
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
«s 

Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER^29 2006 Vol. XCVII Nr. 188 

Pramonininkų klanas - pavojus visuomenei 

Pramonininkų pelnas išaugo, tačiau nepaisant to, siūloma ilginti darbo dieną. 

ba - mažiausiai. Ši liūdna žinia nė 
kiek nesudrumstė viešosios erdvės ir 
praslydo komentatorių beveik nena
grinėta. Gaila. Mat netrukus Japoni
joje krepšinį pasižiūrėjęs premjeras 

Vytis Tyla 
Aifa.it 

Naujausi tyrimai rodo, kad lietu 
viai ES dirba bene ilgiausiai, o uždir 

Kirkilas pareiškė, kad lietuviai per 
daug švenčia, ir kaip pavyzdį nurodė 
darboholikus japonus. 

Iš dalies jis buvo teisus. Laisvas 
pirmadienis po Motinos dienos ver
tas vien alkoholikų tautos. Tokią ab
surdišką švenčių tvarką galėjo sugal
voti tik nuo demokratijos puvėsių 
skleidžiamo tvaiko galutinai apsvai
gęs Seimas. Akivaizdu, kad šios ka
dencijos „tautos atstovybė" bus įra
šyta prie pačių gėdingiausių per visą 
Lietuvos istoriją. Tačiau net ir šis 
Seimas turi vieną gerą savybę - il
giau nei ketverius metus jis niekaip 
neištemps. 

Taigi konstitucinė tvarka pri
verčia politiką keistis, atsinaujinti, 
vingiais, bet judėti į priekį. Tačiau 
Lietuvoje (kartu su to paties Seimo 
apolitiškumu) susiformavo daug pa
vojingesnė, nes nepajudinama, struk
tūra. Tai senųjų, nomenklatūrinių 
pramonininkų organizacija, o tiks
liau - klanas. Jis dabar valdo bejėgiš
ka paverstą Lietuvą. 

Žydų turto 
grąžinimas 

kainuos 
170 mln. litų 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) — 
Sovietmečiu nusavinto žydų turto 
grąžinimas Lietuvai kainuos apie 
170 mln. litų, procesą planuojama 
pradėti jau nuo 2009 metų. 

Tai ketvirtadienį po premjero 
Gedimino Kirkilo susitikimo su Ame
rikos žydų komiteto Tarptautinio žy
dų reikalų departamento direktoriu
mi rabinu Andrew Baker sakė Tei
singumo ministerijos valstybės sek
retorius Paulius Koverovas. 

„Grąžinimo proceso, kalbant 
apie kompensacijas, pradžia yra sie
tina su momentu, kada piliečiams 
bus sumokėtos kompensacijos už ne
išlikusį turtą, po to prasidės turto 
grąžinimas žydų bendruomenei. 
Realiai mes galime kalbėti nuo 2009 
metų, o pabaiga to proceso būtų 2020 
metai", — sakė jis. 

P Koverovo teigimu, anksčiau 
žydų bendruomenė buvo pateikusi 
grąžintino turto sąrašą, kuriame bu
vo apie 900 objektų (taip pat ir kapi
nės), tačiau įrodyti nuosavybės teisę 
daugeliui trūksta dokumentų. Tik 20 
proc. iš šio sąrašo objektų dokumen
tai yra aiškūs. 

„Jeigu turtą bus galima grąžinti 
natūra, taip ir bus. Jei tas turtas 
dabar jau privati nuosavybė ar 
reikalingas visuomenės poreikiams, 
tokiu atveju bus sprendžiama dėl 
kompensacijų", — aiškino P Kove
rovas. 

Nukelta į 6 psl. 

Konservatoriai ragina paviešinti 
J. Abromavičiaus bylos medžiagą 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) — 
Opozicinė dešinioji Tėvynės sąjungos 
frakcija ketvirtadienį kreipėsi į Ge
neralinę prokuratūrą, ragindama pa
viešinti buvusio saugumo pareigūno 
Juro Abromavičiaus nužudymo bylą. 

Tuo tarpu opoziciniai sociallibe
ralai ketina inicijuoti parlamentinio 
tyrimo dėl saugumo pareigūno žūties 
atnaujinimą. 

„Demokratinėje atviroje visuo
menėje būtina kalbėti labai atvirai. 
Nesuradus kitų būdų, kaip stabdyti 
Tėvynės sąjungos klausimus dėl aki
vaizdžių problemų Valstybės saugu
mo departamente ir dėl galimų įtakų 

šiai struktūrai, tai bandoma daryti 
per absurdiškas užuominas neva 
Tėvynės sąjunga galėjo turėti kokių 
nors sąsajų su J. Abromavičiaus žūti
mi. Tai vertiname kaip šantažą ir no
rą mus sustabdyti. Tai tikrai mūsų 
nesustabdys. Apmaudu, kad neišaiš
kinti tikrieji nusikaltėliai nužudė Ju
rą Abromavičių. Šiandieną kreipė
mės į prokuratūrą, kad bylos medžia
ga būtų paviešinta, jei tai neįmano
ma — bent jau būtų leista su ja susi
pažinti", — sakė konservatorė Seimo 
nacionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto narė Rasa Juknevičienė. 

Nukelta į 6 psl. 

Prasidėjo m e m o r i a l o statyba 
Tūkstantį JAV dolerių skyrė Lietu
vos ambasada Washington, DC. 

Statybų pradžios ceremonijoje 
dalyvavo JAV Kongreso, administra
cijos, diplomatinių misijų, tautinių 
bendruomenių atstovai. 

Komunizmo aukų memorialo 
fondo duomenimis, memorialo sta
tyba kainuos apie 825,000 JAV dole
rių. Šiandien jau surinktos visos rei
kalingos lėšos; nemažai jų paaukojo 
užsienyje gyvenantys lietuviai. 

Komunizmo aukų memorialo 
fondą įsteigė JAV Kongresas, sie
kiant, kad būtų pastatytas pamink
las daugiau nei 100 mln.. komuniz
mo aukų atminimui. 

JAV prezidentas George W. 
Bush yra šio fondo garbės pirminin
kas. Fondo nariai taip pat yra nema
žai posovietinių valstybių buvusių 
vadovų. 

Memorialo komunizmo aukoms fondo 
pirmininkas prof. Lee Edwards. 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) — 
VVashington, DC, trečiadienį oficia
liai paskelbta Memorialo komuniz
mo aukoms atminti statybos pradžia. 

Lietuvos Vyriausybė šio memo
rialo statybai yra skyrusi 10,000 litų. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Šitas klanas kūrėsi ir stiprėjo ke
liolika metų. Visą laiką jis buvo nie
kieno nekontroliuojamas ir siekė tik 
sau naudingų tikslų. Pagal jėgą ir įta
ką su juo negalėtų varžytis net ir ly
giai taip pat užsikonservavęs teisė
saugos klanas. Pinigai vis dėlto yra 
svariausias argumentas. Pinigai 
valdo valstybę, kai visi kiti valdžios 
svertai išsiderina. 

Oficiali plutokratų klano struk
tūra Nukelta | 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Jei bus paklausa — 
atsiras ir pasiūla. 
•Lietuvos įvaizdžio 
vaizdas. 
•Apie duoną kasdieninę. 
•JAV Lietuvių 
Bendruomenės svetainė. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Mokykla ir bažnyčia — 
lietuvybės pilis drūta. 
•Fotomenininko Algio 
Kezio paroda Vilniuje. 
•Menkavertiškumas — 
lietuvių tautos rykštė. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.72 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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APŽVALGA Čikagos lietuvių golfo žaidėjų 
padangėje 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Sukutis 

Antroji „Lituanicos" futbolininkų 
pergalė 

Trečiose 2006—2007 metų „Met
ropolitan" futbolo lygos I divizijos 
rudens rato pirmenybių rungtynėse 
„Lituanicos" komanda iškovojo ant
rąją pergalę. Ji rugsėjo 24 d. 
Schaumburg įveikė „Fichte Rams" 
klubo futbolininkus rezultatu 4:1. 

Jau pirmame kėlinyje lietuviai 
vesdami 3:0 (vieną įvartį iš 11 metrų 
baudinio pelnė žaidžiantis koman
dos treneris Laimonas Bytautas), 
galima sakyti, buvo užsitikrinę lai
mėjimą. Po pertraukos jie dar pri
dėjo vieną, tačiau ir varžovams leido 
pasiekti garbės įvartį, nors „Litua
nicos" pranašumas buvo aiškus. 

Taigi po trijų susitikimų „Litua-
nica" jau turi 6 taškus. Tai nebloga 
pradžia, nors ateityje laukia rung
tynės prieš stipresnes komandas — 
„Green-White", JKickers" ir kitas. 

Vienos iš tokių vyks šį sekma
dienį, spalio 1 d., Lemonto Bambrick 
Park aikštėje prieš „Green-White", 
kuri irgi neseniai iškrito iš „major" 
divizijos. Prieš šią komandą reikės 
kovoti iš visos širdies. Rungtynių 
pradžia — 3 vai. p.p. 

Gaila, kad dar negalima žaisti 
aikštėje prie PL centro, nors jau 
pradedamas darbas jos įruošimui. 
Čia reikės bent poros dešimčių tūks
tančių dolerių, kad kitą pavasarį 
mūsų vyrai galėtų rungtyniauti tik
roje namų aikštėje. Reikia manyti, 
jog naujos aikštės įruošimas prie PL 
centro Lemonte kur nors neįstrigs. O 
tos futbolo aikštės labai reikia, 
norint, kad „Lituanicos" futbole 
ninkai galėtų iškilmingai varžytis 
pirmenybėse. .; , 

„Fire" pateko į atkrentamąsias 
varžybas 

Praėjusį šeštadienį įvykusiose 
profesionalų futbolo („soccer") — 
MLS lygos pirmenybių rungtynėse 
Bridgeview „Toyota" parke apie 
20,000 žiūrovų matė Čikagos „Fire" 
pergalę prieš iš Los Angeles at
vykusią „Gaiaxy" vienuolikę. Čika-
giečiai laimėjo 2:1 ir užsitikrino sau 
vietą atkrentamosiose varžybose. 

Dabar čikagiečiai su 44 taškais 
įsitvirtino antroje MLS Rytų divi
zijos grupėje (pirmoje stovi JD.C. 
United", kuri irgi žais posezoninėse 
rungtynėse). Taip pat čia varžysis 

dar dvi komandos (greičiausiai New 
England ir Kansas City) iš Rytų 
grupės ir keturios (užsitikrinusi yra 
viena FC Dalias) iš Vakarų konfe
rencijos. 

Artimiausias savo rungtynes 
„Fire" žais New York šį šeštadienį, 
rugsėjo 30 d., tačiau jos nedaug ką ga
lės pakeisti pirmenybinėje lentelėje. 

Čikagiečiai taip pat pateko į 
JAV „Open Cup" varžybų baigmę, 
kur susikibs su Los Angeles 
„Galaxy". 

Kaip jau minėjome, rugsėjo 17 
d. Old Oak golfo aikštyne prie 
Čikagos įvyko Lietuvių fondo golfo 
turnyras, kuris sutraukė 47 žai
dėjus. Turnyro rengėjais buvo LF 
darbuotojai Marius Kasniūnas ir 
Rimas Domanskis. 

Rugsėjo 24 d. savo varžybas bu
vo surengęs Čikagos lietuvių golfo 
klubas (ČLGK). Varžybos buvo suor
ganizuotos Wedgewood, Joliet, LL. 
Jose rungtyniavo 42 golfo žaidėjai. 
Štai laimėtojų sąrašas: 

Vyrų A klasė: pirma vieta — 
Niek Balta Net 67, antra — Ed 
Dumblauskas (69), trečia — Steve 
Balta (73). 

Vyrų B klasė: pirma vieta — 
Gus Izokaitis Net 69, antra — 
Roman Butkus (74), trečia — Paul 
Urba (76). 

Vyrų C klasė: pirma vieta — 
Tomas Kleiza Net 74, antra — Vytas 
Vaitkus (81), trečia — Jonas 
Valaitis (81). 

Vyrų D klasė: pirma vieta — 
Algis Mockaitis Net 72, antra — 
Chester Bakšys (77), trečia — 
Arvidas Karas (78). 

Moterų A klasė: pirma vieta — 
Aldona Vaitkienė — Net 80, antra 
— Aldona Urbienė (82), trečia — 
Genė Rimkus (86). 

Moterų B klasė: pirma vieta — 
Annie Antanaitienė — Net 81, antra 
— Tina Buntinas (83), trečia — 
Donna Baltienė (85). 

Paskutinės šių metų ČLGK 
varžybos ir sezono uždarymas įvyks 
spalio 8 d., Silver Lake Country 
Club aikštyne Orland Park, IL. 
Žaidimai prasidės 9:30 vai. r. ir tęsis 
iki maždaug 4:30 vai. p.p. Tada 
įvyks golfo žaidėjų pokylis, dovanų 
įteikimas, naujos valdybos pristaty
mas ir kt. Čia bus atsisveikinta iki 
kitų metų pavasario, kuris, žinoma, 
netruks ateiti. 

Reikia pažymėti, jog Čikagos 
lietuvių golfo klubui priklauso maž
daug šimtas narių. Nauji nariai čia 
visada laukiami. 

KALNŲ SLIDINĖJIMAS 

PASAULIO LIETUVIŲ KALNŲ SLIDINĖJIMO ŽAIDYNĖS 
Linas Vaitkus iš Steamboat ju: 1995 

Strings, tapęs trijų Pasaulio lietuvių moth. C 
kalnų slidinėjimo žaidynių nugalėto- d'huez Prancūzijos, ve aimėjo pe-

Kanadoje, 2001 m. Mam- reinamąją taurę, kurią Lietuvos 
ornia, ir 2004 m. Alpę Kalnų slidinėjimo federacijai pado

vanojo Los Angeles lietuvių sporto 
klubas „Banga". 

Kitos Pasaulio lietuvių kalnų 
slidinėjimo žaidynės įvyks 2007 m. 
kovo 10-17 d. Italijoje, Tonale-ponte 
di Legrio. 

Daugiau informacijų apie atei
nančias žaidynes galima gauti iš 
ŠALFASS-gos Kalnų slidinėjimo va
dovo dr. Jono Prunskio, e-paštas: 

jvp@illinoispain.com 
kelionių agentūros „Kelrodis" 
www.kelrodis.lt 
ir LKS federacijos: 
paulius.augunas@augrika.lt 

Jei turite klausimų, mano ad-
- - aisekasrgsti.net; -„ei. 559-

642-6757, mobilus: 559-676-2383. 
A Šėkas 

LKSF atstovė Andželika Aleksandravičienė, ŠALFASS-gos ir „Bangos" kalnų s l i 
d inė j imo vadovas Algirdas Šėkas ir varžvbu nugalėtojas Linas Vaitkus. I Daugiau s p o r t o žinių 

skai tyk i te 8 9 psl. 

Dar apie Lietuvių fondo 
golfo varžybas 

Gavome rugsėjo 17 d. įvykusių 
Lietuvių fondo golfo varžybų laimė
tojus. 

Šiame turnyre buvo žaidžiama 
vadinamąja „Scramble" sistema — 
komandoje yra 4 žmonės, įvairaus 
pajėgumo. Čia nebuvo kitokių ga
limybių rungtyniauti, nes kai kurie 
žaidėjai neturėjo „handicap" (Gaila, 
kad mūsų golfo veikėjai nesugalvoja 
lietuviškų terminų!). Šios formos 
žaidimas nėra naudojamas per rim
tus turnyrus, o tik tarp prade
dančiųjų. Taip sako golfo žinovas 
Vytas Vaitkus. 

1 vieta: Linas Čepelė, Raimun
das Čepelė, Bob Raudys, Eric 
Westberg. 

2 vieta: Tomas Vaitkus, Roman 
Butkus, Jonas Astrauskas, Arūnas 
Derenčius. 

3 vieta: Vytas Vaitkus, Aldona 
Vaitkus, Arvidas Karas, Rita Karas. 

E.Š. 

Tai — Jūsų laikraštis! 
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JAV 
Metams $1 20.00 • 1/2 metų S65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje r kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kftur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metu $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$l 90.00 »1/2 metųSI00.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administraci|a@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paŠtas: 
rastine@draugas.org 

skf lbtmai<3>drauqas org 

mailto:jvp@illinoispain.com
http://www.kelrodis.lt
mailto:paulius.augunas@augrika.lt
http://aisekasrgsti.net
http://www.draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:rastine@draugas.org
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LIETUVOS ĮVAIZDŽIO 
VAIZDAS 

PAULIUS SAUDARGAS 

Negatyvas ir jo formos 

Artėjant depresiniam liumenų 
stokos periodui, kratau žiniasklaidą 
už gerklės: „pozityvas arba gyvybė!". 
Menu, kaip prieš savaitę iš daugia
lypės jos gerklės išriedėjo, iškrito, 
kaip iš Gintaro Patacko eilių „aš iš-
krentu — trapus likutis, į gatvę, ru
denį į liūtis", toks mažytis vilties 
kamuoliukas: Lietuva iš trijų Baltijos 
valstybių - palankiausia verslo inves
ticijoms. Pasaulio banko ataskaitoje 
iškopėme į 16-ąją vietą! Įkvėptas sėk
mės eksperimentą tęsiau, bet vėliau 
periodiškai išsikratydavo tik VSD 
detektyvinis skalbimo cirkas ir „Vik
toro Uspaskicho realybės šou". Šiuo
du palikime ramybėje - vienam laikas 
užaugti, kitam į užtarnautą politinį 
prieglobstį. Beje, kodėl pirmasis laiku 
nesugavo antrojo, normaliai veikian
čioje valstybėje sunku įsivaizduoti. 
Sunku suprasti ir žiniasklaidos ažio
tažą, kur pirmu smuiku sugrojo LNK 
savo TV tiltu iš Maskvos. Tiek var
gom kol atsikratėm, o dabar pakišam 
tribūną patogiausiu eterio laiku 
tokiom teisėsaugos ieškomojo frazėm 
kaip „stalinistinė Lietuva". Panašus 
šišas kartais vis apima žiniasklaidą ir 
Rolande Pakso atveju. „Išėjusiems -
negrįžti" — parekomenduočiau, juk 
pavyzdžiui aš atsilaikiau pigiai pa
gundai šio teksto pavadinime vietoje 
„įvaizdžio vaizdas" įrašyti „įvaizdžio 
vaizdelis". Kam ta nemokama rekla
ma nuvainikuotiems pseudosta-
bams? „Pastarųjų dienų politinė fan
tasmagorija nemaloniai stebina net 
prie politinio elito rengiamų skan
dalų įpratusį pilietį" Omni.it teigia 
Vytautas Rubavičius. 

Vizijos kaina 

Paskutiniai LR Seimo žingsniai 
dėl partijų finansavimo apribojimo ir 
politinės reklamos eterio bangomis 
uždraudimo, žinoma, pozityvas. Lė
šas partijų burbulams pūsti geriau 
išleisti pačios valstybės įvaizdžiui. 
Tačiau iš žiniasklaidos nasrų iškri
tusi žinia, jog Vyriausybės kanceliari
ja grąžino atgal, konkursą „Lietuvos 
įvaizdžio formavimo strategija" lai
mėjusiai firmai, atlikto tyrimo rezul
tatus, padarytus ne iki galo ir ne
apibendrintus — nuvilia. Kas neatli
ko namų darbų nesiaiškinsime — 
detektyvų Lietuvos padangėje ir taip 
apstu, tačiau užmeskime akį į skai
čius: Lietuvos įvaizdžio formavimo 
strategijos projekto kaina yra apie 
800 tūkst. litų, o Didžiosios Britani
jos karalienės sutikimui (remontuo
jamoje Rotušės aikštėje) parengti 
Vyriausybė skyrė beveik dvigubai 
daugiau. Karalienės vizito svarba yra 
nekvestionuojamas dalykas ir sugre
tintas tik vardan bendro vardiklio. 
Stebina tik nesolidus elgesys su 
Lietuvos viešųjų ryšių planu. Panašu, 
kad jis nelabai kam rūpi. 

Voverės chaoso teorijos rate 

Sutinku, kad neįmanoma išmąs
tyti tobulos valstybės vizijos spren
dinio, nes turime tikrai daugiau nei 
du kintamuosius. Nesigilinsime į di
ferencialinių lygčių sprendimą, ta
čiau pagriebsime iš chaoso teorijos 
vieną žavų motyvą: Lorenco atrak-
torių. Sis atraktorius beatodairos 

erdvėje piešia iš pažiūros tvarkingą, 
bet neprognuozuojamą kreivių raiz
ginį. Štai kas atsitinka, kai bandome 
prognozuoti trijų kintamųjų dif. lyg
čių sistemą deterministiniu metodu. 
Lietuvos viziją su begale nežinomųjų 
— taip pat sunku išmąstyti savo 
viešaisiais ryšiais užsiėmusiems poli
tikams. Jie griauna ir gelbėja vyriau
sybes, kuria frakcijas, koalicijas ir 
kitaip sukasi valdžios virtuvėlėje, 
kaip voverės rate. 

Antroji užburtu ratu besisukanti 
voveraitė - žiniasklaidą. Ji Lietuvos 
Respublikos vizijai kurti neturį nei 
koncepcijos (nes jos kryptingai nere
komenduoja valdžia), nei finansinių 
motyvų, mat paklausa pas mus 
nusakoma trimis didžiosiomis „SSS" 
(smurtas, seksas ir skandalai). Pas
kutinė, vos kojas užburtu ratu be
pavelkanti voverė esi Tu. Esu ir aš... 
ir visi mes - Lietuvos piliečiai (rinkė
jai). Rinkdami į valdžią netinkamus 
asmenis, užprogramuojame šalyje 
negatyvo klestėjimą, o pasroviui 
plaukianti „švietėjiška" žiniasklaidą 
ir jos herojai, nepadeda mums susi
vokti. Todėl užvaldyti buitinių ins
tinktų ramiai plūduriuojame klam
piame virale lyg tos gyvos „batarei-
kos" iš filmo „Matrica". Esame infor
maciniais kabeliais sujungti su maiti
nančiu, ir kartu blaivaus proto syvus 
siurbiančiu, saviorganizaciniu orga
nizmu. 

i 

Išėjimai 

Šis slinkimas užburtu ratu veda 
prie to, kad pasak Rinkos analizės ir 
tyrimų grupės RAIT atliktos gyven
tojų apklausos, rugpjūtį smarkiai 
padaugėjo politikais nusivylusių Lie
tuvos gyventojų. Beveik trečdalis 
apklausos dalyvių iš vis nebalsuotų 
per rinkimus, dar 20,6 proc. nežino 
kam atiduoti balsą. Šis slinkimas 
veda ne tik prie to, kad „užzombuoti" 
visuomenės nariai nenori balsuoti, 
bet veda prie to, kad jie nori IŠEITI. 
Vieni išeina užjūrin laimės ieškoti, 
kiti įkalinti „Matricos" celėse bando 
išeiti pro savo trečiąją akį. Kaip inter
viu Lrytas.lt atskleidžia Sigitas Geda: 
„Bet jeigu tu išeini iš šito pasaulio, 
tai viena yra išeiti iš namų, antra -
nepriimti visų konvencijų, o trečia -
atsižadėti gegutės balso [...]. Žmogus, 
atsižadėjęs šito pasaulio, sėdi kal
nuose pasiryžęs numirti." Treti išei
na ne patys, juos anapus išveda sis
tema. Vienaip sistema išvedė rašytoją 
a.a. Gintarą Beresnevičių, kitame 
kontekste išvestas buvo ir diplomatas 
a.a. Vytautas Pociūnas. Išėjimų už
teks - privalome grįžti į save. 

Barbarai kryžkelėje 

Leonidas Donskis „Klaipėdoje" 
rašo: „Pastarojo meto įvykiai Lietu
voje leidžia teigti, kad nepaisant išo
rinio mūsų panašumo į vakarietiškas 
visuomenes, vienu požiūriu iki šiol 
esame patys tikriausi barbarai. Tai 
nepagarba gyvybei ir mirčiai". Ne
pagarba paprastai esti tiems daly
kams, kurių nepažįsti. Baimė - taip, 
tik. ne pagarba. Nepažįstame patys 
savęs. Nežinome kas yra Lietuva ir 
kur ji turėtų eiti. Kaip Rasa Baloč-
kaitė teigia „Akiračiuose", „stovime 
lyg prieš veidrodį, bandydami įžvelgti 
ten kažkokį apibrėžtą kontūrą, o ten 
- tik spalvų ir šešėlių žaismas...". Ten 
pat jai atsako Zenonas V Rekašius: 

DANUTE B1NDOK1ENE 

Jei bus paklausa — atsiras 
ir pasiūla 

Sį savaitgalį vyksiančioje JAV 
LB XVIII Tarybos sesijoje, be 
abejo, bus svarstomi ir nau

jos JAV Kultūros tarybos darbai, 
nemažai susiję su įvairių renginių 
ruošimu ne tik didžiuosiuose lietu
vių telkiniuose, bet pasidalinant 
šiais mūsų kultūros lobiais su tau
tiečiais, susitelkusiais mažesnėse 
vietovėse. 

Buvusioji Kultūros taryba ne
gailėdavo nei pastangų, nei jėgų 
tuos renginius suruošti ir jų pro
gramas praturtinti meno pajė
gomis, atsikviestomis iš Lietuvos. 
Ne visos tos pajėgos buvo vienodo 
lygio, ne visos susilaukdavo ir vie
nodo pasisekimo. Bet dėl to ne
reikia stebėtis — juk Lietuvių 
Bendruomenė savo darbuotojams 
algų nemoka ir kelionpinigių ne
skiria, tad jie negali nuvykti į 
tėvynę, tarytum kokie amerikie
čių „talentų medžiotojai", ir susi
rasti pačius geriausius žodžio, 
dainos ar muzikos meno atlikėjus. 
Daugeliu atvejų tenka pasikliauti 
sava intuicija, esamomis galimy
bėmis suruošti gastroles Ameri
koje ir pačių atlikėjų pateikta 
reklama. 

Dažnai kildavo klausimas: ar 
iš Lietuvos nuolat kviečiami pro
gramų atlikėjai nepastumia į šalį 
vietinių meno pajėgų, ar neuždusi
na jų entuziazmo ir noro kurti, 
pasirodyti, ruošti, žinant, kad 
mūsų mėgėjai negali susilyginti su 
iš tėvynės atvykstančiais profe
sionalais? Antra vertus, ir rengė
jams būdavo kur kas lengviau ką 
nors atsikviesti iš Lietuvos, nei 
pasidairyti „savo kieme", pasiteisi
nant, kad „žmonės nenori matyti 
savų šokėjų, girdėti savų daini
ninkų — viskas jau nusibodę..." 

Štai Čikagoje neseniai sceną 
sudrebino nauja tautinių šokių 
grupė — „Suktinis". Per palyginti 
trumpą laiką šie šokėjai puikiai 
užsirekomendavo: kam teko juos 
matyti, norėtų dar ir dar kartą 
pasigėrėti. Gražus pavyzdys yra ir 
kanklių bei liaudies instrumentų 
ansamblis „Gabija", arba pramo
ginių šokių vienetas iš Los Angeles 
„Retro". VTII dainų šventei susi
kūrė daug naujų dainos vienetų — 
ir stipresnių, ir silpnesnių — ku
riems reikia paskatinimo, pakvie

timo, pripažinimo. Ypač reikėtų 
kreipti dėmesį į jaunimo chorus, 
atsiradusius mažesniuose lietuvių 
telkiniuose (beje, į juos daugiausia 
įsijungė naujieji lietuviai imigran
tai). Nėra abejonės, kad tarp tų 
neseniai atvykusių atsirastų nuos
tabių skaitovų, deklamuotojų, dai
liojo žodžio meistrų, tad būtų gali
ma programas paįvairinti ne vien 
šokiu ir daina, bet ir gražiai skam
bančiu lietuvišku žodžiu. O kas ga
lėtų geriau tas programas suruoš
ti, jeigu ne JAV LB Kultūros tary
ba? 

Pastaruoju metu darosi vis 
komplikuočiau iš Lietuvos atsi
kviesti menines pajėgas — susidu
riama su vizų klausimu. Jau ne 
vieną kartą pasitaikė, kad grupė 
ar pavieniai menininkai negavo 
vadinamosios „darbo vizos" ir ne-
galėjo atvykti, nors koncerto data 
buvo užsakyta ir paruošiamieji 
darbai atlikti. Galima tikėti, kad ši 
problema ateityje dar paaštrės, 
nes Amerika darosi ypač atsargi, 
kai reikia net ir trumpam vizitui 
įsileisti užsieniečius, kurie čia 
gaus atlyginimą to vizito metu. 
Tad galbūt pasiūlymas daugiau 
dėmesio kreipti į vietines pajėgas 
ir skatinti jų veiklą, nėra jau toks 
„keistas". 

Visų pirma — Amerikoje gy
venantiems vizų nereikia. Jie už 
savo atliktą programą nereikalaus 
tokių didelių honorarų ar nestatys 
kitų neįmanomų išpildyti sąlygų. 
Daugių daugiausia reikėtų apmo
kėti kelionės išlaidas ir galbūt 
pasirūpinti nakvyne (daugumas 
turi savo pažįstamų beveik visose 
vietovėse, tad gali pernakvoti pas 
juos). Antra vertus, dėmesys sa
viems dainos, šokio, žodžio meni
ninkams galbūt paskatins susikur
ti naujas grupes — atsiras vėl ok
tetų, kvartetų, ar kitų vienetų. Juk 
galėtų pasirodyti ne tik tautinių, 
bet ir pramoginių šokių šokėjai (o 
jų jau Amerikoje yra), ne tik pat
riotines dainas dainuojantys cho
rai, bet ir estrados dainininkai. 
Galimybės tikrai neribotos, jeigu 
tik „bus paklausa, atsiras ir pa
siūla". Juo labiau, kad tarp tų 
tūkstančių atvykusių iš Lietuvos 
yra tikrai puikių meninių pajėgų, 
tik reikia jas atrasti ir puoselėti. 

„Norint sėkmingai gydyti sunkią ligą, 
būtina sąlyga - teisinga diagnozė." 

Vizijos gemalai 

Valstybės vizijos užuomazgų 
būta, net gydymas paskirtas - ma
nėme skiepydami mokslą su pramone 
išpumpuruosime konkurentabilias 
aukštąsias technologijas. Šis Lietuvos 
vizijos puslapis atrodė iš ties daug 
žadantis. Bet kaip rašė dienraštis 
„Lietuvos žinios", kai kurie specialis
tai kritiškai vertina faktą, kad moks
lo tyrimams skirtą struktūrinių 
fondų paramą skirsto ne Švietimo ir 
mokslo ministerija, o Ūkio ministeri
ja, iš paramos gavėjų sąrašo elimi
nuojanti visas mokslo institucijas. 
Taigi iš verslininkų atimama teisė 

bedradarbiauti su mokslininkais. Dar 
viena imitavusi ES paramos dalybų 
viruso forma..? 

Kitos šalies vizijos yra ribotos 
tiek gamtos išteklių neturėjimu, tiek 
vidutinišku patrauklumu turizmui. 
Tapti didele magistrale „furoms" 
pravažiuoti tinkame, bet ar tai vis
kas? Taigi grįžtant prie to, kad 
uždavinys nupiešti Lietuvos vizijos 
strategiją yra Titaniškas, pradėkime 
bent jau nuo aiškaus suvokimo, kad 
jos reikia. Jei per pusę amžiaus so
vietinės priespaudos lietuviai suge
bėjo savo širdyse išsaugoti mažyčius 
grūdelius suvokimo „kas Lietuva 
yra", tikiu, kad kaip tik iš šių grū
delių kiekvieno širdyje ir turime 
išauginti didelę, žaliuojančią viziją: 
„kokia Lietuva bus". 

http://Omni.it
http://Lrytas.lt
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Pirmoje vietoje - duona kasdieninė 
Tą, kuris italui pasakytų, kad jo 

mėgstamos picos aukštas glikemijos 
indeksas, jis palaikytų pamišėliu. Ar 
tikrai galima laikyti pamišėliais tuos, 
kurie dievina dar garuojančią duoną? 

„Pande e mortadella" - taip italai 
vadina savo gastronominį pragyveni
mo minimumą. „Duona mūsų kas
dienė ir dešra". Duona, žinoma, pir
moje vietoje. 

Istorikai tvirtina, kad žmogus 
sumanė kepti duoną neolito epochoje. 
Šia hipoteze tikėti atsisako svajotojai, 
kurie mano, kad duona - tai ateivių 
civilizacijų dovana. Tačiau ir vieni, ir 
kiti sutaria, kad iš pradžių duona 
buvo iš maltų grūdų ir vandens 
iškepti prėski paplotėliai. Egiptiečiai 
į šią tešlą įdėjo raugo. 

Antikinėje Graikijoje duonos jau 
buvo apie septyniasdešimt rūšių, o 
Romoje imperatoriaus Augusto lai

kais - beveik keturi šimtai. 
Jau net tais laikais viena iš 

duonos rūšių buvo pica. Keliaujantys 
prekeiviai gatvėje pardavinėjo apva
lius karštus paplotėlius (dar be pomi
dorų ir sūrio), nešiodami juos aukš
tose varinėse dėžėse. 

Su duona siejamas ne vienas poli
tinis siužetas. Romėnų varguoliai rei
kalavo „duonos ir reginių", Rusijoje 
kilo „duonos maištas", pakeitęs val
dančiąją dinastiją, o prancūzų kara
lienė Marija Antuanetė brangiai 
sumokėjo už savo patarimą pavaldi
niams valgyti bandeles, kai pritrūks 
duonos. 

Netgi bažnyčios skilimas neap
siėjo be „duoninės" istorijos: popie
žius Leonas IX uždraudė komunijai 
naudoti duoną su raugu, o Bizantija 
su Kijevo Rusia šventai pasipiktino. 

„Duona - tai magija", — tvirtina 

Viktoro Kapočiaus nuotr. 

knygos „Kepimo aistra" autorius 
Denas Lepardas. Trys pagrindinės 
sudėtinės dalys - miltai, vanduo ir 
mielės - o kiek skirtingų rezultatų! 
Beje, 1630-aisiais atsiradus mielėms, 
duonos industrija padarė milžinišką 
šuolį. 

Kelis šimtmečius vartotojai la
biausiai vertino mielių šviežumą ir 
miltų malimo kokybę. Net ir smul
kiausius kvietinius miltus kepėjai 
nepatingėdavo persijoti - išeidavo 
pats brangiausias, pikliuotas, ra
gaišis. 

Prancūziškasis batonas, rusiškas 
raguolis, armėniškas lavašas, itališka 
duona... Ką tik iškepta, balta, minkš
ta, traškančia plutele. 

Vien išvardijus ima seilė tįsti. 
Tačiau šiandien jau kiekvienas žino, 
kad tokios duonos reikia vengti. 
Trokštantieji išsaugoti sveikatą ir 
figūrą turi iš tolo apeiti gardžiai 
kvepiančias bandelių parduotuves. 

Pirma, visi kvietinių grūdų tur
tai - kalis, fosforas, magnis, cinkas, 
varis ir B grupės vitaminai - praran
dami juos apdorojant. 

Tradiciniu būdu iškepta duona 
tampa beveik bevertė. Joje lieka vien 
angliavandeniai ir krakmolas. 

Antra, dietologų požiūris į mieles 
nėra vienareikšmis. Jie mieles vadina 
„Trojos arkliu", į organizmą pris
tatančiu visus patogeninius mikroor
ganizmus. Patekusios į virškinamąjį 
traktą, o vėliau į kraują, mielės griau
na ląstelių membraną ir padeda atsi
rasti įvairiems dariniams. 

Nors dietologai laikosi nuomo
nės, kad mieles geriau išbraukti iš 
savo raciono, vis dėlto ne mielės, o 
apdoroti grūdai yra pagrindinis blo
gis. Tie patys, iš kurių gaunami balti 
miltai. 

Duona turėtų būti kepama iš 
natūralių, nevalytų grūdų. Tokiu 

pavidalu duona galėtų būti įtraukta 
net į dietinį valgiaraštį. 

Grubiai malant į miltus sus
mulkinamas visas grūdas, o ne vien 
jo šerdis. Tokios duonos glikemijos 
indeksas 28,5 procento žemesnis už 
įprastos, o esantys B ir PP grupės vi
taminai padeda išvengti odos už
degimų ir stiprina plaukus. 

Šiandien dietologai bando iš
sklaidyti mitą apie tai, kad juoda 
duona turi mažiau kalorijų nei balta: 
neverta bandelės keisti į kepalą juo
dos duonos. Nereikėtų klysti ir dėl 
lavašo, kuris dažnai laikomas „ne
pavojingu". Jam iškepti naudojami 
tie patys smulkiai malti miltai. 

Netgi ekologiška duona ne visada 
kepama iš grubaus malimo miltų, 
nors grūdai išauginti pagal visus 
reikalavimus - be pesticidų, dirbtinių 
trąšų ir genų inžinerijos. 

Visiškai atsisakyti duonos dieto
logai taip pat nepataria. Kam atimti 
iš organizmo tiek naudingų medžia
gų? 

Be to, valgant su duona greičiau 
ateina soties jausmas. Nieko blogo 
nėra netgi sumuštinyje - jei tik jis iš 
geros duonos ir, pavyzdžiui, ant 
grotelių iškeptos mėsos gabalo. 

Vadinasi, du revoliuciniai žmoni
jos atradimai - miltai ir mielės - savo 
sveikata besirūpinantiems žmonėms 
nėra naudingi. 

Tačiau jei rytą kur nors Romoje 
žydinčioje verandoje norisi suvalgyti 
šviežių ikrų ar paprastos demokra
tiškos dešros, kaipgi apsieiti be 
šviežio balto pyrago? 

Ir ką dar galima mirkyti į alyvų 
aliejų, jei ne traškią plutelę? Paga
liau, jeigu esi Italijoje, vadinasi, lei
džiama viskas - netgi laužyti šventas 
sveikos mitybos taisykles. 

„Klaipėda" 

Ūsuotos auklės Kova prieš bevaikystę 
Didžiosios Britanijos personalo 

paieškos agentūros teigia, kad dir
bančios motinos savo vaikams pri
žiūrėti vis dažniau samdo vyrus, o ne 
jauną patrauklią auklę. Agentūros 
„Tinies" atlikti tyrimai taip pat paro
dė, kad šeimos linkusios samdyti auk
lėmis vyrus, vadinamuosius „man-
nies" (angį. man - „vyras" ir nanny -
„auklė"). 

Aštuoni iš dešimties tėvų pasakė, 
kad dabar, kitaip nei prieš dešimt 
metų, tapo populiaru samdyti vy
riškos lyties auklę. 97 proc. atsakiu
sių tvirtino, kad šiam darbui atlikti 
linkę samdyti vyrą. Tačiau tik 4 proc. 
žmonių, dirbančių vaikų priežiūros 
sferoje, yra vyrai. Iš viso vyrų profe
sionalų, prižiūrinčių vaikus, užre
gistruota 12,500, o 2003 metais jų 
buvo vos 8,500. 

Personalo paieškos agentūros 
direktorius Oliver Black sako, kad 
kertiniai tokio pasikeitimo veiksniai 
yra tarp moterų vyraujantis netikru
mo, nepasitikėjimo ir pavydo jaus
mas. „Mūsų tyrimas parodė, kad, be 
abejo, svarbus faktorius yra grėsmė, 
kylanti iš patrauklios moteriškosios 
lyties auklės pusės. Tuo tarpu dir
bantys tėvai kur kas mažiau susi
rūpinę patrauklaus 'auklės' atsiradi
mo namuose perspektyva galbūt dėl 
to, kad nemano, jog vyras, kuris 
užsidirba pragyvenimui, prižiūrė
damas svetimus vaikus, kelia jiems 

pavojų. Nepaisant savo populiarumo, 
'ūsuotos auklės' mažai pristatomi 
darbo rinkoje. 

Pasak Oliver Black, svarbiausia, 
kad žmogus didžiuotųsi savo darbu, 
nepriklausomai nuo to, vyras jis ar 
moteris. „Kvalifikacija, rekomendaci
jos, policijos išduota pažyma, patirtis 
ir pokalbis - štai kas turi būti svar
biausia į darbą priimant auklę". 

Ekspertai seniai ragina kuo dau
giau vyrų įdarbinti vaikų priežiūros 
sferoje, remdamiesi tuo, kad vaikams 
bus naudingi dažnesni kontaktai su 
teigiamais vyriškais modeliais. Pa
vyzdžiui, vienišos motinos vaikui vy
ras auklė gali būti vienintelis vyriš
kas modelis pirmaisiais gyvenimo 
metais. Tačiau daugelis vyrų kratosi 
auklės darbo dėl mažo atlyginimo, 
blogų darbo sąlygų, karjeros galimy
bių stokos ir nuostatos, kad vaikų 
auklėjimas - ne vyrų reikalas. 

Didžiosios Britanijos valdžia ban
do išplėsti talentingų žmonių, dir
bančių vaikų auklėjimo ir priežiūros 
srityje, pasirinkimą, baimindamasi, 
kad jei šioje srityje neatsiras daugiau 
vyrų, daugelis vyriausybinių pro
gramų, susijusių su auklėjimu ir švie
timu, gali patirti fiasko. 

Didžiosios Britanijos švietimo 
ministerijos spaudos atstovas pasakė: 
„Mes esame tikri, kad švietimo ir 
auklėjimo srityje vyrai gali daug ką 
nuveikti". „Klaipėda" 

Ne viena šalis rūpinasi dėl mažė
jančio gyventojų skaičiaus, tačiau 
pasaulyje yra grupių, remiančių ne-
norinčiuosius turėti vaikų. 

Vancouver (Canada) veikia orga
nizacija „Jokių vaikų!" („No Kid-
ding!"), o Didžiojoje Britanijoje - Vai
kų neturinčiųjų asociacija. 

Japonijoje dėl tendencijos vėliau 
gimdyti vaikus (arba iš viso jų netu
rėti) žmonės ėmė laikyti daugiau 
naminių gyvūnų. { tai atsižvelgė 
„Honda" ir pradėjo kurti automobi
lius, kuriuose, užuot mažylio kėdu
tės, įtaisomos dėžės šunims arba 
kurių skyriuje pirštinėms telpa Pe
kino šuniukas. Australijoje nekilno
jamojo turto rinka irgi sureagavo į 
pokyčius, mat vis dažniau reikia būs
to bevaikėms šeimoms. 

Tyrimai parodė, kad namų vertė 
nukrenta keliais procentais, jei kai
mynystėje apsigyvena paauglius vai

kus auginanti šeima. 
Viešbučiai irgi pataikauja pa

saulio bevaikiams. Štai Italijos La 
Vedutta provincijos kurorte žadama: 
„Jūsų toskaniškų atostogų netrikdys 
vaikų klegesys". 

Romoje yra restoranų, apsaugan
čių suaugusiuosius nuo mažųjų. 
Tokie restoranai imasi gudrybės — 
pasivadina klubais, į kuriuos neįlei
džiami jaunesni nei 18 metų asmenys. 

Tačiau kai kuriose šalyse norima 
imtis veiksmų prieš bevaikystės madą. 

Štai Slovakijoje vienas svarbiau
sių vyriausybės Ekonominės raidos 
strategijos tarybos patarėjų pasiūlė 
bevaikystės mokestį, kurį mokėtų 
25-50 metų slovakai. 

Rusijoje, kur gimstamumo rodik
lis nuo 2,3 1980 metais nukrito iki 
1,3, vis dažniau pasigirsta siūlymų 
papildomai apmokestinti bevaikių 
porų pajamas. „Klaipėda" 

Plastinė operacija — kas penktam 
Mažiau nei 10 proc. suaugusių 

amerikiečių niekada nėra atlikta jo
kios kosmetinės operacijos, tačiau 
net 20 proc. JAV gyventojų tikisi ka
da nors ateityje chirurginiu būdu 
pakoreguoti savo išvaizdą. 

Liepos 11-16 dienomis atliekant 
tyrimą surengta 1 tūkst. 10 interviu. 
Tvrime dalyvavo vvrai ir motervs nuo 
18 iki 65 metų. Tarp penktadalio 

atsakiusių, kad vieną dieną svajoja 
pasidaryti plastinę operaciją, dau
giausia buvo moterys, jaunuoliai ir 
asmenys, gyvenantys vakarinėje JAV 
dalyje, rodo tyrimo rezultatai. Tačiau 
vyrai taip pat visiškai neatmetė šios 
minties. Apie 12 proc. respondentų 
tvirtino tiesiog trokštą ateityje chi-

giškai pakoreguoti savo išvaizdą. 
BNS 

rur 
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JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

JAV LB apylinkių ir apygardų 
reikalais 

Rugsėjo 24-tosios vakarą 17 ben-
druomenininkų, įskaitant ir 4 Krašto 
valdybos (KV) narius, tarėsi Lietuvių 
Bendruomenės reikalais, kokia toli
mesnė eiga vyks jau naujosios KV 
kadencijos metais. Pagrindinėmis 
pranešėjomis buvo KV pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė ir vicepirmininkė plė
totės reikalams dr. Elona Vaišnienė, 
kuri vadovavo ir posėdžiui. 

Posėdyje dalyvavo: Vida Meilu-
vienė - St. Petersburg, FL; Danutė 
Balčiūnienė - Pietvakarių apylinkė, 
FL, Kęstutis Miklas - Palm Beach, 
FL, Zita Sidarienė - Pietvakarių, FL; 
Algis Dapkus - Cape Cod, MA; Lau
rynas Misevičius - KV vicepirm. 
sporto reikalams, Vladas Audėnas -
Newark, NJ; Algis Rugienius -
Detroit, MI; Aušrelė Sakalaitė -
Lemont, IL; Irena Vilimienė - Le-
mont, IL; Birutė Vilutienė - East 
Chicago, IN; Teresė Gečienė -
Philadelphia, PA; Rita Šakenienė -
Chicago, IL; Mindaugas Baukus -
Cicero, IL., Gintarė Ivaškienė KV 
reikalų vedėja. 

Padėkojusi T. Gečienei už jos 
darbą, organizuojant LB Tarybos 
suvažiavimą (rugsėjo 29 d. — spalio 1 
d.) Philadelphia, PA, ir pirmininkams 
už jų veiklą savo vietovėse, KV 
pirmininkė kvietė juos siūlyti pa
tarimų tolimesnei veiklai. Maždaug 
du mėnesius trunkančio pereinamojo 
laikotarpio metu, kadenciją užbaigu
sioji Krašto valdyba (KV), drauge su 
naująja, peržvelgia praėjusiųjų 3 
metų veiklą ir pradeda statyti atei
nančių 3 metų pradmenis, tad po
sėdžio dalyvių pasisakymai bus svar
bus įnašas. 

Turbūt būtų tikslu galvoti, kad 
ne vien savo vardu A. Dapkus pa
dėkojo V Vėbraitei ir jos sudarytai 
valdybai už trejų metų darbą. Jis 
išreiškė vilti, kad ir būsimoji KV 
panašiai gražiai dirbs. Pageidavo, kad 
šių nuotolinių posėdžių aprašymai 
būtų tuoj pat išsiuntinėti elektro
niniu paštu lietuvių ir anglų kalba. 

Svarstyta kaip tai paskubinti, surasti 
kas galėtų išversti į anglų kalbą. 
Iškilo klausimas apie įvairių pra
nešimų ir projektų kalbą. Pastebėta, 
kad su lietuvišku rašymu labai galėtų 
padėti trečios bangos bendruome-
nininkai. T. Gečienė pagyrė dr. E. 
Vaišnienės redaguojamą LB tinklala-
pį - jis Įdomus ir įvairus. Nemažai 
apylinkių naudojasi e-paštu pasiekti 
savo narius. Philadelphia išsiuntinėja 
vietinių renginių pranešimus maž
daug 400 adresų. 

Posėdžiautojai aiškinosi Lietuvių 
jaunimo sąjungos (LJS) ryšį su LB. 
Jis nėra pakankamai išryškintas ir 
reikėtų tai aptarti tarybos sesijoje. 
PLB seime Lietuvoje buvo pabrėžta 
LJS nepriklausomybė nuo LB, tačiau 
LJS turi specialų uždavinį - įvesti 
jaunimą lietuviškon bendruomenėn, 
kaip galint sąmoningesniais ir veik
lesniais nariais. Pasisakyta, kad daug 
jaunimo sąjungai nepriklauso, tad 
būtina jaunimą gražiai priimti ir 
įtraukti per tokią lietuvišką veiklą, 
kuri jam patraukli. LJS įstatai kei
čiami ir bus pristatyti tarybos sesijo
je. 

Sudėtingas meninių grupių atsi-
kvietimas iš Lietuvos taip pat susi
laukė daug dėmesio. Beveik kiek
viena vietovė yra susidūrusi su sun
kumais. Teko netgi atsisakyti grupės 
kuri turėjo dalyvauti tarybos sesijoje, 
nes nebuvo įmanoma gauti „darbo 
leidimo". Svarstyta, ar LB Kultūros 
taryba galėtų padėti, iškviesdama 
grupes kultūros mainų programos 
rėmuose. O gal atskiros vietovės tu
rėtų užmegzti tamprius ryšius su 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentu Lietuvoje? Buvo įvairių 
pasiūlymų, tačiau V Vėbraitė patarė, 
kad veiksmingiausia būtų atsikviesti 
grupes centralizuotu būdu. Ji pa
siūlė, kad apylinkės nutartų ką nori 
pasikviesti ir kreiptųsi į LB Kultūros 
tarybą, kuri, tuose reikaluose turė
dama daug patirties, pasirūpintų 
darbo vizų gavimu. Taip pat išreikš-

mmmm 
JAV LB XVII Tarybcs nana 
sesijoje Detroit, Mich. 

;r svečia;, perna; -uaen: dalyvavę trečiojoje tarybos 
jono Urbono nuotrauka. 

tas pageidavimas, kad Kultūros tary
ba atnaujintų Amerikoje veikiančių 
meninių vienetų sąrašą, kad būtų 
galima juos pasikviesti. Buvo pasiūly
ta, kad Kultūros taryba kiekvienoje 
apylinkėje, arba bent apygardoje, 
turėtų atstovą, kuris rūpintųsi tais 
reikalais. 

Aiškintasi apie LB solidarumo 
įnašo dydį, kurį, atrodo, ne visos 
apylinkės vienodai supranta (vyres
niems negu 18 metų savanoriškas 
įnašas yra 10 dol. per metus). Tartasi 
ir kaip, ir kada geriausia jį surinkti. 
Philadelphijos apylinkės valdyba 
paruošia visų apylinkėje veikiančių 
lietuvių organizacijų renginių kalen
dorių ir jį išsiuntinėja LB nariams, 
kartu su raginimu sumokėti solidaru
mo įnašą. Susimokėjusiems duodama 
nario kortelė, kuri suteikia kainos 
nuolaidas, lankantis skelbtuose ren
giniuose. 

Posėdžio dalyviai pasisakė ir apie 
Vasario 16 d. rezoliucijas, kurias 
paruošia KV Visuomeninių reikalų 
taryba. Išreikšta nuomonė, kad jos 
turėtų būti trumpesnės ir ryškesnės, 
ir ne apylinkių valdybų, pavienių 
asmenų išsiuntinėjamos JAV vy
riausybės pareigūnams. 

Džiaugtasi, kad trečiosios imi
grantų bangos tautiečiai jungiasi į LB 
ir dalyvauja valdybose. Pasisakyta už 
visų kartų ir bangų įtraukimą į 
apylinkių valdybas. Reikia ir vyres
nių su patirtimi, ir jaunesnių - su 
entuziazmu. Vyresniųjų patirtis, 
pvz., kad ir Amerikos įstatymų, orga
nizaciniuose, fmansu ir iždo reika

luose, dar labai svarbi. Kaip kartų ir 
bangų bendradarbiavimo pavyzdį, V 
Vėbraitė paminėjo šių metų vyriau
sios rinkimų komisijos sudėtį ir nau
jųjų bendruomenininkų seminarą, 
Putnam, CT, kuriame dalyvavo per 
40 dalyvių. 

Pasigendama LB organizacinės 
schemos, kuri naujiems nariams pa
dėtų suprasti LB struktūrą, parei
gybes ir atsakomybių grandį. 

Floridos atstovės domėjosi, kaip 
pritraukti daugiau mokinukų į litu
anistines mokyklas, ir kaip juos su
dominti, kad liktų mokytis. Siūlė, 
kad jaunimo vasaros stovyklose vai
kai būtų skatinami lankyti šešta
dienines mokyklas, kad stovyklų va
dovai mokslo metu apsilankytų mo
kyklose, kad vyktų ir vaikų, ir vadovų 
pasikeitimai ir tarp stovyklų Ame
rikoje, taip pat su Lietuva. Floridoje 
norima steigti vasaros stovyklą lietu
viukams, išnuomojant amerikiečių 
skautų stovyklavietę ir pasikviečiant 
lietuvių vaikų vasaros stovyklose 
išugdytus vadovus. 

Naujų minčių, pasiūlymų, geros 
valios ir draugiškos nuotaikos būtų 
užtekę ir dar bent valandai. Dalyviai 
jautėsi vieni kitų padrąsinti ir įkvėp
ti dar ilgai tęsti bendruomenišką 
veiklą. 

Už šių, jau dvejus metus beveik 
kas mėnesį vykstančių, nuotolinių 
posėdžių įgalinimą JAV LB Krašto 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vicepir
mininkui ekonominiams reikalams 
Andriui Jurkūnui ir jo firmai. 

LB informacija 

Pavakare pasiėmėme nuotraukas ir kartu 
peržiūrėjome savo kelionę. Oi, oi, nebuvo nuo
traukų apie Mandan fortą. Grįžus namo, po poros 
dienų radau neišryškintą juostą svetainėje ant sta
liuko. Išryškinus paaiškėjo, kad tai ir buvo dingusi 
Mandan forto juosta. Kaip ji ten atsirado, man iki 
šiol neaišku. Sekmadienio dieną pavažiavę, vakare 
stovyklavome jau Michigan valstijoje, prie Escanaba 
miesto. Stebėjomės, kad numatytoje stovyklavietė
je visos prausyklos ir karštas vanduo dar prijung
tas iki gruodžio pirmos dienos. Važiavome iki 
Escanaba ir susigaudėme, kad „Chip's Island 
Resort" vietą pravažiavome. Reikėjo grįžti vienuo
lika mylių atgal ir tada paaiškėjo, kodėl čia galima 
stovyklauti- taip vėlai, nes čia yra ir kazino. 
Užsiregistravę radome stovyklavietę medelių goju
je. Labai smagi, gerai suplanuota stovyklavietė. 

Vakare truputį pasismaginome kazino, o ryto
jaus rytą čia praleidome net porą valandų, nes 
numatytas šios dienos maršrutas truks vos porą 
valandų iki Mackinac tilto ir Straits stovyklavietės. 
Cia, kazino, nutarėme ir priešpiečiauti, tačiau tai 
buvo klaida. Mat pagrindinis restoranas atsidaro 
tik ketvirtą valandą popiet, o kitoje užkandinėje — 
nesveikas maistas: beveik viskas kepta, virta 
riebaluose. Reikėjo važiuoti į Escanaba. 

Pavakariu pasiekėme St. Ignace miestelį. Ten 
pat prie kelio yra labai puiki, nors ir maža, šviežios 
ir rūkytos žuvies parduotuvė. Nusipirkau tik šiam 
vakarui ir suderėjau nesupjaustytą žuvį rytojui, 

SU PALAPINE LEVVIS 
IR CLARK PĖDOMIS 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr. 10 

r 

kad parsivežčiau namo ir galėčiau paruošti Kū-
čioms lydeką. 

Parke radome pranešimą, kad reikia registruo
tis patiems, o vanduo buvo išjungtas šį rytą. Vakare 
skaniai ir sveikai pavalgėme. Parkas beveik tuš
čias. Stebime automobilius, važiuojančius per mū
sų penkių mylių ilgio Big Mac tiltą. Vakare žiūrėjau 
vieną iš savo mėgstamiausių filmų „The Inn of the" 
Sixth Happiness". Prieš kurį laiką netikėtai jį teko 
matyti per TV ir įsirašyti. Sužinojusi knygos pava
dinimą, pagal kurią šis filmas buvo susuktas, ją 
nusipirkau. Perskaičiau, tikrai šios misionierės 
apaštalavimas Kinijoje prieš Antrąjį pasaulinį karą 
buvo labai įspūdingas. Kaip ir filme pristatyta, ji 
vedė per japonų užimtus kalnus apie šimtą 
našlaičių į laisvę. 

Ryte atvyko parko eigulys, pasikalbėjome ir 
pasakė, kad vakar dar nespėjo išjungti karšto van
dens. Na, tai, ar važiuot namo, ar bėgt išsimaudyti. 

Išvykome. Žuvų parduotuvėje sužinojau, kad vėjas 
pakilęs, žvejai ryte neišvyko. Mano norimos ly
dekos nėra. Tad prisipirkau, ko turėjo, sudėjau į 
šaldytuvą ir patraukėme i namus. Pervažiavę tiltą, 
sustojome Mackinaw miestelyje prisipirkti jų gar
siųjų saldainių „fudge". 

Be ypatingų nuotykių grįžome namo. Motor-
nami iškrausčius ir maistą sutvarkius, nuėjau pas 
kaimynę su knyga ir saldainiais. Jai šios lauktuvės 
buvo nuostabios, ypač knyga su pačios autorės— 
princesės parašu. 

Kelionių su palapine 
pabaiga 

Tad taip ir baigiasi mūsų kelionės su palapine. 
Senatvė ir sveikata daro savo. Aš per šią kelionę 
turėjau sveikatos problemų, kurios namie beveik 
paguldė į ligoninę. Romualdas po sunkios operaci
jos ir saujos vaistų kas dieną irgi jau netoks 
atsparus vairuojant ilgą kelią, nors to dar nenori 
pripažinti. Būsimas keliones planuoju jau be pala
pinių — keliauti su grupėmis autobusu, traukiniu, 
laivu. Bus vėl nauja patirtis. Per šiuos dvidešimt 
penkerius kelionių aprašymų metus sulaukiau 
daug paramos bei padėkų už šiuos rašinius. Dėkoju 
visiems, kurie skaitė ir ragino toliau rašyti. Buvo 
labai malonu su Jumis visais bendrauti. 

Pabaiga 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
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Kaune — regata „Rudens vėjas / / 

i 
• 

Pramonininkų klanas - pavojus visuomenei 

Regata „Rudens vėjas 2006 
Kaunas, rugsėjo 28 d. (ELTA) — 

Ketvirtadienį Kauno jachtklube jau 
16-ąjį kartą prasidėjo didžiausia tarp
tautinė regata Lietuvoje „Rudens vė
jas 2006". 

Sportininkai varžysis penkiose 
jachtų klasėse: „Optimist" (vaikai iki 
15 metų), „Laser Radial" (olimpinė 
moterų jachtų klasė), „Laser Stan-
dart" (olimpinė vyrų jachtų klasė), 
„Raceboard" (burlentės). 

Pasak Lietuvos buriuotojų sąjun-

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

gos generalinio sekretoriaus Lino 
Tąmkvaičio, laukiama daug pajėgių 
sportininkų iš užsienio šalių. Šių
metėje „Rudens vėjo" regatoje daly
vaus šiemet Europos „Laser Radial" 
čempionate antrąją vietą iškovojusi 
Gintarė Volungevičiūtė, pirmąją vie
tą Europos čempionato jaunimo gru
pėje užėmusi Aušra Milevičiūtė ir kt. 

I regatą susirinko apie 300 spor
tininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos ir Baltarusijos. 

sudomintų viduramžių šarvai 
Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) — 

Didžiosios Britanijos karalienė Eli-
zabeth II-oji yra karybos istorijos en
tuziastė, todėl vizito Vilniuje metu ją 
gali sudominti atkurti viduramžių 
Lietuvos valstybės elitinio kario šar
vai ir ginkluotė. 

Tai sakė Jungtinės Karalystės 
ambasados gynybos atašė pulkinin
kas leitenantas Michael Clements. 

Didžiosios Britanijos karalienė 
Lietuvoje lankysis spalio 16-18 dieno
mis. Tai bus pirmasis Didžiosios Bri
tanijos karalienės vizitas Lietuvoje 
per visą dvišalių santykių istoriją. 

Šiemet grupė karybos entuzias
tų, istorikų ir kariškių įgyvendino 
14-ojo amžiaus — Lietuvos valstybės 
klestėjimo laikotarpio — elitinio ka
rio ginkluotės ir aprangos rekon
strukcijos projektą. 

Remiantis išlikusia istoriografi
ne medžiaga ir archeologiniais radi
niais, buvo atkurtas 14-ojo amžiaus 
kario šarvų komplektas: kalavijas, 
kovinis peilis, kovinė ietis, kovinis 
kirvis, pėstininko skydas, šalmas, dil
bių, alkūnių, pečių, kelių, blauzdų 
apsauga, taip pat šarviniai marški
niai, vadinami žieduočiu, šarvinis 
žieduočio kapišonas, pošarvis, kita. 

Pernai į darbo grupę susibūru
siems karybos istorijos entuziastams, 

kariškiams, istorikams ir dizaine
riams atkuriant 14-ojo amžiaus kario 
išvaizdą talkino autoritetingi istori
kai, tarp jų — Vilniaus universiteto 
profesorius, Archeologijos katedros 
vedėjas Aleksas Luchtanas, Kultūros 
paveldo departamento direktorius 
daktaras Albinas Kuncevičius. 

Ginklus nukaldino šios retos spe
cializacijos kalvystės meistrai iš Ma
žeikių rajono, Algirdas Stankus ir jo 
sūnūs Mindaugas ir Martynas. Šar
vus gamino viduramžių karo istorijos 
klubo entuziastai iš Kauno. Senovi
nius kario drabužius atkurti pasiryžo 
darbo grupės narė, drabužių mode
liuotoja Jolanta Rimkutė. 

Ginklai yra lengvi, nukaldinti iš 
plieno, pavyzdžiui kalavijas sveria 
apie 1,4 kilogramo. 

Daugelyje valstybių garbės sar
gybos aprengiamos šalių pakilimo lai
kų kariuomenės uniformomis: Pran
cūzijoje prezidentą sveikina Napoleo
no laikų raiteliai dragūnai, Didžio
sios Britanijos karalienės sargyboje 
— pergalę Waterloo mūšyje padėję 
užtikrinti gvardiečiai ir raiteliai. 

Lietuvoje kai kuriomis iškilmin
gomis progomis garbės sargybos pa
sipuošia 18 amžiaus pabaigos — vals
tybės padalinimo laikų kariuomenės 
uniformomis. 

* Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL) rungtyniaujantis Kauno 
„Atletas" pasikvietė 38 metų 195 
cm ūgio įžaidėją Darių Lukminą. 
1996 metų Atlantos (JAV) olimpinių 
žaidynių bronzos medalininkas pra
ėjusiame sezoną žaidė Baku „Galą" 
(Azerbaidžanas) komandoje. Tuo tar
pu komandos svetur ieškojęs 26 metų 
203 cm ūgio puolėjas Donatas Zavac-
kas nusprendė pasilikti gimtinėje bei 
rungtyniaus Klaipėdos „Neptūno", 
su kuriuo treniravosi pastaruoju me
tu, gretose. 2005-2006 m. sezone D. 
Zavackas žaidė Lenkijoje ir Italijoje. 

* Lenkijoje vykstančiame Eu-
roposjaunimo (iki 20 metų) reg
bio pirmenybių 2 diviziono 3 
grupės (kova dėl 9-12 vietų) turnyre 
Lietuvos rinktinė patyrė antrąją ne
sėkmę. Trečiadienį antrojo turo 
rungtynes Lietuvos penkiolikė net 
8:67 pralaimėjo bendraamžiams iš 
Belgijos ir smuktelėjo į ketvirtą vietą. 

* Rumunijoje vykstančiame 
Europos jaunučių (iki 17 metų) 
futbolo čempionato kvalifikaci
nio etapo keturių komandų 3 grupės 
turnyre Lietuvos rinktinė 0:3 pralai-
m.fir, bendraamžiam- iš Rumunijos 

Atkelta iš 1 psl. 
yra lobistinė Pramonininkų konfede
racija, nuo pat įkūrimo patriarchališ
kai valdoma buvusio premjero, trąšų, 
transporto ir žiniasklaidos magnato 
Bronislovo Lubio. Tai tipiškas rusiš
ko stiliaus oligarchas, kurio turtai 
ypač priklauso nuo santykių su vals
tybės aparatu. Todėl jis tiesiog pri
verstas nuolat skirti didžiules lėšas 
politikams ir visuomenės nuomonei. 
Kita jo verslo bėda - tiesioginė prik
lausomybė nuo Rusijos dėl trąšų ga
mybai reikalingų pigių dujų ir tranzi
to į Klaipėdos uostą. 

Kaip ir Rusijos, Lietuvos pramo
nininkų prezidentas greičiausiai val
dys iki mirties. Jo aplinka - nedaug 
besiskirianti. Didžiuma Lietuvos pra
monininkų dažniausiai demonstruoja 
senajai epochai būdingas savybes ir 
mąstymą. Senos draugystės ir seni 
nuopelnai čia patys vertingiausi. 

Užtenka pabūti Pramonininkų 
konfederacijos Metų vakarėlyje buvu
sioje „Draugystėje", kad suprastum -
šitie dabartinę Lietuvą be ceremonijų 
valdantys žmonės yra beviltiškai 
įstrigę keliolikos metų senumo praei
tyje. Jie nepasikeitė. Kokie buvo tary
biniai direktoriai, tokie iš vidaus ir li
ko. Puošnūs drabužiai, brangūs gėri
mai ir bukos šnekos. Normaliam Va
karų verslininkui nuo tokios kompa
nijos tik plaukai pasišiaušia. Tačiau 
koks jų pasipūtimas ir arogancija! Ir 
kartu keliaklupsčiavimas prieš ga
lingesnėj} - nemarus nomenklatūros 
instinktas. Visas komplektas euroazi-
jietiškų kompleksų. Ne veltui įtakin
ga pasaulio spauda, kalbėdama apie 
verslo galimybes, išskiria Lietuvą 
kaip rusiškiausią Baltijos valstybę. 

Tad gal ir dėl šitų ponų kaltės pa
gal užsienio investicijas atsidūrėme 
beviltiškame dugne? Juk stambiems 
projektams būtinas šito savanaudiš
kai uždaro rato palaikymas. Nepate

pęs nevažiuosi. Toje pačioje tarptau
tinėje spaudoje buvo išlindę užuomi
nų, kad jau gerokai anksčiau galinga 
pasaulinė kompanija pasitraukė iš 
Lietuvos Lenkijos elektros tilto pro
jekto, nes nesuderėjo su Lietuvos lo
bistu Nr. 1. Šaliai gyvybiškai svar
baus projekto realizacija atsidėjo ma
žiausiai dešimtmečiui. Naujausias 
Pasaulio ekonomikos forumo tyrimas 
irgi rodo, kad Lietuvos konkurencin
gumą labiausiai smukdo didėjanti ko
rupcija. 

Tačiau pramonininkai mąsto 
priešingai. Pasak jų, dėl investicijų 
stokos kalti poilsio išsiilgę Lietuvos 
darbininkai. Kas, kad jie dirba ilgiau
siai ir gauna mažiausiai Europoje. 
Kas, kad jie jau baigia išsilakstyti nuo 
savo „rūpestingų" darbdavių. Pramo
nininkai siūlo darbo savaitę pailginti 
iki 60 valandų. Paskaičiuokime. Taigi 
12 valandų per dieną, arba 10 valan
dų kasdien, įskaitant šeštadienį, arba 
apskritai be poilsio dienų ir šventų 
sekmadienių po 8.57 valandos kas
dien. Tik tada jie galės mokėti dau
giau, kad artėtume prie Europos. 

Artėtume? Savo pelnais jie tą 
vargšę Europą jau seniai pralenkė. 
Tarsi tyčia šitiems ponams sugėdyti, 
ką tik paskelbti naujausi pelningumo 
duomenys. Pramonininkams grau
džiai raudant, antrą šių metų ket
virtį, palyginti su praėjusiais metais, 
Lietuvos įmonių pelnas padidėjo dar 
beveik pusantro karto. Tiesiog nuos
tabus laimėjimas, kuriuo būtų galima 
bent kiek pasidalyti su visuomene. 
Tačiau pramonininkų klanas mano 
kitaip. Naudodamasis nesulaikomai 
didėjančia savo galia, jis vėl reikalau
ja iš politikų mažinti mokesčius ir 
bando toliau spausti dirbančiuosius. 
Vieno laikraščio straipsnis taip ir 
įvardytas: „Išeitis - mažesni mokes
čiai ir ilgesnė darbo savaitė". Tačiau 
išeitis iš kur? Iš Lietuvos? 

Žydų turto grąžinimas kainuos 170 mln. 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak jo, dėl kompensacijų už 
turtą spręs jungtinis komitetas, kurį 
sudarytų Vyriausybės atstovai ir žy
dų bendruomenės atstovai. 

Amerikos žydų komiteto Tarp
tautinio žydų reikalų departamento 
direktorius A. Baker teigė, kad jam 
atrodo priimtinas toks žydų turto 
grąžinimo kelias. 

„Aš suprantu, kad tokiomis są
lygomis, kuomet praėjo 50 metų nuo 
Lietuvos okupacijos ir dar 15 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo, yra visiškai neįmanoma kai 
kurių šio turto objektų atkurti natū
ra. Ir aš visiškai pritariu finansinių 
kompensacijų suteikimui už tą turtą, 
kurio negalima grąžinti natūrą. Tai 

visiškai priimtina", — teigė jis. 
Tam, kad Lietuvoje prasidėtų žy

dų turto grąžinimo procesas, Vyriau
sybė turi įvertinti bendruomenės pa
teiktų pretenzijų pagrįstumą, o Sei
mas priimti nuo 1995 metų galiojan
čio įstatymo dėl religinių bendruo
menių nuosavybės teisių atkūrimo 
atitinkamas pataisas. 

Šiuo metu galiojantis įstatymas 
dėl religinių bendruomenių nuosavy
bės teisių atkūrimo įpareigoja sugrą
žinti tik religinių bendruomenių tur
tą. Tuo tarpu žydai savo bendruome
nės institutų neskirstė į religinius ar 
visuomeninius. Daugelis žydų val
dytų objektų — vaikų ir senelių 
prieglaudos, valgyklos, —buvo ir re
liginės, ir visuomeninės veiklos dalis. 

Konservatoriai rag ina pav ieš in t i . . . 
Atkelta iš 1 psl. 

Konservatoriai, anot R. Jukne
vičienės, palaikys „visas sąžiningas 
pastangas išsiaiškinti tiesą". 

Tuo tarpu Seimo opozicinė Nau
josios sąjungos frakcija, anot socialli-

1 beralės Nijolės Steiblienės, svarsto 
galimybę Seime inicijuoti parlamen
tinio J. Abromavičiaus žūties aplin
kybių tyrimo atnaujinimą. 

Seime tokia laikinoji komisija, 
tyrusi saugumo pareigūno žūtį, dirbo 
1997 metais, jai tuo metu vadovavo 
konservatorius Sigitas Kaktys. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) vadovas 
socialliberalas Alvydas Sadeckas tei
gė, jog komitPtr taip pat trali būti ta

riamasi, ką toliau daryti dėl J. Abro
mavičiaus bylos. 

A. Sadecko teigimu, kad J. Abro
mavičiaus bylos tyrimo klausimas — 
„problema, kuri ir politiškai, ir visuo
meniškai yra labai svarbi". 

„Po prokuratūros atsakymų apie 
nutrauktą bylą turime situaciją, kuri 
svarbi ir nacionalinio saugumo pras
me. Šiandien yra likę buvę įtariami 
žmonės, tie, kurie stovėjo už jų, gali
mi užsakovai ir realiai nežinant tų 
jėgų kyla klausimas, ar mes šiandie
ną neturime išlikusios grėsmės kitų 
žmonių saugumui", — kalbėjo A. Sa
deckas. Jis abejojo, ar šiuo atveju de
rėtų imtis parlamentinio tyrimo, ta
čiau mano, kad „darbą reikia tęsti". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Gruzijos valdžia sulaikė grupę 
Rusijos karininkų 

Gruzijos milicininkai apsupo privažiavimą prie pastato. AP nuotr. 
Tbilisis, rugsėjo 28 d. („Reu- patvirtino. 

ters"/„Interfax7BNS) — Gruzijos Spaudos konferencijoje Tbilisyje 
teisėsaugininkai trečiadienį Tbilisyje, V Merabišvilis taip pat pranešė, kad 
Batumyje ir kituose šalies miestuose RKGU štabo pastate Tbilisyje yra dar 
sulaikė šešis Rusijos ir vienuolika vienas karmininkas, kurį Gruzijos 
Gruzijos piliečių, įtariamų šnipi- valdžia įtaria šnipinėjimu, ir parei-
nėjimu Maskvai, ir apsupo Rusijos kalavo jį išduoti, 
kariuomenės grupės štabo pastatą, Gruzijos policijos atstovai tikrina 
reikalaudami išduoti dar vieną gru- visų įeinančiųjų į štabo pastatą ir iš-
pės narį. Apie tai pranešė Gruzijos vi- einančiųjų iš jo dokumentus, bet ne-
daus reikalų ministras Vano Mera- gali patekti į štabą, nes RKGU terito-
bišvilis. rija turi diplomatinį imunitetą. 

„Šiandien Gruzijoje buvo neutra- Pasak V Merabišvilio, sulaikytų 
lizuota labai pavojinga ir rimta gru- asmenų grupė, be kita ko, domėjosi 
pė. Si grupė kelerius metus vykdė Gruzijos armijos kovine galia, Gru-
žvalgybos veiklą ir planavo rimtas zijos energetikos saugumo reikalais, 
provokacijas Gruzijoje", — sakė V šalies strateginiais objektais, taip pat 
Merabišvilis Gruzijos integracija į Europos struk-

Pasak V Merabišvilio, į grupės turas ir konkrečiai — į NATO. 
sudėtį įėjo keli Rusijos vyriausiosios Pasak jo, vienas šios grupės vado-
žvalgybos valdybos (GRU) darbuoto- vų buvo teroro akto Goryje 2005 me-
jai, konkrečiai — keturi šios žinybos tų žiemą vienas organizatorių, 
karininkai rusai. Maskva pareikalavo nedelsiant 

Tbilisyje sulaikytas papulkinin- paleisti Rusijos karininkus ir inciden-
kis Aleksandras Saava ir papulkinin- tą pavadino „išpuoliu, patvirtinančiu 
kis Dmitrijus Kazancevas, o Batu- Rusijai priešišką Gruzijos vadovybės 
myje — papulkininkis Aleksandras politiką". 
Zagorodnijus ir majoras Aleksandras Rusijos užsienio reikalų minis-
Baranovas. tras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį 

Informacijos apie dar dviejų ka- pareiškė, kad Rusija ketina siekti vi
rių suėmimą Gruzijos vidaus reikalų somis galimomis priemonėmis išlais-
ministerijos pareigūnai kol kas ne- vinti sulaikytus karininkus. 

Prancūzijos medikai atliko operaciją 
nesvarumo būsenos sąlygomis 

Bordeaux, rugsėjo 27 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS) — Trečiadienį 
Prancūzijos gydytojai pirmą kartą pa
saulio istorijoje nesvarumo būsenos 
sąlygomis išoperavo žmogų. Opera
cija vyko specialiai perdarytame or
laivyje, skirtame simuliuoti kosmoso 
sąlygas. 

Pietvakarių Prancūzijos Bor-
deaux oro uosto prieigose chirurgų ir 
anesteziologų komanda per tris va
landas trukusią operaciją savanoriui 
pacientui Philippe Sanchot pašalino 
pažastyje išaugusį gerybinį auglį. 

Sis eksperimentas yra dalis pro
jekto, kuris, padedant Europos kos
moso agentūrai (ESA), turėtų būti 
baigtas įgyvendinti kitais metais. Jo 
tikslas — sukurti kosminius chirurgi
nius robotus, kuriuos įtaisius kosmi
nėje stotyje per palydovą galėtų val
dyti Žemėje esantys gydytojai. 

„Ši operacija pacientui pavojaus 
nekelia. Jos tikslas — įrodyti naujųjų 
chirurginių ir anesteziologinių meto
dų, taikomų nesvarumo sąlygomis, 

veiksmingumą, — pranešama re
miantis Bordeaux universitetinės li
goninės, kurios medikai ir atliko ope
raciją, išplatintu pranešimu. — Šis 
etapas nepaprastai svarbus, kad pas
kui galėtume plėtoti naują etapą, kai 
operuosime nuotoliniu robotu, valdo
mu iš Žemės per palydovą". 

Specialiai perdarytas lėktuvas 
„Airbus A300", pramintas „Zero-G", 
be sustojimo juda amerikietiškus kal
nelius primenančiomis parabolėmis. 
Pasiekęs aukščiausią tašką, orlaivis 
ima laisvai kristi, ir taip sukuriamas 
20-22 sekundes trunkantis nesvaru
mas — per trijų valandų skrydį toks 
procesas pakartojamas 31 kartą. 

Kaip sakė Prancūzijos Bordeaux 
universitetinės ligoninės chirurgas 
Dominiąue Martin, vadovaujantis 
medikų brigadai, operacija iš viso tru
ko 11 minučių. Specialiai įrengto 4 
kvadratinių metrų ploto operacinio 
bloko viduje trys chirurgai, talkinami 
dviejų anesteziologų, dirbo šių trum
pų nesvarumo akimirkų metu. 

EUROPA 

BERLYNAS 
Europai Berlyne nepavyko susi

tarti su Iranu, kad jis nutrauktų ura
no sodrinimą, bet buvo padaryta pa
žanga ir derybos vyks toliau, pranešė 
Europos Sąjungos (ES) užsienio poli
tikos vadovas Javier Solana. „Mes 
darome pažangą", — po derybų su 
vyriausiuoju Irano derybininku 
branduoliniais klausimais Ali Lari-
jani sakė J. Solana. Jis pridūrė, kad 
su A. Larijani kalbėsis kitą savaitę. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) valstybės 

narės sutarė apriboti į lėktuvą įnešti 
leidžiamų skysčių kiekį saugumui pa
didinti. Pagal siūlomas naujas taisyk
les, kuriose numatytos kai kurios iš
imtys neapmuitintų prekių parduo
tuvėse įsigytoms prekėms, keleiviai 
vienoje talpoje negalės vežti daugiau 
kaip 100 mililitrų skysčio, o šios tal
pos turi būti įdėtos į permatomus pa
ketus. Didžiausias leistinas rankinio 
bagažo dydis, neįskaitant kai kurių 
daiktų, pavyzdžiui, muzikos instru
mentų, sieks 56x45x25 centimetrų. 
Tikrinimo metu keleiviai turės nusi
vilkti viršutinius rūbus, taip pat iš
imti iš bagažo nešiojamus kompiute
rius ir kitus didelius elektroninius 
prietaisus. 

PARYŽIUS 
Buvęs Prancūzijos premjeras so

cialistas Lionei Jospin pareiškė neda
lyvausiantis 2007 metų prezidento 
rinkimuose. 69 metų L. Jospin šią va
sarą po ketverių metų pertraukos 
grįžo į didžiąją politiką ir davė su
prasti, kad gali kovoti dėl teisės tapti 
socialistų kandidatu į prezidentus su 
rinkimų kampanijos favorite Sego-
lene Royal. 53 metų S. Royal pirmau
ja viešosios nuomonės apklausose, ta
čiau jos kandidatūrą dar turi patvir
tinti 200,000 partijos narių lapkritį. 

LONDONAS 
Londonas ir vėl pripažintas ge

riausiu Europoje miestu verslui 
kurti, rodo naujausias tarptautinės 
nekilnojamojo turto konsultacinės 

ATLANTIC 

įmonės „Cushman/Wakefield" atlik
tas Europos miestų tyrimas. Be to, į 
33 geriausių verslui kurti miestų są
rašą pirmą kartą pateko Didžiosios 
Britanijos Birmingham ir Leeds mie-

v 

štai. Sių metų sąraše Barselonai pa
vyko išstumti Briuselį iš ketvirtosios 
vietos. Be to, įmonės ekspertai prog
nozuoja, kad per ateinančius penke
rius metus daugybė tarptautinių 
įmonių įsikurs Varšuvoje. 

TALINAS 
Europos Sąjungos (ES) aplinko

saugos komisaras Stavros Dimas ket
virtadienį neplanuotai apsilankė Es
tijoje, kad padėkotų šios sąjungos 
naujokės pareigūnams ir organizaci
jai „Greenpeace" už laivo, susijusio 
su toksinių atliekų skandalu Afri
koje, blokavimą. Laivas „Probo Koa
la", kurį nuomoja Nyderlanduose įsi
kūrusi laivybos kompanija, praėjusį 
mėnesį Dramblio Kaulo Krante iš
krovė daugiau kaip 500 tonų atliekų, 
kaip pranešama, naftos likučių ir na
trio hidroksido, panaudoto laivo tan
kams išplauti. Kai šis laivas įplaukė į 
Estijos teritorinius vandenis, parei
gūnai jį blokavo. 

VARŠUVA 
Minske buvo. sulaikytas lenkų 

kunigas Antonis Koczko. Po apklau
sos 78-erių metų dvasininkas buvo 
paleistas, tačiau neatmetama galimy
bė, kad jam gali tekti stoti prieš teis
mą. Baltarusijos valdžia kaltina ku
nigą be leidimo aukojus mišias vieno
je iš Minsko bažnyčių, taip pat pažei
dus vizos reikalavimus ir neinforma
vus apie atvykimą į šalį. A. Koczko 
daug metų kunigavo Baltarusijoje, 
tačiau dėl sveikatos būklės grįžo gy
venti į Lenkiją. Į Minską jis atvyko 
prieš keletą dienų. 

JAV 

DENVER 
Vienoje Colorado mokykloje tre

čiadienį ginkluotas vyras įkaitais pa
ėmė šešias mergaites, kurių vieną — 
šešiolikmetę Emily Keyes — mirti
nai sužeidė, o paskui, policijai ver
žiantis į klasę, kurioje buvo užsibari
kadavęs, nusišovė pats. Kitos įkaitės 
nenukentėjo. Maždaug 35 metų gin
kluotas vyras, kurio asmenybė dar 
nenustatyta, prieš pat vidurdienį 
atėjo į kalnuose esančio miestelio 
Bailey mokyklą ir pradėjo šaudyti. 

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

Oceai 

Jtftlo., 

wmp0i 
Kroviniu gaberimas 

į laivu i visas oasaulio šalis. 

Krovmu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto Air Frelght y 
Automobilio oirkimas be 
[siuntimas j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje AmeriKOje 

Small Packaaes Tnjckfa&y 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Battarusi|0|e oei Ukra<noje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708 599-9682 Tel. f 800-775-7363 
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ŠALFASS praneša Įvairios sporto žinios 

SĖKMINGOS LAUKO TENISO VARŽYBOS 
Š.m. rugpjūčio 25-27 d., Oak 

Lawn, IL (Čikagos priemiestis) įvyko 
Šiaurės Amerikos Lietuvių sporto 
lauko teniso žaidynės, kuriose daly
vavo gražus būrys žaidėjų, ne tik iš 
Čikagos ir apylinkių, bet ir iš 
Cleveland, New York, Atlanta bei 
kitų vietovių, net iš Kanados. Žaidėjų 
amžius: nuo 14 iki 72 metų. 

Tris dienas vykusiose varžybose, 
tenisininkai stipriai varžėsi penkiose 
grupėse — kiekvienoje buvo užsire
gistravę po aštuonis žaidėjus. Iš viso 
dalyvavo 40 lauko teniso žaidėjų. 
Buvo žaidžiama vienetais ir dveje
tais. 

Vienetų moterų grupėje geriau
siai pasižymėjo čikagietės: I vietą 
laimėjo Judy Smith; antrą - Eglė 
Kulbokas ir trečiąją — Vilija Dėdi
nas. 

Dvejetų grupėje Judy Smith su 
Larisa Krikščiūnas iškovojo pirmąją 
vietą; antroje liko Eglė Kulbokas ir 
Diana Krikščiūnas, o trečioji vieta 
teko Virginijai Motiejūnas ir Daliai 
Stankaitis. 

Mišrių dvejetų grupėje pirmoji 
vieta teko Eglei Kulbokas ir Romui 
Urbonui, antroji — Larisai Krikščiū
nas ir Vytui Balčiūnui, o trečioji — 
Daliai Stankaitis ir Vytui Jarman-
tavičiui. 

Vyrai buvo suskirstyti į keturias 
grupes, pagal amžių. Pačių vyriau-
sųjų grupėje laimėtoju tapo Romas 
Urbonas, antrąją vietą pelnė Algir
das Bastys, trečiąją — Tony Mankus. 

Jauniausioje grupėje čempionu 
tapo Audrius Verbickas, antra vieta 
teko Mariui Balčiūnui, o trečioji — 
Egidijui Rasikui. 

II vyrų grupėje tris pirmąsias 
vietas iškovojo: Audrius Kulbokas 
(I), Vytas Dermantavičius (II), 
Kęstas Gurčinas (III); 

Vanda Vebeliūnienė (New York) ir 
Vilija Dėdinas (Chicago), dalyvavusios 
ŠALGASS-gos ruoštose lauko teniso 
varžybose. 

III vyrų grupėje — Vytas Bal
čiūnas (I, beje, jis yra Čikagos lietu
vių teniso klubo vadovas); Romas 
Tarasevičius (II), Aliukas Lelis (III). 

Vyrų dvejetuose pirmąją vietą 
laimėjo Audrius Verbickas ir Algirdas 
Bastis; antrąją — Marius Balčiūnas 
ir Kastytis Latvys, o trečiąją — Vytas 
Jarmantavičius ir Romas Urbonas. 

Po varžybų dalyviams buvo įteik
ti medaliai ir specialūs prizai, ku
riuos pasižymėjusiems sportinin
kams įsteigė Kastytis Latvys ir 
ŠALFASS-ga. 

N.D. 

Vanda Vebel iūnienė (NY). Romas Tarasevič ius (C leve land) i r V i rg in i ja 
Mot ie jūnienė (Cleveland) po ŠALFASS-gos Oak Lawn. IL. rugp jūč io pabaigoje 
suruoštų sėkmingų lauko teniso žaidynių. 

Žymusis krepšinio žaidėjas Toni Kukoč 
baigia karjerą 

Vienas žymiausiųjų Europos 
krepšininkų, buvęs Jugoslavijos (vė
liau — Kroatijos) rinktinių bei NBA 
komandų narys Toni Kukoč baigia 
savo ilgametę karjerą, kuri prabėgo 
Europos ir Amerikos kontinentuose. 
Neseniai (rugsėjo 18 d.) atšventęs 
savo 38-ąjį gimtadienį, laimėjęs 
aukso, sidabro, bronzos apdovano
jimus Europos, pasaulio čempio
natuose ir olimpinėse žaidynėse, 
žaidęs Čikagos „Bulis" komandoje, 
triskart tapęs NBA lygos čempionu, 
Toni nutarė atsisveikinti su didžiuo
ju krepšiniu. 

Iki 2000-ųjų žaidęs Čikagoje, 
vėliau šis kroatas vilkėjo Phila-
delphijos „76ers", Atlantos „Hawks" 
ir Milwaukio „Bucks" klubų marš
kinėlius. Po praėjusį pavasarį pasi
baigusio NBA sezono „Bucks" ko
manda nepanoro pratęsti sutarties 
su Toni. Sutarties nesiryžo sudaryti 
ir „Bulis" klubas, kuriame ilgą laiką 
Toni sėkmingai rungtyniavo, ne 
vieno žaidimo pabaigoje pelnydamas 
pergales atnešusius tritaškius. Bū
tent šiuose dviejuose klubuose Toni 
dar būtų pratęsęs savo karjeros me
tus — kitur žaisti jis neketina. 
Kroatas turi nusipirkęs namus 
Čikagos apylinkėse ir nenori iš čia 
keltis. 

„Galvoju, jog jau atėjo laikas 
pasitraukti iš krepšinio", — teigė 38 
metų 210 centimetrų ūgio puolėjas 
spaudai. „Nors tai buvo didžiulė ma
no gyvenimo dalis, davusi man vis
ką, ko norėjau, atėjo laikas tai palik
ti. Dar galiu žaisti 10-15 minučių, 
tačiau man to nebereikia. Visada 
jaučiau, jog turiu žaisti krepšinį. Bet 
dabar tai ne pats reikalingiausias 
man dalykas. Geriau pažaisiu gol
fą", — kalbėjo Toni. 

„Bulis" komandoje vienas iš 
pirmųjų užsieniečių 

Splito mieste, Kroatijoje, 1968 
m. rugsėjo 18 d. gimęs Toni iš 
pradžių žaidė „Jugoplastika", „POP 
84", „Benethon" (Trevizo, Italija) ko
mandose, joms padėjo iškovoti nu
galėtojų titulus, gavo daugybę as
meninių apdovanojimų. 

Nors į NBA „Bulis" klubą jis 
buvo pakviestas 1990-aisiais (ant
rame rate, 29—uoju numeriu), jis šio
je komandoje pradėjo žaisti tik 
1993—1994 metų sezono metu. De
biutinį sezoną Toni baigė 10,9 taškų 
vidurkiu, kuris kitais metais šok
telėjo iki 15,7. 

Vienu metu jis buvo trečiuoju iš 
eilės (po Jordan ir Pippen) „Bulis" 
komandos žaidėju ir yra pelnęs 
„Best Sixt NBA" žaidėjo titulą. 

Toni Kukoč gerai atsimename iš 
1996-aisiais vasarą Čikagos apy
linkėse vykusių Lietuvos-Kroatijos 
krepšinio rungtynių, kai abiejų šalių 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

1 J B ! | 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
• • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LHNOER 

rinktinės čia viešėjo prieš Atlantoje 
vykusias Olimpines žaidynes. Jeigu 
Čikagoje (dėl lietuvio teisėjo Ro
mualdo Brazausko padarytos šiurkš
čios klaidos) rungtynes kelių taškų 
persvara laimėjo kroatai, tai Atlan
toje pirmose turnyro varžybose per
galę šventė lietuviai. 

Toni Kukoč 

Tada oficialūs spaudos atstovai 
iš jų olimpinės delegacijos gavo 
puikiai paruoštą knygą (kroatų ir 
anglų kalbomis) apie Kroatijos olim
pinę rinktinę. Joje puikavosi ir duo
menys apie jos ryškiausią žvaigždę 
— Toni Kukoč. Po žaidimo vyko ir 
spaudos konferencija, kurioje krep
šininkas atsakinėjo į klausimus. Iš 
tų dienų jis mums labiausiai ir atsi
menamas. 

Daugelis ir lietuvių krepšinio 
mėgėjų, kurie stebėjo jo pasirody
mus Čikagoje ir kitur, pasiges šio 
kroato krepšinio aikštelėse. 

Edvardas Šulaitis 

SKELBIMAI 

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 paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

Staigmenos 
Pasaulio moterų krepšinio 

pirmenybėse Brazilijoje 
Vargu ar kas tikėjo, jog XV 

Pasaulio moterų krepšinio pirmeny
bėse ant aukščiausios pakylos ne
matysime JAV krepšinio rinktinės, 
kuri per 50 paskutinių tarptautinių 
rungtynių pasaulio ir olimpinėse 
žaidynėse žaidė be pralaimėjimų. 

Tačiau Brazilijoje jos netikėtai 
turėjo nusileisti Rusijos rinktinei, 
kuri pirmuose ratuose rungtyniavo 
gana prastai. Bet svarbiausiame pir
menybių susitikime rusės nejuokais 
susiėmė ir įveikė „nenugalimas" 
amerikietes 75:68. Tokiu būdu JAV 
atstovėms reikėjo rungtyniauti tik 
dėl bronzos medalių, ir čia jos gana 
lengvai (99:59) sumušė šeimininkes 
— braziles. 

Aukso medalius pirmą kartą 
pasiglemžė Australijos rinktinė, 
kuri finale neturėjo daug vargo prieš 
Rusijos atstoves. „Kengūrų krašto" 
krepšininkės laimėjo 91:74 ir pra
džiugino savo sirgalius. 

Lietuvės — šeštoje vietoje 

Lietuvos krepšinio rinktinė Sao 
Paulo mieste Brazilijoje pasirodė 
geriau, negu tikėtasi. Jos atsistojo 
ant 6-ojo laiptelio, vienu aukščiau 
negu kiek anksčiau panašiose pir
menybėse Japonijoje sužaidę vyrai. 

Pavėlavusios atvykti į šių pir
menybių pradžią, lietuvės tada su
kėlė nemažai triukšmo ir ginčų tarp 
rengėjų ir kai kurių komandų. Nors 
lietuvėms buvo užskaitytas pra
laimėjimas prieš australes 0:2, bet 
joms buvo suteiktas vienas taškas," 
kaip rungtyniavusiai, bet pralai
mėjusiai komandai. Lietuvos atsto
vėms čia padaryta išimtis, nes pa
vėlavimas, kaip nuspręsta, įvyko ne 
dėl jų kaltės. 

Nepaisant to, kad šis sprendi
mas buvo padarytas prieš pirmeny
bių pradžią, po trijų dienų 4 koman
dos (Australija, Argentina, Brazilija 
ir Kanada) dar kartą rengėjams įtei
kė protesto raštą prieš Lietuvą. Ta
čiau jis buvo atmestas ir lietuvėms 
nebuvo pakenkta. 

Lietuvos atstovėms laimingai 

v , 
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pavyko per
žengti abu 
p i r m u o s i u s 
barjerus grupinėse varžybose ir 
patekti į baigminį aštuntuką — 
ketvirtfinalį. Tačiau užėmus savo 
grupėje IV vietą, lietuvaitėms pri
siėjo čia kovoti su kitos grupės nu
galėtojomis — amerikietėmis. Tai 
buvo gana nelygi kova, ir Lietuvos 
krepšininkės turėjo kapituliudti 
prieš galingas JAV krepšininkes 
56:90. 

Tada lietuvės pirmoje kovoje dėl 
5-8 vietos įveikė Ispanijos komandą 
(prieš ją grupės varžybose buvo pra
laimėjusios). Tačiau antrose rung
tynėse, kuriose buvo sprendžiamas 
5—6 vietų laimėtoja, mūsiškės pa
lūžo prieš prancūzes, nors kovojo 
gana energingai ir atkakliai. Užim
ta 6-ji vieta iš 16 Brazilijoje žai
džiančių geriausių pasaulio koman
dų, trenerio Algirdo Paulausko, Lie
tuvos krepšinio federacijos prez. 
Vlado Garasto bei kitų žmonių nuo
mone, yra gana garbinga. Nepaisant 
pasiruošimo, gana negausaus fi
nansavimo prieš ruošimo prieš pir
menybes laikotarpiu, lietuvaitės pa
sirodė daug geriau, negu žymiai 
daugiau pinigų gavusi Lietuvos vyrų 
rinktinė, kuri turėjo pasitenkinti 
7-ąja vieta. 

Reikia pažymėti, kad tai buvo 
trečiasis Lietuvos pasirodymas Pa
saulio moterų pirmenybėse: 1998 m. 
Vokietijoje jos irgi buvo šeštos, o 
2002 m. Kinijoje — sugebėjo užimti 
tik vienuoliktą vietą. 

Kuomet pirmadienį (rugsėjo 25 
d.) į Vilnių grįžo nuvargusios Lie
tuvos moterų krepšinio rinktinės 
žaidėjos, jų treneris A. Paulauskas 
sakė: „Noriu padėkoti visai koman
dai, kuri buvo siaubingoje kelionėje. 
Merginos narsiai kovėsi. Manau, 
kad mums pavyko pasiekti teigiamą 
rezultatą. Lietuvos moterų krepšinis 
turi didelį potencialą, tačiau ne
reikia galvoti, jog nesama proble
mų..." — kalbėjo jis. 

Edvardas Šulait is 

Iš kairės krepšininkės: Aur ime Rinkevičiūtė, Rima Valent ienė, Jurgita Štrei
mikytė. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V. RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽNAS, M D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.AixherAveSts.5ir6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Sportas LIETUVOJE 
v 

„Žuvėdra" šeštą kartą tapo 
Europos čempione! 

Klaipėdos „Žuvėdra" šeštą kartą tapo Europos čempione! 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Klaipėdos „Žuvėdros" šokėjai 
ketvirtus metus iš eilės ir šeštą kartą 
per kolektyvo istoriją tapo Europos 
Lotynų Amerikos sportinių šokių 
ansamblių čempionato nugalėtojais. 
Skaistės ir Romualdo Idzelevičių va
dovaujamas ansamblis šeštadienj 
triumfavo Senojo žemyno pirmeny
bėse Vilniuje, „Siemens" arenoje. 

„Žuvėdros" pirmajai komandai 
pirmąją vietą skyrė penki teisėjai iš 
septynių. 

Kitos prizinės vietos atiteko Vo
kietijos ansambliams — antras liko 
Bremeno „Gruen-Gold-Club", o tre
čias — Bremerhafeno TSG kolekty
vas. 

Ketvirtąją vietą užėmė pirmą 
kartą čempionate dalyvavusi „Žuvė
dros" antroji komanda. 

Čempionate pasirodė 14 ansam
blių iš 9 šalių. 

ELTA 

A. Macijauskas atsisveikins 
su Lietuvos rinktine 

Graikijos vicečempionui Pirėjo 
„Olympiacos" krepšinio klubui atsto
vaujantis Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Macijauskas pareiškė, kad 
nebeatstovaus šalies rinktinei, skel
bia „Lietuvos rytas". 

„Pasaulio čempionatas man bu
vo paskutinės varžybos Lietuvos 
rinktinėje", — sakė po praėjusią sa

vaitę atliktos Achilo sausgyslės ope
racijos besigydantis 26-erių metų 
gynėjas. Pasak A. Macijausko, priimti 
tokį sprendimą jį privertė ne sunki 
trauma, dėl kurios krepšininkas į 
aikštę galės grįžti tik maždaug po 
keturių mėnesių, o Lietuvos krep-
šinyje tvyranti netvarka. 

ELTA 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.AixherAveSts.5ir6
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MOKYKLA IR BAŽNYČIA - LIETUVYBėS PILIS DRŪTA 
Atminkime, aušrininkas dr. Jo

nas Šliūpas, atvykęs į JAV 1936 me
tais (šiemet sukanka 70-metis), aiš
kiai suvokė, kad lietuvybė ir čionai 
gali išgyventi. Tereikia iš lenkiškųjų 
katalikų parapijų susigrąžinti tautie
čius - tokiu būdu nubrėžė bažnyčios 
(ir jos palydovės mokyklos) misiją lie
tuvių išeivijoje. 

Pirmąjį po Darbo dienos rugsėjo 
savaitgalį JAV veikiančios lituanisti
nės mokyklos ir vėl pakvietė lietuviu
kus į klases. 

Tai malonus, išskirtinis lietuvy
bės reiškinys, turintis senas ir laiko 
patikrintas tradicijas. Lietuviškų 
atostogų ir stovyklų metas tiek JAY 
tiek ir Lietuvoje persikėlė į atsimini
mus, fotografijas, o dabar jau tinka
mas laikas ir mokslams mokykloje. 
Lietuvių kalba, o taipgi istorija, tau-
-tiniai šokiai, tradicijos ir papročiai, 
padedant daugiausia profesiona
liems mokytojams, kurie didžiąja da
limi už simbolišką atlygį aukoja savo 
laisvadienį, gali ir turi pasitarnauti 
savo vaikams. Ojų poreikis didėja, at
siranda ir naujų mokyklų — šiemet 
duris atvėrė lituanistinė mokykla In-
dianapolyje (Indianos valst.), kitos gi 
stengiasi praplėsti jau turimas patal
pas. 

Malonu, kad Jaunimo centre 
įsikūrusios Čikagos lituanistinės mo
kyklos direktorės pavaduotoja Laima 
Apanavičienė ir mus — du keliau
ninkus iš Vilniaus — dailininką Ro
maną Borisovą ir mane, šių pastabų 
autorių, pakvietė į mielas ir jaukias 
klases. 

Rugsėjo 16-ąją prie mokyklos du
rų pasitiko jos rūpintoja ir direktorė 
Jūratė Dovilienė — ir mes „sėdome" 
į suolus, ir mums prasidėjo mokslo 
metai. Taigi Čikagos lituanistinė mo
kykla pradėjo jubiliejinius 15-uosius 
mokslo metus — apie tai gali suži

noti, perskaitęs direktorės Jūratės 
žodį moksleiviams, tėveliams, moky
tojams „Čikagos lituanistinės mokyk
los metraštyje: 2005-2006 m." (Čika
ga, 2006). 

Labinomės su mažais ir dideliais 
lietuviukais, žvalgėmės po klases, 
mokytojų kambarį, aplankėme visas 
Jaunimo centro patalpas, klases, ku
rias nuomoja tėvai Jėzuitai — visur 
susikaupę mokytojai, smalsūs moks
leiviai. Suprask, kad bus daug naujų 
programų, pamokų, o visur kur gel
bės ne tik mokytojai, bet ir tėveliai, 
seneliai... 

L. Apanavičienė atsivedė mus į 
Čiurlionio galeriją, kurioje prie forte
pijono jau anksčiau buvome sutikę 
Čikagos Lietuvių operos solistę, pia
nino bei dainavimo mokytoją Nidą 
Grigalavičiūtę, mielą kraštietę, atvy
kusią iš Klaipėdos. 

Taigi buvo paskelbta susitikimo 
tema — Mažoji Lietuva. Aukštesnio
sios mokyklos moksleiviai ir jų auklė
tojai susikaupė pokalbiui. Kaip pra
dėti, kaip sudominti? Pamėginome 
išeiti iš padėties: išpradžių pasiteira
vau, kas yra buvęs Lietuvoje, o po to 
ir kas iš jų žino, kur yra Klaipėda. To
kių buvo nemažai, nes neseniai kai 
kas grįžo iš atostogų Klaipėdoje. Tai
gi Mažosios Lietuvos geografinę 
padėtį tarp Karaliaučiaus ir Klai
pėdos pavyko nustatyti gana greitai. 
Puiku, kad viena moksleivė taipgi 
drąsiai galėjo atsakyti, kokia yra pir
moji lietuviška knyga ir kas jos auto
rius - Martynas Mažvydas ir „Kate
kizmas" (Karaliaučius, 1547). 

Vilnietis dailininkas Romanas 
Borisovas, kurio mama kilusi iš šio 
krašto, papasakojo, kad jau nuo 16 
metų nuolatos keliauja, piešia ir foto
grafuoja, o taipgi lieja akvareles, eks
ponuoja darbus. Negana to, ir darbų 
paroda, pavadinta „Išeinantys Ryt-

Fotomenininko A. Kezio 
paroda Vilniuje 

Iškilusis išeivijos fotomeninin
kas, kultūros veikėjas, daugelio kny
gų autorius bei leidėjas netrukus 
važiuoja Lietuvon, kur įvyks jo paro
da ir bus pristatyta naujausia 
fotografijų knyga. 

Šios parodos ir knygos pristaty
mas rengiamas spalio 4 d. (trečia
dienį) 16 vai. Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos galerijoje Vil
niuje. Ten fotomėgėjai galės susi
pažinti su čikagiečio paroda, pava
dinta „Lietuva 2005", taip pat šiomis 
dienomis išeinančiu fotografijų albu
mu „Lithuania Kezys". 

Kaip mums sakė pats fotome
nininkas, Vilniuje bus eksponuoja
ma per 20 didelio formato (36-24 
colių) darbų. O jo pristatoma knyga 
turės daugiau nei 300 puslapių. 
Spaustuvė sugebėjo išspausdinti tik 
vieną naujo leidinio egzempliorių, 
kuris sekmadienį (spalio 1 d.) kartu 
su autoriumi iškeliaus į Lietuvą. 

A. Kezys taip pat vešis ir iš jo 
dokumentinių filmų sudarytą video
juostą, kurioje žiūrovai galės pa
matyti iškiliuosius išeivijos meni
ninkus. Juosta bus demonstruojama 
M. Mažvydo konferencijų salėje tuoj 
po parodos atidarymo. 

Fotomenininkas iš Čikagos Stic-
kney priemiesčio, kur yra įsikūrusi 
ir jo „Galerija", kelionėje išbus tik 
nepilnas 10 dienų. Savo 78-ąjį gim
tadienį (spalio 28 d.) žada švęsti jau 

Algimantas Kezys 

namuose. 
Beje, A. Kezys Lietuvoje žada 

aplankyti ir sergančią dvejais me
tais jaunesnę seserį Aldoną, kurią 
dar nelabai seniai matėme Čikagoje. 
Ji — vienuolė, gyvenanti Šiauliuose, 
visą savo amžių pašventusi Dievo ir 
artimo tarnybai. 

Linkime šiam fotomenininkui 
geros kelionės ir lauksime sugrįž
tant atgal į Čikagąf 

Edvardas Šulaitis 

Straipsnio autor ius Vytautas Gocentas pr istato mokiniams knygą apie Mažosios 
Lietuvos istor i ja. Susitikime su Čikagos l i tuanistinės mokyklos mokin ia is taip pat 
dalyvavo Vilius Trumpjonas (sėdi kairėje) ir dail ininkas Romanas Borisovas. 

Laimos Apanavičienės nuot rauka 

prūsiai" bus 2007 m. perkelta čia, į 
Jaunimo centro Čiurlionio galeriją — 
visi moksleiviai, mokytojai, tėveliai 
galės ją apžiūrėti (šiuo metu paroda 
eksponuojama Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Ji veiks iki š.m. rug
sėjo 30 d.). 

Kitas pokalbio dalyvis Vilius 
Trumpjonas, Mažosios Lietuvos Lie
tuvių Draugijos pirmininkas, pasku
bėjo į pagalbą ir moksleiviams paaiš
kino, kodėl dabar griūva gražiosios 
senosios evangelikų liuteronų bažny
čios, kiti tvirtų raudonų plytų ir pat
varių keraminių čerpių stogais ap
saugoti pastatai — 1945-ais metais, 
po II pasaulinio karo teritorija, vadi
nama dabar lietuvių ir Karaliaučiaus 
kraštu, atiteko kaip karo grobis So
vietų Sąjungai, o dabar ją adminis
truoja Rusijos Federacija... Adminis
truoja, o nesant senųjų gyventojų, lei
džia jiems griūti ar /ir yra sąmoningai 
naujakurių griaunami, mediniai bal
dai, tvoros, pastatų grindys, durys, 
langų rėmai ir kitos medinės gražiųjų 
pastatų dalys - deginamos... Nors 
aplinkui ir girios, ir keliai į tas girias 
nutiesti... Naujakurių nepagarba, ne
meilė dovanai atitekusiam daiktui 
pražudo visas medžiagines ir dvasi
nes vertybes. 

Rašinio autorius trumpai apibū
dino ir lietuvninkų bei Mažosios Lie
tuvos susiformavimo aplinkybes, kry
žiuočių ordino atkeliavimą XIII a. bei 
Bažnyčios Reformacijos, kuri šį kraš
tą pasiekė 1525 metais, pasekmes -
kraštas atsivėrė Vakarų Europos 
kultūrai, bažnyčioje ir mokykloje bu
vo į rankas paimtas lietuviškas kate
kizmas, Biblija, mokytojas kalbėjo tik 
motinos kalba - visa tai ir dar daug 
kas kita dr. Martyno Liuterio (Martin 
Luther) katalikiškosios bažnyčios at
naujinimo vaisiai, dovanos ir šiam 
kraštui. Tai tapo lietuviškosios kul
tūros lopšiu, apie kurį su pagarba 
kalbėjo ir rašė ne tik broliai Biržiš
kos, bet ir kiti Lietuvos ir Vokietijos 
šviesuoliai. 

Akademinė valandėlė netruko 
prabėgti. Moksleiviai įsidrąsino ir tei
ravosi kitų klausimų, kurie jiems ne
davė ramybės jau seniau - ar mūsų 
gražuolis kurortas prie Baltijos, seno
ji Palanga taipgi Mažosios Lietuvos 
ribose? Ne, Palanga jau už etnokul
tūrinių Mažosios Lietuvos ribų. Bet 
ir čia gali sutikti Paprūsės žmonių, 
kurie nuo XVI a. kaip ir evangelikų 

liuteronų kunigai ar švietėjai Mar
tynas Mažvydas, Liudvikas Rėza, 
Kristijonas Donelaitis bei kiti išpaži
no ar buvo kilę iš protestantiškosios 
krikščionių tikėjimo srovės žmonių. 

Rugsėjo 17-ąją, atsiliepdami į 
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš
kės parapijos Čikagoje (6641-45 S. 
Troy Str, Cicago, IL) kunigo Liudo 
Miliausko kvietimą, dalyvavome lie
tuviškose pamaldose ir po jų susiti
kome su parapijiečiais, gausiai susi
ėjusiais į pikniką. Skaitytas praneši
mas „Istorinė Prūsija, sugrįžtanti 
Prūsija", atsakyta į klausimus. Dail. 
R. Borisovas dalinosi mintimis apie 
savo kūrybą ir viešnagę Čikagoje, 
besikeičiantį miesto veidą ir begalinę 
žmonių meilę, pagarbą JAV Tikrai, 
kad Čikaga gali pelnyti „atsarginės 
Lietuvos" vardą. Tiek čia, tiek lietu
vių evangelikų liuteronų Ziono para
pijoje vyksta aktyvus bendruomenės 
gyvenimas, veikia Biblijos skaitymo 
grupė, vaikų darželis. Pastarojoje pa
rapijoje dirba taipgi klaipėdiškis ku
nigas Valdas Aušra, kuris nuo rugsėjo 
19 d. pradėjo eiti ir išeivijos Bažny
čios vyskupo pareigas. Jis pavaduoja į 
emeritūrą išėjusį vyskupą Hansą 
Dumpį (g. 1933 m. Nibruose, Klai
pėdos krašte). Kunigui teks toliau 
tęsti parapijų telkimo, tvirtinimo 
darbus, kelti ir kilti - apie tai, matyt, 
ir bus kalbama artėjančio 2007 m. Si
nodo posėdžiuose. 

Pasidžiaukime, kvietimų ir pasi
žadėjimų nestigo. Štai ir Pasaulio 
lietuvių centre veikiančios Maironio 
lituanistinės mokyklos mokytoja Ona 
Daugirdienė ne tik mokyklai įgijo du 
dail. R. Borisovo paveikslus Kara
liaučiaus krašto temomis, bet ir pa
sikvietė į svečius pas savuosius moks
leivius — dailininkas rugsėjo 23 
dieną mielai sutiko papasakoti apie 
šį kraštą, nusivesti jaunuosius bičiu
lius prie darbų, eksponuojamų mu
ziejuje. Mokytoja pasitiki — dai
lininkas ant lentos kreida nupieš Ma
žąją Lietuvą, nes ji jo mintyse ir šir
dyje. Motinos kraštas - jos vaikų rū
pesčiu ir pagarba apsiaustas, apka
bintas. 

Taigi, mielieji, dažniau prisi-
glauskime prie seno, bet ištikimo Ma
žosios Lietuvos lopšio, atsiremkime į 
lietuvišką mokyklą ir bažnyčią — 
lietuvybės pilį drūtą ir galingą. 

Vytautas Gocentas 
Vilnius-Čikaga 
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MENKAVERTIŠKUMAS — 
LIETUVIŲ TAUTOS RYKŠTĖ 

ZENONAS PRŪSAS 

Lietuviai yra Dievo apdovanoti 
daugybe talentų, kurie jiems 13-14 
šimtmečiais padėjo pasidaryti di
džiausia Europos valstybe teritorijos 
atžvilgiu. Apie tai daug buvo kalbėta 
ir rašyta. Bet lietuviai turi ir labai 
didelę silpnybę — menkavertiš
kumą. 

Lietuvių nelaimė, kad jie pa
sirinko savo tėviškę kryžkelėje tarp 
trijų didesnių, labai agresyvių ir sa
vimi patenkintų tautų: lenkų, rusų 
ir vokiečių. Ne tas šuo yra pavojin
gas, kuris labai garsiai loja ir plė
šosi, lyg jis norėtų tave praryti, bet 
šuo pasalūnas, kuris tyliai stengiasi 
atsidurti tavo užnugaryje ir iš ten 
tau įkąsti, žinodamas, kad tu jam 
negalėsi įspirti. Panašiai elgėsi ir 
lenkai, kai praeityje, 13-14 a., jie 
bandė padaryti Lietuvą Lenkijos 
karalijos dalimi. Panašiai tebesiel-
gia ir dabar Vilniaus krašte. Lenkai 
nedarė tai triukšmingai, per karus 
kaip rusai ar vokiečiai. Lenkai 
bandė Lietuvą prisijungti pasalū
niškai, be karo, nes karą gali pra
laimėti, o jei ir laimėsi, daug kai
nuos. Todėl jie Lietuvą bandė prisi
jungti palaipsniui, per „užpakalines 
duris". Jų planas: pirmiausia prisi
jaukinti Lietuvos bajoriją, ją nu
tautinti, o po to nutautinti ir 
Lietuvos liaudį jos pačios bajorijos 
rankomis. Tuomet ir visa Lietuva 
nukris kaip vaisiai į po medžiu 
laukiantį krepšį. 

Buvo panaudotas toks planas. 
Lietuvos bajorija neturėjo tiek teisių 
kaip lenkai. Todėl lenkai bajorai 
pasisiūlė padėti. Lietuvos bajo-rus 
už trumpos virvelės laikė didydis 
kunigaikštis. O Lenkijoje ne kara
lius bajorus, bet bajorai karalių laikė 
pririštą prie trumpos virvės. Taigi, 
Lietuvos bajorams apsimokėjo eiti į 
Uniją su Lenkija: jie gautų tas pa
čias teises kaip ir lenkų bajorai. 
Lietuvos bajorus taip pat sužavėjo 
lenkų bajorų manieros, ypač valgant 
prie stalo. Lenkai, draugaudami su 
prancūzais ir su kitais vakariečiais, 

gal iš jų išmoko stalo ir kitų ma
nierų ir gal tai imponavo lietuvių 
bajorams. Trečia prisiviliojimo prie
monė buvo „blizgučiai". Lenkai bajo
rai turėjo herbus, o lietuviai jų 
neturėjo. Todėl lenkai prižadėjo juos 
parūpinti, kai tik Lietuva įeis į Uniją 
su Lenkija. 

Kai lietuvių bajorų prisijaukini-
mas jau buvo atliktas, jų sulenkini-
mas, kartu pakeičiant ir senąją pa
gonių religiją į krikščionių, jau buvo 
lengvesnis. Lietuvius krikštijant 
lenkams dvasininkams, kartu buvo 
brukama ir lenkų kalba, įtikinant 
naujus krikščionis, kad Dievas lietu
vių kalbos nemokąs, bet gerai mokąs 
lenkų kalbą. 

Ne visur lenkams taip lengvai 
sekėsi lietuviams primesti savo 
kalbą ir kultūrą. Kai kurios didikų 
šeimos taip lengvai nepasidavė, 
pavyzdžiui, Radvilų šeima. Kai dau
guma lietuvių bajorų sulenkino ne 
tik savo, bet ir savo baudžiauninkų 
pavardes, Radvilos to nepadarė nei 
patys, nei jų pavaldiniai. Pavyzdžiui, 
mano gimtasis Butėnų kaimas Svė
dasų valsčiuje, Rokiškio apskrityje, 
priklausė Radvilų, o vėliau grafo 
Marikonio šeimai. Marikonis kilimu 
buvo italas, vedęs vieno Radvilų 
dukterį. 1930 metais dideliame Bu
tėnų kaime (apie 80 kiemų) gyveno 
ūkininkai tokiomis pavardėmis: 
Baleišis, Baronas, Braziūnas, Bud-
reika, Janulis, Jančys, Juška, Juo-
zėnas, Maceika, Mikėnas, Milčiukas, 
Pakštas, Pliupelis, Prūsas, Šukys, 
Valunta, Vilutis, Žvirblis ir Kaz
lauskas. Tik du ūkininkai turėjo 
suslavintą Kazlausko pavardę, bet 
žmonės jų nevadino Kazlauskais, bet 
Ožiais. Žvirblio pavardę turėjo kokis 
trečdalis ūkininkų. Jie visi turėjo 
pravardes. Iš viso Svėdasų valsčiuje 
buvo labai mažai žmonių, turinčių' 
suslavintas pavardes. Čia niekas 
nekalbėjo ir gal nemokėjo lenkiškai. 
Šią kalbą aš pats pirmą kartą išgir
dau tik nuvažiavęs į Vilnių, jau 
būdamas 18 metų. Iš viso, jei ir buvo 
kur viena kita sulenkinta pavardė, 
tai ne dėl Radvilų ar Marikonių 

A t A 
JUKINAI RUGEENIENEI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
jos vyrui VITUI, dukteriai DANUTEI, sūnui VI
TUI su šeima, seseriai VIDAI ir KOSTUI 
STANKAMS, ir jų vaikams su šeimomis. 

Giedrė Šaulienė ir 
Daiva Bajorūnaitė su šeimomis 

kaltės. Gal buvo atsikėlę iš kitur. 
Svėdasų žmonės jau nebeprisimena 
Radvilų, bet senieji dar žino apie 
grafą Marikonį. Nėra man žinoma, 
ar jis grafu pasidarė dar Italijoje, ar 
jį grafu pakėlė, kai vedė Radvilaitę. 
Ir Radvilos, ir Marikonis žmonių 
nevertė kalbėti lenkiškai. Senieji 
žmonės nebeprisimena apie bau
džiauninkų plakimą, taip pat apie 
didelį žmonių girtavimą. Kitose 
Lietuvos vietovėse sulenkėję dvari
ninkai daug prisidėjo ne tik prie 
lietuviškoms pavardėms pridėjimo 
slaviškų galūnių bei lenkiškų pa
vardžių davimo, bet ir prie pačių 
baudžiauninkų sulenkinimo. Gal tai 
kartais darė ir patys baudžiauninkai 
savo noru, neg pašidarymas lenku 
buvo vienintelis kelias ištrūkti iš 
baudžiavos į miestą ar kur kitur. 
Sulenkėję dvarininkai lietuviai taip 
pat skatino baudžiauninkus girtuok
liauti, nes jie paprastai buvo ir 
savininkai smuklių ir bravarų, kurie 
jiems duodavo daug pelno. Taigi, gir
tuokliauti skatino ir dvarininkas, ir 
rusų valdžia, dėl gaunamų mokesčių 
už degtinę, ir karčiamininkas, siūly
damas degtinę gerti į skolą. Prie to 
pridėk dar baudžiauninko sunkią 
dalią ir gausi idealias sąlygas alko
holizmo išsivystymui. Atrodo, kad 
didžiausi girtuokliai daugiau nuken
tėdavo nuo plakimų bizūnu ar rykš
tėmis, ypač jei dar darbymetį ne
pasirodydavo darbe. Plakimų vykdy
tojai daugiausia būdavo ne patys 
dvarininkai, o jų pasamdyti prižiūrė
tojai. Dėl didelio alkoholizmo lietu-

vių tautos likimas buvo pakibęs ant 
plauko ir bent aš manau, kad gal net 
pats Dievas turėjo įsikišti, kad 
Žemaitijos ir didelės vidurinės ir ry
tinės Lietuvos dalies vyskupu buvo 
paskirtas Motiejus Valančius. Tai aš 
laikau Dievo ranka, išgelbėjusią 
lietuvių tautą nuo kritimo į bedug
nę. 

Dabartinė sunki lietuvių tautos 
padėtis dėl emigracijos ir dėl kitų 
bėdų nublunka, palyginus su Va
lančiaus vyskupavimo laikotarpiu 
(1850—1875). Jei Lietuvos gyvento
jų skaičius ir sumažėtų iki 2 mili
jonų, tai net ir tada jis būtų toli nuo 
bedugnės. 1918 metais Lietuvoje 
gyveno irgi apie 2 milijonai gyvento
jų, bet iš jų 35 proc. savęs nelaikė 
lietuviais. Taigi, tada lietuvių Lie
tuvoje buvo tik 1.3 milijonai. Is
landija turi tik 0.27 milijonus, išaug
inusius Nobelio literatūros laureatą. 
Islandija pasaulyje yra žinoma ne 
mažiau kaip Lietuva. O visgi niekas 
jos nevadina mažyte Islandija. Gal 
tai yra dėl to, kad ir ji pati tokia 
nesivadina. Todėl ne vien gyventojų 
skaičiai yra svarbūs kaip kraštas 
bus įvertintas pasaulyje. Jei Lietuva 
ne. tik visai sustabdytų emigraciją, 
bet dar padidintų savo gyventojų 
skaičių iki 5 milijonų, pasaulyje ji ir 
toliau būtų vadinama mažyte Lie
tuva, jei mes ir toliau reklamuo-
simės kaip mažytė Lietuva. Pasaulis 
mus vertins geriau, jei mes atsi
kratysime savo menkavertiškumo 
komplekso. 

PILIGRIMŲ EISENOS Į ŠILUVĄ 
Tęsiant daugiau nei penkis 

šimtmečius gyvuojančią tradiciją, 
rugpjūčio 27-ąją į Šiluvą ėjo tūk
stantinės piligrimų procesijos. Pagal 
dar sovietmečiu susiklosčiusią tradi
ciją, maldininkų eisenos vyksta 
paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį. 
Šios procesijos ir vėliau šv. Mišios 

SKELBIMAS 
PARDUODA 

HOMER GLEN parduodamas 
2000 sq.ft., 4 mieg., 2.5 vonios, 

labai gražus namas. 
Kaina $268,900 

Tel. 708-476-6286 

„DRAUGAS" lietuvybės 
švyturys Ir sargas! 

Prenumeruokime ir 
skaitykime „DRAUGĄ"! 

www.draugas.org 

Šiluvos bazilikoje buvo skirtos pa
dėkoti Viešpačiui už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, pasimelsti už 
tremtinius bei visus, kentėjusius ir 
gyvybę aukojusius už laisvę. 

Kaip jau tapo įprasta pastarai
siais metais, maldininkų procesijos į 
Šiluvą ėjo iš dviejų vietų. Piligri
mams, keliavusiems iš Tytuvėnų, 
vadovavo bei giedojo Šiaulių vysku
pas ir Lietuvos kariuomenės ordi
naras Eugenijus Bartulis. Kita, dau
giau kaip tūkstančio maldininkų, 
procesija keliavo nuo Raseinių pu
sės. Čia piligrimams vadovavo Kau
no arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, eisenos pradžioje 
pašventinęs procesijų pradžią žy
mėsiantį kryžių prie Dubysos slėnio. 
Tris valandas trukusiame kelyje 
buvo kalbamas rožinis, giedamos 
Marijos garbei skirtos giesmės. 
Procesijoje drauge ėję kunigai norin
tiems teikė Sutaikinimo sakramen
tą. Šiemet procesijoje ypač gausiai 
matėsi Kauno miesto parapijų vė
liavos, maldingą kelią ėjo nemažai 
jaunimo ir šeimų su vaikais. Kelis 
kilometrus kartu žygiavo maldi

ninkus pasitikusi šiluviškio jaunimo 
procesija, vadovaujama parapijos 
klebono Erasto Murausko. 

Vidurdienį pilnutėlėje Šiluvos 
bazilikoje abiejų procesijų piligrimai 
dalyvavo Eucharistijos liturgijoje, 
kurios pradžioje arkiv. S. Tamke
vičius pasveikino „visos Lietuvos 
maldininkus, atvykusius pas Šiluvos 
Dievo Motiną". Ganytojas pakvietė 
dėkoti Dievui už laisvės dovaną taip, 
„kaip kiekvienas mokame". Drauge 
su arkiv. S. Tamkevičiumi šv. Mišias 
koncelebravo vysk. E. Bartulis ir 
procesjoje dalyvavusieji kunigai. 

Homilijos metu arkiv. S. Tam
kevičius priminė, jog iš Viešpaties 
gautoji laisvės dovana leidžia nieko 
nebijoti, tačiau šiandien ji reiškia ir 
kai ką daugiau: galimybę ir įpareigo
jimą tapti atsakingais Lietuvos 
piliečiais. Arkivyskupas maldinin
kams priminė, kad Šilinės atlaidai 
šiemet vyks kaip įprasta — rugsėjo 
8-15 d. ir jais bus oficialiai pradėtas 
pasirengimas Šiluvos apsireiškimo 
400 metų jubiliejui, kurį švęsime 
2008-aisiais. Ganytojas taip pat 
pranešė, kad šiųmečių atlaidų pra

džioje bus vainikuojamas Dievo 
Motinos su Kūdikiu paveikslas nau
jomis karūnomis, kurias pašventino 
popiežius Benediktas XVI Vatikane, 
Lietuvos vyskupų ,,ad limina" vizito 
metu birželio pabaigoje. 

Mišiose giedojo Šiluvos parapi
jos choras, o po pamaldų bazilikoje 
vyko sakralinės muzikos koncertas. 

BŽ, 2006 m. Nr. 16 
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APYLINKĖSE 

• „Domas Velička: Kūrybinis pa
likimas kovojančiai tautai" — Pirmoji 
knyga — iš spaudos išeina rugsėjo 29 
d. Kelių knygų rinkinį — pedagogo, 
lituanisto raštų, dokumentų ir apie jį 
literatūros — Čikagoje rengia ir lei
džia Asta Kornelija Veličkaitė (tel. 
773-737-9134). Šiais metais sueina 
Domo Veličkos gimimo šimtmetis. 

• Spalio 1 d. 10:30 vai. r. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. "Mišios jaunoms 
šeimoms. Vilija Januškytė-Garbon-
kienė parapijos salėje po Mišių vai
kams praves užsiėmimus. Bus vaišės 
ir kavutė tėveliams. Visus kviečiame. 
Tokios Mišios bus aukojamos kiekvie
no mėnesio pirmą sekmadienį. 

• •Švento Kazimiero seselių rė
mėjos rengia pokylį seselėms parem
ti. Šiemet seselės kazimierietės šven
čia Kongregacijos įsteigimo 100 metų 
sukaktį ir 87 metų sukaktį nuo sese
lių rėmėjų organizacijos įsikūrimo pra
džios. Maloniai kviečiame visus sese
lių rėmėjus, draugus, pažįstamus spa
lio 1 d., sekmadienį, atvykti į „Hilton" 
viešbutį, esantį Cicero ir 94-os gatvės 
sankryžoje, Oak Lawn. Pokylio pra
džia — 1:30 vai. p.p. Bus ilgamečių rė
mėjų pagerbimas, įdomi programa, 
skanus, maistas, loterija. Tel. pasitei
ravimui 773-776-1324 (ses. Genovaitė). 

• Į Čikagą atvyksta „Delfinai". 
Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, vyks šios muziki
nės grupės koncertas. Kviečiame at
vykti (ypač jaunimą) ir praleisti porą 
smagių valandų. Po koncerto Jauni
mo centro kavinėje bus vaišės, kurio
se dalyvaus ir svečiai. Bilietus bus ga
lima įsigyti prieš koncertą nuo 5 vai. 
v. Ruošia JAV LB Kultūros taryba. 

•Blynai, blynai, blynai. Geriau
sios šeimininkės — Jaunimo centro 
Moterų klubo narės — juos keps spa
lio 8 d., sekmadienį, nuo 9 vai. r. Jau
nimo centro kavinėje. Kviečiame vi
sus paragauti, jei skanūs, valgykit po 
dvi porcijas, jei nelabai — niekam ne
sakykit! Lauksime visų. 

•Lie tuvos Vyčiai organizuoja 
kelionę autobusu į Washington, 
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo 
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. 708-
687-1430 (Teresė Strolienė). 

•Lietuvos Dukterų draugija 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 Bar-
niškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W. 
71st. Street) arba tel. 773-295-3211 
budėjimo dienomis (nuo trečiadienio 
iki penktadienio) nuo 10 vai. r. iki 2 

vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel. 
708-599-5727 arba 708-499-4845. 
Visi labai laukiami. 

• A m e r i k o s lietuvių katalikų 
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis 
Čikagoje, Marijos gimnazijoje Mar-
ąuett Park. Kongresą rengia išeivijos 
katalikų organizacijas ir institucijas 
apjungianti Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų 
federacija buvo įkurta 1906 metais 
Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
so renginiuose bus paminėtas federa
cijos veiklos šimtmetis, federacijos 
įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava" 
50-metis ir 40 metų nuo Federacijos 
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios 
Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa-
shington, įrengimo. 

• B a l z e k o lietuvių kultūros 
muziejus spalio mėnesį kviečia įsigyti 
lietuvių kalbos ir literatūros mokslo, 
poezijos ir grožinės literatūros kny
gų, žurnalų bei leidinių vaikams. Žur
nalai parduodami po 25 centus, kny
gos - nuo 1 dolerio. Parduodami lei
diniai yra dublikatai. Už gautas lėšas 
bus nupirktos knygos, kurių muzie
jaus biblioteka neturi. Muziejus dirba 
kasdien, nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. Bibliotekininkė Irena 
Pumputienė. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

IŠ ARTI m TOLI., 
•Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putname, Connec-
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį, 
spalio 29 d. 11 vai. r. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po pie
tų bus rodomas filmas apie seselių gy
venimą ir jau 70 metų veiklą. Po fil
mo — Naujosios Anglijos rėmėjų po
sėdis: Naujosios Anglijos valdybos pir
mininkės Gitos Kupčinskienės pra
nešimas ir lietuvių susitikimo šven-
tės-gegužinės aptarimas. Pasibaigus 
posėdžiui bus mirusiųjų pagerbimas 
— kapinių lankymas, naujų pamink
lų šventinimas ir vienuolyno koply
čioje Mišparai už mirusiuosius. Visi 
kviečiami. Norinčius dalyvauti pra
šome iki spalio 20 d. pranešti tel. 
860-928-7955. 
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Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Atėjus rudeniui, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Kino salė kviečia 
visus į lietuvių vaidybinių filmų programą. Šeštadienį, spalio 14 d., 7 vai. v. 
rodysime režisieriaus Algimanto Puipos alegorinę dramą „Moteris ir keturi 
jos vyrai", sukurtą Lietuvos kino studijoje 1983 m. Trukmė - 91 min. 

Scenarijaus (pagal danų rašytojo Holger Drachmann novelę „Romanas 
kopose") autorius ir režisierius - Algimantas Puipa. Operatorius - Jonas 
Tomaševičius. Dailininkas - Algirdas Ničius. Kostiumų dailininkė - Viktorija 
Bimbaitė. Kompozitorius - Juozas Širvinskas. Vaidina: Jūratė Onaitytė, An
tanas Šurna, Vidas Petkevičius, Saulius Balandis, Povilas Gaidys, Kostas Smo
riginas, Vytautas Paukštė ir kt. 

Veiksmas vyksta Mažojoje 
Lietuvoje XIX-XX amžių sandūro
je. Gyvenimas pajūryje - tai amži
na kova su nuostabia, bet grėsmin
ga gamta. Filmo personažai neturi 
vardų: jie tiesiog vyrai ir moterys, 
kurie turi išgyventi nepaisant at
šiaurios gamtos bei likimo negan
dų. Jūra vieną po kito pasiima 
moters mylimuosius, tačiau gyve- Kadras iš vieno geriausių lietuviškų filmų 
nimas tęsiasi... „Moteris ir keturi jos vyrai", 1984 m. 

Filmas laimėjo prizą Sovietų Sąjungos jaunųjų kinematografininkų festi
valyje Kišiniove 1984 m. XVII Sovietų Sąjungos kino festivalyje Kijeve (1984) 
pelnė prizą už geriausią meninį apipavidalinimą, o aktorė Jūratė Onaitytė bu
vo apdovanota prizu už geriausią moters vaidmenį. Filmas buvo demonstruo
tas Lokarn (1984) ir Berlyn (1985) kino festivaliuose. 

Filmą rodysime nemokamai. 
Atvykite į muziejų anksčiau ir apžiūrėkite ekspozicijas. Muziejus atidary

tas kasdien nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

Spalio 8 d., sekmadieni, 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC 

(14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 
vyks literatūrinė popietė 

, ,Medicina ir l i teratūra" 

Popietėje įvadinį žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to įvyks poeto dr. 
Antano Lipskio poezijos knygos „Mėlynoji delčia" sutiktuvės. Knygą pris
tatys „Draugo" vyr. redaktorė D. Bindokienė. Poeziją skaitys Jūratė 
Jankauskaitė-Zubinienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos kūrybą kalbės poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio knygą „Lietuvis žvelgia 
į Orientą" kalbės poetas dr. Vainis Aleksa. Popietės metu ir vėliau vyks 
dailininko dr. Antano Lipskio tapybos darbų paroda. Apie dailininko 
kūrybą žodį tars menininkas Algimantas Kezys. Meninę programą atliks 
Praurimė Ragienė, akompanuos pianistė Olivija Urbonaitė. Po pro
gramos vaišės. Lietuvių rašytojų draugija maloniai kviečia visus atvykti į 
šią popietę. 

PIRKSIU: Jono Rimšos, 
V. Vizgirdo, P.Puzino, 

V. Kasiulio, K. Žoromskio, 
B. Murino ir A. Varno 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348 

Rugsėjo 16 d. Jaunimo centro salė buvo sausakimša. Savo pirmąjį gimtadieni Šventė lietuvių tautinių Šoklų grupė 
.,Suktinis" (vadovai - Salomėja ir Vidmantas Strižigauskal). | gimtadienio šventę susirinko draugai, giminės, pažĮSta
nį i. Trankiai grojo kaimo kapela „Sodžius", skudučiavo „Gabija", dainas dainavo specialiai gimtadieniui susibūręs 
dainų ansamblis, sukosi suktinlečlai ir „Lietuvos Vyčiai". Negalėjo vietose Išsėdėti ir žiūrovai, suktinlečiams pakvie
tus, salėje sukosi poros. 
Jono Kuprio nuotraukoje: tautinių šokių ansamblis „Suktinis". 


