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Knyga apie Lembertų 
šeimą. Zinutės iš 
Pacifiko pakrantės . 
Jaunieji t remtiniai 
iš Karaliaučiaus 
krašto. Lietuvių dienos 
Cleveland, OH. 

2 psl. 

Ar t ikrai Amerika 
bedievių šalis. JAV LB 
tarybos sesijos darbai . 
Kokia turė tų būt i 
tolimesnė veikla. 

3 psl. 

Sacharos dykuma vėl 
pradeda žaliuoti. Ar 
pavyks įminti faraonų 
„prakeiksmo" paslaptį . 
Būkime sveiki — ir d a r 
daug daugiau „Įdomu 
žinoti" skiltyse. 

4 psl. 

Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje. Birutė 
Jasai t ienė paminėta 
amerikiečių spaudoje. 
Remkime „Vaiko var ta i 
į mokslą" darbus . 

6 psl. 

Sportas 
* S a n F r a n c i s c o (JAV) 

v y k u s i o s e t a r p t a u t i n ė s e „T-
Mobile Internat ional" 80 km 
dviratininkių lenktynėse lietu
vė Modesta Vžesniauska i tė , 
atstovaujanti ,.Aušra Gruodis 
Safi" komandai, t a rp 67 dalyvių 
užėmė 4-tąją vietą. 

* Slovėni joje t ę s i a s i 2003 
m e t ų E u r o p o s j a u n i ų š a c h 
m a t ų č e m p i o n a t a s , kur iame 
penkiose amžiaus grupėse ta rp 
553 vaikinų bei merginų daly
vauja ir 11 Lietuvos jaunųjų 
šachmatininkų. Trečią pergalę 
berniukų iki 12 metų amžiaus 
turnyro IV rato varžybose iš
kovojo Matas Narmontas . 

* B u v ę s K a u n o „Žalg i 
r i o " k r e p š i n i n k a s , v i d u r i o 
p u o l ė j a s G i n t a r a s E i n i k i s 
artimiausią sezoną t ikriausiai 
atstovaus Lenkijos klubui So
poto „Prokom TrefT. Jei neiš
kils jokių problemų, 33 metų 
208 cm ūgio žaidėjas t aps Len
kijos vicečempionų komandos 
žaidėju. Lenkų spaudos duome
nimis, lietuvis turėtų uždirbti 
apie 200.000 dolerių per sezo
ną. 

Naujausios 
žinios 

* Premjeras a g i t a v o vo
k i eč iu s investuot i L ie tuvo
je. 

* Liberalcentr is ta i kalti
na p r e m j e r ą me luojant apie 
mažu> Lietuvos mokesčius. 

Sos t inė je b u s i e š k o m a 
k o m p r o m i s o del planuojamų 
statybų miesto centre. 

Vi lniuje s avo p r o d u k c i 
j a p r i s t a t y s v i e n a d i d ž i a u 
siu pa sau ly j e sraigtasparnių 
ira-imtoju 

' I tal i ja vis l a b i a u l i nks 
ta s p r ę s t i L i e t u v o s t u r t o 
p r o b l e m a kompensacijos ke-
liu, teigia Lietuvos diplomatas. 

Se imo k o m i t e t a s ne su 
t inka , kad da l i s g l o b o j a m o 
va iko p a š a l p o s patektu į ne
liečiamą jo ;:sni<•nine sąskaita 

" A t i d a r y t a s n a u j a s Kau
no Ąžuolyno s p o r t o ir sveika-
tingumo centras. 

Lietuvoje jau sudorotas beveik visas Lietuviški grūdai — į užs ienį 
išaugintų javų derlius 

V i l n i u s , rugsėjo 17 d. 
(Elta) — Žemės ūkio ministeri
jos duomenimis, valstybėje jau 
nuimta daugiau kaip 90 proc. 
grūdų derliaus. 

Dėl lietingų orų apie 10-25 
proc. derliaus nebaigta nuimti 
Pakruojo, Rokiškio, Kretingos, 
Pasvalio rajonuose. Numato
mas bendras grūdų derlius 
turėtų būti apie 2.6-2.8 mln. to
nų, o vidutinis grūdinių augalų 
derlingumas gali siekti po 3 
tonas iš kiekvieno hektaro. 

Valstybės įmonės Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūros 
duomenimis, nuo grūdų pirki
mo pradžios j a u nupirkta 
18,000 tonų grūdų, iš jų 13,300 
tonų I klasės ir 4,700 tonų II 
klasės kviečių. 

Kviečių augintojai, atsira
dus galimybei, grūdus parduoti 
brangiau, pirkėją gali pasirink
ti savo nuožiūra. Javapjūtės įkarštis. 

V i l n i u s , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Lietuvos ūkininkai at
rado naują aukso gyslą — vals
tybėje išauginti grūdai dideliais 
kiekiais vežami į Latviją, Uk
rainą, Baltarusiją, kur grūdų 
derlius šiemet labai mažas. 

Pernai rugpjūtį į Ukrainą 
neišvežta nė vienos tonos grū
dų, o šiemet Lietuvos įmonės 
ten eksportavo 4,540 tonų 
maistinių grūdų, į Latviją per
nai rugpjūtį išvežta ik 438 to
nos, o šiemet —jau 7,200 tonų, 
rašo „Lietuvos rytas". 

„Ten, kur lietuviai anks
čiau dideliais kiekiais pirko 
grūdus, šiandien ten pat juos 
pardavinėja", sakė Valstybinės 
augalų apsaugos tarnybos sky
r iaus vedėja Lidija Nečiajeva. 

Grūdus supirkinėjančios 
Lietuvos įmonės už aukštos 
klasės gūdų toną moka didesnę 
nei intervencinė kaina — 400-
420 litų. Tokia kaina padengia 
grūdų auginimo savikainą ir 
patenkina žemdirbius. 

Prez identas ragina paspartinti žemėtvarkos 
skandalų tyrimą 

V i l n i u s , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) direktoriaus Va
lentino Junoko paprašė paaiš
kinti, kodėl lėtai t i r iamas teisės 
į žemės nuosavybę atkūrimas 
Žemės ūkio ministerijai paval
džiose institucijose. 

„Pokalbio metu konstatuo
ta, jog tyrimas dėl žemės sklypų 
skirstymo bei teisių į žemės 
nuosavybę atkūrimą vyksta ne
operatyviai", rašoma Preziden
tūros pranešime spaudai. 

Be to, pasak pranešimo, 
prezidentas STT vadovo klausė, 
ką reikėtų daryti, kad tyrimai. 

susiję su žemės sklypų daly
bomis bei teisių į žemės nuo
savybę atkūrimu, būtų aktyves
ni ir pasiektų loginę išvadą — 
kalti asmenys būtų patraukti 
atitinkamon teisinen atsakomy
bėn. 

R. Paksas buvo supažindin
tas ir su tyrimo medžiaga dėl 
pažeidimų Žuvininkystės de
partamente prie Žemės ūkio mi
nisterijos. 

„Art imiausiu metu prezi
dentas ketina susitikti su žemės 
ūkio ministru Jeronimu Krau
jeliu ir išsiaiškinti, ar Žemės 
ūkio ministerija pajėgi įvesti 
tvarką sau pavaldžiame depar

tamente ir prisiimti atsakomy
bę už jo veiklą", teigiama prane
šime. 

STT atstovė spaudai Elena 
Martinonienė informavo, kad 
šiuo metu yra atliekama 14 iki
teisminių tyrimų, susijusių su 
žemės nuosavybės teisių atkū
rimu, areštuota įpie 70 sklypų, 
kai kuriems apribotos teisės į 
nuosavybę, kelioms dešimtims 
pareigūnų pareikšti įtarimai dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine pa
dėtimi ar dokumentų klastoji
mo, keliasdešimt pareigūnų bu
vo atleisti iš darbo ar išėjo savo 
noru. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

A. Sabonis pristatė naujųjų 
Kauno sporto rūmų projektą 

K a u n a s , rugsėjo 17 d. 
(Elta) — Legendinio Lietuvos 
krepšininko Arvydo Sabonio 
idėja Kaune pastatyt i šiuolai
kiškus sporto rūmus trečiadienį 
buvo pristatyta Kauno miesto 
savivaldybėje. 

Konferencijoje A. Sabonio 
„Žalgirio" krepšinio centro, 
miesto valdžios atstovai ir kon
sultacinės firmos „Abišala ir 
partneriai" vadovas Aleksand
ras Abišala vieningai tvirtino, 
kad Lietuvai, ketinančiai rengti 
2007 metų Europos vyrų krep

šinio čempionatą, reikia ma
žiausiai dviejų modernių sporto 
salių. 

Be to. anot A. Sabonio „Žal
girio" krepšinio centro rinko-
daros direktoriaus Gedimino 
Navikausko, Kauno „Žalgirio" 
klubui 2006-aisiais baigiasi 
sutartis su Europos krepšinio 
lygų sąjunga (ULEB), kuri nuo 
tada Eurolygoje rungtyniau
jantiems klubams kels reikala
vimą, jog jie žaistų ne mažiau 
kaip 8.000 žiūrovų talpinančioje 
salėje. Nuke l t a i 5 psl . 

V. Š u s t a u s k o 
m e s t u s k a l t i n i m u s 
t i r s p r o k u r a t ū r a 

Vilnius , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos pirmininkas Al
gimantas Salamakinas paprašė 
Generalinės prokuratūros pra
dėti ikiteisminį tyrimą dėl ta
riamo bandymo nunuodyti Lie
tuvos laisvės sąjungos vadovą, 
parlamentarą Vytautą Šus
tauską. 

„Jtarimai dėl bandymo nu
nuodyti Seimo narį yra labai 
rimti", pažymėjo A. Salamaki
nas. N u k e l t a į 5 ps l . 

Japonijos vyriausybės parama — 
Lietuvos nacionaliniam muziejui 

V i l n i u s , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Lietuvos nacionali
niame muziejuje Vilniuje trečia
dienį pasirašytas Lietuvos ir Ja
ponijos vyriausybių susitarimas 
dėl Japonijos finansinės para
mos. 

Dokumentą pasirašė Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis ir Japonijos 
ambasadorius Lietuvai Shohei 
Naito. Ceremonijoje dalyvavo 
kultūros ministrė Roma Žakai-
tienė, URM valstybės sekreto
rius Evaldas Ignatavičius, Ja
ponijos ambasados laikinasis 
reikalų pa t ikė t in i s Eizo Ka-
neyasu, Seimo atstovai. 

Lietuvos nacionaliniam mu
ziejui restauravimo ir tyrimo 
įrangai įsigyti Japonijos vyriau
sybė skyrė 44.2 mln. Japonijos 
jenų (apie 1.15 mln. litų). 

Tai j au šeštoji Japonijos vy
riausybės parama Lietuvos kul
tūra i . 1997 m. Japonijos vyriau
sybės parama buvo skirta Na
cionaliniam M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui, 1999 m. — Na
cionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai, 2000 m. — Vil
niaus universiteto Orientalisti
kos centrui, 2001 m. — Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Japonų kalbos centrui, 2002 m. 
— Muzikos akademijai. 

Ukrainoje minimali tonos 
kaina — 160 JAV dolerių (490 
litų). 

Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos regu
liavimo tarnyba antradienį pa
skelbė konkursą grūdams už
sienio rinkose parduoti. Tačiau 
spėjama, kad grudų bus supirk
ta nedaug, nes valstybės nusta
tyta kaina nesiekia rinkos kai
nos. 

Informaci ja ap ie 
pensi jų kaup imą — 
naujoje i n t e r n e t o 

sveta inėje 
Vilnius , rugsėjo 17 d. 

(Elta) — Trečiadienį pradėjo 
veikti pensijų kaupimo sis
temai skirta interneto svetainė 
„www.pensijusistema.lt", ku
rioje galima rasti išsamios in
formacijos apie dabar veikian
čią pensijų ir naują pensijų 
kaupimo sistemas, peržiūrėti 
su jomis susijusius norminius 
aktus, susipažinti su dalyvavi
mo naujoje sistemoje galimy
bėmis, saugumo garantais. 

Šis tmklalapis yra Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijos vykdomos informacinės 
kampanijos dalis. 

Svetainėje yra ir pensijų 
skaičiuoklė, kuria galima susi
skaičiuoti būsimos pensijos da
lį, dalyvaujant naujoje pensijų 
kaupimo sistemoje arba liekant 
tik „Sodros" sistemoje. 

Neturintiems laiko skirta 
skiltis „Apie naująją pensijų 
kaupimo sistemą per tris minu
tes". 

Svetainėje pateikti atsaky
mai į dažniausiai užduodamus 
klausimus, nurodyti visų pensi
jų kaupimo paslaugas teikian
čių bendrovių adresai bei tele
fonai. 

Teismui perduota Panevėžio verslininkus 
reketavusios gaujos narių byla 

V i l n i u s , rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė t i r t i ir teismui perda
vė Panevėžio verslininkus reke
tavusios ir kruvinoje „Svaini-
jos" dramoje dalyvavusios gau
jos narių bylą. 

Minėtoje byloje 32 metų 
Audrius Lazauskas ir 44 metų 
Vidmantas Kirklys yra įtariami 
veikę organizuota grupe ir iš 
Panevėžio verslininko Rimanto 
Okuličiaus bei jo svainio Arūno 
Stumbrio pr ievar tavę didelės 
vertės turtą. 

Už šį nusikaltimą baudžia
masis kodeksas numato laisvės 
atėmimo bausmę nuo 3 iki 10 
metų. 

Baudžiamoji byla buvo pra
dėta 1996 metų gruodį, iškart 
po tragiškų įvykių Panevėžyje, 
„Svainijos" parduotuvėje. A. 
Lazauskas ir V. Kirklys buvo du 
iš aštuonių gaujos narių, kurie 
1996 m. gruodžio 24-osios va
karą atėjo į Panevėžio versli
ninko R. Okuličiaus parduotuvę 
„Svainija", reikalaudami sumo
kėti 10,000 dolerių „duoklę". 

Gindamasis R. Okuličius iš 
teisėtai turėto pistoleto nušovė 
reketo organizatoriumi laikytą 
Panevėžio nusikaltėlių autorite
tą Vitalijų Tuzovą, Marių Kal
velį, Kęstutį Barbašauską bei 
Darių Augustavičių. 

Vidmantą Kirklį, Kęstutį 
Vaitiekūną, Virginijų Rakaus
ką, bei A. Lazauską verslininko 
šūviai sužeidė. Dėl įvairių suža
lojimų jie buvo paguldyti į ligo
nines. Panevėžio ligoninėje liko 
gydytis tik K. Vaitiekūnas, 

Nukelta % 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Renšanfc AFP. Reuters AP, Snterfa*. ITAR-TASS, BNS 

imi agetorų praneSmats) 

rioje prieš savaitę buvo užpulta 
A. Lindh, nufilmuotoje medžia
goje. 

JAV 

EUROPA 
M a d r i d a s . Prancūzija ir 

Vokietija „nubaudė" Ispanijos 
premjerą Jose Maria Aznar už 
jo paramą JAV sprendžiant Ira
ko krizę, išbraukdamos jį iš ma
žojo Europos Sąjungos (ES) vir
šūnių susitikimo Berlyne daly
vių sąrašo, trečiadienį rašo Is
panijos spauda. Prancūzijos 
prezidentas Jacques Chirac ir 
Britanijos premjeras Tony 
Blair šeštadienį Berlyne pie
taus su Vokietijos kancleriu 
Gerhard Schroeder. Pietų metu 
tikimasi sumažinti dėl Irako 
t a rp valstybių susidariusią 
įtampą ir aptar t i bendros už
sienio politikos klausimus. 

L o n d o n a s . Alžyrietis lakū
nas, JAV neteisingai apkaltin
tas parama 2001 metų rugsėjo 
11-osios teroro išpuolių vykdy
tojams, pateikė 20 mln. dolerių 
ieškinį JAV Federaliniam tyri

mų biurui (FBI) ir Teisingumo 
departamentui, praneša britų 
dienraštis „The Guardian" 29 
metų Londono gyventojas Lotfi 
Raissi tapo pirmuoju asmeniu, 
suimtu į tarus sąsajomis su 
šiais išpuoliais. Įvardintas pag
rindiniu įtariamuoju, jis 5 
mėnesius praleido kalėjime, ta
čiau Didžioji Britanija nesutiko 
jo išduoti Amerikai. Jei L. Rais
si butų tekę stoti prieš teismą 
JAV, jam būtų grėsusi mirties 
bausmė. 

Stokholmas . Švedijos poli
cija apklaus vyrą, kuris įtaria
mas užsienio reikalų ministrės 
Annos Lindh nužudymu, o teis
mo medicinos ekspertai tikrina, 
ar jo DNA atitinka genetinę 
medžiagą, rastą ant nužudymo 
įrankiu buvusio peilio. 35 metų 
įtariamasis buvo suimtas ant
radienį vakare viename Stok
holmo bare. J i s buvo panašus į 
vyrą, matomą parduotuvės, ku-

Vašingtonas. JAV Atstovų 
Rūmų demokratų vadovai ant
radienį pareiškė, kad preziden
tas George W. Bush turi atleisti 
pagrindinius savo politikos Ira
ko atžvilgiu autorius, kad su
lauktų tarptaut inės bendruo
menes paramos a ts ta tant vals
tybę. Atstovų Rūmų daugumos 
vadovas respublikonas Tomas 
DeLay pareiškė, kad „toks ka
ras su terorizmu yra tai, ko nie
kas iki šiol nedarė. Akivaizdu, 
kad kartas nuo karto pasitai
kys klaidų". 

J u n g t i n ė s Tautos . Buvęs 
Jungtinių Tautų (JT) tikrintojų 
nusiginklavimo klausimais va
dovas Hansą Blix vis labiau 
linksta manyti, kad Irakas de
šimtojo dešimtmečio pradžioje 
sunaikino savo masinio naiki
nimo ginklus ir kad žvalgybos 
agentūros klydo pateikdamos 
išvadas dėl Irako ginkluotės, 
kuriomis buvo remiamasi pra

dedant karą. H. Blix, kuris pa
liko savo postą birželį, priminė, 
kad iš pradžių JAV vadovybė 
kalbėjo apie Irako masinio nai
kinimo ginklus, o vėliau ėmė 
kalbėti apie tokių ginklų kūri
mo programas . Per daugiau 
kaip penkis mėnesius trukusią 
paiešką I rako tyrimo grupė, 
kurioje dirba apie 1,500 žinovų, 
nerado jokių masinio naikinimo 
ginklų. 

V a š i n g t o n a s . Keturių 
žvaigždučių atsargos generolas, 
buvęs NATO pajėgų Europoje 
vyriausiasis vadas Wesley 
Clark nusprendė varžytis del 
teisės tapti demokratų kandi
datu 2004 metų prezidento rin
kimuose ir kovoti su dabartiniu 
JAV prezidentu George W. 
Bush. 58 metų W. Clark, kuris 
vadovavo NATO kampanijai 
Kosove ir nuo pat pradžių kriti
kavo JAV vadovaujamą karą 
Irake, nuo 1997 metų iki 2000 
m gegužės buvo NATO pajėgų 
vyriausiasis vadas, tačiau poli
tikoje jis yra laikomas naujoku. 
Tačiau jo šalininkai teigia, kad 
W. Cla rk , per karus 

Afganistane ir Irake dirbusiam 
CNN kar in iu apžvalgininku, 
pakanka karinės ir užsienio po
litikos pat i r t ies , kad mestų 
iššūkį dabart iniam JAV vado
vui. 

V a š i n g t o n a s . Talibano ka
ro vadai dvejose Afganistano 
provincijose planuoja išpuolius 
prieš Jungtinių Tautų (JT) dar
buotojus, JAV vadovaujamas 
pajėgas ir afganistaniečių pa
re igūnus , trečiadienį įspėjo 
JAV. Antradienį pagalbos 
agentūros pareiškė, kad NATO 
privalo skubiai išplėsti saugu
mo operacijas už Kabulo ribų, 
nes dėl nesibaigiančių puldinė
jimų beveik neįmanoma vykdy
ti atstatomųjų darbų. 

IRAKAS 
Bagdadas Dubai įsikūrusi 

televizija „ai Arabiya" trečia
dienį t ransl iavo garsajuostę, 
kurioje esą girdimas nuversto 
I rako d ik ta to r iaus Saddam 
Hussein balsas. Jrašc sakoma, 
kad JAV privalo be jokių sąlygų 
išvesti savo pajėgas iš Irako 
Garsajuosteje girdimas balsas 

ragina irakiečius rengti dau
giau išpuolių prieš amerikiečių 
karius ir „visomis įmanomomis 
priemonėmis tęsti šventąjį karą 
su kvailiais okupantais". įrašo 
pabaigoje nurodoma, kad ji 
buvo padarytas rugsėjo mėnesį. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Tel Avivas. Izraelio užsie

nio reikalų ministras Silvan 
Shalom trečiadienį sveikino 
JAV sprendimą sustabdyti 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
smerkiančią planus „pašalinti" 
palestiniečių prezidentą Yasser 
Arafat, ir sakė, kad tai yra at
kirtis ekstremistinėms arabų 
vyriausybėms. 

Ramala, V a k a r ų Kran
tas . Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat sake, jog nesijau
dina dėl to, kad JAV antradienį 
sustabdė Jungtinių Tautų (JT) 
rezoliuciją, kurioje Izraelio rei
kalaujama nekenkti jam ir jo 
neištremti „Mūsų nejaudina iš 
vienur ar kitur ateinančios re
zoliucijos Mes svarbesni už bet 
kokią rezoliuciją", sake Y Ara
fat. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://�www.pensijusistema.lt
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PLUOŠTAS PACIFIKO 

PAKRANTĖS ŽINIŲ 
Besibaigiant šių metų dar

buotės laikmečiui, Los Ange
les, CA, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Stanislovas 
Anužis savaip pravedė naujos 
parapijos tarybos rinkimus. 
Buvo išsiuntinėtas kandidatų 
sąrašas (gana ilgas) kiekvie
nam parapijiečiui; daugiausia 
balsų gavę buvo išrinkti i 
parapijos komitetą — tarybą. 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos žiniose ir buvo pa
skelbta ši laukiama naujiena, 
kaip „Vox populi — Vox Dei". 
Nuo dabar, klebonui sugrįžus 
iš atostogų, veiklos programa 
laukia naujų rankų, naujo 
darbo. Labai džiugiai ši įdomi 
procedūra nuaidėjo — savano
riškai įsipareigojus tarnauti 
parapijai be užmokesčio, iš
skyrus tiktai vargonininką ir 
zakristijoną. Klebonas kun. S. 
Anužis, po to išvyko vienam 
mėnesiui atostogų į Lietuvą. 

Pamaldos vyko ta pačia 
tvarka ištisą vasaros laikotar
pį, naujam kunigėliui Simui 
Maksvyčiui talkininkaujant; 
prel. dr. Algirdas Olšauskas, 
tebėra rūpestingai pajėgus. 
Muz. Viktoras Ralys jau dau
giau negu dvylika metų čia dirba 
be atostogų; kiekvieno sekma
dienio Suma Šv. Kazimiero 
bažnyčioje būna aukojama gie
dotinių Mišių liturgine seka. 
Parapija šį vargonininką labai 
vertina; ypač, jo paruoštais ir 
atliktais aukšto lygio religini
ais koncertais visi didžiuojasi; 
o atvykę atostogų svečiai iš 
kitur komentuoja pamaldas, 
kaip privilegiją išklausyti gero 
chorinio bažnytinės muzikos 
giedojimo. Turiningais pamoks
lais praturtina kasdienybę 
prel. A. Olšauskas ir svečias, 
jaunas klebono pavaduotojas, 
kun. Simas Maksvytis. Lietu
vybės palaikymo darbuotė 
parapijoje tęsiama ir gerų so
listų atranka: Antanas Polikai-
tis, Rimtautas Dabšys, Vita 
Vilkienė. Janina Čekanaus-
kienė, Stasė Pautienienė, Lai
mis Dovydaitis; visi jie pasitar
nauja laidotuvių, paminėjimų 
ir apskritai renginių progomis. 

Rugpjūčio mėnesio antroje 
pusėje losangeliečiai šauniai 
paminėjo vargonininko, choro 
vadovo muz. Viktoro Ralio 
gimtadienį. Pilnutėlė parapi
jos salė vaišinosi, šokiais ir 
dainomis linkėdami ilgiausių 

metų. Choro valdyba įteikė 
jam gražų voką nuo visų. Gė
lėmis kvepėjo išpuošta salė. 
Mūsų choro vadovas sulaukė 
rimto amžiaus, kaip dauguma 
jo choro dalyvių, visgi, jisai 
yra tebėra jauniausias, mūsų 
pats geriausias palikuonis jau 
tirpstančiai „Dievo paukštelių" — 
generacijai. Viktoras Ralys 
parapijos salėje šventė savo 
penkiasdešimtąjį gimtadienį! 

Rugpjūčio mėn. pabaigoje 
vienas įvykis taip pat pasiliko 
neužmirštamas. Tai Estų vyrų 
choro koncertas Šv. Kazimiero 
parapijos salėje antradienį, 
rugpjūčio 26 d. Koncertą rengė 
Los Angeles Estų Bendruo
menė. Ji nėra tokia gausi — 
mūsų patalpa jiems atrodė 
tinkamiausia ir dėl finansinių 
priežasčių. Šis Tartu akademinis 
vyrų choras yra ugdytas kelių 
generacijų, pradedant 1912 
metais. Chorui priklauso vo
kalistai akademikai: Tartu 
universiteto, Estų agrikultū
ros ir Karo akademijos absol
ventai, profesoriai, aukštojo 
mokslo vyrai. Yra pasižymėjęs 
ypatinga vokaline disciplina. 
Estų, ugrofinų kilmės bruožas 
nėra plataus atviro dainavimo 
balsas. Vokalinė skambesio 
linija sudaro išbaigtą meninę 
visumą; garsas įgyja kūrybinę 
reikšmę: nevienodo aukštumo 
garsų virtine, pagal literatūri
nį tekstą, susijungia į darnią 
visumą. Ir pasijunti įsiklausęs 
kūrinį („To Estonian Men", „It 
was then", J t Flies Towards 
The Honey Tree"), kuris pra
juokina, stebina. Nenuostabu, 
kad šis Tartu akademinis 
vyrų choras — TAM — yra 
vienas geriausiųjų nuo pat 
įsikūrimo 1912 metais. 

Parapijos salės publika 
buvo labai akyli, daugumą su
darė estai, gausus lietuvių at
silankymas užpildė likusias 
kėdžių eiles. Po koncerto ren
gėjai dėkojo visiems už atsi
lankymą; lietuviams už salę, 
puikų pirmos klasės fortepi
joną, ir visus kvietė į Estų salę 
netoliese užkandžiams. 

Kaip gera, kad tokia ypa
tinga proga pasitaikė užbaigti 
vasaros atostogas Šv. Kazi
miero parapijos salėje, kuri, 
naujai išdažyta, švari; lietuvių 
geros valios vardui nepapras
tai irgi pasitarnavo. 

Stasė Pautienienė 

JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba rengia 
LIETUVIŲ DIENAS 

Rugsėjo 27 - 28 d.d., 2003 m. 

šdUadienį, rūgs. 27 d. 6:30 v.v. 
Dievo Motinos parapijos auditorijoje mmmmkB 
Lietuvių Meno Ansamblis 

Dirigentas Dar ius Poli k ai t is 
Koncerto bilietai: *20» $15» *12°° 
vaikams iki Šešiolikos metų - veltui 

Bilietų užsakymai telefonu: 
Regina Čiuberkienė 216 481 S067 

Sekmadieni, rūgs. 28 d. 10:00 v.r. 
$?. Mišios Dievo Motinos šventovėje 

Otcdc Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA ir 
Clevelando Dievo Motinos Parapijos Choras EXULTATE 

11KX) v.r. - 5:00 v.v. 
Dievo Motinos parapijos salėje 

MrNC) Ir RANKDARBIŲ MUGĖ 
Pietūs svetainėje 

„Lanko" stovyklos stovyklautojai. Šiemet stovykla suruošta rugpjūčio 17-23 d. netoli Sea t t le , WA. Stovyklai 
vadovavo Silvija Fabijonaite-Comeaux. 

Zitos Petkienės nuot rauka . 

JAUNIEJI TREMTINIAI IS KARALIAUČIAUS KRAŠTO 
Už lietuvybę reikia mokėti 

- sake „Lietuvių namų" 
Vilniuje naujųjų moksleivių 
tėveliai, šiandien, man lydint, 
savo atžalas išvežę toli nuo sa
vo namelių į Lietuvos sostinę. 

Mes leidome savo vaikus į 
lietuviškas klases dėl to, kad 
jie išliktų lietuviais, bet ne
galvojome, kad dėl to dar vai
kystėje teks jiems iškeliauti iš 
gimtų namų. 

Jonas Daukšys, Stalupėnų 
lietuvių draugijos pirmi
ninkas, dvynukų aštuntokų 
Povilo ir Antano tėvas, savo 
sūnus leido į Stalupėnuose 
veikusias lietuviškas pradines 
klases, kurios vėliau buvo už
darytos. Tada vaikai lankė 
Eitkūnuose veikusias klases, 
bet ir jos iširo. 

Beliko vienas kelias - Lie
tuva. 

Nijolė Pranskevičiūtė -
Naimušina - Lietuvos partiza
no, buvusio politinio kalinio 
dukra, šiuo metu vadovaujanti 
Eitkūnų lietuvių jaunimo folk
loro ansambliui „Liepona", 
našlė, viena auginanti du ma
žamečius vaikus, savo dukrą 
Ireną leido į mokyklą Kybar
tuose. Kas rytą pati lydėjusi 
per sieną, nes vienam vaikui 
buvo nelengva prasibrauti pro 
didžiules pėsčiųjų eiles, po 
kelias valandas prie sienos 
stovinčias vien tam, kad į Lie
tuvą nuneštų buteliuką velnio 
lašų ir cigarečių skurdžiam 
pragyvenimui užsitikrinti. 

Tokiems ekonominiams mig
rantams nesvarbu be eilės 
praleisti į mokyklas sku
bančius vaikus, ne lietuvybė 
jų galvose. 

Jono ir Irenos Vaidilų duk
rą Laurą į mokyklą Vištytyje 
kas rytą lydėdavo Eitkūnuose 
gyvenusi mokytoja, vyr. skau
tė Vilija Rušinskaitė. Bet mo
kytoja Vilija, nepakentusi civi
lizuoto krašto žmogui neįsi
vaizduojamo Lietuvos - Rusi
jos sienos režimo, išsikraustė 
gyventi į Kybartus. Kas gi 
dabar Laurutei padės pasiekti 
mokyklą? 

Tokios tatai liūdnos istori
jos. Ir jų dešimtys. Gal jų 
nebūtų, jei mes turėtume 
tikras lietuviškas mokyklas, 
kurių įkūrimo jau penkiolika 
metų siekiame, bet vis 
pritrūksta jėgų. 

O dabar viską dar labiau 
apkartina Lietuvos ir Rusijos 
pareigūnų griežčiausi reikala
vimai. Štai keletas jų: 

- Lietuva, išduodama kali
ningradiečiams daugkartines 
vizas atvykti į Lietuvą, reika
lauja, kad šio, Rusijos admi
nistruojamo anklavo, gyvento
jai Lietuvoje būtų ne daugiau 
kaip 180 dienų per metus, kai 
tuo tarpu Lietuvoje mokslo 
metai trunka apie 250 dienų 
per metus. Nejaugi moksleivis 
dėl to turi 70 dienų priversti
nai nevykti į pamokas Lietu
voje? 

- Rusijos milicijos paval

dume esantys pasų stalai, 
pasibaigus lapeliams Rusijos 
užsienio pase, turinčiame 20 
puslapių vietai vizoms -
sienos kirtimo žymos antspau
dams - kitą pasą pagamina tik 
per du mėnesius. Tad vien dėl 
to pusę metų dar priverstinai 
būsi įkalintas namie, neturė
damas galiojančio paso. 

- J au pasidarius naują 
Rusijos užsienio pasą, dar teks 
mažiausiai du kar tus vykti į 
Karaliaučiuje esantį Lietuvos 
konsulatą ir stovėti ne vieną 
parą eilėse tam, kad gautum 
Lietuvos vizą, kuri, pasibaigus 
Rusijos pasui, naujai išduota
jam jau nebegalioja! 

- Lietuvoje mūsų vaikų 
negina joks socialinis - medi
cininis draudimas, nes jie ne 
Lietuvos piliečiai. Ar maža kas 
gali atsitikti kasdien keliau
jant per sieną? Tėveliai kas
dien lydėti vaikus į mokyklą ir 
iš mokyklos užsienyje taip pat 
ne visada turi galimybių. 

- Nuo rugsėjo Rusijoje įsi
galioja privalomasis t rans
porto priemonių civilinės atsa
komybės draudimas, kainuo
siantis apie 100 USD mėnesiui 
vienam automobiliui. Tai 
reiškia, kad į mūsų kraštą 
atvykstantys mokytojai nega
lės naudotis savo automobi
liais, kurie dažniausiai yra 
vienintelė galimybė pasiekti 
mokyklą. Rusijos darbo ins
pekcija taip pat žada griežtai 
reikalauti , kad mokytojai 

GĖRIO ŠVIESA 
Poeto Prano Lemberto 

šimto metų gimimo sukaktį 
paminėti 2003 metais Kaune 
išleista knyga Gėrio šviesa. 
Leidinį redagavo Valdemaras 
Michalauskas. Tai gan plataus 
masto leidinys, gausiai ilius
truotas. Nors knyga dėmesio 
centrą skiria pačiam poetui, 
ten aprašoma ir jo žmonos 
Monikos rolė poeto gyvenime, 
taip pat apima kelių kartų 
Lembertų šeimos gyvenimą, 
pradedant seneliais, baigiant 
sūnaus Vitalio ir anūkių 
gyvenimo apžvalgomis. 

Knygoje surinkti rašytojų 
bei visuomenės veikėjų prisi
minimai apie Lembertų šeimą. 
Randame ypač daug rašytojos 
Alės Rūtos straipsnių, para
šytų įvairiomis progomis. Ji 
viename įžanginių straipsnių 
duoda trumpą šeimos gyveni
mo istoriją, pradedant su ne
priklausomos prieškarinės 
Lietuvos laikais, baigiant 
tremties gyvenimu Vokietijoje 
ir vėliau Amerikoje. Kadangi 
Alė Rūta artimai pažino Lem
bertų šeimą, ji galėjo su rašy
tojos jautrumu pažvelgti į šios 
šeimos sielą ir įvertinti Praną 
Lembertą kaip poetą, o taip 

pat mums atskleisti tos šeimos 
humaniškumą, norą tarnauti 
visuomenei ir artimui. 

Aprašymai nepriklauso
moje Lietuvoje gausiai ilius
truoti ne tik Lembertų šeimos 
nuotraukomis, bet taip pat 
besikuriančios Lietuvos vaiz
dais. Tai ne tik vienos šeimos 
gyvenimo aprašymas, bet tai
pogi žiupsnelis mūsų istorijos. 
Čia aprašomos Prano Lember
to studijų dienos Kaune, gyve
nimas su savo gyvenimo drau
ge Monika Biržuose. Gavęs nota
ro pareigas Biržuose, nenulei
džia rankų, atsiradęs gan kuk
liame mieste palyginus su 
Kaunu. Visomis jėgomis puola 
į visuomeninį ir kultūrinį dar
bą. Ne tik reiškiasi kaip poe
tas, bet rašo įvairiais teisiniais 
klausimais periodinėje spau
doje, organizuoja dramos būre
lius, priklauso šaulių organi
zacijai, vadovauja skautams 
vyčiams. Būdamas geras solis
tas, atlieka solo partijas baž
nyčioje ir renginiuose. įsteigia 
jaunimui čiuožyklą ir teniso 
aikštę, ragina jaunimą spor
tuoti. Visomis jėgomis gražina 
Biržus, dalyvauja muziejaus 
steigime, paminklų statyme ir 

kituose projektuose. Jo žmona 
Monika aktyviai reiškiasi naš
laičių ir senelių globoje, vado
vauja Biržų apskrities vaikų 
auklėjimo ir šalpos komisijai, 
aktyviai dalyvauja našlaičių 
namų steigime. Lembertai 
šelpia ne tur t ingus mokslei
vius. Knygos redaktorius klau
sia, argi vienas žmogus gali 
tiek daug atlikti? Pats į šį 
klausimą atsako. Tie darbai 
nebuvo visi atlikti iš karto. 
Gerai atlikę vieną darbą 
Lembertai puldavo prie kito. 

Atsiradę tremtyje, Olden-
burge. Lembertai nenuleidžia 
rankų. Poetas dalyvauja kul
tūriniame gyvenime, rašo pe
riodinėje spaudoje, išleidžia 
poezijos rinkinį. Atkeliavę į 
Ameriką, apsistoja New Bri-
tain mieste, vėliau išsikelia į 
Bostoną. 1964 m. Lembertai 
persikelia gyventi į Santa 
Monica Kalifornijoje. Čia grei
tai įsijungia į kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą. Tik 
neilgai jiems tenka džiaugtis 
Kalifornijos saule. Ligos 
pakirstas, poetas miršta 1967 
metais. Mirtis nepalaužia 
našlės Monikos Lembertienės. 
Ji pati gausiai aukoja lab-
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išsipirktų leidimus dirbti 
Rusijos Federacijoje. Pagal 
mūsų apskaičiavimus, 50 
USD uždirbdamas mokytojas 
už tą patį laikotarpį turėtų 
susimokėti 150 USD mokes
čių. Tuo Rusija mūsų mokyto
jams galutinai užveria vartus 
į Karaliaučiaus sritį. Jaučia
me, kad bus problema net ir 
pradinukams mokytis lietu
viškai Karaliaučiaus krašte. 

Tad kol kas vienintelis 
mūsų lietuvių patriotų, neno
rinčių leisti į rusiškas mokyk
las ir tuo būdu surusinti savo 
vaikų, išsigelbėjimas - išleisti 
vaikučius į už keleto šimtų 
kilometrų esantį Vilnių, kur 
yra mielai juos priimanti 
užsienio lietuvių vidurinė 
mokykla „Lietuvių namai", į 
gyvenimą Lietuvoje išleidusi 
jau ne vieną tūkstantį svetur 
gyvenančių lietuvių vaikų. 
Ačiū šios mokyklos puikiems 
mokytojams. 

Deja, vos trys Rietuvių 
namų" moksleiviai po studijų 
Lietuvoje baigimo sugrįžo į 
gimtinę Mažąją Lietuvą. Be
veik visus mūsų jaunuosius 
lietuvaičius suviliojo Vilnius. 
Mes netenkame lietuvybei 
galinčių dirbti jaunų žmonių. 

Ar tokia turi būti auka 
lietuvybei? 

Sigitas Šamborskis 
Karaliaučiaus srities LB 

pirmininkas 

darai, ragina sūnų Vitalį taip 
pat daryti. 1999 metais Vitalis 
netenka savo žmonos Danu
tės. Dar vienas gyvenimo smū
gis ne tik Vitaliui, bet ir Moni
kai Lembertienei. Ir ta ne
laimė jos nepalaužia. 

Lembertų gyvenimą Santa 
Monica mieste didžiumoje ma
tome per lankytojų iš Lietuvos 
akis. Visa eilė viešnagių ap
rašymų parodo nepaprastą 
šeimos nuoširdumą, atidariusį 
duris į savo namus ir širdis 
dideliam skaičiui mūsų tau
tiečių. Čia daug turistinių 
įspūdžių, kurie kai kada kar
tojasi, nes visi lankytojai mato 
panašius vaizdus. To gal ir 
negalima išvengti. Daug lan
kytojų perėjo per Lembertų 
namus. 

Iš knygos matyti, kad 
Lembertų šeima yra išvys
čiusi stiprias šeimos tradicijas. 
Artėdama prie šimto metų 
amžiaus, praradusi vyrą ir 
marčią, Monika Lemberticnė 
kartu su sūnumi Vitalių gau
siai remia labdarą, kultūrinę 
veiklą, literatūros veikalų lei
dimą. Jau dešimt metų veikia 
Vytauto Didžiojo universitete 
Lembertų įsteigtas jaunųjų li-
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Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Susitarimui kalbėti 

angliškai arta lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

Tai - Jūsų laikraštis 
t WO»lD nnot »*ri 

teratų konkursas. Gal todėl 
„Gėrio šviesa" ir yra labai tin
kamas knygos pavadinimas. 

Knygos pristatymas įvyks 
per Los Angeles šaulių kuopos 
rudens pokylį šv. Kazimiero 
parapijos salėje š. m. rugsėjo 
14 d. Knygą pristatys pats 
knygos redaktorius Valdema
ras Michalauskas. Už knygą 
surinkti pinigai bus skiriami 
„Lietuvos Vaikų vilties" veik
lai remti. Tad Lembertų 
šeimos labdaros tradicija 
nemiršta, yra tęsiama toliau. 

Jonas Navickas 

t 
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DARBINGA JAV LB TARYBOS 
SESIJA OMAHOJE (2) 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Susipažinimo vakare JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninkė Regina Narušienė taip 
pristatė Krašto valdybos 
pirmininką Algimantą Gečį: 
subrendęs Lietuvių Bendruo
menėje. Iš tiesų, jo pavardę 
JAV LB istorijos knygoje 
„JAV LB penki dešimtmečiai" 
galima matyti jau nuo studijų 
laikų, daugiausia veikiantį 
visuomeninių reikalų proble
matikos rėmuose. Jis yra įvai
rių darbų ir iniciatyvų auto
rius. Prieš trejetą metų A. 
Gečys jau trečią kartą buvo 
išrinktas Krašto valdybos 
pirmininku. Taigi jo raštu ir 
žodžiu pateikti pranešimai 
XVII Tarybos pirmojoje sesijo
je Omahoje buvo tarsi ir 
apibendrinantys ne tik savo, 
bet ir visos Lietuvių Ben
druomenės veiklą bei jos per
spektyvas. „Turime pradėti 
kaupti dėmesį į išlikimą čia, -
sakė A. Gečys pirmąjį vakarą. 
- Tuo labiausiai pasitar-
nausim Lietuvai. O darbų 
netrūksta. Turime rūpintis se
naisiais ateiviais. Kai kurios 
apylinkės tampa angliškai 
kalbančios, bet mums svar
biau lietuviškai galvojantys 
žmonės, - sakė kalbėtojas. -
Mūsų karta jau pavargsta. 
Turime kreipti dėmesį į trečia-
bangius. Lietuviškose mokyk
lose jų vaikai sudaro didesnę 
pusę moksleivių. Mes turime 
patirties, kaip išlikti lietu
viais, o jiems taip pat tai aktu
alu, ir mes galime jiems pa
dėti. Mes turime padėti jiems 
legalizuotis. Kaip dirbom dėl 
NATO, taip dabar turim dirbti 
padėdami naujai atvykusiems 
įgyti legalų statusą, kad jiems 
nereikėtų visko bijoti. Tuo su
interesuotos, pvz.. ir Amerikos 
unijos. Turime ieškoti partne
rių ir šiuo reikalu kurti koali
cijas, - kalbėjo A. Gečys. -
Mes turime rūpintis savo or
ganizacijomis. Mūsų žmonės 
myli Lietuvą, jai aukoja, bet 

dabar reikia pamąstyti, kaip 
skurdžiai gyvena mūsų orga
nizacijos. Jeigu jų nebus, 
nebus ir tų aukų Lietuvai". 

Toliau Algimantas Gečys 
prisiminė šios vasaros kelionę 
į Lietuvą ir pokalbį su Lie
tuvos valdžios atstovais dėl 
paramos išeivijos organizaci
joms. „Ta kryptimi veikia ir 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas. Jis deda 
pastangas, kad parama išei
vijai atsispindėtų kitų metų 
valstybės biudžete". 

Kiekvienas JAV LB Tary
bos narys, prieš atvykdamas į 
sesiją, buvo gavęs Krašto val
dybos narių veiklos ataskai
tas, kuriose buvo ir valdybos 
pirmininko platus ir išsamus 
pranešimas, apžvelgiantis ne 
tik pastarųjų metų veiklą, bet 
ir konstatuojantis esamą pa
dėtį. Pirmininkas jį taikė nau
jai į Tarybą išrinktiems žmo
nėms, kurių yra net 26 (iš 66). 

„Šiuo metu veikia 58 JAV 
LB apylinkės, 10 apygardų ir 
septynios vietovės turi įgalio
tinius, - rašo A. Gečys ata
skaitiniame pranešime. -
Organizaciniu požiūriu JAV 
LB ir toliau lieka didžiausiu, 
plačiausiai išeivijos lietuvius 
jungiančiu visuomeniniu sam
būriu. Noriu pasidžiaugti, kad 
naujakuriui iš Lietuvos Lau
rynui Misevičiui parodžius 
iniciatyvą, šiais metais tapo 
atkurta Bridgeport, CT, apy
linkė. Reikia tačiau apgai
lestauti, kad nustojo veikti pa
vyzdinga LB apylinkė Melrose 
Park. IL. 

Tęsiant naujakurių temą, 
A. Gečys prisiminė 2002 m. 
vasarą Dainavoje vykusią 
Krašto valdybos pirm. Ro
mualdo Kriaučiūno ir 
talkininkų surengtą konferen
ciją, skirtą išeivių kartų suar
tėjimui aptarti ir pakvietė 
dalyvauti šį rudenį - spalio 
24-26 d. - Putname, CT, ren
giamoje šios konferencijos 

Atsisveikinant, pokylio metu JAV LB Krašto valdybos pirmininkui Algimantui Gečiui buvo įteikta dovana, o 
sekretorei Teresei Gečienei - gėlių. Margaritos Bareikaitės nuotr.: (iš kairės) Marija Remienė, Dalilė 
Polikaitienė. Algimantas bei Terese Geėiai. 

tąsoje. Savo pranešime Sigita 
Šimkuvienė. JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė nau
jųjų ateivių reikalams, prane
ša, kad konferencijos pavadi
nimas bus ..Nauji veidai -
nauji sumanymai". Į renginį 
kviečiami naujai atvykusieji. 
Jiems bus pasakojama apie 
JAV LB veiklą, ten bus kuria
mi projektai šiai veiklai pa
gyvinti. Konferencijoje daly
vaus naujoji Krašto valdybos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė ir 
Tarybos narys Vytas Maciū
nas. 

Sklaidydami A. Gečio pra
nešimą, ir dar viename skyre
lyje randame paminėtą nau
jųjų ateivių temą. ..Šviesių 
bendradarbiavimo pragiedru
lių matome daugelyje LB 
vienetų, kur LB apylinkėse 
darbuojasi naujai atvykusieji 
iš Lietuvos. Dvylikai LB vie
netų 'vienam iš penkių!) 
vadovauja naujakurys. įskai
tant ir Amerikos didžiųjų 
miestų apylinkes, kurioms 
vadovauja naujai atvykusieji: 
dr. Daumantas Matulis 
iPhiladelphia). Raminta Vil

kienė (Detroit). Stasys Maks
vytis (Los Angeles). 

Kad neatrodytų, jog A. 
Gečio pranešime daugiausia 
buvo ka lbama apie naujai 
atvykusius, reikia pasakyti, 
kad išskir t inę padėką atsi
sveikinantis pirmininkas 
išreiškė ilgamečiams darbi
ninkams: Brighton Park. IL, 
apylinkės pirm. Salomėjai 
Daulienei, Cicero, IL apylin
kės pirm. Mindaugui Baukui, 
St. Petersburg, FL, pirm. 
Vidai Meiluvienei ir Philadel-
phijos LB pirm. Vytui Bagdo
navičiui bei jų valdyboms už 
gausią finansinę paramą ir 
finansinių įsipareigojimų Krašto 
valdybai vykdymą. Visa JAV 
LB gyvuoja ilgamečių ben
druomenės darbininkų dėka. 
Štai Philadelphijoje jau 50 
metų veikia „Lietuvių Ben
druomenės" radijas (koordina
torė Julija Dantienė), o Čika
goje - „Margutis II" (adminis
travo a.a. Birutė Jasaitienė); 
25- mėtį šventė anglų kalba 
leidžiamas „Bridges" žurnalas 
(redaktorė Rasa Ardytė-
Juškienė ir administratorius 

Ramutis Pliūra); Socialinių 
reikalų tarybos globojamas 
tebeina „Pensininkas" (keletą 
dešimtmečių jį redagavo Karo
lis Milkovaitis); „Lituanus" 
žurnalas (Arvydas Tamulis). 
Tai matomiausi veiklos rezul
tatai , o kiek darbo, kasdie
ninių pastangų ir elementa
raus budėjimo pareikalauja 
visi kiti barai, kur dirba 
dešimtys, šimtai kuklių lietu
vybės darbininkų: Kultūros 
taryboje (pirm. Marija Re
mienė), Socialinių reikalų 
taryboje (pirm. a.a. Birutė Ja
saitienė), Religinių reikalų 
taryboje (pirm. ses. Margarita 
Bareikaitė), Visuomeninių 
reikalų taryboje (a.a. Algis Ri
mas, jo darbą perėmė dr. 
Elona Vaišnienė), sporto (ypač 
suklestėjo Amerikos rytiniame 
pakraštyje ir jo išjudintojas 
buvo Rimas Gedeika) baruose 
ir kt. 

Atsisveikinant JAV LB 
XVI Tarybos Krašto valdybos 
pirmininkui A.Gečiui buvo 
įteikta atminimo dovanėlė, o 
valdybos sekretorei T. Gečie
nei — puokštė gėlių. 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

PASIŪLYMAI JAV LB-NES XVII TARYBAI 
JAV LB Kraš to valdy

bos v i cep i rm. j a u n i m o 
reikalams p raneš imas XVII 
JAV LB Tarybos pirmajai 
sesijai 2003 m. rugsėjo 
13-14 d. Omaha, NE 

Tęsiasi lietuvių imigrantų 
antplūdis į JAV-es, o šioje 
srovėje gan didelis skaičius 
jaunų žmonių. Šio jaunimo 
integracija į lietuvišką gyveni
mą Amerikoje ir į Lietuvių 
Bendruomenės struktūras 
vyksta įvairiai. Kai kuriuose 
mūsų miestuose naujai atvv-
kusicii lietuviai įsitraukia į 
lietuvišką ' veiklą, tačiau. 

reikia pripažinti, kad galima 
pastiprinti šią integraciją. 

Kaip galima paskatinti 
jaunimą iš Lietuvos labiau 
integruotis į lietuvišką veiklą? 
Tai yra aktualus klausimas 
mūsų Bendruomenei. Jų inte
resai skiriasi nuo čia gimusių 
bei antros imigracijos lietuvių 
interesų. Kai kas iš jų atvažia
vo mokytis. Dauguma čia 
atvažiavo, ieškodami geresnio 
gyvenimo. Kai kurie atvyksta 
šeimomis, o kai kurie turi dėti 
dideles pastangas, įskaitant 
išlaidas, laiką, energiją, kad 
galėtų atgabenti savo šeimą. 

Reikėtų ne tik paskatinti 

neseniai atvykusį jaunimą įsi
jungti į mūsų eiles — reikia 
juos sudominti Lietuvių Ben
druomene. Turime nemažai 
pavyzdžių iš dabartinės mūsų 
veiklos, kur integracija gerai 
vyksta jaunimo tarpe: litu
anistinėse mokyklose vis didė
ja trečios bangos mokinių bei 
mokytojų skaičius: JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungoje, spor
to šventėse reiškiasi jaunimas 
iš Lietuvos; taip pat kai kas 
įsitrauKia į lietuviškos radijos 
redaktorių eiles, kai kurie na
riai reiškiasi lietuviškoje 
spaudoje. 

Norėčiau pasiūlyti keletą 

konkrečių idėjų, kaip galė
tumėm labiau įtraukti jaunus 
žmones į mūsų veiklą: 

1. kiekviena LB-nės apy
linkė turė tų paskatinti jau
nimą prisijungti prie vietinės 
Jau-nimo sąjungos veiklos. 
Jeigu apylinkė neturi LJS-gos 
valdybos, reikėtų surasti būdų 
sukurti valdybą: 

2. mūsų radijo programos 
galėtų ieškoti būdų. kaip 
įtraukti jaunimą į lietuvišką 
radiją. Jaunimas gali vesti kai 
kurias laidas arba kartais 
pristatyti jaunimo veiklos savo 
apylinkėje santraukas; 

3. kai naujai atvykusieji 
nori leisti savo vaikus į lietu
višką mokyklą, bet neturi san
taupų sumokėti už mokslą, 
mokyklos turėtų sudaryti sąly
gas priimti šiuos mokiniuis ir 
ieškoti būdų, kaip rasti lėšas 
šiam tikslui. 

Mes gerai žinome, kad LB-
nės ateitis iš dalies yra jauni
mo rankose. Linkiu naujai 
JAV LB-nės tarybai ir naujai 
Krašto valdybai sėkmės, 
ieškant efektingų būdų labiau 
integruoti mūsų jaunimą į 
prasmingą lietuvišką darbą. 

Vidmantas RukAys 

Ar tikrai Ameriką užvaldė 
bedievystė? 

Bene kiekvienos tau
tos vyresnioji karta 
dažnai nusiskun

džia, kad jaunimas nesilaiko 
jokių dorovės dėsnių, „nebijo 
Dievo". Savo įsitikinimams 
paremti siūlo pasižiūrėti, kaip 
jaunieji rengiasi, kaip elgiasi, 
kokios muzikos klausosi, ko
kiomis pramogomis mėgau
jasi... Tokio palaido elgesio ir 
visuotinės hedonizmo epi
demijos esą niekuomet anks
čiau nebuvę, ypač kaip jie 
patys buvo jauni. 

Daugelis taip pat įsitikinę, 
kad Amerika jau seniai nusi
suko nuo Dievo. Ateistų pas
tangos aklai laikytis Bažny
čios ir valstybės atskyrimo 
principų, tariamai išdėstytų 
pirmajame JAV konstitucijos 
punkte, ne kartą supriešino 
žmones, tarytum skatindamos 
juos išsirikiuoti vienoje ir kito
je „teisybės" pusėje. Minios 
mentalitetą pakreipti norima 
linkme nesunku, ypač tei
giant, kad reikia „išmesti net 
mažiausias užuominas apie 
Dievą" iš viso viešojo valstybes 
gyvenimo. 

Šios svarstybos ryškios ir 
Lietuvoje, kur taip pat ieško
ma priemonių iškasti kiek gali
ma gilesnį griovį tarp „valsty
bės ir Bažnyčios", nepaisant, 
kad Lietuva save laiko kata
likiška tauta. Dievo vardas 
tiesiog paniką sukelia ir Eu
ropos Sąjungai, kuri žūt būt 
pasiryžusi jo išvengti ruo
šiamoje konstitucijoje... 

Ar. . t ikrai Ameriką jau, 
užvaldė bedievystė? Pažvelki
me atidžiau. 

Juk prisimename, koks 
triukšmas neseniai kilo. kai 
norėta Dievo vardą pašalinti 
„Priesaikos Amerikos vėlia
vai", kurią kasdien kartoja mi
lijonai moskleivių. Įsikišo ir 
pats JAV prezidentas, ir At
stovų rūmai, artimiausią sesi
ją pradėdami kaip tik šia prie
saika. O prieš dvejus metus, 
įvykus teroristų išpuoliams, 
visa valstybė tiesiog pražydo 
šūkiais: „God Bless America". 
Ši giesmė aidėjo iš nesuskaito
mų lūpų, tapusi beveik ant
ruoju himnu (panašiai, kaip 
mūsų tautoje „Lietuva bran
gi"). O „God bless you" linkėji
mas yra taip įsišaknijęs, kad jį 
kasdien daug kartų girdime. 

Beje, ant kiekvieno JAV 
pinigo įrašyti žodžiai: „Mes 
pasitikime Dievu" (In God We 
Trust). Kongresas Vašingtone 
savo sesijas pradeda malda, 
valstybė moka algą ne tik 
Kongreso, bet ir karo kape
lionams, kurie dėvi karinę 
uniformą, keliauja su kariais į 
frontą ir atlieka sielovados 

darbą net labai pavojingomis 
sąlygomis. Dėl šių dalykų 
niekas neprotestuoja. 

Apskritai visa šio krašto 
teisėtvarka. įstatymų leidyba, 
jų vykdymas, šalies kultūra, 
tradicijos turi šaknis religijoje. 
Kaip National Public Radio 
komentatorius Joseph Loconte 
yra rašęs „Chicago Tribūne" 
dienraštyje: „Mūsų valstybės 
kūrėjai suprato, kad demo
kratija remiasi jos piliečių do
rove, o dorovė iš esmės kyla iš 
religinių įsitikinimų. Mūsų 
valstybės tėvų nuomonės suti
ko: įstatymai bus bejėgiai, jeigu 
neturės religijos idealų paramos". 

Vadinamoji kova tarp reli
gijos gynėjų ir prieš bet kokias 
jos apraiškas valstybėje nusi
stačiusių kartais nuslysta į 
kraštutinumus. Kai uždrau
džiama miesto aikštėje Kalė
dų metu pastatyti Prakartėlę, 
kai reikalaujama, kad iš val
diškų pastatų būtų išnešti 
kryžiai ar kiti religiniai sim
boliai, kai mokiniams drau
džiama kalbėti maldą prieš 
pamokas, nepaisant, kad 
..Priesaikoje vėliavai" kasdien 
pakartoja Dievo vardą, visas 
reikalas atrodo nelogiškas. 

Panašiai neseniai buvo 
Alabama sostinėje, kurios 
teismo rūmų vestibiulyje vals
tijos gubernatorius Bob Riley 
pastatė keturių pėdų aukščio, 
daugiau kaip penkias- tonas 
sveriantį, granito paminklą su 
iškaltais Dešimt Dievo Įsaky
mų. Kai teisėjai nubalsavo, o 
Aukščiausiasis teismas, jiems 

.-pritarė,...kad pamjnklųi ne 
vieta teismo., rainiuose, kilęs 
triukšmas nuvilnijo per visą 
kraštą. L'oiieji „Dievo Žodžio 
gynėjai" rinkosi iš arti ir toli, 
meldėsi, ašarojo, protestavo, 
badavo, bet visgi tai nepadėjo: 
paminklas buvo pašalintas. 

Nors Alabamos gubernato
rius tariamai bylą joralaimėjo 
ir paminklą turėjo iš vestibiu-
lo išvežti, bet jis teismo 
sprendimą jau spėjo gan 
gudriai „apeiti": tuose pačiuo
se rūmuose vėl yra Dešimt 
Dievo Įsakymų! Tiesa, šį kar
tą jie susideda iš dviejų ne
didelių plokščių, pritvirtintų 
ant lentos. Gubernatorius Ri
ley kartu su šiomis Dekalogo 
plokštėmis rūmų vestibiulyje 
eksponuoja ir kitus istorinės 
reikšmės dokumentus (jų 
kopijas), turėjusius ypatingos 
reikšmės demokratiškos vi
suomenės kūrimui: .'.Magna 
Charta". ..Bill of Rights:... Kol 
kas advokatas, iškėlęs bylą 
dėl paminklo, prie šių ekspo
natų nesikabina. tvirtinda
mas, kad jie ..užuot propagavę 
religiją, tik moko istorijos". 
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— Užteks. draugai, 
užteks' Liaukitės' 

— Pasilinksminom — ir 
gana! 

Taip siūlo taiką jau 
neįstengdami ne tik pulti, bet 
ir gintis, vien rankomis besi-
dangstą galvas mūsų užpuolė
jai. 

Kruvinais, patinusiais vei
dais ištrūkę iš mūsiškių, jie 
skuodė į kampus. Liko vien tik 
plačiapetis, kuris švaistėsi 
sunkiais tarytum kinis kumš
čiais. Du lietuviai, regis, stip
rūs vyrukai, gavę po taiklų 
smūgį susvordejo — vienas 
atsirėmė narų. antrasis 
atsitrenkė į stalą. Atsipeikėję 
iš muštynių pasitraukė. 

— O. velniai! — gavęs 
parašos dangčio briauna į 
pakaušį, nusikeikė vadeiva. 

Na, taika, vyrai! Užteks! — 
pasiūlė jis. — Mes jūsų nelie
sime. 

Jis apsidairė, akimis ieš
kodamas, su kuo vesti dery
bas. 

— Žiūrėk, kad nė pirštu! 
— pagrasė jaunasis lietuvis, 
sukėlęs šį triukšmą. 

— Mano žodis — įstaty
mas. 

Ant grindų sėdėjo niūrus 
dryžuotasis. Žygio rezultatai 
jo nedžiugino. 

Peštynėms pasibaigus, at
sidarė durų langelis ir pa
sirodė korpuso budinčiojo 
galva. 

— Už triukšmą ir riaušes 
nubausiu visą kamerą! 

Grasinimas buvo vien del 
akių. Niekas nenukentėjo. 

Buvo labai smalsu, kas tie 

agresyvieji, taip puikiai žiną 
kalėjimo tradicijas. Iš kur jie? 

Kameros draugai, kurie 
čia buvo atsiradę anksčiau, 
paaiškino, kad tai kriminali
niai nusikaltėliai, sučiupti plė
šikaujant Lietuvoje. Jie irgi 
skubėjo „okupuoti" mūsų kraš
tą. 

Į pavakarę, kovos įspū
džiams atslūgus, gulėjau kam
putyje ant mantos ir galvojau 
apie savo likimą. 

Nuteistas! Sudie, diplome! 
Sudie, karjera! O Liuce? Sulig 
ta mintimi suskaudo širdį. 
Miela, mylima mergaite! Su
die ir jai. O Dieve! Penkeri 
motai' Be teismo, be gynėjo, be 
teises gintis pačiam... 

N'utoiso. Už ka'.' Kad bu
vau tautininkų organizacijos 
narys! Tarytum aš. laisvos 
Lietuvos vaikas, neturėjau tei
ses priklausyti bot kuriai 
legaliai veikiančiai grupuotei! 
Užgrobė kraštą ir įkalina 
žmones už veiksmus, padary

tus, kai jie dar buvo laisvi! 
Negi, stodamas į korporaciją, 
turėjau gauti Sovietų atstovy
bes leidimą? Esą kritikavau 
sovietinę santvarką. Taip! Pik
tinausi smurtu prieš Lietuvą! 
Kalbėjau apie mums daromas 
skriaudas! Bet kas gi nusikal
tėlis; t a s . kuris kenčia nuo 
pavergėjų, ar tie. kurie taip 
daro? 

Degiau iš pasipiktinimo, 
viriau pagieža. O kiek buvo 
tokių aukų! Vienas tik Dievas 
klausosi nuskriaustųjų širdžių 
skundo. 

Paskelbus nuosprendį, ka
lėjime laikė tik penkias paras. 

Kai sudarė etapą, veža
muosius vidurnaktį išvarė į 
kiemą. Palydėti išėjo daug au
tomatininkų ir šunvedžių. lai
kančių ant pavadėlio po dre
siruota vilkų veisles, pėdsekį. 
Kai apsauga išsirikiavo ir 
pasiruošė priimti kalinius, 
juos mažomis grupelėmis, po 
penkis, aštuonis, varo Į Mil

kevičiaus gatvę, kur kniūps
čius suguldė ant grindinio. 
Kita grupė — paskui jau gu
linčius. Taip sutiesė kokius du 
šimtus vyrų. 

Greta manęs pačiais šlykš
čiausiais žodžiais keikėsi ru
sas, o kitoje pusėje — kunigas 
kalbėjo rožančių. Aš nesikei-
kiau. bet melstis irgi negalė
jau. Nervai virpėjo. Gailėjau sa
vęs, neapkenčiau budelių, ne
svetimas buvo ir keršto jaus
mas. 

„Dieve, neapleisk manęs, 
neapleisk!" — vis šnibždėjau. 

— Keltis! — išgirdome ko
mandą. — Rikiuotis po penkis! 
Susikibti už parankių! Laiky
tis kolonos! Žingsnis į dešinę, 
žingsnis į kairę laikoma pabė
gimu! Konvojus šaus neįspė
jęs! Suprantama? 

— Suprantama... — skys
tai atsakė keliolika balsų. 

Komandavęs konvojinin-
kas bjauriai nusikeikė, toks 
atsakymas jo nepatenkino. 

— Žingsnis į dešinę, žings
nis į kairę... Suprantama? 

— Suprantama... — jau 
garsiau atsakė kolona. 

Taip pirmą kartą išgirdau 
„maldelę", kuria bus paženk
lintas visas lagerio gyvenimas. 

Nuvarė Nemuno link. Gine 
aplinkinėmis tuščiomis, tylio
mis Kauno gatvėmis. Slinko 
vaiduoklių kolona, iš šalių 
saugoma apsiputojusių cerbe
rių. Į šio pasaulio pragarą varė 
režimo išvargintas, tardymų 
nukamuotas būtybes, sugulė
tais, suveltais drabužiais, su 
maišeliais ant nugarų, sukum
pusius, nuleistomis galvomis 
vargetas... 

Geležinkelio stoties nesie
kėme, su ja neteko atsisveikin
ti. Iš Nemuno pakrantes pro 
Karmelitų bažnyčią išėjome i 
Napoleono gatvę, kirtome 
Čiurlionio ir priėjome geležin
kelio bėgius, ant kuriu paslau
giai mūsų lauko prekiniai 
vagonai. 

Taip atsisveikinome su 
Kaunu, su Tėvyne, ir išvežė 
mus į Rytus. į nežinią... Buvo 
pati gražiausio Lietuvos mėne
sio — gegužes — pabaiga... 

Prasidėjo ilga. neapsako
mai varginanti kelione, kama
vo nepakenčiamas troškulys. 
Vandens gaudavome tiktai 
karta per para. kai traukinys 
sustodavo kur nors nuošalioje 
vietojo. Rudavo, kad mūsų va
gonus pastato ant atsarginių 
bėgių kelioms paroms. Dau
gybe persėdimų — iš traukinio 
Į kalėjimą, etapo sustojimo 
vieta, kur pralaikydavo sa
vaitėmis, o iš ton — vėl į va
gonus. Ir taip no kartą, ne du 
ir ne tris. Kuo toliau važia
vome, tuo daugėjo vagių gaujų 
savivales, smurto, baisios net
varkos ir apsileidimo. 

I- Kauno išvežė beveik 
vien lietuvius, politinius kali
nius, o-vienas kitas įsimaišęs 
kriminalinis kiūtojo tyliai. 

Bus daugiau 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Planeta, vardu Žeme, „persikrausto' 

Grupė astronomų sako, jog 
žmonija greitai galės pajudinti 
Žemę į naują orbitą. Tai leistų 
daugiau nei dvigubai pailginti 
laiką, kurį mūsų p lane ta būtų 
t inkama joje gyventi. 

Per a r t imiaus ią milijardą 
metų mūsų Saulės ryškis su
stiprės, todėl, jei Žemė liks da
bartinėje savo orbitoje, viskas 
joje išdžius, ir žus bet kokia gy
vybė. Po milijardo metų saulė 
bus apie 10 proc. ryškesnė nei 
dabar. Dėl to Žemė t a p s vis la
biau kaistančiu „ši l tnamiu", ko
kiu dabar yra Venera. 

Kompensuoti Sau lės kait
ros didėjimą b u s ga l ima tik 
vienu būdu — perkel iant Žemės 
orbitą toliau nuo jos. 

Viskas, ko t a m reikia, yra 
didelis apie 100 km skersmens 
asteroidas, kur is tu r i pralėkti 
netoli Žemės ir š i ta ip perduoti 
dalį savo orb i t inės energijos 
mūsų planetai . Po to asteroidas 
nuskrietų link Jup i t e r io , kur 
pasisemtų papildomos energi
jos, kurią vėliau vėl perduotų 
Žemei. 

Panašus būdas j a u dabar 
yra naudojamas s iunčiant erd

vėlaivius į tol imas saulės siste
mos dalis. 

Žmonės dar turės tūkstan
čius metų, per kuriuos galės iš
sir inkti t inkamą asteroidą ir su
kurt i didžiulei uolai pajudinti 
link Žemės reikalingą techno
logiją. Saulės ryškio stiprėjimo 
kompensavimui prireiks aste
roido, kuris pr iar tė tų prie Že
mės kas 6,000 metų, taigi maž
daug kas 240 žmonių kartų. 

J u d i n a n t Žemę į naują or
bitą, tektų šiek tiek pakeisti ir 
kitų planetų orbitas. 

Skaič iav imai rodo, kad, 
perkėlus Žemę, nepastovios pa
sidarytų Veneros ir Merkuri
j a u s orbitos. 

Šią idėją iškėlę Don Kory-
cansky iš California universite
to ir Gregory Laughlin iš NASA 
mano, kad i naujas orbitas būtų 
galima perkelti ir ki tas plane
tas , ta ip pakeičiant ir padarant 
t inkamesnius gyventi jų klima
tus . Tačiau visa tai teks daryti, 
imant is maksimalių atsargumo 
priemonių. 

Jeigu 100 km skersmens as
teroidas susidur tų su Žeme, vi
sa gyvybė joje žūtų iškart. 

Sacharos dykuma vėl pradeda žaliuoti 

Palydovas - vaiduoklis „apsireiškė' 
po 20 metų 

Prieš 20 metų be ženklo 
dingęs ryšio palydovas grįžo iš 
nebūties ir savo še imininkams 
sukėlė eilę ne lauktų techninių 
ir teisinių problemų. 

Liepos pradžioje palydovų 
ieškotojas Pa t Gowen, tikrin
damas iš kosmoso skl indančius 
radijo s igna lus , už reg i s t r avo 
trumpai t rukusį „Oscar-7" pa
lydovo signalą. 

Šis kosminis zondas dingo 
praėjus vos 6 m e t a m s po jo 
paleidimo (1974 metais) , kai iš 
palydovo akumul ia tor iaus ište
kėjęs elektrolitas už t rumpino jo 
saulės baterijas. 

Zondas turėjo būt i teleko
munikaciniu palydovu, skirtu 
radijo mėgėjams, ir turėjo ne
pailsdamas siųsti visai planetai 
balso ir Morzės abėcėlės signa
lus. 

Vos tik palydovui atgijus, jo 
signalai vėl išnyko. Atrodo, kad 
palydovas-„vaiduoklis" signa
lus siuntė tik su per t rūkia is . 

„Nežinau ką ir besakyti", 
sakė J a n King, kadaise buvęs 
„Oscar-7" projekto direktoriu
mi, dabar valąs dulkes nuo 27 
metų senumo aplankų su paly
dovo kodais. „Š : s ve te ranas , ro
dos, grįžo atgal tik t rumpam". 

Keista, bet t rumpa i s savo 
aktyvumo periodais ,,Oscar-7" 
veikė nepr iekaiš t ingai , išsky
rus tai , kad jis neveikė tamsoje. 

Palydovas ..Oscar 
mui . (1974 metai) 

7" paruoštas paleidi-

o visas jo funkcijas atlikdavo 
palydovas. Tas palydovas netu
rėjo apsaugos nuo radiacijos 
priemonių, bet ištvėrė 27 me
tus , nors buvo numatytas tik 7 
metams. Savo laiku „Oscar-7" 
buvo sept intas mėgėjiškas ame
rikiečių palydovas; jo paleidi
mas kainavo 38,000 dolerių. 

Per laiką, praėjusį nuo šio 
palydovo paleidimo, kai kurios 
valstybės pakeitė radijo mėgė
j a m s sk i r tus dažnius. 

Net pusė „Oscar-7" naudo
jamų dažnių dabar yra nelega
lus, todėl jo savininkai bando 
perprogramuoti palydovo elekt
roniką. 

Į dykumą grįžta gyvenimas! 
Sachara nustojo plėstis ir pra
dėjo po truputį trauktis — nu
s ta tė Chris Ray vadovaujami 
mokslininkai iš Amsterdamo 
(Olandija) universiteto. 

Jų rezultatai yra labai ne
tikėti, nes iki šiol buvo tvirtina
ma, kad Afrikoje dykumos ple
čiasi labai sparčiai, o bet kokie 
bandymai stabdyti šį procesą 
nepavykdavo. 

Gal ateityje Sachara nebus vadinama dykuma? 

2003 metais ozono 
§kylė gali būti 

rekordiškai didelė 

Ozono sluoksnis virš An
tarktidos mažėja tokiu greičiu, 
jog šiais metais gali pasiekti re
kordinį lygį, pareiškė Austra
lijos mokslininkai. 

Ozonas yra apsauginis at
mosferos sluoksnis, saugantis 
žemę nuo saulės spindulių, 
ypač ultravioletinės radiacijos, 
galinčios sukelti odos vėžį, ka
taraktą (akies lęšio susidrums-
timą) bei pakenkti jūrų gyvy
bei. 

NASA duomenimis, 2000 
metais ozono skylė išsiplėtė iki 
rekordinio 28.3 mln. kvadrati
nių kilometru dydžio — ji buvo 
tris kar tus didesnė nei Aust
ralija ar JAV. 

„Tuo tarpu 2002 metais si
tuacija buvo visiškai kitokia. 
Tada, esant neįprastai karš
tiems orams, ozono sluoksnis 
buvo mažiausias nuo 1998 me
tų", sakė Antarktidą tiriančio 
Australijos padalinio moksli
ninkas Andrew Klekociuk. 

Šiais metais ozono sluoks
nis kol kas dar dengia visą An
tarktidą. 

1997 m. buvo priimta Kio-
to sutart is dėl šiltnamio reiški
nį sukeliančių dujų kiekio ma
žinimo. Tačiau didžiausia ter
šėja — Amerika — dar nepasi
rašė šios sutarties. 

Vienos galaktikos gali 
„ryti" kitas 

Kaip jau seniai įtarė astro
nomai, viena didelė galaktika iš 
tikrųjų ryja kitą mažytę galak
tiką, rodo kosminio teleskopo 
„Hubble" perduoti atvaizdai, 
kurie yra pirmieji tokio galakti
kų „kanibalizmo" įrodymai. 

JAV ir Australijos astrono

mai, ieškodami patvirtinimo 
šioms prielaidoms, pasinaudojo 
Havvaii esančiu Keck telesko
pu, per kurį buvo galima pama
tyti žvaigždžių sankaupas , 
t raukiamas iš „nykštukinės" 
galaktikos didžiosios galakti
kos link. Ši įdomi pora yra maž
daug už 2 mlrd. šviesmečių nuo 
Žemės. Vienas šviesmetis yra 
10 trilijonų km, kuriuos šviesa 
nuskrieja per vienerius metus. 

Milžinė dar milijardus me
tų „ris" savo kaimynę, sakė 
australų astronomas Duncan 
Forbes iš Svvinburne universi
teto. „Po kelių milijardų metų 
ji gali būti visiškai suardyta — 
iš jos gali likti neryškus pėd
sakas", sakė j is . 

Naujoji NASA 
kosminė observatorija 

jau dirba 

Neseniai į orbitą iškelta 1.2 
mlrd. dol. vertės kosminė ob
servatorija j au a ts iuntė pir
muosius vaizdus, paskelbė 
NASA. „Space Infrared Teles
kope Facility" (SIRTF) atsiuntė 
nepakartojamas erdvių fotogra
fijas. Teleskopo derinimas ir 
aušinimas t ruks dar mėnesį, 
taigi ankstyvieji vaizdai nėra 
tokie ryškūs ir aiškūs, kokie 
bus tuomet, kai bus paskelbta 
oficiali SIRTF darbo pradžia. 
Šios observatorijos išskirtinis 
bruožas - j au t rumas infrarau-
donajam spinduliavimui. 

SIRTF jau veikia. 

Veneroje galėjo egzistuoti gyvybė 

Kompiuter is . .nupiešė" toki Veneros 
paviršiaus vaizdą 

Praga r i škas Veneros kli
matas tokiu galėjo tapti kur 
kas vėliau nei manė moksli
ninkai. 

Tokią prielaidą leidžia pa
daryti naujausio tyr imo išva
dos Jei tai butų t iesa, tuomet 
šioje planetoje apie 2 milijardus 
metų galėjo egzistuoti sąlygos, 
panašios į Žemes Tai butų pa
kankamas laikas išsivystyti gy
vybei. 

Veneros dydis yra panašus 
į Žemės, ji yra a r t imiaus i a 

mūsų planetos kaimyne. Da
bart ine jos atmosferos tempe
r a tū ra butų pakankama švino 
lydymui, o planetos paviršių 
nuolat lieja koncentruotos sie
ros rūgšties liūtys Rūgšties de
besys visiškai sustabdo Saules 
spindulius. 

Tačiau kadaise Veneroje gy
venimo sąlygos buvo ne prastes
nės nei Žemėje - joje buvo di
džiulių vandens telkinių. Plane
t a s t i r iantys mokslininkai su
t inka, kad pragaras Veneroje 
užvirė del šil tnamio efekto, ta
čiau sunku nustatyt i , kada tai 
įvyko Iki šiol manyta, kad lem
tingi pokyčiai Veneroje įvyko 
prieš 4 mlrd. metų - praėjus vos 
600 mln. metų po Saules siste
mos susidarymo 

Tačiau visai neseniai David 
Greenspoon, dirbantis JAV 
Texas Southvvest tyrimų insti
tute , tvirtino, kad šis reikšmin 

gas pokytis galėjo vykti kur kas 
vėliau. 

J is pažymėjo, kad ankstesni 
duomenys yra tik žemutinė po
kyčių riba, nes, atliekant anks
tesnius skaičiavimus, nebuvo 
atsižvelgta į debesų įtaką Vene
ros atmosferai. 

Debesys atspindi šviesą at
gal į kosmosą ir taip aušina pla
netos paviršių, o D Greenspoon 
duomenimis, debesų įtaka at
mosferai gali būti labai reikš
minga J ie atmosferą gali atvė
sinti 100 laipsnių pagal Kelvino 
skale 

Nors reikia atlikti išsames
nius modeliavimo darbus, D. 
Grinspoon tvirtina, jog tempe
ratūrų skirtumas reiškia, kad 
vandenynai ir pakenčiama tem
peratūra planetoje galėjo laiky
tis dar bent du milijardus metų. 

Šie duomenys taip pat ver
čia manyti, kad prieš 700 metų 

Veneroje vykusi dar viena glo
balinė transformacija yra to pa
ties šiltnamio efekto, kuris iš
džiovino vandenį, padarinys. 
Per antrąją transformaciją visos 
planetos paviršius ištirpo ir per
siformavo. 

D. Greenspoon pasakojo, 
kad, išnykus vandeniui, tekto
ninės plokštės būtų visiškai nu
stojusios judėti, o su jomis iš
nyktų ir efektyviausias būdas 
vidinei planetos šilumai iš
sklaidyti Tai galėjo sąlygoti vi
dinį perkaitimą, kurio rezultatu 
pagaliau tapo visos planetos 
plutos persilydymas ir persifor-
mavimas. 

Šie atradimai reiškia, jog 
„gyvenamoji zona" planetose ap
link tolimų žvaigždžių sistemas 
gali būti kur kas platesnė, nei 
manyta iki šiol, nes anksčiau 
manyta, kad Venera į ją jokiu 
būdu nepatenka. 

Iš palydovų padarytų nuot
raukų analizė rodo, kad devin
tojo dešimtmečio pabaigoje dy
kumos plėt ra sustojo, o vėliau 
Sachara ėmė trauktis . „Jei tai 
būtų buvęs tik trumpalaikis pe
riodas, nebūčiau išdrįsęs skelbti 
tokią prieštaringą hipotezę, ta
čiau praėjus daugiau kaip de
šimtmečiui aiškiai matyti, kad į 
regionus, kurie anksčiau buvo 
vienas smėlis, grįžta gyvybė", 
sako Ray. 

Sacharos traukimasis pir
miausiai buvo pastebėtas Mau
ritanijoje. 

C. Ray nuomone, geriausiai 
augmenijos sugrįžimas pastebi
mas 6,000 km ilgio Sahelio — 
pusdykumės, besiribojančios su 
Sachara — ruože. Tai, ką paly
dovai rodo iš didelio nuotolio, 
galima nesunkiai pastebėti pli
ka akimi būnant vietoje. Smėlio 
kopos žolelė po žolelės, krūmas 
po krūmo yra lėtai stumiamos į 
šiaurę. Galbūt tai dar nėra to
kia vešli žaluma, kaip savanoje, 
bet po truputį pradeda augti 

netgi medžiai, kuriems reikia 
kur kas daugiau drėgmės. 

Į rajonus, iš kurių Sachara 
pasitraukė, vis dažniau grįžta 
žmonės. Taip yra Mauritanijos 
pietuose, Burkina Faso šiaurė
je, Nigerio ir Chado vidurio ra
jonuose, didelėje Sudano terito
rijos dalyje, o taip pat Eritrėjo
je. Šiose vietose 20 metų siau
tėjo baisi sausra, o dabar vėl di
dėja sorgo ir soros pasėlių plo
tai . 

Visa tai galima paaiškinti 
keliomis priežastimis. Be abe
jonės, tai skatina klimato drėg-
nėjimas, be to labai svarbu yra 
tai , kad šių kraštų žemdirbiai 
pradėjo naudoti naujus žemdir
bystės ir gyvulininkystės bū
dus, kurie nesuardo biologinės 
pusiausvyros ir nenuskurdina 
dirvos. 

Ir tai — dar ne visos geros 
naujienos iš Sacharos dykumos. 

Rusų palydovai aptiko Sa
charoje didoką upę. 

J i buvo aptikta Mauritani
joje, netoli Ataro oazės. Tos 

..Tradicinis" Sacharos dykumos vaiz
das. 

upės nerasime jokiame žemėla
pyje, nes ji teka kokius 25 m po 
žeme. 

Jeigu ji tekėtų žemės pa
viršiumi, galėtų aprūpinti van
deniu 50,000 gyventojų miestą. 

Kas žino, gal kada nors taip 
ir bus, nes gręžiniai patvirtino, 
jog palydovas nemelavo, o, 
mokslininkų nuomone, tokių 
požeminių upių Sacharoje yra 
ir daugiau. Jos gali padėti pa
versti milžinišką dykumą gy
vybe pulsuojančiu kraštu, ko
kiu ji buvo tada, kai atsirado 
senovės Egiptas. 

Prieš 10,000 metų Sachara 
buvo apaugusi žole ir žemais 
krūmokšniais. 

Vėliau oro temperatūra va
sarą labai pakildavo, o lyti be
veik išvis perstojo. 

Egipto mokslininkai sieks įminti faraonų 
„prakeiksmo" paslaptį 

Egiptas pasitelks mokslą, 
kad išsklaidytų faraonų „pra
keiksmą", dėl kurio, pasak po
puliarių istorijų, mirė senovės 
Egipto valdovų kapavietes at
vėrę tyrinėtojai, sakė Egipto se
novės paminklų vadovas Zahi 
Hawass. 

J i s teigė,.kad mokslininkai* 
dar neištirtose kapavietėse ieš
kos pavojingų medžiagų, dujų 
ar bakterijų, kurios paaiškintų 
„prakeiksmą", apie kurį pradė
ta kalbėti po 1920 metų, kai 
paslaptingai mirė vienas britų 
a r i s tokra tas , aptikęs faraono 
Tutanchamono kapą. 

„Per vieną savo ekspediciją 
aš apt ikau užrašą: 'Kiekvieną, 
prisilietusį prie mano kapo, te
gu suėda krokodilas, begemotas 
ar liūtas' . Tačiau tai nereiškia, 
kad būtent taip turi atsitikti", 
sakė Z. Havvass. „Mes norime 
moksliškai įrodyti, kad egiptie
čiai, užrašydami prakeiksmus, 
iš tikrųjų nemanė, jog nuo jų 
mirs kiekvienas šiandien jų ka
po ramybę sudrumstęs žmo
gus", teigė jis. 

Dalis tyrimų bus sk i r ta 
bakterijoms, kurios per daugelį 

amžių galėjo išsivystyti mumifi-
kuotose žmogaus liekanose. 

Didžiosios Britanijos ar
cheologas Howard Carter ir jo 
rėmėjas lordas Carnarvon 1922 
metais pirmieji įėjo į jaunojo fa
raono Tutanchamono, valdžiu
sio Egiptą daugiau negu prieš 
3,000 metų, kapavietę, esančią 
Luksoro Karalių slėnyje. 

Lordas Carnarvon netrukus 
mirė nuo infekcijos, kuri prasi
dėjo įkandus uodui. 

Tuo metu laikraščiai rašė, 
kad jį ir kitus prie šio atradimo 

prisidėjusius asmenis mirtis iš
tiko dėl faraono prakeiksmo. 

Anksčiau mokslininkai ma
nė, kad britų aristokratą pakir
to liga, kuri galėjo slypėti šiame 
kape. 

Z. Havvass pasakojo, kad ir 
jis pats kartą vienoje iš Egipto 
kapaviečių neteko sąmonės ir 
nuvirto. 

„Atsipeikėjęs galėjau apie 
įvykį papasakoti, ir žmonės bū
tų manę, jog tai — faraonų dar
bas. Bet juk tai buvo tik nelem
tas atsitiktinumas". 

Bukime sveiki! 
D; antų gydytojas gali būti 

pirmasis, įtaręs, kad žmo
gus turi sveikatos problemų, tarp jų 
ir susijusių su širdies ligomis. Opus 
ir skausmingas žandikaulis — vie
nas iš širdies ligos požymių, taip 
pat yra ryšys tarp dantenų pažeidi
mo ir širdies ligų. Stomatologas iš 
Tennessee valstijos teigė, kad jis 
padėjo žmonėms, sergantiems šir
dies ligomis, nustatydamas ir gydy
damas dantų ligas — vietinės in
fekcijos židinius. Išgydžius infekci
ją, pažeidžiančią dantis ir dante
nas, ligoniai galėjo mažinti kraujo
spūdį mažinančių vaistų dozes, pa
gerėdavo jų bendra savijauta 

Mokslininkai nustatė, ko
dėl alkoholio nevengian

tys ir saldumynus mėgstantys 
prancūzai yra sveiki ir liekni, o dėl 
savo sveikatos pamišę amerikiečiai 
lieka nutukę. Jvairias maisto tieki
mo vietas abejose valstybėse ištyrę 
mokslininkai atrado prancūzų liek
numo paslaptį: jie valgo mažiau, o 
viešojo aptarnavimo įmonėse daž
niausiai tiekiamos mažesnės mais
to porcijos. Nutukusių prancūzų tė
ra 7 proc., JAV gyventojų — net 22 
proc. Nuo infarkto JAV kasmet 
miršta daugybė žmonių. Prancūzai 
mėgaujasi cigaretėmis, per pusry

čius — skrebučiais su sviestu, deš
romis ir kitais riebiais produktais. 
Be to, jie dažnai geria vyną. kavą ir 
valgo saldumynus. Tačiau Prancū
zijoje širdies veiklos sutrikimai nė
ra tokie paplitę kaip JAV. 

Nutverta dienos miego va
landa gali būti tiek pat 

naudinga, kaip ir visos nakties mie
gas. Bet pogulis gali būti tik tuomet 
naudingas, jei miegas kokybiškas. 
Žinovai teigia, kad nakties miegas 
yra reikalingas daugeliui gyvybinių 
organizmo funkcijų, o trumpas mie
gas gali paskatinti geriau išmokti 
ir įsiminti tai, kas reikalinga. Dau
gelis žymių žmonių skelbė, kad ga
lima išsiversti su keletu nakties 
miego valandų 

Mokslininkai tikisi, kad. 
vartojant vitaminą D. ga

lima būtų išvengti skausmingo 
artrito Osteoartritas šiuo metu yra 
neišgydomas, ir viskas, ką gydyto
jai gali padaryti — tai kontroliuoti 
skausmą ir leisti pacientams jaus
tis aktyviems ir judriems. 

Nuo storosios žarnos vėžio 
saugo pienas Visą laiką 

pienas buvo laikomas vaikų ir mo
terų būtinu mitybos komponentu. 

Šiuo metu žinoma, kad pieno pro
duktų vartojimas sumažina tiki
mybę susirgti storojo žarnyno vė
žiu, osteoporoze bei arterine hiper
tenzija. Vyrams, norintiems apsi
saugoti nuo minėtų ligų. siūloma 
kasdien suvalgyti 2-3 pieno pro
duktų patiekalus. 

Didžiosios Britanijos moks
lininkai mano. kad stip

rūs migreniniai galvos skausmai 
kyla ne kaip pakitimų galvos vidu
je pasekmė, o dėl nenormalios sme
genų reakcijos. Jų ginčytina teorija 
teigia, kad migreniniai skausmai 
atsiranda, kai smegenų ląsteles 
..elgiasi" ne taip, kaip turėtų. 

v 

Švinas yra pavojingesnis net 
iki šiol manyta. Gali būti, 

kad nuodingos yra net ir mažiau
sios švino koncentracijos. JAV 
mokslininkų atlikti tyrimai rodo, 
kad šis sunkusis metalas įtakoja 
vaikų fizinį ir protinį vystymąsi 
net ir tada, kai jo kiekis kraujyje 
neviršija iki šio! leistinomis laikytų 
ribų. Mokslininkai ištyrė 172 vai
kus, jiems augant nuo 6 mėnesių 
iki 5 metų amžiaus. Sukakus 3 ir 5 
metams, buvo atliekami intelek
to lygio tyrimai. Pasitvirtino nuo
jauta, kad protiniai sugebėjimai 
silpnėja augant švino tankiui krau
jyje 



Prezidentas ragina paspartinti žemėtvarkos skandalų tyrimą 
Atkelta iš 1 psl. 

Premjero sudaryta darbo 
grupė, patikrinusi dešimties ap
skričių viršininkų administra
cijų pareigūnus, iki rugsėjo pra
džios jau nustatė 1,026 tarnau
tojus, kurie toliau bus tikrinami 
dėl žemės sklypų įsigijimo teisė
tumo. 

Iš viso apskrityse dirba apie 

3,000 valdininkų. 
Daugiausiai tikrintinų vals

tybės tarnautojų yra Utenos ap
skrityje —139, mažiausiai Tau
ragės — 66. 

Po 74 valstybės tarnautojus 
nustatyta Alytaus ir Marijam
polės apskrityse, 93 — Vilniaus, 
109 — Panevėžio, 112 — Šiau
lių, 116 — Klaipėdos, 117 -

Telšių, 126 — Kauno apskrityje. 
20 ir daugiau sklypų savo 

vardu turi 75 valstybės tarnau
tojai, mažiau nei 10 — 3,000 
valstybės tarnautojų, tarp kurių 
vyrauja trijų-keturių sklypų tu
rėtojai. 

Tačiau nemažai sklypų turi 
ir valstybės tarnautojų artimie
ji-

A. Sabonis pristatė naujųjų Kauno sporto rūmų projektą 
Atkelta iš 1 psl. 

Statybų sumanymas buvo 
aptartas ir su vyriausybės va
dovu Algirdu Brazausku, kuris 
idėjai visapusiškai pritarė. 

Naujieji sporto rūmai būtų 
pastatyti prie jau dabar K. Bar
šausko ir Biržiškų gatvių san
kirtoje esančio A. Sabonio „Žal
girio" krepšinio centro, kuriame 
veikia ir A. Sabonio krepšinio 
mokykla. 

Pagal išankstinį projektą, 
naujoji sporto arena talpintų iki 
10,000 žiūrovų. Joje taip pat 
veiktų baseinas, treniruočių sa
lės. Sporto arena būtų pritaiky
ta ir koncertams rengti. 

Numanoma objekto kaina 
— apie 70 mln. litų. 

„Didžiąją šių lėšų dalį — iki 
65 proc. — ketinama gauti iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų", sakė A. Abišala. Jo tei
gimu, norint suspėti pastatyti 
sporto areną iki 2006 metų va
saros, statybas reikėtų pradėti 
jau kitų metų rudenį. 

Išankstinį projektą parengė 
architektas Rytis Mažuolis. Kol 
kas lieka neišspręsta automo
bilių aikštelės problema. Tuo, 
taip pat infrastruktūrai reika
lingomis komunikacijomis žadė
jo pasirūpinti Kauno miesto val
džia. 

„Pasiūlymų statyti sporto 
rūmus buvo ir anksčiau, yra ir 
dabar, bet pasirinkome pirmąjį 
idėjos autorių — A. Sabonį", 

kalbėjo Kauno miesto meras Ar
vydas Garbaravičius. Jis ne
galėjo tiksliai įvardyti sumos, 
kuri bus skirta iš miesto biudže
to, nes galutinis sporto arenos 
projektas dar neparengtas. 

„Tačiau miestas prisidės, ir 
žymiai", patikino jis. 

A. Sabonis buvo nekalbus. 
Paklaustas, ar jo apsisprendi
mas nepasirašyti naujos sutar
ties su „Portland Trail Blazers" 
yra susijęs su sporto rūmų 
Kaune idėja, trumpai atsakė, 
kad „ne". 

Sumanymų Kaune pasta
tyti šiuolaikiškus sporto rūmus 
buvo ir anksčiau, tačiau visi 
bandymai paprastai baigdavosi 
nesėkme. 

V. Šustausko mestus kal t inimus tirs prokuratūra 
Atkelta iš 1 psl. 

Tokius įtarimus pareiškė 
antradienį į ligoninę patekęs V. 
Šustauskas. 

„Parlamentaras įsitikinęs, 
kad Seimo restorane jį buvo 
mėginta nunuodyti", teigiama 
antradienį paskelbtame Lietu
vos laisvės sąjungos pranešime 
spaudai. 

58 metų parlamentaro teigi
mu, antradienį jam pasidarė 
silpna išgėrus Seimo restorane 
kavos ir suvalgius kiaušinienę. 
Seimo medicinos punkte pama
tavus parlamentaro spaudimą, 
medikų teigimu, jis buvo „kri
tiškai žemas". 

Iš Seimo parlamentaras bu
vo išvežtas greitosios pagalbos 
automobiliu. 

Kadangi iki šiol jis niekada 
nesiskundė žemu kraujo spau
dimu, priešingai — nuolat var
tojo vaistus nuo per aukšto 
spaudimo, Seimo narys pareiš
kė įtariąs, jog jį buvo bandyta 
nunuodyti. 

Savo ryšių su nusikalstamo 
pasaulio atstovais neslepiantis 
parlamentaras kaltina teisėsau
gos institucijas netiriant dabar
tinių politikų ir buvusių polici
jos komisarų ryšių su kontra
bandininkais. 

Seimo restoraną, valgyklą ir 

kavinę valdančios valstybės 
įmonės „Greminta" direktorė 
Vidmantą Žižienė atmetė įtari
mus, jog parlamentaras galėjo 
apsinuodyti maistu, kaip nepa
grįstus ir kreipėsi į Seimo Eti
kos ir procedūrų komisiją. 

Į Greitosios pagalbos ligo
ninės Toksikologijos skyrių pa
guldytas Seimo narys trečiadie
nį telefonu sakė, jog jo sveikata 
pagerėjo, kraujo spaudimas nor
malizavosi. 

Trečiadienį Seimo restorane 
apsilankė Vilniaus miesto Vals
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos tikrintojai ir paėmė 
maisto mėginius. 

Teismui perduota Panevėžio vers l in inkus reketavusios gaujos narių byla 

Atkelta »š 1 psl. 
kiti trys jo bendrininkai buvo 
pervežti į Vilnių. Tikėdamiesi 
išvengti baudžiamosios atsako
mybės, netrukus V. Kirklys, A. 
Lazauskas bei V. Rakauskas 
pabėgo iš sostinės ligoninės. 

1997 metų pradžioje pabėgę 
gaujos nariai atsiuntė laišką 
Panevėžio apygardos prokura
tūrai. Jie tikino esą nekalti ir 
nieko nežiną apie R. Okuličiaus 
reketavimą. 

Vėliau pabėgusių nusikaltė
lių paiešką pradėjusi Lietuvos 
policija gavo informacijos, kad 

jie slapstosi užsienyje. 
Iš ieškomo trejeto pirmasis 

2001 metų kovo 13 d. Ispanijoje 
buvo sulaikytas A. Lazauskas. 
Užsienyje šis bėglys naudojosi 
padirbtais dokumentais ir 
gyveno gana prabangiai. 

Generalinės prokuratūros 
paruoštas prašymas išduoti jį 
diplomatiniais kanalais buvo 
perduotas Lietuvos ambasadai 
Ispanijoje, tačiau pavėlavo. Nu
statytu laiku nesulaukę prašy
mo išduoti A. Lazauską Lietu
vai ir neturėdami pagrindo il
giau jį laikyti už grotų, ispanai 

lietuvį paleido. Išėjęs į laisvę, jis 
vėl pasislėpė, tačiau pernai Ve
lykų sekmadienį jis buvo vėl su
laikytas ir į Lietuvą parskrai
dintas šių metų gegužę. 

V. Kirklys į Lietuvą buvo 
parskraidintas kovo 26 dieną iš 
Prancūzijos. 5 metus nuo Lie
tuvos teisėsaugos slapstęsis vy
riškis įkliuvo Paryžiuje, įtarus 
vagyste. 

Nuo teisėsaugos besislaps
čiusi V. Rakauską prieš keletą 
metų sulaikė Lietuvos pasienie
čiai, panevėžietis buvo nuteis
tas. 

* Bolonijoje iškilmingai 
švenčiamos Europos univer
si tetu Didžiosios chartijos 15-
osios metinės. Lietuvos teisės 
universitetas yra pakviestas 
prisijungti prie šios chartijos. 
Iškilmėse, vykstančiose seniau-
siame Europoje Bolonijos uni
versitete, įkurtame prieš 900 
metų, Lietuvos teisės universi
teto rektorius prof. Alvydas 
Pumputis savo parašu patvirti
no Lietuvos teisės universiteto 
prisijungimą prie Europos uni
versitetų Didžiosios chartijos. 
Europos universitetų vadovai, 
pasirašę Didžiąją chartiją, skel
bia visoms valstybėms ir visoms 
tautoms fundamentinius princi
pus, kurie visada tarnautų tik
rajam universitetų pašaukimui. 

(LR-Elta) 
* Į Lietuvą grįžo sekma

dieni Gainesville (JAV) pasi
baigusiame 33-iajame pasau
lio baidarių ir kanojų irklavimo 
čempionate aukso ir bronzos 
medalius iškovoję lietuviai Al
vydas Duonėla ir Egidijus Bal
čiūnas Abu irkluotojai pripaži
no, kad pasaulio čempionatas 
JAV buvo vienas sunkiausių. 

* Kvaišalu kontrabanda 
į tariamo Kauno miesto tary
bos nar io Enriko Daktaro 
advokatas Ričardas Girdziušas 
kreipėsi į Aukščiausiojo Teismo 
pirmininką Vytautą Greičių ir 
paprašė įvertinti antrą kartą jo 
ginamąjį suimti nutarusios tei
sėjos Julijos Tichonovos veiks
mus. R. Girdziušas tvirtino, kad 

suimti E. Daktarą nusprendusi 
teisėja J. Tichonova ne tik igno
ravo dar praėjusiais metais pri
imtus Aukščiausiojo Teismo se
nato nutarimus, bet ir Baudžia
mojo proceso kodeksą, kuris nu
rodo, kad namų areštą į suėmi
mą galima pakeisti tik tuomet, 
kai įtariamasis pažeidžia areštu 
nustatytus apribojimus. 

(KD-Elta) 
* Bankrutuojanti Kauno 

dailiosios keramikos bend
rovė „Jiesia" kitą mėnesį jau 
turėtų nebedirbti. Įmonė stoko
ja apyvartinių lėšų, todėl dabar 
tik baigia pradėtus gamybos 
procesus. Teismas paliko įmo
nės likimą spręsti kreditoriams, 
kuriems „Jiesia" skolinga apie 
42 mln. litų. Finansų ministeri
ja kreipėsi į Konkurencijos tary
bą dėl valstybės pagalbos, bet ji 
sprendimo dar nepriėmė. Apie 
90 proc. „Jiesios" skolos sudaro 
skolos valstybės institucijoms 
— „Sodrai", Mokesčių inspekci
jai. Turto bankui. Bankroto byla 
bendrovei iškelta pernai balan
dį. (R-VŽ-EIta) 

* Bankas AB „Snoras", 
perėmęs 56.24 proc. AB „Šiau
lių stumbras" akcijų iš buvusių 
pagrindinių įmonės savininkų, 
šios bendrovės darbuotojams 
nuo balandžio nemokėtus atly
ginimus žada pradėti grąžinti 
po poros savaičių — kai susitars 
su kitais įmonės kreditoriais. 
Padėti atgauti atlyginimus 
šiauliečiams jau siūlosi skolų iš
ieškojimo UAB „Gelvoros sau

gos konsultacijos" (GSK). „Šiau
lių stumbro" darbuotojai atly
ginimų negauna nuo balandžio, 
o įmonė jiems skolinga apie 1 
mln. litų. (VŽ-Elta) 

* Nors viena po kitos 
dygsta bendrovės, užsiim
siančios pensijų kaupimo veik
la, pačią reformą ima gaubti pa
skalos ir mitai, nes trūksta in
formacijos. Vyriausybė ir Sei
mas, taip ilgai po savo kabine
tus stumdę pensijų reformą ir 
nutarę, jog patys piliečiai turi 
pasirinkti, dalyvauti joje ar ne, 
dabar palieka ją be globos. Nors 
buvo žadėta reformos pristaty
mui ir propagavimui skirti 0.5 
mln. litų, kol kas, atrodo, tie pi
nigai dar tebeguli kuriame nors 
ministerijos seife. Jei ir toliau 
valstybė tik „propaguos" savo 
kūrinį, gali būti, jog net „Sod
ros" spėlionės, kad pirmaisiais 
metais pensijų fondų veikloje 
dalyvaus apie 5-6 proc. dirban
čių žmonių, gali pasirodyti 
perdėm optimistinės. (VŽ-Elta) 

* Apie 40 nardytoju en
tuziastų is Panevėžio, Kau
no, Vilniaus ir kitų Lietuvos 
vietovių savaitgalį valė centrinę 
Galvės ežero dalį ties Trakais, o 
Trakų nacionalinio parko sunk
vežimis išvežė apie 2 tonas jų 
surinktų butelių, plytgalių ir 
kitokių šiukšlių. Iš įdomesnių 
radinių nardytojai surengė pa
rodėlę, kurioje puikavosi stali-
nistiniai vėliavų kotai, antikva
rinės lėkštės, puodai ir mobilu
sis telefonas. (VŽ-Elta) 

Draugo fondo garbės nariui 

A t A 
Dr. VINCUI MACIŪNUI 

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame žmonai GENOVAITEI, sūnums VYTAU
TUI ir ALGIUI su šeimomis, broliui dr. ALGIR
DUI MACIŪNUI su šeima, kitiems giminėms ir 
draugams. 

Draugo fondas 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis 

Mūsų klasės draugei 

A t A 
VIDAI BRAŽĖNAITEI 

VAITIEKŪNIENEI 

po sunkios ligos Australijoje išėjus Amžinybėn, 
jos seseriai dr. NIJOLEI BRAŽĖNAITEI-PA-
RONETTO su šeima, VIDOS vaikams MARIJAI 
RAULINAITIENEI, ALGIUI, ANDRIUI, JUO
ZUI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Buvusios Kauno Aušros" gimnazijos mokinės: 
Marija Arštikaitytė-Uleckas 

Elena Čiurlytė-Barnett 
Dalia Galaunytė-Augūnas 
Birutė Kukaitytė-Preikštas 

Iškeliavus Amžinybėn 

Af A 
BIRUTEI JASAITIENEI, 

giliai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius. Dau
gelio širdyse jos atminimas ilgai neišblės. 

Omahos Lietuvių Bendruomenė 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBHJa NAMU, SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomoju kambarį 
Orland Hills rajone moteriai arba 

vyrui. Tel. 708-873-0891. 
Palikti žinutę ir tel. numerį, 

perskambinsime. 
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELE AMERIKOJE 1SK3UO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIA! 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTES VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
2jQrėktte Amerikos Lietuviu Televizijos taidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
pe' WFB"t Čikagos 23 kanalą 
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...išėjai ten, iš kur negrįžtama, 
bet darbai Tavieji bus visada gyvi... 

A t A 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Nuoširdžiai užjaučiame dukteris JŪRATĘ ir 
AUŠRĄ, sūnų ALGĮ ir jų šeimas, likusius 
liūdesyje gimines, lietuvius išeivijoje ir Tėvy
nėje, kurie patyrė Birutės rūpestį ir didelį atsi
davimą Lietuvai. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos valdyba 

A t A 
Agr. STASEI MARTINKIENEI 

mirus, mūsų mielai KRISTINAI, netekus bran
gios Mamytės, reiškiame širdingiausią užuojau
tą ir kartu liūdim. 

Valiulis Irena 
Eglės Firmer šeima 

Mielai sesei 

A t A 
STEFANIJAI KAUNELIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, dukrą RŪTĄ, sūnus 
SAULIŲ, ALGĮ, VYTAUTĄ bei jų šeimas užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterys Detroito skyrius 

Draugo fondo garbės nariui 

A t A 
ANTANUI JUODVALKIUI 

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame dukrai EGLEI su vyru, sūnui UOSIUI 
su šeima, broliui BALIUI, seserims GENEI ir 
ELZEI su šeimomis Lietuvoje bei kitiems gi
minėms JAV, Kanadoje, Lenkijojej ir Lietuvoje. 

Draugo fondas 

Lietuvių Motinai Teresei 

A t A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

iš šio pasaulio pasitraukus, te ji ilsisi Dangiškojo 
Tėvo šviesoje. Patys skaudžią netektį išgyven
dami, guodžiame jos dukteris JŪRATĘ ir 
AUŠRELĘ su šeimomis bei kitus artimuosius. 

Elena ir Karolis Milkovaičiai 

Giliai išgyvename JAV Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų tarybos pirmininkės 

A t A 
BIRUTĖS JASAITIENĖS 

mirtį. Su dideliu pasišventimu, kantrumu ir pa
siaukojimu ji palietė nesuskaičiuojamą skaičių 
tautiečių išeivijoje ir Lietuvoje. Pilnąja žodžio 
prasme ji buvo motina tūkstančiams Lietuvos 
našlaičių ir šimtams Lietuvos vaikų su negalia. 
Jos artimo meilės darbus žadame tęsti, tvirtai 
tikėdami, kad Birutės šviesus pavyzdys papildys 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos darbuotojų 
gretas pasišventusiais asmenimis. 

Reiškiame užuojautą dukterims JŪRATEI 
BUDRIENEI, AUŠRAI PETRY, sūnui ALGIUI 
JASAIČIUI, jų šeimoms, giminėms ir artimie
siems. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAMINĖTA BIRUTĖ JASAITIENĖ 

C i c e r o m e r a s R a m i r o 
G o n z a l e z s v e i k i n a JAV Lie
tuvių Bendruomenes Kultūros 
tarybą ir dėkoja uz pasaul inės 
muzikos žvaigždes solistės 
Violetos L'rmanos koncerto Ci
cero mieste surengimą. Kon
certas vyks rugsėjo 21 d. 3 
v.p.p. Morton gimnazijos audi
torijoje (J. Ster l ing Morton 
H.S. Auditoria. 2423 So. Aus-
tin Blvd.. Cicero, IL.). Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
(2711-15 West 71st Street . 
Chicago. IL 60629 K tel. 773-
476-2655; lax. 773-436-6909. 
Del bilietų ir aukų galima 
kreiptis į organizacinio komi
teto nare I reną Kriau-
čeliūnienę tel. 630-734-9626 
arba adresu. 806 Kenmare 
Dr.. Burr Ridge IL 60527. 

R u g s ė j o 17 d., trečiadienį, į 
Čikagą atvyko solistė Violeta 
Urmanavičiūtė-L'rmana. J i 
dalyvaus repeticijose su simfo
niniu orkestru. 

Į V io le tos U r m a n o s kon
certą rugsėjo 21 d. au tobusas 
iš Marąuette Parko , nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
(aikštelėje bus ga l ima palikti 
automobilį) išvyks 1 v. p.p.. o 
iš Brighton Parko, nuo Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčios, 1:30 v. p.p. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
(2711 West 71st S t ree t . Chica
go, IL 60629) tel. 773-476-
2655: fax. 773-436-6909. 

A u t o b u s a s \ V. U r m a n o s 
k o n c e r t ą rugsėjo 21 d. iš PLC 
išvyks 2 v.p.p ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

R u g s ė j o 21 d. Lemonte Vio
letos Urmanavič iūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

M o r t o n a u d i t o r i j o j e b i 
l ietų k a s a koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus pri imami. 

J o n a s i r L a i m a Š a l č i a i . 
nupirkę bilietus į Violetos Ur
manos koncertą, paliko 250 
dol. auką paremti koncerto or
ganizavimą. 

M a r ų u e t t e P a r k o Lietuvių 
namų savininkų draugija 
kviečia į susir inkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 19 d., penkta
dienį. 6:30 vai. v. Švč. Mer
geles Marijos Gimimo para
pijos salėje. 6X20 S. \Vashte-
naw. Programoje: pranešimai , 
pasitarimas del apylinkes rei
kalų, vaišes. 

LIETUVOS DUKTERYS 
V Ė L KVIEČIA 

Vėl pasisuko žemės r a t a s Vi
satos ek rane , 

Vėl kris į žemę lapas auks i 
niame rūbe.. . 

O Lietuvos Dukterys , nors 
da r saulutei tebeši ldant , j a u 
pradeda galvoti, ka ip vėl su
burt i savo mielus bičiulius, 
ka ip įdomiau pravest i atei
nantį Rudens pokylį, kur i s 
įvyks spalio 25 d., 6 vai. vaka
ro, J a u n i m o centre. 

Yra dainos posmas — dėka 
meilės pasaul i s sukasi . . . Iš 
tiesų, a r t a i ne t iesa? Meilė, 
kokia ji bebūtų , neša t ik gėrį 
ir puošia pasaulį , žmogų, su
kelia tik gerus j a u s m u s , o 
meilė a r t imui , ku r i am gal ime 
padėti , m a n a u , y ra pati kil
niausia , ir todėl kviečiame 
prisidėti vėl prie mūsų kuklių 
pas tangų ta i įgyvendinti . Atei
kite, p rašome, praskaidr in
kime vargo, nela imės paliestą 
ar t imą ir būs ime patys daug 
laimingesni. Mūsų tau tos dai
n ius Maironis , pak laus ta s , 
koks jo gyvenimo „motto", pa
sakė: k i t iems nešdamas laimę, 
pa t s ją a t r a d a u . 

Esame iš anks to dėkingos, 
kad programos pagr indinė at
likėja su t iko būti m u m s vi
siems labai gerai žinoma ir 
paž įs tama rašytoja, poetė Ni
jolė Jankutė -Užuba l ienė . Kaip 
visuomet, bus gera vakar ienė , 
gros Stelmoko orkes t ras , šo
kiai, loterija. 

Vėl prašome laimikių (dides
nių ir mažesnių) laimės šu
liniui. Juos a tneš t i , o t a ip pat 
užsisakyti s ta lus , b i ' ie tus pra
šome Namel iuose 2735 W. 
71st St. ( Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-925-3211. Iki malo
niausio pas imatymo. 

I r e n a G e l a ž i e n ė 

Šių metų rugsėjo 13 dienos 
„Chicago Tribūne" dienraščio 
leidime korespondentė Barba
ra Sherlock gražiai ap ra šė lie
tuvių visuomenininke Birutę 
Jasai t ienę, a tskle isdama jos 
taurią asmenybę ir paminė
dama ją pažinojusių ir šilumą 
bei supratimą patyrusių 
žmonių ats iminimus. 

„Kiekvieną dieną. 16 metų, 
Birute Jasai t ienė dirbo pelno 
nesiekiančioje JAV LB Sociali
nių reikalų organizacijoje, 

šviesi, su lengva š y p s e n a lū
pose, B i ru t ė a t i duodavo visą 
savo laiką b e n d r u o m e n ė s rei
ka lams, d i r b d a m a nuo anks ty 
vo ryto iki vė lumos . B i r u t ė J a 
sait ienė j a u t ė s i labai la imin
ga, ga lėdama padė t i daugybei , 
pagalbos p ra šanč ių , žmonių 
Amerikoje ir Lietuvoje", rašo 
„Chicago T r i b ū n e " žu rna l i s t ė . 

„Chicago Tr ibūne" , sa turday , 
september 13, 2003, „Advocate 
promoted Li tuanian couses", by 
Barbara Sherlock. 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI AMERIKOJE 
Kelionė į Spring Valley, IL 

Marąuette Parke. Visuomet 

KARTU PASIDŽIAUKIME ATLIKTAIS 
DARBAIS 

Ruduo, tai visus m e t u s tru
kusio darbo derliaus nuėmimo 
ir surinkimo laikas. Tai ilgo ir 
sunkaus darbo užbaigimo me
tas , apvainikuojamas pabaig
tuvių vaišėmis, sukviečiant vi
sus talkininkus, kad k a r t u pa
bendrautų, pasivaišintų ir 
pasidžiaugtų bendrai a t l iktu 
darbu. 

J tokią rudens der l iaus puo
tą „Vaiko var ta i į mokslą" or
ganizacija kviečia visus savo 
esamus bei būsimus rėmėjus 
ir bendradarbius. Susi t ikę 
š.m. rugsėjo 28 d., 12:30 vai. 
p.p., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje Lemonte, ne 
t ik pasidžiaugsime šiais me
ta is atliktais darbais , bet tuo 
pačiu pasisemsime ryžto ir 
įkvėpimo toliau tęsti t a ip rei
kalingą darbą su m ū s ų tė
vynėje vargstančiais ir nelai
mingais problematiškų šeimų 
vaikais. 

Lietuvoje „Vaiko var ta i į 
mokslą" remiami aš tuoni die
nos centrai yra t a ry tum sau
gūs uostai t iems va ikams, ku
rie auga mažai arba visai ne
patirdami tėvų meilės, globos, 
gerumo ir švelnumo. Dažnai 
j ie tinkamai neaprengt i , alka
ni, užuot lankę mokyklą, iš
stumti elgetauti. Tad ka ip gali 
tokioje šeimoje užaugt i gerą 

Giedre Žumbakis Menulis. Jupiteris ir Venera Monotipija 2002 

Šoka Tautinis ansamblis ..Grandis" 

savimonę t u r i n t i s v i saver t i s 
žmogus, je i , v a i k u b ū d a m a s , 
negirdėjo gerų žodžių, n e m a t ė 
gerų pavyzdžių, nebuvo pa
stebėtas , į ve r t in t a s , gėr iu i pa
ska t in tas? 

„Vaiko v a r t a i į mokslą" orga
nizacija n e t i k r ū p i n a s i ir fi
nans iška i še lp ia š iuos r izikos 
vaikus bei j u o s globojančius 
dienos c e n t r u s , b e t t a i p p a t 
savo t a r p e e sanč ių pedagogių 
ir socialinių darbuoto jų dėka 
yra pa ruošus i i r iš leidusi dvi 
a t sk i ras p r o g r a m a s : 1. Cha
rakter io ugdymo , ir 2. 
D.R.A.S.A. (Dr į sk rūka lų , al
koholio, sva iga lų a ts i sakyt i ) . 
Abu leidiniai s u s i l a u k ė pr ide
ramo dėmes io ir y r a sėk
mingai n a u d o j a m i dienos cent
ruose. Šį r u d e n į j a u p r a d ė t a 
ruošti ir trečioji , labai laukia
ma Sav imonės ugdymo pro
grama (S.A.U.) 

Tikimės, k a d į Rudens der
liaus p i e t u s g a u s i a i a t s i l ankę , 
svečiai i r r ėmėja i malonia i pa
bendraus i r s k a n i a i pavalgys , 
be to, savo da lyvav imu pa
rems ir p r i s idės pr ie šio bei 
kitų „Vaiko v a r t a i į mokslą" 
organizacijos pro jektų įgyven
dinimo. J ū s ų v isų l auk iame! 

R i t o n ė R u d a i t i e n ė 

M a r i j o s N e k a l t o j o P r a 
s i d ė j i m o s e s e r ų r ė m ė j ų 
s ą s k r y d i s vyks P u t n a m e , 
Connecticut, sesel ių vienuo
lyne, Vėlinių dieną, sekma
dienį, lapkričio 2 d. Šio 
sąskrydžio šv. Miš ias aukos ir 
pamokslą s a k y s (11 v. r.) vie
nuolyno kape l ionas kun . Vy
tau tas Gedva in i s . Po pietų 
vyks Naujosios Anglijos rėmė
jų posėdis, iš L ie tuvos a tvyku
si vienuolijos vyriausioji va
dovė ses . M. Igne Mari još iūtė 
pasidal ins m i n t i m i s apie sese
lių veiklą ir a p a š t a l a v i m ą Lie
tuvoje. Po to bus pr is imint i 
mirusieji: bus l ankomos ka
pinės, š v e n t i n a m i pamink la i , 
vienuolyno koplyčioje vyks 
Mišparai už mi rus iuos ius . Visi 
kviečiami! N o r i n t y s da lyvaut i 
tel. 860-928-7955 p r a n e š a ne 
vėliau ka ip iki spal io 27 d. 

Dail . G i e d r ė s Ž u m b a k i s 
re t rospektyvinė da i lės darbų 
paroda Čiur l ionio galerijoje. 
J a u n i m o cen t r e , a t i d a r o m a 
rugsėjo 26 d., penk tad ien į , 
7:30 v.v. A t i d a r y m o m e t u gros 
s tudentų muz ikos g r u p ė „Bal-
tic Asteroids" . P a r o d a veiks 
iki spal io 12 d. 

T a u t i n i s a n s a m b l i s 
„Grandi s" kviečia įsijungti į 
l inksmai nus i t e ikus ių vete
ranų ratelį! Šokėjų būry dings
ta kasd ien in ia i rūpesčiai! 
Kviečiami t a u t i n i ų šokių 
mėgėjai nuo 4 5 iki 75 metų, 
kurie k a r t u su grandieč ia i s 
turės ga l imybes šokti XII 
Šokių šventėje . Pirmoji repeti
cija - j a u šį šeš tad ien į , rugsėjo 
20 d.. 5-7 v.v.. P a s a u l i o lietu
vių cen t r e , mažojoje salėje. 
Turint k l a u s i m ų skambin t i 
ansambl io m e n o vadovei Vio
letai Fab ianovich te l . 708-422-
3556. L a u k i a m e j ū sų . Šokam! 

V y t a u t o D i d ž i o j o š a u l i ų 
r inkt ine ruoš ia l inksmą ge
gužinę rugsėjo 21 d.. 12 vai. . 
Šaulių n a m u o s e . 2417 W. 
43rd S t r . Gros A lg iman ta s 
Barn išk is . b u s va i šės . 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Su Stasiu Dubausku, ALTo 
skyriaus Cicero, IL, pirmininku, 
gyvenančiu Clarendon Hills. IL, 
susipažinau ALTo gegužinėje 
praėjusiais metais. Tai buvo 
laikas, kai JAV Kongrese ir 
Senate buvo ruošiamasi balsuoti 
dėl vadinamojo „Laisves akto", 
baltiečiams suteikiančio ga
limybe, patekti į NATO antruoju 
etapu. Lietuvių organizacijos 
rinko parašus po peticijomis, 
kuriose Kongreso ir Senato na
riai buvo raginami palaikyti įsta
tymą. Stasys Dubauskas su duk
ters pagalba internete buvo su
rinkęs apie 2,000 lietuviškų 
pavardžių iš visos plačios Ame
rikos ir šių pavardžių savi
ninkams pasiuntęs laiškus, kvie
čiančius įtaigoti savo valstijų pa
reigūnus balsuoti už „Laisvės ak
tą" 

Tuo metu, kai mes kalbėjo
mės su S. Dubausku, neseniai 
„Drauge" buvo atspausdinti ma
no reportažai iš Pennsylvanijos 
lietuviškų miestelių ir pašneko
vas papasakojo apie Illinois val
stijoje esantį Spring Valley mies
telį, kurį jie su žmona buvo 
„atradę" prieš keletą metų, ir 
pažadėjo jį parodyti man. 
Dubauskai - mėgėjai keliauti. Jie 
kartą sustojo Spring Valley 
miestelio restorane papietauti ir, 
skaitydami vietinį laikraštėlį, 
pamatė nuotrauką, kurioje buvo 
įamžinti 1922 m. miestelio gim
nazijos abiturientai. Visų 20 
jaunuolių pavardės buvo lietu
viškos. Tas faktas jiems įstrigo į 
atmintį. Savo pažadą nuvežti į šį 
miestelį Stasys Dubauskas iš
pildė vieną 2003 m. rugpjūčio 
šeštadienį. 

Ir štai mes sėdime jų auto
mobilyje ir iš Čikagos važiuo
jame į vakarus. Važiuojame trise 
- su mumis kartu važiuoja 
Marija Dubauskienė. Jaučiuosi 
kaip Amerikos atradėja, nes 
važiuoju į vakarus, apie kuriuos 
kalba visi kaubojiški filmai. O, 
pasirodo, kad tų vakarų istorijoje 
yra įspausta ir lietuviška pėda. 
Stasys Dubauskas visą kelią 
pasakoja. Pasakoja apie viską, 
tarsi būtų perskaitęs visas 
pasaulio knygas: pradedant nuo 
man šiuo atveju įdomios senųjų 
lietuvių pėdsakų Amerikoje 
temos iki demokratinės rusų 
revoliucijos ir pirmojo Rusijos 
prezidento Kerenskio, kuris, anot 
Dubausko, mirė Amerikoje vos 
prieš keletą metų (Columbia uni
versitete Nevv Yorke dėstęs slavų 
istoriją), iki rusiškos kilmės 
Kansas kviečių. Jis prisipažino, 
kad žmona Marija yra pajuo
kavusi: „Tau reikėjo būti poli
cininku". O kad Stasys Du
bauskas mėgsta ieškoti ir jam se
kasi surasti. įsitikinau ir pati. Kai 
tik pirmą kartą išlipome Spring 
Valley miestelio automobilių 
aikštelėje prie parduotuvės ir kai 
jis pakalbino pirmą pasitaikiusią 
moterį, tuo metu taip pat susto
jusią aikštelėje, ji pasirodė esanti 
lietuvaitė (pusiau, nes jos tėvas 
buvo italas). Ir apskritai, mes 
šios kelionės metu aplankėme 
tris miestelius ir Stasys Du
bauskas, kuris buvo mūsų ke
lionės vadovas, pakalbino 5 
žmones, trys iš jų buvo lietuvių 
kilmes. Bet apie viską iš eiles. 
Mes dar tik susėdome į Dubaus
kų mašiną ir pajudėjome į va
karus, senu laukinių vakarų 
u/kariautojų keliu. 

Kelionės draugai 

Dubauskus Ateitininkų na
mų sodelyje Lemonte vykstan
čiuose lietuviškuose renginiuose 
visada matydavau dviese. Nors 
Marija ne lietuvaitė, bet ji jau 
beveik kaip lietuvaite, nes mąsto 
lietuviškomis kategorijomis. Ji 
visa persiėmusį Stasio lietuvybe 
ir noriai leidžiasi į kalbas lietu
viška tematika. Štai ji pasakoja, 
kaip jos senelis. 1930 metais 

Marija ir Stasys Dubauskai. 

išėjęs į pensiją, iš Mason City, 
lova, važiavo į Grand Rapids. 
Ten jam labai patikdavę, ir 
Marija prideda komentarą: „Ten 
labai gražu, kaip Lietuvoje". 

- Tai jūsų žmonai patinka 
Lietuva? - klausiu Stasį Du
bauską. 

- O taip. Mes nuo 1992 m. 
kas dveji metai ten važiuojame. 
Šį rudenį važiuosime taip pat. 

Marijos Dubauskienės šak
nys - giliai Amerikoje. Jos krau
jyje teka anglų, airių, vokiečių 
kraujas. Vienas protėvis į Ame
riką iš Vokietijos atvyko apie 
1870-uosius metus, o kitas - gal 
XVII amžiuje iš Anglijos. Klau
siu, ar senieji kitų tautų ateiviai 
taip pat turi kokias organizacijas. 
Stasys Dubauskas sako. kad jis 
žino vokiečių, lenkų, airių, čekų 
organizacijų. Jų kaimyno tėvas 
buvo čekas, kuris jaunas pri
klausė „Sokol" organizacijai. Iš 
tiesų, neseniai lankyiamasi Ber-
vvyne, sužinojau, kaO ten tebe
veikia „Sokol" namai, kuriuose 
tebeveikia čeku tautinė mokyk
lėlė. 

- Cicero, IL, miestelyje, kur 
mes su mama 1949 m. atvykome 
iš Vokietijos stovyklų, daugumą 
gyventojų sudarė čekai. Lietuviai 
gyveno tik aplink Šv. Antano 
bažnyčią. Kai aš lankiau Morton 
gimnaziją, visi mano draugai 
buvo čekai. Mūsų, lietuviukų, 
tarp kelių šimtų mokinių buvo 
penkiolika. - pasakoja S. Du
bauskas ir įsileidžia į filosofiją: -
Kas žmones laiko grupėje? Kai 
jie jaučia kokią nors priespaudą. 
Atimk priespaudą, ir tikslas bur
tis išnyksta. Lietuvius rusai labai 
spaudė, todėl jie išsilaikė. 

Drulytės žodžiai. - pagalvo
ju klausydama Stasio Dubausko 
ir pnsiminiau Lietuvos istorijos 
dėstytoją sovietiniame Vilniaus 
universitete. Ji mums antrame 
kurse pasakodavo, kad vakarinė
je dalyje, kur lietuvius valdė vo
kiečiai, jie greitai nutautėjo, o to
se vietose, kur vaide rusai, lietu
viai išsilaikė. Tik ji nutautėjimo 
priežastį matė aukštesnėje vo
kiečių kultūroje. Šiandien nesi
stebiu, kodėl šitą dėstytoją sovie
tinė valdžia greitai išvijo iš uni
versiteto. 

Čikagos apylinkės - anglies 
kasyklų rajonas 

Mėgstu žmones, kurie daug 
kalba Marija sako. kad jos vyras 
megsta kalbėti. Jis sako. kad iki 
Spring Valley yra daugiau kaip 
I (K) kilometrų. Man pasirodė, 
kad daugiau kaip 100 mylių, nes 
nuvažiavome gerą gabalą kelio. 
Per tą laiką turėjome laiko 
apkalbėti daugelį dalykų. 

- Illinois valstijoje yra ir 
daugiau lietuviškų miestelių. -
sako Dubauskas. Vienas iš jų -
\Vestville, I L. - apie 150 mylių į 
pietus nuo Čikagos. Ten irgi bu
vo paraptįa. Lietuviškos parapi
jos veikė St. Charles. II.. ir Ge-
neva. IL. West Frankfurt. IL. 
Pažįstu žmogų, kilusį iš pastaro

jo miestelio. Tai Bernardas Na
rušis, JAV LB Tarybos prezidiu
mo pirmininkės vyras, pakal
binkite jį. Jis yra jau antros kar
tos lietuvis, gimęs West Frank
furt. Žinau, kad vienu metu West 
Frankfurte gyveno 5,000 lietu
vių. Ten, pietinėje Illinois dalyje, 
yra anglies kasyklos, kur anglis 
buvo kasama šachtose - po 
žeme. o vakannėje dalyje, Spring 
Valley, kur mes dabar važiuo
jame - atviru būdu. nes anglis 
buvo negiliai. Kai kurios kasyk
los Illinois veikia ir šiandien, bet 
ši anglis yra gana prastos 
kokybės, todėl niekas nenori jos 
pirkti. Amerikoje visa elektra 
gaminama atominėse ir šilu
minėse jėgainėse, kuriose degi
nama anglis. Elektros gamintojai 
nenori naudoti Illinois anglies, 
nes ją reikia smarkiai valyti nuo 
priemaišų. 

- Kasyklose buvo labai sun
kus darbas, - toliau pasakoja 
Stasys Dubauskas. - Lietuviams 
atitekdavo tik sunkūs darbai, 
apskritai atvykėliams iš Rytų 
Europos gyvenimas buvo sun
kus. Praėjusiame šimtmetyje tai 
buvo pigiausia darbo jėga. Jeigu 
skaitėte amerikiečio rašytojo 
Apton Sinclair knygą ..The Jung-
le" (Raistas), tai ten parašyta tik
ra teisybė. Man apie tai pasakojo 
teta. Bus daugiau 
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maloniai kviečia ateiti į pa
bendravimo pietus spalio 5 d., 
12 vai., PLC didžiojoje salėje. 
Tuo pačiu paminėsime ir 
mūsų kapelionio kun. Algirdo 
Palioko, SJ , tr is sukaktis: 10 
m. P J M misijos sielovadoje: 
30 m. kunigystės: 35 m. pri
klausymo Jėzaus draugijai. 
Kun. A. Paliokas paruošė savo 
s t ra ipsnių rinkinį, kurio iš
leidimui bus skiriamas šių 
pietų pelnas. Pietus gamins 
Aldona Šoliūnienė. gros Bro
niaus Mūro orkestras. Stalus 
ar vietas prašome užsisakyti 
pas B. Kronionę tel. 6 3 0 - 9 6 8 -
0184. 

SKELBIMAI 
• N a m a m s pirkti pasko

l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
N I E K A D NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
s ias ryšys. Kreipkitės vaka
ra is lietuviškai j DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
ta rp tau t in iuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556 . Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su 
Lie tuva bei visu pasauliu! 
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