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Vydūno fondo rėmėjų 
gretose. Susipažinkime 
su prof. Birute 
Ciplijauskaite. 

2 psl 

Porinkiminis 
sindromas. Prorusiškos 
partijos ypatingos 
pergalės nelaimėjo. 
Galimų karinių NATO 
susidūrimų scenarijus 
Baltijos valstybėse. 

3psl. 

Laiškai, nuomonės: 
daug žodžių apie PLC 
ir Jaun imo rūmus. 

4 psl. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse naujas 
paminklas. 

5 psl. 

„Draugui" — šimto 
metų! Lietuvių fondo 
pokylis. JAV LB 
Kultūros tarybos 
premijų įteikimo 
popietė. 

6 psl. 

Sportas 
* JAV vykus i ame mara

tono „Un i t ed Technologies 
G r e a t e r H a r t f o r d Mara-
t h o n " bėgime Connecticut an
trąją vietą užėmė Mindaugas 
Pūkštąs. Lietuvos bėgikas nuo
tolį įveikė per 2 valandas 22 mi
nutes ir 52 sekundes. Maratoną 
laimėjo etiopas Zintu Meaza. 

* Lenk i jo j e vykus iame 
t a r p t a u t i n i a m e gra ikų- ro
mėnų i m t y n i ų t u r n y r e daly
vavo 143 sportininkai iš Len
kijos (11 komandų), Baltaru
sijos (8 komandos ) ir Lietuvos 
— Kauno. Anykščių ir Šiaulių 
rajono sportininkai. Komandi
nėje įskaitoje trečiąją vietą užė
mė bei taurę iškovojo trenerių 
Valdo Jasočio ir Alvydo Tilenio 
auklėtiniai (Kuršėnai, Šiau
liai). Kauniečiai liko ketvirti. 

* Ispani jo je vykusiame 
pasau l io j a u n i m o (iki 19 me
tų) Ix>tynų Amer ikos sporti
nių šokių čempionate vilniečiai 
Justinas Duknauskas bei Je
katerina Degtiariova užėmė aš
tuntąją vietą. Kita Lietuvos po
ra — Vytis Duknauskas ir Rūta 
Bagdonaitė — tarp 64 porų bu
vo 25-ti. 

* P i r m a d i e n į JAV pasi
ba igus iose p l a n e t o s plauki
mo p i r m e n y b ė s e triumfavo 
varžybų šeimininkai, iškovoję 
net 41 apdovanojimą — 21 auk
so, po 10 sidabro ir bronzos. 
Australijos plaukikų sąskaitoje 
— 7 aukso, 15 sidabro ir 7 bron
zos medaliai, o britai pelnė 2 
aukso ir 3 sidabro apdovanoji
mus. 

Naujausios 
žinios 

* Se imui pa te ik tos ope
r a t y v i n i n k ų veiklą tyrusios 
komisijos išvados. 

* P r e z i d e n t a s , premjeras 
i r l e g e n d i n i s k repš in inkas 
išrinkti metų asmenybėmis. 

* D a u g i a u nei parą ne
ve ikė s v a r b i a u s i ų valdžios 
institucijų tinklalapiai. 

Vokietijos politologai: V. Uspaskicho pergalė 
yra visuomenės radikalėj imo padarinys 

B e r l y n a s , spalio 12 d. 
(PAP-ELTA) — Vokietijos polito
logų nuomone, ruso Viktoro Us
paskicho vadovaujamos populis
tinės Darbo partijos pergalė 
sekmadienį vykusiuose Seimo 
rinkimuose yra jau senokai pra
sidėjusio Lietuvos visuomenės 
radikalėjimo, būdingo ir kitoms 
Vidurio bei Rytų Europos ša
lims, padarinys. 

„Šioms šalims pasiekus 
svarbiausius užsienio politikos 
tikslus — tapus ES ir NATO na
rėmis — atsirado tuštuma, ku

rią šiuo metu užpildė vidinės, 
ekonominės ir socialinės proble
mos", pareiškė Bertelsmann 
fondo Vidurio ir Rytų Europos 
departamento direktorius Cor-
nelius Ochmann. 

„Rinkimų rezultatai nėra 
netikėti", sakė C. Ochmann. Jo 
manymu, pavojaus signalas bu
vo Lietuvos prezidento rinki
mai. Valdas Adamkus vos vos 
laimėjo antrajame rate, o kairio
sios Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovė Kazimira Prunskienė V. 

Uspaskicho paramos dėka buvo 
per žingsnį nuo pergalės". 

Panašios nuomonės yra Kai-
Olaf Lang iš Mokslo ir politikos 
fondo Berlyne. Anot jo, Lietuvos 
parlamento rinkimų rezultatai 
pakartojo birželį vykusių Euro
pos Parlamento rinkimų rezul
ta tus . 

„Nusivylę rinkėjai, kurie 
per ankstesnius rinkimus parė
mė premjero Algirdo Brazausko 
postkomunistus, dabar atsigrę
žė į populistus", aiškina Kai-
Olaf Lang. Rinkimų rezultatai 

reiškia 15 metų funkcionavu
sios sistemos pabaigą. Šios sis
temos pagrindą sudarė postko
munistinės kairiosios jėgos ir 
antikomunistinės dešiniosios jė
gos, kurios keitė vienos kitas 
valdžioje, tęsdamos socialines ir 
ekonomines reformas. 

„Šis modelis, būdingas 
'naujosios Europos' šalims, atgy
vena. Rinkėjai renkasi trečiąjį 
kelią — balsuoja už tuos, kurie 
dar nevaldė, už 'naujus veidus', 
t.y. už populistus", teigė polito
logas. N u k e l t a į 5 psl . 

Lietuvoje eurą 
bus galima 

vadinti 
lietuviškai 

Vilnius , spalio 12 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis teigia, kad 
Lietuvos teisės aktuose ir ben
drinėje kalboje bendrąją ES va
liutą — eurą — ir toliau bus ga
lima vadinti įprasta lietuvių 
kalbai forma, tai yra su kaita
liojama pagal linksnius galūne. 

Tai A. Valionis sakė žurna
listams po susitikimo antradie
nį su prezidentu Valdu Adam
kumi. 

J is pranešė, kad antradienį 
posėdžiavęs nuolatinių atstovų 
Europos Sąjungoje (ES) komi
tetas, kurį sudaro 25 Bendrijai 
priklausančių šalių ambasado
riai, nutarė Lietuvai leisti ter
miną „euras" savo teisės ak
tuose bęi bendrinėje kalboje be 
jokių apribojimų vartoti pagal 
lietuvių kalbos taisykles. 

Eurų banknotuose, moneto
se, ES Konstitucinėje sutartyje 
ir atitinkamuose ES teisės ak
tuose bus rašoma „euro". 

„Tai protingas kompromi
sas, kurį pavyko pasiekti ir mi
nistro pirmininko laiško dėka ir 
mūsų veiklos dėka", sakė A. Va
lionis. 

Nutarimui dar turi pritarti 
Europos Komisija, kuri, minis
tro įsitikinimu, taip ir padarys. 

Lietuvos banko Pinigų projektavimo ir gamybos korr.i?ijos j„sedžio metu žurnalistams pristatyti e>*ro centų ir eu
rų monetų nacionalinės pusės gipsiniai modeliai. Pasibaigus euro centų ir euro monetų nacionalinės pusės (aver
so) gipsinių modelių sukūrimo konkurso darbų pateikimo laikui, Lietuvos bankas gavo 14 autorių pasiūlymus. 

Tomo Černiševo 'ELTA; nuotr. 

Lietuviams labiausiai patinka rusai 
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 

— Didžioji dauguma Lietuvos 
gyventojų (44.5 proc.) palan
kiausiai vertina rusų tautybės 
žmones, rodo visuomenės nuo
monės tyrimas. 

14.5 proc. apklaustųjų tei
gia palankiausiai vertinantys 
latvius, 7.7 proc. — lietuvius, 
5.1 proc. — lenkus, 2.7 proc. — 
estus, 2.0 proc. — anglus, 1.8 
proc. — žydus, 1.3 proc. — vo
kiečius. 

9.4 proc. apklaustųjų Lie
tuvoje nurodė vienodai verti
nantys visų tautybių žmones. 
7.5 proc. nenurodė, kurios tau
tybės žmones vertina palan
kiausiai. 

Rusus geriau vertino že
mesnio išsilavinimo žmonės 
(32.8 proc.), tarp turinčiųjų 
aukštąjį išsilavinimą tokių 13.8 
procentai. 

Tyrimą šių metų, rugsėjo 
16-19 d. atliko bendrovė RAIT. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.800 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Mart išauskas Į tar iamas kyš in inkav imu 
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 

— Buvusiam par lamentarui 
Virginijui Martišauskui Gene
ralinėje prokuratūroje antra
dienį buvo pareikšti įtarimai 
dėl kyšio priėmimo. 

58 metų politikas į proku
ratūrą atvyko su advokatu Ro
mualdu Briliumi. Dalyvaujant 
advokatui, prokuroras pareiškė 
V. Martišauskui įtarimus pagal 
Baudžiamojo kodekso 225 
straipsnio 2 dalį, numatančią 
atsakomybę už kyšininkavimą, 
ir po to apklausė įtariamuojį. 
Kardomoji priemonė įtariama
jam nepaskirta. 

Kodekse rašoma, kad vals
tybės tarnautojas a r jam prily
gintas asmuo, savo ar kitų nau
dai tiesiogiai ar netiesiogiai pri
ėmęs, pažadėjęs a r susitaręs 
priimti kyšį, reikalavęs ar pro
vokavęs jį duoti už neteisėtą 
veikimą ar neveikimą vykdant 
įgaliojimus, baudžiamas teisės 
dirbti tam tikrą darbą arba už
siimti tam tikra veikla atėmi
mu arba laisvės atėmimu iki 5 
metų. 

Įtariama, kad V. Martišaus
kas reikalavo 20,000 litų kyšio 
kaip paramos jo rinkimų kam
panijai iš Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamen
to direktoriaus Kęstučio Ši-
liausko. 

Už tai V. Martišauskas esą 
žadėjo atsiimti savo skundą ap
linkos ministrui Arūnui Kun-

Buvęs parlamentaras V. Martišauskas (d) su advokatu R. Briliumi at-
vysta į Generaline prokuratūrą v»iHoKnpū«to<ELTA>nnofr 

drotui dėl K. Šiliausko sukelto 
įvykio, kurio metu buvo sunkiai 
sužalotas žmogus. 

V. Martišauskas neigia rei
kalavęs kyšio ir ėmęs pinigus. 

„Nu, labą dieną, kodėl aš 
turiu pripažinti nebūtus daly
kus", atsake jis žurnalistams, 
paklaustas ar prokurorui prisi
pažino kaltas. 

Po puspenktos valandos 
t rukusios apklausos V. Mar
tišauskas išėjo pastebimai susi
jaudinęs, su buvusiais kolego
mis žurnalistais kalbėjo dre
bančiomis hipomis. 

Prieš tapdamas parlamen
taru jis vedė Lietuvos televizijos 
laidas apie automobilius ir sau
gų eismą. 

P. Auštrevičius 
netaps Darbo 

partijos 
Vyriausybės 

ministru 
Vilnius , spalio 12 d. 

(ELTA) — Išankstiniais duo
menimis, jau užsitikrinęs vietą 
Seime pagal Liberalų ir centro 
sąjungos sąrašą Petras Auštre
vičius, buvęs nepriklausomas 
kandidatas į Lietuvos preziden
tus praėjusiuose rinkimuose, 
kategoriškai paneigė gandus, 
neva jis galėtų priimti pasiūly
mą tapti vienu iš Darbo partijos 
formuojamos Vyriausybės mi
nistrų. 

„Veiksmai kalba aiškiau 
nei žodžiai. Rinkimuose daly
vaudamas su dešiniąja Libera
lų ir centro sąjunga, o ne Darbo 
partija, aš dar kartą įrodžiau, 
kad svarbiausia man — verty
bės, o ne politiniai postai", sake 
buvęs vyriausiasis euroderybi-
ninkas, pabrėždamas, jog nei 
anksčiau, nei dabar nemato ga
limybės dirbti su Darbo partija. 

„Ne kartą sakiau, kad ma
no ateitis — europinės dešinės 
vienijimas. 

Šią veiklą ketinu tęsti dirb
damas kartu su Liberalų ir cen
tro sąjunga", sakė P. Auštrevi
čius. 

P. Auštrevičius yra Liberalų 
ir centro sąjungos derybų dėl 
galimų susivienijimų sudarymo 
komisijos narys. 

Liberalų ir centro sąjunga 
dar prieš šiuos Seimo rinkimus 
ne kartą yra pareiškusi, kad 
susivienijimas su Darbo partija 
ar Rolando Pakso koalicija yra 
nepriimtinas. Pasak šios parti
jos spaudos tarnybos, tai dar 
kartą buvo patvirtinta partijos 
valdybos posėdyje. 

Tačiau P. Auštrevičius teigė 
aktyviai dalyvausiąs derybose 
del būsimos Vyriausybės ir pri
imsiąs tik ideologiškai tinka
mus sprendimus. 

Rinkėjų s impat i jos pataisė 
par t i jų sąrašus 

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 
— Vyriausiajai rinkimų komisi
jai (VRK) suskaičiavus balsus, 
kuriais rinkėjai įvertino j iems 
pa t inkančius partijų sąrašų 
kandidatus, vieni politikai užsi
tikrino vietas Seime, kiti — jas 
prarado. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos rinkėjai neužmiršo iš part i
jos pašalinto, bet vėliau į ją su
grįžusio buvusio vidaus reikalų 
ministro Vidmanto Žiemelio. 

Vertindami partijos kandi
datų sąrašą, konservatorių rin
kėjai kilstelėjo V. Žiemelį iš 15-
os į 10-vietą, įteikdami j am Sei
mo nario mandatą. 

V. Žiemelis ir jo žmona bu
vusi Europos reikalų ministrė 
Laima Andrikienė buvo pašalin
ti iš konservatorių dėl nesutari

mų su tuometiniu premjeru ir 
part i jos valdybos pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi. 

V. Žiemelis ir L. Andrikienė 
grįžo į konservatorių gretas per
nai , kai TS susijungė su V. Žie
melio vadovauta Lietuvos deši
niųjų sąjunga. 

L. Andrikienė birželį pagal 
TS sąrašą buvo išrinkta į Euro
pos Parlamentą. 

Į Seimą taip pat pateks ei
lės tvarka galutiniame sąraše 
įrašyti Seimo nariai TS vadovas 
Andrius Kubilius, Rasa Jukne
vičienė, Irena Degutienė, Jurgis 
Razma, Povilas Jakučionis, taip 
pat buvę Seimo nariai Audronis 
Ažubalis, Rimantas Dagys, Vi
lija Aleknaitė- Abramikienė, 
par t i jos iždininkas Ramūnas 
Garbaravičius N u k e l t a į 5 psL 

A. Brazauskas bus arba 
premjeras, a rba pensininkas 

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 
— Valdančiosios Socialdemo
kratų partijos vadovas Algirdas 
Brazauskas sako, kad neis į su
sivienijimą su Darbo partija, jei 
j am nebus pasiūlyta išsaugoti 
dabar turimą ministro pirmi
ninko portfelį. 

Interviu Lietuvos radijui 
antradienį A. Brazauskas sakė, 
kad jeigu jam nebus pasiūlytas 
Vyriausybės vadovo postas, su
sivienijimas su daugiausiai bai
sų Seimo rinkimų pirmajame 
rate spalio 10 dieną gavusia 
Darbo partija neįmanomas. 

Pak laus tas , ką veiks, jei 
premjero postas po rinkimų j am 
vis dėlto nebus pasiūlytas ir su
sivienijimo su Darbo partija ne
bus, 72 metų A. Brazausko atsa
kė, kad bus pensininku. 

„Darysiu tą, ką daro visi 
pensininkai", sakė socialdemo

kra tų vadovas. 
Taip pat premjeras progno

zavo, kad socialdemokratų ir so
cialliberalų susivienijimas „Už 
darbą Lietuvai", pirmajame ra
te laimėję 19 vietų Seime, an
t ra jame rate gaus dar apie 20 
vietų. 

Kalbėdamas apie galimus 
susivienij imus, A.Brazauskas 
sakė, jog po antrojo rinkimų ra
to gal imas platus derybų su 
partijomis spektras, tačiau pa
brėžė, kad „sunku būtų kalbėtis 
su Pakso partija" ir abejojo, a r 
tai būtų išvis įmanoma. 

A. Brazauskas svarsto ir 
„vaivorykštės" susivienijimą. 

„Vien pasakyti 'vaivorykštė' 
nedrąsu, reikia kalbėti apie su
sivienijimą su atskiromis parti
jomis. I tą 'vaivorykštę', visos 
partijos neįeis, čia būtų utopi
ja", samprotavo premjeras. 

P. Malakauskas: kovos su 
kyš in inkavimu ginklas — 

part i jų rankose 

Povilas Malakauskas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , spalio 12 d. (BNS) 
— Kandidatas į Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) vadovo 
postą Povilas Malakauskas ža
da siekti, kad partijos pasira
šytų susitarimą dėl kovos su 
kyšininkavimu. 

,.As esu įsitikinęs, kad be 
politinių partijų paramos i r 
valios neįmanoma išgyvendinti 
politinio kyšininkavimo. Kaip 
ir gynybos srityje, mes galėtu
me pasirašyti partijų susitari
mą dėl kovos su kyšininkavi
mu", antradienį Seime sake P. 
Malakauskas. J is pastarąjį de
šimtmetį dirbo Krašto apsau
gos ministerijos (KAM) siste
moje, buvo jos sekretoriumi 

„Kyšininkavimas yra tie
siogiai susijęs su valstybės sau
gumu", pažymėjo kandidatas. 

Prieš prisistatydamas Sei

mo nar iams P. Malakauskas 
buvo susitikęs su Seimo pir
mininku Artūru Paulausku ir 
aptarė kovos su kyšininkavimu 
problemas. 

„STT turi būti visiškai de-
politizuota, nes kitokiu atveju ji 
p raranda prasmę", po susitiki
mo su Seimo vadovu sakė kan
didatas. 

P. Malakauskas yra opozi
cines Tėvynės sąjungos narys, 
bet paskirtas STT vadovu turės 
sustabdyti narystę partijoje. 

„Aš KAM dirbau su visais 
ministrais. Iki šiol man pavyk
davo išvengti politines įtakos ir 
tikiuosi tai pavyks ateityje", sa
kė jis. 

P. Malakauskas žada vado
vaudamas STT atsižvelgti į Eu
ropos Sąjungos, ypač Suomijos, 
patirt į kovoje su kyšininkavi
mu. 

Seime jis paneigė neseniai 
pasklidusius gandus, jog suti
ko užimti STT vadovo postą 
tam, kad pertvarkytų ar panai
kintų šią tarnybą. 

Tačiau kandidatas žadėjo 
siekti racionalesnės tarnybos 
veiklos, vengti skandalų. 

Seimas dėl P. Malakausko 
kandidatūros ketina apsispręs
ti po to, kai kandidatas susitiks 
su par lament inėmis frakci
jomis. 

Manoma, jog tai įvyks jau 
po spalio 24 dieną numatyto 
antrojo Seimo rinkimų rato. 

P. Malakauskas po susitiki
mo su Ą. Paulausku teigė nepa
ju tęs priešiškumo jo kandida
tūrai Priekaištų jam antradie
nį neturėjo ir Seimo nariai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

VYDŪNO FONDO REMEjŲ 
GRETOSE 0) 

Vydūno fondas prieš dve
jus metus atšventęs 
50-ties metų sukaktį, 

buvo įsteigtas Akademinio 
Skautų sąjūdžio pastangomis. 
Jo tikslas — teikti paskolas ir 
stipendijas lietuvių studijuo
jančiam jaunimui, skirti premi
jas ir atžymėjimo ženklus la
biausiai pasižymėjusiems lietu
viams dirbantiems visuomeninį 
darbą, leisti savo knygas ir 
piniginėmis aukomis remti 
vertingų knygų leidimą, skelbti 
rašinių (prel. ps. J. Prunskio bei 
K. ir E. Sidabrų vardo) konkur
sus. Vydūno fondas didžiuojasi 
ir didžiai vertina visus savo 
rėmėjus ir mecenatus, dėkoja už 
jų dosnumą ir norėtų bent 
keletą jų užkalbinti. 

Kalbamės su prof. dr. 
Birute Ciplijauskaite: 

— Gerbiama profesore, 
Jūs esate įsteigusi net dvi 
st ipendijas Vydūne fonde. 
Vieną — J ū s ų tėve l io dr. 
Juozo Cipl i jausko atmi
nimui ir antrąją — lietu
v iškos k i lmės jaunimui , 
studijuojančiam ispanu kal
bą Lietuvoj ar Ispanijoj. 
Malonėkite pasidal int i siu 
savo kilniu sumanymų įgy
vendin imo motyvaci jomis . 
Norėtųsi daugiau, iš Jūsų 
pačios lūpų, sužinot i apie 
dr. Juozo Ciplijausko asme
nį ir darbus. 

— Esu įkūrusi dvi stipendi
jas, kurių sutartys yra Vydūno 
fondo bylose: 1. stipendiją 
ispanų kalbą Kauno VDU studi
juojančiam aukščiausio kurso 
studentui-ei vienam mėnesiui 
vasaros kursuose Universidad 
de Zaragoza (Jaca) ir 2. Dr. Juo
zo Ciplijausko vardo premi
ją/atžymą Klaipėdos kolegijos 
Sveikatos fakulteto geriausiai 
baigiamojo'kurso studentei vie
nais metais, o kitais — Klaipė
dos apskrities (buv. Raudonojo 
Kryžiaus) ligoninės itin pasi
žymėjusiai slaugytojai. 

Paskata stipendijoms įsteig -

ti buvo tokia: 1. 1953 m. vieno 
mėnesio vasaros kursas J aca 
universitete (į kurį nuvažiavau 
pasiskolinusi pinigų), pakeitė 
mano gyvenimą, pasuko jį 
nauja linkme. Kai stipendiją 
įsteigiau, iš Lietuvos joks stu
dentas nebūtų sugebėjęs sava
rankiškai to apsimokėti. Deja, 
per 10 metų dar nei vienas 
stipendininkas „neatsivertė" į 
ispanizmą, bet beveik visi buvo 
pastebėti, kaip itin darbštūs, 
didžiulę pažangą darantys kan
didatai: graži rekomendacija 
Lietuvai. 2. Tėtis (dr. Juozas 
Ciplijauskas) buvo kūrė jas , 
steigėjas, kur begyventų, ką 
nors organizavo. Mus, dukteris, 
įtakojo ne tik jo genai, bet ir jo 
požiūris į mokslą. Klaipėdoje aš 
praleidau šviesiausius savo 
gyvenimo metus. Atrodo, kad 
ten pasėta jo sėkla atnešė gražų 
derlių ir jo vardas tebėra gyvas. 
Paskaičius ilgą Bernardo Alek
navičiaus straipsnį Klaipėdos 
dienraštyje, kilo mintis jį kon
krečiai įamžinti. Premijų skyri
mą labai efektyviai tvarko dr. 
Staniulienė. 

Tėtis dr. Juozas Ciplijaus
kas gimė 1887 m. Šunskuose, 
Marijampolės apskrityje. Medi
cinos studijas baigė Varšuvoje, 
kur buvo Studentų draugijos 
valdybos narys. Dar gimnazis-
tu - s tuden tu būdamas, pasi
reiškė kovoje už lietuvybę. 
1921—1923 m. Šakių apskrities 
gydytojas. 1923—1933 m. 
moterų klinikos vyr. asistentas 
ir Rentgeno kabineto vedėjas 
Kauno universitete. 1931 m. 
kar tu su dr. Laurinavičium 
atstovavo Lietuvai Pasaul io 
medicinos kongrese Paryžiuje. 
1933—1939 m. Klaipėdos Rau
donojo Kryžiaus ligoninės di
rektorius, moterų ligų skyriaus 
vedėjas, Klaipėdos Lietuvių 
gydytojų draugijos ir Klaipėdos 
skyriaus Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas. 1934 m. Klaipė
doje įsteigė gailestingųjų seserų 
kursus. Vokiečiams užėmus 

A k a d e m i k i ų s k a u č i ų d r a u g o v ė s Č i k a g o s s k y r i a u s k a n d i d a č i ų a p k l a u s i n ė j i m u o s e da lyvavo ir s ė k m i n g a i t e m a s 
a p g y n ė šeš ios k a n d i d a t ė s , k u r i o s b u s pake l t o s į t i k r ą s i a s n a r e s met inė je šven tė je spal io 16 d. Pasau l io l ie tuvių 
c e n t r e , L e m o n t , IL . K a n d i d a t ė s ( s tovi b e j u o s t e l ė s p e r pet į ) : A l ina Mei ly tė , A u d r a Brooks , Milda Pl ioplytė , Giedre 
K a z l a u s k a i t ė , V ida M i k a l č i ū t ė , S t e f u t ė U t z . Su j u o s t e l ė m i s — t ikros ios n a r ė s . Pi rmoj i iš deš inės sėdi kand idač ių 
g l o b ė j a fil. d r . R e n a t a V a r i a k o j y t ė — S t a n i š k i e n ė . 

Klaipėdą, 1939 m. grįžo į Kau
ną, bet , a tgavus Vilnių, j a m 
pavesta organizuoti Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę, kurios direk
tor ium buvo iki 1941 m., kuo
me t buvo pakviestas į Kauno 
VDU docentu, akušerijos—gine
kologijos klinikos vedėju ir 
pask i r tas Kauno Akušerių mo
kyklos direktorium. Mirė 1943 
m. staiga, išt iktas širdies smū
gio. Viename nekrologe minima, 
k a d „buvo laikomas geriausiu 
ginekologijos specialistu Lietu
voje". Yra paskelbęs daug mok
slo t e m a s t ra ipsnių „Medici
noje". 

Keli jo asmenybės apibūdi
nimai , paimti iš Klaipėdos R. K. 
ligoninės lankstinuko: „dr. J . C , 
nors kilme valstietis, buvo neti
tu luo tas dvasios a r i s tokra tas" 
(dr. B. Zacharinas); „Dr. J . C. 
y ra visiems gydytojams pavyz
dys. J i s buvo ne tik gydytojas, 
bet ir visuomenininkas, ateities 
žmogus" (dr. J. Matulionis). 

„Būdamas a u k š t a i kvali
fikuotas specialistas, dr. J . C. 
aukš ta i iškėlė lietuvio gydytojo 
vardą mūsų visuomenės akyse 
ir a tpalaidavo mūsų ligonius 
nuo reikalo kreiptis į užsienio 
gydytojus" (dr. V. Tercijonas, 
„Drauge"). 

„Tai buvo prievolės, parei
gos žmogus, daug dirbęs, bet 
daug ir davęs. J is buvo ka r tu ir 
virš ininkas ir tėvas savo tar-

SUSIPAŽINKIME 
SU PROF. DR. BIRUTE CIPLIJAUSKAITE 

n (Biografinės žinios apie 
prof. dr. Birutę Ciplijauskaite, 
iš „Tėviškės žiburių". 2004 m. 
rugsėjo mėn. išspausdinto Jū
ratės Tanner straipsnio „Tarp
tautinio lygio lietuviai"). 

Birutė Ciplijauskaite gimė 
Kaune, dr. Juozo ir Elenos 
Stelmokaitės šeimoje. Gimna
ziją pradėjo lankyti Klaipėdoje, 
tęsė Vilniuje ir Kaune, baigė 
1947 m. Tuebingene, kur pra
dėjo studijuoti prancūzų lite
ratūrą. 1947 m. atvyko į Mont-
realį. Kanadą, kur vienerius 
metus atliko darbo prievolę, 
kaip tarnaitė. Dirbo sekretore, 
vakarais studijuodama. 1955 
m. gavus Ispanijos švietimo 
ministerijos stipendiją, studija
vo Ispanijoj, Salamanca univer
sitete. 1956 m. Universite de 
Montreal gavo MA. 1957— 
1960 m. studijas tęsė Bryn 
Mawr College ir baigė PhD. 
diplomu. Gyvendama Montrea-
lyje, buvo akademinio sambūrio 
ir Lietuvių Bendruomenės 
valdybos narė , „Neringos" 
skaučių tunto adjutante. Nuo 
1960 m. iki išėjimo į pensiją 
1997 m dėstė ispanų literatūrą 
University of Wisconsin, 
Madison. 1973 m. tapo pirmąja 
moterimi, kuriai buvo suteiktas 
svarbus John Bascom profe
sorės titulas. 

1974 m. prof. Birute Cipli-

Prof. B i ru tė Cipl i jauskai te . 

jauskaite pakviesta nuolatine 
„Institute for Research in the 
Humanities" nare. 1986—1996 
m. Kauno VDU atkuriamojo 
senato narė, aktyvi „Associa-
tion of Baltic Studies" na rė , 
1929—1984 m. vicepirmininkė. 
Nuo 1981 m. LKMA skiria B. 
Ciplijauskaitės stipendiją jau
nam mokslininkui studijuoti 
ankstyvųjų amžių Lietuvos 
istoriją, nuo 1993 m. kasmet 
vienas VDU studentas/ė gauna 
jos finansuojamą, Vydūno 
fondo tvarkomą, stipendiją 
vasaros kursams Ispanijoje. 

1962 m. B. Ciplijauskaitei 
suteiktas „Aragonesa de 
Honor" titulas „Universidad de 
Zaragoza" (Jaca), 1992 m. 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
premija už vertimus į svetimas 
kalbas. Iš daugelio stipendijų 

paminė t inos „Guggenheim" 
(1967), „Camargo Foundation" 
Prancūzijoje (1984), Vertėjų 
n a m ų Ispanijoje (Tarazona 
1999), ir dabar Ispanijos kara
liaus dekretu Švietimo minis
teri ja ją pagerbė komandoro 
laipsnio „Alfonso X ei Sabio" 
ordinu su trim kryžiais, labai 
re ta i suteikiamu moteriai . 

Birutė Cipli jauskaite yra 
14 knygų (įskaitant ver t imus ir 
r inktinius leidinius), 200 moks
linių straipsnių ir 60 t rumpes
nių į įvairias enciklopedijas, 
į skai tant ir LE. Knygos forma
to lietuvių autorių ver t imai į 
ispanų kalbą: Pūkelevičiūtės, 
Degutytės, Miliauskaitės poezi
j a , Jasukai ty tės „Stebuklinga 
patvorių žolė", lietuvių poetų 
antologija, k i ta antologija — 
prancūzų kalba; didelis pluoš
t a s verstų eilėraščių paskelbtų 
Ispanijos ir Prancūzijos lite
ra tūros žurnaluose. Net rukus 
tu rė tų pasirodyti ir Italijoje. 
Mokslininkė yra skaičiusi pas
ka i t a s 17-oj kraš tų , 95-uose 
univers i te tuose ir 11—oj (jų 
t a rpe įskaitant VDU ir Kauno 
Technologijos universitetą) yra 
dėsčiusi ilgesnį (semest ro ar 
vasaros) kursą. Tebėra Kana
dos pilietė, nors gyvena Ma
dison, Wisconsin. 

Paruošė R. R. 

nautojams. Nepaisant, ar diena, 
ar naktis, visuomet jis būdavo 
pasiruošęs patart i ar padėti. Jei 
vienam būdavo per sunkus dar
bas, ypač šventą dieną, visuo
met pamatysi pirmąjį ateinant 
padėti profesorių. Tai buvo žmo
gus, a ts isakydavęs nuo savo 
patogumų, bet žiūrėdavęs, kad 
nenukentėtų ne tik jo vedamos 
įstaigos, ligonių ir tarnautojų, 
bet ir tėvynės reikalai... Nebėra 
žmogaus, kur is akušerijos—gine
kologijos klinikai davė darbo 
impulsą, norą dirbti, kur is 
įkvėpė atsidėjimo darbui, parei
gos, punktua lumo, taip pat 
teisingumo ir tolerancijos jaus
mą. Jam nebuvo nei išrinktųjų, 
nei atstumtųjų — visi teisingai 
lygūs. Pat ies savo pamėgimu 
dirbti, skatino ir kitus" (dr. J. 
Neniškis). 

„Visas ligoninės personalas 
savo direktorių dr. J. C. be galo 
mylėjo. Buvome tarsi viena 
darni šeima... buvo be galo 
dėmesingas visam ligoninės 
personalui. Su visais jis 
pasikalbėdavo, net krosnių 
kūrikų visus rūpesčius žinojo" (I 
gail. seserų kursų Klaipėdoje 
laidos abiturientė Elena 
Giniotaitė—Gruzdzinskienė). 

Mano atmintyje daugiausia 
įsirėžė jo būdo bruožai: pa
reigingumas, reiklumas sau ir 
kitiems, demokratiška dvasia, 
a tvirumas menui, l i teratūrai, 

muzikai (prof. B. C ) . 
— Mūsų, užsienyje gyve

nanč ių lietuvių visuomenė, 
tur i bent keletą ž inomų, 
s tambesn ių fondų. Kas 
paskat ino Jus patikėti savo 
darbo santaupas Vydūno 
fondui? 

— Kodėl Vydūno fondui? 
Nuo paukštytės amžiaus iki tol, 
kol gyvenau sąlytyje su lietuvių 
bendruomene, buvau skautė. 
Ypač vertinu vieną Vydūno 
fondo nuostatą: duodant di
desnę stipendiją, kandidatą 
įpareigoti ją ilgainiui grąžinti ir 
tuo pačiu užtikrinti darbo tąsą 
(manuoju atveju, sunku būtų 
reikalauti, kad jas sugrąžintų iš 
Lietuvos). Fondo veikla gėriuosi 
ir jo vadovais (ypač dėkinga esu 
Vytautui Mikūnui) visiškai 
pasitikiu. 

— Kokie būtų J ū s ų 
l inkėj imai Akademiniam 
Skautų sąjūdžiui š iais me
t a i s švenčiant 80-ąjį gimta
dienį , ir jo p a s t a n g o m i s 
į s t e i g t a m Vydūno fondui 
p r i e š dvejus m e t u s šventu
s iam 50-ąjį?. 

— Linkėjimai Vydūno fon
dui — išlaikyti savo liniją ir 
skautišką dvasią (kasdien 
padaryt gerą darbelį), nenu-
grimztant į pragmatiškumą. 
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INDIVIDUALUMAS, SESERIŠKUMAS IR 
KRIKŠČIONIŠKUMAS 

Albert Camus, prancūzų 
žurnal is tas , rašytojas ir dra
maturgas, 1957 m. literatūrinės 
Nobelio premijos laimėtojas, yra 
išsireiškęs: 

„Neik priekyje manęs — gal 
aš neseksiu, 

Neik paskui mane — gal aš 
nevesiu, 

Eik šalia manęs ir būk 
mano drauge". 

Šie žodžiai, be abejo, nebuvo 
taikomi LSS Seserijai, gal, 
greičiau socialinei moralei iš
ryškinti, vyro — moteriai, arba 
priešingai, tačiau, juose aš 
randu trilypę sąvoką, kurios pir
moji būtų — individualumas. 

Nėra dviejų pasikartojan
čių žmonių žemėje. Yra daug 
panašių veidų, akių, šypsenų, 
bet nėra dviejų pasikartojančių 
sielų. Aš, arba tu, gal buvome, 
gal būsime, bet dabar — esame 
ir aš nesu tavimi, o tu nesi man
imi. Kitaip išsireiškus, kiek
vienas,—a iš mūsų yra uniku
mas, nepasikartojantis , besi
keičiantis, bet ir ne dublikuoja-
mas, visa esme ir būtybe — 
vienkartinis. 

Nepaisant, kad kiekvienas 
žmogus yra individualiai ki
toks, jis, vis dėlto, yra socialus, 
gyvena, mokosi ir dirba tarp 
kitų: šeimoje, mokykloje ir 
visuomenėje. Gyvendamas pa
našiai kaip ir kiti, jis lyg ir 
užsideda uniformą. Tarp tokių 

visada atsiranda koks nors 
vadovas, kuris norėtų, kad jo 
patirtis ir jo gyvenimo saikas 
būtų pritaikomi miniai, kad jis 
būtų seksimas, kad jo talentai 
triumfuotų ir kad jo išmintis 
taptų diktatoriška. Tai nereiš
kia, kad žmogus — individas, 
užsidėjęs tam tikro gyvenimo 
būdo uniformą, taptų robotu, 
kurio veiksmai ir galvosena ati
tiktų iš anksto įrašytuosius ir 
įkalbėtuosius kokio nors gero ar 
pikto genijaus. 

Mes irgi dėvime uniformą: 
vienodai pasiūtą — organizaci
joje, panašiai išgyvenamą — 
širdyje, tačiau mums ji yra 
seseriškumo rūbas. Skautų 
sąjūdis yra auklėjamoji organi
zacija, skirianti savo jėgas, 
patirtį, gabumus ir širdį jau
nimui — būsimai pasaulio 
suaugusiųjų kartai. Nieko nėra 
gražesnio kaip iš kartos į kartą 
tobulėjantis žmogus, sugebąs 
savo dvasinėmis galiomis 
apvaldyti nuogą materiją ir 
perduoti pasiektą dvasinį ir 
kultūrinį lygį kitai kartai 
aukštesniame laipsnyje. 

Čia išryškėja antroji sąvoka 
— „... gal aš nevesiu,". Aš galiu 
nediktuoti, neįsakyti, bet galiu 
seseriškai dalintis. Jei tu priim
si ir dalinsies su manim, — aš 
jausiu, kad organizacija nebuvo 
bergždžia. Galbūt, aš neturėsiu 
tiek daug, kiek tu. tad, prašau ir 

tavęs — dalinkis su manimi, — 
aš džiaugsiuosi ir įvertinsiu. 

Trečioji sąvoka, beveik 
išreikšta Kristaus žodžiais, „Eik 
šalia manęs" man reiškia: 
būkime individualios, dalinki
mės ir seseriškai siekime ben
dro tikslo. Kristus buvo mokyto
jas ir Dievas. Jis sakė: „Sek 
mane". Mes sakome: „Būk šalia 
manęs, būk mano sese; eikime 
kartu, — tuo pačiu keliu, kuriuo 
Kristus mokė eiti visą žmoni
ją"-

Skautų sąjūdžio skelbia
mos idėjos yra labai krikščio
niškos: 

Dievui — mūsų visų Tėvui, 
Tėvynei — protėvių ir mano 

žemei laisvėje, ar priespaudo
je, 

Artimui — tau ir jaunes-
niam,-ei. 

Tad norėčiau dar kartą 
pakartoti Albert Camus posakį 
su komentarais; 

— neik priekyje manęs, 
nediktuok, — aš galiu nesekti, 
nes esu individuali. 

— Neik paskui mane, — 
mus veda ne individualus žmo
nės ar diktatoriai, bet idealai. 

— Eik šalia manęs ir būk 
mano drauge, — buk man se
suo, — dalinkimės ir padėkime 
viena kitai vardan seseriškumo 
ir ateinančios kartos. 

s. Ir. Šerelienė 

EDMUNDAS VTŽINAS, M£>„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
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MAUNAK V. RANA. MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
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www.illinoispain.com 

ESAME DIEVO 
PAKVIESTOS 

MEILEt 
Mes esame vieša priesaika 

pasižadėjusios Dievui, tėvynei, 
artimui. Šios trys sąvokos yra 
viena su kita tampriai susiju
sios, nes jos kyla iš meilės, 
kurios giliausia esmė yra Die
vas. Be skautiško pasižadėjimo 
meilei, mes esame ir paties 
Dievo pakviestos meilei, o 
meilė yra: 

„...kantri, maloninga, ne
pavydi; meilė nesididžiuoja ir 
neišpuiksta. J i nesielgia netin
kamai, neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, pamirš
ta, kas buvo bloga, nesidžiaugia 
neteisybe, su džiaugsmu pri
taria tiesai. Ji visa pakelia, vi
sa tiki, viskuo viliasi ir visą 
ištveria" — sako šv. Paulius pir
majame laiške korintiečiams (4,7). 

Meilė pasitiki. Tikėjimas 
remiasi pasitikėjimu. Šiandien 
norėčiau kartu su visomis 
pamąstyti apie pasitikėjimą 
Dievo Meile, tad paklausykime 
Dievo pažado savai tautai iš 
pranašo Ezechielio knygos: 

Aš atimsiu jus iš pagonių, 
surinksiu iš visų kraštų 

ir parvesiu į jūsų šalį. 
Aš išliesiu ant jūsų tyro 

vandens 
ir būsite apiplauti nuo visų 

stabų; 
duosiu jums naują širdį ir 

įkvėpsiu naują dvasią; 
paimsiu jūsų akmeninę 

širdį ir duosiu kūnišką širdį, 
įkvėpsiu savo dvasią ir 

padarysiu, 
kad laikytumėtės 

įstatymų, sergėtumėte 
teises 

ir jas vykdytumėte. 
Jūs gyvensite šalyje 

esu davęs jūsų tėvams, 
būsite man t au ta ir Aš 

būsiu jums Dievas. 
36, 24-28 
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Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus su 
LR generalinio konsulato 
darbuotojais š.m. rugsėjo 
mėn. Iš kairės: gen. konsulas 
Arvydas Daunoravičius, kon
sulato sekretorė Žaneta 
Grikšaitė-Kondratienė, prez. 
V. Adamkus, konsule Irena 
Strumilienė, vicekonsule 
Liana Vazbienė. • 
Edvardo Šulaičio nuotrauka 

DRAUGAS, 2004 m. spal io 13 d., t rečiadienis 

PRORUSIŠKOS PARTIJOS 
TRIUŠKINANČIOS PERGALĖS NELAIMĖJO 

ANDRIUS KUBILIUS 

TS i r LICS s u r i n k o 
d a u g i a u balsų už 

valdančią ją koalici ją 

Pateiksiu keletą minčių ir 
vertinimų dėl jau paaiškėjusių 
rinkimų rezultatų. Visų pirma 
galiu konstatuoti, kad 2004 m. 
Seimo rinkimai Tėvynės sąjun
gai yra neblogi. Mes ganėtinai 
paaugome, lyginant su 2000 m. 
Seimo rinkimais, kuomet ga
vome šiek tiek daugiau negu 
126,000 balsų. Paaugome netgi, 
lyginant su šių metų Europos 
Parlamento rinkimais, kai ga
vome 152,000 balsų. Dabar ga
vome daugiau negu 172,000 
balsų. Tai leidžia mums būsi
majame Seime jaustis stipriau
sia europietiškos dešinės partija. 

Štai kas dar džiugina žvel
giant Į partinius balsus daugia-
mandatėje apygardoje: mes su 
liberalcentristais surinkome 
daugiau balsų, negu šiandieni
nė valdančioji socialdemokratų 
ir socialliberalų sąjunga. Šia 
proga noriu pasveikinti liberal-
centristus, kurie pasirodė pa
kankamai sėkmingai. Dar la
biau noriu pasidžiaugti, kad 
populistinės, politikos ekspertų 
ir politologų vadinamos proru
siškos, partijos nelaimėjo triuš
kinamos pergalės, kokią kai kas 
bandė prognozuoti. Jeigu pažiū
rėjus teoriškai, tai europietiškos 
partijos — Tėvynės sąjunga, li
beralai ir socialdemokratų 
koalicija — surinko daugiau 
kaip 45 nuošimčius balsų, tai 
yra daugiau negu minėtosios 
populistinės partijos kartu su
dėjus. Ir kaip per prezidento 
rinkimus, skirtumas tarp ryš
kiai išreikštos provakarietiškos 
ir prorytietiškos krypties, nors 
ir nedidelis, bet išlieka vaka
rietiškos krypties naudai. 

Dar vienas dalykas, kurį 
tenka konstatuoti. Darbo parti
ja šiuose rinkimuose laimėjo 
žymiai mažiau balsų, negu 2000 
m. laimėjo socialdemokratų są
rašas. Dar reikia priminti, kad 
socialdemokratai 2000 m. buvo 

gavę beveik 460.000 balsų, tuo 
tarpu Darbo partija šiais metais 
gavo 339,000. 

Tiks las — s u m a ž i n t i 
DP ga l imybes 

Dar vienas dalykas, kurį 
norėtųsi konstatuoti, yra tai , 
kad Tėvynės sąjunga yra vie
nintelė nenauja parti ja, kuri 
šiuose rinkimuose laimėjo dau
giau balsų negu prieš tai buvu
siuose. Kitos partijos — taip pat 
ir socialdemokratai ar liberalai 
— gavo mažiau balsų negu 
praėjusiuose rinkimuose. 

f antrąjį ratą, šio ryto 
duomenimis, patenka 20 mūsų 
partijos ^kandidatų. Antrasis 
rinkimų ratas bus lemiamas 
veiksnys, apsprendžiant poli
tinių jėgų išsidėstymą. Šiandien 
kalbos apie sąjungas yra dar per 
ankstyvos, ir nugalėtojų skelbi
mas yra per ankstyvas. Mūsų 
skaičiavimais. Darbo partijai 
antrajame rinkimų rate gali 
būti sunku laimėti didesnį kiekį 
balsų, todėl drįstu tvirtinti, kad 
skelbti nugalėtojus yra per 
anksti. Gali būti. kad po antrojo 
rinkimų rato Seime turėsime 
tris panašaus dydžio politinius 
blokus, t.y.. Darbo partiją. 
Socialdemokratų ir Tėvynės 
sąjungos bei liberalų sąjungas. 
Žiūrėdami į preliminarų pasi
skirstymą, kas su kuo konku
ruoja antrajame rinkimų rate, 
konkurentų tarpe matome 
keletą aiškių dėsningumų. Visų 
pirma iš 20 Tėvynės sąjungos 
atstovų antrajame rinkimų rate 
14 vra pirmaujantys, ir jie rung
sis (bent jau 12 iš jų) su DP 
atstovais. Ir socialdemokratų 
koalicijos antrajame rinkimų 
rate liko 24, iš jų 13 pirmauja, o 

16 rungsis su Darbo partija. Iš 
17 liberalcentristų. dalyvau
jančių antrajame rinkimų rate, 
pirmauja 9, ir 7 iš jų rungsis su 
Darbo partija Taigi, turime 35 
socialdemokratų. liberalcen
tristų ir Tėvynės sąjungos kan
didatus, kurie konkuruos su DP 
kandidatais. 

Mūsų partijos tikslas antra

jame rinkimų ra te ne tik laimėti 
maksimumą vienmandačių apy
gardų, bet ir sumažinti DP gali
mybes laimėti tokiose apygar
dose. Todėl aš art imiausiu metu 
partijos prez id iumui teiksiu 
pasiūlymą tose apygardose, kur 
nėra mūsų kandidatų, remti net 
ir socialdemokratus, kurie run
giasi su Darbo partijos kandi
da ta i s . I r socialdemokratai , 
turėdami daugiametės patirt ies 
bei t a m t ikrą a tsakomybės 
pojūtį už valstybės ateitį, galėtų 
apsispręsti antrajame rinkimų 
ra t e n e r e m t i Darbo partijos 
kandidatų. 

O mūsų susi tar imas su libe
ralcentristais visiems žinomas. 
Mes esame sutarę , jeigu į antrą 
ratą pakl iūna tos partijos kan
didatas, jį remiame bet kurio
mis aplinkybėmis. 

Ž iū rėdamas į šios dienos 
skaičius ir vert indamas antrojo 
rato perspektyvą, iš tų mūsų 20 
kandidatų antrajame ra te apie 
15 turi labai realias galimybes 
laimėti . Susiklosčius sėkmin
gesnei situacijai — ir daugiau. 
Taigi galime prognozuoti, kad 
nauja jame Seime Tėvynės 
sąjunga gali turėt i 25-30 vietų. 
Tai būtų žymus mūsų frakcijos 
padidėj imas , palyginus su 
dešimčia Seimo narių, kuriuos 
šiandien tur ime. 

Ir socialdemokratai gali tu
rėti daugiau vietų už DP, bet 
tam būt ina sąlyga, kad DP kan
didatai antrajame rate nebūtų 
remiami nei SD, nei TS, nei 
LICS. 

A b e j o n ė s dė l D P s ė k m ė s 
a n t r a j a m e r ink imu, r a t e 

Visuomenė nori t am tikro 
balansuojančio veiksmo, ir jeigu 
viena kuri nors partija sėkmin
giau pasirodo daugiamandatėje 
apygardoje, kaip šį kartą DP, 
tai gali būti taip, kad jos kandi
da tams antrajame rinkimų rate 
dėl sėkmingo pasirodymo dau
g iamanda tė je apygardoje bus 
sunkiau konkuruoti su kitų fJar-
tijų atstovais. 

Dėl sąjungų 

Galiu dar sykį pakartoti, 
kad mes tikrai žinome, su kuo 
sąjungų nesudarysime — tai 
Darbo partija ir liberalde-
mokratai. Antras dalykas: labai 
gerai žinome, kad lengviausia 
mums dėl bendro darbo būtų 
t a r t i s su liberalcentristais. 
Trečias dalykas: mūsų — val
stybininkų — pozicija yra aiški. 
Mes manome, kad Darbo parti
jos buvimas kokioje nors vy
riausybėje Lietuvos valstybei 
atneštų didelės žalos, todėl mes 
linkę ieškoti būdų, kaip tą žalą 
minimalizuoti ir apsaugoti 
Lietuvą nuo tos partijos daly
vavimo vyriausybėje. Ar dar kas 
nors ieškos tokių galimybių, 
man sunku pasakyti. J tar iu, 
kad tik po antrojo rato prasidės 
realios kalbos apie bendradar
biavimą. Antras ra tas gali labai 
pakeisti jėgų išsidėstymą, ir gali 
išaiškėti visai kiti nugalėtojai, 
negu šiandien yra skelbiama. 

Mūsų pozicija dėl sąjungų 
yra visiškai aiški — sąjungoje su 
Darbo partija mes nebūsime, ir 
tai mūsų pirmoji sąlyga; antroji 
sąlyga — susitarimas turi būti 
programinis. Jeigu kur iame 
sąjungą, svarbu ne postai, o pro
grama. Ir ji tur i gimti kaip 
sąjungos programa, o ne kokios 
nors vienos partijos programa. 

Popul izmas užėmė 
platesnę erdvę 

Šie rinkimai Lietuvai nėra 
lengvas išbandymas. Seimas, 
kur i s dabar formuojasi, bus 
sudėtingas. Populizmas Lietu
voje šiuose rinkimuose, deja, 
išplėtė savo erdvę. Ir tai reiškia, 
kad Seimas didelę dalį savo 
laiko turės skirti ne realioms 
problemoms spręsti, o populiz
mo iššūkiams spręsti. Santyki
nai galima sakyti, kad populiz
mas švenčia pergalę. Nežinau. 
ar tai bus absoliuti pergalė, ar 
to pavyks išvengti, bet kad po
pulizmas užėmė platesnę erdvę 
negu ligšioliniuose Seimuose, 
tai faktas. 

GALIMŲ KARINIŲ NATO SUSIDŪRIMŲ BALTIJOS SCENARIJUS 
2002 m. pabaigoje vienas iš 

garsiausių JAV „smegenų cen
trų", RAND Corporation, JAV 
kariuomenės vadovybės užsaky
mu parengė darbą „Prieigų 
strategiškai svarbiausiuose re
gionuose užtikrinimas" (Assu-
ring Acess in Key Strategic 
Regions). 

Šio darbo autoriai parengė 5 
įmanomų karo veiksmų, ga
linčių kilti nuo 2003 iki 2012 
metų įvairiose pasaulio dalyse, 
scenarijus. Šių scenarijų tikslas 

— parodyti JAV kariuomenei su 
kokiomis grėsmėmis gali būti 
susidurta ir kokių JAV ka
riuomenės gebėjimų gali 
prireikti. įdomu, kad vienas šių 
scenarijų — Pietvakarių Azijos 
(Irako) — jau pasitvirtino, o 
tarp kitų keturių yra ir 
Rusijos-Baltijos valstybių karo 
veiksmų scenarijus. Šį scena
rijų panagrinėsime kiek pla
čiau. 

Baltijos scenarijuje nuro
doma, kad Rusija kar inėmis 

pr iemonėmis stengsis atkirst i 
Lietuvą, Latviją ir Estiją nuo 
NATO. Scenari jaus ypa tumai 
yra tie, kad dauguma strate
ginių kar iuomenės judėjimų 
vyks sausumoje, o ne jūroje bei 
ta i . kad priešininkas bus gink
luotas nedideliais kiekiais pačių 
moderniausių ginklų. 

Scenarijus remiasi JAV-Ru-
sijos santykių paaštrėj imu. 
Rusijos įniršį bei griežtą laiky
seną apspręs NATO priartėji
mas prie Rusijos sienų Rytų ir 

Vidurio Europoje bei JAV bazių 
buvimas Vidurinėje Azijoje, 
tradiciniuose Rusijos įtakos 
regionuose. 

Jausdamasi vis labiau 
pažeidžiama, Rusija bei jos 
politinė ir kar inė vadovybė 
nesusitaikys su mintimi, kad 
Baltijos šalių narystė NATO yra 
negrįžtamas procesas ir kad 
Rusijos įtaka šiose valstybėse 
galutinai prarasta. 

Nukel ta į 5 ps l . 

DANUTE BINPOKIENE 

Porinkiminis sindromas 

Prieš rinkimus visos partijos ir visi kandi
datai yra optimistai: kiekvienas tikisi 
laimėti ir balsuotojus stengiasi įtikinti, 

kad po rinkimų tik iš jo rankų birs visokeriopos 
gėrybės. Ypač prieš Lietuvos Seimo rinkimus, 
vykusius praėjusį sekmadienį, tuo pasižymėjo • 
Darbo partijos vadovas Viktoras Uspaskichas. 
Jo partijos atstovai negailėjo nei pastangų, nei 
lėšų, kad pasiektų kiek įmanoma geresnių 
rezultatų. Iš dalies ir pasiekė, nors ne visai 
tokių, kaip tikėjosi Uspaskichas. „Mes galvo
jome, kad galėsime dalintis apie 30 proc. į 
Seimą nepatenkančių partijų balsų, iš jų 10 
proc. būtų tekę mums", — dūsavo Darbo parti
jos vadovas pirmadienį. Jis daugiausia kaltina 
Kazimiros Prunskienės „Visuomenės lyderių 
koaliciją" ir Liberalų bei centro sąjungos kandi
datus, bet viliasi, kad antrame balsavimo rate 
geriau pasiseks. 

Balsavimų rezultatai vargiai ką nustebino, 
nors užsienio lietuviai iki paskutinės minutės 
tikėjosi kitokios persvaros. Tiesa, Tėvynės 
sąjunga atsidūrė trečioje vietoje, taigi, antra
jame rate gal kiek atsigriebs, ypač, jeigu pasis
tengs sudaryti koaliciją su kuria kita, Lietuvos 
ateitimi besirūpinsiančia partija (o tokių vis 
dėlto yra). Kad atėjo metas padėti partijų — ir 
asmeniškas — ambicijas į šalį, byloja ir toks 
Lenkijos dienraščio (pirmadienio laidoje) 
„Rzeczpospolita" reportaže išspausdintas 
sakinys: „Kėdainiai ir Kėdainių rajonas yra 
miniatiūrinis Vladimir Putin Rusijos modelis 
pačiame Lietuvos viduryje". Laimėjus visišką 
Seime vietų daugumą Viktoro Uspaskicho par
tijai ir sudarius vyriausybę su juo pačiu mi
nistro pirmininko kėdėje, Lietuvos prognozė 
būsimiems ketveriems metams labai šviesiai 
neatrodo (yra ženklų, kad greičiausiai taip 
neatsitiks). Nors dabartinis prez. Valdas 
Adamkus yra provakarietiškas. vargiai jam 
pakaks autoriteto apie save suburti jėgas, 
siekiančias demokratijos ir tikros Lietuvos 
nepriklausomybės. Minėto Lenkijos dienraščio 
kalbintas, politologas V. Radžvilas į Lietuvos 
ateitį žvelgia gan pesimistiškai. 

Bet galbūt tai tik „porinkiminis sindro
mas", galbūt viskas nėra taip „tamsu ir juoda"? 

Kai kas teigia, kad pagaliau „Lietuvos politikos 
švytuoklė nustojo svyravusi ta rp kairės ir 
dešinės". Vadinasi , į valdžią a te ina tarsi 
kažkoks „pastovus vidurys". Visa bėda, kad tas 
vidurys pažymėtas raudona spalva — ne dėl 
linktelėjimo į „senąjį komunizmą", bet dėl to, 
kad tai pavojaus ženklas apsnūdusiems ir savo 
partijos kiemeliuose besiknisantiems, savomis 
ambicijomis besirūpinantiems Lietuvos poli
tikams. Pagaliau metas gerai persvarstyti savo 
partijų veiklą, silpnesniąsias visiškai likvi
duoti, jungiantis j tas, kurios gali kuo geriau 
pasitarnauti savo tautai , neieškodamos užnu
gario užsieniuose, ypač „rytų šalelėje" (deja, tuo 
pasižymi ne vien Uspaskicho Darbo partija). 

Jau paskelbta , kad antrasis balsavimo 
ratas bus spalio 24 d. Kai prieš keletą metų 
prezidento rinkimus netikėtai laimėjo Rolandas 
Paksas, susipratę lietuviai griebėsi už galvos: 
„Dievulėliau, ką padarėme!" Galbūt panašiai 
kai kas ir šiandien sielojasi. Tačiau valstybės 
gerovė nėra vien politikų — išrinktų, ar 
neišrinktų — rankose. Tai visos tautos, 
kiekvieno jos gyventojo reikalas. Valstybės 
problemos neišsprendžiamos vien Seime, 
Prezidentūroje ar Vyriausybės kabinetuose. 
Kiekvienas žmogus turi prie to proceso prisidėti 
savo paties aplinkoje — darbu, idėjomis, pasi
aukojimu ir kantrybe, jeigu reikės palaukti, kol 
kepti karveliai į sterblę pradės kristi. Kol kas 
Lietuvos gyventojai dar to nemato. Jie tiki 
tuščiais kandidatų pažadais ir laukia, kad be 
jokių savo pastangų viską „iš valdžios" (kaip 
kadaise) gautų. 

Tėvynės sąjunga džiaugiasi, kad surinko 
daugiau balsų. Bet to nepakanka. Jokiu būdu 
negalima Seimo daugumos atiduoti į rusų tur
tuolio r ankas , nepaisant , ką jis Lietuvos 
žmonėms žada. Siūlome Tėvynės sąjungai ar 
kitai partijai nepamiršti ir užsienio lietuvių. 
Dažna reklama, ypač spaudoje, tikrai gali 
atnešti gerus rezultatus. Visi užsienio lietuviai 
priklauso Naujamiesčio apygardai ir jų balsai 
turės lemiamos reikšmės, todėl raginame 
užpilti lietuvišką spaudą reklamomis. Būtina 
pasiekti ir tuos Lietuvos piliečius, kurie pirma
jame rate neprisirengė balsuoti. 

ĮAMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS INDRASiUS ir ILDEFONSAS MALDAUSKAS 
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Su tais pačiais vagonais masiškai vežė lietu
vius į Sibirą, o 1993 m. rugpjūčio 31 d. okupantų 
kariuomenė paliko Lietuvą. Mes neužmiršome 
genocido baisumų, pasekmių, kalėjimų, žudynių, 
daug iškentėjome. Pagirtinas zarasiškių dėmesys 
įamžinant kovotojų vardus. Kiekvieno Lietuvos 
kariuomenės karininko, kareivio pareiga ugdyti 
jaunimo tarpe tautinę dvasią ir kariškas tradici
jas, kad mūsų maža valstybė gyventų saugios 
gerovės sąlygomis. 

Zarasų politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirm. Mindaugas Jurevičius kalbėjo: „Mes dar 
mažai prisimename ir gerbiame patriotus, iški
lius krašto žmones, o ypač partizanus. Jų vadai, 
žuvimo vietos yra užmirštos. Legendinis kovoto
jas Antanas Streikus apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ordinu už žygdarbius 1919 m. kovose su 
bolševikais, visa jo šeima, sūnūs ir dukros, 
pokario metais partizanų gretose priešinosi so
vietų okupacijai, paaukojo gyvybes Tėvynei. Šie 
patriotai yra užmiršti. Sovietinė valdžia 
žuvusiems kolaborantams skyrė lėšas, statė 
paminklus, o dabartinė — abejinga. Ačiū ini
ciatyvinei grupei už šį pastatytą koplystulpį". 

Šiandieniniai karių-savanorių šūviai — prieš 
60 metų žuvusių patriotų garbei. Kalba Kauno 
karininkų ramovės administratorius kpt. 
Aleksandras Dagys: „Tauta ir toliau priešinosi, 
formavo Vietinės ir Tėvynės apsaugos rinktines 
savanorių pajėgas. Po karo dar 10 metų vyko par
tizaninis, ginkluotas pasipriešinimas. Laisvės 
vėliavą toliau nešė rezistentai. 1990 m. kovo 11 d. 
tapo vėl nepriklausoma valstybė. Atminkime ir 
gerbkime savo krašto patriotus". 

Zarasų rajono policijos vyr vadas Vytautas 
Kščenavičius: „Keturi narsūs policininkai vykdė 
pilietinę pareigą. Mūsų darbas tikrai nelengvas, o 
tais laikais, kai šeimininkavo vieni ir kiti oku
pantai, pareikalavo aukų Šis granitinis pamink
las — pagarbos ženklas mūsų policijai. Dėkojame 
antalieptiškiams". 

Matematikos mokslų dr Henrikas Jasiūnas 
tų dienų liudininkas, prisimena: „Apie 11 vai. į 
mūsų sodybą užėjo 4 ginkluoti vyrai, civilis 
Kristupas Juozėnas, ginkluotas naganu, 
policininkai — šautuvais, pažinojau tik antaliep-

tiškį Vasiliauską. Po valandos motociklu atvažia
vo vermachto oberleitenantas ir jaunas eilinis 
vokietukas, vertėjas — lietuvis policininkas iš 
Utenos. Kanapickienės miško pakrašty tūnojo 
diversantų grupė. Vokietis įsakė pradėti vietovės 
žvalgybos puolimo operaciją. Buvo paleistos 
kelios automato serijos ir pavieniai šautuvų šū
viai. Iš miško pasipylė kulkosvaidžio, šautuvų 
uraganinė ugnis. Įvertinę padėtį, vokiečiai liepė 
nesivelti į kautynes, laukti pagalbos. Išvažiavo, 
tačiau tos pagalbos policininkai nesulaukė. 
Prasidėjus didžiam šaudymui, buvau prie 
Pradkelio sodybos, perrišinėjau arklius. 
Išsigandau: baisus vaizdas, už kelio liepynas 
žaliom, geltonom, raudonom spalvom skriejo 
kulkos, aižė dangų, krito medžių lapai. Kitos 
dienos ryte pieninėje žmonės kalbėjo: yra 
užmuštų ir sužeistų. 

Ačiū kaimynui, žinomam advokatui Vytautui 
Zabielai už jo entuziastingą paramą ir organiza
cinę veiklą s ta tant paminklą". 

Tarp pasisakymų dainavo Antalieptės 
kultūros namų ansamblis, Jakunčių kaimo 
laukais aidėjo solisto Mykolo Piurko balsas „Kaip 
gražiai, gražiai mane augino", „Lietuva", žodžiai 
Justino Marcinkevičiaus, Dusetų politinių kali
nių ir tremtinių choras „Kur partizanai jūs" muz. 
ir žodžiai V. Juozapaičio, „Suvalkijos arai" ir kt. 
dainos. 

Paminklo atidengimo ceremoniją užbaigė 
daugiašimtinė minia, uždainavusi „Lietuva bran-
gi • 

Po renginio dalyvius pakvietė aplankyti žuvi
mo vietą. Matematikos mokslų dr H. Jasiūnas ir 
nusipelnęs mokytojas V. Mieželis aiškino ir rodė 
mūšio aplinkybes vietovėje, advokatas V. Zabiela 
pakvietė susirinkusiuosius į Antalieptės seniūni
ją pabendravimui , pasidalinti prisiminimais 
Seniūnas Arvydas Saulius svečius vaišino Utenos 
alučiu. 

Senyvo amžiaus dayviai, tų dienų liudytojai 
prisiminė praeitį, jaunimas atidžiai stebėjo ir 
klausėsi. Ši diena ilgam liks atmintyje — tai 
istorijos pamoka ateities kartoms. 

Pabaiga 
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KLAIDINGOS 
INFORMACIJOS 

APIE PLC IR 
JAUNIMO RŪMŲ 

PROJEKTĄ 
ATITAISYMAS 

Per paskutines keletą 
savaičių matėme ir girdėjome 
daug teisingos ft" klaidingos 
informacijos apie PLC ir 
numatytą Jaunimo rūmų pro
jektą. Kadangi tarnavau PLC 
taryboje 10 metų, 8 iš jų tary
bos pirmininku, perskaitęs 
įvairių asmenų laiškus, skel
bimus bei straipsnius mūsų 
spaudoje, jaučiu pareigą ati
taisyti netikslumus, nesupra
timus, klaidas ir emocijomis 
pagrįstus pasisakymus. 

Mano tikslas nėra privesti 
vieną ar kitą grupe prie kokios 
nuomonės apie Jaunimo rūmų 
projektą. Svarbiau supažindin
ti su faktais ir pateikti tikslią 
informaciją apie PLC. Kiek
vienas prieisime prie tinkamo 
sprendimo apie Jaunimo rū
mus, tačiau itin svarbu "turėti 
kuo geriausią pagrindą tokiam 
svarbiam ir opiam reikalui 
spręsti. 

N e t i k s l u m a i apie PLC 
v a l d y m o s t r u k t ū r ą i r ta ry
b o s pa re igą . PLC nuostatai 
nurodo, kad nariu gali tapti bet 
koks asmuo, pateikęs tarybai 
prašymą jį priimti. Tapti nariu 
nebūtina piniginė auka, tačiau 
toksai tampa nariu be balsavi
mo teisės. Aukojęs bent 200 
dol., narys gauna vieną balsą, 
ir toliau gauna po balsą už 
kiekvieną panašią auką. 

Taryba nustato PLC atei
čiai t inkamus platesnio masto 
užsimojimus ir komitetų struk
tūroje vykdo tarybos priimtus 
planus. PLC valdyba rūpinasi 
centro kasdienine gerove j r 
vykdo jai tarybos nurodytus 
svarbesnius darbus. Taryba ir 
valdyba veikia atskirai, turėda
mi savo aiškius uždavinius. 
Ryšius t a rp jų palaiko 
pirmininkai ir PLC adminis
tracija. Pagal PLC nuostatus, 
kiekvienas PLC tarybos 

PLC VAIZDAS IŠ 
TOLI IR IŠ ARTI 
Jonas Urbonas iš Detroit, 

MI, savo laiške („Draugas", 
2004.10.06) rašo, kad man 
trūksta optimizmo, rašant apie 
sunkėjančią Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte padėtį. Tas 
mano vstraipsnis „Drauge" 
(2004.09.09) rėmėsi ne optimiz
mu ar pesimizmu, bet PLC 
finansinėmis apyskaitomis, 
kurios duoda realų vaizdą. 
Realizmą gerbiu daugiau negu 
optimizmą, kuris kartais žmo
nes padaro nerealiais svajoto
jais arba juos apgaudinėja. 

Prieš 35 m. išgyventą 
Detroito lietuvių istoriją Le-
monto ir jo apylinkių lietuviai 
išgyveno prieš 16 metų, kai 
buvo perkamas Lithuanian 
Mission Center (taip inkor
poruotas Illinois valstijoje) su 
bažnyčia, sporto ir kitomis 
salėmis, su mokyklai patal
pomis. Prieš 35 m. lemontiškiai 
ir čikagiečiai lietuviai neaiški
no detroitiečiams, ką jie turi 
statyti, ar ko nestatyti, kaip 
dabar mums aiškina Jonas 
Urbonas, kurį ąžuolą pjauti, ar 
kurio nepjauti Mes irgi prieš 
16 metų neklausėme J. Urbono 
— pirkti, ar nepirkti centro 
Lemonte, ir kokią skolą užsi
traukti . 

Ta skola po kelių metų 
buvo išmokėta, pardavus cen
tre įruoštus butus. O šiandien 
tų butų savininkai paliekam! 
už durų, be teisių ginti savo 
nuosavybę, nors jų lėšomis 

komitetas turi turėti bent vieną 
tarybos narį, kad užtikrintų, 
jog komitetas tinkamai ir atsa
kingai vykdo savo užduotį. 

1995 m. PLC t a r y b a pa
tvirtino „Ateities planą", ku
riame tarp kitko buvo numaty
t a pristatyti naują sporto salę 
lygiai toje vietoje, kur dabar 
siūlomas Jaunimo rūmų pro
jektas. Nuo to laiko, per tris 
mūsų narių metinius susirin
kimus, man asmeniškai teko 
proga šį Ateities planą" deta
liai visiems pristatyti. Niekas 
tuomet nesipriešino nei dėl pro
jektui numatytos vietos, nei 
projekto. 

Numatyta vieta tinkamiau
sia iš daugelio tyrinėtų vari
antų. Šis priestatas labiausiai 
finansiniai realizuojamas, ne
reikalaus kitų pakeitimų, Bočių 
menės salė lieka vietoje su 
pagerintu įėjimu ir bus įreng
t a s naujas įėjimas į butus, 
atskiras nuo Jaunimo rūmų ir 
Bočių menės. Visų butų langai 
lieka. Jeigu saulę užstos, tai tik 
vienam ar dviem iš rytų pusės, 
kurie yra apačioje šalia dabar
tinio kelto, ir tai tik vasarą, kol 
saulė pakils virš rytinio hori
zonto, nes numatytas pastatas 
neaukštesnis už dabartinį, o 
pusę metų saulė jau kyla ryti
niame kvadrate. 

P a t i k s l i n i m a s J a u n i m o 
r ū m u nuosavybės . Prieš tre
jus metus taryba pradėjo 
svarstyt i galimybes statyti 
naują sporto salę. Siūlymų, 
kaip. kada, kodėl ir kam buvo 
visokiausių. Kalbėjome net ir 
apie pardavimą ar nuomavimą 
žemės ploto kitiems, kurie 
s ta tytų sporto salę savo lė
šomis, nešdami visą riziką, ir 
leistų PLC nariams naudoti 
pata lpas priimtinomis sąly
gomis. Prieita sprendimo, kad 
PLC niekad , neturėtų savų 
žemių kitiems nei nuomoti, nei 
parduoti ir, jeigu statom sporto 
salę, tai ji turi būti statoma tik 
PLC pastangomis ir absoliu
tiškai niekam nepriklausanti. 
Tuomet buvo prieita sprendimo 
ištirti, ar toks projektas gali 
būti įveiktas ir taryba tam 
reikalui paskyrė „Sporto salės 
komitetą", kurio darbo rezul-

buvo išmokėta 600,000 dol. 
PLC skola. Vaizdas iš arti daug 
ryškesnis, negu iš toli. 

Su skautišku jaunimu man 
teko dirbti ir jam vadovauti 50 
metų. Skautų gretose buvo ir 
Donatas Siliūnas, kurį labai 
gerbiu. Tam jaunimui ir buvo 
įrengta sporto salė PLC pas
tate , išleidžiant 345,000 dol. 
Ten tą jaunimą dabar treniruo
ja ir dr. D. Siliūnas, kartu dirb
damas, kaip skautų vadovas. 

Gerbiu ir kitus Jaunimo 
rūmų statytojus, lėšų teikėjus, 
kaip buvo anksčiau skelbta 
„Drauge" apie atskirus rūmus, 
atskirai telkiant lėšas ir pa-

tatai dabar centrui prieš akis. 
Čia nėra jokio „conflict of inte-
rest", kaip kas rašė. Projektas 
buvo ir bus vykdomas tik PLC 
pastangomis ir yra grynai PLC 
nuosavybė. Labai svarbu 
visiems aiškiai suprasti, kad 
Jaunimo rūmų projektas nėra 
sportininkų ar kokios kitos 
grupės asmeniška nuosavybė, 
pasinaudojant! PLC žeme ir 
finansine jėga. .Tik PLC vykdo 
Jaunimo rūmų projektą ir jis 
tik centrui priklausys. 

P a t i k s l i n i m a s L i e t u v i ų 
fondo sa lės fak tu- Taryba jau 
žinojo 1996 m., kad apatinės 
salės nuominininkai paliks 
PLC kitų metų laikotarpyje ir 
prarasime jų 24,000 dol. metinę 
nuomą. Taryba nusprendė, kad 
apatinės salės tuometinis sto
vis niekam neįtiks ir būtina ją 
remontuoti, kad tiktų rengi
niams, šokiams, mokyklų užsi
ėmimams, jaunių sportui, su
sirinkimas ir t.t. Taipogi jau 
tada buvo labai aišku, kad ji 
bus per maža ir per žema suau
gusiems sportininkams ar tikro 
masto krepšio bei tinklinio 
rungtynėms. Nors salės nei 
platinti, nei aukštinti nėra įma
noma, taryba nusprendė patal
pas tiek tobulinti, kiek galima, 
ir paversti šią salę į nuomuo-
jamą, pelningą ir visiems nau
dingą vietą. 

Pradinė 1997 m. statybos 
sąmata šios salės pertvarkymui 
buvo 229,400 dol. Kitų metų 
projekto vykdymo laikotarpiu 
taryba nusprendė plačiau tobu
linti salės ir gretimas patalpas, 
kurios originaliai nebuvo 
įtrauktos į sąmatą, kaip dalis 
šio projekto. Taipogi prisidėjo 
miesto siūlomi pertvarkymai 
paliegėliams ir gaisro apsaugos 
technikos tobulinimai. Prieš 
statybos pabaigą, taryba 
paskyrė dar apie 35,000 dol. 
nupirkti naujas kėdes, stalus, 
indus ir kitų reikmenų. Taigi,. 
galutinė salės kaina pasiekė 
350,000 dol. Taryba visą tai 
numatė ir sėkmingai padengė 
išlaidas. Lietuvių fondas nuo 
pat projekto pradžios paskyrė 
100,000 dol. auką su sąlyga, 
kad PLC sur inktų panašią 
sumą, kas buvo pasiekta su 
perteklium. 

Tiesa, buvo gautas didelis 
kiekis apšvietimo aparatų iš, 
„Lightolier" firmos, kuriuos 
mums davė, nes jie toliau tokių 
negamino ir norėjo atsikratyti, 
atiduodami PLC kaip auką. 

čiam komitetui prisiimant 
atsakomybę už projekto vyk
dymą, tam reikalingą lėšų su
telkimą, reikalingas paskolas 
bei išlaidas rūmų išlaikymui 
ateityje. Šiuo atveju ir PLC 
nariai. įskaitant mane, lėšomis 
mielai prisidėtų prie Jaunimo 
rūmų statybos, projekto suma
nytojams prisiimant finansinę 
atsakomybę, pal iekant neuž
blokuotus butų savininkų ir 
mokyklos langus, paliekant 
PLC išlaikymo atsakomybę 
centro nariams bei rėmėjams. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 
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Žinojom, kad jų gaunam žymiai 
daugiau negu reikia LF salei, 
bet tuomet dar galvojome juos 
ateityje panaudoti, remontuo
dami viršutinę pokylio salę. 
Tačiau po kelių metų paaiškėjo, 
kad jie ten netinka, taigi taip ir 
liko mūsų sandėlyje. Lietuvių 
fondo salės projektas ir finan
savimas nebuvo vieno žmogaus 
nei idėja, nei atsakomybė. Ją 
kū rė ir vykdė taryba ir jos 
paskir tas komitetas, ir finan
sines bei materialines aukas 
sunešė ne tik centro nariai, bet 
ir daugelis kitų aukotojų, kurie 
PLC rėmė grynai iš geros 
širdies. 

P a t i k s l i n i m a s PLC fi
n a n s i n ė s padė t i e s . Kiekvienų 
metų pradžioje valdybos pir
mininkas ir iždininkas paruo
šia tų metų sąmatą ir ją prista
to tarybai svarstymui ir pri
ėmimui. Vadovaujamės prin
cipu, kad sąmata būtų 100 
proc. padengiama numatytomis 
ateinančių metų pajamomis. 
Per paskutinius 10 m. niekad 
nebuvo priimta sąmata, kuri 
numatytų deficitą. Kiekvienais 
metais turėjome pelno, kuris 
visuomet buvo perkeliamas 
kaip lėšų likutis į kitų metų 
sąmatą. Gal 2003 metų likutis 
viršijo 80,000 dol., kuris buvo 
perkeltas į šių metų sąmatą. 
PLC sąmata keičiasi kas metai 
pagal reikalą ir per paskutinius 
keletą metų apytikriai siekia 
apie 700,000 dol. kasmet. Po 
kiekvienų metų visa sąskaityba 
t ikr inama ne tik PLC narių 
išrinktos Kontrolės komisijos, 
bet ir PLC nusamdytos CPA fir
mos, kuri tuo pačiu paruošia 
būt inus dokumentus valdiš
kiems raportams „Internal 
Revenue Service", kad toliau 
galėtumėm laikytis mūsų 
„Not-for-profit" statuso, atlei
džiančio PLC nuo federalinių 
mokesčių. Viskas turi būti labai 
rūpest ingai , atsargiai ir 
kruopščiai prižiūrima bei tvar
koma. 

Minėta 42,000 skola yra 
kelių asmenų ilgametė bepro-
centinių paskolų suma, kurios 
iki šiol paskolininkų paliktos 
ramybėje, nes jiems tai yra į 
naudą asmeniškų federalinių 
mokesčių plotmėje. Šie pasko-
lininkai jau paskyrė mažiausiai 
20,000 dol. iš šios sumos jauni
mo rūmų projektui ir nerei
kalaus jų atmokėti. Likusius 
22,000 dol. teks atmokėti, jeigu 
likusieji paskolininkai jų rei-

DĖKUI, KAD 
BALSAVOTE 
Noriu nuoširdžiai padė

koti visiems, kurie spalio 10 
dieną dalyvavo rinkimuose ir 
atliko pilietinę pareigą bei 
išreiškė savo politinę valią. 
Džiaugiuosi, kad tiek daug 
Vilniaus Naujamiesčio apygar
doje bei užsienyje gyvenančių 
Lietuvos piliečių balsavote už 
mane. Ačiū Jums! Priimu tai, 
pirmiausia, kaip pritarimą 
mano rinkiminei programai, 
kur ia sieksiu pgerinti kas
dienio gyvenimo sąlygas, pri
sidėti prie teisingesnės ir 
saugesnės visuomenės kūrimo. 

Per rinkimų kampaniją, 
klausydamasi Jūsų, dar aiš
kiau supratau, jog aktyvaus 
Seimo nario darbas gali daug 
ką pakeisti jo atstovaujamos 
apygardos gyventojų gyvenime. 
Esu pasiryžusi atstovauti Jums 
ir rūpint is kiekvienu. Svar
biausi mano politinės veiklos 
orientyrai buvo ir išlieka — 
darbas, šeima, namai ir sveika
ta. Tikiu, kad šie dalykai šian
dien Jums svarbesni nei 
teoriniai politikų ginčai. 

Po pirmojo rinkimų rato 
manęs paklausė: „Gal jums 
neverta stengtis antrajame 
rate — patekote į Seimą per 
sąrašą, o ne atstovaudama apy
gardai, darbas ramesnis..." 

Noriu aiškiai atsakyti: Sei
me ieškau ne ramesnio darbo. 
bet, kaip ir kiekvienas iš Jūsų, 
noriu būti naudinga, realiai 
padėti žmonėms. Aš moku iš-
kia-isvti . [icirpti ta:, k a s man 

kalaus. 
Kad pajamos kiek sumažėjo 

per paskutinius kelis metus, 
neturėtų niekam būti naujiena. 
Kurie veda įstaigas ar dirba 
bendrovėse, puikiai supranta, 
kad per paskutinius 4 ar 5 
metus pajutome globalinės 
ekonomikos nuosmukį, recesi
ją, apdraudos ir produkto kainų 
kilimą, spaudimą kelti dar
bininkų algas ir t.t. Taigi ne
nuostabu, kad ir PLC išlaidos 
kyla. Tačiau per tą patį laiko
tarpį PLC pajamos ir aukos 
atplaukė, kaip sąmatose nu
matyta ir centras vis toliau 
gyvuoja. 

P a t i k s l i n i m a s J a u n i m o 
r ū m u f i n a n s a v i m o . Numa
tyta projekto kaina yra 
1,500,000 dol. plius dar 100,000 
dol. atsargai. Kaip jau buvo 
skelbiama, projektui surinkta 
milijono dolerių vertės pasi
žadėjimų, pusė to bus įnešta 
pirmais metais. Per kitus 4 
metus atplauks pažadų likusi 
pusė milijono. Tuomet lieka 
apie 600,000 dol. finansuoti per 
numatytą 30 metų laikotarpį, 
ar greičiau. Sportuojančio jau
nimo yra apie 500, kurie jau 
dabar per metus išleidžia per 
40,000 dol., nuomodami patal
pas kitur. Vien tik šita suma, 
atplaukianti į PLC, padengtų 
finansavimo mokesčius. Realu 
tikėtis, kad atsiras ir kitų nuo
mininkų, panašiai kaip visoms 
mūsų patalpoms. 

Suprantama, baugu apsi
imti tokią skolą. Tačiau pri
siminkime, kada PLC buvo 
perkamas prieš 16 metų, pra
dinė skola siekė 800,00 dol., 
kuri šių dienų pinigu gerokai 
viršytų milijoną. Susigriebėm 
ir atmokėjom. 1991 m. statėm 
butus, susilaukdami daug kri
tikos, kad varom centrą į ban
krotą ir kam jų reikia vien 
patenkinti 17 senelių. Dabar 
visi jais džiaugiasi ir norėtų jų 
daugiau. 1998 m. pertvarkėme 
apatinę sporto salę, apsupti 
kritikų. Šiandien be jos neap
sieiname. Neseniai panašią kri
tiką iškentėjome, pertvarkyda
mi viršutinę pokylių salę, bet 
centras ir tada nepražuvo. 
Praeitis rodo, kad centras turi 
būti tvarkomas ir tobulinamas 
ne kritikos ir baimės pagrindu, 
bet pagal reikalą, profesiona
liai, atsargiai ir atsakingai, 
taip, kaip iki šiol. 

P a b a i g a i . Džiugu matyti 
tokį platų susidomėjimą ir 

sakoma, ir man ne tas pats, kad 
šiandien Jūs gyvenate ne tokio
je valstybėje, kurioje visiems 
jauku ir gera, kurioje kiekvie
nas gali jaustis visavertis ir 
reikalingas. 

Spalio 24 dieną, sekma
dienį, ateikite balsuoti, iš-
reiškite savo valią, pasakyda
mi, kokių permainų norite. 
Padarysiu viską, kad galėčiau 
ramia sąžine žiūrėti Jums į 
akis, o Jūs įsitikintumėte, kad 
visų mūsų gyvenime galimos ir 
teigiamos permainos. 

I r e n a Degu t i enė 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tei. 708-424-8654773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". „gutters".ploksti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

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

DRAUGO SKELBIMŲ 

SKYRIUS 

773-585-9500 

karš tas diskusijas apie J au 
nimo rūmus . Svarbu išgirsti 
visas nuomones, teigiamas ir 
priešingas, nes tik t ada pri
eisime prie tiksliausio galutinio 
sprendimo vykdyti šį projektą. 
Šis projektas taip pat išjudino 
mūsų j aunąs ia s ka r t a s . J i e 
pirmą kartą taip prasmingai 
įsijungia į PLC esminius rei
kalus ir ateities planavimą, ko 
iki šiol neįs tengė. Reikia 
suprasti, kad jie čia nesišvaisto 
doleriais. Atvirkščiai, jie labai 
rimtai siekia ta ip paruošti cen
trą, kad ir po jų jaunimo gretos 
galėtų naudotis ir džiaugtis šia 
svarbia vieta per daugelį metų. 

Verta atsiklausti ir pagalvoti, 
ar jaunimas toliau pasiliks prie 
PLC, jeigu jie dabar bus ats
tumti , ir kas tada centrą ateity
je išlaikys? 

Skatinu visus įsijungti į šio 
opaus projekto sprendimą. 
Svarbu suprasti faktus ir turėti 
tikslią informaciją, nes girdėti 
ir matyt i nemažai klaidi
nančios informacijos, pagrįstos 
iškreiptais faktais ir emocin
gais pasisakymais. Svarbiau
sia, balsuokite pagal savo, ne 
kitų suvedžiotą sąžinę. 

R i m a n t a s Gr i ške l i s 
PLC Tarybos pirmininkas 

1995—2003 

e a 
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n 
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„DRAUGAS" SKELBIA 
KONKURSĄ 

skirtą ,,Draugo" 95-r ių metų sukakčiai 
paminėti. 

Tema: „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki 
šių dienų. 

Rašinio apimtis: 100 mašinėle ar kom
piuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 

Dalyvauti gali istorikai, žurnalistai, rašy
tojai, s tudentai ir kiti, sugebantys rašyti. 

Už ger iaus ią t eks tą skir iama 1,000 dol. 
premija, kur ios m e c e n a t a s yra Kazimie
ras Rožanskas . 

Rašiniai turi būt i ats iust i iki 2005 m. 
liepos 12 dienos. 

Rašinia i pas i rašomi s lapyvardžiu, o 
a t sk i rame voke į rašoma tikroji autor iaus 
pavardė, adresas ir telefonas. 

Siust i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. 
Marijai Remienei „Draugo" adresu: 4545 West 

.63rd. Str., Chicago, IL 60629. 
LS 

ZJ m 
SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darb<} Datįrtimi. 

Būtinai turėti masiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
lieense. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

G R E I T P A R D U O D A 
_|įį-___. Landmark 
dzri??*j properties 

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

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

IŠNUOMOJA ĮVAIRUS 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(61 & WhippTe apyl.) 

$415 j mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". 

TeL 773-43£4543. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas . 
Kaina $420. 

TeL 708-425-7160. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

'Moteris, turinti kulinarinį išsilavi-
inimą, ieško darbo senelių ar vaikų 
priežiūroje. Gali padėti namų 
ruošoje ir gaminti valgį. Tel. 530-
257-1091. 

'Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo Oak 
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose 
Tel. 708-423-0519. 

*42 m. moteris, turinti pedagoginį 
j išsilavinimą, ieško darbo senesnio 
;amžjaus žmonių ar vaikų priežiūroje. 
|su grįžimu namo Tel. 708-539-6889 

•Moteris gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Vairuoja, legalūs 
dokumentai. Siūlyti ir kitus variantus 
Tel. 773-863-8473. 

'Vidutinio amžiaus moteris su 
legaliais dokumentais ieško darbo 
žmonių priežiūroje su gyvenimu 
arba fiziškai sunkesnio. Tel. 773 

S I U N T I N I U S , P I N I G U S , A U T O M O B I L I U S 
SIŲSKITE PER 

AnA/mc 
resstjorp. 

Y R A G A L I M Y B E 
' U Ž S I S A K Y T I Kor- r rHi t ss t ;RI 

SIUNČIAME AIR LARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA. ESTUA. UKRAINA BALTARUSIJA 
I S S I U N C l A M l i K I U K V I H N A S A V A I T i - . 
PRISTATOMA OAVĖJUI TIESIAI? RANKAS. 

1-800-775-SEND 
f v l ū s t j a t s t o v a i : 
Bravo Cof fce a.nd dcl i 

2 3 8 M a . n S t r . L E M O N T . I L 6 0 4 3 9 , Tel:«S30~257-33<X) 
KAI Y N A c n r p 

3 3 8 S. K o h t w i n g K o a d iVVL-ATTNTi6CXX>7, I cL»»7-776-7?66 
2 7 1 0 W 7\<\ S t r . ( . T I K ' A « i < >. IT.oOft2*>. Tel: 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
Hšm 78 T h Avc ?U<ir>OT--Vir'vV. n (TH455, Tel-708-599-9680 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutets, AP, tatertaus, ITAR-TASS. 8NS 

žinių agertt&ų pranešimais) 

EUROPA 

ROMA 
Didžiausi Italijos laikraščiai 

antradienį vieningai tvirtino, 
kad europarlamentarų sprendi
mas atmesti italų kandidato pa
skyrimą į ES teisingumo komi
saro postą yra antausis Romos 
vyriausybei ir jos vadovui, mi
nistrui pirmininkui Silvio Ber-
lusconi. Pamaldus katalikas 
Rocco Buttiglione praėjusią sa
vaitę papiktino kairiojo sparno 
ir liberalių pažiūrų europarla-
mentarus, pareikšdamas, kad 
homoseksualizmas yra nuodė
mė, o moterų paskirtis — gim
dyti vaikus ir būti ginamoms sa
vo vyrų. Pirmadienį Pilietinių 
teisių komitetas vieno balso per
svara nutarė atmesti R. Butti
glione paskyrimą į 25 narių Eu
ropos Komisiją (EK). Sis spren
dimas nėra įpareigojimas, tad 
kol kas neaišku, a r turės kokių 
nors praktinių pasekmių. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos žval

gybininkai nevengia naudotis 
parodymais, gautais kankinant 
Uzbekistano kalinius, nors Lon
donas siekia kovoti už žmogaus 
teises, sakoma Didžiosios Brita
nijos ambasadoriaus Uzbekista
ne Craig Murray liepą parašy
tame tarnybiniame rašte. Doku
mente, kurį „Reuters" gavo pir
madienį, C. Murray pranešė va
dovybei Londone, jog žvalgybos 
institucijų atstovai „parduoda 
sielą už purvą" ir, pateikdami 
žinomai suklas to tus parody
mus, mėgina priversti JAV ir 
Didžiąją Britaniją suteikti Uz-
bekistanui karinę pagalbą. 

MASKVA 
Rusijos teisingumo ministe

rija antradienį pranešė ketinan
ti parduoti dalį naftos milžinės 
„Jukos" verslo, kad padengtų 
bendrovės vis dar nesumokėtas 

mokesčių nepriemokas. Minis
terija, užbaigusi „Jukos" antri
nės įmonės „Juganskneftegaz" 
— pagrindinio bendrovės gavy
bos padalinio.— įvertinimą, pa
reiškė parduosianti dalį šio pa
dalinio, kuriam tenka 62 proc. 
visos „Jukos" naftos gavybos, 
verslo. Dalis „Juganskneftegaz" 
verslo bus parduota per Rusijos 
federalinio turto fondą. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Daugiau kaip ketvirtadalis 

dirbančių JAV šeimų, arba be
veik 39 mln. žmonių, vos su
duria galą su galu ir gali būti 
priskirti prie skurde gyvenan
čių žmonių, pažymima fondų 
„Annie E. Casey", „Ford" i r 
„Rockefeller" atlikto tyrimo 
ataskaitoje. Ataskaita pasirodė 
trečiųjų ir paskutinių debatų 
tarp prezidento George W. Bush 
ir jo varžovo demokrato John 
Kerry išvakarėse. Anot stebėto
jų, ataskaitoje pateikiamos iš
vados turėtų dar labiau įkaitin
ti politinę kovą, kurioje J. Kerry 
jau apkaltino G. Bush nesuge
bėjimu užkirsti kelią gerų darbo 
vietų perkėlimui į užsienį. Atas
kaitoje pažymima, kad „visuo
menė nesiėmė deramų priemo
nių, kurios leistų šiems darbi
ninkams sudurti galą su galu ir 
kurti ateitį savo šeimoms". 

pradžių ketino dalyvaut i 18 
kandidatų, bet vėliau 15 jų pa
reiškė boikotuosiantys rinki
mus dėl netinkamų rašiklių, ku
riais žymėti balsalapiai bei rin
kėjų pirštai ir kurių rašalas esą 
greit nusitrina. Tačiau kai kurie 
a tšaukė protestą po to, kai 
Jungtinių Tautų ir Afganistano 
Jungtinė rinkimų organizavimo 
taryba paskelbė suformuosianti 
nepriklausomą komisiją šiam 
reikalui ištirti. 

TOKYO 
Japonijos policija antradie

nį pranešė tirianti grupinę savi
žudybę, kurios metu nusižudė 
septyni per internetą susipažinę 
žmonės. Keturi vyrai ir trys mo
terys, kurių dauguma dar netu
rėjo 30 metų, buvo rasti negyvi 
automobilyje, pastatytame ant 
Minan kalno netoli Tokyo. Poli
cininkai automobilyje rado ke
turias anglimi kūrenamas kros
neles. Automobilis buvo apsuk
tas mėlyna plėvele. Manoma, 
kad visi jie mirė prisikvėpavę 
anglies viendeginio iš smilks
tančių anglių. Vienas iš septy
nių nusižudžiusiųjų draugui nu
siuntė elektroninę žinutę, ku
rioje rašė, kad nusižudys. „In-
ternetinių savižudybių" atvejų 
pasitaiko nuo 2003 m. pradžios. 
Dėl tokių susitarimų iš viso jau 
nusižudė 34 žmonės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 

KABULAS 
Ginčijamų Afganistano pre

zidento rinkimų organizatoriai 
leido nepatenkintiems kandida
tams iki antradienio vakaro ofi
cialiai pateikti skundus dėl bal
savimo tvarkos. Organizatoriai 
taip pat paskyrė du iš trijų 
skundus nagrinėsiančios komi
sijos narių. Šeštadienį įvyku
siuose prezidento rinkimuose iš 

FALLUJAH 
Neramioje Irako Anbar pro

vincijoje antradienį po susirėmi
mų regioninėje sostinėje Rama-
dhi JAV pajėgos sulaikė aukšto 
rango dvasininką. į takingas su
nitų dvasininkas Abdel A'leem 
al-Saadi buvo suimtas vienoje 
sukilėlių kontroliuojamo Rama-
dhi mečetėje. Kitose šventyklo
se buvo sulaikyti dar šeši as
menys. Per šiuos susirėmimus 
žuvo trys civiliai gyventojai. 

Vokietijos politologai: V. Uspaskicho pergalė yra visuomenės... 

Atkelta iš 1 psl. 
Jo nuomone, populistai yra 

visų Europos šalių politinio 
kraštovaizdžio dalis. 

„Situacija darosi kritiška, 
kai be jų neįmanoma sudaryti 
vyriausybės, kaip, pavyzdžiui, 
Slovakijoje dešimtajame de
šimtmetyje", pridūrė Kai-Olaf 
Lang. 

C. Ochmann mano. kad an
trajame Lietuvos Seimo rinki
mų rate susivienys jėgos, nusi
teikusios prieš Darbo partiją. 
Todėl parama V. Uspaskichui, 
dabar siekianti beveik 30 pro
centų, po antrojo rato gali su
mažėti iki 20 procentų. „Darbo 
partija savo gretose neturi jokių 

žinomų asmenybių", tvirtino jis. 
Bet Lietuvos likimui lemia

mą reikšmę turės ne tai, kiek 
procentų balsų surinks Darbo 
partija, o tai. kas bus jos partne
riai jungtinėje Vyriausybėje. C. 
Ochmann nuomone, labiausiai 
tikėtina jos susivienijimas su A. 
Brazausko postkomunistais. 

Pasak Kai-Olaf Lang, blo
giausias scenarijus, kurio nega
lima visiškai atmesti, būtų trijų 
populistinių grupuočių — Darbo 
partijos, Rolando Pakso judėji
mo ir K Prunskienės sąjungos 
— susivienijimas. 

Kaip pažymėjo C. Och
mann. valdant Darbo partijai, 
tikriausiai sustiprės Lietuvos ir 

Rusijos ekonominiai ryšiai. 
„Bet tai neturėtų būti nenau
dinga", sakė jis. Briuselis tam 
pritars, kadangi ES jau seniai 
ragina Baltijos šalis gerinti san
tykius su Maskva. 

Anot Kai-Olaf Lang, kol kas 
neaišku, ar V Uspaskichas turi 
kokių nors ambicijų užsienio po
litikos srityje. „Tai partija be 
programos ir be jokios orientaci
jos", teigė jis. 

C. Ochmann pažymėjo, jog 
problemiška yra specialiųjų tar
nybų kontrolė. Jeigu Lietuvos 
valdžia jos neišspręs, tai gali 
būti, kad NATO nustos pasitikė
ti Vilniumi ir apribos slaptos in
formacijos perdavimą. 

Rinkėjų simpatijos pataisė partijų sąrašus 

Atkelta iš 1 psl. 
ir parlamentaras Antanas 

Stasiškis. 
Iš pradinio sąrašo 11-uko 

rinkėjai išstūmė Antaną Matulą 
ir Birutę Kažemėkaitę. 

Liberalų ir centro sąjungos 
rinkėjai pritarė partijos vadovy
bės sprendimui pirmuoju nume
riu kandidatų į Seimą sąraše 
įrašyti buvusį kandidatą į prezi
dentus nepartinį Petrą Auštre-
vičių. 

VRK suskaičiavus už LiCS 
kandidatų sąrašą atiduotus pir
mumo balsus P. Auštrevičius iš
liko pirmoje pozicijoje. Už jį pir
mumo balsus atidavė 54,800 li-
beralcentristų rinkėjų. 

Rinkėjai taip pat nepakeitė 
sąrašo antrosios ir trečiosios 
vietos. Nepaisant nemalonumų 
su teisėsauga liberalcentristų 
rinkėjai neišstūmė iš 2-os vietos 
partijos vadovo Vilniaus mero 
Artūro Zuoko. kuris yra įtaria
masis pernykštėje sostinės va
dovo rinkimų byloje. 

A Zuokas anksčiau žinia-
sklaidai teigė ketinąs atsisakyti 
Seimo nario mandato ir likti 

Vilniaus mero poste. 
Iš viso į Seimą pagal LiCS 

sąrašą pateks 7 pirmieji sąrašo 
kandidatai, tarp jų — vienas 
prezidento Rolando Pakso ap
kaltos iniciatorių Raimondas 
Šukys, kurį rinkėjai kilstelėjo iš 
12-os į 7-ą vietą. 

Staigmeną pateikė už Ro
lando Pakso susivienijimą „Už 
tvarką ir teisingumą" balsavę 
rinkėjai, galutinio kandidatų 
sąrašo priekyje netikėtai įrašę 
radikalios Lietuvos, liaudies są
jungos „Už teisingą Lietuvą" 
vadovą Julių Veselką. 

Pradiniame kandidatų są
raše pirmuoju numeriu įrašytą 
liberaldemokratų vadovą Valen
tiną Mazuronį rinkėjai nustūmė 
į trečia vietą. 

Antruoju numeriu kandida
tų sąraše išliko dabartinis Euro
pos Parlamento narys Rolandas 
Pavilionis, kuris po rinkimų ža
dėjo apsispręsti, kurį mandatą 
pasirinks — Europos Parlamen
to ar Seimo. 

Į Seimą taip pat pateks 
kandidatų sąraše iš 5-o į 4-ą nu
merį pakilusi R. Pavilionio žmo

na Aušrinė Marija Pavilionienė. 
Taip pat į Seimą pateks iš 

10-os į 6-ą vietą pakilęs prezide-
tinio skandalo metu išgarsėjęs 
buvęs Valstybės saugumo de
partamento Alytaus skyriaus 
vadovas Albertas Sereika. 

Darbo partijos rinkėjai taip 
pat nepakluso partijos vadovy
bės valiai ir savaip surikiavo 
kandidatų į Seimą sąrašą. 

I Seimą pagal Darbo parti- t 
jos kandidatų sąrašą pateks 
Seimo nariai Vladimiras Ore-
chovas ir Jonas Lionginas, kuris 
1999 m. ir 2000-2001 m. veiku
siose Rolando Pakso vyriausy
bėse buvo finansų ministras. 

Darbo partijos rinkėjai iš 9-
os į 6-ą vietą kilstelėjo televizi
jos žurnalistą Skirmantą Pabe
dinską, iš 15-os vietos į 10-ą — 
žinomą autolenktynininką Sau
lių Girdauską. 

Pagal sąrašą į Seimą pateks 
22 Darbo partijos atstovai. Pir
muoju numeriu įrašytas Vik
toras Uspaskichas gavo 122,300 
pirmumo balsų — dešimt kartų 
daugiau nei kiti sąraše įrašyti 
asmenys. 

Atkelta iš 3 psl. 
Savo ruožtu JAV reikš ne

pasitenkinimą dėl tebesitę
siančių glaudžių Rusijos ir 
Irano santykių ir Rusiją vis 
labiau laikys „blogio ašies" šali
mi nei patikima ir atsakinga 
sąjungininke. 

Nei viena pusė nebus lin
kusi nusileisti, išaugs karinio 
susidūrimo Baltijos valstybėse 
grėsmė. 

Krizės Baltijos valstybėse 
priežastimi esą taps Estijos ir 
Latvijos nesugebėjimas galuti
nai integruoti rusakalbių šių 
šalių piliečių. Rusų nuomone, 
jiems nebus suteiktos visos pi
lietinės teisės ir tokiu būdu jie 
bus diskriminuojami. Dėl to gali 
vis labiau stiprėti rusų rei
kalavimai tų šalių vyriausy
bėms, prasidėti protesto akcijos 
dėl pilietinių teisių suteikimo. 
Kartu bus ieškoma Rusijos 
pagalbos. 

Tai padės Rusijos žvalgybai 
išnaudoti esamą nepasitenki
nimą, jį dar labiau sustiprinti 
teikiant finansinę bei organi
zacinę paramą. Krizei stiprė
jant, radikaliausiai nusiteiku
sios rusų grupuotės puls vy
riausybių įstaigas. Kils susidū
rimai su tų valstybių saugumo 
pajėgomis. Tai suteiks galimybę 
Rusijai bandyti įkalti pleištą 
tarp Baltijos valstybių ir NATO 
bei pasiekti šios organizacijos 
sprendimų vilkinimo. 

Numatydama netikėto ir 
greito karinio puolimo sėkmę 
bei NATO pajėgų nesugebėjimą 
greitai mobilizuotis, Rusija 
tokiu būdu tikėsis užimti geras 
pozicijas tolesnėms deryboms. 
Galutinis tokio puolimo tikslas 
būtų finliandizuoti Baltijos 
valstybes, atkirsti jas nuo 
NATO, tokiu būdu atgaunant 
jose įtaką bei sukuriant bufe-
rinę zoną tarp Rusijos ir NATO. 

Tačiau NATO ryžtingai 
imsis ginti savo naująsias 
nares. Tai Rusijai bus pakanka
mai netikėta. NATO valsty
bėms užduotį palengvins su
menkęs Rusijos karinio pasi
rengimo lygis bei nesugebėji
mas per 30 dienų mobilizuoti 
pakankamai pajėgų karo veiks-

Laikas, deja, bėga greitai ir 
nesulaikomai... Nors jau- antri 
metai eina nuo arch. Alberto 
Kerelio mirties, vis dar sunku 
apsiprasti ir susitaikyti, kad 
Amerikos Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
veikloje — ar tai būtų simpo
ziumas, Dariaus ir Girėno 
minėjimas, gegužinė, Medi
ninkų pilies atstatymo fondo 
susirinkimas — nebedalyvauja 
daugumos šių renginių pra
dininkas ir sumanytojas. Pa
sigendame jo entuziazmo, kūry
biškumo, išradingumo, optimiz
mo ir energijos. Jo šilto žvilgs
nio ir draugiškos šypsenos. 

Š. m. balandžio 17 d. didelis 
būrys a.+a. Alberto Kerelio 
artimųjų, draugų ir pažįstamų 
susirinko Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
prisiminti ir pagerbti prieš 
metus negailestingos ligos 
pakirstą vieną iš ryškiausių 
lietuviškos visuomenės narį 
Šv. Mišias atnašavo kun. A. 
Paliokas. Skaitinius perskaitė 
dukros Jovita, Gintarė ir 
Dainė. Kanklėmis skambino 
marti Lilija. Anūkė Gabrielė 
giedojo „Panis Angelicus". 

Po pamaldų Šv. Kazimiero 
kapinėse kun. A. Paliokas 
pašventino juodo marmuro 
paminklą, artimųjų pastatytą 
pagal velionio jiems paliktą 
projektą. ALIAS valdybos 
narys Tadas Bukaveckas savo 
pasisakymą prie naujai pa
šventinto paminklo užbaigė 
žodžiais: „Tebūnie mums ir 
ateities kartoms Albertas 
Kerelis ryškus pavyzdys, kad 

mų lauke. 
Scenarijus numa to , kad 

Rusija sėkmingai bendradar 
biaus su Baltarusi ja , o ši 
suteiks ribotą paramą užimant 
Baltijos valstybes. Pagrindinį 
vaidmenį vaidins bene geriau
siai Rusijoje parengtos Sank t 
Peterburgo karinio rajono pajė
gos. 

Rusija sieks užkirsti kelią 
NATO pajėgų pri traukimui. Dėl 
to karinės oro pajėgos stengsis 
perimti pakrančių bei uostų 
kontrolę, užimti Latvijos ir 
Estijos sostines. 

Kartu Rusijos pajėgos Ka
raliaučiaus srityje stengsis už
daryti Lenkijos-Lietuvos sieną, 
kad pro čia negalėtų patekt i 
NATO šalių pajėgos. Tam bus 
naudojama toliašaudė artileri
ja , bus stengiamasi sugadinti 
kelius, geležinkelius, sugriaut i 
tiltus. 

Neturėdama didesnių ga
limybių pasipriešinti dėl įpras
tinės ginkluotės s i lpnumo, 
Rusija stengsis įsilaužti į elek
tronines NATO pajėgų valdymo 
sistemas, sugadinti e lektro
ninius ryšius bei t inklus. 

Nėra didelės tikimybės, jog 
Rusija pasiektų Lenkijos neut
ralumo ir ši nepraleistų NATO 
pajėgų per savo teritoriją. Ru
sija ta ip pat bandys sukel t i 
neigiamą Vokietijos visuomenės 
nuomonę dėl šios šalies daly
vavimo kariniuose veiksmuose 
Baltijos valstybėse. Radikaliau 
nusiteikę šios šalies žalieji bei 
Kitos antiamerikietiškos gru
puotės netgi gali bandyt i 
trukdyti čia dislokuotai JAV 
kariuomenei judėti link Lenki
jos. 

Pagrindinėmis gal imomis 
NATO kariuomenės priartėjimo 
vietomis laikomos Baltijos j ū r a 
bei Lietuvos-Lenkijos pasienis. 
Tačiau panaudoti Baltijos jūros 
prieigas numatoma t ik karo 
veiksmų pradžioje, nes vėliau 
Rusija gali čia sutelkti pakan
kamą kiekį sparnuotųjų raketų, 
kurios keltų grėsmę NATO 
laivynui. Todėl pagrindine pri
eigos vieta laikomos sausumos 
koridorius tarp Karaliaučiaus 
srities ir Baltarusijos. 
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A t A 
MONIKA KRUTULIS 

Mirė 2004 m. spalio 11 d., 5 v. p.p., sulaukusi 80 
metų. Gyveno Oak Lawn. 

Gimė Angininkuose, Alytaus apskrityje, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 

Nuliūdę liko: duktė Regina ir žentas Edmundas Sau
lis, anūkai Stepukas, Mykoliukas ir Vincukas; dukterėčia 
Loreta Liubinskas su šeima; sūnėnai Leonas Grišma-
nauskas su šeima ir Gediminas Grišmanauskas su šeima, 
teta Stasė Staponkienė. Giminės Lietuvoje: brolis Anta
nas Račkauskas su šeima, brolis Albinas Račkauskas su 
šeima, sesuo Anelė Stočkūnienė su šeima, sesuo Albina 
Žiūkienė su šeima ir daug pusbrolių ir pusseserių. Ameri
koje . liko pusseserės Ellen Stasko, Albina Pikašius ir 
Onutė Evans. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 14 d. nuo 9 v.r. 
iki 10 v.r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South-
west Hwy, Palos Hills, IL 60465. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 14 d. Iš laidoji
mo namų 10 v.r. a.a. Monika bus atlydėta į Švč. Mergeles 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukoja
mos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę ar t imie j i 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. (708) 974 -4410. 

A t A 
Dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn, žmoną VANDĄ, dukras ir 
sūnus nuoširdžiai užjaučia 

Daytona Beach Lietuvių Bendruomenė 
ir valdyba 

Scenarijuje nurodoma, kad 
greitam NATO pajėgų judė
j imui labai padėtų išplėtota 
kelių, geležinkelių ir kita infra
s t ruk tū ra Šiaurės Rytų Len
kijoje bei Lenkijos-Lietuvos 
pasienyje. 

Taip pat labai svarbiu 
laikomos Baltijos valstybių jūrų 
bei oro uostų atitikimas" NATO 
standartams bei jų pasirengi
mas priimti NATO karinių 
pajėgų laivus ir lėktuvus. 

A K . 

Jis LIKO GYVAS ŠIRDYSE 
šioje svetingoje šalyje yra įma
noma, nepamirštant savo bran
gios tėvynės Lietuvos, pasiekti 
aukšto profesinio ir visuomeni
nio pripažinimo". 

Angliškai žodį tarė žentas 
Kurt Thaus. 

Po šventinimo apeigų visi 
buvo pakviesti į Willowbrook 
pokylių salę. Čia vyko a.+a. A. 
Kerelio vienerių metų mirt ies 
sukakt ies paminėjimas. Kal
bėjo velionio idėjų d r a u g a s , 
Medininkų pilies a t s t a tymo 

fondo pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas. Labai nuoširdžiai 
mintimis apie „iš šio pasaulio 
pasitraukusį savo mokytoją ir 
patarėją, draugą ir tėvą" lietu
viškai ir angliškai pasidalino 
sūnus arch. Albertas Kerelis 
J n . Pabaigai jis perskaitė ei
lėraštį. 

Šiltai senelį prisiminė ir 
anūkai Aleksandras bei Artū
ras. Kažkada su seneliu dai
nuotą .Ant kalno mūrai" Artū
rui padėjo dainuoti visa salė. 

Gitara pagrojo Andrius. „Kai 
tėvai miršta, miršta ir dalis 
istorijos. Kad istorijos neuž
mirštume — reikia dalintis su 
visais " — tai sūnaus Alberto 
J n . pasakyti labai teisingi 
žodžiai. A+a. Alberto Kerelio 
neeilinė asmenybė palietė dau
gybę žmonių. Jis liks gyvas jų 
širdyse, o taip pat šeimos, pro
fesinių darbų, visuomeninės 
veiklos tęstinume. 

Aurel i ja 
Dobrovolskienė 

A+A Alberto Kerelio paminklo pašventinimo metu kalba ALIAS atstovas Tadas Bukaveckas. 
A. Gurausko nuotr 

DEMEStO* DEMESJO' Proseniai atvykote ieškote darbo ar buto 
tačiau skefotis laikraštyje brangiai kainuoja7 * e beda DRAUGAS justi ikeibima hipautekni nemn*a 

mat. Tereikia paskambinti 
tei 773 58S 9SOO ar tizsukti i DftAUCO admirttitraciįa adresu 

4545 W 63 St Chūcago £ 60629 
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Čikagoje ir apylinkėse 

LIETUVIŲ FONDO TRADICINIS 
pokylis „Rudens šventė" šie
met įvyks lapkričio 6 d. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje, Lemonte. Oficialio
sios dalies metu žymiam Lie
tuvos politikui, dabartiniam ES 
nariui, prof. Vytautui Lands
bergiui bus įteikta dr. A. Raz
mos vardo visuomeninė premi
ja. Vyks vakarienė ir šokiai. 
Vietas į šį neeilinį renginį 
užsisakyti reikia iš anksto tel. 
630-257-1616, kviesti LF admi
nistratorę Laimą Petroliūnienė. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ klubo gegužinė įvyks spalio 
17 dieną, sekmadienį, 12 v.p.p., 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Gros orkestras, vadovaujamas 
A. Barniškio. Bus skanaus 
maisto, veiks baras ir loterija, 
kurioje galėsite išbandyti savo 
laimę. Kviečiame visus daly
vauti ir linksmai praleisti sek
madienio popietę. 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį, 12:30 v.p.p. PLC Le
monte, LF salėje. Programoje: 
premijų teikimas, sveikinimai 
ir koncertas. Norintieji daly
vauti vaišėse, po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalaitę tel. 630-243-6302. 

VISĄ SPALIO MĖNESI Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapi
ja, esanti 2745 W. 44th St., 
Chicago, IL 60632, kviečia 
prisiminti ir branginti seną, 
gražią ir galingą švč. Mergelės 
Marijos rožinio maldą. Todėl 
kiekvieną pirmadienį 5 v.v. 
visus kviečiame rožinio maldai. 

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ paro
dos „Millennium Park/Chica-
go" atidarymas vyks spalio 15 
d., 7:30 v.v. Čiurlionio galerijo
je. Kviečiame visus dalyvauti. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numatyt i 
iškilmingi pietūs atšaukiami, 
nes tą dieną PLC ruošia madų 
parodą. 

SPALIO MĖNESĮ KEIČIAMAS 
pirmadienio adoracijos laikas, 
pereinama prie žiemos sezono. 
Nuo spalio 4 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio lietuvių 
katal ikų misijoje, esančioje 
PLC, 14911 - 127th St., Le-
mont, IL, adoracija vyksta 5 
v.v. 

ČIKAGOS GEN. T. DAUKANTO 
jūrų šaulių tradicinė „Rudens 
puota" įvyks lapkričio 20 d. 
Šaulių namuose. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komisijos galutiniai 
skirstymo rezultatai bus vieši
nami po spalio 20 d. LF infor
macija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257-
1616; fax. 630-257-1647; e-paš
tas: admin@lithfund.org 

PENKTADIENIAIS „Bočių menė
je" Lemonto socialinių reikalų 
skyrius rodys filmus iš 
Lietuvos. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D , 
12 v.p.p. į Pal. Jurgio Matu
laičio misiją Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje saleįo 
ruošiamus pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun A 
Palioko išleista knyga ,.Žo 
džiai". Programą ruošia Dalia 
Zarskienė, muzika Antano 
Andriekaus, pietus Aldonos 
Šoliūnienės. Stalus prašome 
užsisakyti pas B. Kronienę, tel. 
630-968-0184. 

NETEKTIES ATVEJU, kai reika
linga dvasinė parama, kreip
kitės į Madge tel. 708-354-
7211. Čikagos vyskupija pe
riodiškai organizuoja susikau
pimo dienas, padedančias 
įveikti skausmą ir a tgaut i 
ramybę. Kviečiame dalyvauti 
lapkričio 6 ir 7 dienomis Bishop 
Lane Retreat, Rockford, IL, ir 
lapkričio 13 bei 14 dienomis St. 
Chas Ctr., Romeoville, IL. 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus kviečia 
vaikus, tėvelius ir senelius į 
lietuviškų kalėdinių atvirukų 
kūrimo užsiėmimą. Registruo
tis telefonu 773-582-6500. 

PER 80 METŲ AKADEMINIS 
skautų sąjūdis išaugo į tvirtą 
organizaciją, gausią nariais ir 
įtakingą savo darbu. ASS na
riai yra įsijungę į lietuviškąjį 
visuomeninį darbą ir skautišką 
veiklą. Kviečiame visus į tra
dicinę Metinę šventę, kuri 
įvyks spalio 16 d. PLC, Le
monte. Iškilminga sueiga pra
sidės 6 v.v. Užsisakyti vietas 
galite telefonu 630-321-0630, 
kviesti Nida Bichnevičiūtę-
Petronienę. 

PASKAITĄ APIE SPAUDOS 
atgavimo kultūrinę ir istorinę 
reikšmę lietuvių tautai skaitys 
prof. dr. Giedrius Subačius lap
kričio 3 d. 2 v.p.p. University of 
Illinois, Stevenson Hali, Insti
tu t e For Humanit ies salėje. 
Kviečiami dalyvauti visi besi
domintys šia tema. 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

XI TEATRO FESTIVALIS ĮVYKS 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. Jau 
užsiregistravo Los Angeles 
Dramos sambūris , Čikagos 
„Žaltvykslės" ir Hamiltono 
..Aukuro" teatrai. Laukiame ir 
kitų teatrų, kurie dar nespėjo 
pranešti apie savo dalyvavimą. 
Prašome skambinti LB Kul
tūros tarybai telefonu 708-562-
1448. Teatro festivalis bus 
paskutinis šių metų didelis 
kultūrinis įvykis. Tai mūsų 
išeivijos šviesuoliai, kurie dega 
meile scenai, savo kraš tui , 
papročiams, kalbai ir gyve
nimui. 

BEVERLY SHORES, IN, lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį. Spalį jos vyks 17 d. 1 
v.p.p. Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias aukos kunigas Antanas 
Gražulis, SJ. Visi kviečiami. 

LOYOLA UNIVERSITY CHICA 
GO imigrantams ir pabė
gėliams siūlo įgyti pobakalau-
rinių studijų pažymėjimą. Šis 
pažymėjimas išsyk patvirtina 
jūsų turimus diplomus, įgytus 
gimtoje šalyje, ir leidžia jums 
lygiomis teisėmis siekti ma
gistro lapsnio Pažymėjimus 
siūloma įsigyti organizacinės 
vadybos, organizacinės psi
chologijos ir organizacinės 
plėtros srityse. Taip pat galite 
studijuoti ir įgyti bakalauro 
pažymėjimus kompiuterijos, 
grafikos dizaino ir teisės sri
tyse. Imigrantams ir pabėgė
liams, pasirinkusiems vieną iš 
šių programų, bus suteikta 
stipendija vienam iš pasirinktų 
kursų Informacija tel. 773-508-
8856, 773-508-8002. 

Auksiniai saulės spindu
liai ir malonia vėsa dvel
kiant is rudens oras — 

pati palankiausia diena šau
niam pokyliui, skirtam vienin
telio užsienyje leidžiamo lietu
viško dienraščio 95-ajam gim
tadieniui švęsti. Prieš ruošiamą 
pobūvį a r šventę rengėjai ne
ramiai klausosi sinoptikų pra
nešimų: juk nuo palankaus oro 

„Draugui 
bent su jais pasisveikinti, pa
dėkoti už atvykimą. Tačiau 
daugelio akys krypo į vieną 
ypatingą šio vakaro svečią, 
Harvard universiteto profe
sorių, du kartus buvusį Kolum
bijos sostinės Bogotos merą, 
kandidatuojantį į tos valstybės 
prezidento vietą, Antaną Moc
kų, kuris kukliai ir maloniai su 
vienu kitu keliais žodžiais pasi-

Antanas Mockus, Irena Polikaitienė ir Juozas Polikaitis. 

daug priklauso renginio sėkmė. 
Tačiau „Draugui" gamta palan
ki — ir vasaros šventei rug
pjūčio pradžioje, ir sukaktu
viniam pokyliui š.m. spalio 10 
d., padovanojo gražią dieną, tad 
į naujosios Martiniąue pokylių 
salės „kiemą" jau nuo 3 vai. 
popiet pradėjo riedėti automo
biliai, puošnių svečių prisėdę. 

Žmonės sveikinosi su seniai 
matytais pažįstamais, dalinosi 
rūpesčiais, kurių centre, savai
me suprantama, tą patį sekma
dienį vyks tantys Lietuvos 
Seimo rinkimai. Kai kas pa
reiškė neigiamą nuomonę apie 
salę: ta ry tum per žema (nors 
tie patys sietynai palubėje švie
tė), nelabai talpi, kažkaip ne 
tokia „pokyliška", kaip senoji 
Mart iniąue. Ką gi padarysi? 
Anos j au nei griuvėsių nebe
likę, nes toje vietoje sparčiai 
kyla Wal-Mart parduotuvė. 

Visur rūpestingai švaistėsi 
„Draugo" leidėjų vykdančioji 
valdybos pirm. Marija Reinie
nė, dienraščio administratorius 
Valentinas Krumplis, kai kurie 
administraci jos ir redakcijos 
tarnautojai , pasiruošę nurodyti 
vietas, pa ta rnaut i svečiams ar 
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Vakaro vei •>aua ooKiene 

dalino. 
Po pabendravimo susėdus 

prie stalų, vakaro programos 
vadovė Dalia Sokienė pakvietė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos vikarą kun. Rimvydą Ado
mavičių prieš vakarienę pa
prašyti Dievo palaimos „Drau
gui", pokylio svečiams ir „gėry
bėms, kuriomis visi ruošėsi 
pasistiprinti". 

Kaip tokia ypatinga proga 
gali apsieiti be sveikinimų? Juk 
ne kasdien lietuviškas dien
raštis, juo labiau leidžiamas už 
Lietuvos ribų, sulaukia tokio 
brandaus amžiaus. Vakaro va
dovė priminė, kad, pagal Lietu
vos rekordų knygą, „Draugas" 
yra pats seniausias lietuviškas 
laikraštis, be pertraukos einan
tis 95 metus. Sukaktuvių proga 
jį šiltu žodžiu sveikino JAV 
Lietuvių Bendruomenės XVII 
Tarybos pirm. Regina Naru-
šienė, pabrėždama lietuviškos 
spaudos svarbą mūsų tautinei 
gyvybei. Ji taip pat perskaitė 
JAV LB XVII Tarybos suva
žiavimo antrojoje sesijoje, 
vykusioje š.m. rugpjūčio 25-26 
d. Phoenix, AZ, priimtą rezoliu
ciją, kuria „Draugas" sveikina
mas šios žymios sukakties 
proga. 

Antrasis sveikintojas buvo 
Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, atskubėjęs į 
pokylį tiesiai iš balsavimo 
būstinės. Kaip visuomet, kon
sulas taikliu žodžiu išsakė savo 
mintis bei linkėjimus „Drau
gui", primindamas susirin
kusiems, kad dienraščio ateitis 
priklauso nuo skaitytojų jam 
skiriamo dėmesio bei paramos. 
„Draugo" šimto metų sukaktis 
nėra taip toli, bet jos dienraštis 
sulauks tik su lietuviškosios 
visuomenės pagalba ir rūpes
čiu. 

Po sveikinimų Dalia Sokie
nė šmaikščiais ir taikliais 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s N. 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woodridge 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

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

6436 S.Pulaski Rd„ Chicago. IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

l.T>S lASaflp #2300Oi«*n. n. 60600 
(jaJimos konsultacijos seStad«Tu;i i s 
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/ / ŠIMTO METŲ! 
žodžiais supažindino su ypatin
guoju pokylio svečiu prof. 
Antanu Mockumi. Daugelis 
apie šį įdomų asmenį jau buvo 
nemažai girdėję ir skaitę (jis 
plačiai aprašytas ir „Drauge"), 
tad į sceną jį palydėjo šiltų plo
jimų banga. Visgi buvo įdomu 
išgirsti, ką Antanas Mockus pa
pasakos apie save, apie savo 
mokslinę bei politinę karjerą, o 
už vis svarbiausia — kaip lietu
vis net du kartus tapo Kolum
bijos sostinės meru, kaip jam 
sekėsi kovoti su korupcija, nu
sikalstamumu, žmogžudystė
mis, narkotikų prekyba ir kito
mis negerovėmis, kuriomis pa
sižymėjo Kolumbija, o ypač 
sostinė Bogota. Kaip A. Mockus 
atliko šį milžinišką darbą, bent 
iš dalies pažabodamas visuo
menines ir politines blogybes. 
Kaip jis įsigijo žmonių pa
sitikėjimą? Kokiu būdu sumaži
no kasmetinį žmogžudysčių 
skaičių iš daugiau kaip pus
ketvirto tūkstančio iki maž
daug 500? Kaip įskiepijo sos
tinės žmonėms eilinio manda
gumo taisykles, ypač vairuojant 
mašina, ir dėl to daugiau negu 
perpus sumažino autoavarijų 
skaičių? Kas įkvėpė siekti mok
slo, įsijungti į lietuvišką veiklą? 

Tuos ir daug kitų klausimų 
(nors garsiai ir nebuvo paklaus
tas) mėgino atsakyti Antanas 
Mockus. Visų pirma pabrėžė, 
kad daugiausia įtakos jam 
turėjo tėvai. Tėvas Alfonsas 
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,Draugo" redaktorė Danutė Bindokiene ir prof. Antanas Mockus. 

su Kolumbijos kasdienybe ir 
nutarė, kad negalėdamas pa
dėti Lietuvai, gali visgi pri
sidėti prie geresnio gyvenimo 
sukūrimo Bogotos gyvento
jams. Jokiai politinei partijai 
nepriklausė, bet plačiai pasi
naudojo žiniasklaida, ėjo tiesiai 
į žmones ir žadėjo jiems geresnį 
rytojų. Ne veltui, kaip jo opo
nentė, bet už didesnius mokes
čius, už kai kurių įsisenėjusių 
gyvenimo normų pakeitimą. 
Bogotos gyventojai Antanu 
Mockumi pasitikėjo ir jis jų 
neapvylė. Tai jau reto politiko 
požymis. 

Nuotraukoje (iš kairės): Jonas Pabedinskas, Marija Remienė ir 
Antanas Mockus. 

Mockus turėjo aiškius princi
pus, buvo labai teisingas, ne tik 
pažino tikrąsias gyvenimo ver
tybes, bet jas ir praktikavo. Jis 
nepirko šeimai baldų, o pirko 
knygas. Motina Nijolė (Sivic-
kaitė) — menininkė, knygų 
iliustratorė, vėliau — kerami
kė. Tėvai į Kolumbiją atvyko 
1950 m. Jaunuolį Antaną jie 
skatino studijuoti, domėtis 
aukštesniais, ne vien materia
liniais dalykais. Nors Kolum
bijoje lietuvių nedaug, bet su 
jais Antanas bendravo, buvo 
veiklus — dainavo chorelyje, 
šoko tautinius šokius, vaidino, 
ruošė minėjimus. Plačiau susi
pažinęs su Lietuvos istorija, 
ypač knygnešiais, spaudos 
draudimu, suprato spausdinto 
žodžio reikšmę. Kadangi Lie
tuva tuo metu buvo sovietų 
okupuota, kaip ir visi užsienio 
lietuviai, stengėsi įvairiais 
budais padėti, garsinti jos var
gus bei reikalus. Septyniasde
šimtajame dešimtmetyje buvo 
nuvykęs į Lietuvą, į vasaros 
kursus Vilniaus universitete. 

Vėliau daug kartų lygino 
okupuotos Lietuvos gyvenimą 

A. Mockus tvirtino, kad 
te ismas, konstitucija, įstaty
mai, bet ne kerštas turi būti 
gyvenimo kelrodis. Kiekviena 
gyvybė verta apsaugoti, net 
nusikaltėlių. Laikraščiai ir 
žiniasklaida buvo jo geriausi 
ginklai, padėję ne tik pasiekti 
kuo plačiausius visuomenės 
sluoksnius, bet juos iš dalies ir 
pakeist i . Kritikuoti neįžei-
džiant, priimti pataisymus, 
parodyti geranoriškumą, gerbti 
kiekvieną žmogų, nepaisant jo 
įsitikinimų ar socialinės pa
dėties, tai vis A. Mockaus mo
to. Ir šie, rodos taip papras
ti, metodai buvo t ikrai 
veiksmingi — sumažėjo nusi
kals tamumas, žmogžudystės, 
automobilių avarijos. Mockaus 
nuomone: gyvenimas yra šven
tas, tad žmonių gyvybę reikia 
išsaugoti. Su Bažnyčios talka 
iš gyventojų surinko per 2,300 
šaunamųjų ginklų, juos sulydė 
ir padarė kūdikiams maitinti 
šaukščiukus. Meras sugebėjo 
įtikinti sostinės gyventojus, 
kad ne tik valdžia atsakinga už 
miesto tvarką — tai kiekvieno 
žmogaus atsakomybė, kiekvie

nas turi padėti kitam būti pa
doresniu, geresniu. Svarbiausia 
vadovautis savo sąžine. 

Besiklausant svečio kalbos, 
mintimis grįžome prie Seimo 
rinkimų Lietuvoje, linkėdami 
savo tėvynei, kad būtų išrinkti 
žmonės, kurie vadovautųsi 
šiais kilniais principais. 

Harvard universitete šiuo 
metu A. Mockus dėsto hedoniz
mo ir fragmentizmo kursą, bet 
mano pastudijuoti ir kitą 
visuomeninį reiškinį — sa
vižudybes. Kodėl Lietuvoje tiek 
daug savižudybių? Kolumbijos 
gyventojai gyvena dar vargin-
giau kaip lietuviai, bet sa
vižudybių skaičiumi nepasižy
mi (tiesa, greičiau jie žudo vieni 
kitus). 

Klausytojus stebino ne tik 
sklandus, įdomus svečio pasa
kojimas, bet ir taisyklinga 
lietuvių kalba. Tik vienur kitur 
truputį liežuvis už sunkesnio 
žodžio užkliuvo, tik rektarčiais 
nuskambėdavo kitakalbiškumo 
tarsena. Prisimenant, kad 
Antanas Mockus gimė ir augo 
Kolumbijoje, kur tiek nedaug 
lietuvių, klausytojai jautė jam 
f ir jo tėvams) pagarbą už lietu
vių kalbos išmokimą ir išsaugo
jimą. 

Po savo kalbos svečias 
turėjo skubėti į oro uostą ir 
skristi atgal į Bostoną, nes pir
madienį laukė paskaitos uni
versitete, visgi dar suspėta jam 
už atvykimą į „Draugo" pokylį 
padėkoti, o prie stalo staiga 
„atsirado" Stasė Jagminienė su 
akordeonu ir užgrojo Antano 
Mockaus pamėgtąją lietuvišką 
dainelę — „Du broliukai kuni
gai". Į dainą nedelsiant įsijungė 
salė, bet nuoširdžiausiai daina
vo pats A. Mockus: nepasimetė 
net visuose trijuose dainos pos
meliuose. Po to jis buvo išlydė
tas iš salės. 

M. Remienė dėkojo ne tik 
svečiui, bet visiems, prisidė
jusiems prie pokylio ruošos. 
Buvo traukiami „Draugo" lai
mėjimų bilietėliai, o sukaktu
vinę šventę smagiai užbaigė 
Algimanto Bamiškio vadovau
jama šokių muzika. 

Išsiskirstė svečiai, užgeso 
sietynai Martiniąue salėje. 
Dabar lauksime „Draugo" 100 
metų sukakties, kad galėtume 
vėl iškilmingai švęsti, tačiau 
visų pirma prisiminkime gen. 
konsulo žodžius, kad šio dien
raščio ateitis yra lietuviškosios 
visuomenės rankose. 

Danutė Bindokiene 

Nuotraukoje (iš kairesi:S Jagminienė groja ir dainuoja ,,Du broliukai kunigai", pritaria gen. konsulas A. 
DaunoraviCius, prof A. Mockus, Irena Polikaitienė ir Juozas Polikaitis. 

Nuotraukos Jono Kuprio 


