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Ar jau reikia pradėti bijoti Kremliaus?

Kremlius ir Raudonoji aikštė.
Virginijus Savukynas
Alfa.lt

Kada prabyli apie demokratijos
problemas Rusijoje, labai dažnai

gauni atsakymą: „tik nereikia mūsų
mokyti". Viena vertus, tai būtų teisy
bė: suvereni valstybė pati sprendžia
savo likimą. Tačiau šiuo atveju kal
bame apie bendras vertybes: pripa

žindami demokratinių sistemų skir
tumus, negalime atsisakyti bazinių
demokratijos vertybių.
Juk nėra normalu, kai Rusijoje
žiniasklaidos laisvė suvaržoma. Ir tai
daroma ciniškai: televizija, kuri daro
didžiausią įtaką, visiškai politiškai
kontroliuojama, o regioniniams laik
raščiams, kurių įtaka yra žymiai
menkesnė, paliekama laisvė kriti
kuoti. O kartu ir argumentas, jog
„pas mus spauda laisva".
Deja, per daug dideli kritikai yra
fiziškai pašalinami. Štai praeitą sa
vaitę buvo nužudyta garsi žurnalistė
Ana Politkovskaja. Prieš kelerius
metus - dar vienas žurnalistas Pau
las Chlebnikovas, rašęs ir apie Čečė
niją, ir apie Borisą Berezovskį.
Šalia varžomų demokratinių
laisvių, kuriama nacionalistinė isterija gruzinų atžvilgiu. Šiai šaliai įves
tos sankcijos, iš Rusijos išsiunčiami
gruzinai. Sociologai puikiai žino, kad
į autoritarizmą linkusios šalys turi
surasti išorės priešą, ant kurio būtų

Iš Lietuvos
V. Putinas ragina didinti
•v
spaudimą Gruzijai
išprašomas
Maskva, spalio 11d. (BNS/ Ber- spręsti konfliktą su Rusija dėl Abdiplomatas — nardinai.lt)
— Rusijos prezidentas cbazijos ir Pietų Osetijos.
Europos saugumo instituci
Įtampa sustiprėjo po to, kai Gru
O. Riabčikovas jąparagino
spausti Gruziją „drastiškai" pa zija suėmė 4 rusų karininkus, įtaria
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) —
BNS žiniomis, Rusijos diplomatas,
paprašytas išvykti iš Lietuvos, yra
Rusijos ambasados pirmasis sekreto
rius Olegas Riabčikovas.
Kaip anksčiau skelbta, buvo pa
reikalauta palikti šalį vienam iš aukš
tų Rusijos diplomatų Vilniuje, įtaria
mam šnipinėjimu bei siekimu daryti
įtaką Lietuvos apsisprendimui pa
remti Gruziją, kilus jos santykių su
Maskva krizei.
Neoficialiomis žiniomis, O. Riab
čikovas esą bandė palaikyti glaudžius
ryšius su kai kuriais Lietuvos Seimo
nariais.
„Darbietis" Viačeslavas Škilis
patvirtino pažįstąs Rusijos ambasa
dos darbuotoją O. Riabčikovą, tačiau
tik iš susitikimų ambasadų priėmi
muose ir ne daugiau.
Socialdemokratas Algirdas Pa
leckis taip pat tikino, jog O. Riabči
kovą žinąs tik iš jo prisistatymo at
vykus dirbti į Lietuvą.
„Pilietininkas" Algimantas Ma
tulevičius teigė sulaukęs O. Riabčikovo bandymų domėtis jo pozicija dėl
santykių su Rusija^bjgl kaLiairiais^
S&etesniAs šių santykių a<~«ek;
•-<*. tačiau tuo viskas ir pasibaigę.
Seimo pirmininkas Artūras Eau12005^ m. kovą patarė parlaatsar$au bfcttdraūti su
nio ambasadų darbuotojaia- ku
rie intensyviai renka informaciją apie
litinius procesus Lietuvoje.
','*«¥sw-k
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keisti regioninių ginčų sprendimo
būdą.
Laiške Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijai (ESBO)
Vladimiras Putinas teigė, jog Gruzija
problemas nori spręsti jėga.
Gruzijos valdžios neatsakingu
mas nebegali ir toliau „būti ignoruo
jamas" tarptautinės bendruomenės,
teigė prezidentas.
Prastėjant dviejų kaimynių tar
pusavio santykiams, Rusija jau de
portavo apie 130 gruzinų.
Savo laiške V Putinas Tbilisio
valdžią apkaltino siekiant jėga iš

mus šnipinėjimu.
Karininkai pirmadienį buvo per
duoti ESBO, tačiau Rusija po to
ėmėsi baudžiamųjų priemonių prieš
Gruziją, įskaitant nelegalių gruzinų
imigrantų paiešką.
. Žymus rašytojas Grigorijus
Chartašvilis, rašantis Boriso Akunino pseudonimu, pastarosiomis dieno
mis galėjo asmeniškai patirti antigruzinišką isteriją šių dienų Rusijoje.
Gimęs Tbilisyje, rašytojas nuo 1958
metų gyvena Maskvoje. Jis ne tik vie
nas populiariausių šiuolaikinių Rusi
jos rašytojų,
Nukelta j 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Lietuvių telkiniuose.
•Sprogimas, sudrebinęs
civilizuotą pasaulį.
•Rami ir darbinga JAV
LB XVIII Tarybos pirmoji
sesija.
•Metodinis centras
Įsrutyje.
•Bažnytinės terminijos
plotuose.
•Literatūrinė popietė
„Medicina ir literatūra".
•Airib. Stephen Mull
„Draugo" pokylyje.
•Anglų kalbos pamokėlė.
Valiutų santykis
1 USD — 2.74 LT
1 EUR — 3.45 LT

—

Albinas Januška

j
URM nuotr.
Vilnius, spalio 11d. (BNS) —
Diplomatinės tarnybos atsisakęs Al
binas Januška neteko teisinio nelie
čiamume, todėl gali tapti Baltarusi
jos specialiųjų tarnybų taikiniu. Jo ir

dar vieno aukšto pareigūno pavardės
minimos baudžiamojoje byloje dėl pa
vasarį neva organizuoto ir Baltarusi
jos saugumo sužlugdyto valstybinio
perversmo.
Baltarusijos Generalinė proku
ratūra tiria baudžiamąją bylą dėl
bandymo Baltarusijoje įvykdyti vals
tybinį perversmą šių metų kovą, rašo.
1
irašjtisi „Lietuvos žįftios".
Kgvo pradžioje Baltarusijos KGB
^ vadevas Stepanas Suchorenka pra
nešė, kači KGB darbuotojams pavyko
išaiškinti nelegalią organizaciją
„Partnerystė" (neva ją įkūrė JAV vei
kiantis Nacionalinis demokratijos
institutas), rengusią valstybinį per
versmą.. <**
^
Nukelta į 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Byloje Baltarusijoje — lietuvių pavardės

-4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
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galima suversti visą liaudies pyktį.
Tuomet kažkas tampa kaltu už visas
nelaimes ir bėdas.
Tad kaip mes turėtume į tai rea
guoti? Pasyviai žiūrėti, tardami, jog
tai nėra mūsų reikalas? Tačiau jei sa
kome, kad demokratinės vertybės
yra bendros, tai privalome išsakyti
savo nuomonę.
Antra, Rusija yra mūsų kaimy
nė, todėl labai svarbu, kas vyksta šio
je šalyje.
N u k e l t a į 6 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA

VYRŲ KVARTETO 40-čio
KONCERTAS
Kiekvieną ankstyvą rudenį Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos komite
tas ruošia pokylį ištuštėjusiam iždui
papildyti. Šiemetinis renginys buvo
ypatingas: pakviestas talkon LA Vyrų
kvartetas, švenčiantis savo veiklos
keturiasdešimtmetį. Vyrai mielai
sutiko pagelbėti parapijai.
Los Angeles lietuvių visuomenė
turi daug kūrybingų ir talentingų
meno grupių: Dramos sambūrį, at
šventusį 50-metį, rimtus koncertus
ruošiantį Šv. Kazimiero parapijos
chorą, palyginti dar naują „Retro"
šokių grupę. Tačiau nė vienas meno
vienetas savo populiarumu negali
prilygti Vyrų kvartetui. Š.m. rugsėjo
10 d. sekmadienį parapijos salė buvo
sausakimša svečių, tokios gausybės
žmonių seniai buvo regėta. Atida
rymo žodį taręs Karis Petrulis, para
pijos komiteto pirmininkas, pasi
džiaugė, kad Vyrų kvartetas visą gau
tą koncerto pelną paaukojo parapijos
pastatų remontui. Klebonas Stanis
lovas Anužis dėkojo gausiai susirin
kusiems už dalyvavimą ir finansinę
pagalbą parapijai.
Vyrų kvarteto koncertas tęsėsi
beveik dvi valandas. Jų dainos pri
minė tėvynės praradimą vaikystėje,
gimtų namų ilgesį, kurio nei laikas,
nei pasiekta materialinė gerovė neuž
gesina, neapramina. Jis visada ten,
širdyje, iki kol gyvi esame. Kvarteto
dainos buvo sujungtos Pauliaus Jasiukonio meistrišku videomontažu,
sustabdžiusiu nepakartojamas aki
mirkas, fotografuotas prieš 20, 30 ar
40 metų. Ekrane matėme juos jau
nus, tuo laiku dirbusius ir kūrusius
šeimas, studijavusius, pasiryžusius
savo energiją ir protą panaudoti dar
bui bei mokslui. Matėme po sunkių
darbų atėjusius į repeticijas, kurias
vedė muzikai Bronius Budriūnas,

Aloyzas Jurgutis, Rimas Polikaitis,
bet dažniausiai brangi kvarteto as
menybė - muzikė, kompozitorė Rai
monda Apeikytė. Matėme, kaip buvęs
Dramos sambūrio Los Angeles re
žisierius a.a. Petras Maželis juos mo
kė scenos laisvumo, grakštumo. Po to
mokymo ansamblis darėsi vis profe
sionalesnis.
Lydėjome savo žvilgsniais juos
koncertinėse kelionėse po plataus
Amerikos kontinento lietuviškas
salas, Kanadoje, Australijoje. Drauge
su ekrane rodomais susigraudinu
siais klausytojais braukėme ne vienas
savo ašaras čia, vykstančio koncerto
metu. Visi sulaikę kvėpavimą klau
sėmės ir stebėjome jų kelionę į laisvė
jančią Lietuvą dar 1989-tų metų
pavasarį; matėme jų sujaudintus vei
dus, sugrįžus bent į gimtą palaukę,
nes gimtų namų ir slenksčio nelikę.
Dar sunkaus okupantų režimo me
tais jie Lietuvos koncertų salėse
dainavo „Grąžinkite laisvę mūsų tė
vų žemei", su ašarojančiais klausy
tojais giedojo Lietuvos himną. Matė
me, kaip tauta sutiko pirmą kartą
grįžusį į tėvynę poetą Bernardą Brazdžionį. Tą kartą kvartetas atliko de
šimtis net nenumatytų koncertų
didelėse ir mažose Lietuvos scenose.
Visur buvo priimti su meile ir jaus
mu, kad yra vienos giminės, tik laiki
nai atskirti. Kalnų parke jų koncerto
klausėsi 50-ties tūkstančių minia,
ištroškusi laisvo žodžio. Videomontažas dar parodė antrąją kvarteto ke
lionę jau į išsilaisvinusią Lietuvą,
džiugius susitikimus su giminėmis ir
artimaisiais bei laisvos tėvynės val
džios vyrais.
Koncertas vėl tęsėsi. Į sceną atė
jo jaunoji karta - solistų vaikai kartu
pratęsė koncertą. Užuolaidoms pra
sivėrus, koncertą apvainikavo vaikai

čių pasirodymas. Tai buvo tikrai jau
dinantis reginys, patvirtinantis meilę
tėvynės dainai ir jos kultūrai, išlai
kytą solistų šeimose. Klausytojai pra
trūko ilgais ilgais padėkos plojimais,
dainininkai buvo apdovanoti glėbiais
gėlių ir bučinių. Staigiai į sceną atbė
gusi Hollywood kino žvaigždė Rūta
Lee-Kilmonytė ne tik pasveikino
„onoro vyrus", kaip ji pavadino dai
nininkus, bet ir padovanojo jiems
gražias kaubojiškas skrybėles ir įsa
kė su jomis eiti per salę rinkti para
pijai aukų. Ji pati į skrybėlę įdėjo pir
mą dovaną - tūkstantinį čekį.

nizacijose, nė vienas iš Jūsų neat
sisakėte išpildyti meninę programą,
kviečiami įvairiausių organizacijų BALFo, ALTo, LB, Šaulių, Santa
Monica klubo bei labdaros draugijų.
Savo žavingais koncertais parėmėte
lietuvišką spaudą ir aukas Lietuvai,
džiuginote tautiečius ne tik Ame
rikos, bet ir tolimuose Australijos bei
Europos kontinentų lietuvių telki
niuose. Jūsų puoselėjamas kultūros
židinys yra vienas svarbiausių įnašų
lietuvybės išlaikymo dirvoje, nes per
keturiasdešimt metų visur uždeg
davote ir palikdavote bujoti pakilusią
lietuvišką dvasią".

Po koncerto vyko nusipelniusių
Dėkojame Los Angeles Vyrų
dainininkų sveikinimo ir pagerbimo
valanda. Tautinių mažumų ir išeivi kvartetui ir muzikui Viktorui Raliui
jos departamentas prie Lietuvos už nuostabų koncertą - dainas tėvų
Respublikos Vyriausybės kvarteto šalies, kurios yra mūsų sieloje ir
vyrus apdovanojo garbės aukso žen širdyse. Šis koncertas apvainikavo
klu „Už nuopelnus". LR garbės ge jūsų geriausius norus parodyti, kaip
neralinis konsulas Vytautas Čeka išeivija, atsidūrusi toli nuo tėvynės,
nauskas pasveikino ir įteikė dovanas. gyvavo, kaip ilgėjosi, kaip kurdama
Lietuvos prezidentas Valdas Adam meną ramino save ir guodė kitus.
kus savo laiške rašė: „Jūsų dainos
žadino lietuvybės dvasią ir tautinį
Nuoširdžiai dėkojame LA Vyrų
orumą. Jūsų apsilankymai Lietuvoje kvartetui už visas koncerto metu
ir Jūsų muzika padėjo įsitikinti, kad padovanotas aukas, kurios yra ypač
sovietų 'geležinei uždangai' taip ir reikalingos mūsų parapijos išlaiky
nepavyko sunaikinti visame pasauly mui ir tolimesniam gyvavimui.
je lietuvius siejančių dvasinių ryšių".
Nepriklausomybės signataras rašyto
Regina Gasparonienė
jas Kazys Saja su žmona Gražina sa
vo laiške sako: „Jūsų traukiamos
dainos per keturis dešimtmečius
LIETUVIŲ TELKINIAI
graudino, džiugino mus, žadino lais
nukelti į 9 psl.
vos tėvynės ilgesį ir brolybės jaus
mus. Tegul tie gražūs jausmai atgyja
šiandien, švenčiant tokį nepaprastą
DRAUGAS
Dainuojančių Inžinierių kvarteto
(USPS-161000)
jubiliejų". LR ambasada JAV kreipėsi
THE
UTHUANIAN
WORLD WIDE DAILY
į kvartetą ir jo muzikę Raimondą
Published daily except Sundays and Mondays,
Apeikytę šiais žodžiais: „Dėkojame,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
kad savo dainomis Jūs garsinote
observance of legal Holidays as wel! as Dec.
Lietuvos vardą, savo nuostabiais bal
26th and |an. 2nd by the Lithuanian Catholic
sais skleidėte lietuviškos kalbos
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
grožį". Tačiau geriausiai paprastą
TeL: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
pagarbą nusipelniusiems meninin
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
kams išsakė ALTo Los Angeles sky
additional mailing offices.
rius: „Mūsų šaunieji dainuojantys
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
inžinieriai - Emanueli Jarašūnai,
Postmaster: Send address changes to
Antanai Polikaiti, Broniau Seliukai,
Draugas - 4545 W . 6 3 r d Street
Rimtautai Dabšy ir miela kompoziChicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
tore-muzike Raimonda Apeikytė,
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
asmeniškai savo profesijų srityse
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
pasiekę aukščiausius įvertinimus,
prenumerata galioja.
rūpindamiesi savo šeimų gerove, ak
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
tyviai dalyvaudami lietuviškose orga
JAV
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADiENIO LAIDA:
JAV
Metarm$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (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 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 •1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius
administraciia@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 skelbimų turinj neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

Los Angeles Vyrų kvartetą 40-meČio sukakties k o n c e r t o metu a k t o r ė Rūta L e e - K i l m o n y t ė a p d o v a n o j o sveikinimais ir
kaubojiškomis skrybėlėmis, i kurias liepė salėje p a r i n k t i aukų Šv. Kazimiero parapijai. Iš kairės: Antanas Polikaitis,
Rimantas Dabšys. Bronius Seliukas ir Emanuelis Jarašūnas, o priekyje — a k t o r ė Rūta Lee.

El-paštas:
rast i ne@d raugas org
skelbimai@draugas org
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RAMI IR DARBINGA
JAV LB XVIII TARYBOS
PIRMOJI SESIJA
ALGIMANTAS S. GEČYS
Š.m. rugsėjo 29 - spalio 1 d. Philadelphia miestas tapo dėmesio cen
tru. Čia trijų dienų posėdžiams į pir
mąją sesiją rinkosi šį pavasarį iš
rinkta JAV LB XVIII Taryba. Auto
mobiliais, traukiniais, lėktuvais sug
užėjo tarybos nariai, kadenciją bai
giantys LB Krašto valdybos pareigū
nai, svečio teisėmis dalyvaujantys
LB apylinkių pirmininkai bei sve
čiai. Tarybos sesija vyko prie Philadelphia oro uosto esančiam JEmbassy Suites" viešbutyje. Kur viešbutyje
nepasisuksi, tris dienas užkliuvai už
gerai nusiteikusio tautiečio veido.

Daiia Jakienė. Lietuviu f o n d o atstovė Phiiadeiphia, skaito LF vaidybos pirminin
kės Sigitos Balzekienės sveikinimą XV!!i
LB Tarybai susirinkusiai į pirmąją

savo

sesiją Philadeiphia.
Sauliaus Garalevičiaus nuotr.

Šioje Tarybos sesijoje dalyvavo
61 iš 70 JAV LB Tarybos narių.
Amžiumi vyriausiu tarybos nariu
buvo visuomenininkas Juozas Ar
dys, spėjęs peržengti 80 metų slenk
stį, atstovaujantis Ohio LB apygar
dai. Jauniausia tarybos nare buvo
Florida LB apygardai atstovavusi
Lina Gedvilaitė, studijuojanti tarp
tautinius mokslus George Washington universitete Washington, DC —
teturinti 19 metų. Kas ketvirtas na
rys šioje LB Taryboje buvo neseniai
atvykęs iš Lietuvos. Taryboje esama
ir dviejų senosios emigracijos iš Lie
tuvos palikuonių. Tai Boston LB
apygardos Jonas Stundžia ir „Ame
rikos kryžkelės" apygardos pirmi
ninkė Kate Porterfield. Taigi LB ge
ba apjungti visas kartas bei visas
„bangas".
Penktadienio rytą, prieš tarybos
sesijos pradžią, kadenciją baigiančio
JAV LB XVII Tarybos prezidiumo
pirmininkė Regina Narušienė naujai
į tarybą išrinktiems asmenims pra
vedė dvi valandas trukusį orienta
cinį pokalbį. Ji supažindino su tary
bos sesijų turiniu bei eiga, LB su
sirinkimų tvarkos taisyklėmis, tary
bos nario teisėmis bei privilegijomis,

nario užduotimis ir įsipareigoji
mais, Tarybos ryšiais su kitomis
JAV LB institucijomis: Krašto valdy
ba, Kontrolės komisija, Garbės teis
mu. Kiekvienam naujai atėjusiam
tarybos nariui buvo įteikta JAV LB
Įstatų bei taisyklių knyga.
Punktualiai 1:30 vai. p.p. R. NaT
rušienė atidarė JAV LB XVIII Ta
rybos pirmąją sesiją. Sugiedojus
JAV ir Lietuvos himnus, vyko tary
bos nario kun. Jauniaus Kelpšos
prasminga padrąsinanti invokacija.
Pagerbti metų eigoje Anapilin iške
liavę bendruomenininkai, specialiai
prisimenant Lietuvių fondo ugdyto
ją, solistą Stasį Barą ir VVaukeegan
LB apylinkės valdybos ilgametį va
dovą, architektą Eduardą Skališių.
Sesijos rengimo komiteto ir Phila
deiphia LB apylinkės vardu sveiki
no pirmininkė Teresė Gečienė. Pasi
džiaugusi ryškiai atjaunėjusia tary
ba, ji kvietė į svarstybas įnešti švie
žio oro, nebijoti kritiškų diskusijų,
drąsių pasiūlymų. „Tegul šios trys
darnaus ir kolegiško darbo dienos
sutvirtina mūsų ryžtą išlaikyti tau
tinį paveldą ir jį sėkmingai perduoti
būsimosioms kartoms". Lietuvių
fondo valdybos pirmininkės Sigitos
Balzekienės sveikinimą perskaitė
veikli LF Philadelphijoje įgaliotinė
Dalia Jakienė. Sveikinime atkreip
tas dėmesys į artimus LF ir JAV LB
ryšius, pasidžiaugta gausiu LF įga
liotinių būriu, kuris aktyviai reiš
kiasi ir JAV LB veikloje. ALTo vice
pirmininkas, ir LB Tarybos narys
Algis Kazlauskas, perskaitė ALTo
pirmininko Sauliaus Kuprio sveiki
nimą. Raštu sveikino Lietuvos vys
kupų konferencijos įgaiiotinįs užsie
nio lietuviams prel. Edis Putrimas,
Lietuvos Respublikos Seimo — JAV
LB atstovų komisijos pirmininkė.
Seimo narė Laima Mogenienė, Lie
tuvos Vyčių centro valdybos pirm.
Elena Nekrošius,, SLx\ prezidentas
Kęstutis Mikias ir kt. Po sveikinimų
vyko sesijoje dalyvaujančių tarybos
narių ir LB apylinkių pirmininkų
prisistatymas.
Darbotvarkė buvo priimta su
vienu mažu pakeitimu. 2007 metų
sąmatos tvirtinimas buvo nukeltas
vėliau, kada sąmatos klausimu bus
pasisakiusi Finansų komisija. Pir
mosios sesijos dienos (penktadienio)
posėdžiui vadovauti liko JAV LB
XVII Tarybos prezidiumas (R. Naru
šienė, Gediminas Damašius, sekr.
Birutė Vilutienė), Jūratės Budrienės
paruoštas JAV LB XVII Tarybos tre
čiosios sesijos protokolas buvo priim
tas be pataisų.
Pirmą kartą LB Tarybos sesijos
atidaromajame posėdyje buvo pa
kviesta kalbėti JAV LB Tarybos
rinkimus pravedusi Vyriausios rin
kimų komisijos pirmininkė. Vidos
Jankauskienės dalyvavimas tarybos
sesijoje siejosi su siekiu paskatinti
tarybos narius atitinkamai pakeisti
LB įstatus bei veiklos taisykles, kad
už trejų metų renkant JAV LB Ta
rybą balsavimas galėtų būti vykdo
mas trimis būdais: tiesioginiu (bal
savimo būstinėje), reguliariu paštu,
taip pat ir internetu. V. Jankaus
kienė paaiškino, kad jau esama pa
ruoštų programų balsuoti internetu,
užtikrinant rinkimų slaptumą ir
užkertant klastotės galimybę.
Kadenciją baigiančio JAV LB
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Sprogimas, sudrebinęs
civilizuotą pasaulį
raėjusio sekmadienio naktį
Šiaurės Korėjos kainų pože
miuose sugriaudėjęs bran
duolinių ginklų bandymo sprogi
mas labiau sukrėtė civilizuotąjį
pasaulį, kaip bet koks žemės dre
bėjimas. Jo atgarsius galima prily
ginti pačiai pavojingiausiai cunami
bangai, nors apčiuopiamos žalos
dar nematyti. Siaurės Korėjos ar
timųjų kaimynų (ypač Pietų Korė
jos ir Japonijos) bei JAV reakcija
buvo stipriausia, bet kol kas šių ir
kitų valstybių vadai tebekrapšto
pakaušius ir negali nuspręsti, kaip
pasielgti, kad būtų „ir avis sveika,
ir vilkas sotus". Griežta reakcija ar

P

v

kraštutinės sankcijos prieš S. Ko
rėją, šią komunistinę valstybę, val
domą ypač ambicingo ir savimi
susižavėjusio diktatoriaus, gali pa
stūmėti į dar agresyvesnius veiks
mus.
Siaurės Korėjos įsibrovimas Į
branduolinius ginklus turinčių tau
tų'tarpą buvo dar vienas akibrokš
tas JAV .pastangoms tokio atvejo iš
vengti.; Deja, kai kurios kitos Jung
tinių Tautų narės taip kraupiai į S.
Korėjos po žeme išsprogdintą bran
duolinį, užtaisą nežiūri. Per daug,
atrodo, nesijaudina ir Kinija, ku
rios, kaip prisimename, pastangas
Įsigyti branduolinius ginklus taip
pat. stengėsi sustabdyt: vakariečiai,
ypač Vašingtonas. Nors didelio
entuziazmo S. Korėjos ..atominiais
pasiekimais"* Kinija neparodė, bet ji
iš esmes yra kone vienintelė vals
tybė, palanki Siaurės Korėjos re
žimui. Tad nereikia stebėtis, kad
būtent Beidžingui buvo prieš keletą
metų pavesta suburti JAV Japo
nijos, Pietų Korėjos ir Rusijos dery
bininkus, išvystant diskusijas su S.
Korėja dėl galimų Kompromisų.
Bet, kaip praeitis parodė, S.
Korėjos vadas Kim Jong II nedaug
dėmesio kreipia ir Į Kinijos pagei
davimus. Pvz., š.m. liepos mėn., ne
paisant Beidžingo perspėjimo, S.
Korėja vis tiek ryžosi atlikti ilgo
skrydžio raketų bandymus. Nepa
klausė ir dėl požeminio atominės
bombos bandymo, kuris atliktas
kaip tik tuo metu, kai Beidžinge
lankėsi naujasis Japonijos minis
tras pirmininkas... Žinoma, Siaurės
Korėjos branduoliniai ginklai gali

Garbės teismo narė Teresė Gečienė
pranešė, kad paskutiniųjų metų lai
kotarpiu bylų neturėta.
Vyko sesijos darbo komisijų su
darymas. Į nominacijų komisiją buvo
išrinkti Algis Kazlauskas, Roma
Krušinskienė, Gediminas Leškys,
prof. dr. Rimas Vaičaitis. Mandatų
komisijon išrinkti: Kęstutis Bileris.
Laima Šileikytė-Hood, prof. dr. Ro
mualdas Kašubą, Algis Lukas ir
Rimvydas Tamošiūnas.
Išsamų JAV LB XVII Tarybos
prezidiumo pranešimą, skirtą naujai
išrinktiems tarybos nariams, pirm.
R. Narušienė buvo pateikusi iš anks
to. Esant ribotam laikui, savo žodi
niame pranešime ji ryžosi paminėti
tik pačius svarbiausius punktus. Tai
LB įstatų pakeitimas, kuris įvykdy
tas, renkant atstovus į PLB XII sei

pastūmėti Japoniją užmegzti glau
desnius ryšius su Kinija, o tai būtų
tikrai pozityvus reiškinys.
Siaurės Korėja branduolinių
ginklų Įsigijimo programą jau daug
metų kaišioja Vašingtono panosėn
kaip labai sėkmingą erziklį. Visos
pastangos sustabdyti šiuos užmojus
nuėjo niekais, nors S. Korėja visuo
met prižada derėtis, net įsileisti
Jungtinių Tautų inspektorius i
savo slaptąsias laboratorijas, bet
galop visus pažadus nusineša prez.
Kim Jong II ambicijos ir panieka
vakariečiams. Galbūt didžiausią
cavojų šiuo metu sudaro ne pati
Siaurės Korėja - vargiai ji ryžtųsi
kokiems agresijos veiksmams prieš
Japoniją, Pietų Korėją, juo labiau
Ameriką — bet niekas negali ga
rantuoti, kad ypač prastai eko
nomiškai stovinti šalis n-esusigūrrdyš tarptautinių teroristinių gru
puočių pasiūlymais parduoti savo
atomines' paslaptis, tiems, kurie
tikrai nesivaržys šiuos ginklus pa
naudoti savo pragaištingiems iš
puoliams.
Be abejo, Iranas labai atidžiai
stebi pasimetusį Vašingtoną ir sug
lumusias, tarpusavyje nesutarian
čias Jungtines Tautas: jei S. Korėja
nesulauks skaudžių pasekmių dėl
savo žygio, jos pavyzdžiu gali pa
sekti ir Iranas. Tad nereikia ste
bėtis, kad vakariečiai šiuo metu
atsistojo prieš pavojingą dilemą.
Visi sutinka, kad karinė akcija būtų
neveiksminga, nes niekas tiksliai
nežino, kur paslėptos S. Korėjos
laboratorijos ir gamyklos. Be to,
reikia susitaikyti su faktu, kad dar
jokia valstybė, kartą Įsigijusi bran
duolinių ginklų, nėra sutikusi jų
atsisakyti. Neatsisakys ir šiaurės
Korėja, tad bet koks griežtas spau
dimas ar grasinimai ne tik nepri
vers jos tai padaiyti, bet dar labiau
sutvirtins norą nenusileisti. Galbūt
geriausia išeitis — Kinijos įtaka ir
tvirtas pasiryžimas padėti įtikinti
savo kaimynę, kad atsisakytų toli
mesnių bandymų ir sutiktų derėtis
dėl gahmų kompromisų. Kinija iki
praėjusio sekmadienio buvo atsi
sakiusi tikėti, kad Š. Korėja iš tik
rųjų gali pasigaminti atominių gin-»
klų. Dabar to ji jau negali paneig
ti...

mą. Šią vasarą Vilniuje vykusiame
PLB seime JAV LB buvo atstovauja
ma 34 atstovų. Prezidiumo, R. Narušienės ir JAV LB atstovų seimo ko
misijoje pirmininko Vyto Maciūno
iniciatyva, buvo kreiptasi į LR Seimo
pirmininką Viktorą Muntianą š.m.
birželio 26—30 d. Lemont, IL, su
šaukti LR Seimo — JAV LB atstovų
komisijos posėdį. Lietuvai pradėjus
aktyviau rūpintis gausios emigraci
jos iš Lietuvos problema, Seimo pir
mininkas pritarė tokios sesijos ruo
šai JAV. Jis norėjo, kad Seimo atsto
vai tiesiogiai susipažintų su užsienio
lietuvių organizacijų
struktūra,
veikia, žiniasklaida. paveldo išlaiky
mo institucijomis bei jų veiklos me
todika, naujais imigrantais, jų pa
žiūromis, patirtimi JAV.
Nukelta \ 5 psl.
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T U R I N I N G A VASARA
Greitai prabėgo vasaros atostogos. Jos Karaliaučiaus krašto lietuvisko ugdymo įstaigoms buvo tikrai
įdomios.
Ragainės 2-osios vidurinės
mokyklos lietuviškų klasių moksleiviai dalyvavo ekskursijoje po
Mažąją Lietuvą. Į Karaliaučių važiavo Būdviečių (Malomožaisko), Tilžės
(Sovietsko) 1-osios internatinės,
Kraupiško (Uljanovo) vidurinių
mokyklų lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų moksleiviai,
Lenkviečių (Lunino) pagrindinės ir
Naujosios (Timiriazevo) vidurinės
mokyklų mokiniai, besimokantys
lietuvių kalbos, lankėsi Įsrutyje
(Černiachovske). Ekskursijose dalyvavo ir kai kurių moksleivių tėveliai,
lietuvių bendruomenės
nariai,
Ekskursijų metu moksleiviai plačiau

ssusipažino su Karaliaučiaus krašto
i;istorija, aplankė įžymias vietas,
ppatyrė naujų įspūdžių. Šias ekskur
ssijas finansavo Mažosios Lietuvos
1lietuvių draugija Čikagoje ir Tau
tinių
mažumų ir išeivijos departa
t
rmentas prie Lietuvos Respublikos
>Vyriausybės.
Penkios Karaliaučiaus krašte
cdirbančios mokytojos dalyvavo Švie
ttimo ir mokslo ministerijos orga
inizuotame seminare „Tolerancijos,
ipilietiškumo ir tautiškumo ugdymas
sšiuolaikinėje mokykloje".
Lietuvių kalbos ir etnokultūros
imokytojai, lietuviškų ansamblių va
<dovai, bendrijų pirmininkai rinkosi į
1keturių dienų seminarą vaizdin
{game gamtos kampelyje prie Že
imaičių Naumiesčio. Seminaro tema
— „Mažoji Lietuva — lietuvių rašti-

Gumbinės lietuv
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imblis koncertuoja Kauno miesto dienose.
S. Šamborskio nuotr.

jos ir kultūros lopšys". Šį seminarą
organizavo Karaliaučiaus krašto
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Sigitas Šamborskis.
Sigitas Šamborskis organizavo
moksleiviams ir vasaros stovyklas. Į
jas suvažiavo moksleiviai, besimo
kantys lietuvių kalbos, dalyvaujan
tys lietuviškuose ansambliuose.
Gumbinės (Gusevo) lietuviškas
ansamblis „Nadruvėlė" dalyvavo
Kauno miesto dienose, koncertavo
Trakuose.
Etnokultūrinė stovykla „Romovė
2006" buvo organizuota Bitėnuose.
Ji veikė dvi pamainas. Stovykloje
dalyvavo ne tik moksleiviai iš Ka
raliaučiaus krašto, bet ir iš Lietuvos.
Stovyklautojai susipažino su Ma
Etnokultūros stovykla Bitėnuose: jaunosios kanklininkės.
S. Šamborskio nuotrauka žosios Lietuvos papročiais, mokėsi

lietuviškų dainelių, žaidimų, plaukė
baidarėmis Jūros upe, važiavo į eks
kursiją po Klaipėdos kraštą. Rug
pjūčio mėnesį etnokultūrinė stovyk
la Karaliaučiaus krašto ir Lietuvos
moksleiviams veikė ir Rusnėje.
Kaip ir ankstesniais metais
mokytojai, dirbantys Karaliaučiaus
krašte, dalyvavo lietuviškų amatų
kursuose Kelmėje. Sigito Šambors
kio organizuotą seminarą ir vasaros
stovyklas finansiškai rėmė Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje.
Taigi vasara buvo turininga.
Moksleiviai daug pamatė ir sužinojo,
prasiplėtė jų akiratis, o mokytojai
gilino savo žinias ir ruošėsi naujiems
mokslo metams.
A. E. Bukontienė

M E T O D I N I S CENTRAS ĮSRUTYJE
Rugsėjo 8 dieną į Įsruties (Černiachovsko) pedagoginę kolegiją su
sirinko gausus būrys svečių. Tą%
dieną buvo atidarydas kalbų metodi
nis centras „Nadruva".
Karaliaučiaus krašto lietuviųl
kalbos mokytojų asociacijos pirmi
ninkas Aleksas Bartnikas pasveiki
no susirinkusius į centro atidarymo3
iškilmes, pristatė svečius, padėkojo3
rėmėjams. Skamba kanklių muzika.
Įnešamos Rusijos Federacijos, Len
kijos ir Lietuvos valstybinės vėlia
vos. Lietuvių, lenkų ir rusų kalbomiss
sveikinimo žodį taria kolegijos studentai.
Šventėje dalyvavo Įsruties (Černiachovsko) miesto meras Andrėjj
Olegovič Vinogradov, Pedagoginėss
kolegijos direktorius Jurij Jaroslavičč
Komarnickij, pavaduotoja Elenaa
Anatoljevna Komarnickaja, Lietuvoss
generalinis konsulas Karaliaučiujee
(Kaliningrade) Viktoras Baublys,;,
kultūros atašė Arvydas Juozaitis,i,
konsulas Tilžėje (Sovetske) Arūnass
Kaminskas, Tautinių mažumų irr
išeivijos departamento prie Lietuvoss
Respublikos Vyriausybės direkto
riaus pavaduotojas Stanislovas Vid
mantas, Karaliaučiaus krašto lietuivių tautinės kultūrinės autonomijoss
pirmininko pavaduotojas Broniuss
Norkus, Mažosios Lietuvos fondoo
atstovė Rūta Mačiūnienė, Marijamipolės pedagoginės kolegijos direkto>rius Sigitas Valančius ir dar penkio•>
lika marijampoliečių, svečiai išš
Punsko (Lenkija). Svečiai sveikinoo
centro atidarymo proga, linkėjo sėk:mingo darbo, atvežė dovanų.
Įsruties pedagoginės kolegijoss
direktorius J. Komarnickij pasi-i-

džiaugė, kad toks centras įkurtas jų
kolegijoje, apžvelgė centro kūrimosi
kelią. Centro įkūrimo idėja gimė
anksčiau. 1995 m. Karaliaučiaus
krašto lietuvių kalbos mokytojai
susibūrė į asociaciją. Tokio centro
įkūrimas negalimas be darbščių
žmonių. Direktorius padėkojo asociacijos pirmininkui Aleksui Bartnikui už tai, kad toks centras įkur
tas.
Įsrutis (Černiachovskas) įsikū
ręs nadruvių žemėje Europos centre,
nuo sienos su Lietuva ir Lenkija —
30 ir 60 kilometrų. Prieš 30 metų
Įsruties pedagoginė kolegija pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį su
Marijampolės kolegija (tada abi
kolegijos vadinosi dar pedagoginėmis mokyklomis). Direktorius sakė, kad seniai nebuvo tokio suėjimo,
kai susirinko visi rėmėjai. Direktorius džiaugėsi, kad Karaliaučiaus
krašto (Kaliningrado srities) lietuvių
kalbos olimpiados, šiemet jau buvo
šeštoji, vyksta jų mokykloje. Pavasarį, per Žemės dieną, pirmą kartą
organizuota lenkų kalbos olimpiada.
Kolegijos direktorius padėkojo
krašto švietimo ministrui, miesto
merui A. Vinogradovui, visiems
rėmėjams už teikiamą paramą, sakė,
kad kolegijoje besimokantys įvairių
tautų studentai gražiai tarpusavyje
bendrauja, sveikino centro atidarymo proga, pažadėjo ir toliau teikti
paramą.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento direktoriaus pavaduotojas Stanislovas Vidmantas sveiki
no, dėkojo kolegijos direktoriui J.
Komarnickij ir A. Bartnikui ir įteikė
metraščiui skirtą knygą, kurioje

būtų rašoma centro istorija.
Generalinis konsulas Kara
liaučiuje (Kaliningrade) Viktoras
Baublys sveikindamas sakė, kad ši
diena — tai lietuvių ir lenkų kalbų
metodinio centro darbų pristatymas.
Konsulas džiaugėsi, kad jauniems
žmonėms prieinami centro lobiai, jie
turi galimybę mokytis, semtis žinių
ir kurti gražesnį pasaulį. Toks cen
tras nebūtų galimas be srities, mies
to valdžios, verslo atstovų paramos.
Konsulas pažadėjo ir toliau remti
centrą.
Svečiai iš Punsko padėkojo už
pakvietimą į centro atidarymą,
džiaugėsi, kad Punsko ir Įsruties
kolegija keitėsi studentais, kad
kolegijoje dėstoma lenkų kalba, kuri
reikalinga verslo reikalams.
Marijampolės pedagoginės ko
legijos direktorius Sigitas Valančius
sveikino, linkėjo geros kloties, pri
siminė bendradarbiavimo pradžią
prieš trisdešimt metų, įteikė keturių
tomų knygą „Lietuva: Valstybė.
Gamta. Kultūra. Tradicijos" ir lietu
višką klumpę.
Kanklininkė iš Marijampolės
Dalia Venckienė sveikino marijam
poliečių muzikinio centro vardu ir
atliko keletą lietuvių liaudies dainų.
Marijampolietis Vytautas Gaulia sveikino Vytautų klubo vardu,
linkėdamas, kad Marijampolę ir
Įsrutį jungtų draugystė ir bendras
darbas. Jis perdavė marijampoliečių
išrinkto Seimo nario Algio Rimo
dovanotą paveikslą.
Įsruties pedagoginės kolegijos
direktorius J. Komarnickij padėkojo
už darbą Angelei Nikolajevai, kuri
Įsrutyje dirbo šešerius metus ir to-

liau kolegijoje nebedirbs, įteikė
Padėkos raštą ir dovanėlę.
Susirinkusieji apžiūrėjo centro
patalpas, lietuvių ir lenkų kalbų
kabinetus, studentų darbų parodą.
Po oficialiosios dalies Euroregiono „Nemunas* direktorius Gin
taras Skamaročius pristatė projektą
„Akademinio jaunimo bendradar
biavimo priemonių plėtra pasienio
regione". Šio projekto tikslas — plė
toti Lietuvos, Lenkijos ir Kara
liaučiaus krašto (Kaliningrado sri
ties) pasienio regionų bendradar
biavimą: keistis studentais, stiprinti
lingvistikos mokymo centro bazę,
suorganizuoti šių trijų regionų peda
gogų, studentų ir moksleivių moks
linę — praktinę konferenciją, su
rengti vasaros stovyklą. Buvo nutar
ta dar kartą susitikti bendradar
biavimo partneriams ir detaliau
aptarti jo eigą.

TARĖSI PEDAGOGAI
Tą dieną, kai Įsruties (Černiachovsko) pedagoginėje kolegijoje
buvo atidarytas lietuvių ir lenkų
kalbų metodinis centras „Nadruva",
įvyko Karaliaučiaus krašto lietuvių
kalbos mokytojų asociacijos koordi
nacinės tarybos išplėstinis' posėdis.
Jame dalyvavo koordinacinės tary
bos nariai, Mažosios Lietuvos fondo
atstovė R. Mačiūnienė, kai kurie
mokytojai.
Asociacijos pirmininkas A. Bart
nikas pristatė dvi naujas lietuvių
kalbos mokytojas, kurios šiais moks
lo metais pradėjo dirbti Įsruties pe
dagoginėje kolegijoje.
Nukelta į 11 psL
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RAMI IR DARBINGA JAV LB XVIII TARYBOS
PIRMOJI SESIJA
Atkelta iš 3 psl.
Posėdžiai vyko PLC Lemont, EL.
Seimo nariai taip pat dalyvavo JAV
LB ir Kanados LB rūpesčiu suruoš
toje VHI Lietuvių dainų šventėje.
Dabartiniu metu Kanados LB ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra
pareiškusios norą tiesiogiai įsijungti
į LR Seimo — JAV LB atstovų ko

misiją. Naujai išrinktai JAV LB
Tarybai teks nuspręsti, ar ji tokiam
komisijos praplėtimui pritaria. R.
Narušienė atkreipė dėmesį, kad ka
denciją baigianti Krašto valdyba ne
atlikusi įsipareigojimo tarybai pa
teikti JAV LB įstatų ir taisyklių pa
keitimų bei patobulinimų pasiūly
mų. Naujai išrinktoji taryba, ben-

JAV LB XV"' T - - y b o s sesiioe — trvs -au^cs p'-ezidi J ^ C ".ores
prezidiumo pirrruri;nKe Danguole Navickiene

'i Ka^es. XV;!! LB Tarybos

nares: v c ; e t a G e d g a u d i e n e Ir Angele

Nelsrenė. Visos gyvenančios Kalifornijoje.
5c .iliaus G a r a ; e v ; d a u s nuotr.

Prieš 80 metų (1926 m.) į JAV buvo atke
liavę du Mažosios Lietuvos visuomenės veikė
jai - dailininkas Adomas Brakas ir aušrinin
kas Martynas Jankus. Kelionės metu jie ap
lankė lietuviškąją diasporą, supažindino su
autonominio Klaipėdos krašto gyventojų sie
kiais, rinko aukas lietuviškai veiklai vystyti.

dradarbiadjant su Krašto valdyba, Juozas Polikaitis, ses. Margarita Ba
privalės šį klausimą išspręsti. Pa reikaitė, dr. Elona Vaišnienė, Sigita
reikšta nuomonė, kad būtinas atsar Šimkuvienė-Rosen, dr. Stasys Bačkaitis.
gumas, balsuojant internetu.
Dr. Bačkaitis pranešė džiugią ži
Kadenciją baigiančios JAV LB
Krašto valdybos veiklos apžvalgą pa nią, kad Lietuvos Respublikos švieti
teikė KV pirm. Vaiva Vėbraitė. Ta mo ir mokslo ministro 2006 m. rug
rybos nariams iš anksto buvo pa sėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK- 1853
siųsti detalūs Krašto valdybos narių priimti nuostatai dėl „Mokslo premi
pranešimai, sudarantys vieno colio jų skyrimo lietuvių kilmės užsie
storumo knygą. V. Vėbraitė apžval niečiams mokslininkams bei Lietu
goje siekė iškelti svarbiausius Kraš vos Respublikos pilietybę turintiems
to valdybos pasiekimus: kaip VIII mokslininkams, gyvenantiems už
Dainų šventę, dėmesio reikalavusį sienyje". Taigi Lietuva pagaliau
2005 metų Mokslo ir kūrybos sim pradeda užsienyje gyvenančius ar
poziumą Lietuvoje, 2006 m. Kana timiau glausti prie tautos kamieno!
doje vykusį Lietuvių jaunimo kon
Pasibaigus posėdžiams, tarybos
gresą, po jo — XII PLB seimą, dau nariai bei svečiai — kas mokykliniu
giau kaip metai vykstančias mėne autobusu, kas savuoju transportu —
sines LB darbuotojų telekonferenci- vyko į Philadelphia Lietuvių na
jas, sėkmingą JAV LB tinklalapio mus, kur LB apylinkės rūpesčiu
suaktualinimą, sėkmę bandant iš buvo suruošta susipažinimo vakaro
saugoti kai kurias JAV lietuvių pa nė. Tarybos narė Roma Krušinskierapijas nuo uždarymo, taikingai lik nė su vyru Antanu ir gausiais tal
viduotą New York „Kultūros židinio" kininkais suruošė jaukias vaišes.
konfliktą, Kultūros tarybos pirm. M. Buvo atnaujintos senos pažintys, su
Reinienės rūpesčiu išleistą veikalą kurtos naujos, pasidalinta pirmosios
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje", iš dienos sesijos įspūdžiais, pasigrožėta
plėstą bendradarbiavimą su Lietu skoningai įrengta vakaronių sale, o
vos institucijomis, „Jaunų bendruo- keleto ir apsisukta šokių aikštelėje.
menininkų" konferencijos tąsą, bei Salės įruošimą įgalino dosni Lie
metinių temų visuomenėje iškėlimą, tuvių fondo parama ir vietos lietuvių
kaip 2006—jų paskelbimas „Lietuviš ryžtas talkos būdu atlikti svarbiau
ku stovyklų metais". Pirm. V. Vėb sius darbus. Oficialių kalbų čia ne
raitės pranešimą papildė tarybos se buvo, o tik supažindinimas su daly
sijoje dalyvaujantys Krašto valdybos vaujančiais Philadelphia lietuvių or
tarybų vadovai ir nariai: Dalilė Po- ganizacijų vadovais. Grįžtant į vieš
Iikaitienė, Marija Remienė, Asta butį, autobuse skambėjo lietuviškos
Banionytė (specifiškai paminėjusi dainos.
JAV emigracijų įstatymo reikalus),
(Bus daugiau)

KELIONE TĖVŲ IR BROLIŲ
TAKAIS: ČIKAGOS SUSITIKIMŲ
PASTEBĖJIMAI IR NUSTEBIMAI
VYTAUTAS GOCENTAS

Pratarmės atsklandėlė

Nr. 1

Kelionė „tėvų ir brolių takais" j lietuviškąją
diasporą JAV daugeliui mūsų galėjo prasidėti
nebent rašytojo Juozo Baltušio žinomos knygos samus rašinys „Pastatytas paminklas lietuvių veik
puslapiuose. Nūnai, griuvus „geležinei sienai", jau lai Amerikoje", skirtas neeiliniam lietuvių išeivijos
galime gyvai ją tęsti ir mes, du keliauninkai iš reiškiniui - JAV LB Kultūros taryba ir jos pir
Vilniaus.
mininkė Marija Remienė (knygos iniciatorė, me
Kiekviena diena nuostabi, kupina proveržių, džiagos rinkėja ir kaupėja, mecenatė ir lėšų su
atsivėrimų. Apsistojome svetinguose Danutės ir teikėja) išleido Audronės Skiudaitės knygą „Lietu
Viliaus Trumpjonų namuose Naperville. Tai jaukus vių pėdsakai Amerikoje" (Vilnius, 2006). Ten
Čikagos apylinkių miestelis, vietos bendruomenės paminėtos Kazimiero Barėno, dr. Alfonso Eidinto,
užuovėja. Žinoma, visi lietuviai skuba į netolimą Janinos I. Survilaitės, dr. Rasos Mažeikaitės, Balio
Lemont. Čia - Pasaulio lietuvių centras, naujoji Raugo knygos (žinia, pastarojo autoriaus knygos
lietuvių „meka", o horizontuose - Čikaga, ta Ilfo ir redaktorė - ta pati A. Skiudaitė).
Petrovo „vienaaukštė Čikaga". Ji - ir dangoraižių
Žodžiu, vykstant į Ameriką, turime ką pavar
stilingoji skaistaveidė švaruolė, kur daugybė uni tyti, peržiūrėti, įsiskaityti. Čionai primegzčiau, kad
versitetų, muziejų, bibliotekų, aikščių, skverų... išeivijos lietuvių memuarai taip pat gali gerai
Nuostabi Michigan ežero pakrantė, burlaiviai, pasitarnauti, patalkinti. Žinoma, dažnas prime
jachtos... Statomas Donald Trump „namelis", pra na, kad reikia pasižiūrėti ir į Giedriaus Suba
sismelkia ir kyla dar keletas...
čiaus „Upton Sinclair: the Lithuanian junBalzeko lietuvių kultūros muziejus, Jaunimo gle: upon the Centenary The Jungle (1905
centras bei M. K. Čiurlionio galerija, lietuviškos and 1906) by Upton Sinclair" (Amsterdam,
bažnyčios ir jų parapijos, lietuviškos užkandinės ir 2006).
kavinės, parduotuvės...
Imkime rašyti, atsiverkime. Žinoma, iškeliau
Tai vis temos reportažams, apybraižoms.
damas į pasaulį, gali pasižymėti ir tokias itin
Tačiau žmonės - svarbiausia. Jie - tos išlakios asmeniškas pastabas:
žaliosios eglės, tvirti ir pavėsingi ąžuolai. Jie „Ankstyvas rytmetys Vilniuje, o prieškam
gaivūs šuliniai: sklidinai pakyla vandenys - tik baryje - kelionių kuprinė ir žalioji rankinė, lau
stabtelk, įsiklausyk į jų ramią pasakojimo tėkmę, kiantys, kada atiteks šeimininko rankoms ir pe
gyvenimo išmintį, draugingai sėsk greta jų lyg j čiams...
patirties mokyklos suolą...
Viešpaties diena pasitiks dukrelę Astutę, stu
Visa tai gal tik nujaučiau esant - paskubėkime dentę ir bibliotekininkę, žmonelę Aušrelę, archy
j kiekvienus svetingus namus lankykim, vare ir mamą nuostabią, darbeliais, rūpestėliais. O
gaivinkim savąsias šaknis ir atmintį.
aš šiandien - keliauninkas. Prausiuosi, pusryčiau
Sišion - šaltiniai krištolinio tyrumo...
ju, atsisveikinu. Diena turi kiekvienam savąjį dar
belį. Ar kelionė - darbas? Daugiau rūpesčių ir išgy
Laimingųjų keliautojų - ir daugiau
venimų bičiuliui - vilniškis dailininkas Romanas
Borisovas atidarys dokumentinių akvarelių parodą
„Draugo" šeštadieniniame priede „Menas, li „Išeinantys Rytprūsiai", o aš tik pranešimą skaity
teratūra, mokslas" (2006 IX 9, Nr. 174 (31), p. 2-3, siu, džiaugsiuosi sutiktais žmonėmis.
7) apie tai liudija dr. Aldonos Vasiliauskienės išNaujas Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos

Čikagoje bei jos pirmininko Viliaus Trumpjono
sumanymas leis ir vėl išvysti savo tėvynainius - tai
pamatinė išblaškytojo krašto žmonių svajonė...
Dabar jau anapus Atlanto".
Manau, teisus Vytautas Kaltenis, vienas iš Ma
žosios Lietuvos enciklopedijos rūpintojų, baigiantis
rengti ne tik jos trečiąjį tomą, bet ir straipsnių,
atsiminimų knygą „Ak, gražus dangau..." Taip,
lietuvininkų mylėtojau, aš esmi ir jausmingas sva
jotojas - visos gyvenimo dienos, akimirkos yra at
minimo, gal net dainų ar eilėraščių vertos... Dė
kingas Tau ir visiems už bendrystės dovanas. Ži
nau, kad ne aš vienas noriu vėl ir vėl apsikabinti,
išsikalbėti, dažnai ir atsiprašyti - gyvename skir
tinguose žemynuose, už jūrų marių mėlynų, už pa
sakų kalnų ir negalime taip skubiai ir dažnai ar be
jokio didesnio reikalo skubėti vieni kitų link...
Nors, atrodo, galėtume daug ką pasakyti, patarti,
pagelbėti vieni kitiems - gimtojo krašto, jų žmonių
godos begalinės...
Pasidairykime - keliauja pasaulio
žmonės
Gyvenimo vėjų nugairintas, bet labai mielas
graikas. Ar jis dar vis graikas? Taip, nors jau 69
metus Amerikoje ir, prireikus rūbų, avalynės, pa
tarnauja jos įvairiakalbiams piliečiams. Aure, jis
geba susikalbėti su greta sėdinčiu mūsų inžinieriu
mi - žilsterėjęs tėvynainis keliauja lankyti savojo
sūnaus. Graikas - ne poliglotas, lyginant su kitu
bendrakeleiviu, drauginguoju vokiečiu vertėju. Ta
čiau vos keli žodžiai, akių žvilgsnis, žinoma, ir ran
kų ženklai - o gal graikas tiesiog širdimi moka pra
bilti ir kalbėti, kalbėti...
Greta kėdėje -jaunas rumunas. Atsako ir ang
liškai, bet, įveiktas kelionės nuovargio, užsnūsta.
Netrukdykime - žmogus pakilo į savųjų svajonių
sapną...
Išeivių kraštas. Visa Amerika tokia. Nuo šiau
rės iki pietų. Žinoma, vis dairausi, tikiuosi sutikti,
įžvelgti senuosius krašto žmonių veidus. Fenimoras Kuperis pagarbiai ir su meile rašė apie di
dingus čiabuvių vadus, jų kovas už savąją tėvynę,
apie nuostabųjį kraštą, jo naujakurių ir senbuvių
gyvenimo druską...
Kartą su prieteliumi Viliumi Trumpjonų juo
kaudami vienas kito klausėme: „Ko čia man va
žiuoti į tą Ameriką, ką aš čia pamečiau?.."
Bus daugiau.
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Latvija skelbia karą Lietuvos karvėms

Per pamoką iššovė moksleivio ginklas
Vilnius, spalio 11 d. (Alfa.lt) —
Vilkaviškio policija pradėjo aiškintis
Lietuvoje kol kas neįprastą įvykį. Vie
noje miesto vidurinių mokyklų antra
dienį per pamoką iššovė kuprinėje
buvęs moksleivio ginklas.
Kaip sakė Vilkaviškio raj. polici
jos komisariato viršininko pavaduo
tojas Rolandas Gylys, žmonės per in
cidentą nenukentėjo, tačiau mokslei
vio kuprinė sudraskyta.
„Viskas įvyko per antrą pamoką,
kelios minutės po 9 vai. ryto, - sakė
R. Gylys. - Per technologijų pamoką
A. R. (gim. 1993 m.) kažką traukė iš
kuprinės ir ginklas pats iššovė".
Pasak R. Gylio, mokytojai iš pra
džių patys aiškinosi incidentą, po po

Lietuvos karvėms — karas?

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Ryga, spalio 11d. (ELTA) — Eu rūpinti ir vietos gamintojai. „Šią
ropos Komisija turėtų Lietuvai tai problemą būtina spręsti. Reikėtų
kyti sankcijas dėl prekybos pigiu pie kreiptis į Europos Komisiją su prašy
nu, nes tai kenkia Latvijos žemės mu išnagrinėti galimybę taikyti
ūkiui. Apie tai netikėtai per Vyriau sankcijas Lietuvos pienininkams", —
sybės posėdį pareiškė Latvijos prem pareiškė premjeras.
jeras Aigaras Kalvytis. Tuo tarpu
Jis pažymėjo, kad pieno kokybė
specialistai šią situaciją vertina ki Lietuvoje ir Estijoje žemesnė nei Lat
taip.
vijoje.
Laikraštis „Telegraf" kreipėsi į
Pasak A. Kalvyčio, Latvijos pieno
pramonėje susiklostė „katastrofinė" Latvijos paramos žemės ūkio rinkai
situacija. Dėl to, kad Lietuvos perpir- centro vadovę Inguną Gulbę, prašy
kėjai superka pieną Latvijoje ir kartu damas išsiaiškinti susiklosčiusią si
didina jo kainas, Latvijos perdirbėjai tuaciją. Ji pripažino, kad problema
priversti pirkti pabrangusią žaliavą egzistuoja. Tik, jos manymu, ją rei
ne iš vietinių, o iš Estijos ūkininkų. kėtų nagrinėti kitu aspektu.
Dėl to kenčia vietos pieno pramonė.
Lietuvoje gerai išplėtota pieno
„Tai labai rimta problema. Per pramonė — ten yra stambių kombi
pastaruosius metus susikūrė daug natų, gaminančių didžiulį kiekį pieno
naujų pieno kombinatų. 0 tokia si produktų. Ir atsižvelgiant, jog pasta
tuacija su žaliavų kainomis kenkia jų ruoju metu pieno produkcijos, ypač
verslui", — neslėpė susirūpinimo sūrio, kainos ir paklausa nuolat auga,
premjeras. Jo turimais duomenimis, šis verslas tampa labai pelningas. Ta
vienas stambiausių pieno kombinatų čiau Lietuvos ūkininkai negali aprū
„Vidžemės piens" 40 proc. žaliavos pinti žaliava visų perdirbėjų, todėl
superka iš Estijos, nors ja galėtų ap- jiems tenka pirkti ją iš Latvijos.

Valstybė italui turės sumokėti kompensaciją
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) —
Vieną didžiausių Lietuvos alkoholio
gamybos bendrovę ,,Alita" prieš tre
jus metus siekęs nusipirkti Italijos
verslininkas Luigiterzo Bosca iš įmo
nės privatizavimo buvo pašalintas
neteisėtai ir jam Valstybės turto fon
das (VTF) privalės atlyginti beveik 2
mln. litų nuostolių.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
atstovas spaudai Alvidas Jancevičius
patvirtino, kad teismas antradienį
priėmė Italijos verslininkui palankų
sprendimą, palikęs galioti Vilniaus
apygardos teismo nutartį.
Įmonės privatizavimą vykdęs ir
ją vadovų komandai pardavęs Turto
fondas turės padengti L. Bosca patir
tas 1.7 mln. litų nuostolių bei teismo
išlaidas.
Pasak italų verslininko advokato
Jono Saladžiaus, bendra suma, kurią

* Nesėkmę pirmosiose NBA
ikisezoninėse rungtynėse patyrė
Žydrūno Ilgausko Cleveland
„Cavaliers" komanda, antradienį
namuose 93:109 pralaimėjusi Bos
tono „Celtics". Vos 4 minutes aikštė
je praleidęs vidurio puolėjas iš Lie
tuvos pelnė 11 taškų ir rezultatyvu
mu komandoje nusileido tik Drew
Gooden, įmetusiam į varžovų krepšį
16 taškų.
* Lietuvos sportinių šokių
rinktinės nariai, Kauno klubo
„Mida" atstovai Dainius Dimša
ir Simona Mitkutė Europos Sąjun

privalės sumokėti Turto fondas, bus
apie 1.8 mln. litų.
„Gavęs Aukščiausiojo Teismo
nutartį, Valstybės turto fondas ją pri
valo vykdyti iš karto. Jei jis to nepa
darys, imsimės reikalingų priemo
nių", — sakė J. Saladžius.
VTF Teisės skyriaus viršininkas
Giedrius Pažūsis sakė kol kas ne
gavęs Aukščiausiojo Teismo nutari
mo ir jo nekomentuos.
„Oficiali Valstybės turto fondo
pozicija gali būti suformuluota tik su
sipažinus su Teismo sprendimu, iš
dėstytais argumentais", — sakė jis.
Aukščiausiojo Teismo sprendi
mas yra galutinis ir neskundžiamas
bei turi būti vykdomas iš karto.
VTF pabrėžė, kad terminas, per
kurį Italijos verslininkui privalo būti
pervestas nuostolių atlyginimas, nė
ra nustatytas.

gos (ES) dešimties sportinių šokių
čempionate Čekijoje pateko į pusfi
nalį bei tarp 16 porų užėmė aštuntąją
vie-tą. ES čempionais tapo Vokietijai
ats-tovavę Valentinas Lusinas ir
Renata Bušejeva.
* Pirmąjį pralaimėjimą trečiosiose NHL 2006-2007 metų re
guliariojo sezono rungtynėse pa
tyrė New York „Rangers" koman
da, kurioje vėl nežaidė lietuvis Da
rius Kasparaitis. „Rangers" ledo ri
tulininkai antradienį namuose 2:4
nusileido Philadelphia „Flyers" ko
mandai.

ros valandų mokyklos vadovybė iš
kvietė policiją. Į mokyklą atvykus pa
reigūnams, čia jų jau laukė ir moks
leivio tėvas.
Pats A. R. policijai tvirtino, kad
ginklą jis rado prieš tris savaites ei
damas į mokyklą. Berniukas radinį
parsinešė namo, šiek tiek patvarkė.
Šį kartą ginklas buvo užtaisytas
statybiniu šoviniu. Tačiau policija
mano, kad jis galėtų šaudyti ir mažo
kalibro šoviniais.
Nors policija dėl incidento mo
kykloje pradėjo tyrimą, 13 m. ber
niuko dėl neteisėto ginklo laikymo
nubausti pareigūnai negalės. Pagal
Lietuvos įstatymus atsakomybėn
traukiami asmenys nuo 14 m.

Ar j a u reikia p r a d ė t i bijoti
Lietuvą vienam iš aukštų Rusijos dip
Atkelta iš 1 psl.
Juk nebūkime naivūs, tai, kas darosi lomatų Vilniuje, įtariamam šnipinė
su Gruzija, gali nutikti ir mums. Juk jimu bei siekimu daryti įtaką Lietu
pagal sociologines apklausas, mes vos apsisprendimui paremti Gruziją.
taip pat esami nemėgiami rusų. Tad Ką tai reiškia? Ogi tai, kad Rusija
labai greitai priešu nr. 1 gali tapti puikiai supranta, ką daro Lietuva ir
kokios gali būti pasekmės. Juk kuo
Baltijos šalys.
Tad ir iškyla klausimas: ar jau daugiau Lietuva aiškina apie Rusijos
reikia pradėti bijoti Rusijos? Juk kas naudojamas priemones, tuo mažiau
parems mus šioje kovoje? Europos draugiškumo lieka dabartinei Rusi
Sąjunga panašu, kad neturi vieningos jai. Tad nenuostabu, kad Rusijos am
pozicijos Rusijos atžvilgiu, Vokietija basados darbuotojai taip stengiasi pair Prancūzija su Italija atvirai de • veikti Lietuvos poziciją.
monstruoja rusofilišką laikyseną.
Ir dar - visa tai tikrai nereiškia
Lieka Jungtinės Amerikos valsti jokio antirusiškumo. Mūsų dabarti
jos. Bet ar jos neišduos lemiamu mo nis uždavinys ne tik aiškinti Europai,
ką daro Kremlius su savo kaimy
mentu?
Tad lieka vienintelis uždavinys: nėmis, bet taip pat, kiek tik galime,
aiškinti Europai Rusijos politikos padėti Rusijos demokratinėms jė
ypatybes kaimyninėse šalyse. Čia yra goms. Juk Rusijos demokratai Sausio
v
Lietuvos strateginis uždavinys.
įvykių metu padėjo mums. Šiandien,
Žiniasklaidoje pasirodė informa panašu, šią skolą Rusijos demokra
cija, kad buvo pareikalauta palikti tams reikia grąžinti.

Byloje Baltarusijoje — lietuvių pavardės
Atkelta iš 1 psl.
Baltarusijos KBG teigė turinti duo
menų, kad su organizuotais išpuo
liais prieš Baltarusiją yra susiję ir
Lietuvos diplomatai. Per kratas pas
„Partnerystės" vadovus neva rasti
slapti dokumentai, patvirtinantys,
kad Lietuva ir kitos Europos šalys fi
nansavo Baltarusijos opoziciją.
Pasak Baltarusijos KGB vadovo,
pas opozicijos atstovus buvo rastas
scenarijus, pagal kurį Minsko centre
buvo numatyta surengti daugiatūks
tantinį mitingą, ir jam vykstant mi
nioje susprogdinti kelis sprogdinimo
įtaisus.
Baltarusijos KGB suėmė „per
versmą" organizavusius nelegalios
organizacijos „Partnerystė" vadovus
— Nikolajų Astreiką, Timofejų Drančiuką, Aleksandrą Šalaiką ir Enirą
Bronickają. Pastariesiems dviem teis
mas skyrė 6 mėnesius nelaisvės, T.

Drančiukui teks kalėti metus. Griež
čiausia bausmė N. Astreikai — dveji
metai laisvės atėmimo.
Vieno labiausiai patyrusio Lie
tuvos diplomato pavardė Rusijos ir
Baltarusijos viešojoje erdvėje nu
skambėjo ir balandį. Tąkart Rusijos
pirmasis kanalas metė ant A. Ja
nuškos šešėlį laidoje „Odnako". Re
miantis neįvardytais šaltiniais, kurie
esą buvo susiję su Gruzijos specialio
siomis tarnybomis, paskelbtas neva
Gruzijos parlamentaro Givio Tarkamadzės ir Lietuvos diplomato, vardu
Albinas, telefoninis pokalbis. Jo esmė
— pasvarstymai, ar nereikėtų nu
žudyti Baltarusijos opozicijos vadovą
Aleksandrą Milinkevičių.
A. Januška — ne vienintelis Lie
tuvos diplomatas, „kėlęs grėsmę"
Baltarusijai. Baudžiamojoje byloje
minima dar vieno valstybės parei
gūno pavardė.

V. Putinas ragina didinti spaudimą Gruzijai
Atkelta iš 1 psl.
tačiau ir vertėjas iš japonų kalbos. Jis
taip pat yra leidyklos „Zacharov" di
rektorius.
2005 ir 2006 metais žurnalas
„Forbes" įtraukė rašytoją į turtin
giausių ir įtakingiausių Rusijos gy
ventojų sąrašą.
Praėjusią savaitę leidykla „Za
charov" net kelis kartus nuodugniai
I buvo tikrinama mokesčių inspekciI jos. Tikrintojai neslėpė, kad tai susiję
I ne tiek su rašytojo turtais, kiek su
gruziniška pavarde. Taip pat rašyto
jas pranešė, kad pastarosiomis die
nomis jo broliui nenorėta suteikti
! medicininių paslaugų dėl nerusiškos

pavardės. Tiesa, vėliau paslaugos bu
vo suteiktos, tačiau šis incidentas tik
patvirtino, kad Rusijoje stiprėja antigruziniška isterija.
Nuo spalio pradžios Rusijoje,
ypač Maskvoje, teisėsaugos organai
bei mokesčių inspekcija vykdo masi
nes operacijas prieš Rusijoje gyve
nančius gruzinus. Žiniasklaida pa
skelbė, kad milicininkams duotas nu
rodymas tikrinti profesinę veiklą tų
mokinių, kurių pavardė gali būti sie
jama su Gruzija. Apie tokius vaikus
juos informuoti turi mokytojai.
Generalinis Rusijos prokuroras
Jurijus Čaika tokius veiksmus įverti
no kaip visiškai teisėtus.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Archyvų šmėklos drumsčia
Lenkijos p o l i t i n į g y v e n i m ą

EUROPA
BERLYNAS
Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas ir Vokietijos kanclerė Angelą
Merkei paragino tarptautinę bendriją bendrais veiksmais sulaikyti Siau
rės Korėją nuo branduolinių ambici
jų po to, kai Siaurės Korėja praėjusį
pirmadienį įvykdė branduolinius
bandymus. V Putinas, esantis šiuo
metu su vizitu Vokietijoje, sutiko su
A. Merkei, bet nenoriai kalbėjo apie
galimas sankcijas Siaurės Korėjai.
„Mes turime pereiti nuo ultimatumų
dialogo ir sankcijų prie tarptautinių
įstatymų įsivyravimo", — sakė jis.

Varšuva, spalio 11 d. (BNS) —
Lenkijos opozicinės Pilietinės platfor
mos vadovas Donaldas Tuskas po su
sitikimo su Lenkijos prezidentu Le
chu Kaczynskiu pareiškė, jog paprašė
šalies vadovo paveikti savo brolį, kad
šis atsistatydintų iš premjero posto
dėl nesugebėjimo kontroliuoti situa
cijos.
Pilietinės platformos vadovybę
užgavo premjero, kuris yra preziden
to brolis dvynys, atsakymas į Lenki
jos radijo klausimą, ar konservatoriai
gali suartėti su opozicija. Atsakyda
mas premjeras Jaroslawas Kaczynskis Pilietinę platformą pavadino „ne
atsakingumo, politinio avantiūrizmo
ir chamiškumo partija, kuri peržengė
visas padorumo ribas".
Jis taip pat užsipuolė vieną Pi
lietinės platformos vadovų — Janą
Marią Rokitą, kuriam siūlė visiškai
pasitraukti iš Lenkijos politinio gy
venimo. Be to, jo teigimu, J. M. Ro
kitą 1992 metais bandė supriešinti
dešiniąsias jėgas.
Kalbėdamas apie šį liberalų poli
tiką, premjeras sakė, jog „šalis turi
reikalą su sunkiu nusikaltimu de
mokratijai, nes po žmogžudystės tai
yra sunkiausias nusikaltimas".
Pasak J. Kaczynskio, J. M. Ro
kitą, eidamas ministrų tarybos valdy
bos vadovo pareigas 1992 metais ži
nojo apie Valstybės saugumo valdy

bos vykdomas akcijas prieš opoziciją,
kuriai tuo metu priklausė ir broliai
Kaczynskiai.
Šiuo metu Lenkiją sukrėtę televi
zijos TVN padaryti slapti įrašai, įro
dantys, kad premjero partijos „Įsta
tymas ir teisingumas" vienas vadovų
Adamas Lipinskis tikriausiai bandė
papirkti „Savigynos" deputatę Rena
tą Beger, nustumti į antrąjį planą.
Dabar šalies žiniasklaidoje do
minuoja buvusio Lenkijos saugumo
viršininko pulkininko Jano Lesiako
byla ir dokumentai, surasti jo archy
vuose.
Juose esą išliko įrodymai, kad
tuometinis prezidentas Lechas Walęsa, premjerė Hanna Suchocka ir J.
M. Rokita siekė susilpninti dešinią
sias partijas.
Sprogusios bombos įspūdį antra
dienį taip pat padarė L. Walęsos kan
celiarijos valstybės sekretoriaus Mieczyslavvo Wachowskio interviu dien
raščiui „Trybuna", kuriame jis tvirti
na, jog 1992 metais broliai Kaczyns
kiai rengė valstybės perversmą.
Komerciniam radijui TOK FM
M. Walchowskis sakė, jog „1992 metų
birželio 4 dieną tuometiniam vidaus
reikalų ministrui Antoniui Macierewicziui pritarus buvo paskelbta kovi
nė parengtis dviem antiteroristinio
dalinio GROM būriams ir maždaug
800 Pavyslio kariuomenės karių".

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI trečia
dienį sakė, jog krikščionys neturėtų
leisti, kad dėl dialogo su kitomis re
ligijomis imtų nykti jų tikėjimas ir
tapatybė. „Turime prisiminti, kad ši
mūsų tapatybė reikalauja stiprybės,
aiškumo ir drąsos pasaulyje, kuriame
gyvename", — sakė jis maldininkams
ir turistams per savaitinę bendrąją
audienciją. Nuo to laiko, kai prieš
mėnesį popiežius pasakė priešta
ringai įvertintą kalbą apie islamą,
Katalikų Bažnyčioje svarbia diskusi
jų tema tapo klausimas, į kokio mas
to dialogą su kitomis religijomis
turėtų leistis katalikai. Benediktas
XVI sakė, kad dialogas „turi tęstis".
MINSKAS
Baltarusijoje nutraukta byla
prieš Latvijos diplomatą Reimą Šmi
tą, kuris buvo kaltinamas pornogra
fijos platinimu. „Parengtinis tyrimas
baudžiamojoje byloje užbaigtas. Bau
džiamoji byla nutraukta. Medžiaga
perduota Latvijai pagal Baltarusijos
Respublikos ir Latvijos Respublikos
sutartį dėl teisinės pagalbos ir tei
sinių santykių civilinėse, šeimos ir
baudžiamosiose bylose", — pranešė
prokuratūra.

Šiaurės Korėja sankcijas vadina karo aktu
Seoul, spalio 11 d. („Reuters"/BNS) — Griežtas sankcijų reži
mas Šiaurės Korėjai prilygs karo ak
tui, trečiadienį sakė Beijing dirbantis
Siaurės Korėjos pareigūnas.
„Jei visos sankcijos bus įgyven
dintos, vertinsime tai kaip karo pa
skelbimą", — sakė pareigūnas, kai jo
buvo paklausta apie galimas Jungti
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos
sankcijas reaguojant į Šiaurės Ko
rėjos pirmadienio pareiškimą, kad ji
įvykdė branduolinį bandymą.
Kinijos ir Rusijos atstovai antra
dienį susitiko su kitų veto teisę turin
čių Saugumo Tarybos narių atstovais
ir aptarė JAV bei Japonijos siūlomas
sankcijas, kuriomis siekiama įtikinti
Pyongyang atsisakyti savo branduo
linės programos.
„Kuo labiau jie mus spaus, tuo
stipresnis bus mūsų atsakas", — sakė

minėtas pareigūnas.
Pasak jo, priklausomai nuo poli
tinių ir diplomatinių sprendimų, bus
vykdomi papildomi branduoliniai
bandymai. Pareigūnas pridūrė, kad
neturi jokios informacijos apie antrą
branduolinį bandymą.
Japonijos vyriausybė, reaguoda- ,
ma į šios savaitės pradžioje atliktą
branduolinį bandymą, jau nusprendė
Šiaurės Korėjai paskelbti naujas
sankcijas. Japonija kartu su Jungti
nėmis Valstijomis paragino Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybą įvesti Šiau
rės Korėjai griežtas sankcijas, kad
Pyongyang būtų priverstas atsisakyti
savo branduolinės programos. Japo
nija žadėjo imtis savų priemonių.
Pareigūnai nurodė, kad gali būti
įvestas draudimas Šiaurės Korėjos
laivams įplaukti į Japonijos uostus ir
importo bei eksporto nutraukimas.

RYGA
Liaudies partijai atstovaujantis
Latvijos ministras pirmininkas Ai
garas Kalvytis mano, kad prieš pra
dedant bendradarbiauti su „Naujuo-

ATLANTIC

VARŠUVA
v
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Archyvuose saugoma medžiaga vis dažniau tampa politiniu įrankiu.

ju laiku" (NL) dėl vyriausybės su
darymo, būtina suprasti, „ar ši parti
ja pasikeitė ideologiškai". Trečiadie
nio rytą jis pažymėjo, kad dar pra
ėjusią savaitę NL vadovas Einaras
Repšė kaltino dabartinę vyriausybę,
kad ji išvagia valstybę, bet po rinki
mų jo „tonas pasikeitė". Pasak A.
Kalvyčio, dabar svarbu, kad paaiškė
tų, ar „ne laikinai pasikeitė jo žo
džiai".

Siaurės Korėjos įvykdytas bran
duolinis bandymas gali paspartinti
derybas su JAV dėl priešraketinio
skydo kūrimo Europoje, mano lenkų
ekspertai. Tokią nuomonę pareiškė
Lenkijos tarptautinių santykių insti
tuto darbuotoja Maria Wagrowska,
kuri sakė, kad „tai labai geras pre
tekstas JAV paspartinti priešraketinės sistemos kūrimą ne tik Azijoje,
bet ir Europoje" ir kad „vienas jos
elementų galėtų būti pastatytas Len
kijoje".
Lenkijos sostinės policija antra
dienį sustabdytame įtartiname auto
mobilyje aptiko neįprastą radinį —
maišelį su beveik 1 mln. JAV dolerių.
Naktį kelių policininkai vienoje Var
šuvos gatvėje pastebėjo du įtartinus
automobilius, kuriuos vairavo azijie
tiškos kilmės vyriškiai. Kadangi ne
degė vienos mašinos žibintas, buvo
nuspręsta šį automobilį sustabdyti.
Ant sėdynės greta vairuotojo polici
ninką; pastebėjo maišelį. Įtardami,
kad tai gali būti narkotikai, pareigū
nai automobilį vairavusiam 31-erių
metų vietnamiečiui pasiūlė vykti į
komendantūrą. Ten ir paaiškėjo, kad
maišelyje — milžiniška pinigų suma.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos sostinėje antradienio va
karą buvo nušautas valstybinio Už
sienio prekybos banko vieno Mask
vos skyrių generalinis direktorius
Aleksandras Plochinas. Bankininkas
buvo nužudytas prie namo Kolomnos
krantinėje lifto. Jo kūną, kaip ir ne
seniai nušautos žurnalistės Anos Politkovskajos, rado kaimynas. A. Plo
chinas mirė nuo galvos šautinės žaiz
dos. Sprendžiant iš visko, panašu,
kad tai užsakyta žmogžudystė. Įta
riamųjų kol kas nėra.

1-800-7?'5-SEND
www.atfanticexpresscorp.com
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Krovimu gabenimas
,: laivu i visas oasauiio šalis
Krov;niu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio salts.

Air FrefgM

Auto
|Automob'-i?u pirkimas be
siuntimas j visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Trucktog~y

Sma/f Packaaes

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

708-599-9680
800-775-7363
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BAŽNYTINĖS TERMINIJOS PLOTUOSE
Įvairių sričių žinijos ir praktikos
darbininkai kartkartėmis pasitikri
na vartojamų žodžių bei posakių
tikslumą ir taisyklingumą. Dera ir
mums, kunigams, žiūrėti, ar tiksliai
vartojame įprastus terminus bei
posakius, ar mūsų kalbos kultūra
neatsilieka nuo bendro literatūrinės
kalbos lygio.
Daug bažnytinių ir ypač liturgi
nių terminų bei posakių buvo ati
džiai išnagrinėta "su katalikais kal
bininkais rengiant Apeigyną, Litur
ginį maldyną, Romos mišiolą ir Mi
šių skaitinius. Kas tose knygose pa
teikta, viskas yra patikima. Nerei
kėtų atitinkamų formuluočių keisti
be rimto naujo apsvarstymo bei kon
sultacijų su kalbininkais ir stilistais.
Kadaise mūsų seneliai puošdavo '
Kristaus velykinį grabą, paskui mū
sų tėvai, versdami lenkišką terminą
grob Panski, kuris reiškia Viešpaties
kapas, jį supainiojo su rusišku / bal
tarusišku grob, reiškiančiu karstą, ir
pradėjo puošti velykinį karstą, nors
žinoma, kad Kristus buvo palaidotas
susuptas į drobules, be karsto, ir
lotynų k. žodis sepulchrum reiškia
.kapa, ne karstą. Taigi vartotinas ter
minas velykinis Kristaus kapas.
Kitas įsigalėjęs apsirikimas ne
apdairiai verčiant iš lenkų kalbos:
rachunek sumienia - sąžinės sąskai
ta. Mat lenkiškas žodis rachunek tu
ri kelias reikšmes:
skaičiavimas
(pvz., diferencialinis / integralinis),
sąskaita, planai, viltys, perspekty
vos, o lietuviškasis sąskaita - tik at
siskaitomasis dokumentas. Versda
mi lotyniškąjį terminą examen sonscientiae, turime sąžinės apyskaitą,
patikrinimą (kaip Liturginiame mal
dyne), o pagal naujausią polinkį sąžinės patikrą.
Turėtume aiškiai skirti pašven
tinti kryžių, paveikslą, kalėdaičius,
Velykų valgius, butą, vėliavą (nelei
džiama šventinti vėliavos, kurioje
nėra religinės simbolikos!) ir įšven
tinti diakoną, kunigą, vyskupą. Įš
ventinimas - tik asmenims, neat
šaukiamas ir nepakartojamas.
Dogminį bei asketinį lotynišką
terminą praesentia dažnai randame
be niekur nieko išverstą buvimas,
bet to per maža. Posakis „Dievo bu
vimas mane stiprina" paprastai by
loja apie paties Jo egzistavimo povei
kį. Praesentia - tai buvimas čia pat,

akivaizda, artumas, artuma. Dievo
artuma mane stiprina! Tai atminti
na vertėjams: italų k. presenza,
pranc. presence, angį. presence, vok.
Anwesenheit
ir Gegenwart, lenk.
obecnosc, rus. prisutstvije.
Nereikėtų keisti nusistovėjusių
taisyklingų terminų: bažnyčios di
džiosios durys, didžioji nava, didysis
altorius, ne centrinės, centrinė, cen
trinis. Oratorio mentalis - minties
malda. Vienoje naujai išleistoje kny
goje vartojamas terminas proto mal
da neteiktinas; jis perša sausą racio
nalumą, o ne apskritai dvasios, min
ties veikimą.
Taip pat palaikytinos nusis
tovėjusios biblinių vardų formos ir jų
tarimas: Mykolas, Rapolas, Gabrie—lius, Da-nie-lius,
ne Gab-rieli(u)s, Da-ni-eli(u)s. Gyvojoje kal
boje neprigiję bibliniai vardai varto
tini pagal jų klasikinę formą:
E-ze—chi~elis,
Sa-la-ti-elis.
Liturginiame maldyne išspaus
dinti giedamieji tekstai yra sutikrin
ti su muzikais, todėl būtų prasminga
ir jų nekaitalioti. Pavyzdžiui, Visų
Šventųjų litanijoje yra du atsakai.
Vienas: libera nos, Domine - gelbėk
mus, Viešpatiel Antras: te rogamus,
audi nos - meldžiam Tave, išklausyk
mus\ Lotyniškai nepridėta Domine,
ir lietuviškai nereikia Viešpatie.
Rengiant Liturginį maldyną a. a. ku
nigas Petras Palšis atkreipė dėmesį,
kad, pridėjus Viešpatie, darosi sun
kiau giedoti ir klaidingai kirčiuoja
ma: išklausyk mus.
Kaip jau buvo kalbėta ir rašyta,
išskyrus keturias Romos didžiąsias
bazilikas (basilicae maiores), visos
kitos Lotynų apeigų bazilikos yra
mažosios bazilikos (basilicae minores), taigi nėra nė mažiausio reikalo
prie Vilniaus, Kauno, Marijampolės,
Žemaičių Kalvarijos ar Šiluvos bazi
likos įkyriai vis dar segti mažoji. Be
je, Romos Santa Maria Maggiore yra
Didžioji Švč. Marijos bazilika, o ne
Didžiosios Švč. Marijos bazilika. Mat
italai populiarias bažnyčias vadina
tiesiog jų titulinio šventojo vardu:
Santa Maria in Trastevere (Užtibrės
Švč. Marijos bazilika), San Paolo
fiiori le Mūra (Šv. Pauliaus bazilika
už Miesto sienų).
Sakramentinėje katechezėje tu
rime sužadėtinių parengimą Santuo
kai. Jaunavedžiai jie bus susituokę.

Skelbimai
ĮVAIRUS

IŠNUOMOJA
Netoli „DRAUGO"
išnuomojamas 2 mieg. butas.
„Living" ir „ D i n i n g "
kambariai, vonia, virtuvė.
Be gyvuliukų.
Tel.

773-582-5366

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

PASLAUGOS

Tel. 708-275-2070
NEKILNOJAMASIS TURTAS
COU>UKiU.

BPGVEbAGE

VIDA M.
SAKEVICIUS

t2)

Real E s t a t e C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardavimas

708 889-2148

Tvarkinga, vyresnio amžiaus
moteris, ieško
išsinuomoti šavaraus buto
Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599

w

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park.IL 60805
Tel. 708-424-8654773-581-8654

Inteligentui nesmagu, kai, atė
jęs į Bažnyčią kalėdaičių, randa
skelbimą: JPlotkelės gaunamos ten
ir ten", kaip prieš 80 metų.
Įsidėmėtini du veiksmažodžiai,
su kuriais dažnai klaidingai derina
mi linksniai: atstovauti ir atitikti.
Popiežius žemėje atstovauja kam:
Kristui. Seimo narys atstovauja
kam: savo rinkėjams. Popiežiaus
skelbiamas dorovės mokslas atitinka
ką: Evangeliją. Įstatymo projektas
atitinka ką: Konstituciją. Atsimin
kime: Atitiko kirvis kotą.
Skirkime dvi panašias formas:
vedamas ir vedinas. Atsimename
Rygiškių Jono gramatikos pavyzdį:
„Moteriškė ėjo vaiku vedina" (vesdamasi vaiką už rankutės). Kai išgirs
tame posakį „darbuojasi gražiausių
norų vedinas", suprantame, kad vei
kėjas vedasi savo gražiausius norus
už rankutės ar už virvutės (beje, prie
vedinas reikia įnagininko). Tikriau
siai laukiame, kad Bažnyčios ar val
stybės veikėjas elgtųsi gražiausių
norų vedamas.
Lotynų k. memoria, lenkų k.
pamięc reiškia ir atsiminimo galią atmintį, ir minėjimą, atsiliepimą
apie ką nors - atminimą. Kadangi
niekas neturime amžinos nei šventos
atsiminimo galios tai nekalbėkime
apie šventą ar amžiną atmintį, bet
apie šventą, gražų, garbingą velionio
atminimą ir švento, gražaus, garbin
go ir t.t. atminimo velionį, velionę.
Lietuviai turi gražią mirusiojo pa
minėjimo formulę: amžiną atilsį. Kai
kuriose vietose našlė mirusį vyrą pa
garbiai vadina: mano amžinatilsis...
Su gerbiamaisiais vertėjais no
rėčiau aptarti vieną naują reiškinį:

kur anksčiau Bažnyčios žmonių kal
bose ir raštuose būdavo žmonės,
dabar nuolat girdime vyrus ir mote
ris. Tai kovingųjų feminisčių nuopel
nas. Mat italų k. uomo, pranc. homme, angį. man reiškia ir žmogų, ir
vyrą (turbūt ir daugiau kalbų turi tą
patį). Todėl italės, prancūzės, anglės
ir t.t. šaukėsi skriaudžiamos, kad
Šv. Tėvas kalba „tik vyrams". Todėl
ir atsirado uomini e donne, hommes
et femmes, men and women. Atrodo,
lietuviškai ausiai nuolat kartojami
vyrai ir moterys labiau skiria abi
lytis negu vienija. Ar ne šilčiau ir
prasmingiau skambėtų
žmogus,
žmonės? Kai popiežius kalba vyrams
ir moterims, kokia jaunimo reakcija?
- „A, tai seniams"... Kreipimasis į
žmones lygiai artimas suaugu
siesiems ir jaunimui. Gal telieka vy
rai ir moterys vien ten, kur kalbama
apie atskirus vienos ir kitos lyties
asmenų uždavinius ar savumus, o
bendrumą geriau nusakys žmonės,
ar ne? Verčiame juk ne atskirus žo
džius, o posakius pagal jų prasmę.
Pasvarstykime.
Neturime kito leidinio, kuriame
būtų galima bažnytinės kalbos bei
stiliaus klausimais diskutuoti. Galgi
„Bažnyčios žiniose" bent retkarčiais
galėtų rastis Kalbos kertelė? Nors
nesvajojame ką nors nustebinti
sklandžia literatūrine kalba ir tai
syklingu kirčiavimu, tačiau sudar
kyta kalba kai kuriems skaitytojams
ir klausytojams užtemdo ir prasmin
gą turinį.
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC
„Bažnyčios žinios",
2006 m. Nr. 17

PALEMONO BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMO

JUBILIEJUS
Rugpjūčio 15 d. Palemono para siame minėjime apie bažnyčios sta
pijos tikintieji šventė dvigubą šven tybų pradžią, aukų rinkimą, sale
tę: Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ziečių bendruomenės paramą kalbė
iškilmę ir Švč. M. Marijos Rožan jo tuometinis parapijos klebonas
čiaus Karalienės bažnyčios pašventi kun. Krizantas Juknevičius, SDB.
nimo 10 metų sukaktį. Šv. Mišias už Parapijos iniciatyvinio statybos ko
parapiją kartu su svečiais, tarp ku miteto pirmininko pavaduotojas Al
rių buvo ir Čikagos arkivyskupo vi binas Daukšys papasakojo apie doc.
karas vyskupas Gustav Garcia-Sil- V. Taujenio norą matyti savo žemėje
ler, aukojo Kauno arkivyskupas bažnyčią ir Albinos Taujenytės pa
Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišių metu dovanotą 20 arų sklypą ir namą, pa
giedojo suaugusiųjų ir vaikų chorai, sidalijo įspūdžiais apie statybų eigą
ir priežiūrą.
eita Eucharistijos procesija.
Padėkoję dabartiniam parapijos
Po šv. Mišių arkivyskupui S.
TamkeviČiui padėkota už parapijos klebonui Massimo Bianco, SDB už
globą, parapijiečių vardu padėkos nuoširdų rūpinimąsi parapijos rei
žodis taip pat tartas bažnyčios staty kalais, susirinkusieji dalyvavo agabos komiteto pirmininkui Stanislo pėje.
vui Mačiuliui. Parapijos salėje vyku
BŽ

KANADA
• Anapilio sodyba Mississaugoje atšventė savo metinę šventę.
Buvo aplankytos kapinės, šventas
Mišias koncelebravo kun. V. Staške
vičius, prel. J. Staškevičius ir kun. J.
Šileika, OFM. Po religinių apeigų vi
si susirinko į parapijos salę, kur bu
vo pavaišinti. Prisikėlimo kredito
bankelio pirm. A. Simonavičius pa
sveikino ir įteikė Čekį. Po to buvo at
likta programa su dainomis.
• Toronto slaugos n a m ų
„Labdara" vadovavimą perėmė lietu
vė Vida Naruševičiūte-Proctor. Iki
šiol vadovavo nelietuvių kilmės mo
teris.
• Pranciškonai klierikai pra
leido keturias savaites su jaunimu
stovykloje „Kretinga" ir taip pat

pranciškonų vienuolyne Toronte.
Grįžo į Angliją toliau studijuoti fi
losofiją ir teologiją Canterbury uni
versitete. Ruošiasi priimti kunigys
tės įšventimus.
• Lietuvos vyresnysis virši
ninkas A. Solovjov, kriminalinės po
licijos valdininkas, lankosi Toronte,
pakviestas susipažinti su Kanados
kriminalinės policijos veikla.
• Ergo Project Glen Gould )(CBC) salėje įvyko koncertas, kuria
me dalyvavo smuikininkė Audronė
Šarpytė, kompozitorės — Žibuoklė
Marinaitytė, Veronika Krausaitė ir
iš Lietuvos atvykęs muzikas - fogotistas Šarūnas Kačionas.
Stasys P r a k a p a s
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Stuburo ir skausmo ligos I

LIETUVIŲ TELKINIAI

JONAS V.PRUNSK1S, M D
TERR1 DALIAS PRUNSKJS, MD
M A U N A K V. RAKA, M D

CLEVELAND, O H

PRISIMENAM
INŽ. MEČĮ KRASAUSKĄ
Sunku patikėti, kad j a u dveji
metai, kai mūsų telkinį paliko
inžinierius Mečys Krasauskas. Jo
liūdi žmona Elena, dažnai prisimin
dama kartu išgyventų dienų ryš
kesnius momentus, ir likusių draugų
bei pažįstamų grupelė. Prisimenu ir
aš, kiek arčiau jį pažinęs jau iš anks
tesnių dienų Čikagoje. Jis buvo nuo
širdus, atviras, pareigingas. Buvo įdo
mus pokalbiuose ir niekad nesiskųs
davo, net ir tada, kai jau akimis ne
galėjo įžiūrėti ir buvo priverstas pa
sikliauti klausa. J i s lengvai atpa
žindavo sutiktus žmones a r iš balso
intonacijos, ar eisenos žingsnių garso*.
Mečys Krasauskas gimė 1913 m.
kovo 1 d. Saulynės vienkiemyje,
pasiturinčių ūkininkų gausioje šei
moje: penki berniukai, dvi mergai
tės. Baigęs Troškūnų pradinę mo
kyklą ir Ukmergės gimnazijos šešias
klases įstojo į Aukštesniąją Kultūrtechnikos mokyklą. J ą baigęs, dirbo
Žemės ūkio ministerijos skyriuje.
Vėliau buvo paskirtas Kretingos
apskrities melioracijos skyriaus ve
dėju. Tais pačiais metais vedė Tel
šiuose gyvenančią Eleną Stulpinaitę. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
Keletą metų gyveno Vokietijoje.
1950 metais emigravo į JAV pas tetą
Čikagoje. Iš pradžių dirbo įvairius
darbus fabrikuose, o 1959 metais,
išlaikęs Illinois valstijos egzaminus
ir įgij§s registruoto inžinieriaus
diplomą, pradėjo dirbti inžinierium
prie kelių projektavimo," miesto
transportacijos skyriuje. Šioje vieto
je jis išdirbo iki pensijos amžiaus.
Sulaukęs 65 m. ?r pareiškęs, kad
„nedirbsiąs nė vienos dienos dau
giau...", paliko darbovietę ir per
sikėlė į Floridą, kur j a u turėjo įsigiję
nedidelį namą netoli jūros. Gyvenda
mas Čikagoje dainavo „Dainavos"
ansamblyje, talkino renginiuose ir
keletą metų administravo Lietuvių
inžinierių sąjungos leidžiamą mėne
sinį žurnalą „Technikos žodis".
St. Petersburg telkinyje Mečys
ir Elena greitai įsitraukė į visuo
meninį telkinio gyvenimą. Jie daina
vo chore, vaidino „Žibinto" pasirody
muose, talkino Lietuvių klubo ren
giniuose. Mečys n e t trejus metus
pirmininkavo Lietuvių Bendruome
nės apylinkei, išrinktas į LB Tarybą
ir dalyvavo visose to laikotarpio LB
Tarybos sesijose. Draugų įkalbėtas
bandė meškerioti, bet pagavęs žu
velę ir pamatęs, kaip ji kovoja kibire
norėdama iš jo iššokti, paleido ją
atgal į jūrą ir, pastatęs meškeres
garažo kampe, jų daugiau nepanau
dojo. Regėjimui susilpnėjus, pasi
traukė iš visuomeninės veiklos, bet
neapleido klubo. Jį kiekvieną sek
madienį matėme klube, su eilute ir
kaklaraiščiu, kaip tinka sekma-

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgln: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 S 2 2
M c r i e n r y : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
wwvvJliinoispain.com

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS ]. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠRDIES UGOS

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

Dantų gydytojai
DR

Vidaus ligos
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J O V I T A KERELIS
DANTg GYDYTOJA

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

EDMUNDAS VIZJNAS M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Ave. St 5 ir6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
^alancos oagai susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ZLIOBA, M.D
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
įonet IL 60435
Te!. 815-741-3220

Mečys Krasauskas

dienio ar specialios dienos proga.
Pasveikintas ir atpažinęs jį kalbi
nantį iš balso, linksmai įsijungdavo į
pokalbį apie dienos įvykius, lietu
višką veiklą. Žmonos Elenos, kuri
perskaitydavo jam įdomesnius
straipsnius, ir radijo transliacijų pa
galba jis būdavo gerai susipažinęs su
kasdieniniais įvykiais ir pasiekimais
šiame krašte bei Lietuvoje. Nesi
skųsdavo savo padėtimi, nepriimda
vo užuojautos žodžių. Maloniau jam
buvo paguosti kitus ar suteikti pa
tarimus, nei kalbėti apie savo ligą.
Klubas j a m buvo lygiai taip
pažįstamas, kaip ir jo namai. Žinojo,
kur durys, k u r baras, kur stalas,
prie kurio sėdėjo, pažinojo visus
kaimynus.
Mečys ir Elena buvo labai dos
nūs. Neturėdami savo vaikų, jie atvi
ra širdimi troško padėti kiekvienam
į vargą patekusiam asmeniui, ypač
jaunimui, siekiančiam mokslo. Jie
aukojo šimtais ir tūkstančiais dole
rių daugeliui organizacijų Amerikoje
ir Lietuvoje. Pavyzdžiui: Vaikų
namų išlaikymui Lietuvoje - 10,000
dol., Vasario 16 gimnazijai - 4,000
dol., Lietuvių fondui - 5,000 dol.,
Religinei šalpai - 2,500 dol., Lie
tuvių klubui - 1,000 dol. ir t.t. Ma
žesnėmis aukomis yra parėmę ir
remia įvairias labdaros ir kultūrines
organizacijas. Visa tai buvo daroma
su Mečio skatinimu ir jo pritarimu.
Šių metų spalio 29 d., sekma
dienį, Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfport, FL, bus aukojamos gedulingos
šv. Mišios už Mečio Krasausko sielą.
Visi, kurie pažinojo Mečį, yra kvie
čiami tą dieną prisiminti šį taurų
lietuvį patriotą ir, jei įmanoma, daly
vauti bažnyčioje, pasimelsti už jo
sielą.
Mečys Šilkaitis

MARGUTIS
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

14SO AM banga iš WCEV stoties
K L A U S Y K I T E A M E R I K O S L I E T U V I Ų RADIJO L A I D Ų
KIEKVIENĄ VAKARĄ

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

Tel. 773-476-2242

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

4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Surte 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-3260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

DETROIT, M l
LB Clevelando apylinkės
valdyba
Pirmininkas Algis Gudėnas,
vykdomasis sekretorius Gintas Aras,
iždininkas-Vincas Taraška, CPA,
kultūriniams reikalams Nomeda
Vucianienė, lituanistinis švietimas Vida Bučmienė, jaunimo reikalams
Andris Dunduras,
finansiniams
reikalams dr. Kristina Stankaitytė-Phillips ir sekretorė Rasa
Taraškienė.
Valdyba savo aplinkraščiu krei
pėsi į Cleveland lietuvius, kviesda
ma dalyvauti jos renginiuose: kon
certe spalio 7 ir spalio 14 d., spalio 8
d., sekmadienį, 10 vai. ryto Mišiose
pri-siminti ata Stasio Barzduko
10—jį. gimtadienį ir 25 metų mirties
sukaktį. Prisiminimo Mišiose giedo
jo „Exultate" parapijos choras, vado
vaujamas muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės.
Valdyba stengiasi išvystyti pla
tesnę bendruomeninę veiklą, prisi
dėti, esant reikalui, talkinti aplan
kant senelius, jiems šiek tiek padėti
susirgusiems ar susižeidusiems tau
tiečiams, nuvežti savo apylinkės
lietuvį į bažnyčią, kultūrinį renginį
ar pan., pasirūpinti gastroliuojančių
ansamblio narių nakvyne ir t.t.
„Laumių gijos*
Spalio 28-29 d. šeštadienį ir sek
madienį, 6 vai. Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje rengiama
dailininkės Nijolės Palubinskienės
meno darbų paroda ir Aldonos
Stempužienės CD „Pasakų sakalo"
sutiktuvės. Rengia Korp! Giedra.
Lietuvių parapijų ateiti
sprendžiant
„Clevelando diecezijoje didis
rūpestis: kaip atsiliepsime ir tinka
mai patarnausime tikintiesiems atei
tyje, kai Dievo ir žmonių tarnybai
pasišventusių žmonių - konkrečiai,
kunigų - greit ir žymiai sumažės?
Tas rūpestis ir pagimdė diecezijos
parapijų susigrupavimo („clustering") mintį. Tikimasi, kad sudarius
parapijų telkinius bus užtikrinta, jog
ir su mažesniu kunigų skaičiumi

žmonėms bus atnašaujama eucha
ristinė auka, teikiami sakramentai...
Tokia yra viltis...". Į šiuos diecezijos
užmojus įsijungiame ir mes, Dievo
Motinos parapija.
Bet mes esame lietuviška tau
tinė parapija. Kokiame parapijų
telkinyje liksime tuo, kuo esame, ir
kaip geriausiai atsiliepsime savo
misijai?
Šios parapijos vadovas klebonas
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, tra
diciniame žodyje „Mūsų žingsniuo
se", Nr. 24 (466) rašo, kad šiai para
pijai jau nuo 1974 metų vadovauja
jėzuitai, palaiko artimus ryšius su
šiame mieste esančiais jėzuitais,
John Carroll universitetu ir šalia
labai gyvai veikiančia Gesu parapi
ja. Pas juos daug kunigų, John
Carroll universitetui netiesiogiai
priklauso ir kun. G. Kijauskas. „Mes
gerai žinome Lietuvos jėzuitų pro
vincijos dėmesį šiai parapijai ir todėl
su viltimi žvelgiame į ateitį".
Kaip žinoma, iki š. m. spalio 1 d.
Cleveland diecezijos parapijos turėjo
pristatyti planus apie parapijų ben
dradarbiavimo galimybes. Spalio 1
d. Šv. Jurgio parapijos taryba savo
parapijiečiams pristatė tokių gali
mybių planus. Taryba siūlo: 1. ben
dradarbiavimą su Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos bažnyčia; 2.
susigrupavimą su kaimynystėje
esančiomis St. Andrew, St. Francis,
St. Casimir ir St. Philip Neri parapi
jomis, 3. užmegzti artimesnius ry
šius su Immaculate Heart of Mary
Parish, su kuria jau ilgus metus dar
niai bendradarbiauja.
Šv. Jurgio parapijos tarybą
sudaro: Antanas Bacevičius, Rūta
Degutienė, Algis Martinėnas, Larry
Stochl, Stephen Kristoff, Algirdas
Matulionis, Peter Rekstis ir Birutė
Vedegienė. Tokią informaciją Šv.
Jurgio parapija išspausdino ir savo
savaitiniame biuletenyje 2006.10.01.,
kur rašoma: „sekančių mėnesių bė
gyje sužinosime ir pradėsime įgy
vendinti vyskupijos Gyvastingojo
parapijos gyvenimo komiteto spren
dimus. Prašome, kad maldose prisi
mintumėte šią intenciją, kuri svarbi
tiek mūsų parapijai, tiek ir visai
vyskupijai".
V. Rociūnas

. •
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Literatūrinė popietė „Medicina ir literatūra"
Nors gražus rudeninis oras sek
madieni daugelį viliojo i Vidurio Va
karų apygardos ruošiamą smagią ge
gužinę, lankytojų netrūko ir Lietuvių
dailės muziejuje, kuriame vyko Ame
rikos Lietuvių rašytojų draugijos
(pirmininkė Stasė Petersonienė) or
ganizuota popietė ,,Medicina ir lite
ratūra". Vakaro dalyviai — gydytojas,
poetas, dailininkas Antanas Lipskis,
gydytojas, poetas, Įdomių darbų iš
medžio šakų, šaknų kūrėjas Jonas
Šalna ir gydytojas, rašytojas Rimvy
das Sidrys.
Kodėl medikai rašo? Kas skatina
imtis juos kūrybos? Kur žmoguje glū
di tas „kūrybos kipšiukas", verčiantis
po sunkios darbo dienos imti į rankas
plunksną, teptuką, kurti? Turbūt tai
žino tik Aukščiausiasis, o mes, mir
tingieji, galime tik džiaugtis, kad to
kių „kipšiuko" apsėstų žmonių atsi
randa.
Stasei Petersonienei atidarius
popietę, dr. Kazys Ambrozaitis prista
tė visus tris popietės „kaltininkus",
prisimindamas susitikimus su jais
jaunystės metais, studijų laikais, o ir
vėliau — jau šiapus Atlanto.
„Draugo" dienraščio vyr. redak
torė Danutė Bindokienė susirin
kusiems pristatė neseniai išleistą. A.
Lipskio knygą „Mėlynoji delčia", pa
žymėdama, kad tai jau penktoji šio
poeto knyga (pirmoji išleista 1989
m.). Eilėraščius iš šios ir anksčiau iš
leistų knygų perskaitė Jūratė Jan-

sužinojo, kad dailininkė prieš 10 me
tų iliustravo pirmąją dr. J. Šalnos
knygą „Nurimus banga".
Poetas dr. Vainis Aleksa susirin
kusiems pristatė dr. R. Sidrio knygą
„Lietuvis žvelgia i Orientą". Šioje
knygoje — kelionių aprašymai. Visus
klausytojus sužavėjo jaunoji skaitovė,
daktaro vaikaitė Vilija Aleksaitė,
gražiai paskaičiusi ištrauką iš kny
gos.
Atėjusius j popietę Lietuvių dai
lės muziejaus sienos pasitiko A. Lips
kio pastelinėmis spalvomis tapytais
darbais. Nuo sienų j žiūrovus žvelgė
pajacai, šokėjos, dailininko artimųjų
veidai, žiūrovų žvilgsni traukė peiza
žai. Prieš išvykdamas į savo parodos

atidarymą Lietuvoje Algimantas Kezys dar spėjo apžiūrėti parodą ir ją
aprašyti. Jo siųstą žodį popietės da
lyviams perskaitė Audra KubiliūtėDaulienė.
Muzikinę programą atliko solistė
Praurimė Ragienė ir pianistė Olivija
Urbonaitė.
Pasibaigus programai A. Lipskis,
J. Šalna ir R. Sidrys dėkojo Lietuvių
rašytojų sąjungos pirmininkei S. Pe
tersonienei už surengtą vakarą, nuo
širdų ačiū tarė savo artimiesiems,
gausiai susirinkusiems žiūrovams.
Susirinkę neskubėjo išsiskirstyti,
vartė knygas, prie vaišių stalo dar il
gai netilo kalbos.
Laima Apanavičienė

Lietuvių rašytojų draugijos p i r m i 
ninkė Stasė Petersonienė a t i d a - ;
popietę „Medicina ir literatūra

kauskaitė-Zubinienė.
Apie poeto dr. J. Šalnos kūrybą
kalbėjo poetė Julija Švabaitė-Gylienė,
pabrėždama, kad eilėraščių rašymas
kaip ir visa kūryba nėra lengvas dar
bas, tai skausmingas ir ilgas proce
sas. Kalbėtoja perskaitė poeto eilė
raščių, vienas jų -^ iš spaudai ruošia
mos ketvirtosios poezijos knygos. O
šių eilučių autorė, atėjusi \ popietę su
dailininke Nijole Šaltenyte, kurios
v

paroda šiuo metu vyksta Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre, netikėtai

Dr. Jonas Šaina su j o poezijos knygos „Nurimus Banga" iiiustratore dailininke
Nijole Šaltenyte.

"ooietes ..Vieaicma r literatūra'" daiy>:a; '..i kairei
Rimvydas Sidrvs •- c r. . r;ras Ša-ra.

•irtanai Los"...":;

n- Rimvydas Sidrys, jaunoji skaitovė Vilija Aleksaitė ir prelegentas Vainis
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Aleksa.

Naujausios Jurgos dainos
Lietuvos radijo stotis pasiekė
naujausia Jurgos daina „Aš esu tik
tai jei tu esi". Penktąją ir vėliausiąją
debiutinio Jurgos albumo „Aukso
pieva" populiariausia tapusią dainą
„Aš esu tiktai jei tu esi" dainininkės
gerbėjai gali išgirsti net penkiomis
skirtingomis versijomis. Radijo sto
tims pateiktas šios dainos įrašas savo
skambesiu skiriasi nuo esančio
albume, jame atsisakyta albumo ver
sijoje vyraujančių bosinių būgnų ir
džiunglių motyvų. Jurgos interneto
svetainėje www.jurgamusic.com
galima rasti specialią dainos versiją,
skirtą tik šio puslapio lankytojams.
Tuo tarpu dainininkės koncer
tuose apsilankę žiūrovai gali išgirsti
ir dar dvi jos atliekamas dainos „Aš
esu tiktai jei tu esi" versijas - su visa
grupe ir akustinę, vien tik pritariant
gitarai. Radijo stotyse iki šiol labiau
siai klausomais tapo keturi Jurgos
debiutinio albumo kūriniai - „Ne

bijok", „Saulė vandeny", „Aukso
pieva" ir „Galbūt". Šj albumą išlei
dusi firma M.R 3 tikisi, kad viena
gražiausių šio albumo dainų „Aš esu
tiktai jei tu esi" taip pat papildys šj
sąrašą. Geriausiu praėjusiais metais
Lietuvoje pripažintas albumas jau
parduotas per 17,000 vienetų tiražu.
Pristatydama praėjusių metų
rugsėjį išleistą albumą „Aukso pie
va", Jurga surengė per 70 pasiro
dymų. Prieš kelias savaites Vilniuje
„Forum Palace" rūmuose įvyko dar
vienas Jurgos koncertas, tapęs di
džiausiu solo koncertu per daini
ninkės karjerą. J šį specialų koncertą
buvo parduota per tūkstantį bilietų.
Spalio 17 d. Jurga nekantriai laukia
savo pasirodymo Didžiosios Brita
nijos karalienės Elžbietos II vizito
Vilniuje šventiniame koncerte Ro
tušės aikštėje. Šiame renginyje Jur
ga atliks dvi arijas iš miuziklų „Vel
nio nuotaka" ir „Ugnies medžioklė su

t-.

varovais .
Šiuo metu Jurga su savo grupės
gitaristu Romu Rainiu parengė spe
cialią akustinę programą, kurią pra
ėjusį savaitgalį pristatė Kauno klube
„Siena". Bilietai į šį pasirodymą buvo
išpirkti prieš mėnesį per kelias
valandas nuo prekybos jais pradžios.
Šis pasirodymas sulaukė tokio
publikos susidomėjimo, kad teko
paskelbti papildomą akustinio kon
certo datą „Sienoje" — lapkričio 10
dieną. Į šį koncertą bilietai buvo par
duodami dar sėkmingiau — kasoje jie
ištirpo per rekordiškai trumpą laiką
— 25 minutes.
Pristačiusi naujausią savo kūrinį
„Aš esu tiktai jei tu esi", Jurga keti
na daugiau dėmesio skirti naujoms
dainoms. Kelis naujus kūrinius jau
dabar galima išgirsti apsilank'us
Jurgos koncertuose.
Laura Jankauskaitė

Dainuoja Jurga.
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Mylimo brolio

AtA
ROMO BILIŪNO

AtA
ROBERTAS
ČEPELĖ

netekus, užjaučiame ir liūdime kartu su fil. dail.
ZITA SODEIKIENE ir visais artimaisiais.
Akademinio Skautų Sąjūdžio
Vydūno fondas

TARĖSI PEDAGOGAI
Atkelta iš 4 psl.
Tai Irena Kiudulienė, mokytoja
metodininkė, turinti dvidešimties
metų pedagoginio darbo stažą,
atvykusi iš Mažeikių rajono, ir Ona
Druseikaitė, atvykusi iš Šiaulių.
A. Bartnikas supažindino su
renginiais, kurie bus organizuojami
šiais mokslo metais. Lapkričio mė
nesį įvyks tradicinis vaikų muzikos
festivalis „Skambėk skambėk, lietu
viška dainele". Su festivalio nuos
tatais supažindino mokytojas A.
Karmilavičius.
Šiemet gruodžio mėnesį pirmą
kartą organizuojama viktorina „Prie
etnokultūros lobyno". Jos tikslas —
ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius,
skatinti moksleivius labiau domėtis
savo regionu, Mažosios Lietuvos
etnokultūra. Apie viktoriną kalbėjo
mokytoja I. Kiudulienė.
Lapkričio 24-25 d. Karaliau
čiaus krašto lietuviškų ugdymo
įstaigų mokytojai rinksis į konferen
ciją, kurią organizuoja Mokytojų
asociacija ir Karaliaučiaus I. Kanto
universitetas. Konferencija skirta F.
Kuršaičio 200—osioms gimimo me

tinėms. F. Kuršaitis studijavo Kara
liaučiaus universitete, tapo protes
tantu kunigu, lietuvių kalbos semi
naro vedėju, universiteto profesoriu
mi. Dideli jo nuopelnai kalbotyros
srityje. Ypač reikšminga jo gramati
ka ir žodynas, didžiausias 19 a. litu
anistinis veikalas.
Asociacijos pirmininkas pasi
džiaugė, kad Tilžėje prie 2-osios
vidurinės mokyklos atidaryta 1-oji
ir 2—oji klasės su lietuvišku kompo
nentu. Šių klasių veiklą remia Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Mažosios Lietuvos
lietuvių draugija Čikagoje.
Taip pat buvo papildyta lietuvių
kalbos fakultatyvų programa etno
kultūros klausimais. Visose mokymo
įstaigose, kaip ir kasmet, bus šven
čiamos Šv. Kalėdos.
.Tokie renginiai planuojami lie
tuviško ugdymo įstaigose šiais me
tais. Laukia nemažai įvairių darbų,
puoselėjant lietuvybę Karaliaučiaus
krašte.

Nuliūdusi šeima

AtA
Pulkininkui ROMUI B I L I Ū N O
mirus, jo žmonai NIJOLEI ir jos šeimai, jo seserims
ČILEI MITKIENEI ir ZITAI SODEIKIENEI bei jų
šeimoms, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Danguolė ir Vitkoras Lipiniai

Margumynai
1

_ _ a E 3

A. E. Bukontienė

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakalaitė
Hundred thirty seventh lesson.
(Handred thiori seventh lesan) —
Šimtas trisdešimt septinta pamoka.
Nasty weather. (Nesti uether) —
Bjaurus oras.
The weather is so nasty this
morning, 1*11 have to get the
rain coats and rubbers for the
kids. (Tha uether iz sou nesti this
morning, ail hev tū get tha rein
couts ęnd rabers for tha kids) — Sį
rytą oras toks bjaurus, aš turėsiu
paimti vaikams lietpalčius ir
guminius botus.
Do your kids walk to school? (Dū
jūr kids uok tū skūl) — Ar tavo
vaikai pėsti eina i mokyklą?
No, they take the school bus.
(Nou, thei teik tha skūl bas) — Ne,
jie važiuoja mokyklos autobusu.
They shouldn't get wet going to
school on a bus. (Thei šudnt get
uet going tū skūl an a bas) —
Važiuodami į mokyklą autobusu, jie
neturėtų sušlapti.
They have to walk two blocks to
the bus stop, and then wait for
the bus. (Thei hev tū uok tū blaks
tū tha bas stap, ęnd then tū ueit for
tha bas) — Jie turi du blokus nueiti
iki autobusų stoties, o tuomet
palaukti autobuso.

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Tėtuką, kurio netekome 2001
m. spalio 17 d.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą
dieną prisiminti velionį Robertą savo maldose.

You could drive them to the bus
stop. (Jū kud džraiv them tū tha bas
stap) — Galėtum juos nuvežti iki
autobusų stoties.
Yes, but I have to leave for work
before they leave for school.
(Jes, bat ai hev tū lyv for uork bifor
thei lyv for skūl) — Taip, bet aš
turiu išvažiuoti į darbą, prieš jiems
išvažiuojant į mokyklą.
Couldn't you ask the neighbors
to drive them? (Kudnt jū ęsk tha
neibors tū džraiv them) — Ar ne
galėtum paprašyti kaimynų, kad
juos nuvežtų?
I don't want to impose on them,
besides, all my children's
friends walk to the bus stop, no
matter what kind of weather. (Ai
dont uant tū impouz an them,
besaids oi mai čildrens frends uak tū
tha bas stap, nou męter uat kaind af
uether) — Aš nenoriu jų apsunkinti,
be to, visi mano vaikų draugai pėsti
eina iki autobusų stoties, nepaisant,
koks oras.
Then of course you have to protect them from the rain and
cold. (Then af cours jū hev to protekt them from tha rein ęnd kold) —
Tokiu atveju, be abejo, turi juos
apsaugoti nuo lietaus ir šalčio.

Laimingos ir nelaimingos pasaulio šalys
Anglų mokslininkai sukūrė pa Austrija, Islandija, Bahamai, Suo
saulinį „laimės žemėlapį". Jie apiben mija, Švedija, Butanas, Brunėjus ir
drino 100 tarptautinių organizacijų Kanada. Tai nedidelės šalys, bet
tyrimų duomenis. Norėdami surasti žmonėms čia gyventi ramu ir patogu.
pačius laimingiausius Žemės gyven Stiprus gyventojų kolektyvizmo ir
tojus, mokslininkai apklausė žmones vienybės jausmas, taip pat tolygi
iš 178 šalių.
gyvenimo tėkmė - štai kas priverčia
Visi apklaustieji tvirtino, kad žmones pasirinkti tokias šalis, o ne
pagrindinės laimės sąlygos yra: JAV (23-ioji vieta), Anglija (41-oji)
prieinama ir geros kokybės sveikatos arba Japonija (125-oji).
apsauga, švietimas, taip pat gyveni
Patys nelaimingiausi žmonės
mo gerovės augimas. Keista, bet gyvena Rusijoje - 167-oji vieta iš 178
tokios klestinčios šalys, kaip JAV šalių. Dar sunkesnis gyvenimas uk
Anglija ir Vokietija, nepateko i pačių rainiečiams (174-oji), moldavams
laimingiausių šalių dešimtuką.
(175-oji). Paskutinę vietą laimės
Laimingiausios šalies titulą pel reitingo sąraše užima Kongo De
nė Danija. Be to, Siaurės Europą mokratinė Respublika, Zimbabvė ir
apskritai galima pavadinti vienu iš Burundis - šalys, kuriose nuolatos
laimingiausių planetos regionų. Į kariaujama.
pirmą dešimtuką pateko Šveicarija,
BNS

Teta nesugebėjo balsuoti
Neraštingumas ir nemokėjimas
naudotis modernia technika privedė
prie to, kad Brazilijos prezidento
Luizo Inacio Lula da Silvos teta ne
sugebėjo pabalsuoti už savo sūnėną.
77 metų Corina Guilhermina da
Silva nemokėjo naudotis modernia
balsavimo sistema ir per klaidą anu
liavo savo balsą.
Tetulei sakė įvesti sąrašo numerį
„13", kad būtų atiduotas balsas už L.
I. L. da Silva. Tačiau ilgai mąsčiusi
prezidento teta kažkodėl įvedė skai
čių 38. Sistema pranešė, kad tokio
numerio sąraše nėra, bet moteris dar
kartą paspaudė mygtuką, dėl to jos

P r e n u m e r u o k i m e ir s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą !

balsas buvo anuliuotas.
Brazilijos prezidento tėvo sesuo
C. G. da Silva gyvena skurdžiausioje
šalies Pernambuko valstijoje esan
čiame Kaeteso miestelyje, iš kurio L.
I. L. da Silvos šeima prieš 50 metų
išvažiavo i San Paulą ieškoti darbo.
C. G. da Silva gyvena su vyru ir
septyniolikmete dukra Ruth, kuriai
neleidžiama eiti į mokyklą. Ji kartu
su namiškiais turi dirbti kukurūzų
laukuose. Salia tetos ūkio gyvena ir
kiti prezidento giminaičiai, kurie taip
pat yra neraštingi.
BNS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
• 2 0 0 6 m. s p a l i o 13 d., p e n k t a d i e  ąuette Park. Kongresą rengia išeivi
nį, 7 vai. vak. Bočių menėje, Pasaulio jos katalikų organizacijas ir instituci
lietuvių centre (14911 127th Street, jas apjungianti Amerikos Lietuvių
Lemont, IL) ir spalio 14 d., šeštadie Romos katalikų federacija, šiemet
nį, 7 vai. vak. Jaunimo Centro kavi švenčianti savo šimtmetį. Katalikų
nėje (5620 S. Clafemont Ave., Chi- federacija buvo įkurta 1906 metais
cago, IL) jaunosios kartos lietuvių ki Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
no menininkų trumpametražiniai so renginiuose bus paminėtas federa
vaidybiniai filmai: „Čia iš ten", rež. cijos veiklos šimtmetis, federacijos
Kęstutis Gudavičius, vaidina Erica įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava"
Jennings iš SKAM£ 2002; „Painia 50-metis ir 40 metų nuo Federacijos
va", rež. Vytautas Dambrauskas, vai iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios
dina Andrius Kaniava iš Keistuolių Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wateatro ir Algis Ramanauskas-Greitai, shington, įrengimo.
2005; „Pakeisk plokštelę", rež. Kris
tina Buožytė, vaidina Aldona Bendo- • L i e t u v i ų k a t a l i k ų federacija
riūtė, Šarūnas Puidokas, 2005; „Lie pagal turimus sąrašus yra išsiuntusi
tuviškos grožybės", rež. Simonas Aš- pakvietimus į Katalikų federacijos
kelavičius, vaidina Ramūnas Cicė kongresą, kuris įvyks spalio 21-22
nas, Leonardas Pobedonoscevas, 2005; dienomis Čikagoje. Žmones, kurie ne
„Bilietas į Bahamus", rež. Martiną gavo pakvietimų, bet norėtų dalyvau
Jablonskytė, 2005; „Giminės bruo ti kongrese, prašome kreiptis į Fede
žas", rež. Silvija Vilkaitė, 2005. Pa racijos būstinę „Draugo" patalpose,
siteiravimui: 708-839-9022; altv@ 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.
comcast.net
Tel. 312-327-1340 arba 708-9971861. Fax: 312-346-5640, e-paštas:
• V i r g i n i j a P a p l a u s k i e n ė , K a u n o LRCFA@aol.com
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus Lietuvių išeivių skyriaus vedėja, • P r e l a t a s Edis P u t r i m a s , Lietu
atvyko į Čikagą. Jai galima paskam vos vyskupų įgaliotinis, atvyksta į
binti tel. 708-599-3472. V Paplaus Lietuvių katalikų federacijos kon
kienė bus pagrindinė kalbėtoja rašy gresą ir skaitys pranešimą apie lietu
tojo Antano Vaičiulaičio minėjime, vių išeivijos apaštalavimą. Kongreso
kuris įvyks spalio 15 d., sekmadienį, akademinė programa vyks spalio 21
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie d. Čikagoje, Maria gimnazijos salėje.
juje, Lemonte. Minėjime dalyvaus Įėjimas iš kiemo pusės. Tel. pasi
rašytojo duktė Joana Vaičiulaitytė- teiravimui: 312-327-1340 arba 708Buivienė, kuri pasidalins savo prisi 997-1861. Fax: 312-346-5640, e-paš
minimais apie savo tėvą, vieną žy tas: LRCFA@aol.com
miausių XX amžiaus Lietuvos rašyto
jų. Rašytojas A. Vaičiulaitis nebuvo
• S p a l i o mėnuo — BALFo mė
svetimas ir išeivijoje, jis aktyviai da nuo. Jau daug metų šis mėnuo skiria
lyvaudavo lietuviškuose renginiuose, mas paremti BALFo šalpos darbą au
mielai lankydavosi lietuvių telkiniuo komis. Dar daug vargstančiųjų yra
se. Maloniai kviečiame visus apsi- Lietuvoje, ir kiek ištekliai leidžia
lankyti vieninteliame Čikagos apy BALFas stengiasi su savo šalpa pa
linkėse rengiamame rašytojo minėji siekti bent pačius neturtingiausius,
me ir kartu prisiminti rašytoją ir ap ypatingai nelaimių ir vargo prispaus
žvelgti jo kūrybinį palikimą. Ruošia tas šeimas, vienišus senelius, gyve
JAV LB Kultūros taryba.
nančius kaimuose, provincijos mies
teliuose. BALFo suteikta šalpa nors
• S p a l i o 15 d., sekmadieni, 12 vai. šiek tiek palengvina kasdieninių trū
p.p. Jaunimo centro kavinėje vyks kumų naštą, o parodyta broliška
muzikinė popietė. Pianistas Rimtenis užuojauta atneša šviesesnių vilčių.
Šimulynas fortepijonu atliks S. Aukas galite siųsti Centro įstaigos,
Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy kuri yra įsikūrusi „Draugo" pastate,
kūrinius. Centro valdyba maloniai adresu: BALFas, 4545 W 63rd Street,
kviečia apsilankyti kavinėje ir pasik Chicago, IL 60629.
lausyti koncerto.
• Č i k a g o s Lietuvių o p e r a lapkri
• T ė v a s A n t a n a s S a u l a i t i s , SJ, čio 18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jau
naujasis Pal. J. Matulaičio lietuvių nimo centro didžiojoje salėje (5600 S.
katalikų misijos dvasiškis ir adminis Claremont Ave., Chicago) rengia
tratorius, susipažins su misijos na tradicinį Operos pokylį. Meninę dalį
riais spalio 15 d., sekmadienį, po 11 atliks operos solistė Nida Grigalavi
vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje. čiūtė ir Operos choras. Čikagos ir
Tėvą A. Saulaitį, SJ, pristatys tarybos apylinkių lietuviai kviečiami savo
pirmininkas Romas Fabijonas. Visus dalyvavimu puotoje prisidėti prie
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
kviečiame atvykti.
vienes vietas ir stalus galite už
• L i e t u v o s D u k t e r ų d r a u g i j a spa sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima
lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot" pokylių Urbonavičienė) arba tel. 708-429salėje (8624 W. 95th Street, Hickory 9764. Auka — 35 dol. asmeniui.
Hills) rengia „Rudens pietus". Bus
skani vakarienė, loterija, muzikinę
Skelbimas
programą atliks Algimantas Barniškis. Stalus ar pavienes vietas pra
Namams pirkti paskolos
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W.
duodamos mažais mėnesiniais
71st. Street) arba tel. 773-925-3211
budėjimo dienomis (nuo trečiadienio
įmokėjimais ir prieinamais
iki penktadienio) nuo 10 vai. r. iki 2
nuošimčiais. Kreipkitės \
vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel.
Mutual Federal Savings,
708-599-5727 arba 708-499-4845.
2212 West Cermak Road.
Visi labai laukiami.
• A m e r i k o s lietuvių katalikų
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis
Čikagoje, Maria gimnazijoje Mar-

Tel. (773) 847-7747.
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773 585-9500

Ambasadorius Stephen Mull
dalyvaus „Draugo" pokylyje
Ambasadorius Stephen Mull,
neseniai baigęs savo JAV ambasado
riaus kadencija Lietuvoje, bus gar
bes svečiu ..Draugo' pokylyje, kuris
vyks spalio 2 l d . , šeštadieni, 6 vai.
v. Willowbrock ,Ballroom*' salėje,
8900 S. Archer Ave. Buvęs ambasa
dorius šiuo metu eina aukštas pa
reigas JAV valstybės departamente
Politinių ir karinių reikalų skyriuje.
S. Mull daug šilumos ir dėmesio
skyrė Lietuvos reikalams, yra pra
mokęs lietuvių kalbos.
„Draugas" džiaugiasi, kad toks
garbingas svečias dalyvaus dien
raščio metinėje šventėje.
Stephen Mull

Bilietus galima įsigyti „Draugo" raštinėje, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629, tel. 773-585-9500 arba
paskambinus Draugo tarybos nariui Vaclovui Momkui
tel. 773-925-6193.
Maloniai kviečiame visus atvykti j „Draugo" pokyl}-

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave, Chicago, I I
60636, vyksta dailininkės Nijolės Šaltenytės grafikos darbų paroda „Mano
laiškai tau". Paroda, galite aplankyti kasdien, išskyrus pirmadieni Ir antra
dieni nuo 12 vai. p.p. iki 6 vai. v.
Laimos Apanavičienės nuotraukoje N. Šaltenytė prie savo grafikos darbo.

RŪPESTIS MOKINIŲ SVEIKATA
Antradienį priimtas IL valstijos
įstatymas, kuris draudžia pradžios ir
vidurinėse mokyklose pardavinėti
maisto produktus (Snacks), kuriuose
gausu riebalų, cukraus ir cholestero
lio. Šis įstatymas negalios aukšto
siose mokyklose. Mokiniams siūloma
pardavinėti daugiau sulčių, varškės
produktų, daržovių. „Paklauskit bet
kurį tėvą, ar jis nori, kad jo vaikai
mokyklose gertų gazuotus gėrimus ir
valgytų saldainius, ir jie atsakys —
ne", — sakė Rod Blagojevich antra
dienį vykusiame susirinkime.
DAR NE VĖLU
UŽSIREGISTRUOTI
BALSAVIMAMS
Illinois gyventojai iki spalio 24 d.
dar gali užsiregistruoti balsavimams.
Užsiregistruoti balsavimui galima

tik miesto centre — the State Board
of Elections.
Balsuoti jie galės arčiausiai na
mų esančioje balsavimo apygardoje
arba elektroniniu paštu.
NAUJOS PRIEMONĖS
GREIČIUI REGULIUOTI
Čikagos gyventojai turi pagal
voti, ar verta keliuose viršyti greitį
arba nesustoti prie ženklo „Stop",
mat miesto policija įsigijo lazerinių
prietaisų, kuriais, sėdėdami mašino
je, gali nustatyti Jūsų važiavimo grei
tį. Šių prietaisų negali užfiksuoti
radarai, kuriuos greitį mėgstantys
vairuotojai turi savo mašinose. „Pa
sibaigė laikai, kai vairuotojai nu
sipirkdavo radarus, juos įsistatydavo
savo mašinose ir galėjo žinoti, ar
netoliese yra policijos mašina", —
sakė Tom Allen. Nuo matavimų pra
džios jau skirta per 1,8000 baudų
greitį viršijusiems vairuotojams.

