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95th AJSNJVERSARY Kaina 50 c 

Akademiniam skautų 
sąjūdžiuit&O metų. 
Iškilmingai užbaigta 
stovykla. Skautų 
veiklos naujienos. 

2 psl. 

Kas kam turėtų 
grąžinti skolą. Kova su 
korupcija turi būti 
sistematiška. 

3psl. 

Laiškai, nuomonės, 
komentarai . 
Šeimininkavimo 
kertelė. 

4 psl. 

Kolonijinis karas 
nelaimimas ginklais. 

5 psl. 

Knygos — nuobodu. 
Dar kartą apie 
balsavimus. Robert 
Dūda ir Ginger 
Houghton „Saulutės" 
ruošiamoje paskaitoje. 
ASS sueiga. 

6 psl. 

Sportas 
* Izraelio krepšinio čem

pionė bei ULEB Eurolygos 
nugalėtoja Tel Aviv „Maccabi" 
komanda treniruočių stovykloje 
Slovėnijoje kontrolinėse rung
tynėse 92:89 nugalėjo Rusijos 
aukščiausiosios lygos Rostov 
„Lokomotiv" komandą, kurioje 
rungtyniauja Giedrius Gustas 
ir Artūras Masiulis. Šarūnas 
Jasikevičius, kaip ir Derrick 
Sharp, nugalėtojams pelnė 12 
taškų. 

* Pirmadieni Prancūzi
joje prasidėjo ATP serijos 
„Grand Prix De Tennis De 
Lyon" tarptautinis vyrų teniso 
turnyras, kurio prizų fondą su
daro 791,750 eurų. Pirmojo rato 
susitikimą šeštoji turnyro ra
ketė slovakas Dominik Hrbaty 
4:6, 6:7, 4:7 pralaimėjo belgui 
Xavier Malissei. kroatas Ivan 
Ljubičič 6:4, 7:6 (7:1) nugalėjo 
korto šeimininką Arnaud Cle-
ment, ispanas Feliciano Lopez 
6:3, 6:7 5:7, 6:3 įveikė rusą Ni-
kolaj Davydenka. o švedas Jon 
Bjorkman — Ispanijos tenisi
ninką Albert Costa 6:7, 7:6, 6:4. 

* Lietuvos jaunių (iki 17 
metų) futbolo rinktinė Vo
kietijoje vykusį 2005 m. Eu
ropos futbolo pirmenybių tre
čiosios atrankos grupės turnyrą 
baigė triuškinamu pralaimėji
mu. Pirmadienį lemiamas gru
pės rungtynes jaunieji Lietuvos 
futbolininkai net 0:5 pralaimėjo 
Airijos vienuolikei ir su 1 tašku 
keturių komandų turnyre užė
mė paskutinę vietą. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvą supykdęs Ru
sijos TV programų transliuo
tojas gavo baudą Latvijoje. 

* A. Brazauskas neturi 
vilčių po rinkimų sudaryti 
tradicinių partijų „vaivorykš
tės" susivienijimą. 

* Krikščionys demokra
tai ragina nepasitikėti socio
loginėmis apklausomis. 

Valiutų santykis 
1 USD - 2.811 LT 
1 EUR - 3.452 LT 

V. Mazuronis: aukšto rango valstybės 
pareigūnai gali bendraut i su nusikaltėliais 

EP narė: Europos Komisija 
Rusijai turėtų būti griežtesnė 

Valentinas Mazuronis 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Valdančiosios Naujosios są
jungos atstovai — Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas ir 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis — paneigė už 

Valdo Kopūs to I ELTA) nuotr 

šmeižtą nuteisto Liberalų de
mokratų partijos vadovo Va
lentino Mazuronio bandymus 
susieti juos su nus ika ls tamu 
pasauliu. 

V. Mazuronis antradienį 

žurnalistams parode nuotrau
kas, kuriose Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis nufotografuoti su, liberal-
demokratų vadovo teigimu, vie
nu iš Kauno nusikaltėlių pa
saulio atstovu — Arnu Mac
kevičiumi, pravarde .Švarcas". 

V. Mazuronio teigimu, 
„Švarcą" jam vienas paslaptin
gas asmuo įvardijo kaip Kauno 
centro grupuotės vieną iš va
deivų. 

V. Mazuronis pasakojo ga
vęs šias nuotraukas prieš dvi 
savaites iš vieno žmogaus, kurį 
jis vadino „Vytu". Liberaldemo-
kratas teigia manęs, kad šios 
nuotraukos gali būti netikros. 
Tačiau, pasak V. Mazuronio, 
praėjusį penktadienį paslaptin
gasis „Vytas" jam perdavė ir šių 
nuotraukų negatyvus. 

Liberaldemokratas teigia 
pirmadienį šias nuot raukas 
perdavęs policijos generalinio 
komisaro pavaduotojui Vytau
tui Navickui. 

V. Mazuronis t ikina, kad 
yra pasirengęs policijai perduoti 
ir nuotraukų negatyvus. 

Anot liberaldemokrato, jam 
„Vytas" teigė, kad A. Paulaus
kas ir A. Valionis su „Švarcu" 
buvo užfiksuoti praėjusių metų 
vasarą, tikriausiai Naujosios 
sąjungos sąskrydyje. 

Tiek politikai, tiek tar iamas 
nusikaltėlis nuotraukose įam
žinti su laisvalaikio apranga — 
džinsais ir marškinėliais. 

Policijos generalinio komi
saro pavaduotojas V. Navickas 
sakė apie nusikaltėlį „Švarco" 
pravarde nieko nėra girdėjęs. 

Generalinio policijos komi
saro pavaduotojas teigė nuo
traukų nekomentuosiąs. 

Kauno miesto vyriausiojo 
policijos komisariato pareigūnai 
teigė, kad pastaruoju metu A. 
Mackevičius į teisėsaugos aki
ratį nebuvo patekęs, prieš jį nė
ra vykdoma jokia operatyvinė 
veikla. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas Nukel ta į 5 psl. 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Europos Parlamento na rė 
konservatorė Laima Andrikienė 
ragina Europos Komisiją (EK) 
suformuluoti aiškesnę ir griež
tesnę politiką Rusijos atžvilgiu. 

Tokį pasiūlymą L. Andri
kienė pateikė per antradienį 
Europos Parlamento Užsienio 
reikalų komitete vykusius pa
skirtosios komisarės Benita 
Ferrero -Waldner, atsakingos už 
ES išorės ryšius ir Europos kai
mynystės politiką, klausymus. 

Pasak Europos liaudies par-
tijos-Europos demokratų (ELP-
ED) frakcijos, kuriai priklauso 
L. Andrikienė, pranešimo spau
dai, paskirtoji komisarė patiki
no, jog EK nevengs griežtų ir 
sunkių klausimų dialoge su Ru
sija. 

Lietuvos atstovė atkreipė 

paskirtosios komisarės dėmesį, 
jog prieš lapkričio 11 dieną nu
matytą ES ir Rusijos viršūnių 
susitikimą Maskva ėmėsi ne
sąžiningo žaidimo: kelia turt i
nes pretenzijas Baltijos šalims, 
kurios buvo okupuotos Sovietų 
Sąjungos, spaudžia a t idaryt i 
tranzito koridorių per Lietuvą į 
Kaliningrado sritį. 

Lietuvos Se imas rugsėjo 
pradžioje priėmė nutarimą, ku
riuo kategoriškai nepritarė Ru
sijos pernai gegužę EK pateik
tam memorandumui , siūlan
čiam, kad Kaliningrado tranzi
tas per Lietuvos teritoriją vyktų 
pagal Rusijos vidaus įs tatymus 
ir būtų laikomas Rusijos vidaus 
tranzitu, taip pa t Rusijos šių 
metų birželį paskelbtiems pa
siūlymams dėl bevizio traukinio 
per Lietuvą. 

A. Ruutel apsilankė karinių 
pajėgų bazėje 

Partijos įsipareigojo išlaikyti užsienio politikos tęstinumą 
Vilnius, spalio 5 d. (BNSi 

— Rinkimuose dalyvaujančios 
partijos antradienį Prezidentū
roje pasirašė susitarimą, nu
matantį pagrindinius užsienio 
politikos tikslus 2004-2008 m. 

Susitarimą pasirašė Darbo 
partijos. Krikščionių konserva
torių socialinės sąjungos, Libe
ralų demokratų partijos. Libe
ralų ir centro sąjungos, Lietu
vos krikščionių demokratų, Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos. 
Lietuvos rusų sąjungos, Lie
tuvos socialdemokratų partijos. 
Nacionalinės centro part i jos. 
Naujosios sąjungos. Tėvynės 
sąjungos bei Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungos vadovai. 

Prezidento Valdo Adam
kaus teigimu, susi tarimas yra 
..išmintingas ir sveikint inas 
žingsnis, kuriuo parodomas 
Lietuvos užsienio politikos tęs
tinumas". 

A. Paulauskas. A. Brazauskas, Y Adamkus ir A. Valionis trylikos Lietuv 
ceremonijoje Prezidentūroje. 

bendro susitarimo pasirašymo 
Valdo K o p ū s t o 'ELTA! nuotr 

Zokniai-Vilnius, spalio 5 
d. (BNS) — Lietuvoje su valsty
biniu vizitu viešintis Estijos 
prezidentas Arnold Ruutel an
tradienį lankėsi karinių oro pa
jėgų bazėje prie Šiaulių, kur 
dislokuoti oro erdvę virš trijų 
Baltijos valstybių saugantys 
NATO naikintuvai. 

I Zoknių oro uostą Lietuvos 
karinių oro pajėgų (KOP) sraig
tasparniu atvykusį Estijos va
dovą pasitiko Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus, KOP vadas pul
kininkas Jonas Marcinkus ir 
bazės vado pavaduotojas majo
ras Artūras Balynas, kuris A 
Ruutel pristatė bazės istoriją, 
vykdomas užduotis, turimą 
techniką. 

Danijos karių vadovas, savo 
ruožtu, Estijos prezidentui pa
pasakojo apie Baltijos šalių oro 
erdvės misiją, užduotis, kelia
mus reikalavimus. 

Estijos prezidentui buvo pa
rodyti penki naikintuvai ,,F-
16". I vieną jų Estijos preziden
tas buvo įsėdęs. 

Kaip pasakojo Lietuvos 

KOP vadas J. Marcinkus, Es
tijos prezidentui taip pat buvo 
pristatyti Zoknių oro uosto re
konstrukcijos darbai. Anot va
do, šiuo metu tiesiamas tinka
mas naudoti 2.1 kilometrų ilgio 
pakilimo ir tūpimo tako ruožas, 
kurio pakanka bet kurio tipo 
naikintuvams tūpti ir kilti. Be 
to, statoma antroji naikintuvų 
stovėjimo aikštelė. 

Pasak pulkininko J . Mar
cinkaus, spalio 14 dieną laukia
ma atskrendant pirmųjų dviejų 
iš keturių Didžiosios Britanijos 
karališkųjų oro pajėgų naikin
tuvų „F-3 Tornado". Britų ka
riai iš danų perims patruliavi
mą virš Baltijos šalių. 

Minėtojo tipo naikintuvai 
didesni už „F-16", be to, britai 
pastatys laikinas priedangas, 
saugosiančias lėktuvus nuo lie
taus ir sniego. 

Kovo mėnesį Šiaurės Atlan
to Tarybai leidus oro policijos 
misiją deramų savo oro gynybos 
pajėgumų neturinčiose Baltijos 
šalyse, NATO sąjungininkai pa
eiliui siunčia misijai į Zoknių 
oro bazę savo lėktuvus. 

Liberaidemokratui siūloma 
skilti 10 OOO litų baudą 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko apšmeižimu kalti
namą liberaldemokratą Ginta
rą Šurkų siūloma baust i 10.000 
litų bauda. 

Antradienį Vilniaus miesto 
3-ajame apylinkės teisme vyku
siame posėdyje valstybės kal
tintojas, prokuroras Audr ius 
Matulionis prašė teismo pripa
žinti G. Šurkų kaltu ir skirti 
jam piniginę baudą, prilygs
tančią 80 minimalių gyvenimo 
lygių (šiuo metu 1 MGL — 125 
litai). 

Susikompromitavusio bu
vusio prezidento Rolando Pakso 
bendražygis G. Šurkus į teisia
mųjų suolą sėdo po interviu 
Lietuvos televizijos laidai „Sa
vaitė" praėjusių metų pabaigo
je 

Minėtame interviu G. Šur
kus teigė, neva prieš tuometinį 
prezidentą R. Paksą yra organi
zuotas sąmokslas, renkami pi
nigai paveikti žiniasklaidai. or
ganizuotas štabas. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas buvo įvardytas kaip šių 
procesų dalyvis, o pinigus esą 
tam skiria narkomafijos atsto
vai. 

Prašydamas pripažinti G. 
Šurkų kaltu, prokuroras pažy
mėjo, kad kaltinamasis rėmėsi 
nuogirdomis, nepatikrinta in
formacija, A. Paulauskas inter-

Gintaras Šurkus 
Valdo Kopūnto (ELTA) nuotr 

viu buvo pavaizduotas kaip ne
sąžiningas žmogus, siekiantis 
nuversti prezidentą R. Paksą. 

Už apšmeižimą per visuo
menės informavimo priemones 
Baudžiamasis kodeksas numa
to baudą arba areštą, arba lais
vės atėmimą iki dvejų metų. 

Kaltinamasis teismui įrodi
nėjo, kad minė tame interviu 
buvo pareikšta tik nuomonė ir 
ji negali būti laikoma įžeidimu 
bei prašė teisėjo priimti išteisi
namąjį nuosprendį. Nuospren
dis bus paskelbtas trečiadienį. 

Teismo posėdyje antradienį 
G. Šurkus pakartojo ne kartą 
skelbtą savo teiginį, kad, jo įsi
tikinimu, prieš tuometinį prezi
dentą R. Paksą buvo surengtas 
sąmokslas 

Lietuviškų 
euro monetų 

kūrimo 
konkurse 

varžosi 14 
autorių 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Lietuvai ketinant 2007 me
tais litą pakeisti euru, keliolika 
autorių Lietuvos bankui pa
teikė lietuviškų euro monetų 
modelius. 

Konkursą lietuviškų euro 
monetų nacionalinės pusės 
(averso) gipsiniams modeliams 
sukurti Lietuvos bankas pa
skelbė šių metų liepos 7 dieną. 
Spalio 5-ąją baigėsi terminas 
pateikti modelius. 

„Gavome keturiolikos au
torių monetų modelius, ir ti
kiuosi, kad jau lapkritį turėsi
me šio konkurso nugalėtoją", 
sakė Lietuvos banko Kasos de
par tamento Pinigų gamybos 
skyriaus vyriausiasis numiz
matas Vytautas Aleksiejūnas. 

Pasak jo, Lietuvos bankas 
šiuos modelius Pinigų projekta
vimo ir gamybos komisijai turi 
pateikti per 15 dienų. 

Kaip sakė ryšių su visuo
mene skyriaus viršininką6-- Kęs
tutis Vanagas, litą keičiant eu
ru iš viso turės būti pagaminta 
apie 200 mln. vienetų euro mo
netų. 

r: t u H e nta? H n k i m u G s e galės 
balsuot i savo mokyklose 

Prasidėjo balsavimas paštu 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Be įprastų balsavimo vietų 
— pašto ir rinkimų apygardos 

j — šiemet Lietuvos studentai 
i Seimo rinkimuose galės balsuo

ti ir savo aukštosiose mokyklo-
; se. 

Spalio 6-7 dienomis dalyje 
'< Lietuvos aukštųjų mokyklų 
\ dirbs jungtinės Lietuvos stu-
i dentų atstovybių sąjungos 
i (LSAS) ir bendrovės „Lietuvos 
| paštas" komandos. 

Norintiems pareikš' i savo 
I pilietinę valią pa 

lento pažymėjimą 
keju pažymėjimai bus ntspaus-

,.Norime paneigti paplitu
sia klaidinga nuomonę, kad Lic 

Valdo Kopū«to (ELTA) nuotr 

tuvos studentai yra abejingi ša
lies politiniams įvykiams, o rin
kimuose dalyvauja pasyviai. To
dėl nutarėme įvesti šią naujovę 
ir balsuoti pirmi", antradienį 
surengtoje spaudos konferenci
joje sakė LSAS prezidentas Via
česlavas Palkevičius. 

Rugsėjį atlikto tyrimo duo
menimis, birželį vykusiuose Eu
ropos Parlamento rinkimuose 
balsavo 68 2 proc. studentų, ne
balsavo 31.2 proc. 

Tuo tarpu antradienį pra-
tn ir na

muose Seimo rinkimuose, ku-
e dalyvauja 1,253 kandida

tų, iškeltų 71-oje vienmandatė
je ir vienoje daugiamandatėje 
apygardose. 

Prezidentas 
pateikė 

Seimui Povilo 
Malakausko 
kandidatūrą 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį pasirašė įsaką, 
kuriuo teikia Seimui pritarti 
dabartinio Krašto apsaugos mi
nisterijos sekretoriaus Povilo 
Malakausko skyrimui į Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) va
dovo postą. 

„Prezidentas nesvarsto ki
tų kandidatūrų ir tvirtai laikosi 
nuomones, kad siūlomas kandi
datas sugebės garantuoti STT 
politinį nešališkumą ir sėkmin
gai vykdys kyšininkavimo tyri
mus", sakė prezidento patarė
jas Darius Gudelis. 

Taip pat antradienį prezi
dentas pasirašė įsaką, kuriuo 
nuo spalio 8 dienos dabartinis 
STT direktorius Valentinas Ju-
nokas atleidžiamas iš užimamų 
pareigų. 

Naujojo STT vadovo kandi
datūros pateikimas Seime tik
riausiai įvyks spalio 12 dieną 
planuojamame parlamento ple
nariniame posėdyje. 

Sprendimą siūlyti Seimui 
P. Malakausko kandidatūrą V 
Adamkus priėmė po išanksti
nių konsultacijų su galimais 
pretendentais. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

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

AKADEMINIAM 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI 

80 METŲ! 

Sių 2004 m. spalio 16 d. 
švenčiant Lietuvių Aka
deminės skautijos — vie

nintelės pasaulyje akademikų 
skautų egzistuojančios organi
zacijos, 80—ąjį gimtadienį, 
derėtų stabtelėti ir susimąstyti: 
kaip šiai, Lietuvoje gimusiai ir 
išeivijoje subrendusiai organi
zacijai sekasi šiandien gyvuoti 
vadovaujantis Akademiniam 
skautų sąjūdžio gairėmis, ku r 
šiuo metu esama ir kur einama! 

Be abejo, ASS veikla išeivi
joje nėra ir negali būti tokia 
pati, kokia j i buvo Lietuvoje 
prieš II pasaulinį karą ir kokia 
ji y r a šiuo metu, Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę. Ta
čiau, Lietuvoje ir užsienyje išsi
blaškiusius pe įvairias pasaulio 
vietoves jos nares ir narius, jun
gia į vieną šeimą t a pati ide
ologija ir tos pačios tradicijos. 

Prieš dešimtį metų, minint 
ASS 70-ąjį gimtadienį, v.s. fil. 
Jonas Damauskas, vienas są
jūdžio steigėjų „Mūsų vytis" 
žurnale rašė : „1924 metais, 
steigdami S tudentų skautų 
draugove, sąjūdžio pradininkę, 
buvome užsibrėžę: 1. pažinti 

SIETUVIEČIŲ SUEIGA 
Skautininkių ir vyr. skau

čių „Sietuvos" draugovės sueiga 
šeštadienį, spalio 16 d., vyks 
PLC Lemonte 1 vai. p.p. Visos 
sesės prašomos dalyvauti. 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
Akademinio Skautų sąjū

džio Čikagos skyriaus metinė 
šventė vyks šeštadienį, spalio 
16 d., PLC Lemonte. 

Programoje: iškilminga su
eiga/pakėlimai 6 vai. vakaro. 
Vakarienė 7:30 v.v. 

Visiems skyriaus nariams 
buvo pasiųsti pakvietimai, bet 
ne iš visų gauti atsiliepimai. 
Prašoma visus atsiliepti iki 
spalio 8 d. Skambinkite fil. 
Nidai Bichnevičiūtei-Petronie-
nei tel. 630-321-0630. 

„SKAUTYBĖS KELIAS" 
LAUKIA 

Vasara baigėsi ir smagių 
stovyklų liko malonūs prisimi
nimai. Dalis stovyklų vadovų 
pasirūpino pasidalinti savo 
stovyklų aprašymais ir vaiz
dais. Ačiū j iems už tai. Vis dar 
laukiame Atlanto rajono, 
Californijos ir Kanados stovyk
lų aprašymų ir nuotraukų. 
Labai jų laukiame!!! 

SVEIKINIMAI IŠ 
KALIFORNIJOS 

KALNŲ 
Prisiekę iškylautojai To

mas ir Mya Dundzilai sveikina 
visus draugus, seses ir brolius. 
Atvirutėje iš Yosemite Valley, 
CA, jie rašo: „Sveikiname visus 
iš Kalifornijos kalnų. Mes 
atostogaujam prieš konferenci
ją (darbo reikalais). Smagiai 
iškylavome. Užtikome lūšį. 
Truputį pasnigo. Nuostabi 
gamta. Geriausi linkėjimai 
visiems!" 

MINTYS 
DISKUSIJOMS 

SUEIGOSE 
Jaunys tė 

saulėtekis. 
— gyvenimo 

skautybę kaip gyvenimo filo
sofiją ir pasiruošti jos principus 
taikyti savo profesijose, visuo
meniniame gyvenime, 2. savo 
darbu aktyviai remti Lietuvos 
skautų organizaciją kaipo 
sąmoningų pil iečių-patr iotų 
auklėjimo priemonę ir 3. tapti 
Lietuvos skautų vadovų prieau
gio šaltiniu. Steigiant SSD 
norėta tęsti moksleivio amžiuje 
pradėtą skautavimą, tačiau 
pats gyvenimas greit perkėlė 
visą studentų skautų veiklą į 
skautybės vidinį išgyvenimą ir 
jo pasekmių taikymą gyvenime, 
niekad nesustojant vietoje. Taip 
mums atsirado suaugusio skau-
tavimo problema; problema 
suaugusio žmogaus gyvenimo, 
vadovaujantis skautybės ide
ologija. Mūsų tada pasirinkta
sis SDD šūkis 'Ad Meliorem' yra 
viso Akademinio skautų sąjū
džio šūkis. Savo prasme jis reiš
kia nesibaigiantį siekimą ir 
pastangas kilti visa savo 
asmenybe moralinėje, kultūri
nėje, profesinėje, organizacinėje 
ir kitos žmogaus buities srityse. 
Tai Akademinio skautų sąjū
džio veiklos kelias. O Korp! 

Jaunystė yra laikinas da
lykas, — ji kiekvienam augan
čiam žmogui ateina ir praeina. 
Jaunystė yra proga: daug 
išmokti, plačiau matyti, dau
giau patirti , tvirčiau t ikėti , 
ištikimiau tarnauti . 

Jaunystė yra įsipareigoji
mas. J i vienkart inė proga. 
Pražiopsota, praleista veltui 
jaunystė, nesubrandina, nepa
ruošia jauno žmogaus suaugu
sio gyvenimui. 

Neišnaudota geram jaunys
tė vėliau skaudžiai baudžia 
progą praleidusi, jo gyvenimas 
tampa našta. 

Jaunystė nesikartoja. 
Neskaičiuok savo amžiaus 

metų, daug svarbiau: 
— kiek gero padarėme; 
— kiek laimės skleidėme; 
— kiek draugų įgijome; 
— kiek žmonių mumis 

pasitiki. 
Svarbu, kokius pėdsakus 

paliekame. 
I r . Še re l i enė 

SPORTAS 
S v e i k a m e k ū n e s v e i k a 

siela! 

Sveikame kūne sveika 
siela, sakydavo graikų spar-
tiečiai, kurie buvo išauginę 
sveikiausią tautą ir galin
giausią kariuomenę. 

Norint turėti sveiką kūną, 
reikia tvarkingai gyventi ir 
maitintis. Žmogaus kūnas yra 
tarsi sudėtingo laikrodžio labi
rintas, kuriame vienas ratukas 
suka kitą. Sušlubavus vienam 
ratukui, pakr inka ir visas 
mechanizmo t iks lumas. Kad 
šito labirinto ra tuka i gerai 
dirbtų ir laikrodis tiksėtų, 
reikia tvarkingai mait int is , 
švariai užlaikyti savo kūną ir 
sportuoti. Sportas yra sveika 
priemonė kiekvienam žmogui 
įprasti į gerus įpročius, tvar
kingumą ir užlaikyti gerą fizinę 
savijautą. Kai žmogus gerai fi
ziškai jaučiasi, jo dvasia yra 
pilna energijos, pasitikėjimo, 
veržlumo ir kūrybingumo. 
Sportuojantis niekad ir nesens
ta, taigi sportas yra ir nesi
baigiančios dvasinės jaunystės 
šaltinis. 

I r . Še re l i enė 

Vytis bei ASD (Akademikių 
skaučių draugovės) spalvos ir 
šiandien mus riša į vieną 
akademikų skautų šeimą". 

Iki šiol, Akademinio skautų 
sąjūdžio keliu perėjo gerokai 
daugiau kaip 2,000 studentų 
skautų. Gretos nuolatos, nors 
pastaraisiais meta is ir su
mažėjusiais skaičiais, prisipildo 
naujais nariais, kurios išaugina 
Lietuvių skautų broliją ir Lie
tuvių skaučių seseriją. Skau-
taujantį jaunimą, norintį toliau 
gyventi vadovaujantis duotu 
įžodžiu „tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Art imui" ir įstoti į 
Akademikų skautų sąjūdį, daž
nai paskatina pavyzdingi skau
tiškųjų vienetų vadovai, kurių 
didelę dalį sudaro sąjūdžio na
riai. Be abejo, atsiranda tokių 
jaunuolių, kurie giliau neap-s-
varstę, susižavi ne tiek sąjūdžio 
ideologiniais principais, kiek 
smagiais studentiškais susiėji
mais ir dėvimomis gražiomis 
spalvomis. J i e , tačiau, ilgai 
sąjūdyje nepasilieka — nubyra. 

Reikia sutikti ir su realybe, 
kad sąjūdžio narių demografija, 
darbo ir šeimų auginimo rū
pesčiai, amžius ir sveikatos 
būklė, tam tikrą "dalį narių, tam 
tikru laiku, taip pat atitraukia 
nuo gyvos ir aktyvios veiklos 
sąjūdžio apimtyje. Tik ar turėtų 
atitraukti nuo kuklaus nario 
mokesčio susimokėjimo? 

Akademinis skautų sąjūdis 
ypač stipriai reiškėsi dar tik 
prieš dešimtį metų. Štai ką savo 
paskaitoje apie sąjūdžio veiklą 
1993 metais lapkričio 14 d. 
Sydnėjuje, Australijoje, sakė 
j.v.s. fil. Vytautas Vaitkus: „Išė
ję skautišką mokyklą, daugelis 
įsijungė į visuomeninę veiklą ir 
dabar didelė dauguma Lietuvių 
bendruomenės vadovų ir 
veikėjų tęsia savo pasižadėjimą 

t a rnau t i Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

Pažymėtina Akademikų 
skautų sąjūdžio (ASS) visuo
meninė veikla. Sąjūdis sten
giasi būti naudingas visuome
nei ir lietuviškajai skautijai 
kaip organizuotas vienetas, bet 
lygiagrečiai skat ina individu
alias narių pas tangas savo 
asmeniška kūryba talkinti ben
driems t iks lams. Šių tikslų 
siekdamas, ASS buria studen
tišką jaunimą akademiš-
kos-skautiškos dvasios aplin-
kon; skat ina kiekvieno nario 
intelektualinių pajėgų vystymą; 
puoselėja nar ių visuomeniš
kumą, sudarydamas jiems sąly
gas dirbti visuomeninį darbą 
ASS apimtyje, pabrėžia tarnybą 
artimui, kaip esminę humaniš
kumo vertybę, sudaro sąlygas 
narių saviauklai , kūrybai ir 
pramogoms; ugdo vadovus ir 
pagalbą Seserijai ir Brolijai; 
ruošia kul tūr in ius ir visuo
meninius renginius nariams ir 
visuomenei; remia ir pla t ina 
lietuvišką spaudą; išlaiko Aka
deminės skautijos leidyklą jau
nimo grožinės ir mokslinės lite
ratūros leidiniams leisti ir pla
tinti; leidžia ASS žurnalą 'Mūsų 
vytis', leidžia biuletenį 'Ad Me
liorem' skirtą savo nariams. Šiuos 
užsibrėžtus tikslus sąjūdis lig 
šiol pasiekia labai sėkmingai!' 

Taip buvo labai neseniai. 
Šiandien, deja, sumažėjus pre
numeratoms, lietuviškai gerai 
skaitančio, o ypač rašančio jau
nimo, ir neatsirandant tų, kurie 
pakeistų vyresniuosius, nebelei
džiamas 'Mūsų vytis' žurnalas, 
o Akademinės skautijos leidyk
la užsklendė savo duris. 

Bet vien dėlto užsnūsti ir 
nuleisti rankas — tai priešinga 
akademikų skautų ideologijai ir 
pasižadėjimui 'Brangindamas 

savo garbę aš pasižadu...' bei 
šūkiui 'Ad Meliorem!'. Sąjūdis 
turi daug jaunų, sumanių ir 
energingų narių, kurie ir šian
dien individualiai labai gražiai 
reiškiasi daugialypėje lietu
viškoje veikloje. Ko šiuo metu 
sąjūdžiui reikėtų — tai daugiau 
bendro darbo projektų, kurie 
narius suburtų ir įgalintų dirbti 
ne individualiai, bet drauge. 

Kai buvo švenčiamas Aka
deminio skautų sąjūdžio 50-ties 
metų jubiliejus, 'Ad Meliorem' 
1974 m. — 2 biuletenyje buvo 
išspausdintas tuometinio ASS 
vadijos pirmininko v.s. fil. 
Edmundo Korzono laiškas su 
sveikinimu ir linkėjimais. Tuos 
pačius linkėjimus t inka pakar
toti ir dabar — švenčiant 
sąjūdžio 80-ąjį jubiliejų: kad 
Akademinis skautų sąjūdis 
nenustotų savo prasmės naujai 
ateinantiems nar iams, kad 
tęstų tradicijas, bet drauge 
prakalbėtų nauja kalba, svarbu 
pajusti ko laikas reikalauja iš 
mūsų kaip asmenų, veikiančių 
savo aplinkumoje, profesijoje. 
Mes galime džiaugtis , kad 
turime prasmingą ideologiją, 
kuri mums gali padėti augti ir 
veikla prisidėti prie bendrų 
žmonijos reikalų, ypač Lietuvos 
(Lietuvių bendruomenės), o taip 
pat lietuvių skautų. 

Kiekvienas akademikas 
skautas turėtų jaust i norą daly
vauti savo šeimos šventėje, o 
taip pat didžiuotis esąs narys 
organizacijos, išgyvenusios tiek 
daug metų, parodyti prisirišimą 
tiems idealams, kuriais tiek 
daug prieš mus gyveno, jų įtako
je kūrė ir už kuriuos mirė". 

Šio 80 metų jubiliejaus 
proga, kiekvienas savo širdyje ir 
visi kartu, atnaujinkime duotąjį 
pasižadėjimą! Ad Meliorem! 

s. fil. R i t o n ė R u d a i t i e n ė 

• ; : • ' • • . - : . . - . . • • • • • - • • • 

Los Angeles ,,Palangos" tunto vyresniųjų skaučių būrelis metini gerąjį darbelį atliko Los Angeles 
„Regionai Food Bank" patalpose. Sesės dėjo maisto produktus į dėžes, kurios vėliau buvo siun
čiamos pagalbos reikalingiems. T. čelkienės nuotraukoje iš kairės: Andrytė Konstantinavičienė, 
Daina Mattytė, Viktorija Prismantaitė, Miranda Donovan, Tara Čelkienė, Tina Udrienė, Zita 
Kuuešytė ir brolis vytis Tauras Radvenis. 

SEIMĄ 
Š e i m a y r a Dievo , t ė 

v y n ė s i r a r t i m o m e i l ė s 
židinio saugo to ja . 

Kaip būt inas oras žmogui 
kvėpuoti, žemė ir vanduo — 
gėlei augti ir žydėti, taip jau
nuolei, jaunuoliui yra būtina 
sveika, tvarkinga šeima, kuri jį 
brandina ir ruošia gyvenimui 
Iš šeimos, kaip iš kraičio 
skrynios, mes gauname dova
nai visokiausio lobio, kuriuo 
naudojamės visą savo gyve
nimą. Priimdami dovaną mes 
jaučiame dėkingumą ir nuošir
dumą. Pri imdami nesuskai
čiuojamas dovanas iš tėvų. 
įvertinkime j a s , išreikšdami 
paklusnumą, pagarbą ir meilę, 
nes jų dovanos yra nenu
perkamos ir nepasikarto
jančios. 

I r . Š. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 a York, Bmhurst IL 60126 

630-941 -2609 

EDMUNDAS VT2NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvaikys danBs už pnenamą kaną. 
Susitanmui kabet anemiškai aite letuvgkai. 

4647 W. 103 St, OaJc Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
lliinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

P r e n u m e r u o k i t e , DRAUGĄ* 
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KANADOS SKAUTAI 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOM 
j.v.s. ALGIRDĄ EMPAKERĮ 

A. a. j .v . s . Algirdas Empa-
keris, i lgametis Toronto jūrų 
skau tų vadovas , Skautybės 
fondo įgaliot inis Kanadoje, 
ilgesnį laiką sirgęs ir sirgdamas 
veikloje dalyvavęs, š.m. rug
pjūčio 4 d. savo namuose mirė, 
palikęs žmoną Janiną, sūnų Do
natą ir brolį Mečį su šeimomis, 
didelį būrį skautijos narių, daug 
draugų bei artimųjų. 

Laidotuvių koplyčioje (Tur-
ner & Por te r ) maldas prie 
karsto kalbėjo Prisikėlimo para
pijos klebonas s. kun. A. Sima
navičius, OFM, draugų ir skau-
tų,-čių vardu atsisveikino j .v.s . 
A. Biškevičienė, šeimos vardu 
— sūnus Donatas ir velionės 
vaikaičiai. Prie karsto budėjo 
uniformuoti skautai ,- tės. Skau
tininkų draugovės draugininko 
s. K. Batūros pakviesti, skau-
t a i , - t ė s sugiedojo vakar inę 
skautų maldą „Ateina naktis". 

Gedulines Mišias rugpjūčio 7 d. 
Prisikėlimo šventovėje aukojo 
kleb. kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. Eug. Jurgutis, OFM 
ir Anapilio parapijos klebonas 
prel. J. Staškevičius, pasakęs ir 
pamokslą. Mišių apeigoms asis
tavo diakonas dr. K. Ambrozai-
t is , giedojo ir vargonavo D. 
Radtke. Karstą nešė unifor
muoti jūrų skautai . 

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
laidojimo apeigas atliko prel. J . 
Staškevičius. Velionį palydėjęs 
gausus būrys tautiečių sugiedo
jo p a r i j ą , Marija", skautai,-tės 
paskut inę pagarbą mirusiam 
broliui išreiškė ant jo karsto 
uždėdami Lietuvos gintarėlių. 
Visi dalyviai buvo pakviesti į 
šermenų pie tus , kurie vyko 
Prisikėlimo parapijos kavinėje. 

S. 
Iš „Tėviškės žiburiai", 

2004.04.17 

IŠKILMINGAI UZBAIGEM 
STOVYKLĄ 

Jaunu šeiniu kan 
girio" stovyklos Ra 

I-II / i fini'iia k.iui^ sk.iutų „Žal-
fctiavy 

S/-wS ratviru 

Dvi sava i tes t rukus i 
Kanados lietuvių skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje" penkta
dienį, rugpjūčio 13 d. iškilmin
gai uždaryta . Skautiško jauni
mo stovyklavo iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio ir kitų 
vietovių. Vidurinio savaitgalio 
iškilmėse dalyvavo 130 skau-
tų,-cių ir nemažas būrys va-
dovų,-vių bei svečių. Atnaujin
tame pas ta t e surengta rankdar
bių bei piešinių parodėlė 
aplinkosaugos ir gamtamokslio 

temomis rodė, kaip buvo naudo
jamas užsiėmimų laikas. Sto
vyklai vadovavo Kanados ra
jono vadas v.s. R. Otto, skautų 
pastovyklei tunt . s. M. Rusinąs, 
skaučių — s. R. Baltaduo-
nytė-Lemon. Stovyklos kape
lionas — kun. P. Šarka, OFM, 
talkinamas klieriko Ant. Blužo, 
OFM. Stovyklavietės priežiūrai 
vadovavo j . s . R. Sriubiškis. 

S. 
Iš „Tėviškės žiburiai", 

2004.04.17 
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JAV LB XVII Ta
rybos sesijoje, vy
kusioje Phoenix, 
AZ. Iš kairės: tary
bos pirmininkė Re
gina Narušienė, 
Amerikos amba
sadorius Lietuvai 
Stephen Mull, prel. 
Edmundas Putri
mas, Lietuvos Res
publikos garbės 
konsulas Arizono
je dr. Paulius Žy-
gas, JAV LB Kultū
ros tarybos pirmi
ninkė Marija Re
inienė. 

DRAUGAS, 2004 m. spa l io 6 d., t r eč iad ien i s 

KOVA SU KORUPCIJA 
TURI BŪTI SISTEMIŠKA 

IURGIS RAZMA 

1996 m. pabaigoje, laimėję 
rinkimus į Seimą kovą su ko
rupcija mes paskelbėme vienu iš 
svarbiausių politikos pirmumų. 
Matėme, kad prieš tai būdama 
valdžioje LDDP šioje srityje 
nedaug tepadarė. EBSW įsi
galėjimą, bankų krizę galėjo 
sąlygoti ir korupciniai procesai 
— neskaidrus ryšiai tarp verslo 
struktūrų, teisėsaugos ir poli
tikų. Prisiminkime A. Šleževi
čiaus valdymo laikotarpiu popu
liarų posakį apie ,5 procentus", 
norint vyriausybėje ką nors 
reikšmingesnio išspręsti. 

Kovojančiu su korupc i j a 
institucijų k ū r i m a s 

Suprasdami, kad vien žo
džiais su korupcija nepakovosi, 
svarstėme, kokios tam riekahn-
gos institucijos. 1997 m. įkū
rėme Specialiųjų tyrimų tarny
bą (STT) — specializuotą 
teisėsaugos instituciją, skirtą 
korupcinių nusikaltimu išaiš
kinimui. Pradžioje STT neturėjo 
tokių didelių įgaliojimų kaip 
dabar. Tai buvo Vidaus reikalų 
ministerijai pavaldi struktūra 
vTikėdamiesi efektyvesnės kovos 
su korupcija, ilgainiui jos sta
tusą pakėlėme ir ji tapo sa 
varankiška struktūra, atskai
tinga tik Seimui ir prezidentui. 
Įstatyminės prielaidos sudaro 
geras galimybės STT kovai su 
korupcija, bet labai svarbu 
turėti kompetentingus vadovus, 
turinčius vadybinių sugebėjimų 
ir strategiškai mąstančius. 
Nepasakyčiau, kad buvę STT 
vadovai turėtų tokių savybių 
perteklių. 

Eidami į 1996 m. Seimo 
r inkimus skelbėme „švarių 
rankų" politiką, kurios įgyven
dinimas galėjo prasidėti nuo 
atitinkamos komisijos įkūrimo. 
Tačiau G. Vagnorius komisiją 
įkūrė labai skubotai, be gilesnių 
diskusijų dėl jos statuso ir narių 
parinkimo. Ta komisija nieko 
reikšmingesnio nepadarė. Liko 
tik skambus pavadinimas. 
Žmonių viltys, kad komisija 
išvalys vyriausybę ir jai 
pavaldžias įstaigas nuo korum-
puotų valdininkų, neišsipildė. 
Priešingai, spaudoje buvo pa
skelbta faktų, kurie vertė 
abejoti pačių komisijos narių 
moralinėmis savybėmis. Kur 
kas sėkmingiau kovą su korup
cija vystė Seime įkurta ir 
Tėvynės sąjungos atstovo Sigito 
Slavicko vadovaujama Ekono

minių nusikaltimų tyrimo 
komisija. 

1996 m. Seimo kadencijos 
pradžioje Lietuvoje, vienoje iš 
nedaugelio ES kandidačių, 
neveikė „Transparency Inter
national" padalinys. Kreipėmės 
į šios organizacijos vadovus, ir 
toks padalinys mūsų kadencijos 
pabaigoje buvo įkurtas. 

Netiesiogiai prie kovos su 
korupcija prisidėjo ir ministro 
pirmininko A. Kubiliaus inici
atyva sukurtos „Saulėlydžio" 
komisijos veikla. Komisijos 
paskirtis buvo nuolat peržiūrėti 
valstybės institucijų, jų tarnau
tojų funkcijas, užtikrinti aiškią 
jų atsakomybės ir atskaitomy
bės sistemą ir siekti, kad visi 
vykdytų konkrečias ir reikalin
gas funkcijas. Tokiu atveju 
mažiau erdvės lieka korupcijai. 

Teisės a k t u kūr imas 

Puikiai suvokėme, kad 
kovoje su korupcija labai svar
bus politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo skai
drumas. Kaip tik mano ir A. 
Kubiliaus iniciatyva buvo 
parengtas Politinių kampanijų 
finansavimo įstatymo projektas, 
kuris vėliau buvo priimtas. 
Dabar galima sakyti, kad įstaty
mas nebuvo pakankamai tobu
las, bet tai buvo pradžia. Vis 
dėlto atsirado tam tikra partijų 
ir kandidatų finansinė atskaito
mybė, ribojimai, skaidrumo 
reikalavimai. 

Paminėčiau mūsų iniciaty
va parengtą ir priimtą Viešųjų 
ir privačiųjų interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymą. 
Šis įstatymas reikalavo įkurti 
naują instituciją — Vyriausiąją 
tarnybinės etikos komisiją bei 
analogiškas komisijas visose 
valdžios įstaigose. Seime tos 
funkcijos buvo pavestos Etikos 
ir procedūrų komisijai. 

Po šių sprendimų pirmą 
kartą ryškiau prabilta apie 
viešųjų ir privačių interesų kon
flikto problemą. Dabar mes jau 
pripratom prie žiniasklaidoje 
nuolat šmėkščiojančios sąvokos 
.interesų konfliktas", o prieš 
aštuonetą metų ta sąvoka Lie
tuvoje net nebuvo vartojama. 
Manau, kad kovoje su korupcija 
tai buvo žymus poslinkis. Pats 
klausimo apie galimą interesų 
konfliktą kėlimas veikė preven
ciškai. Tikėjomės, kad Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisija 
dirbs efektyviau, iniciatyviau, 
kad ji pati taps antikorupcinių 
iniciatyvų šaltiniu, tačiau viltys 

tik iš dalies pasiteisino. Nors 
pažiūrėjus atgal matyti, kad kai 
kas vis dėlto yra padary ta : 
vieną kitą ministrą komisijų 
išvados privertė atsistatydinti, 
buvo nusta tyta , kad vienas 
kitas meras pažeidė viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
įstatymą (ryškus pavyzdys gali 
būti^ Šilutės meras, Naujo
sios sąjungos atstovas, kur i s 
skyrė lėšų savo įmonei neva 
uragano padariniams kompen
suoti). 

Manyčiau, kad mūsų dau
gumos Seime laikotarpiu anti
korupcinės iniciatyvos spėdavo 
su korupcijos plėtros procesais, 
net kai kuriais atvejais jos eida
vo priekyje ir veikdavo preven
ciškai. Tačiau 2000—2004 m. 
kova su korupcija sulėtėjo, tapo 
trafaret iška, todėl korupcijos 
reiškinių plėtra labai greitai 
pasivijo ir aplenkė valdančiųjų 
iniciatyvą. Atrodo, kad ir šian
dien valdančiajai daugumai 
kova su korupcija svarbi labiau 
dėl akių, nes tai svarbu visuo
menei (išimtį sudarytų nebent 
Seimo Antikorupcijos komisijos 
veikla). Giluminio poreikio tą 
kovą stiprinti nėra. Nesunku 
atspėti priežastis. Jeigu patys 
vadovai yra padarę abejotinų 
sprendimų savo interesų nau
dai, suprantama, toje sferoje jie 
nebus vėliavnešiai. Galima 
prisiminti „Draugystės" viešbu
čio privatizavimą ir ten šmėkš
čiojančią A. Brazausko pavardę. 
Tuometinės Prezidentūros tei
kimu tam objektui buvo numa
tytos išskirtinės privatizavimo 
sąlygos, kai buvo parduodamas 
ne visas akcijų paketas, o tik ta 
dalis, kuri naudinga akcijų tu
rintiems vadovams su K. Butri
miene, kuri vėliau t a p o ^ . Bra
zausko žmona, priešaky. 

„Seimo korupcijos" skan
dalas, manau, neatspindi gilu
minių korupcijos plėtros prob
lemų, gal kaip tik suduoda dar 
vieną smūgį Seimo prestižui. 
Seimas, nors ir kritiškai verti
namas visuomenės, yra demo
kratiškiausia institucija, kuri 
gali sutelkti politinę valią kovai 
su korupcija. O atskirų „Seimo 
korupcijos" skandale paminėtų 
politikų atsakomybė turi būti 
kuo greičiau išspręsta. Todėl 
tiek aš, tiek mano frakcijos kole
gos balsavome už ta i , kad 
prokuratūra i būtų leista dėl 
trijų Seimo narių nedels iant 
pradėti ikiteisminį tyrimą. 
Gaila, kad nesuprantamas n 
cialdemokratų ir liberalcen-
tristų balsavimas tam sutrukdė. 

I r š ia kadenc i j ą 
nesėdėjome 
r a n k u sudėję 

Dar gerokai iki „Seimo 
korupcijos" skandalo, matydami 
išryškėjusias naujas politinių 
partijų, politinių kampanijų 
finansavimo problemas, teikė
me nemažai šios krypties įsta
tymų pataisų. Atkreipėme dė
mesį, kad anksčiau rinkimams 
tokios didelės įtakos nedarė 
pinigai. Tačiau dabar vis dau
giau stambių verslininkų, stam
bių verslo grupių į politiką ima 
žiūrėti kaip į perspektyvų vers
lo planą. Gerai, kad reaguojant į 
tas tendencijas buvo priimtas 
naujas Politinių partijų ir poli
tinių kampanijų finansavimo 
įstatymas, kuriame rado vietą ir 
daug mūsų siūlytų pataisų. 
Tačiau liko nepriimti mūsų siū
lymai dėl privalomo rinkiminių 
išlaidų avansinio apmokėjimo, 
kad išvengtume rinkiminių 
įsiskolinimų ir rinkėjai balsavi
mo dieną galėtų žinoti visus 
partijų ir kandidatų rėmėjus, 
nebuvo įgyvendintas ir televi
zinės reklamos uždraudimas, 
liko gana didelės maksimaliai 
galimos rinkiminių išlaidų 
ribos. 

Tikėjomės, kad šioje Seimo 
kadencijoje bus labiau reikalau
jama sisteminės kovos su 
korupcija ir konkrečių rezul
tatų, tačiau to nėra daroma, 
kartais net trikdoma kovojančių 
su korupcija institucijų veikla. 
Ką reiškia vien faktas, kad 
keletą mėnesių nebuvo patvir
tinti Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos nariai?! Jų j 
teikimas priklausė nuo ministro 
pirmininko. Seimo pirmininko 
iniciatyvos. Komisija keletą 
mėnesių buvo nepilnos sudėties, 
jos darbas buvo paralyžiuotas. 

Deleguotas Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos visą 
kadenciją dirbu Seimo Antiko
rupcijos komisijoje. Ši komisija 
atliko ne vieną reikšmingą tyri
mą, bet ji yra netiesiogiai pri
klausoma nuo vykdančiųjų 
institucijų ir teisėsaugos 
pareigūnų darbo efektyvumo 
Pavyzdžiui, komisija nustato 
neteisėtus žemės sklypų skyri
mo atvejus, tačiau apskričių 
viršininkai vangiai į tai reaguo
ja, po to dar prasideda bylų 
vilkinimas teismuose. Komisija 
atkreipė dėmesį į pažeidimus 
atkuriant nuosavybės teises į 
žemę, tačiau galutinis STT tyri
mas buvo nesėkmingas. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kas kam turėtų 
grąžinti skolą 

Kas girdėjo tokią nesąmonę, kad okupan
tas iš buvusios okupuotos valstybės 
reikalautų atlyginti okupacijos metu 

patirtus nuostolius! Ar sutiktume mokėti, jei 
plėšikas, naktį įsilaužęs į mūsų namus ir tam
soj nuriedėjęs laiptais žemyn, reikalautų pa
dengti ligoninės sąskaitas? 

Šiuo metu tokią kortą iš rankovės ištraukė 
Maskva, pateikdama „sąskaitą" Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms už okupacijos metais 
Sovietų Sąjungos susidariusių skolų užsieniui 
dalį, o taip pat už tose šalyse paliktą sovietų 
turtą... 

Štai vėl iškyla paradoksas. J au daugiau 
kaip dešimtį metų Rusija tvirtina, kad ji — ne 
Sovietų Sąjunga, kad sovietų imperija žlugusi, o 
Rusija yra demokratinė valstybė, tad niekam 
nieko nėra skolinga už sovietų okupacijos 
padarytą žalą. Kadangi sovietijos j au nebėra, 
visi reikalavimai kompensuoti okupacijos metų 
žalą yra bereikšmiai. 

Kai Rusijos ekonomika vos vos juda, 
„skolų" ar kitų atlyginimų nėra ko tikėtis. Juk 
vien Lietuvos Seimas 2000 m. apskaičiavo, kad 
už abi sovietų okupacijas — 1940-1941 ir 
1944-1990 metais — Rusija turėtų užmokėti 80 
milijardų dolerių. O kur dar Latvija ir Estija, 
kur kitos buvusios okupuotos Europos valsty
bės? Jeigu kiekvienas eilinis rusas parduotų ir 
paskutinius marškinius, vargiai t a s skolas 
apmokėtų... 

Tačiau, kaip yla iš maišo, dabar išlindo 
Rusijos audito rūmų pareiškimas, kad „tarp 
Rusijos ir Baltijos šalių nėra išspręsti klausi
mai, susiję su šiose šalyse paliktu Sovietų 
Sąjungos tur tu , taip pat Rusijos prisiimtos 
Sovietų Sąjungos užsienio skolos apmokėjimu!". 
Pagal Rusijos auditu apskaičiavimus, visoms 
trims Baltijos valstybėms tenka daugiau kaip 3 
milijardai dolerių buvusios Sovietų Sąjungos 
užsienio skolos. O kiek vertas tas paliktasis 
„turtas", kol kas nesakoma. 

Mūsų vyresnieji prisimena pirmosios sovie
tų okupacijos pabaigą, kai „nenugalimosios 
armijos" kariai nešė kudašių iš Lietuvos, palikę 
ne tik tankus, patrankas, šautuvus, bet kai 
kurie net kareiviškus batus. Ilgą laiką žmonės 

Lietuvoje buvo perspėjami, kad laukuose, 
miškuose ir net miestuose mėtosi paliktų sovie
tiškų ginklų. Ne vienas vaikas rado mirtį ar 
buvo sunkiai sužalotas, radęs granatą ir su ja 
neatsargiai pasielgęs. Kažin ar į tą „sovietinį 
turtą" įskaičiuojami ir pirmosios okupacijos 
metais pamest i ginklai? 

„Jeigu kam būtų teisinga pateikti skolos 
grąžinimo reikalavimus, Lietuva galėtų 
Maskvai pateikti dar didesnę sąskaitą už visus 
okupacijos laikus", — pare iškė Lietuvos 
Respublikos prez. Valdas Adamkus spaudos 
konferencijoje, suruoštoje kar tu su viešinčiu 
Estijos prezidentu . O Estijos prezidentas 
paantrino: „Manau, kad neteisinga iš Rusijos 
pusės Estijai teikti tokius reikalavimus. Aš 
pasakyčiau, kad tai yra tiesiog politinė propa
ganda". Mes gi sakytume dar stipriau: tai 
tiesiog akiplėšiškumas! 

Vytautas Landsbergis Rusijos bandymus 
kelti finansinius reikalavimus Lietuvai už jos 
teritorijoje paliktą buvusios Sovietų Sąjungos 
tu r tą vad ina komedija ir absurdišku noru 
paneigti okupaciją. Užsienio reikalų ministras 
A n t a n a s Valionis sako, kad „Kalbėti apie 
okupuotos šalies skolą Rusijai, kuri yra visų 
Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, yra absur
das. Tai da r vienas propagandinis triukas, 
kurio griebtasi, norint nukreipti dėmesį nuo 
tikrų problemų". 

Visgi t a s dviveidiškumas, kuriuo, pagal 
reikalą, dangstosi Maskva, kelia rimtą rūpestį, 
kad Rusijai tebeknieti kaip nors susigrąžinti iš 
sovietijos nukal to narvo pasprukusias val
stybes, o užvis labiausiai — Lietuvą. Šio tikslo 
ji s iekia įvairiais būdais: a tvi ru šantažu, 
užmaskuota i s grasinimais, pagal iau plačiu 
Maskvos propagandos tinklu gaudant leng
vatikius lietuvius, kad į valdžią susodintų 
Rusijai palankius žmones. Atrodo, kad pastara
sis būdas yra pats sėkmingiausias, nebent lietu
vių t a u t a laiku susigriebs ir į Seimą išrinks 
t ikrus patriotus, ne Maskvos samdytinius. Kitu 
atveju, ne tik „likusį sovietijos turtą", bet ir 
visą Lietuvą Rusija lengvai susišluos į kišenę. O 
gal ji lietuvių tautą ir laiko tuo „paliktu sovieti
jos turtu", kurį būtina susigrąžinti? 

ĮAMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS iNDRASiUS ir ILDEFONSAS MALDAUSKAS 

Nr.4 

Maskvoje ir Balachnoje spec. paruošimo 
mokyklose sovietiniai diversantai buvo apmokyti, 
o fronte, priešo užnugaryje (Pamaskvėje, Tūloje) 
atliko praktinius kovos veiksmus. Apmokymai ir 
praktiniai veiksmai truko 6-12 mėn. Būrio naują, 
įvairią ginkluotę sudarė: 1 sunkus, 2 lengvieji 
kulkosvaidžiai, 4 mašinpistolės, 6 įvairaus tipo 
šautuvai. Kas antras turėjo naganą a r pistoletą, 
kiekvienas po 2-3 įv. tipo granatas ir kt. 

Daugumą sukilėlių — policininkų sudarė 
karo nepatyrę, patriotiškai nusiteikę, jaunuoliai. 
Vokiečiai buvo įklimpę rytų fronte, todėl jiems 
mažai rūpėjo, kas dedasi Lietuvoje, be to, jie ne
pasitikėjo lietuviais. Seniūnijoms apsiginti nuo 
rusų partizanų vokiečiai davė tik po du š a u t u v u s ^ 
Frontui artėjant prie Lietuvos, suaktyvėjo rusų 
diversantai. Apie jų pasirodymus miškuose ar 
kaimuose ūkininkai tuoj pat pranešdavo policijai. 
Taip buvo ir šį kartą: patriotų Vlado Kukučio, 
Zosės Kanapeckienės ir kaimynės O. Miškinienės 
dėka Baltriškių policija greitai buvo informuota 
apie diversantus. 

Policijos puolimo pajėgas sudarė: viešosios, 
pagalbinės policijos, sukilėliai ir patriotiškai 
nusiteikęs jaunimas (žiūr. Jonavos mūšio planą). 
Apie 12 vai. žvalgų kautynės parodė — kovos 
veiksmų pradėti negalima. Tai buvo patvirtinta ir 
iš Utenos atvykusio vokiečių vyr. leitenanto, 
kuris įsakė laukti pastiprinimo. Aplinkybės paro
dė, kad lietuviai stojo į labai nelygią kovą su 
pranašesniu ir gerai ginkluotu priešu. Policija 
buvo menkai ginkluota senais šautuvais ar pisto
letais bei senu kulkosvaidžiu, kuris kautynių 
pradžioje užsikirto. Šis mūšis, nors ir pralaimė
tas, buvo didelis įnašas į mūsų istoriją. Tai buvo 
gera pamoka vadams: reikėjo keisti kariavimo 
taktiką, operatyviau vykdyti žvalgybą, atlikti 
mūšio analizę ir išvadas. 

1943 m. liepos 14 d. antros kautynės įvyko 
Rimšės valsčiuje Girdžiunų kaime. Diversantų 
grupė, susidedanti iš 7 kovotojų, vadovaujama 
Marytės Melnikaitės (slp. Kuosaitė* buvo sumuš
ta Rimšės policija ryte gavo du pranešimus J tą 
vietą iškart nuvyko keli policijos tarnautojai. 

Tarp policijos ir diversantų įvyko susišaudymas. 
Vienas policininkas buvo sužeistas. Tuoj pat buvo 
pranešta Dūkšto žandarmerijos vyr. vachmistrui 
Schuhknect, Gaidės ir Zarasų apskr. policijos 
vadui. Į tą vietą atvyko lietuvių policija ir vach
mistras Schuhknect su keliais vokiečiais. Įvyko 
kau tynės , kuriose dalyvavo apie 50 lietuvių 
policininkų ir viena vokiečių tanketė (įstrigusi į 
griovį, kautynėse nedalyvavo). Į nelaisvę pasi
davė M. Melnikaitė ir du partizanai. Per kau
tynes buvo nukauti trys diversantai, o vienas 
pabėgo (visą parą pratūnojo ežero melduose). 
Lietuvių tarpe buvo sunkiai sužeistas policijos 
vachmistras Igoris Kazanas, kur is po dienos 
mirė. M. Melnikaitė išliko per kautynes gyva. 
Turėdama automatą, šovinių ir granatų, ji nesi
priešino. Po 6 dienų t a rdymo vachmistras 
Schuhknect ją sušaudė. 

Apibendrinant, tai kas aukščiau parašyta, 
reikia konstatuoti , kad viešajai policijai teko 
nelengvas uždavinys — kautis su labai patvinu
siu, gerai ginkluotu priešu, kuris pareikalavo 
kelių lietuvių gyvybių. Tie okupaciniai laikai, 
ypat ingai mums, zarasiškiams, pasiliks ilgai 
atmintyje. 

Žuvus ių jų a t m i n i m o į a m ž i n i m a s 

Žuvusiojo policininko Edmundo Maldausko 
sūnus inž. Ildefonsas tėvelio žūties vietą pirmą 
kartą aplankė 1963 m. vasarą, nusipelniusio 
mokytojo Simono Paliūnio nuvestas. Jis pirmasis 
papasakojo kas čia vyko prieš 20 metų. Toliau 
pats Ildefonsas iš vietinių gyventojų iki smulk
menų sužinojo visas kautynių detales. Daug vė
liau, susipažinęs su kraštotyrininku Vytautu 
Indrašiumi. taip pat inžinieriumi-statybininku, 
peržiurėjo Zarasų ir Utenos parapijų 1943 m 
mirusių ir žuvusių gyventojų bažnytinius įrašus. 
n u s t a t ė visų žuvusiųjų Jonavos viensėdyje 
policininkų pavardes, jų kilimo vietas. 

Tačiau žuvusiųjų įamžinimas tapo įmanomas 
tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę 

Bus daugiau 
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GRAŽUMUS 
LIETUVOJ 

Prisimenu, kaip anais lai
kais tuomet Lietuvoje popu
liarus humoristas, žinomas 
Pupų Dėdės vardu, šmaikščiai 
pajuokdamas įvairiu to meto 
lietuviško gyvenimo negeru
mus, mėgdavo sarkastiškai sa
kyti „Gražu mūs Lietuvoj". Jei 
tada jau buvo „gražu", tai atro
do, kad šiandien ten dar „gra
žiau". Tik pavartykime kelis šio 
rugsėjo mėnesio „Draugo" nu
merius. 

„Ar reikia tikrovę slėpti?" 
— klausia „Draugo" redaktorė 
Danutė Bindokienė 09.22 ve
damajame, ir tikslingai prieina 
prie išvados, jog turėtume pri
prasti nebijoti prisipažinti, kad 
ir dabartinėje Lietuvoje yra 
nemažai taisytinų dalykų. Rei
kėtų kartais ir į juos pažiūrėti 
kritišku žvilgsniu, ir taip gal 
bandyti surasti kelią į tei
singesnį ir tauresnį gyvenimą. 
Pažiūrėkime į jįelis blogumo 
pavyzdžius. 

Pasaulyje tvirtai pirmau
jame savižudybių skaičiumi. 
Nelabai atsiliekame ir alko
holizmu. Gal tas pats alkoholiz
mas ir neviltis sulaukti geres
nio gyvenimo priveda ir prie 
taip dažnų eilinių piliečių 
asmeniškų kraupių nusikal
timų, kurie neretai baigiasi net 
sunkiai įsivaizduojamomis 
žiauriomis žmogžudystėmis. 
Esą kovojame su kyšininka
vimu, bet vis bijome pažeisti 
piliečių, o ypač seimūnų, teisių 
ir laisvių. Apkalbos, šlykštūs 
šmeižimai, įtarimai, bylinėji-
maisi. Policininkai žada strei
kuoti ir net badauti. Psichiniai 
ligoniai gali kandidatuoti į Sei
mą, ir taip stoti prie valdžios 
vairo. Prezidentas dėkoja Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos vado
vui Valentinui Junokui už 
darbą, kurį jis „nenuilstamai 
dirbo, šalinant kyšininkavimą 

Lietuvoje", ir ten pa t kažkodėl 
ragina Jurioką a ts i s ta tydin t i . 
Valstybės sienos apsaugos tar
nautojai susipešė dėl valdžios. 
Trečdalis gyventojų mano, kad 
demokratija nėra t i n k a m a san
tvarka tvarkai valstybėje pa
laikyti. Ispanijoje j a u senokai 
l ietuviai tapo ge ra i žinomi, 
kaip ž iaurūs p lėš ikai , dabar 
garsėjame Norvegijoje, ka ip 
paprasti vagys, o Olandijoje — 
kaip homoseksualių berniukų 
valstybė. Sako, kad skandalin
gos baudžiamojo kodekso nor
mos bus tobulinamos. Bet kaip 
jos tokios ten a ts i rado: Kauno 
nusikalstamojo pasaul io bandi
tai rengiasi į Se imą s tumt i 
savuosius. Todėl gal ir nerei
kėtų s tebėt is , k a d išs igandę 
Šiaulių chul iganų ir anglai 
nebenori siųsti savo aviatorių į 
karišką Zoknių oro uostą, o 
NATO j a u paske lbė , jog 
Lietuvoje n e b e b u s s te ig iama 
naujų karinių bazių. 

Skaitome, ir stebimės, a r 
tai mūsų Lietuva, išsvajotas 
laisvas kraš tas? Po vos ne pen
kiolikos metų nepriklausomy
bės — kiek dar daug neišspręs
tų problemų, socialinių, poli
tinių ir ekonominių! Bet nenu
siminkime, j uk ir praėjus pen
kiolikai metų po pirmojo ne
pr iklausomybės paske lb imo, 
Lietuva taip pat turėjo nemažai 
problemų, nors ir k iek kitokio 
pobūdžio. Pavyzdžiui , ar ne
skaitėme Liūdo Dovydėno „Bro
lius Domeikas"? I šaug inus 
naują išs imoksl inusią patrio
t inę kar tą , L i e t u v a vis t ik 
tuomet dar negalėjo didžiuotis 
tikrąja demokra t i j a , ją da r 
spaudė cenzūra, spaudos lais
vės varžymai. J u k da r atsime
name, gal ka r ta i s t ik iš tėvų 
pasakojimų, ka ip Vidaus rei
kalų ministeri jos konfiskuoti 
leidiniai ats idurdavo ant lieps
nojančio laužo. I r mes čia, 
išeivijoje, nebuvom be kaltės. 
Ačiū Dievui, šios dienos Lie
tuvoje žiniasklaida tos proble
mos bent kol kas dar neturi . 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

VISŲ PIRMA — PATIKSLINU 

Praėjusiame „Šeimininka
vimo kertelės" skyrelyje vienas 
prieskonis prarado ant „s" rai
dės „paukštuką" — buvo pa
rašyta „muskato riešutas" 
(nutmeg), o turėjo būti muskato 
riešutas. 

Norint rasti angliškus ati
tikmenis lietuviškiems priesko
niams, arba lietuviškus — 
angliškiems, tenka pasinaudoti 
įvairiais šaltiniais, bet dau
giausia pagelbsti, kai prie lietu
viško vardo yra duotas lotyniš
kas pavadinimas. Angliškuose 
leidiniuose beveik be išimties 
pateikiami ir lotyniški pavadi
nimai. Sudėjus, kaip sakoma, 
„du ir du" — galima rasti išeitį. 
Muskato atveju, lietuviškame 
leidinyje daug kartų buvo link
sniuotas „muskatas". Kadangi 
čia mus ir taip dažnai kaltina 
„atsilikusia lietuvių kalba", 
pasidaviau pagundai „pamo-
derninti" gerai žinomo priesko
nio vardą. Deja, pasekmė buvo 
klaidinga Taigi, „nutmeg" yra 
muskato riešutas. 

Kas nenusibostų skaityti 
vien apie prieskonius, jų pava
dinimus tęsiu kitą kartą, o šį — 
pateiksiu kelis receptus, kurie 
greitai pagaminami ir skanūs. 

nors ir per didelė laisvė kartais 
iškelia naujų problemų. Dabar 
juk ginčijamasi dėl net „best
seleriu" tapusios Vytauto Pet
kevičiaus „Durnių laivo" kny
gos teiginių. 

Je i iš tikrųjų yra taip „gra
žu" Lietuvoje, gal ir ne be reika
lo „Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė savo vedamajame 
(09.21) paklausė: „Nejaugi 
j iems visai protas susimaišė?" 
Todėl nereikia stebėtis, kad, 
tok iems da lykams Lietuvoje 
vykstant , ten net žemė pradėjo 
drebėti, ir jei mano močiutė dar 
gyva būtų, ji gal taip sakytų: 
„Matot, net ir Dievas nori mus 
už tokias baisias nuodėmes 
bausti". 

Kaip ten bebūtų, nors ir ne 
v i skas Lietuvoje gražu, bet 
prisipažinkime, kad tobulybės 
niekada nepasieksime. Stenki
mės rau t i iš lietuviško gyveni
mo piktžoles, ir džiaukimės, kai 
matysime, kad kai kur ir pas 
mus tėvynėje auga vis žalesnė 
žolė. 

A leksas Vi tkus 
Lemont, IL 

PASTABOS DĖL PLC 
IŠLAIKYMO IR 
SPORTO SALĖS 

STATYBOS 
IŠ TOLIAU 

Paska i t ę s rugsėjo 9—tos 
„Drauge" Broniaus Juodelio 
nuogąstavimus, kad Pasaulio 
lietuvių centras sunkiai išsi
laiko f inansiškai , iš kar to 
pagalvojau, a r čia t as pats 
Bronius Juodelis , kuris sėk
mingai vadovauja Draugo mili
joninio fondo vajui, ar čia tas 
pa ts Juodelis, kuris šią vasarą, 
Lietuvai švenčiant liepos šeštą, 
Valstybės dieną, prie Valdovų 
rūmų katedros aikštėje buvo 
apdovanotas dr. Juozo Kazicko 
2,500 Lt premija už Valdovų 
rūmų atstatymo propagavimą 
„Drauge", o dabar nuogąstauja, 
kad PLC subankrutuos, neišsi
laikys, o ką jau bekalbėti apie 
naujos sporto salės statybą' Ar 
čia tas pats B. Juodelis, kuris 

C U K I N I J Ų I R 
P O M I D O R Ų 
SALOTOS 
Ruduo da r t ik prasidėjo, 

parduotuvėse (ar ūkininkų tur
guose) gal ime r a s t i gražių, 
daržuose išnokusių pomidorų ir 
gerų cukinijų, t ad pamėgin
kime šias daržoves „sudėti į 
krūvą" ir pasigaminti skanių 
salotų. 

Plat inki te „DRAUGĄ" 
l)H\l (.\S 
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2-3 nedidelės cukinijos 
6 pomidorai 
Padažui 
2 šaukštai alyvų aliejaus 
1/2 šaukšto vyno acto (wine 

vinegar) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštelis sukapotų 

šviežių baziliko (basil) lapelių 
arba 1/2 šaukštelio džiovintų 
(užuot baziliko, galima vartoti 
raudonėlį — „oregano") 

1/2 šaukštelio druskos 
Cukini jas nup lau t i , su

pjaustyti plonyčiais griežinė
liais, sudėti į sietelį ir perpilti 
šiek tiek pasūdytu verdančiu, 
po to šaltu vandeniu ir nuvar
vinti 

Pomidorus nupl ikyt i ver
dančiu v a n d e n i u , nede ls ian t 
sudėti į šaltą vandenį, nulupti 

žievelę, supjaustyt i griežinė
liais ir išdėlioti lėkštėje. Šalia 
ar pomidorų griežinėlių vidury
je (lyg vainikėlyje) sudėti cu
kinijų griežinėlius. Apšlakstyti 
padažu, kurį padarome, sumai
š a n t visus , padažui skir tus , 
p roduk tus . Salotas papuošti 
sveikais baziliko lapeliais, 
petražolėmis, garkščiu (chervil) 
arba net krapais. 

ĮDARYTI SALIERAI 
4 stambūs salierų lapkočiai 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Įdarui 
1/2 puod. kubeliais su

pjaustytų obuolių 
1/2 puod. sujpaustytcs vir

tos, keptos ar rūkytos paukš
tienos 

1/2 šaukšto razinų 
1/2 šaukšto sambiai 

sukapotų graikinių riešutų 
(walnuts) 

10 šaukštų baltojo vyno 
1/2 puod. tiršto majonezo 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Salierus nuplauti ir trum

pai pavirt i pasūdytame van
denyje, kol suminkštės , bet 
nesusi le is . Atšaldyti, šaukš
teliu iš lapkočio vidurio išskobti 
minkštimą, paliekant apie 1/4 
colio storumo sienelę. Iš vidaus 
i r išorės apibarstyti druska, 
pipirais, iftorinę pusę pašlaks
tyti citrinos sultimis. 

į d a r u i : razinas užpilti 
vynu ir palaikyti 30 min 
Išskobtą saliero minkštimą 
supjaustyti mažais gabaliukais 
ir užpilti citrinos sultimis. Po to 
suberti razinas kartu su vynu. 

visada reiškėsi pozityviai? 
Panašią giesmelę porina ir 

rugsėjo 8—tos šeimos ,;Draugo" 
laidoje — laiškų skyriuje Kazys 
Kriaučiūnas. Čia man jo išve
džiojimai priminė pasakėčią 
apie „vilką ir ėriuką". Jis, kaip 
tas vilkas, porina, kad naujas 
pastatas užstos jam saulę, lyg 
ten būtų statomas dangoraižis. 
Kiek man atmintis rodo, kada 
lankiausi Lemonte, t ie butai 
yra į pietus nuo minimų centro 
pastatų ir jie daugiau ar ma
žiau užstoja į centro pusę 
saulę. Išvedžiojimas, kad nebus 
vietos automobilių pastatymui, 
irgi neturi prasmės. Sutvarkius 
ir gerus norus parodžius, viską 
galima teigiamai išspręsti. 

Tie Juodelio ir Kriaučiūno 
išvedžiojimai man priminė 
prieš 35 metus istoriją, Detroite 
kovojant dėl naujos šventovės 
ir prie jos Kultūros centro sta
tybos. Bažnytinė vadovybė 
norėjo visai panaikinti Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapiją, 
išmėtyti mus į amerikietiškas 
parapijas, o ką begalvoti, gavus 
leidimą statyti naują šventovę, 
o prie jos statyti lietuviškai 
lituanistinei mokyklai klases 
ir didelį Kultūros centrą — 
sporto salę. Abejojančių buvo ir 
tarp tautiečių. Daug kas sakė, 
kad neišsiiaikysime. Prisi
menu, kad ir kai buvo kuriama 
Dainavos jaunimo stovykla 
netoli Detroito, nemažai kas 
sakė — neišsilaikys ir pan. O 
dabar jau per 40 metų jauni
mas ir senimas ja naudojasi. 
Čia galima suminėti ir daug 
kitų vietovių, kur buvo įsteig
tos stovyklos, pastatytos šven
tovės ir t.t. Na, jeigu nebūtume 
turėję atei t in galvojančių 
Čikagoje — neturėtume ir Le-
monto Pasaulio lietuvių centro. 

O dėl Detroito, ačiū Dievui, 
turėjome užsispyrusių žmonių 
grupę. Buvo nugalėtos visos 
kliūtys ir jau tuoj bus 35-metai, 
kai 1972 m. oficialiai atidary
ta šventovė ir Kultūros cen
t ras . Kultūros centro pa
talpomis šeštadieniais naudo
jasi mūsų lituanistinė mokykla. 
Čia vietą randa savo veiklai 
ateitininkai, skautai , organi
zacijos, na, ir mūsų sporti
ninkai. Kaip gražu, kad karts 
nuo karto, čia suvažiavę iš 

sudėti kitus produktus, užpilti 
pusę majonezo ir gerai išmai
šyti. 

įdarą išdėstyti į salierų 
„geldeles", užpilti likusiu 
majonezu. Papuošti nupjautais 
nuo lapkočių salierų lapeliais. 

RUDENIŠKAS PYRAGAS 
6 kiaušiniai (galima vartoti 

kiaušinių produktus be trynių, 
pvz., „better'n eggs", „eggbeat-
ers" ar pan.) 

3 puod. miltų 
1/2 puod. cukraus 
2/3 puod. augalinio alie

jaus, pvz., Canola 
1 šaukštelis kepimo mil

telių 
2 šaukštai nesaldytos 

kakavos 
1 šaukštas minkšto sviesto 
2 šaukštai baltos duonos 

džiūvėsėlių 
Kiaušinius ir sviestą gerai 

išsukti su cukrumi. Suberti 
miltus ir kepimo miltelius. 
Supilti aliejų. 1/3 tešlos atidėti, 
o į kitą įberti kakavą ir gerai 
sumaišyti. 

Į aliejumi pateptą ir džiū
vėsėliais pabarstytą skardą 
pilti tamsią (su kakava) tešlą, 
ant viršaus supilti šviesią. 
Kepti iki 350° F įkaitintoje 
orkaitėje apie 1 vai. Atvėsusį 
pyragą galima papuošti maltu 
cukrumi (povvdered sugar) ir 
patiekti su žaliomis vynuo
gėmis, graikiškais riešutais. 

įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių, savo sportinius suge
bėjimus parodo mūsų jaunimas 
Kaip gražu, kada čia vyksta, 
ypač paskutiniu metu. atvykus 
naujų iš Lietuvos, jų įvairus 
renginiai. 

Prisimenu, kad toje vietoje, 
kur dabar yra šventovės pas
tatas, buvo didžiulis ąžuolas, 
gal kelių šimto metų senumo. 
Kai kas sakė ir net protestavo, 
kam ruošėmės jį nupjauti, nes 
trukdė statybos planus. Asme
niškai, talkos būdu, kur ir man 
teko, kaip Kanados miškų 
kirtėjui, toje operacijoje daly
vauti, jis buvo nupjautas. Toje 
vietoje buvo pastatyta šventovė, 
Kultūros centras — sporto salė. 
Aplinka vėl naujai apsodinta 
eglutėmis ir kitokiais medžiais. 
Dabar apsilankę daug kas 

mums pavydi, kad turime tokią 
gražią šventovę, Kultūros cen
trą ir gražią aplinką. Net tie, 
kurie prieš tai abejojo, atėjo pas 
mus ir naudojasi šventove bei 
Kultūros centru. 

Čikagos apylinkėse, pagal 
visokius apskaičiavimus, gyve
na per šimtas tūkstančių lietu
vių. Ypač jų skaičiai pagausėjo 
naujai atvykusiais iš Lietuvos. 
Nemažai jų kuriasi Lemonto 
apylinkėse. Jų vaikai lanko ten 
veikiančią lituanistinę mokyk
lą, kiek galima naudojasi turi
ma sporto sale. Kiek girdžiu, 
jaunieji nori turėti geresnę, 
patogesnę sporto salę. Kaip pir
ma minėjau, gerai pasiorgani-
zavus, sugniuž B. Juodelio 
nuogąstavimai ir, sudėjus po 
šimtinę, kitiems daugiau, ki
tiems mažiau, finansinės Pa

saulio lietuvių centro problemos 
išsispręs. Dėl K. Kriaučiūno 
nuogąstavimų, tai atsakysiu: 
ar jūs užmiršote, k a d buvote 
jaunas ir dalyvavote įvairiuose 
lietuviškuose renginiuose? Nau
dojotės lietuvių salėmis? Argi 
ne gražiau, kad mūsų lietu
viškas j aun imas , susirinkęs 
sportuos ir savo lietuviškoj 
aplinkoj naudingai praleis lai
ką? O saulės šviesos visiems 
užteks, taip pat ir vietos auto
mobiliams. Pertvarkius aplin
kos išplanavimą, vėl galima 
pasodinti naujus medžius ir gal 

, net gražiau viskas atrodys! 
Džiaukimės, kad mūsų jau

nieji dar kuria ką nors nauja, ir 
ateikime jiems padėti. 

J o n a s Urbonas 
Detroit, MI 
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Balsuojame už 

TĖVYNĖS SĄJUNGĄ 
vadovaujamą Andriaus Kubiliaus 

(konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, 
krikščioniškųjų demokratų) 
partiją — kandidatę (Nr. 7) \ 
Lietuvos Respublikos Seimo 

Daugiamandatę rinkimų apygardą 

Balsuojame už 

IRENĄ DEGUTIENE 
Tėvynės Sąjungos 

(konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, 
krikščioniškųjų demokratų) 

kandidatę \ 
Lietuvos Respublikos Seimo 

Vienmandatę Naujamiesčio rinkimų apygardą , 
Nr. 1 

Tėvynės Sąjungos rėmėjai JAV 

SKELBIMAI 

SIULODARBA 

Careg ive r s needed for live-

in posit ions in VVisconsin. 

SS a n d DL helpful. 

Call G r e g 262-657-8044. 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

P'.ease call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

773-585-9500 

ĮVAIRUS 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtim!. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

IŠNUOMOJA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
. .securi ty". 

TeL 77*4344543. 
GREIT PARDUODA 

~mš. 
Landmark 

L properties 
Bus. 773-229S761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0206 
Pager 630-314-4330 

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

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambariu su virtuve butas 
Kama $420. 

TeL 708425-7160. 

VYoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

"Moter is, turinti kulinarinį išsilavi 
nimą. ieško darbo senelių ar vaikų 
priežiūroje Gali padėti namų 
ruošoje ir gaminti valgį. Tel 630 
1257-1091. 
j 
'Mo te r i s ieško darbo žmonių 

jpriežiūroje su grįžimu namo Oak 
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose 
Tel. 708-423-0519. 

*42 m. moter is, turinti pedagoginį 
išsilavinimą, ieško darbo senesnio 
amžiaus žmonių ar vaikų priežiūroje 
su grįžimu namo Te! 708-539-6889. 

'Mo te r i s gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Vairuoja, legalūs 
'dokumentai Siūlyti ir kitus variantus. 
jTel. 773-863-8473 

i 'V idu t in io amžiaus moter is su 
; legaliais dokumentais ieško darbo 
į m o n i ų priežiūroje su gyvenimu 
arba fiziškai sunkesnio. Tel. 773-
1580-9914. 

'Moter is ieško darbo pagyvenusių 
žmonių priežiūroje su gyvenimu. Turi 
žalią kortele, gera patirtis. Tel 708 
1499-6178. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Auksė S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOMS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbas, 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 
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EUROPA 

STOKHOLMAS 
JAV mokslininkams David 

Gross, David Politzer ir Frank 
Wilczek paskirta 2004-ųjų No
belio fizikos premija — 10 mln. 
Švedijos kronų (3.8 mln. litų). 
Akademijos pranešime sakoma, 
kad jų darbas tyrinėjant kvar
kus — stipriai sąveikaujančių 
atomo elementariųjų dalelių su
dedamąsias dalis — priartino 
mokslą prie jo svajonės sufor
muluoti teoriją viskam. Jų dar
bas tyrinėjant kvarkų sąveiką 
protonuose ir neutronuose ato
mo branduolyje padeda paaiš
kinti tokius kasdienius reiški
nius, kaip ant stalo besisukanti 
moneta. „Jų tyrimai leido su
kurti modelį, demonstruojantį, 
kaip užgimė visata, kaip ji funk
cionuoja ir kaip ji galiausiai 
mirs", sakė teorinės fizikos žino
vas, suomis Stig-Erik Starck. 

BRIUSELIS 
Euro zonos ūkio augimas 

antrąjį pusmetį turėtų prilygti 
pirmojo pusmečio prieaugiui, 
tačiau ūkio atsigavimas išliks 
kuklus, antradienį pareiškė Eu
ropos Komisija (EK). Antrąjį 
ketvirtį euro zonos bendrojo vi
daus produkto (BVP) prieaugis 
siekė 0.5 proc., o pirmąjį ket
virtį — 0.6 proc., teigiama EK 
ketvirtinėje ataskaitoje apie eu
ro zoną. Tačiau Europos Sąjun
gos (ES) valiutos reikalų komi
saras Joaąuin Almunia pabrėžė, 
jog pagrindo nusiraminti nėra. 
„Atsigavimas vis dar atrodo pa
lyginti kuklus", įspėjo jis. 

VIENA 
Austrijos ligoninė, kurioje 

gydėsi kandidatas į Ukrainos 
prezidentus Viktor Juščenko, 
atšaukė savo pareiškimą, kuria
me buvo paneigti pranešimai, 
kad mėginta nunuodyti kandi
datą. Drauge ligoninė pranešė, 
kad, kaip ir anksčiau, nuodijimo 
versijos įrodymų neturi. Nau
jame pareiškime, paskelbtame 
pirmadienį, pažymima, jog nėra 
įrodymų, kad V. Juščenko mė
ginta nunuodyti, tačiau to nega
lima ir paneigti. „Rugsėjo 28 d. 

pranešimas spaudai , kur iame 
mėginimo nunuodyti versija at
metama, šiuo atveju nekorektiš
kas ir todėl atšaukiamas", sako
ma ligoninės „Rudolfinerhaus" 
pranešime, paske lb tame sek
madienį. 

GROZNY 
Išrinktasis čečėnų prorusiš

kas vadovas Alu Alchanov 
antradienį Grozne surengtose 
inauguracijos iški lmėse davė 
Driesaiką „daugianacionalinei 
Čečėnijos liaudžiai". A. Alcha
nov, kuris buvo išr inktas rug
pjūčio 29 d., inauguracijoje da
lyvavo Rusijos prezidento įgalio
tasis atstovas Pietų federalinėje 
apygardoje Dmitrij Kozak, kai
myninio Dagestan valstybės ta
rybos pirmininkas Magomed Ali 
Magomedov. Per ceremoniją, vy
kusią su nauja Čečėnijos vėlia
va, nužudyto prezidento Ach-
mad Kadyrov sūnus Ramzan 
įteikė A. Alchanov Čečėnijos 
Respublikos prezidento pažy
mėjimą. Savo ruožtu sukilėliai 
pažadėjo, kad „Maskvos statyti
nio" A. Alchanov laukia jo pirm
tako, žuvusio sprogus bombai 
stadiono tribūnoje, likimas. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
JAV kariškiai dėl vieno ira

kiečių generolo, kuris užtroško 
per tardymą įkištas į miegmai
šį, mir t ies ke tu r i ems karei
viams pateikė kal t inimus nužu
dymu, pirmadienį pranešė ar
mija. Puskarininkiai Jefferson 
Williams, Lewis Welshofer, Wil-
liam Sommer ir Jer ry Loper bu
vo apkaltinti dėl nužudymo ir 
pareigos nevykdymo. Irakiečių 
generolas majoras Abid Hamed 
Mowhoush, kuris buvo aukšto 
rango priešlėktuvinės gynybos 
vadas nuverstojo prezidento 
Saddam Hussein armijoje, mirė 
praėjusių metų lapkričio 26 d. 
dėl uždusimo, kur į sukėlė 
t roškinimas i r k r ū t i n ė s sus
paudimas. Tai dar vieni JAV 
kariai, kuriems pateikiami kal
tinimai dėl žiauraus elgesio su 
Irake ir Afganistane laikytais 
kaliniais. 

NEW YORK 
Garsus finansininkas, mili

jardierius George Soros perduo
da didžiąją dalį savo turto val
dymo bendrovės kontrolės sū
nums Johna than ir Robert. R. 
Soros, rugsėjį paskirtas rizikos 
draudimo fondo ,,Quantum En-
dowment Fund" vadovu, ir J. 
Soros eis bendrovės „Soros 
Fund Management" valdybos 
bendra pirmininkių pareigas. 
Pirmininko pareigas toliau vyk
dys G. Soros. Si G Soros ben
drovė 10-ąjį dešimtmetį valdė 
maždaug 20 mlrd. JAV dolerių 
tur tą ir buvo didžiausių pa
saulyje rizikos draudimo fondų 
penketuke. 1992 m., kai Di
džiosios Britanijos vyriausybė 
atsisakė svaro sąsajos su Eu
ropos valiutų krepšeliu, G. So
ros iš svaro kurso kritimo už
dirbo apie 1 mlrd. JAV dolerių. 
G. Soros taip pat išpranašavo 
Vokietijos markės augimą žlu
gus Berlyno sienai ir Japonijos 
vertybinių popierių rinkos krizę 
9-ojo dešimtmečio pabaigoje. 

MOJAVĘ 
Pirmadienį California dyku

moje nusileido pirmasis pasau
lyje privatus pilotuojamas erd
vėlaivis „SpaceShipOne" (SS1), 
kuris šiuo antruoju per savaitę 
skrydžiu ne tik susižėrė 10 mln. 
dolerių vertės apdovanojimą ko
mercinėms kelionėms į kosmosą 
skatinti, bet ir pasiekė naują 
aukščio rekordą. Trivietis rake
tinis lėktuvas „SpaceShipOne", 
kuris buvo pakilęs į didesnį, nei 
siekta — 111,996 metrų — 
aukštį, nutūpė 8 vai. 14 min. 
vietos laiku, o jo kūrėjai gavo 
vienos amerikiečių grupės įs
teigtą apdovanojimą „Ansari X 
Prize" už laimėjimą, atveriantį 
kelią naujai komercinių kosmi
nių kelionių erai. SS1 prisilie
tus prie žemės paviršiaus, jo 
konstruktorius Burt Rutan, bri
tų verslininkas Richard Bran-
son, kuris ketina skraidinti tu
ristus į kosmosą, bei projekto 
„X Prize" vadovas Peter Dia-
mandisu. plojo ir sveikino šį is
torinį žygdarbį. Sudėtingo skry
džio metu lėktuvą valdė 51 me
tų Brian Binnie, buvęs JAV ka
rinio jūrų laivyno pilotas. 

KOLONIJINIS KARAS 
NELAIMIMAS 

GINKLAIS 
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V. Mazuronis: aukšto rango valstybės pareigūnai gali... 
Atkelta iš 1 psl. 

antradienį žurnalistams at
metė nepagrįstus kaltinimus ry
šiais su nusikaltėliais ir pavadi
no tai nekorektiškos rinkiminės 
kampanijos dalimi. 

Be to, A Paulauskas pažy
mėjo iš policijos negavęs jokios 
informacijos, kad fotografijoje 
užfiksuotas asmuo būtų patekęs 
į policijos akiratį, susijęs su nu
sikaltėliais. 

„Aš tik žinau, kad Mazu
ronis juos pažįsta ir jis teigia, 
kad vienas iš jų yra Arnas Mac
kevičius. Neteko su tuo žmogu
mi bendrauti, turėti su juo ryšių 
ir apie jokius mūsų santykius 
negali būti nė kalbos", sakė A. 
Paulauskas. 

Seimo pirmininkas teigia 
paskubėjęs kažkada pasakyti, 
kad rinkiminė kampanija vyks

ta korektiškai. 
„Yra būdų kompromituoti. 

Seniai jau buvo žinoma infor
macija, kad nusikaltėlių. Dak
tarų grupuotės žmonės žada 
kompromituoti ir pareigūnus, ir 
konkrečiai mane, bet nesitikė
jau, kad tą darys Mazuronio 
rankomis", sakė A. Paulauskas . 

Seimo vadovas ta ip pat pa
žymėjo per dieną su įvairiais 
žmonėmis nusifotografuojantis 
daug kartų ir niekada neklau
siantis, kas jie tokie, neprašan
tis jų dokumentų ir nenustat i-
nėjantis asmenybės tapatumo. 

„Gali būt i t a ip , kad aš 
fotografuojuosi su įvairiais žmo
nėmis ir, manau, kaip politikui, 
viešam asmeniui atsisakyti fo
tografuotis, a t s i sakyt i paten
kinti žmogaus norą nusifoto
grafuoti ar įsiamžinti, būtų ne

teisinga", teigė A. Paulauskas. 
Užsienio reikalų ministras 

A. Valionis teigė, jog nuotraukos 
tikriausiai padarytos 2003 m. 
per NS (socialliberalų) sąskrydį 
Plateliuose. Ministras teigė per 
viešus renginius niekada neat
sisakąs nusifotografuoti su 
įvairiais žmonėmis, ir tariamo 
„Švarco" nuotraukoje nepažįs
tąs. 

„Noriu padėkoti ponui Ma-
zuroniui už budrumą. Pažįstu 
Joshka Fisher, Jack Straw ir 
dar nemažai 'vaikinų' iš savo 
kompanijos, tačiau jokio Švarco, 
juo labiau iš Kauno, nepažįstu", 
sakė A. Valionis. 

Rugpjūčio pabaigoje teis
mas pripažino V Mazuronį kal
tu apšmeižus Seimo pirmininką 
A. Paulauską ir skyrė liberal-
demokratui 5,000 litų baudą. 

Gedimino prospekte rasta unikali plytų gamybos dirbtuve 
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 

— Prieš porą mėnesių tyrimus 
Vilniuje, Gedimino prospekto 
rekonstruojamoje dalyje, vykdę 
archeologai „pražiūrėjo" vertin
gą radinį — maždaug 15-16 am
žiaus plytų gamybos dirbtuvę. 

Šį radinį pastebėję praeiviai 
ir statybininkai į statybvietę pa
kvietė Lietuvos istorijos institu
to (LII), Pilių tyrimų centro ir 
keramikos specialistus, kurie 
pirmadienį apžiūrėję radinį nu
statė — rasta plytų gamybos 
krosnis ne tik didelė, galinga, 
bet ir unikali. 

Kaip pranešė LII Miestų ty
rimo skyriaus vadovas archeolo
gas Gediminas Vaitkevičius, ši 
krosnis gamino gotikines ply
tas, o tai — unikalus dalykas 

Pasak G. Vaitkevičiaus, 
įdomu ir tai, kad išlikusi gamy
bos aplinka — plytos, molio pū
dymas. Specialistai iš pūdymo 
duobių paėmė mėginius ir ban
dys nustatyti molio paruošimo 
technologiją. 

„Krosnis stovi labai logiško
je vietoje, kadangi netoliese — 
prie Tauro kalno — tais laikais 
buvo molio telkinys, iš kur im
davo medžiagą", pasakojo ar
cheologas 

G. Vaitkevičius stebėjosi, 
kaip prieš tai Gedimino pros
pekte tyrimus atl ikę Vilniaus 
universiteto (VU) archeologai 
galėjo nepastebėti krosnies ir 
neįspėti apie ją statybininkų, 
mat pastarieji ši radini apgrio
vė 

Tuo tarpu tyrimus šioje vie
toje atlikinėjęs archeologas, VU 
Istorijos fakulteto darbuotojas 
Valdemaras Šimėnas tvirtino, 
kad krosnį aptiko ir užfiksavo, 
tačiau manė, jog išlikęs tik jos 
fragmentas. 

Likusi krosnies dalis buvo 
atidengta jau pasibaigus arche
ologiniams tyrimams, kai darbi
ninkai nuėmė šaligatvį dengu
sias plyteles. 

V. Šimėno nuomone, šis ra
dinys nėra vertingas. Archeolo
gas teigia, kad krosnis statyta 
XV amžiuje, tačiau panaudotos 
XV-XVI amžiaus plytos. 

V Šimėno teiginius sukriti
kavo G. Vaitkevičius, pabrėžęs, 
kad krosnies vertę patvirtino 
kelių institucijų specialistai. 

ANDRIUS KUBILIUS 

Rusiją t u r i m e m a t y t i 
tokią , kokia j i yra 

Rusija keičiasi. Tai visi 
mato ir atidžiai stebi. Ir keičia
si, tur ime konstatuoti, ne į ge
rąją pusę. Keičiasi į tą pusę, 
kurią visi ir prognozavo. Rusija 
tolsta nuo demokratijos ir tam
pa vis labiau autoritarinė bei 
centralizuota. Atėjo metas, kai 
Lietuvoje tai pasakyti privalo 
ne t ik žiniasklaida, pas taro
siomis dienomis tam skyrusi 
daug dėmesio, bet ir Lietuvos 
politikai. Ir ne tik kai kas iš 
parlamentinės opozicijos, kaip 
pastaruoju m e t u yra susi
klostę, bet ir valdžios atstovai, 
kurie iki šiol apie Rusiją ir 
Lietuvos užsienio politiką iš
drįsta kalbėti t ik vieną už
keiktą maldelę: svarbiausia geri 
santykiai su kaimynais, tame 
tarpe ir su Rusija. 

Apie pastarojo laikotarpio 
permainas Rusijoje su nerimu 
kalba JAV vadovai, daugelis 
Europos vadų ir ekspertų. Tik 
mūsų vadovai tyli. Tyli, tačiau 
naujojoje užsienio politikos kon
cepcijoje brėžia viziją, kad Lie
tuva turi būti regiono užsienio 
politikos vadovė. Kyla klausi
mas, kokia Lietuva bus va
dovė, jeigu jos vadovai bijo 
kalbėti apie regioną jaudi
nančias permainas ir autori
tar ines slinktis Rusijoje. Todėl 
savo šios dienos kalbėjimu aš 
noriu paraginti mūsų vadus 
pabusti ir pamatyti procesus 
Rusijoje tokius, kokie jie yra, o 
ne tokius, kokius dėl šventos 
ramybės norėtųsi matyti , vis 
kartojant, kad ta i , kas vyksta 
Rusijoje, girdi, y r a demokratijos 
kūrimo sunkumai. 

Mes turime suprasti, kad 
yra tikimybė, jog, ko gero, ne
tolimoje ateityje Rusija taps 
visai kitokia, autoritarinė, po 
t a r i ama kovos su terorizmo 
vėliava nevengianti išpuolių 
prieš bet kurį kaimyną, kaimy
ninėse šalyse atvirai manipu
liuojanti politiniais procesais, 
nesvarbu, ar tos kaimynės yra 
ES ir NATO narės, ar ne. Ir tai 
bus visai kitokia Rusija, ne ta, 
dar Jelcin laikų jaunos demo
kratijos Rusija, apie kurią 
galvojant ir buvo sukurta Lietu
vos „gerų kaimynystės santy
kių" koncepcija. Didžiausias pa
vojus mums yra tai, kad bijoda
mi apie Rusijos procesus kalbėti 
atvirai, bandydami save užliū
liuoti, mes galime nepastebėti 
to momento, kada Rusijoje 
įvyks esminiai pokyčiai, tokie 
pokyčiai, kurie keltų Lietuvai 
tiesioginę grėsmę. O autorita
rinė Rusija visada buvo ir lieka 
Lietuvai tiesioginė grėsmė. 
Taip visada būdavo, taip bus ir 
dabar . Kitiems, Prancūzijai, 
Vokietijai, ar ne t JAV, ir autori
tar inė Rusija gali būti, nors ir 
nepatogus, bet partneris kokio
je nors veikloje — Irake, Pa
lestinoje ar d a r ku r kitur. 
Lietuva, Rusijai tampant auto
ritarine, kaip rodo istorija, daž
niausiai likdavo tik išmainoma 
korta dideliuose žaidimuose. 

Gal tik po kelių dešimčių 
metų, žvelgdami atgal, galė
sime tiksliai atsakyti, kada Ru
sija pasuko autoritarizmo link 
— išrinkus Putin, po Beslan ar 
dar kuriuo kitu momentu. Bet 
j au šiandien turime galvoti 
apie naują koncepciją, kuri 
paliestų ir mūsų santykius su 
vis labiau autoritarizmo link 
slenkančia Rusija. Šalia „gerų 
kaimynystės santykių" koncep
cijos (ne vietoje jos) tur i atsi
rast i preventyvinė koncepcija, 
kurią sąlyginai pavadinčiau 
„Rusijos sulaikymo" sąvoka. 
Jos principinės nuostatos yra 
pakankamai aiškios: 

— Lietuva, kaip regiono 
vadovė, arba bent pretonduo 
janti tokia bnti. privalo akt.y 
vim dirbti ES ir NATO struk 

tūrose, kad ten mažėtų naivaus 
požiūrio į permainas Rusijoje; 

— Lietuva, ka ip regiono 
vadovė, privalo aktyviai dirbti 
ES struktūrose, kad Europos 
Sąjungos „naujieji kaimynai 
Rytuose" — Ukraina, Moldova 
ir Baltarusija artimiausiu metu 
gautų kad ir tolimos, bet tikros 
narystės ES perspektyvas; ir 
taip būtų sumažintos galimy
bės autoritarinei Rusijai plėsti 
savo naują imperiją. Lietuva 
tokiu būdu ats i ras tų toliau 
nuo pavojingos zonos. 

— Lietuva privalo dar ge
riau apsaugoti savo politinę 
sistemą nuo rusiškų pinigų 
invazijos; šioje rinkimų kam
panijoje dar akivaizdžiau ma
tyti, kad politinė reklama tele
vizijoje t ikrai turėjo būti 
draudžiama. Manau, kad visi 
jau iki soties atsižiūrėjo pa
sakų filmo apie stebukladarį iš 
Archangelsko. 

Tokia Rusijos sulaikymo 
sąvoka būtų žymiai reikalin
gesnė, nei kokia nors naujoji 
užsienio politikos koncepcijos 
apie Lietuvos regioninę va
dovybę ar nieko nepasakančios 
pataisos valstybinio saugumo 
sampratoje. Bet kad tokia „su
laikymo" samprata gimtų, visų 
pirma tur i pabus t i Lietuvos 
valdžia ir suvokti, su kuo turime 
reikalą. 

Čečėni ja , Rus i j a , 
t e r o r i z m a s i r L ie tuva 

Mūsų valdžia labai lengvai 
nurašo Čečėnijos problemas į 
terorizmo šiukšlyną, nesuk
dama sau galvos, kaip traktuoti 
tai, kas vyksta Čečėnijoje ir 
koks turė tų būti Lietuvos 
Respublikos požiūris: viešas ar 
ne vien tik viešas. Aš kate
goriškai pasisakau prieš tero
rizmą, prieš vaikų grobimus, 
bet nesutinku, kad terorizmu 
būtų vadinamas bet koks gin
kluotas pasipriešinimas. Todėl 
ir sakau, kad Lietuvos valdžia 
turi turė t i aiškų požiūrį į 
Čečėniją, nors ji daug kam 
Lietuvos valdžioje atrodo esanti 
toli nuo Lietuvos, kad- ji labai 
maža ir neverta dėmesio. 

O požiūris galėtų ir turėtų 
būti labai paprastas. Pasaulio 
istorijos pamokos į Rusiją 
ateina labai lėtai ir sunkiai. 
Čečėnijoje Rusija kariauja 
beviltišką imperinį kolonijinį 
karą ir, atrodo, vis dar ne
supranta, kad jo neįmanoma 
laimėti ginklais. 

Europa šias pamokas 
išmoko prieš beveik penkias
dešimt metų. Rusija vėluoja. 
Europa mokėsi ta ip pat pa
kankamai sunkiai. Britanija — 
Indijoje, Belgija — Konge, 
Prancūzija — Alžyre. Kolonijos 
vadavosi, imperijos blaškėsi. 
Britai pergyveno gėdą dėl 
imperijos saulėlydžio, pran
cūzai Alžyro partizanus vadino 
teroristais ir susilaukdavo tero
ro savo žemėje. Visi bandymai 
ginklu sustabdyti kolonijų išsi
laisvinimą žlugo. Nuo pat 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
nepavyko ginklu užgniaužti 
nė vieno didesnio nacionalinio 
išsivadavimo judėjimo. Arba jie 
pasiekė pergales, arba jie 
skaudžiai rusena: Kašmyre, 
Irzaelyje, baskų žemėje, Šiau
rės Airijoje. 

Kai XVIII—XTX a. euro
pinės imperijos plėtėsi į Afriką 
ir Aziją, Rusijos imperija plėtė 
savo teritoriją į Baltijos, Kau
kazo ir Vidurio Azijos regionus. 
Tai buvo lygiai tokia pati impe
rinė kolonijų prisijungimo poli
tika, tik kolonijų, neatskirtų 
jūromis ir vandenynais. Europa 
per keletą pokario dešimt
mečių kolonijų šiaip taip 
atsikratė. Jai gal buvo lengviau, 
nes tai buvo pakankamai 
tolimos teritorijos. Rusijai atro
do, kad nuo jos per kraują nori 
atsiplėšti čia pat esančios jos 
kur,- rlalys D*: to Rusijai, skir-

Af A 
ANTANINAI RE JERIENEI 

mirus, sūnus JONĄ ir ANTANĄ, seseris EUGE
NIJĄ BLINSTRUBIENĘ ir BIRUTĘ SEKMA-
KIENĘ bei jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Ona ir Juozas Baužiai 
Vlada ir Alfonsas Pargauskai 

Dalia ir Liudas Stankaičiai 
Danutė Stankaitytė 

tingai nuo pokario Britanijos ar 
Prancūzijos, yra žymiai sun
kiau įgyvendinti racionalią 
išsivadavimo nuo kolonijų po
litiką. Bet, neats ikratydama 
kolonijų, Rusija vis giliau serga. 

Rusija ir Putin vėluoja. 
Čečėnijos problemos persikelia 
į Maskvą. Penkiasdešimtųjų 
viduryje Alžyro problemos taip 
pat buvo persikėlusios į 
Paryžių. Nuo visiškos vidinės 
suirutės Prancūziją išgelbėjo 
generolas de Golis, ryžtingai 
sustabdęs bet kokius norus 
grįžti atgal į Alžyrą. Toks 
požiūris galėtų būti ir Lietuvos 
valdžios, prisimenant, kad 
visus partizaninius karus lydi 
ir teroras, ir paprasčiausi ban
ditai, o šiais laikais ir islamo 
teroristai. Bet visus išsilaisvi
nimo kovų partizanus ar laisvės 
siekiančią tautą pavadinęs ban
ditais, problemų neišspręsi. Po
kario partizanus Stalin taip 
pat vadino banditais. Šiais lai
kais būtų vadinęs teroristais. 
Nuo to Stalin teisesnis netapo. 

Jeigu Lietuvos valdžia su
gebėtų taip žiūrėti į Čečėnijos 
reikalą, tada aiškiau žinotų ir 
kaip įgyvendinti „sulaikymo" 
strategiją. Nes akivaizdu, kad 
Putin, pasirinkusiam kelią link 
autoritarizmo, net ir naudinga, 
kad Čečėnijoje ir aplink ją būtų 
kiek galima daugiau terorizmo 
ir kraujo, kad taip pateisintų 
daromas permainas Rusijoje. Ir 
Putin būtų labai naudinga, kad 
tokia „Čečėnijos terorizmo" 
priežastimi tikėtų ir Amerika, ir 
Europa kartu su Lietuva. 

Jeigu Lietuvos valdžia su
gebėtų taip žiūrėti į Čečėnijos 
reikalą, tai tada gal paprasčiau 
būtų ir dėl čečėnų interneto 
puslapio. Manau, kad Lietuvos 
valdžia, tame tarpe ir Gynybos 
taryba, pasielgė nelabai apdai
riai ir nelabai garbingai, net 
Gynybos tarybos lygyje priim
dama sprendimą dėl „Kavkaz 
center" interneto puslapio už
darymo. 

Visų pirma neaišku, ar 
toks VSD veiksmas buvo teisė
tas, nes neaišku, kas nustatė, 
kad jame paskelbtoje informa
cijoje yra terorizmo propagan
dos. L. Tapino vadovaujama 
Žurnalistų etikos komisija 
turėjo nustatyti, to nenustatė. 

Antra, kas blogiausia, — 
toks valdžios veiksmas yra 
aiškus pasidavimo Rusijos šan
tažui liudijimas. Kol Rusija 
nepareikalavo, pati Lietuvos 
valdžia tame puslapyje kokios 
nors ypatingos terorizmo propa
gandos nematė ir tokių veiks
mų nesiėmė. 

Dar daugiau, iškyla klau
simas — o kaip elgsis Lietuvos 
valdžia, jeigu koks nors „Lie
tuvos rytas", pasitaikius progai, 
paims interviu iš Maschadov ir 
jį a tspausdins . O jeigu iš 
Basajev? Manau, kad net ir 
„New York Times" norėtų tokį 
pasikalbėjimą gauti. Ką tada 
darys Lietuvos valdžia: pati 
uždarys „Lietuvos rytą" ar 
lauks nurodymų iš Maskvos? 

Rusijos sulaikymas prasi
deda nuo mūsų pačių apsi
sprendimo: ar mes turime 
stuburą, ar ginsimės ar tik tiek, 
kiek mus gins Briuselis? 

Apie P u t i n pažadą 
smogt i t e r o r i s t a m s be t 
kur io je pasau l io vietoje 
Putin lupomis Rusija pa

žadėjo smogti į bet kurią 
pasaulio vietą, kur galėtų slėp
tis teroristai. 

Putin net kažką panašaus 
pasakė, kas ne su Rusija, tas už 
teroristus. Kyla klausimas, 
jeigu čečėnų interneto puslapis 
Lietuvoje nebūtų uždarytas, ar 
ir Lietuva būtų sulaukusi 
kokio nors smūgio? Iš Gynybos 
tarybos skubėjimo sutikti su 
Rusijos reikalavimais galima 
pamanyti, kad tokie grasinimai 
buvo išsakyti arba taip 
suprasti Lietuvoje. 

Tačiau Lietuvos valdžia 
tiesiog privalo išnaudoti Putin 
kovos su terorizmu sampratą. 
Praėjusią savaitę apie tai 
kalbėjo ir prof. V. Landsbergis. 
Norėčiau matyti Rusijos 
ambasadorių, iškviestą pas 
užsienio reikalų ministrą A. 
Valionį, kur būtų pareikalauta, 
kad Rusija pirmiausia smogtų 
ten, kur slapstosi Medininkų 
teroristai. J ie nežino kur, 
manytina, kad Lietuvos tarny
bos bus pajėgios surasti ir pa
rodyti. Nes kitaip turės sekti 
Rusijos pavyzdžiu ir pačios dar 
ir smogti. 

Baigdamas dar sykį noriu 
paraginti Lietuvos valdžią atsi
busti ir galvoti ne vien apie 
gerus santykius, bet ir apie 
Rusijos sulaikymo koncepciją. 

Su la ikymas i r r ink imai 

Mūsų fondo „Konservaty
vioji ateitis" užsakymu ,,Vil-
morus" bendrovė atliko įdomią 
apklausą, kuri susijusi ir su 
mano nagrinėta tema. Apklausa 
daryta rugsėjo 9—12 d. Ir štai 
ką galima pasakyti , pasi
žiūrėjus į apklausos duomenis. 

1. Mūsų įsitikinimu. Ru
sijos sulaikymas Lietuvoje bus 
tiek efektyvus, kiek efektyviai 
Lietuva bus apsaugota nuo 
įvairių populistų, o artimiau
siuose rinkimuose — nuo Darbo 
partijos įsigalėjimo. Tai pri
klausys ir nuo to, kiek parla
mentinės partijos bus atsparios 
pagundoms sudaryti koaliciją 
su Darbo partija. Žmonių 
nuomone, visų parlamentinių 
partijų ar koalicijų vadovai, 
ypač K. Prunskienė, A. Bra
zauskas, P. Auštrevičius, išsky
rus Tėvynės Sąjungą, tokio 
atsparumo turi nedaug. 

2. Žmonės mato, kad tokios 
populistinės partijos (ypač R. 
Pakso koalicija) gausiai naudo
jasi tuo, kas vadinama .juo
dosiomis technologijomis", ir 
išskiria populizmą kaip pa
grindinį jų negatyvaus požiūrio 
į partijas pagrindimą. 46 proc. 
žmonių j klausimą, kodėl parti
jos nevertos pasitikėjimo, 
atsako, todėl, kad jos tuščiai 
žada. 

3. Visos parlamentinės par
tijos turi apie 30 proc. kate
goriškai negatyviai jų atžvilgiu 
nusiteikusių rinkėjų (išsiskiria 
R. Pakso koalicija, už kurią 
žada balsuoti 44 proc.), o tarp 
tų, kurie tikrai nebalsuos už 
Darbo partiją, svarbiausias 
motyvas — tautinė savigarba. 

Šie iškalbingi duomenys 
verčia mąstyti, kaip Rusijos 
sulaikymo strategija turėtų būti 
įgyvendinta Lietuvoje ir ką 
turėtų daryti partijos bei jų 
vadai 



pplinkėse 
KNYGOS — 
NUOBODU 

MIDLAND FEDERAL SAVINCS 
And Loan Association per prezi
dentą Paul Žiogas užsisakė viso 
stalo bilietus į „Draugo" sukak
tuvinį pokylį ir tikisi ten susi
tikti daug savo klientų ir pažįs
tamų. 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME jus 
dalyvauti Šv. Pranciškaus 
seselių vienuolyno metiniame 
Rėmėjų seime, kuris įvyks sek
madienį, spalio 10 d., Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapi
joje, 2745 W. 44th St., Chicago, 
IL 60632. Šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjus ir rėmėjas bus 
aukojamos 10 v.r. Po jų 11.30 
v.r. parapijos salėje vyks pietūs, 
o 1 v.p.p. - registracija ir 
posėdis. 

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

JAUNIMO CENTRO ČIURLIO
NIO galerijoje vyksta „Keturių 
dailininkų paroda" (Lietuva -
New York). Paroda tęsis iki 
spalio 10 d. Parodoje dalyvauja 
žinoma Lietuvoje grafikė bei 
knygų iliustratorė Irena 
Daukšaitė - Guobienė ir trys 
j aun i dailininkai: Gintaras 
Meškauskas, Virginijus Poškus 
ir Sigitas Staniūnas. Kas dar 
nematėte šios parodos, kvie
čiame ją aplankyti. 

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ parodos 
„Millennium Park/Chicago" 
atidarymas vyks spalio 15 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

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

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komisija rinksis šeš
tadienį, spalio 9 d., Pasaulio 
lietuvių centre ant ram LF 
Pelno skirstymo posėdžiui. 
Skirstymo rezultatai bus pris
tatyti patvirtinimui LF tarybai 
spalio 19 d. posėdyje. Galutiniai 
skirstymo rezultatai bus vieši
nami tik po spalio 20 d. LF 
informacija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257-
1616; fax. 630-257-1647; e-paš
tas: admin@lithfund.org 

PENKTADIENIAIS „BOČIŲ me
nėje" Lemonto socialinių rei
kalų skyrius rodys filmus iš 
Lietuvos. 

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

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietus-vakarienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus meninė programa, 
laimėjimai. Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 S t , 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 

v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

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

SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ 7-9 
v.v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į lietuvių 
dailininkės iš Argentinos Clau-
dija Alicija Rolando Kat inas 
parodą „Lotynų Amerikos 
kultūra". 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus kviečia vai
kus, tėvelius ir senelius į lietu
viškų kalėdinių atvirukų kūri
mo užsiėmimą. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

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

TRADICINIS JAV LB Waukegan/ 
Lake County apylinkės Rudens 
balius, kurio tema „Kipšelio 
rojus" šiemet yra rengiamas 
spalio 16 d., 7 v.v. - 1 v.r. 
Crovvne Plaza Chicago North 
Shore pokylių salėje, 510 E. 
Route 83, Mundelein, IL 60060. 
Visą vakarą šokių muziką gros 
brolių Švabų ansamblis. 
Vakarienė prasidės 8 v.v., iki 
jos galėsite vaišintis kokteiliais. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto iki spalio 9 d., siunčiant 
čekį „Lithuanian American 
Comunity" vardu, Elenai 
Skališienei, 119 Sheridan court, 
Vvaukegan, IL 60085, tel. 847-
623-7927. Maloniai kviečiame 
jus ir jūsų draugus dalyvauti 
tradiciniame Rudens pokylyje. 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba praneša, kad spalio 9 
dienos proga, š.m. spalio 10 d., 
sekmadienį, 10:30 v.r. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus auko
jamos Šv. Mišios už kovojusius 
ir žuvusius dėl sostinės Vil
niaus ir Mirusių skyriaus na
rius. Prašome dalyvauti ir 
kartu pasimelsti. Informacijos 
teiraukitės telefonu 713-581-
2942, kvieskite Vandą Gasparas. 

PASKAITĄ APIE SPAUDOS 
atgavimo kultūrinę ir istorinę 
reikšmę lietuvių tautai skaitys 
prof. dr. Giedrius Subačius lap
kričio 3 d. 2:00 v.p.p. University 
of Illinois, Stevenson Hali, 
Institute For Humanities salė
je. Kviečiami dalyvauti visi 
besidomintys šia tema. 

ROBERT DŪDA IR GINCER 
HOUCHTON, Lietuvos vaikų 
globos būrelio rytinio JAV 
pakraščio atstovai, atvyksta į 
Čikagą. Sekmadienį, spalio 24 
d., 12:30 v.p.p. (po 11 v.r. Šv 
Mišių) PLC „Bočių menėje" jie 
skaitys pranešimą apie jų ilga
metę veiklą Lietuvos labui 
„Saulutė visus kviečia į šį susi
tikimą su žmonėmis, kurių 
dėka į labdaringą veiklą Lie
tuvai įsi traukė amerikiečiai, 
anksčiau net nežinoję, kad toks 
kraštas yra. Atvykdami padėsi
me „Saulutei" parodyti, kad 
lietuviai įvertina jų pasiauko
jimą Lietuvos žmonių gėrovei. 

Amerikiečiai neskaito kny
gų. J ie kvaili, rūpinasi t ik pini
gais. Net vaikais nesirūpina. 
Domisi t ik beisbolu ir TV. 
Visiškai neturi jokio skonio. Čia 
tik keletas spereotipų, kuriais 
buvau gąsdinama prieš vyks
t an t čia. Atvykus išgirdau ir dar 
nemalonesnių. Ir visus iš naujai 
atvykusių lietuvių, papras ta i 
gyvenančių Marąuette Parke, 
vaikštančių tik į lietuvių barus 
bei šventes, ir bendraujančių 
tik su lietuviais. Saugus kelias 
— užsidaryti savo kultūroje ir 
neigti svetimą. 

I t in keista buvo pirmą 
kar tą apsilankyti knygyne 
Borders, vėliau — Seminary 
Co-op Bookstore, Hyde Parke. 
Galybė žmonių — skaitančių ir 
perkančių knygas. P a n a š u s 
antplūdis Lietuvoje būdavo tik 
švenčių dienomis Maximoje. Na 
ta ip , knygų kainos Lietuvoje 
neproporcingai didelės, lygi
nan t su lietuvių atlyginimais. Ir 
skaityt i jų knygyne nepagei
dautina, nebent pasislėpus už 
lentynos ir vaidinant, jog tuoj 
pirksi. Praeitą žiemą užsukau į 
vieną senamiesčio knygyną 
Lietuvoje. Lauke buvo -15°C, o 
knygyne taip pat nelabai šildė, 
ta i nesąmoningai užmiršau 
nusiimti pirštines. Vos paėmus 
knygą buvau piktai išbarta, kad 
paėmiau ją piršt inėta ranka. 
Pasijautau lyg vaikas, sudaužęs 
parduotuvėje stiklainį, ir 
susigėdus nusipirkau tą „suga
dintą" knygą. 

Keista matyt i Čikagoje 
viešajame transporte sėdinčius 
a r stovinčius amerikiečius, 
skaitančius knygas. Lietuvoje 
ta i gali išvysti tik tarpmiesti
niuose traukiniuose. Pasižiū
rėk, kokį jie šlamštą skaito, — 
piktinosi vienas lietuvis. Na 
taip, neteko matyti jog skaitytų 
Goethe arba juolab Gavelį. Nes 
Čikagoje, nors ir keista, gyvena 
be lietuvių dar ir kitų tautybių 
žmonės. Bet mačiau skai tant 
J o n a t h a n Franzen, Michael 
Cunningham. Vienas pilietis 
skaitė B. Clinton biografiją. 
Dalis skaito meilės romanus, 
detektyvus, s tudenta i skaito 
paskai tas , kažkas autobuse 
ruošiasi vairavimo egzaminui. 
Gal mes pernelyg sureikšmi
name savo apsiskaitymą. Daž
nas neturim jokio suprat imo 
apie amerikiečių literatūrą, bet 
piktinamės jų kvailumu. 

Kartais susidaro įspūdis, 
jog čia prasiveržia sovietmečiu 
savo gražiausius metus nugy
venusio lietuvio nuoskaudos. 
Mes nežinojom tokio šlamšto 
kaip kinas (nes jį rodė tik griež
tai cenzūruotą), mes nežiūrėjom 
televizoriaus (nes per jį išvis 
nieko nerodė), mes neturėjome 
jokių pramogų (nes kaip tame 
sovietiniame anekdote, kur 
susitiko „du — jau būrys, trys 
— jau sabotažas"), užtai 

galėjome skaityti knygas. Tai 
buvo vienintelis būdas nenu-
tautėti, gauti vienaip ar kitaip 
užkoduotą kultūrinę informaci
ją, ir, aišku, kažkuo užsiimti 
laisvalaikiu. Prisimenu, kad 
mano penkiolika metų vyresnis 
brolis skaitė kaip pamišęs, net 
naktimis, pasislėpdavo nuo 
tėvų po antklode ir, pasišvies
damas naktiniu žibintuvėliu, 
rydavo vieną knygą po kitos. 
Paskui nesėkmingai bandė tai 
praktikuoti sovietinėje ka
riuomenėje, Sibire... Taip pat 
knygos buvo ir vienintelis 
dvasinio tobulėjimo būdas, nes 
ypač miestuose žmonės, lankan
tys bažnyčią, ar besidomintis 
kokia kita religija bei filosofija, 
buvo persekiojami. 

Kita vertus., reikėtų atskirti 
du esminius dalykus — soviet
mečiu daug knygų namuose 
turėjo visi, bet ne visi jas skaitė. 
Knygos tada buvo labai pigios, 
dažnai tekainavo kelias ka
peikas, o žmonės turėjo pinigų, 
bet neturėjo, ką pirkti. Tapo 
madinga įsigyti visas naujas 
išėjusias lietuvių l i teratūros 
knygas (tiesa, griežtai cen
zūruotas), ir beveik kiekviena 
šeima sovietinėje Lietuvoje 
įsigijo tuo metu leistą Pasaulio 
klasikos seriją. Gal dėl to Lie
tuvoje išLiko gero skonio ženklu 
skaityti (tiksliau turėti) A. Dan
te, G. Mopassan ar Stendhale, 
ir ignoruoti pastarojo šimtmečio 
literatūrą. Aš nekalbu apie 
Lietuvos miestų inteligentiją, 
man įdomus eilinis lietuvis. 
Amerikiečiai nelinkę kaupti 
namuose knygų. Tam yra aiš
kios priežastys — perskaitytas 
knygas gali parduoti, be to, čia 
neegzistuoja sovietinėje Lietu
voje buvusi problema, kad nėra, 
ką pirkti ir ką pastatyti į savo 
svetainės bufetą. Prisimenu, 
koks didelis deficitas tuomet 
Lietuvoje buvo indų servizai. 

Pažįstu keletą vyresnio 
amžiaus amerikiečių, gyve
nančių kaimuose Indiana ir 
Illinois. Veinas jų yra banki
ninkas, 86 metų, ir labai mėgs
ta skaityti įvairiausio stiliaus 
knygas. Kitos dvi šeimos skaito 
tik laikraščius, sakė, jaunystėj 
mėgo skaityti knygas. Keli iš jų 
baigę 9 skyrius, kiti — mokyk
lą. Bet jūs paklauskite lietuvio 
kaimiečio, dirbančio trakto
rininku arba mechaniku, ar jis 
skaito knygas. Arba dieną naktį 
dirbančio šiuolaikinio Lietuvos 
verslininko. Arba provincijos 
gamyklos darbininko. Daugelis 
neskaito net laikraščių, nors iš 
sovietmečio laikų dar turi porą 
lentynų apdulkėjusių knygų-r 

Tos distinkcijos, žinoma, 
absurdiškos. Dažnas moksli
ninkas gali būti bukesnis už 
sargą ar bilietų pardavėją. Pa
galiau ir žmogaus dvasingumas 
laisvoje visuomenėje priklauso 
ne tik nuo knygų. Dabar vaikai 
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rtinės lietuvių kalbos žodynas vienoje iš Lietuvos redakcijų. 

ir paaugliai tikrai mažiau skai
to knygų nei prieš dvidešimt 
metų, tiek Lietuvoje, t iek 
Amerikoje. Knygos daugeliui 
dabar yra nuobodžios, o pagal 
naujausią Lietuvos statistiką, 
visai kaip Amerikoje, Lietuvos 
vaikai labiausiai trokšta užaugę 
būti „Spiderman", o ne poetu, 
medicinos sesele ar policininku. 
Ir tai visai nereiškia, jog jie 
kvailesni ar mažiau dvasingi 
nei vyresnioji karta, kai buvo jų 
amžiaus. Ištobulėjusios tech
nologijos leidžia susirinkti in
formaciją, patirti įvairiausius 
pojūčius, gauti impulsų toles
niam intelektualiniam ir dvasi
niam tobulėjimui ir kitais bū
dais. Net oficialus jėzuitų inter-
netinis puslapis Lietuvoje siūlo 
pasimelsti internete sukurtoje 
Sakralioje erdvėje kartu su vir
tualiu „Maldos vadovu". 

Bet jei jau taip giriamės, jog 
labai daug skaitome, tai apsi
lankykite šį savaitgalį prasidė
jusiame ir visą spalį vyksian
čiame Čikagos knygų festivaly
je. Jame dalyvaus pasaulinio 
garso rašytojai (Robert Olen 
Butler, Carlos Eire, Haki 
Madhubuti , Clive Barker, 
Javvanza Kun-jufu, etc.), mok
slininkai (dr. Arnold Eisen, Neil 
deGrasse Tyson), pirmoji 
Kanados mote-ris ministrė 
pirmininke Kim Campbell (ji 
yra nuolatinis HBO televizijos 
kanalo laidos „Real Time with 
Bill Maher" svečias ir šiame 
knygų festivalyje pristatys savo 
memuarus „Time and Chance"), 
„New Yorker" žurnalo 

karikatūrų redaktorius Robert 
Mankoff, žymus iliustratorius 
Spiegel-man, aktorius Sean 
Astin iš filmo „The Lord of the 
Rings", Amerikos bibliotekų 
sąjungos prezidentas Carol A. 
Brey-Casiano, leidėjai, 
menininkai, knygų skaitytojai, 
etc. Pas-kaitos, seminarai, susi
tikimai, užsiėmimai, knygų ir 
filmų pristatymai vyks miesto 
bibliotekose, knygynuose, 
kultūros namuose ir kitose ben-
druo-menės susirinkimų 
vietose. Išsamesnę informaciją 
apie vyksiančius renginius 
galite rasti interneto tin-

k l a l a p y j e 
www .cityofChicago.org 

Šią savaitę Čikagos viešojo
je bibliotekoje, Harold Washing-
ton Library Center, 400 S. State 
St., spalio 6 d., 6 v.v. vyks „The 
Encyclopedia of Chicago" išlei
dimo šventė. Tą pačią dieną 
7.30 v.v. O. H e n r y premijos 
laimėtoja Ch imamanda Ngozi 
Adichie skai tys i š t r a u k a s iš 
savo naujo romano apie šiuo
laikinę Nigeriją „Purple Ibis-
cus", Women and Children First 
Bookstore, 5233 N. Clark St., 
Tuo pačiu metu Chopin Thea-
ter, 1543 W. Division St., Guild 
Complex s t ipendininkė Josie 
Raney kalbės apie savo pirmą 
pasakų knygą. 

Haki Madhubuti , ne kartą 
apdovanotas poetas ir „Third 
VVorld Press" įkūrėjas, pristatys 
savo naują „Run Toward Fear: 
New Poems and Poet's Hand-
book" spalio 7 d., 6:30-8:30 v.v. 
viešojoje bibliotekoje Woodson 
Regionai Library, 9525 S. 
Halsted St. Tą patį vakarą 6 
v.v. Harold VVashington Library 
Center pripažintos Amerikoje 
knygos „There Are No Children 
Here" autorius Alex Kotlovitz 
kalbės apie savo naują knygą 
„Never A City So Real: A Walk 
In Chicago". 7-8 v.v., Čikagos 
viešosios bibliotekos Austin — 
Irving padalinyje, esančiame 
6100 W. Irving Park Rd., Ralph 
Lopez kalbės apie savo knygą 
„Laugh Your Troubles Away: 
The Complete History of 
Riverview Park". Tuo pačiu 
metu Edgevvater skyriuje, 
esančiame 1210 W. Elmdale 
Ave.. Čikagos poetas Cranston 
Knight skaitys poeziją iš savo 
naujosios knygos JLa Brigada: 
Spain (1936—1939)". Barnes & 
Noble Booksellers, 1411 W. 
VVebster, 7:30 v.v. rašytoja Cari 
Lynn pristatys savo knygą „Leg 
The Spread". 

Čikagos viešosios biblio
tekos Bezazian padalinyje, 
esančiame 1226 W. Ainslie St., 
spalio 9 d. 2 v. p.p. poetė Kelly 
Norman Ellis skaitys iš traukas 
iš savo knygos „Tougaloo 
Blues". Tuo pačiu metu 
VVoodson Regionai Library savo 

Ričardo Šileikos nuotr. 

pirmą knygą „Indigo Sound" 
pristatys Regina Harris Baio-
cchi, o Čikagos viešosios bib
liotekos Edgevvater padalinyje 
Ted Okuda, knygos „The Golden 
Age of Chicago Children's 
Television" bendraautorius, pri
simins „Ray Rayner and 
Friends", JBozo's Circus", „Gar-
field Goose" ir kitus. Spalio 10 
d. VVoodson Regionai Library 
rašytoja Tony Lindsay, knygų 
„One Deal Preacher" ir „Pray of 
Prey" autorė, dalins autografus 
ir skai tys iš traukas iš savo 
paskut inės miesto dramos 
„Chasin' It". 

Vaikų literatūros rašytojų ir 
i l iustratorių sąjunga kviečia 
visus, kurie domisi vaikų lite
ratūros kūryba, į rašytojų kri
tikos ir diskusijų grupę JBhop 
Talk", 7-8:30 v.v., spalio 7 d. 
1441 VV. Webster. Tuo pačiu 
metu Guild Complex organizuo
ja „Universes" apvalaus stalo 
diskusiją. Joje dalyvaus Steven 
Sapp, Mildred Ruiz, Gamai 
Abdel, Chasten, Dominic Colon 
ir Ninja Iš „Universes". Poetai, 
dainininkai, šokėjai, rašytojai ir 
muzikantai įpina savo gyve
nimą i r kalbą į pasakojimų, 
dainų, dramos veiksmo ir poezi
jos koliažą, šį projektą pavadin
dami „Slanguage". 

The Museum of Contempo-
rary Art, esantis 220 E. Chicago 
Ave., spalio 8, 9 ir 10 dienomis, 
7:30 v.v., Guild Complex kartu 
su „Slanguage", surengs muzi-
kinius-teatr inius pasirodymus. 
Šie rašytojai ir atlikėjai iš South 
Bronx keičia Amerikos teatro 
suvokimą, poeziją ir teatrą išly
dydami hip-hopo, džiazo, bolero 
ir bliuzo muzikos garsuose. 

Helen Sclair, žinoma savo 
garsiais pasisakymais apie ka
pinių problemas, kalbės apie Al 
Capone antkapio skulptorių ir 
su juo susijusią informaciją, 
kuri buvo sistemingai cenzūruo
jama ir nepatekdavo į spausdi
namas knygas. Susitikimas su 
Helen Sclair vyks spalio 8 d. 
12-1:30 v. p.p. Art Institute of 
Chicago bibliotekoje, Mid-Day 
Club, 56th Fl., Bank One Plaza, 
10 S. Dearborn St. 

Monika Bončkutė 

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
RINKIMŲ 

Primename, kad LR Gene
ralinis konsulatas Čikagoje 
organizuoja balsavimą š.m. 
spalio 10 d. įvyksiančiuose LR 
Seimo rinkimuose Lietuvos 
piliečiams, gyvenantiems ar 
besilankantiems JAV Illinois 
(IL), Ohio (OH), Michigan (MI), 
Indiana (IN) ir Wisconsin (WI) 
valstijose. LR piliečiai gali bal
suoti atvykę asmeniškai žemiau 
nurodytu laiku šiuose balsavi
mo punktuose: 

G e n e r a l i n i a m e konsula
te (211 E. Ontario St., Suite 
1500, Chicago, IL 60611): 

2004 m. spa l io 6-8 d. nuo 
1 vai . p.p. iki 5 vai . p.p. arba 
P a s a u l i o L ietuviu centre 

(14911 W. 127th St., Lemont , 
IL 60439): 

2004 m. spa l io 10 d. n u o 5 
vai. p.p. iki 8 vai . vak. 

LR piliečiai, esantys 
užsienyje, balsuoja už kandida
tus į LR Seimą Naujamiesčio 
vienmandatėje rinkimų apygar
doje Nr. 1 ir daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje (už parti
jas). 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad balsavimo teisę turi tik ne 
jaunesni kaip 18 metų Lietuvos 
Respublikos piliečiai. 
Balsuojant būt ina pateikti LR 
pilietybę pa tv i r t inan t į doku
mentą (LR pasą arba asmens 
tapatybės kortelę) 

Pla tesnę informaciją apie 
rinkimus, juose dalyvaujančias 
partijas ir kandidatus, balsavi
mo organizavimą galite rasti LR 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
tinklalapyje www.vrk.lt arba 
LR ambasados Vašingtone tink
lalapyje 

.Itembassyus.org. 

Lietuvos Respublikos Gene
ralinio konsulato Čikagoje 
adresas: 

211 East Ontario Street, 
Suite 1500 
Chicago, IL 60611 
Faks: 312-397-0385 
Elektroninis paštas: 
kons.cikaga@urm.lt 

http://cityofChicago.org
http://www.vrk.lt
http://Itembassyus.org
mailto:kons.cikaga@urm.lt

