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Jubiliejinės skautų 
stovyklos atgarsiai. 
Kursai skiltininkams 
ir skiltininkėms. 

2psl. 

Mes irgi pasidžiaukime 
auksu. Darbinga JAV 
LB XVII Tarybos sesija. 
Naujos JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkės 
V. Vėbraitės žodis. 

3 psl. 

Kai tvirta valia kalnus 
verčia; kas yra tikrieji 
Dainavos šeimininkai 
ir kitos mintys 
skaitytojų laiškuose. 
Seimininkių kertelė. 

4 psl. 

Vilties apaštale. 
5 psl. 

Marąuette Parkas — 
ne „turgus". Įrankių 
vajus. Dar viena 
gegužinė. Ar j au 
įsigijote bilietus į 
V. Urmanos koncertą. 

6 psl. 

Sportas 
* E ' T o p o s paprastųjų 

šaškių čempionate Ukraino
je, Šiaulių „Dubysos" sporto 
mokyklos auklėt inė Simona 
Kulakauskaitė jaunučių (iki 16 
metų) varžybose iškovojo bron
zos ir sidabro medalius. 

* S lovakijoje v y k u s i o 
tarptaut in io „Saris Cup" 
moterų teniso turnyro, kurio 
prizų fondas — 10,000 dolerių, 
dvejetų varžybas laimėjo lietu
vė Edita Liachovičiūtė ir slo
vake Zuzana Zemenova. 

* Prez identas Rolandas 
Paksas an trad ien į į te ikė 
valstybinius apdovanojimus 
Europos čempionato auksą po 
64 metų pertraukos į Lietuvą 
parvežusiems krepšinio rinkti
nės žaidėjams. 

* Naujas i s Europos 
krepšinio čempionas , Lietu
vos rinktinės puolėjas Virgini
jus Praškevičius art imiausią 
sezoną tikriausiai žais Izraely
je, Tel Avivo „Hapoel" klube. 
Lietuvis per metus turėtų už
dirbti apie 250,000 dolerių. Iz
raelyje rungtyniaus ir Lietuvos 
rinktinės įžaidėjas Šarūnas 
Jasikevičius, kuris atstovaus 
Tel Avivo „Maccabi". Kol kas 
dar lieka nežinoma, kur rung
tyniaus r inkt inės kapitonas 
Saulius Štombergas. 

* Klaipėdos vadovai nus
prendė mies te įrengti tris 
krepšinio aikšteles ir pavadinti 
jas klaipėdiečių Europos čem
pionų Eureli jaus Žukausko, 
Sauliaus Štombergo ir Arvydo 
Macijausko vardais. 

* L i e t u v o s krepš in io 
rinktinės pergalės džiaugs
mas pirmadieni tvyrojo Kauno 
įstaigose ir bendrovėse. Mo
kyklose buvo sutrumpintos pa
mokos, kad moksleiviai galėtų 
stebėti krepšininkų sutiktuves. 
Jstaigose taip pat vyravo šven
tinė nuotaika ir liejosi šampa
nas. Kalbinti verslininkai ne
slėpė, kad įspūdinga lietuvių 
pergalė beveik paralyžiavo jų 
darbą. Buvo atšaukti svarbus 
susitikimai. Firmose ir parduo
tuvėse likę darbuotojai stebėjo 
televizijos transliaciją apie 
krepšininkų sutiktuves. 

Valstybės vadovai kalba pasauliui apie Lietuvą 
Vilnius , rugsėjo 14-16 d. 

(BNS-Elta) — Rugsėjo 14-15 
dienomis Lietuvoje nebuvo nei 
vieno aukščiausiojo vals tybės 
vadovo. 

Prezidentas Rolandas Pak
sas su oficialiu vizitu lankėsi 
Armėnijoje. Pagal Konstituciją, 
prezidentui laikinai išvykus į 
užsienį, jį pavaduoti turė tų Sei
mo pirmininkas. Tačiau Artū
ras Paulauskas, nesulaukęs, kol 
grįš R. Paksas , šeštadienį iš
skrido oficialaus vizito į Kiniją. 
Rudens kelionių ūpas apėmė ir 
premjerą Algirdą Brazauską . 
Savaitgalį grįžęs iš Švedijos, 
pirmadienį jis pradėjo 4 dienų 
darbo vizitą Vokietijoje. 

,,Na, vienintelė valdžia ša
lyje aš tikrai nesijaučiu", sakė 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
opozicijos vadovas liberalcent-
ristas Gintaras Steponavičius. 
Pasak jo, po Konstitucinio Teis

mo išaiškinimo, kad valstybės 
vadovu, net ir būdamas užsie
nyje, vis tiek lieka prezidentas, 
bevaldystė nebebaisi. „Tačiau 
užsienio vizitai vis tiek tarpu
savyje turėtų būti derinami, o 
dabar tai rodo, kad mūsų aukš
čiausiajai valdžiai t rūks t a susi
kalbėjimo. Taip ne turė tų būti", 
sakė G. Steponavičius. 

Lietuvos ir Armėni jos 
prez identu s u s i t i k i m e 

nepamirš tas ir krepš in i s 
Jerevane pirmadienį viešin

tis prezidentas Rolandas Pak
sas paragino Armėniją stiprinti 
bendradarbiavimą su Pietų 
Kaukazo regiono valstybėmis. 

Susitikęs su Armėnijos pre
zidentu Robert Kočar ian, R. 
Paksas jam priminė, kad Lie
tuva taps lygiateise Europos 
Sąjungos (ES) ir NATO nare, ir 
patikino, kad Lietuva pasiren

gusi suteikti visokeriopą pagal
bą Armėnijai siekiant suartėti 
tiek su ES, tiek su NATO. 

R. Paksas supažindino R. 
Kočarian su galimybe Armėni
jos krovinius į Europą ir iš jos 
gabenti per Klaipėdos uostą. 

R. Kočarian sakė, kad Ar
mėniją domina Lietuvos patirtis 
įgyvendinant reformas įvairiose 
ūkio srityse. Armėnijos prezi
dentas taip pat pasveikino R. 
Paksą Lietuvos krepšinio rink
tinei laimėjus Europos 
krepšinio čempionatą. 

Premjeras prašo Vokietijos 
paramos tarptautinių 

projektų įgyvendinimui 
Vokietijoje viešintis premje

ras Algirdas Brazauskas ir Vo
kietijos kancleris Gerhard 
Schroeder aptarė projektus ir 
galimybes Lietuvoje įkurti 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos premjerą Algirdą Brazauską (kairėje.) priėmė 
Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder. EPA-Elta nuotr. 

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) susi
tiko su Armėnijos prezidentu Robert Kočarian. 

Džojos Barysaitės lELTAi nuotr. 

Lietuvos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 
(kairėje) susitiko su Kinijos parlamento pirmininku 
Wu BanggUO. Xinhua-ELTA nuotr. 

Aukšti JAV karininkai giria 
Lietuvos indėlį Afganistane 

Vi ln ius , rugsėjo 16 d. 
(BNS) — JAV kariuomenės a ts
tovai giria Lietuvos specialiųjų 
operacijų pajėgų (SOP) eskad
roną, tarnaujantį tarptaut inėje 
antiteroristinėje misijoje Afga
nistane. 

Tai ant radienį Vilniuje 
pareiškė JAV specialiųjų pajėgų 
operacijų karininkų delegacijos 
vadovas pulkininkas John Nye. 

„Nesuklysime sakydami , 
kad lietuviai kariai pasirodė iš-
skirtinai gerai", jam ant r ino tie-

siogiai su Lietuvos SOP kariais 
Afganistane susidūręs šioje val
stybėje tarnaujant is JAV majo
ras Roland Ramirez. 

JAV specialiųjų pajėgų ka
rininkai nedetalizavo Lietuvos 
SOP karių tarnybos aplinkybių, 
pakartodami, jog j iems tenka 
mažomis grupėmis veikti toli 
nuo dislokacijos vietų, rinkti 
,,gyvybiškai svarbią žvalgybos 
informaciją'*, vertinti saugumo 
padėtį gyvenvietėse. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Seimas patvirtino is torinę Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį 

Vi ln ius , rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Atsižvelgdamas \ ge
gužę surengto referendumo re
zul ta tus Seimas antradienį 
ypatingos skubos tvarka pa
tvirtino Lietuvos stojimo į Eu
ropos Sąjungos (ES) sutartį. 

„ES mums lietuviams yra 
ir šansas, i r iššūkis. Aš manau, 
jog mes tur ime pasinaudoti 
šiuo istorijos S'- ' iktu šansu. 
Jeigu tai yra iššūkis, mes turi
me jį priimti, kaip priėmė mūsų 

krepšininkai", sakė Seimo pir
mininko pareigas laikinai ei
nantis Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas. 

Opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius pa
žymėjo, kad „šiandien iš tiesų 

yra didelė diena". 
„Ratifikuojame patį svar

biausią naujausios Lietuvos is
torijos dokumentą po Nepri
klausomybės akto. Ratifikuoja
me, nes tokia yra tautos valia", 
pažymėjo konservatorių vado
vas. 

Nukel ta į 5 psl. 

Algirdo bataliono kariai 
pakeis tarnybos draugus Irake 

Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 
i BNS) — Pusšimtis Lietuvos 
kar iuomenės Algirdo mecha
nizuotojo pėstininkų bataliono 
LITCON-2 būrio karių sekma
dienį išvyko į Daniją, kųr daly
vaus pasiruošimo misijai I rake 
pratybose. 

Po mėnesį truksiančių pra
tybų 54 Lietuvos kariai pakeis 
šiuo metu misijoje dalyvau
jančius 43 Algirdo bataliono ka
rius. 

Karių palydėtuvių proga 
Ruklos koplyčioje sekmadienį 
buvo aukojamos šv. Mišios, su
rengta iškilminga rikiuotė ba
taliono aikštėje. 

Planuojama, kad. spalio vi
duryje gavę įsakymą, Lietuvos 
kariai . Nuke l ta į 5 psl . 

K. Bobelis kaltina konservatorius 
griaunant politinę partijų struktūrą 

ratų frakciją", antradienį sakė 
K. Bobelis. 

„Tai juodos technologijos, 
jokios kultūros. Andrius Kubi
lius yra t ikras politinis chuli
ganas", savo pasipiktinimą taip 
pat išreiškė krikščionių demok
ratų valdybos pirmininkas Pet
ras Gražulis. Kartu jis pabrėžė 
galįs užtikrinti , jog „nė vienas 
krikščionis demokratas nesusi
vilios tokiu konservatorių pa
siūlymu". Nukel ta į 5 psl. 

Vilnius, rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai" (LKD) 
pirmininkas Kazys Bobelis pik
tinasi konservatorių siekiu pri
traukti LKD narius į kuriamą 
Krikščioniškųjų demokratų 
frakciją Tėvynės sąjungos (TS) 
viduje. 

„Lietuvos konservatoriai 
atsidūrė visiškoje krizėje ir ban
do vilioti politikus, kurdami 
naują krikščioniškųjų demok-

Lietuvių prieglobsčio prašymai Airijoje 
bus atmetinėjami pagreit intai 

Europos valstybių, taip pat Ru-

Lietuvos karys iš ..Geležinio vilko" padalinio sekmadienį padėjo Irako po
licininkams palaikyti tvarką, kuomet buvusiems Saddam Hussein ka
riams buvo išmokami paskutiniai 40 JAV dolerių už buvusią tarnybą 
Lenkijos kontroliuojamoje Irako zonoje. EPA-ELTA nuotr. 

Dubiinas-Vilnius, rugsėjo 
16 d. (BNS) — Airija lietuvių ir 
kitų būsimų Europos Sąjungos 
piliečių prieglobsčio prašymus 
svarstys pirmenybine tvarka. 

Airijos Teisingumo ministe
rija pranešė, kad nuo kitų me
tų gegužės 1 dienos ES narėmis 
tapsiančios 10 Rytų ir Vidurio 

munija ir Bulgarija yra laiko
mos saugiomis valstybėmis. 

Iš esmės tai reiškia, kad šių 
valstybių piliečių skundus dėl 
tariamo diskriminavimo tėvy
nėje Airija a tmes be ilgesnio 
svarstymo. 

Nukelta į 5 psl. 

V i l n i a u s t e i s m a s 
l e i d o s u i m t i R u s i j o s 
n a c i o n a l b o l š e v i k u s 

Vi ln ius , rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Vilniaus rajono apy
linkės teismas antradienį leido 
suimti visus prieš tranzito per 
Lietuvą tvarką protestavusius 
Rusijos nacionalbolševikus. 

16 Rusijos piliečių leista su
imti 14 parų. Visiems suimtie
siems pateikti įtarimai dėl vie
šosios tvarkos pažeidimo. Už šį 
nusikal t imą gali būti skirta 
maksimali laisvės atėmimo 
bausmė iki 2 metų. 

Viešąją tvarką pažeidęs as
muo taip gali būti baudžiamas 
viešaisiais darbais arba bauda, 
arba laisvės apribojimu. 

Nukelta į 5 psl. 

V. Šus t auskas į taria, 
j o g Seime bandy ta jį 

n u n u o d y t i 
Vilnius , rugsėjo 16 d. 

'BNS) — Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) vadovas parla
mentaras Vytautas Šustauskas 
antradienį prieš vidurdienį Sei
me pasijuto blogai ir buvo sku
biai išgabentas į ligoninę grei
tosios pagalbos automobiliu. 

Kaip BNS telefonu sakė V. 
Šustauskas, jis blogai pasijuto 
išgėręs Seimo restorane kavos. 

„Pasidarė silpna, tamsu 
akyse. Vos nuėjau iki medicinos 
punkto", sakė jis. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. Merfax. ITAR-TASS. BNS 

iittių agentorų pranešimais) 

tingi politiniai ginčai perkelia
mi į teismo salę. 

JAV 

EUROPA 
Londonas . Britanijos slap

tos žvalgybos vadovas pirma
dienį pripažino, kad kri t ika dėl 
premjero Tony Blair dosjė, ku
riuo jis grindė karinių veiksmų 
Irake būtinybę, yra pagrįsta, 
nes sensaciją sukėlęs dokumen
to teiginys buvo „neteisingai 
interpretuotas". P a m i n d a m a s 
tradicijas, tarnybos „MI6" va
dovas seras Richard Dearlove 
garso kanalu davė parodymus 
teisminiam tyrimui, kuris aiš
kinasi britų ginklų žinovo Da-
vid Kelly mirties aplinkybes. 
Su nusižudžiusiu special is tu 
susijęs skandalas sukėlė rimtų 
abejonių dėl T. Blair motyvų 
pradėti karą bei dramat i ška i 
sumažino rinkėjų pasitikėjimą 
premjeru R Dearlove teigė, jog 
neišsižada žvalgybos duomenų 
pateiktų 2002 metų rugsėjo 
dosjė, tačiau pridūrė, kad susi
domėjimą sukėlęs teiginys, kad 

Irakas gali per 45 minutes pa
leisti į darbą cheminius ar bio
loginius ginklus, t inka kalbant 
tik apie mažo nuotolio ginklus. 

Roma. Italijos premjeras 
Silvio Berlusconi po žodžių ka
ro dėl 1997 metų Serbijos tele-
komo sutart ies pirmadienį pa
reikalavo 15 mln. eurų žalos at
lyginimo iš pagrindinio opozici
jos vadovo Piero Fassino, kuris 
apkalt ino jį vedan t šmeižto 
kampaniją prieš centro kairės 
jėgas. P. Fassino pareiškė, kad 
S. Berlusconi „už virvučių" 
tampo žiniasklaidą, skelbian
čią, kad jam kar tu su Europos 
Komisijos vadovu Romano Pro-
di nubyrėdavo milijonai eurų iš 
verslo sandėrių su autokrato 
Slobodan Miloševič valdoma 
Jugoslavija. S. Berlusconi. ku
riam priklauso visa žiniasklai-
dos imperija, kalt inimų nenu
leido negirdomis ir nurodė teisi
n inkams imtis veiksmų. Tai 
yra pirmas kar tas , kai jo įnir-

Vašingtonas. JAV Valsty
bės departamentas įvedė eko
nomines sankcijas Rusijos vals
tybinei firmai „Tūlos prietaisų 
konstravimo biuras", apkalti
nęs pardavus naujausių ginklų 
Iranui. Kaip pranešama laik
raščio „The Washington Times" 
tinklalapyje, minėta įmonė ga
mina raketas priešlėktuvinės 
gynybos sistemoms ir labai tik
slius ginklus, kaip, lazeriu nu
taikomus artilerijos pabūklus 
„Krasnopol-M". Valstybės de
par tamento sprendimas grin
džiamas naujausiu CIA prane
šimu, kuriame teigiama, kad 
per 2002 m. Rusija pardavė Ira
nui ginklų už 300 mln dolerių. 

Vašingtonas. JAV prezi
dento administracija neatmeta 
galimybės, kad Šiaurės Korėja 
gali būti įsivėlusi ne tik į nar
kotikų prekybą, bet ir jų gamy
bą. Netgi teigiama, jog stalinis
tinė Š. Korėja gali būti viena 
didžiausių opijaus gamintojų. 

Vašingtonas. JAV ketina 

sumažinti finansinę paramą Iz
raeliui del to, kad jis stato žydų 
gyvenvietes ir užtvarų sistemas 
palestiniečių teritorijoje, kurios 
turi padėti izraeliečiams apsi
ginti nuo Palestinos ekstremis
tų atakų. JAV prezidentas 
George W. Bush pavadino Iz
raelio valdžios planuojamą pa
statyti sieną „problema", truk
dančia kurti Palestinos valsty
bę. G. W. Bush pirmadienį davė 
užduotį JAV valstybės sekreto
riui peržiūrėti paskolų suteiki
mo programą. Bus sumažintas 
9 mlrd. dolerių JAV paskolų ga
rantijų paketas, kuris turi pa
dėti Izraeliui įveikti gamybos 
smukimą ir finansų krizę. 

San Francisco. Tikrą po
litinę audrą sukėlė JAV Fede
ralinis apeliacinis teismas, pir
madienį atidėjęs pirmalaikius 
Kalifornijos gubernator iaus 
rinkimus, kurie turėjo įvykti 
spalio 7 dieną ir kuriais buvo 
siekiama pakeisti dabartinį itin 
nepopuliarų valstijos guberna
torių demokratą Gray Davis. Jo 
pagrindinis varžovas rinkimuo
se yra respublikonų kandidatas 
aktorius Arnold Schwarzeneg-

ger. Dėl šio teismo sprendimo 
paskutinę minutę Aukščiausia
jame Teisme gali užvirti įnir
tingas teisinis mūšis, prime
nantis ginčijamus 2000 m. JAV 
prezidento rinkimus. Atsižvelg
dama į federalinio balsavimo 
teisių įstatymo nuostatas, savo 
liberalumu garsėjančio 9-osios 
administracinės teismo apygar
dos apeliacinio teismo trijų tei
sėjų kolegija nurodė, kad še
šiose apygardose, kuriose gyve
na 40 proc. Kalifornijos rinkėjų, 
vis dar naudojamos atgyvenu
sios balsų skaičiavimo mašinos, 
kurios yra pernelyg nepatiki
mos. 

ja galimybes ištremti palesti
niečių prezidentą arba visiškai 
izoliuoti jį rezidencijoje Rama-
loje. Šis pareiškimas sukėlė pa
sipiktinimą arabų valstybėse ir 
kritiką Europoje. 

IRAKAS 

IZRAELIS 
Jeruzalė . Izraelio užsienio 

reikalų ministras Silvan Sha-
lom paneigė vieno iš vyriausy
bes narių pareiškimą, kad Iz
raelis gali fiziškai pašalinti Pa
lestinos savivaldos vadovą Yas-
si r Arafat Sekmadienį Izraelio 
vicepremjeras ir pramones ir 
prekybos ministras Ehud 01-
mert pareiškė, kad „Y. Arafat 
nužudymas — tai vienas iš va
riantu". Bo to, Izraelis nagnne-

Tikritas. Kratomis ir pa
ieškomis, kurias antradieni su
rengė JAV kareiviai nuversto 
Irako prezidento Saddam Hus
sein gimtajame miesto Tikrite. 
pasipiktino daugelis šio miesto 
gyventojų. Agresyvus puolimai 
vyko ankstį rytą. kai dauguma 
žmonių dar miegojo: įsiveržę į 
kiemus kareiviai kojų spyriais 
atidarinėjo duris ir įsakinėjo 
suimtiesiems gultis veidu į pur
vą Per operaciją „Operation 
High Fiv(•" JAV kariai sulaikė 
keliolika vyrų. tačiau kol kas 
dar neaišku, ar jie yra susiję su 
ieškomais partizanais Kariš
kiai pripažįsta, kad per tokias 
paieškas dažniausiai kenčia 
taikus Irako gyventojai Vienas 
10 metų berniukas, buvęs tarp 
suaugusiųjų, kuriuos kareiviai 
išvarė į kiemą. sakė. kad už
augęs kariaus su amerikiečiais. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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JUBILIEJINES STOVYKLOS 
ATGARSIAI 

2003 m. Karaliaus Mindaugo Jubiliejinės stovyklos 
Liškiavos pilies prityrusių skautų pastovyklės 

DIENORAŠTIS 

Trečiadienis. 08.06 
Pirma stovyklos diena. 

Jau antradienį iš vakaro pra
dėjo suvažiuoti prit. skautai iš 
įvairių vietovių. Kurie jau 
buvo atvykę, po pusryčių pra
dėjome statyti pastovyklės 
vartus. Kurie buvo pamiršę 
pioniorijos surišimus, buvo 
tuoj pamokyti. Visi gražiai 
dirbo kartu. Pavalgę pietus, 
baigėme vartų statybą ir dar 
spėjome prieš vakarienę įsta
tyti stulpą, kad iškeltume pas
tovyklės gairę. Likusiu laiku 
visi pasimokė sujungti liku
sius virves galus į 15 pėdų il
gumo gabalus. 

Penktą valandą popiet įvy
ko Brolijos gairės nuleidimas, 
o tuoj po to buvo visos ju
biliejines stovyklos atidary
mas. 

Po vakarienės mūsų pas-
tovykleje buvo prit. skautų 
paskirstymas į skiltis. Kiek
vienoje palapinėje tilpo du 
skautai, tai davėme visiems 
progą išsirinkti palapinės 
draugą. Po to maišėme poras 
taip. kad kiekvienoje skiltyje 
būtų po kelis skautus iš įvai
rių vietovių. Galvojome, kad 
taip užmegztu bent keletą 
naujų draugysčių stovvklos 
metu. Broliai Aidas ir Kon
radas suorganizavo susipaži
nimo vakarą su prit. skautė
mis. Buvo susipažinimo žaidi
mu ir paskui laisvas laikas 
pasikalbėjimams. Ruošem to
ki vakarą, nes. laužą kurti 
draudžiama — labai sausas 
miškas. 

Po vakaronės į lovas. Oras 
šaltas ir gerai miegoti. Taip 
pat — nėra uodų! 

Skilties sąstatai: 
Baisūs Briedžiai 
Gintaras Gaputis — 16 — 

Montrealis. skiltininkas Xr. 1 
Jonas Bielkevičius — 16 

— Bostonas 
Tadas Anužis — 13 — 

Detroitas 
Linas Kasputis — 13 — 

Detroitas, skiltininkas Nr. 2 
Tadas Sirvinskas — 14 — 

Clevclandas 
N'ick Daliai — 14 — 

Clevelandas 
•Jonas Vaieikonis — 15 — 

Paulius Ambutas — 15 — 
Čikaga 

Paulius Leipus — 16 — 
Čikaga 

Šūkis: 
Baisūs Briedžiai valdo 

mišką. 
Baisūs Briedžiai valgo 

viską; 
Per mišką bėgam, 
Ir žolę ėdam. 

Išnaudoti Zuikiai 
Lukas Dzidolikas — 15 — 

Los Angeles, skiltininkas 
Aleksas Vilkas — 15 — 

Los Angeles 
Andrius Aukštuolis — 14 

— Čikaga 
Linas Aleksiūnas — 14 — 

Čikaga 
Vytas Kasputis — 15 — 

Detroitas 
Kazimieras Šoliūnas — 13 

— Čikaga 
Algis Grybauskas — 14 — 

Čikaga 
Vytas Kapačinskas — 14 

— Čikaga 
Vytas Degesys — 15 — 

North Carolina 

Šūkis: 
Išnaudoti Zuikiai mėgsta 

visas mergaites, 
Jos mus išnaudoja ir mes 

pradedam verkti. 

Geležiniai Žirgai 
Viktoras Jučas — 16 — 

Čikaga, skiltininkas 
Tomas Ambutas — 16 — 

Čikaga 
Jonas Hampton — 18 — 

Bostonas 
Andrius Limantas — 17 — 

Bostonas 
Edvardas Bataitis — 17 — 

Los Angeles 
Andrius Kazlauskas — 16 

— Los Angeles 

Šūkis: 
Geležiniai Žirgai 
Stipriai joja. 

Juodi Lokiai 
Darius Subatis — 15 — 

Bostonas, skiltininkas 
Rolandas Hauser — 16 — 

Bostonas 
Aras Butkūnas — 15 — 

Detroitas 

Visi s t ovyk lau to j a i s u s i r i n k o p a g r i n d i n ė j e l a u ž a v i e t ė j e , p u š y n o pavėsy je d a l y v a u t i s e k m a d i e n i o ry to šv . Miš io se . 
V y t e n i o L i e t u v n i n k o n u o t r . 

i lukrUe Ari 
-tovvklo-- i.mnii M i n i u pastovvklen 

i'Mites I.isos s u m i n u Zigmu Reškev i r ium ir savo 
i ka ra l i aus M i n d a u g o k a r ū n a v i m u i jub i l ie j inės 

Matas Anužis — 14 — 
Detroitas 

Tauras Stočkus — 16 — 
Los Angeles 

Liudas Deveikis — 16 — 
Los Angeles 

Andrius Mikuckis — 16 — 
Los Angeles 

Antanas Luneckas — 14 
— Čikaga 

Dainius Fabianovich — 14 
i— Čikaga 

Matas Tamošiūnas — 15 
— Čikaga 

Šūkis: 
Juodi Lokiai esame 
Mes stiprūs kaip asilai. 

Štabas: 
s.v. vs fil. Donatas 

Ramanauskas — viršininkas 
skautas Varpas Desapa-

reira — komendantas 
s.v. si. Aidas Mattis — 

iškylų koordinatorius 
prit. skautas si. Konradas 

Mažeika — pavaduotojas 
s.v. s. Edis Leipus — 

pavaduotojas 
s.v. si. Marius Anelauskas 

— laužavedys ir pavaduotojas 

Pastovyklės šūkis: 
Liškiava, Lietuva, Skautija 
Prityrę skautai visada 
Budi: 

Ketvirtadienis, 08.07 
Mūsų siekis šioje stovyk

loje — išmokti kiek galint 
daugiau apie kalnalipystę ir 
duoti visiems norintiems 
progą išlaikyti kalnalipio spe
cialybę. Kad tą siekį įveik
tume, kasdien planuojame 
iškylauti, arba dviračiais, ar 
pėsčiom. Šiandien prieš pus
ryčius užsidėjome kuprines ir 
nužygiavome iki Rambyno 
stovyklos, kuri yra 1.5 mylios 
nuo mūsų pastovyklės Hol-
comb Valley Scout Reserva-
tion. Buvo geras apetitas pus
ryčiams! Po pusryčiu, prisi
statom prie sandėlio, kuriame 
yra laikomi kalnų dviračiai 
(mountain bikes). Po trumpos 
informacijos, kurią pravedė 
BSA instruktoriai, visiems 
skautams buvo nurodyti 
atitinkamo dydžio dviračiai ir 
šalmai. Kiekvienas turėjo per
važiuoti trumpą kliūčių taką, 
o po to buvo pasivažinėjimas 
Holcomb Valley stovyklos 
apylinkėje. Kai kurie takai 
buvo labai statūs (aukštyn ir 
žemyn) ir akmenuoti, taip. 
kad nukristi nuo dviračio 
buvo labai blogai. Laimingai, 
visiem skautam gerai pavyko. 
Grįžę iš pasivažinėjimo dvi
račiais, brolis Varpas pravedė 
trumpą užsiėmimą, kuriame 
pamokė prit. skautams reika
lingiausius mazgus kopti į 
kalnus. 

Popiet atsigaivinome sto
vyklos baseine. Prieš plau
kiant laisvai, visi turėjo atlik
ti plaukimo egzaminą ir pa
tikrinimą. Dvi skiltys šian
dien gavo progą kopti laipioji
mo siena climbing vvalL. kuri 
yra net 32 pėdų aukštumo, ir 
tris lipimo takus nuo labai 
lengvo iki labai sunkaus. 

Vakare — pirmas stovyk
los bendras „laužas", be 

ugnies, 
smagu. 

bet tiek labai 

Penktadienis, 08.08 
Iškyla dviračiais. Po pus

ryčių vėl susirinkome prie 
sandėlio pasirinkti dviračius 
ir šalmus. BSA instruktoriai 
Dustin ir Chris mus palydėjo 
žemyn nuo mūsų stovyklos 
(kuri yra — 7,000 pėdų virš 
jūros), sekant Van Duesen 
kelią, ligi North Shore kelio. 
Pakelyje vienas skautas pasi
davė, ir buvo sugrąžintas 
atgal į stovyklą. Kelias toks 
akmenuotas, kad net BSA 
palydovui nuleido padangą, 
kurią reikėjo sustoti ir pa
taisyti. Nuvažiavę apie 4-5 
mylias, atsiradome jaukiame 
parkelyje, šalia Big Bear 
ežero. Nors ežero krantas la
bai nusmukęs nuo lietaus sto
kos, daug žmonių vis dėlto 
plaukė laivais ir net skrajojo 
virš ežero su „parasails". Ska
niai suvalgėme paruoštus su
muštinius ir atsigaivinome 
vaisiais. Pavalgius pietus, dar 
du prit. skautai prašėsi par
vežami atgal į stovyklą. Kelias 
namo Polique Canyon keliu 
buvo beveik visas į kalną. 
Kurie gerai mokėjo vartoti 
dviračio bėgius, galėjo važiuo
ti aukštyn be sustojimo, bet 
kurie nesuprato bėgių per
jungimo, teko nuo dviračių 
nulipti ir stumti juos aukštyn. 
Vienas skautas krito ir liko su 
kruvinom rankom bei smakru, 
bet nusiplovė žaizdas, apsit-
varstė ir važiavo toliau iki 
pabaigos. O dar vienas skau
tas nepajėgė pasiekti stovyk
los ir turėjo būti parvežtas 
namo. Iš 28, kurie pradėjo 
ryte, 23 baigė visą kelionę. 
Pradėjo aiškėti, kas sugebės 
kitą savaitę užkopti į San 
Gorgonio kalną. Po tokios 
sunkios kelionės, buvo nuosta
bu kaip greitai visi atsigavo 
vakaro šokiams! 

Šeštadienis, 08.09 
Karaliaus Mindaugo die

na. Ryte turėjom progos eiti į 
baseiną išsimaudyti, bet per 
šilta nebuvo, tai daug kas 
pasirinko pasportuoti, lošdami 
tinklinį ir kvadratą. Prieš 
pietus spėjome paruošti savo 
senoviškus apsiaustus. Popiet 
įvyko karaliaus Mindaugo 
„karūnavimas". Visi išdidžiai 
įžygiavo į aikštę, dėvėdami 

savo specialią aprangą. Po to 
ceremonija, kuri pakartojo, 
kas įvyko Lietuvoje prieš 750 
metų — Mindaugo karūnavi
mas. Labai įdomu ir smagu. 

Po „karūnavimo" skautai 
akademikai paruošė Lietuvos 
istorijos „skautoramą". Buvo 
12 stočių, kuriose išdėstyti 
plakatai ir eksponatai apie se
novės Lietuvos aprangą, kal
bą, ginklus, žemėlapius. Irgi 
labai įdomu ir smagu. 

Apie 5 v. p.p.. prasidėjo di
dysis paradas. Visi išsirikiavo 
pagal savo vietoves, t.y., Bos
tonas. Čikaga, Detroitas, Cle
velandas. Los Angeles ir 1.1. 

Vakare buvo didysis bend
ras „laužas" 'be ugnies). Buvo 
smagu padainuoti ir pažiūrėti 
juokingų pasirodymų, ypač 
..klausimai su sese Rūta". 

Sekmadienis, 08.10 
.-Atsikėliau anksti rytelį"... 

Kėlėmės 4 v.r. Išžygiavom iš 
stovyklos apie 5 v.r., dar prieš 
saulei tekant. Kartu su mumis 
žygiavo kunigas Antanas Sau-
laitis. kuris mums pravedė 
trumpą susikaupimą prie 
didelio akmens. Susikaupę 
ėjome toliau, nes norėjome 
suspėti pasiekti Jono kalno 
i John Peak) viršūnę prieš 
aušrą. Paskutinė žygio dalis 
be pažymėto tako. bet vis vien 
pasiekėm viršūnę apie 6:15 
Tenai radome USGS (United 
States Geological Survey) žen
klą, kuris tiksliai pasako 
aukštumą virš jūros pavir
šiaus. Šalia ženklo yra „geo-
cache" dėžė. Dėžėje palikta 
laiškelių iš tų, kurie jau čia 
buvo, įskaitant vieną iš brolio 
Tomo Dundzilos. kuris pasvei
kino atvykusius brolius. Keli 
skautai paliko savo raščiukus, 
o tada žemyn. Spaudėm atgal, 
kad suspėtume į pusryčius. Po 
pusryčių šventos Mišios su 
kunigu Saulaičių. 

Popiet prit. skautai daly
vavo akademikų skautų pa
ruoštoje „Karjerų dienoje", 
įvairūs profesionalai sudarė 
stotis, kuriose jie pristatė savo 
profesijas ir kai baigė savo 
pristatymus, atsakinėjo į 
klausimus. Buvo net 12 stočių, 
įskaitant daktaro, kunigo, 
advokato profesijas... 

Aidas. Konradas ir Varpas 
su prit. skaučių vadovėm su
planavo vakarinę programą, 
pagal televizijos programą 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik š e š t a d i e n i o la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur I U.S.) 
U ž s a k a n t į L i e t u v ą : 
Oro paš tu 
Reguliariu paš tu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
Adminis t ra tor ius - V a l e n t i n a s Krumpl i s 
Moderator ius - kun. Viktoras R i m š e l i s 

• Administracija d i rba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų t u n n j neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija s t r a ip sn ius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant p rašome pasil ikti kopiją. 
El-paštas: admini s trac i ja@draugas .org 

redakci ja@draugas .org 
r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 
s k e l b i m a i @ d r a u g a s . o r g 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. 

.AVhose Line is it Anyvvay". 
Visi buvo sumaišyti į 8-10 
asmenų grupes, o tos grupės 
tarp savęs konkuravo. Kon
kursai rėmėsi greita, juokinga 
improvizacija. Už kiekvieną 
atliktą improvizaciją teisėjai 
skyrė taškus, o vakaronės ga
le buvo paskirti laimėtojai, 
kuriems buvo įteikta maža 
premija. 

Pirmadienis, 08.11 
Po pusryčių su prit. skau

tėm išėjome iškylauti. Pirmoji 
iškylos dalis mus nuvedė į 
buvusią aukso kasyklą. Kad 
įeitume į kasyklą, reikėjo pro 
mažą įėjimą uoloje įlįsti į 
pagrindinį tunelį, kuris vedė 
apie 100 m į kalno šoną. Vie
tose dar matėme labai mažus 
aukso gabalėlius. Ne visi 
drįso lįsti, nes lendant pro 
įėjimą buvo labai daug dulkių. 
Vis dėlto visi, kurie norėjo 
pamatyti, turėjo progą, turbūt 
apie pusė iš 60 skau
tų/skaučių. Pažygiavę toliau, 
atsiradome Rambyno stovyk
loje. Rambyne sesė Elytė 
paruošė komposo žaidimą, o 
kiti vadovai pravedė „pasi
tikėjimo" žaidimus — labai 
įdomu ir smagu. Grįžome at
gal į stovyklą iki pietų. 

Bus daugiau 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS V1ZINAS, M.D, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941 -2609 

K a r a l i a u s M i n d a u g o Jub i l i e j i nė s s tovvk los v a d o v y b ė . 
Seser i jos p a s t o v y k l ė s v i r š i n i n k ė vs Dal ia T r a k i m o ; 
s k a u t u są jūdžio p a s t o v y k l ė s v i r š i n i n k e vs fil Zi ta 
R u p i n s k a s . vjs Al<jis -Jonušas . I.SS BSA r y š i n i n k a s V! 

Iš k a i r e s s t o v y k l o s v i r š i n i n k a s v s fil R i m a n t a s G n š k o l i s ; 
s t ovyk los i ž d i n i n k ė vs I r e n a M a r k e v i č i e n e . A k a d e m i k ų 
R a h b a r : Broli jos v y r i a u s i a s s k a u t i n i n k a s vs fil R o m a s 
fil. T a d a s D a h š v s V v t e n i o L i e t u v n i n k o •:•: . '• 

SKILTININKŲ IR 
SKILTININKIŲ 

KURSAI 
Organizuoja — Lietuvių 

Skautų sąjungos Brolija ir 
Seserija. 

Kam? — Prityrusiems 
skautams ir skautėms, jūrų 
skautams ir skautėms, pri
tyrusiems skautams kandi
datams ir kandidatėms, jūrų 
skautams kandidatams ir 
kandidatėms. 

Kada? — Pradžia š.m. 
spalio mėnesio 10 dieną 
(penktadienio vakare). Pabai
ga š. m. spalio mėnesio 12 
dieną (sekmadienį po pietų). 

Kur? — Dainavos stovyk
lavietėje, netoli Detroit. 
Michigan. 

Baigus kursus, kursantai 
mokės: 

Kaip veikti skilčių siste
moje ir vadovauti skiltyje. 

Kaip suplanuoti, vesti, ir 
įvertinti skilties sueigas ir 
iškylas. 

Kaip vykdyti skiltininko 
pareigas. 

Kaip teigiamai paveikti 
skautų savigarbą ir prisidėti 
prie skautų charakterio tobu
linimo. 

Mokestis — 45 dol. 
Registruotis — galima 

per vienetų vadovus iki rug
sėjo 30 d. 

Smulkesnės žinios — 
skautų tinklalapyje: 

www.akautaicom.brolijos 
skyrius 

ps. fil. Algis Tamošiūnas 
LSB Prityrusių skautų 

skyriaus vedėjas 
Tol.~630-435-0619 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.akautaicom.brolijos


DARBINGA JAV LB XVII TARYBOS SESIJA OMAHOJE (1) 
Praėjusį savaitgalį, rugsė

jo 12-14 d.. Omahoje. Ameri
kos kryžkelėje, buvo dažnai 
perfrazuojamas senas posakis 
„Visi keliai veda į Romą''. 
Kadangi Omahoje vyko JAV 
LB XVII Tarybos pirmoji sesi
ja, čionai buvo suvažiavę lietu
viai iš visų JAV valstijų. Taigi 
tomis dienomis pilna to žodžio 
prasme lietuvių keliai vedė į 
Omahą. Ne vienas iš anksto 
nuogąstavo, ar tokia maža lie
tuvių apylinkė sugebės dera
mai priimti didžiulę grupę 
žmonių, - vien Tarybos narių, 
neskaičiuojant svečių, dalyva
vo 59 (iš 66), bet priėmimas 
buvo ne tik šiltas, bet ir ne
priekaištingas organizaciniu 
požiūriu. Išvykstant dalyviai 
buvo netgi apdovanoti - kiek
vienas išsivežė po kepalėlį pui
kios, Omahoje garsios lietuviškos 
Mackevičių kepyklos duonos. 

JAV LB XVII Tarybos pir
moji sesija prasidėjo įprastu 
renginiu - susipažinimo vaka
ru Šv. Antano lietuviškos pa
rapijos salėje. Po vaišių su gar
siu net amerikiečių tarpe lie
tuviško recepto ..Napoleono"' 
tortu originaliai prisistatė pati 
Omahos Lietuvių Bendruome
nė: buvo parodyta video juos
ta, kurią sukūrė Danguolė 
Antanelytė-Hanson ir Danutė 
Sulskienė. ..Nereikia daug 
žmonių, bet reikia pasiryžusių 
žmonių". - pasižiūrėjusi filmą 
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Vaiva Vebraite-Gust. 

Vaivos Vėbra i tės-Gust 
ka lba JAV LB XVII Ta
rybos sesijoje ( rugsėjo 
12-14 d.) Omaho je , iš
r inkus ją Krašto valdybos 
pirmininke 

Gilioj senovėje buvo sako
ma, kad visi keliai veda į Ro
mą. Kur šiandien veda mūsų 
keliai? Būtų galima pajuokau
ti, kad šiandien jie atvedė 
mus į kryžkelę, kitaip sakant 
klausiame savęs — kur pa
suksime toliau? 

Esame įvairiausios kilmes 
— vieni gimę pirmojoje Lie
tuvos respublikoje, kiti — trem
tyje, treti išeivijoje, ketvirti 
džiaugiasi gimę paprasčiau
siai Amerikoje, o trečioji ban
ga — okupuotoje arba jauno-

apie Omahos lietuvių veiklą, 
sakė JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkė Regina Na-
rušienė. Po to JAV LB Tarybos 
prezidiumas surengė simpo
ziumą ,,Kas toliau?", nes Lie
tuvai atkūrus nepriklausomy
bę, sustiprėjus valstybei ir 
sulaukus pakvietimo į NATO, 
pasikeitė ir JAV LB tikslai bei 
uždaviniai. Simpoziume buvo 
padaryti trys pranešimai: Lie
tuvos ambasadoriaus JAV Vy-
gaudo Ušacko, dr. Dalios Gied-
rimienės ir Reginos Narušienės. 

Šeštadienį, rugsėjo 13 d., 
Omahos „Double Tree" vieš
bučio posėdžių salėje įvyko ofi
cialus JAV LB XVII Tarybos 
sesijos atidarymas. Sesiją pa
gerbė JAV senatorius Ben Nel-
son iš Omahos ir JAV Kongre
so narys Doug Bereuter, pasa
kę šiltas kalbas, skirtas lietu
viams ir Lietuvai. Sesijos daly
vius pasveikinusį Lietuvos 
ambasadorių JAV Vygaudą 
Ušacką šeimininkai tuojau 
išvežė susipažinti su miestu, 
universitetais, pramonės įmo
nėmis. Vakarykščiai, penkta
dienį, tik išlipusiam iš lėktuvo, 
jam buvo surengti susitikimai 
su Omahos politikais, o šešta
dienį didžiausiame Omahos 
dienraštyje ,.Omaha World-
Herald" jau buvo pasirodęs 
Steve Jordon straipsnis apie 
Lietuvos ambasadoriaus vizitą 
Omahoje ir apie jo tikslą -

sudominti amerikiečius Lietu
va ir jos bendradarbiavimo 
verslo srityje galimybėmis. 

Sesijoje buvo prisiminta 
tomis dienomis mirusi JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
ir praėjusį rudenį miręs Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algis Rimas. Bu
vo perskaityti sveikinimai se
sijai, tame tarpe ir Omahos 
arkivyskupo, PLB valdybos 
pirmininko Gabrieliaus Žem
kalnio ir kt. Pakilimo dvasios į 
sesijos darbą įnešdavo peri
odiškai perduodamos žinios iš 
Europos krepšinio čempionato, 
kur Lietuvos rinktinė veržėsi 
ant nugalėtojų pakylos. Kartu 
su lietuviais džiaugėsi ir 
Kongreso narys D. Bereuter. 

Įvyko JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininko rinki
mai. Buvo pristatyti du kandi
datai: adv. Regina Narušienė 
ir pulk. Donatas Skučas. Pen
kių balsų persvara rinkimus 
antrai kadencijai laimėjo Regi
na Narušienė, į savo komandą 
pasikvietusi Gediminą Dama-
šių, Jūratę Budrienę, Birutę 
Vindašienę ir Birutę Vilutienę. 

Antrajame posėdyje pra
nešimus padarė kadenciją bai
giantis JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys, pažymėjęs, kad, nepai
sant retėjančių bendruome-
nininkų gretų, jo valdyba pa

lieka sutaupytų pinigų; kad 
rinkimuose į LB Tarybą daly
vavo 10 proc. daugiau žmonių; 
kad puikiai veikė LB padali
niai kultūros, švietimo, socia
linėje, mokslo, religinėje, spor
to srityse. Sėkmingai bendra
darbiaujama su Lietuvos vals
tybės atstovais JAV, sutarti
nai dirbo JAV LB Tarybos 
prezidiumas ir Krašto valdy
ba. Buvo pradėta ieškoti gali
mybių sujungti ALTo ir JAV 
LB organizacines pajėgas. 
Bendruomeninį darbą stipriai 
rėme Lietuvių fondas, projek
tus parėmęs 150,000 dol. 

Savo darbo barą pristatė 
Krašto valdybos nariai. Po to 
vyko diskusija dėl JAV LB ir 
Lietuvių fondo santykių. 
Priimta rezuliucija, konstatuo
janti šiuo metu susidariusią 
problemišką padėtį. 

Šeštadienis baigėsi puikiu 
pokyliu „Double Tree" viešbu
čio pokylių salėje, dalyvaujant 
amb. Vygaudui Ušackui, bu
vusiam Omahos merui Hal 
Daub su žmona, miesto savi
valdybės nariui Mike Kraft su 
žmona, latvių atstovui Aivarui 
Liepiniui iš Lincolno, NE, 
telkinio ir kt. Meninę pro
gramą atliko muzikos mokslus 
Omahos universitetuose gili
nančios studentės iš Šiaulių. 

Sekmadienis prasidėjo šv. 
Mišiomis Šv. Antano lietuviš
koje bažnyčioje už Birutės Ja-

KAD KELIAS PARVESTŲ NAMO 
joje, laisvoje Lietuvoje. Kokie 
mes skirtingi, kokią spalvingą 
mozaiką sudarome! Kaip to
kiame patirčių margume pasi
rinksime vieną, visus tel
kiant} kelią? 

Jei išsipildytų mano giliausi 
lūkesčiai, mūsų pasirinktas 
kelias iš šiandienos kryžkelės 
mus visus parvestų namo. 
Juk visur gerai, bet namuose 
— geriausia. Kaip įsivaizduoti 
tokius namus, kurie būtų 
mums visiems jaukūs, savi, 
saugūs ir tikri? Turiu omeny
je ne namus iš plytų ar rąstų, 
o dvasinius namus, tautinius 
namus, būstą, paremtą ben
druomeniškumo dvasia. 

Nesvarbu, iš kur ar kada 
atėjome. Tokių namų reikia 
visiems be išimties. 

Aš tokiuose namuose ka
daise užaugau. Žinojau, kad 
augau ne tik savo šeimoje, o 
Bendruomenėje, kuriai ir aš, 
ir visi jauni lietuviai buvo 
labai reikalingi, kiekvienas su 
savo talentais, kad mes buvo
me svarbūs tėvynei. Tačiau 
tai buvo seniai. 

Jau savo vaikus auginda
ma supratau, kad Amerikos 
lietuviai esame pasikeitę, kaip ne 
vienas čia kalbėjęs žmogus 
pabrėžė. Buvo kalba, kad Bend
ruomenė turi kisti taip pat. 
kad netaptų tik vienos, praei

nančios, kartos gražus, bet tuš
čias paminklas tėvynės meilei. 

Manau, kad tai tiesa, ta
čiau tą kaitą matau ne kaip 
naštą, ne kaip liūdną neišven
giamybę. Matau ją šviesiomis 
spalvomis. Lietuva laisva Kaip naktį 
keičia diena, laisvas žmonių 
judėjimas. Lietuvių tauta nie
kuomet nebebus skaidoma — 
čia ir ten, mes ir jie. Esame 
paprasta visuma. Dera. kad 
keliaujanti, klestinti, atsinau
jinanti tauta visur pasaulyje 
rastų sau pastogę ir kad ta 
pastogė būtų mus jungiantis 
bendruomeniškumas, kultūros 
išpažinimo džiaugsmas, tauti
nis pasididžiavimas. Šios pas
togės vardas — Bendruomenė. 

Lietuvių Bendruomenė, 
kaip organizacija, yra išmin
tingų, šviesių žmonių, žmonių 
su vizija sukurtas ir patikėtas 
turtas, palikimas, pastogė vi
siems tautos žmonėms ir atei
nantiems laikams. Taigi norė
čiau, kad ir mūsų veikla plė-
totųsi taip, kad pajustų ją visų 
kartų ir patirčių čia gyvenan
tys lietuviai dviem aspektais. 
Pirma — kaip savą kampą, 
tautinio solidarumo tvirtovę, 
kurioje kiekvienas suranda 
norimą ir reikalingą bendrų 
rūpesčių sprendimo ir bendrų 
džiaugsmų šventimo būdą. o 
antra — kaip stiprų akstiną 

veikti, išsijudinti, iššūkį tar
nystei. Juk toje tarnystėje sa
vo broliams ir seserims, tar
nystėje Lietuvai galima aptik
ti didelį kūrybos džiaugsmą. 

Esame visi gimę po laimin
ga žvaigžde, nes Lietuva jau
na, ji tik kuriasi, jai reikia mū
sų paramos, ir mes gebam ir 
galime tą paramą teikti. Aiš
ku, pavieniui tai daryti sudė
tinga. Dirbant Bendruomenės 
rėmuose, kiekvieno iš mūsų pa
stangoms ir darbui suteikiama 
pridėtinė — sutelktumo — vertė. 

Nenorėčiau giliau nepasi
rengusi jau dabar išskirti 
kurią nors vieną darbo sritį. 
Be abejones, norėčiau stiprinti 
nuolatinius bendravimo bei ko
munikacijos ryšius, rasti pa
pildomų lėšų telkimo mecha
nizmams ir sustyguoti esa
mus, burti jaunąsias ir ato
kesnes apylinkes bei naujai 
atvykstančius tautiečius, išlai
kyti stiprų vaidmenį atstovau
jant mūsų pozicijoms Ameri
kos valdžiai. Tačiau nereikia 
man aiškinti jums, ką reikia 
daryti. Valdyba dirbs pagal 
Tarybos nustatytas gaires. 

Labai nedrąsiai stoviu 
prieš jus. nors esu seniai daly
vavusi Bendruomenės veiklo
je. Jos apimtis mane ir žavi, ir 
truputį baugina. Nežinau, 
kaip sektųsi eiti pareigas. į 

saitienės vėlę. Mišias aukojo kun. 
Jaunius Kelpšas ir šios parapb 
jos administratorius kun. Peter 
M. J. Stravinskas, PhD, STD. 

Sesijos posėdis prasidėjo 
Krašto valdybos pirmininko 
rinkimais. Į šį svarbų postą 
buvo įtikinta kandidatuoti 
Vaiva Vėbraitė-Gust, anksčiau 
aktyvi bendruomenininkė ir 
buvusi Lietuvos švietimo vice
ministre, taigi rinkimai vyko 
esant vienai kandidatei. Užtat 
ši kandidatė patenkino daugu
mos lūkesčius ir buvo netgi 
atsisakyta slapto balsavimo. 
Vaiva Vėbraitė-Gust buvo iš
rinkta vienbalsiai. Išgirdusi 
šią žinią ji pasakė: „Tapau ne 
tik pagerbta, bet ir laiminga". 

Buvo išrinkti atstovai į LR 
ir JAV LB komisiją, Garbės 
teismo nariai ir Kontrolės 
komisija. Priimtos rezoliucijos, 
nustatančios ateinančių metų 
darbo kryptis, turėjo galimy
bės pasisakyti apylinkių atsto
vai, kitais metais vyksiančios 
Šokių šventės vadovė Audronė 
Tamulienė pris tatė organi
zacinio komiteto planus. Kitą 
sesiją nutar ta rengti Arizono
je, Phenix mieste, 2004 m. rugsėjo 
mėnesio paskutinį savaitgalį. 

Tarybos sesijai vadovavo 
JAV LB Tarybos prezidiumo 
pirmininkė Regina Narušienė, 
talkinama vicepirmininko Ge
dimino Damašiaus. 

Audronė V. Škiudaitė 

kurias kandidatavau. Puikiai 
suprantu, kad trūksta žinių ir 
patirties. Kiek ramina tai, kad 
Bendruomenės prityrusių dar
buotojų geraširdiškumas, ži
nau, vos ne beribis, kaip ir jų 
darbštumas. 

Lygiuoti su bet kuriuo iš 
čia esančiu buvusių pirmi
ninkų neįstengčiau, bet pasis
tengčiau, kiek tik gebu, įsik
lausyti į jų patarimus ir į jūsų 
pareikštą valią bei su visais 
žmonėmis ir institucijomis be 
išimties siekti darnos, siekti 
bendros kalbos. Tikrai mo
kiausi tai daryti dirbdama ir 
čia, ir Lietuvoje. 

Darbas žmogų puošia. Tai
gi ypatingai papuoštas tarp 
mūsų šiandien yra Algiman
tas Gečys ir papuošti visi jo 
valdybos nariai. Graudenuosi, 
kad jis baigia savo kadenciją. 
Jis pajuokavo, kad už šešeto 
metų galime laukti jo apsi
reiškimo. Aš supratau, kad tai 
galbūt bus pirmininko vaid
menyje — o tuo tarpu, viliuos, 
kad Algimantas Gečys dirbs 
ne mažiau svarbius Ben
druomenei darbus, tik šitaip 
paguodžiu save. 

Dėkoju jums už dėmesį, už 
tai kad svarstėte kandidatūrą, 
o svarbiau — dėkoju už visa, 
kas jau padaryta, kad šian
dien būtume čia visi kartu. 
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Bronius Nainys 

Mes irgi pasidžiaukim 
auksu 

Virgilijus Alekna Lie
tuvai pelnė auksą 
už disko metimą pa

saulinėse lengvosios atletikos 
varžybose, krepšinio rinktinė 
— įspūdingai nugalėjusi geriau
sias Europos valstybių rinktines, 
ir Lietuva prapliupo didingu
mo bei padėkos džiaugsmu. 
Ypač dėl krepšinio Lietuvoje 
įsiplieskė nepaprastas dvasios 
pakilimas, kuriuo susiūbavo 
visa daugiau kaip trijų mili
jonų lietuvių tauta. Puošėsi 
miestų bei miestelių gatvės, 
jomis, bučiuodamas trispal
ves, žygiavo jaunimas, šoko, 
dainavo, valiavo laimėtojus, 
vieni kitus sveikino, švytėda-
mi laime, kaip niekada anks
čiau. Štai ką padarė taurūs 
Lietuvos sportininkai, net nuo 
valdžių sąvartynan nutėkšda-
mi sukčiavimo, kyšininkavi
mo, vagysčių bei kitų nusi
kaltimų purvus ir sublizginda-
mi Lietuvą prieš pasaulį. 
Jame spindi šauni Lietuva. 

Ji taip rodoma jau nebe 
pirmą kartą. Sportas, daile, 
muzika, šokis, daina — mūsų 
kūrybinės kultūros apraiškos. 
dažnai sudarančios progas 
lietuviams pasididžiuoti prieš 
pasaulį. Ir kuris lietuvis tomis 
apraiškomis nenorėtų pasigir
ti, būti kartu, kur jos pasirodo. 
Kas nenorėjo matyti baig
minių rungtynių Stokholme? 
Net keturi tūkstančiai lietu
vių ten nuskrido iš „už nuga
ros" padėti savo herojams 
triuškinti ispanus, o dar kelis 
kartus daugiau jų pyko Lie
tuvoje, nebegavę lėktuvuose 
vietos. O kiek jų būtų prisi
grūdę, jeigu šios rungtynės 
būtų vykusios Vilniuje? Nors 
mes dažnai pabaksnojam Lie
tuvą dėl patriotizmo stokos. 
tačiau šis įvykis rodo, kad jo 
ten dar yra. Juk panašiai buvo 
ir sportininkams iš Sidney 
olimpiados su penkiais meda
liais grįžus. Tik kažin kaip 
mes, išeivijos patriotai, būtu
mėm atsiliepę, jeigu tokios 
baigminės rungtynės būtų 
įvykę Čikagoje? Mane labai 
nustebino pora didelių čio
nykščių veikėjų net nežinoji
mas, kas Lietuvai reikšmingo 
Stokholme vyksta. Nė po trijų 
įspūdingų krepšininkų laimė
jimų. 

Na, pagalvojau, mes juk 
kitokio sukirpimo, mus kitoks 
lietuviškas pasaulis domina. 
Jau minėjau, kad, šalia spor
tininkų, Lietuva pasaulyje ži
noma ir aukštų pakopų kul
tūrinėmis jėgomis. Turime ge
rų dailininkų, žymių teatralų. 
muzikų, chorų, dainininkų. į 
aukštumas iškopusių operos 

solistų. Tarp kurių yra ir, kaip 
dabar teigiama. Metropolitan 
operos viršūne Violeta Urma-
navičiūte. Vakarų pasaulyje 
žinoma Urmanos vardu. Gi
riamės ja, mėgstame ir prieš 
kitataučius pasididžiuoti. Ne 
kartą girdėjau ir kalbas apie 
norą ją išgirsti. Ir siūlymus, 
net ir bandymus, ją čia atsi
kviesti. Va, kur mūsų šiandie
nis dėmesys. Bet ar taip iš 
tikrųjų yra? 

Jau nuo pavasario „Drau
gas" pilnas skelbimų, kad ši 
pasaulio garsenybe jau pakvies
ta ir sekmadienį, rugsėjo 21. 3 
vai. p.p.. J. Sterling Morton 
auditorijoje. 2423 S. Austin 
Blvd. Cicero, maestro Alvydo 
Vasaičio diriguojamam sim
foniniam orkestrui palydint, 
lietuviams dainuos. Šaunu, 
mūsų norai išsipildė, garsiai 
tariau pats sau. Tačiau trims 
dienoms likus iki Urmanos 
koncerto, matau, kad mūsų 
visuomenė šia garsenybe dar 
mažiau domisi negu auksą 
pelniusiais krepšininkais. Be
veik prieš porą mėnesių 
pradėti platinti, bilietai juda 
lėtai, kalbose daug neigiamo 
nusiteikimo, net kritikos, ypač 
rengėjų adresu. Kodėl šio kon
certo reikėjo, kodėl su or
kestru, kodėl toks brangus 
įėjimo mokestis, kodėl mokyk
los, o ne kur nors geresnėje sa
lėje? Ir dar daug tokių kodėl. 
Kai kurie jų pagrindo gal ir 
turi. bet daugumas — tik 
tuščios kalbos. Tokių aukšto 
pajėgumo, atitinkamo reper
tuaro, su orkestru ir visais 
kitais priedais koncertų mums 
reikia ne kiek nemažiau, negu 
vasaros gegužinių bei Užgavė
nių blynų, jeigu mes save lai
kome kultūringa visuomene ir 
tikrai norime ja būti. O labiau
siai jų reikia dėl pagarbos ir 
padėkos į pasaulio viršūnes 
iškilusiam lietuviui meninin
kui, šiuo atveju menininkei, 
sutikusiai pas mus atvykti ir 
koncertuoti ne visiškai tokiai 
pakopai pritaikytoje aplinkoje 
bei sąlygomis. Ir tikrai gėda 
būtų. jeigu Metropolitan ope
ros solistė lietuviams dainuo
tų pustuštėje salėje. Ar galim 
mes sau tai leisti? Ir Lietuvai 
laurus nuskynę krepšininkai, 
ir į pasaulio aukštumas iški
lusi solistė Violeta Urmana 
mums yra niekada nerūdyjan-
tis auksas, nenykstantis bliz
gesys prieš pasaulį, mūsų dva
sios papuošalas, ir juo turime 
pasinaudoti, pasidžiaugti, už 
jį padėkoti, nepaisant, kad ir 
dolerį kitą daugiau kainuotų. 
Nė kiek nemažiau, kaip juo 
džiaugiasi mūsų tėvyne. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro t remties a tminimui 

Nr. 6 
Žmones, pripratę prie nuo

latinio kalinių kilnojimo. į at
vykstančius nekreipdavo jokio 
dėmesio. 

Prasispaudėme į kiek lais
vesnį kampą ir ten pasidėjome 
savo mantą — apsigyvenome. 

Nuo narų. ties kuriais sto
vėjo vyras jūreiviškais marš
kiniais, atsikėlė stambus pe
tingas kalinys. Vilkėjo jis ka
daise buvusiais baltais, o da
bar jau pilkais marškiniais. 
Tatuiruota, gaurų kuokštais 
apžėlusi krūtine buvo plačiai 
atlapa. 

Vyrai pasikuždėjo. Plačia
petis, žengdamas dideliais 
krypuojančiais žingsniais, su
sikišęs rankas į tamsiai mėly
nų pūstų kelmų kišenes. 
pajuodusiais dantimis įsikan
dęs smilkstantį papirosą, nuo 
kurio dūmų buvo primerkęs 

kaire akį. prisiartino prie mū
sų ir sustojo per žingsnį. Jis 
ramiai ta viena atmerkta aki
mi apžvelgė mus kiekvieną at
skirai ir tarė žemu, gergž-
dančiu balsu: 

— Nagi parodykite, ką ge
ro turite savo maišuose! 

Spoksojome į jį nesupras
dami. 

— Atriškite maišus! — 
garsiai sukomandavo atlapa-
marškinis. 

Prie jo priėjo tas su dry
žuotais jūreiviškais marški
niais. 

— Jūs neseniai iš laisvės. 
Ana kokie įsiganę! O mes pa-
geltome skystą kalėjimo ba
landą srėbdami. 

Mus apstojo keliolika vy
rų, vieni iš smalsumo, norėda
mi pamatyti spektaklį, kiti — 
tikėdamiesi ką nors pasiglemžti. 

— Vikriau, vikriau! — 
ragino mažas judrus tipelis 
kariška palaidine ir tokiomis 
pat nuzulintomis kelnėmis. 

— Nėra ko jų prašyti! — 
nusprendė dryžuotasis. — Ar 
jums žinomas kalėjimo įstaty
mas? — paklausė arčiausiai 
stovintį kunigą. 

— Ne, — atsakė tas ramiai. 
— Visas iš laisvės gauna

mas maistas dalinamas į tris 
lygias dalis: viena atamanui, 
antrąją pasiima siuntinių ne
gaunantys mūsiškiai, o trečioji 
lieka jums. 

— Teisingas įstatymas! — 
patvirtino mažasis. — Sėdėjau 
septyniuose kalėjimuose. Vi
sur tokia tvarka. 

— Jeigu jau toks įstaty
mas... — darkyta rusų kalba 
pratarė ūkininkas, nusiėmė 
maišą nuo peties ir ėmė jį 
atrišinėti. Jo rankos virpėjo. 

— Vyrai! — išgirdome iš 
už mus supančio būrelio jauną 
lietuvio balsą. — Nė trupinio 
šakalams' Užteks vieną kartą' 

— Ką mes galime padary
ti?! — atsiliepė vairuotojas, 
kurio menkam krepšeliui 
didelis pavojus negrėsė. 

— Padėsim! Dabar jau mū
sų daugiau — jūsų ketvertas 
prisidėjo! — atsiliepė tas pats 
ryžtingas balsas. — Tik jūs 
priešinkitės. 

Susispietę grobikai ėmė 
dairytis. Jie suprato, kad vyk
sta suokalbis. Keletas stiprių, 
kresnų lietuvių pakilo iš savo 
vietų, tačiau plėšikai nesi-
skirste — matyt, tikėjo per
gale. 

Bernas jūreivio marški
niais žvilgčiojo į plačiapetį 
gauruotąjį. Vienas kitą jie su
prato iš akių. Pirmasis priėjo 
prie artimiausio maišo — tai 
buvo kunigo manta — ir ėmė jj 
lyg savo atrišinėti. 

— Pažiūrėsim, ką jūs čia 
turit. — burbtelėjo pasidrąsin
damas. 

— Palaukite, palaukite! — 
bandė mandagiai protestuoti 
kunigas. 

Man užvirė pyktis, žen
giau link baigiamo atrišti 
maišo ir tariau aiškiai, grasin
damas: 

— Nekišk nagų! 
— O kas tau? — atšovė tik 

pakreipdamas veidą jau pra
skleidęs maišo viršų dryžuota
sis. 

Smogiau jam kumščiu į 
petį: 

— Šalin nuo svetimo kąs
nio! 

Plėšikas pasviro dešinėn, 
ranka atsirėmė į grindis. 

— Tavo? Argi čia tavo? — 
numetęs žemėn papirosą, prie 
manęs artėjo keistai pakum
pęs petingas vyras. — Juk ne 
tavo. niekše! Tai ir nelįsk! 

Prašvokštęs pro sukąstus 
dantis keiksmu pagardintus 
paskutinius žodžius, jis užsi
mojo ir taikė man į skruostą. 

Stambus įgudusio mušei
kos kumštis tikriausiai būtų 
sutrupinęs žandikaulį, bet, 
laimė, puolimo tikėjausi. Kai 
pamačiau, kad jis ruošiasi 

atakai, staigiai palenkiau 
galvą žemyn. Kliuvo viršu
galviui. Galvoje lyg supurty
tame avilyje suūžė, tačiau 
krumplius ir jis atsitrenkė. 

— Duokite jiems! — su
skambėjo lietuviškai tas pats 
jaunas balsas, o stambus, 
aukštas vaikinas čiupo tabure
tę ir t renkė jos plokštuma 
petingajam vyrui. 

Mūsiškiams tai buvo žen
klas pulti. Iš visų kameros 
pusių pašoko gal dešimt vyrų 
ir, kas kumščiu, kas griebęs 
šiukšlių dėžę, kas parašos 
dangtį, kas taburetę, ėmė va
noti aplinkui mus susispietusi 
būrį. 

— Polundra! — sušuko pa
šokdamas nuo maišo dryžuot-
marškinis, bet, gavęs j galvą 
taburetės koja, susvyravo ir 
čia pat susmuko. 

Nei peilių, nei diržų gauja 
neturėjo. Šių daiktų per kra
tas prižiūrėtojai stropiai ieško
davo, juos įnešti labai sunku. 

Kilus triukšmui kameroje. 

atbėgo keletas prižiūrėtojų ir 
pasikeisdami pro vilkelį ste
bėjo muštynes. 

Plačiapetis vadeiva prišo
ko prie artimiausių narų, 
abiem rankom nusitvėrė gele
žinio virbo, sulenkto trikam
piu viršutinių narų galui pri
laikyti, tačiau atplėšti jo taip 
ir nepajėgė. Tada jis įsisuko į 
peštynių vidurį vien savo 
galingais kumščiais. 

Aš. vairuotojas ir net pagy
venęs ūkininkas jsimaišėm į 
muštynes, tačiau, nepažinda
mi žmonių, lupome vien tuos. 
kuriuos persekiojo mūsiškiai. 

Dauguma nesikovusių pa
sitraukė j kameros pakraščius 
ir užsikrauste ant viršutinių 
narų. Besimušančiu irgi ma
žėjo, netrukus liko tiktai va
deiva ir dar ketvertas vyrukų. 
Matyt, šitie buvo pasižymėję 
plešikautojai. nes mūsiškiai 
juos uoliai taršė. 

— ' Vyručiai. vyručiai! 
Gana. Nereikia. 

Bus daugiau 
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KAI KALNUS VERČIA 
Mes visi žinome, jog narsa, 

pasiryžimas bei kietas darbas 
veikia ranka rankon ir stebuk
lus daro gerovei atsiekti, ta
čiau ne visi stengiamės patys 
tai įgyvendinti! O vis dėlto ir 
mūsuose atsiranda nemažai 
asmenų su įžvalgumu — lakia 
vizija siekti, „kur vyzdys nepa
siekia". 

Viena tokių — Marija Re-
mienė, užsigeidė labai „kieto 
riešuto" — parodyti, jog Lie
tuva kultūros bei meno baruo
se ne tik žengia koja kojon su 
Vakarų pasauliu, bet mėgina 
jį net pralenkti (o kai kur jau 
pirmauja!). M. Remienė svajo
jo pasiekti pačią pasaulinio 
garso žvaigžde — primadoną 
Violetą Urmanavičiūtę! Kokio 
tai kalibro meno — muzikos 
— dainos jėga, nereikia aiš
kinti, daug skaitėme apie ją 
įvairioje spaudoje. Bet tai 
įvykdyti skaudžiai trenkė per 
rengėjų kišenę — vien sim
foniniam orkestrui — 40,000 
dol. (o be jo operos solistė nė iš 
vietos, kas savaime supranta
ma). Skeptikai pranašavo triuš
kinančią negandą — pilną 
nuostolių! Ar tai atbaidė nuo 
užmojo? Absoliučiai — ne! 
Anaiptol, pažabojusi savo ne
nuslopinamą ryžtą, ji dar su 
didesne energija įniko į sunkų 
darbą! 

Pasikvietusi partneriu Al
gį Grigą, dabar GT Inter
national, kelionių bendrovės 
savininką ir prezidentą, me-
no-muzikos didį mylėtoją, abu 
sutartinai griebėsi veikimo 
vairo. O kas atskubėjo jiems 
pagalbon? Tik ne tie vadina
mieji draugai, kurie arbatė
lėse patys pirmieji šoka kri
tikuoti. Subėeo tikri draugai, 
kurių jie abu turi apsčiai, ypač 

patyrę ir įvertinę rengėjų 
kietą darbą. Ir taip, negavus 
jokios paramos iš kilnių kultū
ros institucijų — fondų, pa
sipylė iš privačių asmenų tūk
stantinės ir net (įsivaizduo
kite!) pora tūkstančių dolerių. 

Lietuvoje išspausdino nuos
tabiai gražų plakatą, o dabar 
Rūta Grigienė, koncerto rengi
mo komiteto narė, iš Lietuvos 
atvežė 1,000 programų. 

Kaip vienas meno žinovų 
išsireiškė: „Vartau pakartoti
nai ir savo akimis netikiu — 
dar tokios meniškos progra
mos nesu matęs!" Ir iš tikrųjų 
tai meno kūrinys! O kas svar
biausia — pirmą kartą istori
joje Lietuvos verslininkai at
vėrė savo pinigines užsienio 
lietuvių kultūrai . Be jau 
„Drauge" minėto Kornelijaus 
Bačkevičiaus, davusio 1,000 
dol. (3,150 Lt), po 400 dol. 
skyrė viešbutis „Narutis", ben
drovė „Kalnapilis", viešbutis 
„Perkūno namai" Kaune (tai 
po 1,260 Lt). Tarp minėtų 
skelbimų dar yra kavinė „Ope
ra", ir „Franko" grožio salonas 
(abu Vilniuje). Koks džiugus 
įnašas iš susipratusių Lietu
vos verslininkų! Visa tai A. 
Grigo pastangų vaisius. 

Sveikintina LB Kultūros 
taryba, o ypač jos „spiritus mo-
vens" pirm. M. Remienė, jog 
Mindaugo 750 m. karūnavimo 
sukaktį išeivijoje mini pras
mingai, apvainikuojant vienos 
iškiliausių šio šimtmečio ope
ros žvaigždžių, mūsų ambasa
dorės, garsinančios Lietuvą 
pasaulio sostinėse, Violetos 
Urmanavičiūtės nepakartoja
mu koncertu! 

Stasė £ . Semėnienė 
Baraboo, WI 

Irena Vaičekauskaite. 

GIMTADIENIO PROGA 

Sveikiname mylimą poetę 
Ireną Janiną Vaičekauskaitę, 
nuoširdžiai linkėdami jai 
mūzų palankumo, stiprios 
sveikatos ir ištvermės, išly
dėjus į Amžinybę savo Motiną 
— Saulę (taip ją poetė vadi
no). Poetė, neatsitraukdama 
nuo kūrybos, su didele meile 
ją slaugė daug metų. Velionė 
mirė, būdama 104 metų. 

Poetė Irena Vaičekauskai
tė yra išleidusi 6 knygas, pri
pažinta literatūros kritikų ir 
įrašyta į lietuvių literatūros 
sąvadą. Jos kūrybai būdingas 
lyrizmas ir aukštų moralinių 
normų reiškimas. 

Pastarasis eil. „Rūpintojė
liui" jautriai atsiliepia į mūsų 
dienų aktualijas Lietuvoje. 

Rūpintojėliui 

Mūs kančias ir vargus 
Ant oečiu užsikėlęs. 
Rymo graudžiai kantrus 

Rūpintojėlis. 

Tai ne žaibąs aštrus 
Širdį, veidą įskėlęs, 
Čaižo rykščių lietus 
Rūpintojėlį. 
Jo širdy lyg žvaigždė 
Meilės ašara žėri... 
Ak, neleiskim liūdėt 
Rūpintojėliui! 

I. Vaičekauskaitė 

NEGERAI 

„Draugo" rugpjūčio 14 d. 
numeryje, skyriuje „Lietuvių 
telkiniai" yra nuotrauka — 
šalia aktorės Virginijos Ko-
chanskytės stovi ne scenaris
tas režisierius Haroldas Moc
kus, bet Los Angeles dramos 
sambūrio aktorius (anksčiau 
įtikinamai suvaidinęs žiogą ir 
policininką) Artūras Čėsna, 
scenai daug žadanti figūra. 

Labai negerai pasijutau, 
išvydęs šią klaidą. Kelias die
nas buvau praradęs apetitą. 
Mea culpa. Kažkaip lengviau 
pasidaro prisipažinus lotyniš
kai. Atsiprašau gerbiamą H. 
Mockų ir šypsnio nestokojantį 
A. Čėsną. Visko pasitaiko. 

Gal reikės įsijungti į 
skautų akademikų eiles: jie gi 
remiasi šūkiu „Vis budžiu" ir 
beveik niekad nesuklysta, net 
ir miegodami. Bet čia štai atsi
tiktinai dingteli froidiškas 
klausimas: ar gali žmogus 
suklysti miegodamas? 

Pr. Visvydas 
Santa Monica, CA 

KAS YRA TIKRIEJI 
DAINAVOS 

SEIMININKAI? 

R. Rožanskienės straips
nyje „Prisiminkime tikruosius 
Dainavos stovyklos šeimi
ninkus" („Draugas", 2003 m. 
rugpjūčio 28 d.) surašyta prisi
minimų, sentimentų, netiks
lumų. Suprantu, kad ji pasi
genda Damušių, kuriuos vadi
na tikraisiais Dainavos šei
mininkais. Tad lyg ir peršasi 

išvada, kad per paskutinius 
dvidešimt penkerius metus 
Dainavą tvarko netikrį_ šei
mininkai. 

Pirmiausia, Dainava prik
lauso ALR Katalikų federaci
jai. Jie yra savininkai, o pini
gų skirstymą nubalsuoja, 
Dainavos šimtininkų rinkta, 
Direktorių taryba. Tai jie — 
šimtininkai — yra tikrieji šei
mininkai. Antra, sakyti, kad 
Darnusis įkūrė Dainavą, tai 
ignoravimas visų tų, kurie 
kartu dirbo prie Dainavos įkū
rimo. Pavarčius Dainavos lei
dinius, iškyla daugybė pavar
džių, kurie dirbo prie įkūrimo, 
dažnai ir iš savo kišenės auko
jo. Paminėsiu keletą: kun. V. 
Dabušis, inž. Jurgis Mikaila, 
inž. Pranas Baltakis, inž. Bro
nius Polikaitis (kuris jau arti 
50 metų Dainavai dirba), dr. 
Leonas Bajorūnas, dr. Petras 
Kisielius, S. Laniauskas, kun. 
Br. Dagilis ir šimtai kitų, ku
rie padėjo prie statybos, auko
jo pinigus, pravedė pinigų 
vajus. 

Antras reikalas: Damušiai 
iš savo pareigų Dainavoje pa
sitraukė prieš beveik dvide
šimt penkerius metus. Tad per 
šį ketvirtadalį šimtmečio at
liktus visų administratorių 
bei tarybos narių darbus susu
muoti trumpu sakiniu „Sam
domi darbininkai, atrodo, 
atlieka savo darbą sąžiningai" 
yra nedovanotinas antausis po 
Damušių dirbusiems adminis
tratoriams, talkos būriams, 
metinių švenčių talkininkams 
ir visiems kitiems darbuoto
jams, kurie nebuvo samdyti. 

Galiausiai, skaitant šią 
korespondenciją, susidaro vaiz
das, kad Dainava nyksta, greit 
dings. Tačiau čia yra visai ki
taip. Visos stovyklos perpildy
tos, kad į kai kurias ne visi 
prašantys buvo priimti — 
vietų pritrūko. Kaip tik šian
dien spaudoje skaičiau apie 
ASS ir Fronto bičiulių stovyk
las, kurios puikiausiai pavyko. 
Vasaros metu teko tris stovvk-

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l ė 

sil) 
1 šaukštelis baziliko (ba-

1 šaukštelis čiobrelių (thy-

KIMSTŲ PIPIRŲ 
SALOTOS 

2 dideli žalieji pipirai 
2 dideli raudonieji pipirai 
3 šaukštai alyvuogių alie

jaus 
2 žalieji svogūnai, su laiš

kais 
5 didelės grybų kepurėlės, 

supjaustytos skiltelėmis 
1 cukinija, sukapota 
2 šaukšteliai raudonojo vy

no acto 
2 šaukštai kapotų petra

žolių 
1/3 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio šviežiai 

maltų pipirų 
1 šaukštas nesūdyto svies

to 
1 puodukas šviežių duonos 

trupinėlių 
Dideliame puode užvirinti 

5 puodukus vandens. Raudo
nuosius ir žaliuosius pipirus 
perpjauti per pusę išilgai, 
išimti sėklas. Kai vanduo stip
riai verda, sumesti į puodą pi
pirus, pavirinti 10 sekundžių, 
išimti iš puodo ir perplauti 
šaltu vandeniu, kad per daug 
nesuminkštėtų. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti supjaustytus svogūnus 
su laiškais, maišant pakepinti 
1 minutę. Sudėti grybus ir 
cukiniją. Maišant pakepinti, 
kol suminkštės (apie 2 mi
nutes). Jmaišyti actą. Sudėti 
druską, petražoles ir maltus 
pipirus. Sumaišyti ir padėti į 
šalį. 

Nedidelėje keptuvėje ištir

pinti sviestą, įmaišyti duonos 
trupinėlius ir kepti, nuolat 
maišant, kol bus šviesiai rudi 
(apie 3 minutes). 

Daržovių mišinį išdalinti į 
visas pipirų puses po lygiai, 
ant viršaus užbarstyti pake
pintais duonos trupinėliais. 
Patiekti šiltus arba kambario 
temperatūros. 

Q amerikietiškos spaudos 

MARGOS SALOTOS SU 
MAKARONAIS 

3/4 puod. brokolių „žiede
lių" 

3/4 puod. skersai, plono
mis riekelėmis supjaustytų 
cukinijų 

1/2 puod. supjaustyto sa
liero lapkočio 

1 vidutinio dydžio žaliasis 
pipiras 

1 vidutinio dydžio rau
donasis pipiras 

1/2 puod. raudono svogū
no, sukapoto 

1 skardinukė (15 ir 1/2 
uncijos) tamsių (raudonų arba 
margų) konservuotų pupelių 

1 svaro didumo dėžute 
makaronų (sraigtelių, lanke
lių, pusmėnulių ar kitokių) 

Parmesan sūrio papuoši
mui (nebūtinai) 

Užpilas 
1 puod. alyvuogių aliejaus 
1 puod. raudono vyno acto 
1 didelė skiltelė česnako, 

sukapota 
1 šaukštelis garstyčių (dry 

mustard) miltelių 

me) 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukšteliai cukraus 
Makaronus išvirti pagal 

nurodymus ant dėžutės (ne
pervirti, kad nebūtų per daug 
minkšti). Gerai nusunkti. Bro
kolius sudėti į puodą, įpilti 
vandens, kad apsemtų dugną 
ir pavirinti 2 minutes, kol bus 
vos suminkštėję. Nusunkti ir 
perpilti šaltu vandeniu. 

Sumaišyti brokolius ir vi
sas kitas daržoves dubenyje. 
Pupeles nusunkti ir perplauti 
šaltu vandeniu, po to gerai 
nusunkiant. J daržoves dube
nyje įmaišyti makaronus ir 
pupeles. Užpilti užpilu ir at
sargiai sumaišyti. Prieš patie
kiant, kelias valandas palai
kyti šaldytuve, o. paduodant į 
stalą, viršų apibarstyti tar
kuotu Parmesan sūriu. 

Užpilas paruošiamas taip: 
visi jam skirti produktai supi
lami į stiklainį su užsukamu 
viršumi. Stiklainis stipriai 
pakratomas, kol viskas gerai 
susimaišo (jeigu užpilas ne
vartojamas tuojau pat, prieš 
vartojant vėl reikia pakratyti). 

Šį receptą nesunku suma
žinti per pusę arba padidinti. 
Galima panaudoti ir kitokias 
daržoves. Taip pat labai tinka 
šalta kepta ar virta vištiena 
(apie 1 ir 1/2 puod.), šalta kon
servuota žuvis (pvz.. tuną) 
arba rūkytas kumpis. Mano 
šeima šį patiekalą mėgsta 
karštomis vasaros dienomis, o 
man jis patinka, nes galima 
pagaminti iš anksto. 

Atsiuntė Dona P. 

VIŠTIENOS DREBUČIAI 
SU DARŽOVĖMIS 

1 sv. viščiuko 
2 morkos 

1 saliero lapkotis 
1 svogūnas 
1/2 puod. petražolių 
1/2 puod. šaldytų žirnelių 
1 skardinukė konservuotų 

daržovių mišinio (morkų, pu
pelių, kukurūzų, žiedinių ko
pūstų, mažų kukurūzų bur
buolyčių arba kitokių)* 

6 šaukšteliai želatinos mil
telių (pvz., „Knox" firmos) 

1 lauro lapelis 
3 kvapnieji pipirai (allspi-

ce) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio druskos 
Viščiuką supjaustyti, su

dėti į puodą, pridėti pries
koninių daržovių (morkų, sa
lierų, petražolių, svogūną), su
dėti visus prieskonius, užpilti 
5 puodukais vandens ir užvir
ti. Sumažinti liepsną ir virti, 
kol mėsa suminkštės. 

Žirnelius išvirti ir supilti į 
sietelį, kad gerai nuvarvėtų 
skystis. Iš skardinukės dar
žoves nusunkti, perplauti šal
tu vandeniu. Želatiną užpilti 6 
šaukštais šalto vandens ir 
palikti, kad išbrinktų. 

Išvirusią mėsą išgriebti iš 
sultinio, nuimti odelę, išimti 
visus kaulelius ir kremzles. 
Mėsą smulkiai supjaustyti. 
Sultinį perkošti (jei likę ma
žiau, kaip 4 puod., įpilti ver
dančio vandens, jei daugiau — 
dar pavirinti). Sultinį pasū
dyti, įberti maltus pipirus, 
supilti išbrinkytą želatiną, 
maišant, kol ji visiškai ištirps. 
Sultinį atšaldyti. 

J nedideles, šaltu vandeniu 
perskalautas, formeles ar in
delius sudėti viščiuko mėsą, 
žirnelius, konservuotas dar
žoves, užpilti atšaldytu sul
tiniu ir padėti šaldytuve, kad 
sustingtų. Po to drebučius iš
versti į lėkšte ant salotų lapų 
ir papuošti petražolių lape
liais. 

Pastaba: jeigu drebučiai iš 

las pačiai aplankyti, būtent — 
ASS, JAS ir Lithuanian Heri-
tage. Visur jaunimo knibžda, 
nuotaika pakili, linksma, pro
grama prasminga. Mezgasi 
naujos pažintys, atnaujina
mos buvusios. Skamba lietu-
vškos dainos. 

Gražina Kriaučiūnienė 
Lansing, MI 

VIENAS — APIE AKĖČIAS, 
KITA APLE VEŽĖČIAS 

„Draugo" (2003.08.27) 
paskelbtame laiške „Ar ne lai
kas atleisti?" Stasė E. Semė
nienė rūstauja — aš be reikalo 
priekaištaująs Audronei V. 
Škiudaitei, tarp kitų žymių 
suvalkiečių suminėjusiai ir 
Salomėją Nėrį. Atrodo, mudu 
nesusišnekame'. Priekaištauju 
ne dėl to, kad Salomėja Nėris 
įvardyta t a rp žymių suval
kiečių, bet kad Stalino truba
dūre priderinta prie lietuvių 
tautos žadintojų dr. Jono 
Basanavičiaus ir dr. Vinco 
Kudirkos. Iš tikrųjų ji derinti-
na prie Antano Venclovos, 
Petro Cvirkos, Antano Rūko ir 
kitų Stalino šlovintojų. 

Nevalia fariziejiškai tei
sinti nei „paklydėlių", kaip Sa
lomėja Nėris, nei išverstakai-

formelių sunkiai iškrinta, for
meles kelias sekundes panar
dinti (iki viršaus) gerokai šil
tame vandenyje. 

*Vietoj konservuotų dar
žovių mišinio, galima vartoti 
plonai supjaustytų rūgščių 
agurkų, žaliųjų pipirų ar kitų 
daržovių. Taip pat galima pa
sinaudoti šaldytomis daržo
vėmis, jas trumpai paverdant 
pasūdytame vandenyje. 

Receptas iš lietuviško žurnalo 

GRYBAIS PARYTOS 
BULVĖS 

1 sv. bulvių (geriausiai 
tinka Idaho, bet galima nau
doti bet kurias baltas bulves) 

1/2 sv. rūkyto kumpio 
1 sv. šviežių grybų 
1 svogūnas 
1 kiaušinis 
2 šaukštai aliejaus 
1/2 sv. fermentinio sūrio 
1 šaukštas susmulkintų 

šviežių krapų 
1 šaukštas petražolių la

pelių 
1/2 šaukštelio druskos 
aliejaus kepimui 
Vidutinio dydžio bulves iš

virti pasūdytame vandenyje, 
ataušinti, nulupti, perpjauti 
per pusę ir šaukšteliu išskobti 
jų vidų, paliekant „geldelę". 

Sukapotus grybus ir smul
kiai supjaustytą svogūną pa
kepinti aliejuje, sudėti į dube
nį. Pridėti supjaustytą kum
pį, išskobtas bulves, tarkuotą 
sūrį, kiaušinį, krapus, petra
žolių lapelius ir druską. Viską 
gerai sumaišyti ir ta mase su 
kaupu pripildyti bulvių „gel
deles". Sudėti ant skardos, vir
šų patepti aliejumi arba tirpy
tu sviestu, apibarstyti tar
kuotu sūriu ir kepti 350 laip
snių F orkaitėje 15-20 mi
nučių, kol gražiai apkeps. 

Receptas gautas iŠ nonos P. 

lių, kaip Algirdas Brazauskas, 
juo labiau sodinti jų ton pa-
čion garbės galerijon kartu su 
lietuvių tautos žadintojais. 

Bronius Nemickas 
Maspeth, N.Y. 

KODĖL VIENAM ŽMOGUI 
150 ŽEMĖS SKLYPŲ? 

Lietuvos laikraščių pra
nešimu, krašte vyksta skan
dalingas valdininkų elgesys 
žemės sklypų dalinime. 

Šiuo piktnaudžiavimu pa
sinaudojo maždaug 3,000 as
menų. Kai kurie jų turi įsigiję 
po 130-150 žemės sklypų. 

Daugiausia sklypų yra 
įsigiję muitininkai, politikai, 
medicinos srities žmonės ir 
verslininkai. Daugelis sklypus 
pasirenka ne tose vietose, kur 
jiems priklauso, bet ten, kur 
jie nori. 

Žmonės neatgavę žemės ir 
toliau lieka be nieko. 

Kalbėdamas apie neteisin
gai įsigytus žemės sklypus, 
Vilniaus apskr. viršininkas 
sakė, kad Lietuvoje yra apie 
65,000 žemės sklypų, kurių 
savininkų asmens kodai suk
lastoti. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A 

Lietuvos mišku baravvkai. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
m Landmark 

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

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

STATE FARM INSl RANCE 
AlTfAKMJUNAM^SYFJKATvK 

IR (,A\\WS I)R\l TIVIVS, 
Acentas Frank Zapolis ir Off. M;r. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškaf. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". ..gutters".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Tunu darbo draudimą 
S.Benetis. tel. 630-241-1912 

Išnuomoja 

VVoodridfje išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas 1 mieg. 

„condo" Oak Lavvn su 

vidaus baseinu. 

Tel. 708-289-8577. 

OtMESO! OttmStOf Nesentai atvykote. lesVote 
^alkaanoai»?Me bėda. DRAUGAS įbm * e * * n a 
tel. 773-5K5-9S00 ar užšokti Į DRAUGO ackmnfctradfc 

buto. taftau dceabth lafkraftyfe brarv 
nemokamai. Tereikia padumbarti 
4545 W 6 J St. Chicago. «. 60629. 

* Moteris nori prižiūrėti senukus. 
Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 
773-925-1375. 

* Vyras ir žmona ieško bet 
kokio darbo. Tel. 773-927-8299. 
* 61 m. moteris ieško darbo su 
gyvenimu prižiūtėti senus 
žmones.Tel. 203-262-8046. 

* Moteris, baigusi " Medical 
Billing " kursus, ieško pasto

vaus arba " part time" darbo, 
arba gali dirbti tik šeštadieniais. 
Tel. 630-854-6178. 

* Moteris ieško darbo savaites 
dienomis po pietų ar savaitga
liais. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 

* Moteris ieško darbo šešta
dieniais ar offiso valymų. Tel. 
708-220-3202. palikti žinutę. 



Vals tybės 
Atke l t a iš 1 p s l . 
pasienio t a rnybų pa re igūnų 
specializuotą mokymo centrą. 

Pirmadienį vykus iame susi
tikime A. Brazauskas informa
vo G. Schroeder, kad Vilniuje 
priimtame Lietuvos, Latvijos, 
Estijos. Suomijos ir Lenkijos 
premjerų pa r e i šk ime s u t a r t a 
siekti, kad Taliną ir Varšuvą 
sujungsiančio geležinkelio „Rail 
Baltica" projektas butų įtrauk
tas į ES Transeuropinio tinklo 
pirminių projektų sąrašą. 

A. Brazauskas t a ip pa t pa
žymėjo, kad greitkelio ,,Via Bal-
tica" ir Lietuvos bei Lenkijos 
energetinio tilto projektų įgy
vendinimui taip pa t tu rė tų būti 
skiriamas pirmenybinis dėme-

vadova i kalba pasaul iui apie Lietuvą 
sys ir kad Lietuva tikisi Vokie
tijos pa ramos įtikinant kitas ES 
va l s tybes na re s šių projektų 
svarba, svars tan t šiuos klausi
mus ES institucijose. 

Vokietijos kancleris teigė, 
kad šie projektai verti dėmesio 
ir at idesnio svarstymo ir neat
metė galimybės, kad Vokietija 
gali susidomėti šiais projektais. 

I e š k o m a ke l ių L i e t u v o s ir 
Kin i jos bendradarb iav imui 

Lietuvai tapus visateise ES 
nare , galimybių Kinijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimui atsi
ras gerokai daugiau. 

Tuo patikino Kinijoje su ofi
cialiu vizitu viešintį Seimo pir
min inką Ar tūrą Pau lauską 

Kinijos Liaudies atstovų susi
rinkimo p i rmin inkas Wu 
Bangguo. 

Pokalbiuose su Kinijos val
džios atstovais A. Paulauskas 
pasiūlė oficialia sutart imi konk
retizuoti bendradarbiavimą 
transporto srityje. 

Seimo vadovas priminė, kad 
beveik prieš pusę šimtmečio Ki- i 
nijos kūno kultūros institutui 
dėstytojus ir aspirantus dvejus! 
metus krepšinio paslapčių mokė 
Justinas Lagunavičius. 

„Taip gerai mokė, kad šian
dien Kinijos Liaudies atstovų 
susirinkimo rūmų vidiniame 
kieme yra įrengta puiki krep-
šinio aikštelė", pažymėjo Seimo 
Dirmininkas. 

VILTIES APAŠTALE 
(Šv ies iam B i r u t ė s J a s a i t i e n ė s a tmin imui ) 
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Seimas p a t v i r t i n o istorinę L ie tuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Tačiau A. Kubil ius stebė
josi, jog patvi r t inant istorinę su
tartį Seime nebuvo prezidento 
Rolando Pakso, Seimo pirmi
ninko Artūro Pau lausko , prem
jero Algirdo Brazausko, kitų vy
riausybės narių. 

Be pačios stojimo sutar t ies 

pakete y ra ir kiti dokumentai, 
nus t a t an tys pereinamojo laiko
tarpio išlygas bei ES įsipareigo
j imus , t a rp jų dėl finansinės pa
ramos Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymui ir Rusijos pi
liečių t ranzi to į Karaliaučiaus 
sritį tva rka i įgyvendinti. 

Balandžio 16 dieną Atėnuo

se 15 ES narių ir 10 stojančiųjų 
valstybių pas i rašy ta sutart is 
įsigalios, kai jai pr i tars visų 25 
valstybių parlamentai . 

Iš ES narių sutar t į jau 
patvirtino Danijos ir Vokietijos 
parlamentai, iš stojančiųjų val
stybių — Kipras, Malta, Čekija 
ir Lenkija. 

Aukšt i JAV karininkai g ir ia Lietuvos indėlį Afganistane 
Atke l ta iš 1 p s l . 

Majoras R. Ramirez patvir
tino, kad per lietuvių tarnybos 
laiką Afganistane nuo praėjusio 
lapkričio j iems t eko dalyvauti 
koviniuose veiksmuose. 

Delegacijos vadovas pulki
ninkas J. Nye pabrėžė, kad spe
cialiųjų pajėgų poreikis kariuo

menėje yra didelis. Paklaustas 
apie Lietuvos SOP tolesnę plėt
rą, kaip vieną kariuomenės spe
cializacijos krypčių įstojus į NA
TO, J . Nye sakė, jog , j a s vertėtų 
didint i , ger iau f inansuoti ir 
aprūpint i , daug mokyti". 

Lietuvos kariuomenės Lau
ko ( sausumos) pajėgų vadas 

brigados generolas Valdas Tut
kus teigė, kad SOP vystymas 
yra „didžiulis prioritetas". 

Nuo praėjusio lapkričio Af
ganistane JAV vadovaujamoje 
antiteroristinėje operacijoje 
„Enduring Freedom" tarnauja 
Lietuvos kariuomenės SOP es-1 
kadronas — 40 karių. 

Algirdo batal iono kar ia i pakeis tarnybos draugus Irake 
Atke l t a iš 1 p s l . 
vadovaujami l e i t e n a n t o Ma
riaus Steponavičiaus, ka r tu su 
danų kolegomis išvyks į paskir
ties vietą netoli Basros . 

Išvyksiančių kar ių amžiaus 
vidurkis — 23 meta i . Vyriau
siam yra 34-eri, j aun i aus i am — 
20 metų. 

Lietuvos kar ia i vežėsi tik 
asmeninę ginkluotę ir apsaugos 

priemonių komplektus nuo che
minio ir biologinio ginklo. Da
nijos kar inės pajėgos aprūpins 
šarvuočiais, transporto priemo
nėmis, t a ip pat teiks medicinos 
priežiūrą ir gydymą. 

Algirdo batal ione kar ia i 
ka r tu su danais t a r n a u s Di
džiosios Britanijos kontroliuoja
mame sektoriuje į š iaurės rytus 
nuo Basros. 

Jų užduotis bus padėti pa
laikyti viešąją tvarką, budėti, 
saugoti objektus. 

Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Algirdo mechanizuotasis 
pėstininkų batalionas yra pa
rengtas dalyvauti tarptautinėse 
operacijose už Lietuvos ribų. 

Danijos kariniai žinovai ge
rai įvertino Lietuvos padalinio 
parengtį. 

Žmogiškoji ir gyvenimo 
patirtis liudija, kad be meilės 
ir atjautos, pagarbos ir dėme
sio aplinkiniams žmogus ne
gali gyventi kaip visavertė 
asmenybė. Todėl Dievas ir 
likimas siunčia mums žmones, 
savuosius meilės ir vilties 
apaš ta lus , kurie padėtų ki
tiems, gyventų dėl kitų. Toks 
žmogus, kurį l ikimas leido 
man pažint i , buvo Birutė 
Jasa i t ienė — iškili moteris, 
žinoma visuomenės veikėja, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė, organizacijos „Lie
tuvos Vaikų viltis" įkūrėja ir 
reikalų tvarkytoja. Būtų gali
ma vardinti ir vardinti šios 
moters užimtas bei užimamas 
pareigas įvairiose organizaci
jose, kalbėti apie jos nenuils
tamus darbus Lietuvai. Ta
čiau net ikėta ir skaudi žinia 
apie Birutės mirtį, pasiekusi 
mus ankstyvą rugsėjo 10-osios 
rytą, da r kartą verčia ne tik 
kalbėti apie jos padarytus dar
bus, bet ir plačiau pažvelgti į 
šios moters fenomeną žmo
giškąja prasme. 

Birutė Jasait ienė į dauge
lio žmonių gyvenimą atėjo per 
„Lietuvos Vaikų viltį", „Lietu
vos Našlaičių globos" komite
tą, „Lietuvos Partizanų glo
bos" fondą bei kitas organi
zacijas a r kitas veiklos kryp
tis. Nuo 1991 m. šimtai neįga
lių Lietuvos vaikų ir jų tėvelių 
patyrė motinišką Birutės 
rūpestį ir globą. J i buvo pir
moji, kur i atvykusius gydytis 
vaikus ir jų tėvelius pasitikda-

K. Bobel is k a l t i n a konservator ius gr iaunant politinę partijų struktūrą 
Atke l ta iš 1 p s l . 

Konservatoriai rugsėjo 27 d. 
rengia steigiamąjį Krikščioniš
kųjų demokratų frakcijos susi
rinkimą ir kviečia prie jos prisi
jungti visus krikščioniškųjų pa
žiūrų politikus, t a ip pa t ir da
bartinius LKD na r iu s . 

„Mes pakankama i gerai 
bendradarbiaujame su krikde
mų skyriais. Šiuo metu proble
mat iška kalbėtis tik su krikde
mų vadovybe", sakė A. Kubilius. 

J i s nea tmetė galimybės, jog 
netolimoje ateityje Tėvynės Są
junga susijungs su krikščioni

mis demokratais. 
Jo nuomone, Lietuvai tapus 

Europos Sąjungos nare, jos po- i 
litinės sistemos kairėje vyraus 
socialdemokratai, o dešinėje —' 
konservatyvūs krikščionys ir 
liberalai. 

Lietuvių pr ieg lobsč io prašymai Airijoje bus atmetinėjami pagreitintai 
Atke l ta iš 1 p s l . 

Pagal Airijos į s t a tymus sau
giomis yra laikomos tos demok
ratiškos valstybės, kur iose vei
kia tarptaut inės te isės princi

pus a t i t inkant i nepriklausoma 
teisinė sistema. 

Saugių valstybių sąrašą yra 
paskelbusios ir Šveicarija bei 

Britanija Lietuvą kar tu su 40 
valstybių įvardijo kaip „sau
gią", todėl Lietuvos piliečiams 
šiose valstybėse prieglobstį gau-

Didžioji Britanija. Šveicarija ir ti itin sudėtinga. 

V. Šus tauskas įtaria, j o g Se ime bandytąj į nunuodyti 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Seimo medicinos punk te 
parlamentarui buvo pamatuo
tas kraujo spaudimas . Anot me
dikės, jis buvo „kr i t i škai ma
žas". Iš Seimo pa r l amen ta ra s 
greitosios pagalbos automobiliu 
buvo išvežtas į Greitosios pagal

bos Toksikologijos skyrių. 
Seimo narys teigia niekada 

neturė jęs problemų dėl žemo 
spaudimo, priešingai — jis nuo
latos vartoja vaistus nuo per 
aukšto spaudimo. 

P a d a u g i n u s tokių vaistų, 
s p a u d i m a s taip pa t gali per 

Vi ln iaus te i smas le ido suimti Rusijos nacionalbolševikus 

daug sumažėti, tačiau pats V. 
Šustauskas įtaria, jog jį buvo 
bandyta nunuodyti. 

Tai LLS vadovas sieja su 
ketinimais spalį surengti prie 
Seimo mitingą „prieš nusikals
tamą politinį susivienijimą ir 
kontrabandos 'stogus' ". 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Kaip sakė Vilniaus rajono 

apylinkės te i smo p i rmin inkė 
Liuda Arlauskienė, prokurorai 
neprašė leidimo suimti nacio-
nalbolševikų protes to veiksmus 
filmavusį Rusijos televizijos 
kanalo NTV operatorių Aleksėj 
Zolotov. Nea tme tama galimybė, 
kad A. Zolotov, ka ip ir tr im jo 
kolegoms, bus su r a šy t a s admi
nistracinių t e i sės pažeidimų 
protokolas del pasienio ruožo re
žimo taisyklių pažeidimo ir pa
skirta bauda. 

Sumokėjęs baudą, Rusijos 
žurnalistas galėtų būti nuvež
tas į geležinkelio stotį ir įsodin
tas į traukinį, nes leidimo būti 
Lietuvoje jis ne tur i . 

Teisėjos L. Ar lauskienės tei
gimu, visi suimtieji te isme elgė
si santūriai. 

Kaip skelbta, incidentas per 
Konos geležinkelio pasienio 
kontroles punktą iš Baltarusijos 
atvykusiame t raukinyje ..Mask-
va-Kaliningradas" įvyko sekma
dienį. 

Agresyviai nusiteikusi Ru
sijos piliečių grupė rodė nepa
garbą Lietuvos valstybei ir joje 
galiojančiai tvarkai , įžeidinėjo 
t raukinį t ikr inusius pasienie
čius, nepak luso jų reikalavi
mams, priešinosi, o kai kurie 
protestuotojai VSAT pareigūnų 
akivaizdoje demonstra tyvia i 
suplėšė tranzito dokumentus. 

Traukinį ir juo vykstančiųjų 
keleivių dokumen tus t ik r inę 
VSAT pareigūnai, įlipę į pasku
tinį s ą s t a t o vagoną, pama tė 
grupę asmenų, kurie grandinė
mis ir an t rankia is buvo prisira-
kinę prie vagono viduje esančių 
turėklų, langų rankenų. Dalis 
jų an t rankų ryšėjo raiščius su 
nacionalbolševikų partijos sim
bolika — raudoname fone esan
tis baltas apskri t imas su kūju ir 
pjautuvu. 

Kilus šiam incidentui ir 
Lietuvos pasieniečiams gražiuo
ju nepavykus įtikinti grupę nu
traukt i savo protestą, buvo nu
rodyta atkabinti vagoną nuo są
stato. 

Į įvykio vietą atvykę ugnia
gesiai gelbėtojai specialia įran
ga nukirpo antrankius , kuriais 
kai kurie protestuotojai buvo 
susirakinę. 

Protestuotojams toliau ne-
paklūstant pasieniečių reikala
vimams ir nesiliaujant įžeidi
mams valstybės ir pareigūnų 
atžvilgiu, Vilniaus rinktinės 
specialiosios paskir t ies būrio 
pareigūnai 17 asmenų jėga iš
laipino iš traukinio. Besiprieši
nantys pažeidėjai buvo surakin
ti antrankiais. Vienas iš jų są
moningai bandė susižaloti ir 
trenkė galva į grindinį, tačiau, 
suteikus pirmąją pagalbą, rim
tesnių pasekmių jo sveikatai iš
vengta. 

Nustatyta, kad iš įvairių 
Rusijos miestu atvykusi grupė 
buvo iš anksto susitarusi su
rengti protesto veiksmus viena
me iš tranzitu per Lietuvą vyks
tančių traukiniu. 

Šiuos veiksmus pasmerkė 
Rusijos Užsienio reikalų minis
terija 

vo „Seklyčioje", ir paskutinioji, 
kur i juos išlydėdavo atgal į 
Lietuvą. Kokia didelė buvo 
šios moters širdis. Kiek meilės 
ir užuojautos, kan t rybės ir 
atlaidumo ji savyje sutalpino. 
Ir kas gali suskaičiuoti, kiek 
šioje žemėje yra jos paguostų, 
nuramintų, į naują visavertį 
gyvenimą sugrąžintų. J i ėjo 
visur, kur buvo šaukiama, ne-
atstūmė nė vienos rankos, ku
ri tiesėsi į ją pagalbos, nė vie
nos širdies, kuri ieškojo supra
timo ar paguodos. J i visą save 
aukojo ki t iems, gyveno dėl 
kitų. 

Daug kar tų teko bendrauti 
su Birute Jasa i t iene , ne tik 
Čikagoje, bet ir Lietuvoje. Tie 
pašnekesiai buvo kažkuo ypa
t ingi , kažkuo įs imint ini . J i 
kalbėdavo lengvai, išraiškin
gai, pajuokaudama ir drauge 
įdėmiai į s ik lausydama į 
kiekvieno pašnekovo proble
mas ar džiaugsmus. Nors ir 
sunkiai sirgdama, ji niekada 
neprarado vil t ies pasveikt i , 
planavo kelionę į Vilnių ir iki 
paskutinio atokvėpio dirbo 
kitų labui. 

Paskut inįsyk lenkiamės 
savo mielajai Birutei . Len
kiamės už Jos didžiąją ir ne
pri lygstamą t a rnys t ę žmo
nėms ir tėvynei Lietuvai, už 
neįkainojamą pagalbą sunkiai 
sergant iems Lietuvos vai
kams . J i gyveno vis iems 
mums. Ji ir liks su mumis. 

Irena Aleksandravičienė 
„Lietuvos Vaikų vilties" 

skyriaus atstovė Lietuvoje 

Af A 
STASYS PREDKELIS 

Mirė 2003 m. rugsėjo 15 d., 6:45 vai. vakaro, sulau
kęs 91 metų. 

Gyveno Lemonte, anksčiau Marąuette Park apylin
kėje Čikagoje, taip pa t Brazilijoje ir Venezueloje. 

Gimė Daugpilyje, Latvijoje. Amerikoje išgyveno 41 
metus. 

Nuliūdę liko: duktė Stasė Ramanauskienė, žentas 
Rimantas, anūkas Petras, sūnus Jonas, mart i Patricia, 
anūkas John su žmona Marilyn ir proanūkai Haley, 
Johnny ir Timothy; anūkas Ričardas su žmona Tracey, 
sūnus Romas, marti Laima, anūkė Rūta; Lietuvoje se
suo J a n e su šeima, brolis Teofilis su šeima, brolis Ed
vardas su šeima ir kiti giminės. 

A. a. Stasys buvo vyras a.a. Onos. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 19 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t amus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

Af A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
JŪRATEI BUDRIENEI, jos šeimai, artimie
siems ir giminėms. 

XII Tautinių Šokių šventės 
rengimo komitetas 

* Kiekvienas p i rmakla
sis š i emet gaus po atšvaitą su 
Krašto apsaugos sistemos sim
bolika. Rūpindamiesi vaikų 
saugumu keliuose, tokią dova
ną rugsėjo 1-osios proga suma
nė Krašto apsaugos ministerija 
ir Lietuvos kariuomenė. Lab
dara bus skirta kaimų ir rajonų 
mokyklų moksleiviams. Jiems 

ypač svarbu turėti atšvaitus, 
nes rajonų keliai yra prastai 
apšviesti, be to, ne vienas vai
kas namo grįžta jau sutemus 

(K-Elta) 

* P remje ro Algirdo Bra
zausko l iepos i r rugp jūč io 
at lyginimai vėl buvo išdalvti 
gausioms šeimoms. iKD-Elta) 

A f A 
ANTANAS JUODVALKIS 
Mirė 2003 m. rugsėjo 14 dieną, e idamas 92-truosius 

metus . 
Gimė Jurgiškių kaime, Salako valsčiuje, Zarasų 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Dirbo plieno liejykloje. Buvo veiklus visuomeninin

kas , žurna l i s tas . Lietuvoje baigęs ekonomikos studijas 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune , dirbo Valstybės 
taupomosiose kasose ir Panevėžio Cukraus fabrike bu
hal ter iu. Vadovavo Jaunosios Lietuvos sąjungos Ma
žeikių skyriui ir buvo Kauno rajono vado pavaduotoju. 
Jstojęs į LST Korp! Neo-Lithuania, buvo valdybos pir
mininku ' Lietuvoje ir skyriaus p i rmininku Amerikoje. 
Taip pa t dirbo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir East 
Chicago skyr iaus valdybose, ALTe, Amerikos Lietuvių 
tautinėje sąjungoje, Lietuvių fonde, Žurnalistų sąjun
goje. Visų organizacijų įvert intas gausiomis padėkomis 
ir žymenimis. Ilgus metus bendradarbiavo išeivijos 
spaudoje: „Dirvoje", „Drauge", „Aiduose", „Naujoje Vil
tyje" ir k i tur . Vadovavo įvairių knygų ir leidinių redak
cinėms kolegijoms. LB Kultūros ta ryba 1990 m. pas
kyrė j a m Žurnalis to premiją. 

Giliai l iūdi: sūnus Uosis, mar t i Jacąuelyn Rice ir 
vaikaičiai Rebecca, Ben, Isaac, duk tė Eglė ir žentas 
Henryk Skwarczynski, Lietuvoje — brolis Balys, sese
rys Genė Ragauskienė ir Elzė Skurkienė su šeimomis 
bei gausus giminių būrys Amerikoje, Lietuvoje, Lenki
joje, Kanadoje. 

Velionis Antanas bus pašarvotas penktadienį, rug
sėjo 19-tą dieną, nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Pe tkus laidojimo 
namuose , 12401 S. Archer Ave., Lemont , IL. (Atsisvei
kinimas — 7 v.v.). Paskutinis l ankymas šeštadienį, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuet te Parke 
9 v.ryto. Gedulingos Mišios bus laikomos 9:30 v.r. Po 
Mišių a.a. An tanas Juodvalkis bus palydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines ir palaidotas prie savo žmonos 
Onos Norkutės . 

Nuoširdžiai kviečiame draugus , gimines ir pažįs
t a m u s da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Draugo" dienraščiui 
ar Lietuvos Vaikų vilčiai. 

N u l i ū d ę art imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus . 
Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

Af A 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

iškeliavo į amžinybę. Mūsų iškilioji moteris pali
ko savo pėdsakus ir dėl to mes žinome, kad pa
saulyje buvo žmogus. Nuoširdi užuojauta šeimai 
ir artimiesiems netekties išgyvenime. 

ALRK Moterų sąjunga 

Af A 
VACIUI MALECKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai 
BRONEI, dukroms GRAŽINAI ir REGINAI, jų 
šeimoms bei kitiems giminėms 

Kazys Kielius 

PADĖKA 
Brang iam ir mylimam vyrui ir tėvui 

A f A 
JUOZUI GASPERUI 

iškeliavus į amžinybę, mūsų nuoširdžiausia padėka 
kun. Rimantu i Adomavičiui už maldas koplyčioje, atna
šau tas gedulingas šv. Mišias už jo sielą ir palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame Jer . Gaižučiui. atsisveikinusiam koply
čioje V.K.L. sąjungos Čikagos skyriaus vardu ir seseriai 
M. Noreikienei, jautr iai atsisveikinusiai giminių vardu. 

Nuoširdžiausiai dėkojame giminėms, papuošusioms 
jo kars tą gražiausiomis gėlėmis. 

Ačiū visiems, kurie pagerbdami jo atminimą aukojo 
šv. Mišioms ir labdarai, taip pat visiems, pareiškusiems 
užuojautą spaudoje, raštu ir žodžiu bei savo nuošir
dumu palengvino mūsų skaudžias dienas. 

Mūsų nuoširdžiausia padėka kars to nešėjams. 
Ačiū visiems, palydėjusiems jį į amžino poilsio 

vietą. 
Dėkojame Petkaus laidojimo namų direktoriams už 

malonų patarnavimą. 
Visiems labai dėkingi 

Ž m o n a i r s u n ū s 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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OJiO&OZOO) 

Jau atspausdinta Viole
tos Urmanos koncerto pro
grama. Koncertas vyks rug
sėjo 21 d. 3 v.p.p. Morton gim
nazijos auditorijoje (J. Ster-
ling Morton H.S. Auditoria, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero, 
IL.). Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" (2711-15 West 
71st Street, Chicago, IL 
60629); tel. 773-476-2655; fax. 
773-436-6909. Dėl bilietų ir 
aukų galima kreiptis į organi
zacinio komiteto narę Ireną 
Kriaučeliūnienę tel. 630-734-
9626 arba adresu. 806 Ken-
mare Dr., Burr Ridge IL 
60527. 

I Violetos Urmanos kon
certą rugsėjo 21 d. autobusas 
iš Marquette Parko, nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
(aikštelėje bus galima palikti 
automobilį) išvyks 1 v. p.p., o 
iš Brighton Parko, nuo Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčios. 1:30 v. p.p. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
(2711 West 71st Street, Chica
go, IL 60629) tel. 773-476-
2655; fax. 773-436-6909. 

Autobusas į V. Urmanos 
koncertą rugsėjo 21 d. iš PLC 
išvyks 2 v.p.p ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

Rugsėjo 21 d. Lemonte Vio
letos Urmanavičiūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

Morton auditorijoje bi
lietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus priimami. 

Don Varnas Amerikos le
giono postas Nr 986 ir Pagal
binis moterų vienetas įvesdins 
naujus valdybos narius rug
sėjo 28 d., šeštadienį. 3 v.p.p., 
„Seklyčios" restorane, 2711 
W. 71st Str.. Chicago, IL. 2004 
m. valdybą sudaro: komande-
ris - Clifford Glass; I vicekom. 
- Julius Lintakas: II vicekom. 
- John Yerkes; adjutantas -
Edvvard Pocius: iždininkas -
Joseph Stanaitis: kapelionas -
kun. Vitas Paškauskas; kiti 
valdybos nariai: Bruno Mikė
nas ir Edmund Lozano. Įves
dinimo apeigas atliks kun. Vi
tas Paškauskas. Lad Boblak ir 
John Thompson. Moterų vie
neto valdyba: pirm. - Cynthia 
Paškauskas; I vicepirm. -
Kathryn McKevitt. II vice
pirm. - Antoinette Glass; sek
retorė - Antoinette Glass; 
iždininkė - Valerija Stanaitis; 
istorike - Dorothy Dubinski; 
kapelione - Stephany Kaspu
tis: vėliavų nešėjos: Lucille 
Shotas, Erin RadclifT ir Doro
thy Dubinski. Įvesdinimo 
apeigas atliks: Anelė Pocius, 
Carol Dulinski ir Margaret 
Valentine. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

Arvydas ir Nelė Paltinai, 
atlikę keliolika koncertinių 
įsipareigojimų Lietuvoje, grį
žę į Vokietiją, rengiasi kelio
nei į Kanadą ir JAV. Estradi
nių dainų koncertai Hamil
tone ir Toronte rengiami 
rugsėjo 27, 28 d., o Čikagoje. 
Jaunimo centre — spalio 5 d.. 
3 vai. p.p. 

Kviečiame į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos pa
bendravimo pietus spalio 5 d., 
12 vai.. PLC didžiojoje salėje. 
Tuo pačiu paminėsime ir 
mūsų kapelionio kun. Algirdo 
Palioko, SJ, tris sukaktis: 10 
m. PJM misijos sielovadoje; 
30 m. kunigystės; 35 m. pri
klausymo Jėzaus draugijai. 
Kun. A. Paliokas paruošė savo 
straipsnių rinkinį, kurio iš
leidimui bus skiriamas šių 
pietų pelnas. Pietus gamins 
Aldona Šoliūnienė, gros Bro
niaus Mūro orkestras. Stalus 
ar vietas prašome užsisakyti 
pas B. Kronienę tel. 630-968-
0184. 

Argi neįdomu pamatyti, 
kaip pasikeitę buvusieji mok
slo draugai, ar jie dar atpa
žįstami, savi? Buvusius Kas-
selio gimnazijos mokinius ir 
mokytojus kviečiame: atvykite 
šį šeštadienį, rugsėjo 20 d. į 
šv. Mišias t. jėzuitų koplyčioje 
4 vai. p.p.. o po Mišių vyksime 
į „Klas" restoraną, 5734 W. 
Cermak Rd„ Cicero, kur bus 
vaišės, atnaujinamos pažintys 
ir malonus pabendravimas. 
Skambinkite šiais telefonais 
ir praneškite apie dalyva
vimą: 708-863-9849: 630-
257-6451: 708-652-6825. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia linksmą ge
gužinę rugsėjo 21 d„ 12 vai., 
Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. Gros Algimantas 
Barniškis, bus vaišės, laimės 
šulinys. Visi kviečiami pasi
linksminti ir pabendrauti. 

Lietuvoje ūkininkai sa
ko, kad „derlius gerai užde
rėjo". Vadinasi, vaisiai, javai, 
daržovės gerai užaugo ir 
ūkininkas džiaugiasi. „Vaiko 
vartai į mokslą" ruošiami 
„Derliaus" pietūs duos gerų 
vaisių, jeigu savo atsilankymu 
paremsite šios organizacijos 
labdaringus darbus. Pietūs 
bus sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
po 11 vai. Mišių. PLC, Le
monte. Bilietus dar galima 
įsigyti šį sekmadienį. 

Europos krepšinio pir
menybių baigmines rung
tynes (Lietuva-Ispanija) apie 
šimtinė Čikagos lietuvių ste
bėjo Jaunimo centro apa
tinėje salėje. Lino Kevličiaus 
vadovaujamo ..Combat Fith-
ters" klubo būstinėje esančia
me plačiame TV ekrane. 
Žiūrovai nepaprastai džiau
gėsi Lietuvos krepšininkų 
pergale. 

„Džiaugiamės ir didžiuo
jamės Lietuvos krepšininkų 
auksine pergale, tegyvuoja 
Lietuva — Europos nuga
lėtoja!" Prof. dr. Jono Rač
kausko vadovaujamas Litua
nistikos tyrimų ir studijų cen
tras bei jo darbuotojai tokiais 
žodžiais pasveikino Vilniuje 
veikiančią Lietuvos krepšinio 
federaciją. 

„Romuva Productions" 
pjesė „When Lithuania Ruled 
the World. part r V (autorius 
Kęstutis Nakas) Chicago Cul-
tural Center Studio Theatre 
77 East Randolph St„ pir
mame aukšte. Spektakliai 
vyks iki rugsėjo 28 d. ketvirta
dieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais 7:30 v.v.; sekmadie
niais 2 v. p.p. (spektaklis ne
įvyks rugsėjo 18 d„ ketvirta
dienį). Bilietai 15 dol„ studen
tams ir pensininkams - 10 
dol. Rugsėjo 21 d. ypatingas 
„benefit". Spektaklis prasidės 
6 v.v., po spektaklio - pri
ėmimas su vaišėmis; į šį ren
ginį bilietai 25 dol. ir pelnas 
skiriamas Amerikos lietuvių 
meno draugijai. Vaidina Kęs
tutis Nakas. Audre Budrytė ir 
profesionalių jaunų Čikagos 
aktorių grupė. Informaciją ga
lite gauti ir bilietus užsisakyti 
tel. 312-576-0011. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija pra
deda veiklą po vasaros atos
togų pertraukos. Visi kvie
čiami į susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 19 d., penkta
dienį. 6:30 vai. v. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos salėje. 6820 S. Washtenaw. 
Programoje: pranešimai, pasi
tarimas dėl apylinkės reikalų, 
vaišės. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 20 ir 27 d. (šeš
tadieniais) nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. pratęsiamas naujų stu
dentų registravimas. Čikagos 
apylinkėse gyvenantys jau
nuoliai registruosis į akivaiz
dinį skyrių (t. y. lankys pa
skaitas šeštadieniais), o į nea
kivaizdinį skyrių paštu re
gistruosis gyvenantys kitose 
valstijose JAV. Kviečiame li
tuanistinių mokyklų abitu
rientus ir neseniai atvykusius 
iš Lietuvos jaunuolius gilinti 
lituanistines žinias. Trejų 
mokslo metų kreditus už-
skaito kai kurie universitetai 
ir kolegijos. Daugiau informa
cijos suteiks Milda Šatienė tel: 
708-409-0216. 

Kauno J. Jablonskio pra
dinės mokyklos, „Aušros" 
(berniukų ir mergaičių), 
„Saulės" (VIII), Jėzuitų (K), 
S. Dariaus ir S. Girėno (IV), V. 
Kudirkos (V) gimnazijų muzie
jai kaupia duomenis apie mo
kytojus ir moksleivius - pasi
priešinimo okupantams daly
vius. Prašome buvusius su-. 
kilėlius. partizanus, „plecha-
vičiukus", pogrindininkus, po
litinius kalinius, Sibiro trem
tinius, nacių kacetų kalinius 
atsakyti į klausimus ir pasiųs
ti 2 nuotraukas (9x13 cm). 
Tiksliname šių mokyklų auk
lėtinių - pasmerktųjų gete -
likimą (žuvo, išliko, slapstėsi). 
Klausimai: 1) rezistento 
(tremtinio) vardas, pavardė; 2) 
gimimo (mirties) metai ir vie
ta: 3) kur ir kada mokėsi? 4) 
kurioje veikloje dalyvavo (nu
kentėjo)? Siųsti Jonui Vencke-
vičiui. Aušros g. 40-18, LT-
3005. Kaunas, Lithuania (tel. 
837-732-594). 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį, Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave.. 
Chicago, IL. prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. re
gistracija ir posėdis. 

Edvvard Moskal. ilgametis 
Amerikos lenkų susivienijimo 
(Polish National Alliance) pir
mininkas, buvo perrinktas dar 
vienam terminui. Jam teko 
179 balsai. Jo varžovas Stan
ley Jendzejec. buvęs Coventry. 
R.I. meras, surinko 88 balsus. 
Pirmininku perrinktas Ed
vvard Moskal yra pasireiškęs 
žydams nepalankiais pareiš
kimais. Amerikos lenkų susi
vienijime priskaičiuojama ne
toli 200.000 narių. Organizaci
jos centras veikia Čikagoje. 

Kelly High School 1953 
m. abiturientai rengia auksi
nio jubiliejaus vakarą, kuris 
vyks rugsėjo 21 d. European 
Chalet, 5445 S. Harlem Ave., 
Chicago. Pradžia 5 v. vak. 
Kaina 45 dol. asmeniui. Če
kius rašyti: Kelly H. S. Reun-
ion Class of 53. Siųsti Terry 
Szostecki Kula. 6521 West 
106th Pl„ Chicago Ridge, IL 
60415. Abiturientų tarpe buvo 
ir lietuvių kilmės studentų. 
Jeigu tokius pažįstate, jubilie
jaus komitetas prašo jiems šią 
informaciją perduoti. Skam
binti: Terry S. Kula 708-499-
1761 arba Tom Kotlarski 773-
523-4813 arba Carol Mielkus 
630-963-5013. 

Marąuette Packo sporto aikšte, kurioje kadaise treniruodavosi ir rungty
niaudavo Liths/Lituanicos futbolo komandos. P. Petručio nuotr. 

MARQUETTE PARKAS, TAI NE 
MARKET PARKAS 

Mėgstama sakyti: „Kaip pa
vadinsi, taip nepagadinsi". 
Visgi Marąuette Parkas yra 
ne Market Parkas, kaip kai 
kurie mūsiškiai, daugiausia 
trečiabangiais vadinami mūsų 
tautiečiai, tikrąjį parko pava
dinimą, galima sakyti, pavertė 
„turgumi". Atrodo, jog jiems 
geriau skamba „Market" (tur
gus), o ne „Marąuette", pran
cūzų tautybės misijonieriaus 
pavardė. Nieko baisaus. Pri
pras, kaip priprato ankstyves
nieji mūsų ateiviai teisingai 
ištarti parko pavadinimą. 

Anksčiau mėgome parką va
dinti lietuviškuoju Marąuette 
Parku. Tiesą pasakius, vargu 
ar ankstyvesniais metais lie
tuviai sudarė parko ribose gy
venusių žmonių daugumą. 
Šioje apylinkėje gyveno dau
gybė lietuvių, arba sakykime, 

lietuvių kilmės amerikiečių. 
Laikui bėgant, viena po kitos 
lietuvių šeimos „išsivietino" į 
artimesnius ir tolimesnius 
priemiesčius. Kadaise lietuvių 
tankiau apgyventa Marąuette 
Parko apylinkė gerokai pra
retėjo. Jų vietas bematant 
užėmė nelietuviai. Teigiama, 
kad šiuo metu Marąuette Par
ke gyvena 31 proc. baltųjų, 52 
proc. juodųjų ir 10 proc. ispa
niškai kalbančiųjų. Atrodo, 
kad baltųjų tarpan yra įrašyti 
arabų kilmės, o taip pat iš Azi
jos žemyno kilę gyventojai. 
Nežinia, kiek čionai tebegyve
na, save lietuviais laikančių, 
žmonių? 

Neseniai Marąuette Parke 
buvo surengtas antrasis iš 
eilės „Vienybės" piknikas ne
pasižymėjo ypatingai gauses
niu žmonių skaičiumi. Tą 

dieną teko parke pastebėti 
įvairių rasių, įvairių tautų at
stovų. Vaikštinėjant po parką, 
teko sutikti ir vieną kitą mūsų 
tautietį. Ką gi, nedaug beliko 
lietuvių Marąuette Parke. Dar 
mažiau jų atsilankė į surengtą 
„Vienybės" pikniką. 

Bėga laikas. Kinta apylinkė. 
Kinta ir joje gyvenantys žmo
nės. Prieš daugelį metų kai 
kuriems Marąuette Parkas 
buvo „draudžiamoji" zona. Tie 
žmonės, veržte veržėsi į bal
tųjų gyvenamąją apylinkę. Pa
galiau jiems pavyko įsitvir
tinti šioje, palyginti aukštes
nės klasės, apylinkėje. Dabar 
Marąuette Parko gatvėse jau 
pučia kiti vėjai. Nebėra „Pa
langos", „Rūtos", „Neringos", 
„Nidos", „Dainos", „Ramunės", 
„Paramos" ir kitais lietuviš
kais vardais pavadintų užkan
dinių bei parduotuvių. Nebėra 
ir kitų lietuvių valdytų versla-
viečių. Ak, nebėra ir lietuvių 
futbolo klubo „Liths-Lituani-
cos" futbolininkų bei jų būs
tinės. Gerokai praretėjo ir lie
tuvių visuomeninio pobūdžio 
įstaigos. Tačiau tebėra Lithua-
nian Plaza, Lithuanian Plaza 
Court, Maria Kaupas Hono-
rary Street. Tebestovi Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčia ir parapijos mokykla, 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lynas, Šv. Kryžiaus ligoninė. 
Taipgi tebeveikia „Seklyčia" ir 
čia pat įsikūrę Lietuvių Bend
ruomenės padaliniai. Veikia ir 
„Lietuvių balso" redakcija. Ne
galima nutylėti ir ne per se
niai atidarytų „Lithuanian 
Plaza Deli" ir „Antano kampo" 
parduotuvių. Savotiškai su
menkėjo 69-tosios (Lithuanian 
Plaza Ct.) judėjimas. Kadaise 
šioje gatvėje buvo keliolika lie-

ĮRANKIŲ ĮSIGIJIMO VAJUS 
Šiais metais teko lankytis 

Obelių kaime, „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamame „Ateities 
vardan" dienos vaikų centre. 
Atvykome šeštadienį. Nuėjom 
į vaikų centrą, kur radome 
daug vaikų; radome savanorę 
vadovę; radome kleboną; ra
dome tris apie 20 metų jau
nuolius, dirbančius virtuvėje, 
bulves skutančius ir pjaus
tančius, ruošiančius pietus. 

Susipažinom su vaikais ir 
pabendravom. Jie turėjo pa
ruošę pasirodymą. Kambarys 
buvo virve pertvertas, paklode 
perskirtas. Vienoje pusėje pa
sodino mus, o kitoje pusėje, 
praskleidus paklodę-užuolai-
dą, prasidėjo pačių vaikų su
kurtas pasirodymas. Šis pasi
rodymas buvo pagal mūsų pa
ruoštą programą „D.R.A.S.A." 
Vaikai vaidino, tačiau aiškiai 
matėme iš jų vaidybos, kad jie 
visgi nėra tik pamokyti, bet 
išgyvenę. Vaikai ateina į cent
rus, ieškodami užvėjos nuo jų 
jauname gyvenime siaučian
čių audrų. Jie ateina į centrus, 
nes čia randa jiem palankią, 
malonią aplinką, draugus. Jie 
ateina į centrus, atitrūkdami 
nuo gatvių pagundų. Mes no
rime jiem padėti. Mes norime, 
kad jie ateitų į centrus ir 
rastų užvėją nuo gyvenimo 
audrų. 

Klebonas pasisiūlė aprodyti 
aplinką. Stovėjo bažnyčia, 
rausvai nudažyta — kažkodėl 
rausva yra mėgstama spalva 
bažnyčiom dažyti! Toliau pa
rodė jo įsteigtą knygynėlį, ku
riame turi gal porą šimtų 
įvairių knygų. Jas kaimo gy
ventojai gali pasiskolinti, pa
siskaityti. Gali ateiti ir į kny
gyną pasiskaityti, tačiau šis 
susideda iš mažiuko kam
barėlio ir man atrodė, kad tik
rai būtų maloniau namuose 
skaityti, dar maloniau kur 
nors kaime po dideliu ąžuolu. 

Toliau vedė į kleboniją. Kaž
kokių geradarių dėka galėjo 
įsigyti klavišus (keyboard). 
Šie dar stovėjo neišpakuoti, 
bet jau klebonas galvoja apie 
vaikų chorelį, kuris galėtų per 
Mišias giedoti. 

Jautėme, kad klebonas yra 
labai paslaugus ir padedantis 
vaikams. Jis nuvedė mus už 
klebonijos, kur rodė mums, tik 
iš keturių sienų susidedantį, 
padoraus dydžio kambarėlį. 
„Čia, — klebonas tarė, — no
riu įrengti vaikams medžio ap
dirbimo kambarėlį". 

„Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacija nori jam padėti šį 
kambarėlį įrengti. Centre ma
tėme paauglių berniukų, ku
riems daugiau reikalaujantis 
ar iššaukiantis užsiėmimas 
būtų patrauklesnis. Norėtu
mėm, kad jie ir toliau ateitų į 
centrą ir susidomėtų centru. 
Anot klebono, kaime yra gerų 
stalių, kuriuos būtų galima 
prikalbinti, kad jie ateitų ir 
vaikus pamokytų medžio ap
dirbimo. Duotų ir bedarbiam 
suaugusiems gyvenime vertės 
jausmą, pamokyti jaunimą ir 
atitrauktų nuo bereikšmio, be 
užsiėmimo laiko leidimo. 

Taigi skelbiame įrankių įsi
gijimo vajų. Padėkite mums 
tai įvykdyti. Vajaus koordina
torė: Irena Grigaitienė, 3990 
Gregory Drive, Northbrook, Il
linois 60062. Telefonas 847-
803-9719. 

Irena Grigaitienė 

Liko neatsi imti ..Draugo"" 
vasaros šventus laimikiai. Pa
tikrinkite bilietus. Šie bilietai 
su laimikiais: 

057342. 309385. 309492. 
310048, 604160, 604191, 
605636. 605638. 605665. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vyten i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200. Lemont IL 

tuvių „saliūnų" (smuklių). Jei
gu neklystu, beliko dvi smuk
lelės. Nebėra toje pačioje gat
vėje veikusios lietuvių kepyk
los ir kitų prekyviečių. Ne
bėra... Daug ko nebėra! 

Nieko nepadarysi. Tokia jau 
mūsų dalia. Gyvename mies
te (krašte), truputį pakeitus 
Majakovskio žodžius, gyve
name ten, kur „visos tautos, vi
sos rasės vienam didžiam bū
ry". Tarprasinėje sumaišatyje 
gerokai sumažėjo gyvai pulsa
vęs lietuviškasis veikimas. Vis 
dėlto šioje apylinkėje ne nau
jiena išgirsti lietuviškai kal
bančius žmones. Tik nelabai 
patartina Marąuette Parke 
sutemus „špaciravoti". 

Anądien, kuomet Marąuette 
Parke buvo surengtas „Vie
nybės" piknikas, sutikau porą 
jaunesnio amžiaus tėvynainių. 
Pasilabinome ir susipažinome. 
Jiedu naujakuriai, neseniai 
atvykę ir apsigyvenę lietu
viškuoju Marąuette Parku va
dintoje apylinkėje. Čia rašan
tysis jiems papasakojo, kas 
anksčiau buvo ir kas beliko. 
Šiedu mūsų tautiečiai yra ne 
vieninteliai iš neseniai atvy
kusiųjų ir čionai bandančiųjų 
pastoviau įsikurti. Aš jiems 
paaiškinau „Marąuette" ir 
„Market" žodžių skirtumą. Iš
siskyrėme, tardami iki malo
naus pasimatymo. 

Tiesa, jiedu rūpinasi, kur bū
tų galima „įdarželinti" penke
rių metų dukrelę. Kur? Nagi 
ne per toliausiai esančiajame 
lietuvių Jaunimo centre. Čia 
šeštadieniais veikia mažame
čiams ir paaugusiems litua
nistinė mokykla, lietuvių Jau
nimo centre laukiami (labai 
laukiami!) ir vyresnio amžiaus 
lankytojai. Petras Petrutis 

Nuolatines PLC gegužinių ir kitų renginių bilietėlių pardavėjos Irena Ga
linienė ir Aldona Palekiene laukia klijentų 2003 m. PLC gegužinėje. 

Baniutės Kronienės nuotr 

PASKUTINĖ VASAROS GEGUŽINĖ 
Pasaulio lietuvių centrą Le

monte galima pavadinti gegu
žinių karalija. Per šiltą, sau
lėtą šią vasarėlę čia įvyko net 
šešios gegužinės. Dvi JAV LB 
Lemonto apylinkės, dvi PLB 
renginių komiteto, JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos ir 
lietuvių respublikonų. 

Šių metų paskutinė gegu
žinė vyko rugsėjo 7 d., ją ren
gė PLC renginių komiteto, ku
riam vadovauja Bronė Nai
nienė. Jai talkininkavo komi
teto narės: Alė Karaliūnienė, 
Irena Serapinienė, Marcelė 
Jonušienė, Zita Dapkienė, Bi
rutė Navickienė, Danutė Glut-
kienė, Irena Galinienė, Aldo-

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSallo #2300 Chicagn, n. 60603 
Galimos konsultacijos šeštadierua i s 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

na Paleikienė, Marytė Ruz
gienė, Valė Kliknienė, Regina 
Kreivėnienė, Vilija Marcher-
tienė ir Bronė Motušienė. Prie 
baro visus vaišino centro va
dovas Algirdas Saulis, Gedi
minas Deveikis ir Albertas 
Glavinskas. Muziką su daino
mis iš estrados siuntė Antano 
Andrekaus kapela. 

Svetelių buvo apie tris 
šimtus. Jie buvo vaišinami lie
tuviškais šaltibarščiais su 
bulve ir centro gamybos kol
dūnais bei pyragais su kava. 

Teko dalyvauti visose gegu
žinėse ir stebėti jų lankytojus. 
Jų daugumą sudarė Pal. Ma
tulaičio misijos sekmadienio 
11 vai. ryto pamaldų lankyto
jai ir jų svečiai net iš tolimų 
vietovių ir Lietuvos. Centro 
sodelio medžių pavėsis ir pa
togūs gegužinių stalai bei mu
zikos estrada yra labai tinka
ma vieta vasaros pobūviams. 
Rudenėlis ateis su centro di
džiosios salės baliais, kultū
riniais renginiais ir koncer
tais. 

Vasara Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, būtų tuščia 
be gegužinių. Rengėjams jos 
padeda pagerinti finansinius 
reikalus, o lankytojams su
teikia puikias pabendravimo 
sąlygas. Br. J. 

mailto:Gibaitis@aol.com

