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Šiame 
numeryje: 

Los Angeles BALFas 
šelpia varguolius. 
Pradėjo veikti dar 
viena lit. mokykla. Iš 
Argentinos. 

2 psl. 

JAV prezidento „mea 
kulpa". JAV LB XVII 
Tarybos sesija jau čia. 
Sukurtas nerasoj antis 
stiklas. 

3 psl. 

Prisimenant prasmingą 
šios vasaros sąskrydį 
Ariogaloje. Kas gerai, o 
kas blogai. 

4 psl. 

Lietuva mano 
svajonėse. Anglu kalbos 
pamokėlė. 

5 psl. 

Beverly Shores, IN, 
Lietuvių klubo 
pasilinksminimas. 
„Draugas" kviečia net 
į tris renginius! 

6 psl. 

Sportas 
* Buvęs finansų min i s 

t r a s , s o c i a l d e m o k r a t a s Al
g i r d a s Butkev ič ius kitą sa
vaitę praleis stebėdamas krep
šinio rungtynes. Seimo valdyba 
A. Butkevičių komandiravo į 
Belgradą, kur penktadienį pra
sideda Europos vyrų krepšinio 
čempionatas, kuriame žaidžia 
ir Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinė. A. Butkevičius yra darbo 
grupės, skirtos pasirengti Lie
tuvoje vyksiančiam Europos vy
rų krepšinio čempionatui, vado
vas. 

* K e t u r i ų k l u b ų - Slo
vaki jos i r Ček i jo s - vyrų 
k r e p š i n i o turnyre „Prievidza 
Cup 2005" trečiąją vietą užėmė 
Slovakijos čempionė Nitros 
,.BK Casta S PU" ekipa, kurioje 
rungtyniauja Darius Dimavi-
čius. Pirmose rungtynėse 35 
metų ir 206 cm ūgio lietuvis 
savo komandai pelnė 23, antro
se - 2, o trečiose 15 taškų. 

* Naujajam sezonu i 
bes irengiant i Š iaul ių „Šiau
l ių" k o m a n d a trečiadienį 
Druskininkuose kontrolinėse 
rungtynėse antrą kartą 80:69 
nugalėjo Rusijos superlygos B 
diviziono Toljačio „S tandar t " 
komandą. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos gamintojai 
k i tąmet „Bio" ir „Eko" ga l ė s 
vadinti tik ekolog iškus pro
duktus . 

* P r e m j e r a s dar žada 
pakovoti dėl Baltijos jūros 
apsaugos . 

* Biržoje inves tuotoja i 
graibstė „Mažeikių naftos" 
ir Šiaul ių banko akcijas. 

* Lietuvoje mažėja did
meninės ir m a ž m e n i n ė s de
galų kainos . 

* Ministras p irmininkas 
v icepremjero kėdėje norėtų 
matyti ne polit iką, bet vai
ri m; nką. 

V a l i u t u . a n t y k i s 
1 USD — 2.820 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Pokario istorijos knygų mugėje 
Švedijoje Lietuva nebus pristatyta 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -
Istorikai ir dešiniosios pakrai
pos politikai pasipiktino, jog 
Kultūros ministerija neleidžia 
pristatyti Lietuvos pokario isto
rijos tarptautinėje knygų paro
doje Švedijoje. 

Geteborg knygų mugė Šve
dijoje, kurioje šiemet garbės 
viešnios teisėmis dalyvauja Lie
tuva, vyks rugsėjo 29 - spalio 2 
dienomis. Parodoje turėjęs daly
vauti Lietuvos genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras (LGGRTC; 
pasipiktino, kad Kultūros mi
nisterija a ts isakė centro pa
rengtos parodos „Karas po ka
ro". 

Tuo pasipiktino ir Tėvynės 
sąjungos pirmininko pavaduoto
ja, parlamentarė Rasa Jukne
vičienė, kuri paprašė Kultūros 
ministeriją paaiškinti, kodėl bu
vo atsisakyta šios parodos ir 
nurodyti, kas už tai yra atsa
kingas. 

Kaip rašoma TS pranešime 
spaudai , LGGRTC parengta 
paroda „Karas po karo" išsa
miai pristato Lietuvos antiso-
vietinį partizaninį judėjimą ir 
yra specialiai skirta užsienio 
žiūrovams. Geteborg mugėje 
vyks ne vienas seminaras ir dis
kusija rezistencijos tema, todėl 
ši paroda turėjo tarnaut i kaip 
papildoma - iliustruojanti me
džiaga. LGGRT centras buvo 
parengęs parodos katalogą bei 
visą kitą at i t inkamą paketą 
rezistencijos tema - diskusijų 
temas, papildomą medžiagą ir 
kt. Vien parodos parengimas 
kainavo apie 10,000 litų. 

R. Juknevičienė, kuri yra 
Tarpparlamentinių ryšių su 
Šiaurės Europos šalimis grupės 
narė. teigia, jog Skandinavijoje 
ypač domimasi pokario tema. 
Anot jos, pačių švedų iniciatyva 
buvo parengta ir švedų kalba 
išleista legendinio Lietuvos par

tizano Juozo Lukšos-Daumanto 
prisiminimų knyga „Part iza
nai", kurios 10,000 egzemplio
rių tiražas buvo labai greitai iš
pirktas ir dabar švedai rengia 
papildomą knygos leidimą. 

„Mes, nukentėję nuo sovie
tinės okupacijos, turėtume būti 
suinteresuoti baigti plėšyti 'ge
ležinę uždangą', kuri, kaip pasi
rodo, vis dar gali egzistuoti. Tuo 
labiau, kad su didžiuliu pasise
kimu ši paroda prieš porą metų 
apkeliavo Daniją ir šios parodos 
apie lietuvių rezistenciją pagei
davo patys švedai", teigia R. 
Juknevičienė. 

Itin jautriai į parodos atsisa
kymą sureagavo LGGRTC. Tuo 
tarpu Kultūros ministerijos 
sekretorius Rolandas Kviet-
kauskas, kuris vadovavo darbo 
grupei, sukurtai Geteborg kny
gų mugei pasiruošti, tikina, kad 
Lietuvos pokario istorija mugėje 
tikrai nebus pamiršta. 

Trečiadieni Vilniuje pradėtas fiksuoti pirmas Lietuvoje ilgiausio biliardo žaidimo rekordas. Šį projektą orga
nizuoja biliardo klubas ,,Pool House" kartu su Lietuvos rekordų agentūra „Factum" ir Lietuvos biliardo federa
cija. Prognozuojama, kad rekordo bus siekiama ilgiau nei parą. (ELTA) nuotr. 

Prezidentas V . Adamkus nespėjo 
atvykti j C. W. Bush priėmimą 

Lietuvių išeivija Didžiojoje Britanijoje 
rinks knygas britų kalėjimuose 

esantiems tautiečiams 

Bevizis režimas su JAV - ne 
anksčiau kaip po kelerių m e t ų 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -
Prezidentas Valdas Adamkus 
nedalyvavo antradienį New 
York JAV prezidento George W. 
Bush surengtame priėmime. 

Kaip pranešė Lietuvos radi
jas, V. Adamkus į numatytą ren
ginį nespėjo atvykti dėl vėlavu
sių lėktuvų skrydžių. 

Antradienį popiet i š Vil
niaus išvykęs V. Adamkus į 
New York skrido per Frank
furtą. 

G. W. Bush vardu surengtas 
priėmimas buvo skirtas Viršū
nių susitikimo dėl tūkstantme
čio tikslų įgyvendinimo ir Jung
tinių Tautų Generalines Asam
blėjos 60—osios sesijos daly
viams. Viršūnių susitikimo 
metu ketvirtadienį V. Adamkus 
perskaitys pranešimą, kuriame 
aptars Jungtinių Tautų reformą 
ir ateities uždavinius. 

Viešnagės New York metu 
V. Adamkus taip pat dalyvaus 

JAV ir Indijos renginyje, skirta
me Jungtinių Tautų Demokra
tijos fondui paremti. Frankofo-
nijos valstybių šalių vadovų 
susitikime, buvusio JAV prezi
dento Bill Clinton globalios ini
ciatyvos apskritajame stale. 

V Adamkus taip pat susi
tiks su Afganistano pirmuoju vi
ceprezidentu Ahmad Zia Mas-
soud. B. Clinton. Atviros visuo
menės instituto pirmininku, 
filantropu George Soros, daly
vaus JAV prezidento G. W. 
Bush, Gabono prezidento ir 
Švedijos premjero rengiamuose 
priėmimuose J T General inės 
asamblėjos dalyvių garbei. 

Penktadienį V. Adamkus ir 
jį lydinti delegacija išvyks į Či
kagą, kur pirmadienį Lietuvos 
vadovas dalyvaus Čikagos už
sienio reikalų tarybos forume 
..Demokratizacija: a r ji gali 
padaryti pasaulį saugesnį?". 

Londonas, rugsėjo 14 d (BNS) 
- Didžiojoje Britanijoje prasi
kaltę ir į kalėjimus pakliuvę 
Lietuvos piliečiai galės paįvai
rinti nelaisvės kasdienybę, skai
tydami lietuvišką žodį. 

Londono ir jo apylinkių lie
tuviams skirtas dvisavaitinis 
laikraštis „Infozona" kartu su 
Lietuvos ambasada skelbia lie
tuviškų knygų rinkimo akciją. 
Surinktos knygos bus perduotos 
į Didžiosios Britanijos kalėji
mus, kuriuose atlieka bausmę 
Lietuvos piliečiai. 

„Infozonos" pranešimu, 
Lietuvos ambasada reguliariai 
siunčia lietuvišką spaudą Jung
tinės Karalystes Kalėjimų de
partamentui, kuris ją persiun
čia įkalinimo įstaigoms. Tačiau, 
anot Lietuvos ambasados pir
mosios sekretorės konsuliniams 
reikalams Vilijos Jatkonienės, 
vien tik laikraščių neužtenka. 

Lietuviams, kurių Jungt inės 
Karalystės įkalinimo įstaigose 
vis daugėja, reikėtų įvairios te
matikos knygų. 

Laikraščio „Infozona" atsto
vo Remigijaus Kostrovicko tei
gimu, ši akcija reikalinga ne tik 
lietuviams kaliniams, bet ir jų 
tautiečiams laisvėje. Tai puiki 
galimybe pagerinti lietuvių 
įvaizdį Didžiosios Britanijos 
visuomenėje. Siųsdama knygas 
kalintiems tautiečiams, lietuvių 
bendruomenė parodys, kad ji 
yra organizuota ir rūpinasi vi
sais savo nariais. 

Tikslus britų įkalinimo 
įstaigose esančių Lietuvos piliečių 
skaičius nežinomas - šioje vals
tybėje galioja asmens duomenų 
apsaugos įstatymai. 

Akcijos rengėjai kviečia siųsti 
knygas Lietuvos ambasadai 
Londone arba (wvvw.infozona.co.uk) 
redakcijai. 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -
Bevizio režimo su JAV Lietuvos 
piliečiai gali tikėtis sulaukti ne 
anksčiau kaip po kelerių metų. 

Tai portalo „Delfi" sureng
toje interneto konferencijoje sa
kė JAV ambasados Vilniuje kon
sulas James Fellow. 

„Negaliu tiksliai pasakyti, 
kada galima tikėtis bevizio re
žimo, tačiau tai dar tikrai už
truks kelerius metus", į elektro
niniu paštu gautą klausimą at
sakė jis. 

Pasak jo, Lietuva jau atitin
ka kai kuriuos reikalavimus vi
zų režimui panaikinti - keičia
masi informacija, rengiamasi 
įvesti pasus su elektronine laik
mena, saugančia asmens bio
metrinius duomenis. 

Lietuvoje kol kas šie pasai 
išduodami tik diplomatams, bet 
ateityje juos gaus visi piliečiai. 

„Kitų reikalavimų įgyven
dinimas reikalauja daugiau lai-

Lietuva skirs ambasadorių Iranui 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -
Ministrų kabinetas trečiadienį 
pritarė Lietuvos ambasadoriaus 
skyrimui Irano Islamo Respub
likai ir dabar teikia ŠĮ siūlymą 
prezidentui. 

Pagal įstatymus ambasado
rius skiria ir atleidžia preziden
tas Vyriausybės teikimu. 

Numatoma, kad pirmuoju 

Tomo B a u r o I ELTAI nuotr 

po nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos ambasadoriumi taps 
Ankaroje reziduojantis ambasa
dorius Turkijai ir Uzbekistanui 
Vytautas Naudužas. 

Iranas jau yra paskyręs sa
vo ambasadorių Lietuvai, jis re
ziduoja Varšuvoje. 

Artimuosiuose Rytuose esan
tis Iranas yra vienas didžiausių 

naftos eksportuotojų. Šalyje gy
vena apie 68 mln. gyventojų, 
kurių maždaug pusė yra persai, 
ketvirtadalis - azerbaidžanie
čiai. 

Šiitų pakraipos islamas 
Irane yra valstybinė religija. 

I ranas ne kar tą sulaukė 
tarptautinės bendruomenės kri
tikos dėl branduolinės veiklos. 
Rugsėjo pradžioje Londone 
įsikūręs autoritetingas Tarptau
tinis strateginių studijų institu
tas paskelbė, kad Iranas, ku
riam dėl branduolinių ambicijų 
grasinama Jungt in ių Tautų 
'JT) Saugumo Tarybos sankci
jomis, po penkerių metų gali 
pasigaminti branduolinį ginklą. 

Iki 1978-1979 metų isla
miškosios revoliucijos Iranas 
buvo strateginis JAV sąjungi
ninkas regione, tačiau dabar 
neretai šalis apžvalgininkų va
dinama pagrindiniu Amerikos 
priešu. 

Jau daugiau nei 10 metų 
JAV kaltina Iraną terorizmo 
rėmimu ir mėginimu sukurti 
branduolinį ginklą. Dar 2002 
metais JAV prezidentas George 
W. Bush Iraną priskyrė „blogio 
ašiai". 

Lietuva 1993 metais atkūrė 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
turė tus diplomatinius santy
kius su Iranu, tačiau dvišalis 
bendradarbiavimas beveik ne-
vvksta. 

Bus kuriama efektyvi 
kompiuterizuota kultūros 

vertybių apskaita 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -

Vyriausybė posėdyje trečiadienį 
patvirtino Kultūros vertybių re
gistro nuostatus. 

Pagrindiniai šio registro 
tikslai - rinkti, kaupti, siste
minti, saugoti ir teikti duome
nis apie nekilnojamąsias ir kil
nojamąsias kultūros vertybes, 
sudaryti teisines sąlygas jų ap
saugai, pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba. 

Numatoma, jog registrą 
tvarkys Kultūros paveldo de
partamentas prie Kultūros mi
nisterijos. 

Didelį dėmesį ir valstybės 
lėšas ketinama skirti kuriant 
efektyvią kompiuterizuotą in
formacinę visų duomenų bazę, 
kultūros vertybių registro inte
gravimui į vieningą valstybės 
registrų sistemą. 

Anot pranešimo, tikimasi, 
kad sutvarkius kultūros pavel
do apskaitą bus galima spar
čiau pritaikyti įvairius objektus 
(dvarus, piliakalnius) turizmo, 
švietimo reikmėms. Sistemin
giau bus galima planuoti vidaus 
ir užsienio investuotojų projek
tus, paspartės kultūros paveldo 
objektų restauracija, pagerės 
priežiūra ir apsauga. 

Kadangi Kultūros vertybių 
registro duomenys-bus atviri, jų 

publikavimas elektroninėmis 
priemonėmis gali padėti saugoti 
tautos savastį, tautinį tapa
tumą. 

Teigiama, kad galimas tu
rizmo srautų pagausėjimas su
darys galimybes naujų darbo 
vietų kūrimui, aptarnavimo 
sferos plėtrai ir skatins šalies 
regionų vystymąsi. Visavertės 
informacijos apie kultūros ver
tybes prieinamumas užkirs ke
lią šiuo metu neretai iškylan
čioms teisinėms ir finansinėms 
problemoms. 

Meno galerijoje..Artima galerija" 
es Totorių gatvėje trečiadienį 

atidaroma naujausių žinomo foto
menininko Sauliaus Paukščio foto
grafijų paroda ..Lietuva šalia Lie
tuvos" Ekspozicijoje - apie 400 
portretų lietuvių, kuriems likimas 
leme gyventi už Lietuvos valsty
binės sienos - Punsko ir Seinų 
krašte Lenkijoje (Ki.TAi nuotr. 

ko - tur i sumažėt i nelegaliai 
pasiliekančių ir dirbančių JAV 
lietuvių skaičius" , pažymėjo 
JAV konsulas. 

Valstybė a t i t inka bevizio re
žimo su JAV reikalavimus, kai 
JAV imigracijos taisykles pa
žeidžia ne daugiau kaip 2 proc. 
atvykstančiųjų. 

Taip pat a tmestų prašymų 
išduoti vizas negali būti dau
giau kaip 3 procentai. Lietuvoje 
pastaruoju me tu JAV vizas 
atsisakoma išduoti apie 30 proc. 
besikreipiančiųjų. 

Konferencijoje dalyvavęs 
Užsienio re ikalų ministerijos 
Konsulinio depar tamento direk
torius Vaidotas Verba pažymėjo, 
jog Europos Sąjunga siekia, jog 
visoms Sąjungos narėms būtų 
taikomas bendras vizų režimas. 
Lietuva vienašališkai panaiki
no vizų režimą JAV piliečiams 
1994 metais. 

Vyriausybė - prieš 
išmokų didinimą 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) -
Vyriausybė nepritaria siūlymui 
nėščiosioms ir negaunančioms 
motinystes pašalpos moterims 
kiekvieną mėnesį skirti po 125 
litus (vieno minimalaus gyveni
mo lygio dydžio) išmoką, kuri 
būtų mokama nuo vaiko gimi
mo iki j a m sukaks treji metai. 

Ministrų kabinetas taip pat 
atmetė s iūlymą išmokas už 
vaikus gausioms šeimoms pa
didinti nuo 50 litų (0,4 MGL) 
iki 93,75 lito (0,75 MGL) per 
mėnesį. 

Taip Vyriausybe nuspren
dė, apsvarsčiusi liberaldemo-
kratų frakcijos narės Aldonos 
Balsienės pa reng tas Išmokų 
vaikams įstatymo pataisas. 

Vyriausybės išvadoje teigia
ma, kad 2006 metų ketvirtą 
ketvirtį bus pradėta tobulinti 
paramos gausioms šeimoms tei
kimo tvarka . 

Dabar nedirbančios nėščio
sios gauna 250 litų (2 MGL) 
vienkartinę pašalpą iki gimdy
mo. Jos. kaip ir kiekviena dir
banti moteris , kiekvieną mė
nesį gauna taip pat 93.75 lito 
(0,75 MGL) pašalpą iki vaikui 
sukanka treji metai. 

Jeigu pagimdžiusios nedir
bančios motinos šeima yra ne
pasiturinti , moteris gali pre
tenduoti ir į socialinę pašalpą. 
Dirbančiosios gauna motinys
tes išmokas iš ..Sodros". 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://wvvw.infozona.co.uk
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LIETUVIŲ TELKINIAI DAR VIENA LITUANISTINE MOKYKLA 
LOS ANGELES. CA 

Los ANGELES BALFAS 
ŠELPIA 

LIETUVOS VARGUOLIUS 
BALFas — Bendras Ame

rikos Lietuvių Šalpos fondas — 
įsteigtas Los Angeles mieste 
1944 m. spalio 15 d. Steigėjas 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas prel. Julius Maciejaus
kas. Pirmoji valdyba: prei. J . 
Maciejauskas, K. Lukšys, B. 
Starkienė, P. Žilinskas, J. Už
davinys . 

Los Angeles BALFo skyrius 
buvo vienas pirmųjų Amerikoje. 
Prel. J. Maciejausko dėka, jis 
buvo trečias skyrius, egzistuo
jantis nuo BALFo įkūrimo. 

Parapija visą laiką rėmė ir 
remia BALFo veiklą, renkant 
aukas varge esantiems lietu
viams, nepaisant kur jie gyve
na. Per tuos metus Los Angeles 
lietuviai tam kilniam tikslui 
suaukojo pinigais ir gėrybėmis 
šimtus tūkstančių dolerių. 

Nuo 1949 m. rudens į 
BALFo valdybą įėjo ir lietuviai, 
atvykę iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje. Tarp kitų ir Vladas 
Pažiūra, išbuvęs valdybos pir
mininku 35 m. 1989 m. lapkri
čio 19 d. minint BALFo 45 m. 
veiklos sukaktį parapijos salėje, 
jis staiga susirgo ir gruodžio 
mėnesio pradžioje pasitraukė iš 
pirmininko pareigų jas perduo
damas pavaduotojui Rimtautui 
Dabšiui. kuriam vadovaujant, 
kartu su BALFo direktore Al
fonsą Pažiuriene, naujoji valdy
ba toliau sėkmingai tęsia ir šį 
šaipos darbą. 

Pr is imenant 1945—1950 
metus, kai vyresniosios kartos 
lietuviai su vaikais buvo karo 

sugriautoje Vokietijoje be aiš
kios ateities, daugelis džiau
gėsi, kad nėra pamiršti, žinoda
mi, kad jais rūpinasi Amerikos 
lietuviai per BALFą. 

Lietuva, šiuo metu atgimusi 
nepriklausomam gyvenimui, 
yra panašioje padėtyje. Į ją su
grįžo ir grįžta buvę tremtiniai. 
Jie visi reikalingi mūsų nuo
širdžios pagalbos. 

BALFas turi didelę patirtį 
ir pasišventusių tam darbui 
žmonių. Reikia tik atverti jau
trias širdis ir gausiai aukoti. 
Balfininkai yra visada pasi
ruošę priimti aukas. 

Spalio mėnuo — aukų rinki
mo BALFui laikas. 

Ir šiais metais padėti Lie
tuvos varguoliams, Los Angeles 
spalio 16 dieną po Sumos, para
pijos salėje, rengia BALFo po
kylį. Meninę programą atliks 
visų mėgstamas, Los Angeles 
Vyrų kvartetas, akompanuojant 
muzikei Raimondai Apeikytei. 

Bus loterija, į kurią pra
šome atnešti dovanas. Bus ir 
kitų įdomybių. Stalus ir vietas 
iš anksto prašome užsisakyti, 
skambinant Aldonai ir Laimiui 
Venckams, tel. 310-393-2803. 
Aukojusiems 100 dolerių ar 
daugiau, duodami du garbės 
bilietai. 

Už jūsų dosnumą iš anksto 
dėkojame ir lauksime BALFo 
pokylyje. 

V y t a u t a s Šeš tokas 
BALFo Los Angeles skyriaus 

valdybos vardu 

Žurnalistų sąjungos 
Los Angeles skyrius 

Esu Žurnalistų sąjungos 
Los Angeles. CA. skyriaus 
pirmininke Sąjungai priklauso: 
Rūta Šakienė, Regina Gaspa-
ronienė, Vytautas Šeštokas , 
Ignas Medžiukas. I. Pakuc-
kicne, Stasė Pautienienė. Narių 
skaičius nėra gausus, vis tik 
pageidaut ina išsilaikyti t a ip , 
kaip yra. Kasoje, dar žurna
listės/redaktores Klevos Vi-
džiūnienės pastangomis užsi
likęs kapitalas, tebėra investuo
jamas Lithuanian Credit Union, 
Glendale. CA. 

Šis Žurnalistų sąjungos 
skyrius kažkada buvo gauses
nis. Losangeliečiai visada pa
sižymėjo gera literatūrine kal
ba: čia gyveno ir dirbo poetas 
Bernardas Brazdžionis, rašyto
jas publicistas Bronys Raila, 
tautinio meno ansamblių reži
sierius akt. Gasparas Velička, 
veikė Dailiųjų menų klubas . 
Paminėjau tiktai keletą iš šios 
buvusios dinamiškos veiklos. 
Medžiaga išsilaikiusi, net labai 
gerai: galima pajausti praeities 
veikėjų kultūrininkų idealizmą 
ir j uo gėrėtis dabar . Taigi , 
laikysime šį vertingą žurnaliz-
mo palikimą, naujos lietuvių 
bendruomenes nuošalėje. 

O bendruomenė jau persior
ganizavo naujų darbo metų aki
vaizdoje. Šv. Kazimiero parapi
ja tur i darbštų kleboną kun. 
Stanislovą Anužį. Parapija turi 
plačių meninių sugebėjimų 
muz. Viktorą Ralį. Lietuviu die

nų komiteto pirmininką. Los 
Angeles Lietuvių bendruome
nės apylinkės pirmininką. Šis 
antrosios kartos, gimęs jau šia
me krašte, lietuvis menininkas, 
vargonininkas yra paruošęs ir 
atlikęs, choro dalyvių gerai 
išugdytu pajėgumu, religinės 
klasikinės muzikos koncertus, 
Šv. Kazimiero parapija turi ir 
labai mielą vikarą kun. Tomą 
Karanauską, kuris klauso iš
pažinčių ir kitaip patarnauja 
tikintiesiems. 

Lietuvių bendruomenės Los 
Angeles apylinkė išsirinko sau 
patinkamą pirmininką spon
taniškai. Pataikė kaip pirštu į 
akį! Darius Udrys, ilgametis 
„Amerikos balso" transliacijų 
pranešėjas, redaktorius, sutiko 
perimti Los Angeles Lietuvių 
bendruomenės apylinkės pirmi
ninko pareigas. Šis jaunas 
intelektualas Lietuvių ben
druomenei labai reikalingas. 

Ši žinia sukėlė jaunuo
menės visuotinį džiugesį. Rug
pjūčio 26 dieną jaunimas tą 
įvykį atšventė Ramiojo van
denyno pakrantės paplūdimyje. 
Tenai šoko, pravedė žaidimus, 
dainavo iki vėlumos. Gal nieka
da šio vandenyno krantas nebu
vo toks ypatingas: jame viešėjo 
nemaža dalis etninės dvasios, 
kai palikę gimtąjį kraštą, 
einant laimės ieškoti, sutikome 
čia į save panašius... 

S tasė V- P a u t i e n i e n ė 

Ar esate kada klupoję kam
pe ant žirnių? Ne? O Fort 
Myers, Cape Coral ir Naples 
gyvenančių lietuvių vaikai visai 
neseniai tai išbandė. Žinoma, 
niekas jų nevertė to daryt, tie
siog rugsėjo 3 d. Fort Myers 
mieste, Florida, duris atvėrė 
šeštadienine lituanistine mo
kykla „Ąžuoliukas". Ji atidaryta 
JAV LB Cape Coral/Fort Myers/ 
Naples apylinkes valdybos ir 
vaikų tėvelių iniciatyva. Taigi, 
valdybos narės ir pajuokavo, 
įteikdamos mokytojai (šio ra
šinio autorei) papuoštą rykštelę, 
o kampe pabėrė žirnių, paaiš-
kindamos, kad taip Lietuvos 
mokyklose bausdavo neklau
žadas mokinius. Tiesą sakant, 
pabūgau, kad tai išgąsdins vai
kus, kurių dalis ir taip nesupra
to, kodėl jie turi eiti į mokyklą 
dar vieną dieną, kai tuo tarpu jų 
draugai amerikiečiai poilsiauja. 

Bet atsitiko priešingai. Po 
to, kai buvo pasakytos iškilmin
gos kalbos, pakeltos vėliavos, 
kai visi vaikai draugiškai per
kirpo juostą ir sugužėjo į klasę, 
kur ant stalų buvo padėti ne tik 
aplankai, popierius ir pieštukai 
kiekvienam vaikui, bet ir pui
kavosi didžiulis tortas su už
rašu „Ąžuoliukas", po to, kai į 
tortą buvo susmeigta tiek žva
kučių, kiek vaikų susirinko į 
mokyklą, ir kai tos žvakutės 
buvo užpūstos bei sudainuota 
„Ilgiausių metų!", pirmas klau
simas buvo: 

— Ar galima paklūpoti ant 
žirnių? 

Norinčių atsirado tiek, kad 
vaikai susirašė į eilę ir tam nau
dojo visas pertraukėles. 

O mokyklos vedėja Inga 
Balčiūniene, lietuviškos apy
linkės valdybos narės Giedrė 
Avellino ir Zita Sideriene šypso
josi ir visaip talkino man, nes 
pirmą dieną iš tiesų buvo ne
lengva. Vaikų susirinko 19 nuo 
3,5 iki 15 metų amžiaus, aišku, 
tiek klasės, tiek jų lietuvių kal
bos žinios nevienodos. O ir norai 
taip pat. Didžioji dalis greitai 
įsijungė į žaidimus, bandė skai
tyti, rašyti, aktyviai dalyvavo 
nusistatant mokyklos taisykles 
ir kitoje veikloje, bet pora vyres
niųjų vaikų, patempę lūpas. 

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e 
k a t a l i k i š k ą s p a u d ą 
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taip ir prasėdėjo nuošaly, at
seit, j iems čia nebus ką veikti. 
Bet smagu tai, kad nepatenkin
tų buvo tik vienetai ir kad visi 
vaikai daugiau ar mažiau kalba 
lietuviškai. Buvo ir tokių, kurie 
visai neblogai skaito ir rašo. O 
labiausiai džiugu, kad dauguma 
vaikų nusiteikę rimtam darbui, 
nori daug išmokti ir sužinoti, 
tad, pasitarusios su mokyklos 
vedėja, nusprendėme, kad vai
kus mokysime abi: ji dirbs sū 
jaunesnia is vaikais, o aš su 
vyresniaisiais. Savo lietuviškoje 
apylinkėje turime ir puikią mu
zikantę Zitą Vaičiūnienę, kuri 
jau pirmą dieną organizavo lie
tuviškus žaidimus ir l iaudies 
šokius. J i mielai pažadėjo ir to
liau mokyti vaikus liaudies šo
kių, dainų ir žaidimų. Įdomiau
sia, kad žaidė ir šoko net ir 
nepatenkintieji vaikai, gal to
dėl, kad jie buvo įpratę tai dary
ti j au nuo įsimintinos 2004 
metų lapkričio 21 dienos, kuo
met pirmą kartą kartu su ma
momis susirinko parke . Tie 
susitikimai ir lietuviški žaidi
mai parkuose dar nebuvo t ikra 
mokykla, bet tai buvo gera 
pradžia. 

Tuo pat metu ruošėmės rim
tos mokyklos darbui — ieško
jome patalpų, pedagogų, o svar
biausia, reikėjo išmokti viską 
padaryti kitoje šalyje, kur, aiš
ku, veikia savi įstatymai ir tai
syklės. Visa tai reikėjo sužinoti. 
Nemažai seniai Amerikoje gyve
nančių lietuvių tuomet mums 
t ikrai daug ką paaiškino ir 
padėjo. Ir labai skaudu būdavo, 
kai kar ta is vietoj dalykiško 
patarimo bei palaikymo, mums 
pamokomu tonu kalbėdavo apie 
tai, kad kažkur kiti. va. ilgai 
ieškojo patalpų ir dar kažką da
rė ne taip, tarsi norėdami ne
tiesiogiai pasakyti, kad ir mes 
esame paprasčiauisi nevykėliai. 

Nežinau, gero ar blogo norė
dami taip darė, bet, ma ty t , 
nepagalvojo, kad mūsų lietuviš
ka apylinkė tik įsisteigė, kad ją 
įkūrėme mes, visai nesenia i 
atvykę į JAV, ir kad mums gal
būt tikrai reikia šiek tiek dau
giau laiko, kad viską išsiaiškin
tume ir suprastume. Tikriausiai 
tie žmonės savo rankomis nie

kada nesteigė mokyklos sveti
moje šalyje ir dar ten, kur jos 
niekada nebuvo. 

Bet visos nuoskaudos užsi
miršta, kai sulauki pagalbos, 
kurios net nesitikėjai. 

Būdama Lietuvoje š.m. ba
landžio mėn., užsukau į Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentą. Pasirodo atsidūriau 
t inkamu laiku tinkamoje vieto
je. Darbuotojai labai maloniai 
išklausinėjo apie mūsų lietu
višką apylinkę, mokyklos kūri
mą, daug ką patarė, padovanojo 
keletą knygų ir įrašų, o po to 
pakvietė į seminarą „Lituanis
tinis švietimas užsienyje", kuris 
gegužės 3-6 d. vyko Trakuose. 
Būtent ten pagaliau tiksliai iš
siaiškinau, ką ir kaip reikia 
daryti kuriant lituanistinę mo
kyklą užsienyje, susipažinau su 
net iš 12 šalių atvykusiomis mo
kytojomis, t a rp kurių sutikau 
dvi lietuves pedagoges iš JAV — 
Marytę Sandanavičiūtę-Xew-
som ir Aušrelę Sakalaitę. Pa
aiškėjo, kad Marytė Newsom 
yra JAV LB Švietimo tarybos 
narė. Ji ne tik paaiškino, kaip 
reikia kurti lituanistinę mokyk
lą JAV bei davė daug Įdomios ir 
naudingos medžiagos, bet ir 
pakvietė dalyvauti lituanistinių 
mokyklų mokytojų kursuose 
Michigan valstijoje Dainavoje 
š.m. rugpjūčio 7-14 d. 

Tai, kas vyko Dainavoje, iš
ties buvo nepakartojama. įdo
mios ir naudingos paskaitos, 
parodomosios pamokos, daug 
metodinės medžiagos ir knygų, 
kurias galėjome įsigyti. Be viso 
to ir patys dainavome, šokome, 
vaidinome, o kiekvieną vakarą 
vyko vienas už kitą įdomesni 
renginiai. O kur dar nuostabi 
Dainavos gamta su gražuoliu 
Spyglio ežeru... 

Bet svarbiausia, čia sutikau 
visą būrį pedagogų, dirbančių 
lituanistinėse mokyklose JAV. 
Visą savaitę su šiais nuosta
biais žmonėmis dalijomės darbo 
patirtimi ir išsiskyrėme tikrais 
draugais. 

I Floridą grįžau pilna su
manymų ir idėjų, tikrai žinoda
ma, ką turiu daryti, ir jaudinda
masi, kad viskas tikrai pavyktų. 
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diena. 9 valanda ryto, šeštadie
nis. Švytintys tėvelių, lietu
viškos apylinkės atstovų, moky
tojų veidai ir užmiegotos vaikų 
akelės... 

Skardžiai nuaidi skambu
tis, skelbdamas pamokų pra
džią... Nuo šiol jis kiekvieną 
šeštadienį kvies vaikus nepa
miršti savo gimtosios kalbos ir 

savo tėvynės Lietuvos. Ir tikiu, 
kad vaikų akelės pagaliau su
žibės džiaugsmu ir noru kuo 
daugiau išmokti ir sužinoti. 

Danutė Balčiūnienė 
Ąžuoliuko" lituanistinės 

mokyklos mokytoja, JAV LB 
Cape Coral/Fort Myers/Naples 

apylinkės pirmininkė 

ARGENTINA 

Pasaulio lietuvių pirmininkų suvažiavimo santrauka 
pagal ALJS matymą 

Liepos mėnesį, tiksliau nuo 
7 iki 10 dienos. Trakuose įvyko 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkų suvažiavimas, ku
riame Pietų Amerikos, Šiaurės 
Amerikos bei Rytų Europos jau
nimo sąjungų pirmininkai bu
vome pakviesti dalyvauti klau
sytojų teisėmis. 

Suvažiavimą organizavo 
PLB ir jame dalyvavo per 70 
žmonių iš viso pasaulio. Tuo 
pačiu metu, tame pačiame mies
te PLJS organizavo Europos 
Lietuvių jaunimo sąskrydį. 

Argentinos Lietuvių jauni
mo sąjungai (ALJS) atstovavo 
jos dabartinis pirmininkas: 
Juan Ignacio Fourment Kal
velis. Be to, suvažiavime daly
vavo ir Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos atstovas Santiago 
Butkus bei Argentinos Lietuvių 
organizacijos, spaudos tarybos 
ir ALOST atstovas Julio Mičiu-
das. 

Suvažiavimo atidarymas 
įvyko ketvirtadienį — liepos 7 
dieną PLB pirmininko Gabrie
liaus Žemkalnio pasveikinimo 
kalba. Taip pat susirinkusius 
pasveikino TMID, direktorius 
Antanas Petrauskas bei pre
latas Edmundas Putrimas. PLB 
vicepirmininkas ir Lietuvos 
Vyskupu konferencijos deie-
gStSfl užsienio lietuvių ka t i 
bkamS 

Kaip praeitais metais Birš
tone, taip ir šiais metais Tra
kuose, pagrindinė šio suvažiavi
mo tema buvo lietuvių emigraci
ja, pateisinama sotesnio gyveni
mo bei geresnių darbo sąlygų 
ieškojimu. 

Su dideliu rūpesčiu į tai 
atkreipėme dėmesį, nes dauge
lis išvykstančiųjų yra jaunimas , 
kuris emigruoja į Airiją, Ispa
niją. Didžiąją Britaniją, Nor
vegiją. Šiaurės Ameriką ir Ka
nadą. Būtent del šios prie
žasties minėtų kraštų atstovai 
išdėstė savo mintis, savo nu
veiktus darbus, vis galvodami, 
kaip naujus emigran tus pri
t raukti į jų lietuvių bendruo
menes. Prof. E. Aleksandra
vičius „Išeivijos lietuvių kultū
ros instituto direktorius, pra
vedė konferenciją. „Ar ver ta 
būti lietuviu9" 

Šios pirmos dienos pabaigo
je mus aplankė Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona, pasakė 
trumpa kalbą, sveikino visus ir 
padėkojo už darbą. Tuo pačiu 
paaiškino apie dabart inę Lie
tuvos politinę padėtį. Mūsų 
posėdžių dieną baigėme prie 
stalų, nukrautų gardžiais lietu
viškais valeiais ir eerimais. 

Penktadienį dalyvaujančių 
kraštų atstovai išsiskirstė į gru
pes pat;al dabartines tur imas 

problemas, pateikdami savo 
kraštų bendruomenių bei jauni
mo sąjungų padėtį. 

Argentinos bei Pietų Ame
rikos atstovai išdėstė savo 
rūpesčius, ypač dėl lietuvių kal
bos mokymo ir jos išlaikymo 
savo bendruomenėse. Tuo pačiu 
visi dalyviai buvo supažindinti 
su mūsų krašto jaunimo sąjun
gos veikia. 

Kalbant apie jaunimą, dis
kutavome apie 9-ojo Pietų Ame
rikos Lietuvių jaunimo suvažia
vimo planavimą, kuris įvyks 
Urugvajuje. 2006 m. sausio mė
nesį. Tuo tarpu buvo proga susi
tikti su įvairių kraštų jaunimo 
sąjungų pirmininkais bei atsto
vais, kuriuos informavome bei 
kvietėme dalyvauti pagrindi
niame Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo renginyje. Kalbėjome ir 
apie kitą Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą — Kanada 2006 
— birželio-liepos mėnesį To
ronto. Montreal bei Hamilton 
miestuose. 

Vakare kalbėjo Živilė Ma
kauskienė, „Pasaulio lietuvio" 
redaktorė, Bronius Makauskas 
— PLB vicepirmininkas. Ja ras 
Alkis — PLB vicepirmininkas 
bei Roberto Ibarra Vėtą — PLB 
vicepirmininkas, kuris pristatė 
dabartin*.' Pietų Amerikos Hetu-
v;u padėti bei šiuo metu vvks 
tančia įvairiapusiška bei ak 

tyvią jų veiklą. Darbo dienos 
pabaigoje susirinkime dalyvavo 
profesorius Vytautas Lands
bergis, kuris išsamiai papasako
jo apie dabartinius Lietuvos ir 
Rusijos santykius. 

Gabrielius Žemkalnis pri
statė būsimąjį Pasaulio lietuvių 
bendruomenės XII seimą. 

Šeštadienį įvyko Europos 
jaunimo sąskrydžio ir PLB 
pirmininkų suvažiavimo atsto
vų susirinkimai. 

Vakare dalyviai mėgavosi 
ekskursija po Trakus (į Nacio
nalinį istorijos parką) ir į pir
mąją Lietuvos sostinę Kernavę, 
kurioje kaip tik vyko uAmatų 
dienos". 

Darbo diena baigėsi lietu
viškoje aplinkoje, prie gausiai 
gėrimais ir maistu nukrau tų 
stalų, čia taip pat šokome 
polkas ir kitokius lietuvių etno
grafinius žaidimus ir šokius. 

Paskutinė diena prasidėjo 
analize bei kiekvieno PLB 
valdybos nario pasisakymu apie 
šio suvažiavimo rezultatus. 

PLB vicepirmininke Liuda 
Rugieniene skaitė pranešimą 
apie „Pasaulio lietuvių ben
druomenės viziją". Šio svarbaus 
suvažiavimo pabaigoje Gabrie
lius Žemkalnis ištarė atsisvei
kinimo žodžius ir išsiskirstėme 
;k; k i t o s u v a ž i a v i m o 

D e i lietUVU Kalbos i s iai kv-

mo gavome ir atvežėme daug 
naudingos bei reikalingos me
džiagos, kurią netrukus platin
sime bei išdalinsime ją visoms 
mūsų krašto bendruomenėms. 

Taip pat tarėmės dėl sti
pendijų skyrimo lietuvių kalbos 
mokymuisi, tuo siekdami su
kelti kuo didesnį jaunimo su
sidomėjimą mokytis ir išlaikyti 
mūsų senelių kalbą. 

Akivaizdu, kad šis suvažia
vimas leido mums susipažinti 
su kitų bendruomenių atstovais 
ir tuo pačiu supažindinti juos su 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimu, kuriame kraš
te jie bevyktų, mielai informa
vome ir kvietėme į šį svarbų 
renginį. Gavome iš Europos 
šalių teigiamus atsakymus ir 
daug noro jame dalyvauti. Buvo 
kalbėta ir su PLJS atstovais dėl 
galimybių gauti daugiau vietų į 
ateinantį PLJ Kongresą, bet 
vėliau. 

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis 

Argentinos Lietuvių jaunimo 
sąjungos krašto valdybos 

pirmininkas 

Sant iago Butkus 
Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjungos valdybos 
vicepirmininkas. 

Pietų Amerikos atstovas 

mailto:redakcija@draugas.org
http://raugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.ArcherAve.Sfe.5r6
http://www.illinotspajn.cxxn


JAV LB XVI I T A R Y B O S 
TREČIOJI SESIJA JAU ČIA 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 15 d., ketvir tadienis 

Sesija šaukiama 2005 m. 
rugsėjo mėn. 23-25 d. Novi, 
Michigan. Ta proga Tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regina 
N a r u š i e n ė sutiko atsakyti 
keletą klausimų. 

— P r a d ė k i m e nuo gal 
maž iaus io s , bet svarbios 
detalės . Skaitydamas numa
tytą darbotvarkę, nustebau, 
kad sesijos posėdžiai vyks 
Sheraton, Detroit , Novi vieš
butyje, o ne Dievo Apvaizdos 
l ietuviu parapijos Kultūros 
centre. Tačiau tame Kultū
ros cen tre numatytos dvi 
vakar inės programos . Ar 
galėtumėte paaiškinti? 

— J a u kuris laikas tarybos 
sesijos vyksta viešbučiuose. Se
sijos tęsiasi ne tik vieną dieną, 
bet keletą dienų. Tarybos nariai 
atvažiuoja iš visos Amerikos 
vietovių. J iems reikia nakvynės 
ir maisto aprūpinimo. Daugu
ma mūsų lietuvių centrų neturi 
galimybių suteikti visą patar
navimą. Be to, transportas pir
myn ir atgal yra per brangus, ir 
daug laiko sugaišina. Kadangi 
Detroit tur i lietuvių Kultūros 
centrą, susipažinimo vakaras 
su programa, šv. Mišios ir šeš
tadienio bendra vakarienė su 
labai įdomia programa įvyks 
lietuvių parapijos Kultūros 
centre. Sesijos rengimo komite
tas, žinodamas vietines gali
mybes ir kainas, padarė spren
dimą, kuri vietovė sesijai ir jos 
nariams geriau tinka. 

— Įvyks trečioji XVII 
Tarybos sesija. Ar ji kuo 
skirsis nuo dviejų pirmųjų 
sesijų? 

— Ši yra paskutinė XVII 
Tarybos metinė sesija. Pavasarį 
rinksime naujus XVIII Tarybos 
narius. Atidėti sprendimai turi 
būti atlikti. Reikia pasiruošti 
būsimiems rinkimams. Turė
sime nuspręsti JAV LB atsto
vavimo būdą PLB seime ir gal 
net išrinkti mūsų atstovus. 
Kadangi LR Seimas pratęsė LR 
Seimo ir JAV LB komisijos 
veiklą iki 2008 metų, mums 
reikia po 10 komisijos metų 
peržiūrėti šios komisijos sudėtį. 
paskirtį, veiklos apimtį bei ga
limybes. 

— Darbotvarkėje matyti 
daug „virtuvinių" LB rei
kalų. Tai suprantama ir 
reikalinga. Ar bus kas nors 
nee i l in io , sudominanč io ir 
p la te sn ius b e n d r u o m e n ė s 
sluoksnius? 

— Žinoma1 Apvalaus stalo 
diskusijos apie LR Seimo ir JAV 
LB komisiją turėtų būti visiems 
įdomios. Šiose diskusijose daly
vaus ne vien tik komisijos 
kopirmininkas Vytas Maciūnas 
ir Algimantas Gečys, buvęs JAV 

LB Krašto valdybos pirmi
ninkas bei vienas iš šios komisi
jos steigėjų, bet ir mūsų du 
svečiai iš Lietuvos. Tai Europos 
parlamentaras ir buvęs tautos 
vadas prof. Vytautas Lands
bergis ir Seimo narys Arminas 
Lydeka. Pastarasis buvo ir lie
ka šios komisijos narys. Jis va
dovavo Seime, pravedant pilie
tybės įstatymo pakeitimą, lei
džiantį naujiems imigrantams, 
priėmusiems Amerikos piliety
bę, išlaikyti Lietuvos pilietybę. 
Susipažinimo vakare penkta
dienį bus visiems galimybė pa
bendrauti, pasikalbėti bei pa
sitarti. Šeštadienį, 7 vai. va
kare, Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje bus šv. Mišios. Po to 
bendra vakarienė. Mūsų garbės 
svečias yra prof. Vytautas 
Landsbergis, kuris atliks visą 
vakaro programą, net ir me
ninę. 

— Ar t a rybos sesijos po
sėdžiuose gali dalyvauti ir 
LB vadovaujantiems orga
nams nepriklausanti visuo
menė? Jei gali, tai kokiomis 
sąlygomis? 

— Tarybos sesijos yra atvi
ros. Sesijoje balsą turi tik tary
bos nariai, tai publika gali tik 
klausytis ir pateikti savo nuo
monę ar pageidavimus savo 
tarybos atstovams. Norint daly
vauti susipažinimo vakare ar 
šeštadienio bendroje vakarienė
je bei valgyti pietus viešbutyje, 
dalyviai turi iš anksto užsire
gistruoti ir užsimokėti mokestį. 

— Jūsų manymu, kuriuo
se programos punktuose jie 
būtų ypatingai laukiami? 

— Sakyčiau, susipažinimo 
programoje penktadienio va
kare ir bendroje vakarienėje 
šeštadienio vakare. 

— Ar norintieji dalyvauti 
apie tai kam nors turi iš 
anksto pranešti, ar kur už
siregistruoti? 

— Norint dalyvauti ir užsi
registruoti, prašome kreiptis į 
sesijos ruošimo komitetą. Ko
miteto pirmininkė yra Liuda 
Rugienienė. Registraciją vykdo 
Algis Rugienius. Jiems galite 
skambinti telefonu 248-642-
7049, kreiptis paštu 3620 
Burning Tree Drive, Bloomfield 
Hills. Michigan 48302 arba 
elektroniniu paštu — 

rugienius@comcast.net 
— Taryba yra vyriausias 

JAV LB sprendžiamasis 
organas. Kas tarybą sudaro 
ir kaip į ją patenkama? 

— JAV LB tarybą sudaro 
JAV LB tarybos nariai, kuriuos 
trejiems metams JAV LB tai
syklėse nurodyta tvarka renka 
JAV lietuviai lygiu, tiesioginiu 
ir slaptu balsavimu ir JAV LB 

JAV LB XVII Tarybos prezidiumo pirm. Regina Narušienė. 

apygardų pirmininkai. JAV LB 
tarybos skaičių nus t a to vei
kianti JAV LB taryba. Ši taryba 
nuspręs, kiek tarybos narių bus 
renkami kitoje taryboje. Šioje 
taryboje yra 60 rinktų narių. 
Šie nariai yra išrenkami ben
druomenės nar ių , pagal JAV 
LB rinkimines apygardas. Bal
savimas vykdomas JAV LB apy
linkėse. Apskaičiavus propor
cingai atskiroms JAV LB apy
gardoms JAV LB narių skaičių, 
JAV LB tarybos nariais tampa 
iš eilės daugiausia balsų JAV 
apygardose gavę kandida ta i . 
Kiti tarybos nar ia i yra apy
gardų pi rmininkai , kuriuos 
išrenka apygardų suvažiavi
mas. Šiuo metu yra 10 apy
gardų mūsų JAV LB. Šioje tary
boje yra 69 nariai , o ne 70, 
kadangi viena narė tu r i du 
mandatus. Kandidatu į JAV LB 
tarybą gali būti kiekvienas, ne 
jaunesnis ka ip 18 metų am
žiaus, JAV LB apylinkėje re
gistruotas ir LB teises turintis 
asmuo. Kandidatą ar kandida
tus į JAV LB tarybą JAV LB 
apygardos r ink imų komisijai 
gali siūlyti, ne mažiau kaip 10 
tos JAV LB apygardos ribose 
registruotų asmenų. 

— Kartais pas ig irs ta bal
sų, kad JAV LB taryba su
s ideda i š v i s p e r r e n k a m ų 
žilagalvių an tros io s bangos 
atstovų ir t o d ė l neatstovau
ja v is iems l i e tuv iams . Kiek 
tame t iesos? Apytikriai , kiek 
dabartinėje taryboje yra pir
mąją kadenc i ją bebaig ian
čiųjų n a r i ų , j a u n e s n i ų 40 
metų a m ž i a u s tur inč ių as
menų, k iek treč ios ios ban
gos atstovų? 

— Taip ka lban tys nesu
pranta nei demokratinio proce
so, nei JAV LB veiklos struk
tūros. Bendruomenės nariai iš
renka savo tarybos narius. Ben
druomenę sudaro JAV gyvenan
tys lietuviai. Mišrių šeimų ne 

lietuvių kilmės sutuoktinėms 
pusėms pageidaujant, j iems 
suteikiamos JAV LB nario 
teises. Rinkėjai paprastai renka 
daugiausia patyrusius, protin
gus bei garbingus asmenis. 
Noriu priminti, kad JAV LB 
nėra Jaunimo sąjunga. Ši 69 
narių taryba yra šiokia: 

antrosios bangos atstovai — 
44 nariai: 

trečiosios bangos atstovai 
— 5 nariai; 

pirmos bangos vaikai ir 
anūkai — 2 nariai; 

antros bangos vaikai, jau 
negimę Lietuvoje — 17 narių: 

maždaug 40 metų ar jau
nesni — 8 nariai; 

pirmąją kadenciją baigian
čių narių — 23 nariai (tai treč
dalis). 

— Aišku, būtų n e r e a l u 
m a n y t i , k a d darban j ung ia 
m a s i n u o v i r š a u s , n u o na rys 
t ė s a u k š č i a u s i a m e JAV LB 
o r g a n e — t a r y b o j e . Ka ip 
m a ž i a u a k t y v ū s l i e tuv ių 
b e n d r u o m e n ė s n a r i a i gal i 
p l a č i a u suž ino t i a p i e JAV 
L B ve ik l ą ir p r o g a s jo je 
dalyvauti? 

— JAV Lietuvių bendruo
menė turi savo interneto sve
ta inę: www. jav lb .org Kvie
čiame skaityti mūsų lietuvišką 
ir anglišką („Bridges") spaudą, 
klausyti mūsų radijo programų, 
žiūrėti Amerikos lietuvių tele
viziją ir ypač dalyvauti savo 
apylinkių ir bendruomenės 
renginiuose. 

— Ką dar n o r ė t u m ė t e 
p a s a k y t i š io d i e n r a š č i o skai
t y t o j a m s ? 

— Kviečiame visus dalyvau
ti mūsų lietuviškame gyvenime 
ir bendruomenės veikloje. 

— Ačiū už pokalbį , su
t e i k t ą informaci ją ir sėkmės 
tarybos t reč io je sesijoje. 

Kalbėjosi 
R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

DANUTE BINDOKIENE 

SUKURE NERASOJANTĮ STIKLĄ 
Padengus stiklą skaidria 

polimero plėvele ant jo nesi-
kaups maži vandens lašeliai, 
nes jie jungsis į vientisą, taip 
pat skaidrią, pievelę. Tokiu 
būdu automobilių langai, vei
drodžiai vonios kambariuose ir 
akiniai būtų apsaugojami nuo 
rasojimo. .Vandeniui niekaip 
negalima sutrukdyti konden-
suotis ant paviršiaus. Tačiau 
įmanoma sukurti paviršių, ant 
kurio vanduo pasiskirstys ir 
sudarys ploną plėvelę — tai yra 
ideali apsauga nuo rasojimo. 
Ant paviršiaus vandens būtų, 
bet jo nebūtų matyti", — sakė 
Massachusset ts technologijų 
instituto (JAV) chemikas Mi-
chael Rubner, kurio vadovauja
ma grupė sukūrė polimerinę 
nuo rasojimo saugančią dangą 

Rasojimas susidaro tada. 
kai ant šalto paviršiaus konden-
suojasi garai ir dėl vandens 
paviršiaus įtempimo susidaro 
mažučiai lašeliai. Sąveika tarp 
vandens molekulių yra stipres
ne nei tarp vandens ir oro, todėl. 

siekiant padidinti kontaktų 
tarp vandens molekulių skaičių, 
susidaro sferiniai lašeliai. Tokiu 
būdu mažiau vandens mole
kulių turi sąveikauti su oru. 

Tačiau vandenį taip pat 
traukia stiklas, o jei ši trauka 
sustiprinama, tai ji gali nugalėti 
paviršiaus įtempimo jėgas. 
Ankstesnės nuo rasojimo sau
gančios dangos buvo gamina
mos iš titano dioksido, kuris 
sustiprina sąveika tarp vandens 
ir stiklo. Tokiu būdu taip pat 
nugalimos paviršiaus įtempimo 
jėgos ir vanduo pasiskirsto 
sudarydamas plėvelę. 

Kad veiktų titano dioksido 
danga, ji visų pirma turi būti 
apšviečiama ultravioletine švie
sa, o tai reiškia, kad tamsoje ji 
veiktų neilgai. Be to, šios dan
gos jau po maždaug trijų mėne
sių nustoja veikti, sake tokias 
dangas kūręs Louisiana tech
nologijų universiteto (JAV) che
mikas Jurij Lvov. 

Tuo tarpu M Rubnor ir įg 
kolegos Bob Cohen sukurta 

danga veikia bet kokiomis sąly
gomis ir ne t rumpiau nei metus, 
tvirtina išradėjai . Jų dangos 
paslaptis — sąveikos tarp van
dens ir pavi rš iaus didinimas 
dviem mechanizmais, o ne vie
nu, sakė naujame tyrime neda
lyvavęs J. Lvov: „Didžiausias jų 
pranašumas — paviršiaus che
mijos pakeitimo ir paviršiaus 
architektūros pakeitimo kombi-
navimas". 

Naujoji superhidrofil inė 
danga s u k u r t a iš t r imatės 
neigiamo krūvio hidrofilinių 
polimeru matricos, kurios tūrį 
padidina stiklo nanodalelės ir 
mažučiai oro burbuliukai. Todėl 
gaunamas š iurkš tus paviršius, 
padidinantis su vandeniu są
veikaujančio stiklo paviršiaus 
plotą, o tai savo ruožtu didina 
sąveika tarp stiklo ir vandens ir 
padeda nugalėti dai; paviršiaus 
įtempimo jėgos. Todėl ant tokio 
paviršiaus sus idarantys lašeliai 
yra plokštesni ir su laiku sufor
muoja vientisą pievelę. 

Paviršius pasižymi ne tik 

pageidaujamu cheminiu, bet ir 
fizikiniu poveikiu — polimero 
matricoje esantys oro burbu
liukai padeda suskaidyti la
šelius į t raukdami vandenį į 
vidų. jie veikia kaip kempine. 

Chemikai naują paviršiaus 
dangą išbandė, ja iki pusės 
padengdami stiklo plokštelę, 
kurios dalis liko neapdorota. 
Vėliau šis stiklas buvo paliktas 
garų pilnoje vonioje. Padengta Į 
stiklo dalis liko skaidri, o neap-
dorota dalis aprasojo. 

Superhidrofilines dangos | 
gali būti modifikuojamos taip, 
kad atliktų visiškai priešingą 
poveikį. Tokiomis plėvelėmis 
padengti langai butų savaime 
nusivalantys — ant jų susi
darantys lašeliai didėtų tol, kol 
pradėtų ristis žemyn, tuo pačiu 
sur inkdami ant paviršiaus 
susikaupusį purvą. 

Mokslininkų teigimu, lygiai 
taip pat nusiplauna ir lotoso 
lapai. 

(Elta) 

JAV prezidento „mea kulpa / / 

Prieš porą dienų JAV prezidentas pagaliau 
pasakė tai, ko niekad iki šiol nėra pa
sakęs. Atsiliepdamas į vis garsiau meta

mus kaltinimus, kad Vašingtonas ,.sumovęs" 
pagalbą uragano „Katrina" nusiaubtoms vieto
vėms, jis pripažino, kad ne viskas vyko taip. 
kaip turėjo vykti, tad už visus nesklandumus 
..kaltę prisiima pats". Be abejo, jam buvo sunku 
ištarti save, o tuo pačiu ir visą sostinės biu
rokratiją, apkaltinančius žodžius, bet tai pasa
kyti būtinai reikėjo, nes per kelias pastarąsias 
savaites pasitikėjimas prezidentu stipriai slys
telėjo žemyn. Ne tik demokratai reiškė savo ne
pasitenkinimą prez. Bush vadovavimu, ypač 
šios krizės metu, bet 10 proc. respublikonų taip 
pat įsijungė į priekaištų chorą. 

Tokio kaltės prisiėmimo, atrodo, nebuvo 
tikėtasi. Prezidento kalba nustebino ne tik žur
nalistus, bet ir politikus. Negana to, paklaus
tas, ar apskritai valstybė yra pasiruošusi di
desnių nelaimių bei netikėtumų atvejams, prez. 
Bush į klausimą tiesiogiai neatsakė. Jo taip 
dažnai kartoto optimizmo, kad „viskas bus 
gerai, mes esame pasiruošę pasirūpinti savo gy
ventojais", šį kartą, deja. neišgirdome. Pre
zidentas nėra naivus. .,Katrina" akivaizdžiai 
parode, kad Amerika yra labai pažeidžiama tiek 
gamtos šėlsmo, tiek, be abejo, ir teroristinių iš
puolių. Ypač nesaugūs yra didieji miestai, jeigu 
prireiktų staiga evakuoti gyventojus ar suteikti 
pirmąją pagalbą nukentėjusiems. 

..Katrina" daugeliui atidarė akis ir galbūt 
suteikė, tiesa, labai skaudžią, bet naudingą pa
moką: būtina iš pagrindų peržiūrėti ir atitinka
mai pertvarkyti pagalbos teikimą, visų pirma 
parenkant t inkamą šiai programai vadovą. 
Vien dėl to, kad asmuo pažįsta aukštose val
džios pareigose sėdintį bičiulį, nėra pakanka
mas kriterijus tokioms atsakingoms pareigoms. 

Meksikos įlankos pakrančių tragedija taip 
pat iškabino pačius nešvariausius Amerikos 
skalbinius ant tvoros, kur visas pasaulis juos 
gali matyti. Daugelis vidurio, šiauresnėse ar ry
tinėse valstijos gyvenančių amerikiečių nedaug 
žino apie New Orleans miesto ir apskritai pie
čiausių valstijų gyvenimą. Jeigu tenka apsi

lankyti New Orleans mieste, paprastai lanko
mi įdomiausi, linksmiausi rajonai, pramogų vie
tos ir namo parsivežami gražūs įspūdžiai. Da
bar jau žinome, kad apie trečdalis miesto žmo
nių gyveno labai vargingai — žemiau skurdo 
ribos, bet turistai į tuos skurdžių rajonus retai 
užklysdavo. Ir ne tik New Orleans mieste, bet 
Mississippi, Louisiana, Alabama ir kitose 
aplinkinėse valstijose to skurdo buvo per akis: 
daug lūšnų, daug bedarbių, o tuo pačiu — 
apatiškų, jokios geresnės ateities nesitikinčių 
žmonių. ,.Katrina" nuo žemės paviršiaus nu
plovė turtingos, visko pertekusios Amerikos 
įvaizdį ir pasauliui parode, kad po tuo įvaizdžiu 
slepiasi nelabai patrauklūs klodai. Kai prezi
dento motina Barbara Bush netikėtai išsitarė, 
kad, net laikinose prieglaudose susigrūdę, 
žmonės turi „daugiau, kaip bet kada turėjo", 
jos žodžiais daugelis pasipiktino. Visgi ji pasakė 
ir daug tiesos. Pagaliau tais žmonėmis kažkas 
pradėjo rūpintis: rasti darbą, pastogę, vaikams 
mokyklą. Kai kurie į savo gimtąsias vietoves 
tikrai negrįš, nes kitur galės gyvenimą pradėti 
iš naujo — saugesnį, geresnį. 

Mes, be abejo, galime suprasti staigaus vis
ko praradimo skausmą. Mūsų tėvai ir seneliai 
karo bei bolševikų pavojaus išvyti iš savo 
tėvynės taip pat daugiausia tuščiomis ran
komis. Jie suprato, kad svarbiausias turtas yra 
gyvybė, saugumas, o visa kita — ilgainiui vėl 
galima įsigyti. Kiek žinome lietuvių šeimų, 
kurios ..neturi praeities", t.y. neišsivežė iš 
Lietuvos jokių dokumentų, šeimos nuotraukų, 
svarbių daiktų, kuriuos galėtų perduoti savo 
vaikams, vaikaičiams. Net dabar, grįžę pa
viešėti į laisvą Lietuvą, jau vargiai gali ką rasti, 
nes buvo išdraskytos kaimo sodybos ar miesto 
gyvenvietės. O vis dėlto žmonės išliko, susikūrė 
gyvenimą naujoje, svetingoje, nors galbūt ne
įprastoje, aplinkoje. Sukurs sau ateitį, jeigu tik 
norės, ir „Katrinos" išvietintieji. Tačiau dar 
lieka rūpestis: kaip Amerika pasiruoš sutikti 
naują išbandymą, ar tai būtų gamtos stichinė 
nelaimė, ar teroristų išpuolis. O kas bus, jei iš 
šios pamokos nieko nepasimokyta? 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.8 

Jusupov rūmai 

Palikę grupę sau, nuėjom Nevskij prospektu 
iki Zelenij (Žaliasis) tilto, kur įsėdome į turistinį 
laivą paplaukioti Sankt Peterburg kanalais ir 
taip pamatyti daugelį architektūriškai puikių 
miesto rūmų. Plaukėme kanalu, kuris oficialiai 
vadinasi Moika upė, praplaukėme salą, vadi
namą „Novaja Gollandija". gėrėdamiesi įvairaus 
stiliaus, kartais net paauksuotais, tiltais ir jų 
ornamentika. Praplaukę Stroganov ir Jusupov 
šeimų rūmus. Fontanka 'Fontanas) upe ar kana
lu grįžome atgal į Nevskij prospekto krantinę. 
Negalėjome atsistebėti, su kokiu nepaprastu 
entuziazmu apie praplaukiamas įžymybes ru
siškai pasakojo laivo gide. Ne viską supratau, bet 
nutarėm kitą dieną grįžti ir jau iš pagrindų ap
žiūrėti garsiuosius, 1760 m. statytus, Jusupov 
šeimos rūmus ant Moikos kranto. 

Kitą rytą sustojome prie tų rūmų. Paminklinė 
lenta rodė, kad tas didžiulis klasikinių formų pas
tatas yra federalinės svarbos muziejus. Iš šeimos 
herbo galėjome spręsti, kad kadaise tai buvo labai 
kilmingos šeimos nuosavybė. Šešios masyvios 
kolonos, ištisa eilė keturkampių langų. Šiaip 
nieko daugiau ypatingo. Bet, įėjus į vidų ir 
praėjus gal šimtą įvairiausio stiliaus bei apipavi
dalinimo kambarių ir salių, susižavėjimui ir 
nuostabai, kaip privati šeima galėjo gyventi to
kioje prabangoje, nebuvo galo. įspūdingi pagrin
diniai laiptai, laukiamasis, rotunda. raudonasis, 
žaliasis ir mėlynasis svečių priėmimo kambariai, 
krištolų koridorius, buduarai. įvairus miegamieji 
ir 1.1. Žodžiu, tikras Versalis, tik kiek mažesnis. 
Sako. kad pats Jusupov. pamatęs vien tuos nepa
prastus laiptus, nutarė pirkti ir visus rūmus, o jų 
jis turėjo net devynis, iš jų keturi buvo Sankt 
Peterburg. 

Tuos rūmus jau nuo XVIII amžiaus valde 
kelios generacijos Jusupov šeimos, pačios turtin
giausios visoje tuometinėje carinėje Rusijoje. 
Pasirodo, kad tos šeimos beveik tūkstantmetė 
istorija prasidėjo jau nuo Tamerlano laikų, kai 
vienas jo karvedžių, totorius Ysufu-Murza. tapo 
galingu valdovu. Ir nors jau nuo Ivan Groznij 
(Ivanas Rūstusis) laikų jo palikuonys ištikimai 
tarnavo carams, tik XVII amžiaus pabaigoje 
šeima priėmė krikščionišką ortodoksų tikėjimą ir 

pakeitė šeimos pavardę į Jusupov. 
Tuose pačiuose rūmuose radom ir specialią 

dviejų kambarių parodą „Gregorij Rasputin mir
tis". Realistiškai įrengtame pusrūsio kambary 
sėdi princas Feliks Jusupov. daktaras S. Lazovert 
ir dar du sąmokslo sėbrai. Princas tikėjo, kad, nu
žudžius carienei Aleksandrai, o per ją ir pačiam 
carui didelę įtaką turėjusį „pamišėlį" vienuolį 
Rasputin. Rusija atsigaus ir taip bus išgelbėta 
monarchija, kuri kitaip būtų sužlugusi. Kons-
piratoriai laukia pranešimo, kas įvyks viršuje 
esančiame valgomajame, kur princas Feliks Ju
supov žiūri į sėdintį Rasputin. ir laukia, kaip 
veiks jam su valgiu įsiūlyti kalio cianido nuodai. 
Tai gerai žinoma, bet įdomi ir sukrečianti Rusijos 
istorijos 1916.11.17 scena. Kaip žinome iš isto
rinių pasakojimų, nuodų neužteko, princas re
volveriu šovė į Rasputin. kuris dar išbėgo iš val
gomojo. Panikuojantys konspiratoriai paleido dar 
kelis šūvius į Rasputin ir įmetė jo kūną po ledais 
į čia pat ledų kaustomą Neva. 

Peterhof ar „Gulbių ežeras"? 

Netoli Sankt Peterburg. prie Botnijos įlankos 
kranto, yra nesunkiai (apie 25 mylios! su Jiydro-
foil" (laivas su oro pagalve) pasiekiamas nepa
prasto grožio Petro Didžiojo „Versalis ant juros 
kranto". 1714 m., nusižiūrėjęs į maždaug tuo 
pačiu laiku Prancūzijoje karaliavus) Liudviką 
XIV, Petras užsakė pastatyti kažką panašaus 
Buvo pastatyta eilė rūmų. bet Versaliui jie vis tik 
neprilygsta. Tai turėjo būti caro vasaros reziden
cija. Kuo Peterhof tikrai pasižymi, tai savo kaska
diniais fontanais, o tų fontanų iš viso priskaičiuo
jama apie 150! Pridek dar nesuskaitomą daugybę 
kolonų, statulų ir net apgaulingų, lankytojui 
netikėtai ištrykštančių, fontanų, ir susidaro ste
buklingas vaizdas. Nors ir prisiminėme su links
ma nostalgija ten esančius šelmiškus apgaulin
gus staiga švirkščiančius fontanus, } siūlomą 
ekskursiją nevažiavome, nes truko laiko, o tą 
Peterhof jau net du kartus (1976 ir 1987) buvom 
matę dar sovietų laikais. II pasaulinio karo metu. 
priartėję prie Leningrado vokiečių daliniai užėmė 
Peterhof ir ten įrengė armijos karininkų ramovę 
ar klubą. 

Rus d a u g i a u . 

mailto:rugienius@comcast.net
http://www.javlb.org
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SĄSKRYDIS 
„LAISVĖS UGNIS -

ATEITIES KARTOMS / / 

Tai didžiulis, originalus, iš 
visų bolševikų okupuotų kraštų 
vykstantis tik Lietuvoje (galim 
tuo didžiuotis), renginys, vilio
j an t i s savo apvalančiu sielą 
jausmu, džiugus tautos kančios 
išaukštinimo proveržis dešimty
je tūks tančių dalyvių veidu, 
garbaus amžiaus žilagalvių, bet 
vis dar žvalių, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos politinių kalinių, 
t remtinių , laisvės kovotojų, 
išgyvenusių sovietiniuose lage
riuose ir tremtyje badą, šaltį, 
budelių žiaurumus, likimo bro
lių žūtį, bet viską ištvėrusių, 
nepalūžusių. J au penkiolikti 
metai šį įspūdingą renginį orga
nizuoja raseiniškiai tremtiniai 
Danutė ir Antanas Vizbarai. 
Vykome į šį (jau penkioliktą) 
sąskrydį Kazlų Rūdos savi
valdybės skirtu pilnutėliu auto
busu (organizatorė Kazlų Rudos 
politinių kalinių ir tremtinių 

skyriaus pirm. Julija Bučins-
kienė). Sąskrydyje dalyvavo 
Kazlų Rūdos vicemeras V. 
Plioplys, moksleives Milda 
Juškaitė, Indre Plioplytė. 

Mišios Ariogalos (Raseinių 
raj.) bažnyčioje. Jas aukojo 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. J i s pabrėžia da
bartinę sunkią tautos moralės 
būklę, dvasingumo nuvertė
jimą, vartotojiškų instinktų, 
pinigų kulto įsigalėjimą, ap
gailestavo dėl dalies jaunimo, 
lengvai, be dvejonių išsiža
dančio Lietuvos, skubančio į 
užsienį. 

Didžiulė kolona vykstame į 
vaizdingą Dubysos slėnį, lei
džiamės stačiu šlaitu. Visame 
slėnyje (tai stadionas) glaustai 
įsikuria atvykusios delegacijos. 
Jas galima atpažinti pagal 
pavadinimus iškilusiose len
telėse. Dalyviai ieško tremties 

Ariogala, 2005.08.06. Tremtiniai iš Lietuvos išvežti 1941 m. Iš kairės: A. Pliuškevičius, V. Miliauskas, A. 
Lelešius. 

ar kalinimo likimo draugų, gali
mai esančių kitų delegacijų 
sudėty. Radę džiaugiasi, dali
nasi prisiminimais. 

Didelė jaunimo kolona bėga 
nuo šlaito į slėnį, neša sąskry
džio ugnį. Ji nuo rugpjūčio 3 
dienos keliavo estafetės būdu iš 
visų dešimties Lietuvos parti
zanų apygardų į Dubysos slėnį. 
Uždegamas sąskrydžio auku
ras. Sąskrydis atidaromas. 

Sąskrydžio dalyvius sveiki
na Respublikos pr-ezidentas 
Valdas Adamkus. Įtaigiai kalba 
europarlamentaras prof. Vytau
tas Landsbergis. Sąskrydį svei
kina svečiai — Latvijos ir 
Estijos delegacijų vadovai. 

Patvirtinami (tūkstančių 

susirinkusiųjų balsų pritarimu) 
svarbiausi nevyriausybinių 
organizacijų konferencijose pri
imti dokumentai: „Dėl ypatingo
jo archyvo atvėrimo ir lius-
tracijos.užbaigimo'', „Dėl sovie
tinės okupacijos Lietuvoje 65-
ųjų metinių ir pirmojo masinio 
Lietuvos gyventojų trėmimo 
sukakčių minėjimo", „Dėl pat
riotinio ugdymo bendrojo lavini
mo mokyklose" (remiantis Kazlų 
Rūdos savivaldybės mokyklų 
patirtimi), „Dėl buvusių poli
tinių kalinių ir tremtinių socia
linės apsaugos". Priimtos sąs
krydžio rezoliucijos skirtos Sei
mui, o viena — Švietimo ir 
mokslo ministerijai. 

Iš padangių leidžiasi para

šiutininkai. Pirmasis — su di
džiule trispalve. Koncertuoja 
meno kolektyvai ir paskiri 
atlikėjai. Groja Valstybinis pu
čiamųjų orkestras „Trimitas". 
Dalyviai rikiuojasi pagal trė
mimų ir kalinimų metus, žy
giuoja stadiono taku, fotogra
fuojasi. 

Apie 6 vai. v. dauguma ren
kasi į autobusus ir išvyksta 
namo. Likusiems (tai daugiau
sia jaunimas) koncertuos „Mo
kinukės", o vakaro ir nakties 
gegužinėje gros grupė „Saga". 

Grįžtame kupini gražių 
įspūdžių, pasikrovę geros sąs
krydžio energijos. 

A lg iman tas Lelešius 

Į sąskrydį Ariogaloje buvo nuvykęs. Čikagos apylinkėje gyvenantis, 
Lietuvos savanoris Povilas Juodvalkis. Jis turėjo progos susitikti su senais 
pažįstamais ir sukurti naujų pažinčių. Prieš grįždamas į JAV, jis lankėsi 
Karininku ramovėje, kur buvo suruoštos kuklios išleistuves. Nuotraukoje: 
Povilas Juodvalkis (antras iš kairės) atsisveikina su karininku Gediminu 
Renta. Tarptautinio sąskrydžio „Laisves ugnis — ateities kartoms" emblema. A. Lelešiaus nuotrauka. 

KAS GERAI , O KAS B L O G A I ? 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 
1UOZAS GREVELDA 

Einame mudu vakar Pylimo 
gatve ir savo akimis netikime — 
ten. kur dar prieš savaitę buvo 
aptriušęs, apskuręs senas na
mas , dabar dešimties aukštų 
pastatas stiklo sienomis, o prie 
stiklinių durų aukso raidėm 
parašyta iškaba: 

UŽDAROJI AKCINĖ BEN 
DROVĖ 

ZMITRIUKAS IR PART 
NERIAI 

Po l i t inės k o n s u l t a c i j o s 
V a d o v a u j a n č i u k a d r u pa

ieška i r a t r a n k a 
Paga l 69 ir 666 kr i t e r i jus 
„Ar čia kokie nevykę juo

kai", ar mums vaidentis pra
dėjo, pagalvojome ir žengėme 
pro tas stiklines duris. Ir ką jus 
pasakysite0 Tarpduryje kakto
muša susidūrėme su mūsų jau 
pažįstamu ponu Zmitriuku. Di
džiosios agurkų muges savi
ninku ir įžymiuoju politikų 
globėju Ar dar bereikia sakyti, 
kaip mes tuo apsidžiaugėme? 

Pasilabinę tuoj pat papra
šėme interviu. 

- O apie ką kalbėsimės9 — 
pasiteiravo Zmitnukas. 

- Apie vadovaujančių kad
rų darbą ir atsakomybe. — vie
nu baisu išreiškėme savo tema. 

Štai ka ip 9 — nustebo 
Zmitnuka-. O kas atsitiko9 

Kiek man žinoma, kadrų me

chanizmas yra labai gerai su
teptas ir sureguliuotas, jame 
jokių sutrikimų nematyti. 

— Ne visai taip, — paprieš
taravome. — Štai, vyriausiasis 
vadovaujančių kadrų kurato
rius mums išsamiai išaiškino, 
kad vadovaujančius kadrus visų 
pirma atrenka jūsų agentūra ir 
a tmeta visus, kurie vadovaujasi 
tokiais prietarais kaip korupci
ja, garbė ir sąžinė. 

— Teisingai, taip ir yra. Ir 
kas iš to? — dar labiau nustebo 
Zmitriukas. — Nė vieno iš tokių 
lengvabūdžių aš prie vadovavi
mo neprileidžiu. Jus, ko gero, ne 
tuo adresu kreipiatės. 

— Tai kaip paaiškintumėte 
tą liūdną atvejį, kai draudimo 
bendrovių priežiūros tarnybos 
vadovas uždėjo areštą vienai 
draudimo bendrovei ir tuo išgel
bėjo 90.000 vairuotojų drau
dimus? Pasirodė, kad tos ben
drovės akcininkai buvo geri 
premjero bičiuliai, o tas tarny
bos vadovas sutrukdė premjero 
bičiuliams susižerti bene 10 mi
lijonų. Tai išeina, kad tas tarny
bos vadovas kaip tik prietarais 
i r vadovaujasi, o jūsų agentūra 
apsižioplino? 

— O iš kur jus žinote, ger
biamieji, kur yra priežastys, o 
k u r pasekmės9 Kas judu esate, 
žurnalistai ar kriminalistai, gal 
j u s jau viską išsiaiškinote? — 
pasipiktino ponas Zmitriukas. 
— Tas sutrukdymas gali būti 
paprasčiausias atsitiktinumas. 

Žvelkite paprasčiau: tas vado
vas nežino, kas gerai, o kas blo
gai. Jis nežino, kas yra jo parei
ga, — užuot atspėjęs ar sužino
jęs, ko geidžia premjeras, įsikalė 
sau į galvą, jog turi ginti vairuo
tojų interesus ir tuo sumaišė 
kortas. Kam sumaišė, aišku — 
premjerui, nes kitaip jis to varg
šelio nebūtų išgujęs iš darbo. 
Tai — jau kompetencijos daly
kas, o mano agentūra čia nekalta. 

— O kaip gi tai atsiliepė 
pačiam premjerui? — paklau
sėme mes. — Negali būti. kad 
premjeras butų prikišęs nagus 
prie to bankroto! 

— Aš nesu įsipareigojęs 
jums teikti slaptą informaciją, 
nes judu nesate mano globoje, 
— paaiškino situaciją Zmit
riukas. — O ir prie paties prem
jero bičiulių nepatarčiau perne
lyg arti šniukštinėti. Jau man 
tie žurnalistai ' Atrodo, kad 
jiems iš pavydo akys išvarvės, 
jeigu du seni draugai premjero 
partijos rinkimų fondą parems 
viena kita dešimčia milijonų. 
Pagedo pasaulis, ir gana. 

Mums pasidarė kiek ne
jauku, tačiau kipšui pralaimėti 
nesinorėjo. 

— Prašom pasakyti, o kaip 
gi yra su generaliniu policijos 
komisaru, kad premjeras jau 
treti metai jį veja lauk ir 
niekaip neišveja9 — paklau
sėme. — Nejaugi ir jis premjerui 
sumaišė kortas1 

Zmitriukas pradėjo kvato

tis, už šonų susiėmęs. 
— Ak jūs žurnalistai, ak, 

specialistai, patys paprasčiausi 
priežastiniai ryšiai jums ne
įžvelgiama paslaptis. — pamokė 
jis mus. — O juk viskas taip 
paprasta. Kortas sumaišė ne 
komisaras, o tas vagišius, kuris 
pabėgo į Ameriką. Negi jūs 
manote, kad tas vagišius — tai 
vadovaujantis kadras valstybės 
tarnyboje, kurį aš atrinkau ir 
premjerui rekomendavau? Tą 
nevėkšlą reikia kuo greičiausiai 
pargabenti namo. kur kalėjime 
samdomas žmogžudys jo seniai 
laukia, nesulaukia. Galite nė 
truputėlio neabejoti, savižudybė 
bus sugrota kaip iš natų' 

— O ką jūs galėtumėte 
pasakyti apie mūsų jaunimą9 

Ką tik prasidėjo nauji mokslo 
metai ir išaiškėjo, kad iš viso 
14-15 metų vaikų skaičiaus vos 
5 procentai nerūko, tik trečdalis 
negeria, — pasiteiravome jo 
nuomonės šviesiausia tema. 

Zmitriukas atsiduso: 
— Vaikai yra didžiausias 

mano galvos skausmas. Aš 
niekaip nesugalvoju, kaip būtų 
galima palenkti gerti ir rūkyti 
tuos likusius procentus, kaip jūs 
juos vadinate. Ko gero, bus kalti 
kai kurie tėvai, kad man su jais 
nesiseka. Su jaunimu ir vyres
niais žmonėmis viskas kur kas 
lengviau. Štai. parašiau keletą 
tuzinų direktyvų ir iš Europos 
atsiunčiau jūsų premjerui. Ir 
viskas eina kaip iš pypkės! Jau 

ARIOGALOS 
POTENCIALAS 

Ats. qen. mįr. IONAS 
ALGIRDAS KRONKAITIS 

Kas metai, rugpjūčio mėne
sį, Ariogalos slėnyje prie Du
bysos susirenka keli tūkstančiai 
buvusių tremtinių, politinių ka
linių ir nuo sovietinių repre
sinių struktūrų nukentėjusių 
lietuvių, kad atnaujintų senas 
pažintis, draugystę ir maloniai 
praleistų dieną kartu su ben
dražygiais. Nors šių žmonių 
gretos retėja, bet jei prie jų 
prisijungtų vaikai ir vaikaičiai, 
ši visuomenės dalis galėtų tapti 
svarbia politine jėga, su kuria 
politikams reikėtų skaitytis. 

Prieš dvylika metų, susi
vieniję, ryžtingai išvarėme ga
lingo kaimyno kariuomenę, bet 
šiandien nesugebame pažaboti 
okupanto palikimo — korupci
jos. Skandalai tęsiasi, politikų 
savivalė nesiliauja. Okupacijos 
laikais sovietinių įstatymų tiks
las buvo varžyti piliečių teises 
pagal partinės nomenklatūros 
valią. Kompartija sprendė, ką ir 
kada bausti už nusikaltimus. 
Panašiai, kaip ir dabar, tik 
anais laikais komunistų prasi
žengimai ir nusikaltimai nebu
vo viešinami, nebent komparti
jai iš to buvo politinė nauda. 
Šiandien buvusios ir naujai su
sikūrusios nomenklatūros nusi
kaltimus sunkiau slėpti, tačiau 
visuomenė iš tikrųjų žino ir 
mato tik ledkalnio viršūnę. Štai 
žiniasklaida paviešina kivirčus 
kairiųjų partiečių gretose, vi
suomenė informuojama apie jų 
nusižengimus įstatymams, — 
tuomet jie griebiasi gynybos 
taktikos, netrukus randamas 
koks nors kompromisas ir paga
liau skandalas dingsta iš visuo
menes akiračio. Tik retkarčiais 
vienas ar kitas šių veikėjų pa
šalinamas iš pareigų, tačiau 
dažniausiai jiems randamas ki
tas postas. Taip ir sukasi užbur
tas ratas. 

Kyla klausimas: ar per 15 
Nepriklausomybės metų Lietu
va tapo teisine ir demokratine 
valstybe? Ar sukūrėme valsty
bę, kurioje mūsų vaikai ir vai
kaičiai norėtų gyventi? Retas į 
šį klausimą atsakytų teigiamai. 
Ką gi turime daryti? Savaime 

aišku, kad a tsakymo neduos no
menklatūr ine valdžia ir negali
me daugiau t ikėtis pasikeitimų 
be mūsų pačių pastangų. 

Buvęs Čekijos Respublikos 
prezidentas Vaclav Havel tokią 
padėtį komentuoja ta ip: „Bet 
svarbiausia, kaip ir komunizmo 
eroje, kad nepra ras tume tikėji
mo politine morale ir pilietiniu 
ak tyvumu. Nele iskime, kad 
mus įtikintų, jog bandymai pa
keisti "įsivyravusią' tvarką ir 
'nešališkus' dėsnius yra bevil
t iški ir n i ekam nereikal ingi . 
Bandykime sukurt i globalią pi
lietinę visuomenę ir siekime, 
kad politika netaptų t iktai ga
lios mechanizmas, bet kad ji 
turėtų ir moralinę dimensiją". 

Siekdami būti sąmoningais 
savo valstybės piliečiais turė
tume nepr i imt i m u m s visaip 
peršamo bevi l t i škumo, nors 
šiandien politika mūsų šalyje 
vis dar yra t ikrai galios mecha
nizmas. Mes negalime laukti, 
kad kažkas ki tas spręstų vieti
nėje savivaldoje bei valstybėje 
kerojančias negeroves. Būkime 
politiškai aktyvūs ne tik rinki
mų metu ir ne tik per politines 
partijas, bet burkimės į bendra
minčių bendri jas , sambūr ius , 
judėjimus ir t ik taip dirbdami 
ka r tu i š s tums ime sovietinio 
režimo paliktą korupcijos pa
veldą. Iš tikrųjų nėra moraliai 
tvirtesnės visuomenės bendri
jos, turinčios potencialios poli
tinės jėgos, kaip tie, kurie la
biausiai nukentėjo sovietų oku
pacijos laikais. Tačiau jie ir jų 
palikuonys turė tų būti politiš
kai sąmoningi ir ryžtingai veik
ti mūsų visų demokrat inės atei
ties labui. 

Galėčiau išvardyti daugybę 
veiksmų, kurių reikėtų imtis; 
ką tu rė tume a r ko ne turė tume 
daryti, kad pagaliau pradėtume 
kovoti su ta is reiškiniais, kurie 
gr iauna mūsų vals tybingumo 
pamatus . Apie ta i tu r ime iš
samiau diskutuoti ateityje, bet 
dabar norėčiau, kad visų pirma 
supras tume, jog blogiui laimėti 
nieko daugiau nereikia — už
tenka, kad doras žmogus būtų 
pasyvus. 

„Ba l t i jos k e l i a s " , 
2005 m. Nr. 15 

SKELBIMAI 
yra ir seksualinės mažumos, jau 
gėjai ir turi savo viešnan-ų 
Vilniaus centre, nors klasikinių 
viešnamių jums dar teks pa
lūkėti! Bet viskas eina gerai. Aš 
svajoju, kad visos moterys taptų 
lesbietėmis, o visi vyrai — gė-
jais . Tada visos sielos būtų 
mano. Šiuo klausimu tikiuosi 
labai gerų rezultatų su vaikais. 
Lėtai, bet užtikrintai — toks 
mano šūkis. Malonu, kad jūsų 
politikų tarpe turiu pakanka
mai energingų talkininkų. 

Mes susiruošėme išeiti. Po
nas Zmitriukas mus palydėjo ir 
pakvietė užeiti, kai tik eisime 
pro šalį. Atsisveikinę pažvelgė
me vienas į kitą ir atsidusome: 

— Ačiū Dievui, kad ne vis
kas kipšo valioje. 

Už mūsų tuoj pat kažkas 
sprogo, ir pasklido nemalonus 
sieros kvapas. Atsigręžę nuste
bome: stiklinio daugiaaukščio 
vietoje stovėjo tas pats aptriu
šęs ir apskuręs senas namas, ir 
tik sieros kvapas priminė, kad 
mes ką tik svečiavomės pas 
pelkių kipšą Zmitriuką, mūsų 
politikų globėja. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PARDUODA PASLAUGOS 

Floridoje, St. Pete Beach, 
parduodami valgomojo 

(beveik nauji) 
ir miegamojo baldai 

Te l . 7 2 7 - 3 6 8 - 0 1 2 1 , 
Paulina 

IŠNUOMOJA 
VVoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. Tmieg —S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM 
INSl'RANCE 

Al TOMOBIIIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas rrank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukso S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOEIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax. ITAR-TASS BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

Dublin 
Rekordinis imigrantų, tarp 

kurių yra ir nemažai lietuvių, 
skaičius padidino Airijos gyven
tojų skaičių iki didžiausio nuo 
1861 metų lygio, o darbininkų 
skaičiaus prieaugis yra didžiau
sias istorijoje. Vien antrąjį šių 
metų ketvirtį Airijos darbo jėga 
padidėjo 4,9 proc. arba 94,5 
tūkst. žmonių, trečiadienį pa
skelbė centrinė statistikos tar
nyba. Metinis prieaugis buvo 
didžiausias nuo šių statistinių 
duomenų rinkimo. Be to, šis 
prieaugis pranoko darbo jėgos 
augimo rekordą, kuris buvo pa
siektas rekordinio Airijos ūkio 
augimo laikotarpiu 10-ojo de
šimtmečio pabaigoje. Per pas
tarąjį dešimtmetį šalies darbo 
jėga išaugo daugiau kaip 38 
proc. arba 556,000 žmonių. 
Nedarbo lygis, praėjusių metų 
antrąjį ketvirtį siekęs 4,4 proc., 
šių metų balandžio-birželio 
mėnesiais smuko iki 4,2 procen
to. Statistikos tarnybos skaičia
vimais, per dvylika mėnesių iki 
balandžio pabaigos į Airiją imi
gravo 70,000 žmonių, daugiau
sia šalies istorijoje. Istoriškai 
Airija buvo emigracijos šalis, ta
čiau šalies ūkio klestėjimas vi
siškai pakeitė tendenciją. Iš ša
lies per dvylika mėnesių iki ba
landžio pabaigos emigravo 16,6 
tūkst. žmonių, mažiausiai nuo 
1987 metų, kai buvo pradėti šie 
s tat is t iniai skaičiavimai. 38 
proc. naujų imigrantų atvyko iš 
naujų dešimties Europos Są
jungos (ES) valstybių narių. Po 
pernykštės ES plėtros dirbti 
Airijoje siekiantiems darbinin
kams iš Rytų Europos ir Vidur
žemio jūros valstybių neberei
kia darbo leidimų. Net 17 proc. 
imigrantų atvyko iš Lenkijos, 
tuo tarpu 9 proc. persikėlė iš 
Lietuvos. 

London 
Juvelyrams didinant aukso 

įsigijimus prieš vestuvių sezono 
Indijoje pradžią, taip pat artė
jan t Kalėdų šventėms Europoje 
ir Siaurės Amerikoje, šio tau
raus metalo kainos Londone už
tikrintai kopia aukštyn. Be to, 
paklausą skatina rugsėjo 9 die
ną aukščiausiai per devynis mė
nesius užkopusių aukso kainų 
antradienio smukimas iš karto 
0,7 procento. Tauraus metalo 
įsigijimus taip pat didina smun
kantis JAV doleris, nes vis dau
giau investuotojų teikia pir
menybę auksui, o ne akcijoms 
ar obligacijoms. Aukso kainos 
momentiniams sandoriams tre
čiadienį Londone išaugo 1 JAV 

doleriu arba 0,2 proc. iki 447,75 
JAV dolerio už Trojos unciją. 
Sidabro kainos momentiniams 
sandoriams Londone nepakito 
ir siekia 6,95 JAV dolerio už 
unciją, platinos išaugo 2 JAV 
doleriais arba 0,2 proc. iki 910,5 
JAV dolerio už unciją, o paladžio 
- smuko 50 centų arba 0,3 proc. 
iki 183,5 JAV dolerio už unciją. 

JAV 
i i 

Washington 
Pramonės gamyba JAV rug

pjūtį, palyginti su liepos mėne
siu, paūgėjo 0,1 proc., tuo tarpu 
analitikai prognozavo 0,3 proc. 
augimą. Mėnesiu anksčiau pra
mones gamybos prieaugis šalyje 
taip pat siekė 0,1 procento. Del 
uragano „Katrina" bendra pra
monės gamyba mėnesio pabai
goje smuko 0,3 proc., nes Mek
sikos įlankos regionui tenka 
ketvirtadalis šalies naftos ga
vybos ir nemaža šalies naftos 
perdirbimo pajėgumų dalis. 
Pasak ekspertų, tikrieji „Katri-
na" padariniai pasireikš rugsėjo 
mėnesį. Praėjusį mėnesį JAV 
pramones įmonės, kaip ir liepą, 
išnaudojo 79,7 proc. turimų ga
mybinių pajėgumų, nors buvo 
prognozuota, kad šis rodiklis 
augs iki 79.8 procento. 

Washington 
Smukusi automobilių pak

lausa rugpjūtį, palyginti su 
liepos mėnesiu, sumažino JAV 
mažmeninės prekybos apyvartą 
2,1 procento. Neįskaitant auto
mobilių, mažmenos per mėnesį 
išaugo 1 proc., pareiškė preky
bos departamentas. Pusė šio 
prieaugio teko didesniems iki 
rekordo pabrangusio benzino 
pardavimams. Analitikai prog
nozavo, kad bendros mažmenos 
smuks 1.4 proc. o pardavimai 
neįskaitant automobilių paūgės 
0.5 procento. Didžiąją dalį vasa
ros JAV automobilių gamintojai 
siūlė potencialiems pirkėjams 
dosnias nuolaidas, tačiau pra
ėjusį mėnesį, vartotojams pra
radus susidomėjimą šiomis 
kampanijomis, automobilių par
davimai pastebimai sumažėjo. 
Šiems mažmenines prekybos 
rodikliams uraganas ..Katrina". 
kuris siautėjo Meksikos įlankoje 
rugpjūčio 29 dieną. įtakos dar 
neturėjo. 

New York 
Populiariausią pasaulyje in-

terneto paieškos sistemą val
danti JAV bendrovė ..Google" 
gali susižerti 4.41 mlrd. JAV 
dolerių iš pirmojo po pirminio 
viešojo akcijų platinimo (IPO) 
akcijų paketo pardavimo. Sis 

sandoris, kuris jau dabar vadi
namas didžiausiu tokio pobū
džio sandoriu per pastarąjį 
dešimtmetį, leis „Google" pri
traukti daugiau lėšų konkuren
cinei kovai su „Yahoo" ir „Mic
rosoft" dėl interneto naudotojų 
ir reklamos užsakovų dėmesio. 
Bendrovė planuoja išplatinti šį 
akcijų paketą antrinėje rinkoje 
po trečiadienio prekybos sesijos 
pabaigos, pranešė sandoriui 
tarpininkaujantis investicinis 
bankas „Morgan Stanley". 

RUSIJA 
Maskva 
Maskvos miesto teismas nu

kėlė buvusio „Jukos" vadovo 
Michail Chodorkovskij ir finan
sų bendrovės „Menatep" vadovo 
Platon Lebedev advokatų kasa
cinių skundų dėl kaltinamojo 
nuosprendžio nagrinėjimą į rug
sėjo 19 d. Trečiadienį, taip ir 
nepradėjus jų nagrinėti, buvo 
paskelbta pertrauka, nes M. 
Chodorkovskij gynėjų vadovas 
advokatas Genrich Padva, vie
nintelis galėjęs atstovauti jo 
interesams kasacinėje instanci
joje, paguldytas į ligoninę. Jo 
gydymas gali trukti apie pus
antro mėnesio, tačiau pagal 
įstatymą teismas posėdį gali 
atidėlioti tik mėnesį, todėl nu
spręsta, kad pirmadienį M. 
Chodorkovskij privalės nuspręsti, 
kas gins jo interesus. Pasak M. 
Chodorkovskij. G. Padva tyrimų 
rezultatai paaiškės penktadienį 
-pirmadienį. „Jei liga nėra ag
resyvi, advokatas imsis darbo, 
priešingu atveju man atstovaus 
kitas advokatas, anksčiau daly
vavęs byloje", sakė nuteistasis. 
Posėdžio pradžioje jis yra sakęs, 
kad advokatas į ligoninę pa
guldytas rugsėjo 12 dieną, ir 
..negali ginti interesų Maskvos 
miesto teisme be savo advoka
to". Prokuroras Dmitrij Sochin 
savo ruožtu pareiškė, kad 
neatvykus asmenims, iš anksto 
informuotiems apie posėdžio 
datą. baudžiamoji byla gali būti 
nagrinėjama, ir kad tai tik 
advokatų praktikuojamas „ba
nalus bandymas vilkinti teis
minį nagrinėjimą". Tarptautinio 
finansinio susivienijimo „Mena
tep" vadovas Platon Lebedev. 
išvakarėse sakęs, jog nenori da
lyvauti procese, per posėdį pats 
pareikalavo jį išvesti, nes. pa
sak jo. buvo atvežtas „priversti
nai". Teismas patenkino šį pra
šymą pasakęs, kad tai yra jo 
teisė. 2005 metų gegužės pa
baigoje P. Lebedev ir M. Cho
dorkovskij buvo nuteisti kalėti 
po devynerius metus už ekono
minius nusikaltimus. 

TURĖS SUMOKĖTI 
TŪKSTANTINĘ 

KOMPENSACIJĄ 
Izraelietė nuotaka, prieš 

pat vestuves palikusi jaunikį, 
tu rės sumokėti jam 72,000 
šekelių (13.000 eurų) kompen
saciją. Izraelio laikraštis „Maa-
riv" pranešė, kad Hadera mies
to teismas priėmė vyrui palan
kų sprendimą, nes jis buvo 
visiškai pasirengęs vestuvėms. 

Prieš šešerius metus tada 
Floridoje gyvenęs, maždaug 40-
metis vyras jauną moterį įdar
bino savo firmoje ir ją įsimylėjo. 
Tada jis išsiskyrė su pirmąja 
savo žmona, nutraukė verslą 
JAV ir jos pageidavimu grįžo į 
Izraelį. 

27 metų moteris priėmė vy
riškio pasipiršimą ir daugybę 
dovanų, tačiau likus mėnesiui 
iki vestuvių pabėgo. Ji taip pat 
pasidarė abortą, taip atsikraty
dama jo kūdikio. 

Teisėja kalbėjo apie neįvyk
dytus jaunos moters vestuvių 
pažadus ir priėmė atit ikmens 
neturint į sprendimą palikto 
vyro naudai. (Elta* 

TAI 
BENT 

GYDYTOJAS 
Posakis „Pasikliaukite ma

nimi, aš esu gydytojas" tikrai 
netiktų vienam Japonijos me
dikui, kuris per operaciją tren
kė savo pacientei ir ją išplūdo 

Pagyvenusiai pacientei Vi
durio Japonijos Shiga miesto 
ligoninėje prieš neskelbiama 
operaciją buvo atlikta vietinė 
nejautra, tačiau ligonė ant 
operacinio stalo pradėjo blaš
kytis ir maldauti daktarą nu
traukti operaciją. 

Kai chirurgui nepavyko 
įkalbėti pacientės nusiraminti, 
jis smogė moteriai į kaktą ir 
pradėjo rėkti, kad ji užsičiaup
tų, nurodė vienas ligoninės ats
tovas spaudai. Pacientei pri
reikė penkių dienų, kad užgytų 
kaktoje padaryta žaizda. 

Nutrauktą operaciją kitą 
savaitę pakartojo kitas chirur
gas. Grėsmingasis medikas 
atsiprašė, bet ligoninės vadovy
bė vis tiek kuriam laikui nu
šalino jį nuo darbo. 

(BNS) 

UŽBAIGTAS 
AUKŠČIAUSIAS 

SKANDINAVIJOS 
DANGORAIŽIS 
Baigtas statyti aukščiau

sias Skandinavijos pusiasalyje 
dangoraižis. 190 metrų (54 
aukštų) aukščio pastatas, pa
vadintas „Tuming Torso", iš
kilo Švedijos mieste Malme. 

Unikalaus pastato projektą 
sukūrė garsus ispanų architek
tas Santiago Calatrava. Dan
goraižį sudaro devyni kubai, iš 
jų viršutinis pasuktas 90 laip
snių apatinio atžvilgiu. Tar
piniai bokšto blokai laipsniškai 
sukasi taip, kad perėjimas nuo 
apatinio iki viršutinio atrodytų 
tolygus. 

Trijuose apatiniuose dango
raižio blokuose įsikurs firmų 
kontoros, o šešiuose viršuti
niuose bus gyvenamieji butai. 
Pirmieji gyventojai į dangoraižį 
įsikels jau šių metų lapkritį. 
Kol kas Malme veikia paroda, 
skirta unikalaus pastato pro
jektui ir jo statybai. 

ELTA 

PADĖKA 
Mano mylimas vyras ir dėdė daugelio sūnėnų ir duk

terėčių 

Af A 
PETRAS BEINARAUSKAS 

mirė 2005 m. rugpjūčio 2 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 6 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai dėkoju kun. Antanui Gražuliui už 
maldas koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje ir palaidojimą ka
pinėse. Dėkoju p. J. ir p. R. Grabliauskams už giesmes 
bažnyčioje ir vargonų muziką. Dėkoju visiems, visiems 
apsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems laidotuvėse, 
už aukas šv. Mišioms, už užuojautos žodžius. Ypatinga 
padėka p. Lidijai Ringus, daug padėjusiai a.a. Petro mir
ties valandą. Dėkoju p. Aldonai Underienei, padėjusiai or
ganizuoti laidotuves. Dėkoju p. Angelei Leščinskienei, 
pravedusiai rožinio maldą koplyčioje. Dėkoju sesutei Sofi
jai ir jos dukrai Irutei už visokeriopą pagalbą. Dėkoju a.a. 
Petro dukterėčiai Reginai, atskubėjusiai iš Kauno ir daug 
padėjusiai a.a. Petro slaugyme. Dėkoju giminaičiams, at
siuntusiems gėles. Dėkoju sūnėnams už karsto nešimą ir 
laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus už rūpestingą 
patarnavimą. 

L iūd in t i žmona I r e n a 
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1- MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

LIETUVA MANO 
SVAJONĖSE 

Du žodžiai, šventi lyg mal
da, praveria lūpas ir šildo širdį. 
Du žodžiai, balti ir skaistūs lyg 
lininės senolės staltiesės, džiu
gina akis. Du žodžiai, lyg margi 
audinių raštai, susipina į vieną 
nedalomą ir šventą tiesą — mo
tulė Lietuva... Ir užlieja krūtinę 
saldi šiluma, ir mintys prisipil
do palaimingo graudumo. Kaž
kas tarytum rankomis apglė
bia pečius ir suteikia dvasiai 
saugumo bei ramybės. 

Gera, kad ji čia. Kad yra. 
Gera žinoti, kad bus. Kad skam
bės lūpose, dainose ir širdyse 
— šventas, nesuteptas žodis — 
Lietuva... Kai ištariu šį žodį, 
prieš mano akis iškyla kiemas, 
aptvertas tvora. Ir senolės gal
va, apgobta balta skara. Kve
pia sode nokstančiais obuoliais, 
patvory dobiluos dūzgia bitės. 
Senolė tarkšteli kibirais, su
girgžda šulinio svirtis ir kažkur 
toli ima mauroti karvės... 

Pro atdarus kiemo vartus 
takučiu pasileidžiu į pievą, kur 
tėvas jau nuo pat ryto žvangina 
dalgį. Krintu į tik ką nupjautą, 
dar drėgme ir gyvybe kvepian
čią žolę ir imu gerti tą kvapą 
visa krūtine. Iškeliu aukštyn 
rankutes, trokšdama kažką ap
kabinti, ir pajuntu, lyg kažkas 
apkabintų mane. Kažin, ar tai 
— Lietuva? Tą akimirką mūsų 
kiemas, pieva ir laukai man 
rodosi esąs visas kraštas . Toks 
didžiulis, platus — neaprėpia
mas. O jame —tiek vietos, jog 
gali kažin kiek sodų ir pievų 
sutalpinti... 

Vėliau, bėgant metams, 
kiemo ribos didėjo ir plėtėsi. 
Laukus apjuosė miškų juostos, 
pievas išraižė upių kaspinai, o 
saulė kas vakarą miegoti ke
liavo žalsvomis kalvų kepurė
mis. Tačiau viena liko kaip 
buvę. Užplūdus širdį džiaugsmo 
bangai ar glostant ją šaltiems 
liūdesio pirštams, visada galė
jau išbėgti į tą bekraštę erdvę, 
išplėsti rankas ir pajusti, jog 
kažkas mane apkabina, sutei
kia ramybės ir saugumo. Tada 
dar nežinojau kas tai . tačiau 
jutau, jog tai — lyg motina, kuri 
glosto ir glaudžia, tik kur kas 
didesnė — gaibūt todėl, kad 
galėtų savyje sutalpinti visų 
mūsų juoką, viltis ir ašaras.. . 

Nesupratau tada ir to. jog ji 
— vienintelė. Tačiau savo maža 
širdele jutau, jog ją reikia 
mylėti ir puošti Sodinti, kaip 
mano senolė sodino sodą. Kad 
jis kiekvieną pavasarį pasi
puoštų baltais žiedais, prisi
pildytų gaivos ir gyvybės. Troš
kau, kad pievose žaistų vaikai, 
savo laimingu klegesiu priso
drintų kaitrią vasaros tylą. Kad 
žmones, pasijutę vieniši ar pa
klydę, galėtų pridust i prie tavo 

medžių, laukų ar žemės ir taip 
vėl atrastų tave... 

Mano vaikiškose svajonėse 
gimtinė man buvo panaši į 
pasaką, kurią senolė sekdavo 
vakarais prieš užmiegant. Toje 
pasakoje gyvendavo laimingi 
žmonės, dalijantys vieni ki
tiems pagarbą ir meilę, va
karais po darbų susėdantys už 
vieno stalo, garuojančio tik iš
kepta duona. Medžių žalumoj 
skendėdavo jaukūs namai švie
siomis langinėmis, kurios lauk
davo sugrįžtančiųjų. Toje pasa
koje kiekvieną rytą patekėdavo 
saulė — didelė ir apvali, lyg 
sode nokstantys alyviniai obuo
liai. Oras kvepėdavo medum ir 
skambėdavo dainom... Graži 
būdavo toji pasaka, todėl, tik 
pakilus iš miego, bėgdavau į 
lauką, trokšdama, tai išvysti 
tikrovėje. Norėjau, jog mano 
mažutė Tėvynė butų pasakų 
ir dainų kraštas... 

Laikas bėgo... Žvelgdama 
pro langą į savo kiemą žinojau, 
jog už jo — dar daug tokių kie
mų, kuriuose, kaip kadaise, 
žaidžia vaikai. Matau, kaip 
aplink vaikšto žmonės — 
linksmi ir liūdni, rūškani ir 
paniurę, lyg nerastų prie ko 
prisiglausti, kad pajustų gyve
nimo džiaugsmą. Jų akys, pil
nos neapykantos ir pagiežos, 
nepastebi tavęs, tavo laukų ir 
gamtos grožio. Jų rankos, sug
rubusios nuo be meilės nu
dirbtų darbų, nemoka paliesti 
tavo žemės. Jų širdys, suram
bėjusios nuo amžinai slepiamų 
jausmų, negali pajusti tavo 
širdies plakimo. Norėčiau jiems 
parodyti tave. Tik kaip? 

Todėl nupiešiau paveikslą, 
kad pažvelgęs į jį. gimusį mano 
svajonėse, vėl išvystų gerąjį ta
vo veidą. Jei pieščiau paveikslą, 
norėčiau turėti paukščio spar
nus. Kad galėčiau pakilti ir iš 
begalinių aukštybių pažvelgti 
į tave. tėvyne. Jei pieščiau pa
veikslą, surinkčiau visas vasa
ros spalvas ir šiais žiedais iš
dabinčiau tavo veidą. Jei pieš
čiau paveikslą, savo drobe pa
sirinkčiau žydrąjį dangų, nes 
kurgi kitur, jei ne jo bekraštėje 
platybėje galėčiau tave sutal
pinti0 Tavo plaukus nuspalvin
čiau lino spalva. įpindama įjuos 
raibuliuojančių upių kaspinus. 
Tavo skruostus išraižyčiau aria
mos žemės vagom, auginančiom 
žmogų. Tavo akims priskin-
čiau glėbį rugiagėlių, vaiskiai 
mirksinčių duonos laukais. Ta
vo rankas nutapyčiau lyg 
medžio šakas, kraunančias žie
dą ir glaudžiančias paukščio 
lizdą. Tavo žvilgsni pripildyčiau 
saulės šviesos, kuri šildo ir 
nušviečia kelią... 

Tik ar taip sugebėčiau paro-

Eighty s even th lesson. (Eity 
sevent leson) — Aštuoniasde
šimt septinta pamoka. 
Family budget. (Fęmili ba-
džet) — Šeimos biudžetas. 
L ikę e v e r y s u m m e r , w e 
s p e n t too much, w e wi l l 
need to pay off some of our 
bil ls . (Laik evri samer, ui 
spent tū mač, ui uil nyd tu pei 
of sam af aur bils) — Kaip ir 
kiekvieną vasarą, mes išleido
me per daug pinigų, reikės su
mokėti kai kurias sąskaitas. 
The š a m e th ing happened 
to us, w e put most of our 
v a c a t i o n expenses on a c re -
dit card. (Tha seim th ing 
hępend tu as, ui put moust af 
aur veikeišian ekspenses an e 
kredit kard) — Tas pa ts ir 
mums atsitiko, mes didelę dalį 
savo atostogų išlaidų mokė
jome kredito kortele. 
My h u s b a n d d e c i d e d that 
t h e only way w e c a n pay off 
our bills is by l iv ing accor -
d i n g to a budge t . (Mai has-
band disaided thęt tha only uei 
ui ken pei or aur bils iz bai li
ving ekording tū a badžet) — 
Mano vyras nusprendė, kad 
vienintelis būdas sumokėti vi
sas sąskaitas, yra gyventi pa
gal biudžetą. 
So m a n y t h i n g s h a p p e n 
t h a t a r e not p l a n n e d , h o w 
a r e you going t o m a n a g e ? 
(Sou meni things hępen thęt ar 
nat plęnd hau ar jū going tū 
męnidž) — Atsitinka tiek daug 
netikėtų dalykų, kaip jūs 
galėsite išsiversti? 
I don' t know, b u t he put a n 
a m o u n t for i n c i d e n t a i s in 

t h e b u d g e t , I h o p e it's 
enough . (Ai dont nou, bat hy 
put en amaunt for insidentals 
in tha badžet, ai houp its inaf) 
— Nežinau, bet j is į biudžetą 
įdėjo sumą net ikėtumams, ti
kiuosi, kad to pakaks . 
We k n o w that w e e i t h e r 
n e e d to i n c r e a s e our in-
come , o r d e c r e a s e o u r spen-
ding, maybe both . ,L"i now 
thęt ui yther nyd tū inkrys aur 
inkam, or dikrys au r spending, 
or meibi bouth) — Mes žinome, 
kad reikia padidinti savo paja
mas arba sumažint i išlaidas, 
galbūt ir tą, ir tą. 
I w a s t h i n k i n g of get t ing a 
job, but m y h u s b a n d w o u l d 
rather budget our m o n e y . 
(Ai uas thinking af geting e 
džęb, bat mai hasband uod 
ręther badžet au r mani) — Aš 
galvojau gauti darbą, bet mano 
vyrui labiau pri imtina gyventi 
pagal biudžetą. 
I know one th ing , we'd bet-
ter start s p e n d i n g less t h a n 
what w e a r e e a r n i n g . (Ai nou 
uon th ing . uid beter s tar t 
spending les then uat ui ar 
iorning) — Aš žinau tik viena: 
mes t u r ime išleisti mažiau 
negu uždirbame. 
We are p l a n n i n g to h a v e 
cash for our vaca t ion nex t 
y e a r a n d k e e p our c r e d i t 
c a r d s for e m e r g e n c i e s . (Ui 
ar plęning tu hev kęš for aur 
veikeišian nekst jyr ęnd kyp 
aur kredit kards for imerdžen-
sys) — Kitais metais atostogų 
išlaidas mokėsime tik grynais, 
o kredito korteles vartosime tik 
bėdos atveju. 

dyti tave? Ar užtektu, pažvel
gus į tavo veidą, tave pama
tyti? O gal reikėtų tave išgirsti? 
Lyg muziką... Ją kurdama, 
surinkčiau švelnias senolės 
lopšines ir laimingą vaiko juo
ką, įpinčiau į jos skambesį tylų 
upelio čiurlenimą ir iš tolo 
ataidinčias pjovėjų dainas. į ka
rą išjojančių rago gaudesį ir 
sesulių raudas, tylų miško oši
mą ir liūdną gervių klyksmą... 

Tačiau ar to pakaktų, kad 
žmonės, sugriovę amžiais staty
tus melo paminklus ir meldęsi 
blogio stabams, atrastų tavo 
tiesą? Norėčiau būti skulpto
rius, kad pastatyčiau tau pa
minklą. J is būtų tarsi tas aukš
tas ir status kalnas iš vaikystė
je skaitytos knygos. Kalno 
viršūnėje žibėtų žiburys, laimės 
žiburiu vadinamas. To žiburio 
spinduliai šviestų ryškia šviesa 
ir šildytų, lyg kadaise šven
tovėse degusi ugnis. Žmonės 
galėtų kopti į tą kalną ir eiti 
prie ugnies, kad ši apvalytų jų 
sustingusias širdis, pripildytų 
jas tiesos ir meilės... O gal tavo 
tiesa — tavo istorija, kurios 
nesurašytum nei į storiausia 
knygą? Jei būčiau rašytojas, 
tavo istorijai sutalpinti pasi
rinkčiau senolės audinių rieti
mus. Sudėčiau į juos senolės 
vaidilų išmintį ir M. Mažvydo 
pirmuosius žodžius. Maironio 
eiles ir skaudžias t remtinių 
aimanas. Kudirkos varpo du
žius ir kaimo daraktorių pa
mokas. Tarsi staklėm įausčiau 
kiekvieną tavo dieną, gimtine, o 
paskui paleisčiau tą rietimą per 
pasaulį, kad visi sužinotų, 
kokia tu esi... Nesu nei dai
lininkas, nei rašytojas ar kom
pozitorius. Nesu ir skulptorius 
ir negaliu pastatyti įstabaus 
paminklo. Esu žmogus. Ir galiu 
atverti savo širdį žmonėms. 
kad ir jie išmoktų jas atverti. 
Kad ir jie pradėtų dalinti šypse
nas Suklusti, kad ir jie išmok
tu išgirsti tavo šauksmą. Lyg 
liūdną gervių klyksmą, iš-
skrendant pavyti saules. . Keis
tas atrodydavo tas jų skndi 

mas. ADniukusiais rudenim 
smulkučių paukščių trikampiai 
girgsėdavo saulės link. Šaltė-
jan t orui jų l iūdnos virt inės 
nutįsdavo per visą dangų. Ir vėl 
sušvitus saulei smagus jų 
gagenimas pasveikindavo pa
vasariškai nuspalvintą padan
gę. Keistas atrodydavo tas jų 
skridimas. Tada . vaikystėje. 
Niekaip negalėdavau suprasti, 
kodėl jie nepasilieka ten. kur 
amžina saulė ir šiluma, kodėl 
daugybę dienų ir naktų skrenda 
tik tam, kad pabuvusios keletą 
mėnesių, vėl išskristų saulės 
ieškoti9 Vaikeli mano, jie 
skrenda į gimtinę, kur savas 
lizdas ir savas dangus". — 
aiškindavo man t ada senolė. 
Tačiau tik dabar, praėjus dau
geliui metų. supra tau , ko taip 
liūdnai girgsėdavo išskrendan
tys rudenį paukščiai... Tik da
bar supratau, ką taip naiviai 
bandžiau apglėbti savo vai
kiškom rankutėm dobilų pri-
taškytoj pievoj, ką bandžiau 
parodyti žmonėms, kad jie 
praregėtų. 

Savo svajones, kuriose tu — 
didžiausias mano stebuklas 
džiaugsmas ir meilė. Tiesa, 
a t ras ta va lgant vienišumo 
duoną ir geriant iš skausmo 
šaltinių. Medis, prie kurio galiu 
priglausti galvą, nuramint i 
kenčiančią širdį, aukuras, prie 
kurio galiu sušildyti sušalusią 
Sielą, malda, kurią dabar kas
dien kartosiu: 

„Lietuva, buk man motina, 
atleidžianti klaidas ir glau
džianti prie krut inės . Lietuva, 
buk man kelrode žvaigžde, kad 
galėčiau surasti tikrąjį kelia, 
duonos trupiniu buk man. gim
tine, kad. kamuojamas alkio. 
galėčiau tavim pasisotint, būk 
namais, kurie visados lauktų.... 
Lietuva, buk man 

Zita Klumbytė 
Raudonės vidurine 

mokyklos 
2001 m abituriente. 

laimėjusi I vietą Vydūno 
fondo skelbtame konkurse 
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IRENA RAŠYS, DRAUGO FONDO 
garbės n a r ė , gyvenanti Cam-
bridge, MA, rudens vajų pradėjo 
1,000 dol., pasiekdama 4,200 
dol. įnašų sumą. Už stambią 
paramą labai dėkojame. Irenos 
ir Juozo Rasių šeima yra ir 
Valdovų rūmų atstatymo mece
natai - garbės statytojai, pa
aukoję 10,000 dolerių. 

STASĖ SEMĖNIENĖ gyv. Bara-
boo, WI. Draugo fondo g a r b ė s 
na rė , prieš išvykdama į turis
tinę kelionę Pietų Amerikoje, 
rudens vajui atsiuntė 300 dol., 
pasiekdama 2,100 dol. įnašų 
sumą. Trijų savaičių kelionėje ji 
aplankys Čilę, Argentiną, Urug
vajų ir Braziliją su gražiuoju 
Rio de Janeiro, kur jau prasi
dėjo pavasaris. Garbės narei lin
kime geriausių kelionės įspū
džių. Tikimės, kad ji jais pasi
dalins su „Draugo" skaitytojais. 

TEODORAS RUDAITIS UŽSAKĖ 
visą stalą į „Draugo" pokylį. 

EDVARDAS IR ANELĖ POCIAI IŠ 
Oak Lawn, IL, negalėdami da
lyvauti spalio 16 d. „Draugo" po
kylyje atsiuntė geriausius likė-
jimus ir 100 dol. auką. Apgailes
taujame, kad jie negalės atvykti 
ir nuoširdžiai dėkojame už auką. 

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 19 D. 
6 vai. v. „The Chicago Council 
on Foreign Relations", įvyks 
forumas „Čikaga ir pasaulis". 
Pagrindinis kalbėtojas - Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus. Renginio ad
resas: Hilton Chicago, Joliet & 
Marąuette Rooms - 3rd floor, 
720 South Michigan Ave., 
Chicago, IL. Norintys dalyvauti 
gali užsiregistruoti e-paštu: 
www.ccfr.org/events/adamkus. 
htm arba paštu: The Chicago 
Council on Foreign Reiation, 
332 S. Michigan Ave., Suite 
1100, Chicago, IL 60604. Fax 
312 - 821 - 7555. Užsiregistruoti 
iki rugsėjo 16 d. 12 vai. p.p. Tel. 
pasiteiravimui : 312-726-3860. 

BEVERLY SHORES, IN, ŠV. ONOS 
bažnyčioje rugsėjo 18 d. šv. Mi
šios, kurias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ, prasidės 1 vai. p. 
p. Visi kviečiami. 

SEKMADIENI, RUGSĖJO 18 D. 
2 vai. p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje bus rodo
mas žinomo kino operatoriaus, 
Lietuvos Valstybinės premijos 
laureato, Lietuvos nusipelniu
sio meno veikėjo Donato Pečiū-
ros filmas „Sadūto tūto" (lietu
vių kalba, be subtitrų). Filmas 
gvildena amžiną menininko 
santykio su visuomene prob
lemą. Jis žavi puikiai nufilmuo
tais Lietuvos gamtos vaizdais, 
aktorių Juozo Budraičio, Regi
manto Adomaičio, Broniaus 
Babkausko, Eugenijos Plešky
tės vaidyba. Kviečiame jus ir 

Skelbimas 
N a m a m s p i rk t i pasko los 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

jūsų šeimą atvykti pasižiūrėti 
nemokamai rodomo filmo ir tuo 
pačiu susipažinti su muziejaus 
ekspozicija. Muziejus dirba kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p. 
p. Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas 
pasiteiravimui: 773-582-6500 
(Undinė Uogintaitė). 

SPALIO 9 D. 12:30 VAL P. P. 
PLC, Lemont, ruošiami Pal. J . 
Matulaičio misijos kasmetiniai 
pabendravimo pietūs. Kviečia
me narius ir svečius užsisakyti 
vietas. Skambinti Vandai Gvil-
dienei, tel.630-271-9136. 

ŠV. MIŠIŲ AUKA UŽ ALGIRDĄ 
PUŽAUSKĄ bus aukojama rug
sėjo 18 d. 9 vai. ryto Tėvų mari
jonų koplyčioje, Čikagoje. Kvie
čiame draugus kartu pasimels
ti. Pusseserė. 

JAUNIMO REIKALAMS LIETUVIŲ 
fondo pelno skirstymo komite
tas 2005 metais paskyrė 
218,688 dol. Mielai kviečiame 
visus, kuriems rūpi lietuviško 
akademinio jaunimo ateit is , 
remti Lietuvių fondą. Įsijungę į 
Lietuvių fondo narių gretas , 
galėsite džiaugtis ir didžiuotis 
lietuvybės išlaikymo darbais. 
Maloniai prašome aukas siųsti 
adresu: Lietuvių fondas, 
1491 l t h Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

LR SEIMO NARYS ARMINAS 
LYDEKA atvyksta į JAV LB XVII 
tarybos sesiją Detroit. Šešta
dienį, rugsėjo 24 d., 1 vai. p. p., 
Dievo apvaizdos lietuvių pa
rapijoje jis susitiks su asmeni
mis, kuriems rūpi dvigubos pi
lietybės išlaikymas ir į Lietuvos 
Respubliką grįžtantiems dvi
gubas mokesčių mokėjimas. 

EUROPOS SĄJUNGOS parla
mento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, LR Seimo narys 
Arminas Lydeka, LR Seimo ir 
JAV LB komisijos pirmininkas 
Vytas Maciūnas, buvęs Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys dalyvaus JAV LB ta
rybos sesijos Apskrito stalo dis
kusijose rugsėjo 24 d. 8:15 vai. 
ryto. Diskusijų tema „LR Seimo 
ir JAV LB atstovų komisija: 
sudėtis, paskirtis ir veiklos 
apimtis". Diskusijas praves bu
vusi šios komisijos pirmininkė 
Liuda Rugienienė. Sesija vyks
ta Sheraton Detroit Novi vieš
butyje, 21111 Haggerty Road. 

ŠĮ PENKTADIENĮ, RUGSĖJO 16 D. 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre atidaroma gra
fikės Nele Zirnite paroda „Ne-
xus". Parodos atidaryme daly
vaus autorė. 

BRIGHTON PARKO APYLINKĖS LB 
valdyba ruošia pietus šį sekma
dienį, rugsėjo 18 d., tuoj po 10 
vai. r. lietuviškų šv. Mišių Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Bus 
renkamos aukos lietuviškų mo
kyklų paramai. Gavusieji laiškus 
iš Švietimo tarybos savo auką 
gali įteikti per savo apylinkės 
valdybą. Puoselėkime lietuvybę 
remdami lituanistines mokyk
las. Šį sekmadienį visi laukiami 
Brighton Parke. 

Beverly Shores, IN, lietuvių 
klubas pasiruošė didelei ge
gužinei rugpjūčio 14 d., Li-
tuanicos parke, kur klubo ini
ciatyva ir pastangomis 1968 m. 
Beverly Shores miestelio par
kas buvo įsteigtas ir oficialiai 
pavadinąs „Lituanicos" vardu. 
Ten, vandens lelijų žiedais pa-
sipuošusio ežerėlio viduryje, 
1970 m. buvo pasta tyta daili
ninko Juozo Bakio s u k u r t a 
aukšta plienine skulptūra Da
riaus ir Girėno skrydžiui per 
Atlantą atminti. Todėl, ir šiais 
metais klubas čia ruošė savo 
tradicinę gegužinę. 

Nors prieš porą dienų buvo 
lietinga ir gegužinės išvakarėse 
oro pranešimai rengėjų ne
džiugino, bet vilčių turėt i „ga
rantuotą" orą nesumažėjo. Val
dybos nariai telefonais vienas 
kitą drąsino ir nu ta rė vykdyti 
visus pasiruošimus, kaip buvo 
sutarta. Gerai, kad mūsų pir
mininkas Vytautas Kasniunas, 
Jr , yra miestelio valdžioje. Jo 
dėka parko aikštėje buvo nuola
tiniam naudojimui įvesta elek
tra, parkas išvalytas ir ugnia
gesiai leido pasiskolint i jų 
stalus ir kėdes, kurių dalį jis 
pats padėjo atvežti. 

Sekmadienio rytą saulutė 
nusišypsojo ir visą dieną buvo 
malonus oras. Valdyba anksti 
susirinko darbui. Prie įvažiavi
mo į miestelį Kęstutis Pocius 
gatvių kampuose išdėstė rodyk
les, vedančias į gegužinės vietą. 
Svečiai iš apylinkių, iš Union 
Pier, iš Čikagos ir priemiesčių 
ir net iš Floridos pradėjo rinktis 
punktualiai ir nebuvo apvilti: 
viskas buvo paruošta, maistas 
išdėstytas, kava virė, baras pa
siruošęs, stalai žaliai apdengti. 
Netrukus visi parko pakraščiai 
buvo pristatyti automobilių. Be 
A. Kielos, A. Bačiausko ir jų 
pagalbininkų įdėto t r iūso ir 
prakaito nebūtų buvę atvežti, 
sustatyti ir po pabaigos išvežti 
stalai ir kėdės. Svečių tarpe 
buvo malonu matyti besivaiši-
nantį mūsų mielą, vieną pačių 
pirmųjų klubo nar ių; sol.. 
Algirdą Brazį, kuris klube ak
tyviai dalyvavo nuo pat jo įsis-
teigimo 1955 metais. Atsilankė 
ir Šv. Onos parapijos klebonas 
rev. John Barasinski su palyda. 
Dalyvavo ir mūsų ilgametis 
vargonininkas muz. Vytautas 
Gutauskas. Prie tiek daug ska
nių valgių ir skanumynų pa
ruošimo bei patarnavimo sve
čiams prisidėjo M. Ambrazai
tienė, D. Bar tkuvienė , I. 
Jonynienė, N. Jurkšai t ienė, I. 
Kasniunienė, J. Mockaitienė, Z. 
Mickevičienė, L Miecevičienė. 
L. Novickienė, D. Noreikienė, J. 
Peseckienė, M. Rulienė, I. 
Rimavičienė, B. Sekmakienė, 
A. Šležienė, I. Šimkienė, A. 
Sutkuvienė, dr. M. Trimokaitė, 
N. Vaznelienė, J . Vienužienė, 
L. Vitkauskienė. Kaip ir per
nai, gaivinančiais gėrimais sve
čius vaišino nenuils tantis Jo
nas Vaznelis su ta lk in inku 
Kęstučiu Pociumi. Eugenijus 
Bartkus savo specialybės — 
dešrelių kepimo meno, niekam 
neužleido ir džiaugėsi, kad šiais 
metais nereikėjo kais t i prie 
karštų anglių, nes Ada Sut
kuvienė paskolino dujine viryk
lę. Kasininko ir bankininko 
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„Draugas" kviečia 
v isus s a v o s k a i t y t o j u s ir r ė m ė j u s 

i k a s m e t i n į „ D r a u g o " p o k y l į , 
kuris įvyks spalio 16 d. , 4 v . p . p . „Pa rad i se " p o k y l i u salė je, 

9220 S. Har lem Ave . , Bridgevievv, IL. 

Pokylio men ine p r o g r a m a at l iks 
„Re t ro " kolektyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti „D raugo " administracijoje. 
Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629, tel . 773-585 9500. 

http://www.ccfr.org/events/adamkus


BEVERLY SHORES 
L IETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĖ 

pareigas sąžiningai ir kruopš
čiai atliko Jonas Kubilius ir 
Jaunut is Dagys, loteriją gražiai 
sutvarkė ir laimingus bilietus 
išplatino Nijolė Vengrienė ir 
Laima Novickienė. Čia reikia 
paminėt i ir Sofijos Mickevi
čienės padovanotą jos pačios 
keptą tortą, kur is loterijos 
pabaigoje buvo pale is tas iš 
varžytinių ir pra tur t ino ge
gužines kasą. 

Bendra visų nuotaika iki 
pat pabaigos buvo linksma, prie 
ko prisidėjo melodinga A. 
Razumo armonika. Buvo gar-
džiuotasi skaniu maistu ir gėri
mais, buvo dainuota, šokta . 
Kurie patingėjo šokti, tai pas
talėje- trepsendami pri tarė ar
monikos ritmui. Visi linksmi
nosi iki vėlumos. Smagu buvo 
tą dieną pabendraut i ir 
praleist i laiką gryname ore 
tankių parko ąžuolų pavėsyje. 

Klubo valdyba š i rdingai 
dėkoja visiems atsilankiusiems 
į šią šaunią klubo gegužinę. 
Yra malonu, kad turime tiek 
daug ištikimų bičiulių ir 
rėmėjų. Nuoširdi padėka prik
lauso tiek valdybos, t iek vi
siems klubo nariams bei tal
kininkams ir pagalbininkams, 
prisidėjusiems prie gegužinės 
paruošimo pastangų ir darbų. 
Didelis ačiū mūsų mieloms šei
mininkėms už taip gausų ska
nių valgių paruošimą. Taip pat 
dėkojame visiems, kurie pa
dovanojo tiek daug ver t ingų 
laimėjimų loterijai. 

Dar kartą visiems nuošir
dus „ačiū" ir iki malonaus pasi
matymo ateinančią vasarą. 

V y t a u t a s Š i m k u s 
Lietuvių klubo pirmininkas 

A. Razumas linksmint ?s dalvvius 

Beverly Shores Lietuvių klubo gegužinėje. 

VISUS, VISUS, VISUS 

SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. 
KVIEČIAME Į LOS ANGELES ŠOKIŲ TRUPĖS 

„ R E T R O " PASIRODYMĄ 
JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 

5620 S. CLAREMONT AVE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysite šokant alsą ir fokstrotą, tango ir rumbą... 

Koncertą organizuoja dienraštis „ D r a u g a s ' ' 
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NUOROUKSCI 

Mušu progrflnM nuotaikingA ir įv«tri 

cm* «•**« Sigita Barysienė 
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