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Siame 
numeryje: 
„ S k a u t y b ė s k e l y j e " 
r a š o m a a p i e s k a u t ų 
v e i k l a T o r o n t e ; A S S 
m e t i n ę š v e n t ę ; 
p r i m i t y v a u s 
s t o v y k l a v i m o k u r s u s . 

2 psl. 

L i n k ė j i m a i L i e t u v i ų 
f o n d u i . K a i d e r i n a m i 
n e s u d e r i n a m i d a l y k a i . 
Š v i e t i m o p r e m i j a . 

3 psl. 

J A V L B G a r b ė s t e i s m o 
e s m ė ; n e j u o k i n g i 
j u o k a i ; g e r i ž o d ž i a i 
n a u j a m p u s l a p i u i — 
k o m e n t u o j a s k a i t y t o j a i . 
S e i m i n i n k i ų k e r t e l ė . 

4 psl. 

J A V L B XVII T a r y b o s 
r e z o l i u c i j o s ( t ę s i n y s ) . 

5 psl. 

A p i e d i n g u s i ą 
„ T r a n s p a k " s i u n t ą . 
C i c e r o l i e t u v i ų s v e č i a i . 
B a l z e k o m u z i e j a u s 
„ M e t ų ž m o g u s " . 

6 psl. 

Sportas 

• Lietuvos k r e p š i n i o ly
gos čempiona to r u n g t y n ė s e 
n u o t r . I sekmadienį Kauno 

..Žalgiris" Sporto halėje nuga
lėjo be pralaimėjimų žengusius 
Vilniaus ...Sakalus" 106:88 
(37 22. 1822, 22:14. 31:30) ir iš
kovojo ketvirtąja perbalę. Tur
nyro lentelėje kauniečiai pavijo 
taip pat keturias pergales tu
rinčius Vilniaus „Lietuvos ryto" 
krepšininkus 

Vilniaus . .Lietuvos te-
l e k o m o " moterų k r e p š i n i o 
k o m a n d o s vyriausiasis trene
ris Algirdas Paulauskas paten
kintas: Lietuvos moterų krepši
nio lygos (LMKL) čempionės 
pasirengimo Eurolygai metu 
sužaidė 12 draugiškų rungty
nių ir visas jas laimėjo Pirma
dieni vilnietes grįžo iš Lenkijos, 
kur dalyvavo penkių komandų 
turnyre ir tapo nugalėtojomis. 
Po reikšmingiausios pergalės 
75:69 pirmąją dieną prieš Len
kijos čempionių ir Eurolygos 
finalo ketverto dalyvių Gdynės 
..Clima" komandą, vėliau ..Lie
tuvos telekomo" krepšininkes 
iškovojo dar tris lengvas perga
les 

T a r p t a u t i n ė s e spor t i 
nių šokiu varžybose Angli
joje klasikinių šokių programo
je daugkartiniai Lietuvos čem
pionai Arūnas Bi/.okas ir Kdita 
Daniutė. atstovaujantys Kauno 
..Sūkurio" klubui, užeme III 
vieta 

Lietuva — Lenkijos 
tiltas \ Rusijos 

rinką 
K a u n a s , spalio 14 d. (Elta) 

— Antradienį Kaune atidaryta 
10-oji Lenkijos įmonių paroda 
,.Polexport Kaunas'2003", ku
rioje savo veikią pristato 195 
šios valstybės bendrovės. 

Parodą a t idaręs Lietuvos 
premjeras Algirdas Brazauskas 
Lenkijos vers l ininkus ragino j 
daugiau investuoti Lietuvoje, 
nes, jo požiūriu, kol kas lenkų 
investicijų dydis valstybėje yra 
vienas mažiausių palyginti su 
kitomis Europos Sąjungos vals
tybėmis. 

Bendras parodos plotas už
ima 2,200 kvadratinių metrų. 

Didžiausius parodų stovus 
pristato tos Lenkijos įmonės, 
kurios specializuojasi teleko
munikacijų, įrengimų, buitinių 
prekių gamybos ir statybos sri
tyse. 

Renginį oficialiai globoja 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tai Rolandas Paksas ir Alexan-
der Kwasniewski. 

Patikimiausia 
lietuvių 

žiniasklaida — 
televizija 

Vilnius , spalio 14 d. (BNS) 
— Iš visų žiniasklaidos prie
monių Lietuvos gyventojai la
biausiai linkę pasitikėti televi
zija, rodo visuomenės nuomo
nės tyrimas. 

Interneto svetainės „Delfi" 
užsakymu bendrovei ,,Spinter 
tyrimai'" atlikus apklausą pa
aiškėjo, kad televizija pasitiki 
20.3 proc. apklaustųjų, antrą 
vietą užima spauda, kuria pa
sitiki 16.3 proc. apklaustųjų, 
radiju pasitiki 13.1 proc., o in-
ternetiniais leidiniais — 6.2 
proc. apklaustųjų. 

18.5 proc. apklaustųjų teigė j 
nepasitikintys nė viena žinia- ; 
sklaidos priemone, o 17.1 proc. ! 
visomis pasitiki vienodai. 

Televizija labiau pasitiki j 
mažesnių pajamų, žemesnio iš- I 
simokslinimo gyventojai, spau-
da — vidutinio amžiaus asme- | 
nys. radiju labiau linkę pasiti-
keti vyriausio amžiaus atsto
vai, tuo tarpu jaunimas, aukš
tesnio išsimokslinimo atstovai 
dažniau teigė pasitikintys in-
ternetinėje erdvėje veikiančio
mis žiniasklaidos priemonėmis. 

39.7 proc. tyrimo dalyvių 
teigė dažniausiai skaitantys 

N u k e l t a į 5 psl. 

Buvę prezidentai turi galimybę 
susirungti rinkimuose 

Lietuvoje vieši Europos Parlamento liberalų, demokratų ir reformų (ELDR) partijų grupes biuro narių delegaci
ja, vadovaujama ELDR grupės pirmininko Grehem Vatsoiv Vilniuje diskutuojama apie liberalizmo idėjas, Lie
tuvos ir ELDR grupes nuostatą dėl Europos Komisijos iniciatyvos „Platesnė Europa/Naujieji kaimynai". Taip pat 
nagrinėjama ELDR ideologinė programa ir priešrinkiminė *uostata 2004 m. Europos Parlamento rinkimams. 

Nuotr.: Prezidentas Rolandas Paksas prieme Europos Parlamento liberalų, demokratų ir reformų partijų 
grupes narius . Sauliaus Venckaus i ELTAI nuotr 

Kosove tarnybą pradėjo naujas 
Lietuvos karių būrys 

P r i š t i n a - M i t r o v i c a - V i l 
n ius , spalio 14 d. (BNS) — Kei
čiasi taikos misijoje Kosove tar
naujantys Lietuvos kariai, iš šio 
Balkanų krašto grįžta tarnybą 
baigę lietuvių karo medikai. 

Lietuvos karių pasikeitimas 
vyksta svarbiu Kosovo krašto 
ateičiai metu, kai Vienoje prasi
dėjo pirmasis per 4 metus po ka
ro Kosovo albanų ir Serbijos bei 
Juodkalnijos atstovų susitiki
mas. 

Kaip pranešė Krašto apsau
gos ministerija (KAM), antra

dienį Lietuvos karių būrį KFOR 
8 pakeis naujas devintasis 30 
karių būrys — KFOR 9. Lietu
vos kariai Seimo sprendimu tar
nauja NATO vadovaujamoje 
tarptautinėje taikos operacijoje 
„Joint Guardian", kuri nuo 
1999 metų vykdoma Jungtinių 
Tautų valdomoje Kosovo provin
cijoje Serbijoje ir Juodkalnijoje. 

KAM pranešimu, šis būrys, 
suformuotas iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytenio motori
zuotojo pėstininkų bataliono, 
pakeis bendro Lenkijos-Uk-

rainos bataliono POLUKRBAT 
sudėtyje nuo balandžio ta rnavu
sius „Geležinio vilko" brigados 
kar ius . 

Šis batal ionas ta rnauja Ka-
čaniko apy l inkėse Pietryčių 
Kosove. 

Ant rad ien i misiją Kosove 
baigs ir du Lietuvos Karo medi
cinos ta rnybos kar ia i — karo 
medicinos gydytojas kapitonas 
Erikas Kenstavičius ir gydytojo 
padėjėjas s e r žan t a s Ramūnas 
Pe t rauskas . 

N u k e l t a i 5 p s l . 

V i l n i u s , spalio 14 d. (BNS) 
— Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) atstovai nenei
gia, kad būsimuose Seimo rinki
muose buvęs prezidentas, 
premjeras Algirdas Brazauskas 
jų sąraše bus įrašytas pirmuoju 
numeriu. 

Opozicijos atstovai neatme
ta galimybės, kad jų sąrašą rin
kimuose į Europos Parlamentą 
gali papuošti kitas buvęs valsty
bės vadovas Valdas Adamkus. 

Seimo valdančiosios koalici
jos atstovės LSDP frakcijos par
lamente Informacinio centro bei 
LSDP rinkimų štabo vadovas 
Gediminas Kirkilas dienraščiui 
„Lietuvos žinios" patvirtino eg
zistuojant „teorinę galimybę", 
kad LSDP vadovas rengiamuo
se rinkimų į Seimą sąrašuose 

bus įrašytas pirmuoju numeriu. 
Seimo opozicijos teigimu, 

socialdemokratai tiesiog neturi 
kito vadovo, galinčio užtikrinti 
LSDP rinkėjų palankumą. 

Patys socialdemokratai tei
gia, kad premjeras pirmąja vie
t a sąraše galėtų dalytis ir su 
Naujosios sąjungos (NS, social
liberalų) vadovu Seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, jei 
valdančiosios koalicijos atsto
vams vis dėlto pavyktų susitar
ti dėl bendrų rinkimų nuostatų. 

Dienraščio šaltiniai Seimo 
Liberalų ir centro frakcijoje 
neatmeta „teorinės galimybės", 
jog šios partijos globėju vadina
mas buvęs prezidentas V. 
Adamkus galėtų dalyvauti rin
kimuose į Europos Parlamentą. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Grąžint inų n a m ų nuomin inka i 
nebemokės nuomos mokesčio 

Vilnius , spalio 14 d. (BNS) 
— Grąžintinuose namuose gy
venantiems nuomininkams ne
bereikės mokėti nuomos mo
kesčio. Savivaldybėms jį pa
dengs valstybė iš savo biudžeto. 

Už tai numatančią Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pataisą antradienį 
balsavo 74 Seimo nariai, 10 par
lamentarų susilaikė. 

„Grąžintinuose namuose 
gyvenantiems nuomininkams ši 
lengvata suteikiama kaip kom
pensacija už tai, kad jie iki šiol 
negali turėti savo būsto", sakė 
Seimo Valstybės valdymo ir sa
vivaldybių reikalų komiteto pir
mininkas Petras Papovas. Pa
sak jo, įstatymo pataisa pareng
ta siekiant įgyvendinti Konsti

tucinio Teismo sprendimus, kad 
valstybė savininkams privalo 
sugrąžinti jų namus, kuriuose 
gyvena nuomininkai. 

Konstitucinis Teismas taip 
pat yra išaiškinęs, kad nuomi
ninkus valstybė turi kuo grei
čiau aprūpinti nuosavu būstu 
arba jiems išmokėti kompensa
cijas, už kurias jie patys galėtų 
įsigyti butus. 

Antradienį priimtos įstaty
mo pataisos numato, kad grą
žintinų gyvenamųjų namų, ku
riuose gyvena nuomininkai, sa
vininkas privalės savo turtą iš
nuomoti savivaldybei tol, kol 
valstybė įvykdys jiems suteik
tas garantijas. Iki tol savinin
kui uždrausta nuomininkus iš
keldinti. 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Vydmantuose iškils 
vėjo jėgainė 

K r e t i n g a , spalio 14 d. 
(Elta) — Kretingos rajone pra
dėta s ta tyt i vėjo jėgainė. Vieta 
jai pas i r ink ta Vydmantų gy
venvietėje, t a r p Kretingos ir 
Palangos. 

Diskusijos dėl vėjo jėgainės 
statybos Kretingos rajone tę
sėsi maždaug 1.5 metų. Šį pro
jektą pasiūlė Kaišiadorių vys
kupijos kurija, kuriai jėgainės 
įrangą sut iko padovanoti viena 
Vokietijos vyskupija. 

Anksčiau vėjo jėgainę buvo 
planuojama s ta tyt i Kopgalyje, 
tačiau šių ket inimų atsisakyta, 
nusprendus, kad toks objektas 
t aps sve t imkūn iu na tū ra l ios 
gamtos apsuptyje. 

Kita vieta pasi r inkta spe
cialistams nustač ius , 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Kazys Bobelis — kandidatas 
į Europos Parlamentą 

V i l n i u s , spalio 14 d. (BNS) 
— Rinkimuose į Europos Par
lamentą Krikščionių demokra
tų partijos (KDP) kandidatų są
raše pirmuoju bus įrašytas jos 
p i rmin inkas 80-metis Kazys 
Bobelis. 

„Aš būsiu vedlys ir su žmo
nių pagalba tikimės laimėti tris 
ar ke tur ias vietas Europos Par
lamente", antradienį Seime vy
kusioje spaudos konferencijoje 
sakė K. Bobelis. 

Rinkimai ' į Europos Parla
mentą, kuriame Lietuva turės 
13 vietų, vyks kitų metų birže
lio 13 dieną. Tikimasi, jog di
džiausios Lietuvos politinės 
partijos iškels savo 25 kandida
tų sąrašus. 

„Šiuo metu Krikščionių de
mokratų sąrašas yra nagrinėja
mas , vyks ta derybos, ir iki 
Kalėdų jį paskelbsime", sakė K. 
Bobelis. 

Opozicinės dešiniosios Tė
vynės sąjungos (TS) kandidatų 

Kazys Bobelis 

į Europos Parlamentą (EP) są
raše pirmoji vieta numatoma 
šių metų gegužę iš partijos pir
mininko posto pasitraukusiam 
Vytautui Landsbergiui. 

Taip pat siūloma į sąrašą 
įtraukti buvusią Europos rei
kalų ministrę Laimą Andrikie
nę N u k e l t a į 5 psl. 

K. Bobelis abejoja konservatorių įkurtos 
frakcijos teisėtumu 

V i l n i u s , spalio 14 d. (Elta) 
— Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos vadovas, Seimo 
narys Kazys Bobelis abejoja Tė
vynės sąjungos įkurtos Krikš
čioniškųjų demokratų frakcijos 
teisėtumu. 

„Teisingumo ministerija tu
rės išsiaiškinti, ar legalus yra 
toks veiksmas — kurti kitos po
l i t inės partijos frakciją savo 

partijoje", antradienį spaudos 
konferencijoje sakė K. Bobelis. 
„Esame užsigavę nekultūringu 
konservatorių elgesiu, nes tai 
parodo visišką jų nepajėgumą 
pristatyti savo ideologijos prin
cipus", teigė K. Bobelis. Jo nuo
mone, Tėvynės sąjunga bando 
„plagijuoti kitos politines parti
jos ideologiją ir principus". 

Nukelta i 5 ps*. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters. AP. rnterfax. tTAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Viena. Teheranas atmeta 

opozicijos kaltinimus nuslėpus 
nuo Jungtinių Tautų (JT) bran
duolinį objektą, antradienį pa
reiškė Irano atstovas Tarptau
tinėje atominės energetikos 
agentūroje (TATENA) Ali Ak-
bar Salehi. Irano ambasado
riaus TATENA pareiškimas ta
po atsaku į pirmadienį nu
skambėjusį I rano opozicijos 
atstovų pareiškimą. Tremtyje 
veikianti Irano pasipriešinimo 
nacionalinė taryba (NCRI) pra
nešė, kad Teheranas slepia nuo 
TATENA tikrintojų branduo
linį objektą. Anksčiau NCRI 
jau yra pateikusi patikimos in
formacijos apie Irano branduo
linę programą. TATENA parei
kalavo Teherano iki spalio 31 
dienos išsklaidyti būgštavimus, 
kad jo branduoliniai objektai 
gali būti panaudoti branduoli
niam ginklui kurti 

V a r š u v a . Lenkija neturi 
tapti valstybe, trukdančia Eu
ropai integruotis, neturi būti 
konservatyvumo simbolis, ma
no daugiau kaip 250 lenkų in
telektualų, kurie paskelbė at
virą laišką europiečiams. Jame 
mokslininkai, rašytojai ir žur
nalistai rašo. jog „lenkų žinia-
sklaida ir politikai propaguoda
mi šūkį 'Nica arba mirtis' ban
do sumenkinti tą faktą, kad 
naujoji Europos Konstitucija 
yra žingsnis tolesnio Europos 
suvienijimo link". Laiško auto
riai atkreipia dėmesį į tai, jog 
visi oficialūs Lenkijos asmenys 
tvirtina, kad siekia išsaugoti 
Nicos susitarimus ir kad lenkų 
savimonė reikalauja Konstitu
cijos pratarmėje pabrėžti 
krikščioniškųjų vertybių reikš
mę 

Ta l inas . Estijos preziden
tas Arnold Ruutel mano, jog, 
vykdydama karinę reformą, 
valstybe turi pasilikti pirmines 

savigynos galimybę, nois ji ir 
įstos į NATO. Drauge „Estija 
turi būti sąjungoje lygi bendri
ninkė ir su ja turi būti skaito
masi", pabrėžė A. Ruutel. 

Be r lynas . Rugpjūčio mė
nesį Vokietija atėmė iš JAV di
džiausios pasaulio eksportuoto
jos vardą — Berlyno eksportas. 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO) 
bei Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) stat is t iniais duomeni
mis, buvo 7 proc. didesnis už 
amerikiečių. Vokiečių verslo 
dienrašt is „Financial Times 
Deutschland" rašo, kad Vokie
tijos dalis pasaulio eksporto 
struktūroje pirmą kartą per ke
lerius metus viršija 10 proc , 
taip pat viršija ir JAV dalį. Tre
čia pagal dydį pasaulio ekspor
tuotoja yra Japonija. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush pirma
dienį atmetė kai kurių Kong
reso narių tvirtinimus, jog jam 
vertėtų daryti didesnę įtaką 
Irako politikai, pareikšdamas, 
kad „aš esu jai vadovaujantis 

asmuo". Į takingas respubliko
nų į s ta tymų leidėjas, Senato 
užsienio reikalų komitetui va
dovaujant is Indianos senato
rius Richard Lugar sekmadienį 
teigė, jog „prezidentas turi būti 
prezidentas" tuo metu, kai jo 
aukščiausi patarėjai vaidijasi 
dėl Irako. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV 
pirmadienį pa te ikė pataisytą 
J T rezoliucijos dėl Irako projek
tą, kur iame pasiūlė, jog Irako 
vadovai iki gruodžio 15 dienos 
pate iktų valdžios perdavimo 
tvarkarašt į , tačiau okupacijos 
užbaigimo tvarkaraščio į doku
mentą neį t raukė. JAV pareigū
nai tikisi, jog balsavimas dėl 
Saugumo Tarybos rezoliucijos 
galėtų įvykti j au trečiadienį. 
Naujuoju projektu siekiama pa
tenkinti pr iekaiš tus del dviejų 
anks tesn ių projektų. J a m e 
Jungt inėms Tautoms siūloma 
25 narių Irako Valdančiąją ta
rybą pripažinti „Irako laikinąja 
adminis t rac i ja , kur i įkūnytų 
Irako valstybės suverenitetą". 
Rezoliucijoje ta ip pat Jungt i 
nėms Tau toms sute ikiamas di
desnis va idmuo , tačiau ji 

n e t a m p a svarbiausia organi
zacija, prižiūrinčia konstituci
jos kūrimą bei rinkimų organi
zavimą. Šiuo projektu JAV pre
zidento George W. Bush admi
nistracija jau trečią kartą nuo 
rugpjūčio mėnesio mėgins gauti 
Saugumo Tarybos paramą do
kumentui , kuriuo siekiama pa
skatinti kuo daugiau valstybių 
prisidėti a ts tatant Iraką bei 
užt ikr inant jo saugumą. 

buvo sužeista dar 10 žmonių, 
pranešė JAV kariuomenė. 

IZRAELIS 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Irakas pirma

dienį pr is ta tė kuklų 2004 metų 
valstybės biudžetą, kurį sudaro 
tik 13.4 mlrd. dolerių ir kuris 
priklauso nuo pajamų už par
duotą naftą. Kitų lėšų valstybei 
a tkur t i po karo Irako valdžia 
tikisi gauti iš užsienio rėmėjų 
Irako naftos eksportas turi su
dary t i , valstybes finansines 
programos rengėjų vertinimais. 
12 mlrd. dolerių, kai visa biu
džeto pajamų dalis yra 12 8 
mlrd. dolerių. 

B a g d a d a s . Irako sostinėje 
antradienį prie Turkijos amba
sados automobilyje susisprogdi
nus savižudžiui, žuvo jis pats ir 

J e r u z a l ė . Libija bando 
pasigaminti branduolinių gink
lų, ir jai padeda tokios šalys, 
kaip Šiaurės Korėja bei Pakis
tanas, antradienį sakė Izraelio 
ministro pirmininko Ariel Sha-
ron padėjėjas. „Niekas nenu
stebtų, jeigu Libija taptų pir
mąja branduolinių ginklų tu
rinčia arabų valstybe", pirma
dienį per susitikimą su užsienio 
valstybių ambasadoriais sake 
A Sharon. Manoma, kad Izrae
lis taip pat turi branduolinių 
ginklų, tačiau niekada oficialiai 
to nepripažino Tarptaut ines 
atominės energetikos agentū
ros (TATENA) žinovai mano, 
kad žydų valstybe turi apie 
100-200 branduolinių bombų 
Izraelis dažnai kaltina Libiją ir 
Iraną bandymais pasigaminti 
branduolinių ginklų ir tvirtina, 
kad Irano branduolinių ginklų 
programa yra jau toli pažengu
si Abi valstybes neigia vykdan
čios draudžiamų ginklų progra
mas. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

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

MINDAUGO DIENA 
Mindaugo karūnavimo šven

tės pradžia Jubiliejinėje sto
vykloje buvo paminėta Di
džiojo rago pūtimu. Riteris, 
brolis vytis Fabijonas, drąsiai 
pūtė ragą ir sukvietė visus 
kraštus ir kunigaikštijas (pas-
tovykles) dalyvauti šioje ypa
tingoje šventėje Naugarduko 
pilyje. Šauklys, brolis Jonas 
Variakojis, mums pristatė vi
sus, svarbius svečius. Mes 
matėm, kaip pirmiausiai įžy
giavo kunigaikštis Rimas su 
savo palydovais ir svečiais iš 
tolimų šalių. Jį palydėjo Ker
navės kunigaikštiene Dalia su 
savo palydovėmis: vaidilutės, 
vedamos vyriausios vaidilės 
Elinos, kunigaikštienė Renata 
su savo dvaru iš Pajautos 
slėnio, kunigaikštienė Elytė 
su savo palydovėmis iš Rasos 
krašto, kunigaikštienė Virgi
nija su dvaru nuo Neries kran
tų ir kunigaikštienė Daina ir 
jos palydovai iš Karūnos šalies. 

Taip pat lydėjo kunigaikš
tis Kazys iš Kunigaikščių 
šalies su savo rikiais, kuni
gaikštis Kęstutis ir jo jauni 
gynėjai iš tolimos Ariogalos 
pilies, kunigaikštis Remigijus 
ir pilies įgula iš Merkinės 
pilies, kunigaikštis Donatas 
kartu su savo pulku iš Liš
kiavos pilies ir kunigaikštis 
Aras, bei jo šaunūs gynėjai, iš 
Medininkų pilies. 

Kunigaikštienė Zita atke
liavo su savo palydovais iš Ka
rūnos šalies ir kunigaikštienė 
Danutė iš Samogitijos taip pat 
atkeliavo su savo palyda. Taip 
pat šauklys turėjo garbės 
mums pranešti, kad iš Kulmo 
atvyko vyskupas Heidenrei-
kas Moacir de Sa Pereira kar
tu su savo palydovu Audrium 
Avižienių ir iš Rygos atkeliavo 
Livonijos magistras Andrius 

von Stirland Dainius Petronis 
(kuris parūpino karūnas). Ir, 
štai, šauklys pagaliau mum 
pranešė geriausią žinią iš visų 
— atvyko mūsų brangus kuni
gaikštis Mindaugas — Vytenis 
Vilkas su žmona kunigaikš
tiene Morta — Daina Šliteryte 
ir jų vaikai, Ramunė — Rūta 
Bandžiulytė, Vaišvilkas — 
Antanas Luneckas, Ruklys — 
Lukas Dziolikas ir Rupeikis 
Darius. Minia žmonių garsiai 
šaukė, „Valio"! kunigaikšti 
Mindaugai! Valio, kunigaikš
tiene Morta!" Aidas minios 
džiaugsmo skambėjo per visą 
Helcomb Valley kunigaikštiją. 

Šauklys perskaitė sveiki
nimus ir maldą, kurie užtruko 
du mėnesius keliaudami iš 
Milano. Po maldos buvo per
skaitytas Aktas ir pagaliau 
Vyskupas iškilmingai ir pa
garbiai karūnavo visų mylimą 
kunigaikšti. Mindaugą kara
liumi ir kunigaikštienę Mortą 
karaliene. Vyskupas karūnuo
damas abu sukalbėjo maldą. 
Minios šūkavo iš džiaugsmo! 

įspūdingiausias momen
tas buvo naujojo karaliaus 
Mindaugo žodžiai: „Tėvynės 
labui paaukojau viską. Kad 
nuo rytų iki vakarų, nuo Pietų 
iki Šiaurės skambėtų tik vie
nas vardas.— LIETUVA! Ne 
ant mano galvos uždėjot šią 
karūną, bet ant visos. Lie
tuvos. Pasižaąįų šį sunkų ka
laviją pakelti tik tada, kai to 
reikės, kai reikalaus Tėvynės 
laimė, žmonių gerovė ir Dievo 
garbė". Žmonės išsiskirstė 
laimingi ir džiaugsmingi bei 
pilni vilties ateičiai, pamatę 
savo mylimą kunigaikštį ta
pusį naujuoju Lietuvos Kara
liumi. 

Iš „Jubi l iej inės s tovyklos 
nauj ienos" 

PRIMITYVAUS STOVYKLAVIMO KURSAI 
LSS jubiliejinėje „Kara

liaus Mindaugo" stovykloje, 
Kalifornijoje, v.s. Romas Otto 
prityrusiems skautams vedė 
primityvaus skautavimo kur
sus. Skautininkas Otto yra to
kio stovyklavimo specialistas, 
daug tokių kursų Kanadoje ir 
JAV pravedęs įvairiose oro 

sąlygose. Jam ypač patinka to
kios stovyklos žiemą. Mūsų 
skautai džiaugėsi gavę daug 
naudingo patyrimo gero ins
truktoriaus priežiūroje. Ypa
tingas dėmesys buvo teikia
mas saugių lapinių įrengimui. 
Lapines pasistatę skautai 
kelias naktis jose nakvojo. 

ASS METINE ŠVENTE 
Akademinio Skautų sąjū

džio Čikagos skyriaus metinė 
švente vyks šeštadienį, spalio 
18 d. Willowbrook salėje, VVil-
low Springs. Illinois. Iškil
minga bendra sueiga prasidės 
5 v.v. Sueigos eigoje — pa
sižadėjimai, pakėlimai, sky
riaus valdybos sudarymas. Po 
to — atskiros filisterių. Aka
deminės skaučių draugovės ir 
Korp! Vytis sueigos. Paskui 

B ū r y s K a s p u č i ų š e i m o s iš Los A n g e l e s i r D e t r o i t o s u s i r i n k o į „ K a r a l i a u s M i n d a u g o " j ub i l i e j i nę s t o v y k l ą 
Kal i forni jos k a l n u o s e . Priekyje stovi: l i e p s n e l ė N i n a K a s p u t y t ė ; iš k a i r ė s : l iepsnele J u l y t e K a s p u t y t e , v . s . fil. 
D a i n a K a s p u t i e n ė , p r i t . sk. Arija K a s p u t y t ė , s .v . Algis K a s p u t i s , s.v. T a d a s K a s p u t i s , p r i t . sk . V y t a s K a s p u t i s , 
a t e i t i n i n k a s V i r g i s K a s p u t i s , sk. L i n a s K a s p u t i s . 

„KARALIAUS MINDAUGO" JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
DIENOS MINTYS 

vakarienė, šokiai ir trumpas 
apibūdinimas Kalifornijoje 
vykusios jubiliejinės „Kara
liaus Mindaugo" stovyklos. 
Šventėje dalyvaus iš Kalifor
nijos atvykstanti ASS pirmi
ninkė fil. Zita Rahbar. Va
karienei rezervacijos būtinos. 
Informacijai skambinkit Jus
tinui Kirvelaičiui tel. 708-301-
0072. 

Trečiadienis, rugpjūčio 6 d. 
Pavadinę šią Jubiliejinę 

stovyklą „Karaliaus Mindau
go" vardu, mes pagerbiame sa
vo tėvų ir protėvių prisimini
mą. Gyvendami laisvuose, 
krikščioniškuose kraštuose, 
mes, Lietuvių Skautų sąjun
gos nariai, pagal mūsų antrąjį 
įstatą, esame ištikimi Dievui 
ir Tėvynei. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 & 
Visi lietuvių kilmės žmo

nės šiais metais švenčiame 
svarbų jubiliejų. Prieš mėne
sį, liepos 6 dieną, suėjo 750 
metų nuo Mindaugo karūnavi
mo Lietuvos karaliumi 1253 
metais. Nuo tos dienos Lietu
va yra valstybė, o mes esame 
jos ainiai! 

Ir toje valstybėje prieš 85 
metus gimė lietuviškoji skau-
tybė ir mes esame jos nariai! 

Penktadienis, rugpjūčio 8 d. 
Lietuvių priežodis sako: 

.Aušra dieną duoda". 
Kunigaikščio Mindaugo 

apie 1236 m. suvienytoji Lie
tuva buvo aušra — rytas Lie
tuvos karalystei, kurios 750 
metų sukaktį dabar švenčiame. 

Lygiai brangi mums yra 
kita Lietuvos Nepriklausomy
bės 85-oji sukaktis, kai po 150 
metų vergijos Rusijos carams, 
Detuva iškovojo laisvę 1918 m. 

Šeštadienis, rugpjūčio 9 d. 
^Baltijos debesys žemės 

nedrėkina" . 
Valstybei sukurti reikėjo 

daug .juodų debesų" — karų. 
Tikslui pasiekti Mindaugas 
turėjo kovoti, nugalėti ne tik 

priešus, bet ir savus. 

Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. 
Buvęs Lietuvos preziden

tas Antanas Smetona prieš 70 
metų sakė, kad „Mažai tesve
ria tautos teisė, jeigu jos 
neparemia tautos kalavijas". 

Karaliaus Mindaugo Lie
tuva buvo pasiruošusi nuolat 
kovoti už savo žemę ir ilgus 
amžius buvo nepriklausoma. 

Pirmadienis, rugpjūčio 11 d. 
Kai Lietuvos kunigaikštis 

Mindaugas su žmona Morta ir 
dvaro žmonėmis 1251 m. pri
ėmė krikštą, Lietuva oficialiai 
buvo pripažinta krikščioniška 
šalimi, taigi priimta į tų dienų 
Europos politinę sistemą. 

Šiais metais, po ilgų 750 
metų. Lietuvos žmonės patys 
nubalsavo stoti į naują, mo
dernią, šių dienų Europą, nes 
— „vienybėje galybė". 

Antradienis, rugpjūčio 12 d. 
„Iš mažos gilės didelis ąžuo

las užauga". 
Turėdamas valstybės vizi

ją, Mindaugas, privertęs ap
linkinius kunigaikščius pa
klusti jo valiai, sukūrė didelę 
ir galingą valstybę. 

Kaip poetas Justinas Mar
cinkevičius dramoje „Mindau
gas" sako — „aš Lietuvą lip
dau po gabalėlį..." 

Trečiadienis, rugpjūčio 13 d. 
„Kas bus, kas nebus, bet 

žemaitis nepražus!" 
Vakarinė Lietuvos dalis 

yra Žemaitija, kurią Mindau
gas savo karūnacijos metu ati
davė Livonijos ordinui. 

Bet žemaičių kunigaikš
čiai buvo vieningi ir po sep
tynių metų, 1260 m. nugalėjo 
vokiečius Durbės mūšyje. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d. 
Mūsų tėvų ar senelių kraš

tui galime tarti: 
„Lietuva, tu didvyrių žemė". 
Šiais ypatingų Jubiliejų 

metais, švenčiame dar vieną 
mums lietuviams svarbią su
kaktį — tai 70 metų nuo did
vyriško Dariaus ir Girėno 
skrydžio iš Amerikos į Lietuvą. 

Pagal dabartinę Lietuvos 
žiniasklaidą, pasaulyje yra tik 
dvi valstybės, kurios savo 
pinigų atvaizduose yra pager
bę savo krašto lakūnus. Viena 
iš tų valstybių — Lietuva. 
Lietuvos pinigas 10 litų vieno
je pusėje turi Dariaus ir 
Girėno atvaizdą, kitoje — 
skrendančią „Lituanica". 

Penktadienis, rugpjūčio 15 d. 
Su krikščionybe prieš 750 

metų į Lietuvą atėjo raštas, 
nors tuo laiku tik svetimi apie 
Lietuvą rašė. 

Pirmas Didžiosios Lietu
vos rašytojas buvo Mikalojus 
Daukša, 1599 m. išleidęs „Pos-
tilla Catholicka", kurioje rašo: 

„Ne žemės derlingumu, ne 
drabužių įvairumu, ne šalies 
malonumu, ne miestų bei pilių 
stiprumų gyvuoja tauta, bet 
labiausiai išlaikymu ir varto
jimu savo kalbos, kuri didina 
ir laiko visuomenę, jos san
taiką ir brolišką meilę". 

Šias „Dienos mintis" su
kūrė ir paruošė 

v.s. Alė Namikienė, 
„Skautų aido" redaktorė 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
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 
Te l . (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 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

•Centerfor Heatth, 
1200 S. York, EJmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaina. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. 

P r i e s a v o į r eng to s l ap ines pri t . s k a u t a s K. Šo l iunas .v . s . R. Otto nuo t r . 

SKAUTŲ VEIKLA TORONTE 
Skautų registracija 

Toronto skautų ir skaučių 
registracija 2003—2004 veik
los metams vyko rugsėjo 20 d. 
Maironio lituanistinėje mo-

K.n b r o l i s J u s t i n a s . J o n u š a s p e r s t o v y k l a JOJO. v i so s s e s e s j j a k i m i s lydėjo.. 
jubiliejinėje stovykloje 

200.'? m „Karaliaus Mindaugo" LSS 
B. Prasauskienė* n u o t r 

kykloje. Registracijos mokes
tis kiekvienam vaikui 110 do
lerių, nes dėl draudimo Kana
dos skautų registracija yra 
pakelta 88 dol. Šeimos, ku
rioms sunku sudaryti mokestį 
prašom kreiptis į tuntininkus 
Rūtą Baltaduonytę-Lemon ar
ba Marių Rusiną. 

Paminėtos 
v.s. V. Morkūno metinės 

A.a. v.s. Vlado Morkūno 
vienerių metų mirties metinių 
paminėjimas įvyko praeitą 
šeštadienį, rugsėjo 20 d. To
ronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Pradėta Mišiomis, 
kurias aukojo klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM. Gie
dojo ir vargonavo Danguolė 
Radtkienė; muzikine dalį jau
triai papildė smuikininkė Rū
ta Melkienė. Skaitinius atliko 
v.s. Danutė Keršienė. Dalyva
vo gausus būrys skautų/čių. 

vadovų, velionio giminių bei 
artimųjų. Po Mišių parapijos 
kavinėje vyko B. Stanulienės 
paruošti šilti ir sotinantys 
pusryčiai. Velionio našlė Ga
lina Morkūnienė dėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie 
mirties metinių rengimo ir 
dalyvavusiems. 

Veiklos atidarymo sueiga 

Žiemos veiklos sezono 
atidarymo iškilminga sueiga 
įvyko spalio 4 d. tuoj po šešta
dieninės mokyklos pamokų — 
12:30 v. p.p. Visi dalyvavo uni
formuoti. Po iškilmingos sueigos 
vyko draugovių sueigos. 

Šių metų vienetų sueigos 

Pranešam sueigų datas: 
spalio 18 d., lapkričio 1 d.. 15 
d., 29 d., gruodžio 6 d., 20 d. 
Skautų Kūčios gruodžio 21 d., 4 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos sak'įo. 

Tėvų komiteto susirinkimas 

Skautų tėvų komiteto me
tinis susirinkimas — spalio 18 
d., 9:15 v.r. Maironio mokyklo
je. Kviečiame visus tėvelius 
dalyvauti, nes bus diskutuoja
ma metinė komiteto veikla. 

Kviečiami rėmėjai 

„Romuvos" valgyklos pas
tato remontai sėkmingai baig
ti. Dėkojamo visiems, kurie iki 
šiol yra prisidėjo prie remonto 
išlaidų. Kurie dar norėtų tą 
darbą paremti, aukas siųsti 
šiuo adresu: „Romuva Inc." 
1573 Bloor Street VV'est. 
Toronto M6P 1A6. Inf. 

Stovyklos „Romuva 2003" 
vadovai 

Stovykloje „Romuva 2003" 
vienetams vadovavo: lieps
nelėms ir giliukam — ps. K 

Dambaraitė-Janovvicz: paukš
tytėms — j.v.s. E. Namikienė: 
vilkiukams — sk. v. L. Grybas; 
skautėms — vvr. sk. R. Sau-
lėnaitė: skautams — sk.v.v.sl. 
M. Sungaila: prit. skautėm — 
v.sk. R. Stauskiene: prit. skau
tams — sk.v. P. Marijošius. 
laužavedė — s. A. Puzerytė-
Viskantionė: meno instruktorė 
— ps. R. Gečienė: specialybių 
instr. — ps. A. Gečas. Didįjį 
pastatą atnaujino ir stovyk
laviete prižiūrėjo „Romuvos" 
komiteto pirm. j .s . R. Sriu-
biškis. Visi vadovai/ves sto
vyklos metu turėjo gerų pa
dėjėjų bei talkininkų. 

Įsidėmėtina data 

Kitų metu ..Romuvos" sto
vykla prasidės sekmadieni, 
rugpjūčio 1 ir baigsis šeštadie
nį, rugpjūčio 14 d. Primename, 
kad reikia dalyvauti sueigose per 
visus metus norint stovyklauti. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


„BARSČIAI SU KOMPOTU 
VIENAME KIBIRE" 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Buvo carystės šimtmečiai, 
buvo sovietijos dešimtmečiai, 
dabar — prasideda liberalio
sios imperijos metas. Taip ra
šo Rusijos politikas, partijos 
„Dešiniųjų jėgų sąjunga" ben-
drapirmininkas Anatolij Čiu-
bais savo straipsnyje „Rusijos 
misija XXI amžiuje" („Neza-
visimaja gazeta, 2003.10.01). 

Autorius linkės kai kuriu
os daiktus ir reiškinius va
dinti tikraisiais vardais, o kai 
kuriems nesivaržydamas pa
lieka maskuojančią prasme. 
Dėl „imperijos" reikia sutikti 
besąlygiškai. Valstybes pava
dinimas, kaip iškaba, niekada 
negalėjo paslėpti esmės. Ru
sijos kaimynų istorija tai pa
tvirtina be išimčių — imperija 
buvo agresyvi visų savo kai
mynų atžvilgiu. Tikriausiai la
biausiai domintų skaitytoją 
kitas, nemažiau svarbus, klau
simas — ar liberalioji imperi
ja išliks, kaip ligi šiol. tra
diciškai agresyvi? 

Straipsnyje minima, kad 
..patys rusai, nužudė 13 mili
jonų rusų Pilietiniame kare 
1918 — 1921 m.", kad „leni
niniuose ir stalininiuose lage
riuose buvo sunaikinta 20 mi
lijonų" gyventojų, kad II Pa
saulinis karas laimėtas ..bai
sia kaina — 30 milijonų žuvu
sių", „pamiršdamas" pridurti, 
šio karo pradžia buvo supla
nuota Stalino kartu su Hitle
riu. Ir kaip ypatingą Rusijos 
nuopelną didžiuodamasis įvar
dija „Sovietų Sąjungos sukū
rimą — suvienijimą tobjedi-
nenije, rus.) 14 kaimyninių 
valstybių su 250 milijonų 
gyventojų, socialistinio lagerio 
(dar 11 valstybių) ir visos 
'pasaulinės socializmo siste
mos" — sovieti-nės imperijos. 
Apogėjuje — iki pusantro mi
lijardo žmonių'" Toks ..suvieniji
mas" — okupuojant nepriklauso
mas valstybes, žudant ir tre
miant jų gyventojas — tarp
tautinės teisės kvalifikuojamas 
kaip karo nusikalt imas ir 
suplanuotas genocidas. 

Autorius sąžiningai pripa
žįsta, kad „gyvenimo būdas, 
visuomeninė •— ekonomine for
macija, kūną Rusija piršo pa
sauliui, sužlugo kartu su jos 
ideologija, jos ekonomika, jos 
etika". Tačiau neatsispiria 
pagundai pasigirti: ..Visas XX 
amžius sukosi aplink Rusiją. 
Rusija buvo akivaizdus ir pri
pažintas beveik pusės pasau
lio vadovas. Rusija sugebėjo 
pasiekti, ko niekas niekada 
istorijoje nebuvo pasiekęs — 
nei Didžioji Romos imperija, 
nei Čingischanas, nei Bizan
tija, nei Napoleonas, nei Brita
nija — jūrų valdytoja, nei Hit
leris. (Tarp kitko, supranta
ma, k >dėl — ten pagrindu 
visada buvo nacionalinė ar 
konfesinė idėja, o pas mus — 

internacionalinė). Taip, idėja 
buvo klaidinga, tačiau pats 
savaime neturintis preceden
to žmonijos istorijoje vienos 
šalies lyderiavimo mastas — 
tai svarbiausia XX amžiaus 
Rusijos istorijos pamoka". 

Pasak Lenino, Rusijos im
perija visada buvo „tautų ka
lėjimas". Iš jo ištrūkusiems 
niekada nekils noro giedoti 
liaupses vergovei. Visai kitaip 
mąsto kalėjimo reformatoriai, 
ką ir reikėtų įsidėmėti. 

A. Čiubais susirūpinęs 
tuo. kas dedasi Rusijoje dabar, 
būtent, nėra maisto, naciona
lines valiutos, muitinių, min
isterijų, armijos, o „visa tai 
apibendrinus, iš tikrųjų, nebu
vo dviejų dalykų — nebuvo 
ekonomikos ir beveik nebuvo 
valstybės". 

Šiam energingam, įžval
giam politikui beliktų tik pri
tarti — savikritiškai, stipriai 
pasakyta, tačiau nepastebėti 
liko dar pora itin svarbių 
(bent jau Vakaruose) dalykų, 
kurių Rusijoje nebuvo visą 
praėjusį amžių, tad ir pama
tyti juos buvo bergždžia: nebu
vo gerbiamos žmogaus teisės, 
ir nebuvo net menko demo
kratijos šešėlio. Totalitarinio 
represinio režimo sąlygomis 
kitaip ir būti negalėjo. Užtat 
demagogijos ir propagandinės 
tuščiakalbystės apie soc-
kom-izmų pranašumus ne
stokota. Jos buvo per akis im
perijos čiabuviams, o „laikina
jam užsieniui" — dar ir pate
tiškai pagražintos. Mat, socia
lizmo ir komunizmo apaštalai 
skelbė sparčiai artėjančią ko
munizmo pergalę visoje pla
netoje. 

„Peštynės su Vakarais pa
sibaigė. Mus nustūmė nuo pje
destalo, mes ilgai lėkėme že
myn nuo baisios aukštumos, 
skaudžiai atsitrenkėme, vos 
n e persilaužę stuburo", — kons
tatuoja straipsnio autorius, 
gerokai padailindamas šį iš 
tikrųjų istorinį skrydį. Nu
stumti nieko nereikėjo. Pje
destalas suręstas ant melo ir 
smurto, paneigiantis prigimti
nes žmogaus teises ir ignoruo
jantis objektyvius ekonominės 
raidos dėsnius dėsningai sug
riuvo. ..Brandaus socializmo" 
bankrotas parodė, kad tai bu
vo tik laiko klausimas ir 
nieko daugiau. 

Autoriui nėra svetimas ir 
politinio humoro jausmas: 
„Už (Rusijos, E.S.) elitą dirba 
valdžia. Ir pasirenka patį 
prasčiausią ir absurdiškiausią 
— viską ir iš karto: sovietinis 
himnas plius rusų vėliava. 
Pirmoje mūsų tėvynės sos
tines centrinėje aikštėje guli 
nuraudęs vadas, o antrojoje 
sostinėje — iškilmingai pa
laidoti tie, kurie buvo nu
žudyti tiesioginiu jo nurody-

DRAUGAS, 2003 m. spalio 15 d., trečiadienis 

Bronius Nainys 

Cape Cod. Mass., LB apylinkes valdyba. Iš kaires: Eugenijus Užpurvis. pirm. Algirdas Dapkus. Alfa Petrutis , 
Regina Petrutienė. Vida Morris. Aurelija Nijolė Borges. 

mu. Tai ne atsakymas, o barš
čiai su kompotu viename kibire". 

A. Čiubais paaiškina, ko
dėl jis vartoja „liberalios im
perijos" sąvoką: „Gerai su
prantu, kad pats žodis 'impe
rija" rusų liberalų 80-90 metų 
leksikone buvo — bet ir dabar 
tebelieka — peikiamasis, kad 
daugeliui kovotojų prieš ko
munizmą, disidentams ir žmo
gaus teisių gynėjams žodis 
'imperija' neatsiejamas nuo 
komunistinės ideologijos ir at
rodo sukompromituotas vi
siems laikams. Tačiau įsivaiz
duoti, kad šis žodis gali būti 
vienoje gretoje su tokiais žo
džiais kaip 'civilizacija', "demo
kratija", rinka", „laisvė", buvo 
neįmanoma. Neįmanoma XX 
amžiuje. Bet XX amžius pasi
baigė. Visur ir visiems lai
kams". 

Čia verta suklusti. Straips
nio autorius teigia: „Mes ne
sirengiame atsisakyti sienų 
nepažeidžiamumo ir kaimynų 
teritorijų neliečiamumo prin
cipo". Praėjusių amžių skaudi 
patirtis rodo, kad tokie tvirtin
imai, kaip buvo, taip ir liks 
beverčiai, jei Rusijos imperija 
{liberali, komunistinė, fede
racinė, demokratinė ar dar ki
tokia) nepajėgs perprasti Liuk
semburgo efekto: mažytė 
klestinti kunigaikštyste, įsi
spraudusi tarp dviejų ekono
minių ir miiitarinių Europos 
galybių — Vokietijos bei Pran
cūzijos — jaučiasi absoliučiai 
saugiai. Rusijos imperija, ko
kiais vardais ji besivadino, 
visas tokias ir kur kas stam
besnes kitataučių gyvenamas 
teritorijas, besiribojančias su 
etninėmis rusų žemėmis, pri
sijungdavo ir kolonizuodavo. 

XX amžiuje tokie svetimų 
žemių grobimai dažniausiai 
buvo vadinami „vadavimu" iš 
kokio nors Jungo" (kapitalis
tinio, buržuazijos, fašistinio, 
nacionalistinio ir t.t). Kodėl 
jau daugiau nei pusšimtis 
metų. kai niekas „nevaduoja" 
Liuksemburgo? Atsakymai ga
li būti tik du. Didžioji Liuk
semburgo kunigaikštystė ne
turi sienos su Rusija. Antrąjį 
atsakymą iškristalizavo Eu
ropos demokratijos patirtis ir 
Žmogaus teisių konvencija. A. 
Čiubais apdairiai šių dviejų 
dėmenų svarbos neakcentuo
ja. Ir suprantama kodėl — Ru
sija dar ilgai turės vargti, kol 
šios vertybės taps „imperijos" 
gyvenimo savastimi. 

Skelbiama ir tokia regi
mybė: „Liberalioji imperija 
savo veiksmais kaimyninėse 
šalyse negali pažeidinėti vi
sų pripažintų tarptautinės tei
sės normų". Šios regimybės 
įsikūnijime slypi ir Lietuvos 
nacionalinio saugumo laidas. 
Tai ateities, duok Dieve, ne 
perdaug tolimos klausimas. 

Straipsnis baigiamas auto
riaus pamąstymais apie rusų 
liberaliosios imperijos povei
kio kaimyninėms šalims, tai
gi ir Lietuvai, sferas bei kana
lus. Jų trys. Pirmasis — rusų 
kultūra ir „rusų bei rusakal
bių gynyba kaimynėse šaly
se". Pastarasis dėmuo slepia 
politinio ir kitokio grasinimo 
galimybę. Tai ypač aktualu 
šalims, į kurias okupacijos me
tais buvo perkelta pakanka
mai daug rusų kolonistų. 

Antrasis poveikis — per 
ekonomiką ir verslą. „Rusijos 
valstybe gali ir privalo ska
tinti tėvyninio verslo ekspan

siją į kaimynines šalis kaip 
prekyboje, taip ir įsigyjant ir 
plečiant aktyvus". Šioje sri
tyje imperijai pasisekė bene 
geriausia. Išrūkinus iš Lietu
vos „\Villiams" ir, ranka numojus 
į Nacionalinio saugumo stra
tegijos postulatus, priklau
somybė nuo vienos šalies „stra
teginių žaliavų bei energijos 
tiekimas" jau tapo „priklauso
mas nuo vienos šalies ", bū
tent, nuo „liberaliosios impe
rijos" valios ir noro. 

Trečiasis poveikis — „lais
vė ir demokratija" — stebėti
nai kontraversiškas ir pagra
žintas juoduoju humoru: „Ru
sijos valstybė suinteresuota 
palaikyti, plėtoti, o, esant rei
kalui, ir ginti bazinius de
mokratijos institutus, piliečių 
teises ir laisves kaimyninėse 
šalyse". Įdomu tai, kad valsty
bė, kurioje įteisinamas „valdo
mos demokratijos" principas, 
žada gint ne savo, o kaimyni
nių valstybių piliečių teises 
pagal seną tradiciją — net 
neatsiklausus, ar jie to pagei
dauja. 

Tai tokia būtų Rusijos „li
beraliosios imperijos" misija, 
kurią straipsnio autorius pa
aiškina tiesmuku teiginiu: 
„Skausmingas klausimas dėl 
Rusijos stojimo į politines ir 
karines Europos struktūras 
— Europos Sąjungą ir NATO 
— sprendžiasi vienareikšmiš
kai: mums nereikia stoti nei 
į Europos Sąjungą, nei į NA
TO. Mes ten 'netilpsime' nei 
ekonominiu, nei politiniu, nei 
geografiniu požiūriu". 

Ar tai nėra dar vienas pa
pildomas svarus argumentas, 
kad Lietuvos apsisprendimas 
sugrįžti j Vakarus neturėjo jo-

JAV LB Švietimo taryba 
skiria „Švietimo premiją" mo
kytojui, kuris ilgus metus dir
bo švietimo darbą JAV litua
nistinėse mokyklose. Kviečia
me lietuvių visuomenę siūlyti 
kandidatus iš šiuo metu JAV 
gyvenančių lituanistinių mo
kyklų mokytojų, kurie pasižy-

ŠVIETIMO PREMIJA 
mėjo lietuviško švietimo srity
je, vadovėlių bei knygų leidi
me ir ilgus metus dirbo arba 
tebedirba mokytojo/vedėjo 
darbą lituanistinėse mokyk
lose. Pasiūlymus siųsti iki š. 
m. gruodžio 31 d. Vertinimo 
komisiją sudaro JAV LB Švie
timo taryba, pirm. Dalilė 

Polikaitienė, 1501 Valecroft 
Ave., Vvestlake Village, CA 
91361. Siūlymus siųsti Švieti
mo tarybos adresu. 

Švietimo premija 2001 me
tais buvo įteikta mokytojui 
Jonui Kavaliūnui: 2002 m. — 
direktoriui Juliui Širkai. 

Linkėjimai Lietuvių 
fondui 

Praėjusią savaitę gavau 
laišką iš Lietuvių fondo. 
Jame — sąrašas laimin

gųjų, gavusių paramą iš šiais 
metais paskirstyto milijono 
dolerių pelno, kreipimasis į 
rėmėjus, pranešantis, kad per 
40 veiklos metų LF jau 
sukaupė daugiau kaip 14 mili
jonų dolerių kapitalą, iš jo 
pelno lietuviškai veiklai davė 
11 milijonų, per pastaruosius 
ketverius metus — net po mi
lijoną kasmet, ir prašantis 
rėmėjų, kaip galima greičiau 
suaukoti bent 20 milijonų, 
nes LF vadovybė lietuviškam 
darbui kiekvieneriais metais 
nori pakloti bent po du mili
jonus. Ką gi — džiaugiuosi ir 
linkiu LF kaip galima grei
čiau šį tikslą pasiekti. 

Beje, turiu dar ir kitų lin
kėjimų, įtaigaujamų taip pat 
praėjusią savaitę gautų laiš
kų. Vieną jų radau JAV LB 
valdybos buvusio pirm. Algi
manto Gečio skunde Garbės 
teismui prieš buvusį PLB 
valdybos pirmininką Vytautą 
Kamantą. Jame, dar būdamas 
PLB valdybos pirmininku, 
Vytautas Kamantas LF įstatų 
komisijos pirmininkui Vyte
niui Kirvelaičiui siūlo įstatus 
pertvarkyti taip, kad „Lietu
vių fondas taptų visiškai 
nepriklausoma korporacija, 
kurios visus reikalus tvarkytų 
tik LF narių suvažiavimas, ir 
tarybos direktoriai. „Iš šio siū
lymo suprantu, kad PLB val
dybos pirmininkas nori, jog 
Lietuvių fondas iki šiol turė
tus ryšius su Bendruomene 
nutrauktų. Šią, man niekada 
netikėtą, staigmeną perskai
tęs ir vos neišvirtęs iš kojų, 
linkiu, kad taip niekada ne
įvyktų ir Bendruomenei priža
du visomis jėgomis prieš šį 
siūlymą kovoti. Tai skatina 
daugiametis patyrimas, prisi
menant fondo prigimtį, jo 
vystymąsį ir ypač rūpestis jį 
nuo tokių užmačių saugoti. 
Nusiteikimą sutvirtina pra
ėjusią savaitę, kaip jau minė
jau, gautas dar vienas storas 
vokas. 

Jame JAV LB tarybos 
nario ir vieno Lietuvių fondo 
pradininkų — steigėjų pra
nešimas, paruoštas paskiau
siai JAV LB tarybos sesijai, 
vykusiai rugsėjo pradžioje 
Omahoje, deja, dėl laiko sto
kos neskaitytas. Tačiau auto
rius paprašytas paskelbti jį 
spaudoje platesnei visuome
nei, nes jame tiksliai aprašy
ta Lietuvių fondo steigimosi 
bei vystymosi eiga. Tarp dau
gelio minimų faktų, vienas 
ryškus ir labai aiškus: be 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvių fondo niekada nebū

tų buvę. Tik LF pradininkų, 
ypač pirmųjų — čia būtina pa
brėžti, kad jų buvo ne vienas, 
o šeši — ir JAV LB tuo pačiu 
laiku užsimoto „Geležinio 
fondo" kūrėjų susitarimu 
steigti ne du, bet vieną fondą 
ir glausti jį prie Bendruo
menės, ši puiki mintis tegalėjo 
būti įgyvendinta. Gausa įvai
rių dokumentų rodo, kad per 
JAV LB tarybų bei valdybų 
skatinamas apylinkes sklido 
ir prigijo Lietuvių fondo idėja, 
per jas vyko pagrindinis dar
bas, jose telkėsi ir pirmieji 
kapitalo tūkstančiai. Ir dabar 
visa tai metama patvorin? 
Ne, gerbiamieji dabartiniai LF 
vadovai, uoliai puoselėjantys 
Vytauto Kamanto siūlymą, 
taip neina. Taip negali būti, 
ir tikiu, kad nebus. 

Toks fondininkų žaidimas 
dar pavojingiau suskamba, 
priėmus dėmesin Vytauto Ka
manto užuominą, kad „visus 
reikalus tvarko tik LF suvažia
vimas ir tarybos direktoriai". 
Taip gal ir turėtų būti, tačiau, 
deja, tuos reikalus dabar tvar
ko tik tarybos direktoriai, nes 
jau keliolika metų suvažia
vimas nebereiškia nieko. Čia 
minimas pranešimas išryški
na (daugiausia dėl to jis turi 
būti paskelbtas spaudoje), 
kad, naudodamasi vadybine 
padėtimi, visa LF vadovybė 
— taryba, valdyba, kontrolės 
komisija, — LF adresais, dar
bo talka, ir, įsidėmėtina, pini
gais, pasiekia kiekvieną LF 
narį, įgaliojimais iš jų susiren
ka balsus ir jais suvažiavi
muose viską tvarko. Kiti LF 
nariai tokių privilegijų neturi. 
Jeigu, tarkim, aš norėčiau pa
siekti kiekvieną iš 7,000 LF 
narių ir paprašyti jų įgalioji
mų, man reikėtų kur nors 
gauti adresus, susiburti ke
liolika talkininkų ir pačiam ap
simokėti medžiagos paruoši
mo bei išsiuntinėjimo išlaidas, 
iš viso bent 2,500 dol. Kai 
kiekvienas LF vadovybės na
rys visa tai gauna LF pinigais, 
tai yra kitų LF narių diskri
minacija, kuri turi būti tuojau 
panaikinta. 

Lietuvių fondas, kur tas 
kartu su Lietuvių Bendruo
mene ir tik kaip visuomeninė 
organizacija, turi toks ir likti. 
Nuo Lietuvių Bendruomenės 
jis turi ne atsiriboti, bet dar 
plačiau jai atsiverti, kad visi 
suvažiavimo dalyviai turėtų 
lygias teises. LB taip pat bū
tų lygus partneris ir pelną 
skirstant, nes dabar čia vy
rauja tik LF vadovybės valia, 
o dėl to ir visuomet skaudžios 
pasekmės. Tarp jų — ir Al
gimanto Gečio skundas Gar
bės teismui. 

KAS APVERKS JU DALIĄ... 
Sibi ro t remt ies a tmin imui 
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— Jie kažkam ruošiasi. 
Operas susimąstė. 
— Kam jie galėtų ruoštis? 
— Pas Fedią buvo atėjęs 

Stiopa ir Arkaša. Visi trys gė
rė degtinę ir kažką ilgai ta
rėsi, 

— Velniai rautų: Šunsnu
kiai' Koks gi biesas jiems 
degtinę tempia? 

— Nežinau... 
— Menkas iš tavęs dar

bininkas. Achaladzo. kad nie
ko nežinai, — burbtelėjo 
nepatenkintas. 

— Pilieti viršininke, jūs 
taip pat nežinote. — atsikirto 
gruzinas ir patenkintas suktai 
šypsojosi į savo juodus ūsus. 

Operas nustebo, kad su 
juo taip drąsiai kalbama, ta

čiau nutylėjo. 
— Taip. Achaladze, mudu 

abu nežinome... —jau vėl su 
šypsena patvirtino jis. — Bet 
sužinosime! 

Staras ir Breiva gulėjo 
apatinėje narų eilėje. Kol no
taras buvo gyvas, jų niekas 
nelietė, nors į tas vietas ir paš
nairuodavo. Breivai mirus, jo 
narus tuojau užėmė blatnasis. 
Kitą dieną, grįžę iš darbo, 
radome kapitono mantą surištą 
ir padėtą ant taburetės, o jo 
vietoje buvo įsitaisęs vienas 
kriminalinių. Kapitonas pas
tovėjo, kažką pamurmėjo ir 
išėjo ieškoti vietos kitur. 

Surado ją kitoje sekcijoje, 
susirinko daiktus ir išsikėlė. 
Blatnųjų kaimynystėje dau

giau lietuvių nebuvo, likau aš 
vienas. 

Netrukus kapitonas ėmė 
negaluoti, skųstis silpnumu ir 
skausmais viduriuose. O 
paskui susirgo geltlige. ir jį 
išgabeno į ligoninę. 

Pas Fedią vis dažniau ėmė 
lankytis Stiopa ir Arkaša. 

— Fedia, — tarė kartajam 
Arkaša. — viskas sutvarkyta. 
Vyrai nori. kad tu būtum ata
manu. 

— Nejaugi? — tarsi nuste
bus paklausė tasai. 

— Tik tu vienas gali mus 
išvesti į laisvę. 

— J kokią laisvę'' 
— Surengti mūsų pabėgi

mą. 
— Kodėl jūs taip manote? 
— Mes visi esame tuo Įsiti

kinę. 
— Vadinasi, jūs visiems 

išpliauškete, ką aš tada užsi
miniau? 

— Ne visiems. Tiems, kas 
turėjo žinoti. 

— Aš tik šiaip pasakiau... 
— Mes laukiame tiktai 

tavo sutikimo. 
— Bet mes turime ata

maną! — gynėsi Fedia. 
— Fiodorai Petrovičiau. 

juk čia tavo paties sumany
mas! Negi tu. laisvas paukštis, 
apsiraminai narve? 

— Hm... Dalykas rimtas. 
Taip žaisti negalima, — 
tramdydamas džiaugsmą, san
tūriai dėstė Fedia. 

— Jei tarsi žodį. jo tuojau 
nebus. 

Gyvenime Fedia buvo ne
blogas aktorius. Nusikaltėlio 
profesijai tai pravertė. Jis 
patylėjo, pagalvojo ir abejinga 
veido išraiška tarė: 

— Duokit laiko pagalvoti. 
— Kiek tau reikia galvoti? 

Manau, kad tu iki šiol viską 
apgalvojai. — nerimo karš

takošis Stiopa. 
— O žinai, pakalbėjome 

tada... Įgėręs buvau. Ko 
įkaušęs neprimali! Aš ir 
pamiršau. Visiškai pamiršau! 
Tikrai, tikrai! 

Abu draugužiai buvo 
nustebę. Jie kalbas išgertuvė
se palaikė rimtu, apgalvotu 
pasiūlymu! Jie jau tiek nu
veikė šiuo reikalu, o jis atsiža
da savo žodžių. Keistas tas 
Fiodoras Petravičius! Niekada 
iš jo veido ar balso nesuprasi, 
ką jis galvoja, ką jaučia. 

— Tai kiek tu dar galvosi? 
— aiškiai susierzinęs, pak
lausė Arkaša. 

— Duokite bent porą 
dienų, bičiuliai. Gerai? Tada 
aš jums galutinai atsakysiu. 

— Tegul bus. kaip tu nori. 
Draugai išsiskyrė. 
Fediai svarstyti nereikėjo. 

Jis buvo viską smulkiai ap
galvojęs ir suplanavęs. Jeigu 

draugai nebūtų iš anksto pri
tarę, sumanymui įvykdyti jis 
būtų ieškojęs kitų žmonių. O 
dabar, jo nuomone, nederėjo 
taip iš karto sutikti. Reikia 
pasibranginti, parodyti jiems, 
kad jam pačiam tai nėra labai 
svarbu, bet jeigu jo prašoma... 
Be to, reikėjo jiems parodyti ir 
pabrėžti, kad jis nieko nedaro 
gerai neapgalvojęs. 

Po poros dienų Arkaša ir 
Stiopa vėl atėjo. Kad nebūtų 
įtartini jų padažnėję susitiki
mai, Fedia pasiūlė lošti kor
tomis. Pavakarieniavę jie su
sėdo. Abu svečiai nusiavė ba
tus ir parietę kojas įsitaisė ant 
Fedios narų. o šeimininkas — 
ant taburetės priešais juos. 
Pylė ,21" iš degtukų. 

— Tai ką. Fiodorai Petra
vičiau, apsisprendei? — tuojau 
paklausė visada nekantrus 
Stiopa. 

— Ap-si-spren-džiau... — 

atsakė tas. skaičiuodamas 
akis. 

— Na. ir kaip? 
— Negaliu, brolyčiai. 
— Kaip tai?! — netikėjo 

abu savo ausimis. 
— Negaliu, — pakartojo 

jis, mesdamas čirvų sep
tyniukę. 

— Tai ką. atsisakai savo 
sumanymo? — padėjęs kortas 
kvotė Arkaša. 

— Ne, neatsisakau. 
— Visai nesuprantu tavęs, 

Fedia! — karščiavosi Stiopa. 
— Atamanu būti 

atsisakau. 
— Kodėl? — rimtai pa

klausė Arkaša. 
— Negalima, broliai. Ata

manu liks Paša. — tarė jis 
pusbalsiu. — Na. loškite! Ko 
jūs padėjote kortas? 

Vyrai nenoromis, vien for
maliai, toliau lošė. visai neskai
čiuodami akių. Bus daugiau 
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JAV LB GARBES TEISMUI SKUNDO ESME 

„Draugo" teikiamą dėmesį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklai didžiai vertinu. Vargu 
ar JAV LB būtų pajėgusi dau
giau kaip 50-tį metų versti 
vagą lietuvybės dirvonuose, 
jei ne „Draugo" redaktorių 
teikti paskatinimai, atliktų 
darbų pastebėjimai, švelnūs 
pamokantys patarimai ir ge
ranoriška kritika. Kai reikėjo, 
laimėjimų ir krizių metu, 
„Draugas" buvo atviras prob
lemų nagrinėjimui ir tinka
miausio sprendimo ieškojimui. 

Vyriausios redaktorės Da
nutės Bindokienės ir svečio dr. 
Romualdo Kriaučiūno veda
mieji, spausdinti rugsėjo 30 ir 
spalio 1 dienos laidose, pami
nėjo JAV LB Krašto valdybos 
pirmininko Algimanto S. Ge-
čio skundo, nukreipti prieš 
JAV LB XVI Tarybos narį Vy
tautą Kamantą, klausimą ir iš 
visuomeninio bei psichologinio 
taško atitinkamai nagrinėjo. 
Skaitytojų informavimo tik
slu, vis dėlto norėčiau kai ku
riuos vedamųjų autorių pasi
sakymus pakomentuoti ir fak
tus, paįvairintus savaisiais 
patebėjimais. pateikti. 

Pagal JAV LB Įstatus, 
Garbės teismas buvo įkurtas 
„...JAV LB taisyklėms aiškin
ti, lietuvių tarpusavio nesusi
pratimams, rinkimų skun
dams ir kitiems JAV LB įsta
tuose ir taisyklėse numaty
tiems klausimams spręsti...". 
Patį „garbės teismo" terminą 
prieš eilę metų atsivežėme iš 
Lietuvos. Amerikiečių organi
zacijos minėto pobūdžio nesu
sipratimams spręsti turi vadi
namąsias „etikos komisijas". 
Šiandieninėje Lietuvoje lyg ir 
atsisakoma „garbės teismo". 
Pavyzdžiui, Lietuvos Respub
likos Seimas turi Seimo etikos 
komisiją, kuri nagrinėja narių 
prasilenkimą su demokrati
nėse šalyse priimtomis etikos 
normomis bei asmeninio oru
mo pažeidimus. 

Nėra klausimo, kad būtų 
idealu, jei mūsų tarpe viešpa
tautu darna ir garbės teismo 
paslaugomis netektų pasinau
doti. Tačiau, negyvename tobu
lame pasaulyje, esame indi
vidai, ir nesusipratimai visuo
meniniame gyvenime yra lyg 

ir kasdieninė duona. Dažniau
siai pavyksta savo tarpe išsi
aiškinti. } garbės teismą krei
piamasi, kai peržengiamos 
visuomeninio padorumo ribos 
ir daroma žala paliečia organi
zaciją bei jos narius. 

Mūsų tarpe dar vis viešpa
tauja pažiūra neigiamai ver
tinti asmenis, pateikusius 
skundus garbes teismui. Tai 
asmenys, neleidžiantys mums 
gyventi idealaus pasaulio iliu
zijomis. Dėl tokios pažiūros 
tenka apgailestauti, nes prob
lemas „šluojant po kilimu", tik 
atidedamas jų išsprendimas. 

Pageidauju, kad JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko 
JAV LB Garbės teismui pa
teiktame skunde prieš tarybos 
narį V. Kamantą nebūtų įžiū
rėta nieko daugiau, kaip pra
šymas visuomeninės etikos 
požiūriu įvertinti V. Kamanto, 
kaip LB tarybos nario, pareiš
kimus bei veiklą ryšium su 
JAV LB. Garbės teismui teks 
nuspręsti, kiek ta veikla buvu
si žalinga. Skundą pateikda
mas, siekiau, kad į konfliktą 
nebūtų įvelta Lietuvių Ben
druomenė, nors V. Kamanto 
kurį laiką taip pat būta ir 
PLB valdybos pirmininku. 
Negali būti klausimo, kad gin
čą plėsti į „tarptautinę" areną 
būtų žalinga. Kas įvyko, yra 
JAV LB problema. Pats skun
das yra nukreiptas tik prieš 
JAV LB XVI tarybos narį V. Ka
mantą ir prieš nieką daugiau. 

Garbės teismui įteiktame 
skunde pateikiami penki V. 
Kamanto tariamos žalingos 
veiklos prieš JAV LB intere
sus pavyzdžiai. Pirmieji keturi 
punktai, eilę metų kelti JAV 
LB Tarybos sesijose, yra pa
teikiami, kaip pavyzdžiai per 
eilę metų kaupusių ir nepajėg
tų išspręsti problemų. Penk
tasis punktas nulėmė spren
dimą kreiptis į Garbės teismą. 
Tai 2003 m. liepos 10 d. JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninko rankose atsidūręs V. 
Kamanto 2001 m. rugsėjo 10 
d. rašytas laiškas Lietuvių 
fondo Įstatų komisijos pirmi
ninkui adv. Vyteniui Kirvelai-
čiui. Tame laiške V. Kamantas 
rašė: 

„Kaip jau kelis kartus LF 

tarybos pirmininkui dr. Anta
nui Razmai ir LF valdybos 
pirmininkui Povilui Kiliui esu 
sakęs, aš manau, kad Lietuvių 
fondas turi būti visiškai ne
priklausoma (completely inde-
pendent) „non profit" korpora
cija, kurios visus reikalus 
tvarko tik LF narių suvažiavi
mas ir tik LF taryba (direkto
riai) pagal Illinois valstijos ir 
federalinės valdžios įstaty
mus. Todėl manau, kad LF 
įstatai turi būti ta prasme pa
keisti. Tai yra, kad LF yra 
savarankiška korporacija. Juk 
tas aiškiai pasakyta mūsų 
inkorporavimo dokumentuose. 
Susirišimas su kitomis korpor-
cijpmis atsirado tik per mūsų 
pačius „By-laws". Per 40 metų 
labai pasikeitė aplinka, žmo
nės ir lietuvių visuomenė. LF 
kuriant, reikėjo ieškoti kom
promisų (nes tuo pačiu metu 
buvo organizuojamas kitas pa
našus fondas), ir tais laikais 
esančiai situacijai geriausių 
sprendimų. Todėl tuometiniai 
įstatai buvo pritaikyti tiems 
laikams. Šiandien, po 40 metų, 
LF turi būti visiškai savaran
kiškas, tvarkomas tik jo paties 
narių..." 

Toliau laiške V. Kamantas 
iškelia plačią asmeninę patirtį 
ir siūlosi LF padėti įstatų pa
taisymo bei redagavimo darbe. 

Garbės teismui pateikta
me skunde teigiama, kad JAV 
LB tarybos narys V. Kaman
tas, neatsiklausęs JAV LB 
Krašto valdybos ar JAV LB ta
rybos, ragina Lietuvių fondą 
nutraukti turimus įstatymi
nius ryšius - bendradarbiavi
mą su JAV LB. V. Kamanto 
siūlymas prieštarauja 1961 m. 
kovo 19 d. Čikagoje pasirašy
tai Milijoninio fondo inicia
torių ir LB atstovų sutarčiai. 
Pasirašytame protokole Nr. 5 
aiškiai pasakyta, kad „Lietu
vių fondas steigiamas prie 
JAV L. Bendruomenės". JAV 
LB tarybos nario V. Kamanto 
siūlymas LF tapti savaranke 
korporacija yra nepalankus 
JAV LB interesams, įneša ne
santaiką, kursto ir priešina 
išeiviją. Tai ryškiai atsi
spindėjo mūsų spaudoje, šį pa
vasarį Lietuvių fondo meti
niam suvažiavimui pasinaudo
jus V. Kamanto siūlymais ir 
priėmus pakeistą (JAV LB 
atžvilgiu laikomą nepalankiu), 
LF inkorporavimo dokumento 
tekstą. 

Skaitytojų žiniai, V. Ka
manto laiške minimas „kitas 
panašus fondas" yra JAV LB 

kurtas „Geležinio Vilko" fon
das. JAV LB, atsisakiusi kurti 
savąjį fondą, įsijungė ir stip
riai prisidėjo prie Lietuvių 
fondo ugdymo. JAV LB ir to
liau siekia šu Lietuvių fondu 
įstatais (by-laws) įteisintą 
organizacinį ryšį išlaikyti. Šį 
norą pakartotinai išryškino ir 
JAV LB XVII Tarybos pirmoji 
sesija, priimdama atitinkamus 
nutarimus Lietuvių fondo 
klausimu. 

JAV LB Garbės teismui 
teks nuspręsti, ar JAV LB Ta
rybos narys gali veikti prieš 
JAV LB interesus. Kaip JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkas, pareigose būčiau ap
laidus, jei V. Kamanto elgesio 
būčiau nepastebėjęs ar „pralei
dęs pro pirštus". Spalio 1 d. 
vedamajame dr. Kriaučiūno 
siūlomas „susitaikymo bei 
atleidimo modelis" šiuo atveju 
negalioja. Nusikalsta ne prieš 
A. Gečį asmeniškai, bet prieš 
JAV LB instituciją, pakenkta 
jos tolimesnei gerovei bei eg
zistencijai. Visiškai pritariu 
vyr. redaktorės D. Bindokie
nės siūlymui palikti „...garbės 
teismui spręsti, kiek tie kal
tinimai ir pasiteisinimai tei
singi...". 

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas 

ATSIPRAŠAU 
PAJUOKAVĘS 

„Drąsos PLB XI seimo at
stovams netrūko" rašo A. S. 
Gečys 2003 m. spalio 10 
„Draugo" numeryje. Matyt, 
kaip drąsų atstovą vertina ir 
mane: „Naujai išrinktas PLB 
valdybos pirmininkas Gabrie
lius Žemkalnis savo žodyje 
pareiškė, kad 30 dienų bėgyje 
PLB valdyba į savo žinią per
ims PLB fondą". 

Leiskite patikslinti. Cituo
ju ištraukas iš mano pasisaky
mo — PLB XI seimo 2003 m. 
liepos 11d. 16 posėdžio steno
grama: 

„Gerbiamieji kolegos, pre
zidiume, labai teisingai pirmi
ninkas (prezidiumo) pasakė, 
kad išgirsite atstovą. Negal
vokite, kad esu pirmininkas. 
Pirmininką išsirinksime, kai 
susirinksime. Tačiau kai ku
riems valdybos nariams, kurie 
man pasiūlė kalbėti, esu dė
kingas už pasitikėjimą, kad aš 
per daug kvailų dalykų nepri
kalbėsiu, nes mes nesusitarę 
ką kalbėti. 

Aš neabejoju, kad po 30 

dienų vienas iš mūsų pirmųjų 
žingsnių bus perimti Pasaulio 
lietuvių fondą. Nueisime pa
siėmę šerifą, atimsime raktus, 
ir bus mūsų pinigai. Turiu pa
sakyti, kad kai kurios revoliu
cinės mintys yra tik mano as
meniškos ir jos neįpareigoja 
valdybos". 

Suprantu, kad Algimantas 
S. Gečys, praėjus trims mėne
siams po PLB XI seimo, gali 
neprisiminti, kad PLB valdy
bos pirmininku buvau išrink
tas tos dienos vakare, o seime 
kalbėjau tik kaip valdybos ats
tovas. Suprantu, kad sunku 
prisiminti ir ką sakiau, juo 
labiau tokio pasisakymo ne
rimtumą. Tačiau nedera klai
dinti dėl atminties stokos. 

„Lietuvos aidas" pakartojo 
tiktai mano pasisakymo pir
muosius žodžius ir, deja, vė
liau neišspausdino mano laiš
ko, rašyto redaktoriui A. Pil
veliui tuo reikalu. 

Suprantu , kad tokiame 
svarbiame susirinkime nedera 
juokauti, nors ir maniau, kad 
visi dalyvaujantieji turi už
tenkamai humoro jausmo. Su
klydau. Atsiprašau. O dėl A. S. 
Gečio teiginio „PLB valdybos 
pirmininku buvo išrinktas, 
Lietuvoje daugiau ar mažiau 
nuolat apsigyvenęs, Austra
lijos lietuvis Gabrielius Žem
kalnis", tai turiu su tuo gyven
vietės apibūdinimu daugiau ar 
mažiau sutikti, nors nematau 
šio teiginio reikšmingumo. 
Nuo 1998 metų, dirbdamas 
PLB atstovu, Lietuvoje gyve
nau daugiau (11 mėnesių į 
metus) Vilniuje ir mažiau 
Australijoje, kur turime namą, 
gauname pensiją, iš kurios 
pragyvename, ir mokame 
mokesčius. 

Gabrielius Žemkalnis 
Vilnius 

TARP KITKO... 

Labai sveikintinas naujas 
„Draugo" puslapis „Įdomu ži
noti" ir jo redaktorė Daiva Gu-
zelytė-Švabienė. Tikrai įdomu 
žinoti ir skaityti, daug įdo
miau negu kilometriniai L. 
Bendruomenės posėdžių apra
šymai ar „Bičiulystės" Zodia
kai bei erzelį keliantys raši
niai. 

Ta pačia proga noriu pri
kišti savo trigrašį dėl Alekso 
Vitkaus laiško apie V. Urma-
nos koncertą. Jis aiškina, kad 
nereikėjo tokio orkestro ir t.t. 
Tarp kitko. Ten grojo ne Či
kagos simfoninis orkestras, 

bet Lyric operos orkestro na
riai. (Yra skirtumas). 

Pasakykit man, kiek mūsų 
benuvažiuoja į simfoninio or
kestro koncertus ar į operą? 

Labai mažai, gal kiek dau
giau jaunesnių. Aš pati irgi 
nebepajėgiu dėl sveikatos ir 
kišenės (100 dol., už bilietą), o 
kadaise eidavau į kiekvieną 
operą. Taigi, tik džiaugtis 
reikia, kad galėjom išgirsti 
tokį aukšto lygio koncertą. 
Labai gražūs ir gerai buvo 
parinkti simfoniniai kūriniai, 
juos puikiai padirigavo Alvy
das Vasaitis. Tai tikrai buvo 
dvasios atgaiva (gal ir nuval
kiota frazė). Kiek girdėjau, 
solistė sutiko dainuoti tik su 
orkestru. 

Man ypač buvo įdomu iš
girsti pasaulinę solistę, dai
nuojant mano kadaise dainuo
tą repertuarą, išskyrus arijas 
iš „Mackbet". 

Žinoma ne visi mėgsta 
rimtą klasikinę muziką. Ki
tiems užtenka „Trijų panterų" 
pasišvaistymo su rekorduota 
palyda, kitiems tik estradinė 
ar rokas. Negalima už tai jų 
kaltinti, nes ne visi turi tokį 
pat pamėgimą bei supratimą. 

Aleksas Vitkus aiškina, 
kad tuos pinigus galėjo panau
doti kitiems tikslams. (Turiu 
minty už orkestrą). Kas su
mokėjo už bilietą, nebūtinai 
būtų davęs kokiam kitam rei
kalui. Prievarta neatimsi. Ar 
ne tiesa? 

Tarp kitko, solistė pasikal
bėjime pareiškė, kad arijos iš 
„I Lituani" nedainavo lietu
viškai, nes netobulas verti
mas. Gal ji neturėjo laiko iš
mokti ar kokia kita priežastis, 
bet Stasio Santvaro vertimas 
buvo tikrai geras, nes aš pati 
tą dainavau operoj ir dar gerai 
atsimenu. O tobulą vertimą 
kažin ar galima padaryti? 

Baigiant galiu tik pasa
kyti, kad džiaugiamės, išgirdę 
tokio lygio koncertą be jokių 
kalbų ant scenos ir tų gėlelių 
nešiojimo. Ačiū rengėjams. 

Dana Stankaitytė 
Oak Lawn, IL 

PERŽENGTA ŽODŽIO 
LAISVĖS RIBA 

Vytautas Strolia „Draugo" 
laiškų skyriuje, laiške „Lais
vė blevyzgoti", aprašo Akade
mikų Skautų naudotą daino-
rėlį Jubiliejinėje stovykloje, 
kur kai kurie dainų žodžiai 
išėjo už padorumo ribų. Gėda 
padaryta visiems Akademi

kams skautams, nors dainorė-
lio spausdinimą atliko maža 
jaunų Akademikų- grupė, 
užaugusi demokratinėje Ame
rikoje ir einanti mokslus jos 
universitetuose, kuriuose ne 
padorumas veržiasi per „siū
les". Sena lietuvių patarlė 
sako: „Iš didelio rašto, išėjo 
iš krašto", nesuprasdami pa
naudotų žodžių pasekmių. Žo
džio laisvė turi taip part ribas. 

Nesuprantama, kodėl skau
tų vadovybė neperžiūrėjo dai-
norėlio prieš naudojimą. Per 
didelis pasitikėjimas ne vieną 
nuvedė į šunkelius. 

Ačiū Vytautui Stroliai už 
atkreipimą dėmesio į atsiradu
sius dainų žodžiuose nepriimt
inus posakius, nenaudojamus 
padorioje visuomenėje. 

Antanas Pažuolis 
Chicago, IL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PEZIDENTUI 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Religinių reikalų tary
ba su dideliu džiaugsmu bei 
susidomėjimu pasitiko žinią, 
kad Jūs darote rimtus žygius 
gelbėti Lietuvos jaunimo do
rovę. Tai tikrai sveikintinas 
užmojis. Lietuvos vardas kil
niau nuskambės per visą pa
saulį, jei mūsų jaunimas augs 
ne vien proto šviesumu, bet 
drauge širdies kilnumu su en
tuziazmu dirbti Dievo ir žmo
gaus gerovei. 

Mes, išeivijos lietuviai, jau 
50 metų stengiamės įvairiais 
būdais į savo jaunimo sąmonę 
įskiepyti idealus ir padėti jau
niems žmonėms atsispirti ap
linkos pagundoms. Tai neleng
vas darbas, tačiau duodantis 
didelį vidinį pasitenkinimą. 

Jums iš širdies linkime ir 
meldžiame Dievo palaimos 
šiame jaunimo auklėjimo į ge
ras vėžes įstatymo darbe. Tegu 
nepritrūksta Jums jėgų ir 
tvirtumo sugrąžinti tai, kas 
per įvairias politines bei kul
tūrines permainas buvo pra
rasta. 

Tikimės, kad Jūsų susi
tikimas su popiežiumi Jonu 
Paulium II suteiks Jums įkvė
pimo ir stiprybės šiame gera
me darbe. Šventojo Tėvo rū
pestis jaunimu ir jo ateitimi 
yra pastovus ir nuolatinis. 

Dievo palaima telydi Jus 

Ses. Margarita 
Bareikaitė 

JAV LB Religinių 
reikalų tarybos pirm. 

ŠEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

GARSTYČIOS 
(Mustard) 

Garstyčia1; dažnai vartojame, 
bet ar žinome, kaip jos gami

namos, auginamos, kam la
biausiai tinka? Prancūzų pa
tarlė teigia, kad ..skrandžiui 
garstyčios yra tas pats. kas 
lenktynių žirgui botagas: tiek 
garstyčiomis besismaguriau-
įantis. tiek žirgu jojantis, visa
da turi jausti saiką". 

Senovės Graikijos ir Ro
mos smaguriai manė, kad 
maltos garstyčios ne tik pa

taiso patiekalų skonį, bet pa
gerina virškinimą ir nuskaid
rina protą, todėl garstyčių mil
teliais barstė virtą ar keptą 
mėsą. Senovės laikais jau bu
vo ruošiamos ir skystos gars
tyčios. Jų receptas buvo labai 
paprastas: pirmiausia nuvaly
tos garstyčių sėklos būdavo 
dvi valandas mirkomos van
denyje, po to išsemiamos ran
komis, nuspaudžiamos ir su-
grūdamos gerai išvalytoje 
grūstuvėje. Susmulkintas gars
tyčias sustumdavo į grūstuvės 
vidurį, stipriai patrindavo, 
įmesdavo keletą įkaitintų ang
lių ir užpildavo vandeniu su 
soda, kad išnyktų kartumas. 
Tada įpildavo aštraus baltojo 
acto, išmaišydavo ir perkošda-
vo. Dabar jau gaminama dau
giau nei šimtas garstyčių rū
šių ir vis sukuriami nauji re
ceptai. 

Garstyčių sėklas užaugina 
kryžmažiedžių šeimos vien
metis augalas, žydintis nedi
deliais geltonais žiedeliais. 
Yra trys labiausiai paplitusios 
garstyčių rūšys: baltosios, juo

dosios ir Sarepo. 
Garstyčios yra aštrokas 

prieskonis. Paprastai jos pasi
renkamos, atsižvelgiant į aro
matinius priedus. Pvz., prie 
šviežių salotų geriausiai tinka 
citrinų skonio garstyčios su 
peletrūnu arba česnakais; prie 
kitų — garstyčios su paprika, 
o prie špinatų — su žaliaisiais 
pipirais. Šaltieji mėsos ir 
žuvies patiekalai bus skanes
ni, jei prie jų paduosime gars
tyčių su peletrūnais. 

Garstyčias reikia laikyti 
tamsioje ir vėsioje vietoje, ge
riausia šaldytuve (nuo šviesos 
ir aukštos temperatūros jos 
genda). Kiekvieną kartą, pa
kabinus garstyčių, reikia inde
lio kraštus gerai nuvalyti ir 
vėl sandariai uždaryti. Atida
rytas garstyčias reikia suvar
toti per mėnesį. Jei garstyčių 
paviršiuje atsirado skysčio, jos 
maistui jau netinka. Į padažus 
garstyčių dedama, baigiant 
juos ruošti, nes perkaitintos 
garstyčios netenka dalies savo 
skonio. 

SILKIŲ SALOTOS 

2 silkių filė 
4 pomidorai 
2 svogūnai 
1 raugintas agurkas 
1/2 geltono pipiro 
2 šaukštai garstyčių, pa

ruoštų su vynu 
1 šaukštas alyvų aliejaus 

1/8 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
Silkes 30 minučių pamir

kyti mineraliniame vandenyje 
(soda water). nusausinti ir su
pjaustyti juostelėmis. Pomido
rus supjaustyti skiltelėmis. Iš 
pipiro išimti sėklas ir sup
jaustyti kubeliais. Svogūnus 
nulupti, perpjauti pusiau ir 
supjaustyti griežinėliais. Taip 
supjaustyti ir agurką. 

Viską sudėti į gilų dubenį, 
užpilti garstyčiomis, aliejumi 
ir išmaišyti. Po to pasūdyti ir 
suberti maltus pipirus, vėl 
išmaišyti. (3 porcijos) 

H žurnalo „Virtuvė". 

VERTA ŽINOTI 

- Nuskustos morkos grei
tai vysta, todėl skuskite ir 
pjaustykite jas, prieš pat ga
mindamos valgį arba jų sultis. 
Kad nuskustos morkos nepa-
tamsėtų, nuo jų žievelę reikia 
plonai nulupti aštriu peiliu. 
Jeigu reikia nuskusti daugiau 
morkų, kad jos nepatamsėtų, 
sumeskite į vandenį, į kurį 
įpilta 2-3 šaukštai citrinų sul
čių (tinka jau paruoštos iš 
butelių). 

- Besigardžiuojantys salo
tomis turi muzikinių gabumų. 

- Jei ypač mėgsta kopūs
tus, žmogus yra sukalbamas, 
ginčuose nusileidžia, tačiau 
niekada neskolina pinigų ir 
viską apskaičiuoja iki pasku

tinio taškelio. 
— Mėgstantys obuolius yra 

stropūs, uolūs ir šiek tiek se
namadiški. 

— Jei mėgsta pomidorus — 
jų gyvenimo prasmė yra vaikai 
ir šeima. 

— Jei patinka sausas ir šal
tas maistas — graužia neri
mas ir pavojaus nuojauta. 

— Jei nuolat nori kažko 
skysto — sriubos, sulčių, pieno 
— ko gero jau6asi vienišas, pa
mestas ir niekam nereikalin
gas. 

— Mėgstantys bulves yra 
principingi, tvirti, nepalenkia
mi. 

— Jei patinka saldumynai 
— žmogus yra romantiškas, 
sugebantis pasiaukoti kitiems; 
o jei rūgštūs valgiai — turi 
egoizmo bruožų; sūrūs — yra 
laimingas ir turi daug pasi
didžiavimo savimi. 

MORKINIAI SAUSAINIAI 

2/3 puod. aliejaus 
1 puod.cukraus 
2 kiaušiniai 
2 puod. miltų 
1/4 šaukštelio druskos 
2 šaukšteliai kepimo miltelių 
1 puod. sugrūstų virtu morkų 
1 šaukštelis vanilijos 
1 šaukštelis citrinų sulčių 
1 puod. razinų arba džio

vintų serbentų (currants) 
J didelį dubenį sudėti visus 

produktus, išskyrus razinas. 

Gerai elektriniu plakikliu 
išplakti. Įmaišyti razinas. 

Tešlą pakabinti šaukšteliu 
ir išdėlioti ant pariebaluotos 
skardos. Kepti iki 350 laips
nių F įkaitintoje orkaitėje 
12—15 minučių. 

Ataušusius sausainiukus 
galima aptepti, aptepimui 

naudojant 1 puod. malto cuk
raus, 2 šaukštelius tarkuotos 
citrinų žievelės, 1 ir 1/2 šaukš
to citrinų ar apelsinų sulčių, 1 
šaukštą sviesto. Visus produk
tus sumaišyti ir gerai išplakti, 
prieš tepant ant sausainiukų. 

Amerikietiikas receptas. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-Tjįr^r Landmark 
j±±"**L' properties M S 

Bus. 773-229-8761 M 
Res. 708-425-7160 BaK . | 
Mobil 773-590-0205 £ # , s J 
Pager 630-3144330 P £ _ J j 

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

Siūlo darbą 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 

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

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

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

Išnuomoja 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai 1 mies — S607; 
L miec. $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMCl* K X SAMU. SVHKATTTK 

R CYVVUfS DRAmVlAS 
Asent.is Hank Zapolis ir Ot't. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
KRANK ZAPOI.1S 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

M M M M 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau sfceJbtk kaVažtyje 
brangiai katauoia? Ne bėda. DRAUGAS jutu skelbimą išspausdins 

nemokamai. Terefcia paskambinti teL 773-5BS-9S00 ar užsukti Į DRAUGO 
admMstradia adresu 4545 W. 63 St, Chicago, R. 60629. 



B u v ę p r e z i d e n t a i 
Atkelta i š 1 psl. tin< 

Dienraščio šaltinių NS frak
cijos Seime teigimu, pavykus LSI 
susitarti dėl bendradarbiavimo rad 
su socialdemokratais, kaip gali- ber 
mas kandidatas į būsimą rin- su 
kimų sąrašą galėtų būti įrašy- nai 
tas A. Paulauskas, tačiau oficia
liai frakcija tokias žinias atme- kai 
ta. kai 

LSDP frakcijos Seime atsto- „te 
vai kol kas svarsto, ar 2004 me- Ad; 
tų rinkimuose į Seimą partija rin 
galėtų dalyvauti tokiu pačiu pa
vadinimu, kaip ir praėjusiuose jau 
rinkimuose — „Socialdemokra- kai 

Kazys Bobelis — 
Atkelta i š 1 psl. kui 
bei buvusius par lamentarus kai 
Emanuelį Zingerį ir Audronį 
Ažubalį. sui 

EP rinkimai vyks vienoje sa\ 
daugiamandatėje apygardoje, tar 

K. Bobelis abejoja kc 
Atkelta iš 1 psl. sąj 

Lietuvos krikščionių de- tor 
mokratų vadovybė savo nepasi- pol 
tenkinimą išdėstė viešame laiš- kri 
ke kolegoms konservatoriams, gi t 
Jame Krikščioniškųjų demokra- Po. 
tų frakcijos įsteigimas Tėvynės 

K o s o v e t a r n y b ą ] 

Atkelta iš 1 psl. pac 
NATO tarptautinėje taikos kel 

operacijoje karo medikai daly- mo 
vavo nuo balandžio bendro Če- ne] 
kijos ir Slovakijos bataliono su- pol 
dėtyje. Karo medikų misija te- pū 
siama nebus. kel 

Šiuo metu Kosove Baltijos nu 
valstybių eskadrone BALTSQN lici 
tarnauja 97 kariai iš Klaipėdos 
Kunigaikščio Butigeidžio pama- ka> 
rio dragūnų bataliono. Kariai tij; 
t a rnauja Danijos batalione, siu 
Prancūzijos atsakomybės sekto- 20[ 

riuje netoli Mitrovicos miesto, riu 
Šiame į serbų ir albanų dalis 

G r ą ž i n t i n u n a m ų n u 

A t k e l t a iš 1 psl . iru 
Savivaldybei ir grąžintino mi 

namo savininkui dėl nuomos na 
mokesčio dydžio leidžiama susi- su* 
tarti , tačiau maksimalus mo- nu 
kestis negalės būti didesnis už pe 
vyriausybes nustatyta tvarka nii 
patvirtintą didžiausią nuomos už 
mokestį. bū 

Seimas antradienį taip pat 
priėmė Kompensacijų už valsty- gą 
bės išperkamą nekilnojamąjį rm 
turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo na 
terminų bei tvarkos, taip pat ttt 
garantijų ir lengvatų, numatytų tei 
piliečių nuosavybės teisių į iš- ra: 
likusį nekilnojamąjį turtą atkū- log 
rimo įstatyme. įstatymo patai- lui 
sas. 

Pasak Seimo Biudžeto ir fi- va 
nansų komiteto pirmininko Al- ny 
girdo Butkevičiaus, šiais įstaty- mi 

Vydm 
Atkelta iš 1 psl. m< 
jog atviruose laukuose netoli 
Palangos vyrauja vėjo jėgaines mi 
darbui palankūs vėjai. 44 

Jėgainei statyti nupirktas 
apie 0.3 hektaro ploto žemės re 
sklypas. Vokiečių firmos ,,Ener- tis 
gon GmbH" statoma jėgainė bus m< 
maždaug 600 kilovatų galingu- joj 

Patikimiausi* 
Atkelta iš 1 psl. 
vietinius laikraščius, o tarp vai- gr 
stybinių leidinių dažniausiai la 
skai tomas ..Lietuvos rytas" 
(17.9 proc), antroje vietoje — dž 
..Vakaro žinios" (11.7 proc) , sn 
..Respubliką" dažniausiai skaito bf 
9.7 proc. apklaustųjų. ..Kauno jk 
dieną" — 8.2 proc., „Lietuvos ži- ir 
nias" — 7.8 proc. apklaustųjų. sk 

* Iš Se imo E k o n o m i k o s 
komite to vadovo pos to a t s i s - fr 
t a t y d i n u s i Viktorą Uspaskichą m 
jau šią savaite turėtų pakeisti tn 
45 metų socialliberalas Vac- ta 
lovas Karbauskis Seimo Ekono- V 
mikos komiteto narys yra bai- vi 
gos dabartinį Žemės ūkio uni- m 
versitetą. kur įgijo inžinieriaus ti. 
hidrotechniko specialybe, ir nuo „i 
1993 metu iki išrinkimo į Seimą iš 
vadovavo bendrovei ..Uliksas" K 

* 

u r i g a l i m y b ę s u s i r u n g t i r i n k i m u c 
koalicija". LŽ šaltinii 
N"eatmetama galimybė, kad ir centro frak< 
P tokiu atveju galėtų bend- Adamkus kat( 
rbiauti ne tik su NS ir Li- neigęs savo ga 
lų demokratų partija, bet ir Seimo rinkimi 
iktoro Uspaskicho buriama rinė galimybė" 
ąja partija. vauti rinkimuc 
Buvusio prezidento Adam- lamentą, esą d 
5 referentas Audrius Pen- Liberalų ii 
;kas kategoriškai paneigė formuojamam-; 
rinę galimybę", kad V. sąraše kol kas 
mkus rengiasi dalyvauti sąrašo vieta 
imuose į EP. Vilniaus miest 
..Prezidentas tai paneigė pirmininkui A 
prieš mėnesį", sakė A. Pen-
skas. 

kandidatas \ Europos Parlament; 
oje varžysis partijų iškelti 
iidatų sąrašai. 
Taip pat yra siūloma leisti 
rmuoti a tskirą sąrašą ir 
> išsikėlusiems kandida-
s. 

Pagal pa 
kandidatų sąr; 
skirstant įga 
rinks ne maž 
rinkimuose da 
balsų. 

į s e r v a t o r i ų į k u r t o s f r a k c i j o s t e i s t 

Tėvynės sąjun 
čioniškųjų dei 
Tėvynės sąjun; 

si, kad nauja f 
apie 200 narių 
čioniškųjų veri 
politikoje. 

ngoje pavadintas konserva-
į ,.idėjinės krizės ženklu ir 
tinę diversija Lietuvos 
ščionių demokratų atžvil-

šiurkščiai pažeidžiančia 
tinių partijų įstatymą". 
Šių metų rugsėjo 27 d. 

r a d ė j o n a u j a s L i e t u v o s k a r i ų b u r 

alytame mieste, kaip ir je taikos o p 
Dse aplinkinėse serbų valdo- provincijoje da 
e savivaldybėse padėtis m. Karių uždu 
astovi — dažnai radikalūs laikyti viešąją 
tikai ir nusikalstamos gru- sakomybės raj 
tės sukelia r iaušes, prieš rolės postuosi 
s mėnesius iš pasalų buvo humanitar inė 
autas Jungtinių Tautų po- joms. 
linkas. Iš viso K 
I šį Baltijos valstybių es- tarnauja bev( 
roną Lietuva, Latvija ir Es- karių. 

pasikeisdamos pusmečiui Lietuvos I 
įčia kuopą savo karių. Nuo dalyvauja sep 
4 m. kovo mėn. Lietuvos ka- nėse operacij 
pakeis latviai. Afganistane ii 

Lietuvos kariai tarptautinė-

> m i n i n k a i n e b e m o k ė s n u o m o s m o 

pakeitimais grąžintinų na-
savininkams ir ten gyve-

tiems nuomininkams bus 
>ikiama valstybės garantija 
tatanti . kokio dydžio kom-
saciįą savininkas ar nuomi-
sas iš valstybės galėtų gauti 
nuomojamą ir negrąžintiną 
tą-
A. Butkevičius atmetė nuo-
tavimus, kad grąžintinų na-
savininkams ar ten gyve-

tiems nuomininkams leidus 
lesiems asmenims perleisti 
ę į jų iš valstybės gautą ga-
tą. gali kilti skandalas ana-
škas žemės sklypų skanda-

..Sklypų skandalas kilo, nes 
iininkai piktnaudžiavo tar
ane padėtimi ir sklypus pir-
rusia suteikė t iems as

menims, kuri 
jų gauti negal 
me yra tvirtas 
tas leis trečk 
leisti tam til 
teises tik tad: 
derinta su gr; 
vininku". sakę 

Valstybė 
mus grąžintir 
kams ir ten g 
ninkams ture 
2009 metų. 

Isipareigo 
nų gyvenamų 
kams siekia 3 

Pridėjus 
pensacijas išn 
mą žemę, šie į 
teitų daugiau 
tu. 

i n t u o s e i š k i l s v ė j o j ė g a i n ė 

Jos bokšto aukštis sieks 78 
trus, rotoriaus skersmuo — 
metrus. 
Tam, kad jėgainė pasiektų 

damą galingumą, vėjo grei-
turės būti ne mažesnis nei 12 
trų per sekundę. Per metus 

bus galima pagaminti apie 

1.400 megavj 
ros energijos, 
dama į Lietuv 
temos tinklus 

Projekto 
milijonus litų 
ma neskelbia 
vėjo jėgainė a 
metų. 

l i e t u v i ų ž i n i a s k l a i d a — t e l e v i z i j a 

Jauniausios amžiaus 
pės atstovai dažniau teigė 
craščių beveik neskaitantys. 
Paėmę į rankas laikraštį, 

iguma gyventojų pirmiausia 
alsumą tenkina vietinėmis 

Lietuvos politinėmis nau-
įomis (atitinkamai 57.7 proc. 
53.8 proc), kiti populiarus 
ma i — kriminalai, horos

kopai, įvairių 
Vietines 

žinias dažni: 
aukštesnio iš 
resnio amžiai 

Moterys 
roskopais bei 
kiniais. įžym 
vyrai — sport 
jienomis. 

* Se imo soc ia ldemokra tų šiems Seimo 
ikcija a p s v a r s t ė Socialde- pareikštas į 
kratų partijos (LSDP) ats- per tokius vi 
ų Broniaus Bradausko. Vy- riau. Praėjusi 
įto Einorio, Vydo Baravyko, miesi Balta 
(dimiro Orechovo elgesį per mokratai ne\ 
itą į Baltarusiją. Frakcija žodžių ai 
sprendė, kad socialdemokra- Alcksandr Li 
kalbos Baltarusijoje buvusios Oficialusis V 
?deramos". Jų elgesį pavesta atžvilgiu laik 
irti LSDP Etikos komisijai kad su šia v 
turiems Į Baltarusija vyku- laikyti ribotu 

»se 
j Seimo Liberalų 
:ijoje teigimu, V. 
:goriškai yra pa-
limybę dalyvauti 
tose, tačiau „teo-
, kad jis gali daly-
įse į Europos Par-
ar nėra atmesta. 
• centro sąjungos 
i rinkimų į Seimą 
aiški tik pirmoji 
- ji a t i t enka 

o merui, sąjungos 
rtūrui Zuokui. 

rengtą projektą 
asai dalyvaus pa-
liojimus, jei su-
iau kaip 5 p roc 
lyvavusių rinkėjų 

• t u m u 

ga įsteigė Krikš-
nokratų frakciją, 
gos vadovybė tiki-
rakcija, vienijanti 
, sustiprins krikš-
ybių atstovavimą 

eracijoje Kosovo 
ayvauja nuo 1999 
otis — padėti pa
tvarką, budėti at-
one, budėti kont-
;, teikti pagalbą 
ms organizaci-

osove šiuo metu 
:ik 130 Lietuvos 

sariai šiuo metu 
tyniose tarptaut i -
ose Balkanuose, 
Irake. 

kesčio 
e pagal įstatymą 
ėjo. Šiame įstaty-
saugiklis. Garan-

tm asmeniui per-
t ras nuomininko 
a. kai tai bus su-
ižintino namo sa-
1 A. Butkevičius, 
savo įsipareigoji-
įų namų savinin-
yventiems nuomi-
s įgyvendinti iki 

įimai tik grąžinti- I 
jų namų savinin-
40 mln. litų. 
reikalingas kom-
lokėti už grąžina-
sipareigojimai Ug
nei iki 1 mlrd. li-

J A V L i e t u v i ų B< 

2 0 0 3 m . 

RE2 
Sporto reikalais 

• p r a šo JAV LB KV 
p i r m i n i n k ą spor to reikg 
r a g i n t i ir p a d ė t i apy l 
v a l d y b o m s s u d a r y t i są 
bei ap l inkybes vyresnio ; 
a u s l i e tuv i ams įsi jungti 
ve ik lą pe r a t i t i n k a m ą s 
š a k ą — pvz.: golfą, kėglis 
ir pan . ; 

• r a g i n a J A V LB KV 
p i r m i n i n k ą sporto reikž 
d i rb t i k a r t u su apyl inki i 
dybomis , k a d k les tė tų s 
k l u b a i ir spor to šventės ; 

• r a g i n a J A V L B 
v i cep i rmin inką sporto i 
l a m s , k a r t u su apygarc 
be i a p y l i n k ė m i s o rgan i 
moks l e iv i ams rajonines s 
ža idynes mokslo metų f 
goję. 

Šviet imo reikalais 

• p r a š o JAV LB Š v i 
t a r y b ą to l iau tęst i Liet 
l e idž i amų vadovėlių a t i 
i r savo rekomendac i jas 
t a t y t i J A V LB l i tuan is t i 
m o k y k l o m s ; 

• p r a š o ir tol iau r 
a t n a u j i n t i JAV LB Švi 
t a r y b o s i n t e r n e t o sve t j 
t e i k i a m ą informaciją b€ 
p i ldy t i sve ta inę nuorode 
k i t a s sve ta ines , kuriosi 
t a l p i n a m a informaci ja 
šv i e t imą i r mokslą L ie tu 

• s k a t i n t i JAV LB £ 
mo t a r y b o s in te rne to sve 
j e t e i k i a m ą informaci j 
pap i ldy t i sve ta inę nuoroi 
į k i t a s sve ta ines , kur ios 
t a l p i n a m a informaci ja 
šv i e t imą ir mokslą Lie tu 

• s k a t i n t i JAV L B £ 
m o t a r y b ą s u d a r y t i s? 
d ieg t i neak iva izd in iu būc 
t u v i ų k a l b o s (istorijc 
geografijos) mokymąs i ir 
t i d i s t anc in io mokymosi 
do ga l imybes ; 

• s k a t i n a JAV LB 
l ink ių va ldybas pr is idėt 
n a u j ų l i t uan i s t i n ių mo 
s te ig imo; 

• s k a t i n a JAV LB f 
mo t a rybą tol iau tęs t i m 
j ų ra jon in ių konferenc 

įtvalandžių elekt-
kuri bus perduo-

os energetinės sis-

vertė siekia kelis 
, tačiau tiksli su
ma. Tikimasi, kad 
tsipirks per 12-15 

žmonių istorijos. 
ir respubl ikines 

au linkę skai tyt i 
simokslinimo, vy-
is atstovai. 
labiau domisi ho-
įvairių žmonių li-

ybių gyvenimu, o 
:u ir užsienio nau-

nariams gali būti 
spėjimas ateityje 
zitus elgtis apdai-
ą savaitę lankyda-
rusijoje socialde-
'engė paginamųjų 
nt idemokrat iniam 
jkašenka režimui. 
ilnius Baltarusijos 
;osi ES nuostatos, 
alstybe reikia pa-
s santykius. 

Dar 
TEODO] 

U 
Mirė 2003 m. sp 
Gimė Lietuvoje, 

goję. 
Nu l iūdę liko: vy 

gydytoja Rita , jos -v 
va ika i — Rober tas , 
brol is Juozas ; bro lk 
pussese rė N ina Sin 
se rės Elenos Pociūt 
Juozo Pociaus š e i n 
Jadvygos ir A n a s t a 
t i enės d u k r a Juli ja 
s ū n a u s Romo šeimj 
minė bei kiti gimin< 

Amerikoje amži 
Žadeikiai : Amerikc 
k u s , Liudvikas ir Jc 

A. a. Teodora p 
nuo 2 v.p.p. iki 8 v. 
muose , 3200 Black 

Laidotuvės įvyl 
šios 10:30 v.r. ŠvC 
čioje. 

A.a. Teodora bi 
kap inėse . 

Nuoširdžiai kvi 
m u s da lvvaut i šios< 

Laidot. d i r e k t 

n d r u o m e n ė s X V I I T a r y b o s I _ 
s e s i j o s 

u g s ė j o m ė n . 1 2 - 1 4 d . 

OLIUCIJOS 

v-ice-

vice-
a m s 

A f A. 
tų gydytoja 
IA TAMULIENĖ 
DEIKYTĖ 
lio 11 d., su laukusi 83 metų. 
gyveno Joliet , IL, anksčiau Čika-

•as Jonas , jo giminės, dukra dantų 
^ras David Shea su giminėmis, jų 
Kris t ina, Collin, Caitlin ir David; 
į ė Valerija Žadeikienė ir jos šeima; 
on su giminėmis; Lietuvoje: pusse-
:s Tamoševičienės šeima, pusbrolio 
a, tetos Onos Vainorienės dukterų 
ijos šeimos; sesers Zosės Martinai-
Mickevičienė su vyru Vladu ir jų 
ir Zosės vyro Juozo Martinaičio gi-

5. 
įame poilsyje ilsisi: Teodoros dėdės 
i kar iuomenės ve teranas P r a n a š 
i a s . 
išarvota ketvir tadienį , spalio 16 d. 
1. v. Fred C. Dames laidotuvių na-
Ld., J o l i e t J L 
5 penktadienį , spalio 17 d. Šv. Mi-

Mergelės Marijos Gimimo bažny-

s palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 

čiame gimines, d raugus ir pažįsta-
laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

Fred C. Dames. tel. 815-741-5500. 

vasaros kursų programą; 
• p rašome JAV LB Švieti- J 

mo Tarybą, k a r t u su LR Švie 
a m s t imo ministeri ja, sudaryt i są 
akių lygas JAV l i tuanis t inių mo 
vgas kyklų mokytojams išklausyti t i 

xnii- iškilių Lietuvos pedagogų kur-
LB s u s ^ sk i r tus l i tuanis t inių žinių ^ 

»orto pagil inimui; g 

a m ą • prašo JAV LB Švietimo p 
Tarybą, ka r tu su LR Švietimo g 
min i s te r i j a , s u r i n k t i ir pa- d 
skleisti informaciją apie įvai- L 

vai- r ^ a s gal imybes išeivijos jau- g 
>orto nuol iams mokytis Lietuvoje; g 

• prašo LR Seimo ir JAV 
KV LB komisijos rūpint is sklan- j 

>ika- džiu pas ikei t imu moksleiviais b 
amis t a r P Lietuvos ir JAV mokyklų, 
;uoti į ska i t an t pažymių pervedimą. d 
K>rto f 
įbai- Visuomeniniais reikalais ' 

• įpareigoja JAV LB Vi- r 

suomen in ių re ika lų ta rybą 
tęst i da rbus didinant ir pa- T 

t imo la ikan t JAV Kongrese „Baltic 
r ivoje Caucus , a 

anka • įpareigoja JAV LB Vi- -j 
pr is- suomen in ių re ika lų ta rybą į, 
įėms tęs t i bendradarb iav imo dar- v 

bus su Rytų i r Centr inės Eu- į 
aolat ropos koalicija (CEEC); j ; 

t imo • įpareigoja JAV LB Vi- s 
i nėję suomeninių reikalų tarybą to- š 

pa- liau bendradarb iau t i su Ame- a 
nis į rikos lietuvių ta ryba (ALTu), k 

y r a J o i n t Bal t ic Amer ican Na- e 
ap i e tional Caucus (JBANC), Baltic t 
oje; A m e r i c a n F r e e d o m League 1 
rieti- (BAGL) ir ki tomis organizaci- s 
ainė- jomis; t 

bei • įpareigoja JAV LB 
omis Visuomeninių reikalų tarybą J 
! y r a d i rb t i su J A V Kongresu ir h 
ap ie admin i s t r ac i j a tobu l inan t „ 
oje; JAV-Lie tuvos programas, ieš- r 
rieti- k a n t gal imybių programinės 
ygas 1T f inans inės p a r a m o s Lie-
u Tie- tuvos Respublikai; 
; ir • įpareigoja JAV LB KV 
ištir- toliau remti ir išlaikyti JAV 
neto- LB a t s tovybę VVashington, 

DC; 
apy- • įpareigoja JAV LB Vi-
prie suomenin ių re ika lų ta rybą 

:yklų ištirt i galimybes ir įsijungti į 
JAV valstijų „amnesty" pro-

vieti- g r amas , anksčiau atvykusių ir 
kyto- ilgiau pasi l ikusių be vizų Lie
ju ir tuvos tautiečių legalizavimui; 
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• pr i tar ia Pasaulio Lietu-
ų Bendruomenės seimo 
003 m. liepos mėn. 11 d.) ir 
l Seimo ir JAV LB Komi-
os (2003 m. birželio mėn. 26 
) rezoliucijoms „Dėl SSRS 
upacijos žalos atlyginimo"; 
g ina LR Vyriausybę diplo-
at inėmis priemonėmis, pasi-
lkiant tarptaut ines organi-
cijas ir forumus, atkakliai 
lti žalos atlyginimo klau-
:ną ir siekti, kad Rusija pri-
.žintų savo atsakomybę už 
>RS okupacijos žalą ir pra-
:tų ją atlyginti; prašo, kad 
v Se imas įs tatymą „Dėl 
5RS okupacijos žalos atly-
aimo" laikytų nekeičiamu; 

• p r i t a r i a LR Seimo ir 
^V LB Komisijos 2003 m. 
rželio mėn. 26 d. rezoliucijai 
»ėl Šiaulių oro uosto panau-
j imo"; prašo JAV LB 
suomeninių reikalų tarybos 
t i pas tangas , kad Šiaulių 
o uosto galimybės bū tų 
maudotos NATO šalių ka
lės aviacijos reikmėms; 

• prašo LR Vyriausybės ir 
etuvos gyventojų genocido ir 
zistencijos tyrimo centro 
kre ip t i ypatingą dėmesį į 
į skulėnų masinės kapavie-
s apverktiną padėtį, kur so-
etų mirt ies bausme nuteis tų 
nonių palaikai nebuvo laido
mi , o slapčia užkasami ; 
:atina kuo art imiausiu laiku 
ą kapavie tę su tva rky t i , 
ver t i jos užrakintus var tus , 
id ši istorinė vieta būtų pr i-
n a m a ne tik art imiesiems, 
it ir visai visuomenei; prašo 
R Seimo ir JAV LB Komi
jos šiuo reikalu toliau rūpin-
5; 

• p r i t a r ia LR Seimo i r 
W LB Komisijos (2003 m. 
rželio mėn. 26 d.) rezoliucijai 
)ėl kovos su korupcija st ip-
nimo"; 

• pabrėžia, kad Lietuvos 

A f A 
FILOMENA PELEC 

Mirė 2003 m. spalio 13 d., sulaukusi 9 
Gyveno Brighton P a r k 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 5 
Nuliūdę liko: vyras Vladas, s u k 

išgyveno 41 metus , giminės Lietuvoje bei 
A. a. Filomena pr ik lausė Lietuvos Di 

lių organizacijai, Brighton Park namų sa 
gijai. 

Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 
p.p. iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo r 
S. California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spali< 
dojimo namų velionė bus atlydėta \ Švč. B 
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią,kurioj< 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pa; 
vauti šiose laidotuvėse. 

Ni 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 

A t A 
JOHANN GRISCH 

Mirė 2003 m. spalio 11 d. 
Nuliūdę liko: sūnus Alfred su žmona 

Brea, Jason, Winter, Michael, proanūk; 
nėnai ir dukterėčios. 

A. a. Johann buvo vyras a.a. Martiną 
vard. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, spalii 
p.p. iki 9 v.v. Damar laidojimo namuos* 
Ave., Justice, IL (2 mylios į vakarus 79 S 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spali 
ryto. Velionis bus palaidotas Bethania 
tice, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, dra 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuli 

Laidot. direkt. Damar F 
Tel. 708-496-0200, www.suntii 

grįžimo j tė^ 
centras sėkr 
vestas uždui 
tvarka teiki 
gracijos į Li 
koordinacine 
skaitąs, cenl 
zuota Liet 
įstaiga, kur i 
ga išlaikyti 
kėjimą. Pr i t 
sybei, patvii 
integracijos j 
mą koordim 
viliasi, kad 
mai sus t ip r 
centro veiklo 
darbą; prašo 
LB Komisijos 
Lietuvių į 
informacijos 

• išreišl 
dėl gresianč 
šių nerijai, p 
planuoti i 
Baltijos ju ro 
esančiame r 
tar ia t a r p t a 
organizacijų 
r inkusiems į 
ferenciją, pa 
tu i „LUKoi 
Vyriausybę ( 
gas, kad „I 
D-6 projekte 
dinamas; 

• įpareiį 
padėkoti J 
George Bus 
resui už sti] 
tuvai siekiar 
ir JAV sena t 
timo p a t v 
vimą; 

• įpareiį 
suomeninių 
tęsti pastanj 
natas pa tv i r 
dolerių sun 
„Laisvosios 
transliacijor 
rūp in tųs i , 1 
būtų tęsiami 

l is 5 

;ynę informacijos 
ningai vykdo pa-
3tis ir nus ta ty ta 
a Išeivijos inte-
etuvos gyvenimą 
ii komisijai a ta 
kas y r a nepoliti-
uvos vals tybės 
yra būdinga sąly-

išeivijos pasit i-
aria LR Vyriau-
t inus ia i Išeivijos 
j Lietuvos gyveni-
icinę komisiją ir 
ši komisija dera-
ins Informacijos 
s koordinavimą ir 
LR Seimo ir JAV 

; ir tol iau rūpintis 
t ėvynę grįžimo 

centru; 
da sus i rūpinimą 
io pavojaus Kur-
iradėjus „LUKoil" 
laftos gamybą 
je, telkinyje D-6, 
letoli parko; pri-
utinių ekologijos 
a ts tovams, susi-
t a rp tau t inę kon-

ireikštam protes-
1"; s k a t i n a LR 
lėti v isas pastan-
„UKoiF telkinyje 
is nebū tų įgyven
t a JAV LB KV 
AV prez identu i 
h ir JAV Kong-
prią paramą Lie-
įt narys tės NATO 
oriams už pakvie-
ir t inimą/rat i f ika-

?oja J A V LB Vi-
r e ika lų ta rybą 

jas , k a d JAV Se-
tintų 3,8 milijonų 
lą ( a r daugiau) 
Europos" radijo 

ns į Lietuvą i r 
sad t ransl iaci jos 
>s ateityje. 

:KAS 
1 metų. 

2 me tus , 
uriuo velionė 
pažįstami, 
ikterims, Šau-
ivininkų drau-

15 d. nuo 2 v. 
lamuose, 4330 

) 16 d. Iš lai-
dergelės Mari-
e 10 vai. ryto 
Mišių velionė 

nėse. 
t į s tamus daly-

į l i ū d ę s v y r a s 

773-523-0440. 

KAT 

Debbie, anūkai 
is Gabriel, sū-

, tėvas a.a. Ed-

D 15 d. nuo 3 v. 
i, 7861 S. 88th 
t. ir Harlem). 
o 16 d. 11 vai. 
kapinėse, Juc-

ugus ir pažįs-

i ūdę artimieji 

H. 
nes.com 

http://www.suntii
http://nes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

galėsite laimėti prizų, 
laukiami. 

Visi 

raščius vaikams, išleido kny
gutę „Tuliukas", pasirašyda
vo „Jotvingytės" slapyvar
džiu. Žinios reikalingos knygų 
leidimui. Labai prašo jų arba 
žinančių jų adresus paskam
binti Stasė Petersonienė tel. 
773-847-1693. 

DAR APIE DINGUSIĄ „TRANSPAK" 
SIUNTĄ 

Arvydas Daunoravičius 
LR Gen. konsulas Čika

goje Arvydas Daunoravičius -
,,Draugo" pokylio svečias. Po
kylis vyks Martiniąue poky
lių salėje, 2500 W. 95th St., 
Evergreen Park, IL, spalio 19 
d., sekmadienį. Pradžia 6 v.v. 
- kokteiliai, 7 v.v. — vakarie
nė; 8 v.v. - šokiai. Bilietus ga
lima užsisakyti „Drauge" tel. 
773-585-9500 ir atsiimti prieš 
pokylį prie įėjimo. Kaina 45 
dol. Dar bus galima įsigyti ir 
loterijos bilietėlių. 

Violetos Urmanos koncer
to rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja už pagalbą iž
dininkei Daliai Povilaitienei, 
kurios darbas dar nesibaigė 
iki šiol. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus ,,Metų 
žmogaus" žymeniu pagerbs 
puikų vadovą, Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką už nuopelnus 
Vilniaus miestui ir vilnie
čiams. Muziejaus pokylis, ku
rio metu Artūrui Zuokui bus 
įteiktas „Metų žmogaus" ap
dovanojimas, įvyks spalio 26 
d. vieno prestižiškiausių Či
kagos viešbučių — Peninsula 
Hotel pokylių salėje. Maloniai 
kviečiame dalyvauti pokylyje 
ir kviečiame Jus įdėti savo as
meninį ar organizacijos svei
kinimo laišką, verslo rekla
mą į mūsų pokylio sveikinimų 
- reklamų knygą, kurią gaus 
visi pokylio svečiai- Dėl infor
macijos ir vietų skambinti tel. 
773-582-6500 Stanley Balze-
kui, Jr., arba Ritai Janz. 

Spalio 18 d., šeštadienį, 5 
v.v., Willowbrook salėje, Wil-
low Springs, IL, vyks iškil
minga ASS Čikagos skyriaus 
metinė šventė. Apie dalyva
vimą pranešti fil. Just inui 
Kirvelaičiui 708-301-0072. 

ALRK Moterų sąjungos #3 
kuopos susir inkimas vyks 
spalio mėn. 18 d. (šeštadienį), 
3 vai p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Bus 
aptariami svarbūs reikalai. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Waukegan-Lake County 
apylinkės metinis rudens po
kylis, skirtas pirmojo Lietu
vos karaliaus Mindaugo 750-
osioms karūnavimo metinėms, 
vyks spalio 18 d., (šeštadienį), 
karališkoje vietoje - Crowne 
Plaza, 510 East Route 83, 
Mundelein. Pradžia: 6 vai. v. 
Gros Virginijaus Švabo an
samblis. Kviečiame smagiai 
pasišokti. Vietas pokyliui ga
lima užsisakyti kreipiantis į 
F.leną Skališienę, 119 Sheri-
dan Court, Waukegan. IL 
60085: tel. 847-623-7927; fax. 
847-244-2889. 

Kviečiame į pasilinksmi
nimo vakarą, kuris vyks Či
kagos Jaunimo centro kavinė
je spalio 18 d., šeštadieni, 8:30 
v.v. (Iros Arturas Blažukas. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos su
sirinkimas įvyks spalio 17 d., 
penktadienį, 6:30 v.v., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

Spalio 18 d. Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja architek
tūrinę ekskursiją pėsčiomis 
miesto centre. Su senaisiais ir 
moderniais dangoraižiais su
pažindins prityręs ekskursijų 
vadovas Jurgis Anysas. Ren
kamės 12 v. r. „Santa Fe" pa
stato fojė adresu 224 S. Michi-
gan Ave. (Jackson Blvd kam
pas). Įėjimas iš Michigan gat
vės. 

Nuo spalio 18 d. iki 28 d. 
Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke viešės Tūks
tantmečio Madonos statula. 
Vakarais, 6 v.p.p., lietuviško
mis giesmėmis ir maldomis 
esame kviečiami pagarbinti 
Dangiškąją Motiną. Kviečia
me lietuviškas parapijos orga
nizacijas dalyvauti, pasidali
nus šias 10 dienų. 

Inž. Leonas Maskaliunas, 
sugrįžęs po mėnesio viešnagės 
Lietuvoje, Tėvynės sąjungos 
rėmėjų Čikagos skyriaus susi
rinkime padarys pranešimą 
apie dabartinę politinę bei 
ūkinę padėtį Lietuvoje. Su
sirinkimas vyks spalio 19 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p., 
PLC posėdžių kambaryje, Le-
monte. Tėvynės sąįungos rė
mėjai kviečia visus TS narius 
ir jų svečius skaitlingai daly
vauti. 

Madison-Vilnius Sister 
Cities, Inc., (MVSC) praneša, 
jog John F. Tefft, buvęs JAV 
amb. Lietuvai, bus pagrindi
nis kalbėtojas metiniame 
MVSC pokylyje spalio 21 d., 
antradienį. Pokylis vyks „At-
rium" - Olbrich Gardens, 
3330 Atvvood Ave., Madison. 
Kokteiliai - 6 v.v. Vakarienė -
7 v.v. Dėl užsakymų ir infor
macijos skambinti Nijolei 
Semėnaitei-Etzvviler tel. 608-
356-6549. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje spalio 26 d., 
sekmadienį, po 10:30 v. r. šv. 
Mišių, „Kavutės" popietėje 
dalyvaus poetė Violeta Pa
kalniškienė. Ji pristatys poezijos 
rinkinį ..Mažojo pasakoriaus 
kraitelė", skirtą jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikams. 
Ši puiki knygelė patiks ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems 
primins vaikystės svajonių 
šalį. 

Kas labiausiai moka 
Žemėje mylėti? 
Kas daugiausia gali 
Kančių iškentėti? 
Kviečiame senelius, tėve

lius ir vaikučius ateiti. Bus 
galima pabendrauti su poete, 
nusipirkti jos eilėraščių kny
gelę, kuri bus puiki dovana 
jūsų vaikams ir anūkams. 
Pelnas skiriamas labdarai -
vaikų mokymui ir švietimui. 

Spalio 19 d., sekmadienį, 
9 v.r., Pal. J. Matulaičio misi
joje bus aukojamos šv. Mišios 
už „Grandies" ansamblį, už 
mirusius šokėjus, rėmėjus ir 
jų šeimų narius. 

Ieškomos Stasė Pipiraitė, 
mirusios rašytojos Sones Pi-
piraitės-Tomarienės sesutė ir 
Jadvygos Juknevičienės duk
tė. J. Juknevičienė rašė eile-

, DRAUGO" POKYLIO 
RĖMĖJAI 

Po 40 dol. auką. kartu su 
laimėjimo bilietų šaknelėmis, 
„Draugui" atsiuntė šie gera
dariai: 

Marija Edelis, Phoenix. 
AZ; 

dr. Jonas ir Janina Šal
nos, Lemont, IL; 

Patricia Nelia Paulaus
kaitė, Chicago, IL; 

Emilis Sinkys, Santa Mo-
nica, CA; 

Aldona V. Valukonis, 
Glendale, CA; 

Gražina Kenter, Danbury, 
CT; 

Lithuanian Credit Union, 
Los Angeles. CA; 

Brigita Tamošiūnas, Le
mont, IL. 

Jau nedaug laiko iki spa
lio 19 d„ kai šie bilietai bus 
traukiami. Ar grąžinote šak
neles? 

Dr. L. 0. (kimutė-Šmulkš-
tys, Melrose Park, IL, kartu 
su „Draugo" laimėjimo bilietų 
šaknelėmis atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Joana Budnikienė iš 
Orland Park. IL, grąžino 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles ir pridėjo 50 dol. au
ką. Širdingai ačiū! 

Rimantas Laniauskas, 
Willowick, 0H, kartu su lai
mėjimo bilietėlių šaknelėmis 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

Algis ir Eglė Garsiai, gyv. 
Tampa, FL, ne t ik pareigingai 
atsiuntė ..Draugo" laimėjimo 
bilietėlių šakneles, bet ir 50 
dol. auką. Dėkui! 

A. Prapuolenis, Putnam, 
CT, jau grąžino „Draugo" 
laimėjimo bilietėlių šakneles 
kartu su 50 dol. auka. Su gilia 
padėka šiai skaitytojai prime
name, kad šakneles reikia 
grąžinti iki spalio 19 d. 

Nemira Šumskienė, Chi
cago, IL, grąžindama „Drau
go" laimėjimo bilietų šakne
les, dar pridėjo 50 dol. auką. 
Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Dėkojame Halinai Dilie
nei, Chicago, IL, grąžinusiai 
laimėjimo bilietėlių šakneles 
ir parėmusiai „Draugą" 40 
dol. auka. 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Šie mūsų skaitytojai, pra
tęsdami „Draugo" prenume
ratą, kiekvienas pridėjo po 50 
dol. auką: 

V. Kupcikevičius, Oak 
Lawn, IL; 

Auris Jarašūnas , Santa 
Monica, CA; 

Juozas ir Dalia Liubins-
kai, OakLawn. IL; 

Leokadia Balnius, St. 
Pete Beach. FL; 

Juozas Ližaitis, Fort Lau-
derdale. FL: 

Juozas Brizgys, Lemont. 
IL; 

Pijus ir Danguolė Biels-
kai, Hinsdale, IL; 

Alex Neverdauskas, Por-
tage, IN; 

Aleksas Lauraitis, Palos 
Heights. IL; 

Bronė ir Kazys Markus, 
Melrose Park. IL. 

Tai tokių dosnių skaityto
jų dėka dienraštis ..Draugas" 
laikosi ir žengia vis arčiau 
100 motų gimtadienio ribos 
Visų jų dosnumą įvertiname 
ir už paramą esame didžiai 
dėkingi. 

Tarp Čikagos' lietuvių pa
sklido kalbos, kad atsirado 
praėjusią žiemą dingę per 
„Transpak" į Lietuvą siųsti 
siuntiniai. Ar per vasarą pasi
stūmėjo vogtų siuntinių tal-
pintuvo paieškos, „Draugo" 
korespondentė Audronė V. 
Škiudaitė paprašė papasakoti 
grupei nukentėjusiųjų atsto
vaujantį „Draugo" adminis
tratorių Valentiną Krumplį. 

- Policija jau iš pat pra
džių buvo įspėjusi, kad kas 
nors paaiškės tik tada, kai 
išlįs koks.pavogtas daiktas. Ar 
čia Dievo valia, ar laimės da
lykas, bet į BALFą vieną va
saros dieną paskambino žmo
gus, parduotuvės pastato 
savininkas, kuris papasakojo 
tokią istoriją. Jis savo parduo
tuves pastatą buvo išnuomojęs 

arabui, palestiniečiui. Kai šis 
nesumokėjo nuomos, savinin
kas jį išvarė, o, įėjęs į parduo
tuvės sandėlį, rado prikrautą 
siuntinių su lietuviškais adre
sais ir lietuviškomis siuntėjų 
pavardėmis, taip pat ir BALFo 
dėžių. Taip mes sužinojome, 
kad dalis siuntinių yra rasta. 
Policija tęsė tyrimą. Pastato 
savininkas geranoriškai pa
dėjo, saugojo rastus siunti
nius. Mes nuvažiavome su 
„Draugo" fotokorespondentu 
Jonu Kupriu ir juos nufoto
grafavome. Po to radinį par-
vežėme į „Draugą" ir ban
dysime juos grąžinti sa
vininkams. Šiuo metu yra da
romas atsiradusių siuntinių 
sąrašas, kuris bus pakabintas 
„Draugo" skelbimų lentoje. 
Atrodo, visos dėžės buvo iš-

Šie paveikslai savo adresatą pasieks. Jono Kuprio nuotraukos. 

CICERO LIETUVIŲ SVEČIAI 
Po lietuviškų pamaldų Šv. 

Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero vykstantieji sekmadie
niniai pabendravimai susi
laukia nemaža dėmesio ir lan
kytojų. Tik, gaila, kad jie ruo
šiami nedidelėje patalpoje ir 
dažnai ne visi norintieji gali 
rasti vietos. 

Paskutinį rugsėjo sekma
dienį tokio susirinkimo metu 
kalbėjo Cicero lietuvių tel
kinyje gyvenusi, o dabar įsi
kūrusi Floridoje. Aldona Bau-
kienė. Ji , atvykusi į Kasselio 
gimnazijos mokinių ir moky
tojų suvažiavimą, nutarė čia 
praleisti daugiau laiko, nes 
Čikagos apylinkėse tebegyve
na jos dukra Jazminą bei kiti 
artimieji. 

Aldona Baukiene 
Viešnia iš Floridos, kurią 

daugumas Cicero lietuvių 
pažinojo kaip vietos lituanis
tikos mokyklos mokytoją, 
supažindino su mūsų tau
tiečiu gyvenimu šiltuose kraš
tuose: St. Petersburgo lietu
vių katalikų sunkumais, 
norint ten turėti savo pamal
das Kalbėtoja skundėsi, kad 
vietines parapijos klebonui už 
Mišių laiką reikia mokėti 
aukštą nuomą, o kunigas 

paprašė jam nupirkti automo
bilį. 

Programos vedėjas dr. 
Petras Kisielius pats palietė 
keletą aktualių temų 'Lietu
vių fonde pastebimą „dik
tatūrą", naujos Čikagos lietu
vių radijo valandėlės „Savas 
radijas" neigiamus aspektus 
ir kt.) ALTo pirmininkas Sau
lius Kuprys atkreipė susirin
kusiųjų dėmesį į poreikį gau
siau lankytis lietuviškose 
Mišiose, nes spalio mėnesį Či
kagos arkivyskupijoje skai
čiuojami Mišių dalyviai. 

Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apyl. pirmininkas Min
daugas Baukus. kuris yra lie
tuvių atstovas prie Cicero 
miesto valdybos, pranešė, jog 
miestas neprisidės prie auto
mobilių pastatymo aikštelės 
buvusioje Šv. Antano banko 
teritorijoje įrengimo. Tokiu 
būdu ir toliau į pamaldas 
atvykstantieji turės problemų 
surasti vietas savo mašinoms. 

Spalio mėnesio pirmąjį 
sekmadienį įvykusiame lietu
vių pabendravime su savo 
tautiečiais atsisveikino pra
ėjusių 5 mėnesių laikotarpyje 
čia dažnai lankęsis kaunietis 
dailininkas Vilius K. Slavins
kas. Šis menininkas buvo 
atvežęs kauniečių dailininkų 
parodą, kuri buvo surengta 
pavasarį Čiurlionio galerijoje, 
o rugsėjo mėnesį jis čia buvo 
suruošęs savo darbų prista
tymą. 

Dailininkas padėkojo vi
siems, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie jo viešnagės Či
kagoje pasisekimo, ypač Alek
sui Šatui, užleidusiam savo 
garažą, kuriame jis galėjo 
atsidėti kūrybiniam darbui. 
V. K. Slavinskas, kuris j Kau
ną išvyko spalio 12 d., ateityje 
vėl žadėjo atvykti į Čikagą ir 
čia atvežti dar didesnę paro-
dą. 

Edvardas Šulaitis 

Valentinas Krumplis prie atrastųjų siuntinių 

plėštos ir apieškotos, matyt, 
tikintis brangių daiktų. Keis
ta, kad ant kiekvieno siuntinio 
buvo užrašyta „Humanitarian 
Aid" - tai reiškia - labdara. 
Pvz., mano asmeniniai siunti
niai nebuvo jokia labdara. 
Reiktų „Transpak" agentūros 
paklausti, kodėl ant visų siun
tinių buvo užlipintos labdaros 
etiketės. Šiuo metu policija 
seka palestinietį, kuris turi ki
tą parduotuvę. Ten bus ieško
ma kitų siuntinių. Rasta apie 
100 (iš viso talpintuve buvo 
daug daugiau). Rasta ir tuščių 
dėžių su adresais. Girdėti 
gandų, kad New Yorke, kur 
buvo nuomotas, atsirado ir 
talpmtuvas, bet tai reikia dar 
patikrinti. 

Iš visos tos istorijos galima 
padaryti tokias išvadas: 

- 1. Talpintuvas „Trans
pak" kieme buvo paliktas be 
priekabos spynos. Jeigu spyna 
būtų buvusi, talpintuvo nebū
tų buvę galima išvežti. 

2. Siuntiniai nebuvo ap
drausti. O tai yra didelis agen
tūros aplaidumas. Visi siun

tėjai turėjo būti informuoti, 
kad galima pirkti draudimą. 
„Transpak" turėjo turėti ir 
savo draudimą, kaip kiekvie
nas verslas, norintis apsaugoti 
savo klientus. 

3. Kadangi siuntimas ne
įvyko, turėtų būti grąžinti už 
siuntimą sumokėti siuntėjų 
pinigai. 

4. Man už dingusius siun
tinius buvo duota 300 dol. 
Kam buvo duota daugiau ir 
kodėl vieniems siūlyta, o ki
tiems ne, aš nežinau. Agentū
ros pinigai turėtų būti pada
linti atitinkamai visiems nu
kentėjusiems. 

5. Nukentėjusių atstovų 
susitikimas Bankroto teisme 
nedavė jokių rezultatų, nes 
mums buvo paskirtos tik 5 mi
nutės. ..Transpak" advokatas 
nebuvo pateikęs Bankroto 
teismui iš anksto, kaip rei
kalauja taisyklės, dokumentų 
apie „Transpak" turtą, be to, 
atėjo pavėlavęs, todėl ir šian
dien apvogtieji dar nežino, ar 
„Transpak" turi turto. 

Dėkojame už pokalbi 

.DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

ESTERA ALŠĖNTENĖ 

ĮŠALUSI VALTIS 
Esteros Alšėnienės knyga 

„Įšalusi valtis" - trilogija, su
sidedanti iš romanų, pasako
jančių apie trijų- moterų liki
mus. Agilė, Audra ir Agnė. 
tokios skirtingos, bet turin
čios kažką bendra - netektį, 
skausmą, viltį... 

Knyga išleista 1999 me
tais leidykloje „Agora", Vil
niuje. Apipavidalino K. Paš-
kauskas. Viršelyje naudotas 
J. Jankovskio paveikslo frag
mentas. 

Knygos kaina 10 dol., 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis. Įsigyti norimų knygų 
galima „Draugo" knygynėlyje, 
adresu 4545 W. 63rd. Street, 

Chicago, IL 60629. Teirautis 
telefonu: 773-585-9500 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

DRAUGO FONDO METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Draugo fondo metinis narių suvažiavimas kviečiamas 2003 
m. spalio mėn. 18 d., šeštadienį, 9 v.r., Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Visi DF nariai kviečiami dalyvauti. 
Programoje - metinės veiklos ir finansiniai pranešimai bei 
direktorių rinkimai. DF inf. 

SKELBIMAI 

Plat inki te „DRAUGĄ' 

DRAUGAS 
.-. »v w o * m * • • c 

Advokatas 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo"' 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200. lemont. IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSalk- #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieni;! i s 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77fr6742 

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

mailto:Gibaitis@aol.com

