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Siame 
numeryje: 
LSS Kanados rajono 
stovykla. Išleistuvės 
židiniečių sueigoje. 
ASS Čikagos skyriaus 
žinios. Neužmirštama 
stovykla. 

2 psl. 

Garbės teismui reikės 
saliamoniškos 
išminties. Didžiausia 
XX a. neteisybė. Ant 
blizgančio parketo 
suplėkusios sielos. 

3 psl. 

Kitokia nuomonė apie 
V. Urmanos koncertą. 
Seimininkių kertelėje: 
obuoliai. 

4 psl. 

Omahos svečiai — LR 
amb. V. Ušackas. 

5 psl. 

Susitikimas su Regina 
Narušiene. Iš Lietuvos 
Vyčių 112 kuopos 
veiklos. Reikalinga 
skubi pagalba. 

6 psl. 

Sportas 
* Ispanijoje pas iba igu

s iame Tarptautinės kul tū
r i zmo federaci jos pasaul io 
kultūrizmo bei ..fitneso" čem
pionate nugalėtojos vardą kūno 
„fitneso" rungtyje (ūgio katego
rijoje per 164 cm) iškovojo 22 
metų Šiaulių sporto klubo 
„Elada" narė Inga Neveraus-
kaitė. Šioje rungtyje pasaulio 
čempionato debiutante pranoko 
net 25 konkurentes. Ši pergalė 
I. Neverauskaitei tapo šiemet 
jau antrąja didele sėkme — pa
vasarį Turkijoje ji iškovojo ab
soliučios Europos ,.fitneso" 
čempionės vardą. 

* Ventspilyje, o l impinio 
c e n t r o bazėje, vykusiame 
Latvijos sunkiosios at le t ikos 
čempionate du Lietuvos atsto
vai — Romas Pangonis ir Egi
dijus Remėza — iškovojo pir
mąsias vietas, o Aurimas Bu-
lauskas ir Robertas Zenkevi
čius tapo prizininkais. 

* P irmadien į L i e t u v o s 
kūno kultūros ir sporto de
partamente pagerbti šių me
tų Europos vyrų krepšinio čem
pionų — Lietuvos rinktinės žai
dėjų — pirmieji treneriai. Lie
tuvos nusipelniusio t rener io 
ženklai jteikti Ramūnui Šalū-
gai (Giedriaus Gusto pirmasis 
treneris). Stasiui Kaupiui (Ar
vydo Macijausko i, Vytautui Po-
tel iūnui (Kšištofo Lavrinovi-
čiaus). Feliksui Mitkevičiui 
(Šarūno Jasikevičiaus), Rolan
dui Čėsnai (Dainiaus Šalengos) 
ir Jonui Žižliauskui (Ramūno 
Šiškausko). Padėkos medaliais 
apdovanoti jau šj vardą turėję 
treneriai — Algimantas Serco-
vas (Sauliaus Štombergo ir Eu-
relijaus Žukausko), Gintautas 
Žibūda (Dariaus Songa los). Ro
mualdas Bruneckas (Virgini
jaus Praškevičiaus) ir Saulius 
Pladys (Dainiaus Šalengos). 

* I Tarptautinės sunkio
s ios atletikos federacijos po
puliarumo varžybų sąrašą 
į trauktame ,,Grand Prix Rosii" 
turnyre Maskvoje Lietuvos sun
kiaatletis 27 metų Ramūnas 
Vyšniauskas iškovojo I vietą 
svorio kategorijoje iki 105 kilo
gramų. 

Lie tuvos 
ka r iuomene i re ikės 

„oro pol ic i ja i" 
t inkamų l ėk tuvų 
Kaunas-Vi ln ius , rugsėjo 

30 d. (BNS) — Lietuvos kari
nėms oro pajėgoms (KOP) tik
riausiai teks spręsti lėktuvų, 
galinčių vykdyti „oro policijos" 
užduotis, atnaujinimo proble
mą, teigia Lietuvos KOP vadas 
pulkininkas Edvardas Mažei
kis. 

Kaip sakė E. Mažeikis, Lie
tuvai kitų metų pavasarį tapus 
NATO nare, sąjungininkai už
tikrins Lietuvos saugumą karo 
atveju. 

Tačiau valstybės oro erdvės 
saugumas turi būti užtikrina
mas ir taikos metu, ir tuo pri
valo rūpintis pačios valstybės 
— NATO narės. 

„Prašymas, kad Lietuvos 
oro erdvės 'oro policijos' funkci
jas vykdytų kaimyninės šalys, 
turinčios tam t inkamų orlaivių, 
būtų susijęs su labai dideliais 
diplomatiniais, teisiniais ir 
ekonominiais sunkumais", pa
brėžė E. Mažeikis. 

Jo teigimu, kai kuriose są
junginėse valstybėse įstatymai 
draudžia taikos metu naudoti 
karinius lėktuvus kitose valsty
bėse. 

Nuke l ta į 5 psl. 

Už ū k i n i n k a v i m ą 
nepa l ank iose 
vie tovėse j a u 

išmokėta 5.5 mln . litų 
Vilnius, rugsėjo 30 d. 

(BNS) — Žemdirbiams ir žemės 
ūkio bendrovėms, ūkininkau
jančioms mažiau palankiose 
vietovėse, šiemet j a u išmokėta 
apie 5.5 mln. litų kompensaci-
ju. 

Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai dar liko išmokėti 
apie 2.9 mln. litų, pranešė 
Žemės ūkio ministerija. 

Daugiausiai kompensaci
nių išmokų gavo Kelmės 
(590.000 litų), Rokiškio 
(486,000 litų), Šilutės (480,000 
litų), Šilalės (468.000 litų) žem
dirbiai ir žemės ūkio bendro
vės. 

Kompensacijomis siekiama 
užtikrinti nuolatinį žemės ūkio 
paskirties žemės naudojimą 
mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse, skatinti aplinkosau
gos reikalavimus atitinkančias 
ūkininkavimo sistemas, išsau
goti kraštovaizdį ir kaimo 
bendruomenes. 

JAV ir Lietuva bendradarbiaus 
kovoje su pinigu klastojimu 

Tėvas Stanislovas savo 85 metų jubiliejaus vakare kar tu su pranciškonų vienuoliais — kunigu Astijumi Kungiu 
(kairėje) ir kunigu Juliumi Sasnausku (dešinėje). Tomo Bauro (ELTA! nuotr. 

Tėvą Stanislovą su jubi l iejumi sve ikino 
šimtai žmonių 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (Elta) 
— Lietuvos kultūros ir meno, 
politikos, visuomenės veikėjai, 
šimtai vilniečių pirmadienio va
karą sveikino kapucinų vienuolį 
Tėvą Stanislovą, 85-erių metų 
jubiliejaus proga iš Paberžės at
vykusį į Vilnių. 

Pilnoje sostinės Šv. Pranciš
kaus ir Bernardino bažnyčioje 
vykusiame vakare dalyvavo 
Tėvo Stanislovo bičiuliai — 
premjeras Algirdas Brazauskas, 
prezidento žmona Laima Pak-
sienė, poetai Justinas Marcin
kevičius. Marcelijus Martinai
tis, literatūrologė Viktorija 
Daujotytė, filosofas Arvydas 
Juozai t is . religijotyrininkas 
Gintaras Beresnevičius, broliai 
pranciškonai, psalmes giedojo 
dainininkė Giedrė Kaukaitė ir 
pats Tėvas Stanislovas. Iš
t raukas iš jubiliato pamąstymų 
knygos „Atsidūsėjimai" skaitė 

aktorius Vladas Bagdonas. 
Visi kalbėjusieji pabrėžė Tė

vo Stanislovo socialinį ir dvasinį 
teisingumą, viso gyvenimo pas
tangas išklausyti ir padėti vi
siems paguodos ieškantiems. 

„Buvote ir esate paguodos 
šaltinis, visų mūsų Mokytojas, 
turintis stiprų socialinės ir dva
sinės teisybės pojūtį", sakė poe
tas J. Marcinkevičius. 

Daug šiltų žodžių buvo skir
ta naujai jubiliato knygai „At
sidūsėjimai". G. Beresnevičius 
šiuos t rumpus dvasinius teks
tus vadino iš širdies giedamais 
himnais, J . Marcinkevičius 
šiuos kūrinius apibūdino kaip 
maldą, o V. Daujotytė juos api
brėžė kaip l i teratūrines medi
tacijas. 

Pagrindinis visą knygą jun
giantis įvaizdis — kelias, kuriuo 
einantis nuolat klausia: „Kas 
esi Tu, kuris esi?". Šis kelias 

nuvargina kūną, bet subrandi
na dvasią. „Gyvenimą reikia 
atidirbti", sako Tėvas Stanislo
vas, nors sunkių ligų spaudžia
mas, bet dar planuojantis įkurti 
Paberžėje dvasinį centrą ke
lioms dešimtims Dauno sindro
mą turinčių vaikų. 

Iš Radviliškio kilęs Tėvas 
Stanislovas — Algirdas Myko
las Dobrovolskis baigė Kauno 
Jėzuitų gimnaziją, įstojo į Plun
gės kapucinų vienuolyną, karo 
metais studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje. 1944 m. įšventin
tas kunigu. 1948 m. nuteistas 
10 metų lagerio ir ištremtas į 
anglių kasyklas netoli Vorku
tos. 1956 m. grįžęs į Lietuvą, 
netrukus buvo vėl suimtas ir 
antrą kartą ištremtas į hiaurę. 
Po tremties kunigavo įvairiose 
Lietuvos parapijose, bet labiau
siai išgarsėjo savo dvasine veik
la Paberžėje. 

Čečėnų interneto svetainė buvo 
uždarvta neteisėtai 

Vilnius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto 2-asis 
apylinkės teismas antradienį 
nusprendė, kad Valstybės sau
gumo departamentas t VSD* ne
teisėtai uždarė Čečėnijos nepri
klausomybės rėmėjų interneto 
svetainę ..Kavkazcenter" 
(www.kavkazcenter.com ). 

Teismas nutraukė admi
nistracinę bylą minėtai svetai
nei interneto paslaugas teiku
sios bendrovės „Elneta" direk
toriui Rimantui Pašiui. 

VSD. savo ruožtu, antradie

nį išplatino pareiškimą, kuria
me teigė nesutinkąs su teismo 
išvada ir žadąs ją apskųsti . 

„VSD nesutinka, kad tarny
binės stoties i šėmimas buvo 
atliktas pažeidžiant įstatymus, 
departamento nuomone, inter-
netines pas laugas teikiantis 
asmuo taip pat yra atsakingas 
už įstatymu draudžiamos infor
macijos platinimą", teigiama 
pareiškime. 

Antradienį vykusiame po
sėdyje teisėjas Audrius Cininas 
pažymėjo. Nuke l ta į 5 psl. 

P r e m j e r a s k r i t ikuoja 
t u r t o ve r t in imo 

metod iką 
Vi ln ius , rugsėjo 30 d. 

'BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas suniekino Vals
tybinės mokesčių inspekcijos 
naudojamą turto ir pajamų ver
tinimo metodiką, pagal kurią 
j is tapo „beveik milijonieriu
mi". 

„Aš tiesiog dėkingas. Aš 
| net nežinojau, kad aš milijo

nierius beveik", ironizavo mi
nistras pirmininkas per inter
viu Lietuvos valstybiniam radi-

I jui. Nukelta į 5 psl. 

Vi ln ius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasada ir Lietuvos 
vyriausybė susi tarė vykdyti 
bendrą projektą Lietuvos polici
jai remti kovoje su nusikalti
mais, susijusiais su pinigų pa
dirbinėjimu. 

Pagal antra'dienį Vilniuje 
pasirašytą susitarimą bus su
rengtas specializuotas Lietuvos 
pareigūnų mokymas ir tiekia
ma įranga, padedanti atskleisti 
ir tirti nusikaltimus bei vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą by
lose, susijusiose su JAV valiutos 
klastojimu. 

Bendra mokymų ir įrangos 

vertė yra 61.000 dolerių. 
Dokumentą Vilniuje pasira

šė vidaus reikalų ministras Vir
gilijus Bulovas ir JAV ambasa
dorius Stephen Mull. 

Kaip pažymima JAV am
basados p raneš ime spaudai , 
Lietuvos policija yra reikšmin
ga sąjungininkė kovoje su dole
rių klastotojais ir platintojais. 
Anot pranešimo, ypatingas šio 
projekto t ikslas yra padidinti 
Lietuvos policijos gebėjimą at
skleisti, t irti ir stabdyti JAV 
valiutos padirbinėjimą. 

Mokymus, numaty tus šia
me projekte, ves JAV slaptosios 
tarnybos. Nuke l ta i 5 psl . 

Lietuva turėtų siekti, kad 
Izraelis išduotų genocidu 

kaltinamus asmenis 
Viln ius , rugsėjo 30 d. 

(BNS) — Parlamentinio Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas prašo 
užsienio reikalų ministrą ir 
Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininką paaiškinti, kokių 
diplomatinių veiksmų jie ėmė
si, kad Izraelis įvykdytų Lietu
vos generalinės prokuratūros 
prašymus išduoti genocidu kal
t inamus asmenis. 

„Iš Generalinės prokura
tūros dokumentų darytina išva
da, kad Izraelio teisėsaugos pa
reigūnai vengia išduoti Lietu
vai asmenis, kurie kalt inami 
žmonių žudymu Lietuvoje jos 
okupacijos metu", paklausime 
UR ministrui Antanui Valio-
niui ir Seimo URK pirmininkui 
Gediminui Kirkilui rašo A. Sa
kalas. 

Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas G. Kirkilas teigė 
manąs, jog Lietuva turėtų pa
kartotinai kreiptis į Izraelį dėl 
genocidu kaltinamų asmenų, 
tarp jų — ir Nachmano Du-
šanskio. išdavimo. „Manau, jog 
Lietuva turėtų pakartoti Izrae
liui prašymą dėl Nachmano 
Dušanskio išdavimo", sakė G. 
Kirkilas. 

Praėjusių metų birželį 
Izraelio teisingumo ministras 
Meir Shitrit pranešė genera
liniam prokurorui Antanui Kli
mavičiui, jog Izraelis atsisako 
patenkinti prašymą išduoti Lie
tuvos gyventojų genocidu prie
škario ir pokario metais kalti
namą buvusį KGB darbuotoją 

N. Dušanskį. 
N. Dušanskis gyvena Iz

raelyje ir yra šios valstybės pi
lietis. 

Sprendimą neišduoti N. 
Dušanskio Lie tuvai Izraelis 
aiškino tuo, jog pagal šios vals
tybės į s ta tymus yra pasibaigęs 
senaties te rminas , jam inkrimi
nuojami nusikalt imai nėra su
siję su Nuke l ta į 5 psl . 
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Mmmam 
Vilniaus Rotušes pas ta tą antra
dienį papuošė kompozicija iš dau
giau kaip 20.000 iš popieriaus iš
lankstytų gervių, ats iųstų iš įvai
rių Lietuvos miestų ir miestelių. 
Tokia įs imintina popierinių gervių 
kompozicija simboliškai pažymėta 
ta rp tau t ine kovos prieš krūties vė
žį diena — ..Rožinio kaspino" die
na. Beveik du mėnesius trukusį 
renginį ..Nepaleisk svajonės" su
rengė kosmetikos ir buities prekių 
t inklas UAB ..Drogas", taip prisi
jungdamas prie visuomeninio krū
ties vėžio užkardymo projekto „Ne
delsk". 

Algirdo Sabaliausko ELTA> nuotr 

Pasaulio naujienos 
JRemantis AFP, Reuters. AP. (ntertax. ITAR-TASS. BNS 

žtnių agentūrų pranešima.*! 

EUROPA 
Berlynas. Pasak doktrinos 

klausimus nagrinėjančiai Vati
kano institucijai vadovaujančio 
kardinolo Joseph Ratzinger. 
kurį antradienį cituoja spauda, 
popiežiaus Jono Paul iaus II 
sveikata labai pras ta . „Jis la
bai prastai jaučiasi. Mes turė
tume melstis už popiežių", sakė 
J. Ratzinger interviu Vokietijos 
žurnalui ..Bunte". J . Ratzinger 
tvirtino, kad 83 metų popiežius 
užsikrovė sau per didelę naštą, 
bet jo buvo neįmanoma sustab
dyti. Vis labiau si lpstantis 
Šventasis Tėvas buvo ypač silp
nas rugsėjo pradžioje, kai lan
kėsi Slovakijoje — tąkart skai
tant pamokslus, j am prireikė 
pagalbos. Praėjusią savaitę jis 
neatvyko į bendrąją audienciją, 
kurią, anot Vatikano, teko at
šaukti sutrikus žarnyno veik
lai. 

I^ondonas. Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
antradienį pareiškė, kad „pri
imtų tokį patį sprendimą" dėl 
Irako, nors daugelis eilinių dar-
biečių partijos narių yra nusi
teikę prieš šį karą T. Blair, ku
rio populiarumas smarkiai su
mažėjo nuo to laiko, kai buvo 
nuvers tas Irako diktatorius 
Saddam Hussein. pripažino, jog 
jo sprendimas prisidėti prie 
JAV vadovaujamo įsiveržimo į 
Iraką įskaudino, papiktino ir 
nuvylė daugelį jo šalininkų. 

Briusel is . Belgijos teis
mas, nagrinėjantis 23 su ,.al 
Qaeda" siejamų kovotojų bylą, 
antradienį pripažino Tunise gi
musį buvusį profesionalų futbo
lo žaidėją Nizar ben Abdelaziz 
Trabelsi kaltu planavus išpuolį 
prieš NATO aviacijos bazę ir 
paskyrė jam 10 metų kalėjimo 
bausmę. Šioje karinėje bazėje 
įsikūrę amerikiečių kariai, ma
noma, kad joje laikomi bran
duoliniai ginklai. Kaltintojai 

sakė, kad 33 metų N. ben Abde
laziz Trabelsi, prieš sutikda
mas imtis mir t in inko vaid
mens. Afganistane kelis kartus 
buvo susitikęs su teroristų tin
klo „ai Qaeda" vadu Osama bin 
Laden. 

JAV | 
New York. Arabų valsty

bės kritikavo Vakarų valstybes, 
kaltindamos tuo. kad jos leidžia 
likti Izraeliui už branduolinio 
ginklo neplatinimo susitarimų 
ribų. Daugelis stebėtojų mano, 
jog Izraelis turi branduolinį 
ginklą, bet j is nepasirašė nė 
vieno pagrindinio susitarimo, 
tarp jų — Branduolinio ginklo 
neplatinimo sutar t ies , kurios 
tikslas — kontroliuoti šią gink
luotę. „Keisčiausia tai , jog 
Tarptautinė atominės energe
tikos agentūra (TATENA) deda 
milžiniškas pas t angas stebė
dama valstybes, pasirašiusias 
sutartį... Drauge mes matome, 
kad agentūra ignoruoja Izraelio 
atsisakymą prisijungti prie su
tarties. Tokie veiksmai kelia 
grėsmę viso regiono saugumui 
ir pastovumui", pareiškė Saudi 

Arabijos užsienio reikalų mi
nistras, princas Saud al-Faisal 
metinėje Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje. Pasau
lis dabar daro didelį spaudimą 
Iranui ir Šiaurės Korėjai, siek
damas priversti juos atsisakyti 
savo branduolinių programų. 

Vašingtonas . Teisingumo 
departamentui pradėjus tyrimą 
dėl informacijos apie Centrinės 
žvalgybos valdybos (CIA) agen
tės tapatybę nutekėjimo. Bal
tieji rūmai nurodė savo darbuo
tojams paruošti visą su šiuo 
skandalu susijusią informaciją, 
antradienį pranešė JAV prezi
dento George W. Bush atstovas 
spaudai Scott McClellan. Skan
dalas kilo, kai buvo atskleista 
buvusio JAV ambasadoriaus 
Gabone Joseph Wilson žmonos 
Valerie Plame pavardė. Moteris 
dirbo slapta CIA agente, kurios 
specializacija buvo masinio nai
kinimo ginklai. J. Wilson mano, 
kad slaptą informaciją apie jo 
žmoną paviešino prezidento ad
ministracijos pareigūnai, norė
ję tokiu būdu jį sukompromi
tuoti arba atkeršyti. Agentes 
vardas žiniasklaidoje buvo pa

skelbtas po to, kai jos vyras vie
šai sukritikavo G. W. Bush pa
reiškimą, kad Irakas siekė Af
rikoje įsigyti branduolinių me
džiagų. 

N e w York. Artimais ry
šiais su JAV prezidentu George 
W. Bush, jo šeima ir administ
racija susijusių verslininkų 
grupė įsteigė konsultacinę ben
drovę, kuri patarinės firmoms, 
norinčioms užsiimti verslu Ira
ke, įskaitant tas firmas, kurios 
siekia vykdyti iš mokesčių mo
kėtojų kišenės finansuojamus 
statybų projektus, antradienį 
rašo „The New York Times". 
Konsultacinės bendrovės „New 
Bridge Strategies" vadovu tapo 
Joe M. Allbaugh. kuris 2000 
metais padėjo G. W. Bush jo 
rinkimų kampanijos metu ir iki 
gegužės ėjo Fc'oralinės krizių 
valdymo agerštūros direkto
riaus pareigas 

Vašingtonas {JAV amba
sados Tunise s*eną automobiliu 
rėžęsis vietos gyventojas grei
čiausiai mėgino nusižudyti ne
gavęs JAV viž*os, kuri butų lei
dusi jam išvykti pas amerikietę 
žmoną, antradienį pranešė 

pareigūnai Pasak jų. 39 metų 
Nabil Ben Jabal lah „pasiruošė 
dujų balioną, bet buvo tik leng
vai sužeistas", kai vėlų pirma
dienio vakarą jo krovininis au
tomobilis „Ford Ranger" tren
kėsi j ambasados sieną ir užsi
liepsnojo. Prie ambasados bu
dėję apsaugininkai ištraukė N. 
Ben Jabal lah iš degančios ma
šinos nuolaužų ir suėmė 

Vaš ingtonas . Garsus JAV 
musulmonų politinis veikėjas 
Abdurahman Alamoudi, kuris 
padėjo parengti Pentagono mu
sulmonų kapelionų programą, 
buvo suimtas ir apkalt intas ne
teisėtu pinigų paėmimu iš Li
bijos bei kelione \ šią valstybę. 
A. Alamoudi sekmadienį buvo 
suimtas Dulles tarptaut iniame 
oro uoste, po ilgos kelionės už
sienyje. Kadangi A. Alamoudi 
buvo pastebima figūra Vašing
tono politikos scenoje, ši byla 
bus skaudus smūgis Amerikos 
musulmonų bendruomenei Jis 
ne kartą buvo priimtas Bal
tuosiuose rūmuose, o per 2000-
ųjų metų rinkimų kampaniją 

dosniai rėmė {vairius politi
kus. 

http://WWVV.DRAUGAS.ORG
http://www.kavkazcenter.com
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

I Š L E I S T U V Ė S VAŠINGTONO 
SKAUČIŲ Ž I D I N I E Č I Ų S U E I G O J E 

Vašingtono skautės Židi-
nietės, kurioms vadovauja 
vyr. skautininke Meilė Mic
kienė ir jos pavaduotoja 
paskautininkė Vida Čejaus-
kienė, rugpjūčio 24 d. 5 vai. 
p.p., 2003 m., suruošė gražias 
išleistuves dr. Gintai ir Do
natui Skučams, kurie persike
lia nuolatiniam gyvenimui i 
San Amonio, Texas. 

Išleistuvės įvyko vaišin
guose Tado ir Meilės Mickų 
namuose, Washingtono prie
miestyje, Springfield, VA. Į 
šias išleistuves susirinko ne 
tik židinietės, bet ir jų vyrai. 
Visiems buvo didelė staigme
na sužinoti, kad renkamės 
sueigai, Ginos ir Donato išleis
tuvėms. O Gina ir Donatas tei
gė, kad ir jiems buvo staigme
na, kai grįžę šią vasarą iš 
Lietuvos jie sužinojo, kad 

dabar yra geriausios sąlygos 
jiems persikraustyti į JAV 
Aviacijos karininkų pensinin
kų miestelį, esantį San An-
tonio, Texas. Įdomu tai, kad 
šis miestelis buvo įkurtas ka
rininkų našlėms per Vietnamo 
karą, o dabar išaugo į didžiulį 
pensininkų miestą, su viso
kiais patogumais, o ypač kur 
gydymas yra iki gyvos galvos. 
Nors laiko buvo mažai pasi
ruošti, bet skautės židinietės 
labai greitai susiorganizavo, 
sunešė vaišių patiekalus ir 
skanumynus, ir šiltą sekma
dienio pavakarį dar spėjo 
gražiai atsisveikinti su Gina ir 
Donatu. Buvo smagu praleisti 
popietę tarp draugų, bet kartu 
ir liūdna, kad iš mūsų tarpo 
išvyksta Gina ir Donatas, ku
rie tiek daug prisidėjo prie 
Washingtono lietuvių visuo-

Kanados rajono skautų-čių 
stovykla „Romuva 2003" įvyko 
rugpjūčio mėnesio pirmąją 
savaitę „Romuvos" stovykla
vietėje. Susirinko iš Toronto 
„Šatrijos" ir „Rambyno" tuntų, 
iš Hamiltono — „Širvintos-
Nemuno" tunto, iš Montrealio 
„Geležinio Vilko" tunto ir iš 
Ročesterio „Dainavos" vieti-
ninkijos 105 stovyklautojai, 
vadovai, instruktoriai bei ūkio 
ir virtuvės darbininkai. Vieną 
kitą dieną palynojo. bet kitos 
dienos buvo gražios, ir visi 
smagiai laiką praleidome. 

Iškylavome baidarėmis, 
matėme saulę, žvaigždes ir 
menulį teleskopu, stebėjome 
žvaigždynus observatorijoje, 
rengėme krepšinio ir tinklinio 
varžybas, sportavome ir išdy
kavome sporto popietėje, kū
rėme įdomius meniškus kūri
nius, maudydavomės ežere, 
drožinėdavome. dainuodavo
me prie smarkiai degančių 
laužų, susimąstydavome prie 
lėtai smilkstančių lauželių, 
virdavome skanius pusryčius, 
pietus bei vakarienes pa-
stovyklių lauko virtuvėse, ke
pėme picą bei vištieną ant 
lauko virtuvių laužų, valgėme 

Vašingtono židinietės skautės pirmąją naujųjų veikios metų sueigą 
pradėjo išleistuvėmis buvusiai „Židinio" pirmininkei Ginai ir jos vyrui 
Donatui Skučams. Nuotraukoje — visi sueigos dalyviai. B. Cikoto nuotr. 

LSS KANADOS RAJONO STOVYKLA 

Buvusiai Vašingtono skaučių „Židinio" pirmininkei Ginai Skučienei išleistuvių proga sesės įteikė vertingą meno 
kurinį. Iš kairės: Dona tas Skučas, Gina Skučienė ir Audronė Pakštiene. B. Cikoto nuotr. 
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meninės veiklos ir gyvenimo. 
Tarnaudamas JAV aviaci

joje ir pasiekęs aukščiausią 
lakūno laipsnį būdamas pul
kininku leitenantu, Donatas 
Skučas su savo šeima turėjo 
daug kartų keltis į skirtingas 
vietoves. Kaip jis teigė: „tur
būt kraustėmės ne mažiau 
kaip trylika kartų". Šeimai te
ko 3 metus gyventi Vokieti
joje, nors jis pats turėjo išbūti 
tenai 7 metus. Vokietijoje jie 
buvo nuolatiniai dalyviai visų 
Vasario 16 gimnazijos rengi
nių. Taip pat tapo ir Vokietijos 
LB garbės nariais. Donatas 
teigė, kad nesvarbu, kur jie 
gyveno, jie niekad nepamiršo 
Lietuvos reikalų, mokė savo 
vaikus kalbėti lietuviškai, 
puoselėjo ir išlaikė lietuvybę 
savo šeimos tarpe. Į Washing-
ton, D.C, Skučų šeima at
sikėlė iš Hampton, VA, 1986 
metais, kai Donatas išėjo iš 
aktyvių pareigų JAV aviacijoj 
ir perėjo dirbti į privačią kom
piuterių bendrovę Washing-
tono priemiestyje, Falls 
Church, VA. Atvykę į Wa-
shingtoną Gina ir Donatas 
tuoj įsijungė ir į Washingtono 
lietuvių telkinio veiklą. Dona
tas buvo išrinktas Washing-
tono LB pirmininku 1986— 
1988 m. kadencijai. Taip pat 
įsijungė į Lietuvos atstatymo 
darbus, o nuo 2001 metų tapo 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro patarėju, šias pareigas 
vykdo ir dabar. Kartu yra 

stipriai įsijungęs ir į JAV LB. 
Ėjo JAV LB ir LR Seimo 
komisijos pirmininko pareigas 
1996—1997 m., o 1997—2000 
m. LB Tarybos prezidiumo 
pirmininko pareigas. Šiuo 
metu yra JAV LB Tarybos 
narys. Spalio gale vyksta į 
Lietuvą tolimesniems dar
bams, kaip krašto apsaugos 
ministro patarėjas. Taip, kad 
ir šis jų kraustymasis nesu
stabdo Donato įsipareigojimų. 

Nuo jo neatsilieka ir žmo
na, dr. Gina Skučienė. Įdomu 
buvo sužinoti, kad Gina įsigijo 
botanikos ir kalbotyros dokto
ratą University of California, 
Berkeley, CA. Nuo pat atvyki
mo į Washingtoną iš Hamp
ton, VA, kur Gina buvo ir Ka
rininkų moterų klubo pir
mininke, ji ir jos vyras įsijun
gė -į Washingtono lietuvių 
veiklą. Nuo 1987 ir 1991 metų 
dirbo VLIKo raštinėje, dėstė 
lietuvių kalbos pamokas US 
Department of Agriculture 
Graduate School. Išrinkta ži-
diniečių vadove, sumaniai 
vadovavo trejus metus. 
Dažnai sueigos vykdavo Sku
čų namuose. Daugel metų pri
vačiai davė lietuvių kalbos 
pamokas Lietuvos Vyčių na
rėms ir visiems, kurie norėjo 
išmokti lietuvių kalbą. Dirbo 
15 metų Berlitz kalbų mokyk
loje akademinio skyriaus vedėja. 
Nors globodama ir senutę 
motiną, ji visur suspėja ir 
kartu lydi Donatą į įvairias 

ASS ČIKAGOS SKYRIAUS ŽINIOS 

„šefo" Ričardo ir šeimininkių 
gardžiai paruoštą kugelį bei 
šaltibarščius su bulvėmis, lei
domės sraunios upės slenks
čiu, jojome arkliais, meškerio
jome, šokome ir žaidėme golfą. 

Daug ko išmokome — pei
liukus naudoti, baidarėmis 
plaukti, naujų dainelių, ant 
ugnies virti, laužus pakūrenti, 
mazgus rišti, klausytis ko
mandų rikiuotėse, kelti ir leis
ti vėliavas vėliavų aikštėje. 
Naujas draugystes užmezgė
me, su senais draugais ben
dravome, daugybę specialybių 
įsigijome, pakėlimus užsidir
bome, pagyrimų nusipelnėme 
ir patyrimo laipsnių progra
mas tęsėme. Per greitai šios 
stovyklos gražios dienos pra
bėgo — teko palapines nuleisti 
ir namo keliauti... 

Stovyklai vadovavo „Šatri
jos" tunt. psL.Rūta Balta-
duonytė-Lemon. Komendanto 
pareigas ejo ps. Viktoras Šim
kus, kapelioną.^ — ps. kun. 
Juozapas Žukauskas, OFM. 
Pastovyklėms vadovavo, ins
truktavo bei kffus stovykli
nius darbus atliko apie 20 
vadovų/vių. 

„T.Žv" 2003.08.02 

Metinė šventė 

Akademinio Skautų sąjū
džio šių metų metinė šventė 
vyks šeštadienį, spalio 18 d. 
Willowbrook salėje Willow 
Springs, IL. Skyriaus iškil
minga sueiga prasidės 5 v.v. 
Sueigos eigoje — pasižadėji
mai, pakėlimai ir valdybų 
rinkimai. Po sueigos — vaka
rienė, šokiai ir trumpas apibū
dinimas Jubiliejinės stovyklos 
Kalifornijoje. Dalyvavimas 40 
dol. asmeniui (studentams 30 
dol.). Rezervacijos būtinos. 
Apie dalyvavimą prašoma iki 
spalio 11-tos dienos pranešti 
fil. Justinui Kirvelaičiui tel. 
708-310-0072. 

Metinėje šventėje daly
vaus iš Kalifornijos atvyk
sianti ASS vadijos pirmininkė 
fil. Zita Rahbar. 

Tradicinis kapų 
lankymas 

ASS Čikagos skyriaus 
tradicinis kapų lankymas 
vyks sekmadienį spalio 12 d. 
(vieną savaitę prieš metinę 
šventę), šv. Mišios už miru
sius skyriaus narius 11 vai. 
ryto bus aukojamos Pal. J . 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
PLC, Lemonte. Visi nariai 
kviečiami šiame mirusiųjų 
pagerbime dalyvauti. Infor

macijai skambinkit fil. Vyte
niui Kirvelaičiui tel. 630-257-
0064. 

AČIŪ 

Ačiū — tiktai žodis, 
Nuoširdžiai ištartas 
Gilią prasmę rodys 
Daug ko bus ir vertas. 

Ačiū Sutvėrėjui 
Už miškus ir dangų,, 
Už stovyklos dienas 
Už tą laiką brangų. 

Už mielus vadovus, 
Ežero lelijas; — 
Gera palapinėj 
Ir lietučiui lyjant. 

O kai šviečia saulė, — 
Tai valio, valuže! 
Traukiam mes į gamtą 
Tvirti, nepalūžę. 

Kas ten statė tiltus, 
Kas vainikus pynė, 
Vakare prie laužo 
Skamba sutartinė! 

Padėkokim Dievui 
Už tą brangų, laiką, 
Kad namo sugrįžo 
Skautas — nebe vaikas. 

konferencijas ir susirinkimus. 
Galima tik stebėtis Ginos 

ir Donato energija, pasiry
žimu ir ištverme, kad šalia 
šeimos ir profesinio darbo, jie 
dar tiek daug atlieka ir vi
suomeninių darbų. Išleistuvių 
proga visų dalyvių vardu 
Meilė Mickienė padėkojo 
jiems ir įteikė tautodailininko 
Mindaugo Jankausko labai 
gražų medžio kūrinį — „Ver
pėją". Dar ilgai bendravome 
su Gina ir Donatu Skučais, 
lyg bandydami prailgint jų 
buvimą su mumis. Atsisvei
kinom tik vėlyvą vakarą su 
tradicinėmis — „Lietuva 
brangi" ir „Ateina naktis"... — 
linkėdami geros kelionės ir 
gražaus įsikūrimo San 
Antonio, Texas, kur gal jie ir 
ten įsteigs naują lietuvių ben
druomenę, ir žodžiai, kuriuos 
dainavom „Lietuva brangi, 
mano tėvyne..." visur Juos 
lydės. 

Elvyra Vodopalienė 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes 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. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

630-941-2609 

EUGENE C. DECKER, DDS, 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. 

STOVYKLA, KURIOS NIEKADA NEUŽMIRŠIU 

J.V.8. fil. Birutė A. 
Vindašienė 

Kiekvieną vasara visame 
pasaulyje vyksta daugybė 
įvairiausių skautiškų stovyk
lų. 2003-ieji — ypatingi metai, 
nes lietuvių skautams tai yra 
Jubiliejinės stovyklos metai — 
ir nesvarbu kur, ar Amerikoje, 
ar Lietuvoje, lietuviai skautai 
susirenka tam, kad pajustų 
bendrumo dvasią, pagerbtų 
tradicijas, užmegztų naujas 
pažintis ir atgaivintų senas, 
pasimokytų vieni iš kitų įvai
riausių dalykų, kad tiesiog 
praleistų šiek tiek laiko 
drauge. 

Vos pasibaigus Lietuvoje 
vykusiai Tautinei stovyklai 
„Skilties dvasia 2003", atsi
sveikinusi su tėvais, draugais 
ir Lietuvos akademikais, iš
skridau į JAV, kur po savaitės 
Kalifornijoje. San Bernardino 
kalnuose, turėjo prasidėti Lie
tuvių Skautų sąjungos stovyk
la. Galimybę keliauti į šią 
stovyklą man suteikė Akade
minio Skautų sąjūdžio Vydūno 
fondas (pirmininkas fil. V. Mi-
kūnas). Išvykstant iš Lietuvos 
buvo neramu, nes taip toli 
vykau pirmą kartą, be to, vi
siškai viena. Visas jaudulys 
dingo, kai, nusileidus lėktuvui 
Čikagos oro uoste, mane pasitiko 
fil. J. Variakojis. Pasijutau iš 
tikrųjų laukiama. Buvau 
sutikta labai šiltai tiek Jono, 
tiek jo žmonos Gitanos. Buvo 
gera girdėti lietuvių kalbą, 
skambančią už tūkstančių ki
lometrų nuo Lietuvos, gerti ar
batą ir priglausti pavargusią 
galvą minkštoje lovoje. 

Buvo labai keista, bet ma
lonu pasitikti rytą Amerikoje. 
Manęs jau laukė kelionė lėk
tuvu į Omaha, iš kur su skau
tininke I. Lileikiene turėjome 
išvykti į stovyklą. Su siaubu 
galvojau, kaip reikės nuva
žiuoti tūkstantį kilometrų au
tomobiliu, bet po to supratau. 

jog tai vienas malonumas. Tos 
kelios dienos kelionės tikrai 
neprailgo. Niekada net nesva
jojau, kad pamatysiu tiek vals
tijų, įvairių kraštovaizdžių, 
žmonių, kad turėsiu galimybę 
išvysti Las Vegas. Vis dėlto di
džiausi netikėtumai dar laukė 
ateityje. Kai rugpjūčio 6 die
nos rytą pasiekėme stovykla
vietę, supratau, kad niekada 
nebūčiau pagalvojusi, jog turė
siu galimybę stovyklauti Kali
fornijos kalnuose. Negąsdino 
net tai, kad buvo siaubingai 
karšta, trūko oro ir skaudėjo 
gerklę. Meluočiau, jei saky
čiau, kad tuo metu nenorėjau 
namo. atgal į Lietuvą, bet, pra
ėjus kelioms dienoms, suvokiau, 
kad patirti tai, ką galiu čia, 
Amerikoje, yra tikrai vertinga 
ir naudinga man asmeniškai, 
o taip pat aš galėsiu visą įgytą 
patirtį perduoti Lietuvos skau
tams, ypač akademikams. 

Kadangi mane į Jubiliejinę 
stovyklą Amerikoje pasikvietė 
akademikai (ASS pirmininkė 
fil. Z. Rahbar), tai natūralu, 
kad gyvenau būtent jų pasto-
vyklėje. Bene smagiausia 
stovyklos dalis buvo susipaži
nimas su visais. Patekau į tik
rai įdomių ir linksmų žmonių 
kompaniją. Neįmanoma papa
sakoti visko, ką mes veikėme 
stovykloje, todėl norėčiau pa
brėžti tuos dalykus, kurie labiau
siai įstrigo atmintin. Didžiau
sią įspūdį man paliko naujų 
narių pakėlimai į senjorus ir 
tikrąsias nares. Visa širdimi 
suvokiau, jog visame pasauly
je lietuvius akademikus su
jungia tie patys tikslai, siekiai, 
tas pats pasižadėjimas veikti 
kartu. Buvo labai keista, nes 
apeigos labai skiriasi nuo tų, 
kurias turi Lietuvos akade
mikai, tačiau bendra dvasia 
buvo tikrai pakili ir kai kurių 
žmonių pasiryžimas ir atsi

davimas iš tikrųjų vertas 
susižavėjimo. Negaliu nepami
nėti tokių renginių, kaip aka
demikų krikštynos ir „Blynų 
balius". Ir dabar dar prisimi
nus kai kurias šių atrakcijų 
detales norisi nuoširdžiai nu
sijuokti. Taip pat tikrai inte
lektualios kasdienos diskusi
jos apie įvairius svarbius da
lykus, tokius kaip ASS ideolo
gija, identitetas, kalbos svarba 
ir jos slidumas, buvo ta pro
gramos dalis, kurios labai 
trūksta stovyklose Lietuvoje. 

Stebėdama visa tai, kas 
vyksta Amerikos lietuvių sto
vykloje, neišvengiamai viską 
lyginau su Lietuvos stovyk
lomis. Buvo keista, kad maistą 
gaminasi ne patys stovyklau
tojai (nors meksikietiškas mais
tas buvo tikra atrakcija), kad 
neteko nė karto užuosti tikro 
laužo dūmų, kad nė karto ne
pamačiau rūko, kuris yra neiš
vengiamas Lietuvos stovyklų 
vakarų dalis. Taip pat šiek 
tiek kitokios dainos, skamban
čios bendruose laužuose ir pa-
stovyklėse. Tačiau per dešimtį 
dienų aš prie visko labai pri
pratau ir skausmingai supra
tau, kad čia, Kalifornijos kal
nuose, aš visam laikui palik
siu savo širdies dalelę. 

Šiek tiek laiko praleidusi 
Los Angeles, išskridau į Čika
gą. Jau kitą dieną grįžau į 
Lietuvą. Kai lėktuvas leidosi 
Vilniaus oro uoste, lijo jau šal
tas rudens lietus, tačiau buvo 
gera vis dar jausti Kalifornijos 
saulės pėdsakus ant veido, pri
siminti šiltus žmonių veidus ir 
suvokti, jog kartais dideli ats
tumai nereiškia nieko, kai 
žmones jungia tie patys sie-» 
kiai, vertybės, idealai. 

Ad meliorcm' 

t.n. Jurgita KarpavičiOtė 
Vilnius, Lietuva 
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DIDŽIAUSIA DVIDEŠIMTO 
AMŽIAUS NETEISYBĖ 

E. RINGUS 
A. Solženycin, didžiausio 

Rusijos, o gal 20-to amžiaus 
rašytojo pasaulio populiaru
mas svyravo nuo š'.mto iki 
nulio. Jo veikalai, parašyti dar 
prieš ištrėmimą (1974 m.), 
buvo spausdinami nelegaliai, 
kopijuojami, perduodami iš 
rankų į rankas. Vėliau buvo 
spausdinami užsienyje, ver
čiami į visas pagrindines kal
bas. Autoriaus pasisekimas ir 
populiarumas dominavo kny
gų rinką. Atsirado storiausios 
biografijos knygos, aprašan
čios autoriaus gyvenimą iki 
mažiausių smulkmenų, nuo jo 
atvykimo Amerikon iki grįži
mo Rusijon. Anglų žiniasklai-
dos firma BBC. savo sąskai-
ton, nutarė Solženycin grįži
mą uždokumentuoti, filmuo
jant jo kelionę specialiai pa
samdytame traukinyje. Tur
būt anglai ir pats Solženycin 
tikėjosi atgaivinti krentantį 
autoriaus populiarumą. Ta
čiau taip neįvyko. 

Minios, laukiančios auto
riaus stotyse, pradedant nuo 
Vladivostoko, per Sibirą pro
gresyviai mažėjo. Rusijos žinia-
sklaida nedaug dėmesio krei
pė į Solženycin grįžimą, nes 
buvo užimta kasdienine kova 
dėl pragyvenimo. Laikraščiai 
buvo perpildyti kriminaliniais 
įvykiais. Pirmieji pasirodymai 
TV irgi nebuvo sėkmingi. 
Publika mieliau žiūrėjo Pietų 
Amerikos sentimentalius fil
mus negu pamokslus apie ne
tolimą praeitį, amoralią da
bartį ir liūdną ateitį. Laikraš
čiai vengė spausdinti atsiųs
tus straipsnius. Gal todėl ra
šytojas nutarė baigti savo 

darbą su knyga, gvildenančia 
jautrų žydų mažumos klausimą. 

Ir taip 2001 m. parduotu
vėse atsirado du tomai: „Du 
šimtai metų drauge". Knygose 
gvildenama žydų padėtis Ru
sijos imperijoje. Nuo pat pra
džios Solženycin buvo puola
mas dėl antisemitinių tenden
cijų, kartais labai nepagrįstai. 
Netgi jo literatūriniame dei
mančiuke — „Viena diena Iva
no Denisovičiaus gyvenime" — 
kritikai antisemitizmą randa 
fakte, kad nėra nei vieno žydo. 
Paskutiniame autoriaus vei
kale kritikai randa neteisingą 
žydų reikšmės įvertinimą re
voliucijoje, komunistinės sant
varkos įgyvendinime Rusijoje 
ir bandyme siekti to paties 
kitose Europos šalyse. 

Didžiausią komunistų nu
sikaltimą prieš savo piliečius 
Solženycin vadina Pietinės 
Rusijos, daugiausia ukrainie
čių ūkininkų, kolektyvizaciją 
1932—1934 m., komunistinės 
gadynės pradžioje. Kadangi 
pokario laikotarpiu žmonijai 
buvo pateiktos įvairios statis
tikos, Solženycin nutarė pa
teikti savas. Viena jų. ir baisiau
sia, yra ne frontuose žuvusių 
skaičius. Visų pirma, pagal 
aukų skaičių stovi holokaus-
tas — 6 mln.; antroje — kolek
tyvizacijos aukos Ukrainoje; 
trečioje — milijonai lageriuo
se. Apie tas aukas nedaug kas 
žinojo tuo metu, dar mažiau 
žino šiandien. 

Tą klaidą atitaisyti nutarė 
pats Solženycin, perėjęs aštuo
nerių metų „stažą" įvairiuose 
lageriuose ir surinkęs infor
macijas iš dviejų šimtų liu-

DRAUGAS. 2003 m. spalio 1 d., trečiadienis 

Romualdas Kriaučiūnas 

Lietuvos Žemės ūkio univers i te te Kaune rugsėjo pabaigoje atidaryta rudenine paroda „Agropanorama 2003". 
Parodoje dalyvavo per 200 bendrovių, buvo gausiai atstovaujama žirgininkystei, žuvivaisai, ka imo verslams, 
žemės ūkio mokslui . Vladimiro Gulevi&aus (Elta) nuotr. 

dininkų. Rezultatas: trijų to
mų knyga, kurios centre yra 
pats autorius. Tik jo dėka pa
saulis buvo supažindintas su 
komunistine sistema bei jos 
pavojais. Solženycin dėka 
Amerikai buvo daug lengviau 
vesti „šaltą karą" ir be trečio 
pasaulinio karo išlaisvinti mi
lijonus europiečių. Už jo kny
gas turėtų būti dėkingi visi 
buvusios imperijos gyventojai, 
ypač mažumos, nes Stalinas 
išimčių nedarė. 

Ir štai gyvenimo saulėly
dyje garbingas rašytojas su
laukė ne paminklų, bet šlykš
čių apkaltinimų. Jie pasirodė 
emigrantų iš Sov. Sąjungos 
spaudoje su tokiais pavadini
mais: „Solženycin ant KGB 
kablio". „Garsenybei skundiko 
titulas neprigyja" ir 1.1. Sol

ženycin yra apkaltinamas an
tisemitizmu, kas yra „randa
ma" kiekvienoje knygoje. Pats 
šlykščiausias apkaltinimas, 
pagal KGB pateiktus šalti
nius, yra Solženycin praneši
mas Ekibastuzo lagerio vado
vybei apie ukrainiečių ruošia
mą sukilimą. Juo remdamasi, 
lagerio vadovybė sušaudė pen
kiolika kalinių. Tokio praneši
mo Solženycin byloje nėra, o 
pats autorius vadina jį įprastu 
KGB melu. Skundų iš uk
rainiečių irgi nėra. 

Per paskutinius trylika 
metų nuo pučo nesėkmės Krem
lius nutarė palikti Solženycin 
ramybėje. Naujos pastangos 
apjuodinti Solženycin asmeny
bę ateina ne iš Kremliaus, bet 
dalies išeivių iš Sov. Sąjungos, 
ištrūkusių iš pragaro Solže

nycin ir kitų kovotojų pastan
gų dėka. Naudodami žodžio 
laisvę, išbėgę „didvyriai" pe- į 
rėmė KGB vaidmenį tolimes
niam autoriaus persekiojimui. 
Kaltinama, kad Solženycin 
yra šovinistas, monarchistas 
ir lygus naciams antisemitas. 
Pats rašytojas ginti savo vardo 
neįstengs. Jo gynėjai yra ; 
paliktos knygos. Jis yra lai-
mingas tuo, kad užbrėžtas tik- ; 
slas pasiektas, komunizmas į 
Rusijon negrįš. 

Lietuviai visados bus jam 
dėkingi, nes jo veikaluose mū
sų tautiečiai pavaizduoti, kaip 
padorūs ir pavyzdingi žmonės, j 
turį teise gyventi laisvėje. ! 
Dabartinė karta yra įpareigo- ; 
ta supažindinti būsimąsias i 
kartas su šio rašytojo darbais. I 

ANT BLIZGANČIO PARKETO SUPLĖKUSIOS SIELOS 
Marija Pečkauskaitė (Šat

rijos Ragana) 1919 m. iš vokie
čių kalbos išvertė, anot jos, 
pedagogo Dievo malone. Frid
richo Vilhelmo Fersterio kny
gą, skirtą tėvams, mokytojams 
ir dvasininkams „Jaunuome
nės auklėjimas". Lietuvos švie
timo ministerijos Knygų leidi
mo komisija šią knygą išleido 
1926 m. (apimtis — 489 psl.). 
Knygą šiandien galėtume už
tikti nebent Knygų rūmuose 
ar pas kokį bibliofilą, o tokios 
ar panašios kitos, deja, ne
turime, nors jaunimo ugdy
mas, jo pašlijus dorovė šaukte 
šaukiasi ypatingo dėmesio. 
Vietoj minimos knygos tė
vams, mokytojams ir jaunimui 
buvo brukami ..Trumpasis 
VKP (b) kursas". ..Komunizmo 
statytojo moralinis kodeksas". 
Makarenkos ..Pedagoginė po
ema" ir ..Vėliavos bokštuose". 
Pastarųjų dienų moksleivių 
kraupūs nusikaltimai, nekal

bant apie kasdienį nesuderi
namą su etika elgesį, verčia 
susirūpinti ugdymu iš esmės, 
keisti mokytojo ir mokinio 
santykius. 

Viename skyrelių, nagri
nėdamas mokytojo ir mokinių 
santykį, minimos knygos auto
rius teigia, kad dažnai silpno
ji ir lengvai pažeidžiama pusė 
yra ne mokinys, o mokytojas. 
Jis pateikia tokį vaizdelį. 

Vienoje mokyklos patalpų 
gyvenęs mokytojas su šeima. 
Kai per pertraukas mokiniai 
bėgdavę pro jo duris, atsiras
davę keletas, kurie jas tranky
davo arba kits kitą pastumda-
vo link durų. Būdavę didelio 
džiaugsmo mokiniams, kai 
mokytojas supykęs iššokdavo 
iš kambario ir niekad nesu-
gaudavo kaltininkų, nes jie 
seniai būdavo dingę būryje. Ir 
staiga išdaigos pasibaigę, kai 
išdaigų vadovas, kartą moky
tojui iš buto iššokus, pro pravi

ras duris pamatė susigūžusią 
ir liūdną jo pačią ir du stovin
čius išsigandusius vaikus, 
kurie turėjo kasdien matyti 
niekinamą tėvą. Išdaigų vado
vas ūmai suprato, kodėl moky
tojas taip pykdavo: jis pyko 
ne tiek dėl erzinimo, bet dėl 
gėdos, kurią patirdavo nieki
namas žmonos ir vaikų aki
vaizdoje. 

Kitame skyrelyje apie silp
nųjų apsaugą tos knygos auto
rius silpnuoju įvardija moky
toją, nes jis vienas turi atlai
kyti visos klasės, kuriai dažnai 
vadovauja išdykėliai, spaudi
mą. Ir neretas atvejis, kai 
švelnus ir drovus, spaudimo 
neatlaiko, turi keisti pasirin
kimą, netekti puoselėto gyve
nimo tikslo ir džiaugsmo arba 
kankintis, nešti sunkų moky
tojo Jungą. 

Žiniasklaidoje nuskam
bėjo Torunės miesto Lenkijo
je statybos technikumo moks

leivių net pusę metų trukęs 
žiaurus tyčiojimasis iš savo 
anglų kalbos mokytojo, kai 
jam per pamokas surišdavo 
rankas, ant galvos uždėdavo 
šiukšlių dėžę. o veidą trindavo 
kreiduota kempine. Apie tarp 
moksleivių paplitusį mokytojų 
pravardžiavimą žino mokyklų 
vadovai, pedagogai, tėvai, ta
čiau sužinome ir įžūlaus pasi
tyčiojimo, net smurto atvejus 
prieš mokytojus, bendrakla
sius, tėvus. 

Mokinių teisėmis, jų oru
mo apsauga, susirūpinimą 
reiškia švietimo bei įvairios 
visuomeninės organizacijos, 
žiniasklaida. O kas rūpinasi 
silpnąja puse — mokytojais? 
Kas rūpinasi vienų ir kitų do
rove? Ir išvis ar dabartinių „rū
pintojėlių" akiratyje tokia „ab
strakcija" pastebima? Deja. vyks
ta atbulinis, dorovę žlugdantis 
procesas. Kur jo pradžia? 

Ieškodamas atsakymo, 

prisiminiau vaikystėje lankytą 
Lebedžių pradžios mokyklą 
(Rokiškio r.), prisiminiau, kuo 
prasidėdavo ir kuo baigdavosi 
pamokos. Prasidėdavo malda: 

„Teikis atsiųsti, Viešpatie 
Šventosios dvasios dovaną 
mūsų protui apšviesti ir sie
los jėgoms sustiprinti. Palai
mink mūsų tėvus, mokytojus 
ir visus, kurie mus veda į gera. 

Duok mums stiprybės moks
lą gerai išeiti ir žengti doros, 
tiesos ir šviesos keliu". 

Pamokas baigdavome trum
pa padėkos malda. Tas kas
dienis prašymas protą ap
šviesti, palaiminti visus, kurie 
veda į gera per sąmonę pasiek
davo pasąmonę. į gerą vesda
vo pačią besiformuojančią as
menybę. Dabar vietoj maldos 
moksleiviai tęsia vakarykščio 
smurto ar sekso filmo apta
rimą, dalinasi įspūdžiais apie 
laisvalaiko išdaigas. 

Nukelta į 5 psl. 

„Galanda kirvius, 
kalavijus aštrius..." 

T ai kariškos dainos žo
džiai, lietuvių mėgstami 
ir šiandien. 

Panaudojant ginklą, sie
kiama priversti kitą valstybę 
priimti tam tikrą sprendimą 
ar pakeisti esamą padėtį. Ka
rai gali kilti dėl teritorinių 
ginčų, ekonominių interesų, 
dominavimo, karinio prestižo, 
rasinių, ideologinių ir dar 
kitokių priežasčių. Kai ku
riose valstybėse kyla ginkluo
tas susikirtimas tarp atskirų 
krašto dalių, religinių grupių, 
politinių partijų, ekonominių 
visuomenės klodų. 

Karai visuomet prasideda 
dėl vienokių ar kitokių kon
fliktų. Konfliktas aptartinas, 
kaip interesų bei tendencijų 
susikirtimas, ginčas dėl teisių, 
nesantaika, kivirčas, intelek
tualinė kova. Psichologijoje 
konfliktu vadinamas natūra
lių tendencijų susikirtimas su 
proto sprendimais ir viešąja 
opinija. „Instinktas", kartą 
pabudęs ar pradėjęs veikti, 
bando spontaniškai apspręsti 
žmogaus veiksmus ir taip pat 
pasiekti savo tikslą. Bet jis 
neretai sutinka kliūtį: politi
niai, socialiniai, moraliniai ir 
religiniai veiksniai užkerta 
kelią. „Instinktyvus" troški
mas nepripažįsta nuolaidų, jo 
veikimas yra visuotinis: vis
kas arba nieko. Psichinis kon
fliktas vyksta pačioje asmeny
bėje ir čia vienos jėgos prade
da kovoti su kitomis. Toji vi
dinė kova pareikalauja daug 
energijos. 

Žmonių ar jų grupių tar
pusavio konfliktai dažnai vyk
sta įvairiose institucijose: mo
kykloje, teisme, darbovietėje, 
šeimoje ir 1.1. Konfliktų pavi
dalai įvairūs ir nuolat keičiasi. 
Vieno stebėtojo manymu, gali
ma išskirti du pagrindinius 
konfliktus: tiesiogius ir netie-
siogius. Tiesiogiu atveju indi
vidai ar jų grupės, siekdamos 
savo tikslų, vienos kitas varžo, 
trukdo, skaldo, pažeidžia ar 
parbloškia. Švelnesnės šio 
konflikto formos yra ginčas, 
polemika, propagandinė veik
la ir įvairūs susikirtimai. Pas
tarieji gali pavirsti į aštrias 
formas, kaip ekonominė kla
sių kova, vendeta, dvikova, 
revoliucija ar karas. Netiesio-
giu atveju, individai ar jų gru
pės iš esmės nevaržo vienas 
kito pastangų, tačiau siekia 
savo tikslų tokiais būdais, 
kurie trukdo kitiems tų pačių 
tikslų siekti. 

Teisės aiškinimas vidur
amžiais buvo glaudžiai sieja
mas su teologiniais sampro

tavimais: teisė jungiama su 
dieviškuoju apreiškimu, Dievo 
valia. Nuo renesanso laikų įsi
galėjo metafizinė pažiūra į tei
sę. Po to buvo ryškus tran
scendentinis idealizmas, ra
cionalizmas, pozityvizmas, ly
gybė, laisvė, atitikimas gam
tos ar Dievo valiai, socialinė 
harmonija ir solidarumas, 
bendras gėris, saugumas — 
visi šie principai buvo iškelti 
atskirų srovių į teisės vertini
mo kriterijus. 

Pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, tremtinių 
stovyklose Vokietijoje pradėjo 
atsirasti lietuviškų teismų, 
ypač JAV okupacinėje zonoje. 
Tokiu pavyzdžiu gali būti, 
1945 m. rugpjūtį pradėjęs 
veikti. Kempten lietuvių ben
druomenės teismas, patvirtin
tas vietinio JAV karo komen
danto. Teismas turėjo taikyti 
Lietuvos įstatymus. Teismo 
sprendimus vykdė stovyklos 
policija. 

Dalis tremtinių atvyko į 
JAV. Netrukus buvo įkurta 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Toje sąrangoje savo vietą tu
rėjo <ir tebeturi) Garbės teis
mas, susidedantis iš penkių 
rinktų teisėjų. Teisėjai trejų 
metų kadencijai renkami JAV 
LB tarybos pirmoje sesijoje. 
Teismas aiškina LB taisykles, 
sprendžia lietuvių tarpusavio 
nesusipratimus, rinkimų skun
dus ir pan. Garbės teismo 
sprendimus vykdo JAV LB 
tarybos prezidiumas. 

Jau kuris laikas Garbės 
teismas neturėjo skundų. 
Dabar naujasis Garbės, teis
mas perėmė vieną skundą, ku
rį, be abejo, jam reikės svars
tyti ir padaryti sprendimą. Šių 
svarstybų išvakarėse su neri
mu prisimena nemažai kitų 
bendruomeninių kivirčų bei 
teismo bylų, pasiekusių net 
gyvenamojo krašto teismų rū
mus. Galvon ateina nesutari
mai su vadinamaisiais „reor-
gais", Cleveland ..Lietuvių 
sodybos" likimas. Kultūros 
židinio Brooklyn stovis ir 1.1. 
Tai daug nervų ir lėšų kainavę 
ėjimai. Ne visada buvo aišku, 
kur teisybė, ir kas laimėjo. 
Šiam Garbės teismui linkėti
na saliamoniškos išminties. 

Pamažu įsitikinama, kad 
nei karai, nei teismai konflik
tų nesumažina, jų nepanaiki
na. Modernioji psichologija vis 
labiau skatina sprendimus 
daryti pagal susitaikymo bei 
atleidimo modelį. Jis taikyti
nas ir dabartinio konflikto 
sprendimui. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ.. 
Sibiro t remties a tminimui 
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— Man atrodo, kad jis ir 
pats norėtų... 

— Steni žodį kaip boba 
vaiką! 

— Sakau, ar tik jis pats į 
Pašos vietą nesitaiko? 

— Kas. Arkaša? Tasai 
išdžiūvelis gyslius? 

— Jis taip pat turi draugų. 
— Tegul nesitiki, kad 

galva jam ataugs! Supranti? 
Su juo nesiskaitysiu! Jeigu 
gerumu — gerai, jei ne — te
gul pats save keikia. 

Ivanas baigė blizginti ba
tus ir pastatė juos prio Fedios. 

— Apsiaukite, Fiodorai 
Petravičiau, sušalsite kojas. 

— Tikrai šalta. — atsiliepė 
Fedia. traukdamas iš aulo 
autą ir pradėdamas juo vy-
turiuoti koją. — Gerai, — 
kreipėsi jis į Grišą, tuo duo
damas suprasti, kad ši tema 
baigta. — O jam taip ir 

pasakyk! — pridūrė patylėjęs. 
Kai Griša pasitraukė. Fio

doras apsivilko kortinį lagerio 
švarką ir kurį laiką vaikšti
nėjo po baraką. Pamatęs, kad 
Ivanas tuojau išeis, pašaukė 
j j . privedė prie narų ir pradėjo: 

— Štai. Vania, koks daly
kas... Kokia šiandien diena0 

— Trečiadienis. 
— Aa... Šeštadienį ateis 

svečių. Reikia litro degtinės. 
— Degtinės? Iš kur jos 

lageryje gausi? — nustebo 
Ivanas. 

— Čia jau tu sukis. Kur 
nori. ten ieškok! — nukirto. 

— Hm... Kaipgi jos atveši? 
Lageris miške... — dūsavo 
Ivanas. 

— Sakau, man tai nerūpi. 
O degtinės šeštadienio vakarą 
bus. Žinau, kad tu surasi, 
gausi. Man jos reikia, aišku? 

— Aišku tai aišku... Tai 

nebent stotyje? 
— Bandyk! 
— Tada reikia sakyti Alio

šai, kad atvežtų. 
— Na, matai! Ar nesakiau, 

kad tu gausi?! Iki šeštadienio 
jis dar ne porą kartų ten va
žiuos. Įkiš t a rp žibalo ir 
parveš. Ne taip jau jį ir krato... 
O tu jo per daug neprašyk, dar 
ims uodegą riesti, manys, kad 
jis kažin kas. Pasakyk gra
žiuoju, bet kietai, kad taip ir 
taip. Šeštadieniui reikia. Vie
no litro. Bus apmokėta ir už 
degtinę, ir už triūsą. Viskas. 

— Aišku. 
Vania nusmaukė kepurę 

ant pakaušio ir iškūrė iš ba
rako. Fef'.ia apsivilko „mosk-
vička" — iš paprasto vatinio 
bušlato persiūtu puspalčiu su 
„silke" nugaroje ir įstrižomis 
kišenėmis rankoms — ir išėjo į 
lauką. 

Oras buvo šiltas ir gaivus, 
saulė vos tik patekėjusi. Snie
gas gurgždėjo po kojomis. 

Iš visų pusių pasigirdo 
sveikinimai: 

— Sveikas. Fiodorai Petra
vičiau! 

— Fedia, sveikas! 
— Labas rytas, Petravi

čiau! 
Sveikino dažniausiai blat-

nieji. kurie nėjo į darbą, o bas
tėsi po zoną. Daug kas Fedios 
bijojo ir privengė. O būgštavo 
ne be reikalo. Sklido gandai, 
esą jo sąžinę slegia aštuonios 
žmogžudystės. 

Maloniai kuteno Fiodoro 
Petravičiaus savimeilę, kad jį 
pažįsta ir sveikina — gerbia 
arba bijo. 

Fiodoro Petravičiaus guo
lis buvo vadinamojoje kabino
je, skyrium nuo visų barako 
narų. Vos įėjus iš priebučio po 
dešinei, tuojau už durų. buvo 
sukaltos sienelės, skiriančios 
ketverius narus nuo visos sek
cijos. Iš priekio kabina buvo 
atvira, o šonų sienos siekė 
pačias lubas. Paprastai tokio
se užlandose gyvendavo darbų 
skirstytojai, brigadininkai, vi
rėjai ir kitokie lagerio pri
durkai. 

Fiodoras, persikėlęs iš pa
lapinės j baraką, pirma gulėjo 
bendroje narų eilėje, o vėliau 
kažkokiu būdu iškraustė kabi
noje gulėjusį felčerį, du briga
dininkus ir tvarkinį. Dabar 
apačioje dešinėje buvo jo guo
lis, o kairėje — Ivano. Aukštai 
viršum Petravičiaus miegojo 
Griša, o viršum Ivano — Pank-
raša. Tai buvo patys ištiki
miausi irvisiškai patikimi šes-
tiorkos. visada pasiruošę vyk
dyti jo įsakymus. Kiti trys tar
nai gulėjo čia pat. už kabinos 
sienelės. 

Išvažiuodamas iš Kauno, 
Fedia nešėsi ne-didolį. apytuštį 
maišelį, o dabar jau buvo 
gerokai prasigyvenęs. Jo guo
lis buvo storas ir minkštas — 
po šonu tysojo storai prikimš
tas šieno Čiužinys. Užsiklo
davo vatiniu margo kartūno 
apklotu, o po galva turėjo sto
rą ir minkštą vatinį priegalvį. 

Viena siena buvo apkalta 
tamsaus piešinio kartūnu, gal
vūgaly ir šone prikabinėta iš 
žurnalų išpieštų jaunų moterų 

fotografijų. Taip papuošta ka
bina išsiskyrė iš pilkos barako 
aplinkos. Viršum nuotraukų 
įstrižai visos sienelės kabojo 
gitara. Iš kur ji atsirado — 
neaišku. Greičiausiai ją atsi
gabeno kriminalinis, atkeltas 
iš gretimo lagerio skyriaus. 

Šeštadienio vakare pas 
Fiodorą Petravičių atėjo Stio-
pa ir Arkaša. Jie buvo apsi
vilkę bušlatais. dėvimais blat-
nųjų būdu — ne užsegtais, o 
tiktai susiaustais, skvernus 
prilaikė rankomis. 

Buvo pa.^akojama. kad 
tarp vagių ši mada įsigalėjo 
dėl vieno blatnojo išradingu
mo. Kai prižiūrėtojas varęs jį į 
darbą, šis atsakęs: 

— Pilieti viršininke, nega
liu dirbti. 

— Kodėl'.' 
— Rankos užimtos, skver

nus laikau. 
— O tu j u- .s susek. 
— Sagų m ra. 
Taip ir neišvarę jo tą 

dieną. 
Abu sveciiii avėjo auliniais 

kerzo batais atraitytais aulais. 
Kelnės plačios, uždribusios 
ant batų. Kepurės lagerinės, 
balto avikailio apvadais. Stio-
pa savąją buvo nerūpestingai 
užsimaukšlinęs ant akių. vie
na ausinė nudribusi žemyn. 
Antrojo — ausinės nuleistos, 
kepurė užmauta taip. kad tik 
kraštu lietė galvą, o viršuje 
pūpsojo tuščia. Ausinių raište
liai kadaravo palaidi. 

— Sveikas, Fedia! — šūk
telėjo iš tolo Stiopa ir, priėjęs 
arčiau, taip kirto plaštaka į 
šeimininko ištiestą delną, kad 
tas net pliaukštelėjo. — Kaip 
gyvuoji? 

— Ilsiuosi, vandenėlį 
gurkšnoju... — atsakė tasai 
įprasta užuomina dėl prasto 
maisto. 

— Tavo sprandas rodo vi
sai ką kita, — nusijuokė Stio
pa. 

— Arba tas vandenėlis ste
buklingas. — tarė sveikin
damasis'Arkaša. — arba Fedia 
labai nereiklus žmogus! 

Bus daugiau 
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KRITIKUOTI VISUOMET LENGVA 
Su džiaugsmu perska i tęs 

entuziast ingą Danu tės Bindo-
kienės „Draugo" rugsėjo 23 
dienos vedamąjį „Verta kiek
vieno cento", noriu vis dėlto 
prisirašyti prie jos vad inamų 
„tamsiųjų pranašų" ir tikiuosi, 
kad man bus leista ir tų pesi
mistų, aš vadinčiau real is tų, 
vardu bandyti vedamąjį pako
mentuoti . 

Taip, kri t ikuoti visuomet 
lengva, ypač t am. kuris to dar
bo nedirba ir pr iė jo nepriside
da. Todėl šis mano pasisaky
mas nėra kr i t ika, o t ik papras
t a s b a n d y m a s pas i a i šk in t i , 
kodėl aš, kiek teko girdėt i , ir 
daugiau panašia i mąstančių, 
nelabai noriai vyko dalyvaut i 
mūsų garsiosios l i e tuva i tės 
dainininkės Violetos U r m a n a -
Urmanavičiūtės koncerte rug
sėjo 21 d., Morton gimnazijos 
2,549 vietų salėje, Cicero. IL. 

Kodėl? Mano nuomone , 
mūsų jau gerokai pagyvenusių 
žmonių bendruomenei spar
čiai re tė jant , toks b r a n g u s , 
nors ir mielas, pas imėgavimas 
simpatiškos l ietuvaitės solis
tės balsu, palydint Čikagos 
simfoniniam orkestrui , y ra lyg 
ir finansiškai n e a t s a k i n g a 
prabanga. Koncerte dalyvavo 
55 orkes t ranta i . Kadangi jie 
visi yra profesinės unijos nariai, 
žinojome j au iš Lietuvių ope
ros patyrimo, kiek operos pasta
tymas ir repeticijos ja i kainuo
j a . Bet be o rkes t ro operos 
nepastatysi, o gerą koncertą gali 
ir be jo surengt i . Gai la todėl 
buvo tų dešimčių tūkstančių 
sunkiai iš visų pusių „iškauli
jamų" dolerių, JAV LB Kultū
ros tarybos ir jos p i rmininkės 
Marijos Remienės bei jos gau
sių t a lk in inkų nuoš i rdaus , 
didelio tr iūso. Nors ir reiškiu 
pagarbą visiems, prie to darbo 

prisidėjusiems, oet mano šir
dyje knieti neatlaidus klausi
mas — ar ka r t a i s nea tsa
kingai, nors ir geriausių norų 
vedami, — nepersistengiame, 
palikdami realybę svajonėms? 

Mėgstame ir instrumen-
talinę muziką, ir dainavimą, 
bet taip pa t mėgstame ir ki
tokį meną — operą, baletą, 
tautinius šokius, dailę, teatrą, 
l i teratūrą, grožinį skaitymą 
bei daug kitų. JAV Lietuvių 
Bendruomenės apimtyje, be 
Kultūros tarybos, veikia dar 
penkios kitos tarybos. Šalia 
įvairių tarybų. JAV LB Krašto 
valdyboje yra ir daug tarny
binių pareigų specialiems už
daviniams vykdyti, pvz., Mokslo 
ir kūrybos simpoziumai, jau
nimo, sporto, „trečiosios ban
gos", administracijos, informa
cijos ir kitokie reikalai. O kur 
mūsų l i tuanist inės mokyklos? 
Šalpos reikalai? Jei ką nors 
šelpiame, tai ne per kokią iški
lią puotą, bet su vadinamąja 
kasdienine duona. Visiems reikia 
pinigų, tai ka ip juos surinkti 
ir t inkamai išskirstyti? O per 
daug jų t ikra i neturime. Tą 
suprato ir Lietuvių fondo pel
no skirstymo komisija, kuri savo 
pavasario posėdyje JAV LB Kul
tūros tarybos finansinės pagal
bos prašymą surengti šį kon
certą a tmetė . Ir ne dėl to, kad 
tai „menkas objektas". Komi
sija suprato, kad ir puikiausi 
bei verčiausi planai, deja, turi 
atsižvelgti į kietą realybę. 

JAV LB Krašto valdybos 
metinių apyskai tų nėra taip 
lengva su ras t i , todėl sunku 
pasakyti, ka ip ji bandys sude
rinti išlaidas su pajamomis ir 
mecenatų aukomis. Iš progra
mos leidinėlio matyti, kad ir 
mecenatų sąrašas neilgas, tik 
vieno puslapio. Antra vertus, 

visi žinome, kad didysis lietu
vių išeivijos veiklos variklis, 
Lietuvių fondas, j a u kelinti 
meta i lietuviškai veiklai kas
met skiria apie milijoną dole
rių. Paskaičiuokite, kiek iš to 
milijono dolerių būtų galima 
surengti , gal po šimtą tūks
tančių dolerių kainuojančių, 
didingų, simfoninio orkestro pa
lydimų, koncertų? Ir kiek liktų 
visuomenės suaukotų pinigų vi
siems kitiems, tikrai svarbiems 
lietuviškos veiklos reikalams? 

J u k turėtų būti aišku, kad 
muzikos pasaulyje, ne tik tė
vynėje Lietuvoje, bet ir Vaka
rų Europoje bei Jung t inėse 
Valstijose, gerai žinomai solis
tei daugiau reklamos ir pri
pažinimo tikrai nereikia. Jei ir 
reikėtų, eilinėje priemiesčio 
gimnazijos salėje ji to negalėjo 
t ikėtis rasti. Amerikiečių mu
zikos žinovų a r net mėgėjų ji 
toje salėje ir nepr i t raukė, nors 
ir su ta brangia orkestro paly
da. Pagarba ir solistei, nepasi
didžiavusiai pasidal int i savo 
talentais su eiliniais lietuviais, 
muzikos ir dainavimo mėgė
ja is . Ir vis dėlto, ar nebūtų pa
kakę pakviesti mielą solistę su 
geru akompania tor iumi , ir 
klausytis jos a t l iekamų kelių 
(koncerte jų buvo a r ne septy
nios) dainų bei arijų? Būtume 
turėję mielą progą asmeniškai 
susipažinti ir gėrėtis solistės 
balsu, o klausytis Čikagos sim
foninio orkestro, a t l iekant jo 
pasir inktus kū r in ius , palikę 
kitai progai. 

Kiek girdėjau, Urmanos 
koncertu nusivylusių nebuvo, 
ir mane tai džiugina. Niekada 
nebuvome nusivylę ir Virgili
j a u s Noreikos dainavimu. Ar 
jis mūsų nekerėjo, ar ir j a m 
publika nešoko nuo kėdžių? 
Kuris tų talentų yra didesnis? 
Klausimas be atsakymo, taip, 
kaip ir didieji muzikos žinovai 
negali sutarti , kur i s daininin
kas — Luciano Pavarott i a r 
Placido Domingo — yra geresnis. 

Bet mes mylime ne vien 
Urmaną. Mėgstame, pvz., ir 

didžiojo tau tos da in iaus Ber
nardo Brazdž ionio tėvynės 
meile uždegančią poeziją, di
džiuojamės nesenia i iškovota 
Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nės pergale Europos pirmeny
bėse ir 1.1: Ar d r į s tume aukoti 
t ū k s t a n č i u s doler ių visuo
menės suaukotų pinigų pasi
klausyti Brazdžiūno poezijos, 
a r pakvies t i Lie tuvos krep
šinio rinktinę m u m s pademon
struoti, kaip jie gerai valdo 
krepšinio sviedinį? Nemanau. 
Nors įdomu, bet tai būtų mums 
neleist ina p r abanga . Kažkas 
panašaus , kai nusipirkęs kokį 
t ikrai ver t ingą paveikslą, jį 
į rėmintum į už tą paveikslą 
daug brangesnius rėmus. Gal 
ir gražu, bet manyčiau, kad 
mūsų senstančia i ir sparčiai šį 
pasaulį pal iekančiai visuome
nei turbūt yra ir svarbesnių už
davinių, negu mokėti tūkstan
čius už simfoninio orkestro at
liekamus gal ir tikrai labai sub
tilius muzikos garsų niuansus ar 
plonybes, kur ias supranta ir 
atskir ia tik ilgų metų studijų 
išlavinti muzikos žinovai. 

„Draugo" redaktorė teisin
gai ir ver ta i išreiškė savo susi
žavėjimą koncertu, aš, turė
damas ir kitokių minčių, čia 
pas i sak iau šiek t iek kitaip. 
Nemanau ir nenor iu , kad iš šio 
mano pas isakymo išsivystytų 
ilgos „vertėjo — nevertėjo" dis
kusijos. Pas i sakė abi pusės, o 
dabar tik laukime tikrų daina
vimo meno žinovų pasisakymų. 

Todėl ba igdamas noriu tik 
padėkoti redaktorei , kad, pa
gal da r t ik nedrąs ia i dygs
tančią l ietuviškos žiniasklai-
dos tradiciją, ji m a n leido „Drau
go" pus l ap iuose pareikšt i , 
užuot „kišus ją į kišenę", nors 
kai kam gal ir nepriimtiną, ar 
bent nepopuliarią, nuomonę. 
Tikiu, kad skaitytojas supras, 
jog ši nuomonė, nors ir kitokia 
negu redaktorės , y r a t ikrai ge
ranor iška . Ar t a i ne demo
kratija, leidžianti ir kitiems ją 
pareikšti? 

Aleksas Vitkus 

LAISVĖ BLEVYZGOT? 

Gyvename visokių laisvių 
šalyje. Krašto konstitucija gy
ventojams garantuoja tikėji
mo, spaudos, žodžio laisvę. Gy
venk, k u r nori, keliauk, kur 
širdis geidžia. Tačiau dažnai 
u ž m i r š t a m a , kad visos tos 
laisvės, tos konstitucijos ga
rantuojamos privilegijos mus 
ta ip pa t įpareigoja jų nepikt-
naudoti . Tai ypač dažnai pasi
reiškia žmonių tarpusavio san
tykiuose, kur vieno žmogaus 
laisvės s ampra t a susiker ta su 
kito žmogaus nepageidauja
momis ap ra i škomis . Dažnai 
del to būna reikalingi įstaty
mai, nurodantys tų laisvių ri
bas . Laisvai ke l iaudami šio 
krašto keliais, kryžkelėse ties 
raudona eismo šviesa privalo
me sustoti . Turime žodžio lais
vę, bet pilnoje žmonių salėje 
neleistina, kad ir juokais, tar t i 
žodį „gaisras". Tikėjimo laisvė 
šiuo m e t u Alabamos teisme 
pakliuvusi į keblią padėtį, kai 
kažkas užprotestavo dėl de
šimties Dievo įsakymų teis
mo rūmuose. Įvairių valstijų 
automobilių registracijos įstai
gos teikia mašinų savinin
kams teisę pasirinkti regis
tracijos kodą raidėmis. Tačiau 
ir čia y ra ribos. Yra sąrašai 
nepadorių žodžių įvairiausiom 
kalbom, kurie mašinos regis
tracijai neleistini . Šių metų 
New Jersey valstijos poetas — 
laureatas Amira Baracca viena
me viešai skai tytame eilėrašty 
užsiminė, kad net 4,000 žydų 
t a rnau to jų aną lemtingą 
dieną, lyg kažką žinodami, ne
atvyko į darbą Pasaulio preky
bos centre New Yorko dango
raižy. Žydai, visai nebandyda
mi aiškinti , kiek tame yra ar 
nėra tiesos, apkaltino jį anti
semi t izmu, ir guberna tor ius 
užšaldė banke seimelio šiais 
meta is j a m paskir tą 10,000 
dolerių premiją. Taigi, žodžio 
laisvė tur i savo ribas. 

Mūsų raštijos istorijoje esa
me pergyvenę lietuviškosios 

spaudos draudimą, todėl gerai 
žinome bet kokių d raud imų 
skaudžias pasekmes. Tai žinoda
mi, mes taip pat stengėmės žo
džio, spaudos laisvės nepikt-
naudoti. Dabar atrodo, kad ir čia 
bus re ikal ingi kokie nors 
nauji, griežti potvarkiai , įsta
t a i , ta isyklės , t iksl iai nusa 
kantys spausdinto žodžio lais
vės ribas. 

| r a n k a s pakliuvo gražiai 
išleistas šių metų „Kara l iaus 
Mindaugo Jubiliejinės (skau
tų) s tovyklos" a k a d e m i k ų 
skau tų pastovyklės „Karūna" 
dainorėlis. Nei leidėjas, nei 
autor ius — sudarytojas , nei 
spaus tuvė niekur nenurodyta . 
Knygutėje apie 50 dainų, kai 
kurios su gaidomis. Ten, t a rpe 
daugelio mūsų j aun imo daž
nai dainuojamų dainų, yra ir 
keletas naujų. Viena jų tiesiog 
nusižengia bet kokiam pado
rumui . Dainoje „Arai" ne tik 
nedviprasmiška i da inuo jama 
apie oro gadinimą, klebono ir 
gaspadinės „a r t imus" santy
k ius , bet tiesiog įvardinami 
lytiniai organai . Skaut i ška
me dainorėly! Ar skau tų 10-
sis į s ta tas „Skau ta s blaivus 
ir skais tus savo mintyse, žo
džiuose ir veiksmuose" j a u ne
begalioja? Gėda, gėda, gėda! O 
gal nebe t ie laikai. Gal mes 
pasenome ir pražiopsojome mo
ralės bei etikos dėsnių pasikei
timus? Net ir „Drauge" neseniai 
skai tėme kronikos žinutę, k u r 
pažodžiui cituojama, kaip Vil
niuje vienas se imūnas viešai 
išvadino kitą padorioj kom
panijoj nepr i imtina blevyzga. 

Vy tau ta s Strol ia 
Fa i r Lawn, N J 

J U O GILYN Į M I Š K Ą — 
J U O DAUGIAU MEDŽIU 

Bronius Nemickas ir vėl 
plaka Salomėją Nėrį, kar to
d a m a s tą patį , t ik šį sykį 
p r idurdamas „...S.E.S. rūs t au 
ja.. ." (tai svetima jos būdui) . 
Anot jo, S. Nėris „priderinta 
prie lietuvių tautos žadintojų". 

Joks žmogus , lyg kokia smuiko 
s tyga, nega l i būt i p r ide r in t a s 
prie ki to , o t u o labiau poetė. 
Kiekvienas žmogus y ra a sme
niška i s k i r t i n g a s . O Audronės 
V. Š k i u d a i t ė s repor taže to nė 
n e b a n d o m a . 

P i r m a m e savo la i ške B . 
Nemickas lygino S. Nėrį su 
Sn iečkum ( a n t r a m e — su seri
ja k i tų) . N e s ą m o n ė . S. Nėr is 
nieko n e i š d a v ė , ne į skundė , ka-
lė j iman , S i b i r a n , t r e m t i n i ų 
vagonan n i eko neįgrūdo. 

Poe ta i sk i r t ing i nuo mūsų 
— mir t ingųjų . J i e beveik „ne
siekia kojomis žemės", bet sa
vo kūryba „skraido padangėse!" 

O visgi visos diskusijos yra 
bergždžios. I r kokia n a u d a iš 
naujo užvi r t i bere ikal ingą er
zelį? Iš e s m ė s , ne mūsų ran
kose „ te i s ingumo svars tyklės!" 
Ne m ū s ų r e i k a l a s a r te isė kal
t in t i , t e i s t i a r ne tg i te is int i . 
Tai i s tor ikų d a r b a s ir j ie t a r s 
savo ga lu t in į žodį. 

O mes savo ruožtu ne tur i 
me b ū t i t r e n k t i , a p a k ę bei 
a p k u r t ę f ana t i ka i (kur visa ta i 
nuveda , p a s i m o k y k i m e iš isto
r in ių įvykių : Airijoje brol is 
brolį žudo, m u s u l m o n a i ke rš 
tauja v i s a m pasau l iu i , norėda
mi s u n a i k i n t i k i t a i p m ą s 
t anč ius bei t ik inčius) . 

A t s i m i n k i m e , jog ir mes , 
išeiviai , e s a m e k a l t i n a m i ir 
L ie tuvoje , i r čia a t v y k u s i ų 
naujų a te iv ių , kad „pabėgome, 
pa l ikę t ėvynę bėdoje..." 

S. Nė r i s y r a kont rovers inė 
a s m e n y b ė . Kiek žmonių — 
tiek a t s k i r ų nuomonių apie ją. 
Tuo t a r p u Lietuvoje jos v a r d u 
p a v a d i n t a mokyk la , jos v a r d u 
įs te ig ta p remi ja ir 1.1. Labai 
i šmin t inga i pas ie lgė vyriausio
ji r e d a k t o r ė D a n u t ė Bindokie-
nė , k a i po i š s a m a u s poetės 
Ju l i j o s Š v a b a i t ė s - G y l i e n ė s 
s t r a i p s n i o a t k a r p o j e padėjo 
t a š k ą — diskus i jos ba ig tos! 
P a g e r b k i m e ir vykdyk ime jos 
ta ik ingą nuosprendį ! 

S t a s ė E . Semėn ienė 
Baraboo, WI 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

P A S I K A L B Ė K I M E A P I E O B U O L I U S 

Kaip tik šiuo metų laiku, 
kai naktys šaltokos, o dieną 
dar skaisčiai šypsosi rudens 
sau lu tė , ger iaus ia i noksta 
obuoliai. Raudoniej i dailiai 
p a r a u s t a , geltonieji t rykš te 
t ryška sult imis, o jų kvapas 
vilioja ir labiausiai išprususį 
skonį. 

Legendose ir pasakose 
obuolys la ikomas gyvenimo 
simboliu, meilės ir 
va is ingumo ženk
lu. Dovanoti obuolį 
— tai linkėti svei
katos ir laimės. Ži
noma, pagal Senąjį 
Testamentą, obuo
liai Adomui ir 
Ievai laimės neat
nešė — jie už obuo
lio (draudžiamo vai
siaus) valgymą bu
vo išvyti iš Ro
jaus. . . 

Obuoliai mini
mi senovės Egipto, 
Asirijos ir Babilono 
rankraščiuose. Lie
tuvoje j ie žinomi 
nuo n e a t m e n a m ų 
laikų. Senovės lie
tuviai iš laukinių 
obuolių da rydavo 
girą. Nuo XVI a. 
Lietuvoje imta veis
ti d idel ius preki
nius obuolių sodus. Liaudis 
žino daug dainų apie obelis bei 
obuolius, o kone kiekviena so
dyba prie savo namų turėjo 
bent vieną kitą obelį arba jų 

visą sodą. 
Pagal obuolių vartojimo 

laiką, j ie skirstomi į vasa
rinius ir rudeninius. Yra ir 
žieminių obuolių, kurie išsi
laiko kone iki pavasario. Va 
sariniai obuoliai anksčiausiai 
prinoksta, ilgai nestovi, bet 
yra labai kvapnūs ir dažniau
siai s a ldūs . Žinoma, š iame 
krašte obuolių parduotuvėse 

randame ištisus metus, nors 
pavasariop jie. ilgai išstovėję 
šaldytuvuose, jau būna prara
dę savo sult ingumą, kvap
numą ir iš dalies skonj. 

Obuolius valgyti sveika. 
Amerikiečiai žino posakį, kad 
„kasdien suvalgytas obuolys 
dak ta rą nuo slenksčio 
nuvarys". Obuoliai tur i ne
daug kalorijų (2 sv. obuolių — 
tik 450 kalorijų). Obuoliuose 
d a u g žmogaus organizmui 
naudingų medžiagų ir van
dens . Juose gausu organinių 
rūgščių, pektinų, rauginių ir 
dažinių medžiagų. Je igu 
obuolys išnokęs saulėje, j i s 
t u r i ir d a u g minera l in ių 
medžiagų: kalio, natrio, man
gano, jodo, vi taminų C, BĮ , B2 
ir kt. 

Daugelio k raš tų liaudies 
medicina pa t a r i a įvairius 
skrandžio su t r ik imus gydyti 
obuoliais. Kasdien va lgan t 
obuolius, pagerėja ape t i t a s , 
medžiagų apykaita, a ts i randa 
daugiau energijos. Obuolių 
rūgšt is padeda organizmui 
pasisavinti ir ki tą maistą . 
Labai vertingos obuolių sul
tys . Jos gerina žarnyno veiklą, 
išgertos ryte prieš valgį, page
rina virškinimą, vakare prieš 
miegą, nuramina nervus, po 
įtempto protinio ar sunkaus 
fizinio darbo, padeda įveikti 
nuovargį. 

Obuolius valgyti gal ima 
šviežius, džiovintus arba jų 
košę. Geriausia košę virti pa
tiems, nepridedant cukraus a r 
kokių chemikalų. Procesas vi
sai paprastas: nuluptus obuo
lius supjaustyti, sudėti į ema
liuotą puodą, įpilti bent puo
delį šalto vandens ir maišant 
a n t lengvos ugnies užvirinti. 
Pavirti bent pusę valandos, 
kol visi obuoliai suminkštėja, 
sukrinta. Virti maišant, kad 
neprisviltų prie puodo dugno. 
Jeigu košė labai „stambi", ga
lima sugrūsti bulvėms grūsti 
skirtu grūstuvu. Išvirtą karš
tą košę sukrėsti į sterilizuotus 
s t iklainius , uždaryt i j i ems 
skir ta is dangte l ia i s . Je igu 

dangte l ia i gera i užsidaro, 
tokia košė gali vėsioje tamsio
j e vietoje stovėti kelis mėne
sius. St iklainius su koše taip 
pat galima laikyti šaldytuve 
(iki 2-3 savaičių). 

Norėdami būti sveiki, val
gykite kiek gal ima daugiau 
obuolių (ir k i tų vaisių bei 
daržovių) ir gerki te obuolių 
sulčių. 

AVIŽINIŲ DRIBSNIŲ 
SRIUBA SU OBUOLIAIS 

2 obuoliai 
2 puod. vandens 
2 puod. pieno 
8 šaukštai avižinių dribsnių 
1/4 šaukšte l io druskos 
1/4 šaukštel io cinamono 
Vandenį užvirinti , pasūdy

ti, įberti avižų dribsnius ir 
cinamoną, įpilti pieną ir virti 
7-10 minučių. Sriubą nukelti 
nuo ugnies ir išpilstyti, įdėjus 
į lėkštes s tambia i (burokine 
ta rka) tarkuotų obuolių. At
skirai paduoti balto arba rudo 
cukraus , kad kiekvienas įsi
dėtų pagal savo skonį (4 porci
jos). 

VTRTTNIAI S U OBUOLIAIS 

Tešla 
3 puod. miltų 
1/2 puod. vandens 
2 kiaušiniai 
1 šaukštel is sviesto 
1/4 šaukštel io druskos 

Įdaras 
2 sv. minkštų, išnokusių 
obuolių 
2/3 puod. cukraus 
1 šaukš tas citrinų sulčių 
Iš recepte nurodytų pro

duk tų užminky t i tešlą, už
dengti švariu, t ruputį drėgnu 
rankšluostėliu ir palikti. 

Įdarui — nulupti obuolius, 
išimti sėklalizdžius. supjaus
tyti plonais šiaudeliais, api

barstyt i cukrumi, sumaišyti ir 
palaikyti 15 min. 

Tešlą plonu sluoksniu iš
kočioti, i špjaustyt i apskr i 
t imus ir an t kiekvieno uždėti 
po šaukš te l į įdaro. Apskri
t imus su lenkt i pus iau , už
spausti kraš tus ^kad geriau 
su l ip tų , gal ima „padažyt i" 
šal tu vandeniu ir po to su
spausti) ir dėti į verdantį pa
sūdytą vandenį. Virti 8-10 
minučių, kol virtiniai iškils į 
paviršių. Tada išgriebti, su
dėti į lėkštes ir apipilti medu
mi (galima vartoti ir su grie
t ine ar plakta grietinėle). 

(4 -5 porcijos) 

VARŠKĖS APKEPAS SU 
OBUOLIAIS 

6 vidutinio dydžio obuoliai 
1 sv. varškės 
2/3 puod. cukraus 
4 kiaušiniai 
1/2 puod. manų kruopų 
(cream of wheat) 
1 kupinas šaukštelis kepi

mo miltelių 
1 citrinos nutarkuota žievelė 
(tik geltonoji dalis) 
1 šaukštel is vanilijos 
1/4 šaukštelio druskos 
Obuolius nulupti , iš imti 

sėklal izdžius ir supjaus ty t i 
plonomis skiltelėmis. Kiauši
nių t rynius atskirt i nuo bal
tymų, išplakti su cukrumi , 
t a r k u o t a citrinos žievele ir 
vani l i ja . Sudėt i pe r t r in tą 
varškę, suberti manų kruo
pas, kepimo miltelius ir iš
maišyti . 

B a l t y m u s išplakt i su 
druska iki standžių putų ir 
sumaišyt i su varškės mase bei 
supjaustytais obuoliais. 

Paruoštą masę sukrėst i į 
r i eba la i s pa teptą kepimo 
formą ir kepti apie 30 min. iki 
350 laipsnių F įkaitintoje 
orkaitėje. 

Apkepą patiekti karštą. 

KEPTOS ŠLAUNELĖS S U 
OBUOLIAIS 

4 vištų šlaunelės 
4 vidutinio dydžio rūgš tūs 
obuoliai fpvz., G r a n n y 

Smith arba Jona t an ) 
2 pomidorai 
2 svogūnai 
1 skiltelė česnako 
4 šaukštai aliejaus 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio kmynų 
1/8 šaukš te l io m a i r ū n o 

(sage) 
Š laune les n u p l a u t i , nu 

sausint i , i š t raukt i sausgysles 
(galima išimti kau lus , o mėsą 
įdaryt i obuoliais) . Į t r i n t i 
smulkiai sukapotu česnaku , 
d ru ska , m a i r ū n u , p ip i ra i s , 
pabarstyt i kmynais ir sudėti į 
karš tą aliejų. Kiekvieną pusę 
pakepint i (uždengus keptuvę) 
po 10-15 minučių. 

Obuolius supjaustyt i (ne
luptus) s tambiomis ski l telė

mis (ketvirčiais) , iš imti sėkla
l izdžius i r pakep in t i įkai t in
t a m e aliejuje. Pomidorus su
pjaus ty t i sk i l t e lėmis ir pake
pint i aliejuje, ka ip obuolius. 
Tą p a t p a d a r y t i su ski l te lėmis 
s u p j a u s t y t u svogūnu . J e i g u 
keps ime svogūną, obuolius ir 
p o m i d o r u s k a r t u , pomidora i 
i š tyž ta , n e t e n k a savo spalvos 
ir formos, t a d ger iau pakepin
ti a t s k i r a i . 

K e p t a s š l aune les pa t iek t i 
su v i r t a i s ryž ia i s . Ša l i a į 
lėkš tę sudė t i k e p t u s obuolius 
ir da ržoves . (4 porcijos). 

ParuoSta pagal žurnalą 
„Virtuvė" 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS Siū lo d a r b ą 

GREIT PARDUODA 
-a *«* 

Landmark 
properties 

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

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

Ieškome vyriškio, kuris galėtų 
pakelti gulintį sergantį žmogų 

kelis kar tus per parą. 
Tel.773-767-2400. 
Aušra Padalino. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

I š n u o m o j a 

VVoodridge išnuomojami 
l-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

S T A T E F A R M INSURANCE 
AUTOMOfil JTX NAMi; SVFJKATOS 

R GV"VYRĖS ORAI TUMAS 
Acervas Frank Zapobs ir Off. Mer. 

Aukso S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK Z A F O U S 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654 773-5X1 -8654 



„DRAUGO'' METINIS POKYLIS 
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Pokylio metu bus paskelbti loterijos laimėtojai — Meninė programa — Šokiams gros ansamblis „Kaukas" 

J A V i r L i e t u v a b e n d r a d a r b i a u s k o v o j e s u p i n i g ų k l a s t o j i m u 
Atkelta iš 1 psl. 

Mokymai apims įvairius au
tentiškos ir padirbtos JAV va
liutos gamybos procesus, kopija-

tarnybos tyrimo metodus stab
dant pinigų padirbinėjimą. 

JAV vyriausybė nupirks 
medžiagų ir įrengimų, kurie 

vykdyti persekiojimą bylose, su
sijusiose su pinigų padirbinė
jimu. 

Projektas bus vykdomas 
vimo mašinų teisminę eksper
tizę ir JAV slaptųjų tyrimu 

padės Lietuvos policijai geriau vienerius metus, 
atskleisti nusikaltimus ir 

L i e t u v a t u r ė t ų s i e k t i , k a d I z r a e l i s i š d u o t ų g e n o c i d u 
k a l t i n a m u s a s m e n i s 

Atkelta iš 1 psl. 
nacių režimu ir, be to. jo perse
kiojimas yra vertinamas kaip 
diskriminacija, nes neva Vilnius 
nekelia bylų daugiau kaip 20 
aukšto rango KGB ir NKVD 
karininkų, gyvenančių Lietuvo
je. 

Lietuvos prokuratūros ats
tovai šiuos motyvus pavadino 
absurdiškais. Jų teigimu, N. 
Dušanskis yra kaltinamas vyk
dęs nusikaltimus ne tik prieš 
lietuvius, bet ir prieš žydus. 

Prokuratūra nustatė, jog N. 
Dušanskis, be kita ko. suėmė ir 
perdavė ištremti Telšiuose gy

venusią žydų Volpertų šeimą su 
mažamečiais vaikais. 

Izraelio pateiktame neva 
nepersekiojamų buvusių KGB ir 
NKVD karininkų sąraše yra 
nemažai mirusių asmenų, o kai 
kurie asmenys gimė po karo. 

Tuo tarpu, prokuratūros 
duomenimis, N. Dušanskis 
1940-1971 metais dirbo sovieti
nėse okupacinėse represinėse 
MVD, MGB ir KGB struktūro
se. 

Prokurorų žiniomis, N. Du
šanskis i dalyvavo baudžiamo
siose operacijose prieš Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojus ir 

Lietuvos šeimų trėmimuose. 
Lietuvos prokurorai N. Du-

šanskiui už akių pareiškė kalti
nimus dėl 9 epizodų organiza
vus ir asmeniškai dalyvavus 
daugelyje akcijų prieš Lietuvos 
rezistencijos kovotojus ir civi
lius gyventojus. 

Remdamasis prokurorų pa
teikta medžiaga, Vilniaus mies
to 2-sios apylinkės teismas per
nai rugsėjo 28 dieną N. Du-
šanskiui paskyrė kardomąjį 
suėmimą. 

Manoma, kad N. Dušanskis 
išvyko į Izraelį 1989 metais. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n e i r e i k ė s „ o r o p o l i c i j a i " t i n k a m ų l ė k t u v ų 
Atkelta iš 1 psl. 

„Sunku įsivaizduoti, kad 
kuri nors valstybė sutiktų, kad 
jos lėktuvas svetimos šalies oro 
erdvėje imtųsi prievartinių 
veiksmų prieš, pavyzdžiui, te
roristų užgrobtą civilinį orlaivį", 
sakė E. Mažeikis. 

Lietuvos oro erdvę dabar 
saugo KOP čekų gamybos 
lengvieji atakos lėktuvai „L-39 
Albatros". Iš šešių KOP turimų 
tokio tipo orlaivių naudojami 
du, dar du remontuotini, tačiau 
po remonto galės būti naudoja
mi. Likę du lėktuvai naudojimui 

netinkami. 
Pasak E. Mažeikio, „L-39" 

„oro policijos" užduotis gali 
atlikti tik šviesiu paros metu, 
nes lėktuvuose nėra nakties ir 
blogo oro sąlygoms reikalingų 
navigacijos prietaisų ir radarų. 

OMAHOS SVEČIAI 

Č e č ė n ų i n t e r n e t o s v e t a i n ė b u v o u ž d a r y t a n e t e i s ė t a i 

Atkelta iš 1 psl. 
kad, uždarydamas čečėnu sve
tainę, Valstybės saugumo de
partamentas (VSD) viršijo įga
liojimus, nes nutraukti neteikti
nos informacijos skleidimą — 
teismo kompetencija. 

Tačiau antrojoje nutarties 
dalyje teismas nesutiko su 
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos išvadomis ir 
pripažino, kad dalis svetainėje 
„Kavkazcenter" skelbiamos in

formacijos kurstė tautinę ir re
liginę nesantaiką, todėl turi bū
ti išimta iš tinklalapio. 

Teismas nustaie, kad čečė
nų svetainei internetinę prie
globa suteikęs bendrovės .^Ine
ta" vadovas negalėjo kompeten
tingai pats įvertinti, ar tinkla-
lapyje „Kavkazcenter" skelbia
ma informacija yra teiktina, to
dėl negali už tai atsakyti. 

Teisėjo A. Cinino teigimu. 
VSD R. Pašį turėjo įspėti raštu. 

pateikti pagrįstus įrodymus, 
kad jo aptarnaujamoje svetainė
je skleidžiama informaciia vra 
neteiktina, be to galėjo kreiptis į 
teismą dėl tokios informacijos 
skleidimo ribojimo. 

Teismo sprendimu, bend
rovei „Elneta" turi būti grąžinta 
tarnybinė stotis, kurią saugumo 
agentai savavališkai paėmė šių 
metų birželį. 

P r e m j e r a s k r i t i k u o j a t u r t o v e r t i n i m o m e t o d i k ą 

Atkelta iš 1 psl. 
Antradienį transliuotame 

interviu A. Brazauskas klaidi
nančiu, kiršinančiu ir juokingu 
pavadino Valstybinės mokesčiu 
inspekcijos paskelbtą jo turto 
įvertinimą, pagal kurį jis valdo 
turto už 890,000. o jo žmona — 
už 896.000 litų. 

„Aš tokių kapitalų nei pini
gais, nei natūra tikrai neturiu. 
Čia yra skaičiavimo triukai. Ir 
man atrodo, kad šitoks lengva

būdiškas skaičiavimas yra klai
dinimas visuomenės. Iš kitos 
pusės — tai yra supriešinimas 
visuomenės, erzinimas tarp tų 
žmonių, kurie blogiau gyvena, ir 
bandymas sukiršinti su valdžios 
žmonėmis", piktinosi vyriausy
bės vadovas. 

Anot jo. „pati skaičiavimo 
metodika yra juokinga". 

A. Brazauskas rėmėsi pa
vyzdžiu, kai jo paveldėta tėvo 
sodyba Kaišiadoryse su 9 arų 

sklypu buvo įvertinta „beveik 
puse milijono", tuo tarpu jis ži
nąs, kad gautų „gal trisdešimt 
tūkstančių", ją pardavęs. 

Anot jo, panašus skaičiavi
mas yra „visiškai neteisingas", 
nes „reikia vertinti rinkos kai
nomis, o ne fantastinėmis kai
nomis". 

„Kai toks yra skaičiavimas 
juokingas, visi pasidaro milijo
nieriais", teigė premjeras. 

* Prezidentas Rolandas 
Paksas pirmą kartą po savo 
inauguracijos priėmė sostinės 
merą Artūrą Zuoką. Politiniai 
priešininkai aptarė Vilniaus 
galimybes 2009 metais tapti 
Europos kultūros sostine bei 
Lietuvos pakvietimo į NATO ir 
JAV prezidento George W. Bush 
vizito Vilniuje įamžinimo klau
simus. A. Zuokas, kalbėdamas 
apie galimus nesutarimus su 
prezidentu, sakė, jog „nuomo
nių skirtumai gali būti, tačiau, 
siekiant sprendimų, kurie rei
kalingi miestui ar valstybei, vi
sada įmanoma sėsti ir susitar
ti". Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas taip pat 
pabrėžė, kad valstybės vadovas 
buvo ir yra už konstruktyvų 
dialogą su vykdomosios val
džios, politinių partijų, savival
dybių atstovais. (LŽ-Elta) 

* Oficialusis šildymo se
zonas šiemet prasidės anks
čiau ir baigsis vėliau. Pasi
keitus Šilumos tiekimo ir varto
jimo taisyklėms, .-."ivivaldyl-cs 
įpareigotos šildymo sezoną pra
dėti, kai temperatūra bus dviem 

laipsniais aukštesnė negu buvo 
reikalauta iki šiol. Tačiau gy
ventojai ir toliau turės teisę pa
sirinkti, kada pradėti šildyti sa
vo būstą. Daugiabučiuose na
muose sprendimą pradėti šildy
ti kitu laiku turi priimti ne ma
žiau kaip vienas trečdalis to na
mo butų savininkų. Kompensa
cijos už šildymą skiriamos tik 
oficialaus šildymo sezono laiko
tarpiu. (K-EIta) 

* Remiantis Valstybinės 
mokesčių inspekcijos suteik
ta informacija, šiomis dieno
mis išleista valstybės tarnauto
jų, įskaitant ir aukščiausių 
šalies pareigūnų, 2002 metų 
turto ir pajamų deklaracijų su
vestinė. Ministrą pirmininką 
Algirdą Brazauską bei jo žmoną 
Kristiną galima vadinti turtin
giausia šeima iš valdančiųjų 
trejetuko. Jųdviejų turtas įver
tintas 1 mln. 72,800 litų, san
taupų vertė siekia 714,700 litų. 
Turtingiausiu parlamentaru ir 
apskritai politiku išlieka Seimo 
Ekonomikos komiteto pirminin
kas Viktoras Uspaskich. Jo ir jo 
žmonos Jolantos Blažytės dek

laruotas turtas praėjusių metų 
pabaigoje siekė 156 mln. 
421,700 litų, tai yra maždaug 
trigubai daugiau nei visų kitų 
Seimo narių turtas kartu sudė
jus. Turtingiausias iš kauniečių 
politikų — miesto meras Arvy
das Garbaravičius. Pernai jis 
kartu su žmona Rita deklaravo 
padidinęs šeimos turimas san
taupas iki 4 mln. 275,900 litų. 
Beveik visų politikų turtai per 
praėjusius metus padidėjo. 

(KD-Elta) 
* Mokesčių inspekcija 

susirūpino, kad Lietuvoje ben
dras sumokamas autorinio mo
kesčio dydis auga. ir pirmiausia 
atkreipė dėmesį į architektus, 
esą pastarieji piktnaudžiauja 
numatyta mokestine lengvata 
kūrybiniams darbuotojams. 
Apie tai išgirdę architektai rašo 
pasiaiškinimus ir dar nepasi
baigus tikrinimams baiminasi 
šimtatūkstantinių baudų Aky
liau tikrinti numatoma ir kitas 
įmones, mokančias 15 proc. 
įkainiu apmokestinamą autori
nį atlyginimą savo darbuoto
jams. (VŽ-Elta) 

Rugsėjo 12-14 d. Omahoje, 
NE, vyko JAV LB XVII 
Tarybos pirmoji sesija, kurioje 
be kitų svečių buvo kviestas ir 
dalyvavo LR ambasadorius 
JAV ir Meksikai Vygaudas 
Ušackas, kuris rugsėjo 12 d. 
surengtame seminare „Kas 
toliau?" skaitė pranešimą. Čia 
pateiksime pranešimo ištrau
ką ir komentarą „Draugui", 
apibendrinantį jo kelionę į 
Omahą, kurios metu jis lankė 
valstijos politikus, verslinin
kus ir mokslo įstaigas. 

- Aš grįžtu iš Meksikos. 
Ten buvau psichologiškai su
krėstas, kad jau ne Lietuva 
derasi su Amerika, kiek, pvz., 
mažinsim paramą žemės 
ūkiui ir t.t., bet Europos Ko
misijos komisaras, - kalbėjo 
V. Ušackas JAV LB Tarybos 
sesijos dalyviams. - Iš tiesų, 
daug Lietuvos reikalų, ypač 
prekybos srityje, bus spren
džiama Briuselyje. Nepaisant 
didelių permainų, kurias įneš 
narystė ES, strateginė part
nerystė tarp Lietuvos ir JAV 
išliks. Tai nebus lengva pa
daryti, bet kartu su jumis tai 
mes galėsime padaryti, ska
tindami JAV Administraciją ir 
Kongresą toliau vizituoti 
Lietuvą ir Baltijos kraštus bei 
patiems įgyvendinti projektus, 
kuriuos noriu paminėti. 

Amerikos dėmesys sutelk
tas į Artimuosius Rytus ir Af
ganistaną. Mes suprantame, 
kad dabar šiai valstybei nebe
būsim tokie svarbūs kaip ob
jektas. Tampame eiliniai tarp
tautinės politikos veikėjai. 
Antra vertus, turim surasti 
tuos bendrus sąlyčio taškus ne 
tik ten, kur yra Amerikos Ad
ministracijos aukščiausi prio
ritetai, bet taipogi ir Lietuvai 
svarbiuose regionuose. 

Demokratijos įgyvendini
mas ir rinkos reformos yra 
svarbios ir Lietuvos versli
ninkams, ir kaimyniniams 
kraštams: Rusijai, Karaliau
čiaus sričiai, Baltarusijai, 
Moldovai, taipogi ir atokiau 
nuo Lietuvos esantiems kraš
tams, kurie išgyvena sunkų 
transformavimosi laikotarpį ir 
beldžiasi į mūsų duris, prašy
dami tiek mūsų patyrimo, tiek 
paramos, tokiems kaip Gruzi
ja, Armėnija, Azerbaidžanas. 
Su šiais kraštais mes dali
namės savo patirtimi. 

Diskutuojame su ameri
kiečiais įvairiais klausimais. 
Pvz., mūsų įmonės kreipiasi 
su skundais, kad JAV neįsi
leidžia kai kurių Lietuvos pre
kių. Tai Amerikos įstatymų 
reikalas. Mes bandom šią pa
dėtį keisti. Buvo antidempin-
go bylų - buvo sudarytos kliū

tys parduoti lietuvišką pro
dukciją JAV rinkoje. Šie 
klausimai dar svarstomi. Savo 
ruožtu, keliam bevizio režimo, 
laisvo judėjimo klausimą. 
Prieš dvejus metus JAV sienų 
režimas buvo sustiprintas, 
todėl tie klausimai išliks dar
botvarkėje. 

Aš kviečiu jus įsijungti į 
prekybos tarp Lietuvos ir JAV 
procesą. Įstojusi į NATO 
Lietuva tampa saugi. Važinė
damas po JAV ir sutikdamas 
vis naujus lietuvių kilmės 
žmones, stebiu ir stebiuosi 
kiekvieną kartą, kokią sėk
mingą karjerą versle jie yra 
padarę. Mūsų visų pastangos 
turi būti nukreiptos į tai, kaip 
sutelkti juos ir plėsti ratą sėk
mingą karjerą padariusių 
Amerikos lietuvių, kad jie ne 
kiek patys investuotų į Lie
tuvą, kiek pritrauktų kitus 
amerikiečius atvažiuoti į Lie
tuvą. Atvažiavęs retai kuris 
užsienietis neįsimyli Lietuvos. 
O įsimylėjęs jis palieka pinigų 
kaip turistas ir galbūt sugrįš 
kaip verslininkas. Tai natū
raliai išlaikys ir stiprins 
ryšius su Lietuva. 

Savo ruožtu, reikia išlai
kyti jūsų kapitalą, kurį jūs 
sukaupėte per dešimtmečius, 
siekdami Lietuvos valstybės 
atstatymo, okupacinės ka
riuomenės išvedimo ir NATO 
narystės - turiu galvoje jūsų 
kontaktus su senatoriais ir 
kongresmenais. Aš šiandien, 
lankydamasis Nebraska, Oma
ha, universitete, minėjau, kad 
viena iš didžiausių lietuvių 
reklamų yra, pvz., kaip jūsų 
senatorius Ben Nelson rekla
muoja jūsų lietuvišką duoną. 
Tas asmeninis patyrimas yra 
didelis kapitalas. Mūsų, 
mažos valstybės, turinčios 3,5 
mln. gyventojų, ryšių ir priėji
mo Kongrese, - tai yra jūsų 
ryšių, - ką neperdėdamas 
galiu pasakyti, pavydi net 
didelės Europos valstybės. Tai 
didžiulis svertas, kuris kas
dieniame gyvenime nėra pa
kankamai įvertinamas. 

Jūs remiat Lietuvą įvai
riais būdais, ypač Lietuvos 
vaikus. Mums dar lieka svar
bus dalykas, kaip sulyginti 
Lietuvos kaimo ir miesto 
vaiko gyvenimo sąlygas. Ir čia 
mes dar prašome jūsų pagal
bos. Kita vertus, valstybė tam
pa vis stipresnė. Ji jau galėtų 
padėti išlaikyti lietuvybę 
Amerikoje. Kultūrinių, švieti
mo programų rėmimui, šokių 
ir dainų švenčių rengimui 
turėtų būti suteikta valstybės 
parama. Taip mes, vieni kitus 
remdami, galėsime išlaikyti 
Lietuvos pažangą, - kalbėjo 

ANT BLIZGANČIO PARKETO.. 
Atkelta iš 3 psl. 
prie mokytojo nesidrovi 

ištarti nešvankų žodį. 
Į ką šiandien sutelktas dė

mesys aukštesniosiose ir aukš
tosiose mokyklose? Į žinias. į 
informacines technologijas, in
formacinės visuomenės kūri
mą (pasirodo, ir tokia gali bū
ti). O kur tautiškumas, lietu
vybė, patriotiškumas? Kur 
dorovė? Ar ne dėl pastarosios 
stokos pačios didžiausios ne
gerovės mūsų nepriklausomo
je valstybėje? Greta vartojimo 
reikmenų pertekliaus, įvai
riausių balaganinių renginių 
gausos, deja, turime patį di
džiausią deficitą, doros defici
tą. Ir tik tryliktaisiais nepri

klausomybes metais naujasis 
prezidentas imasi padėtį tai
syti, susirūpino, kad nebūtų 
„ant blizgančio parketo su
plėkusi siela". Sveikintina ini
ciatyva' Padėk, Dieve, ją įgy
vendinti. O jam padėti turi ne 
tik švietimo ir mokslo minist
ras, Pedagoginio universiteto 
rektorius, bet šeima, mokyk
la. Bažnyčia, visa visuomenė. 
Tik bendromis pastangomis 
įmanoma mažinti minėtą defi
citą, tik taip įmanoma at
šildyti apledėjusias „stiprio
sios" puses (moksleivių) širdis, 
sutvirtinti silpnąją pusę — 
mokytoją. 

Algimantas Zolubas 

JAV LB Tarybos sesijoje Omahoje rugsėjo 12-14 dalyvavęs LR amb. JAV 
Vygaudas Ušackas pasveikino Omahos Lietuvių Bendruomenės surengtos 
menines programos atlikėjas. Nuotraukoje (iš kairės): JAV LB Tarybos 
narys Rimas Gedeika, pianistė Ju rg i t a Tučkutė, ambasador ius V. Ušackas 
ir solistė Laima Sarka-Starcic po koncerto ..Double Tree" viešbučio 
pokylių salėje. 

seminare Omahoje Vygaudas 
Ušackas. 

Reikia pasakyti, kad nors 
gerokai aptirpusi, kadaise di
delė lietuvių bendruomenė 
Omahoje turi labai gerus ry
šius su savo valstijai atstovau
jančiais Senato ir Kongreso 
nariais . J ie yra nuolatiniai 
svečiai lietuviškuose rengi
niuose. Kaip sveikindamas LB 
Tarybos sesijos dalyvius pasa
kė amb. Vygaudas Ušackas: 
Omahos senatoriai ir kongres-
menai Lietuvos atžvilgiu el
giasi tiesiog pavyzdingai. Ir 
tai yra lietuvių išeivių Oma
hoje nuopelnas. Todėl ir į 
Omahą nuvykus Lietuvos am
basadoriui Vygaudui Ušackui. 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba jam surengė įtemptą su
sitikimų planą. Pas politikus 
ambasadorių lydėjo pati JAV 
LB Omahos apylinkės pir
mininkė Danguolė Antanė-
lytė-Hanson. Po šių vizitų 
amb. Vygaudas Ušackas su
tiko pasidalinti Omahos susi
tikimų įspūdžiais. 

- Ką radot, ką laimėjot, ką 
pastebėjot? - klausė „Draugo" 
korespondentė. 

— Buvo malonu, kad 
Lietuvių Bendruomenės ren
giniuose dalyvavo sen. Ben 
Nelson ir kongr. Douglas 
Bereuter. Mano vizitas buvo 
nukreiptas į ateitį: kaip už
megzti daugiau ryšių ir kaip 
padėti Nebraskos verslinin
kams atrasti Lietuvą, kuri yra 
potencialus tiltas į Europos 
Sąjungos ir Rusijos rinką. 
Apie tai aš kalbėjau duodamas 
interviu Omahos didžiausiam 
dienraščiui „Omaha World-
Herald" (straipsnis su am
basadoriaus nuotrauka buvo 
a tspausdintas sekmadienio 
laidoje, pirmame puslapyje. 
Red.). Buvau susitikęs su ke
letu verslininkų ir tikiuosi, 
kad man pavyko paskatinti 
juos atvažiuoti į Lietuvą ir ten 
atrasti ne tik vaišingumą, bet 
taipogi ir tas galimybes, ku
rias turi Lietuva. Ir Lietuvos 
verslininkai galėtų prekiauti 

su Nebraska, ir Nebraskos 
verslininkai galėtų kurti vers
lą Lietuvoje. 

- O kokios šakos yra per
spektyviausios šia prasme? 

- Nebraska yra stipri že
mės ūkio technologijomis, taip 
pat elektrotechnika - miesto 
apšvietimas, ženklų apšvieti
mas. Žinau, kad ir Lietuvoje 
yra tokių įmonių. Bendravau 
su buvusiu Omahos meru Hal 
Daub. kuris mano, kad da
bartinėmis aplinkybėmis, kai 
oro uostuose Europos kraštuo
se griežtinama kontrolė, 
Šiaulių oro uostas turi poten
cialių galimybių ir reikia jas 
bandyti išnaudoti. Reikia tas 
galimybes pateikti didžio
sioms Amerikos siuntų perve
žimo įmonėms. Tai toli sie
kiantis projektas, bet, manau, 
jeigu mums pavyktų tinkamai 
paruošti medžiagą ir sudo
minti Amerikos verslininkus, 
gal kas nors iš to ir išeitų. 

- O kas galėtų dominti 
Lietuvos verslininkus Omaho-

- Mes esam stiprūs maisto 
produkcija, gera mūsų medie
na, baldai. Susitikau su nau
jos kartos lietuviais vers
lininkais, kurie suinteresuoti 
Lietuvos baldų atvežimu į 
Omahą. Yra žmonių, dir
bančiu dideliuose prekybos 
centruose, kurie domisi Lietu
vos baldais. Tas paieškas mes 
tęsi m. 

- J ū s susipažinęs su Oma-
hos-Šiaulių seserystės progra
ma? 

- O taip. čia puikus. - pa
vyzdinis projektas miestų ben
dravimo prasme. Aš lankiausi 
Nebraskos, Omahos. ir dar 
viename universitete, kur 
studijuoja lietuviai studentai. 
Štai vienas Nebraskos univer
siteto profesorius kaip tik 
ruošiasi kitais metais važiuoti 
į Šiaulių universitetą. Ten jis 
gyvens ir dirbs 5 mėn. Mes 
turime stengtis, kad tokių pro
jektų būtų daugiau. - sakė 
amb. Vygaudas Ušackas. 

Audronė V. Škiudaitė 

Mylimai mamytei 

A. A. 
EMILIJAI ČIAKIENEI 

mirus, dukrai BIRUTEI VILUTIENKI su šeima ir 
sūnums STASIUI bei VYTIT reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Vytautas ir Aldona Markcvuiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija ma
loniai kviečia visus atsilanky
ti į pietus sekmadienį, spalio 
12 d., po 10:30 v.r. šv. Mišių, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 So. Washte-
naw. Pietūs ruošiami norint 
surinkti lėšų vaizdajuostei 
anglų kalba apie Pažaislio vie
nuolyną parengti. 

Šv. Kazimiero Kongrega
cijos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
steigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios vyks šį šešta
dienį, spalio 4 d., 9:30 vai. 
ryto, seselių motiniškame na
me, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun. Envin Dodge, OSA. 

BALFo 28-asis skyrius Le-
monte kasmetinio vajaus pro
ga kiekvieną spalio mėnesio 
sekmadienį Pal. Jurgio Matu
laičio bažnyčios prieangyje 
rinks aukas po 9 vai. ir prieš 
bei po 11 vai. šv. Mišių. Pa
remkime Bendrojo Amerikos 
lietuvių šalpos fondo veiklą. 

Šakiečių klubo narių su-
srinkimas vyks šį ketvirtadie
nį, spalio 2 d., 1 vai. p.p., Šau
lių namuose. Nariai raginami 
dalyvauti. 

Palangos laivo jūrų skau
tų registravimas vyks spalio 3 
d. St. Mary of the Lake 
mokykloje, New Buffalo, MI, 3 
v.v. Vaikai priimami nuo 6 
metų. Jeigu turite klausimų, 
skambinkite sesei Mildai 269-
469-9880 (dieną), 269-469-
0231 (vakare) arba milda@tri-
ton.net 

Daumanto — Dielininkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuopos 
kitas susirinkimas vyks spalio 
5 d. Prašome dalyvauti šv. Mi
šiose Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje pilna unifor
ma. Tuojau po šv. Mišių vyks 
susirinkimas Ateitininkų na
muose vaikams nuo darželio 
amžiaus iki aštuntojo sky
riaus. Registravimas vyks iki 
lapkričio 15 d. Jeigu turite 
klausimų, skambinkite globė
joms Laimai Aleksienei 708-
442-5869 arba Rasai Kasniū-
nienei 708-403-4988. 

„Seklyčios" restoranas 
jums mielai padės, jeigu patys 
negalite pasigaminti maisto. 
Maistas į namus pristatomas 
2, 3, 4. 5 kartus per savaitę 
pagal jūsų pageidavimą. Ap
tarnaujame Marquette Parko. 
Brighton Parko. Gage Parko ir 
kitus, netoli gyvenančius, Či
kagos miesto gyventojus. Lie
tuviškas maistas pristatomas 
šiltas, skanus ir už prieinamą 
kainą. Teirautis atvykus į 

..Seklyčios" restoraną 2711-15 
•W. 71 Str. arba tel. 773-476-
2655. 

Kviečiame į MaRiTa fondo 
vajų spalio 4 d., šeštadienį, 
Jackson Park Yacht Club, 
6400 S. Promontory Drive, 
nuo 4 iki 11 v.v. Veiks bufetas, 
baras ir loterija. Gros Lubrip-
honic grupė, vadovaujama 
Riek King. MaRiTa fondas 
susikūrė šaltame Michigano 
ežere žuvus Taurui ir Rimui 
Gaižučiams bei Martynui 
Meškauskui. Fondo tikslas -
platinti informaciją, kad šito
kių tragedijų išvengus ir 
pasiruošus saugiai laivinin
kystei. MaRiTa fondas yra 
pelno nesiekianti organizaci
ja. Daugiau informacijos 
gausite www.maritafounda-
tion.org arba kreipiantis į Ko-
valdą Balčiauską 1020 South 
Wabash Ave. Suite 8C Chi
cago, IL 60605, tel. 312-986-
8407. 

Čikagos Lietuvių suval
kiečių draugijos gegužinė 
įvyks spalio 5 d., sekmadienį, 
12 vai. p.p., Šaulių namuose: 
2417 W. 43 Str. Gros A. 
Barniškio orkestras. Bus ska
naus maisto, veiks baras. 

BALFo atstovai spalio 5 
d., sekmadienį, prie Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčios, Marąuette 
Parke, prieš ir po šv. Mišių 
dalins metinės rinkliavos 
vokelius. Vokeliai ten pat bus 
surenkami po savaitės, spalio 
12 d., sekmadienį. 

Dėmesio! Lietuvos Dukte
rų rudens puota jau čia pat! 
Spalio 25 d., 6 v.v., Jaunimo 
centro salėje. Bus nauja pro
grama, loterija, vaišės, šokiai. 
Kviečiame jaunus ir senes
nius! Paremkite dovanomis lai
mės šuliniui, kurias prašome 
atnešti į „Namelius" adresu:, 
2735 W. 71 Str., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-925-3211. Tuo 
pačiu adresu galite gauti bilie
tus ir užsisakyti stalus. Lauk
sime! 

„Rudens linksmybės" spa
lio 4 d. Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo parapi
jos didžiojoje salėje (4420 S. 
Fairfield ir 44-tos gatvės kam
pas). 6 vai. v. vakarienė, po to 
- programa, muzika, šokiai, 
laimikių traukimas ir kt. 
Bilietai platinami sekmadie
niais bažnyčios gale prieš ir po 
10 vai. r. šv. Mišių. Vietas ga
lima užsisakyti skambinant 
Evelinai Oželienei 773-254-
7553 arba Salomėjai Daulie-
nei 773-847-4855. Šventę ren
gia JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba. 

Arvydo ir Nelės Paltinų 
pramoginių dainų koncertas 

vyks spalio 5 d., sekmadienį, 
3 v. po pietų Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Bilietai gau-
namiy „Seklyčioje", Morkūnų 
Plaza & Deli ir Jaunimo cen
tre, veikiančioje LTSC. 

Rugsėjo 27 d. iškilmingai 
atidarytas naujai pertvarky
tas Čikagos „Soldier Field" 
stadionas. Pertvarkymo dar
bai pareikalavo 602 mln. dol. 
išlaidų. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo miesto meras Ri-
chard Daley ir kiti aukšti 
valdžios ir kariuomenės pa
reigūnai. „Soldier Field" sta
dionas yra dedikuotas JAV 
karinių pajėgų veteranams. 

Dr. Augustinas Laucis, 
gyv. Sunset Hills, MO, Drau
go fondo pirmojo laipsnio gar
bės narys, 2003 m. jubilieji
niam rudens vajui atsiuntė 
700 dol., pasiekdamas 6,500 
dol. įnašų sumą. Vienam iš 
didžiųjų DF mecenatų nuo
širdžiai dėkojame. 

BALFas pats pirmasis įsi-
gjjo viso stalo bilietus į 
„Draugo" pokylį, kuris vyks 
Martiniąue salėje spalio 19 
d., sekmadienį. BALFo centro 
valdybos pirmininkė Maria 
Rudienė visuomet remia 
„Draugo" renginius ir juose, 
kartu su BALFo darbuoto
jais, dalyvauja. Esame dėkin
gi-

SUSITIKIMAS 
NARUS 

Jau tapo įprasta, kad po 
ilgesnių kelionių į Lietuvą 
žmonės apsilanko „Seklyčioje" 
ir pasidalina su trečiadienio 
popiečių lankytojais tuo, ką 
teko pamatyti, išgyventi, pa
tirti. 

Šį kartą, rugpjūčio 3 d., į 
„Seklyčią" atvyko JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkė adv. Regina Narušie-
nė. 

Gražiu gintaro vėriniu ir 
kerinčia šypsena pasipuošusi, 
ji bematant išsklaidė nuobo
dulį, kuris buvo apėmęs su
sirinkusius, belaukiančius 
jos, papuolusios į automobilių 
kamštį. 

Pradėjusi dalintis įspū
džiais iš Lietuvos, Regina 
Narušienė pirmiausia pasi
gėrėjo pagražėjusiu Vilniumi, 
atnaujintomis gatvėmis nuo 
pat oro uosto, ypač gražiu 
Gedimino prospektu, kuris 
dienos metu dabar priklauso 
vien pėstiesiems. 

Mieste įrengta daug mo
dernių viešbučių ir vis dar 
statomi nauji. Peršasi mintis, 
ar reikia jų tiek. Tačiau 
Lietuvą lanko daug žmonių iš 
įvairių kraštų. Ypač daug 
lietuvių iš viso pasaulio buvo 
šią vasarą. O Lietuvai tapus 
ES nare, lankytojų antplūdis 

REIKIA SKUBIOS 
PAGALBOS 

Violetos Urmanos koncerto (Voro, IL, rugsėjo 21 d mecenatai (iš kairės): 
dr Raimundas Šilkaitis, per Algirdą Grigą pirmasis atskubėjus organiza
toriams Į pagalbą su 500 dol auka. ir I>eo Klimaitis, š iam iškiliam 
renginiui abu su žmona Sue paaukoję 2,000 dol. 

Redakcija gavo laišką. 
Ketvirtadienį (rugsėjo 25 d.) jį 
atnešė pati autorė — dvi
dešimt vienerių metų Rūta 
Grigaliūnaitė, laikinai esanti 
JAV. J i sakosi esanti Vilniaus 
universiteto teisės fakulteto 
studentė, atvykusi vasaros 
metu padirbėti, užsidirbti pi
nigų. Rūtos žodžiais: j u k taip 
gera, kai nereikia prašyti tė
vų sumokėti už bendrabutį ar 
naujus drabužius... Viską ap
galvojusi pasirinkau Ameri
ką. Juk Amerika — tai sva
jonių šalis, galimybių kraš
tas. Galvojau pakeliauti po 
pasaulį, užsidirbsiu, susipa
žinsiu su kita kultūra, pato
bulinsiu anglų kalbos žinias. 
Kelionė kainavo nepigiai, 
viską suskaičiavus — beveik 
3,000 dolerių. Susitariau su 
tėvais, kad jie paskolins, o kai 
aš užsidirbsiu, grąžinsiu (...)". 

Toliau mergina aprašo 
savo nesėkmes šioje „pasakų" 
šalyje. Labai neblogai litera
tūriškai sudėstytame laiške, 
užimančiam net šešis rank
raščio puslapius, aprašomos 
sutiktos nesėkmės, nusivyli
mai. Pradedant nuo atsiradi
mo, kaip rašo autorė „Kali
fornijos valstijos vandens ir 
atrakcijonų parke", kur pagal 
kontraktą „turėjau dirbti 40 
valandų per savaitę po 6 do
lerius per valandą", o gavusi 
dirbti „vos 6 vai. savaitėje". 
Nusivylė mergina ir tuo, kad 
jai nebuvo parūpinta kur ap
sigyventi ir ji turėjusi nakvoti 
„kur pasitaikė". Nors ir ne
turėjusi jokių pažinčių Ameri
koje, vis tik per „draugų drau
gus susitariau su vienais 
žmonėmis Čikagoje, kad jie 
priims ir padės (...)". Turėda
ma bilietą į Čikagą ir „kišenė
je 400 dolerių", mergina at
siduria Čikagoje. Bet ir vėl 
nesėkmė — dvi savaites dirbo 
restorane, kur negavo nei 
atlyginimo, nei jokių arbatpi
nigių. Galų gale ji gauna dar
bą aukle — prižiūrėti 9 metų 
mergaitę, kurios tėvai išsi
skyrę. Viskas būtų gerai, jei 
mergaitės tėvas daktaras 
nebūtų paprašęs masažo 
seanso... Niekam negalinti 
pasiskųsti ir įrodyti seksu
alinio priekabiavimo, Rūta 
palieka daktaro namus, nepa
prašiusi priklausančio atly
ginimo, nors prižiūrima mer
gaitė čia palyginama su 

angeliuku. Kilniaširdiška 
mergina sutinka ir padorų 
senuką amerikietį, kuris, iš
klausęs merginos bėdas, pa
siūlo 400 dolerių. Tačiau Rū
ta, pabūgusi kokių nors pa
sekmių, tų pinigų atsisako. 
Paskutinė darbovietė buvo 
greito maisto restorane, kur 
Rūta atsitiktinai sumaišo 
užsakymą — vietoje „vištie
nos atnešiau jautieną. Klien
tas pasiskundė restorano šei
mininkui. Ėjau j namo, jau 
negalvodama apie nieką, tik, 
kad noriu išnykti nuo žemės 
paviršiaus. Bet čia dar ne 
pabaiga. Grįžusi namo, radau 
išlaužtas duris ir, žinoma, pa
vogtus sutaupytus 800 dole
rių bei kai kuriuos daiktus, 
tarp jų mobilų telefoną, kuris 
man buvo tik paskolintas, 
kad galėčiau ieškoti darbo. 
Tai buvo paskutinis lašas, 
atėmęs iš manęs visas jėgas. 
Lyg būtų negana to, kad vi
siškai neturiu pinigų, dabar 
negaliu grįžti į Lietuvą, nes 
grįžimo bilietas iš Los An
geles, Kalifornijos (...) ir neži
nau kodėl, bet neįmanoma 
pakeisti išskridimo vietos. 
Reikia pirkti, o kaip tai pa
daryti, kai kišenėje keturi 
doleriai 84 centai ir beveik 
3,000 dolerių skola Lietu
voje". Merginai baigiasi viza, 
išskridimo laikas — spalio 7-
toji. Nusivylimo neslepianti, 
mergina tikisi pamatyti kur 
krentančią žvaigždę, kuri 
padės išsipildyti jos norams. 
Ir mažytė viltis „dar verčia 
širdį plakti", — baigia savo 
laišką Rūta Grigaliūnaitė. 

Iš „Draugo" Rūta nuke
liauja į „Amerikos lietuvį", 
kur išdėsto savo bėdas redak
cijos kolektyvui. Redaktorius 
Bronius Abrutis pasigaili 
merginos ir pažada jai nu
pirkti autobuso bilietą į Los 
Angeles, kainuojantį apie 80 
dolerių. 

Gal galite kas padėti 
Rūtai. Merginos adresas 
redakcijai žinomas. L.T. 

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
ruošia išvyką į Chicago Sha-
kespeare Theater vaidinimą 
„The Taming of the Shrew". 
Iš PLC išvykstame spalio 8 d. 
10:30 v. ryto. Registruotis tel. 
708-346-0766 ir 630-243-
0791. 

http://ton.net
http://www.maritafounda-
http://tion.org


5 SU REGINA 
ŠIENE 

d a r padidės. J i e bus apgy
vendin t i patogiuose, gražiai 
į rengtuose viešbučiuose, ku
r ie niekuo nesiskiria nuo už
sienietiškų. 

R. Narušienė pasidžiaugė 
skan iu ir pigiu mais tu . Tačiau 
š iuo metu kainos kyla ir, ar tė
j a n t į ES, yra tendencija, kad 
mais to kainos susi lygins su 
visos Europos kraš tų . 

Kaimas skurdokas , tačiau 
y r a ženklų, kad j i s a t s igauna . 

Anot JAV LB Tarybos pre
zidiumo pirmininkės, dabar , 
kol Lietuva nėra Europos Są
jungoje, yra geros sąlygos in
ves tavimui . Po to visos kainos 
ki ls . 

Adv. R. Naruš i enę kiek 
l iūdino mintis, kad , įėjus į ES, 
L i e tuva gali p r a r a s t i savo 
tau t i škumą: „Tai m u m s , iš
e iviams, yra lengviau supran
t a m a negu Lietuvoje gyve
nan t i ems . Kol k a s j aun imas 
p r i ima iš užsienio viską be
veik sus i r inkdamas ir nesu
s imąs tydamas apie tai , kokios 
p a s e k m ė s lauk ia ateityje". 
Tač iau išreiškė viltį, primin
d a m a , kad ir praeityje Lietu
v a i yra buvusi g rėsmė nu
t au tė t i , tačiau ji išliko išdidi, 
pas i t ik int i savimi, tokia bus 
ir ateityje. 

Lietuvos pol i t ikai poli
t ikuoja, ypač a r tė jan t Seimo 
r ink imams , vieni k i tus kalti
n a , kritikuoja, nors pat iems 
p r i im t i kri t iką y r a labai 
s u n k u . Tačiau Lietuvos žmo

nėms reikia vilties, vizijos ir 
pas i t ikė j imo, o ne politikų 
kivirčų. 

Laba i g raž ia i R. Naru
šienė papasakojo apie Pasau
lio lietuvių da inų šventę. Įdo
m u buvo klausyt is , nes daugu
ma „Seklyčios" lankytojų buvo 
m a t ę vaizdajuostes. J i ypač 
pas idžiaugė ansamblių vaka
ru, ku r labai išradingai per 
šokį, da iną ir vaidybą buvo 
p a r o d y t a s Lie tuvos žmonių 
g y v e n i m a s įvair iais laiko
tarp ia is . 

Reginai Narušienei patiko 
v idurnakt į organizuotas nau
jojo tilto per Nerį at idarymas, 
t a č i a u j i apgai les tavo, kad 
ne teko juo perei t i į kitą Neries 
pusę. Tai bus galima padaryti 
ga lu t ina i užbaigus tilto staty
bos da rbus . 

Įdomus buvo liepos 5 d. 
vykęs sus i t ik imas Preziden
tūroje. J a m e dalyvavo daug 
PLB ats tovų ir svečių iš įvai
rių k raš tų — apie 300 žmonių, 
kur iuos pagerbė pats prezi
den ta s Rolandas Paksas. 

Pa t iko gražios Mišios Vil
n i aus Arkikatedroje , skirtos 
Kara l i aus Mindaugo karūna
vimo 750 m e t ų jubiliejui, 
Mindaugo paminklo atidengi
mas . 

Liepos 4 d. (JAV nepri
k lausomybės diena pasirinkta 
nea ts i t ik t ina i ) Vilniaus Jėzui
tų gimnazijoje vyko JAV LB 
istorijos knygos „JAV LB 
penki dešimtmečiai", išleistos 
Lietuvoje, p r i s t a tymas . Pri
s t a tyme dalyvavo premjeras 
A. B r a z a u s k a s , prof. V. 
Landsbergis , R. Ozolas, N. Sa-

d ū n a i t ė ir kiti valdžios bei 
v i s u o m e n ė s a ts tovai . P rez i 
d e n t a s R. Paksas a ts iuntė gė
lių ir atsiprašymą, kad p a t s 
negalėjo renginyje dalyvaut i . 

P L B Seimo posėdžiuose 
ka lbė t a apie išeivijos proble
m a s , naujuosius ateivius ir j ų 
problemas daugelyje užsienio 
k r a š t ų (Sibiro a ts tovas pa
sakė , kad jie tų problemų ne
tur i ) . 

T a r p daugybės rengin ių 
vyko V. Ušacko, Lietuvos am
basador iaus JAV, organizuo
t a s Verslo forumas, ku r i ame 
LR Seimo nar ia i , biznieriai 
sp rendė , kaip įs tatymais pa
dėti bizniui Lietuvoje. Daly
vavo ir Čikagos Cook County 
iždininkė M a n a Pappas. 

Adv. R. Narušienė pasakė : 
„Čia buvau l ietuvė, n u v a 
ž iavau į Lietuvą ir tapau ame
r ikone" . Sus imąsč iau , k a i p 
r a s t i p r a smingus ryšius su 
Lie tuva (ne su atskirais poli
t ikais) . Atėjo toks laikas, kad 
ne t iek mes esame reikalingi 
savo t au t i e č i ams Lietuvoje, 
kiek j ie mums. Ką mes tu r ime 
daryt i? Kas mes būsim atei ty
je , ka i padėsim Lietuvai susi
t v a r k y t i ekonomiką? Nu
sprendžiau , kad tur ime pra
dėti ieškoti būdų, kaip išlikti 
l ie tuviais , ieškoti to, kas m u s 
ne ski r ia , o jungia". 

Tokiomis geranor iškomis 
min t imis , visiems l inkėdama 
apie ta i pamąstyt i , JAV LB 
T a r y b o s prezidiumo p i rmi 
n inkė Regina Narušienė baigė 
savo pokalbį „Seklyčioje". 

Liucija E imkienė 

LIETUVOS VYČIŲ 
112-0JI KUOPA 

Pi rmą sus i r ink imą po 
v a s a r o s atostogų Lietuvos 
vyčių 112-oji kuopa surengė 
įprastoje vietoje - Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi-
ios salėie mesėio 16-ta dieną. 
Buvo renkama 2003-2004 m. 
valdyba. 

Susirinkimą vedė kuopos 
pirmininkas Leonas Paukš tė . 
Pa la imin imo maldą kalbėjo 
kuopos dvasios v a d a s kun . 
A n t a n a s Markus. Tokia Vy
čių tradicija. Po to kiekvienas 
valdybos narys padarė pra
nešimą apie nuveiktus darbus 
i r a te i t ies p l a n u s . Devyni 
kuopos atstovai buvo nuvykę į 
90-tąją visos Amerikos Lie
tuvos vyčių konferenciją, kuri 
rugpjūčio 14-17 d. vyko Bos
tono apylinkėse. Buvo pa
sidžiaugta, kad k a p ų puošimo 
dieną, švenčiant Šv. Ka
zimiero kapinių 100-ąsias me
t ines , atsilankė Čikagos kar
d inolas Francies George ir 
pašven t ino mirusiųjų nar ių 
kapus . Tą pačią dieną kardi
nolas kapinėse a tnašavo šv. 
Miš ias , kurių m e t u giedojo 
Lietuvos vyčių choras . 

Po pranešimų vyko naujos 
va ldybos r ink imai . Kuopos 
p i r m . pe r r i nk t a s Leonas 
P a u k š t ė , jo pirmuoju pava
duotoju tapo A l e k s a n d r a s 
Mockus, antrojo pavad. pa
reigas apsiėmė veikli narė 
Anelė Pocienė, o trečiojo -
j a u n a studentė, studijuojanti 
Illinois universitete, Andrea 
Deksn is . Visuotiniams susi
r i nk imams sekretor iaus Ma
ry Anna Gerčius, o valdybos 
sus i r inkimams - kazimierie-
t ė ses. J o h a n n a S h a i n a u s -
k a i t ė . P r a n e š i m u s n a r i a m s 
t e i k s Alvina Giedra i t i enė . 
Teresė Vaitkienė buvo palikta 
e i t i raštinės vedėjos pareigas 
ir tvarkyti narių mokesčius. 
Kuopos kasininkė - Dolores 
Vainauskienė. Pa t ikė t in ia i -
Lorra ine Švelnis ir Eleonora 
K a s p u t i s . Tvarkos palaiky
m u i ir salės pa reng imui 
pask i r t i E d v a r d a s Pocius, 
Edvardas Deksnis, Louis Ro-
ge r s ir Petras Jadvi rš i s . 

Buvo išrinkti a smenys ei
t i įvairias pare igas komisi
jose , pvz., ryšininko dėl šal

pos Lietuvai , spaudos atsto
vo, fotografo, korespondento 
žurnalu i „Vytis ir kt. 

Valdybos nar ius prisaik
dino kun. A n t a n a s Markus. 

Kuopos nar ia i pabendra
vo prie kavos ir pyragaičių. 

Pažymėt ina , kad į pirmąjį 
po vasaros narių susir inkimą 
a tvyko mažokai narių. Mo
kančiųjų nario mokestį y ra 
pe r 200. Nar ia i s k u n d ė s i , 
k a d , gyvenan t a tokesnė je 
vietovėje, nakt į s u n k u 
vai ruot i , t rūks ta sveikatos ir 
1.1. Pal inkėjus Dievo pala i 
mos, visi išsiskirstė. 

An tanas Paužuol is 

Tarp kitų lietuviškų organizacijų Cook County iždininkė Maria Pappas 
pagerbė ir Lietuvos vyčių organizaciją. Jono Tamulaičio nuotr.: žymenį 
priima Vidurio vakarų apygardos atstovas Glen Perutis 

SKELBIMAI 

Platinkite „DRAUGĄ' 

D R A U G A S 
t * - • • • - . * . . , ; O A " l * 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
Vy ten i s L i e t u v n i n k a s 

45.36 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, EL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Cfc«o, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel 773-776-8700 

E-mai l : Gibai t is@aol.com 
ToU 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. 

mailto:Gibaitis@aol.com

