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A, Mockus: „Gedimino pilis d a r vietoje

A. Mockus vieši Lietuvoje.

Stanio Žumbio („Vakaro žinios") nuotr.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) —
Buvęs Bogotos (Kolumbija) meras
Antanas Mockus antradienį vėl žengė
ant Lietuvos žemės. Vienintelį kartą
čia būta prieš 22 metus. Ar pasiilgo

D. Grybauskaite:
reikia peržiūrėti
paramos įsisavinimo
procedūras

gintaro šalies? To paklaustas „Va
karo žinių" jis mėgino nuslėpti
šiurkščią vyrišką ašarą po delnais.
A. Mockus pirmąjį viešnagės Vil
niuje vakarą spėjo nusifilmuoti pra

moginėje laidoje „Puikusis šou".
— Ar teko filmuotis tokioje
laidoje?
— Kolumbijoje esu ne kartą filmavęsis įvairiose pramoginėse lai
dose. Jų kūrėjai dažnai mane kvies
davo į naujų laidų filmavimo bandy
mus. Kartą, dieną prieš moterų
vakarą, pakvietė mane į pramoginę
laidą. Tik laidos kūrėjai nusprendė
iškrėsti pokštą — kartu pasikvietė ir
transvestitą. Šis klausė, ar gali
moterų naktį išeiti į gatvę. Atsakiau,
kad tą naktį jis gali išeiti. Buvo prob
lema sprendžiant, ar pasirodyti jam
per vyrų naktį. Nes vyrai bijo šokti
vienas su kitu. Jų naktys būna labai
nuobodžios. Tuo tarpu moterys
linksmintis moka.
— O per moterų naktį pats
buvote išėjęs pasižiūrėti, kaip
joms sekasi linksmintis?
— Ne, tą vakarą visi tėvai ir vy
rai saugojo namus, prižiūrėjo vaikus.
Man pats gražiausias reginys, kai
moterys išeina į gatves su deglais, o

Išsiųstas prašymas išduoti V. Uspaskichą
Staiga iškilusios, bet dėl skanda
Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) —
Lietuvos generalinė prokuratūra ket lų populiarumą praradusios Darbo
virtadienį išsiuntė Rusijos teisė partijos įkūrėjas V Uspaskichas Lie
saugai prašymą dėl buvusio Darbo tuvoje įtariamas neskaidria partine
partijos vadovo Viktoro Uspaskicho buhalterija.
ekstradicijos.
Jei Rusija V Uspaskicho prašymą
Toks dokumentas Rusijai išsiųs dėl politinio prieglobsčio patenkins,
tas, gavus oficialų Interpolo praneši jis nebus išduotas Lietuvai.
mą apie teisėsaugos ieškomo buvusio
Asmens Rusija taip pat neišduo
politiko, eksministro ir buvusio par da, jei jis yra Rusijos pilietis, yra pa
lamentaro V. Uspaskicho sulaikymą prašęs Rusijoje politinio prieglobsčio,
Maskvoje.
jei jau buvo nuteistas už veiklą, dėl
Interpolo Rusijos nacionalinis kurios yra vėl ieškomas, kai kuriais
biuras Lietuvos kriminalinės polici kitais atvejais.
jos biurą informavo, jog rugsėjo 15
Kėdainių verslininkas, 47 metų
dieną sulaikytas V Uspaskichas tą V Uspaskichas, anksčiau dėl skanda
pačią dieną pasiprašė politinio prieg lų netekęs ūkio ministro ir Seimo na
lobsčio, todėl remiantis Europos Kon rio postų, Rusijoje slapstėsi nuo Lie
vencija dėl ekstradicijos buvo paleis tuvos teisėsaugos, kuri jį įtaria ap
tas iš areštinės.
gaulingų duomenų naudojimu.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) —
Lietuva bei dar devynios naujosios
Europos Sąjungos narės per daugiau
nei dvejus metus sugebėjo panaudoti
tik ketvirtadalį joms skirtos ES pa
ramos. Todėl šaliai reikia peržiūrėti
biurokratines ES paramos įsisavini
mo procedūras, teigia už Europos Są
jungos (ES) biudžeto politiką atsa
kinga eurokomisarė Dalia Grybaus
kaitė.
„Mes atlikome tyrimą, kaip įsi
savinamos Struktūrinių fondų ir
Sanglaudos fondo lėšos nuo dešimties
naujų narių įstojimo iki rugsėjo 15
dienos. Vaizdas nekoks — visos 10 ša
lių sugebėjo panaudoti tik 25 proc. to,
kas numatyta, Lietuva — 25.6 proc.
Tai, žinoma, ne bėda, nes pinigai jau
patvirtintiems projektams gali būti
skirti iki 2008-ųjų pabaigos, bet drau
giškas perspėjimas, ir būtina pažiū
rėti, kodėl taip lėtai juda procesas",
— sakė D. Grybauskaitė.
Pasak jos, pradžioje pirmavusi
Lietuva dabar atsidūrė penktoje vie
toje.
„Reikia dabar pažiūrėti į patirtį,
Viktoras Muntianas
kur palengvinti biurokratines proce
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
dūras. Tuo labiau, kad kasmet Lie
tuva gauna ženkliai daugiau. 2005
Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) —
metais skirta 1.7 mlrd. daugiau nei Pilietinės demokratijos partijos va
2004 metais, o 2007 metais šuolis bus dovas Viktoras Muntianas išsaugojo
didelis", — kalbėjo D. Grybauskaitė. \ Seimo pirmininko postą.
2007 metais Lietuva turėtų gauti
Neoficialiais duomenimis, ket
1.263 mlrd. eurų (4.361 mlrd. lt.) virtadienį balsuojant dėl nepasiti
paramos, iš jos struktūrinė parama kėjimo parlamento vadovu, V. Mun
siektų 813 mln. eurų (2.807 mlrd. lt.). tiano nušalinimo iniciatoriai nesu-

/ /

vyrai jas išlydi su vaikučiais ant ran
kų. Aš pats tą vakarą savo dukrai pa
sakiau, kad surašytų ant lapo, ką no
ri veikti, — viską išpildysiu. Tuomet
jai buvo ketveri, tą vakarą pildžiau
visus jaunosios moters norus. Tai bu
vo moterų diktatūra ištisas 24 valan
das (juokiasi).
— Ar po 22 metų aplankius
Lietuvą antrąkart užplūdo koks
nors jausmas?
— Nudžiugau pamatęs, kad Ge
dimino pilis
Nukelta f 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Sporto apžvalga.
•Nėra padėties be
išeities.
• Ką p r i m e n a moralinės
rožės Baltųjų rūmų
sodelyje.
•Gera grįžti į Lietuva.
•ES p a r a m a apsaugos
nuo potvynių.
• Spaudos ir sporto
entuziastas iš Australijos
•Gražūs G. Storpirščio
pasirodymai.
• Sporto įvairybės.
•Miesto panorama.
V a l i u t ų santykis

1 USD — 2.72 LT
1 EUR — 3.45 LT

V. Muntianas išsaugojo postą
rinko pakankamai balsų.
Nepasitikėjimą Seimo pirminin
ku ketvirtadienį pareiškė 36 parla
mentarai, kai tuo tarpu parlamento
vadovo nušalinimui reikalingi ne
mažiau kaip pusės — 71 iš 141 —
Seimo narių balsai.
22 parlamentarai balsavo prieš
V Muntiano nušalinimą, 11 biulete
nių buvo sugadinti.
V Muntianas komentuodamas
rezultatus teigė esąs jais patenkin
tas, tačiau kartu tikino darysiąs iš
vadas ir atsižvelgsiąs į išsakytą kri
tiką.
„Aš jau minėjau, kad bet kokį
rezultatą aš gerbsiu, kad ir koks jis
būtų. Manau, kad tai, jog nebuvo pa
reikštas nepasitikėjimas man — yra
labai gerai.
Nukelta į 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
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GOLFAS

SPORTO

FUTBOLAS ČIKAGOJE
Paruošė Ed.

Šulaitis

„LITUANICAI" NEPASISEKĖ
Jeigu praėjusio sekmadienio
(rūgs. 17 d.) „Metropolitan" lygos I
divizijos susitikime tarp „Lituanicos" ir „International" komandų lie
tuviai būtų parodę daugiau energijos
ir turėję šiek tiek laimės, jie, be abejo,
būtų įsirašę dar tris taškus, kaip ir
pirmose šio sezono rungtynėse su
„Lions".

Dr. prof. Romualdas Kašubą — vienas
aktyviausiųjų „ L i t u a n i c o s " futbolo
rungtynių lankytojų.

Tačiau „Burden" aikštė Eik Grove Village miestelyje nebuvo mūsiš
kiams palanki. Nors lietuviai turėjo
daugiau progų įvarčiams pasiekti, ga
lutinis rungtynių rezultatas buvo 2:3.
Pirmieji pasižymėjo „Internatio
nal", kuomet mūsiškiai net iš keturių
kartų nepajėgė kamuolį išspirti iš pa
vojingos zonos ir varžovai lengvai pa
siekė 1:0. Šį įvartį išlygino Algirdas Zamaiaitis paskutiniąją kėlinio minutę.
Pirmojo kėlinio antroje pusėje
teisėjai turėjo pusvalandžiui nu

Naujieji

.Lituanicos

LIETUVIAI GOLFININKAI
TORONTE IR ČIKAGOJE

APŽVALGA.

traukti žaidimą, nes pora kartų kiek
stipriau sugriaudėjo perkūnas. Prie
aikštės įrengtas žaibams stebėti
aparatas tuoj pat įsijungė ir nesusto
jo daugiau kaip pusvalandi, nepai
sant, kad nei žaibų, nei perkūnijos
niekas negalėjo matyti ar girdėti.
Nors tas aparatas dar rodė pavojaus
ženklus, teisėjas nusprendė tęsti
rungtynes. Antrame kėlinyje tas,
pirmą kartą matytas, instrumentas
dar buvo įsijungęs, bet niekas jau
nekreipė dėmesio ir vargais negalais
rungtynės buvo baigtos.
Antrame kėlinyje varžovai pir
mavo net 3:1 ir tik paskutinėmis
minutėmis Audriaus Zinkevičiaus
šūviu buvo priartėta iki 2:3 rezultato.
Aikštėje pirmą kartą pasirodė
neseniai iš Lietuvos atvykęs žaidėjas
Andrius Ramonas, kuris, be abejo,
sustiprins praretėjusias „Lituanicos"
gretas, kuomet, iškritus iš aukštosios
divizijos, komandą apleido net 6
pajėgesni žaidėjai. •
Net ir žemesnėje pirmenybių
grupėje yra pajėgių komandų, prieš
kurias reikės stipriai susiimti. Pa
vyzdžiui, praėjusį sekmadineį „GreenWhite" komanda įveikė „Lions" net
10-0, o „Zrinski" sumušė „Belgrado"
komandą 6-0.
Praėjusio sekmadienio susitiki
mą stebėjo gal daugiau negu tuzinas
prisiekusių sirgalių. Tarp jų buvo
prof. dr. Romualdas Kašubą ir Romas
Kartavičius, kurie jau ne vieną de
šimtmetį stebi „Lituanicos^ futbolo
pasirodymus, nepaisant, kurioje aikš
tėje jie vyktų.
Kitas rungtynes „Lituanicos"
vyrai žais vėl išvykoje prieš „Fichta
Roos" komandą. Rungtynės vyks sek
madienį Schaumburg miestelio „Olympic Park" aikštėje. Pradžia 3 vai. p.p.
Lemonte (Bambrick Park) lietuviai
rungtyniaus spalio 1 d., kuomet jų
varžovai bus, „Green-White" vienuolikė, ilgą laiką žaidusi „mąjor"
divizijoje.

v y r u k o m a n d o s ž a i d ė j a i (iš k a i r ė s ) ' A n d r i u s R a m o n a s . A n d 

r i u s V ; r b i c k a s i" b u v ę s i l g a m e t i s k l u b o p i r m i n i n k a s A l b e r t o C l a v i n s k a s .
E d v a r d o Sulaičio nuotraukos.

Į šių metu golfo sezono pabaigą
didesnį aktyvumą parodė Šiaurės
Amerikos lietuviai golfo entuziastai,
rugsėjo mėn. surengę dvejas varžy
bas — vienas Toronte, kitas Čikago
je. Kanadoje buvo rungtyniauta Dar
bo dienos savaitgalį, o Čikagoje —
rugsėjo 17 d.
Kanadoje buvo surengtas SALFASS metinis turnyras, sutraukęs 78
žaidėjus iš JAV ir Kanados. Iš Čika
gos ten buvo nuvykę 19 golfininkų.
Pažymėtina, kad pernai panašios
v

varžybos įvyko Čikagoje ir jose daly
vavo net apie 130 asmenų, o 2007-aisiais ŠALFASS turnyrą pasiūlė suor
ganizuoti klevelandiečiai su jų dide
liu golfo entuziastu Algiu Nageičiumi
priešakyje.
Toronte buvo varžomasi indivi
dualiai ir komandomis. Vyrų I grupė
je I vietą iškovojo Cleveland ir Los
Angeles miestų jungtinė rinktinė.
Antroji vieta teko Toronto vyrų ko
mandai.
Pas moteris triumfavo čikagietės, tik vienu tašku aplenkusios To
ronto komandą. Čikagos vyrai buvo
pirmieji „Net" klasifikacijoje.
Pavieniai žaidžiant, buvo daug
laimėtojų, jeigu skaičiuosime visas
grupes.
Vyrų A klasėje pirmaisiais buvo
Linas Butkys (Los Angeles), kurio
„Gross" buvo 167, o („Net" — 151),
II — Ed. Dumbliauskas (Čikaga):
178-160; III Vic Kaknevičius (To
ronto): 179-157.
B klasėje I vieta laimėjo Larry
Kaveckas (Los Angeles): 116-97; II
Vic Pikšrys (Los Angeles): 117-98;
III Andrius Zaleskis: 194-160. C
klasėje visi trys buvo iš Toronto
(Eilės tvarka): Martin Yčas, Joe Šilei
ka, Linas Saplys. D klasėje: Gintaras
Juška (Detroit), Rob Grybas (To
ronto), Bernard Kušlikis (Toronto).
Stipriausioje „masters" klasėje
laimėtojai išsirikiavo taip: 1. Kris
Butkys (LA) 149-149; 2. Tom Vait
kus (Čikaga) 156-146; 3. A. Kevėža
(T) 164-150.

FUTBOLAS
„Chicago Fire'»
vėl laimėjo
„Fire", Čikagos profesionalų fut
bolo (soccer) komanda, sekmadienį
namuose. Bridgeview esančioje Toyo
ta Park aikštėje, stebint daugiau kaip
16 tūkst. miniai. įveikė „Mąjor League Soccer" Rytų konferencijos pir
mūnus 1:0 ir lentelėje pagerino savo
padėtį. Dabar čikagiečiai turi 41 taš
ką.
Čikagos naudai 61-ąją žaidimo
minutę Įvartį iš 15 jardų atstumo įs
pyrė „Fire" puolėjas Andy Herron ir
to pakako pergalei, kadangi svečiai
(nors jie lentelėje stovi pirmoje vieto
je su 45 tšk.), negalėjo rezultato išly
ginti;
Šį šeštadienį į Čikagą atvyksta
Vakarų konferencijos lentelės uode
gėlėje stovinti Los Angeles komanda,
turinti tik 27 tšk. ir čikagiečiai
neturėtų daug vargo ją įveikti.
Ed. Šulaitis

I

D a u g i a u sporto žinių
s k a i t y k i t e 8-9 psi.

Senjorų klasės rezultatai: L Vy
tas Vaitkus (Č), 2. Peter Strumas (T),
3. Romas Šimkus (T).
Moterų A grupėje laimėjo Darija
Deksnytė-Powell (Toronto), antrąja li
ko čikagietė Aldona Vaitkus, trečiąja
— Dawn Juška (Detroit). Buvo ir dau
giau grupių varžybų bei laimėtojų.
Apie šias varžybas mums pra
nešė čikagietis golfo veteranas Vytas
Vaitkus, kuris sako, kad torontiečiai
turnyrą gerai ir gražiai suorganizavo
bei pravedė. Nors pirmą žaidimo
dieną lijo, tad ne visi galėjo baigti
savo varžybas. Tačiau rytojaus dieną,
sekmadienį, pasitaikė saulėtas oras
ir visus dalyvius pradžiugino.
Trumpai apie LF golfo
turnyrą
Praėjusį sekmadienį Čikagos
apylinkėse buvo žaidžiamas tradici
nis Lietuvių fondo golfo turnyras,
kuriame dalyvavo 46 žaidėjai — šiek
tiek mažiau, nei ankstesniais metais.
Gaila, kad turnyrą truputį su
gadino vakarop prasidėjęs lietus,
tačiau tas daug nepakenkė golfminkams, nes buvo gerai suorganizuota,
o taip pat ir nuotaika nebloga.
Plačiau apie šį turnyrą para
šysime vėliau.
Ed. Šulaitis
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Ką primena moralinės rožės
Baltųjų rūmų sodelyje

Nėra padėties be išeities

2006.09.19 Seime vyko iškilmin
gas pasėdis, skirtas atkurtos Lietuvos
valstybės atnaujintiems diplomati
niams santykiams su užsienio šalimis
ir narystės Jungtinių Tautų orga
nizacijos 15-osioms metinėms pa
minėti. Šiame posėdyje kalbėjo Ne
priklausomybės Akto signataras,
pirmasis nepriklausomos Lietuvos
vadovas, Europos Parlamento narys
Vytautas Landsbergis ir Nepriklau
somybės Akto signataras, Seimo na
rys Emanuelis Zingeris. Pateikiame
Vytauto Landsbergio kalbą.
—Kuri ta svarbioji diena? Vieni
sako - Kovo 11-oji, paskelbusi laisvę,
kiti sako - Sausio 13-oji, kai Kovo 11osios Lietuva buvo apginta ir išgel
bėta. Dar sakoma - rugsėjo 1-oji, nes
vidurnaktį į šią visais atžvilgiais gra
žią dieną prieš 13 metų draugiškai
išėjo paskutinis buvusios okupacinės
kariuomenės dalinys; tai čia ir Lais
vės diena.
Vis dėlto jos trys labai svarbios
veikiau tik mums Lietuvoje, tartum
pasaulio aplink nė nebūtų, o plačiuo
ju tarptautiniu žvilgsniu yra vėl
kitaip.
Taigi ši diena, iš tiesų rugsėjo 17oji. Ji bus minima naujausiųjų laikų
Lietuvos istorijoje, kaip atkurtos ne
priklausomybės pasaulinio įtvirti
nimo diena. Tą sunku pakeisti ar
kaip nors perrašytu Visos pasaulio
valstybės, demokratinės ir nedemok
ratinės, pripažino vieningu aktu, kad
štai vėl yra Lietuvos valstybė.
Diena buvo įdomi, verta ir konk
rečiai prisiminti, kol dar galiu jums
papasakoti. Priėmimo į Jungtines
Tautas procedūra - ir formali, ir
konkreti, su valstybės vizitine kor
tele, nes pirmąsyk gaunant lietuvišką
žodi Generalinėje Asamblėjoje - vyko
po pietų. Viską organizavęs ir nuolat
informavęs abiejų Lietuvos Res
publikų atstovas Stasys Lozoraitis
pranešė apie netikėtą JAV prezidento
pasiūlymą: norėtų susitikti su trijų
Baltijos valstybių vadovais dar prieš
ceremoniją Jungtinėse Tautose. Iš
skyrė mus iš didesnės grupės tą dieną
priimamų valstybių. Ir, žinoma, jis
nori pasveikinti pirmas — buvo
aišku. Taigi iš pat ryto siūloma
skristi į Vašingtoną! Baltieji rūmai,
pokalbis, Rožių sodelis — ir tuoj atgal
į New York, nes reikia suspėti į
Jungtines Tautas. Abejonių nekilo, ko
kios reikšmingos mūsų valstybėms
tos politinės ir moralinės rožės Bal
tųjų rūmų sodelyje. Be abejo, ten pri
ėmėm ir sveikinimą, ir patys padėko
jom už dešimtmečius trukusią lemia
mą Amerikos paramą, taip pat asme
ninę prezidento paramą mūsų laisvei.
Generalinėje Asamblėjoje popiet
sakiau savo parašytą kalbą. Buvau
įsisegęs štai šį Lietuvos rezistentųpartizanų ženklelį, kurį gavau po
Sausio 13-osios kaip išimtį, todėl ne
kartą sakiau, kad vertinu jį kaip
aukščiausią apdovanojimą.
Mano kalbą filmavo, bet į Lie
tuvą netransliavo. Per brangu ar
panašiai, dėl to nesukau galvos. Toks
buvo trečiasis tos dienos įvykis. Pa
rodė įrašą kitą dieną kažkokio ko
mercinio filmo intarpe — taip man
pasakojo. Berods, nerodė nė šiomis
dienomis. Todėl leisiu sau truputį pa
cituoti, nes ir tada galvojau, ir dabar
apie aną įvykį, kad Jungtinėms
Tautoms kalba ne kuris nors vienas
pareigūnas, bet jo šalis.
„Lietuva atgimsta ne tik iš pas-

DANUTE BINDOKIENE

.m. spalio mėnesį tikimasi
JAV gyventojų pagausėjimo —
net iki 300 milijonų. Tik kol
kas neaišku, kaip tas pagausėjimas
įvyks: ar 300-ojo mln. kūdikio gi
mimu Amerikos piliečių šeimoje, o
gal tik dar vienu imigrantu (žino
ma, legaliu), gavusiu šios šalies pi
lietybę. Iš esmės tai ne tiek svarbu,
kaip pats gyventojų skaičiaus „pa
sikeitimo" faktas...
Bet kas gi tie „tikrieji ame
rikiečiai"? Turbūt tuo vardu galėtų
pasivadinti kiekvienas šios šalies
gyventojas, pastoviai čia įsikūręs,
mokantis privalomus mokesčius,
pasinaudojantis valstybės teikia
momis privilegijomis ir teisėmis. O
gal tikrieji amerikiečiai yra dar
išlikusios indėnų tautelės, išsi
barsčiusios po visą platų kraštą, iš
dalies praradusios savo tapatybę
(jokiu būdu ne visos) ir ištirpusios
pilkoje gyventojų masėje? Nepai
sant, kad mus visus jungia ta pati
gyvenamoji vieta, kurią vadiname
namais, retas ją pavadintų „savo
tauta", nes kiekvienas žino ir tik
rąją savo kilmę, savo šaknis, tebeglūdinčias kurioje kitoje pasaulio
šalyje.
Visame Amerikos istorijos bū
vyje nuolat vyko emigracijos bangų
potvyniai ir atoslūgiai. Imigrantų
dėka ne tik gausėjo gyventojų skai
čius, bet jie savo jėgas ir talentus
atidavė ekonomikos, kultūros plėt
rai, turėjo daug įtakos valstybės ir
valstijų politiniam gyvenimui. Ar
tėjant prie 300 milijonų skaičiaus,
šiuo metu imigrantai sudaro 12
proc. šalies gyventojų — apie 34.3
mln. Daugiausia, žinoma, jų yra iš
Meksikos, bet anksčiau daug savo
žmonių į Ameriką „atsiuntė" ir
Vokietija, ir Italija, ir Airija. Statis
tikos duomenys paprastai nemini
imigrantų iš kitų valstybių, pavyz
džiui, Rytų Europos imigrantus sužeriant į vieną bendrą kategoriją,
galbūt tik išskiriant lenkus, kurie
taip pat sudaro nemažą imigrantų
grupę.
Dvidešimto šimtmečio pradžio
je iš Europos daugiausia plūdo
mažamoksliai, paprasti žmonės,
kurie įsijungdavo į pačius sunkiau
sius, mažiausiai apmokamus dar
bus anglių kasyklose, skerdyklose,
plieno pramonėje, žemės ūkyje ir
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kutiniųjų Antrojo pasaulinio karo
pelenų. Lietuva atgimė iš savo žmo
nių kančios ir kovos, iš jų darbo ir
tikėjimo.
Kuo tikėjo mūsų šalis, kai brutali
prievarta ir ciniškas pragmatizmas
liepė jau niekuo nebetikėti šiame
pasaulyje?
Ji tikėjo pagrindiniais dalykais tiesa ir teisingumu. Tą jausminį,
dvasinį žinojimą aš apibūdinčiau
taip: yra neteisybė ir skriauda, bet ji
laikina, nes negali taip būti-, kad
neteisybė įsiviešpatautų amžinai.
Lietuvos žmonių širdyse /.../
neužgesinamas ruseno tikėjimas ga
lutiniu teisingumu. Tokį teisingumą
ir nesunaikinamą transcendentinį
gėrį daugelis laiko Dievo savybe; bet
juk gali būti, kad tai pasaulio ir
būties esmė, kurią žmonės tik
pavadino Dievu. /.../
Mes buvome laisvi dvasia ir
ėjome sėkmingai į krašto laisvę. Mes
rinkdavomės ir dainuodavome, o
išsiskirstę kantriai dirbome. Mes
atmetėme smurtą ir nesileidome
išprovokuojami, mes sukaupėme dar
nežinotą politinį patyrimą, kuriuo
galime ir su kitais pasidalinti.
Jeigu žmogus nori gyventi dorai,
tai kodėl pasauly negali būti doros po
litikos? Jeigu kalbame tiesą, tai kodėl
negali būti atviros politikos? /.../
Mes neturime jokio priešiškumo
ir nejaučiame keršto nė vienam
kaimynui; mes norime sukurti de
mokratinę valstybę, kurioje visiems
pakaks vietos ir bus apsaugota laisvė.
Tokia yra Lietuvos atsakomybė
sau ir tautų bendrijai, kurią sveiki
name ištiestomis rankomis".
Beje, kalbėjau iš Jungtinių Tautų
tribūnos Lietuvos vardu ir dar po
metų, 1992-ųjų rugsėjo 28 dieną.
Lietuvai, esančiai viduje, turi rūpėti
ir pačios Jungtinės Tautos - tai tegul
girdi naujosios narės nuomonę dėl
organizacijos dalykų. Jau buvo pra
sidėję kalbų apie Saugumo Tarybos
problemas ir perspektyvas. Pasiūliau
nuo Lietuvos, kad Saugumo Taryba
pasipildytų trimis naujomis nuola
tinėmis narėmis - Vokietija, Japonija,
Indija - ir kad veto teisę didieji turėtų

tik dviese kartu. Seniai pamiršta
strėlė į ateitį, o svarbiausias aktualus
akcentas tuomet buvo ką tik pasi
rašyta sutartis dėl Rusijos kariuome
nės išvedimo ir viltis, kad Jungtinės
Tautos prižiūrės įgyvendinimą.
Ką turime po šiandien prisime
namų penkiolikos metų? Nepriklau
somybę įtvirtintą netvirtame pasau
lyje vis dėlto visokiais įmanomais
būdais, dėl kurių turėjom dar ne
paprastai daug dirbti. Įtvirtintą pla
čiame pasaulyje, bet ne siaurame, kur
pamatai braška. Jau netgi teisybės
ieškojimas laikomas Lietuvos priešu.
Turime valstybę, kurią iškilus reika
lui gins galingos tarptautinės struk
tūros; bet jeigu gins, tai tik ne nuo
mūsų pačių. Niekas Lietuvos neap
gins nuo laisvės ir teisingumo idealų
netekties, nuo negarbingų dvasios
nuopuolių, alkoholinio nykimo ir
emigracinio demografinio smukimo.

pan. Šiuo metu iš Europos atvyksta
išsimokslinę asmenys — gydytojai,
kompiuterių specialistai, inžinieriai,
mokslininkai, nors iš Meksikos bei
Pietų Amerikos ar Afrikos šalių dar
vis imigrauoja daugiausia eiliniai
darbininkai. Ir jeigu šiems visiems
imigrantams į Ameriką neatveriamos
durys legaliai, jie atranda kitus bū
dus, kitus kelius čia patekti.
Pasirodo, kad tie „keliai" tik
rai veiksmingi, nes tokių nelegalių
imigrantų čia jau yra apie 12 (kai
kas mano, kad net 20) mln. Ir jie ne
tik atranda „savo nišą" šios šalies
darbo bei gyvenimo pastate, bet
garsiai reikalauja, kad būtų įteisin
ti, galbūt net suteikiant JAV pilie
tybę (tokie reikalavimai ankstes
niesiems imigrantams nei į galvą
neateidavo). Tad Amerikos valdžia
yra atsidūrusi „ant linijos" — vie
noje jos pusėje yra valstybės įstaty
mai, kuriuos nelegalūs imigrantai
akivaizdžiai pažeidžia, kitoje —
nenoras prarasti darbo jėgos ir
suerzinti jau legaliai įsikūrusius tų
šalių imigrantus, nes tai politikams
gali liūdnai atsiliepti rinkimuose.
Ir štai — pradedama kalbėti
apie iki šiol nepaminėtą imigrantų
antplūdžio aspektą, kuris išspręstų
dilemą, kad „ir avis sveika išliktų,
ir vilkas būtų pasotintas". O tas
gelbėjimosi ratas yra socialinė apdrauda (Sočiai Security). Vašingtonui jau seniai kelia rūpestį tai, kad
nemaža dalis amerikiečių sparčiai
artėja prie pensijos amžiaus ir atei
tyje gali kilti pavojus socialinės
apdraudos išmokoms — nepakakti
išteklių, kad visi gautų jiems prik
lausančią dalį. Buvo daug pasiū
lymų iš pagrindų pertvarkyti so
cialinės apdraudos programą, taip
pat siūloma žmonėms kiek galima
vėliau išeiti į pensiją ir pan. Pa
grindinė problema yra tai, kad atei
tyje bus mažiau dirbančiųjų, ku
riems reikės išlaikyti pensininkus.
Dabar jau kalbama, kad ši proble
ma tarytum savaime išsispręs, nes į
darbo barus įsijungia daug jaunų
imigrantų, kurie čia jau pastoviai
įsikūrę, augina (dažniausiai gau
sias) šeimas, tad pensininkams ne
reikės būgštauti dėl savo pajamų
ateities. Tai koks kitas žingsnis?
Gal legalizuoti ir tuos 12 ar daugiau
milijonų imigrantų?

Niekas - o kodėl ne mes patys?
Niekas neapgins ir nuo naujai
pavergiančio įsiurbimo į svetimą, o
gal ne vienam iš papratimo mielą
erdvę, į neteisėtumo, vietinės ir tarp
tautinės korupcijos, manipuliuoja
mos informacijos, tolygios dezin
formacijai, į valstybės užvaldymo ir
piliečių demoralizacijos erdvę. Niekas
neapgins — o kodėl ne mes?
Šia svarbiausiąja prasme čia,
atstovų susirinkime, vėl turėtų būti
Lietuvos širdis, gynybinis štabas.
Jeigu nesugebame ar nenorime
priešintis, tai greičiau atiduokim
valdžią sveikam atžalynui po gaisrų,
naujam laisvos šalies jaunimui - tai
daliai, kuri myli Lietuvą ir vėl turi
idealų. Ar jų yra daug, ar ne, parodys
kiekvieno vidaus balsas, kurio vardas
— gera valia ir sąžinė. Į tokius ir
kreipiuosi: tarkite jauną žodį, pa
judinkite žeme!
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VMU Alumni International Reunion
gera grįžti į Lietuvą

MARIUS ŽIUBRYS
Beveik tuo pačiu metu, kai Vil
niuje posėdžiavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimas, Kaune rin
kosi buvę užsienio studentai. Vytauto
Didžiojo universiteto Tarptautinių
ryšių skyrius (TRS) rugpjūčio 9-13 d.
kvietė ir vėl sugrįžti buvusius uni
versiteto užsienio studentus, dėsty
tojus, mentorius, buvusius TRS dar
buotojus: visus artimus tarptautinei
veiklai ir ryšiams. Kvietė ne tik su
grįžti: kvietė kartu pabūti, pakalbėti,
dalytis prisiminimais, patyrimais ir
netgi gyvenimo pasikeitimais po stu
dijų laikotarpio (ilgesnio ar trum
pesnio...) VDU.
Specialiai į renginį „VMU Alum-.
ni International" atvyko beveik 40
dalyvių iš 13 skirtingų pasaulio šalių:
Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, JA\f
Olandijos, Suomijos, Norvegijos, Ja
ponijos, Estijos, Italijos, Rusijos,
Liuksemburgo, Belgijos.
Rugpjūčio 10 dieną VDU Mažo
joje salėje įvyko renginio atidarymo
ceremonija. Šio susitikimo, pirmą
kartą ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje
sukvietusio užsienio studentus, da
lyvius pasveikino dar „senasis" uni
versiteto mokslo prorektorius prof. L.
Pranevičius ir naujasis infrastruk
tūros prorektorius doc. dr. V Viliūnas.
Renginio atidarymo metu VDU
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja A.
Ambrasaitė apžvelgė įdomiąją VDU
tarptautinę statistiką: nuo pirmosios
užsienio studentams skirtos studijų
programos, pradėtos vykdyti 1998
m., pirmojo „Socrates/Erasmus" mai
nų programos studento 2001-aisiais
iki 2006-ųjų Lietuvių kalbos vasaros
kursų dalyvių. Iš viso mūsų univer
sitete per 8 m. studijavo net 490 stu
dentų iš įvairiausių pasaulio šalių.
Pagal VDU Tarptautinių ryšių
skyriaus statistiką, daugiausia stu
dentų sulaukta iš JAV, Vokietijos,
Lenkijos ir Latvijos.
J renginį atvykę jo dalyviai VDU
studijavo skirtingu metu, pagal skir

tingas mainų programas, mokslus
krimto skirtingų laikotarpių. Tačiau,
nepaisant visų šių „smulkmenų", visi
jie „užsikrėtė" viena liga, kurios pag
rindiniai simptomai mums, lietuvai
čiams, galbūt kiek ir keisti: lietuvių
kalbos žinių tobulinimas savose ša
lyse, Lietuvos įvykių nuolatinis seki
mas, domėjimasis savo šeimos istorija
ir lietuviškų šaknų paieška... Galima
būtų vardyti dar ilgai: auditorijoje
sėdėjo ne vienas vertėjas, savo lietu
vių kalbos žinias tiesiogiai pritai
kantis darbe, taip pat lietuvių bend
ruomenių nariai savo šalyse arba tie
siog Lietuvos fanai, kurie jau nuo pir
mosios dienos šiltai ir jaukiai kartojo:
„Gera grįžti atgal". Jie visi smagiai
džiaugėsi užsienio studentų nuot
raukų stendu, kuriame kantriai ieš
kojo savęs, draugų, nuotykių...
Atidarymo dieną renginio daly
viai turėjo galimybę išvysti pasi
keitusį (arba ne...) universitetą eks
kursijos po VDU metu : kai kurie stu
dentai sugrįžo į Kauną po 7 metų
pertraukos. Jie visi kartu aplankė S.
Lozoraičio muziejų, Lietuvos išeivijos
institutą bei moderniai įrengtą VDU
užsienio kalbų mokymosi kompiu
terių klasę.
Vėliau visi renginio dalyviai
galėjo pasidalinti savo mintimis apie
mūsų universitetą, Kauną ar Lietuvą
dviejuose seminaruose. Po jų ir vėl
visi susitikę apibendrinti minčių su
tarė, kad daugumai VDU ir Kaunas
asocijuojasi su nuostabiais prisimi
nimais, draugais, kelionėmis ir eks
kursijomis, ypatinga atmosfera, Lais
vės alėja ir, žinoma, lietuvišku alumi.
Dalyviams patiko universiteto stu
dijų ir vertinimo sistema, geri ir įdo
mūs dėstytojai, draugiški Lietuvos
studentai. Žinoma, visi prisiminė
ankstyvas lietuvių kalbos paskaitas, į
kurias studentai beveik kasdien
„sugebėdavo" bent po keletą minučių
pavėluoti, bet jų nepraleisdavo. Kad
ir kaip ten bebūtų, daugumaVialyvių
sutarė, kad gera sugrįžti į VDU ne tik
toms kelioms renginio dienoms, bet ir
galbūt tolesnėms magistratūros,

* *

i rengini ..VMU Aiumni International Reunion" suvažiavo DUN,e studentą: net iš
trylikos pasaulio šalių.
doktorantūros studijoms arba darbui
VDU.
Vakare visų renginio dalyvių lau
kė įspūdinga jauno, tačiau labai ta
lentingo pianisto G. Gelgoto koncer
tinė programa „An Hour of Music"
VDU Didžiojoje auloje Katalikų
teologijos fakultete. Jaunajam pia
nistui talkino atlikėja J. Karaliūnaitė.
Antroji renginio diena prasidėjo
lietuvių kalbos pamokomis kartu su
dėstytojomis I. Balčiūniene bei L.
Cubajevaite, kuriose studentai turėjo
galimybę prisiminti ar bent šiek tiek
patobulinti savo lietuvių kalbos ži
nias. Po trumpų ir linksmų pamo
kėlių renginio dalyviai kartu su VDU
lietuvių kalbos vasaros kursų daly
viais klausėsi dr. J. Staniškytės pas
kaitos apie Lietuvos meną. Po pas
kaitos vyko filmo „Dievų miškas"
peržiūra. Vakare visi dar kartą susi
tiko viename iš pamėgtų Kauno se
namiesčio barų.
Paskutiniąją dieną dalyvių laukė
ekskursija į Lietuvos geografinį cent
rą Kėdainių r. ir Kėdainių sena
miestis (kuriame tuo metu buvo
švenčiamas miesto gimtadienis).

Kiek vėliau „VMU Alumni Interna
tional Reunion" dalyvių autobusas
patraukė į C. Milošo gimtinę Seteiniuose. Čia buvo surengta iškyla kar
tu su lietuviškomis dainomis, žai-.
dimais, kuri labai greitai ir netikėtai
virto kultūriniu vakaru, kai visi
Lietuvos „fanai" traukė ir savo šalių
tradicines dainas... bei žadėjo kitais
metais būtinai sugrįžti su specialia
programa.
Pasibaigus „VMU Alumni Inter
national Reunion" programai rengi
nio dalyviams nebuvo sunku išsi
skirti smarkiai pliaupiant lietuviš
kam lietui vėlų šeštadienio vakarą:
jie visi gerai žino, kad VDU yra vi
suomet laukiami. O VDU bendruo
menei smagu žinoti, kad jiems čia tik
rai gera sugrįžti... Ir kad kitais me
tais ir vėl tokio pat šilto ir nuoširdaus
noro susitikti jie čia ir vėl sugužės iš
tolimiausių pasaulių kraštų vos
kelioms dienoms palikę savo darbus
bankuose, universitetuose, redakci
jose... Organizatoriai žadėjo padaryti
viską, kad kitas susitikimas ir vėl
visus sušildytų ir suburtų...
Lauksim ir tikėsimės...

Atidarytos trečiosios Kauno fotografijos dienos
Rugsėjo 7 d. buvo atidarytos jau
trečiosios Kauno fotografijos dienos
— vienintelis toks plataus masto
fotorenginys Pabaltijo valstybėse.
Jis tęsis iki spalio 12-sios, kada
įvyks festivalio kulminacija ir už
darymas.
Kaip mums papasakojo šio di
džiulio fotofestivalio meninės dalies
kuratorius, o taip pat ir jo organiza
cinį bei vadybinį darbą atliekantis
jaunas (gim. 1974 m. Kaune) vyras
Mindaugas Kavaliauskas, Kauno
fotografijos dienų programoje daly
vaus daugiau negu Šimtas foto
menininkų iš įvairių pasaulio konti
nentų, net ir iš Naujosios Zelandijos.
Jis laikosi jau pirmojo festivalio
metu duoto pasižadėjimo — renginį
labiau skirti ne fotografijos meno
kūrėjams ir žinovams, bet plačiajai
visuomenei.
Todėl žmones fotografijos paro
dos „pagaus" pačiose netikėčiausiose
vietose: Medicinos ir Farmacijos.
Ryšių, Sporto, M. Stulgos muzikos
instrumentų muziejuose, taip pat ir

Aleksoto funikulieriuje, miesto tro
leibusuose, Laisvės alėjoje, Verslo
vadovų centre, naujai pastatytuose
Vyt. Didžiojo universiteto Politikos
mokslų ir diplomatijos instituto
rūmuose.
„Kviečia visus aktyviai dalyvau
ti parodose, jas aptarnauti ir vertin
ti. Du laimingieji žiūrovai gaus
ypatingas dovanas. Vienam loterijos
būdu išrinktam bus įteiktas fotoa
parato prototipas — šiuolaikinio
meno kūrinys — „Kamera obskura".
Parodas SMS žinutėmis vertinantys
žiūrovai turės galimybę laimėti pra
bangų skaitmeninį
fotoaparatą
„Sony", — sakė M. Kavaliauskas.

the, kuris yra kylanti Vokietijos fo
tografijos žvaigždė, nuotraukos iš
ciklo „China Naked" („Apnuoginta
Kinija").
M. Kavaliausko teigimu, F. Rothe fotografijos yra sparčiai perka
mos JAV kolekcininkų, nors paro
dose jos dar nebuvo išstatytos. Taigi
Kaune įvyko pasaulinė šio ciklo pre
mjera. Tikimasi, kad į šią parodą
atvyks ir pats darbų autorius, kuris
turėtų Kaune atsirasti rugsėjo 22 d.
Rugsėjo 15 d. buvo atidaryta
trijų autorių: M. Kavaliausko, Aure
lijaus Madeliausko ir Jono Polio pa
roda „Funikuli-Funikulia" paroda,
skirta Kauno Žaliakalnio funiku
lieriaus 75 metų sukakčiai paminėti.
P a r o d a iš „apnuogintos Kinijos" Ji bus išstatyta vagonėliuose.
ciklo
Kauno fotografijos dienų kulmi
nacinis renginys, kuris vadinsis
Šių metų festivalis buvo pradė „Fotografijos naktis" bus suruoštas
tas praėjusį ketvirtadienį neįprasto klube „Los Patrankos". Didžiuliame
je vietoje — „Takiosios Neries" ekrane bus rodoma animuoti, mu
viešbutyje įsikūrusiose „Olympic zikos garsais praturtinti fotografijos
Casino" patalpose. Čia buvo ekspo kūriniai: festivalio konkurse dalyvių
nuotos vokiečių fotografo Frank Ro- kolekcijos tema „Laikas", projektai,

„Euro-Azija", moterų fotografija.
Taip pat bus ir festivalio prizų įteiki
mai bei šokiai iki paryčių.
Kalbant apie šių Kauno fotog
rafijos dienų pagrindinį asmenį —
M. Kavaliauską, reikia pažymėti,
kad jis fotografiją yra studijavęs
Lietuvoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje,
JAV. Šiose valstybėse yra surengęs
ir fotoparodų, jo darbų yra šių kraštų
muziejuose. Beje, jis yra JF Gale
rijos" Kaune įkūrėjas, be to, ir ofi
cialus Kauno „Žalgirio" krepšinio
klubo fotografas.
Šio tūkstantmečio pradžioje M.
Kavaliauskas apie metus laiko pra
leido Čikagos apylinkėse (buvo ap
sistojęs Cicero) ir iš čia važinėjo su
parodomis į kitus miestus. Jis tada
lankėsi kartu su žmona Kristina,
kuri Northwestern universitete ruo
šėsi doktoratui. Grįžę atgal į Kauną,
jiedu jau spėjo susilaukti šeimos
padidėjimo (dviejų berniukų), ir pa
kilti aukštyn mokslo laiptais.
Edvardas Šulaitis
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ES PARAMA PADĖS APSISAUGOTI IR NUO POTVYNIŲ
KĘSTUTIS PRANCKEVIČ1US
Kasmet vis daugiau Lietuvos
kaimo gyventojų pasinaudoja Bend
rojo programavimo
dokumento
(BPD) priemonės „Kaimo vietovių
pritaikymo ir plėtros skatinimas"
veiklos sritimi „Žemės ūkio vandentvarka".
Ja dažniausiai pasinaudoja ak
tyviausi kaimo bendruomenių judėji
mai, siekiantys savo apylinkėje
įdiegti arba sutvarkyti ir atnaujinti
vandentvarkos infrastruktūrą, pa
gerinti ekologinę situaciją ir kt. Šiai
BPD priemonės paramai gauti per
2004-2006-uosius projekto įgyven
dinimo metus buvo gautos iš viso 39
paraiškos. Paramos priemonei įgy
vendinti skirta 50 tūkst. 957 litai.
Sutartys pasirašytos su 33 juridiniais
asmenimis (bendra sutarčių suma
siekia 50 tūkst. 885 litus). Per tą lai
ką sumokėta 9 tūkst. 767 litai, t.y. 19
proc. visų skirtų lėšų.
2004 m. pagal BPD paramos
priemonę buvo gauta 10 paraiškų 13
tūkst. 991 lito sumai, o 2005-aisiais
m. - 29 paraiškos 44 tūkst. 213 litų
sumai.
Potvynis nebegresia
Vienas atokiausių Alytaus aps
krities, Lazdijų rajono kampelių Šeštokų miestelis, kaip byloja vietos
gyventojai, įsikūręs kadaise buvu
sioje pelkėje... Ir pastaraisiais metais

nuo seno juos vargina po gilios,
sniegingos žiemos susidarę pava
sariniai polaidžio vandenys — jie
dažnai aplieja ne tik laukus, kelius,
bet ir pačių žmonių sodybas. Aktyvią
veiklą šioje gyvenvietėje pradėjusi
Šeštokų seniūnijos vadovė Aldona
Surdokienė drauge su kitais veikliais
vietos gyventojais susibūrė į kaimo
bendruomenės komitetą ir prieš porą
metų, nusprendė daugiau nebekentėti, bet imtis ryžtingų priemonių
gelbėti miestelį bei šalia esančias
beveik 200 gyventojų sodybų nuo
neprognozuojamo tvano grėsmės.
Pirmiausia reikėjo pasukti galvas,
kas galėtų atlikti brangiai kainuo
jančią melioracijos sistemų ir hidro
techninių statinių statybą bei at
naujinimą. Be abejo, visų žvilgsniai
nukrypo į Europos Sąjungos ir mūsų
valstybės atsakingas institucijas, tad
ir buvo sumanyta rengti didžiulį
projektą paramai gauti.
Seniūnijos vadovė A. Surdokienė
prisiminė, kaip su Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos pagalba
per keletą mėnesių tinkamai pa
rengus projektą, gegužės 16 d. Na
cionalinei mokėjimo
agentūrai
(NMA) jau buvo pateikta paraiška
paramai gauti, o sutartis pasirašyta
gruodžio 21 d. Šiems planams įgy
vendinti iš ES ir Lietuvos biudžetų
buvo skirta 1 mln.714 tūkst. 863 litai,
t.y. gauta 90 proc. prašytos sumos. Po
ilgesnių derinimų bei svarstymų
projektas buvo patvirtintas. „Tai

Pagrindinėje galerijoje radome mamuto kau
lus. Toliau — pirmieji žmonės čia, ir iš kur jie at
vyko. Dideliame žemėlapyje nupiešta, kaip emi
gracija vyko iš Sibiro į Aliaską. Kadangi ledynų
laikais vandenynų vanduo buvo nusekęs, tai ten,
kur dabar tik salos, tuo laiku buvo žemės sujungi
mas. Žmonės po truputį keliavo, sekdami maisto
galimybėmis, ir galiausiai nuvyko iki Pietų Ame
rikos pietinės dalies.
Toliau eksponatai atspindėjo pasikeitimo pe
riodą, sunkius imigrantų įsikūrimo laikus. Galiau
siai parodė N. Dakota vaikus, kokie jie buvo anks
čiau, kaip dabar vaikai gyvena, kokie jų interesai ir
užsiėmimai. Viskas labai tvarkingai ir įdomiai su
ruošta, bet... jau ne pirmas muziejus, tad mažai
kas naujo. Tik pats pastatas buvo įdomus. Jo prie
kyje stovėjo labai graži Sakakawea metalinė statu
la, o netoliese —apsnigta stumbro statula. Buvo
vėjuota ir snigo.
Didžioji sniego audra
Pavakary suradome KOA stovyklavietę. Dar
vis snigo. Čia galėjau per TV žiūrėti žinias, sužino
jome, kad šis sniegas jau vadinamas didžiausia
šimtmečio sniego audra. Kadangi jis šlapias, sun
kus, daug kur nulūžo medžių šakos, nuvirto patys
medžiai, buvo nutraukti elektros laidai. Nuo čia
keliai į šiaurę ir vakarus uždaryti šimtus mylių.
Policija autobusais važinėjo greitkeliais ir ten rinko
sniege įstrigusius keleivius. Dauguma mokyklų
rytoj bus uždarytos. Kai kurie miestai sulaukė lįeveik dvidešimt colių sniego, nors dar tik spalio
penkta diena. Per naktį temperatūra nukris že
miau trisdešimt laipsnių. Visur bus ledas. Per ži
nias visus ragina nevažinėti. Kitas oro pranešimas
skamba geriau. Rytoj bus per keturiasdešimt laip
snių, toliau temperatūra vėl kils. Atrodo, mums
pasiseks nuvykti iki Minot, nors šiandien ten pri
daryta daug žalos: nutraukti elektros laidai, už
darytos mokyklos, daug kur nėra vandens. Čia da
bar lauke šalta, vėjuota, apsnigta. Žiūrėsime, ką
rytojus atneš.
Mandan indėnu gyvenvietė
Cia šiaurėje vėlai švinta ir anksti temsta. Sį
rytą apsiniaukę, tik apie devintą pradėjo lauke
šviesėti. Klausausi žinių. Didieji keliai į vakarus ir
šiaurę dar vis uždaryti, tačiau šiandien turi būti
šilčiau, vėliau keliai bus pravalyti. Nelabai yra pa-

buvo labai sudėtingas projektas. Jį jog už Lietuvos bei ES paramai
pradėjo vykdyti konkursą laimėjusi skirtas lėšas jau baigiama sutvarkyti
bendrovė „Leimesta", įsikūrusi kai senas ir įrengti naujas šios gyven
myninėje Druskininkų savivaldybėje, vietės ir Kirsnos upės baseino plote
Leipalingio miestelyje. Malonu, kad besiribojančias sausinimo sistemas,
per daugiau nei 9 šių metų mėnesius taip pat žymiai pagerintos aplinkui
spėta atlikti beveik visi projekte esančių sodybų gyventojų ūkinin
numatyti darbai, beliko visai nedaug kavimo sąlygos. Tiek seniūnė, tiek
ir iki Visų Šventųjų dienos tikimės vietos gyventojai džiaugiasi svaria
viską užbaigti", — sakė A. Surdo Europos Sąjungos parama, kuri
pagaliau padės jiems apsisaugoti nuo
kienė.
Šeštokų seniūnijos vadovė tikino, liūčių bei potvynių.

Lenkijoje įvyko antrininkų festivalis
Tiek pasaulio įžymybių Lenkijos jis dirbo šachtininku, o L.Walesa
Plocko miestas dar nebuvo matęs — buvo Lenkijos prezidentas.
„Kai kas juokais pradėjo mane
jo gyventojai ir svečiai savaitgalį
galėjo gauti Albert Einstein, Jozef vadinti Lech ir tai tęsiasi iki šiol, o
Pilsudskį, ekrano žvaigždės Marylin žmonės mane gatvėje dažnai painioja
Monroe, buvusių Lenkijos prezidentų su tikruoju Walesa", — pasakojo jis.
Lech Walesa ir Aleksandr KwasLenkijoje įžymybių antrininkai
niewski autografus.
neretai kviečiami į privačius pobū
Šiame naftininkų mieste šešta vius, net vestuves, kad po to galima
dienį įvyko trečiasis Lenkijos antri būtų pasigirti, jog šventėje dalyvavo
ninkų festivalis, į kurį susirinko dau „įžymūs politikai".
giau kaip 50 „politikų", „mokslinin
Antrininkų festivalį rengia 2001
kų" ir „aktorių", pranešė Lenkijos metais įkurta Antrininkų asociacija,
spaudos agentūra PAP
kuri yra didžiausia tokio pobūdžio
Mieste galima buvo sutikti ir organizacija Rytų ir Vidurio Euro
lenkų dainininkę Maryla Rodovvicz, poje. Ji vienija apie 150 pasaulio
italų kino garsenybę Sophia Loren, „įžymybių". Organizacijos nariai da
amerikiečių kino aktorius Chuck lyvauja reklamose ir kino filmuose,
labdaros vakaruose, tuo patraukdami
Norris ir Pamela Anderson.
Nepaprastai į L. Walesa panašus žmonių dėmesį.
Lenkijoje antrininkų sąskrydis
Kazimierz Kiepke PAP sakė, jog jo
fizinį panašumą su „Solidarumo" le vyko trečią kartą.
genda darbe pastebėjo draugai. Tada
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sirinkimo kur vykti, tai nuvažiavome į Fort Abraham Lincoln valstybinį parką. Šioje vietovėje nuo
1575 iki 1781 metų gyveno Mandan indėnai. Jie
buvo žemdirbiai, medžiojo stumbrus, užsiėmė pre
kyba ir gyveno apskrituose namuose, kurie buvo
apdengti žeme. Kadaise tokių namų čia buvo net
aštuoniasdešimt penki, bet tymų epidemijos, kitų
genčių užpuolimai Mandan indėnus ilgainiui pri
vertė iš čia išsikraustyti. Kai Lewis ir Clark čia
nakvojo, savo užrašuose šias gyvenvietes pažymėjo
kaip buvusias. Vėliau, 1873 m. U. S. prezidentas
Grant čia jsteigė fortą, pavadintą prezidento A.
Lincoln vardu. Kai kurie forto pastatai atnaujinti,
juos galima aplankyti. Taip pat atstatyti penki
Mandan indėnų namai. Mums nepavyko jų ap
lankyti, nes sezonas jau pasibaigęs, viskas uždary
ta. Tačiau mes čia lankėmės prieš dvidešimt pen
kerius metus, kai grįždinėjome iš Aliaskos. Aplan
kėme ir stovyklavietę, kur tada aš vos nenusken
dau. Dabar ant upės
kranto toje pat vietoje
yra pakabintas perspėji
mas, kad čia negalima
maudytis.
Penktadienj atvyko
me į Washburn. Čia
aplankėme Lewis and
Clark Interpretive Center ir Fort Mandan. Sis
fortas buvo pastatyas
per septynias savaites iš
čia augusių medžių. For
to sienos buvo aštuonio
likos pėdų aukščio. Vi
duje buvo septyni gyve
nami kambariai, du san
dėliai ir vienas kamba
rys, skirtas kalviui. Tarp
kambarių
apšildymui
buvo įmontuoti židiniai. Mandan indėnų namas.

Cia prie ekspedicijos prisidėjo Sakakavvea. Prisi
menant anų dienų primityvius įrankius, teko ste
bėtis, kad fortas buvo pastatytas per tokį trumpą
laiką. Šiame forte visa ekspedicija žiemojo iki 1805
m. pavasario.
Garrison užtvanka
Stovyklavome Sakakawea valstybiniame parke
prie Garrison užtvankos. Si užtvanka yra penkta
didžiausia tokio tipo užtvanka visame pasaulyje. Ją
uždarius 1953 metais, pradėjo formuotis ežeras,
pavadintas Sakakawea, taip pagerbiant šią indėnę
ir jos didžiulį įnašą ekspedicijoje. Dabar ežeras yra
178 mylių ilgio ir šešių mylių pločio (plačiausioje
vietoje). Užtvanka gamina elektrą valstijai. Bro
šiūroje rašoma, kad šis ežeras suteikia daug naudos
gyventojams. Užtvanka ne tik gamina elektrą, bet
taip pat kontroliuoja potvynius. Ežere galima
meškerioti bei džiaugtis įvairiais vandens sportais.
Ties įvažiavimu į parką buvo moderni eigulio
raštinė. Viduje, kol Romualdas mus registravo, aš
viską apžiūrėjau. Ten buvo net konferencijos kam
barys su virtuve. Pasirodo, kad pastatytas tik prieš
dvejus metus, ir visi, kurie čia dirba, yra labai
patenkinti visais patogumais. Pati stovyklavietė
erdvi ir beveik tuščia. Be mūsų stovyklavo dar dvi
šeimos. Tad vakare smagiai prie ežero pasivaikš
čioję, vėliau savo motornamyje žiūrėjome Hitchcock filmą „Torn Curtain".
Bus daugiau.
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Aplinkkelis kainuos daugiau kaip

A. Mockus: „Gedimino pilis dar v i e t o j e "

kaip gali ją ištaisyti. Kolumbijoje jau
Atkelta iš 1 psl.
vis dar savo vietoje (juokiasi). Tai yra čiama didžiulė įtampa tarp laisvės ir
rimčiau, nei jums atrodo. Suspėjau tvarkos. Šios dvi detalės, pavaizduo
aplankyti dar nedaug vietų. Buvau tos ir šalies herbe, sunkiai sugyvena.
prie Gedimino pilies ir Aušros vartų. Aš stengiausi laisvę ir tvarką sugre
Žinoma, miestai labai greitai keičiasi. tinti.
Kartais nori atrasti jau pažįstamą
— Ar jau spėjote paragauti
miesto skonį, bet jo nebėra, jis — din kokių nors lietuviškų patiekalų?
gęs. Dažniausiai miesto atnaujini
— Dar ne, bet išgėriau du puo
mas, rekonstrukcija ir atima tą skonį. delius nuostabios kavos. Gal ji ir ne
Kai pirmąkart buvau Lietuvoje, hetuviška, bet Lietuvoje virta ir labai
kelias savaites gyvenau Užupio ben skani. Kolumbijoje mes turime labai
drabutyje, važinėjau ten iš centro 11- aukštos kokybės kavos, tik ji ne visa
uoju autobusu. Tad šeštadienį, kai da būna gerai išvirta.
apsilankysiu Užupyje, labai noriu pa
Kartą savo mamą, prieš ją iš
žiūrėti, ar jis vis dar važinėja.
vežant į operacinę, priverčiau pa
žadėti, kad kai ji grįš, išvirs mums
— Neftikėtina jūsų atmintis!
— Viską pamenu. Pamenu auto koldūnų. Vėliau ji man pasakojo, kad
busuose žmones, kurie patardavo, per anesteziją ji stengėsi kovoti ir iš
kur išlipti. Lietuviai — labai paslau gyventi tik todėl, kad visąlaik galvo
gūs. Tiesa, daugiau autobusais taip ir jo: „Aš turiu paruošti vaikams tų kol
dūnų".
nevažinėjau.
Per šventes mama visada gamin
Sis mano vizitas iš dalies yra la
Sostinės meras Artūras Zuokas — Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo darbų pra bai egoistiškas. Noriu išanalizuoti vi davo virtinukus, koldūnus. Tai stip
džios Ceremonijoje.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. sus savo prisiminimus apie šį miestą. rindavo ryšį su šeima, su lietuviš
komis šventėmis. Turiu didžiulį norą
Vilnius, rugsėjo 21d. (ELTA) — riją iš pietų šiaurės kryptimi, sujung- Vilniaus miesto skonis — labai spe
išmokyti ir savo žmoną bei dukrą lie
Vilniuje ketvirtadienį pradėta tiesti dama Lietuvos jūrų uostą Klaipėdą cifinis. Lietuvių istorija man buvo
tam tikra mokykla valdant Bogotą. tuviškos kulinarijos paslapčių. O ma
tarptautinio IXB transporto korido- su Minsku, Kijevu,
Nes priimdamas kai kuriuos spren no pirmosios žmonos šeimoje visada
riaus trūkstama grandis — Vilniaus
Vilniaus miesto pietinė greito
dimus valdant Bogotą mokiausi iš būdavo gaminami šaltibarščiai su
pietinis aplinkkelis.
eismo gatvė pradėta tiesti 1980 meraugintu pienu.
Lietuvos klaidų.
Europos Sąjungos Sanglaudos tais. Iki 2004 metų buvo nutiesta jos
— Kada ketinate vėl grįžti f
— Kur yra jūsų sėkmingo
fondo remiamas Vilniaus pietinio ap- atkarpa nuo Kauno plento iki LazdyLietuvą?
valdymo paslaptis?
linkkelio tiesimas — didžiausias ne nų tilto ir nuo Minsko plento iki Nau— Ateities niekada neplanuoju.
— Pirmiausia — pasitikėjimas
tik Vilniaus miesto, bet ir visos Lietu- jininkų. Tiesiant Vilniaus pietinį apžmonėmis. Gyvenimas yra kaip teks Bet dažniausiai viena konferencija
vos transporto investicinis projektas, linkkelį — trūkstamą IXB transporto
tas. Jei padarai klaidą, vis tiek kaž turi įtakos kitos atsiradimui.
Jį įgyvendinti numatoma per 30 mė- koridoriaus grandį bus sujungtos šios
nesių. Bendra projekto vertė — 267.6 nebaigtos miesto magistralinės gatmln. litų, statybos darbų kaina — vės.
V. M u n t i a n a s išsaugojo postą
262.5 mln. litų.
Aplinkkelio statybų metu bus
Vilniaus pietinis aplinkkelis — tiesiamas apie 2.9 km ilgio kelias — Atkelta iš 1 psl.
bylą, pažeidė Konstitucijos 109
tarptautinio IXB transporto korido- trūkstama transporto koridoriaus Aš tai norėčiau vertinti, tačiau buvo straipsnio ir Lietuvos teismų įstaty
riaus trūkstama grandis tarp Žirnių grandis, statomas viadukas, pėsčiųjų
išsakyta pakankamai daug labai rim mo 3 straipsnio 3 dalies reikalavi
gatvės ir Lazdynų tilto. Sis aplinkke- ir lengvojo transporto viadukas, tų priekaištų ir pakankamai rimtos mus, numatančius teismų ir teisėjų
lis integruos Vilniaus miesto trans- įrengta apie 5 km apsauginių atitva- kritikos, tad ieškosiu būdų, kaip su nepriklausomumą.
porto sistemą į transeuropinį kelių rų, rekonstruojama apie 4 km gretu- reaguoti į tą kritiką ir pakeisti savo
Birželio pabaigoje vykusiame Vi
tinklą, sumažins tranzitinio ir vieti- tinio transporto infrastruktūros tink- veikimo stilių", — sakė V Muntianas. suotiniame teisėjų susirinkime V
nio transporto srautus miesto centre, lo, tiesiami šaligatviai ir dviračių taSeimo opozicijoje idėjos pareikšti Muntianas griežtai kritikavo teismų
Miesto centrinėje dalyje, senamiesty kai aplinkkelio prieigose, įrengiami nepasitikėjimą parlamento vadovu darbą, be kita ko, minėdamas ir
kilo, kai Vyriausiasis administracinis konkrečias bylas.
je ir gyvenamuosiuose rajonuose su želdynai.
Tačiau, žiniasklaidos duomeni
mažės neigiamas transporto poveikis
Aplinkkelį ties konkursą lai teismas priėmė šiam nepalankią nu
mis, Vyriausiasis administracinis
aplinkai.
mėjusi ūkio subjektų grupė, kurią su tartį.
IX Europos transporto korido daro bendrovės „Fegda" ir „Kauno
Birželio 30 dieną priimtoje Vy teismas pats padarė skandalingų pa
riaus IXB šaka kerta Lietuvos terito- tiltai".
riausiojo administracinio teismo nu žeidimų, nes nutarimas priimtas ne
tartyje nustatyta, kad Seimo pirmi turint V Muntiano kalbos originalo
1
ninkas, viešai komentuodamas buvu — Vyriausiasis administracinis teis
sio prezidento Rolando Pakso rėmėjo mas nesikreipė į Nacionalinę teismų
Jurij Borisov išsiuntimo iš Lietuvos administraciją dėl kalbos įrašo.
Vilnius, rugsėjo 21d. (Alfa.lt) — Suomijos pietuose ir vakaruose, jų
Suomijos Turu miesto teismas trečia grobiu tapo prekės už daugiau nei
dienį nuteisė plėšikų gaujos vadeivą vieną milijoną eurų.
iš Lietuvos, 23-ejų Marių Čėplą.
Plėšikų braižas buvo vienodas —
Vilnius, rugsėjo 21d. (Alfa.lt) — Lietuvos pažanga, dirbant pagal JAV
M. Čėplai skirta pusšeštų metų išdauždavo parduotuvių vitrinas, Lietuva padarė pažangą siekdama be
prezidento George W. Bush pasiūlytą
nelaisvės bausmė, į jos vykdymą griebdavo, kas po ranka ir greitai
vizio režimo su JAV, tačiau dar nėra „Kelio gairių" planą, kuriuo siekiama
įskaičiuojant 4 kardomojo kalinimo sprukdavo vogtu automobiliu. Di
pasirengusi dalyvauti bevizių kelio paruošti Lietuvą beviziui režimui su
mėnesius. Lietuvos pilietis nuteistas džioji grobio dalis nerasta.
nių programoje.
JAV JAV pareigūnai buvo informuoti
už 6 stambaus masto vagystes, 11 įsi
Gauja ir jos vadeiva sulaikyti šių
Tai konstatuota Washington, DC, apie Lietuvos pasirengimą jungtis
laužimų į automobilius bei 3 pasikėsi metų gegužę. Kiti gaujos nariai jau
per Lietuvos užsienio reikalų minis prie Schengen sutarčių.
nimus pagrobti didelės vertės sveti nuteisti. Jiems priteista įvairioms
terijos pareigūnų ir JAV Kongreso
Konsultacijų metu paminėtas
mą turtą.
draudimo bendrovėms sumokėti
narių bei Administracijos atstovų su itin mažėjantis, bet vis dar aukštas
Plėšikų gauja iš Lietuvos plėšė 465,000 eurų. Jtariama, kad vyrai
sitikimą, aptartas Lietuvos pasirengi Lietuvos piliečių paraiškų JAV vi
kailių ir aukso dirbinių parduotuves plėšikavo ir kitose Europos šalyse.
mas dalyvauti JAV bevizių kelionių zoms gauti atmetimo ir pasilikimo
programoje.
Jungtinėse Valstijose ilgiau nei lei
Susitikimuose supažindinta su džia viza rodiklis.

2 6 7 . 6 mln. litų

S u o m i j o j e prisiplėšė už m i l i j o n ą

Bevizio r e ž i m o d a r teks p a l a u k t i

* Pasaulio moterų krepšinio gretose žaidė Tanoka Beard, pelnęs
čempionato Brazilijoje ketvirtfi 19 taškų bei po krepšiais atkovojęs 10
nalyje Lietuvos rinktinė 56:90 kamuolių. Didžiosios pertraukos me
pralaimėjo nugalėtojos titulą gi tu buvo pagerbtas „Žalgirio" prezi
nančiai JAV komandai ir toliau tęs dentas Arvydas Sabonis, kuriam Val
kovą dėl 5-8 vietų. Rezultatyviausiai jadolido komanda buvo pirmoji už
Lietuvos ekipoje žaidė Aušra Bim- sienyje po to, kai jis paliko „Žalgirį".
baitė ir Sandra Valužytė, įmetusios
* Antrą pergalę iš eilės priešpo 12 taškų, bei 11 taškų pelniusi Ag sezoninėse rungtynėse iškovojo
nė Čiūdarienė.
NHL sezonui besirengianti Da
*> Ispanijoje naujajam sezo riaus Kasparaičio New York „Rannui besiruošiantys Kauno „Žalgi gers" komanda, trečiadienį namuose
rio" krepšininkai trečiadienį 2:0 vėl nugalėjusi New Jersey „De81:77 įveikė klubo 20-etį švenčian vils". Lietuvis nugalėtojų gretose šį
čią Valjadolido „Grupo Capitol" ko kart nežaidė, o įvarčius aikštelės šei
mandą. Naudingiausiai nugalėtojų mininkams pelnė Matt Cullen.

Ministro užpuolikui — metai
Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) —
Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teis
mas ketvirtadienį paskelbė nuo
sprendį vidaus reikalų ministro,
anksčiau — parlamentaro Raimondo
Šukio, užpuolimo byloje.
Teismas pripažino vilnietį 25 me
tų Eimutį Čiukšį kaltu dėl smurto
prieš R. Šukį ir skyrė vienerių metų
laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją
pataisos namuose. Tuo pat nuospren
džiu E. Čiukšys nuteistas ir už anks
čiau įvykdytą savavaldžiavimą. Už
pastarąją veiką jis buvo nuteistas ne

seniai, tačiau tuomet realios bausmės
išvengė, nes susitaikė su nukentėju
siuoju.
R. Šukys nukentėjo gegužės 27
dieną sostinės Užupio rajone, kai
bandė padėti pagalbos besišaukusiai
moteriai.
Prieš teismą stojo anksčiau tris
kartus teistas E. Čiukšys. Jis įtaria
mas pažeidęs viešąją tvarką, smūgia
vęs R. Šukiui bei įžeidęs konflikto
tramdyti atvykusius policijos parei
gūnus. E. Čiukšys teisme prisipažino
kaltu.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

„Atlantis" sėkmingai nutūpė Floridoje

EUROPA
LONDONAS
Didžioji Britanija ketvirtadienį
pranešė, jog sušvelnins apribojimus
rankiniam bagažui, kurie nuo rug
pjūčio 10 dienos, kai buvo sužlugdy
tas sąmokslas susprogdinti transat
lantinius lainerius, taikomi jos oro
uostuose, tačiau pažymėjo paliksianti
draudimą į lėktuvo saloną neštis
skysčius. Šie pasikeitimai įsigalios
nuo penktadienio.

Kosminis laivas „Atlantis".
Cape Canaveral, rugsėjo 21 d.
(AFP/BNS) — Erdvėlaivis „Atlantis"
ketvirtadienį sėkmingai nutūpė Kennedy kosmoso centre Floridoje, už
baigęs pirmąją po 2003-iųjų „Columbia" katastrofos misiją Tarptautinei
kosmoso stočiai (TKS) statyti.
„Atlantis" ir jo šešių astronautų
įgula nusileido prieš pat aušrą, 6 vai.
21 min. vietos laiku. Erdvėlaivio nu
sileidimas buvo atidėta* parai dėl oro
sąlygų Floridoje, taip pat — dėl šalia
jo pastebėtų kažkokių skriejančių
nuolaužų.
Norėdami įsitikinti, kad erd
vėlaivis nebuvo pažeistas, astronau
tai atliko papildomus patikrinimus,
bet jokių termoizoliacinio sluoksnio
bei kitų svarbių sistemų pažeidimų
nenustatė.
„Sveiki atvykę, sveikiname sug
rįžus", — įgulai pasakė NASA parei
gūnas Tony Antonelli.
„Gera sugrįžti", — atsakė „At
lantis" vadas Brent Jett. B. Jett ir ki
ti įgulos nariai — pilotas Chris Ferguson, skrydžio inžinierius Dan Burbank, kanadietis Steve MacLean, Joe
Tanner ir Heidemarie Stefanyshyn-

BUDAPEŠTAS
Vengrijos socialistų vadovaujama
vyriausybė pakvietė opozicines parti
jas aptarti, kokių veiksmų imtis dėl
antivyriausybinių protesto akcijų ir
riaušių, kurios Budapeštą krečia nuo
pirmadienio. Opozicija šį kvietimą at
metė ir sakė, kad tokiame susitikime
nedalyvaus. Trečiadienio vakarą Bu
dapešte prie parlamento buvo susi
rinkę daugiau kaip 10,000 demons
trantų. Demonstrantai reikalauja,
kad atsistatydintų socialistų premje
ras Ferenc Gyurcsany, kuris prisipa
žino, kad siekdamas laimėti balan
džio rinkimus melavo rinkėjams.

NASA nuotr.

Piper — nugabeno ir ant pusiau pas
tatytos TKS sumontavo 372 mln.
JAV dolerių vertės saulės baterijų sis
temą.
Iš viso per 12 dienų trukusią mi
siją astronautai buvo tris kartus išėję
į atvirą kosmosą.
Astronautai stabdymo variklius
buvo įjungę tuo metu, kai erdvėlaivis
skriejo virš Indijos vandenyno. Jam
grįžus į Žemės atmosferą, tempera
tūra jo paviršiuje siekė 1,650 laipsnių
pagal Celsijų.
„Atlantis" prasklendė virš pieti
nės Ramiojo vandenyno dalies, Mek
sikos Jukatano pusiasalio ir sklan
džiai nutūpė ant 4.8 km ilgio tako
kosmoso centre rytinėje Floridos pak
rantėje.
„Atlantis" misijos metu buvo at
naujinta TKS statyba, kuri buvo su
stabdyta po „Columbia" suirimo. Tai
buvo pirmasis iš mažiausiai 15 skry
džių, kurių reikia kosmoso stočiai iki
2010 metų užbaigti. Tada šių daug
kartinių erdvėlaivių naudojimas bus
nutrauktas.
Kitą NASA erdvėlaivio skrydį no
rima surengti gruodžio mėnesį.

Tailande vėl prasidėjo normalus darbas
Bankokas, rugsėjo 21 d. (BNS) žurnalistams.
— Tailande ketvirtadienį vėl pra
„Pasisiūliau dirbti šaliai, bet jei
sidėjo normalus darbas — viskas sto jie nenori, kad tai daryčiau, tai ir ne
jo į vėžes vos 36 valandos po kariškių darysiu",— pareiškė Th. Shinavvatra,
perversmo, kuris buvo smerkiamas kurio žodžius citavo Tailando naujie
užsienyje, nors jį įteisino karališkieji nų agentūra.
rūmai ir su palengvėjimu sutiko dau
Th. Shinawatra ragino netrukus
gelis tailandiečių.
surengti naujus visuotinius rinki
Kitą dieną po to, kai kariškiai mus, bet sakė, kad pats pasitrauks iš
siekdami „išlaikyti ramybę" buvo už politikos „užtarnauto poilsio". Jis
darę sostinę, joje vėl vyksta įprastas, planuoja vykdyti plėtros ir „galbūt
ištisines transporto spūstis prime labdaringą veiklą Tailandui".
nantis eismas, o perversmininkų va
Nušalintasis premjeras gali grįž
dovai toliau dirba, kad tesėtų pažadą ti į Tailandą, sakė perversmininkų
per dvi savaites paskirti premjerą.
vadovai, bet policijos viršininkas lei
Nušalintasis premjeras Thaksin do suprasti, kad jam yra pateikti kal
Shinawatra, šiuo metu esantis Lon tinimai, tarp jų — kaltinimas dėl suk
done, į kurį atvyko iš New York, kur čiavimo per rinkimus.
antradienį dalyvavo Jungtinių Tautų
Vis dėlto politikos žinovai dar ne
(JT) Generalinėje Asamblėjoje, kai nurašo Th. Shinavvatra. „Jis nėra
buvo įvykdytas perversmas, regis, toks žmogus, kuris mėgsta pralaimė
susitaikė su savo likimu. Kur nuša ti, — sakė Thitinan Pongsudhirak iš
lintasis premjeras buvo naktį, tebėra Bankoko Chulalongkorn universite
paslaptis. Savo namuose Londone jis to. — Parama Thaksin giliai įsišak
nepasirodė, bet buvo spėliojama, kad nijusi".
jis galėjo apsistoti prabangiame vieš
„Jei bus surengti JT prižiūrimi
butyje „Dorchester".
rinkimai, Thaksin ir jo partija 'Thai
„Atvykdamas buvau premjeras, o Rak Thai' ('Tailandiečiai myli taigrįždamas jau buvau bedarbis", — landiečius") laimės, o tai Tailandui
sakė jis kartu su juo keliavusiems bus problema", — sakė jis.

;
;
|
\

ISTAMBUL
Turkų teisėjas ketvirtadienį iš
teisino garsią rašytoją byloje, kuri
buvo laikoma dar vienu išbandymu
žodžio laisvei šioje narystės Europos
Sąjungoje (ES) siekiančioje šalyje.
Elif Shafak, kuri šiuo metu guli ligo
ninėje, nes savaitgalį pagimdė savo
pirmąjį vaiką, pirmininkaujantis teisėjas Irfan Adil išteisino netrukus po
to, kai vykstant nacionalistų protes
tams, buvo pradėtas prieštaringai
vertinamas jos teismo procesas. E.
Shafak buvo kaltinama dėl jos grožinio kūrinio herojų komentarų apie
armėnų žudymą Osmanų imperijoje
Pirmojo pasaulinio karo metais.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
Afrikos Sąjunga (AS) paskelbė,
kad nepakankamai finansuojamų sa
vo pajėgų Sudano Darfur regione

ATLANTIC

mandatą pratęs iki šių metų pabai
gos, taip užkirsdama kelią krizės
komplikavimuisi. Burkina Faso pre
zidentas Blaise Compaore, kuris va
dovauja AS saugumo komitetui, po
susitikimo, įvykusio Jungtinių Tautų
(JT) Generalinės Asamblėjos užkuli
siuose, sakė, kad AS pajėgoms para
mą suteiks JT. AS taip pat užsitikri
no arabų valstybių įsipareigojimą fi
nansuoti šią operaciją.
WASHINGTON, DC
JAV Atstovų Rūmų komitetas
trečiadienį dramatiškomis aplinky
bėmis atšaukė savo ankstesnį spren
dimą ir patvirtino prezidento George
W. Bush planą dėl griežtų tardymo
metodų ir teismų terorizmu įtaria
miems užsieniečiams. Respubliko
nams pavyko surinkti pakankamai
balsų, kad pralaimėjimą paverstų
pergale. Atstovų Rūmų Teismų ko
mitete respublikonai buvo priversti
surengti antrą balsavimą dėl G. W.
Bush įstatymo projekto, nes pirmąjį
pralaimėjo demokratams ir keliems į
jų pusę perėjusiems respublikonams.
Tada partija surinko nedalyvavusius
narius ir užsitikrino balsų daugumą,
kad įstatymo projektas būtų nusiųs
tas svarstyti Atstovų Rūmams.
LOS ANGELES
California valstijos valdžia pirmą
kartą istorijoje pareiškė ieškinį di
džiausiems automobilių gaminto
jams, kurie kaltinami tuo, kad jų ga
minami automobiliai skatina klimato
kaitą. Ieškiniai pareikšti įmonėms
„Chrysler", „General Motors" ir
„Ford", taip pat „Toyota", „Honda"
ir „Nissan" JAV padaliniams. Vals
tijos administracijos atstovas pabrė
žė, kad pasaulinis klimato atšilimas,
kurį, be kita ko, sukelia išmetamo
sios dujos, „sukėlė rimtą žalą Cali
fornia aplinkai, ekonomikai, žemės
ūkiui ir žmonių sveikatai". Pasak jo,
šios įmonės „privalo atsakyti už vaid
menį, kurį jos atlieka šioje krizėje".

ARTIMIEJI RYTAI
AMMAN
Jordanijos teismas paskyrė mir
ties bausmę moteriai, pernai ban
džiusiai dalyvauti vykdant išpuolius
Amman mieste, per kuriuos žuvo 60
žmonių. Teismas taip pat paskyrė
mirties bausmes dar šešiems atsako
vams.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Oceat *'i?tig0>
Krovimu gaberimas
laivu i visas oasauiio šalis
Krovniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Air Freight

Auto
Automobiliu pirkimas be
(siuntimas j visas pasaulio šalis
Krovimu pervežimas
visoje Amerikoje.
/'Smėli

TruckifKĮ

Packaaes

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1

708-599-9680
800-775-7363
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Įvairios sporto žinios

LIETUVOS FUTBOLININKAI ĮVARĖ
BAIMĖS PASAULIO ČEMPIONAMS
EDVARDAS ŠULAIT1S
Dar nelabai seniai Lietuvos
krepšininkai supliekė Italijos rink
tine pasaulio pirmenybėse, o štai
dabar vos nenugalėjo vasarą Pasau
lio čempionų titulu pasipuošusių jų
futbolininkų.
Daugelis Čikagos lietuvių sporto
mėgėjų turėjo laimę televizorių ek
ranuose matyti pasaulio čempionų Italijos rinktinės susitikimą su Lie
tuvos futbolininkais Neapolio miesto
„San Paolo" stadione. Stebint 70
tūkst. žiūrovų miniai, vietiniai fut
bolo sirgaliai, kurie tikėjosi lengvos
pergalės prieš lietuvius, turėjo nury
ti karčią piliulę. Lietuviai nelauktai
iškovojo lygiąsias (1:1), o pasaulio
čempionai prarado du labai reikalin
gus taškus, kurių vėliau gali pri
trūkti.
Nors dar nelabai seniai Vokie
tijoje baigėsi 2006 m. pasaulio futbo
lo čempionatas, šios buvo jau pirmo
sios atrankinės 2008 m. Europos pir
menybių varžybos.
Grupė, į kurią pateko Lietuvos
komanda, yra viena stipriausiųjų.
Joje dar matome šias pajėgias vienuolikes: Prancūzijos, Ukrainos,
Škotijos, Gruzijos. Tik Farerų salų
rinktinė yra aiški autsaiderė.
Įvarčio a u t o r i u s - Tomas
Danilevičius
Lietuva buvo pirmoji šiose rung
tynėse, kuri pelnė įvartį. Tai atsitiko
21-ąją minutę, kuomet iš Deivido
Česnauskio gautą kamuolį T. Da
nilevičius pasiuntė į geriausio pa
saulio vartininko vardą turinčio
italo D. Buffon saugomus vartus.
Tačiau po 8 minučių italai rezultatą
išlygino ir 1:1 išsilaikė iki baigiamo
jo švedų teisėjų grupės švilpuko.
Lietuviams tai buvo džiaugsmo
momentas, o italai žaidėjai ir publi
ka liūdėjo dėl tokio nelaukto rezul
tato. Italų spauda savo straipsniuo
se reiškė nepasitenkinimą silpnu
pasaulio čempionų pasirodymu prieš
futbolo pasaulyje mažai girdėtus
lietuvius, kurie niekada nėra pa
kliuvę į Europos ar Pasaulio pir
menybių baigminę grupę.
Lietuvių komandos gretose sėk
mingai kovojo vartininkas Žydrūnas
Karčemarskas, kuris atrėmė bent

2006 m. metinis visuotinis ŠALFASS-gos
suvažiavimas

kelis „mirtinus" italų „šūvius". Nors
prie italų vartų lietuviai irgi buvo
surengę pavojingesnių atakų, tačiau
jos neatnešė reikiamų rezultatų.
Lietuviai sirgaliai Algimanto
Liubinsko treniruojamos rinktinės
pasirodymą vertina gana teigiamai.
Stebint rungtynes televizijos ekra
ne, lietuviai tikrai nebuvo bejėgiai,
kaip kad ankstyvesnėse kai kuriose
varžybose atsitikdavo. Šį kartą jie
gausiai žiūrovų auditorijai visame
pasaulyje paliko gerą įspūdį, paro
dydami, kad lietuviai moka žaisti ne
tik krepšinį, bet ir futbolą.
Lietuvos futbolo rinktinėje prieš
italus rugsėjo 2 d. pasirodė šie vyrai:
Žydrūnas Karčemarskas, Marius
Stankevičius, Rolandas Džiaukštas,
Andrius Skerla, Tomas Žvirgždauskas, Saulius Mikoliūnas (82 min. Tomas Tamošauskas), Mantas Savėnas (65 min. - Mindaugas Kalonas),
Deividas Česnauskis, Aidas Preikšaitis, Robertas Poškus (79 min. Tadas Labukas), Tomas Danile
vičius.

Metinis visuotinis 2006 metų
Šiaurės Amerikos Lietuvių fizinio
auklėjimo
ir sporto
sąjungos
(ŠALFASS) suvažiavimas įvyks
2006 m. l a p k r i č i o 18 d., šeštadienį,
Cleveland Lietuvių namuose, 877
East 185th St., Cleveland, Ohio,
USA. Telefonas — 216-531-2131.
Suvažiavimo pradžia — 11 vai.
ryte.
Pagal ŠALFASS-gos statutą,
suvažiavime sprendžiamuoju balsu
dalyvauja ŠALFASS-goje registruo
tų sporto klubų rinktieji atstovai,
sporto klubų pirmininkai ar jų įga
liotiniai, ŠALFASS-gos rinktieji bei
skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos
garbės nariai.
Patariamuoju balsu kviečiami
dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio
auklėjimo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organizacijų, ypa

Antrąsias atrankos rungtynes
Lietuvos futbolininkai žaidė rugsėjo
6 d. namuose, Kaune, prieš Škotijos
rinktinę, kuri šeštadienį namuose
įveikė Farerų salų žaidėjus sen
sacingu rezultatu 6:0. Tokia škotų
pergalė lietuvius gąsdino, nors jie
žadėjo vyriškai atsilaikyti.
Kauno Dariaus ir Girėno stadio
ne, kur škotų žiūrovai savo skaičiu
mi beveik viršijo lietuvius sirgalius,
vien tik gerų norų nepakako. Ško
tams trečiadienis buvo laimingesnė
diena, o ir jų meistriškumas pra
noko lietuvius. Nors pirmas kėlinys
baigėsi lygiomis, tačiau tuoj po per
traukos jie įmušė du įvarčius ir
tik rungtynių pabaigoje, neseniai
aikštėn išėjęs atsarginis Darius
Miceika pajėgė rezultatą sušvelninti
1:2. Nors, kaip žinovai teigia, lietu
viai buvo verti lygiųjų.
Kitas atrankines rungtynes dėl
2008 m. Europos pirmenybių B gru
pėje Lietuva žais išvykoje prieš Fa
rerų salų rinktinę, kuri per 3 rung
tynes nepajėgė pelnyti jokio taško.
Atrodo, kad spalio 7 d. įvyksian
čiame susitikime Lietuvos komanda
sugriebs 3 taškus.

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBĄ

Prie 66 St. ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment"
su nauja virtuvės įranga.

HELP WANTED:
Caregiver needed for disabled
malė attorney. Complete care
needed. Mušt drive & speak
English. Medical experience a
plūs. Mušt live in. 847-381-4753

tingai jaunimo bei spaudos, atstovai
ir visi lietuvių sportiniu judėjimu
besidomintys asmenys.
Išsamios informacijos praneša
mos sporto klubams ir ŠALFASSgos pareigūnams. Organizacijos ir
asmenys, norintieji gauti smulkes
nės informacijos ar pateikti pasiūly
mus, prašomi kreiptis į ŠALFASSgos centro valdybos pirmininką Ka
zimierą Deksnį, 1257 Royal Dr.,
Burlington, ON L7P 2G2, Canada,
tel. ir faksas 905-322-6006; EI. paš
tas: kdeksnys@cogeco.ca arba į
gen. sekretorių Algirdą Bielskų
34251 Ridge Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 44094-2969, USA, tel.
440-833-0545; faksas 216-481-6064;
EI. paštas: Vyts@VPAcct.com
ŠALFASS-gos centro
valdyba

Sportas LIETUVOJE

Pralaimėta škotams 1: 2
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Tel. 708-275-2070

ŠALFASS praneša

Pasiektas Lietuvos aukščio rekordas
kylant oro balionu
Oreivystės centro pilotai Auri kuris praėjusių metų lapkričio 26
mas Vengrys ir Vytautas Sviderskis dieną pakilo j 21,027 metrų virš jūros
pasiekė, tiesa, dar neoficialiai, Lietu lygio aukštį.
vos aukščio rekordą. Jie atvirame
Tuo tarpu Lietuvoje oficialus
krepšyje karšto oro balionu pakilo į aukščio rekordas nėra registruotas.
7,200 m aukštį.
Neoficialiomis žiniomis, kol kas
Skrydį stebėjo Lietuvos aero aukščiausiai - į 5,200 m aukštį oro
klubo bei Lietuvos oreivių draugijos balionu buvo pakilę pilotas Donatas
Stakeliūnas ir Oreivystės centro
atstovai.
pilotas
Saulius Kalašnikovas.
Pasaulio aukščio rekordas skren
dant 3 - 4 tūkst. kubinių metrų tūrio
Aurimas Vengrys ir Vytautas Svi
oro balionu (būtent tokio dydžio ku derskis yra labiausiai patyrę Oreivys
polą ketina naudoti Oreivystės centro tės centro pilotai, per metus išbūnanpilotai) priklauso Chauncey M. Dunn tys ore maždaug po 100 vai. Aurimas
(JAV). Amerikietis 1979 metų rug Vengrys skraido oro balionais nuo
pjūčio 1 dieną pakilo į 16,154 metrų 1997 m., Vytautas Sviderskis nuo
aukštį (FAI duomenimis). Absoliutus 2002 m. Abu pilotai aktyviai dalyvau
oro baliono aukščio rekordas priklau ja pažintiniuose,, apžvalginiuose ir
so Indijos pilotui Vijaypat Singhania, sportiniuose skrydžiuose.
ELTA

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskola
• Pensininkams nuolaida
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„DRAUGAS

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

vienintelis lietuviškas
dienraštis
už Lietuvos ribų.
Vienintelis lietuviškas
laikraštis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuvių visuomenę.

AND L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O

LEfviOER

Patamaujam

2212 West Cermak Road, Chricago, IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Čikagos ir Apylinkių Lietuviams

< * * > "

Daugiau Kaip 100 Metų.

www.dtauga5.org
Td 773-585-9500
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DIDELIS SPORTO IR
SPAUDOS ENTUZIASTAS
E D V A R D A S SULAITIS

olimpinių žaidynių, nepaisant kur
jos vyktų.

Nuo 1949-ųjų Australijos konti
Papasakojo apie
nente gyvenantis žurnalistas, sporto
Australijos lietuvių sportą
veikėjas Antanas Laukaitis Lietuvą
laiko antraisiais savo namais, todėl
Teko pasikalbėti su neseniai iš
dažnai joje lankosi.
Lietuvos
sugrįžusiu A. Laukaičiu.
Šių metų sausio 10 d. savo 80-ąjį
gimtadienį atšventęs Antanas ga Buvo proga sužinoti apie Australijos
lėtų būti vadinamas jauną širdį tu lietuvių sportinį gyvenimą, išgirsti
rinčiu vyru, kuriam sėdėti vienoje šio sporto veikėjo įspūdžius, par
vietoje yra nusikaltimas. Todėl jis sivežtus iš tėvynės.
Pašnekovas paminėjo, jog pir
kiekvieną vasarą traukia Lietuvon,
kur praleidžia du ar tris mėnesius. moji Australijos lietuvių sporto šven
Per tą laiką vos spėja aplankyti savo tė, kurios programoje buvo vien
gimines, gausius draugus, pažįsta krepšinis, surengta dar 1950-aimus, dalyvauti svarbesniuose sporto siais. Tuomet rungtyniavo tik trijų
renginiuose, seminaruose. Juk jis - klubų atstovai. O šių metų gruodžio
ilgametis Australijos lietuvių fizinio mėnesį Geeloug mieste, kur gyvena
auklėjimo sąjungos pirmininkas, vie apie 300 mūsų tautiečių, vyks jau
nas iš Sidnėjaus sporto klubo „Kovo" 57-oji Australijos lietuvių sporto
steigėjų ir pirmininkų, „Mūsų pas šventė. Jos vyriausiasis organizato
togės" savaitraščio redkolegijos na rius - buvęs žymusis sportininkas, o
rys bei bendradarbis, anksčiau rašęs dabar Geelong Lietuvių Bendruo
Čikagoje leidžiamame „Draugo" dien menės pirmininkas Stasys Šulas.
raštyje, Vilniaus „Sporte" ir kitur.
A. Laukaičio žiniomis, šiuo metu
Kai Australijoje vyko olimpinės Australijoje veikia aštuoni lietuvių
žaidynės, A Laukaitis ėjo atsakingas sporto klubai, kurių vienas skirtas
pareigas: buvo Lietuvos tautinio olim išimtinai žiemos sporto šakoms.
pinio komiteto atašė, savo namus Dabar sporto klubuose reiškiasi jau
pavertęs svečių iš Lietuvos pastoge. trečiosios kartos jaunuoliai, kai
Mums Antaną yra tekę ne kartą kurie mišrių šeimų atstovai. Tarp jų
sutikti ne Australijoje, o įvairiose bene žymiausias yra tinklinio srityje
lietuvių žaidynėse Lietuvoje, Kana pasižymėjusios lietuvaitės Marijos
doje ir Čikagoje. Nebuvo nė vieno Kelertaitės vyras Donas Atkinson didesnio lietuviško sportinio rengi didelis golfo ir krepšinio entuziastas.
nio, kur jis nebūtų pasirodęs kartu Marija kaip tik praėjusią vasarą
Lietuvoje, kur užmezgė ryšį
su sporto komandomis iš kengūrų l ankėsi
krašto. Taip pat jis yra dalyvavęs tarc Lie r uvns golfo žaidėjų ir
'kaip spaudos atstovas daugelyje Australijoje gy snauftiiĮ šios sporto

Žurnalistas ir sporto veikėjas iš Australijos Antanas Laukaitis (pirmasis iš
dešinės) tarp sporto žurnalistų 1992 m. Vilniuje, krepšininko Šarūno Mar
čiulionio pagerbime. Pirmasis iš kairės — mūsų bendradarbis žurn. Edvardas
Šulaitis.

Ministrui pirmininkui
Olimpinė žvaigždė
Ministras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas, neseniai atšventęs savo
55-ąjį gimtadieni, pirmadienį Lietu
vos tautiniame olimpiniame komite
te (LTOK) apdovanotas Olimpine
žvaigžde.
„Politikos žvaigždei — Olimpinė
žvaigždė", — įteikdamas apdovano
jimą buvusiam šalies šaškių federaci
jos prezidentui sakė LTOK preziden
tas Artūras Poviliūnas. Jis teigė, kad
apdovanojimas G. Kirkilui skirtas už
olimpinio judėjimo palaikymą.
„Nesijaučiu nusipelnęs šio apdo
vanojimo. Bet malonu, — sakė G. Kir
kilas. — Sportas man buvo ir yra
svarbus dalykas". Anot ministro pir
mininko, sportas yra Lietuvos žen
klas, todėl jis turi būti stiprus.
G. Kirkilas pažymėjo, kad dabar
tinė Vyriausybė yra pasirengusi pri

sidėti prie sporto problemų spren
dimo. Laisvalaikiu mėgstantis žaisti
tenisą G. Kirkilas po apdovanojimo pa
sirašė LTOK garbės svečių knygoje.
Beje, rugsėjo 18-ąją sukanka 15
metų, kai Tarptautinio olimpinio
komiteto (IOC) Vykdomasis komite
tas Berlyne nutarė Lietuvą grąžinti į
olimpinę šeimą.
I. Konovalovas pasaulio
čempionate — dvyliktas
Zalcburge (Austrija) prasidėjusio
pasaulio dviračių sporto plento čem
pionato jaunimo (iki 23 metų) vaiki
nų atskiro starto lenktynėse Lietuvos
atstovas Ignas Konovalovas užėmė
12-ąją vietą.
Nugalėjo belgas Dominiąue Cornu. 20-metis dviratininkas, kuris nuo
kitų metų atstovaus profesionalų
komandai „Davitamon-Lotto", 39,54
km distanciją įveikė per 49 min.

Stuburo ir skausmo ligos I
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI D A L I A S PRUNSKIS, M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik G r o v ė : 8 4 7 - 7 1 S - 1 2 1 2
www.iiiinoispaLn.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS V17JNAS M.D.. S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 6G63S

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
šakos mėgėjų.
Pasaulio lietuvių sporto
seminaras
A. Laukaitis mus supažindino ir
su praėjusią vasarą Lietuvoje su
rengtu pasaulio lietuvių seminaru
sporto vadybos klausimais. Jame
dalyvavo Australijos, Argentinos,
Ispanijos, Airijos, Didžiosios Brita
nijos, Venesuelos, Rusijos, Latvijos,
Baltarusijos, Ukrainos atstovai.
Pagrindinis šio seminaro tikslas
buvo supažindinti užsienio lietuvius
su sporto vadyba, sporto organizaci
jų steigimo, renginių organizavimo
metodika ir praktine patirtimi. Čia
buvo pranešta ir apie aštuntąsias
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes,
kurios vyks 2009-aisiais ir bus skir
tos Lietuvos valstybės vardo pami
nėjimo 1000-mečiui. Sporto departa
mento gen. direktorius Algirdas Ras
lanas pabrėžė, kad sportas - puiki
priemonė pabendrauti, pabūti kartu
savo bendruomenėse, pagaliau visiems susirinkti į Lietuvą.
„Turime galvoti apie tai, kaip pa
dėti užsienyje susikūrusioms lietu
vių bendruomenėms įrengti sporto
bazes, kaip paskatinti užsienio vals
tybes remti lietuvių bendruomenių
sportinę veiklą, kaip Lietuvoje remia
mos tautinių mažumų sporto organi

28,42 sek.
20-metis I. Konovalovas nuo nu
galėtojo atsiliko 1 min. 41,11 sek.
Dviratininkams įveikus 10,1 km
atkarpą, Lietuvos atstovas buvo 20-as.
Lenktynėse dalyvavo 59 dvira
tininkai.
Lietuvos šokėjų pergalės
Lenkijos sostinėje Varšuvoje vy
kusių tarptautinių sportinių šokių
varžybų Lotynų Amerikos šokių pro
gramoje pirmąją vietą iškovojo Lietu
vos atstovai Andrius Kandelis ir Eglė
Visockaitė-Kandelis iš Vilniaus „Ratuto" klubo.
Klasikinių šokių programoje ge
riausiai pasirodė taip pat Lietuvos
atstovai — Donatas Vėželis ir Lina
Chatkevičiūtė iš Kauno „Sūkurio"
klubo. Imantas Joneckis ir Martyna
Mickutė iš Klaipėdos „Žuvėdros"
užėmė ketvirtąją vietą.

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 S I , Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2401,
Chicago, i L

Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

zacijos „Polonia" ir „Makabi", - kal
bėjo A. Raslanas seminaro dalyviams.
Apie lietuvių sporto klubų plėtrą
užsienyje seminare pranešimą skai
tė Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinis direktorius
Antanas Petrauskas.
Apie JAV lietuvių sportinį gyve
nimą informavo ŠALFASS atstovas
Rimantas Dirvonis. Jis pabrėžė, kad
po 50 metų Čikagoje pagaliau pavy
ko lietuvių sportuojančiam jaunimui
pastatyti sporto salę.
Domisi pasaulio lietuvių
veikla
Dar ir dabar šis ne pirmos jau
nystės tautietis domisi lietuvių veikla
plačiame pasaulyje, nors jau plunks
ną rečiau paima į rankas. Už savo veik
lą yra gavęs nemažai apdovanojimų,
iš jų didžiausias - Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio 5-ojo laipsnio ordinas.
Apie šį vyrą Lietuvoje išleista
gana graži, žurnalistės Marytės
Marcinkevičiūtės sudaryta knyga,
pavadinta „Gyvenimo sūkuriuose",
kur yra daug įdomių A. Laukaičio
gyvenimo veiklos aprašymų, taip pat
ir daug nuotraukų. Ją dar galima įsi
gyti (leidėjas „Homo liber"). Tai tik
rai gražus paminklas šiam nuošir
džiam sporto ir spaudos darbuotojui
iš kengūrų krašto.

V. Alekna triumfavo Pasaulio
taurės varžybose
Pasaulio lengvosios atletikos tau
rės varžybose Atėnuose (Graikija)
sekmadienį Europos rinktinės kapi
tonas, Lietuvos disko metikas Virgi
lijus Alekna iškovojo pirmąją vietą.
Dukart olimpinis ir pasaulio čem
pionas bei Europos pirmenybių nu
galėtojas sėkmingiausiu trečiuoju
bandymu V. Alekna diską nusviedė 67
m 19 cm.
Antrąją vietą užėmė Irano atsto
vas Ehsanas Hadadis (Ehsan Hadadi,
62,60), trečias liko amerikietis Ianas
Vokas (Ian Waltz, 62,12).
V Aleknos vedama Europos vyrų
rinktinė 20 rungčių surinko 140 taš
kų ir pasaulio taurę iškovojo po 25erių metų, keturiais taškais aplen
kusi antroje pozicijoje likusią JAV ko
mandą. Treti liko Afrikos sportinin
kai su 116 taškų.
ELTA
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BAIGIASI VASARA, BAIGĖME
GEGUŽINES
Lemonto LB atšventė vasaros
pabaigą šaunia gegužine PLC sode
lyje. Deja, teko persikelti į PLC salę,
nes lietus lijo ir saulės nesimatė.
Valgėm, dainavom, šokom, bandėm
laimę turtingoje loterijoje. Sveikata
besirūpinantiems medicinos daktarė
matavo kraujospūdį, vaikus linksmi
no Vytautas Vizgirda, darydamas jų
pageidaujamus gyvulėlius iš ba
lionų. Valdyba darbšti, aptarnavo
svečius su šypsena. Taigi iki kitų
metų.
Skaitome spaudoje, kad Mairo
nio mokykla perpildyta, trūksta
patalpų. Deja, vaikų nedaug dalyva
vo, jaunų tėvelių taip pat. Jie —
mūsų ateitis, laukiame jų dalyvau
jant renginiuose, bet nesugebame jų
"įjungti į mūsų bendruomenės veiklą.
Gaila, patarkite, kaip tai galėtumėm
padaryti?
JAV LB Lemonto apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie aukojo ar skyrė lėšų gegužinei.
Rugsėjo mėnuo yra švietimo mėnuo,
todėl Lemonto apylinkės valdybos
nutarimu dalis surinkto pelno bus
skiriama lietuviškoms mokykloms
paremti.
Prisimenu senus laikus, įdomūs
jie buvo. Jau 1962 metais į Lemonto
apylinkę pradėjo kraustytis lietuvių
šeimos, jauni, su mažais vaikais.
Ona Abromaitienė įsteigė Maironio
lituanistinę mokyklą. Pradžioje savo
namuose, vėliau nuomojo amerikie
čių mokyklos patalpas. Tai buvo
pirmi metai, kaip mokykla suruošė
Kalėdų eglutę, ir ši tradicija tęsėsi
ne vienerius metus. Jonas Bagdona
vičius ir Petras Abromaitis įsteigė

LB Lemonto apylinkę. Susirinkimai
vyko jų, vėliau Igno ir Birutės Na
vickų erdviuose namuose. Dirbome
kaip mokėjome: minėjom tautines
šventes, o vasarą ruošėm gegužines.
Kiek daug metų prabėgo, mūsų
telkinys dirbo išsijuosęs. Pirmieji
apylinkės gyventojai ruošė gegu
žines Vytauto ir Bučo „darže". Deja,
ten buvo pastatyti namai ir mes
kraustėmės kitur. Iš Bučo „daržo"
išsikraustėm į Marijonų seminarijos
sodelį — ten dabar pastatyti dau
giabučiai, prekybos centras, Grinių
sodybą, linksminomės Umbrazų
„parke", įsikūrus Ateities namams,
kraustėmės ten, o PLC įsigijus, jau
savame akacijų sodelyje. Kiek daug
virta dešrų, kopūstų, kiek šei
mininkės kepė saldumynų. Dainos
nenutildavo, nes turėjom gerų dai
nininkų, o visoms dainoms pritarda
vo akordeonu Algis Trinkūnas, Mo
destas Jakaitis ir jauniausia, vos
pakelianti akordeoną maža mergaitė
Rasa Šoliūnaitė, kuri ir šiandien
akordeonu nešina mus džiugina.
Kiekvieną gegužinę baigdavom
„Aru". Ši daina tapo mūsų telkinio
himnu, tai buvo Kazio Laukaičio
įgyvendinta mintis.
Senieji iškeliauja Amžinybėn,
sulaukėme naujų gyventojų, kurie
įsijungė į LB veiklą, mūsų lietuvišką
gyvenimą. Džiaugiamės jų sulaukę
ir tikimės, kad dar daug daugiau jų
įsijungs į mūsų šeimą.
Baigiu savo sentimentalią ke
lionę. Galima būtų dar daug pri
rašyti, bet šiam kartui užteks, čia tik
mano prisiminimai...
Baniutė Kronienė

Gražus G. Storpirščio
pasirodymai

Gediminas Storpirštis (kairėje) pasirašinėja iwrnpaktinę plokštelę Mantei
Baliutavičiūtei ir Algimantui Barniškiui.
Edvardo Šulaido nuotr.

Čikagos ir apylinkių lietuviai gelio kūrinių tekstai buvo žinomi,
turėjo gražią progą iš arčiau susi bet tik skirtingai interpretuojami.
pažinti su svečiu iš Lietuvos — akto Vietomis jis priminė Vytauto Ker
riumi Gediminu Storpirščiu, kuris nagio pasirodymus.
surengė du dainuojamosios poezijos
Prieš dainavimą ir tarp kūrinių
spektaklius, taip pat atliko arklio aktorius davė ir nemažai komentarų
vaidmenį spektaklyje vaikams, bei paaiškinimų. Publikai jo pasiro
„Arklio Dominyko meilė".
dymai patiko, susirinkusieji klausėsi
Šį žymų atlikėją teko girdėti ir su nemažu susidomėjimu.
matyti rugsėjo 15 d. vakarą Balzeko
G. Storpirštis yra vienas iš ne
lietuvių kultūros muziejuje, kur jis daugelio Lietuvos aktorių, kurie ne
pasirodė dainuojamosios poezijos vien tik vaidina, bet kuria dainas ir
programoje (ją aktorius pakartojo jas puikiai atlieka. Čikagos lietuviai,
šeštadienį Lietuvių Dailės muziejuje kurie daugiausia „maitinami" lietu
Lemonte).
viškų roko žvaigždžių koncertais
G. Storpirštis, pats sau pritar Willowbrook „Ballroom" patalpose,
damas gitara, vienas pajėgė sudo mielai žiūrėtų bei klausytųsi dau
minti klausytojus (jų penktadienį giau G. Storpirščio ar panašių atli
buvo apie 60, daugiausia iš naujai į kėjų pasirodymų.
šį kraštą atvykusiųjų tarpo). Dau
Edvardas Šulaitis
Roma Murphy, Indianapolis, IN, niekuomet nepraleidžia progos
paremti „Draugą" savo auka. Ir dabar, siųsdama prenumeratos pratęsimo
mokestį, pridėjo 50 dol. „Draugo" leidybos paramai. Nuoširdžiai dėkojame.
Stasys Surantas, gyv. Rockford, IL, grąžindamas „Draugo" lai
mėjimų bilietėlių šakneles, atsiuntė ir 50 dol. auką. S. Surantas „Draugą"
remia ne tik piniginėmis aukomis, bet ir savo gerais politiniais straips
niais, kuriuos taip vertina mūsų skaitytojai. Linkime daugiau rašyti ir
geriausios sėkmės. Ačiū už auką.

Ruošiant gegužinę šauniai padirbėjo r\s kairės;: Julija Liutikienė. Genovaite Ra
dzevičienę Stase jagn-Mnienė. Vytautas Jagminas ir Onutė Pieckaitytė.

John R. Damauskas, gyv. Woodridge, IL, parėmė „Draugo" leidy
bą dosnia 100 dol. auka. Tai nebe pirmas kartas, kai šis mūsų skaitytojas
parodo savo geraširdiškumą ir atsiunčia auką „Draugui". Esame labai
dėkingi.
Irene Kuras Checchia iš Palos Heights, IL, kartu su bilietėlių
šaknelėmis atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Linkime, kad bent vienas bi
lietėlis šiai mūsų skaitytojai būtų laimingas ir sakome ačiū už auką.

Dr. Vytautas Palčiauskas, Waln ut Creek, CA, kartu su prenu
meratos atnaujinimo mokesčiu, atsiuntė tikrai dosnią 100 dol. auką
„Draugui". Džiaugiamės, kad „Draugas" galės šį dosnų skaitytoją lankyti
dar vienerius metus ir sakome nuoširdų ačiū už paramą.

„Žaltvykslės" teatro sambūris nuoširdžiai dėkoja
Santaros-Šviesos organizacijai
už kvietimą dalyvauti jų 53-iame suvažiavime
su K. Ostrausko spektakliu „Gyveno karta senelis ir senelė".
Ačiū už rūpestj, dovanas ir už malonų priėmimą.
Taip pat ačiū Pasaulio lietuvių centrui už visas paslaugas ir šeimyniškumą.

Mary Vaitkus iš Belleville, IL, jau grąžino laimėjimų bilietėlių
šakneles kartu su 50 dol. auka „Draugui". Tariame širdingą ačiū.
Ursula Sabrinskas iš Cicero, IL, kartu su prenumeratos pratę
simu, padovanojo „Draugui" 80 dol. auką. Dėkojame už dosnumą ir už tai.
kad skaito ..Draugą".
V A. Mažeika, gyv. Colbert, GA, parėmė „Draugą" 50 dol auka.
Nepaisant, ar mūsų skaitytojai gyvena arti, ar toli, jie supranta, kokia
svarbi finansinė parama lietuviškai spaudai ir visuomet dosniai atsiliepia.
Esame dėkingi.

Scena iŠ K. Ostrausko spektaklio „Gvveno karta senelis ir senelė", rodyto
Santaros-Šviesos suvažiavime.
Jono Kuprio nuotr.
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Apšvietimas - svarbiausias
namų akcentas
Tinkamai parinktos šviesos ska
tina žmonių bendravimą.
Daugelis žmonių j a u pradeda
skirti didesnį dėmesį buto šviesai.
Gerai suderintos šviesos ne tik
patenkina matomumo poreikį, bet ir
kuria nuotaiką bei atmosferą.

pų šviesos srautu.
Darbo vieta, kur mokinys ruošia
pamokas, turėtų būti ypač gerai
apšviesta. Šiuo atveju geriausiai
tinka pakabinami netiesioginės švie
sos šaltiniai.
Suteikia energijos

Nuspręsti - iš anksto
Namų dizaino specialistai įsiti
kinę, kad planuojant kambario inter
jerą, iš karto reikia pasirinkti ir
apšvietimą, o ne „prilipdyti" lempas
remonto pabaigoje.
Projektuojančios interjerą įmo
nės „Gaudrė" Klaipėdos padalinio va
dovė Diana Būdvytienė tvirtino, kad
planuojant apšvietimą, pirmiausia
būtina atsakyti į klausimą „ką ketinu
veikti šiame kambaryje?".
Tada pagal kambario paskirtį
bus galima nuspręsti, kokio apšvieti
mo reikės: dekoratyvinio ar funk
cinio.
D. Būdvytienės teigimu, ne visuo
se kambariuose yra būtinas ryškus
apšvietimas. „Miegamajame kam
baryje reikia tik tokios šviesos, kad
žmogus rastų daiktus", — aiškino
vadovė.
Be abejo, jeigu lovoje ketinama
skaityti ar megzti, papildomos ryš
kesnės lempos yra būtinos.
Taisyklės p a p r a s t o s
•

-

Vienas prancūzų dizaineris, ku
rio koncepcijomis remiasi ir lietuvių
interjero specialistai, nustatė papras
tas taisykles, į kurias reikėtų atsi
žvelgti.
Pirmiausia reikia remtis bendru
įspūdžiu - patinka ar nepatinka ap
švietimo detalės. Tada jau galima
vertinti, ar lempos neakina, ar kam
barys iš visur gerai matomas.
Svarbu projektuoti taip, kad
apšvietimo detalės įsikomponuotų į
bendrą kambario vaizdą ir atliktų
tikrąją savo funkciją - šviesti. Spe
cialistai pastebėjo, kad dabar daugėja
žmonių, norinčių šviesos, o ne matyti
jį skleidžiantį šaltinį.
Vaikams - dėmesys
Įrengiant vaiko ir paauglio kam
barį, pirmiausiai reikėtų atsižvelgti į
jo gyvenimo būdą ir poreikius.
Vaikai ir paaugliai kambaryje
laiką leidžia po pietų ir vakarais,
todėl šviestuvai turėtų būti įkompo
nuoti vakarinėje kambario pusėje.
Pasak D. Būdvytienės, vaikams
reikia minkštos, šiltos šviesos, todėl
tiks šviestuvai su reguliuojamu lem

Dizaino specialistai neabejojo,
kad tinkamas apšvietimas veikia ne
tik fizinę, bet ir dvasinę savijautą.
D. Būdvytienė pasakojo, kad kai
kurie darbdaviai, norėdami išlaikyti
darbuotojus žvalius, kuria šaltą
mėlyną atspalvį turintį apšvietimą, o
poilsio kambariuose, atvirkščiai šiltą ir minkštą šviesą.
Tą patį galima pritaikyti ir na
muose. Tik reikėtų atkreipti dėmesį
ir į tai, kad kitos interjero detalės
padeda apšvietimui atlikti savo funk
cijas.
Pavyzdžiui, norint sumažinti
akinimą nuo langų, reikia pasirūpin
ti tinkamomis žaliuzėmis ir deramai
jas pritaikyti.
8 gero apšvietimo dizaino taisyk
lės pagal dr. Heinrichą Kramerį, Kel
no universiteto profesorių, 1995-1999
m. ELDA (European lighting design
association) prezidentą:
1. Šviesa turi padėti žmonėms
orientuotis aplinkoje ir tiksliai api
brėžti savo vietą erdvės ir laiko
požiūriu.
2. Apšvietimas turi būti vientisa
architektūros ir interjero dizaino
dalis, t.y apgalvotas nuo pradžių, o
ne „prilipdytas" pabaigoje.
3. Apšvietimas turi palaikyti
architektūros ir interjero dizaino
tikslus, renkantis formas, medžiagas
ir spalvas.
4. Šviesa turi kurti patalpose
nuotaiką ir atmosferą, atitinkančią
žmonių poreikius ir lūkesčius (šven
tišką, ramią, intymią, oficialią, daly
kišką, pigią, prestižinę, ryškią, pris
lopintą, buitinę, neryžtingą, kvie
čiančią, draugišką ir taip toliau).
5. Apšvietimas leidžia ir skatina
žmonių bendravimą.
6. Apšvietimui privalu būti iškal
bingam ir išreikšti žinią. Ryškumas,
spalva ir judesys savaime nereiškia
žinios ar teiginio. Tik jausminis ryšys
ar asociacija su patirtimi yra reikš
mingi.
7. Savo esmine išraiškos forma
šviesa turi būti originali. Gerai ži
nomų motyvų naudojimas turės tik
nuobodumo ir nudėvėjimo poveikį.
8. Šviesa turi užtikrinti mums
galimybę matyti ir atpažinti aplinką.

MIRĖ ČIKAGOJE — PALAIDOTA
LIETUVOJE
Sūnus išpildė mamos
norus
Magdalena („Magdutė") Matijošaitytė-Šulienė (Šulaitienė), ilga
metė Čikagos Brighton Park lietuvių
telkinio gyventoja, vis svajodavo
grįžti į tėvynę Lietuvą. Tačiau metai
bėgo ir priartino senatvę, kuri nelei
do įvykdyti jos troškimo.
Birželio 25 d. senolė atšventė
94-ąjį gimtadienį, o po kelių sa
vaičių pasijuto blogai ir netrukus, po
trumpos ligos, liepos 21-ąją, iškelia
vo amžinybėn.
M. Matijošaitytė-Šulienė buvo
pašarvota Gaidas-Daimid laidojimo
namuose, kur liepos 25 d. vyko at
sisveikinimas su velione, o kitą rytą
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje kun. Jaunius
Kelpšas aukojo už ją gedulingas Mi
šias, pamoksle iškėlė gerąsias miru
siosios puses.
Magdalena buvo ne tik gera
parapijietė, bet ir mokytoja, prik
lausė lietuvių mokytojų sąjungai. Ne
be reikalo jos mirtį pažyminčioje
kortelėje buvo šio poeto Maironio žo
džiai:
„Vaikeli, mokinkis,
Lietuviu vadinkis,
Vilties nenustok niekados!
O mokslas daug gali!
Jis vargstančią šalį
Išpančios iš amžių skriaudos...
Tik žemei tėvų
Negamink svetimųjų dievų".
Didžiausia Magdalenos svajonė
— būti palaidota savo gimtinėje. Šis
noras buvo gana greitai išpildytas:
jos vienintelis sūnus dr. Leonas ir
marti dr. Dalia netrukus važiavo
Lietuvon ir ten nuvežė jos pelenus.
Urna su pelenais iš pradžių buvo
padėta bažnyčioje velionės jaunystės
mieste Kaune, o rugpjūčio 8 d.
nuvežta į Magdalenos gimtinę —
Pažerus (5 km į šiaurę nuo Veiverių
ir 10 km į vakarus nuo Garliavos),
kur vietinėje Švč. Jėzaus Širdies
parapijos bažnyčioje laikytos pamal
dos už velionės sielą. Po jų buvo
palaidota bažnytkaimio kapinėse,
dalyvaujant dideliam giminių ir
draugų būriui iš visos Lietuvos ii

JAV. Čia dalyvavo ir jos 4 vaikaičiai
iš Portage, WI, kurie buvo anksčiau
Lietuvon atvykę į lietuvių kalbos
kursus Druskininkuose. Jos laidotu
vės tėvynėje buvo įspūdingos ir
atliktos su didele pagarba senolei,
kuri labai mylėjo savo gimtinę.
Taip buvo pagerbta tėvų žemės
išsiilgusi tautietė iš Brighton Park
lietuvių telkinio. Jos mintyse visą
laiką vyravo gimtinė Lietuva. Ten ji
ir atgulė amžinojo poilsio.
Brighton Park lietuvių telkinys
neteko dar vienos savo narės, ilgus
dešimtmečius čia gyvenusios kartu
su savo vyru, teisininku, spaudos
bendradarbiu Pranu Šulu (Šulaičiu),
kuris jau anksčiau iškeliavo amžiny
bėn ir taip pat buvo palaidotas savo
gimtinėje.
Kaip žinome, Pranas daug dirbo
tarp lietuvių — padėdavo teisiniais
klausimais (apie juos daug rašė
lietuviškoje spaudoje, pasakojo radi
jo programose). Jis dirbo „Draugo" ir
kitų lietuviškų laikraščių spaustuvė
je, rinkdamas tekstus linotipu (jų
jau senokai neliko), veikė Lietuvių
žurnalistų sąjungos Čikagos sky
riaus valdyboje bei kitose organizaci
jose.
Pranas su Magdalena išmoksli
no savo vienintelį sūnų Leoną, kuris
medicinos studijas baigė Austrijoje.
Besimokydamas ten, jis nuvažiavęs į
Lietuvą susirado sau žmoną, irgi
gydytoją, kurią vėliau vedė. Kadangi
abu mediciną buvo baigę užsienyje,
tai grįžus į JAV, reikėjo atlikti
nemažą praktiką ir išlaikyti egzami
nus, kuriuos jie gerai įveikė. Ir čia
jiems gelbėjo tvarkingi jų tėvai,
kurie dabar jau abu ilsisi Lietuvoje.
O dr. Leonas su savo žmona dr. Da
lia dabar augina savo gausią — ke
turių vaikų šeimą, kurie turi didelių
gabumų ir su pasiryžimu siekia
mokslo. Nors ir gimę svetur, jie nori
išmokti savo tėvų kalbos. Gyven
dami toliau nuo lietuviškų centrų
(Portage, WI), neturi progų lankyti
lit. mokyklas. Praėjusią vasarą jie
visi buvo nuvažiavę į lietuvių kalbos
kursus Druskininkuose, kurie jiems
nemaža padėjo.
Edvardas Šulaitis

„Klaipėda"

Pavargo akys?
Ar jus vargina po akimis atsiradę
maišeliai, nesvarbu, ar visą naktį
šėlote, ar tik šiaip neužmigote? Taip
būna visiems. Bet dabar išeiti rasite
dar neišlipę iš lovos.
„Akių masažuotojas" sukurtas
remiantis kinų akupunktūros princi
pais bei masažo ir magnetinės terapi
jos pagrindais. Jis stimuliuoja apy

taką, kuri tvirtina apie akis esančių
raumenų audinius, mažina paakių
maišelius bei juodą jų spalvą, be to,
tinimo ženklus.
Prietaisas atrodo šiek tiek bai
sokai, bet jau išbandę ji pirkėjai tei
gia, kad išradimas padeda netgi nuo
migrenos.
BNS

Nešamas M. Šulienės karstas iš Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios.
E. Šulaičio nuotr.

MARGUTIS II

1450 AM banga iš VN/CEV stoties

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
Tel. 773-476-2242

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.

KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ
A M E R I K O S LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ
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ČIKAGOJE

IR

• „ D i e v ų miškas" - rež. Algiman
to Puipos vaidybinis filmas pagal to
paties pavadinimo Balio Sruogos ro
maną bus rodomas rugsėjo 23 d., šeš
tadienį Jaunimo centro kavinėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago).
Ta proga rengiama LTSC archyvuose
saugomų rašytojo Balio Sruogos dar
bų parodėlė. Po filmo parodymo nu
matomas pokalbis. Rengia: Amerikos
lietuvių televizija.
• Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Anthony Stellaccio kalbės apie
XX amžiaus lietuvių keramiką. Nuo
2004 m. Anthony Stellaccio gyvena
Lietuvoje, kur tyrinėja XX amžiaus
lietuvių keramiką. Šiuo metu jis rašo
ne tik straipsnius, bet ir knygą, yra
sukūręs dokumentinį filmą, skaito
paskaitas, yra Dailės muziejaus kon
sultantas, Vilniaus puodžių cecho ir
Amatų dirbtuvės atstovas. Visus ma
loniai kviečiame atvykti pasiklausyti
šios jdomios paskaitos. Bus vaišės.
Įėjimas nemokamas.
• Don Varnas Amerikos karių
veteranų posto nr. 986 ir pagalbinio
moterų vieneto naujų valdybos narių
jvedimas įvyks š. m. rugsėjo 24 d. 3
vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st
Street, Chicago. Don Varnas posto
valdybą sudaro komendantas Clifford
Glass, vicekomendantas Edmund
Lozano, 2-asis komendantas John W.
Yerkes, sekretorius ir iždininkas Ed
vardas Pocius, kapelionas Vitas Paškauskas. Įvedimo apeigas ves buvęs
4-os apskrities komendantas Alfre
das Galinaitis. Moterų valdybą su
daro: pirmininkė Mary Ellen PociūtėMartis, 1-oji vicepirmininkė ir iždi
ninkė Kathryn McKevitt, kapelione
Cynthia Paškauskas, sekretorė Dorothy Dubinski. Kitos valdybos narės:
Rose Carpenter, Therese Senėse,
Alice O'Donnell ir Erin Radeliff. Mo
terų įvesdinimą ves Cynthia Paš
kauskas, Carol Dubinski ir Anelė Po
cius.
• Organizacijos „Vaiko vartai j
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų telki
mo „Derliaus pietūs" šiemet vyks sek
madienį, rugsėjo 24 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Renginio pradžia 12:30 vai. p.p.
Bus trumpa meninė programa, veiks lo
terija. Užsakymus priima Nijolė
Grigaliūnienė tel. 708-974-1262, ei.
paštas: nijoleg@prodigy.net Kviečiame
Čikagos ir apylinkių lietuvišką visuo
menę atvykti į „Derliaus pietus" ir pa
remti organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" darbą.
• Lietuvos Vyčiai organizuoja
kelionę autobusu į VVashington,
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo

Skelbimas
PIRKSIU: J o n o Rimšos,
V. V i z g i r d o , P . P u z i n o ,
V. K a s i u l i o , K. Ž o r o m s k i o ,
B. M u r i n o ir A. V a r n o
tapybos darbų.

Tel. 708-349-0348

APYLINKĖSE
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30
vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: tel. 708687-1430 (Teresė Strolienė).
• L i e t u v o s Dukterų d r a u g i j a spa
lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot" pokylių
salėje (8624 W. 95th Street, Hickory
Hills) rengia „Rudens pietus". Bus
skani vakarienė, loterija, muzikinę
programą atliks Algimantas Barniškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W.
71st. Street) arba tel. 773-925-3211
budėjimo dienomis (antradieniais ir
ketvirtadieniais) nuo 10 vai. r. iki 2
vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel.
708-599-5727 arba 708-499-4845.
Visi labai laukiami.
• Spalio 8 d., s e k m a d i e n i , 12:30
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC (14911 127th Street, Lemont, IL
60439) vyks literatūrinė popietė „Me
dicina ir literatūra". Popietėje įvadinį
žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to
įvyks poeto dr. Antano Lipskio poezi
jos knygos „Mėlynoji delčia" sutiktu
vės. Knygą pristatys „Draugo" vyr.
redaktorė D. Bindokienė. Poeziją
skaitys Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos
kūrybą kalbės poetė Julija SvabaitėGylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio
knygą „Lietuvis žvelgia į Orientą"
kalbės poetas dr. Vainis Aleksa.
Popietės metu ir vėliau vyks daili
ninko dr. Antano Lipskio tapybos
darbų paroda. Apie dailininko kūrybą
žodį tars menininkas Algimantas Kezys. Meninę programą atliks Praurimė Ragienė, akompanuos pianistė
Olivija Urbonaitė. Po programos vai
šės. Lietuvių rašytojų draugija malo
niai kviečia visus atvykti į šią popie
tę.
• L B Lemonto socialinis skyrius
planuoja dvi keliones į teafcrą: spalio
pabaigoje į spektaklį W. Shakespeare
„Hamlet"; lapkričio pabaigoje į miu
ziklą „Mama Mia". Norinčius vykti į
šiuos spektaklius, prašome skambinti
R. Kronui tel. 630-968-0184.
• L B Lemonto socialinis skyrius
lapkričio mėn. organizuos pasiskiepijimą nuo gripo („Flu Shots"). Data
bus paskelbta vėliau.
•Lapkričio 12 d., sekmadienį,
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija. Renginio
pradžia 12:30 vai. p.p.
• Balzeko l i e t u v i ų
kultūros
muziejus spalio mėnesį kviečia įsigyti
lietuvių kalbos ir literatūros mokslo,
poezijos ir grožinės literatūros kny
gų, žurnalų bei leidinių vaikams.
Žurnalai parduodami po 25 centus,
knygos - nuo 1 dolerio. Parduodami
leidiniai yra dublikatai. Už gautas
lėšas bus nupirktos knygos, kurių
muziejaus biblioteka neturi. Mu
ziejus dirba kasdien, nuo 10 vai. ryto
iki 4 vai. po pietų. Telefonas pasitei
ravimui: 773-582-6500. Biblioteki
ninkė Irena Pumputienė. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd.,Chica
go, IL.

Kazys Gudauskas, Baltimore, MD, kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu parėmė „Draugą" 50 dol. auka. Džiaugiamės K. Gudauską
turėdami tarp savo skaitytojų ir labai dėkojame už auką.

Rugsėjo 29 d., penktadienį, 7:30 vai. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre vyks
grafikės Nijolės Šaltenytės
parodos „Mano laiškas tau" atidarymas.
Atidaryme dalyvaus autorė.
Maloniai kviečiame visus į paroda.
Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768.

ŠPINATAI
Istorija su špinatais skaudi ne tik
jų valgytojams. Auginantys juos
ūkininkai taip pat patirs didelių ma
terialinių nuostolių, mat reikės su
naikinti tonas išaugintų šių daržovių.
NAUJOS AUKOS
Du Page apylinkėje dar du žmo
nės mirė nuo uodų įkandimo. Šiais
metais Čikagos apylinkėse užregis
truota 130 užsikrėtimo „West Nile"
virusu atvejų, 8 žmonės mirė. Dauge
lis žmonių, uodams įkandus, nesuser
ga, kiti, uodams įkandus, suserga po
3-15 dienų. Susirgusiam pakyla tem
peratūra, skauda galvą, visą kūną.
Pajautus šiuos simptomus, reikia kuo
skubiau kreiptis į gydytoją.

biblioteka, turinti per 25, 000 knygų.
Projekto įgyvendinimas kainavo 25
mln. dolerių.
Dabar botanikos sode lankytojai
galės ne tik pamatyti įvairiausių au
galų vasarą, bet gėrėtis jais ir žiemą.
Botanikos sodo administracija mano,
kad įrengtos naujos klasės ir labora
torijos padės išugdyti naujus bota
nikos žinovus bei mokslininkus.
Botanikos sodo administratorius
Nyree Zarenga tvirtina, kad sodą
kasmet aplanko 750,000 lankytojų.

BARBARA STREISAND
ČIKAGOJE
v

Lapkričio 7 ir 9 dienomis Čikago
je „United Center" patalpose, 1901
W. Madison St. koncertuos žinoma
dainininkė Barbara Streisand. Nepai
sant, kad bilietų kainos nuo 100 iki
NAUJIENOS BOTANIKOS
700 dol., į pirmąjį koncertą visi bilie
SODE
tai parduoti. Nuo pirmadienio bus
parduodami bilietai į lapkričio 9 d.
Po 18 mėnesių vykusios rekons koncertą. Dainininkės gerbėjai, no
trukcijos, rugsėjo 23 d. Čikagos Bo rintys išgirsti savo mėgiamą daini
tanikos sode, 1000 Lake Cook. Rd., ninkę, paskubėkite laiku įsigyti bi
Glencoe, duris atveria miniatiūrinių lietus. Tel. pasiteiravimui: 312-559augalų (bonsai) sodas, naujos labora 1212. Bilietus galite nusipirkti: tictorijos, mokymo klasės, galerija ir ketmaster. com

Spalio 21 d. 6 vai. v.
Willowbrook restorano salėje įvyks
„Draugo" pokylis.
Bilietus platina
„Draugo" administracija
(tel. 773-585-9500)
arba
Vaclovas Momkus
(tel. 773-925-6193).

t

Galima užsisakyti pavienes
vietas ar visą stalą.

A n t a n a s Polikaitis, Westlake Village, CA, atsiuntė 50 dol. auką
„Draugui" Los Angeles Vyru kvarteto vardu, dėkodamas, kad „Draugas"
skelbia jų koncertus ir garsina veiklą. Linkime šiam kvartetui dainuoti ir
dainuoti (gaila, kad jis jau negali atvykti į Čikagą ir mus visus pradžiu
ginti savo dainomis), niekad nepavargstant. Dėkui už dainas ir auką.
A n t a n i n a Pranckevičienė, Evergreen Park, IL parėmė „Drau
go" leidybą 50 dol. auka. Reiškiame užuojautą dėl jos vyro afa Broniaus
Pranckevičiaus mirties š.m. rugpjūčio 10 d. Ačiū už auką.

