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numeryje: 
Skautybės kelias: 
Nijolę išleidome į 
kengūrų ir eukaliptų 
žemę. L.S.S. „Nerijos" 
tuntas pasiruošęs 
veiklai. 

2psl. 

Ar mums nesvarbu 
lietuviškos parapijos? 
Pasaulis vis įnirtingiau 
ginkluojasi. 

3psl 

Skaitytojų, laiškai, 
nuomonės ir 
komentarai įvairiomis 
temomis. 
Šeimininkavimo 
kertelė. 

4psl. 

„Northlight theater" ir 
kiti scenos menai. 
Iš Illinois lietuvių 
respublikonų 
gegužinės. Ateitininkų 
namų 25 m. sukaktis. 
Šv. Kazimiero seselių 
rėmėjų. 

6psl. 

Sportas 
* Naujajam sezonui besi 

r e n g i a n t i Lietuvos k r epš i 
n io lygos (LKL) vicečempione 
Vilniaus „Lietuvos ryto" ko
manda antradienį kontrolinėse 
rungtynėse namuose 79:63 nu
galėjo treniruočių stovyklą Lie
tuvoje baigusią Rusijos aukš
čiausios lygos Maskvos srities 
„Dinamo" komandą. 17 taškų 
nugalėtojams pelnė Frederick 
House, 15 — Kęstutis Šeštokas, 
13 — Robertas Javtokas. 

* Bulgarijoje vys t anč ių 
daug iad ien ių „Tour of Bul-
garia" dviratininkų lenktynių 
antrąjį ratą pirmadienį laimėjo 
lietuvis Aivaras Baranauskas. 
157 km nuotolyje finiše 3 minu
tėmis ir 46 sekundėmis aplen
kęs rato prizininkais tapusius 
vokietį Robert Wagner ir bulga
rą Ivailo Gabrovski. 

* Pirmadienį įvyko pa
s k u t i n ė s Anglijos futbolo 
čempionato penktojo ra to 
rungtynės. Daugiau nei 24,000 
žiūrovų taip ir neišvydo įvarčių 
„Charlton Athletic" ir „South-
ampton" komandų rungtynėse, 
kurios baigėsi lygiosiomis 0:0. 
Po šių lygiųjų „Charlton Athle
tic" su 7 taškais užima dešim
tąją vietą, o „Southampton" (4 
tšk.) dvidešimties komandų 
varžybose yra penkiolikta. Pir
mauja pergalingai žaidžianti 
šalies čempionė Londono „Ar
senai" (15 tšk.) komanda, An
glijos čempionatuose nepralai
mėjusi 45 rungtynių iš eilės. 

Naujausios 
žinios 

* Sociall iberalas pasi 
traukė iš operatyv in inkų 
veiklą tiriančios komisijos. 

* Spectarnybos tapo po
l i t inių kovų įrankiu, m a n o 
dauguma apklaustųjų. 

* Lietuva sėkming iau
siai perima ES į s t a tymus , 
teigia vyriausybė. 

' Darbą pradėjo naujieji 
Svedąjos ir Suomijos amba
sadoriai Lietuvoje. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD —2.816 LT 
1 EUR - 3.452 LT 

Buvęs bendražygis kaltina paksininkus 
statant Į pavojų net saviškių gyvybę 

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Buvęs nušalintojo nuo 
prezidento pareigų Konstituci
jos pažeidėjo Rolando Pakso 
smarkus gynėjas Seimo narys 
Jonas Čiulevičius atsiribojo nuo 
buvusių bendražygių, viešai pa
žerdamas jiems aštrios kritikos 
ir sunkių kaltinimų statant į 
pavojų net saviškių gyvybes. 

„Aplink pašalintą preziden
tą Rolandą Paksą susibūręs Sei
mo rinkimų susivienijimas vis 
sparčiau juda visiško politinio, 
moralinio žlugimo link. Pagrin
dine šio susivienijimo grandimi 
esanti Liberalų demokratų par

tija po Seimo rinkimų subyrės į 
kelias dalis a rba visiškai iš
nyks", dienraščiui „Lietuvos ry
tas" pareiškė J . Čiulevičius, ku
ris prieš savaitę pasitraukė iš R. 
Pakso susivienijimo rinkimų są
rašo. 

Jo vertinimu, pagrindinė šio 
žlugimo priežastis yra „visiškas 
R. Pakso diktatas ir nuolatinės 
jo įkurtos partijos vidaus intri
gos". 

Seimo nario teigimu, R. 
Pakso šalininkams „nieko ne
reiškia politiniais tikslais su
kelti pavojų net savo šalininkų 
gyvybei". 

Pasak J. Čiulevičiaus, „gar
siąją viešųjų ryšių akciją", kai 
keliems R. Pakso šalininkams 
neva paslaptingi priešai atsuko 
automobilių ratų varžtus, su
rengė patys liberalai demokra
tai. 

Dar prieš Europos parla
mento rinkimus pavasarį libe-
raldemokratai buvo paskelbę, 
kad kai kurie R. Pakso šalinin
kai — Eugenijus Maldeikis, J. 
Čiulevičius ir Aleksandras Pop-
lavskis — buvo atsidūrę ties žū
ties riba, kai paslapčia buvo iš
sukti kai kurie jų automobilių 
ra tus laikantys varžtai. 

Tada R. Pakso aplinka aiš
kino, kad tai greičiausiai yra po
litinių oponentų darbas, norint 
susidoroti su pašalinto prezi
dento šalininkais ne tiktai poli
tiškai, bet ir fiziškai. 

„Tai ne oponentų ar priešų, 
kurių neturiu, užsakymas, o sa
vųjų darbas", laikraštyje cituo
jamas J. Čiulevičius. 

Kalbėdamas apie situaciją 
liberalų demokratų partijoje J. 
Čiulevičius teigė, kad progno
zės, jog ši partija taps margina-
lų ir radikalų sambūriu, j au 
„pasitvirtino su kaupu. Atmo
sfera partijoje yra labai bloga." 

Psichikos l igoniai gali stoti 
ir prie valdžios vairo 

Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 
(ELTA) —Lietuvoje nestabilios 
psichikos asmenims ne tik lei
džiama siausti gatvėse, bet ir 
kelti savo kandidatūras į vals
tybės valdžią — Seimą. 

Kad valdžia net nesiruošia 
spręsti šiandienos psichiatrijos 
problemų rodo ir tas faktas, kad 
ji net nenori šia tema diskutuo
ti, rašo dienraštis „Vakarų eks
presas". 

Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkės Dangutės Mikutie-

I nės siūlymu šiemet balandį bu-
į vo svars tomas klausimas dėl 
i politikų, keliančių savo kandi-
l datūrą į Seimą, privalomo svei

katos, taip pat ir psichikos, tik
rinimo. Valdžios pareigūnų psi
chinės sveikatos klausimas 
ypač buvo paaštrėjęs per Prezi
dentūros skandalą. 

Tačiau pa r l amenta ra i , 
užuot pr i tarę tokiam projektui, 
priėmė dar daugiau įstatymų, 
ginančių žmogaus privatumą 
sveikatos atžvilgiu. 

Pasidomėjus, gal prieš šiuos 
r inkimus politikai, vis dėlto tu
rės pateikti pažymas apie svei
katos būklę, sveikatos apsaugos 
ministras Juozas Olekas atsa
kė: „Balandžio 1-ąją svarstytas 
projektas, matyt, buvo Juokų 
dienos pokštas." 

Agentai 
neprisimena 

ketinimų 
apklausti 
ministrą 

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) ir Generalinės 
prokuratūros pareigūnai, va
sarą viešai pareiškę turį klau
simų sveikatos apsaugos minis
trui Juozui Olekui, staiga pra
rado susidomėjimą šio politiko 
vaidmeniu „Rubicon" byloje. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", praėjo daugiau 
nei mėnuo, kai sveikatos ap
saugos ministras grįžo iš atos
togų, tačiau iki šiol j is ne-
apkiaustas nei STT, nei Gene
ralinėje prokuratūroje. 

„Nesu gavęs kvietimo į ap
klausas nei raštu, nei žodžiu", 
dienraščiui sakė J. Olekas. 

Apie tai, kad kvies ministrą 
į apklausą, STT atstovai pa
reiškė liepos mėnesį Seime. 
Tuomet manyta, kad į kyšinin
kavimo skandalą gali būti įsi
vėlęs ir J. Olekas. STT yra už
fiksavusi A. Janukonio pokal
bius, kuriuose jis bendradar
biui sako važiuosiąs susitikti su 
sveikatos apsaugos ministru. J. 
Oleko pavardę Janukonis mini 
ne kartą. 

Nei STT, nei norą jį ap
klausti vėliau pareiškusi Ge
neralinė prokuratūra su minis
tru dar nesusisiekė. 
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Ketinama sugriežtinti pilietybės 
suteikimo tvarką 

Lietuvos pasirengimą organizuoti 2007 m. Europos vyrų krepšinio čempionatą vertinanti Tarptautinės krepšinio 
federacijos Europos padalinio FIBA-Europa delegacija antradienį susipažino su Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pa
nevėžio sporto bazėmis. Lankydamiesi Kaune, FIBA atstovai vertino Nemuno salą, kurioje numatoma statyti 
čempionato reikalavimus atitinkančius sporto rūmus. Aliaus Koroliovo <ELTA) nootr. 

A. Brazauskas būsiąs Socialdemokratų premjeru 
Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas teigia, kad ministru 
pirmininku bus tik tuo atveju, 
jei pergalę Seimo rinkimuose 
pasieks ir valdančiąją daugumą 
suformuos socialdemokratų ir 
socialliberalų susivienijimas. 

Tai A. Brazauskas antradie
nį sakė interviu Lietuvos radi
jui, komentuodamas kitų rinki
muose dalyvaujančių partijų 
esą išsakytus teiginius, jog jis 

galėtų tapti ministru pirrninin-
ku net ir kitos partijos pergalės 
atveju. 

Anot premjero, tai susitiki
muose su rinkėjais esą dažnai 
sako agitatoriai už Viktoro Us-
paskicho vadovaujamą Darbo 
partiją. 

„Be to, kad aš esu ministras 
pirmininkas, esu ir Socialdemo
kratų partijos pirmininkas. Aš 
galiu būti premjeru tuo atveju, 
kai mūsų susivienijimas laimė

tų tam tikrą daugumą Seime ir 
pagal demokratinės valstybės 
principus Seimo dauguma gali 
rekomenduoti prezidentui as
menį į ministro pirmininko pos
tą", sakė A. Brazauskas. 

„Taip nebus, kad viena par
tija laimės, o Brazauskas iš ki
tos partijos bus ministras pirmi
ninkas", sakė premjeras. 

Jis teigė, jog iki rinkimų ne
svarstoma ir susivienijimo su 
Darbo partija galimybė. 

Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 
(ELTA) — Seimui antradienį 
pateikta vyriausybės įstatymo 
pataisa, kur ia siūloma suteikti 
teisę premjerui ir ministrams 
nepasirašyti prezidento įsakų, 
jeigu j ie išleisti nes i la ikant 
Konstitucijos ir įstatymų. Pa
taisą pateikė pati vyriausybė. 

Projektu s iekiama nus ta 
tyti, jog premjeras ar atitinka
mas minis t ras pasirašo prezi
dento įsaką įsitikinęs, kad jis iš
leistas la ikant is įstatymų. 

Pa ta i są pa r l amen ta rams 
pris tatęs vidaus reikalų minis
terijos viceministras Zigmantas 
Kazakevičius teigė, jog prirei
kus ginčą t a rp prezidento ir 
premjero a r minis t ro tu rė tų 

spręsti teismas. 
Minėta vyriausybės įstaty

mo pa ta i sa pa te ik ta Seimui 
ka r tu su Pilietybės įstatymo pa
taisomis, griežtinančiomis pilie
tybės suteikimą. 

Pataisos pateiktos atsižvel
giant į Konstitucinio Teismo iš
vadas dėl pilietybės suteikimo 
išimties tvarka pagrindiniam 
Rolando Pakso rinkimų kampa
nijos rėmėjui Rusijos piliečiui 
Juri j Borisov. 

Seimui pateiktose Piliety
bės įstatymo pataisose nusta
toma, jog pilietybė negali būti 
suteikta asmenims, kurie „ren
gėsi, kėsinosi a r padarė nusi
ka ls tamas veikas prieš Lietuvos 
Respubliką". 

Lietuvos r o m a i tu rės p i rmąj į 
e l e m e n t o r i ų 

Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Vilniuje surengtas pir
mojo vadovėlio romų kalba „Ro-
mani bukvi" pristatymas. 

Vadovėlį parašė Panevėžio 
romų bendrijos pirmininkė Te
ofilė Bagdonavičienė ir Švieti
mo plėtotės centro vyriausioji 
žinovė Henrika Prosniakova. 

Dvikalbiame vadovėlyje ro
mų ir lietuvių kalbomis yra ro
mų pasakų, skaičiuočių, dainų, 
taip pat žodynėlis. Tai vienas 
pirmųjų bandymų lietuvišką 
abėcėlę pritaikyti romų kalbai. 

Po pristatymo vyko semina
ras, kurio metu H. Prosniakova 

bei studentė Rada Bogdanovič 
paaiškino mokytojams, kaip 
dirbti pagal naująjį elemento
rių. 

Šio vadovėlio atsiradimą 
paskatino Švietimo ir mokslo 
ministerija bei Švietimo kaitos 
fondas, kuris ir finansavo vado
vėlio rengimą bei leidybą. 

2001 m. surašymo duome
nimis, Lietuvoje gyvena 2,571 
romų. Daugiausiai jų gyvena 
Vilniaus (874), Kauno (617) ir 
Šiaulių (376) apskrityse. 

Daugelis Lietuvos romų gy
vena žemiau skurdo ribos, dau
guma vaikų nelanko mokyklų. 

Darbo partijos 
vadovas — 

vienas 
didžiausių 

pravaikštininkų 
Vilnius, rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Populistinės Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us-
paskichas yra vienas di
džiausių šios kadencijos Seimo 
pravaikštininkų. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos duomenimis, V Us-
paskichas yra ketvirtas dau
giausiai posėdžių šios kadenci
jos Seime praleidęs parlamen
taras. 

Pirmasis šiame sąraše — 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų frakcijos narys 
Ramūnas Karbauskis , tačiau 
komisija nepateikia konkretaus 
praleistų posėdžių skaičiaus. 

Antras, pagal praleistų po
sėdžių skaičių, yra sociallibera
las Rimas Valčiukas, trečias — 
liberalcentristas Virginijus 
Martišauskas. 

Etikos ir procedūrų komisi
jos siūlymu už pravaikštas Sei
mo valdyba V. Uspaskichui yra 
keletą kartų sumažinusi treč
daliu atlyginimą. 

Pristatyta teisės kultūros 
pamink lą p r imenant i m o n e t a 

Naujoji proginė sidabro moneta. 
Tomo Černiševo 'ELTAt nuotr 

Vilnius , rugsėjo 14 d. 
(ELTA) — Lietuvos banko į 
apyvartą išleista 50 litų progi
nė sidabro moneta, skirta euro
pinio teisinės kultūros pamink
lo — Pirmojo Lietuvos Statuto 
— 475-erių metų sukakčiai, an
tradienį pristatyta Seimo rū
muose ir sulaukė politikų dė
mesio. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigė, jog naujos 
Lietuvos banko monetos prista
tymas — proga grįžti prie Lie
tuvos teisinės valstybės ištakų 
ir kartu suvokti, jog tai, ką 
šiandien perimame iš Europos, 
yra mūsų valstybės patirties 
dividendai, sukaupti senojo že

myno teisinės raidos banke. 
Kaip teigia Lietuvos Sta

tuto tyrinėtoja profesorė dakta
rė Irena Valikonytė, žymiausi 
mokslininkai, jau XLX amžiuje 
pradėję studijuoti Statutą, pa
stebėjo, jog tokio didingo įsta
tymų kodekso tuometinė Euro
pa neturėjo. Šiuolaikiniai tyri
nėtojai irgi pabrėžia, kad Sta
tutas pranoko anų laikų feoda
linės Europos teisynus. 

Mokslininkų vardu I. Vali
konytė dėkojo Lietuvos bankui, 
kad išleisdamas proginę mone
tą, jis pagerbė didžiausius XVI 
amžiaus Lietuvos valstybi
ninkus, sukūrusius Statutą, 
kuriame ryški teisinės valsty
bės idėja. 

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas minėjo, jog ši proginė mo
neta yra 39-oji, išleista per pas
taruosius 11 metų, kai centrinis 
bankas leidžia tokius pinigus. 
Žinomo grafiko Petro Repšio 
sukurta moneta išleista 1,000 
egzempliorių tiražu, ji nukal
dinta Lietuvos monetų kalyklo
je. Monetos briaunoje yra užra
šas: „Būkime teises vergai, kad 
galėtume naudotis laisvėmis". 

Pirmadienį Kauno rajone, netoli Raudondvario, nuo tilto, pralaužęs užtva
ras, į Nevėžio upę įkrito bendrovės „Vilijampolės gelžbetonis" betonvežis 
Tik stebuklo dėka sunkvežimio vairuotojas didesnių sužalojimų nepatyrė 
Nors Lietuvoje gausu tiltų, tačiau tokios avarijos pasitaiko retai. 

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

Mirė vienas 
k r i k š č i o n i ų 
d e m o k r a t ų 

a t k ū r ė j ų 
Vilnius , rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Po ilgos ir sunkios li
gos, eidamas 74-uosius metus, 
mirė buvęs Seimo narys Kazi
mieras Vytautas Kryževičius. 

K. V. Kryževičius pokario 
metais dalyvavo pogrindžio 
veikloje — Lietuvos laisvės ko
vos sąjūdyje, kur iant „Jauno
sios Lietuvos" organizacija. Už 
šią veiklą nuteis tas 10 metų 
kalėti sovietiniuose lageriuose, 
po 6 metų amnestuotas. Grįžęs 
į Lietuvą, ketvirtį amžiaus dir
bo Kauno dirbtinio pluošto ga
mykloje. 

1989 m. kar tu su bendra
minčiais K. V. Kryževičius pa
skelbė pareiškimą apie Lietu
vos krikščionių demokratų par
tijos veiklos atgaivinimą. K. V. 
Kryževičius buvo Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
tarybos narys. Politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos narys. 

1992-1996 m. ir 1996-2000 
m. kadencijų Seime jis atstova
vo tuometinei Lietuvos krikš
čionių demokratų partijai 
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JAU PAMOJUOJA, JAU 
IŠVAŽIUOJA, SESĖ 

NIJOLĖ UŽUBALIENĖ 
Į v.s. Jankutės — Užuba-

lienės pagerbimo — išleistuvių 
į tolimąją Australiją popiete 
Jaunimo centro kavinėje, Čika
goje, rugpjūčio 29 d. susirinko 
„Verpstės", „Emilijos Plate-
rytės" ir „Sietuvos" židinio se
sės. Taip pat, dalyvavo Nijolės 
artimi pažįstami ir bendradar
biai, kuriems net iš tolimo 
Sydnėjaus pakvietimus atsiun
tė dukra Dovilė Zduobienė. 

Popietėje labai jausmingą 
ir jaudinančią programą atliko 
„Verpsčių" būrelio sesė v.s. 
Joana Krutulienė. Ji sakė: 
„Dovilė buvo maža paukštytė, 
kuri išaugo į didelę paukštę ir 
išskrido į šiltus kraštus. Ka
dangi augo po mamos skautišku 
sparnu, nenuostabu, kad akty
viai įsijungė į lietuvišką skau
tišką veiklą Sydnėjuje, talkin
dama savo vyrui Arvydui. 
Dovilė išsiveža iš mūsų tarpo 
neįkainuojamą turtą — savo 
mamą, o Australija gauna di
delę dovaną..." 

Pakviesta atidaryti šią 
pagerbimo popietę, susijaudi
nusi sesė Dovilė prasitarė, kad, 
išsiveždama mamą, jaučiasi 
nusikaltusi. Nors nauji mamos 
namai bus kitame pasaulio 
gale, bet ji gyvensianti lietuvių 
glėbyje. Be abejo, sakė Dovilė, 
pasiilgs mama plačios lietuviš
kos veiklos, nes Sydnėjus nėra 
Čikaga ir nėra Vilnius, o gal tik 
Panevėžys... Bet, Australija 
taip pat turi lietuvišką ir skau
tišką veiklą... 

Sudainavus „Laužai liep
snoja vakaruos" dainą, sesė 
Joana pakvietė visus pamėgin
ti ir savo vaizduotėse sukurti 
laužą Rako stovyklavietėje. 
Gražus, pilno mėnulio apšvies
tas vasaros vakaras... Laužas 
jau dega. kibirkštys kyla aukš
tyn... Miške ūkauja pelėda... 
Staiga, toji pelėda atsiranda 
prie laužo... Ak. tai ne pelėda iš 
miško, o darbingų pelėdų būre
lio sesė v.s. Janina Mikutai-
tienė! Sesė Janina siūlo, 
atsisveikinant su Nijole (bi
jančia svorio ir balasto), įtaisyti 
atminimų skrynelę, į kurią 
būtų sudėti visi jai šiandieną 
skirti linkėjimai, atsisveikini
mai, draugystės apkabinimai. 
Kai bus liūdna, sako sesė 
Janina, o tai tikrai bus, galės 
Nijolė prisiminti vieną iš jų, ir 
iš karto pasidarys lengviau... 
Štai ištrauka iš sesės Janinos 
šiai progai parašyto ilgoko 
eilėraščio: 

Ach. Nijole, sese mano, 
Peledėle Tu žvali. 
Palieki mūs mielą lizdą 
Ir skrendi toli, toli... 

Atminimai vis atplaukia, 
Kai lizde tupėjome, 
Atgalios jie vis mus šaukia 
Kada knygą mes „perėjome"... 

Na, gerai, kas gerai baigės, 
Knyga atgulė archyvan, 
Mes pabirome kaip snaigės. 
Net pražilom — tai ne dyvai... 

Linkim Tau smagios kelionės 
Ir nepasiduok dejonėms. 
Kitą veiklą ten pradėk 
Ir per amžius vis Budėk! 

v.s Vanda Aleknienė, 
„puiki laužų vedėja, visur sus
pėjanti ir viską sugebanti", 
buvo antroji šio prisiminimų 
laužo programos atlikėja. Ji 
prisiminė 1953 — 1954 metus, 
kai pirmą kartą susitiko su 
Nijole vyresniųjų skaučių 
draugovėje, kai dainuodavo 
Lietuvių auditorijoje ir sueigų 

metu Marąuette parke, kai 
drauge stovyklavo Niagaroje ir 
1959 metais „pajautos" stovyk
loje Wisconsine. Prisiminė, kai 
Nijolė su dideliu atkaklumu ir 
meile lietuviškam žodžiui rašė 
ir kūrė, išleido vaikams knyge
les „Žebriuką" ir „Kaip Al
giukas vėjo ieškojo". Abi šias 
knygeles teko iliustruoti sesei 
Vandai. 

„Kernavės" tun te Nijolė 
buvo nepakeičiama. Reikėjo 
parašyti — Nijolė, reikėjo svei
kinti — Nijolė, reikėjo kores
pondentės — Nijolė, reikėjo 
paukštyčių vadovės — Nijolė... 
Kur tik reikėjo — viskam buvo 
Nijolė. O kiek nuotykių, džiaugs
mo ir išgyvenimų būta Rako 
stovyklavietėje! „Kernavės" 
tunto stovykloms Nijolė vis 
sukurdavo naują dainą. Sesė 
Vanda sugalvodavo melodiją, 
Nijolė tik šmaukšt, brūkšt... ir 
dainos žodžiai yra. 1965 m. 
gimė „Kernavės" tunto daina 
„Karaliaus Mindaugo sena 
Kernavė", kuri buvo parinkta 
praėjusių metų Jubiliejinės 
stovyklos daina. Dar daug 
gražių prisiminimų, perpintų 
Nijolės sukurtomis dainomis ir 
eilėmis, pabėrė sesė Vanda, bet 
argi čia viską surašys? 

„Gyvename prisimini
mais,— sako sesė Joana, — o 
dabar, kviečiu sesę v.s. Sofiją 
Jelionienę, kurią sut inkame 
visur: skautiškoje spaudoje, ir 
„Draugo" puslapiuose, su gra
žiais visuomeniniais straips
niais, pasidalinti savo minti
mis". 

Sesė Sofija, kuri Nijolę 
pažįsta jau nuo 1950 m., kai 
vyr. skaučių būrelyje, Čikagoje, 
sueigos vykdavo an t suolelių 
Marąuette parke, taip prabilo: 
„Nijole, Nijole, ir kur Tu dabar 
išsibeldi? Palieki čia savo 
kailiniukus, aulinukus, šiltus 
šalikus ir pūkuotas beretes. 
Nebeslidinėsi čia daugiau 
apledijusiais šaligatviais ir 
nebematysi lengvai besilei
džiančių minkštapūkių snaigių. 
Ten gi ir vairuoti turėsi kaire 
puse — teks išmokti. Palieki 
čia lietuviškos veiklos dirvonus 
su literatūrinėmis popietėmis, 
parodomis, minėjimais, suva
žiavimais, festivaliais, rečita
liais, dar ir skautiškąją veiklą. 
Joje tu gerą pusšimtį metų su-
kinėjaisi: vadovavai, stovykla
vai, ją aprašinėjai. O kur dar 
literatūrinės valandėlės „Margu
tyje", pašnekesiai „Seklyčioje", 
kur darbas „Skautų aide", 
„Laiškai lietuviams", kelionių 
aprašymai „Drauge"? Be visa 
to, dar ir visi kiti darbai darbe
liai, vardais nepažymėti? Taigi, 
ir kaip toji Čikaga be Tavęs ir 
išsivers? Pajus tuštumą ir sesės 
„Verpstės" savo ratelį bemin-
damos... 

Bet, tiek apie tuos minusus. 
O pliusai? Pirmiausia, būsi arti 
savo šeimos narių, gyvensi 
lietuviškoje „Sodyboje" — Syd
nėjaus lietuviškoje salelėje. 
Aplink liepsnos raudonų poin-
setų krūmai, rytais žadins 
nesibaigiantis kukaburų čirpi
mas. Ir pajūris su neaprėpia
mais paplūdimiais — čia pat. 
Tai ne koks ten mūsų Union 
Pier! Stebėsi, o gal kartais ir 
pati pabandysi ant banglenčių 
panarstyti? Veiklai dirvos ten 
Tau netrūks. Netrukus įsikursi 
labai svetingų, draugiškų 
Sydnėjaus lietuvių tarpe — 
sujudinsi tenai lietuviškus dir
vonus..." 

„Mūsų prisiminimų laužas 
jau gęsta, — sako sesė Joana — 

Čikagos „Kernavės" t un to skau t in ink ių „Verpsčių" būrelio sesės š.m. rugpjūčio 29 d. Jaunimo 
cent re su rengus ios išleistuves į Austral i ją apsigyvenimui išvykstančiai savo vadovei v.s. Nijo
lei Užubal iene i . Iš k. I eil. sėdi: Vida Rimienė, Nijolė Užubalienė ir Daiva Luneckaitė-Bulicz. II 
eil. — D a n u t ė Korzonienė ir Aldona Mart ienė. III eil. kairėje sėdi Joana Krutulienė, dešinėje 
stovi I r e n a Kerelienė ir Laima Luneckienė. IV eil. — Aldona Rauchienė, Rita Penčylienė, Auš
relė Saka la i t ė , Ritonė Rudai t ienė , D a n u t ė Dirvonienė, Daila Liubinskienė ir Dalia Urbutienė. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Čenter for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VT2NAS, M U , &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

i b i v a i i e s . 
Aldona Bar i enė , I rena Pu t r ienė , Australijon apsigyvenimui išvykstanti .verpstė" Nijolė Užu
bal ienė. Dona t a Puodžiūnienė ir Vanda Aleknienė. II eil. I rena Meilienė ir Audra Lintakienė. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Uetuvams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susrenmui kabei angliškai aroa Setuviskai-

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

GAE£SABAIJADSKA$MI). 
KAHEODGĖ -ŠIRDIES UGOS 

MxJwegt Heart Specialiste 
3825rS^andAve..,Tower2,Suite400 

Downers Grove, IL 60515 
Priklauso Good Samaritan, Centrą. 

DuPage, EUvvard ir Khnhurst j^gccinems. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ir grįžtame Čikagon". Jaut rų 
atsisveikinimo žodį tar ia viena 
didžiųjų skaučių vadovių, 
„Skauto aido" redaktorė v.s. 
Alė Namikienė . „Skautybės 
keliu" redaktorės , j .v.s.Irenos 
Regienės, skaudžiai išgyve
nančios šį išsiskyrimą, didelę 
padėką ir ger iausius 
linkėjimus perduoda jos vyras, 
Algis Regis. Su dėkingumu ir 
liūdesiu atsisveikina Lietuvių 
Rašytojų draugijos pirm. Stasė 
Petersonienė . J i pr is imena 
linksmesnes šventes, kai dar 
taip neseniai Čikagos lietu
viškai visuomenei buvo pris
tatytos Nijolės kūrybos knygos 
„Atvirukai" ir „Vasara išeina". 
Dėkoja Nijolei už darbą Lie
tuvių Rašytojų draugijos valdy
boje, už kūrybinį žodį, už jos 
išleistų 10 knygų dovaną. 

Gal iausia i su ašaromis 
akyse prabyla ir pati sesė Ni
jolė. J i sako, kas ši popietė, 
šalia jos dukros Dovilės atėji
mo į šį pasaulį, jai yra didžiau
sia ir art imiausiai dovana jos 
gyvenime. „Brangūs , mieli 
pažįs tami , 50 metų kar tu 
skautavus ios skautės , mano 
knygų leidėjai. — kreipėsi į 
popietės dalyvius Nijolė, — aš 
save išraunu, bet gyvenimas 
yra realybė, kuri . ragina 
glaustis prie dukros, kol akys 
šviesios ir rankos gali apkabin
ti. 

Anksčiau ar vėliau tai 
reikėtų padaryti . Visi buvome 
jauni , ka ip ir šis pas ta tas . 
Jauna is veidais, o dabar — 
jaunomis širdimis. Be galo 
sunku skir t is su nepamirš
tamąja Čikaga. Tačiau, tele
fonai skamba, lėktuvai skren 
da, yra elektroninis paštas. 
Likite mano rankų apkabinti 
— vieną dieną vėl visi pasi
matysime..." 

„Sietuvos" židinio vardu 
dar ats isveikino sesė Zina 
Pocienė, padovanodama Nijolei 
knygą ir rūpintojėlį. Buvusi 

vyriausia skautininke v.s. Rita 
Penčylienė įteikė visų „Verps
čių" pasirašytą,- iš Lietuvos 
atvežtą medinę verpstę. Pus
račiu sustojus, buvo sudainuota 
jaunystėje pamėga ir dažnai 
dainuota „Raudonos rožės" 
daina, po kurios kiekviena 
sesė ,.Verpstė" įteikė Nijolei 
po rožę ir trumpai asmeniškai 
atsisveikino. Su didele širdgėla 
ir ašaromis akyse buvo su
giedota: „Nors sakome šiandien 
sudiev, bet širdys plaks išvien, 
nors sakome šiandiena sudiev, 
bet susitiksim vėl..." Galiausiai 
visi popietės dalyviai buvo 
pakviesti skaniom ir gausiom 
Dovilės ir Arvydo Zduobų bei 
„Verpčių" suruoštom vaišėm. 

Nesulaikysime, nesustab-
dysim tavęs, Nijole, kaip Tu 
pati rašei eilėraštyje, išleis
dama į Australiją Dovilę. 
Būki tvirta, stipri, o mes tavęs 
labai pasigesime. 

Paruošė s. fil. 
Ritonė Ruda i t i enė 
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„Atsimeni , k a i p m e s l inksmai s tovy klavom". . . Akademikų „ d r a u g y s t ė s " pa s tovyk l ė t au t inė j e s tovykloje 1998 m. 
Massachuset ts . 

J u l y t ė s P l a č a i t ė s n u o t r a u k a 

PRANEŠIMAS ASS NARIAMS 

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, vyks metinis ASS Čikagos skyriaus 
mirusių narių kapų lankymas. Visi dalyvaukime Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos 11 vai. r. aukojamose šv. Mišiose. Po Mišių 
susitinkame prie bažnyčios durų. Čia sudarysime dvi grupes. Vieni 
vyksime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, kiti į Tautines lietuvių 
kapines. 

Spalio 16 d., šeštadienį, PLC, Lemonte, vyks iškilminga ASS 
Čikagos skyriaus metinė šventė. Daugiau apie šį svarbų renginį 
pranešime kitą kartą. Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Sesės akademikes 1992 m. metinėje šventėje. Tikim -įtikti šventė je š.m. spalio 16 d. 

L.S.S. „ N E R I J O S " 
T U N T A S P A S I R U O Š Ę S 

VEIKLAI 

Vasara greit prabėgo ir vėl 
laikas pradėti skautišką veiklą. 
Stovyklos praėjo labai sėkmin
gai. Jūrinė programa buvo ypač 
stipri, sesės turėjo daug progos 
buriuoti. Laikas tęst i skau-
tavimą šeštadieniais. 

Sueigos prasidės rugsėjo 18 
d. Sesės dėvi darbo uniformą: 
marškinėlius ir kaklaraišt į , 
jeigu turi . Marškinėlius bus 
galima užsakyti registracijos 
metu. Rugsėjo 18 d. po pamokų 
sesės renkasi sporto salėje 
pradėti skaut iškus veiklos 
metus. Lauksime! 

Šiais metais dirbsime mu
gės darbus kar tą į mėnesį, 
pradedant rugsėjo 17 d. 
„Nerijos" kambaryje. Numa
tome susirinkti kas trečią 
penktadienį. Ruošiamės kalė
dinei bei Kaziuko mugei. 
Prašau prisidėti savo gabu
mais! 

Gero vėjo! 

j . p s . A ldona Weir 
„Nerijos" tunto tuntininkė 

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


Šv. Petro bažnyčia ir parapijos 
mokykla Bostone. 
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PASAULIS GINKLUOJASI VIS ĮNIRTINGIAU 
ANATOLIIUS 
LAPINSKAS 

Prestižinis Stokholmo tai
kos problemų tyrimų institutas 
SIPRI (Stockholm Intrenational 
Peace Research Institute) nese
niai pranešė, kad 2003 m. 
pasaulio karinės išlaidos pa
didėjo 11 proc. (2002 m. — 6,5 
proc.) ir pasiekė beveik vieną 
trilijoną dolerių. Tokios apim
ties išlaidų pasaulis dar nema
tė nuo šaltojo karo laikų (1985 
m. — karo dievui paaukota net 
1,2 trilijono dolerių). 

Per pastaruosius dvejus 
metus pasaulio ginklavimasis 
padidėjo beveik 18 proc. ir per
nai pasiekė 956 mlrd. dolerių 
lygį. Aukštų pajamų šalių kari
nės išlaidos sudarė 75 proc. viso 
pasaulio karinių išlaidų, nors 
jose gyvena tik 167 proc. 
pasaulio gyventojų. Šių šalių 
bendros karinės išlaidos buvo 
didesnės negu visų žemų pa
jamų šalių bendra užsienio sko
la ir beveik 10 kartų didesnė ne
gu bendra paramos joms suma. 

Akivaizdus milžiniškas skir
tumas tarp išlaidų kariniams 
reikalams, užtikrinantiems tur
tingųjų šalių pasaulinės ir 
regioninės galios statusą ir tarp 
to, ką jos skiria skurdo pašali
nimui ir ekonomikos vystymui. 

Pagrindinė priežastis, dėl 
kurios padidėjo pasaulio kari
nės išlaidos, yra didžiulis jų šuo
lis JAV, nes šios šalies išlaidos 
sudaro pusę pasaulio išlaidų. 
Savo ruožtu Amerikos karinių 
pinigų lietus pradėjo lietis dėl 
visiems žinomos kovos su tero
rizmu ir Irako, nes anksčiau 
JAV karinės išlaidos kasmet 
didėjo tik 4 proc., vietoje 11 
proc. pernai. 

Tačiau Amerikos pernykštis 
biudžetas, pasirodo, ne riba. 
2005 finansiniams metams 
numatytas dar didesnis nei 
2003 m. — jau 420,7 mlrd. 
dolerių karinis biudžetas, nes 
numatyta skirti daugiau pinigų 
priešraketinei gynybai ir padi
dinti sausumos pajėgas 20,000 
karių. O dar po 5 metų, pagal 
SIPRI prognozes, Amerikos 
gynybai bus skirta 487,8 mlrd. 
dolerių. Tiesa, dar vėliau ka
rinės išlaidos, greičiausiai, 
pradės mažėti dėl nepakeliamų 
ekonominių, o galbūt ir dėl poli
tinių priežasčių. 

Pasau l io iš laidų p i r m u m a i 
(mil i jardais doler ių) 1998 m. 

Bazinis švietimas visiems 
pasaulio gyventojams — 6; 

JAV gyventojų perkama 
kosmetika —8; 

Vanduo ir sanitarija visiems 
pasaulio gyventojams — 9; 

Valgomieji ledai Europoje 
- i i ; 

Visų pasaulio moterų repro
dukcinė sveikata — 12; 

Kvepalai Europoje ir JAV — 
12; 

Bendra sveikata ir maistas 
visiems pasaulio gyventojams— 

13; 
Mais tas kambariniams gy

vūnėliams — 17; 
Verslas Japonijoje — 35; 
Cigaretės Europoje — 50; 
Alkoholiniai gėrimai 

Europoje — 105; 
Narkotikai visame pasauly

je — 400; 
Karinės pasaulio išlaidos — 

780. 
Skaudi ironija, bet pasaulio 

žmonės išleidžia daugiaus ia 
pinigų vienas kito sunaikini
mui (kar inės išlaidos) arba 
pačio savęs naikinimui (nar
kotikai , alkoholis, cigaretės) 
negu bet kam kitam. 

J A V k a r i n ė s i š l a idos 

JAV yra didžiausia pasaulio 
karinė galybė, tai matyti iš pas
tarųjų metų Amerikos karinių 
biudžetų: 

2000 m. — 288,8 mlrd. dol; 
2001 m. — 310 mlrd. dol.; 2002 
m. — 343,2 mlrd dol.; 2003 m. 
— 396,1 mlrd. dol.; 2004 m. — 
399,1 mlrd. dol.; 2005 m. — 
420,7 mlrd. dol. 

A m e r i k o s i r l i kus io 
p a s a u l i o k a r i n i ų b i u d ž e t ų 

p a l y g i n i m a s y r a 
s t u l b i n a n t i s 

JAV karinis biudžetas yra 
beveik toks pat, kaip viso liku
sio pasaulio. JAV karinės išlai
dos yra aš tuonis ka r tu s 
didesnės negu Kinijos ar Ru
sijos, besidalijančių „prizines" 
šių lenktynių nugalėtojų vietas. 
JAV ka r in i s biudžetas yra 
daugiau kaip 29 kar tus didesnis 
už visas, ka r tu paimtas septy
nias pasau l iu i grėsmę ke
liančias valstybes (Kuba, Ira
nas, Libija, Š iaurės Korėja, 
Sudanas, Sirija; anksčiau šiame 
sąraše buvo ir Irakas, dabar, 
matyt, jį galima būtų išbraukti), 
kurių bendros karinės išlaidos 
tesiekia 14,4 mlrd. dolerių. 

JAV karinės išlaidos yra 
didesnės negu visų po jų 
einančių 23 valstybių išlaidos. 
Kartu su art imiausiais sąjun
gininkais — NATO šalimis, 
Australija, Kanada, Korėja — 
Amerika išleidžia nuo dviejų 
trečdalių iki trijų ketvirtadalių 
pasaulio karinių išlaidų. Minėti 
septyni „priešai" , Rusija ir 
Kinija ka r tu išleidžia 116 mlrd. 
dolerių arba 27,6 proc. Ame
rikos karinio biudžeto. 

2005 m e t a i s p a s a u l i o 
k a r i n ė s i š l a i d o s n e m a ž ė s 

Ginklavimosi ribojimo ir 
branduolinio ginklo neplatinimo 
centro (Center for Arms Control 
and Non—Proliferation) 2005 
m. karinių biudžetų įvertini
mas (mlrd. dol.) 

25 d i d ž i a u s i p a s a u l i o 
k a r i n i a i i š l a idau to j a i 

JAV — 420,7; Kinija — 51; 
Rusija — 50,8; Japonija — 41,4; 

Jung t inė Karalystė —41,3; 
Prancūzija — 34,9; Vokietija — 
27,4; Italija — 22,3 ; Saudo 
Arabija — 22,2; Indija — 16,2; 
Pietų Korėja — 14,8; Izraelis — 
9,9; Australija — 9,9; Brazilija 
— 9,7; Turkija — 9,2; Kanada 
— 9,1; Ispanija — 8,5; 
Nyderlandai — 7,2; Taivanas — 
6,6; Graikija — 6,5; Meksika — 
5,6; Švedija — 5,2; Iranas — 
5,1; Ukra ina — 5; Šiaurės 
Korėja — 5. 

Gal J u n g t i n ė s T a u t o s 
ga lė tų s p r ę s t i k a r i n i u s 

konf l ik tus? 

Palyginus pasaulio karines 
išlaidas su visu Jungtinių Tau
tų biudžetu, tenka konstatuo
ti, kad JT biudžeto ir jos visų 
agentūrų bei fondų galimybės 
— apie 10 mlrd. dolerių arba 
apie 1,70 dolerio kiekvienam 
planetos gyventojui — yra labai 
menkos. Ši suma sudaro tik 1,5 
proc. pasaulio karinių išlaidų. 

Be to. jau visas dešimt
metis, kai J T kovojo ne tik su 
pasaulio blogybėmis, bet pir
miausia su savo finansinėmis 
problemomis. Trūks tant lėšų 
organizacija priversta apkarpyti 
daugelį savo programų. Daug 
JT narių nemoka savo visų 
įpareigotų įnašų, be to, mažina 
paaukojimus savanoriškiems 
fondams. 

2003 m. pabaigoje JT narės 
buvo organizacijai skolingos 
1,602 mlrd. dolerių, iš kurių 
762 mln. dolerių teko pačioms 
Jungt inėms Valstijoms. Todėl 
JT negali pakankamai veiks
mingai siekti pasaulio saugumo, 
taikos, tarptautinio bendradar
biavimo tikslų. 

L i e tuvos k a r i n ė s iš la idos 

2001 m. pagrindinės Lietu
vos politinės partijos pasirašė 
susi tarimą dėl gynybos poli
tikos. 2004 m. kovo 17 d. šis 
susitarimas pratęstas dar ketve
riems metams. Juo įsipareigo
jama krašto apsaugai kasmet 
skirti ne mažiau kaip 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP). 

Nors Seimas gynybai šiais 
metais iš visų finansavimo šal
tinių patvirtino 1,147,5 mili
jono litų (409 mln. dolerių) arba 
2 prc. BVP, tačiau tiesiogiai 
Krašto apsaugos ministerijai 
a t i tenka t ik 1,51 proc. BVP 
(868,7 mln. litų). Likusi lėšų 
dalis arba 0,49 proc. nuo BVP, 
krašto apsaugai skiriama per 
kitas institucijas. 

Daugiausia lėšų skiriama 
sausumos pajėgoms — 316,5 
mln. litų, karinėms oro pajė
goms — 122,4 mln., karinėms 
mokymo pajėgoms — 92,7 mln., 
logistikos pajėgoms — 87 mln. 
litų, mažiausiai 27,1 mln. litų 
skiriama karinėms jūrų pajė
goms. Solidi suma — 98 mln. 
litų skirta paskolų grąžinimui. 

L i e tuva — t a r p t a u t i n i u 
pa jėgų da lyvė 

Per pastaruosius kelerius 
metus Lietuva, demonstruo
dama politinę valią bei dalyvau
dama daugiašaliame krizių 
valdymo procese, parodė, kad 
mūsų šalis gali įnešti svarų 
indėlį į tarptautinį saugumą. 
Seimo sprendimai siųsti karius 
dalyvauti tarptautinėse opera
cijose patvirtina mūsų valstybės 
deklaruojamą nuostatą konk
rečiai prisijungti prie demokra
tinio pasaulio saugumo užtik
rinimo. 

Šiemet numatyta, kad tarp
tautinėse operacijose dalyvaus 
Sausumos pajėgų ir Logistikos 
pajėgų kariai. Numatoma, kad 
Lietuvos kariai ir toliau daly
vaus SFOR, KFOR misijose, 
taip pat plataus spektro ope
racijose Irake bei Afganistane. 
2004 m. KAM biudžete lėšų 
dalyvauti tarptautinėse ope
racijose numaty ta 39,4 proc. 
daugiau nei 2003 metais. 

S e i m a s suabejojo dėl 
to lesn io lietuvių 

da lyvav imo 
t a r p t a u t i n ė s e misijose 

Ką tik pasibaigusioje neei
linėje Seimo sesijoje prez. Val
do Adamkaus siūlymas pratęs
ti Lietuvos karių dalyvavimą 
penkiose tarptautinėse misi
jose, tarp jų ir Irake, iki 2006 m. 
liepos nesusilaukė pritarimo. 
Nutarimo projektas buvo grą
žintas jo sumanytojams tobulinti. 

Dokumente buvo siūlyta 
pratęsti Lietuvos karių ir civi
lių tarnautojų dalyvavimą 
NATO vadovaujamoje tarp
tautinėje taikos stabilizavimo 
operacijoje Bosnijoje ir Herce
govinoje bei NATO vadovau
jamoje tarptautinėje taikos 
operacijoje Kosovo provincijoje, 
Serbijoje ir Juodkalnijoje — 
Balkanų regione, NATO 
vadovaujamoje tarptautinėje 
operacijoje Afganistane Tarp
taut inių saugumo paramos 
pajėgų sudėtyje bei JAV va
dovaujamoje tarptautinėje 
operacijoje „Tvirta taika" Afga
nistane — Centrinės ir Pietų 
Azijos regione bei JAV vadovau
jamoje tarptautinėje operacijoje 
Persijos įlankos regione. 

Krašto apsaugos viceminis
tras Jonas Gečas pristatydamas 
nutarimo projektą pabrėžė, kad 
dalyvavimas misijose yra tarp
tautinis Lietuvos įsipareigoji
mas. Mūsų šalies kariai tarnau
ja 14 misijų. Jos paprastai trun
ka 6 mėnesius, todėl Krašto ap
saugos ministerijai tenka nuo
lat prašyti Seimo misijas pratęsti. 

Tačiau Seimo nariai pikti
nosi, jog tokiu būdu Krašto 
apsaugos ministerija siekia 
užsitikrinti „laisvas rankas da
ryti 19 mėnesių, ką nori", o patį 
nutarimą vadino „mažiausiai 
nekorektišku", nes jame siūlo
ma pratęsti karių dalyvavimą 
ne vienoje, bet keliose operaci
jose, net nenurodant konkre
taus į jas ketinamų siųsti karių 
skaičiaus. Nukelta i 5 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar mums jau nebesvarbu? 

Praėjusį sekmadienį vienoje TV žinių 
laidoje buvo kalbama apie katalikų 
bažnyčią Bostono arkidiecezijoje, kurią 

arkivyskupas Sean P. O'Malley (kartu su 82 
kitomis) nuo rugsėjo pradžios žadėjo uždaryti. 
Mišios St. Albert The Great bažnyčioje 
(Weymouth mieste) nebeaukojamos nuo rugsėjo 
1 d., tačiau bažnyčia pilna tikinčiųjų: jie gieda, 
meldžiasi, klausosi Šv. Rašto skaitymų, kai 
kurie net bažnyčioje nakvoja, pasitiesę ant 
suolų ar grindų miegmaišius. Kadangi kunigas 
iš parapijos jau iškeltas, patys žmonės vadovau
ja maldoms ir tam tikroms religinėms 
apeigoms. Jie tvirtina, kad „bažnyčia ir parapi
ja nepriklauso arkidiecezijai, o parapijiečiams" 
ir iš savo pozicijų nesitrauks, kol arkivyskupas 
nepakeis nuomonės. Parapijiečiai kreipėsi ir į 
popiežių, yra arkidieceziją ir jos vadovą padavę 
į teismą, nors, žinoma, pasaulietinė valdžia 
nedaug čia turi galios ir galbūt nesikiš į 
Katalikų Bažnyčios „vidaus reikalus". 

Arkidiecezijos vadovybė parapijų uždarymą 
motyvuoja lėšų — ir tikinčiųjų tose apylinkėse 
— stoka, nors čia minimu atveju, atrodo, para
pijiečių tikrai netrūksta: bažnyčia pilnutėlė. 
Labai nemalonu, ir tiesiog gėda katalikui 
girdėti, kai žinių laidoje primenama, kad arki
dieceziją prarado milijonus dolerių, kai turėjo 
atlyginti ištvirkusių kunigų aukoms už metų 
metais vykdytus seksualinius nusikaltimus. 
Juk tie patys tikintieji, kurių parapijos uždaro
mos, rėmė savo bažnyčią, pasitikėjo dvasininki
ja, ją gerbė, o dabar sulaukė antro smūgio — 
pirmasis buvo smogtas, kai sužinojo apie 
buvusių klebonų ir kunigų nusikaltimus, apie 
arkidiecezijos vadovo aplaidumą ir nuolaidžia
vimą nusikaltėliams. 

Mes žinome, kad tarp uždaromų parapijų 
Bostone yra ir lietuvių Šv. Petro bažnyčia, 
šiemet švenčianti 100 metų sukaktį. Taip pat 
žinome ir apie parapijiečių dedamas pastangas, 
rašomus laiškus, apeliavimus, peticijas. Keista, 
kad lietuvių išeivijos sielovada rūpintis skirtieji 
dvasininkai per didelio uolumo šiuo atveju 
neparodo, o į talką ateina pasauliečiai: PLB 
pirm. Gabrielius Žemkalnis, LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, Seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas — visi jie rašė laiškus 
Bostono arkivyskupui, prašydami atsižvelgti į 
lietuvių tikinčiųjų prašymus ir palikti jiems 
parapiją... 

Ar prašymai bus išklausyti? Tai priklausys 
nuo arkidiecezijos geravališkumo. Tik kažkodėl 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchija 
(Lietuvos Vyskupų konferencija, kardinolas) į šį 
reikalą žiūri tarytum pro pirštus. Tiesa, neturė
tume stebėtis, nes užsienio lietuvių sielovadai 
daug dėmesio ir anksčiau neskyrė, ypač kai dar 
lietuviškose parapijose verkiant reikėjo lietuvio 
kunigo. 

Šiuo metu, atrodo, vadovaujamasi kažkokia 
„atvirkštine formule": juo daugiau mūsų tau
tiečių atvyksta iš Lietuvos, kuriems reikalinga 
tvirta, pasiaukojanti sielovada, tuo daugiau 
lietuviškų parapijų prarandame, dažniausiai 
kaip tik dėl kunigų t rūkumo. Kai kur parapi
joms dar vadovauja klebonai ar administrato
riai, kuriems jau seniai laikas išeiti į pensiją 
(daugumas ir buvo išėję, bet grįžo darbuotis 
toliau, nes jaunesnio kunigo nesurasta). 
Sunkoka jiems suprasti naujuosius imigrantus 
bei jų reikalus, o neseniai atvykusiems — 
vyresnio amžiaus, daug metų kitoje kultūroje 
gyvenusius, dvasininkus. Taip pamažu lietuviai 
iškrinka po platųjį kraštą, atitrūksta nuo lietu
viškų parapijų, galbūt ir nuo tikėjimo. Nejaugi 
jų sielovada nesvarbi? Nejaugi jau nebereikia 
lietuviškų parapijų, kurios šiame krašte 
visuomet atliko jungiamąjį vaidmenį, kurių 
patalpose glaudėsi lietuviška veikla? 

Džiaugiamės, kad lietuviškosios mokyklos 
vėl perpildytos mokiniais, kad jose mokytojau
ja, gerai šiam darbui pasiruošę, jauni peda
gogai. Daugelyje mokyklų, JAV LB Religinių 
reikalų tarybos (pirm. ses. Margarita Barei
kaitė) ir LB Švietimo tarybos (pirm. Dalilė 
Polikaitienė) rūpesčiu įvestos religijos pamokos, 
vaikai lietuviškai ruošiami prie Pirmosios 
komunijos. Sutvirtinimo sakramento, mokomi 
melstis gimtąja kalba. Kur jie melsis, kai nebe
liks lietuviškų parapijų? Religinės apeigos 
lietuvių kalba taip pat daug prisideda prie savo 
tautinės tapatybės išlikimo. Bostono arkivys
kupui tai nesvarbu, o kaip mums patiems? 

LIETUVOS DVASININKAI - ŽYDŲ GELBĖTOJAI 
VIKTORIJA SAKAITE 

Nr.10 

R a m a n a u s k a s Pranc i škus , vyskupas. 
Telšiai. Slėpė jauną žydaitę (vardas ir pavar

dė tikslinami). Sovietų valdžios buvo represuotas. 
(B-445) 

R a u d u v ė Pe t ras , kunigas. 
Zarasų aps. Padėjo gelbėti žydus. (B-1296) 
R a u d a Petras , kunigas. 
Zarasai. Padėjo gelbėti Aleksandrą Šinderį-

Berniukas liko gyvas. (B-1371) 
Razminas Klemensas, kunigas. 
Vilnius. Padėjo Šifrai Grodnikaitei. (B-733) 
Re inys Mečislovas, vyskupas. 
Kaunas. Pamokslų metu ragino tikinčiuosius 

gelbėti žydus. Sovietų valdžios buvo represuotas. 
(B-1061) 

R i a u b a Jurg i s , kunigas. 
Vilkaviškio aps., Bartninkai. Išrašydavo žy

dams fiktyvius gimimo metrikus, kuriuose buvo 
pažymėta, kad asmuo yra katalikų tikybos. Taip 
daugeliui pavyko išvengti sušaudymo. (B-1072) 

Rus te ika i tė Marija, vienuolė. 
Šiaulių aps., Vaiguva. Slėpė 15 žydų. Tarp jų 

buvo Klibanskiai: Samuilas — 7-erių metų, dvy
nukai Abraomas ir Asafas — 6-erių, Mijasnikai: 
Dvoira, Fruma ir Liuba, Eta Gavranska, Polina 
Fromanienė ir jos duktė Sulamita. Visi liko gyvi. 
(JV) (ŽGK) (B-465) 

Sielevič J a n , kunigas. 
Trakų aps.. Varnėnų k. Slėpė žydus (vardai ir 

pavardės tikslinami). (B-) 
Simait is Antanas, prelatas. 
Kretingos aps., Salantai. Gelbėjo Basią Abelma-

naitę-Jankelovitienę ir Rapolą Veržbolauską. (B-490) 
Skel tys Antanas, kunigas. 
Raseinių aps.. Raudonė. Slėpė Icchoką Merą, 

Raseinių žydus Šterną ir Šternaitę. J. Bikliną iš 
Kauno, du mažamečius berniukus iš Sintautų 
miestelio, Milchelmą. Glinską. (ŽGK) (B-994) 

Skursk is Norber tas , kunigas 
Vilnius. Padėjo Irenai Veisaitei. (B-689) 
S p u d a s Ignacijus, kunigas 
Telšių aps., Gintališkės. Iki karo pabaigos 

slėpė Sarą Grosmanaitę-Raf. (B-496) 
S t akauskas Juozas , kunigas 
Vilnius. Kartu su vienuole Marija Mikulska 

ir mokytoju Vladu Žemaičiu išgelbėjo dvylika 
žmonių, juos slėpė Valstybinio archyvo patalpose. 

Tarp išgelbėtų buvo gyd. A. Libo su žmona Vera, 
Grigorijus ir Lėja Jaš iunsk ia i , dešimtmetis 
berniukas Samuelis Bakas su motina. J. Jaffe su 
žmona Sofija ir seserimi Estera Jaffe-Kanto-rav-
ičiene, Mirjam Rolnikaitė, Jokūbas Žirnauskas. 
Visi išliko gyvi (ŽGK) (B-501) 

S t ankev ič iu s J u o z a s , kunigas. 
Kaunas. Padėjo gelbėti Eleną Bermanaitę. 

Nusiuntė ją pas Pažaislio vienuoles, vėliau pas 
kunigą Leoną Pranciškų į Garliavą, kuris 1943 
m. merginą apgyvendino A. ir M. Dagilių šeimoje. Iš 
ten E. Bermanaitė išėjo į partizanų būrį ir žuvo. (B-529) 

Stas iu l i s J o n a s , kunigas. 
Telšių aps. Atidavė mirusios Zuzanos Skuo-

daitės gimimo liudijimą Rachilei Jaminaitei. J i 
išliko gyva. (B-920) 

S tašev ič ius J o n a s , kunigas. 
Šiaulių aps., Šaukėnai. Gelbėjo Basią Jav-

naitę. Kilus pavojui ją apgyvendino Račkauskių 
šeimoje Pavainiškės kaime. (B-1071) 

S tauga i t i s J u s t i n a s , vyskupas 
Telšiai. Slėpė Volperaitienę (vardas tikslina

mas). (B-992) 
Šeškevič ius V i n c e n t a s , kunigas. 
Alytaus aps., Simnas. Lankė ir šelpė maistu 

žandarmerijos sulaikytus ir įkalintus miestelio 
žydus. (B-1068) 

Šimkevič (Š imčukev ič ) Vitold, kunigas. 
Vilniaus aps., Rukainiai Išrašydavo žydams 

fiktyvius gimimo liudijimus <B~1077) 
Šovys Klemensas , kunigas. 
Kauno aps.. Seredžius. Norėdamas išgelbėti 

pakrikštijo keturių asmenų žydo Evpnus šeimą 
(vardai tikslinami' (B-993^ 

Šn iukš t a P r a n c i š k u i , kunigas 
Kauno aps., Paštuva Pakrikštijo žydaitę iš 

Kelmės Teresės vardu. Vėliau ji buvo paslėpta 
Vaclovo Tamoševičiaus ūkyje. (B-1069) 

Š ta rk , Adam. kunigas 
Vilniaus aps., žuvo gelbėdamas žydus (B-) 
Švogžlys N i k o d e m a s (Milžinas), kunigas 
Trakų aps.. Onuškis. Gelbėjo gydytoją Mo

tiejų Kovalskį iš Onuškio, žydaitę Verutę, kurią 
jam atvežė Vytautavos bažnyčios kunigas Leonas 
Jokubauskas Merginai buvo gautas fiktyvus 
pasas ir rastas prieglobstis Vilniuje (B-556> 

Bus d a u g i a u 
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NEATSTUMKIME 
JAUNIMO 

Čikagoje mūsų proseneliai 
kure parapijas, statė bažnyčias, 
mokyklas, ligonines. Mūsų 
seneliai ir tėvai steigė organi
zacijas — Vyčiai, skautai, atei
tininkai, bei organizacijos Lie
tuvos laisvinimui. Mūsų tėvų 
dėka iškilo Čikagoje Jaunimo 
centras, kuriame tebesiglaudžia 
lituanistinės mokyklos, organi
zacijos. 

Iškilus minčiai Lemonte 
kurti Pasaulio lietuvių centrą, 
vėl kilo nemažai priešiškumo, 
kurj įveikė jaunų profesionalų 
ir realiai galvojančių ryžtas. { jį 
dabar suplaukia lietuviai, pla
čiai išsibarstę po Čikagos prie
miesčius. Kaip ir visi lietuvių 
centrai, jis išsilaiko iš aukų ir 
pasiaukojančio savanorių dar
bo. 

Skundžiamės, kad jaunes
nioji kar ta bei neseniai iš 
Lietuvos atvykę nesijungia prie 
mūsų organizacijų, nesirūpina 
lietuvybės išlaikymu. Be abejo, 
dalis atkrito ir įsiliejo į gyven
vietės visuomenę. Tačiau maty
kime, branginkime ir neat-
stumkime tų, kurie ne tik liko 
prie lietuviško kamieno, bet 
stengiasi dirbti, kad lietuvybė 
būtų svarbi jų vaikams. Ištikimi 
ir supratę užsienio lietuviai vis 
tiek reikalingi Lietuvai, o pro
tėvių kultūra praturtina Ame
rikos lietuviukų gyvemą. 

Nepaprastai džiaugiausi ir 
didžiavausi dr. Donato Siliūno, 
jo šeimos ir kolegų veikla, remiant 
lituanistinę mokyklą, jaunimo 
organizacijas ir PLC, ypač suge
bėjimą prie lietuviškumo ir 
Lietuvos pritraukti ir palaikyti 
vaikus bei tėvelius per krepšūiĮ. 
Tai buvo savanoriška veikla, 
kaip ir su visa lietuviška veikla, 
daug išlaidų padengiant „iš 
savo kišenės". 

Jų pastangomis buvo re
montuota dabartinė PLC sporto 

salė pavadinta „Lietuvių fondo" 
sale, nes fondas paaukojo treč
dalį remontui reikalingos su
mos, o likusią sumą suaukojo 
kiti. Buvo nemažai priešiškumo 
ir šiai idėjai, o dabar salė yra 
plačiai naudojama. 

Didinti Pasaulio lietuvių 
centrą reikia, jei nenorime visai 
prarast i l ietuviško jaunimo. 
Jaunimas tur i su malonumu, o 
ne prievarta glaustis prie lietu
vių centro. „Tai mūsų kartos 
įnašas lietuvybės išlaikymui", 
yra pasakęs dr. Donatas Silki
nas. 

Naujasis priestatas „pririš" 
jaunuosius profesionalus bei 
trečiabangius prie centro, nes 
jie taps centro dalininkai, o 
„nuosavybė" įpareigoja. Mūsų 
kartai bekeliaujant į dausas, tik 
jų rūpestis apgaubs ir išlaikys 
centrą, visą centrą, ne tik nau
jąją jo dalį. 

Jei būtų surinkta daugiau 
aukų, būtų buvę galima įgyven
dinti originalų planą atskiro 
pastato statybai. Tačiau dabar, 
bendra siena prisijungiant prie 
pagrindinio centro, sumažina 
statybos kainą ir puoselėja nau
dojimo vientisumą. Naujasis 
priestatas turės ir tvarkingą 
sceną, kurios įrengimui aukas 
renka Darius Polikaitis. 

Lai mūsų centrai būna ne 
tik mums, pagyvenusiems žmo
nėms, bet ir mūsų jaunimui. 
Broniaus Juodelio pasiūlymas, 
kad j aun imas glaustųsi pas 
amerikiečius, paneigia mūsų 
tikslą, kad kuo daugiau jauni
mo išliktų lietuviais nelengvo
mis sąlygomis. 

Rugsėjo 12 d., PLC gegu
žinėje matėme, kaip gražiai 
įvairios kartos ir bangos naudo
jasi centro patalpomis, aplinka 
— buvo galima numalšinti alkį 
ir troškulį, pasišokti, jau
niesiems „trys prieš tris" krepši
nis, o pievelėje futbolas. Jei visi 
dalyvaus, visi ir aukos centro 
išlaikymui. 

Teisingai Lietuvių dailės 
muziejaus direktorė Dalia Šle-

nienė yra pasakiusi, jog įvai
riomis progomis (laidotuvių, 
sukaktuvių) esame įpratę au
koti kokios nors organizacijos 
labdaringiems tikslams Lie
tuvoje. Gal reikėtų prisiminti, 
kad aukojimas mūsų centrų 
išlaikymui taip pat yra labdara. 

Pagal išgales esame aukoję 
Amerikos lietuvių organizaci
joms bei centrams (jei ne pini
gais, tai darbu), šelpę vargingai 
gyvenančius Lietuvoje, aukoję 
Valdovų rūmų atstatymui. 
Užauginom ir į mokslus išlei
dom keturis vaikus, nors tik 
vyras dirbo. Aukojom ir au-
kosim Pasaulio lietuvių cen
trui, aukojom ir naujojo pries
tato statybai, kad bent moraliai 
paremtume jaunųjų profesio
nalų gerai apgalvotą sumanymą. 
Būtų gerai, kad ir toliau nuo 
lietuviškų centrų gyvenantys 
prisidėtų savo auka. 

Kai lietuviškos parapijos ir 
centrai užsidaro, ar nereikėtų 
džiaugtis , kad Lemonte ple
čiasi? Lietuva nepriklausoma. 
Keičiasi ir užsienio lietuvių 
bendravimo, veiklos formos. 
Neats tumkime jaunimo, nes 
„keliaudami į kazimierines", 
dejuosime, kad niekas neužima 
mūsų vietos tempiant lietu
višką vežimą. 

Indrė Tijūnėlienė 
Buffalo Grove, IL 

„AUDRA" NORI 
SUGRIAUTI 

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRĄ 

TV laidose neseniai matė
me uragano „Francis" nu
siaubtą Floridos gamtą ir su-
griau+us namus. Perskaičius Ka
zio Kriaučiūno laišką „Draugo" 
2004.09.08 laidoje „Dėl naujos 
sporto salės statybos", pasidarė 
akivaizdu, kad didelė „audra" 
ruoš iama Pasaulio lietuvių 
centro sugriovimui. 

Labai ačiū K. Kriaučiūnui, 
kuris laiške nurodė tos „au
dros" vėjus ir pasekmes ne tik 
centro butų savininkams, bet ir 
lituanistinei mokyklai, užmūri
jant langus ir klases, taip pat 
gyventojus paliekant be dienos 
šviesos. Ta „audra" yra naujo 
sporto salės priestato statyba 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 
Paruošia Julija K. 

GAMINANT MAISTĄ 
SU PRIESKONIAIS 

Mieloji Julija, giminės iš 
Lietuvos man atsiunčia gerų 
virime—kepimo knygų ir žur
nalų. Norėčiau daug ką pamė
ginti (nepaisant, kad viskas 
litrais, gramais, miligramais ir 
t.t.), bet nepažįstu prieskonių 
vardų, kurie ten surašyti, o tuo 
pačiu negaliu jų nusipirkti, nes 
Amerikoje prieskoniai nevadi
nami lietuviškais vardais. Ži
nau, kad kažkada anksčiau 
šiame skyrelyje buvo priesko
niai išvardinti, bet kažkur 
pamečiau tą laikraštį. Gal galė
tumėte dar kartą? 

Atsakymas. Jdomu, kad to
kių ir panašių klausimų gau
name beveik kas savaitę. Mė
ginsiu atsakyti ir tuo pačiu 
prašau: išsikirpkite, pasidėkite 
šį skyrelį, kad kitą kartą ne
kiltų abejonių. Prisipažinsiu, 
kad ir man dažnai tie 
prieskonių vardai susimaišo 
Geriausia, kai paduotas ir 
lotyniškas pavadinimas, tuomet 
nesunku rasti lietuvišką arba 
anglišką atitikmenį. 

Žinotina, v e r d a n t ar ke
p a n t su pr ieskonia is : 

—paprasta taisyklė — juo 
švelnesnis patiekalo (pvz., 
mėsos, kaip paukštiena, 
veršiena) skonis, tuo reikia 

mažiau dėti prieskonių, kitaip 
patiekale jausite tik priesko
nius ir skonis bus „vienpu
siškas"; 

—džiovinti prieskoniai turi 
stipresnį kvapą kaip švieži, o 
prieskonių milteliai turi stip
resnį skonį, kaip sutrinti lape
liai. Naudinga formulė yra 
tokia: 1/4 šaukštelio prieskonio 
miltelių yra lygu 3/4 šaukštelio 
sutrintų džiovintų lapelių arba 
2 šaukšteliams šviežių; 

—prieskonių lapeliai turi 
būti labai smulkiai sukapoti, 
tuomet gausime daugiau jų 
kvapo ir skonio; 

—šviežius prieskoninių au
galų lapelius geriausia sukar
pyti žirklėmis; 

—pirmą kartą vartojant ku
rį prieskonį, reikia laikytis dės
nio: mažiau yra geriau, kol 
patirsite, ar tas prieskonis jums 
ir jūsų šeimai patinka; pavarto
jant per daug, patiekalo skonis 
gali labai pasikeisti ir bus 
nepriimtinas; 

—prieskonių kvapas pra
randamas, per ilgai verdant, 
todėl juos reikia dėti maždaug 
45-30 min. prieš baigiant virti; 
tačiau į salotas, daržovių už
pilus — kaip tik atvirkščiai: 
prieskoniai dedami kelias va
landas (arba iš vakaro), prieš 
pavartojant patiekalą; 

—norint susipažinti, ar 
kuris naujas prieskonis bus pri
imtinas, galima truputį jo 

prie PLC, užgožiant „Bočių 
menę", kuri centrui atneša gau
sias pajamas. Ta „audra" cen
trą priverčia statyti naujas 
automobilių pastatymo aikštes, 
naujus keltus, naujus įėjimus ir 
perėjimus į centro patalpas. Ta 
„audra" ne tik riša akmenį po 
centro kaklu dėl jo išlaikymo, 
bet reikalauja centro narius, 
centro lankytojus bei jo išlaiky-
tojus paimti milijoninę paskolą, 
reikalingą statybai, išmokė
jimui per 30 metų. 

Kai buvo spaudoje rašoma 
apie atskirų jaunimo sporto 
rūmų statymą ant PLC žemės 
to statybos komiteto pastan
gomis, PLC nariai tylėjo, nors 
negalėjo suprasti, kodėl spor
tininkams buvusi gera centro 
sporto salė, ją remontuojant 
1998 m. su 345,000 dolerių iš
laidų, po 6 metų pasidarė ne
begera. 

PLC nariai manė, kad, jei 
Sporto rūmų statybos komiteto 
nariai tur i sutelkę milijonus 
dolerių, su atsargomis rūmų 
išlaikymui ateityje — tegu sau 
stato savo vardu ir atsako
mybe. PLC tam neturi lėšų nei 
jėgų išlaikymui ir centras turi 
pilnas rankas darbų jaunimo 
auklėjime, tautinės bei reli
ginės veiklos išlaikyme šian
dien ir rytoj. 

Nebesuprantama, kas atsi
tiko ir su PLC tarybos nariais. 
Dalis jų tapo sporto salės staty
bos komiteto nariais, kas yra 
„eonfliet of interest". Jie pa
miršo, kad gali būti patraukti 
teismo atsakomybėn dėl butų 
savininkų teisių pažeidimų, jų 
turto žalojimo. Jie pamiršo, kad 
atsakomybę neša prieš visus 
PLC narius, kad privalo ginti 
Pasaulio lietuvių centrą ir jo 
išlaikymą nuo visokių audrų 
bei rizikingų sandėrių, nesu
derinamų su PLC gerove, su 
PLC ateitimi. PLB tarybos na
riai negali sėdėti ant dviejų 
konfliktuojančių kėdžių. Jei jie 
pasirinko PLC tarybą — negali 
būti sporto salės statybos 
komitete ir dalyvauti „audroje" 
prieš PLC. 

„Nejaugi mes visi jau išpro-
tėjome?", klausia laiške Kazys 
Kriaučiūnas. „Taip" — būtų 
galima patvirtinti, jei PLC na
riai sutiktų su centro vardu 

sumaišyti su sviestu arba 
minkštu sūriu (cream cheese), 
palaikyti bent valandą ir už
sitepti ant paprasto (tik nesal
daus) sausainiuko; 

—būkite atsargūs, kai per
ka te druskos ir prieskonių 
mišinį: dažniausiai tai tik pa
prasta druska, į kurią įberta 
kiek prieskonių; geriausia pa
sidaryti savo mišinį; 

—džiovinti prieskoniai turi 
būti laikomi plastmasiniuose 
maišeliuose, metalinėse dėžu
tėse ar stiklainėliuose, bet ne 
kartoninėse dėžutėse; taip pat 
nelaikykite jų saulės šviesoje, 
nesudekite į lentynėles ar t i 
karštos viryklės — prieskoniai 
praras savo spalvą ir kvapą. 

Stipraus kvapo ir skonio 
prieskoniai 

Šie prieskoniai turėtų būti 
naudojami mažais kiekiais, nes 
jų kvapas perims visą patiekalą. 
Geriausias matas: maždaug 1 
(nekupinas) šaukštelis pries
konių, gaminant maistą 6 
asmenims. 

Prie stipraus kvapo pries
konių priskaičiuojami: 

lauro lapeliai (bay leaves), 
kardamonas (cardamon), kario 
milteliai (eurry powder), im
bieras (ginger), aštrūs pipirai 
(hot pepper), garstyčios (mus-
tard) , malti juodieji pipirai 
(black pepper), rozmarinas 
(rosemary) ir šalavijas (sage). 

Vidutinio kvapnumo 
prieskoniai 

Paprastai tokiam pačiam 
patiekalo kiekiui šių prieskonių 
dedama 1-2 šaukšteliai. Vidu
tinio kvapnumo prieskoniais 

imamos paskolos ir naujos 
salės išlaikymo rizika. Tai būtų 
PLC savižudybė, nepajėgiant 
panešti finansinių įsipareigo
jimų. 

Kiekvieno PLC nario pa
reiga apsaugoti centrą nuo 
ateinančios „audros", balsuo
jant, pasisakant raštu, reika
laujant PLC tarybos ir valdybos 
narių lojalumo Pasaulio lietu
vių centro gerovei ir tolimesnei 
sėkmei. Ne PLC tarybos i r 
valdybos reikalas kištis į 
Sporto salės statybos komiteto 
reikalus, ar paskolų gavimą bei 
išlaikymą. Mes, PLC nar ia i , 
negalime rizikuoti centro pas
tatų užstatymu nei PLC finan
sais paskolų gavimui statybai 
bei išlaikymui, nes t a s pri
klausys Sporto salės statybos 
komitetui, o ne PLC nariams. 

Bronius Juode l i s , 
PLC narys 

Willowbrook, IL 

KREPŠINIS JUOZO 
AKIMIS 

Skaitau „Draugą", bet kar
tais ne ištisai. Esu pensi
ninkas ir dažnai neturiu laiko 
viską perskaityti. 

Žmona Dalia pakišo man 
po nosim straipsnį — „Apmąs
tymai iš Ellicott miestelio". 
Perskaičiau su malonumu. 

Negalėjau susivaldyti ne
parašęs Juozui Gailai pagyri
mo už jo talentingą humorą. 
Skaitai ir nori, kad nesibaigtų! 
Tai neeiliuota poezija. Papras
ti žodžiai sako taip, kaip galvo
ja, taip, kaip mes elgiamės, 
būdami savo namuose t a r p 
savųjų, o ne ant scenos. 

Juozo rašymas yra kaip 
švelnus vėjelio dvelkimas iš 
Lietuvos pušyno. Nieko neuž
kabinantis, be monų ir verčian
tis be perstojimo šypsotis. 
Parodo mūsų visų meilę savo 
tautiečiams ir rūpestį kai kas 
nors ne taip gerai. 

Juozo Gailos humoras pra
džiugina mūsų gyvenimą ir 
padeda mums viską maty t i 
per „rausvus akinių stiklus". 

Dieve, duoj jam daug svei
katos ir noro daugiau rašyti . 

Romualdas Povi la i t i s 
Lemont, IL 

laikomi šie: 
bazilikas (basil), salierų 

kotai, lapai ir sėklos (celery 
leaves, ribs and seeds), eumin 
(neradau lietuviško atitikmens, 
gal kas žinote?), krapai (dili), 
pankolis (fennel), kartusis 
kietis — pelynas (tarragon), čes
nakas (garlie), kvapusis mairū
nas (marjoram), mėtos (mint), 
raudonėlis (oregano), čiobreliai 
(thyme) ir kai kurie kiti, rečiau 
vartojami. 

Švelnaus kvapo 
prieskoniai 

Juos galima naudoti dides
niais kiekiais, be to, jie gerai 
tinka su kitais prieskoniais. 
Šiai grupei priklauso: 

garkštis arba gurgždis 
(chervil), svogūnėliai (chives), 
petražolės (parsley). 

Kurie prieskoniai kur 
geriausiai tinka 

Sriuboms: lauro lapeliai, 
dašis, kartusis kietis, mairūnas, 
petražolės, rozmarinas; 

paukšt ienai: česnakas, 
raudonėlis, rozmarinas, šalavi
jas; 

jautienai: lauro lapeliai, 
svogūnėliai, gvazdikėliai (clo-
ves), eumin, česnakas, aštrieji 
pipirai, mairūnas, rozmarinas; 

avienai: česnakai, mairū
nas, raudonėlis, rozmarinas, 
čiobreliai; 

kiaulienai: kalendra (co-
riander), eumin, česnakas, im
bieras, aštrieji pipirai, malti 
juodieji pipirai, mairūnas, rau
donėlis, petražolės, šalavijas, 
čiobreliai; 

s ū r i o pa t iekalams: bazi
likas, garkštis, svogūnėliai. 

KLAIDA? 
Tai įvyko olimpiadoje, Atė

nuose vykstant vyrų krepšinio 
an t ros ioms rung tynėms t a r p 
Lietuvos ir Amerikos. 

Viduryje rungtynių antra
me kėlinyje lietuvis įmetė dvi 
baudas , bet tie du taškai buvo 
priskaityti ne Lietuvos naudai , 
bet Amerikos. Kai buvo žaidžia
m a lygiomis, ta i k iekvienas 
t a škas buvo labai svarbus. Tos 
svarbios klaidos n iekas ne
pastebėjo. Atrodo, kad toji klai
da įvyko ne dėl blogos valios, 
bet dėl žmogiško pasimetimo, 
nes tuo metu, visiems sėdint 
lyg a n t žarijų, salėje s iau tė 
audringos, milžiniškos ovacijos! 

Tos rungtynės j uk buvo nu
filmuotos, todėl tą klaidą gali
ma maty t i tome filme. 

Je i aš — senukas — čia 

N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S 

klystu, ta i atsiprašau. 
Buvęs krepšininkas — 

K u n . E u g e n i u s Geru l i s 
Wheaton, IL. 

P.S.: Eugenius Gerulis 
Vokietijoje buvo Pabaltijo uni
versiteto estų, latvių ir lietuvių 
krepšinio bendrosios rinktinės 
kapitonas. 

Tėvynėje jis buvo kapitonas 
galingosios biržų „Vilko" 
komandos, kuri įveikė Lietuvos 
krepšinio meisterį Kauno 
„Perkūną", Lietuvos vicemeis-
terį Telšių „Džiugą" bei 
Vilniaus miesto rinktinę ir kt. 

PASLAUGOS 

krapai, kario milteliai, mairū
nas, raudonėlis, šalavijas, čio
breliai, petražolės, pankolis; 

žuvies p a t i e k a l a m s : 
garkštis, krapai (ypač daug 
krapų yra žuvies receptuose iš 
Lietuvos), pankolis, česnakas, 
petražolės, čiobreliai, kar tus is 
kietis; 

daržovėms: bazi l ikas , 
garkštis, svogūnėliai, k r apa i , 
kartusis kietis, ma i rūnas , 
mėtos, pipirai, čiobreliai, petra
žolės (šie prieskoniai t inka ir 
gaminant užpilus daržovėms — 
,,salad dressing" — tere ik ia 
įpilti alyvų aliejaus, baltojo acto 
ir gerai suplakti) . 

Prieskoniai — druskos 
pakaitalas 

Per daug druskos vartoti — 
nesveika. Tai visi žinome, tači
au esame taip pripratę prie drus
kos, kad dažnas, net nepara
gavęs maisto, jau siekia drus
kinės... 

Pasakysiu paslaptį: je igu 
vartosite daug prieskonių, nie
kas druskos nepasiges: pa
tiekalas bus labai skanus ir be 
druskos. 

Žinoma, galite tokių pa
kaitalų druskai pirkti parduotu
vėje (spicey saltless seasoning), 
bet dar geriau pasidaryti savo, 
tuomet žinote, ką į tą mišinį 
dedate, kad visi prieskoniai 
tikrai švieži ir kvapnūs. Pa
sigaminti lengva. 

Prieskonių mišinys 

po 1 šaukštelį kiekvieno: 
maltų gvazdikėlių (eloves), 
maltų pipirų (ground black pep
per), gerai sutrintų kalendros 

GREIT PARDUODA 
-Hn Landmark 

properties 

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

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviška;. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park,IL 60805 
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 

IŠNUOMOJA GROŽIO PASLAUGOS 

Išnuomojamas 2 mieg. 
i modernus butas naujame name. 

66 P!, už Kedzie Ave. 
TeL 70^656-6599. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL T73-434-4543. 

NIRVANA - ODOS IR PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

"Pilna mediciniška spa procedūra 
"Naudojama naųausia lazerio technologija 
"Medicinine priežiūra 
"Plaukų depiliaciia 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknės gydymo procedūros 
"Botakso injekcijos 
"Mikrc-derminis nušlifavimas 
"Pannkta kolekcija odos priežiūros produktų 
"Odos grožiui 

9115 & CICERO 
OAK LAWN, IL 60453 
TEL. 70&-229-1051 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

, DRAUGO SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

773-S8S-950© 

ĮVAIRUS 
* 50 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje, gali pakeisti. Žalia korta, 
automobilis, patirtis. Siūlyti ir kitokius 
darbus. Tel. 847-328-2752. 
* Moteris ieško darbo nepilną darbo 
dieną nuo 10 v.r., Marquette Park 
rajone. Tel. 773-925-7822. 
* Moteris gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Vairuoja, legalūs 
dokumentai. Siūlyti ir kitus variantus. 
Tel. 773-863-8473. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

nANm 
ress^orp. txpress 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA, ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I S S I U N Č I A M E K I E K V I E N Ą SAVAITĘ. 
PRISTATOMI- OAVHJUI TlliSIAH RANKAS. 

1-300-775-SEND 
Mūsų atstovai: 
Bravo Coffee and deli 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T , I E 6 0 4 3 0 . Tc l :630-257-3300 
KAI.VNA corp. 

338 S. R.ohtw.na Rnad PALATINE gOQt»7, ,l<;l:847-77<>-.?7<>f> 
2719 W. 7 l* tXt r . C 'MICAOO. IE «'H>29„ "firl: 773-434.-791<> 
SSO l 78 Th Avc BKIOOEVTEW, I I . 60455, Tel 70S-599-96S0 

SIŪLO DARBĄ 

REIKALINGI DVIKALBIAI 
DARBUOTOJAI. Būtina bent 
2 metų CDL patirtis. Aukštas 
atlyginimas. Kartais reikėtų 
dirbti tolimesnėse vietovėse. 
708-935-3867/708-728-0513 

sėklų (coriander seeds) 
2 šaukštelius paprikos 
1 šaukštą rozmarino (rose

mary). 
Viską gerai sumaišy t i ir 

laikyti s t iklainyje su tvir tai 
uždaromu dangteliu, kad ne
prieitų oras. 

P a s t a b a : ka i recepte 
pažymima, kad reikia įpilti 
šaukšteli ar šaukštą sausų pro
duk tų , nepi lki te kupino — 
šaukštelis ar šaukš tas turi būti 
pripildytas sulig kraš ta is . 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt he certified massage therapist 

naii tech. Mušt ha ve Illinois statė 
license. 

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



Pasaulio naujienos 
(Remamis AFP, Reuters, AP, trterfax, ITAR-TASS. Bt*S 

ikiių agerttttrų praneSimais} 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžioji Britanija antradie

ni pažadėjo skubiai patikrinti 
apsaugą Bakingam rūmuose, 
kurių balkone Betman kostiu
mu apsirengęs vyras, išvengęs 
ginkluotų policininkų, surengė 
penkias valandas trukusią pro
testo akciją. Tėvų teises ginan
čios organizacijos „Fathers 4 
Justice" narys Jason Hatch pir
madieni vidury dienos pasinau
dodamas kopėčiomis perlipo ka
ralienės Elizabeth II Londono 
rezidencijos teritorijos tvorą ir 
nubėgęs prie rūmų fasado siena 
užlipo 10 metrų. Šiuo metu ka
rališkoji šeima atostogauja Ško
tijoje, tačiau įvykis labai papik
tino saugumo žinovus. Polici
ninkai veltui bandė įkalbėti pro
testuotoją išlipti iš Bakingam 
rūmų balkono. Vyriškis balkone 
laikė iškėlęs plakatą „Geriausi 
'Fathers 4 Justice' tėveliai kovo
ja už savo teisę matytis su vai
kais" ir mosavo rankomis. 

STOKHOLMAS 
Kitą savaitę Švedijos sosti

nėje Stokholme bus atidengtas 
paminklas pabėgėliams iš Pa
baltijo valstybių, prieš 60 metų 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje atplaukusiems čia valtimis 
per Baltijos jūrą. Paminklas 
įamžins atminimą tų, kurie pa
siekė sausumą ir laisvę, taip pat 
ir tų, kurie, tikėdamiesi laisvės, 
leidosi į kelionę mažais laive
liais, bet žuvo Baltijos vande
nyse. Paminklą sukūrė dailinin
kė Ursula Schutz. Lėšas suau
kojo Haninge miesto valdyba ir 
maždaug šimtas draugijų, įmo
nių bei privačių asmenų. Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje iš 
sovietinės valdžios okupuotų 
Baltijos valstybių pabėgo apie 
30,000 žmonių. Dauguma jų bu
vo estai, kurie bėgo į Švediją. 

MASKVA 
Rusijos generalinė prokura

tūra vieninteliam gyvam sulai
kytam teroro akto Beslan daly
viui pateikė kaltinimą pagal de

vynis Baudžiamojo kodekso 
straipsnius. Čečėnijos gyvento
jui Nurpaša Kulajev pateiktas 
kaltinimas banditizmu, teroriz
mu, nužudymu, žmonių grobi
mu ir kitais nusikaltimais. Iš 
sunaikintų per specialiąją ope
raciją 30 teroristų šiuo metu 
atpažinti 14. Pasak nukentėju
siųjų, užpuolikų buvo ne dau
giau kaip 32. Žinios, kad kas 
nors iš teroristų galėjo pabėgti, 
kol kas nepasitvirtino. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
JAV valstybės sekretorius 

Colin Powell pirmadienį sake 
esąs nusivylęs tuo, jog Amerikos 
žvalgybos tarnybose buvo žmo
nių, žinojusių, jog šaltiniai, iš 
kurių buvo gauta informacija, 
panaudota įsiveržimui į Iraką 
pateisinti, kelia įtarimų, tačiau 
nepranešusių apie tai valdžiai. 
Jis teigė, kad šie asmenys nuro
dė, jog kai kuriais šaltiniais ne
reikėtų remtis, tačiau tai nebu
vo žinoma žmonėms, kurie tyrė 
informaciją apie Iraką ir darė 
išvadas. Anksčiau C. Powell yra 
pripažinęs, kad informacija, ku
ria jis rėmėsi rengdamas savo 
garsiąją kalbą, pasakytą Jung
tinėse Tautose 2003 metų vasa
rio 5 dieną, likus maždaug mė
nesiui iki karinio įsiveržimo į 
Iraką, „nebuvo svari". C. Powell 
ieido suprasti, kad būtų nereko
mendavęs įsiveržti į šią vals
tybę, jei būtų turėjęs įrodymų, 
kad Irake nėra masinio naikini
mo ginklų. 

lyje buvusi bomba. Nurodoma, 
kad vienu metu galėjo sprogti ir 
du sprogmenų prikrauti auto
mobiliai. Mažiausiai 114 žmo
nių buvo sužeista. 

j KARIBAI ~j 

HAVANA 
Dešimčių žmonių aukų pa

reikalavęs uraganas „Ivan" pir
madienį slinkdamas virš vaka
rinio Kubos pakraščio plėšė sto
gus, su šaknimis rovė medžius, 
vartė elektros stulpus ir užtvin
dė pakrantės rajonus. Uraganui 
slenkant JAV pakrantės link 5 
m aukščio bangos niokojo pieti
nę Kubos pakrantę, kur augina
mas tabakas. Kai kur jūros van
duo į sausumą įsiveržė 600 met
rų. Kuboje tai stipriausia audra 
per pastaruosius dešimtmečius. 
Kubos valdžia, kuri evakavo 1.3 
mln. žmonių, pranešė, kad ura
ganas praslinko labiau į vaka
rus nei prognozuota, todėl pada
ryta ne tokia didelė žala ir ne
buvo žmonių aukų. Pasaulinės 
naftos kainos pakilo, nes ener
getikos kompanijos sustabdė 
gamybą ir iš Meksikos įlankoje, 
JAV pakrantėje, esančių naftos 
gavybos platformų atšaukė 
tūkstančius darbuotojų. 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Per galingą antradienio 

sprogimą Baghdad turguje, ku
ris yra netoli policijos nuovados 
ir kuriame tuo metu buvo daug 
žmonių, žuvo mažiausiai 47 
žmonės. JAV kariškiai ir Vidaus 
reikalų ministerija nurodė, kad 
prie policijos nuovados, kurios 
rajonas laikomas partizanų 
prieglobsčiu, sprogo automobi-

TOKYO 
Japonijoje antradienį buvo 

pakarti du žmogžudžiai, tarp jų 
buvęs psichikos ligonis, 2001 
metais vienoje mokykloje nu
dūręs aštuonis moksleivius. 
Mirties bausmė buvo įvykdyta 
40 metų Mamom Takumą ir dar 
vienam žudikui, padariusiam 
atskirą nusikaltimą. Kruvinos 
skerdynės mokykloje įvyko 
2001 m. birželio 8 dieną, maž
daug 400 km į vakarus nuo To-
kyo esančios Osakos prefektū
ros Ikeda mieste. įsitvėręs vir
tuvinį peilį ilgomis ašmenimis 
M. Takumą, kuriam buvo diag
nozuota šizofrenija, įsiveržė į 
pradinę Ikedos mokyklą ir nu
žudė septynias mergaites ir vie
ną berniuką. 

Siūloma ES remti radijo ir TV laidų transliacijas Baltarusijai 

2004 m. b i rže l io - rugp jūč io mėn . , 
p a g e r b d a m i mirus ių jų a tmin imą , 

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 
aukojo: 

a.a. Le ta Bude l sk i s -Rhone a tm. : Barbara R. Plikai-
tis ir šeima — $100; 

a.a. Cecilijos P a u l i e n ė s a tm. (papi ld.) : Shiriey ir 
Leonard Leduc, draugai-kaimynai (Westwood Ledge Con-
do) per Scott Ritchie — $200. Iš viso — $295; 

a.a. Sofijos P l en i enės a tm. : Angelė Venclova, Adelė 
Sakalienė, Janina Cukurienė, Genovaitė ir Vytautas Mu-
sonis, Stasys Žilevičius, Lester, Regina ir Rebecca Busch, 
Aldona ir Lina Rauchai, Sheridan, Langfeld ir Polin 
šeimos, Balys ir Aldona Slonskis, neparašęs pavardės au
kotojas, Asta Mikūnas, Viktorija ir Vacys Šaulys, Vytau
tas ir Stefa Prialgauskas, Dennis ir Evelyn Plzak, Viktori
ja ir Antanas Valavičius, Gražina Musteikienė, Vida ir 
Šarūnas Rimai, Jurgis ir Veronika Bubniai, Charles ir 
Vida Bartkus, Thomas ir Jane Talaga, Liudas ir Albina 
Ramanauskai, Giedrė M. Mereckis, Adelė Lietuvninkienė, 
Thomas ir Laurie Lapas, Stasė ir Daiva Baltrukėnas, Da
lia ir Anthony Bartkus - $1,090; 

a.a. O n u t ė s Keženy tė s -Karaš i enės a tm. : Stasė T. 
Keženienė, Joana ir Vytautas Grybauskai — $50; 

a.a. Prel. dr . Algirdo Olšausko atm.: G. Kazlauskas 
— $100; 

a.a. B i ru t ė s Al i šausk ienės atm.: Danutė ir Algis Kir-
kai, Ada ir Domas Misiuliai, Nilza ir Romas Kartavičiai, 
Michaelene ir Bronius Bikulčiai, Wanda ir dr. F. V. Kau
nas, Stasys ir Audronė Bernatavičiai, Juozas Mikulis, Al
binas Mickus, Marcelė Bytautas, Virginia G. Marino, 
Wendelyn Wallace, Vincent Fidanza, Jonas ir Regina 
Cinkus — $275; 

a.a. Paulinos Va i t a i t i enės atm.: Ada Dragunaitienė, 
Marija Kuprienė — $35; 

a.a. Aldonos Valaitytės-Markelienės atm.: Leo Mas-
kaliūnas, Algirdas ir Laima Stepaitis, Vytautas ir Marytė 
Černiai, dr. K. G. Ambrozaitis, Julius ir Zita Širkai, Ge
nutė Lapinskienė ir Irena Žulys, Elvyra Juzėnas, Julija 
Gylienė, Vytautas ir Albina Gaižučiai, Jonas ir Joana 
Krutuliai, Bronius ir Antanina Pranckevičiai, Jolanta 
Mikūnas, Stasys ir Elena Barai, Mary Sugintas, Regina 
Gailiešiūtė, Bronius Juodelis, dr. Janina Jakševičienė, 
Rima ir Veryl Sell, Olimpija ir Mindaugas Baukai, Dona
ta Karužienė. Daiva Karužaitė, Gediminas ir Birutė Bis-
kis, Natalija Sodeika, Irena Kairytė, Eugenija ir Kazys 
Kriaučiūnas, Sigutė ir Juozas Užupiai, Lakštuonė Vėžie-
nė, Vida Kosmonas, dr. F. V. ir Wanda Kaunas, Irena Pa
liulis, Veronika Švabas, Šarūnas ir Vida Rimas, Eugeni
jus ir Danguolė Bartkus, dr. Dana Saliklis, Kristina ir Bi
rutė Bulotaitės, Pranutė Skruodienė, Pakalniškių šeima, 
Agnės Paulius, Anthony ir Jennie Potoglou, Lisa ir Mi-
chaei Higgins, Genovaitė ir Vytautas Musonis, Margarita 
ir Vaclovas Momkus, John ir Regina Connolly, Martin ir 
Bess Gabriel, Janina Monkutė-Marks, Marija Kuprienė 
— $1,580. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda ne
galuojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pa
sveikti Lietuvos vaikučiams. 

a.a. Joanos Montrimienės atm.: Laimutė Stepaitienė 
(skiria honorarą už giedojimą šv. Mišiose) — $150. 

„Lietuvos Vaikų vil t is", 2711 W. 71st Street, Chica-
go, IL 60629. 

Aukojo Lietuvos Partizanų šalpai 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis 

Vilnius , rugsėjo 14 d. 
(ELTA) — Antradienį Europos 
parlamento plenarinio posėdžio 
dėl politinės padėties Baltaru
sijoje metu Lietuvos atstovė Eu
ropos parlamente Laima Andri
kienė atkreipė dėmesį į šiurkš
čius žmogaus teisių pažeidimo, 
spaudos laisvės ribojimo atvejus 
ir pasiūlė iš ES biudžeto remti 
nepriklausomų RTV stočių 
transliacijas į Baltarusiją. 

L. Andrikienė apgailestavo. 
kad Baltarusijos žmonės mažai 
žino apie tai, kad jų padėtis, jų 

gyvenimas rūpi tiek Lietuvai, 
tiek visai Europos Sąjungai. 

Parlamentarė pastebėjo, 
kad Europos parlamento, kitų 
demokratinių pasaulio institu
cijų bei vadovų pasisakymai šia 
tema, jei ir pasiekia Baltarusiją, 
tai gerokai iškraipyti, pateikia
mi Baltarusijos piliečiams kaip 
pasaulinio kapitalizmo noras, 
bandymai diktuoti baltaru
siams, kaip jiems reikia gyven
ti. 

„Turime pasistengti, kad 
objektyvi informacija pasiektų 

Baltarusijos piliečius jiems 
įprastais kanalais. Siūlau tvir
tinant ES biudžetą rasti lėšų 
transliuoti radijo, galbūt ir tele
vizijos laidas baltarusių ir rusų 
kalbomis, kurias galima būtų 
rengti kar tu su baltarusių žur
nalistais ir transliuoti jas iš kai
myninių valstybių — Lietuvos, 
Lenkijos", teigė L. Andrikienė. 

Pasak L. Andrikienės, tai 
būtų veiksmingesnis pilietinių, 
demokratijos stiprinimo būdas, 
nei siųsti ES delegacijas stebėti 
rinkimus. 

Lietuva laukia daugiau turistų iš JAV 
Vilnius, rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Kitąmet Lietuvoje ti
kimasi sulaukti daugiau turistų 
iš Jungtinių Amerikos valstijų 
(JAV), teigia šios valstybės ir 
Lietuvos kelionių organizato
riai. 

JAV turizmo organizatoriai, 
antradienį Vilniuje dalyvavę 
verslo misijoje, tikina, kad JAV 
turistai galėtų keliauti vien tik į 
Lietuvą ir joje praleisti iki sa
vaitės. 

„Radome nuostabią vietą, 
kur norėsime sugrįžti ir į kurią, 
manau, norėtų atvykti ir dau
giau žmonių iš JAV. Lietuvoje 
yra daugybė lankomų vietų — 
bažnyčios, senamiestis. Vien 

Vilniuje galima praleisti visą 
savaitę", sakė viena turizmo mi
sijos dalyvė Sue McCathy. 

Anot jos, daugelis JAV turis
tų, atvykę į Lietuvą, norėtų pa
matyti ir kaimynines valstybes, 
nes kelionė pakankamai tolima. 

Lietuvos turizmo agentūrų 
bei viešbučių nuomone, JAV tu
ristus lengviau prisivilioti ke
lionių komplektu — vizitu į vi
sas tris Baltijos valstybes. 

„Nereikia labai daug tikė
tis, nors į Lietuvą žiūrima labai 
teigiamai dėl mūsų ištikimumo 
turistams, tai — tik dalis ben
dro Baltijos valstybių produkto. 
JAV turistams skristi vien tik į 
Lietuvą neapsimoka", sakė „Li-

turimex" kelionių tarnybos val
dybos pirmininkas Rimvydas 
Aniulis. 

R. Aniulio teigimu, JAV tu
ristų skaičius išaugtų, jei at
pigtų aviabilietai, nes kol kas iš 
JAV pigiau skristi į Londoną ar 
Paryžių. 

Kaip vieną didžiausių Lie
tuvos privalumą R. Aniulis nu
rodė saugumą. 

„Amerikiečiams dabar la
bai aktualus yra saugumas. Bū
tent saugumo stoka jų valstybės 
gyvenime verčia rinktis tas 
kryptis, kur saugu. O Baltijos 
valstybės saugios. Be to, čia pi
giau nei JAV. o vietos gyventojai 
laukia užsieniečių", sakė jis. 

Vyriausioji rinkimų komisija išleido kandidatų sąrašus 
Vilnius, rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) milijono tiražu 
išleido kandidatų Seimo dau-
giamandatėje rinkimų apygar
doje sąrašus, kurie bus išdalinti 
kartu su rinkėjo pažymėjimais. 

Tokie sąrašai rinkėjams bus 
įteikti pirmąjį kartą. 

VRK pirmininko Zenono 

Vaigausko teigimu, tai padaryta 
pasikeitus rinkimų įstatymui, 
kuris dabar nenumato, jog dau-
giamandatės rinkimų apygar
dos kandidatai turi būti rašomi 
biuletenyje. 

Iki šiol biuletenyje buvo 
skelbiamas pirmasis kandidatų 
sąrašo dešimtukas. Dabar biu
letenyje bus įrašytas tik partijos 

pavadinimas ir vadovo pavardė. 
Z. Vaigausko teigimu, iš

ankstinis kandidatų sąrašų įtei
kimas padės rinkėjams pasi
rengti jų vertinimui. 

Pagal Seimo rinkimų įsta
tymą rinkėjai gali atiduoti pir
mumo balsus už penkis jiems 
labiausiai patikusius partijos ar 
susivienijimo kandidatus. 

$400 dr. Kiršonis Andrius, Malibu, CA (viso $800); Sodo-
nis Marius. Juno Beach, FL (viso $900). 

$300 Kosmonienė Vida, Palos Hills, IL (viso $1,663). 
$200 Adomaitienė Ona, Sunny Hills, FL (viso $550); Bo

belis Anthony, Massapeąua, PK, NY (viso $800); 
Dancy John ir Agatha-Reiskis, Redondo Beach, FL 
(viso $400); Jodelė Ingrid, Hermosa Beach, CA (viso 
$1,045); Karaitis Victoria, Union Pier, MI (viso 
$300); dr. Kriaučiūnas Romualdas, Lansing, MI 
(viso $701); Kviklytė Danguolė, Chicago, IL (viso 
$250); Lapatinskas Victor, Seattle, WA (viso $1,200); 
Lee Rūta, Hollyvvood, C A; Lietuvos Dukterų draugi
ja, St. Pete Beach, FL; Lietuvių Piliečių klubas 
(Lithuanian Sočiai Club), Shrewsbury- MA (viso 
$1,300); Milukas Victor ir Leokadia, Plainview. NY 
(viso $1,400); Pažemėnas Kęstas, Rancho Palos 
Verdes, CA (viso $1,300); Petkus Wanda, Park 
Ridge, IL (viso $400); Sutkus Ada, Beverly Shores, 
IN (viso $1,600): Šmulkštienė Aldona, Chicago, IL 
(viso $1,750). 

$100 Česnavičius Algirdas ir Ramutė, Richmond Hill, NY 
(viso $650); Kairytė Irena, Oak Lawn. IL (viso 
$1,150); Karaškienė»Brone, Delran, NJ (viso $350); 
Kenter Gražina. Danbury, CT (viso $700); Kikilas 
Lucy ir Genevieve, Kenosha, WI (viso $550); Nakas 
Algirdas, Sunny Hills, FL (viso $800); Šerkšnienė 
Veronika, Oak Lawn, IL (viso $350); Vasys Jonas, 
Dedham, MA. (viso $500). 

$50 Bacanskas Kazys ir Louise, Dorchester, MA (viso 
$225); Bagdonienė Halina, Oak Lawn. IL (viso 
$1,650); Bobinas Feliksas ir Janina, Benvyn, IL 
(viso $238); dr. A. L. Čepulis ir Roma, Willouhby 
Hills, OH (viso $350); Dikinis Daumantas, Sonoma, 
CA (viso $150); Fledžinskas V. ir S., Camarillo, CA; 
Jakubėnas Alfonsas ir Juzė, Sun City. AZ; Jasėnas 
Maria, Medford, NJ; Karosas Povilas, New Britain, 
CA (viso $150); Kungys Stasys, Fairfield, CA (viso 
$295); Masaitis Antanas ir Žibutė, Delran, NJ (viso 
$125); Meilus Petras ir Aldona, Orland Park, IL 
(viso $300); Miškinis Vytenis, Cleveland, OH (viso 
$250); Molis Petras, Shrewsbury, MA (viso $500); 
Osteika Antanas, Warren, MI (viso $250); Raugas 
Balys, Delran, NJ (viso $120); Unakis William, Mor
ton, IL (viso $1,100): Užupis Juozas ir Sigute, 
VVorth, IL (viso $300); Vasiliauskas Edmund ir Ma
ria, Burr Ridge, IL (viso $270); Vizgirda Juozas ir 
Marytė. Putnam, IL (viso $320); Žitkus Halina, St. 

Po ilgos ir sunkios Alzheimerio ligos, sulaukusi 73 
metų, 2004 m. rugpjūčio 28 d. mirė 

A f A 
INGA BENEDIKTA BLAZAITĖ 

TUMIENĖ 
Gimė Kaune, Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Nuliūdime liko: vyras Alfonsas, duktė Laima, sūnūs: 

Robertas, Rimas, Jurgis ir jų šeimos, brolis Jurgis Blazas 
su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. 

Atsisveikinimas įvyko Pierce Brothers Valley Oaks 
Westlake Village, Kalifornija, laidotuvių koplyčioje. Reli
gines apeigas atliko Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. Stanislovas Anužis. 

L iūd in ty s : vyras ir v isa še ima 

Vydūno fondas dėkoja 

A. a. fil. dr. Janinos Tallat-Kelpšaitės-Prapuolenienės 
atminimui, Vydūno fondui jos vardu aukojo šie asmenys bei 
organizacijos/kompanijos: Virginija ir Vytautas Kupcike-
vičiai, Jonė ir Feliksas Bobinai, Antanas Tuskenis, Lilija 
J a sa s , The Klora Family, Rima ir Romas Žukauskai, Julija 
Vailokaitienė ir Severiną Janulytė , Algis Strimaitis, Irena 
Kairytė, Aldona Krygerytė, Rasutė ir Romas Stropai, To
mas Sodeika, Vitalis ir Tusę Petrušiai, Roma Murphy, Dan
guolė Kviklytė, Aldona Prapuolenytė, Jurgis Prapuolenis, 
Dalia ir Algis Urbučiai, Agota Dudienė, Rimtis ir Marija 
Tallat-Kelpšos, Povilas ir Zita Sodeikos, Mindaugas ir 
Olimpia Baukai, Nijolė Remeikytė, Viktorija Remeikytė, 
Marija ir Vytautas Raudžiai, Liudas ir Dalia Slėniai, Ada 
Sutkuvienė, Kęstutis ir Dalia Ječiai, Romas ir Dalia Povi
laičiai, Alius Zeikus ir Jovita Aleksiūnas, Sheila L. Roma
no, I rma Laisvėnaitė, Vincas Lukas, Ivan ir Kathryn Valca-
renghi, Dalia ir Vytas Januškis , Cecilia Mitkienė, Ilona ir 
Henrikas Laučiai, Giedrė ir Povilas Žumbakiai, Rimantas 
ir Regina Griškeliai, Rita Kisielienė, Janina Ruibytė-Todd. 
I rena Žukauskienė su šeima, Danutė ir Raimundas Korzo-
nai , Daila ir Juozas Liubinskai. Pijus ir Danguolė Bielskai, 
Ša rūnas ir Vida Rimai, Romas ir Nijolė Kašubos, Leonas 
Maskaliūnas. Danutė ir Rimas Dirvoniai, Algis ir Teresė 
Kazlauskai, Jurgis ir Dalia Anysai, ARMA Chicago Chap-
ter, Adrienne Fosberg. Viso aukota $2,185. 

Vydūno fondas dėkoja visiems širdingiems aukotojams. 
Šeimoms ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą. 

V y d ū n o fondo taryba i r va ldyba 

$35 
$30 

$25 

$20 

Pete Beach, FL (viso $260). 
Balys Leokadija, Lyndhgurst, OH. 
Bukaveckas Tadas, Chicago, IL (viso $160); Čyvienė 
Genė, St. Pete Beach, FL (viso $270); Svera Jonas, 
Bloomfield Hills, MA (viso $55); Tarnas Edmund, 
Seal Beach, CA; Lauras Alfonsas, So. Pasadena. FL. 
Bitėnas Rimantas ir Dalia, Watchung, NJ (viso 
$125); Dapkus Algirdas ir Regina, Ostenville. MA 
(viso $175); Gečys Algimantas ir Teresė, Hun-
tington Valley, PA; Juškus V. F. ir Irene, Burbank, 
IL; Krasauskas Mečys ir Elena, So. Pasadena, FL 
(viso $140); Lingis Antanas, Burbank, IL >viso $205 i; 
Obelenis Zenon. Russell, OH; Paužuolis Antanas ir 
Emilija, Chicago, IL (viso $175); Pečiūra Jūra tė . 
Ann Arbor, MI; Plečkaitis Vladas. Richmond 
Heights, OH (viso $75): Staniškis Juilus, Macedo-
nia, OH; Šarka Vytas. Cashiers, NC (viso $75); 
Šilbajoris Frank, Columbus, OH (viso $50); Žolynas 
Algis, Escondido, CA (viso $50). 
Alšėnienė Estera, Brecksville, OH (viso $90): Buti-
kas Liuda. Plainsfield, IL (viso $80); Jesmantas Al
dona, Riverside, IL (viso $148); Juodaitis Frank ir 
Irene, Holden, MA (viso $100); Kontautas Feliksas. 
Boston, MA (viso $80); kun. Krasauskas Rapolas. 
Putnam. CT (viso $40); Mačiūnienė Genovaitė, Phi-
ladelphia, PA; Navickienė Birutė, Lemont. IL (viso 
$80); Oželienė Evelina, Chicago, IL; Paovienė Vero
nika, Grand Rapids, MI; Šalčiūnas Vincas, Port St. 
Lucie, FL (viso $105); Šlepetys Richard ir Regina, 
Brick, NJ (viso $40); Vengianskas Emilija, Lakeside, 
MI; Sodeika Mintautas ir Dalia, Torrance, CA; 
Vaškys Sofija, St. Petersburg, FL (viso $910); 
Vėbraitė Vaiva, Durham, CT. 

Aleksonis Tadas. North Falmouth, MA; dr. Baltch-
Gravrogkas Aldona. Menands, NY; Kligys Stasys. 
Homosassa. FL; Svogzdys John, Brockton, MA (viso 
$40); Vaičiūnienė Laima, Chicago, IL (viso $30). 
Oniunas Vytautas, Juno Beach, FL (viso $10); Skais-
girys Kazys, Beverly Shores, IN (viso $55); Valiulis 
Irena. Ridgecrest, CA. 
Urnežis Richard, Mokena. IL (viso $14). 

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems aukojusiems Lietuvos 
par t izanų šalpai. 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų g lobos fondas, 2711 West 71 st 
S t r e e t , Chicago, IL 60629. 

$10 

$5 

$4 

A t k e l t a iš 3 psl. 
Krašto apsaugos viceminis

t ras aiškino, kad nutarimo pro
j ek t e tik pasiūlyta nusta tyt i 
didžiausią į minėtas operacijas 
siunčiamų karių ir karinėms 
pajėgoms priskiriamų civilių 
tarnautojų skaičių — 400. Šis 
skaičius nebūtinai bus pasiek
tas . 

P a s a k Jono Gečo, 2003 
meta is tarptautinėse misijose 

tarnavo 277. šiais metais — 
apie 210 karių. Daugiausia 
Lietuvos karių šiuo metu tar
nauja misijoje Irake. Lapkričio 
mėnesį baigiasi terminas iki 
kurio Seimas leido pasiųsti 
Lietuvos karius Į misiją Irake 

Rugsėjį prasidedančiai 
eilinėj Seimo sesijai Krašto 
apsaugos ministerija pateiks 
naują nutarimo projektą. 
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Čikagoje ir apylinkėse 

ATŠAUKIAMA JAV LB apygar
dos gegužinė, turėjusi įvykti 
š.m. rugsėjo 19 d. Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. 

KVIEČIAME MĖGSTANČIUS lie
tuvišką dainą tautiečius pa
pildyti „Vyčių" choro gretas. 
Repeticijos vyksta ketvirtadi
eniais, 7:30 v.v., Seselių Kazi-
mieriečių motiniškuose namuo
se. 

NORIME SUBURTI TAUTINIŲ 
šokių ratelį. Kviečiame šokėjus 
ir mėgėjus, jaunus ir senus. 
Repeticijos vyks sekmadieniais 
po ryto 10:30 v. Šv. Mišių (apie 
12 v.) ir tęsis apie dvi valandas. 
Repeticijų pradžia rugsėjo 19d. 
Registruotis galite tel. 773-776-
4600, parapijos raštinėje darbo 
dienomis. Kviečiame dalyvauti. 

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ rė
mėjos rengia pokylį. Šiemet 
sukanka 85 metai nuo šios 
organizacijos įkūrimo. Kvie
čiame visus Seselių Kazi-
mieriečių rėmėjus, draugus , 
pažįstamus atvykti sekmadie
nį, spalio 3 d. į Oak Lawn 
Hilton viešbutį ties Cicero ir 
9400 gatve. Pokylis prasidės 
1:30 v.p.p., bus skanūs valgiai, 
įdomi programa, loterija. Re
zervacijas priimame iki rugsėjo 
29 d. telefonu 773-776-1324, 
kviesti Ses. Genovaitę. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRIGHTON 
Parko namų savininkų gegu
žinė įvyks rugsėjo 19 dieną, 
sekmadienį, 12 v.p.p. Šaulių 
namuose: 2417 W. 43rd St. 
Gros muzika vadovaujama A. 
Barniškio. Bus skanaus maisto, 
veiks baras ir loterija, kurioje 
galėsite išbandyti savo laimę. 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietę. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKY
LIS įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. 
naujoje Martiniąue pokylių 
salėje, 8200 S. Cicero Ave., 
Burbanke. Jūsų laukia puikus 
maistas ir aptarnavimas. Ne
mokamas baras veiks 4 valan
das. Pokylyje apsilankys ypa
tingas svečias, kurio apsilanky
mas jus labai nustebins. Šis 
žmogus garsus ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje, ir mes 
labai džiaugiamės jį sutikus 
dalyvauti „Draugo" jubilieji
niame pokylyje. Kas jis, 
atskleisime vėliau. Stalus ir 
pavienius bilietus skubėkite 
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 V.P.P. 
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje ruošiamus 
pabendravimo pietus. Ta pačia 
proga susipažinsime su mūsų 
kapeliono kun. A. Palioko 
išleista knyga „Žodžiai". Pro
gramą ruošia Dalia Zarskienė, 
muzika Antano Andriekaus, 
pietūs Aldonos Šoliūnienės. 
Stalus prašome užsisakyti pas 
B. Kronienę, tel. 630-968-0184. 

ATEITININKŲ NAMŲ 25 METŲ 
sukakties pokylis įvyks rugsėjo 
25 d., šeštadienį, o šv. Mišios 26 
d., sekmadienį, PLC, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje 9 v.r. 

SPALIS - BALFO MĖNUO. 
BALFas organizuos metinę rin
kliavą. Š.m. spalio 2-3 d. bus 
dalinami vokeliai įe inant ir 
išeinant iš Marquette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios. Vokeliai bus surenkami 
spalio 9-10 d. 

ILGAMETĖ APLEISTŲ LIETUVOS 
vaikų rėmėja visuomenininke 
Julija Janonienė - Mačiulai-
tienė, Sunny Hills, Floridoje 

įsteigė organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" padalinį, į kurį 
įstojo 40 narių. J ie visi sumo
kėjo nario mokestį, suaukojo 
stambią sumą pinigų ir per
siuntė Čikagos centro valdybai. 
Sveikiname Sunny Hills ir 
apylinkių Floridos l ie tuvius, 
kurie įvertindami „Vaiko var
tai į mokslą" organizacijos sie
kius ir darbus įsijungė į beglo
bių Lietuvos va ikų šalpą ir 
globą. Taip pa t pranešame, kad 
bilietai į organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" šventę 
„Derliaus p ie tūs" baigiasi . 
Norintieji da lyvaut i prašomi 
nedelsiant skambin t i Nijolei 
Grigaliūnienei telefonu 708-
974-1262. 

RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENI, 
„Lietuvos vyčiai" kviečia Šv. 
Kazimiero bažnyčios parapi 
jiečius ir draugus į šv. Mišias ir 
gegužinę, VFW 1563, 6880 
Hendricks, Merrillville, LN, 1 
v.p.p. Bus naminio maisto, taip 
pat ir bulvinio plokštainio -
kaina 12 dol. Gros Bronius 
Mūras. 

RUGSĖJO 18 D. Į ČIKAGĄ 
atvyksta naujai susikūręs Los 
Angeles t ea t ras „Sezono pau
zės". Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, rugsėjo 18 d., 6 v.v. ir 
rugsėjo 19 d., 3 v.p.p., žiūrovai 
matys režis ier iaus Alekso 
Mickaus pastatymą „Gailesčio 
sėkla", pagal V. Hugo „Varg
dienius". Bilietai bus parduoda
mi valandą prieš spektaklį prie 
įėjimo. Visi mielai kviečiami. 

VIS DAŽNIAU LIETUVOS spau
doje pasirodo sensacingų ir 
neteisingų žinių, į kurias kata
likams reikėtų reaguoti. Šiam 
tikslui Mažesniųjų Brolių ordi
nas (pranciškonai) įstegė inter-
netinį laikraštį www.bernardi-
nai . l t . 

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE 
iki rugsėjo pabaigos veikia 
Amerikos lietuvių dailininkų 
draugijos paroda „Fantazija". 

KITŲ METŲ RUGPJŪČIO 1 5 - 2 1 
dienomis Čikagos arkivyskupi
jos jaunieji atstovai kviečiami 
dalyvauti „Pasaul io jaunimo 
dienose" Cologne mieste, 
Vokietijoje. Informacija tel. 
773-388-8674. 

NETEKTIES ATVEJU, kai 
reikalinga dvasinė pa rama , 
kreipkitės į Madge tel. 708-354-
7211. Čikagos vyskupija perio
diškai organizuoja susikaupimo 
dienas, padedančias įveikti 
skausmą ir a tgaut i ramybę. 
Kviečiame dalyvauti rugsėjo 25 
ir 26 dienomis Loyola Hospital, 
Maywood, IL (ties Roosevelt ir 
l s t Ave.). 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
Brighton Park valdyba ruošia 
pietus a te inant į sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., tuoj pat po 10 v. 
lietuviškų Šv. Mišių. Visi 
kviečiami. Akcijos pietų pelnas 
bus sk i r t a s paremti mūsų 
apylinkės LB Tarybos narius, 
kurie dalyvaus Tarybos suvaži
avime Arizonoje rugsėjo 24 - 26 
d. Taip pat galėsime pareikšti 
jiems savo pageidavimus, kurie 
bus svars tomi suvažiavimo 
metu. 

Illinois lietuvių 
respublikonų gegužinė 

NORTHLIGHT THEATER 
IR KITI SCENOS MENAI 

NORTH SHORE 
CENTRE SKOKIE 

„Aš laimėjau!" Stasė Jagminienė su laimikiu. 
Nuotrauka V. Jasmevifiaus. 

„Kur du stos, visados. . ." Tai Baniutė ir Romas Kronai, talkininkaujantys lietuvių respublikonų 
gegužinės loterijoje, rugpjūčio 29 d. 

Nuot rauka V. JasinevičLaus. 

msm 

Illinois lietuvių respublikonų gegužinėje, vykusioje rugpjūčio 29 d. Lemonte, kalba buvęs kongre
so narys, sekretorius veteranų reikalams prezidento G. W. Bush vyriausybėje, Edward Deminski. 
Jis Lietuvos prezidento buvo apdovanotas ordinu už nuopelnus Lietuvai. Nuotraukoje iš kairės: 
Lemonto valsčiaus kelių vadovas Sigitas Vaznelis, Illinois valstijos senatorė Christine Radogno ir 
Illinojis lietuvių respublikonų lygos pirmininkas Anatolijus Milunas. 

Nuotrauka V. Jasinevičiaus. 

Pilnas šurmulio North 
Shore kultūros centras (The 
North Shore Center for the 
Performing Arts) Skokie savo 
dvasia panašus į New York 
Lincoln centrą ir Washington, 
DC, Kenedy centrą. Šis 
kultūros centras vienija tr is 
skirtingus meno kolektyvus: 
Center East, Northlight Theat-
re, Skokie Valley Symphony 
Orchestra. 

Daug apdovanojimų pelnęs, 
18 milijonų dolerių kainavęs 
šiuolaikinis North Shore cen
tras Skokie buvo suprojektuo
tas iš Bostono kilusio architekto 
Graham Gund ir a t idarytas 
1996 m. lapkritį. Pagrindinė 
pasirodymų salė buvo projek
tuota Čikagos architekto John 
Morris graikų amfiteatro 
pavyzdžiu. Tai intymi, dinamiš
ka 342 vietų erdvė, kurioje 
tolimiausios žiūrovų vietos tėra 
nutolusios tik dešimt eilių nuo 
scenos. 2000 m. vasarą ir rudenį 
buvo baigti akustikos patobu
linimai, dėl kurių apsilankymas 
šiame centre tapo dar labiau 
jaudinantis. 

Centras šiuo metu švenčia 
savo septintąsias veiklos 
metines. Per pastaruosius sep
tynerius metus North Shore 
cenre pasirodė tokios garseny
bės kaip Bill Maher, Twyla 
Tharp Dance Company, Marvyn 
Hamlisch, Bill Cosby, Crystal 
Gayle, The Capital Steps, 
Andrea Marcovicci ir daugelis 
kitų. Taip pat vietiniai talentai, 
tokie kaip Mike Nussbaum, 
Jennifer Graham, Hubbard 
Street Dance Company. 

Neseniai į North Shore 
kultūros centrą persikėlęs, 1974 
m. įkurtas Northlight Theatre 
yra vienas Čikagoje didžiausių, 
seniausių ir labiausiai verti
namų profesionalių teatrų. Tai 
ir vienas produktyviausių 
Čikagos šiaurinės dalies teatrų, 
lankomas Skokie ir visų 
Čikagos apylinkių gyventojų, 
taip pat sulaukiantis gerbėjų iš 
Indianos, VVisconsino ir kitų 
valstijų. 

Trisdešimties metų istoriją 
turintis Northlight Theater 
sukaupė tuzinus prestižinių 
nacionalinių ir vietinių 
apdovanojimų, ir įgijo reputaci

ją teatro, kuriančio aštrias ir 
kandžias šiuolaikinių pjesių bei 
miuziklų interpretacijas, 
drąsias pasaulines premjeras ir 
originalius klasikos pastaty
mus. Įsimintini jų 1978 m. 
„Corning of Age", 1981 m. „The 
Glass Managerie", 1993 m. 
„Lonely Planet", 1994 m. „Later 
Life" ir „Quilters", 2000 m. 
„Side Show", 2002 m. 
„Rounding Third" pastatymai 
bei nemirt ingasis Mike 
Nussbaum 2003 m. „Mitch 
Albom's Tuesday with Morrie". 
Nuo rugsėjo iki birželio 
kiekvieną sezoną Northlight 
Theatre surengia penkis origi
nalius pastatymus. 

Šį jubiliejinį trisdešimtąjį 
sezoną ruošiamasi parodyti 
tokias premjeras: muzikinę 
komediją „Sex and Another 
City", pjesę „Cat Feet", miuzik
lą „The Immigrant", dramą 
„Permanent Collection", pašė
lusią komediją „Red Herring" ir 
muzikinį vakarą "It Ain't 
Nothin' But The Blues". Sezoną 
pradės muzikinė komedija apie 
vyrus, moteris, meilę, šeimą ir 
visą, kas tarp jų —"Sex and the 
Second City", pastatyta su 
vienu garsiausiu Čikagos teatru 
The Second City. Šioje 
pasaulinėje spektaklio prem
jeroje surinkti visi geriausi per 
ilgą The Second City teatro 
gyvavimo istoriją sukurti 
muzikiniai numeriai. Visus juos 
bus galima pamatyti sumaniai 
sujungtus į vieną įspūdingą 
pasirodymą. Scenarijų spekta
kliui parašė žymiausi The 
Second City auklėtiniai — nuo 
John Belushi iki Nia Vardalos 
iš „My Big Fat Greek VVedding". 
Paskubėki te pamatyti šį 
miuziklą Northlight Theatre, 
kol jo trupė neišvyko į naciona
linį turą. 

North Shore kultūros cen
tre esantis Centre East, ren
giantis pasaulinio lygio scenos 
pasirodymus nuo 1979 metų, 
naują sezoną pradės spalio 
mėnesį. Tame pačiame centre 
veikiantis The Skokie Valley 
Symphony Orchestra savo 
klasikinės muzikos 43-iąjį 
sezoną 
mėnesį 

pradės tik lapkričio 

„Draugo" inf. 

ra ^E 
*? ^ 

„DRAUGAS SKELBIA 
KONKURSĄ 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai 
paminėti. 

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

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

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

Už geriausią tekstą skiriama 1,000 dol. 
premija, kur ios mecenatas yra Kazimie
ras Rožanskas . 

Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2005 m. 
liepos 12 dienos. 

Rašiniai pasirašomi s lapyvardžiu, o 
a tski rame voke įrašoma tikroji autoriaus 
pavardė, adresas ir telefonas. 

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

• M .63rd. Str., Cbicago, IL 60629. 

Sorthlight Theater įsikūręs North 
Shore kultūros centre Skokie, ne
toli Old Orchard prekybos centro. 

Iš Northlight Theater archyvų. 1981 pjesė 
Headly". 

,The Glass Menagerie Glenne 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

— S 
TE 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

• 

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

6436 S.Pulaski Rd„ Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135SLaSaūe fG3000ocaRD.IL 60603 
Gahmos konsultacijos šf^stacbeniais 

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

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

E-mai l : Gibaitis@aol.com 
Toū free 24 hr. 888-7766742 

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

http://www.bernardi-
http://nai.lt
http://fG3000ocaRD.IL
mailto:Gibaitis@aol.com

