime, bet nesakysi m, kokia su

ma ar kokiu procentu parem-
sime". Taip pat jie reikalauja 
atšaukti pranciškonams iškel
tas bylas. Visuomenės atstovai 
su tokiom sąlygom nesutinka, 
ir diskusijos tęsiasi. 

Teisinėj plotmėj pran
ciškonams yra iškeltos dvi 
bylos. Ieškovai yra KŽ taryba 
ir Lietuvių atletų klubas 
(LAK). KŽ tarybos byla yra 
stagnacijos padėtyje. Sunku 
susisiekti su jų advokatu ir 
gauti informacijos. Net ir pa
tys KŽ tarybos nariai nežino 
tikrojo šios bylos stovio. Žy
miai skirtinga padėtis yra su 
LAK byla. Čia LAK atstovauja 
lietuvis advokatas Jonas Ja
nusas (dailininko a.a. Česlovo 
Januso anūkas). Jis aktyviai 
įsivėlęs į bylą, kaip advokatas 
ir kaip lietuvis. KŽ-je užrakinti 
ir jo senelio paveikslai, kuriuos 
daiL Janusas KŽ-iui padovanojo, 
ir dabar dailininko anūkas 
negali jų atsiimti, nes pran
ciškonai lietuvių į KŽ neįlei
džia (pranciškonai KŽ nuo-
muoja tik kitataučiams). Advo
katas Janusas, o taip pat ir pran
ciškonų advokatai, šiuo metu 
apklausineja visuomenės atsto
vus (depositions) ir ruošiasi 

bylai. Pagal J. Janusą, byla 
turėtų būti sprendžiama šį pa
vasarį. Sprendimą padarys 
prisiekusiųjų teismas (jury). 
Tačiau gali būti ir taip, kad 
abi pusės susitars prieš teis
mą, jei ras abiem priimtinas 
sąlygas. J. Janusas mano, kad 
LAK pozicija yra stipri. Yra 
daug dokumentų, susiraši
nėjimų, kurie užtikrina LAK 
teisę naudotis KŽ. Pvz., kad ir 
tokia ištrauka iš LAK ir pran
ciškonų sutarties, pasirašytos 
1980 m. lapkričio 12 d.: „10 . 
LA Klubas turi teisę nemoka
mai naudotis Kultūros Židinio 
patalpomis, didžiąja ir mažąja 
sale bei sportininkų kambariu 
savaitės bėgyje, nuo pirmadie
nio iki ketvirtadienio, vaka
rais iki 10 vai. treniruotėm ir 
rungtynėm krepšinio ir tink
linio sezono metu". Niekur toje 
sutartyje ar kur kitur nepasi
sakyta, kad pranciškonai turi 
teisę nutraukti LAK-bui teisę 
naudotis KŽ-niu. O ta teisė vis 
dėlto buvo nutraukta. 

Niekas šiuo metu negali 
užtikrinti, kuo ši byla baigsis, 
tačiau žmonės viliasi, kad 
viskas baigsis laimingai. 

Romas Kazys 

Lietuvos Seimo nariai ne
kvaili, jie žino. kodėl jie čia ir 
ko jie nori. Ir kiekvienas 
supranta Konstituciją, griež
tai prisilaiko jos reikalavimų 
ir gerbia taip, kad vos ne pusė 
jų — 70 iš 141 — dalyvavo 
prieš porą savaičių įvykusia
me jos aštuoniasdešimtmečio 
minėjime. O tai jau daug, nes 
įstatymus priimančiuose po
sėdžiuose dažnai tik keliolika 
jų dalyvauja. Atmintinai sei-
mūnai moka ir jų pareigas ap
tariantį 60-tą Konstitucijos 
straipsnį, ir nuolat kartoja, 
nenorėdami ne žingsnelio nu
slysti. O tas straipsnis sako: 

„Seimo nario pareigos, 
išskyrus jo pareigas Seime, 
nesuderinamos su jokiomis ki
tomis pareigomis valstybinėse 
įstaigose ir . organizacijose, 
taip pat su darbu verslo bei ki
tose privačiose įstaigose a r 
įmonėse... Seimo narys negali 
gauti jokio kito atlyginimo, 
išskyrus atlyginimą už kūry
binę veiklą". 

Kokio aiškesnio aptarimo 
bereikia? Iš štai pavyzdys, 
kaip seimūnai jį „žino ir vyk
do". Rajonų bei miestų savi
valdybių tarybos yra valsty
binės įstaigos, kuriose, pagal 
Konstituciją, seimūnai parei-
gauti negali, tačiau daug da
bartinių Seimo narių jose yra , . 
ir kas antras, taigi — apie 70, 
jų žada kandidatuoti gruodžio 
22-ąją įvyksiančiuose naujuo
se rinkimuose. Daug iš jų tai
ko ir į merų kėdes, skelbia 
„Lietuvos rytas" (2002.11.04). 
Ir niekas nieko jiems negali 
padaryti. Vienu laiku dirbti 
Seime ir kurios nors savi
valdybės taryboje neįmanoma, 
sako konservatorius, buvęs 
premjeras, Andrius Kubilius, 
tai rinkėjų apgaulė. Jo aidas 
— į tuščią erdvę. Ten pat ir 
Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko įspėjimas: iš 26, jo 
vadovaujamų socliberalų Sei
mo frakcijos narių, jau 13 už
sirašė į tarybas kandidatuoti. 
Tarp jų — ir Paulausko pa
vaduotojas, Seimo vicepirm. 
Artūras Skardžius. Tai kūry
binis darbas, teigia visaip pa
garsėjęs seimūnas, Kauno 
miesto tarybos narys, buvęs 
meras, Šustauskas prieš porą 
metų labai kūrybiškai —'žmo
nių mėšlu — ištaškęs Vienos 
valsus. 

Kūrybinis darbas yra ir že
mės ūkis, todėl ir pateisina
mos, kitaip Konstitucijos drau
džiamos, iš jo gaunamos, ant
rinės pajamos, teigia neva 

žemdirbių atstovas seimūnas 
milijonierius Ramūnas Kar-
bauskis, kartu su tėvu valdan
tis kelis tūkstančius ha žemes. 
Kūryba yra ir verslas, sako juo 
užsiimantys kai kurie Seimo 
nariai, jeigu į jo kontorą nuė
jęs... eilėraščius rašai. Prieš 
keletą metų tai nekliudė vie
nai seimūnei semtis litus net 
iš keturių šaltinių: Seimo 
'konstitucinis atlyginimas), 
operos (etatine solistė), Mu
zikos akademijos (etatinė dės
tytoja) ir privačių dainavimo 
pamokų. Toks seimūnas, atro
do, yra ir dabar. O kai ku
riems seimūnams su Konsti
tucijos draudžiamu verslu kū
rybiškai susidoroti padeda 
staiga kūrybiškomis versli
ninkėmis tapusios žmonos. Ir 
stebiesi, kurio nors seimūno 
turtą viešinantį pareiškimą 
skaitydamas: vos ne ant skur
do ribos. { Seimo posėdžius jį 
atvežantis šimtatūkstantinis 
.,Mercedes" — nuosavybe žmo
nos bendroves, kūrybiškai su
raitytos taip, kad ir pelno ne
turi, todėl ir mokesčių nemo
ka. Padeda seimūno vyro ga
bumai, įstatymus priiminė
jant . 

Kiek apie tai jau prirašy
ta, prikalbėta, klausta ir kar
tota: kaip kelis darbus, vers
lus turėdamas, seimūnas gali 
būti geras bei sąžiningas savo 
rinkėjų atstovas, kai rimtam 
darbui Seime, atliepiančiam į 
rinkėjų siekius, jam per mažai 
būtų ir 24 darbo valandų per 
parą. Bet tai jiems nė motais. 
Užsienio lietuvių žodis ne
girdimas, o išgirstas irgi nieko 
nereiškia. Patiems gi, tik savi 
asmeniški siekiai pirmauja: ir 
Seime sėdinčiam, ir į tą kėdę 
taikančiam. Daugeliui jų 
Lietuvos Seimas — pati pato
giausia, pelningiausia ir tiks
lui pasiekti lengviausia vers
lovė, kurios autoritetas sudaro 
galimybes dar ir plačiai pa
sišakoti. Tad pirmiausia — į 
Seimą, o iš jo — jau ir į kitas 
puses. Ir kaip tokį, visais at
žvilgiais Lietuvai žalingą, reiš
kinį sustabdyti? Tai galėtų pa
daryti ir patys seimūnai a t i 
tinkamais įstatymais, bet kas 
gi norės papjauti auksinius 
kiaušinius dedančią nuosavą 
žąsį? Ar ko nors negalėtų pa
daryti prezidentas? Ypač per
rinkimui kandidatuojantis Val
das Adamkus, arba kitas kan
didatas, sprendimą siūlančia 
rimta rinkimines programos 
dalimi0 Manau, visuomenė tai 
labai teigiamai priimtų. 

IRAKAS — IŠ KUR, 
KADA IR KAIP? 

ALEKSAS 
J a u kelintas mėnuo JAV 

prezidentas George W. Bush ir 
visa Amerikos bei užsienio 
spauda beveik kasdien mini 
Saddam Hussein ir jo valdomą 
Iraką. Buvo jis irgi visų dė
mesy, kai vyko trumpas vadi
namasis „Dykumos audros" 
karas 1991 metais. Retkar
čiais skaitydavome apie Iraką 
ir jo vedamo karo prieš Iraną 
metu — 1980—1988 metais, 
bet kaip ta Irako valstybė iš 
viso atsirado, gal ir nedaug 
kas teprisimena. Trumpai 
pažvelkime į šio, šiandien taip 
aktualaus , krašto senovinę 
istoriją ir prisiminkime plačiau 
dar palyginti, neseniai praei
tin nugrimzdusį, XX amžių. 

Nors Irakas yra gana 
nesena valstybė, jos dabarti
niai gyventojai gyvena labai 
senos istorijos žemėse, Tigro ir 
Eufrato upių baseine, ku
riame, galima sakyti dar 4-5 
tūkstančių metų prieš Kris
taus gimimą prasidėjo ir 

VITKUS 
mums žinoma seniausia isto
rinė tauta — šumerai, Ėjo tūks
tančiai metų, tų dviejų upių 
aukštupyje susikūrė Asirijos 
valstybė, o labiau į pietus, prie 
Tigro ir Eufrato upių san
takos, iškilo Babilonijos 
imperija su savo sostine 
Babylonu ir Šv. Rašte mi
nimu Babelio bokštu. Jei ti
kėti žydų legendomis, ir jų ti
kėjimo pirmasis pranašas 
Abraomas, kilęs iš Uro (seniau
sio istorijoje žinomo) miesto, 
netoli dabartinės Basros, apie 
maždaug 2000 metų pr. Kr., 
keliavo iš ten į šiaurę, pagal 
Eufrato upę, kol pasiekė Ka
naano žemę. Beveik visa tai 
vyko dabartinio Irako žemėje! 
Abraomas betgi Bagdado ne
matė, nes ta vietovė tuomet 
buvo tik žymus įvairių 
dykumų kelių mazgas. 

Pats Bagdado miestas įsi
kūrė 762 m. pr. Kr. ir 
netrukus tapo svarbiu Islamo 
mokslo, kultūros, meno 

židiniu bei stambiu prekybos 
centru. Įsiveržę mongolai jį iki 
pamatų sunaikino 1258 me
tais. Tik atsistatęs, miestas 
buvo vėl sugriautas Tamer-
lano 1393 m., o po to — persai 
jį nusiaubė 1524 m. Pagaliau 
1638 m. Bagdadas pateko Oto
manų imperijos valdžion. 
Prez. George Bush jį „baudė" 
1991 metais, o jo sūnus George 
W. Bush grasina Bagdadui 
šiandien. 

Tas slėnis tarp Tigro ir 
Eufrato upių buvo vadinamas 
Mezopotamija (gr. tarpupis) ir 
jo valdovai dažnai keitėsi: 
Sumerįja, Asirija, Babilonija, 
Persija, įvairūs arabų kalifa
tai, Seljuk turkai, Otomanų 
imperija ir Anglija. Pažiūrė
kime į naujesnių laikų Irako 
istorįją k ' ek atidžiau, o žilą se
novę palikim istorikams. 

Pranašui Mahometui mirus 
632 m. po Kr., prasidėjo nepa
prastai greitas naujosios reli
gijos — Islamo — plitimas. Plito 
ši nauja religija užkariavi
mais: į vakarus — Bizantijos 
imperijos link, o į rytus — į Iraką. 
Damaskas pasidavė jau po tre
jų metų, Jeruzalė — dar dve

jais metais vėliau. Krito Alek
sandrija 642 m., ir jau apie 
700 m. arabai valdė visą šiau
rinę Afriką. 710 m. Islamo iš
pažinėjai persikėlė per Gibral
taro sąsiaurį, ir po maždaug 
šešerių metų jie valdė beveik 
visą Iberijos pusiasalį. 

Arabai pergalingai veržėsi 
ir į rytus. Pirmojo tūkstant
mečio pabaigoje jie jau valdė 
didžiulius plotus dabartinio 
Egipto, Turkijos, Irako, Irano, 
Afganistano, Pakistano ir visą 
Arabijos pusiasalį. Bet valdyti 
tokią didžiulę imperiją, su
kurtą religijos pagrindais, bu
vo nelengva. Jau antrojo tūks
tantmečio pradžioje valstybė 
pradėjo skilti į atskiras ma
žesnes valstybėles — emira-
tus. Ir pats Mahometo moks
las suskilo: atsirado bent dvi 
pagrindinės pranašo pasekėjų 
sektos: sunitai ir šiitai. 

Nors mahometonų religijos 
pradžia buvo Mekoje ir Me
dinoje, naujos arabų imperi
jos centru ilgą laiką buvo Da
maskas (Sirija), vėliau net 
Kordoba (Ispanija). Ilgiausiai 
Islamo priekyje stovėjo Bag
dadas. Tuo laiku jame gyveno 

apie du milijonai (šiandien — 
penki) gyventojų, ir savo tur
tais jis galėjo lygintis su Bi
zantijos Konstantinopoliu. Tai 
buvo geriausi Bagdado kles
tėjimo laikai. 

Po visų tų arabų užkaria
vimų, Bizantijos imperija, rytinė 
buvusios Romos imperijos 
dalis, neteko savo buvusios 
galybės. Atsirado ir naujų 
priešų: bulgarai, vengrai, ser
bai ir net rusai. XI amžiuje 
dabartinės Turkijos teritorijo
je atsirado seldžiukų gentis, 
kuri ilgainiui iš ten išstūmė 
silpnėjančią Bizantiją. Dar 
vėliau, į ten vis veržiantis ki
toms Azijos gentims, atsirado 
dar viena stipri grupė, vadina
ma tiurkais, kurie užvaldė 
visą kraštą ir tapo žinomi kaip 
turkai. Vienas jų vadų, Osma
nas, ir davė naujai besikurian
čiai valstybei vardą — Oto
manų imperija. 

Daugiau kaip 1000 metų 
gyvavusi, Bizantijos imperija 
žlugo, kai turkai 1453 m. 
užėmė Konstantinopolį, kuris 
dabar vadinamas Istanbulu. 
Bizantijos imperijos žlugimas 
beveik sutapo su Otomanų 

imperijos atsiradimu. Po šimto 
metų besiplečianti nauja 
imperija užvaldė ir Bagdado 
miestą, kurį ji valdė beveik 
300 metų. XV šimtmečio pa
baigoje Otomanų imperija jau 
valdė beveik visą Balkanų pu
siasalį, Anatoliją ir Krymą. 
Sultonas Suleiman, vadina
mas Didžiuoju, prie imperijos 
prijungė Siriją, Palestiną, 
Egiptą ir dabartinio Irako že
mes. Europoje imperijos sienos 
siekė beveik Vienos miestą. 
Jei ne Lenkijos karalius ir 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Jonas Sobieskis, kuris 1683 m. 
prie Vienos sumušė turkus, jie 
gal būtų užtvindę ir visą 
Europą. Afrikoje Suleiman 
valdžia pasiekė net Maroką. 

Ėjo metai, ir Otomanų 
imperija, sugadinta savo turtų 
ir patogumų, pradėjo pamažu 
braškėti. Austrija skverbėsi į 
Balkanų kraštus, o Rusija sėk
mingai stūmė turkus iš pieti
nės Ukrainos ir Krymo. Atė
jus XTX šimtmečiui, imperija, 
valdoma nevykusių valdovų, 
ėjo aiškiai žemyn. Net ir pona-
poleoninis Vienos kongresas. 
1814—1815 m., suprato, kad 

tai imperijai gyvuoti nedaug 
teliko metų. Kongreso vyriau
sieji dalyviai, nesutardami, ką 
reikėtų daryt:, kol kas paliko 
Otomanų imperiją ramybėje. 
Tuo tarpu turkų pavergtos 
tautos pradėjo laisvės kovas ir 
jau 1829 m. atsistatė senoji 
Graikija, o 1880 m. jau buvo 
atsiradę naujai atgimusios 
nepriklausomos valstybes, kaip 
Rumunija. Bulgarija ir Serbija. 

Du trumpi, vadinamieji 
Balkanų karai 1912—1913 m. 
vyko, naujai susikūrusioms 
valstybėms besidalinant žlun
gančios Otomanų imperijos 
žemes. Matydamos Otomanų 
imperijoje netvarką, ir Vakarų 
valstybes tuo naudojosi. Pran
cūzija pasiėmė Alžyrą, Anglija 
užeme Egiptą 1882 m., o italai 
— Libiją. 1912 m. turkams be
liko tik mažas Europos kam
pelis aplink Konstantinopoly 

Kai Bismarck 1871 m. 
sujungė visus vokiečius į vieną 
galingą Vokietijos imperiją, 
anglai pradėjo joje matyti nau
ją didu į savo pasaulines hege
monijos priešą. 

Bus daugiau 
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ŽMONIŠKUMAS SAVO KELIU, 
PATRIOTIZMAS — SAVO... 

Kaip vaivorykšte po aud
ros ..Bičiulystėje"' švystelėjo 
kele tas puikių s t raipsnių apie 
Lietuvą me t norėjosi užt rauk
ti: , ,Mano sieloj šiandien šven
tė".. .) , bet. . . ir vel a ts l inko 
t a m s ū s debesėliai! 

Labai gai la j auno ruso -
tokia bergždžia mirt is ' Tačiau 
nela imė nebuvo tyčinė - t ra 
giškas įvykis. 

S teb ina t i k t a i ..Bičiulys
tėje" paskleis t i , net du straips
niai t a m e pač iame puslapyje, 
kokie p u i k ū s yra . . . rusa i . 
At rodo , lyg tyčia kieno 
užsakyta : Ligija Tautkuviene 
„ka la" , Da l ia Ka i r iūkš t i enė 
„zalat ina". 

Kad yra gerų rusų - nieks 
neabejoja. Mamule man (gi
musia i I rku t ske , Sibire) pa
sakojo, kokie geri buvo rusai 
Sibire (bet j ie ten beveik visi 
t remtinia i ) . Esu dėkinga rusui 
(ir t i k r i a u s i a i komunis tu i ) , 
kad neišvežė Rusijon 1941 m. 
(jau kėlė šių eilučių autorę į 
sunkvežimį) . Ir i talai (ypač 
siciliečiai) ne visi „mafiozai". 
ir musu lmona i ne visi teroris
tai . . . Kiekviena t a u t a turi pa
dorių piliečių ir baisių, nešlovę 
savo tėvynei nešančių. . . I r 
s i e t u v a negali girtis vien ge
ra is taut ieč ia is . 

Ta ip ir knie t i tų dviejų 
rašanč ių jų p a k l a u s t i , koks 
buvo t iks las rašyt i šia tema? 
Ar sukel t i a i s t r a s , kaip jovalą, 
erzelį? Ar ir vėl bus , kaip tę
s i an t „Pavydo" temą. kai mė
nesia is „Draugo" puslapiuose 
liejosi tulžis? J u k abi t ikriau
siai bent t iek žino, kad beveik 
n ė r a nė vienos išeivių šeimos, 
kur ios (ar j ų namiškių, ar
timųjų, giminių) nebūtų tero
rizavę rusai : ka l in imu, tardy
ma i s (ir k a n k i n i m a i s ) , nu
žudymu, išvežimu Sibiran ir 
Kazachs t anan ir t.t. Ar „Bi
čiulystės" s iek ta , jog mes, ap
kabinę ru sus , mylėtume juos , 
ka ip nuoširdžiausius. . . bičiu
lius (ne tik draugus)?! 

Draugiška i , be pykčio, šal
ta i apve r sk ime antrąją me
dalio pusę . Pasakyk i t e , pa 
vyzdžiui , vok ieč iams , kokie 
geri rusai , ir... j ie palaikys j u s 
pamišėl ia is . Ar ne tie ..gerieji" 
r u s a i i šp r i eva r t avo daugiau 

negu 2 mln. vokiečių mergai
čių ir moterų (kūnų tūks tan
čiai t ada nusižudė1? kaip XX 
a. ba rba ra i ar hunai rusai 
teriojo Vokietiją. Tie ..herojai" 
s i au tė su . .palaiminimu" iš 
aukščiau ne tik padrąsinami, 
bet net raginami!' 

O kaip Lietuvoje? 
Kas carų laikais a t ė m ė 

t au t a i jos brangiausią tur tą -
gimtąjį raštą? Kas norėjo pa
vers t i Lietuvą „ tams ia" bei 
. juoda"? Kiek knygnešių žuvo 
nuo žandarų? Vis... rusai!!! 

Ar čia bereikia kartot i , ką 
lietuviai patyrė, kai rusa i , it 
raudonie j i skėriai , užplūdo 
kraštą , viską pakeliui naikin
dami? Vyko masinis t au tos 
genocidas!!! 

Ir da r šiuo metu visa rusų 
t a u t a . . . ilgisi „gerojo tėvo" 
Stal ino, XX a. Atilos! Lankan t 
Rusiją rugpjūty negalėjome 
ats is tebėt i , kaip rusams de
mokrati ja ne „prie širdies". O 
rusiškoji meška dar ir dabar 
varvina seilę, kaip pasiglemžti 
savo glėbin vos prieš dešimt
metį išsikovojusią sau laisvę 
Gruziją bei mažytę, bet kovin
gą Čečėniją. Gi Baltijos šalis 
rusai laiko savo... kraš to ku
rortais!. 

Ar rusai ne tinginiai? Net 
jų pačių l iaudis pr ipažįs ta : 
„Durak liubit rabotu, rabota 
l iubit duraka!" (Kvailys myli 
da rbą , da rbas myli kvailį) . 
Rusija - milžiniškas k raš tas , 
per tekęs žemės tur ta is : dei
man ta i s , uranu, miškais , aly
va ir t a ip toliau. O kaip jie sa
vo „darbš tumu" visa ta i išnau
doja? Ar kas matė ru sų dei
m a n t ų dirbinių Vakarų rinko
je? St ikl iukai! D a r b a s toks 
p ras tas , jog nieks nenori įjuos 
net pažiūrėti . Kas nors pasa
kys, bet jie skrenda į Mėnulį. 
Tai t ik darbščiųjų, talent in
gųjų vokiečių moksl in inkų, 
kur ių pasigriebė II Pasaulinio 
karo metu. dėka. Į J A V teat
vyko von Braun. 

Kai šiek t iek p ras ivė rė 
geležinė uždanga ir pirmieji 
Lietuvon vyko Čikagos senieji 
lietuviai komunistai , į mūsų 
įkurtą verslo bendrovę atnešė 
pataisyt i rusišką garso įrašy
mo aparatą . Vyras (elektro

nikos inžinierius) p a š a u k ė 
mane ir sako: „Žiūrėk, kai 
vokiečiai tu r i saugiklį šitokio 
dydžio (ir j is parodė mažojo 
pirščiuko nagą), tai rusai , va, 
kokį, ir j i s padavė didžiulį 
„gramozdišką" saugikl į -
nykščio (vyriško) s torumo bei 
ilgumo... J i s da r pridėjo: „Kaip 
jie sk renda į Mėnulį, - ne tur iu 
supratimo?!" 

Rusai garsėja muzika, dai
nom, bale tu , rašytojais-poe-
tais (tik ne komunistų!). To iš 
jų neat imsi . Tačiau kelti juos į 
padanges, k u r nenusipelnė, ne 
tik klaidinga, bet ir net žalin
ga. O pati prieš rusus likčiau 
visad užsičiaupus, je i ne t ie du 
s traipsniai (kaip šauksi - ta ip 
atsišauks!). 

Kodėl nepa r ink t i temos , 
mus vienijančios, nešančios 
naudos abiems „bangoms", o 
ypač Lietuvai? J au daug Lie
tuvoje pasiekta, bet da r daug 
daugiau reikia padaryti . Sto
kime viens prie kito greta , pe
tys į petį, bendrom jėgom (dvi 
galvos geriau kaip viena) dirb
k ime, kurk ime , s t a t y k i m e 
k kiek tai neša moralinio džiaugs
mo!), o ne kaip raguoti ožiai 
viens prieš kitą šokti, blusinė-
dami ieškot i , ka ip įgnybti , 
į skaud in t i , ardyti bei skal 
dyti... Tai lengva daryti , bet 
tai ne tik negražu, bet ir skau
du, ir pražūtinga! Tad geros 
sėkmės kilniom temom! Visi 
maloniai lauksime. 

S tasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

NEDOVANOTINAS LB 
APSILEIDIMAS 

Mes žinome, kad per 50 
metų LB daug svarbių darbų 
nudirbo, d a u g nuveikė. O vis 
dėlto LB padarė vieną mil
žinišką, neatleist iną klaidą! 

Pe r tuos 50 savo veiklos 
metų LB neruošė užsienio 
lietuvių (pabėgėlių, t remtinių, 
emigran tų / imigran tų . . . ) sug
rįžti į laisvą Lietuvą! Nei savo 
šventėse, nei kongresuose, nei 
suvažiavimuose, nei susi r in
kimuose, nei spaudoje, nei li
tuan is t inėse mokyklose LB šio 
k laus imo nekėlė, neminėjo , 
vengė. 

O j u k buvo ga l ima ta i 
padaryt i . Čia tik vienas mažas 
pavyzdėlis: l i tuanistinėse mo
kyklose, tarkim, buvo gal ima 
k a s me ta i skelbti r a š in ių 
varžybas, kad ir tokia t ema: 
„Ką mes darys ime laisvoje 
Lietuvoje?" Tokių ir panaš ių 
temų visur būtų buvę daugy
bė, bet LB ir kitos lietuvių 

grupės tylėjo. 
Kiek aš pr i s imenu, viena 

vienintele išimtis buvo rašyto
jo Aloyzo Barono r o m a n a s 
„Sodas už horizonto", ku r i ame 
buvo va izduo jama la isva ir 
nepr ik lausoma Lietuva. 

Kodėl gi LB apie ta i nepa
galvojo? 

Aš spėju, kad LB vadovai 
savo širdyse — kaip ir dauge
lis m ū s ų — j a u nebet ikėjo 
pamatys ią laisvą Lietuvą. 

A n t a n a s Klimas 
Rochester, NY 

PADĖKA „DRAUGUI", 
V. VALIUŠAIČIUI IR 

V. ADAMKUI 

„Draugo" Kr. 208 buvo iš
spausd in ta s pas ikalbėj imas su 
L.R. prezidentu Valdu Adam
kumi . Žurnal i s tas Vidmantas 
Valiušai t is pasikalbėjimo me
t u buvo pateikęs g a n a s t ipr ius 
k l aus imus Lietuvos preziden
tui , ne visi išdrįstų to padary
ti . Įdomu, kad į v isus šiuos 
k l a u s i m u s Va ldas A d a m k u s 
a t s akė be išsisukinėjimų ir net 
iškėlė nepas isek imus . 

Šit ie nuoši rdūs LR prezi
dento Valdo A d a m k a u s a tsa
k y m a i išeivijos v i suomene i 
p a s i t a r n a u s jo rinkimų eigai 
ne t ik čia, bet i r Lie tuvos 
žmonėms. Savo a t sakymuose 
sakė , kad „mes per lėtai įgy
vend iname bū t inas soeialines 
ir valdymo formas, m u m s dar 
reikalingos permainos , kurios 
padė tų a tku r t i žmonių pasi
tikėjimą savimi ir savo vals
tybe". 

Ba igdamas pašnekesį , pa
žymėjo, jog jis n e p r a r a d o 
tikėjimo, k a d tau tos gyvenimą 
ga l ima su tva rky t i ge r i au ir 
kad j is da r ger iau supran ta , 
ka ip reikia pasiekt i užbrėžtų 
politinių tikslų. 

Reikia pas idž i aug t i Vid
m a n t u Valiušaičiu, sugebėju
siu priei t i prie Valdo Adam
kaus ir j a m pa te ik t i keblius 
k laus imus , kur ie buvo ne visai 
ma lonūs p r ez iden tu i . Prezi
dento a t sakymai davė galimy
bę pažint i , ką j i s mano daryti, 
jeigu vėl bus i š r ink tas naujam 
te rminui . 

A n t a n a s Paąžuolis 
Chicago, IL 

KAIP ILGAI, M E S SAVE 
ŽEMINSIME? 

Šių metų spal io 18 dienos 
„Draugo" Bičiulystės skyriuje, 
s t ra ipsne ly je „Tau tos , gyve
nančios su m u m i s a r šalia 
mūsų", t a rp k i tko rašoma — 

„Reiktų pasigilinti į Lietuvos 
istoriją..." Tačiau autorė ne
pasinaudoja savo patar imu. J i 
rašo apie Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino laiš
kus, bet, atrodo, nepastebėjo 
tuose la i škuose (1323 m. 
gegužės 26-tos laiškas pran
ciškonų ordino vienuoliams* 
panaudoto įvado, kuris skam
ba; „Gediminas , dieviškąja 
apvaizda lietuvių ir rusų kara
lius..." Popiežius Jonas XXII 
savo 1234 m. birželio 1 dienos 
la iške kre ip ias i į Gediminą 
šiais žodžiais: „Žymiajam ir 
k i ln ia jam vyrui Gediminui , 
lietuvių ir daugelio rusų gar
siam karaliui. . ." Abi citatos iš 
„Gedimino laiškai", leidykla 
„Mintis", Vilnius, 1966, psl. 51 
ir 91 . 

Taigi, p a t s Gediminas t i tu
lavo save k a r a l i u m , ir po
piežius J o n a s XXII kreipėsi į 
jį, kaip į karal ių. Tad kodėl 
mes žeminame savo valdovus? 
Gal nenor ime jų iškelti aukš
čiau tuomet inių rusų valdovų 
kunigaikščių? Laikas j a u būtų 
a ts ikra tyt i Dlugošo pr imesto 
mūsų valdovų pažeminimo ir 
a ts imint i , kad Lietuva tapo 
karalyste ir Vakarų valstybių 
lygiateise na re , va ldant Min
daugui, ir tokia išliko iki 1918 
metų. O kara lys tes valdo ka
raliai (ka r ta i s laikinai vieš
pa tauja r egen ta i ) , bet ne 
kažkokie „velikijie kniazi". 

Algis Raul inai t is 
Burbank, CA 

RŪPI LIETUVIŲ KALBA 

1993 m. 6 mėnesiams nu
važiavau į Lietuvą pažiūrėt i , 
a r ten ga l ima gyventi. Reikėjo 
kokio no r s užsiėmimo — 
a t s i d ū r i a u Kretingoje, Šv. 
Antano kolegijoje (dabar Šv. 
Antano i n s t i t u t a s VDU). 
Laba i buvo miela, įdomu, 
žmonės geri , priėmė išskėstom 
rankom. Ir vieną gražią dieną 
Kolegijos valdžia nus ivežė 
mane į Panevėžį, į katal ikiškų 
mokyklų sąjungos kūrimo po
sėdį, ku r suvažiavo daug ka ta 
likiškų mokyklų atstovų, pro
tingų žmonių. Išdalino įs tatų 
planą. P lane buvo daug sve
t imų žodžių. Da r ša l ia sė 
dinčios paklausiau, ką reiškia 
žodis „inicijuoja". S u s k a u d o 
širdį, kad mūsų kalba darko
ma. Pakėl iau nedrąsiai ran
kutę , gavau balsą, mandagia i 
bandžiau sužinoti, kam tų sve
timybių reikia. Prie gretimo 
stalo sėdint i profesorė, dak
tarė , docentė pašoko, net balso 
nepapraš ius i ir aistringai man 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

„STTR FRIED" DARŽOVĖS 
1 ir 1/2 sv. Briuselio ko

pūs tė l ių , p e r p j a u t ų pus iau 
(išilgai) 

2 puod. susmulk in tų žiedi
nio kopūsto „žiedelių" 

4 plonos morkos, supiaus-
tytos m a ž d a u g 1/4 colio grie
žinėliais 

L/4 augal inio aliejaus (ge
riausiai — canola arba aly
vuogių) 

4 nedideli svogūnai, suka
poti 

1 nedidelis raudonasis pi
p i ras , sup jaus ty tas nedideliais 
gabalėliais 

1/2 puod. supjaustyto rau-
rl'inn knpnsto 

1/2 puod. vandens 
t rupu t i s druskos ir mal tu 

pipiru pngal skoni 
Didrii.imo puode užvirinti 

t rupu t i pasūdytą vandenį, su
dėti Bnu.-rhf) kopūstėliu- ir 
/ įediuj kopų-*/) Pavirti 4 mi
nutes , sudėti morka- , pavirti 

dar 1 minutę. Nusunkt i ir pa
kišti po šalto vandens čiaupu, 
kad nustotų toliau kaisti ir 
per daug nesuminkštėtų. Dar
žoves nusausinti popieriniais 
rankšluostėliais. 

Įkait inti aliejų keptuvėje, 
sudėti svogūnus ir pakepinti , 
nuolat maišant apie 1 minutę 
^svogūnai bus permatomi, bet 
neparudę). Įmaišyti raudonąjį 
pipirą, kopūstą ir apv i r tas 
daržoves. Maišant pakepint i 
apie 2 minutes. Supil t i 1/2 
puod. vandens, t ruput į drus
kos, mal tus p ip i rus ir da r 
pavirt i 3-5 minutes , kol dar
žovės suminkštės, bet ne per 
dartr . Patiekti ka r š t a s . 

AVOKADOS S U 
KREVETĖMIS 

4 avokados 
5 kietai virti kiaušiniai* 
1/2 sv. skardinė krevečių 

(galima naudoti ir šaldytas, 
vad inamas „salad shr imp" — 

jos j au išvirtos, t ik reikia at
šildyti po šal to v a n d e n s 
čiaupu) 

1/2 puod. sumažinto riebu
mo majonezo 

1/2 šaukšto kapotų pet ra
žolių 

Avokadas perpjauti išilgai, 
i š imt i sėklą, išskobti vidų. 
n u s u n k t a s krevetes supjaus
tyt i nedideliais gaba l iuka i s , 
pasi l iekant 8 krevetes papuo
šimui. Vir tus kiaušinių balty
m u s smulk ia i sukapo t i ir 
sumaišyt i su išskobta avoka
da, majonezu, krevetėmis. Su
dėti į avokados puseles, pa
puošt i kapo tomis petražolė
mis , l ikusia krevete ir per sie
telį per t r in tu kiaušinio t ryniu . 

• P a s t a b a : be s i s augan tys 
cholesterolio, gali panaudot i 
t ik k iauš inių ba l tymus . Šie 
užkandėl ia i skanūs ir be try
nių ( trynius atiduokite paukš
čiams, j i ems cholesterolis ne
pavojingas). 

JAUTIENA VYNE 
4 sv. minkštos jau t ienos 

(pvz., „round steak") 
1 skardinukė grybų sriu

bos (cream of mushroom soup) 
1 skardinukė viščiuko sriu

bos (cream of chicken soup) 
1 puod. „sherry" vyno (tin

ka ir ki toks, bet tik nesaldus) 
maltų pipirų pagal skonį 
druskos nereikia, nes sriu

bos y ra sūdytos 
Patept i kepimo indą rie

ba la i s . J a u t i e n ą supjaus ty t i 
maždaug 3 colių dydžio kube
l iais , sudėti į kepimo indą. 
Sumaišyt i s r i ubas ir vyną. Mė
są pabars ty t i ma l t a i s pipirais 
ir apipilt i miš iniu . Kepti už
deng tą įka i t in to je* iki 350 
laipsnių F orkai tėje 1 ir 1/2 
valandos . Jei skysčio atsiran
da inde d a u g i a u , po 1 vai. 
nudengt i , kad j i s išgaruotų. 

•Pas t aba . Kai receptuose 
nurodoma, ka ip ilgai kurį pa
t iekalą kepti , o rka i t ė j a u turi 
bū t i į ka i t i n t a iki nurodyto 
ka r š tumo . Je igu paruoštą pa
t iekalą įdėsite į ša l tą orkaitę ir 
t ik t u o m e t į jungsi te karšt į , 
kept i reikės d a u g ilgiau, o, per 
recep tą n u r o d y t ą laiką ke
p a n t , p a t i e k a l a s n e b u s pa
ruoš tas . 

VYNIOTINIAI S U KRIENŲ 
PADAŽU 

Vyniotiniai 
1/2 sv. r ū k y t o kumpio 

(apie 5-6 riekelės) 
\I2 sv. rūkyto kalakuto (tiek 

pa t riekelių, ka ip kumpio) 
1/2 sv.' šveicar iško sūrio 

(Swiss cheese) 
2 šaukš ta i mil tų 
3 š a u k š t a i sviesto, mar

gar ino arba al iejaus 
1/2 puod. ba l tos duonos 

džiūvėsėlių 

Irena Kalvaitiene (ii kaires!. Valerija Kligiene, Vašingtono LB valdybos 
nare Ramune Kligyte '.r Vašingtono I.B v;.ildyl>os pirm. Rūta Skučiene 
<stovi) š.m. rugsėjo 21 d. sutinka į JAV LB Tarybos suvažiavimo. 
Washington. DO. užbaigtuvių pokylį atvykusius svečius. 

1 kiaušinis 
1/2 šaukštel io mal tų kve

piančiųjų pipirų („allspice") 
Ant kumpio riekelės už

dėti sūrio riekelę, an t sūrio — 
kalakuto riekelę ir susukt i į 
volelį. Persmeigt i paga l iuku 
(mediniu d a n t ų k r a p š t u k u ) . 
Taip pa ruoš t i visus . T a d a 
vyniotinius pavolioti miltuose, 
padažyti į išplaktą kiaušinį, 
po to į džiūvėsėlius, grei tai 
apkepti įkait intuose riebaluo
se, dažnai apverčiant. Sudėti į 
gilesnį indą ir užpilti krienų 
padažu. Ilgai kepti nereikia, 
tik kol perkais ir paruduos , 
nes visi produktai j au paruošt i 
valgymui. 

Krienų padažas 
1 š a u k š t a s sviesto 
1/2 šaukš to miltų 
2 šaukš ta i sumažinto rie

bumo rūgščios grietinės a rba 
jogurto be jokių priemaišų 

1 puod. sultinio (gali būt i 
jaut ienos a r vištienos) 

2 šaukš ta i krienų, be jokių 
priemaišų 

1/2 šaukštel io cukraus 
1/2 šaukštelio maltų kve

piančiųjų pipirų („allspice") 
Miltus pagruzdinti svieste, 

kol pa ruduos , a tskies t i su l 
t iniu , sudė t i p r i e skon ius , 
maišyti ir kait inti , kol užvirs. 
Nukelti nuo liepsnos. įmaišyti 
grietinę ir užpilti an t kumpio 
vyniotinių. 

paaiškino, kad d a b a r Lietuvoj 
j ie t u r t i na lietuvių kalbą. D a r 
kažką sakė ne labai p a l a n k a u s 
mūsų kalbai , bet j a u negi rdė
j au . Ką gi, beliko t ik pa saky t i , 
kad aš grei tai gr įž tu į Ame
riką ir vėl kalbėsiu g raž ia lie
tuvių kalba. 

Tai daba r l ietuvių kalbos 
t u r t i n i m a s a t k e l i a v o i r į 
Ameriką. 

Ne visi Lietuvos žmonės 
sup ran t a „pra tu r t in tą" kalbą. 
Televizijoj vis rodo „anonsas" . 
Klausiu kolegijos darbuotojo, 
s akau , A n t a n a u s k a i , ką t a s 
žodis reiškia. Sako, než inau . 
I švada — dėl p r a t u r t i n t o s , ne 
visiems s u p r a n t a m o s , kalbos 
n e s u s i š n e k a t a r p savęs 
valdžios vy ra i , n e s u s i š n e k a 
valdžia su pil iečiais , ne t ir 
piliečiai v ienas ki to n e s u p r a n 
ta. L iūdna . 

Ieva Vozbuta i tė praregėjo 
(JDraugas" 2002.09.25). Šau
nuolė. Buvo pas m a n e a tvykę 
svečių iš Lietuvos. Visi turėjo 
s u s i d a r ę A m e r i k o s įvaizdį 
pagal sovietų skle idžiamą ne
teisybę. „Supuvus Amerika" . 
Visi i švaž iavo , sužavė t i 
Amerikos ku l tū ra , žmonių ge
r u m u ir a tv i rumu . B ū t i n a ge
rai galvoti apie savo kraštą , 
bet reikia matyt i t ikrovę. Ma
ne Lietuvoj mokė, ka ip naudo
j a m a „Credit Card". Aš pinigų 
n iekad n e t u r i u , t i k „Credit 
Cards"! J a s naudoju n u o neat
menamų laikų. Gal ir „Drau
gui" paaukočiau , j e igu imtų 
„VISA"... 

Auš ra Barzduka i t ė -
Babickienė 

Richmond H t s , OH 

VALDYK PASAULI? 

Linas Kojelis savo spalio 
26 dienos paskai toje per 22-ąjį 
Ateit ies akademin į savaitgalį 
dalykiškai ir t ik ra i į t ikinan
čiai klausytojus supažindino 
su d a b a r t i n ė s Rusi jos oli
garchų kėslais ka ip nors poli

t iškai a r ekonomiškai užvaldyti 
visą Lie tuvos energijos, naf
tos , d u j ų ir elektros, p ramonę . 

A r t u o t u r ė t u m e s tebėt is? 
Š i a n d i e n Rusija nori valdyti 
Čečėniją. J u k da r ir carų lai
k a i s Rus i ja norėjo viską val
dy t i . T e n a t s i rado mies ta i su 
v a r d a i s ka ip Vladivostok, Vla-
d i k a v k a z , ir t . t . T u r b ū t visi 
p r i s i m e n a m e , jog r u s i š k a i 
„vladi" re iškia „valdyk". Taigi , 
v a l d y k R y t u s , va ldyk Kau
k a z ą i r k t . Net pats prez. Pu-
t i n t u r b ū t didžiuojasi savo 
v a r d u Vladimir , kas reiškia 
„va ldyk pasaulį". 

Aleksas Vi tkus 
Palos Heigh ts , IL 

IZRAELIO PADĖKA 
LIETUVIAMS 

I k i 1994 me tų P a d ė k o s 
m e d a l i a i s Izraelis y r a apdo
vano j ę s 187 l ie tuvius . Tiems 
h e r o j a m s pagerbt i Je ruza lė je 
y r a p a m i n k l a s , ku r ma tome 
a p d o v a n o t ų pava rdes . Meda
lis, k u r i o faksimilė čia spaus
d i n a m a , p r ik lauso didvyriui 
A n d r i u i Kudžmai . J o d u k r a 
V i d a K u d ž m a i t ė - G a i s r i e n ė 
J e r u z a l ė j e a t idengė a tmin imo 
len tą savo tėveliui, ku r i s mirė 
K a u n e 1983 meta i s . 

L ie tuvos žydų muziejuje 
y r a s ą r a š a s 2,300 lietuvių, ku
rie gelbėjo žydus nuo Hit ler io 
genocido. 

Kun . dr. Eugenijus Gerubs 
St. Pete Beach, FL 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

MUIDvlCHIJClN^VflSVFKATnSR 
GYVYBES DRAU1M4& 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 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".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas, 

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

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

Bus. 77322^6761 
RM. 706-425-7160 
Mot* 7736900206 

630*314-4330 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS P U M P U T I S 

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

SIŪLO DARBA 
Window VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crews 
No exp. necessary Will train Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window Wasning 
Chicaeo and Milwaukee area. 

Tel. 800-820-6155. 

sfcyrta* 
m 1 77S SS5-95O0 

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki S1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

• 



• Trumpai apie viską 
ų. 8N8 

Prezidento rinkimai 
Atkelta iš 1 psl. buvęs Na-
cionaldemokratų partijos va
dovas Kazimieras Uoka, Aust
ralijoje gimęs teisininkas Juo
zas Petraitis ir žurnalistas Vy
tautas Kundrotas. 

Parašus VRK jau įteikė ir 
kandidatais į prezidentus bu
vo užregistruoti dabartinis 
valstybės vadovas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, Lietuvos 
socialdemokratų partijos pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas parlamentaras Vytenis 
Andriukaitis, Lietuvos libera
lų sąjungos (LLS) vadovas Eu
genijus Gentvilas ir Seimo 
narys Algimantas Matulevi
čius. 

Antradieni VRK taip pat 
ketina priimti sprendimą dėl 
politinės' partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai" vado
vo parlamentaro Kazio Bo
belio bei buvusio Gyvenimo lo
gikos partijos vadovo Vytauto 
Bernatonio užregistravimo. 

Galutinis kandidatų į pre
zidentus sąrašas bus skelbia
mas lapkričio 22 dieną, o pre
zidento rinkimai vyks 
gruodžio 22 dieną. 

R i n k i m ų k a m p a n i j o j e 
m a t o m a s „ u ž s i e n i e č i ų 

p ė d s a k a s " 
Prezidento posto siekian

tis Lietuvos liberalų sąjungos 
vadovas Eugenijus Gentvilas 
paprašė šalies vadovo Valdo 
Adamkaus surengti jam pa
valdžių institucijų tyrimą, ar 
rinkimų kampanijoje dalyvau
jančių partijų ir kandidatų ne-
finansuoja užsieniečiai. 

„Artėjant rinkimams, gau
sėja informacijos, kad juose 
dalyvauja ne tik partijos ir 

kandidatai, bet ir užsienio ša
lių kompanijų ar Lietuvos pi
lietybės neturinčių užsienio 
piliečių lėšos. Netoleruotina, 
jei atskiri politikai ar politinės 
partijos bus įsipareigoję ar įsi
skolinę finansiniams rėmė
jams užsienyje", teigiama E. 
Gentvilo laiške prezidentui V. 
Adamkui. 

LLS vadovas teigė, jog jo 
įtarimai remiasi straipsniais 
spaudoje. Nors jis jų neįvardi
jo, BNS žiniomis, liberalai 
atkreipė dėmesį į dienraštyje 
„Vakaro žinios" paskelbtą 
rašinį, kuriame teigiama, jog 
kandidatas į prezidentus Al
gimantas Matulevičius yra pa
siskolinęs lėšų iš vieno neį
vardyto amerikiečio. Pasak 
dienraščio, A. Matulevičius 
2000 metais pasiskolino iš vie
no neįvardyto asmens didelę 
pinigų sumą, už kurią pirko 
žemės, o skolą žada atiduoti, 
kai šią žemę pelningai par
duos. „Ši skola buvo paimta 
plėtoti verslą dar prieš mano 
išrinkimą į Seimą. Tai yra ele
mentarus sandėris, nieko ben
dra neturintis su rinkimų 
kampanija", teigė A. Matule
vičius. 

Politinių kampanijų finan
savimo įstatymas draudžia 
politinės rinkimų kampanijos 
metu, kuri skaičiuojama nuo 
rinkimų datos paskelbimo, 
kandidatams ir partijoms pri
imti aukas iš užsienio fizinių 
bei juridinių asmenų, išskyrus 
užsienyje gyvenančius Lietu
vos piliečius ir lietuvių kilmės 
asmenis. 

Tačiau įstatymas nieko 
nekalba apie kandidatų anks
čiau paimtas paskolas iš už
sienio įmonių ar piliečių. 

* Konkursus dėl Ligonių 
kasų ir „Sodros" informaci
nių sistemų tvarkymo galėjo 
laimėti ir etnografinis an
samblis, jei jo vadovas būtų 
turėjęs reikiamų pažinčių, pa
reiškė prezidentas Valdas 
Adamkus. Jis piktinosi Lietu
vos televizijos laidoje „Pasku
tinė kryžkelė" dalyvavusių 
politikų teiginiais, neva ko
rupcijos Lietuvoje nėra. „Atro
do, jie mato tik vienintelę 
problemą — mane, preziden
tą, kuris tarsi neturi faktų, 
bet drįsta kelti šiuos klau
simus", sakė V. Adamkus. 

(BNS) 

* Susisiekimo ministrui 
Zigmantui Balčyčiui pasi
sekė — valdžios pinigų išas
faltuoti sostinės Žirgo gatvę 
užteko tik iki jo namo. Sutapi
mas: asfalto danga baigiasi 
ties vyriausybės nariui pri
klausančio sklypo Vilniaus so
dų bendrijoje „Medikas" riba. 
Duobėtos gatvės atkarpa buvo 
išasfaltuota maždaug per tris 
savaites. (LR, Elta) 

* Seimo pirmininkas sie
kia, kad ir visuomenė būtų 
įtraukta aptariant 2003 metų 
biudžetą. „Sis biudžetas turi 
tapti ne Seimo, vyriausybės ar 
valdžios atstovų , o visų vals
tybės piliečių biudžetu", sakė 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. (LŽ, Elta) 

* Kauno apskrityje mo
kyklos nelanko 89 mokykli
nio amžiaus vaikai iki 16 
metų. Be to, dėl fizinės ir psi
chinės negalios mokyklos ne
lanko dar 31 vaikas. Daugiau
sia nelankančiųjų mokyklos 
suskaičiuota Kauno- mieste — 
48. Kai kurie iš šių vaikų pri
sipažino, jog tingi mokytis, 
kiti sakė, kad mokymo progra
ma jiems pernelyg sudėtinga, 
dar kiti tikino negalintys mo
kytis dėl to, kad dirba ar 
skurdžiai gyvena. (BNS) 

* Biržų rajone, 1.5 kilo
metro nuo Kirdonių gyven
vietės, Virginijui Jurkui pri
klausančioje pievoje, atsivėrė 
didžiulė smegduobė. Atsivė
rusi žemė parodė nuostabių 
spalvų atodangas, pagal ku
rias galima spręsti, kad jos 
formavosi prieš 350 milijonų 
metų. Smegduobę planuojama 
įtraukti į turistų lankomų ob
jektų sąrašą. (LR, Elta) 

* Latvijos centrinės sta
tistikos valdybos duomeni
mis, Lietuva praėjusių metų 
pabaigoje buvo septinta iš ES 
valstybių kandidačių pagal mo
biliojo telefono ryšio skvarbą. 
2001-ųjų pabaigoje tūkstan
čiui Lietuvos gyventojų teko 
293 mobiliojo telefono ryšio 
abonentai. (BNS) 

* Krašto apsaugos sava
noriškosios pajėgos (KASP) 
tampa prieglobsčiu tarnybos 

Vokietijos įmonė išveš ir sunaikins 
sovietmečio „palikimą" 

Atkelta iš 1 psl. Sutartis nu- anksčiau buvo pranešusi, kad 
mato, kad iš Lietuvos bus iš
vežta apie 2,000 tonų senų 
pesticidų, kurių atliekos Lie
tuvoje susikaupė iki 1991 me
tų. Šis buvusių sovietinių ūkių 
bei kolūkių palikimas, ke
liantis grėsmę aplinkai ir žmo
nių sveikatai, saugomas 150 
sandėlių, išbarstytų po visą 
Lietuvą. 

Aplinkos ministerija ne
nurodo sandorio vertės, tačiau 

senų pesticidų sunaikinimas 
Lietuvai kainuotų apie 6-10 
mln. litų. 

Iš Lietuvoje esamų 2,000 
tonų pasenusių pesticidų 197 
tonas sudaro išvis uždrausti 
naudoti pesticidai. Ypač pavo
jingos sumaišytos nežinomų 
pesticidų atliekos. Jeigu jos 
laikomos prastomis sąlygomis, 
gali ne tik užteršti aplinką, 
bet ir sukelti gaisrus. (BNS) 

kariuomenėje vengiantiems 
jaunuoliams. Tarp savanorių, 
kaip ir reguliarioje kariuome
nėje, ta ip pat yra j a u n i " ir 
„seniai", tačiau nestatutiniai 
santykiai čia įgauna kitokias 
nei visiems žinomas formas. 
KASP S. Dariaus ir S. Girėno 
apygardos 2-osios rinktinės 
vadas pulkininkas leitenantas 
Antanas Plieskis pripažino, 
kad daugelis karių iš tiesų ne
pajėgūs įvykdyti jiems kelia
mus fizinius reikalavimus. 

* Kompensuojamųjų vais
tų receptus l igoniams išra-
š inė jęs par lamentaras social
demokratas Visvaldas Nek
rašas daugiau kaip pusantrų 
metų užsiiminėjo neteisėta 
veikla. Be to, konstatuota, 
kad, derindamas darbą ligo
ninėje su parlamentaro parei
gomis, V. Nekrašas dar pa
žeidė ir Seimo statutą. „Ši su
tartis sudaryta labdaros ir 
paramos principu — tai atsi
spindi ir juridiškai, nes aš at
sisakiau atlyginimo", sakė V. 
Nekrašas. (LR, Elta) 

* Marijampolės te isėsau
gos pare igūnai tikisi at
skleist i gerai organizuotą nu
sikaltėlių grupę, užsiimančią 
prekyba žmonėmis. Įtariama, 
jog šios grupuotės nariai į 
Vakarų Europos nelegalius 
viešnamius bei barus gabena 
ir parduoda merginas. Preky
ba žmonėmis įtariami ir Su
valkijos kriminalinio pasaulio 
veikėjai, ir pedagogai. (R, Elta) 

* I spani jos pareigūnai 
padidėjus į šaunamųjų 
ginklų ska ič ių pietinėje šios 
valstybės Costa del Solio pa
krantėje sieja su imigrantų iš 
Rusijos, Rumunijos ir Lietu
vos nusikalstamų grupuočių 
įsitvirtinimu. Ispanijos polici
ja pastebėjo ir didėjantį ginklų 
su duslintuvais skaičių, liudi
jantį stiprėjančius ketinimus 
vykdyti nusikalt imus bei orga
nizuotų nusikaltėlių priemo
nių pažangą. (LR, Eita) 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 6 d., trečiadienis 

MIRĖ VISUOMENININKAS 
STASYS DZIKAS 

Stasys Dzikas, eidamas 
90-uosius metus, mirė 2002 
metų rugpjūčio 26 dieną. Pas
kutinius 11 metų gyveno 
South Pasadena, Floridoje. 
Liūdesyje paliko žmoną Zu
zaną (Paulionytę). Pirmoji 
žmona Teklė (Bernotaitė) mi
rė 1984 metais. Stasys Dzikas 
gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. 
Po karo su šeima pasitraukė į 
Vokietiją, o 1949 metais imi
gravo į Ameriką. Gyveno Eli-
zabeth, NJ; Brooklyn/-Woodha-
ven, NY; 1972-ais metais per
sikėlė į Floridą (Indialantic) ir 
vėliau South Pasadena (St. 
Petersburg) Florida. 

Prieš išeinant į pensiją, 
Stasys Dzikas dirbo Harris 
korporacijoje, New Yorke, 
New Jersey ir Melbourne, Flo
ridoje. Be žmonos Zuzanos, nu
liūdę liko sūnus Alfonsas ir 
marti Dalia, gyvenantys West 
Hartford, CT; anūkas Saulius 
Dzikas su žmona Irena, gy
venantys Bristol, CT;'anūkė 
Rima Gallagher su vyru 
pulkininku Jonu Gallagher, 
gyvenantys Westlake, OH; 
proanūkės Anastazija, Sofija, 
Danielė ir Sara; ir podukra 
Nijolė Draugelienė su vyru 
Vaidievučiu, gyvenantys 
Rochester, NY. Daug tolimes
nių giminių gyvena Lietuvoje. 

Velionis palaidotas Hart
ford, CT, iš Šventos Trejybės 
bažnyčios. Laidotuvių Mišias 
aukojo kun. Albinas Gurklys. 
Laidotuvėse dalyvavo susirin
kę giminės ir pažįstami; gie
dojo muzikas Jurgis Petkaitis, 
Alfonsas Zdanys ir Vytautas 
Zdanys. Per Mišias savo prisi
minimus papasakojo anūkai 
Saulius ir Rima bei podukra 
Nijolė Draugelienė. Anūkai 
jautriai prisiminė maloniai 
praleistas dienas pas senei) 

IEŠKO GIMINIŲ 

A+A Stasys Dzikas. 

Stasį ir močiutę Teklę, kai jie 
lankėsi švenčių ir vasaros 
atostogų metu. 

Stasys Dzikas su žmona 
Tekle karo laiku mokytojavo 
Lietuvoje, o vėliau Vokietijoje, 
Hanau stovykloje, ir tęsė 
mokytojų darbus, atvykę į 
Ameriką 1949 metais. J is 
baigė teisės fakultetą Ham
burge, Vokietijoje, o, persikė
lus per Atlantą, įsigijo tech
nikos specialybę ir dirbo šioje 
srityje. 

Stasys Dzikas buvo veik
lus visuomenininkas: energin
gai darbavosi Krikščionių de
mokratų gretose; daug metų 
priklausė VLIKui (Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetui); aktyviai reiškėsi 
Ateitininkų sendraugių sąjun
goje; darbavosi su JAV Lietu
vių Bendruomene; daug metų 
pasireikšdavo spaudoje, rašy
damas apie politinius ir vi
suomeninius reikalus „Tėviš
kės žiburiuose", J ) rauge" ir 
kituose lietuviškuose leidiniuose. 

Šeima nuoširdžiai dėkoja 
visiems, bet kokui būdu pa
reiškusioms užuojauta, Sta
siui Dzikui apleidus šj pasaulį 

A. S. Dzikas 

• Ieškau tėvo sesers Pau
linos J a n u š o n y t ė s , apie 
1905 metus išvykusios į JAV. 
Ištekėjusįjį tapo Paulina Kna-
sas ir turėjo dukras Aldoną ir 
Eleną bei sūnų Alfredą. Il
giausiai mes palaikėme ryšius 
su pusbroliu Alfredu Knasas. 
Jo vaikai buvo: Jonas, gimęs 
1949 m., Alfredas, gimęs 1951 
m., Jurgis, gimęs 1952 m., An
tanas, gimęs 1954 m., ir Ma
rytė, gimusi 1957 m. Dar yra 
žinoma, kad kartu su savo ir 
mano tėvo seserimi išvyko ir 
Konstancija Janušonytė bei 
brolis Petras Antanas Janušo
nis. Turime išlikusių tik nuo
traukų, atsiųstų iš JAV. Gimi
naičiai gali gyventi Massachu-
setts valstijoje. Savo artimųjų 
ieško Adolfo Janušonio dukra 
Genė Janušonytė-Simėnienė, 
gimusi 1949 m. Mano tėvas 
Adolfas Janušonis, gimęs 1898 
m. liepos 26 d., mirė 1969 m. 
gruodžio 12 d. Vabalninko 
raj., Žypėnų valsčiuje, Smil-
giūkų kaime (dabar Biržų 
raj.). Jo tėvas buvo Baltrus 
Janušonis (1846-1924) ir moti
na Ona Budrėnaitė-Janušo-
nienė (1865-1908). Labai norė
čiau rasti savo giminaičius, su 
kuriais būtų įdomu bendrauti. 
Rašykite ei. paštu 

sindre@omni.lt 
• Ieškau Stefanijos Felis-

zak, gyvenančios 839 W. 34th 
,Place, Chicago, IL 60608-
6715. Ji yra lietuvė, ištekėjusi 
už lenko. Paskutinį laišką ga
vau prieš 3 metus, nors kas 
metai pasveikinu Stefaniją 
švenčiu proga. Jos ieško Vol
demaras Varnas, gyvenantis 
Šiaurės pr. 30-69, Kaunas 
3043, Lietuva. 

• Ieškome savo giminių, 
gyvenančiu Čikagoje - Ado
mo, Juozo, Juzefus Jančauskų. 
Juozo Jančausko vaikų. Jie 
buvo tf'me Lietuvoje. Siaudė-

PADĖKA 
A. t A. 

IZABELĖ URBUTYTĖ 
OKSIENĖ 

Mūsų miela teta mirė 2002 m. liepos 26 d., Los* An
geles, CA, sulaukusi 92 metų. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kazimiero parapijos kuni
gams prel. J. Kučingiui, prel. A. Olšauskui ir svečiui 
kun. L. Dūkstai už rožinį ir maldas vakare bažnyčioje, 
už atnašautas šv. Mišias ir velionės palydėjimą į Šv. 
Kryžiaus katalikų kapines, Los Angeles. 

Dėkojame solistams S. Pautienienei, R. Dabšiui ir 
A. Polikaičiui. 

Buvome giliai sujaudinti parapijos chorui skambiai 
giedant laidotuvių Mišiose, puikiai vadovaujant muzi
kui V. Raliui. 

Nuoširdus ačiū Angelei Vaicekauskienei už Mišių 
maldas ir už visokeriopą pagalbą. 

Gilus ačiū karsto nešėjams V. Aneliauskui, J. Ban-
dziuliui, M. Banioniui, J. Narkevičiui, B. Platūkiui, J . 
Raibiui, A. Vosyliui. Tariame ačiū Rūtai Šakienei, taip 
nuoširdžiai ir jautriai pravedusiai atsisveikinimą per 
priešpiečius. Dėkojame visai eilei kalbėtojų įvairių or
ganizacijų vardu. Esame dėkingi visiems, aukojusiems 
Lietuvos Dukterims, užprašiusiems šv. Mišias ir at
siuntusiems gėles. Dėkojame šeimininkei Antaninai Ul-
dukienei už iškilmingus priešpiečius. 

Ačiū Peggy Callanan, Callanan Mortuary, rūpestin
gai viską sutvarkius ir prižiūrėjus iki mažiausių dėta-
lių. 

Tikrai nuoširdžiausiai dėkojame Danutei Kaškelie-
nei, Joe VVallikas ir visiems nepailstantiems tetos drau
gams, kurie per daugelį metų ja rūpinosi ir jai padėjo. 
Ačiū visiems, taip gausiai susirinkus iš vakaro baž
nyčioje kalbant rožinį, dalyvaujant šv. Mišiose ir paly
dint tetą į Amžiną Poilsio vietą. 

Lai ji ilsisi ramybėje. 

Liūdintys Algis ir Dalia Urbučiai su še ima 

nų kaime, Gardeno apyl., Ši
lutės rajone. Karo metu pasi
traukė į Čikagą. Mūsų tėvai 
buvo gavę lai.šką ir nuotrauką 
Giminaičiai turėtų būti maž
daug 1921 metų gimimo. Lie
tuvos nepriklausomybes atga
vimo pradžioje? ..Valstiečių 
laikraštyje" buvo skelbimas, 
jog mūsų ieško gimines iš Či

kagos. Bet tuo metu mes dar 
bijojome rašyti atsakymo. Po 
karo mūsų Jančauskų giminė 
buvo smarkiai nukentėjusi. 
Gal mūsų giminės dar gyvi 
arba gal jų vaikai ir vaikaičiai 
norėtų atsiliepti0 Rašykite: 
Bronė Jančauskaitė-Lenkšie-
ne. Kairiškiai, 5454 Kairiškių 
paštas. Akmenės ra].. Lietuva 

2002 m. lapkričio 3 d., sulaukus 56 metų, staigi mir
tis paėmė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir brolį 

A.tA. 
fil. s. ANTANĄ RAUCHĄ 

Dideliame nuliūdime pasiliko: žmona Aldona, duktė 
Lina, sesuo Regina Dapkienė su vyru Algirdu, sesuo 
Natalija Vaznelienė su vyru Jonu, svainė Vida Rimienė 
su vyru Šarūnu; seserėčia Aušra Dapkutė, seserėnai Jo
nas, Algimantas ir Sigitas Vazneliai su šeimomis, Kęs
tas ir Andrius Dapkai su šeimomis; pusseserė Laima 
Stepaitienė su vyru Algirdu bei kiti giminės Amerikoje, 
Lietuvoje ir Vokietijoje. 

A. a. Antanas priklausė Akademiniam Skautų sąjū
džiui ir Vydūno fondo tarybai. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, lapkričio 6 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439, arti 
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 7 
d. 9:30 vai. ryte Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje, iš kur a.a. Antanas bus palydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val.ryto 
bus aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis 
bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdinti žmona, duktė, seserys ir artimieji 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www .petkusfuneralhomes .com 

Vydūno fondo ta rybos n a r i u i 

A. t A. 
fil. ANTANUI RAUCHUI 

per a n k s t i i š s i skyrus iš m ū s ų tarpo, žmoną fil. 
A L D O N Ą R A U C H I E N Ę , d u k r ą LINĄ, svainį 
V . F . p i r m i n i n k ą fil. Š A R Ū N Ą ir fil. VIDĄ RI 
M U S , v i s u s g imines ir a r t i m u o s i u s giliai už
jaučiame. 

K a r t u l i ūdėdami , 

Vydūno Fondo Valdybos ir Tarybos nariai 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

DAILININKAS 
Skiriama A. Petrikoniui 

Įspausta į rėmus širdis 
Jo niekas neišims 

Ji gyva 
Ji plaka meilės spalva 

Aplinkui naktis 
Aplinkui diena 
Tolumoj mirtis 

Ir paveikslo audra 
Užliejanti viską 

Žmogaus siela 
Dar kovojanti 

Gėrio ir Blogio kova 
Nenurims audra 

Gilioj jūroj 
Kol banga 

Užlies dar plazdančią gyvybę 
Jūros dugne 

Ir veltui deganti saulė 
Nušviečia kelią 

Išeities nėra 
Aplinkui audra 

Jūros dugne 

Dr. Jonas Šalna 

Dailininkas 
A. t A. ANTANAS PETRIKONIS 

mirė 1982 m. spalio 17 d. Palaidotas Čikagoje. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Prieš 20 metų iškeliavo 
Amžinybėn, būdamas 59 metų amžiaus. Paliko skaus
mo prislėgtą žmoną Liuciją ir dukrą Angelę su šeima. 
Šv. Mišios už velionį bus atnašaujamos lapkričio 14 d., 
9:15 v.r., Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. 
Prašome draugus bei paž į s tamus prisiminti a.a. 
Antaną ir pasimelsti. 
Liūdinti žmona Liucija, duktė Angelė Zarr, vyras 
George , anūkai Larą ir Tomas. 

» . 

mailto:sindre@omni.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE{ 

KAI RENGINYS GERAS 
- stebuklai. Toks pyje ir plakatas centro skelbi-

Žurn. Vladas Butėnas 
mirė 1993 m. lapkričio 7 
dieną. Šv. Mišios už jo sielą 
devintųjų mirties metinių 
proga bus aukojamos t. jė
zuitų koplyčioje. 5620 S. Cla-
remont. Chicago, sekmadienį, 
lapkričio 10 d.. 10 vai. r. 
Seimą kviečia visus. žurn. V. 
Butėną pažinusius, dalyvauti 
Mišiose arba prisiminti jį mal
doje. 

Poe tė Eglė Juodva lkė , ką 
tik grįžusi iš Vokietijos Tarp
tautinės Frankfurto knygų 
mugės, papasakos savo įspū
džius apie šią mugę ir skaitys 
savo naują poeziją „Pavasaris 
rudenį" literatūros vakare. Jos 
nauja poezijos knyga „Veidro
dis ir tuštuma", išleista Lietu
vos rašytojų sąjungos, buvo 
pristatyta Frankfurto knygų 
mugėje. Knyga yra paruošta 
kompaktu — pati poetė skaito 
savo kūrybą lietuvių ir anglų 
kalbom. „Pavasaris rudenį" 
literatūros vakaras įvyks lap
kričio 15 d., penktadienį, 7 
vai. vak. Jaunimo centre, ka
vinėje. Visus dalyvauti kviečia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

Amer ikos Lietuvių tary
ba , apjungianti 15 centrinių 
organizacijų kviečia visuome
nę dalyvauti 62-ame suvažia
vime, kuns vyks šeštadienį, 
lapkričio 9 d.. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. Re
gistracijos pradžia 8:30 vai. r. 
Suvažiavimo metu bus ap
žvelgti nuveikti darbai, vyks 
svarstybos ir bus patvirtintos 
ateities darbų gairės. Daugiau 
informacijos ALTo raštinėje 
telefonu 773-735-6677. 

Lietuvių operos vajaus 
pokyliu, kiek teko nugirsti, 
susidomėjimas ir šiais metais 
yra gan didelis. Renginio va
dovas Jurgis Vidžiūnas prime
na, kad, norintieji jame daly
vauti, ilgai nedelsdami turėtų 
užsisakyti vietas į pokylį. 
nes paskutinę minutę vietų 
prie stalų gali pritrūkti. Lietu
vių operos vajaus pokyli? 
įvyks šeštadienį, lapkričio 23 
dieną, Jaunimo centre. Operos 
valdyba taip pat primena: jei
gu dar nesugrąžinote loterijos 
bilietų šaknelių, prašome kuo 
skubiau valdybai jas atsiųsti, 
kad būtų galima tinkamai 
pasiruošti loterijos traukimui. 
Norintys užsisakyti vietas, 
prašome skambinti Jurgiui 
Vidžiūnui tel. (773) 767-5609. 

Ner i jaus Šmerausko, 
Šventosios liturgijos akolito ir 
lektoriaus, teologijos magistro 
studijų paramos pietus ruošia 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo Brighton Parko 
lietuvių parapija sekmadienį, 
lapkričio 17 diena. 10:30 vai. 
ryto lietuviškos Mišios, 11:30 
vai. ryto pietūs, pabendravi
mas ir filmas apie Pasaulio 
jaunimo dienas Toronte. Gros 
A. Barniškio vokalinis instru
mentinis ansamblis. Parapijos 
adresas 2745 West 44th 
Street, Chicago. Apie dalyva
vimą prašome pranešti telefo
nu 708-212-0198, arba po 6 
vai. vakaro 773-737-8400. 

Amer ikos Lietuvių tau
t inės sąjungos darbo konfe
rencija įvyks š.m. lapkričio 16-
17 d. Balzeko muziejuje, Gin
taro salėje. Lapkričio 15 d., 7 
vai. vakare, pabendravimas. 
Lapkričio 16 d. 9:30 vai. ryto, 
prasidės registracija, konfe
rencijos atidarymas 10 vai. ry
te. Lapkričio 17 d.. 10 vai. ry
te, Jėzuitų koplyčioje šv. Mi
šios. 10:30 vai. r. — Tautinio 
kultūros fondo suvažiavimas. 
12 vai. — Vilties draugijos su
važiavimas. Visi kviečiami da
lyvauti. 

JAV LB Čikagos Pie tva
k a r i ų apylinkės valdyba kvie
čia visus į cepelinų pietus. 
Lapkričio 10 d., sekmadienį, 
po 10:30 v.r. šv. Mišių ateikite 
į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo (Marąuette Parke) parapi
jos salę pavalgyti skanių cepe
linų. 

Dienos išvyka a u t o b u s u i 
United Centre lapkričio 22 d., 
penktadienį, ruošia vyresnių
jų lietuvių centras Čikagoje. 
Matysime naujausią ir įdomią 
..Ringling Bros, Barnum & 
Bailey" cirko programą. Iš
vyksime nuo ..Seklyčios" 9 
vai. r., sugrįšime 1:30 vai. po
piet. Seklyčioje pietūs su nuo
laida 'kuponuh Daugiau in
formacijos teikiama telefonu 

Lietuvos Vyčių Vidur io 
Amer ikos apyga rdos Mišios 
už mirusius vyčius bus auko
jamos lapkričio 10 d., sekma
dienį. 12:15 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Zakarauskas. Visi Lietuvos 
Vyčiai ir jų draugai prašomi 
dalyvauti Mišiose ir prisimin
ti savo mirusiuosius. Po Mišių 
bus pietūs .,Seklyčioje". Vietą 
pietums reikia užsisakyti, 
skambinant Julie Zakarka tel. 
708-425-5015. 

Niekas nesigai lės i te , lap
kričio 10 dieną dalyvaudami 
Lemonto apylinkės LB ruo
šiamuose iškilminguose pie
tuose su didžiąja loterija sek
madienį, 12 vai., PLC didžiojo
je salėje, kuriuose turėsite 
progos ne tik laimėti laimingą 
bilietą, bet būsite pavaišinti 
pačiais skaniausiais pietumis, 
kurie bus palydėti linksma 
nuotaikinga programa. Šią 
programą mums atliks Stasė 
Jagminienė su kapelos nariais 
ir solistėmis Laima Žukiene 
bei Gene Razumiene. Dainuo
sime tokias dainas, kad išsiju
dintume visi. Turėsime ir vie
ną ypatingą svečią iš Lietu
vos, Antaną Terlecką, kuris 
visą savo gyvenimą skyrė už 
tiesą ir laisvę. Jį mums pri
statys Lietuvos partizanų glo
bos fondo pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas. Kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti. 

Galimi i 
stebuklas įvyko lapkričio tre
čią Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Renginių gausos ir 
dažno jų banalumo nuvarginti 
lankytojai, paskiausiu laiku 
veikiau patinginiaudami na
mie, šįkart lyg urmu pakilo ir 
sausakimšiai prigrūdo 400 
svečių talpinančią Lietuvių 
fondo salę, nustebindami ir 
renginio organizatorius, ir 
programos atlikėjus, ir turbūt 
patys save. Jeigu rašysi, bū
tinai paminėk, kad Centras 
tokios lankytojų gausos dar 
niekada nebuvo užplūstas, 
įpareigojo mane viena rengi
nių organizatorė. Taigi ir mi
niu, net pasismagindamas, 
nes dar visiškai neseniai čia 
pat, .,Drauge", apraudojęs lan
kytojų stoką, siūliau renginių 
gausą mažinti. Tad kas čia da
bar atsitiko? 

Ypatingo gal ir nieko. Ta
čiau, kad viskas tik grįžo į 
normalias vėžes. Kaip tokiais 
atvejais ir turi būti: buvo pa
tenkinti visi lankytojų reika
lavimai. Pirmiausia — geras 
renginio turinys: visiems pa
žįstamo JAV iškiliausio lietu
vių liaudies meno ansamblio 
„Dainava" koncertas, naujo jo 
dainų įrašo ,,Kur giria žaliuo
ja" sutiktuvės. Antra — geras 
renginio išgarsinimas, laiku 
leidęs visuomenei žinoti, kur 
ir kada tas koncertas vyksta, 
pradėtas „Dainavos" valdybos 
pirmininkės Danguolės Ilginy-
tės rašiniu „Drauge", būsimus 
klausytojus supažindinusiu su 
įrašo turiniu. Garsinimą tęsė 
savaitę prieš renginį išplatin
tas (.700 vienetų), pirmame 
psl. koncertą skelbiantis, PLC 
žiniaraštis „Antrieji namai", 
berods aštuonios žinutės 
„Draugo" paskutiniame pusla-

mų lentoje. Priedo: puikus 
Vaivos Ragauskaitės straips
nis „Amerikos lietuvyje". Ir 
trečia aplinkybe — stebėtinai 
kukli įėjimo auka: 10 dol. už 
45 minučių pirmaeilį koncertą 
ir po jo skanius pabendravimo 
kotletų pietus. įskaičiuojant 
kavą ir pyragaičius. Toks viso 
renginio derinys ir sutraukė 
400 svečių. O po koncerto besi-
vaišinančių pačių Centro šei
mininkių gaminiais jų nuo
taikos rodė, kad tokie ir į juos 
panašaus turinio, panašiai 
ruošti ir gerai organizuoti, 
renginiai, nors ir šiais, jų at
žvilgiu letargmiais, laikais 
lankytojų nestigs. Viską lemia 
renginio kokybe, jo organiza
vimas, garsinimas ir ypač kai
na. PLC renginių komitetas 
ir programos atlikėjas „Daina
vos" ansamblis sugebėjo visa 
tai šauniai suderinti. 

„Dainavos" choras dainavo 
žavėtinai: darniai, skambiai, 
gražiai. Meno vadovas ir diri
gentas Darius Poiikaitis — su
brendęs profesionalas, ir savo 
mėgėjiškais įgūdžiais jį vertin
ti man jau būtų per išdidų. 
Šalia to, toks vertinimas — tik 
šeštadienio priede. O čia la
biau noriu pažvelgti į koncerto 
organizatorių pusę, kurių už
davinys daugiau bendras ir 
susijęs su visų, centre vyks
tančių, renginių organizavi
mu. „Organizatoriai" čia — 
Bronės Nainienės vadovauja
mas aštuonių moterų komite
tas, stipriai pasiremiantis 
bent keturis kartus gausesniu 
jų pačių susiburtu talkininkių 
užnugariu ir keliais, retkar
čiais pagelbstinčiais, vyrais. 
Visas darbas — savanoriškas, 
apsimokant net centro naudai 
padarytas savo asmenines iš-

Po ..Dainavos* ansamblio koncerto, skirto naujo muzikinio įrašo ..Kur 
giria žaliuoja" sutiktuvėm? ir Pasaulio lietuvių centro paramai. Iš kaires: 
PLC renginių komiteto pirm Bronė Nainiene, muz. Darius Poiikaitis ir 
ansamblio valdybos pirm Danguole liginyte. V. •Jasinevičiaus nuotr. 

PLC Lemonte, lapkričio 
17 d-, 12:30 vai. p.p., centro 
didžiojoje salėje vyks madų 
paroda. Gražiausios ir naujau
sios rudens ir žiemos sezonų 
mados. Tema: „Einame į sve
čius". Stalus ar vietas reikia 
užsisakyti pas Žibutę Pranc-
kevičienę 630-257-0153 arba 
pas Dainą Siliūnienę 630-
852-3204. Kviečia PLC Rengi
niu komitetas. 

Galina i r Pranas Gobiai, 
gyvenantys Dearborn Hts., 
MI. atsiuntė 50 dol. auką. 
skirtą paremti a.a. rašytoje 
Jurgio Jankaus knygos „Pu
šis" išleidimą. Aukas galima 
siųsti Lith. VVriters Associa-
tion vardu c/o Stasys Džiugas. 
5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn. IL 60453. 

Lietuviu fondo Meno komisijos globojamos dail Prano Domšaičio kurinių parodos atidaryme Lietuvių daile? 
•iij.-. L.nioiit<>. spalio 26 d Iš kaires- Elena Barien*. Stasys Baras, dail Magdalena Stankūniene. Povilas 

Kilius ir Rūta Kiiienė 



..Dainavos" ansamblio choristai su dirigentu muz. Darium Polikaičiu koncerto metu lapkričio 3 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka 

laidas, įskaičiuojant automobi
lio kurą, telefonus, net ir men
kesnius pirkinius. Įsivaizduo
kime tą darbo laiką, nuo aš
tuonių ryto iki penkių — šešių 
vakaro, nuvažiuotas mylias, 
telefonais prakalbėtas jau ne
be minutes, bet ištisas valan
das, kurių prireikė suorgani
zuoti ir išgarsinti vien t ik šį 
koncertą, supirkti maistą, pa
gaminti pietus, padengti, pa
puošti stalus, po koncerto pa
maitinti 420 svečių, ir po to 
viską atstatyti į buvusią tvar
ką. Ir tai ne vieną, bet bent po 
porą kartų kas mėnesį. Šiais 
metais renginių komitetui — 

dar madų paroda, Centro mu
gė ir bendros Kūčios. Tolokai 
gyveni, klausiu vieną iš tos aš
tuoniukės, kiek kuro, saky
kim, per mėnesį sunaudoji? 0 
kas tai skaičiuoja, atsako? Mo
ja ranka ir vadovės, lyg varik
liai orą degintų. Ir lieki be at
sakymo, nors matai, kad dar
bas Centrui — kai kuriom jų 
beveik kasdienis užsiėmimas, 
kuriam ir nuosavas automo
bilis skirtas. Todėl tik tokiu 
būdu už dešimt dolerių galimi 
ir koncertas, ir pietūs — pi
giausiam restorane tik už juos 
8 dol. sumokėtum, be mokes
čių ir „tips", — ir lieka sumelė 

centrui, beje, savų patalpų 
sąskaiton, sušvisianti bendro
je metinėje apyskaitoje. Ir ka
žin ar daug žmonių tokio sa
vanoriško darbo, o su juo kar
tu ir susijusių išlaidų prasmę 
supranta? Ar suvokia, kad be 
jų šis, visiškai privatus, PLC 
būtų kitoks, o atėmus taip pat 
savanorius bingininkus, gal 
šios lietuvybės tvirtovės ir vi
siškai nebūtų. Tad tik dėkui, 
labai dėkui joms, kad čia taip 
vešliai ne tik „Dainavos", bet 
ir aplamai lietuviškos kultū
ros giria žaliuoja. 

Bronius Nainys 

DAINAVOS" KONCERTAS „ANTRIEMS NAMAMS" 
Daugiau kaip 50 metų Či

kagoje, o dabar Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre įsitvir
tinęs „Dainavos" ansamblis, 
savo šeimininkams ir gau
siems svečiams 2002.11.03 
suteikė malonią popietę centro 
Lietuvių fondo salėje tuoj po 
šv. Mišių. 

Dainaviečiai šį koncertą 
skyrė Pasaulio lietuvių centro 
išlaikymui, savo „antriesiems 
namams", kur susirenkama, 
kur vyksta choro repeticijos. 
PLC Kultūrinių renginių ko
miteto moterys, padėkai už 
koncertą, visiems dalyviams, 
tuoj po koncerto suruošė pie
tus centro pokylių salėje. Kon
certo ir pietų bilietas, asme
niui kainavo tik 10 dolerių. 

Į koncertą Lietuvių fondo 

salėje susirinko apie 400 as
menų ir daliai jų pritrūko kė
džių. Šimtinę kėdžių teko 
įnešti iš kitų centro patalpų 
paskutinę minutę. 

Tie patys sveteliai ir daina
viečiai po koncerto pietums 
užplūdo didžiąją salę, kur pri
vertė šeimininkes mikliai da
linti kotletus, bulvių košę, bu
rokėlius, pyragus ir kavą, nu-
sitęsus ilgoms eilėms belau
kiančių. 

„Dainavos" ansamblio miš
rus choras susidėjo iš 28 mote
rų ir 20 vyrų, akompaniato-
riaus Vido Neverausko ir diri
gento Dariaus Polikaičio. Pro
gramoje buvo harmonizuotos 
liaudies dainos, sutartinės ir 
lietuvių kompozitorių kūri
niai. Iš viso 12 dainų. Viena 

LIETUVIŲ FONDO ŠVENTĖS 
BELAUKIANT 

jų su solo, kurį išpildė Marius 
Polikaitis. 

— Puikus koncertas, gražios 
dainos, šaunus jų atlikimas,— 
džiaugėsi Stasys Baras, su 
daina praleidęs didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Tą sakė ir at
sistojimu, aplodismentų audra 
koncertą palydėję dalyviai. 

Gal savo žodį spaudoje tars ir 
muzikai bei kompozitoriai, ku
rių vienas — Faustas Strolia 
buvo koncerte. 

Darius Polikaitis dėkojo 
Bronei Nainienei už koncertui 
ir vaišėms sudarytas sąlygas. 
Bronė Nainienė dėkojo „Dai
navai" už koncertą, už paramą 
centrui, o visiems dalyviams 
už gausų atsilankymą. 

Br. Juodelis 

Skelbimai 

Keturiasdešimtasis gimta
dienis žmogaus gyvenime 
ženklina fizinį ir protinį su
brendimą, pilnutinį pajėgumą 
profesiniame darbe. 

Organizacijų gyvenime 40 
metų amžiaus jau yra didelė 
šventė, jeigu jos veikla, jos 
sėkmingi darbai plačios visuo
menės buvo remiami ir jeigu 
to darbo vaisiais išlaikomas 
tos plačiosios visuomenės pul
sas. 

Visi žinome, kiek daug lietu
viškos veiklos gyvybė, tas jos 
pulsas priklauso ir priklausė 
nuo Lietuvių fondo finansinės 
paramos šiandien bei per pas
kutinius dešimtmečius. 

Per paskutinius trejus me
tus Lietuvių fondo paskirsty
ti milijonai dolerių lietuvybės 
palaikymui, mūsų švietimui, 
mokslui, kultūrai, socialinei 
paramai ir lietuviškam žo
džiui, parodo Lietuvių fondo 
svarbą išeivijos gyvenime. 

Lietuvių fondo 40-čio šventė, 
koncertas ir pokylis jau čia 
pat, ateinantį šeštadienį, lap
kričio 9 dieną Pasaulio lietu
vių centre. Netenka abejoti, 
kad koncerto apatinė salė 
(pradžia 5:30 vai. vak.) ir di
džioji pokylių salė (pradžia 
7:30 vai. vak.) bus perpildytos 
ilgamečiais Lietuvių fondo na
riais, rėmėjais, jų atžalomis ir 
svečiais. Tokią pagarbą ir pa
dėką Lietuvių fondas užsitar
navo per 40 metų, skirdamas 
per 10 milijonų dol. paramą 

lietuvybės išlaikymui išeivijo
je bei Lietuvoje, ir mūsų dar
bų bei lietuviškos veiklos fi
nansavimui. 

Nuostabu, kad Lietuvių fon
do pradininkų pastangos ir 
fondo narių įnašai per 40 me
tų sutelkė 15 mln. dol. kapita
lą. 

Nuostabu, kad tie pradinin
kai per 40 metų be poilsio ėjo 
fonde įvairias vadovaujančias 
pareigas, savo sumanumu ir 
patyrimu sukurdami tokią 
stambią finansinę jėgainę lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje. 

Šį šeštadienį tegu visi keliai 
veda į sukaktuvinę Lietuvių 
fondo šventę Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

Dalyvavimu šioje šventėje, 
parodysime padėką Lietuvių 
fondui, tiems lietuvių bend
ruomenės vadovams-vėms bei 
kitų organizacijų vadams, ku
rių veiklą rėmė ir remia Lie
tuvių fondas. Svarbu dalyvau
ti šioje šventėje mūsų jauna
jai kartai, studentijai, kurios 
mokslą paremia Lietuvių fon
do stipendijos. Šioje šventėje 
parodykime pagarbą LF kūrė
jams ir augintojams per 40 
metų, nes buvo pasiekti labai 
šaunūs rezultatai. 

B ron ius Juodelis 

Tai - Jusų laikraštis 
DRAUGA§ 

*«.<»fc O O t l O W'D( 0 * ' l » 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSafc #2300 Chic^a IL 60603 
Galime* konsultacijos Šeštadieniais 

A D V O K A T A S 

- CIVILINE, KRIMINALINE 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ 
• TRAFICC. OUI 
• SKYRYBOS PALIKIMAI 
TRAUMOS 

(847)401 9221 
617 Oevon Av»„ PmU Mdge. I60068 

mailto:Gibaitis@aol.com

