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Šiame 
numeryje: _j 
Naujus metus skautės 
„Verpstėse" pradėjo 
liūdnai - be dviejų sesių. 

2 psl. 

Vedamajame Bronius 
Nainys svarsto apie 
naujojo pilietybės 
įstatymo reikšmę; 
iš Amerikos lietuvių 
respublikonų veiklos. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškuose: 
ar tik ne spalis, BALFo 
mėnuo, paskatino poetą 
J . Šalną skirti posmus 
Mariai Rudienei? 
paštas pribaigs „Draugą", 
reikia kažką daryti! 
„Seimininkių kertelėje" 
- plačiau apie užpilus. 

4 psl. 

Gintaras iš Lietuvos -
Lemonte; \ susitikimą 
PLC su A. Adamkiene 
kviečia specialus 
V. Adamkaus komitetas. 

6 psl. 

JAV Kongresas pritaria Baltijos valstybių narystei NATO 

Sportas 

Tomas Vaitkus 
L i e t u v o s d v i r a t i n i n 

kas T o m a s Va i tkus , s::; ; 
dienį Zolderyje I Belgija) tapęs 
pasaulio čempionu jaunimo 
iki 23 metų) atskiro starto 

lenktynėse, po varžybų baig
mės tvirtino, kad jis tikę 
tapti prizininku. ..Patekti į 
trejetuką tikrai tikėjausi. Tu
rėjau didelių vikių ir laimėti. 
Džiaugiuosi, kad mano svajo
nė išsipildė", teigė 20-motis 
dviratininkas. 

* Lietuvos ledo rituli
ninkas Dain ius Zubrus šj 
sezoną Šiaurės Amerikos Na
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) čempionate atstovaus 
,,Washington Capitals" klu
bui, su kuriuo pasirašė nauja 
sutartį. Apie tai 24 metų ledo 
ritulininkas antradienį pra
nešė savo tėvams, tačiau su
tarties detaliu neatskleidė. 

Kauno „Žalgirio" 
krepšinio klubo .-utartis su 
praėjusia savaite i komand;: 
atvykusiu ^5 metų 198 cm 
ūgio amerikiečiu puolėju 
Chris Carravvoll antradienį 
įsigaliojo oficialiai, krepšinin
kui praėjus medikų apžiūrą. 

* Trys Lietuvos dvirati
ninko Raimondo Rumšo ir 
jo žmonos Editos vaikai ant
radienį atvyko i Bonneville 
kalėjimą aplankyti čia kalina
mos savo mamos. Vaikus ly
dėjo Lietuvos garbes konsulas 
Prancūzijoje Pierre Minon/.io. 
E. Rumšiene buvo sulaikyta 
liepos 28 diena. 

Čikaga, spalio 8 d. 
(ALTas) — Pirmadienio va
karą JAV Kongresas svarstė 
dvi rezoliucijas dėl NATO plėt
ros. 

Kongreso nario, lietuvių 
kilmes John Shimkus pasiūly
toje rezoliucijoje (H. Con. Res. 
116' pasisakoma už trijų Bal
tijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — pakvieti
mą į NATO. Ši rezoliucija buvo 

pas iū ly ta per
nai balandžio 
26 dieną ir bu
vo lyg primirš
ta. Tačiau, kai 
ją pa tv i r t ino 

I Ats tovų rūmų 
Ipakomisija, re-

John Shimkus z o l iuc i ja buvo 
pristatyta Atstovų rūmų vi
suotiniam posėdžiui. 

Atstovų rūmai suspendavo 

savo taisykles ir ypatingai pa
lankiai prieme rezoliuciją be 
jokių pakeitimų. 

J . Shimkaus rezoliucijoje 
pažymima Baltijos valstybių 
pažanga, pasiekta po nepri
klausomybes atkūrimo, jų ka
rinių s t ruktūrų prisitaikymas 
prie NATO reikalavimų. Joje 
pabrėžiama, jog, atlikusios vi
sas NATO užduotis. Baltijos 
valstybės turėtų būti pakvies

tos į NATO lapkritį Prahoje 
vyksiančiame šios sąjungos 
viršūnių susitikime. Rezoliu
cijoje teigiama, jog Baltijos 
valstybių įstojimas į NATO 
prisidės prie pastovumo, lais
vės bei taikos užtikrinimo n e 
tik Pabaltijyje, bet ir visoje 
Europoje. 

Antrojoje (H. Res. 468: r e 
zoliucijoje, kurią pasiūlė Kong
reso narys Elton Gallegly kal

bama apie NATO pietrą ap
skr i ta i . 

Šių rezoliucijų priėmimą 
ypat ingai skatino visos lietu
vių bei pabaltijiečių organi
zacijos. Pasak ALTo pirmi
ninko Sauliaus Kuprio, doku
mentų priėmimas buvo nema
žas lietuvių respublikonų, pa
la ikius ių glaudų ryšį su J. 
Sh imkus . įnašas. 

S. Kuprys pabrėžė, jog mi

nėtų rezoliucijų priėmimas 
atveria kelią Baltiesiems 
rūmams ir JAV I 
Valstybes de-l 
p a r t a m e n t u i ^ 
siekti, kad Lie
tuva. Latvija ir 
Estija būtų pa-f 
kviestos į NA
TO šiemetinia
me Prahos su
sitikime. Elton Gallegly 

Rugsėjo 27 d. Lietuvos ambasadorius JAV lankėsi Madison. WI, kur susitikimuose su valdžios ir verslo atstovais 
ragino aktyvinti bendradarbiavimą su Lietuva. 

Nuotr.: ' Iš kaires) JAV ambasadoriaus Lietuvoje John Tefft tėvą;, susigiminiavusių Madison ir Vilniaus mies
tų komiteto valdybos vienas iš direktorių Floyd Tefft, susigiminiavusių Madison ir Vilniaus miestų komiteto 
prezidentas Ernest Cooney, aktyvi Madison lietuvių bendruomenes nare Dama Zemliauskas-Juozevičius, LR 
ambasadorius JAV Vygaudas Uš&ckas. Wisconsin gubernatoriaus kanceliarijos vadovas Gene Kussart ir Wiscon-
sin gubernatoriaus įstaigos direktorius politikos klausimams David G. Anderson. ! R .mbasados nuotr. 

Lietuvoje gražūs tik prekybos centras 
„Akropolis" ir Vilniaus senamiestis 

Varšuva, spalio 8 d. 
'BNSi — Lietuva gali didžiuo
tis tik gražiai atnaujintu Vil
niaus senamiesčiu ir parduo
tuve ..Akropolis". į kurią ^ver
žiasi Lietuvos sostinėn atvy
kęs lenkų jaunimas, vietoje to, 
kad lankytų istorinius pamin
klus", rašo Lenkijos dienraštis 
..Trybuna". visą puslapį antra
dienį paskyręs Lietuvai. 

Tačiau minėtais kompli
mentais šviesios Lietuvos 
vaizdo spalvos straipsnyje 
..Tarp dviejų tikrovių" bai
giasi, likusi dalis tapoma niū
riais tonais. 

Anot laikraščio, visi kiti 
Lietuvos miestai, išskyrus 
Klaipėdą — mirštantys, netgi 
K ts. ..Pinigų neturintys 
miesto žmonės išsigelbėjimo 
ieško Lietuvoje suklestėju
sios', padėvėtų rūbų parduotu
vėse ir Gariūnuose, kur kara

liauja lenkiškos bei kiniškos 
prekės". 

Dienraščio teigimu, „mais
to produktų kainos Lietuvoje 
20-30 procentų aukš t e snės 
negu Lenkijoje, tuo ta rpu atly
ginimai mažesni". 

Be to. lietuviai bijo šildy
mo sezono, kur i s suryja pusę 
viso šeimos biudžeto, todėl 
rudens laukia su baime ir net 
prasidėjus ša lnoms renka 
parašus po prašymu seniūni
jai vėliau pradėt i šildymą. 

„Lie tuvos provincijoje, 
ypač kaime — dar blogiau. Čia 
nėra darbo, žmonės iš nusi
vylimo girtuokliauja, pasigėrę 
kelia muštynes , kurios neretai 
baigiasi žudynėmis, o kaimie
tės gimdo vaikus , kad gautų 
pašalpa, kurią prageria. Tuo 
tarpu visoje valstybėje gimsta
mumas katastrofiškai mažė
ja", rašo Lenkijos kairiųjų 

demokratų sąjungos laikraš
tis. 

Dienraštis remiasi Lietu
vos apžvalgininkais, kurie sa
vo valstybę esą vadina „bana
nų, pigios darbo jėgos ir savi
žudžių valstybe*", primenama, 
kad savižudybių skaičiumi 
Lietuva pirmauja Europoje. 
Galbūt todėl, svars to laik
raštis, iš „šio niūraus krašto 
bėga žmonės". ..Trybuna" ra
šo, jog po Lietuvos nepriklau
somybės a tkūr imo 1990 m. 
ieškoti duonos į užsienį išvyko 
220,000-230.000 žmonių. 

Kaip sake vienas Var
šuvoje dirbantis lenku žurna
listas. ..taip sugrupavus fak
tus apie Lenkiją išeitų dar 
juodesnis vaizdas" Pasak jo. iš 
Lenkijos kasmet emigruoja 
apie 230.000 žmonių, o pesi
mistiškai gyvenimą valstybėje 
vertina 68 procentai lenkų. 

Egipte a t ida ry ta 
Lietuvos ambasada 

Egipto sostinėje Kaire ofi
cialiai at idaryta Lietuvos 
ambasada. 

Ambasada Kaire veikia 
nuo 2001 m. gruodžio, bet ofi-
ciainms jos atidarymo iškil
mėms surengti laukta Lie
tu1, os užsienio reikalu minist
ro vizito. 

Atidarymo proga pirma
dieni surengtame priėmime 
ambasadoje dalyvavo Lie
tuvos ir Egipto užsienio rei
kalų ministrai Antanas Va
lionis bei Ahmod Maher. Kai
re akredituotų valstybių am
basadoriai. 

Lietuva yra pirmoji iš Bal
tijos valstybių, atidariusi dip
lomatinę atstovybę ne tik 
Egipte, bet ir visame Arabu 
pasaulyje. 

Per A. Valionio vizitą 
Egipte daugiausiai dėmesio 

skirta galimybėms plėtoti tu
rizmą bei statybą, eksportuoti į 
Egiptą lietuvišką produkciją. 

(BNS. 

Didžioji Britanija griežčiau 
atsijos prieglobsčio prašytojus 

L o n d o n a s - V i l n i u s . spa
lio 8 d. (BNS) — Didžiojoje 
Britanijoje siūloma įvesti nau
jas griežtesnes kovos su nele
galiais imigrantais priemones, 
kurios, be kita ko. padarys šią 
valstybę nepatraukl ią lengvos 
duonos i e škan t i ems atvykė
liams iš Lietuvos bei kitų Rytų 
Europos valstybių. 

Didžiosios Bri tani jos vi
daus reikalų minis t ras David 
Biunket t d ienrašč io „The 
Times" puslapiuose supažindi
no britų visuomenę su Tauty
bės, imigracijos ir prieglobsčio 
įstatymo projektu, kuris bus 
svarstomas par lamento Bend
ruomenių rūmuose spalio pa
baigoje. 

Pro jek tas n u m a t o nu
traukti bet kokią valstybės pa
ramą pabėgėliams, kurie ne
pasiprašo prieglobsčio iškart 
atvykę į valstybę. Be kita ko, 
numatyta paskelbti 10 busi
mųjų Europos Sąjungos vals

tybių — Lietuvą. Latviją. Esti
ją. Lenkiją. Čekiją, Vengriją, 
Maltą. Kiprą. Slovakiją ir Slo
vėniją — ..saugiomis" Iš šių 
valstybių i D. Britaniją atvykę 
asmenys neturės teisės prašy
ti pabėgėlio statuso. 

J valstybes parama mig
rantai galės kandidatuoti tais 
atvejais, kai bus prašoma 
prieglobsčio iš karto po atvyki
mo į uostus a r oro uostus. Li
kusieji atvykėliai, norėdami 
gauti valstybės paramą, priva
lės nurodyti atvykimo į valsty
bę būdą ir aplinkybes ir įrody
ti, kad jie prašo prieglobsčio 
pasitaikius pirmajai progai. 

Numatyta neteikti įvairiu 
garantijų atvykėliams, kurie 
negavo pabėgėlio statuso, ta
čiau pasiliko išskirtinėmis tei
sėmis. Tokių asmeny per 5 
metus padaugėjo nuo 3.000 iki 
beveik 20.000. daugiausiai — 
del atvykėlių iš Afganistano. 
Liberijos. Libijos ir Somalio. 

Prezidento 
rinkimai 

V. A d a m k u s išsklaidė 
abejones dėl turėtos JAV 

pi l ie tybės 
Vi lnius , spalio 7 d. (BNS) 

— Prezidento Valdo Adam
kaus r inkimų štabo vadovė 
Ona Volungevičiūte pirma
dienį Vyriausiajai rinkimų ko 
misijai (VRK) įteikė JAVVals-
tybės depar tamento išduotą 
JAV pilietybės praradimo pa 
žymėjimą, kuriame teigiama, 
jog V. Adamkus nebėra JAV 
pilietis nuo 1998 m. vasario 2 5 
dienos. 

Jeigu V. Adamkus išsklai
dė abejones dėl jo pilietybės, 
dėl dar dviejų kandidatų — 
partijos „Lietuvos krikščionys 
demokratai" vadovo Kazio Bo
belio ir Australijoje gimusio 
teisininko Juozo Petraičio — 
jos vis da r išlieka. J. Petraitis 
VRK nurodė esąs Australijos 
pilietis, o K. Bobelis pripažino. 

jog pilietybes atsisakymo pro
cedūros JAV nėra baigtos, ta
čiau jis teigė savęs nebelaikąs 
JAV piliečiu. 

„Dokumentus de! piliety
bės atsisakymo daktaras K. 
Bobelis JAV ambasadai įteikė 
i.992 metais", sakė KDS rin
k imų štabo vadovas Eduardas 
Pabarčius. Pats KDS vadovas 
pirmadienį telefonu atsisakė 
komentuoti šį klausimą, siūly
damas paskambinti trečiadie
nį. E. Pabarčiaus teigimu. K 
Bobelis pirmadienį kreipėsi j 
JAV ambasadą dėl galimybės 
gaut i dokumentus, įrodančius 
turė tos pilietybes netekimą. 

JAV ambasados spaudos 
a t a šė Michael Boyle patvirti
no, jog K. Bobelis skambino te
lefonu ambasadoriui, tačiau 
negalėjo pasakyti, jog K. Bo
belis kreipėsi dėl dokumentų, 
įrodančių jo turėtos JAV pilie

tybes netekimą, išdavimo. 

Rinkimų „maratone" — 
dar du kandidatai 

Naeionaldemokratų vado
vas Kazys Uoka bei ..Jauno
sios Lietuvos", naujųjų tauti
ninkų bei politinių kalinių są
jungos pirmininkas Seimo na
rys Stanislovas Buškevičius 
įteikė Vyriausiajai rinkimų 
komisijai pareiškimus doku
mentus del kandidatavimo į 
prezidentus. 

Praėjusį ketvirtadienį 
VRK parašų rinkimo lapus iš
davė 17-kai asmenų. Iki lap
kričio 7 d. nesurinkę 20.000 
juos remiančių rinkėjų para
šų, piliečiai nebus registruoja
mi kandidatais į prezidentus. 
Jie taip pat praras ir 5 viduti
nių darbo užmokesčių ("VOL") 
dydžio užstatą — 5,565 litai. 

Į prezidentus panoręs 
kandidatuoti Algimantas Rei-
čiūnas prašė VRK atleisti jį 
nuo užstato, motyvuodamas 
tuo, jog yra II grupes invali
das. Komisija jam atsakė, jog 
įstatymai nenumato galimy
bės suteikti tokią išimtį. 

Ignalinos elektrinė 
rengiasi statyti dvi 

katil ines 
Ignalinos atominė elektri

nė (IAE) paskelbė tarptautinį 
konkursą statyti dvi naujas 
šilumines katilines. 

Tai bus pirmas investicijų 
projektas, kurį finansuos 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ER PB) admi
nistruojamas Ignalinos A E 
eksploatavimo nutraukimo 
fondas. 

Tai bus maždaug 40 mln. 
eurų (138 mln. litų) vertes k a 
tilinių statybos konkursas. 

Ignalinos AE eksploatavi
mo nutraukimo tarnybos vir
š ininkas Saul ius Urbonavi
čius pranešė, kad viena katili
ne gamins jėgainei skirtą ga 
rą, kita — šilumos energiją j ė 
gainei ir Visagino miestui. 

ERPB šiemet birželį skyrė 
130 mln. eurų (448.9 mln. li
tų) jėgainės projektams: kat i 
linių, panaudoto branduolinio 
kuro saugyklos statybos ir 
techninio archyvo moderniza
vimo. 

Pernai gruodį ERPB iš 
valstybių-rėmėjų kaupiamo 
fondo skyrė daugiau kaip 10 
mln. eurų (34.5 mln. litu> pro
jektų valdymo grupės finan
savimui. BNS ' 

Lietuvoje ir toliau 
kyla degalų kainos 

Lietuvos degalinėse a n t 
radienį jau antrą kartą šj mė
nesį pakilo degalų kaina — 
litras A92 ir A95 benzino bei 
dyzelinių degalų pabrango 5 
centais. 

..Lietuva Statoil". šiemet 
spalio 4 d. pasirašiusi sutartį 
dėl degalinių tinklo ..Shell" 
degalinių įsigijimo Baltijos 
valstybėse. A95 benziną an t 
radienį Vilniuje pardavinėjo 
po 2.49 Lt. A92 - po 2.44 Lt. 
dyzelinius degalus — po 2.04 
Lt už litrą. BNS) 

Frankfur- pi •'; •• -radknj iškilmingai atidaryta didžiau
sia pašau1'. p lau t inė Frankfurto knygų muge. kurioje Lie
tuva dalyvauja pagrindinės viešnios teisėmis. ..Literatūra 
lietuvių t:1-.- .:'' o išlikti ir kurti savo istoriją pačiais sun
kiausiais jos tarpsniais", muges atidaryme teigė Lietuvos prezi
dentas Valdas Via rakus. Jis trumpai primine pagrindinius 
Lietuvos valstybės istorijos bruožus ir jos etapus, kai lietuvių 
kalbai bei kultūrai grese išnykimas. V. Adamkaus įsitikinimu, 
bendroje Europos humanitarinės minties erdvėje lietuviai dar 
gali rasti prieglobstį. ..pavargę nuo mūsų laikų įtampos ir dest
rukcijos ". Apžvelgdamas lietuvių literatūrą poetas Sigitas Geda 
jsakė. jog po nepriklausomybes atkūrimo 1990 metais lietuviai; 
pradėjo iš naujo aiškintis. ..kas esą. iš kur atėję, kur yra jų šak
nys". „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo daugiataute ir 
daugiakulture šalis. Atsikūrusi Lietuvos Respublika turi įsipa
reigojimų neišsemiamam paveldui ne vien lietuviškajai, bet ir 
kJtyniškajai. ; n iškajai. jidiš ir hebrajų kalbomis sukurtai raš-
itijai". pabrėži poetas. Anot jo. dažnai pasaulyje lietuviai yra 
[pristatomi ir kaip ..poetų tauta", nes politiniu, karinių ir so
cialinių prievartų epochose lietuvių kūrėjai labiausiai išmoko 
kalbėti „lyrikos" kalba, dinamiškais, paslankiais smulkiaisiais 

i žan ra i s <;<>diimno Žilinsko Kita* nuotr 

1«* » B , < • 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redak to re j . v . s . I rena Regiene O D £ J 

KĄ VERPIA „VERPSTES"? 
Naujus veiklos metus Ci- 1940-1990 metų Įvykiai . Šį 

kagos ..Verpsčių" būrelis pra
dėjo rugsėjo 16 d. sesės 
Daliutės Korzonienes namuo
se. Po vasaros visos susitiko 
pilnos įvairių įspūdžių ir iš 
keliautų kelionių, ir iš kasdie
nybes, kuri kiekvienai indivi
duali. Susitiko pasiilgusios se
seriškai pasikalbėti ir aptart 
veiklos planus. 

Šie metai „Verpsčių" būre
liui buvo labai liūdni: Namo 
pas Viešpatį išėjo net dvi my
limos sesės: s. Ramunė Lukie-
nė ir s. Nijole Maskaliūniene. 
Ju ..Verpstės" labai ilgai pa
siges... Būrelį pradžiugino, 
kad antrus metus vadovauti 
vel apsiėmė seses Nijole Mar-
tinaitytė-Nelson ir jos padėjė
ja Daila Liubinskienė. Be to. 
su laukta nauja nare ps. 
Aušrele Sakalaitė. 

Apšnekėjusios tolimesnės 
veiklos planus. „Verpstes" su 
dėmesiu išklausė seses Auš
reles pranešimo iš šią vasarą 
Dainavoje įvykusios Mokytojų 
studijų savaites. Sesių dėme
sys ypač krypo į mokytojų 
svarstymus bei nu ta r imus 
Lietuvos istorijos dėstyme, 
nes dar pavasario sueigose. 
..Verpstės", besidalindamos 
vaikystėje patirtais išgyveni
mais sovietų okupacijos metu. 
susirūpino, ar l i tuanistinėse 
mokyklose yra dėstoma arti
moji Lietuvos istorija, t.y. 

k l aus imą sese Aušrele, pat i 
b ū d a m a lietuvių kalbos moky
toja ir LB Kultūros tarybos 
na re . iškėlė Mokytojų savai tė
je . Apie būtinybe Lietuvos ge
nocido 50 metų s i s temingai 
dės ty t i l i tuanistinių mokyklų 
istorijos pamokose buvo t a rp 
mokytojų nemažai d iskutuota . 
Buvę p r ie i t a i švados , kad 
a n k s č i a u p a m i n ė t a s laiko
t a r p i s nė ra nuosekl ia i dės
t omas . Buvo pasiūlyta ir pri
imta rezoliucija, kad LB Švie
t imo ta ryba i vadovaujant, turi 
būt s u k u r t a speciali programa 
l i tuan i s t in ių mokyklų moki
n i ams supažindint su to 50-
mečio istoriniais faktais. Gal 
būtų naudingiaus ia ir moki
n i ams , ir mokytojams I kurių 
d a u g u m a j a u n i ir menka i 
s u s i p a ž i n ę su tuo t r ag i šku 
l a iko t a rp iu 1 tu rė t i specialų 
s tandar t in į testą ir s tandar 
t in ius egzaminus. 

Šia tema seses da r ilgai 
kalbėjosi, nes ne viena buvę 
mokytojos, ir šiuo me tu jų 
a n ū k a i lanko l i t uan i s t i ne s 
mokyk la s . Dar ka r t ą pris i
minę savo mirusias seses, o 
sergančioms parašę l inksmus 
l inkėjimus pasveikti , „Verps
tės"' atsisveikino su t radicine 
„Ateina nakt is" iki kitos suei
gos spalio mėn. 

Sesė Nijolė 

LAIKAS RINKTI LSS VADOVYBĘ 
LSS Vadovybes r inkimo 

prezidiumo ..Biuletenis Nr. 2". 
datuotas 2002 m. rugsėjo 28 
d., o su juo ir visa balsavi
mams reikalinga medžiaga ir 
patikslinti balsuotojų sąrašai 
turbūt jau pasiekė ir toliausiai 
gyvenančius. LSS Vadovybę ga
linčius rinkti Sąjungos narius. 

Keturiolikos puslapių 
..Biuletenis Nr. 2" telpa: jo 
turinys, ištrauka iš ..LSS Va
dovybes rinkimų nuostatų", 
paminimi pirminiuose balsuo
tojų sąrašuose buvę įrašyti j au 
Amžinybėn pašaukt i skau
tininkai. Rinkimų prezidiumo 
pastabos del ats iųstų ne
tvarkingų vienetų sąrašų, keli 
puslapiai įvairių vadovų pasi
sakymų ir pasiūlymų, kandi

da tų sąrašai ir jų biografijos 
(šie pastariej i lietuvių ir anglų 
kalbomis). 

Tad daba r belieka gerai 
įs iskaityt i kandidatų sąrašus , 
jų biografijas, dar ka r t ą per
žvelgti ..LSS Vadovybės rin
k imu nuos ta tų" i š t r a u k ą ir 
BALSUOTI: 

Balsavimų lapai LSS Va
dovybes rinkimų prezidiumą 
turi pasiekti iki spalio men. 
pabaigos. Užskaitomi bus tik 
su ne vėlesniu negu spalio 26 
d. pašto an t spaudu . 

Balsų skaič iavimas vyks 
lapkričio 9 d.. 2 va i . p .p. 
S k a u t ų archyvo pa t a lpose . 
Pasau l io l ietuvių cen t r e . 
Lemonte. Visi esate kviečiami 
stebėt i . 

„SIETUVOS" DRAUGOVES 
SUEIGA 

Skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovės sueiga šeštadienį, 
spalio 19 d., nuo 1 iki 4 vai. 
p.p. vyks Ateitininkų namuo
se. Lemonte. Visos sesės pra
šomos dalyvauti. Dalyvauja
me uniformuotos. 

ATSIĖMĖ KANDIDATŪRĄ 

LSS Vadovybes r inkimų 
prezidiumo p i rmininkas v.s. 
Romas Fabijonas praneša , kad 
s. Paul ius J a n k u s , kand ida tas 
į LSS Tarybų Brolijos sąrašus , 
a ts iėmė savo kandida tūrą . 

Kauno . .Aušros" draugoves seses da lyvavus ios 19:?S m. Panemunėje vykusioje II Taut inėje stovykloje. Priekyje 
iš k.: t a d a buvus i paukš ty te Levute Beneš iuna i te ir draugininke Brone ftiokaitiene. J ų ta rpe ir II Taut ines sto
vyklos d a i n o s kūrė jas v s. Vilius Bražėnas . Nuotr. L a i m o s A k s t i n a i t ė s 

IŠ „AUŠROS" DRAUGOVĖS KAUNE SESIŲ VEIKLOS 
S U E I G A SU R E T U S V E Č I U 

Jau prabėgo kaitri, saulė
ta vasara . Pirmieji lietaus la
šai emė kristi į ištroškusią 
žeme. Atgaiva laukams, miš
kams , mies tams ir visam 
gyvam sutvėrimui. Rugsėjis. 
Oras gana staigiai atvėso, o 
Varėnoje naktį net šal tukas 
gnybteli. Štai kaip yra dabar 
mūsų tėviškėlėje. Kaip sto
vyklavo, ką sueigose veikė 
skautės šią gražią vasarėlę 
norisi pasidalinti su Čikagos 
skauta is . 

Š. m. gegužes 28 d. įvyko 
mūsų ..Aušros" draugoves 
sueiga. Turėjome garbingą 
svečią v.s. Vilių Bražėną. 

Su džiaugsmingais ploji
mais sutikom brolį Vilių. 
L'ždegėm savo tradicinį „lau
žą" — žvakelę viduryje ilgo. 
didelio stalo, o sesė Levutė 
Benešiunaite perskaitė kun. 
v.s. A. Saulaičio maldą: 

..Padek mums. Viešpatie, 
kad ši sueiga būtų lyg džiu
gus himnas, supintas iš tavo 
garbes. Tėvynes meilės ir 
pagarbos ar t imui . Pasilik. 
Viešpatie, su mumis!" 

Sese Kazyte Galauniene 
supaž ind indama su broliu 
Vilium Bražėnu kalbėjo: 

. .Skautas nuo 1926 metų! 
Taut in ių stovyklų dalyvis. 
Budėjo už mūsų Tautos 
likimą. Pažymėtini jo pasi
re iškimai spaudoje, radijo 
bangomis. Labai rūpinosi 
Lietuvos Laisves byla". 

Mūsų adjutante sesė 
Viktorija Intai te-Andriuške-
vičienė sveikindama garbingą 
svečią, pareiškė: 

..Prieš 10 metų. kai eufori
ja del Nepriklausomybės nu
rimo, senieji skautai ėmė 
organizuotis. Mes Kaune su
kūrėme .Aušros' tuntą 1992 
meta is . Buvo dvi skaučių 
draugovės ir viena skautų vy
rų. Tais metais vyko skaidy
masis Skautų sąjungoje. Mes 
likome neutralios. Ir didžiuo
jamės, kad mes prez. Sme
tonos laikų .Aušros' draugove 
— tada buv paukštytės ir 
buv. skau t ė s . Mūsų šefas 
buvo prezidentas An tanas 
Smetona. Ir mums malonu, 
kad į mūsų sueigą atėjo taip 
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Kauno ..Aušros" draugoves seses š .m. g e g u ž e s mėnes io sueigoje su svečių v.s. Vilium Bražėnu . Antrosios Tau
t ines stovyklos au to r ium. Sueiga vyko A.P . G a l a u n i ų n a m ų menėje . II eil. a n t r a iš ka i r e s sese Kazimiera Ga lau
niene 

pat .smetoninis' skautas — brolis 
Vilius Bražėnas!" (smagūs ploji
mai). 

Broli- Vilius Bražėnas 
pasidžiaugė mūsų „laužu". Ta 
proga jis pasakė, jog jis —se
nas laužavedys. Vedė laužave-
džių kursus. Kai jam suėjo 50 
metų, kursus toliau tęsė jo 
duktė Livija Garsienė. 

.,Laužas jungia skautus! 
Vienas sėkmingiausių laužų 
buvo mano studentavimo 
meta is Kaune. Sumanėme 
akademin: laužą Aleksote-
Marvelėjt Sukvietėme įvai
rius studentus, poetus, meni
ninkus. Ne visi buvo skautai, 
bet pakvietėme į laužą. Bu
vom visi jauni. Laužą paruošė 
skauta i . Turėjom prityrusių 
laužavedz;ų. Įsismaginom. 
Buvo iškerusių studentų. 
Tr iukšmas. Iš šabakštyno 
sučiulbo lakštingala. Niekas 
negirdėjo Sušukau: 'Kolegos! 
I Laužą atvyko pasaulinio 
garso artistė!' Nutilo visi, net 
įsigėrę. Laukia. Tyla truko 3-4 
minutes. Ir tada pasigirdo 
lakštingalos garsai. Po to kilo 
didelės ovacijos!" 

Brolio Viliaus klausėme 
daug, tame tarpe, kaip jis su
kūrė žodžius dainai „Atgimė 
Tėvyne " Daina buvo skirta 
Tautinei 1938 m. stovyklai. 
Br. Vilius papasakojo, jog bu
vo konkursas sukurti Tauti
nės stovyklos dainą, skirtą Tė
vynės Atgimimui, skautijos 
atgimimui ir svečiams. Jį pa
ragino parašyti. Jam pavyko. 
J i s pabrėžė, kad visuomet 
reikia paskatinti jaunuosius 
talentus. Tai labai svarbu. 

Visos kar tu su broliu 
Vilium užtraukėm nuostabią 
skautišką dainą „Atgimė 
Tėvyne". Dainavome ir kitas 
skautiškas dainas. Skautiškų 
dainų jis sukūrė apie 13. Kai 
paklausėme, kokią gražią 

Sekmadienio, rugsėjo 11d. 
sueigos darbotvarke buvo tu
rininga. Pirmiausia tylos mi
nute pagerbėme 2001 m. rug
sėjo 11-tos dienos JAV teroro 
aukas. Po to pranešimas — 
ataskaita sesių dalyvavusių 
Lietuvos Skaučių seserijos su
važiavime Ukmergėje. 

Šilta: buvo pasveikinta 
naujoji Seserijos vadovė Stefa 
Gedgaudienė. Sesė Levute pa
sakė, kad sesė Stefa priešino-

2002 m. rugpjūčio 10 d. 
Ukmergėje vyko Lietuvos Skau
čių seserijos suvažiavimas. 

Šeštadienį, rugpjūčio 10 d. 
suvažiavimą pradėdama Lie
tuvos Skaučių Seserijos Vy
riausioji skautininke Genė Ba-
ziene suvažiavimą pradėjo 
seserijos darbų a taskai ta . 
Nurodo tolimesnes veiklos 
vystymosi gaires. Apžvelgė 
nesklandumus. Nepaisant vi
sų sunkumų, žengiam pirmyn. 
Mūsų šūkis „Dievui. Tėvynei. 
Artimui!". 

Išreikšta padėka pirmajai 

skautišką dainą stovyklose 
Amerikoje skautai mėgo. savo 
gražiu, sodriu balsu jis pa
dainavo puikią dainą, kurią 
žadėjo mums užrašyti ir at
siųsti. 

Pasakojo brolis Vilius apie 
skautavimą Vokietijoje, apie 
savo art ist ine veiklą I s tatė 
„Figaro"). Juokėsi ir prašė to 
neminėti, nes jo vaidmuo buvo 
labai kuklus — karininko. 

O apie skaldymąsi pasakė: 
„Visur buvo skautų skaldy
mosi. Vokietijoje būnant skilo 
jūrų skautai, bet jie buvo 
draugiški, gerbė vieni kitus, 
kartu gražiai stovyklavome, 
leidom laikraštėlį keturiomis 
kalbomis 'sampervigelens"". 
Vadovavo skautas Čiapas. 

Lietuvių karo pabėgėlius 
vadino Displaced person — tai 
politiškai „užminuotas" žodis. 
Nekaltas žodis, o kiek politikos! 

Broliui Viliui, matyt, ir 
dabar širdį slegia pasitrauki
mas iš Tėvynės: 

„Aš pasitraukiau. Sedoj 
tada — 1944 metais buvo kau
tynės. Nepavyko. 1994 m. Jo
navoj. 'Lietuvos ryto' reporte
riai klausė apie Landsbergį, 
Bobelį... kodėl pabėgot iš Lie
tuvos?! Esu pripratęs prie žur
nalistų klausimų. Nepabėgau 
po Sedos kautynių su tankais. 
Aš atbulas, atsišaudydamas 
pasitraukiau į Vakarus'..." 

Sesė Kazytė: „Brolio Vi
liaus pasakymas, kad atsidūrė 
Vakaruose graužiamas sąži
nės... Tokia buvo Apvaizdos 
valia. Intelektualioji tautos 
dalis atsidūrė Vakaruose. Čia 
visų vienodi įnašai į mūsų 
Tautos bylą — ir tie. kurie 
buvo miškuose — partizanai ir 
ištremtieji į Sibirą, ir tie, 
kurie pasitraukė į Vakarus. 
Visi vienodai mylėjo Tėvynę". 

Išsklaidyti liūdną nuo
taiką broliui, sesė Viktorija 
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Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

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

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

tarus. Kalbame lietuviškai. 

\rtDASJ.NBflCKAS,M.D. 
KARDOLOGAS-SJRaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 Si , Oak. Lswn, IL 

TeL 706-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

JoHet.IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
VMMbOe !MfomfQM)m£MMffM0tGQR1 

energingai ir linksmai uždai
navo: „Sesės skautės, saulutė 
mums nušvito"... Visos jai pri
tarė, ir brolis Vilius nušvito, 
sako: ..Norit parodysiu, kaip 
laužo triuku pasinaudodavom, 
kaip atskirt dešinę nuo kai
rės". Čia jis pavaizdavo mums 
pratimą, kuris gal pravers 
stovykloje. 

Klausinėjome apie jo kū
rybą, stovyklavimą. Mielai 
pasakojo, dalinosi skautiška 
patirtimi. Paklaustas, ar skau
tas turi dalyvauti politikoje. 

PLANAI 2002-2003 VEIKLOS METAMS 
si: norėjo, kad jaunesnes prisi
imtų šias pareigas. Padėjėja 
Ramunė Sakalauskiene veikli, 
sumani. Jos abi sutiko savo 
darbus derinti. Sesė Stefa turi 
didelį patyrimą skautiškoje 
veikloje. Reikia tik Dievo 
prašyti suteikti jai sveikatos 
ir jėgų tęsti taip reikalingą 
Lietuvai skautišką darbą. 

Sudarėm planą. kaip 
švęsime savo draugovės de
šimtmetį kitais metais ( nuke-

liam į 2003 m. vasario 22 d.) 
Visą programą numatys ime 
ateinančioje sueigoje š. m. 
spalio 17 d. Ta diena pažymė
ta mums. kaip svarbi skau
tams diena, nes lygiai prieš 50 
metų (1952.10.17) mirė dr. 
Jurgis Alekna. J is daug nu
sipelnė skautybei. Nuo 1922 
m. jis buvo Lietuvos Skautų 
šefas iki tas pareigas perėmė 
tuometinis Lietuvos Respub
likos prezidentas A. Stulgins-

SESIŲ SUVAŽIAVIMAS UKMERGĖJE 
LSS Vyriausiai skautininkei 
Daivai Merkienei, s. Ramutei 
Sakalauskienei. LSS koordi
natorei v.s. Stefai Gedgau
dienei, s. Jurgitai Aniūnienei, 
s. Bronei Inokaitienei. vyr. 
skautei Zenonai Bružienei. Jos 
daug dirbo irjegų skyrė Sese
rijos reikalams. 

Susikaupimo minute pagerb
ta s. Audrone Tamulionytė-
Lentz 11944-2001). Netekome puikios 
seses. Su giliu liūdesiu prisime
nam ją. Amžinybėn išėjusią. 

Po to vyko suvažiavimo 
darbas, kurį pertraukdavo 

skautiškos eilės ir dainos. Visi 
atliko ataskaitas. Atstovavo iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Mū
sų draugovės ataskaitą patei
kė Levutė Benešiunaite. 

Ukmergiškiai skautai pui
kiai atliko skautiškas dainas: 
vadovavo ir gitara skambino 
brolis skautas klierikas Ginta
ras Blužas. 

Vilnietis Liudas Augaitis į 
šį suvažiavimą atvyko tiesiai 
iš stovyklos prie Panemunės. 
Ten labai graži vieta. Stovyk
loje buvo trys pamainos po 80 
vaikų Pranešė, kad viskas 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJUUOOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Center for Health, 
1200 & Yak, EMiurat, L 60126 

630-941-2609 

lhHLSĖKAaAUSKAS,MD. 
Vaikų gydytoją 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Kalbame lietavtskai 
6918W.ArcherAve.StB.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

atsakė, jog nedalyvavimas 
politikoje — jau pobtika. Svar
bu skleidimas žinių iš 
laikraščių. įdomesnius straips
nius atšviesti, platinti. 

Turiningai. įdomiai pa-
bendravom. įsidėmėtina suei
ga. Neeiline. Daug dar buvo 
galima parašyti. Padarė gra
žių nuotraukų. Brolis Vilius 
pakvietė mus į svečius į Vil
nių. Ir brolio Viliaus, Ir mūsų 
draugovės sesių buvo labai 
pakili nuotaika. Visi džiaugėsi 
tuo susitikimu. 

kis. J. Alekna palaidotas Kau
ne, Petrašiūnų kapinėse. Tą 
dieną aplankysime jo kapą, 
padėsime gėlių. Argi skautai 
gali pamiršti tokius garbingus 
žmones? Prisiminsime dėkin
gai ir pagarbiai. 

Tokie kol kas mūsų dar
bai ir užmojai. Belieka palin
kėti sau ir visiems skautams 
sėkmės mūsų darbuose Tė
vynei Lietuvai. 

vyko sėkmingai. O kokios Liu
do lietuviškos dainos! Jas dai
nuoja pri tardamas kanklėmis. 
Užsiklausyti galima! 

Ne vien dainavom, bet 
svarstėme, diskutavome. Buvo 
sudaryta nauja vadija. Balsų 
dauguma Lietuvos Skaučių se
serijos Vyriausia skautininke 
išrinkta v.s. Stefa Gedgaudiene, o 
jos pavaduotoja R. Sakalauskienė. 

Budėkime! 
SeseOlga Žilinskiene, 

metraštininke LSS vyr. 
skaučių draugovės „Aušra" 

Kaune 
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IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ FEDERACIJOS VEIKLOS 
2001 m. Kovo 11-tos proga, 

Lietuvos ambasadoje įvyku
siame susitikime ir pasirašy
tame pareiškime buvo susitar
ta dirbti kartu su: JAV Lie
tuvių Bendruomene, Ame
rikos Lietuvių Taryba — 
ALT-u, Lietuvos Vyčiais ir 
Lietuviais demokratais akci
joje, kad Lietuva būtų pa
kviesta į NATO. Š. m. rugsėjo 
20-22 d., nemažas būrys Ame
rikos Lietuvių respublikonų 
federacijos narių dalyvavo 
JAV LB XVI Tarybos sesijoje, 
kaip JAV LB Tarybos nariai ir 
rjugsėjo 20-tą, kaip Amerikos 
lietuvių respublikonų fe
deracijos nariai, JAV LB-nės 
visuomeninių reikalų tarybos 
suruoštoje „Visuomeninės 
veikloj dienos" programoje — 
konferencijoje, kuri vyko Dirk-
sen Senato pastate, Washing-
ton, DC. Ten pranešimus 
padarė: „NATO praplėtimo 
stovis JAV Senate", — sena
torius Richard Durbin; „Rytų 
Europos tautų koalicijos rolė 
NATO plėtimui" — Casimir 
Lenard — Amerikos Lenkų 
kongreso direktorius, Wa-
shington, „NATO praplėtimo 
statusas ir ateities ėjimai", — 
dr. Mike Haltzel, JAV Se
nato užsienio reikalams ko
miteto Europos skyriaus na
rys. 

Pranešėjai mus informavo, 
kad Lietuva yra pirmaujančių 
eilėse būti pakviesta ir dabar 
jau vyksta galutiniai paruo
šiamieji procesai, kad tas 
įvyktų š. m. lapkričio 22 d. 
NATO narių suvažiavime, 
Prahoje. Perspėjo nenutraukti 
akcijos, kuri dabar daroma, 
nes gali įvykti visokių neti
kėtumų. Senatorius Richard 
Durbin, kuris buvo vienas iš 
konferencijos prelegentų, tiki
si kartu su prezidentu George 
W. Bush lapkričio 23-čią, ap
silankyti Lietuvoje. Išklausę 
pranešimus, lankėme- senato
riaus ir Atstovų rūmų narius, 
padėkodami ir prašydami 

juos toliau remti Lietuvos pas
tangas būti pakviestai į NATO. 

Ta proga š. m. rugsėjo 21 
d. Amerikos Lietuvių respub
likonų federacija turėjo atski
rą suvažiavimą, kuriame da
lyvavo atstovai iš California, 
Illinois, Ohio, Virginia, Mari-
land, Indiana ir Michigan vals
tijų. Amerikos Lietuvių res
publikonų federacija turi savo 
skyrius ir veiklos koordinato
rius vienuolikoje valstijų. 

Suvažiavime buvo aptarti 
organizaciniai reikalai ir pri
imti įvairūs nutarimai. Suva
žiavimas antrai kadencijai 
perrinko federacijos vadovybe: 
Jonas Urbonas — pirmininkas 
(Michigan); Vytautas Vidu
giris — 1-mas vicepirmi
ninkas (California); dr. Myko
las Pakštys — 2-as vicepir
mininkas (Virginia); Saulius 
Anužis — 3-čias vicepir
mininkas (Michigan); Vytas 
Petrulis — iždininkas (Michi
gan); Audronė Pakštienė — 
sekretorė ir koordinatorė NATO 
reikalams (Virginia). 

Pasisakymai ir nutarimai 

Amerikos Lietuvių res
publikonų federacija suva
žiavime, įvykusiame 2002 m. 
rugsėjo 21 d. Washington, 
D.C., padarė šiuos nutarimus 
ir pasisakymus: 

a. Lietuvos prezidento rin
kimai. 

Amerikos Lietuvių res
publikonų federacijos suva
žiavimas, apsvarstęs esamą 
padėtį, nutarė remti preziden
tą Valdą Adamkų antrajai ka
dencijai į Lietuvos preziden
tus. 

Motyvai: prezidentas Val
das Adamkus turi per 30 metų 
patirties aukštos valdžios 
pareigose Amerikoje ir Lie
tuvoje. Lietuvai reikia patyru
sio vadovo, kuris svarbus 
Lietuvai integruojantis į Va
karų demokratines struktū
ras. Ypač dabar, kada Lietuva 

DRAUGAS, 2002 m. spalio 9 d., trečiadienis 

Bromus Nainys 

Naujo pilietybės įstatymo 
reikšmė 
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yra pakelyje Įsijungti Į Eu
ropos Sąjungą ir NATO, kad 
būtų išlaikytas bendras vals
tybinis pastovumas ir daugu
mas bei toliau vystomas 
Lietuvos ekonomikos progre
sas, Lietuvos žmonių gerovei. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pradėjo savo politinį ke
lią Amerikos Respublikonų 
partijoje. Buvo Amerikos Lie
tuvių respublikonų federaci
jos narys. Yra tarptautiniai 
gerbiamas valstybės vadovas 
ir vadovaujasi mūsų bendrais 
laisvės demokratiniais princi
pais ir vertybėmis. Todėl Ame
rikos Lietuvių respublikonų 
federacija ir jos vadovybė, 
remia prezidentą Valdą 
Adamkų antrai kadencijai į 
Lietuvos prezidentus, prašo 
savo narius ir visus Amerikos 
lietuvius remti prezidentą 
Valdą Adamkų savo balsais 
bei aukomis, gausiai dalyvauti 
rinkiminėje akcijoje, balsuoti. 

b. Nepiliečių balsavimas ir 
kandidatavimas Lietuvos sa
vivaldybių rinkimuose. 

Amerikos Lietuvių respub
likonų federacijos suvažiavi
mas išreiškia susirūpinimą 
dėl Lietuvos Seime pravesto 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos #119 straipsnio pa

keitimo, kur.s leis ir ne 
Lietuvos piliečiams, ( pabrė
žiame „ir m Lietuvos pilie
čiams"), balsuoti bei būti 
renkamiems savivaldybių rin
kimuose. Toks Lietuvos Res
publikos Konstitucijos #119 
str. pakeitimas nuvertino Lie
tuvos Respublikos pilietybę ir 
nesiderina su Vakarų pasau
lyje naudojamais rinkimų pro
cesais. Tikime, kad šis Lie
tuvos Respublikos Konstitu
cijoje pravestas pakeitimas 
bus atitaisytas. 

c. Karas prieš teroristus. 
Amerikos Lietuvių res

publikonų federacijos suva
žiavimas, apsvarstęs esamą 
tarptautinę padėtį ir karą 
prieš teroristus, pritaria JAV 
prezidento George W. Bush 
vedamai kovos linijai prieš te
roristus bei valstybes, kurios 
teroristus remia. Pritaria jo 
naudojamiems diplomatiniams 
ėjimams ir panaudojimui visų 
reikalingų priemonių kovai 
prieš terorizmą, kad būtų 
atstatytas Amerikoje ir pasau
lyje saugumas ir taika. 

d. Amerikos rinkimai. 
Raginame visus mūsų 

federacijos narius ir visus pri
tariančius Amerikos Respub
likonų partijos vedamai vi

daus bei tarptautinei linijai, 
aktyviai įsijungti į rinkiminę 
akciją, ypač į tų kandidatų, 
kurie palankūs mūsų reika
lams. Išskirtinai kviečiame 
paremti JAV Kongreso nario 
John Shimkus perrinkimą į 
JAV Kongresą bei visus ak
tyviai dalyvauti rinkimuose ir 
lapkričio 5-tą pabalsuoti. 

Janas Urbonas 
Amerikos Lietuvių 

respublikonų federacijos 
valdyba 

* Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDP) inter
nete svetainėje informacija pa
teikiama net 14 kalbų, tarp jų 
arabų ir kinų. Šį naują infor
macinių technologijų rekordą 
penktadieny Seime užregis
travo Lietuvos rekordų agen
tūra „Factum*. Iki šiol geriau
sias šios srities rekordas pri
klausė viešbučio „Baltpark" 
svetainei, kurioje informacija 
teikiama 9 užsienio kalbomis. 
LSDP internete svetainėje in
formacija apie partiją skelbia
ma arabų, kinų, hebrajų, estų, 
prancūzų, vokiečių, italų, lat
vių, lenkų, rusų, ispanų, šve
dų, anglų ir lietuvių kalbomis. 

LAISVĖS GYNĖJŲ SĄSKRYDIS „LAISVĖS UGNIS ATEITIES KARTOMS" 
Rugpjūčio 3 d. Ariogaloje, 

Dubysos slėnyje, vyko dvylik
tasis tarptautinis Laisvės 
gynėjų sąskrydis „Laisvės 
ugnis — ateities kartoms". 
Šiemet sąskrydį globojo Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Renginį organizavo 
Nepriklausomybės gynėjų lab
daros ir paramos fondas 
„Balsas", generaliniai rėmėjai 
buvo Krašto apsaugos minis
terija, Lietuvos radijas ir tele
vizija, Kauno apskrities 
viršininko administracija bei 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. 

Šventė buvo pradėta šv. 
Mišiomis už Lietuvos laisvės ir 

teisingumo gynėjus. Kaip per
nai, jų koncelebracijai vadova
vo Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arkiv. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, kartu 
su ganytoju Mišias aukojo jo 
generalvikaras dr. kun. Jonas 
Ivanauskas, kun. Robertas 
Grigas, kun. Virginijus Rut-
kūnas, kun. Gintautas Jan
kauskas, kun. Viktoras Aukš
takalnis, kun. Algirdas Pasi-
lauskas. Sakydamas pamokslą 
arkiv. S. Tamkevičius akcen
tavo, jog Lietuvos laisvės gy
nėjų dvasia padėjo iškovoti ir 
šiandien įtvirtinti laisvę, ir 
tikėjimas Dievu yra tas kelias, 
kuriuo turinre eiti gerovės Imk. 

Po Mišių į sąskrydžio da
lyvius kreipėsi buvęs Vilniaus 
visuomeninio tribunolo pirmi
ninkas advokatas Vytautas 
Zabiela. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, sveikin
damas laisvės gynėjus, sakė, 
kad Lietuva bus stipri, jei ją 
statysime ant tvirtų moralės 
pagrindų, laisvės pamokas 
perduodami jaunajai kartai. 
Prezidentui buvo įteiktas sim
bolinis Laisvės varpas su dvy
lika mažų varpelių ir knyga 
„Antikomunistinis kongresas 
ir Tribunolo procesas". 

Sąskrydžio dalyvius taip 
pat sveikino Seimo narys prof. 
Vytautas Landsbergis, Lietu

vos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas dr. 
Povilas Jakučionis, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio prezidiumo 
pirmininkas divizijos kapi
tonas Jonas Čeponis. Lietuvos 
jaunimo vardu žodį tarė 
Mindaugas Kiznis, Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos 
prezidentas. Renginyje daly
vavo Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir 
švietimo ministras Algirdas 
Monkevičius, Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas 
Jonas Kronkaitis, Kauno 

apskrities ir Raseinių rajono 
vadovai, komunistinę okupaci
ją patyrusių šalių — Vokie
tijos, Lenkijos, Čekijos, 
Estijos, Latvijos ir kt. — atsto
vai. { sąskrydį atvyko ir likę 
gyvi 1941-ųjų ir vėlesnių metų 
tremtiniai, Lietuvos parti
zanai, Sausio 13osios dalyviai 
ir kt. Šventės metu koncertavo 
jungtinis tremtinių choras, 
populiari jaunimo grupė „Ba
varija", vyko konkursai, buvo 
leidžiami aitvarai, aukštą 
pilotažą demonstravo karinių 
oro pajėgų lėktuvai, buvo 
uždegtas draugystės laužas. 
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„Lietuvos pilietis yra 
kiekvienas nuolat Lietuvoje 
gyvenantis žmogus ir kiek
vienas lietuvis, nepaisant, 
kada ir kokiomis aplinky
bėmis tas lietuvis būtų iš 
Lietuvos išvykęs, kur ir kada 
būtų gimęs, kokios jis būtų 
kartos, kokiame krašte jis 
gyventų, kokios valstybės pi
lietybę jis turėtų. Lietuvio 
sąvoka —jo lietuviška kilmė. 
kraujo giminystė" — skelbė 
1992 metais išrinkta PLB 
valdyba ir tokiai sąvokai ati
tinkančio pilietybės įstatymo 
užsimojo siekti. Tokio įstaty
mo nuo pat Lietuvos neprik
lausomybės pradžios reikala
vo ir „Pasaulio lietuvio" re
dakcija ir dalinį pilietybės 
pripažinimą užsienio lietu
viams laimėjo 1991 m. gruo
džio mėnesį Lietuvos Seimo 
sprendimu. PLB valdybos pa
stangomis per jos kadencijos 
laikotarpį įvyko net trys 
Pilietybės įstatymo pakeiti
mai — papildymai, ir kadenci
ją baigdama 1997 m., ji buvo 
iškovojusi pilietybę iš Lie
tuvos išvykusiems, jos piliety
bę turėjusiems, lietuvių kil
mės asmenims, jų vaikams bei 
vaikaičiams, net ir įsigiju
siems jų gyvenamų kraštų pi
lietybes. Jstatymas, aptarian
tis Lietuvos pilietybės netu
rėjusių užsienio lietuvių klau
simą, liko miglotas. Dabar
tinės JAV LB — Lietuvos 
Seimo komisijos pastangomis 
buvo išrūpinta teisė į Lietuvos 
pilietybę ir niekada jos netu
rėjusiems užsienio lietuviams. 
taip pat išsaugota ir dabar iš 
Lietuvos išvykusiems trečia-
bangiams, nors ir įsigiju
siems kitų kraštų pilietybes. 
Visiems — iki ketvirtos kartos 
iš Lietuvos išvykusiems jos 
piliečiams, jų vaikams, vai
kaičiams, provaikaičiams. 

Tai apytikriai atitinka 
1992-1997 m. kadencijos PLB 
valdybos užsimotą tikslą. Tad 
lieka tik klausimas: ką toji 
Lietuvos pilietybė užsienyje 
gyvenantiems lietuviams — 
kiti vadina juos lietuvių kil
mės asmenimis — reiškia? Ką 
reiškia atskiram lietuviui, 
Lietuvos valstybei, lietuvių 
tautai. Kam ir kokia iš to 
nauda? 

Atsakymas nelengvas, rei
kalaujantis gal net išsamios 
studijos, tačiau, nors apytik
riai bandant į jį atsakyti, pir
miau reikia atsakyti į kitą 
klausimą: kas ir kokios nau
dos ieškojo? Tuometinė valdy
ba tikėjosi juo sustiprinti lie
tuvių tautą, ypač jos užsienyje 
gyvenančių dalį? Ar naujas 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
(1920-1939 m.) 
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Po to be potvarkių, var
žančių privačias lietuviškas 
mokyklas, prasidėjo areštai 
dėl „antivalstybines veiklos" 
Vilnijoje. 120 lietuvių draugi
jų veikėjų suimta, 12 ištremta 
į Lietuvą. Buvo daromos kra
tos draugijų centruose, priva
čių asmenų butuose, bend
rabučiuose, net ir kaimo žmo
nės buvo areštuojami. 

Trečiojo 10-mečio pabaigo
je atmosfer* Vilnijoje keitėsi, 
tarsi giedriame danguje griau-
dėtų perkūnas ir žaibais. 
Lenkai organizavo prieš lietu
vius įvairiais frontais repre
sinę akciją. Vaivada Bocians-
kis uždraudė lietuviam 30 km 
atstumu nuo sienos naudotis 
radijo imtuvais, siekiant slo
pinti iš Kauno transliuojamą 
laidą. Tuo pačiu laiku lenkai 

įvedė laidą „Chvrilka litewska" 
(lietuviška valandėlė) lietuvių 
ir lenkų kalba. Vilniaus lietu
viškų laikraščių redakcijoms 
uždraudė vartoti laikraščio 
pavadinimą „Nepriklausomoji 
Lietuva", nevartoti antraštėse 
pavadinimo „Vilniaus kraš
tas". Uždraudė platinti spau
dą, jei bent viename jos 
numerių pasirodytų antilen
kiškos tendencijos. Vaivados 
Bocianskio ir metropolito 
Jalbžikovskio nuomone — 
kensmingiausią antivalsty
binę veiklą vykdė lietuviai 
kunigai ir jų patarnautojai 
Stengėsi jiems nepripažinti 
Lenkijos pilietybės, o juos 
perkelti į giliausią šalies 
vietovę, į nelietuvių visuo
menę. Į iškeltųjų vietas skyrė 
lenkus šiek tiek mokančius 

lietuvių kalbą. 
Už nežymius higienos ar 

priešgaisrinius nusižengi
mus, jiems susitarus su ad
ministracija, lietuvius baudė 
kuo didesnėmis baudomis už 
„antivalstybinę veiklą". Tokiu 
nusikaltimu Švenčionių rajone 
nubaudė net 1,879 kaimo žmo
nes. Pasienio zonoje 30 km 
atstumu nuo sienos buvo 
iškeldinti iš savo gimtųjų 
žemių net 28 lietuvių veikėjai. 
Tai daugiausia mokytojai, 
kunigai ir net kaimo žmonės, 
neva jie prieštaravo Lenkijos 
įstatymams. Jie tyčiojosi iš 
mūsų, kad ir Lietuvos visuo
menė užmiršo Vilnijos lietu
vius ir nesiruošia ginti savo 
„brolių". Net ir aršusis vaivada 
pasibjaurėjo tokia Gedimino 
miesto lenkų pozicija lietuvių 
atžvilgiu. Tokia tendencinga 
spauda prieš lietuvius pasipik
tino „Przegląd VVilenskf (Vil
niaus apžvalga). Tokios akci
jos metu Vilnijos lietuviai pa
sijuto nesaugiai, tačiau ryžosi 
viską ištverti. 

Ši represinė akcija neliko 
nepastebėta Lietuvoje. Lietu
vos broliai mūsų vienų nepa
liko bėdoje. Ypač tokia lietuvių 
padėtimi piktinosi spauda — 
Šaulių „Trimitas". Jis rašė 
„Bocianskis treti metai alina ir 
terioja Vilniaus kraštą, terori
zuoja lietuvius gyventojus, 
liguistu uolumu raudamas iš 
okupuotos žemės lietuvybės 
šaknis". Lietuvos veikėjai pa
reiškė „padarys kuo toliausiai 
siekiančias išvadas, kurios 
pirmiausia palies Lietuvoje 
lenkų organizacijas, bet tokiu 
būdu, kad Lietuvai nebūtų 
galima prikišti, jog ji ėmėsi 
atsakomųjų veiksmų". 

Kaune studentai organiza
vo mitingus, reikalavo paša
linti lenkus studentus iš Vy
tauto Didžiojo universiteto, 
ėmėsi griežčiau kontroliuoti 
įvairių lenkų draugijų veiklą, 
iškėlė būtinybę valdybos na
riams mokėti lietuvių kalba, 
apribojo laikraščių turini ir 
kita. 

Ne iš kelmo spirtas Vil

nijos lietuvis, kad jis pasiduo
tų vargams. Kas dieną po sun
kių darbų jaunimas susibur
davo lietuviškai dainai. Kar
tais skambėdavo jos nostalgiš
ki posmai „Leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus"..., o dažniau
siai dainos posmai kovingi 
„Kur lygūs laukai, snaudžia 
tamsūs miškai", „Augo girioj 
ąžuolėlis"... Svajingi, jausmin
gi — „Lietuva brangi", „Kur 
bėgo Šešupė". Apdainuodavom 
narsuolius Darių ir Girėną ir 
daug kitų dainų. Šio epochos 
dainiaus — Maironio posmai 
palaikė mūsų patriotinius 
jausmus. 

Vilniečiai nenuleido rankų 
ir priešinosi kiek įmanydami. 
Tarp Vilnijos kaimo lietuvių 
veikė 5 sekcijos: sporto, kata
likų, moterų, visuomenininkų 
ir dramos. Aktyviausia buvo 
sporto sekcija, todėl ir lenkai 
greičiausiai nutraukė jos veik
la. Ypač aktyviai pasireiškė 
dramos sekcija 1936 m ji vir
to profesionaliu Vilniaus teat
ru. Jo vadovai — A. Krutulys. 

Šis teatras pastatė garsiu 
veikalų: A. Keturakio „Ame
rika pirtyje". Vaičiūno „Patrio
tai", J. Čiurlionienės-Kyman
taitės „Pinigėliai", „Aušros 
sūnūs". J. Kanopkos Judas Is-
karijotas", S. Matijošaičio 
„Varpininkai", M. Šikšnio, „Pi
lėnų kunigaikštis", V. Vydūno 
„Kitaip praamžis lėmė" ir dau
gel kitų kūrinių. Veikaluose 
vyravo istorinės, patriotines 
temos. 1930-1938 m. dramos 
sekcija parengė 274 spektak
lius, 80 pjesių. Tas poveikis 
visuomenei buvo labai didelis. 

1935 m. įsteigta lietuvių 
inteligentų bičiuliškas „Romu
vos" klubas. Jo iniciatoriai: 
pirmininkas J. Maceika, na
riai — A. Juknevičius, kom
pozitorius J. Sinius, pedagoge 
Taškūnaite. S. Urbonavičius ir 
kt. Tai pozityvus žingsnis ban
dantis sureguliuoti santykius 
su Lietuva, tačiau lenkai vis 
tiek teigė .kad griežtas kursas 
lietuvių atžvilgiu tur !n: 
tęsiamas, to reikalam.i i<-tiku 
sumetimai Lenkai i.nkt's: 

įstatymas į tuos lūkesčius at
lieps? O tai šis tas jau ir paaiš
kėti turėjo, nes praktiškai 
jis veikia jau nuo 1997 metų. 
Lietuvių Bendruomenes vyk
domam lietuvybės išlaikymo 
darbui tarp užsienyje gyve
nančių lietuvių silpnėjant, 
buvo tikėtasi stiprios pagalbos 
iš Lietuvos. Kiek ir kokios iš 
ten atėjo? Jūs čia didesni 
patriotai negu mes, teigė 
mums įvairių pakopų tėvy
nainiai, ir netrukus pajutome, 
kad čia yra daug tiesos: lietu
vių tauta savo valstybėje yra 
beveik tokia pat našlaitė, kaip 
ir užsienio lietuviai svetimuo
se vandenyse. Ji dabar tik 
pilietinama. pasaulietinama, 
virkdoma už kitataučių kan
čias. Tauta, už kurią kovojo 
ir žuvo partizanai, kentėjo ir 
mirė tremtiniai, kalėjo po
grindžio veikėjai, dabar — 
Lietuvoje valstybės šalikėly. 
Trylika metų pilietininkų 
auklėti jauni lietuviai tūks
tančiais iš jos bėga, nes di
džiausia su gimtine rišanti 
vertybė, prigimtinės bendruo
menės — tautos prasmė pra
rasta. Prieš savaitę Čikagos 
apylinkėse lankęsis vienas 
didžiųjų Lietuvos vadovų, Vy
tautas Landsbergis, paklaus
tas apie tautinį jaunimo auk
lėjimą Lietuvoje, tiesiog mojo į 
tai ranka. Menkniekis, dėl 
kurio kitataučiai mus gali tik 
naciais ir fašistais apšaukti, 
apytikriai toks buvojo atsaky
mas. Ir tokie stulbinantys nu
siteikimai sklinda iš daugelio 
Lietuvos aukštųjų vadų. Ir iš 
tų. už kuriuos mes sakom bal
suosią ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. 

Ar bereikia didesnės nesą
monės — tautinį jaunimo 
auklėjimą trenkti patvorin, 
kad kokie nors antitaučiai — 
antilietuviai neapšauktu mū
sų naciais ir fašistais? Pagal 
tokį idiotizmą, juk mes, rau
donojo okupanto iš tėvynės iš
vyti lietuviai, naciai ir fašistai 
esame daugiau kaip pusšimtį 
metų. Nes, pasirašę Lietuvių 
Chartą. tą tautybės išlaikymo 
evangeliją, pagal ją susiorga
nizavę į Lietuvių Bendruo
menę, sukūrę lietuviško švie
timo sistema, organizacijas, 
puoselėdami tautinę kultūrą. 
visą tą laikotarpi tik jaunime 
tautiniu auklėjimu užsiėmę, 
argi nesame tokio aptarimo 
puikiausias pavyzdys? Ką 
tad begali reikšti ir tas mus 
džiuginantis pilietybes Įstaty
mas, kai Lietuvos vadovai ir 
toliau visokias pilietines, pa
saulietines visuomenes kuria, 
ir tauta jiems nė motais0 

nuomonės, kad spaudimas lie
tuviams privers Lietuvą su 
Lenkija derėtis. 

1938 m. paaištrejo tar
pusavio santykiai po incidento 
Marcinkonių pasienyje, kai 
kovo 10 d. buvo nušautas len
kų kareivis Stanislavas Sera
finas. Kovo 17 dienai Lietuvai 
įteikta nota. kurią Lietuva 
pnemė. A. Smetona. Lietuvos 
prezidentas, pripažino būti
numą pradėti derybas diplo
matiniu keliu, tik ne Vilniaus 
išsižadėjimo kaina Taip už
simezgė Lietuvos-Lenkijos dip
lomatiniai santykiai. Susitar
ta del pašto ryšių, dėl susi
siekimo geležinkeliu, navigaci
ja Nemunu, sudaryta preky
bos sutartis. To pasėkoje su
mažėjo tarpusavio bendravimo 
įtampa. J „Romuvos" klubą at
vykdavo lietuviai iš Lietuvos, 
užsimezgė politiniai kultū
riniai ir asmeniniai ryšiai. 
Leista J. Siniaus vadovauja
mam „Varpas" chorui lankytis 
Lietuvoje. 

BUH d*»ugiau 
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AUKA 

Skirta ii. Rudienei 

Nulinko galvos tarp begalybės gniaužtų, 
Vos kvapą atgauna aplinkos ženklai. 
Tarp uolų ir ledynų nugludinti 
Nulūžusiom burėm vos juda laivai. 

Apsikabina jausmas nuskriaustuosius, 
Nepailsta meilė į naktį išvarytiems 
Ir atverti vartai vilčiai ateities. 

Be kelrodžių pelkės išbraidyta, 
Surasta ir paglostyta širdis nužmoginta, 
Išdžiovintos ašaros it saulės ryto rasų 
Ant pievų sutryptų 
Dykynėj atgaivinta, pagirdyta 
Ištroškusi gyvastis, nesuradusi oazės. 

Išbraukytas beviltiškas skausmas ir nelaimių raštas 
Išmestos vargo perpildytos dienos, 
Surastas drabužis tarp gatvių varguoliams 
Ir šaltis užleido šilumai kėdę, 
Ranka paduota raupsuotam skenduoliui, 
Išbučiuotas sielvartas prie mirties šešėlio! 

Saulės švieskričiai alsuoja amžinybe, 
Užmiršimu savęs be iškilių etikečių, 
Paaukota širdim, kuri viena teturėta. 
Kas liko savy atiduota paliktiems varge! 

Jonas Šalna 

PRADŽIUGINO KELIONĖ 
IR STRAIPSNIAI 

Seniai, seniai man žino
mas Marijos Remienės vardas. 
Dar nuo LF kūrybos pradžios, 
kurio reikalais darbavotės . 
Lietuvių fondas susikūrė ir 
augo. Mes j au t ėme šio su
dėtingo darbo sunkumus, bet 
t ik iš dalies prie jo te-
prisidėjome. Dienos su metais 
bėgo ir Lietuvių fondas išaugo 
j milijonus dolerių, o M. Re
mienės darbai pakrypo kita 
linkme. Juk visi darbai yra 
labai svarbūs. 

Dažnai matyti spaudoje 
ją besidarbuojančią šen bei 

ten. Ir vis organizaciniame vi
suomenės sambūryje. Tai pa
sigėrėtina bei naudinga visuo
meninė veikla. Visi jaučiame 
tą svarbią gyvenimo jungtį, į 
kurią ji deda tiek daug pas
tangų. 

Tačiau dabar mane labiau
siai pradžiugino, su palydo
vėmis Audrone Škiudaite ir 
Aušrele Sakalai te , kelionė į 
mūsų tautos išeivijos praeitį, 
rytinį Amerikos kraštą, Bal-
timorės ir Pennsylvanijos apy
linkes. Į šias vietoves mūsų 
tautiečiai įžengė veik prieš 
100 metų ir per sunkų darbą 
bei prakaitą kūrė pamatus 
savo gyvenimui. O kar tu tame 

veiksme kūrėsi ir mūsų 
ateitis. 

Gėriuosi tinkamu bei rea
liu A. Škiudaites pristatymu 
tų žmonių veržimosi į priekį, 
nepaisant, kokiais „plokščia-
galviais" juos vadino. Nebū
tinai žmogus turi būti su aukš
tuoju mokslu, kad būtų kul
tūr ingas ir sau, ir kitiems. 
Pennsylvanijoje ir Baltimorėje 
darbai buvo sunkūs, sveikatai 
kenksmingi, tačiau niekas į 
tai nekreipė dėmesio. 

Sveikinu ekspediciją į pra
eitį, renkančią realią medžia
gą apie tautos emigraciją, apie 
tvirtą ryžtą nepalūžti. O štai 
ir mums šių žmonių dėka buvo 
atvertas kelias į Ameriką. Be 
jų veiklos būtume nudardėję į 
Rytus. Kažin ar 1918-ųjų 
metų nepriklausomybė be jų 
pagalbos būtų virtusi tikrove. 

Rinkite ir toliau šios tau
tos palikimą išbarstytą pla
čiame pasaulyje. J u k mūsų 
visur esama. Neduokim pra
žūti bei leisti kitiem pasi
naudoti savos tautos deiman
čiukais. Iš po A. Škiudaites ra
šymo plunksnos jie sužibės — 
atgis. 

Agutė Tiškuvienė 
Lemont, IL 

JUNGTIS — IŠ VIRŠAUS 
IR IŠ APAČIOS 

LB KV pirmininko A. Ge-
čio š.m. rugsėjo 17 d. „Draugo" 
vedamajame išreikštas drą
sus, pragmatiškas skatinimas, 
JAV LB-ei ir ALTui jungtis 
ragina galvoti ir apie kitus ga
limus organizacinius vieni
j imus iš kito galo. 

Prieš metus mano apsigy
ventoje Daytona Beach, FL., 
apylinkėje yra dvi visuome
ninės organizacijos, kurios 
ta rnauja visiškai ta i pačiai 
lietuvių sudėčiai: tai JAV LB 
apylinkė ir Lietuvių klubas. 
Abi organizacijukės (žmonių 
skaičiumi jos t ikrai mažos) 
„dalinasi" beveik kas mėnesį 
t radiciniais renginiais, abi 

savo ižduose panašiai turi po 
kelis tūkstančius dolerių. Di
džiausias ir vienintelis skirtu
mas glūdi tame. kad abu vie
netai atskirai renka a tski ras 
valdybas (o jose norinčių ir 
galinčių talkininkauti vietinių 
pensininkų vis trūksta). . . Siū
lau šiems vienetams jungt is ar 
— kaip A. Gecv> sako — vie
nytis. 

Kad šių vienetų susivieni
j imas kai kam nepasirodytų 
per staigiai sukrečiantis , siū
lau anestezinę eigą: į abi val
dybas išrinkime tuos pačius 
žmones! Kadang; abu vienetai 
r inkimus praveda metų 
pabaigoje, tai dabar, ačiū A. 
Gečiui, pats laikas apie ta i 
kalbėti. Iš tų pačių žmonių 
sudarytos dvi valdybos galės 
„kartu" posėdžiauti ir, kaip iki 
šiol, visą veiklą vesti. Vėliau 
bus galima „vienyti" iždą ir 
galvoti apie bendrą pavadi
nimą — pvz., „Daytona Beach 
lietuvių susivienij imas", 
DBLS. 

Puiku, kad A. Gečys drą
siai, nekasdieniškai pasisakė. 
Čia išreiškiau savo asmeninę 
nuomonę, nieko bendra netu
rinčią su mano pareigomis DB 
LB apylinkės vaidyboje. 

Antanas Dundzila 
Port Orange, FL. 

TAS NELEMTAS JAV 
PAŠTAS... 

Tikriausiai pats blogiau
sias paštas yra Brazilijoje. Kai 
dukra buvo laimėjusi Fulb-
right stipendiją ;r mokėsi Sao 
Paule, o paskui įsijungė į tai
kos korpusą Ricife, s tebuklas 
įvykdavo, jeigu ji gaudavo mū
sų laišką... 

Kažkur kažkada teko gir
dėti, jog Lenkijos paš tas . . . 
„tinka tik paukščiams", kaip 
mėgsta išsireikšti amerikiečiai. 

Pasirodo, :r Kanada negali 
pasigir t i savo paš tu . Tuo 
beveik įsitikinau susirašinė-
dama su brolio šeima. 

O kaip JAV? Varge mano! 

Norisi tiesiog šaukti iš 
pasipikt inimo. . . Ypač pasta
ruoju metu.. . Tikras siaubas!! 

Prieš porą savaičių vienas 
..Draugo" numeris „dingo be 
žinios". Šiandien šeštadienis, o 
praėjusios savaitės trečiadie
nio bei šeštadienio numeriai 
dar kažkur plasnoja... (jei iš 
viso atsiras!). O šios savaitės 
(pati save subaru - ne
juokauk!) - tegautas tik antra
dienio numeris . 

Iš Londono, Anglijos, siun
tinys atėjo per 2 dienas, laiš
kas iš Japonijos - per 5 dienas, 
laiškas iš Lietuvos - per 7 
dienas, o mano rašytas laiškas 
„Draugą" pasiekė per... 8 dienas. 

Gai la „Draugo"! Toks 
„pa ta rnavimas" jam tikrai ne
pasitarnauja. . . Optimistas pa
saky tų : galėtų būti ir blo
giau... Peršasi vienintele išei
tis: jeigu „Draugo" administ
racija pakeltų kainą ir siun
t inėtų laikraštį pirmąja klase. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

N E VISI DOMISI 
„ŠILUVOS" ATLAIDAIS 

Žurnal is te Audrone V. Škiu
da i t e išsamiai „Drauge" 
aprašė Šiluvos atlaidus, skir
tus Šv. Mergelės Marijos gar
bei. Iškilminga procesija pra
sidėjo iš Maria gimnazijos 
kiemo ir vyko į Lietuvių kate
drą, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos didingus. 
Dievo garbei skirtus, namus 
padėkos maldai. 

A. V. Škiudaite pažymėjo, 
kad anksčiau į šiuos atlaidus 
rinkdavosi visa lietuviškoji Či
kaga, nepaisant, kur gyveno. 
Kun . G in ta ra s Lengvinas, 
a tvykęs iš Lietuvos at laidų 
p raved imui , t a ip pat pa
žymėjo, kad Lietuvoje tūks
tančiai maldininkų, palikę sa
vo darbus , atvyko iš tolimų 
kaimų ir miestelių į Šiluvos 
a t la idus , kad galėtų pasimels
ti, padėkoti Dievui ir Marijai 
už su te ik t a s malones. Kun. 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l e 

PAKARTOJAME RECEPTĄ 
Praėjusios savai tės t re 

čiadienio „Šeimininkių kerte
lėje" viename recepte — »,Py-
ragas su obuoliais" — yra klai
da: praleistas sviestas, todėl 
pakartojame šio recepto sudėtį 
ir atsiprašome, jeigu kam ne
pavyko iškepti, pasinaudojus 
anuo receptu: 

1 gabaliukas mielių (arba 
1 pakelis džiovintų mielių) 

2 šaukštai šilto vandens 
2 šaukštai cukraus 
1 lazdelė (1/4 sv.) sviesto 

arba margarino (buvo praleis
tas) 

1 truputį suplaktas kiauši
nis 

1/2 puod. pieno — įkaitin
to ir atšaldyto 

1/2 šaukštelio druskos 
2 puod. miltų 
Visi kiti nurodymai ir pa

tarimai — tie patys, kaip buvo 
išspausdinti, todėl jų nekar
tosime. 

ŽUVIES „FILE* SU 
GRYBAIS 

1 sv. šviežių grybų (tik 
„kepurėlių", be kotų) 

6 šaukštai sviesto 
2 svarai žuvies ..filė" 
1/2 puod. nesaldaus <dry) 

vyno arba vandens 
2 šaukštai citrinos sulčių 
2 šaukštai miltų 
1/2 puod. grietinėlės arba 

pieno 
druskos, maltų pipirų 
Grybus nuplauti , nusau

sinti. Puse grybų supjaustyti 
išilgai ir pakepinti koptnvejr 

su 2 šaukštais sviesto, nuolat 
maišant. Padėti į šalį. Kitą 
pusę grybų smulkiai sukapoti, 
pakepinti 2 šaukštuose svieste 
kol pagels. Ant žuvies „filė" 
užbarstyti druskos ir pipirų, 
apdėti pakepinta is , sukapo
tais grybais, suvynioti į vole
lius, sudėti į riebalais išteptą 
indą, užpilti vynu (arba van
deniu) ir citrinos sultimis. 

Kepti uždengtą įkaitintoje 
orkaitėje (350 laipsnių F) apie 
45 minutes. Iškepus nupilti 
susidariusį skystį . Mažame 
puode sumaišyt i mil tus su 
nedideliu kiekiu to skysčio, 
pamažu pilti l ikusį karštą 
skystį, nuolat maišant . Virti 
maišant, kol sut i rš tės . 

Nuimti nuo liepsnos, įpilti 
pieną ir supjaustytus pakepin
tus grybus. Išmaišius pakai
tinti , bet neužvir t i . Padažą 
užpilti an t žuvies. 

JAUTIENOS KEPSNYS 
(Chucksteak) 

1 gabalas jaut ienos (apie 1 
colio storio „Chuck steak") 

1 dėžutė grybų sriubos 
(cream of mushroom soup) 

1 pakelis „dry onion soup 
mix" 

3 vidutinio dydžio morkos, 
perojautos į 4 dalis 

2 salierų lapkočiai, su
pjaustyti maždaug 2 colių ilgio 
gabalais 

D vidutinio dydžio bulvės, nu
skustos ir perpjautos į 4 dalis 

2 šaukštai vandens 
Nuo jau t ienos , kiek tik 

galima, nupjaustyti riebalus. J 

keptuvą įtiesti folijos lakštą, 
padėti ant jo mėsą. Grybų sriubą 
sumaišyt i su „onion soup 
mix", tuo mišiniu aptepti jau
tieną. Ant viršaus sudėti dar
žoves: morkas, salierus, bul
ves, o patį viršų apšlakstyti 2 
šaukštais vandens. Tuomet fo
liją aklinai uždaryti ir kepti 1 
1/2 vai. įkaitintoje iki 450 laip
snių F orkaitėje. 

Atsiuntė I 

RYŽIŲ IR GRYBŲ 
SALOTOS 

1 puod. nevirtų „laukinių" 
(wild) ryžių 

1 puod. supjaustytų švie
žių grybų 

1 puod. šviežių žirnių 
ankščių (arba šaldytų ,,pea 
pods", atšildytų ir nusunktų), 
perpjautų į 3 dalis 

1 vidutinio dydžio raudo
nas arba žalias pipiras, su
pjaustytas gabaliukais 

1/4 puod. supjaustytų rau
donų svogūnų 

Užpila* 
3/4 puod. majonezo (suma

žinto riebumo — lite) 
1/4 puod. Dijon garstyčių 
2 šaukštai raudono vyno acto 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Ryžius išvirti pagal ant 

dėžutės parašytus nurodymus, 
nusunkti , uždengti ir palai
kyti šaldytuve 30 minučių. 
Dideliame inde sumaišyti vir
tus ryžius ir visus kitus pro
duktus. Mažame inde sumai
šyti užpilui skirtus produktus. 
Užpilą įmaišyti į ryžių mišinį 
Uždengti ir palaikyti šald\ 
tuve, kol atšals. 

Atsiuntė Violeta 

PASTABA: Kai kurie skai
tytojai nusiskundžia, kad vie
nas ki tas žodis, pavartotas 
receptuose, yra jiems nežino
mas, naujadaras. Kadangi re
ceptai iš esmės skinami už
sienyje gyvenantiems skaity

tojams, įvairių prieskonių ar 
produktų pavadinimus skliaus
teliuose įrašome anglų kalba 
(juk juos reikės rast i parduo
tuvėse). Receptai skiriami j au 
bent kiek su virtuve susipaži
nusioms šeimininkėms, todėl 
gaminimas iabai smulkia i 
neaprašomas — ta i turėtų bū
ti savaime aišku. Produktus 
ar prieskonius, kurie minimi 
receptuose, nesunku rast i vi
sose didesnėse maisto parduo
tuvėse. Kiekiai rašomi „puo
dukais , šaukštais a r šaukš
teliais", ne gramais ir stik
linėmis, kaip įpras ta Lietu
voje. Jeigu a t s i randa neaiš
kumų, prašome kreipt is į 
„Draugo" redakciją, susisiek
sime su Adelę ir j i stengsis 
„problemas išsklaidyti". 

APIE UŽPILUS SALOTOMS 

Nuėję į d idesnę mais to 
parduotuvę, pamatysime ke
lias lentynas, nuk rau ta s įvai
riais užpilais salotoms (salad 
dressings). Papras ta i tie bu
teliai būna dviejų dydžių, o 
pavadinimų — kiek tik širdis 
geidžia. Vargiai visus kas gali 
„išragauti" ar pamėginti . 

Populiariausi užpilai yra: 
„Randi" , „French" (kar ta i s 
da r vadinami „Cata l ina") , 
I ta l ian. Pa rmesan (ir kitų 
sūrių, pvz., „blue cheese", sko
niais), įvairūs Vinegrette (daž
niausiai pagamin t i iš acto, 
aliejaus ir prieskonių), 
Thousand Islands, Russian ir 
pan. 

Kartais pas i ta iko, kad 
nusiperkamc ..salad dres 
sing", viena ar du kartus pa 
mėginame, n paskui buteliu
kai taip ir stovi šaldytuve, kol 
ilgainiui ryžtamės juos iš
mesti. 

Tačiau tuos užpilų „liku
čius" galime panaudot i ki
tiems patiekalams, kai norime 
marinuoti paukšt ieną , j au 

tieną, paruošt i vir tas dar
žoves, bulves, žuvį, maltą mė
są ir pan. — galimybės čia ne
ribotos. 

Štai keli pasiūlymai: 
kep ta bulvė labai skani, 

jeigu a n t jos vietoj sviesto ar 
rūgščios gr ie t inės uždėsime 
šaukš te l į „creamy ranch" 
užpilo; 

j e igu dėžutę sušaldytų, 
p rancūz i šku st i l iumi pjaus
tytų bulvių (french fries) su
maišysime su 1/4 puod. „Ita
lian dressing" ir kepsime or
kaitėje pagal nurodymus ant 
dėžutės , jos bus ypač skanios; 

„I ta l ian" arba „Thousand 
Island" užpilai labai pataiso 
s u m u š t i n i ų skonį, ypač su 
„tuną" ar šalta kalakutiena; 

„ I t a l i an" t a ip pat labai 
t inka marinuoti viščiuko krū
tinėles prieš kepant orkaitėje; 

žalių pupelių ankštys, iš
v i r tos su plonai supjausty
tomis (išilgai) morkutėmis , 
sumaišytos su „Ital ian" už
pilu, t ikrai pataiso šių dar
žovių skonį; 

jeigu baltos duonos rieke
les patepsime alyvuogių alie
jumi , apibarstysime česnakų 
milteliais, aptepsime „French" 
a rba „ I ta l ian" užpilu ir 
pakepinsime po orkaitės lieps
na (broiler), turėsime skanų 
priedą prie sultinio, salotų ar
ba ki tų patiekalų. 

Kiekviena šeimininkė gali 
pat i „eksperimentuot i" savo 
virtuvėje. Su šiais produktais 
s u n k u padaryt i „klaidų". 
Visos t u r ė tume pasidairyti 
parduotuvėse ir nebijoti pamė
ginti naujų produktų arba juos 
pritaikyti savo reikmėms. 

Kadangi „salad dressings" 
papras ta i savo sudėtyje turi 
acto a rba kai kurių vaisių 
sulčių, jie visi tinka manna-
dams, nes suminkština kietes-
nius mėsos audinius ir keps
nys būna sul t ingesnis , 
minkštesnis 

Nuoširdūs sveikinimai mielai bendradarbei, " 
JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų j 

tarybos pirmininkei 

BIRUTEI JASAITIENEI 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
2002 metų laureatei 

Reikšdami dėkingumą už ilgalaikę artimo meilės 
veiklą, sveikindami jungiamės su visų kartų lietuviais 

čia ir tėvynėje. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba į 

< * ' ^ E 

Gintaras taip pat iškėlė mal
dos reikšmę lietuvių tautai , 
pažymėdamas, kad tik bend
rai melsdamiesi ir bendrau
dami vieni su kitais, atnešime 
Lietuvai geresnes gyvenimo 
sąlygas. 

Liūdna buvo stebėti, kad 
trūko žmonių iš Lemonto, 
Brighton Parko, nes jų ben
druomenes ruošė ekonominius 
pabendravimus. Argi šios ben
druomenės negalėjo rasti kitą 
laiką, bet ne tada, kada vyko 
Šiluvos atlaidai? Šie didingi 
atlaidai vyksta tik vieną kar
tą per metus. 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos kunigas ir 
parapijiečiai yra dėkingi ku
nigams, atvykusiems iš Le
monto ir kitų vietovių. Gal 
įspūdingas šių Šiluvos atlaidų 
aprašymas sugraudins širdis 
tiems, kuriems daugiau rūpi 
ekonominė veikla, tad nėra 
laiko aplankyti kaimyninę pa
rapiją, kurioje vyksta pamal
dos Marijos garbei! 

Antanas Paąžuolis 
Chicago, IL 

SKELBIA NETIESĄ 

Lietuvoje leidžiamas, vy
riausybės remiamas, ir užsie
nyje p la t inamas žurnalas 
„Lithuania in the World" sa
vo reklamose skelbia neteisy
bę, kad tai „vienintelis žurna

las apie Lietuvą anglų kalba". 
Ar nežino, ar nenori pripažin
ti , kad Amerikoje dar išeina 
„Bridges", „Lithuanus", „Vy
tis" ir „Lithuanian Heritage"? 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

VENKIME SVETIMŽODŽIŲ 

Esame seni (apie 40 metų) 
JDraugo" skaitytojai ir prenu
merator iai . Per tą laiką 
JDraugas" keitėsi į gerąją pu
sę ir tobulėjo. Mielai ir su įdo
mumu skaitome Jūsų veda
muosius, o taip pat ir daugelį 
kitų straipsnių. Ačiū už juos. 

Daug buvo rašyta, kad tu
rė tume išlaikyti svetimybėmis 
nesuterštą mūsų lietuvių kal
bą. Visiškai su tuo sut inku. 
Deja, paskutiniuoju laiku ir 
„Drauge" pradeda atsirast i vis 
daugiau ir daugiau bereika
lingų svetimžodžių. Štai pa
žvelgus į 2002 m. rugsėjo 27 d. 
„Draugo" pirmąjį puslapį akis 
rėžia „stendai, dopingai, adek
vačiai, konfrontacija, t e rmi
nalai , denonsuoti, distancija, 
ignoravimas, deklaruot i , 
tranzitai , variantai , t r auma" 
tu r i tikrai gerų l ie tuviškų 
pakaitalų. Prašau vartokime 
juos — ypač vieninteliame už
sienio lietuvių dienraštyje. 

Izolina Gylienė 
Southington, CT 

Tai - Jūsų laikraštis 
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SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

AITOMOHUO, NAMŲ. SVHKATCSR 
GYVYBES M U K 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

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

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

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

ELEKTROS 
fVEDIMAI-PATAISYMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 
.:=. Landmark 
Jg i i g properties 

BUK. 773-22&8761 
RB& 70&425-7180 
MoM 7735900006 
Pagar 630-314-4330 

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Oak Lawn išnuomojamas 4 
kambarių. 2 mieg. butas su Šiluma. 

Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė. 
Šalia teniso kortai ir baseinas. 

First Rate Real Estate, 773-767-
2400, Aušra Padalino. 

SIŪLO DARBA 

Įdarbinimo biuras siūk) 
darbą amerikiečiu šeimose 

sugyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 

Window VVashers Necded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver"s license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window Wasning. 
Chicago and Milwaukee area. 

Tel. 800-820-6155. 

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

ĮVAIRUS 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH ( HKRF.DNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 



• Trumpai apie viską 
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* L ie tuva vėluoja priimti 
Ignal inos a tominės elek
trinės (IAE) uždarymui rei
kalingus dokumentus, nors 
j au turi būti vykdomi kai ku
rie konkretūs pirmojo bloko 
uždarymo darbai . Iki spalio 1 
dienos vyriausybė turėjo pri
imti IAE naudojimo nutrauki
mo strategiją. Tačiau jos iki 
šiol nėra. „Tikėtina, kad jau 
spalį strategija pasieks vy
riausybe, čia bus apsvarstyta 
ir priimta", teigė „misteriu Ig
nalina" Ūkio ministerijoje va
dinamas ministerijos sekreto
rius Artūras Dainius. ;KD, Elta; 

* Spec ia l ių tyr imu tarny
bos (STT) vadovas Valenti
nas Junokas antradienį vyku
siame susit ikime su premjeru 
Algirdu Brazausku prašė ki
tais metais nemažinti tarny
bai skiriamų lėšų. Finansų 
ministerijos parengtame pro
jekte numaty ta 2003 metais 
STT veiklai skiriamas lėšas 
sumažinti 10 proc , tai suda
rytų apie 1 mln. litų. (BNS; 

* Du Rusi jos pi l iečiai , Če
čėnijos gyventojai , pirma
dienį iššokę iš tranzitu per 
Lietuvą iš Maskvos į Kara
liaučiaus sritį vykusio trauki
nio, prisistatė Lietuvos val
džios pareigūnams ir pasi
prašė pabėgėlio statuso Lietu
voje. Abu atvykėliai buvo nu
vežti ir apgyvendinti Užsie
niečių registracijos centre 
(URC) Pabradėje. J ie prie
globsčio prašymą motyvavo 
tuo, kad dėl karo veiksmų ne
gali gyventi Čečėnijoje. URC 
duomenimis, centre šiuo metu 
150 migrantų laukia Lietuvos 
valdžios sprendimo, a r jiems 
bus suteiktas pabėgėlio statu
sas. Maždaug 80 iš jų yra Ru
sijos piliečiai, daugiausiai — 
Čečėnijos gyventojai. (BNS) 

* Vyriausybė pritarė Įmo
n ių bankroto į s ta tymo pa
keitimo ir papildymo projek
tui, kuriuo siekiama Įmonių 
bankroto įstatymą suderinti 
su naujojo Civilinio proceso 
kodekso nuostatomis. Nutar ta 
turto neturinčioms įmonėms 
bankroto bylos nekelti, išsky
rus atvejus, kai bankrotą ini
cijuojančiam asmeniui su
mokėjus t am tikrą teismo nu
statytą sumą (ne daugiau kaip 
10,000 litų) byla gali būti 
iškelta. Pastaruoju metu teis
mai kelia bankroto bylas vi
siškai turto neturinčioms įmo
nėms, todėl nėra lėšų su
mokėti administratoriui . Be 
to, įsigaliojo praktika, kai 
skiriant administruoti įmonę, 
kuri dar ne visai nugyventa, 
kar tu pridedamos kelios be
tur tės įmonės. (BN'S) 

* „Nors ir g y v e n a prie 
jūros , n e m a ž a dal i s klaipė
d ieč ių nemoka plaukti. Jų 
niekas ir nekviečia mokytis — 
šiandien Klaipėdoje likę tik du 
baseinai. Vienas jų daugeliui 
neprieinamas dėl kainos, kitas 
— perpildytas žmonių. Savo 
baseinais Klaipėda atsilieka 
nuo kitų miestų. Ir tai yra 
didžiulė problema, — įsiti
kinęs savivaldybės Sporto sky
r iaus darbuotojas Algirdas 
Plungė. — jei norime plau
kime pasiekti gerų rezultatų, 
uostamiestyje būtina pastatyti 
baseiną su 50 metrų ilgio ta
keliais". (K, Elta) 

* F inans in ių nus ika l t imų 
tyrimo t a r n y b o s (FNTT) ir 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) pareigūnai pir
mą kartą Lietuvoje, Vilniaus 
rajone, Gineitiškių kaime, ap
tiko nelegalią tauriųjų metalų 
įmonę. Jos patalpose aptikti 
jau išgrynintų metalų lydiniai 
bei žaliavos gamybai — iš viso 
daugiau nei 100 kilogramų. 
Manoma, kad „fabrikėlis" vei
kė apie metus BNSi 

* Buvusi Š iau l ių m i e s t o 
mere Vida Stasiūnaite, pava
sarį netekusi šio posto ir pa
šalinta iš Naujosios sąjungos, 
šiuose savivaldos rinkimuose 
dalyvaus kartu su moderniai
siais krikščionimis demokra
tais. V. Stasiūnaite sakė kol 
kas nestojanti į šią partiją, tik 
dalyvausianti rinkimuose šios 
partijos sąraše į Šiaulių mies
to tarybą. (K. Elta) 

* N e p a k l u s n u m a s polici
j a i R o l a n d u i P a v i l i o n i u i 
gali kainuoti Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininko kėdę. Seimo Eti
kos ir procedūrų komisija 
vEPK) vakar pripažino, kad 
nepaklusęs policijai bei leng
vai sužalojęs pareigūną parla
mento Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas R. Pavilionis pasielgė ne
etiškai. iL2, Eltai 

* „Didž iaus ia ž m o g a u s 
ve r tybė y r a gyvybė" , vie
name interviu „Kauno dienai" 
teigė Seimo ir Kauno miesto 
tarybos narys socialdemokra
tas Rimantas Ruzas, kurio gy
vybės siūlas nutrūko taip 
skaudžiai ir visiems netikėtai. 
Autoavarijoje galvos t raumą 
patyręs parlamentaras mirė 
pirmadienio naktį Kauno me
dicinos universiteto klinikose. 
Lemtis iš artimųjų, draugų, 
politikų būrio negailestingai 
išplėšė gyvybingą, nuoširdų ir 
veiklų žmogų. Jį Amžinajam 
poilsiui priglaudė Petrašiūnų 
kapinės. 'KD. Elta. 

* Toliau p ingantys mais
to produktai bei pabrangusi 
apranga ir sveikatos priežiūra 
toliau mažino vartotojų kainas 
Lietuvoje — rugsėjį, palyginti 
su rugpjūčiu, jos sumažėjo 0.6 
proc, pranešė Statistikos de
partamentas. Nuo metų pra
džios kainos Lietuvoje suma
žėjo 2.1 proc . o metinė deflia
cija (2002 metų rugsėjo mėne
sį palyginti su 2001 metų 
rugsėju) buvo 1.5 procento. 

* L i e t u v o s a t s tovav imui 
E u r o p o s S ą j u n g o s (ES) ins
titucijose prireiks 21 mln. litų 
bei tiesioginio lėktuvų skry
džio į Briuselį , teigia Europos 
komiteto vadovas ir vyriausia
sis euroderybininkas Pe t ras 
Auštrevičius. Kalbėdamas Sei
mo Europos reikalų komiteto 
posėdyje, P. Auštrevičius 
pažymėjo, kad „valstybės tar
nyba yra gerai pasiruošusi 
šalies narys te i ES", tačiau 
reikėtų d a r pagerinti valdi
ninkų kvalifikacijos lygį. Šiuo 
metu 35-iose Lietuvos institu
cijose d i rba apie 800 tarnau
tojų, kur i e y ra susiję su integ
racijos į ES procesu. Po 
Lietuvos įstojimo darbui ES 
institucijose gali prireikti nuo 
173 iki 307 valstybės ta rnau
tojų. (BNS) 

* N u o n e p r i k l a u s o m y b ė s 
a t k ū r i m o L i e tuvoje skai
čiuojama vos 20 vadinamųjų 
plyno lauko užsienio investi
cijų atvejų, kurios besivys
tančiose vals tybėse sudaro pa
grindą p ramone i ir technolo
gijoms a tnauj in t i . Bendra 
tuščioje vietoje a ts i radusių 
verslo investicijų suma Lietu
voje — 3 mlrd . litų. Specia
listų teigimu, valdžia turi kuo 
skubiau sukur t i teisines są
lygas plyno lauko investici
joms, o regioninės valdžios 
uždavinys — rengt i kon
krečius sk lypus i r vilioti ga
myklų s tatytojus. Bene vie
nintelė vieta, k u r Lietuvoje 
esti konkrečių plyno lauko in
vesticijų apra i škų — Klai
pėdos laisvoji ekonominė 
zona. (LR, Elta) 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a m e n 
to d u o m e n i m i s , per septynis 
šių metų mėnesius į Lietuvą 
importuota 349,292 mobiliųjų 
telefonų, a rba 2.9 kar to dau
giau nei pernai tuo pačiu lai
kotarpiu. Šių metų sausį-liepą 
mobiliųjų telefonų įvežta už 
109.489 mln. litų — 2.1 kar to 
daugiau nei per septynis 2001 
metų mėnesius . (BNS) 

* L i e t u v o s b a n k a s nuo 
spalio 9 dienos nus ta tė tokius 
lito ir užsienio valiutų santy
kius: 1 eu ra s — 3.4528 lito, 1 
JAV doleris — 3.5216 Lt. 

* Vi ln iaus miesto taryba 
pri tarė s iū lymui prijungti 
Lentvario gyvenvietę prie Vil
niaus miesto. Šis sprendimas 
pri imtas, atsižvelgiant į dau
giau nei 3,000 Lentvario gy
ventojų pasirašytą prašymą. 
Šiuo metu Trakų savivaldybei 
priklausančio Lentvario pie
tinė ir rytinė riba sutampa su 
Vilniaus miesto vakarine riba. 
Be to, Vilniui priklauso Lent
vario vandenvietė, dalis naujų 
gatvių ir per 100 hektarų gy
venvietės girininkijos. Lentva
ryje gyvena apie 14,000 gyven
tojų, apie 80 proc. dirba Vil
niuje. (BNS) 

* Spec ia l i s tų nuomone, 
Kaune j au ne tik Aleksoto, bet 
ir Panemunės bei Vilijampolės 
t i l tai galėtų būti pripažinti 
avariniais. Kauno tiltų ir via
dukų remontu: šiemet skirta 
300,000 litų. Bendrovės „Kau
no keliai" atstovai teigė, kad 
tai gana maža suma, nes, jų 
nuomone, kasmet einamajam 
remontui reiktų skirti daugiau 
nei milijoną litų. Avarinės 
būklės Aleksoto tiltą ketinama 
uždaryt i , kai bus pradėtas 
naudoti naujasis M. K. Čiur
lionio tiltas. (KD, Elta) 

* Vals tybinė maisto ir 
veter inari jos tarnyba su
laukia nemažai vartotojų 
skundų dėl „VP Market" par
duodamų netinkamų vartoti, 
sugedusių maisto produktų. 
„VP Market" vykdomasis di
rektorius Ignas Staškevičius 
t ikina, kad inspektoriams nu
rodžius, ne t inkama prekė tuoj 
pa t pašalinama iš prekybos. 

(LŽ, Elta) 
* Nesen ia i pasibaigusio 

reng in io „Techniškai tvarkin
gas automobilis — saugus eis
mas, švaresnis oras", kurį drau
ge rengė techninių apžiūrų 
asociacija „Transeksta" ir eis
mo priežiūros ta rnyba rezulta
tai parodė, kad beveik pusę 
Lietuvos keliais važinėjančių 
automobilių' gal ima vadin
ti „kamikadzėmis". Daugiau 
kaip 40 proc. iš techniniam 
patikrinimui policijos keliuose 
sustabdytų automobilių turėjo 
didelių ir gresiančių saugumui 
t rūkumų. (KD, Elta) 

* Suomijos kino teatrų ir 
filmų platinimo firma 
„Finnkino" tikisi, kad jos val
domas ir gruodį planuojamas 
atidaryti naujas kino centras 
„Forum Cinemas Vingis" 2003 
metais „atsirieks" 75 proc. Lie
tuvos kino teatrų rinkos. 
Spėjama, kad kitąmet Lietu
vos kino teatrai sulauks apie 
1.4 mln. lankytojų, iš jų apie 1 
mln. aplankys „Forum Cine
mas Vingis" kino centrą. 
„Finnkino", kuriam priklauso 
90 proc. bendrovės „Vingio 
kino teatras" akcijų, generali
nis direktorius Timo Manty 
sakė, kad šių metų gruodį ati
darius „Forum Cinemas Vin
gis", kitąmet jį turėtų aplan
kyti beveik milijonas žmonių. 

* S i ekdamas paskatinti 
naudoj imąsi internetu Lie
tuvoje, Informacinės visuo
menės plėtros komitetas prie 
vyriausybės siūlo per arti
miausius dvejus metus šalyje 
įrengti 595 viešus interneto 
prieigos taškus 60-yje savival
dybių ir 535-ose seniūnijose. 
Vyriausybės lėšomis sukurtų 
interneto prieigos taškų vei
kimą siūloma finansuoti 3 me
tus , o vėliau juos perduoti sa
vivaldybėms. 2001 m. atlikti 
tyrimai parodė, kad Lietuvos 
regionuose ir kaimo vietovėse 
internetu naudojasi 10 kartų 
mažiau žmonių negu Lietuvos 
didmiesčiuose, šiuo metu vieši 
interneto prieigos centrai yra 
įrengti 66-ose Lietuvos biblio
tekose. (BNS) 

* Antradieni Vilniuje ir 
Kaune prasidėjo šildymo 
sezonas . Šildymas bus pa
laipsniui įjungtas vaikų, gydy
mo ir mokymo įstaigose, gy
venamuosiuose namuose, ad
ministraciniuose pastatuose ir 
pramonės įmonėse. 

* Š iaul ieč iai , atsikėlę pir
madien io rytą, už lango iš
vydo žiemą. Tokio ankstyvo 
sniego, kuris vakar užklojo 
dalį Lietuvos, neprisimena net 
penkis dešimtmečius Šiaulių 
meteorologijos stotyje dirbęs 
Petras Neimantas. Pasak spe
cialistų, ankstyvas pirmasis 
sniegas gali būti pražūtingas 
žemdirbiams. (LŽ, Elta) 
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JEIGU NORIME TVARKOS IR TEISINGUMO 
SAVO ŠALYJE, LIETUVOS PREZIDENTU 

RINKIME Dr. KAZĮ BOBELĮ! 
Dr. Kazio Bobelio visas gyvenimo kelias pažymėtas kova už krikščioniškąsias 

vertybes, Lietuvos laisvę ir jos žmonių gerovę. Iš visų šalies politinių veikėjų dr. Karys 
Bobelis turi daugiausiai valstybinės ir tarptautinės patirties, kurią vainikuoja 
pirmininkavimas vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VUK) nuo 1979 m., 
viceprezidento postas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
Parlamentinėje Asamblėjoje. Jo veikla įvertinta daugybe apdovanojimų: Vatikano 
Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu, JAV Ellts rsland (Congressional) medaliu. Vyčio Kryžiaus 
antrojo laipsnio ordinu su žvaigžde ir kitais. Pelnytas pripažinimas, gydytojo karjera 
bei garantuotas šeimos gerbūvis, kuriais galėjo mėgautis dr. Kazys Bobelis JAV, 
neleidžia jam sustoti laisvės žygyje. Jau praėjo dešimtmetis, kai jis čia - tarp mūsų ir 
su mumis drauge stato Lietuvos valstybę ir siekia, kad joje svarbiausia vertybė būtų 
žmogus. 

JEIGU NORIME, KAD: 
• būtų užkirstas kelias skurdui. 
• valstybės funkcijos atliekamos veiksmingiau ir pigiau, 
• žmonės turėtu darbą ir aprūpintą senatve, 
• gautu, kvalifikuotą medicinos pagalbą, 

Lietuvos prezidentu rinkime krikščionį demokratą dr. Kazį Bobelį! 

JEIGU NORIME, KAD: 
• dirbantis galėtu išlaikyti save ir šeimą, 
• mokslas būtų pasiekiamas kiekvienam. 
• užkirstas kelias smurtui, nusikaltimams ir korupcijai, 
• būtų išspręstos kaimo ir sveikatos apsaugos problemos, 

Lietuvos prezidentu rinkime krikiiionį demokratą dr. Kazį Bobelį! 

savo „Mes privalome įvesti tvarką ir teisingumą - ^ . ^ 
valstybėje, kad ii i demokratinių šalių sambūrį įeitu, 
kaip lygiaverte ir lygiateisė partnerė". 
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Dr. Kazio Bobelio Rėmėjai 

Regina ir Napoleonas Sabaliūnai. 

„Tie, kuriuos laikome mi
rusiais, tėra tik keliautojai, iš
vykę pirma mūsų. Mirtis nėra 
viso ko pabaiga, o tik Įžengi
mas j tobulą gyvenimą". Toks 
užrašas yra ant H. Fabre 
antkapio. 

Prieš metus laiko nutrūko 
Napoleono Sabaliūno gyveni
mo siūlas. Trumpai sirgęs, pa
liko žmoną Reginą, dukras 
Ireną ir Virginiją, anūkus, 
proanūkus ir draugus. Tarpu
savyje dažnai pakalbame, kad 
mūsų karta labai sparčiai re
tėja, bet tas skausmo nesuma
žina, kai negrįžtamai iškeliau
ja brangus žmogus. 

Mano pažintis ir draugys
tė užsimezgė 1945 metų pava
sarį. Iš pietų Vokietijos anglių 
traukiniais važiavau į Ham
burgą ieškoti brolio, kurio ten 
nebebuvo. Sužinojusi apie lie
tuvių stovyklą prie Eibes, nu
tariau sustoti, pailsėti ir grįžti 
atgal. Čia ir susipažinau su 
Sabaliūnais, jo brolio šeima, 
motina, teta su dėde. 

Planus grįžti į amerikie
čių zoną sulaikė J. Jankus, 
prašydamas pasilikti, yra kelio
lika vaikų, nėra mokytojos. 
Lyg ir pareigos jausmas liepė 
pasilikti. Sąlygos labai vargin
gos, vaikų amžius nuo 7 metų 
iki 12-13-kos. kas man. kaimo 
mokytojai nebuvo problema, 
vadovėlių nėra. J . Jankus su
rado kelis vadovėlius, iš kurių 
parinkusi man reikiamus pus
lapius paduodavau mašinėle 
padauginti, stovyklos valdy
bos kultūriniams reikalams 
atstovui Madui Vaišvilai. Mo
kinių tarpe buvo ir X. Saba
liūno brolio sūnus bei dukra. 

Stovykloje gyvenimas vi
rė, vyrai sportavo, žvejojo. į 
darbus niekas nevarė, V. Vaiš
vila suorganizavo chorelį. Sa
baliūnai dalyvavo, vėliau at
sirado chorvedys, dalyvavo A. 
Butkute-Stempužiene. 

Turbūt neblogai daina
vom, kad anglai pakvietė va
žiuoti į Londoną, dainuoti į 
BBC stoti Xutar ta statyti 
kažkokį veikalą, kuriame vai
dino Reg.na Sabaliūnienė, 
Vaišvila ir kiti. Tautinių šokių 
grupę mokydavo Dalia Sruo-
gaite. atvažiuodama iš kitos 
stovyklos. 

Anglai paprašė stovyklos 
vadovybes suorganizuoti mer
gaites ir vežti pasišokti su 
anglų kareiviais, taip pat rei
kalavo, kad kelios šeimos jas 
lydėtu. c:a ir Sabaliūnai 
prisidėdavo, o organizuoti bu
vo pavesta kultūrinių reikalų 
atstovui V. Vaišvilai, kuris 
gavo ir pravarde ..katinu kati
nas". 

Mano darbas su vaikais 

suartino mane su Vaišvila ir 
1946 metų vasario 16 d. vedem. 

Vestuves savo mokytojai 
ruošė kone visa stovykla, su
dėjo kas ką turėjo, net neži
nau, iš kur atsirado produktai 
tortam, kuriuos kepė Sabaliū
no teta. 

Pavasar į visą stovyklą 
iškėlė į kitą vietą. Čia atsira
do daugiau vaikų ir keli mo
kytojai. Maistas anglų zonoje 
buvo baisus, žirnių sriuba iš 
miltelių, kukurūzines duonos 
negalėjau praryti, tad 1947 m. 
pavasarį kai anglas- pradėjo 
registruoti norinčius važiuoti 
darbams į Angliją, mes su 
vyru užsiregistravom ir išva
žiavom. Regina Sabaliūnienė 
perėmė mano pareigas mokykloje. 

Iš Anglijos persikėlėme į 
Kanadą, vėliau į Čikagą, kur 
draugystė tęsėsi toliau. Visos 
šventės, gimtadieniai, varda
dieniai buvo švenčiami kar tu . 
Vyrai turėjo bendrą pomėgį — 
lietuvių opera. Mudvi su 
Regina eidavom į v i sus .pas 
tatymus, ko! jis vyko Maria 
High mokykloje, vis ieškoda-
vom savo vyrų choristų masėje. 

Amerikoje Sabaliūnai su
silaukė antros dukters , pa
krikštyta Virginija, kuri . bai
gusi u-tą nu ta rė būti Monte-
sori auklėtoja. Baigusi Monte-
ssori kursą, praktiką atliko 
pas mane Beverly mokykloje, 
o man išėjus į pensiją, perėmė 
mokyklos vadovavimą. 

Visi lietuviai tėvai deda 
daug pastangų savo prieauglį 
įauginti į lietuvybę, kas ne vi
sada pasiseka. Sabaliūnai, ro
dos, nedėjo ypatingų pastan
gų, bet abi mergaitės aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veikioje. 

Regina ir Xapoleonas Sa
baliūnai dalyvavo savo para
pijų gyvenime. Kai apsigy
veno Marquette Parke, abu 
giedojo parapijos chore, buvo 
jo valdyboje. Reikėjo daug 
darbo, organizuodama parapi
jos giesmių plokštelę su diri
gentu A. Linu. 

Išėjęs į pensija Sabaliūnai 
persikėle į Hot Springs. Ar-
kansas. kur gyveno .įo brolis ir 
mama. Ten abu įsijungė į pa
rapijos chorel). priklausė Lie
tuvių Bendruomenei , r inko 
aukas l ietuviškiems reika
lams, organizavo išvykas, tau
tiniu švenčių minėjimus. 

I^abai apsidžiaugiau, kai 
dukms nupirko butą Lemont prie 
centro ir tėvus ria perkrauste. 

Savo mintis nonų baigti 
i. Addison mintimis: ..Drau
gyste padidina laika ir suma
žina nelaime, padvigubinda
ma džiaugsmą ir padalindama 
mušu skausmą". 

«!' ;.;. Vaišvilienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

M i n i n t s p a l i o 9-ają, mūsų 
sostines Vilniaus netekimą, 
spalio 13 d., sekmadienį. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje bus aukoja
mos šv. Mišios už visus kovo
jusius ir žuvusius del sostines 
Vilniaus. Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos Čikagos sky
riaus valdyba kviečia lietuvių 
visuomenę ir skyriaus narius 
dalyvauti pamaldose. Savo da
lyvavimu pagerbsime žuvusių
jų atminimą. 

L i e tuv ių f o n d a s 40 metų 
veiklos sukakčiai paminėti 
rengia didžiojo Mažosios Lie
tuvos dailininko Prano Dom-
šaičio tapybos, grafikos ir pie
šinių parodą, papildytą nema
tytais darbais. Maloniai kvie
čiame atsilankyti . Parodos ati
darymas vyks spalio 26 d. 6 
val.v. Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte ir tęsis iki lapk
ričio 24 d. 

S t a n l e y S u r a n t a s , gyve
nantis Rockford. IL, pratęsda
mas prenumeratą . ..Draugui" 
a ts iuntė 100 dol. Širdingai dė
kojame! 

Vi l ius A l b r e c h t a s , gimęs 
1929 m. rugpjūčio 23 d. Klai
pėdoje, mirė spaiio 8 d. Union 
Pier. MI. Velionis bus pašar
votas spalio 11 d . penktadie
nį. Pobocik laidojimo namuo
se, Three Oaks. MI, ir palaido
tas spalio 12 d., šeštadienį, 10 
vai. r. Riverside kapinėse, Three 
Oaks. M L 

„ L i e t u v i a i gydytoja i ir 
m o k s l i n i n k a i " - tai dr. Mil
dos Budrienės naujausia kny
ga. Knygoje - 359 puslapiai 
Išleido Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. Redagavo 
Skirmantė Migliniene. Tekstą 
surinko Daina Paulauskiene. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras taipgi anglų kalba 
išleido gausiai iliustruotą 16 
puslapių leidinį ..Books by 
Milda Budrys. M. D.". Šį lei
dinį redagavo Skirmantė Mig
liniene ir Danute Petrulyte. 

T a u r a g ė s l ie tuvių k lubo 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas š. m. spalio 10 d., 
ketvirtadienį, 1 vai.p.p. Šaulių 
rinktines namuose. 

L e m o n t o apy l i nkės LB 
va ldyba ateinant) sekmadie
ni, t.y. spalio 13 d.. 12 vai. Le
monto PLC didžiojoje salėje 
ruošia pietus, kuriuos gardžiai 
pagamins Aldona Šoliūniene. 
Kviečiame visus gausiai juose 
dalyvauti, juk yra taip smagu 
visiems po šv. Mišių kartu pa
bendrauti, skaniai pavalgyti ir 
drauge visiems praleisti sek
madienio popietę. Maloniai ir 
svetingai ju s aptarnaus patys 
valdybos nariai, apetito suža
dinimui bus vyno. dar atskirai 
veiks baras. Bilietai į pietus 
bus pardavinėjami prieš šv. 
Mišias prie sales durų arba 
prieš pietus. Atvykite ir pa
kvieskite savo draugus! 

Ba lzeko l ie tuvių ku l tū
ros m u z i e j u s šiais metais 
Metų moters žymeniu apdova
nojo Birutę Jasaitienę, akty
vią įvairių lietuviškų organi
zacijų veikėją. Jos pagerbimas 
vyks spalio 13 d., sekmadienį. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje <6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago1. Bilietų užsakymas 
ir informacija skambinant Eli 
Katauskas tel. 708-447-5671. 

Blynų p u s r y č i a i ruošiami 
spalio 13 d., sekmadienį, po 8, 
9 ir 10:30 vai.r. šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 

GINTARAS IŠ LIETUVOS — 
LEMONTE 

PAVYKUSI LIETUVIŲ FONDO GOLFO DIENA 
Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 

įvyko aštuntoji tradicinė Lie
tuvių fondo golfo diena. Žai
dynės vyko gražioje vietoje 
Lieponių šeimos Old Oaks 
County Club Orland Parke, 
IL, dalyvaujant 80 golfo žaidė

jų. Oras buvo labai gražus, 
todėl ir visų žaidėjų nuotaika 
buvo pakilusi. 

Po žaidynių ir šilto dušo 
žaidėjai rinkosi į klubo resto
raną vakarienei , kur prie jų 
prisidėjo šeimos nariai ir sve
čiai. Pradžioje nuramino troš
kulį prie baro, o po to gerokai 
praalkę, stojo į eilę prie ska
niai pagamintų įvairių patie
kalų ir skanumynų, kurių ne
pritrūko ir buvo galima kar
toti. 

Vakarienės metu programai 
vadovavo LF valdybos pirm. 
Povilas Kilius, talkininkau
jan t Ramonai Stephens-Že-
maitienei ir Vytui Vaitkui, ku
ris buvo tos dienos žaidynių 
organizatorius. Po trumpo pir
mininko sveikinimo žodžio, 
Vytui Vaitkui suvedus golfo 

turnyro rezultatus, buvo pri
statyta pirmoji žaidėjų grupė, 
laimėjusi 63 taškus. Laimė
tojai: Tomas Vaitkus, Algis 
Liškūnas, Jonas Astrauskas 
ir Romas Butkus. Antrosios 
vietos 64 taškų laimėtojų gru
pę sudarė: Alfonsas Urba, Zig
mas Urba, Vincas Izokaitis ir 
Rimas Izokaitis. 66 taškus 
iškovojo trečioji grupė žaidėjų 
— Rytas ir Irena Kleizai, Aud
rius ir Rita Rusenai. Visiems 
laimėtojams buvo įteiktos do-, 
vanos. 

Arčiausiai prie vėliavėlės 
vienu smūgiu kamuoliuką nu
mušė Dona Balta, Aldona 
Vaitkienė, Andrius Valaitis, 
Gediminas Kaulėnas, A. Rasu-
tis ir Niek Balta. Už gerą 
žaidimą visi gavo po vieną tu
ziną kamuoliukų. 

Taip pat buvo įteiktos spe
cialios dovanos vyriausiam 
amžiumi golfo žaidėjui vetera
nui Stasiui Barui ir jauniau
siam — Tomui Kleizai, Astos 
ir Vaclovo Kleizų sūnui. 

Dalyviams, atvykusiems iš 

Vyriausias amžiumi golfo žaidynių veteranas Stasys Baras 'viduryjei ir 
jauniausias žaidėjas - Toma? Kleiza. Iš šalių - Povilas Kilius 'kaireje^ ir 
Vvtas Vaitkus. 

ryto ar vėliau, buvo išdalinti 
laimėjimų bilietėliai. Trauki
mo būdu vertingas dovanas (o 
jų buvo daug) laimėjo nema 
žas skaičius asmenų. Be to, 
kiekvienas golfo žaidynių da
lyvis gavo LF specialią do
vaną. Ta proga malonu pa
minėti, kad „Petkus & Sons" 
laidotuvių direktorių piniginė 
auka labai praturtino loterijos 
stalą. 

Vakarienėje dalyvavo Lietu
vos Respublikos konsulato ad
ministratorius Ramūnas Ast
rauskas su žmona Asta, gene
ralinis konsulas Vaclovas 
Kleiza su žmona Asta, Alė ir 
dr. Antanas Razmai, Rūta Ki-
lienė, Sigita ir Robertas Balze-
kai ir daug kitų. 

Po vakarienės pirm. Kilius 
padėkojo visiems žaidėjams už 
gausų dalyvavimą žaidynėse, 
išreiškė padėką Vytui Vaitkui, 
Alei Razmienei, Ramonai Ste-
phens-Žemaitienei ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems prie 
šių žaidynių organizavimo, 
darbo ir pasisekimo. Kvietė vi
sus dalyvauti Lietuvių fondo 
pokylyje lapkričio 9 d. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. 

Malonu paminėti, kad Lietu
vių fondo golfo žaidynių pradi
ninkas buvo LF valdybos vice
pirmininkas Stasys Baras, 
siekiant sukelti fondui lėšų ir 
pritraukti naujų narių. Šiemet 
buvo jau aštuntoji LF golfo 
diena. Kiekvienais metais di 
deja žaidėjų skaičius, sudary
damas gražią LF golfo žaidėjų 
šeimą. Turime gerą pavyzdį: 
visuomenininkas inž. Eugeni
jus Bartkus, gyvenantis Be-
verly Shores, Indiana, jau ant
rą kartą dalyvauja žaidynėse 
su sūnumi Dariumi, medici
nos daktaru. Dauguma golfo 
žaidėjų gyvena už Čikagos 
miesto ribų, todėl golfo žai
dynių vieta visiems yra labai 
patogi ir graži. St. Džiugas 

Šeštadienį, spalio 5 d., į gin
taro parodos atidarymą Lietu
vių dailės muziejuje Lemonto 
PLC atskubėjo nei daug, nei 
mažai — per du šimtus žmo
nių. Skaičius nemažas, turint 
galvoje, kad Dailės muziejus 
vargu ar galėtų pasigirti daž
nu tokiu žmonių susibūrimu 
kokios kitos parodos atida
ryme. Visus atviliojo, atkvietė 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkės Marijos Remienes 
organizuota, Lietuvių fondo fi
nansiškai paremta, Kazimiero 
ir Virginijos Mizgirių gintaro 
galerijos kolekcijos „Lietuvos 
gintaras" paroda. 

Jžanginiame žodyje pasi
džiaugusi, kad parodą, kurioje 
susitinka gamta (padovanoju
si savo turtą ir žmogus (gam
tos turtą pasukęs tarnavimo 
žmogui keliu . pavyko sureng
ti, pristačiusi parodos savi
ninkus, M. Remienė perdavė 
žodį Kazimierui Mizgiriui. 
Gana išsamiai paaiškinęs gin
taro kelią nuo milijonus metų 
skaičiuojančių pušies sakų iki 
gelsvo, melsvo, rausvo ir kito
kių spalvų gintaro papuošalų, 
amuletų, dekoratyvinių ele
mentų, K. Mizgiris atsakė ir į 
klausimus. Be abejo, daugelis 
mūsų žinome, kad aisčiai (lie
tuvių protėviai) dar prieš 
Kristų prekiavo vašku, ka
napėmis (iš jų buvo vijamos 
virvės), gintaru. Romos impe
rijos laikais vyko gyva preky
ba, tai liudija Lietuvoje rasti 
romėniški pinigai. Labiausiai 
pageidaujama prekė buvo gin
taras . Jį žinojo ir brangino 
graikai. Graikų rašytojas He-
rodotas, gyvenęs 5-me amžiuje 
prieš Kristų, pamini gintarą, o 
jos amžininkas dramaturgas 
Euripidas perteikia gražų pa
davimą apie gintarą. Fajeto
nas , norėdamas įsitikinti, ar 
j is t ikrai esąs Saulės dievaičio 
Helijaus sūnus, paprašęs tėvo 
pasivažinėti saulės vežimu. 
Tačiau Fajetonui nepavyko 
suvaldyti žirgų ir kai saulė 
prisiartino prie žemės, kilo di
delė sausra — išdžiūvo upės, o 
žmonių oda nuo karščio pajuo
davo. Tada supyko Dzeusas ir 
ta ip trenkė perkūnu į Faje
toną, kad tas nukritęs į Erida-
no upę. Jo seserys apraudoju
sios Fajetono mirtį, o iš jų 
auksinių ašarų, nukritusių 
upėn, susidarė gintaras... 
Šiandien niekas negali nei pa
neigti, nei patvirtinti, kad tas 
gintaras, kurį žinojo graikai, 
a r buvo gautas iš aisčių, nuo 
Baltijos jūros, ar ne. Dar ži
noma, kad nemažai gintaro 
buvo atgabenama romėnų gla
diatorių žaidimų vietai iš
puošti. Gintaras buvo labai 
vertinamas — išdrožta figū-

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Advokatas 
J o n a s Gihaitis 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

Darbo vai nuo 8 v r iki 5 v v 
Seštad 8 v r iki 1 v p p 
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A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S Pulaski Rd Chiraty.. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 
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relė iš gintaro buvo vertesnė 
nei žmogaus gyvybė. Gal prieš 
penkiolika metų Lietuvoje iš
leistoje knygoje „Gintaro ke
lias" buvo labai išsamiai ir 
plačiai aprašytas lietuviško 
aukso kelias, kuriuo pro šian
dieninę Vengriją į Veneciją, o 
iš ten ir į Graikiją, Italiją jis 
buvo vežamas. Be abejo, besi
domintiems nėra naujiena, 
kad gintaro, tik skirtingų 
spalvų, kietumo yra ir Meksi
koje, Afrikoje. Žinome, kad ir 
kosmoso pramonė neapsieina 
be gintaro, kaip puikios izolia
cinės medžiagos. Daug būtų 
galima kalbėti apie lietuviško 
aukso gavybą, panaudojimą, 
kelią, tačiau būtų įdomu su
žinoti ir šio gintaro, atgabento 
iš Lietuvos, kelią į JAV, į Le-
montą. O jo būta ne trumpo ir 
ne lengvo. Kai Marija Re
mienė eilinį kartą pranešė sa
vo naują sumanymą JAV LB 
Kultūros tarybos posėdyje, ne
manau, kad visi tarybos na
riai entuziastingai parėmė. M. 
Remienė, nerami dvasia, vėl 
ką nors sugalvojo! Planuoti ir 
įvykdyti — du skirtingi mo
mentai, kurių pirmam visai 
paprasta atsirasti, o antram 
reikia nemaža pastangų, kad 
viskas vyktų sklandžiai. 

Paroda jau buvo įvykusi 
Vašingtone. Spaudoje skaitė
me jos teigiamą įvertinimą. Po 
to reikėjo pergabenti į Čikagą. 
Pergabenti tai pergabenti, tik 
gabentojų vos atsirado. Dėkui 
Algiui Grigui, tarpininkavu
siam, kad firmos „Atlanta" sa
vininkas Kastytis Latvys ne
atsisakytų pagelbėti, neužplė-
šiant didelės kainos. Po to dar 
visokie didesni, smulkesni rei
kalai, kaip apsauga, iškrovi
mas, ekspozicijos dėžių surin
kimas ir t.t. Žodžiu, tie nema
tomi reikalai, kurie atima iš 
organizatorių nemaža energi
jos (ką jau bekalbėti apie lai
ką), ir sudaro visus sunku
mus, kurie nematomi parodos 
lankytojams, vertintojams. 

Parodos atidarymas įvyko 
laiku ir puikiai. Tiems, kurie 
nėra buvę Palangos „Gintaro 
muziejuje", galiu pasakyti, 
kad ši ekspozicija tvarkingu
mu primena palangiškę. Tai 
labai gerai, nes ten ekspozicija 
sutvarkyta mokslininkų pa
galba ir yra kaip pavyzdys lie
tuviško gintaro pristatymui. 

Kazimieras ir Virginija yra 
puikūs verslininkai su menine 
kryptimi, besiverčiantys ne 
tik iš parodų organizavimo 
(turi du mažus muziejus Vil
niuje ir Nidoje), bet ir iš 
meistrų susibūrimų — stovyk
lų organizavimu, fotografija. 
Žodžiu, jie iš tų vidutinio am
žiaus Lietuvos žmonių, kurie 
nelaukę, kad kas nors įdėtų 
ką į delną ar atneštu ..ant 

S u s i t i k i m a s su 
A L M A A D A M K I E N E 

įvyks š.m. s p a l i o 1 1 d . , p e n k t a d i e n į , 7:30 v. v., 
P a s a u l i o l i e t uv iu e e n t r e , L e m o n t e . 

Auka — 75 dol. vienam asmeniui Surinktos lėšos bus 
skinamos Valdo Adamkaus perrinkimo vajui paremti. 
Visuomene maloniai kviečiama pasimatyti, pasisve
čiuoti bei pasivaišinti su Lietuvos prezidento žmona. 
Susitikimą ruošia specialus komitetas. į kurį įeina 
Stasys Baras. Danguole Bartkuviene. Dalia Januš
kiene. Rita Kisieliene. Jan ina Ruibytė, dr Žibute Za-
parackaitė Del informacijos galima kreiptis į Stasį 
Bara , tel . 630-833-2346 arba į bet kurį rengimo ko-
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lėkštutės", savo s u m a n y m u s 
pavertė gyvenimo būdu . J a u 
po atidarymo užklausiau Kazi
miero — ar pa tenk in ta s? J i s 
atsakė daugiau, nei pap ras t a i : 
„Ne tas žodis pa t enk in t a s . 
Laimingas, kad galiu parodyti 
mūsų grožybes"... 

Tą šeštadienį mes buvome 
ne pirmi, atėję į parodos atida
rymą. Šeštadienį praėjo Mai
ronio l i tuanistinės mokyklos 
moksleivių ekskursija. Lietu
viukams, ypač g imusiems čia 
ir dar nė karto nebuvus iems 
prie Baltijos jūros , teko laimė 
išklausyti pasakojimą, savo 
akimis pamatyt i t ikrą gintarą. 

Po parodos pr i s ta tymo vyko 
antroji dalis — meninė . J i 
buvo labai t rumputė . Bet kar
tais geriau t rumpiau , bet tvir
čiau, nei daug. Zina Daknie-
nė, j au kažkiek paž į s t ama 
mūsų publikai kaip nuoširdi 
skaitovė, paskaitė keletą eilė
raščių apie gintarą, t a r p jų ir 
vieną Julijos Gylienės. Žiū
rovams buvo t ikras a t r a d i m a s 
išgirsti neseniai Čikagon atvy
kusių Jū ra tės ir Rimanto 
Grablauskų keleto a capella 
duetu atliktų dainų. J ū r a t ė 
j au dirba Meno mokyklėlės 
Lemonto skyriuje da inavimo 
mokytoja, o Rimantas kol kas 
mėgina su kitu tėvynainiu 
vakarais dainuoti „Bunkery
je". Žiūrovų nuoširdžiai priim
ti ir paprašyti , labai nesi-
didžiuodami padainavo da r 
vieną duetą apie meilę. Dėko
jame Zinai, Jū ra te i i r Riman
tui — be jūsų dalyvavimo, ant
roji dalis — meninė, būtų ne 
tokia puiki. 

Paroda ir pasisėdėjimas vy
ko neįprastai šiltoje aplinkoje. 

Tikrai , pamaniau , žmonės 
atėjo geru j a u s m u vedini, ne 
t ik pasižiūrėt i , pasmalsauti , 
bet įvertinti pas tangas tų, ku
rie kažką nuveikia mums vi
siems. Visi, kur ie vienaip ar 
ki taip padėjo, kad viskas vyk
tų sklandžiai , buvo tikri bičiu
liai, be kurių pagalbos, net 
neįsivaizduoju, a r ką nors bū
tų gal ima padaryt i . Nuo paro
dos dėžių iškrovimo, jų susta
tymo — ačiū Leonui Nar-
bučiui ir Vytautui Vizgirdai, 
Jurgiu i Savickiui. Dėkojame 
Tautvydui Patamsiui , labai 
rūpest ingai prižiūrėjusiam ir 
saugojusiam eksponatus . Kad 
nedidelės vaišės būtų ir ska
nios, ir gražiai pateiktos — 
ačiū Hedvinai Dainienei ir Da
liai Šlenienei, šio muziejaus 
direktorei , Aušrelei Sakalaitei 
— etat inei „bilietininkei". 
Nuoširdžiausia dėkui tar iame 
pačiai Marijai Remienei už jos 
entuziazmą, kuriuo sugebėjo 
„apkrėsti" ir k i tus . 

Ačiū Gediminui Kazėnui už 
pasirūpinimą. kad Lemonto 
..Reporter" išspausdintų nema
žą informaciją apie būsimą 
parodą, o tai padėjo parodon 
a ts i lankyt i ir ki tataučiams. 
Ypač gausu buvo jų pirma
dienį. Pirmadienį atsi lankė 
„\Vhite Pine" mokyklos, įsikū
rusios Lemonto PLC patal
pose, moksleiviai amerikiečiai, 
tai mus džiugina. 

Gintaro paroda vyksta ir šį 
šeštadienį bei sekmadienį, 
spalio 12 ir 13 d., nuo 10 vai. 
r. iki 5 vai. p.p. Je i norėtumė
te pamatyt i parodą savaitės 
dienomis, dėl laiko susitarkite 
skambindami tel. 630-257-
2034. L i g i j a T a u t k u v i e n ė 

Jono Kuprio nuotr. 
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