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Ieškoma būdų informacijai išgauti
Vilnius, spalio 23 d. (BNS) — lamentarų pavardė.
Vienas iš klausimų, į kurį turi at
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
sakyti
Seimo komitetas — dėl morabos komitetas (NSGK) ieško būdų,
kaip gauti Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) pažadėta, tačiau vė
liau atsisakytą teikti informaciją apie
galimus aukštų pareigūnų korup
cinius ryšius.
„Ieškom būdų, kaip protingai
gauti informaciją, kuri komitetą do
mina, ir surasime būdus. Teisininkai
dirba ir ieško tų būdų, atrodo, bus su
rasti tam tikri kompromisai, kadangi
yra įvairių formų gauti informaciją,
kuri domina komitetą", — pirmadie
nį po NSGK posėdžio sakė komiteto
vadovas Algimantas Matulevičius.
Praėjusią savaitę tarp VSD ir
NSGK įsižiebė konfliktas, kai ko
mitetas nesulaukė pažymų apie auk
štų pareigūnų galimus korupcinius
ryšius.
Parlamentarus tuomet papiktino
ne pats faktas, jog atsisakyta pateikti
medžiagą, o forma, kaip tai padaryta.
„Perdavus neįvertintas atskirų
departamento pareigūnų surinktas
žinias ar net nepatikrintą informaci
ją, tolesnis objektyvus tyrimas nebus NSCK k o m i t e t o vadovas Algimantas

Praėjusią savaitę žiniasklaidoje
pasirodė pranešimų, esą VSD sugau
tas „kurmis" — šios tarnybos kontr-

Siame

numeryje:

Matulevičius.
Eltos nuotr.
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įmanomas. Šiose konkrečiose pažy
mose esanti operatyvinė informacija
gali paliesti kai kuriuos įtakingus
Seimo opozicijos ir pozicijos politinių
partijų narius bei jų rėmėjus, valsty
bės pareigūnus. Bet ar tai bus tiesa?
Nebus tiesa, kol neįrodyta, o jei bus
atskleista, gali būti ir neįrodoma", —
kreipimesi rašė A. Pocius.
Dėl šio laiško VSD vadovas susi
laukė griežtos kritikos iš komiteto —
kreipimasis įvertintas kaip šantažas,
bandymas daryti spaudimą, gąsdi
nant, esą pažymose šmėžuoja ir par

linio klimato departamente. Pasak A.
Matulevičiaus, išvažiuojamuose posė
džiuose keliskart per savaitę VSD
lankęsi komiteto pareigūnai susida
rė įspūdį, jog moralinė atmosfera de
partamente — nekokia.
Tačiau, pasak NSGK vadovo, rei
kia įvertinti ir tai, jog nervinę įtampą
sustiprina tiek komiteto tyrimas, tiek
paties departamento pastangos išsi
aiškinti vadinamąjį „kurmį", n u 
tekindavus} politikams slaptą infor
maciją.

Be vadovo liko / „/ •M - 1 / / ir
Vilnius, spalio 23 d. (BNS) —
Šeštadienį tragiškai žuvus radijo
stočių grupės savininkui Hubertui
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Hubertas Grušnys

Grušniui, be vadovo liko radijo stotys
„M-1" ir „M-1 plius".
Tuo tarpu kitoms grupei pri
klausančioms stotims „Lietus", „La
kina" ir „Raduga", kurių savininkas

//

VSD veiklos tyrimą atliekantis
komitetas išvadas įpareigotas pateikti
iki gruodžio 1 dienos.
Iniciatyvos imtis parlamentinio
tyrimo kilo, kai rugpjūčio 23 d.,
iškritęs per viešbučio langą Breste,
žuvo saugumo karininkas V Pociū
nas, dirbęs Lietuvos konsulate Gar
dine. Žiniasklaidoje tuomet pasirodė
kontroversiškų šio tragiškio įvykio
versijų, kuriose kvestionuoti ir šalies
saugumo departamento vadovybės
sprendimai.

M-1 plius / /

buvo H. Grušnys, vadovauja kiti as
menys.
Radijo ir televizijos komisijos
duomenimis, bendrovės M-1, transli
uojančios programas „M-1" ir „M-1
plius", savininkė yra H. Gruš-nio
dukra Ramunė Grušnytė.
Programos „M-1", „M-1 plius" ir
„Lietus" transliuojamos daugelyje
šalies miestų, o „Laluna" ir
„Raduga" — tik Klaipėdoje.
Bendrovės
„TNS
Gallup"
duomenimis, visoms šioms radijo sto
tims Lietuvoje vasarą teko daugiau
nei 28.6 proc. vidutinės radijo audi
torijos pagal klausytą laiką.
45-erių H. Grušnys žuvo, kai jo
pilotuojamas dvivietis lėktuvas
nukrito Prienų rajone esančiame Po
ciūnų aerodrome. Vienas skridęs
H.Grušnys mirė iš karto.
H.Grušnio 1989 metais kartu su
verslo partneriu įsteigta radijo stotis
„M-1" tapo pirmąja privačia radijo
stotimi ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų
Europoje.

žvalgybos valdy•h o s dršininkas Vytautas Damulis.
A. Pocius, praėjusią savaitę dėl
kilusio konflikto su NSGK iškviestas
į Seimą, parlamento salėje sulaukė
klausimų, ar nedaromas spaudimas
komitetui liudijantiems departamen
to pareigūnams.
VSD vadovas tai paneigė, duo
menų, jog departamento darbuotojai
spaudžiami „teisingai" atsakinėti
tyrėjams, sako neturintis ir komite
tas.

• Sveikatos klausimais.
•JAV prezidentas
p a g a l i a u praregėjo.
•JAV LB XVIII Tarybos
pokylyje pagerbtas
JAV politikas.
•Lietuvių telkiniuose.
•Mūsų daržai ir
darželiai.
•Iš Lietuvos Vyčių
veiklos.
•Kas naujo Brighton
Parke.
•Poezijos ir dailės
vakaras.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.742 LT
1 EUR — 3.452 LT

Lietuva priimta į
Europos kraujo
aljansą
Vilnius, spalio 23 d. (BNS) —
Slovėnijoje vykusiame Europos krau
jo aljanso renginyje Lietuva, atsto
vaujama Nacionalinio kraujo centro
(NKC), tapo pilnateise šios organiza
cijos nare.
Į Europos kraujo aljansą priima
mos tos Europos Sąjungos (ES) šalys,
kuriose išvystyta kraujo tarnyba ir
veikia viena stipri kraujo tarnybos
institucija, įgyvendinanti kraujo tar
nybos politiką konkrečioje šalyje.
„Tai, kad Lietuva tapo šios orga
nizacijos nare — neabejotinas Lie
tuvos kraujo tarnybos įvertinimas",
— teigė NKC direktorius Vytenis
Kalibatas.
Lietuvoje NKC vykdo veiklą di
desnėje šalies teritorijoje ir per me
tus surenka per 55 tūkst. kraujo donacijų - apie 60 proc. visų donacijų
Lietuvoje.

> m a m

+
*

W H O
M > na

t*
as v > td
o to

o o
Z

H
<

>
50

m

H *Ą

m

C'l

K >

> O

M
t»

s

O %
2 O O O

v»

o
o o

>
"O
m

oi

I

O
O
Z

o
H
O
m
r>
<

* w

o
u»
o
t

M
to

r.j

O
M
C3
-J

*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
*
*
*
O
50
M

O
H

H

M
m
o
>

o
n

i

O
a»

O

«*

n
•o
-.

JT

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

o

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

N)

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

*

3g W

m

8

•

UI

t

<S\

D R A U G A S , 2 0 0 6 m . s p a l i o 24 d., a n t r a d i e n i s
musiam per cezario pjūvį prisitaikyti gi temperatūros, šviesos, lietimo dir
prie aplinkos dar sunkiau. Tokiems giklių kaita. Cezario pjūvis kai ku
mažyliams užsitęsia kraujotakos riais atvejais lieka vienintelė galimy
adaptacija, virškinimo traktas užsė- bė vaikui išvysti pasaulį, bet iš jo ati
jamas nenatūralia flora, pasitaiko mama jam taip reikalinga energija.
smegenų pažeidimų, sutrinka virški Manoma, kad vaikams, gimusiems
nimas. Tokie kūdikiai dažniau linkę per cezario pjūvį, nereikia sukaupti
sirgti infekcinėmis ligomis", - aiški jėgų, kurios būtinos gimimui, todėl
Cezario pjūvis, kaip ir bet kurios na neonatologė N. Vezbergienė.
vėliau gyvenime jie pristinga ryžto
kitos chirurginės operacijos, nėra
Mokslininkų jau įrodyta, kad kovojant su sunkumais. Yra teorijų,
toks nepavojingas. Po operacijos gali
naujagimiams, gimusiems per ceza kad tokie vaikai neturi savisaugos
kilti įvairiausių sveikatos sutrikimų,
rio pjūvį, dažniau pasitaiko kvėpavi instinkto, o atlikus cezario pjūvį pa
tokių kaip kraujavimas, gimdos ir
mo takų sutrikimų, neretai jiems tai tirtas šokas turi didelę įtaką kūdikio
žaizdos infekcija, šlapimo takų ir žar
komas dirbtinis kvėpavimas. Pasak raidai.
nų pažeidimas, trombų embolija,
Įvairių šalių tyrėjai iškėlė hi
gydytojos N. Vezbergienės, kadangi
anesteziologinės komplikacijos. Ope
prieš operaciją gimdyvei leidžiama potezę, kad akušeriai ginekologai,
ruojant 10 kartų dažniau, nei gim
nuskausminamųjų, slopinama kūdi dirbantys universitetinėse ligoninėse
dant natūraliai, pažeidžiami šlapim
kio centrinė nervų sistema, dėl šios ir neturintys asmeninės natūralaus
takiai. Taip pat sunkesni gali būti kiti
priežasties pirmas įkvėpimas įvyksta gimdymo patirties, dažniau linkę ma
operuotos moters nėštumai ir gimdy
vėliau nei natūraliai gimusių vaikų. nyti, kad moterys turi teisę rinktis
mai.
Todėl daugelis „cezariukų" pirmaisi gimdymo būdą, ir yra pasirengę at
KMU Akušerijos ir ginekologijos ais savo gyvenimo metais kenčia dėl likti CPO.
klinikos daktarė profesorė Rūta kvėpavimo takų sutrikimo sindromo.
Paradoksalu, tačiau atlikus ap
Nadišauskienė patvirtina, kad daugė Prie jų kabinasi įvairiausios kvėpavi klausas paaiškėjo, kad apie 90 proc.
ja moterų, kurioms atliekama cezario mo takų infekcijos, o bandant išvengt natūraliai gimdžiusių rinktųsi tokį
operacija. Dalis tokį gimdymo būdą komplikacijų jie „maitinami" antibi pat gimdymo būdą ir tik apie 30 proc.
priverstos rinktis dėl objektyvių prie otikais.
norėtų būti operuojamos. Pasak pro
žasčių, pvz., sergančios sunkiu cuk
Vaisiaus plaučiai yra užpildyti fesorės R. Nadišauskienės, jau paste
riniu diabetu, sunkiomis širdies li
skysčiu ir gimstant natūraliai tas bėta, kad moterys, kurios pačios ir jų
gomis, dirbtinai apvaisintos. Kitos
skystis tiesiog išbėga pro nosytę ir vyrai per nėštumą daug skaito apie
moterys tiesiog bijo gimdymo skaus
burnytę. Gimstant per cezario pjūvį gimdymą, lanko paskaitas bei sąmo
mo.
reikia kur kas daugiau pastangų ir ningai tam ruošiasi - kur kas daž
laiko, kad skystis būtų pašalintas, - niau pagimdo natūraliu būdu.
Ignoruojama operacijos žala
Pasaulio sveikatos organizacija
dėl to tokiems vaikams ir išsivysto
gimdyvei
kvėpavimo takų sutrikimo sindro griežtai nepritaria, kad cezario pjūvis
būtų atliekamas vien tik dėl to, kad
mas.
Profesorė R. Nadišauskienė įsi
Gimdymo takais gimęs vaikas jo pageidauja moteris.
tikinusi, kad šiandieną tikrai galima adaptuojasi pamažu, o atlikus pjūvį
efektyviai nuskausminti natūralų jis staigiai ištraukiamas ir visai ne
Dalia Jankaitytė
gimdymą visose gydymo įstaigose, o pasirengęs patenka į kitą erdvę: štaiAlfa.lt
visuomenėje šiuo metu paplitusią
nuomonę, kad gimdyti atliekant ce
DRAUGAS
zario pjūvį yra saugiau, ji paneigia:
(USPS-161000)
„Iš tiesų pati operacija šiais laikais
THE L I T H U A N I A N W O R L D W I D E DAILY
yra labai saugi, tačiau jokiu būdu ne
Published daily except Sundays and Mondays,
užtikrina visiškai sėkmingos baig
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
ties motinai ir naujagimiui. Jau įro
observance of legal Holidays as well as Dec.
dyta, kad daugėjant cezario pjūvio
26th and |an. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
operacijų kūdikių nemiršta mažiau".
60629-5589.
Profesorė aiškina, kad po cezario
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
operacijų kyla kur kas daugiau po
Periodical ciass postage paid at Chicago, IL and
gimdyminių infekcinių komplikacijų,
additional mailing offices.
Blogai, jei gydytojas ligoniui pa
Subscription Rates: $120.00.
dažnai placenta įauga į randą apsun sako: liga nepagydoma. Žmogus susi
Foreign countries $135.
kindama būsimus nėštumus, mažėja taiko, nebeieško, nebesistengia pa
Postmaster: Send address changes to
galimybių gimdyti natūraliai. Medikė dėti sau, pasveikti.
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
perspėja, kad atliekant cezario pjūvį
Pakeitus mąstymą, emocijas ga
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
gali būti pažeista pūslė, pilvo raume lima pakeisti ir gyvenimą. Rytų filo
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
nys. Gimda po pjūvio atsigauna daug sofai sako: per ligą Dievas kalba su
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
sunkiau, vėliau atsiranda pieno. tavimi - kuo sunkesnė liga, tuo jis ar
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
„Taip pat gydytojus baido ir teisinė čiau tavęs, tuo daugiau galimybių sa
atsakomybė dėl nesėkmingos nėštu ve pakeisti. „Pasinaudokite ligų duo
JAV* 1
mo baigties, todėl dažniau pasirenka ta galimybe", - ragina klubo „Kelias
Metams$1 20.00 • 1/2 metų $65.00
mas lengvesnis gimdymo būdas", - į save" vadovas Arūnas Jonuškis.
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
gydytojų pasirinkimo priežastį at
„Sveikata - tavo paties rankose.
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
skleidžia profesorė. Medikai pagal iš Tiesiogine šio žodžio prasme. Žinai
• 3 mėn.$60.00
anksto sudarytą tvarkaraštį gali pri savo ligą, atrask ją delne ir gydykis į
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
imti naujagimius ir išvengti vargina sveikatą. Sudžok terapija ir suteikia
JAV
mo darbo naktimis. Nėra paslaptis, mums šią galimybę padėti sau", Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
kad planinė operacija jiems dar ir pel sakė A. Jonuškis.
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje
ir kitur (USD)
ningesnė.
Sudžok terapiją sukūrė Pietų
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Korėjos mokslininkas Pak Dže Vu.
Užsakant
į Lietuvą:
Pjūvis kenkia kūdikiui
Korėjiečių kalboje „su" reiškia del
Oro paštu
nas, „džok" - pėda. Sudžok terapija
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Ziniasklaidoje pasirodantys pra sukurta remiantis principu, kad
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
nešimai apie cezario operacijas daž mažoje dalelėje yra informacija apie
Tik šeštadienio laida oro paštu
niausiai apsiriboja tik faktu, kad to visą organizmą. Atradus vieno ar ki
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
kiu būdu kūdikio susilaukė kokia to organo pakitimus, atspindinčius
Metams $68.00
nors įžymybė. Tačiau kaip tokia ope taškus delnuose ar pėdose, šie būna
racija paveikia vaiko raidą - retai ka skausmingi. Tai mūsų vidaus kalba
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
da viešinamas dalykas.
redakcija@draugas.org
su išore. Veikiant taškus, į organą
Vilniaus universiteto vaikų ligo yra siunčiama gydomoji elektromag
administracija@draugas.org
ninės gydytoja, neonatologė Nijolė netinė banga. Organas pradeda
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
Vezbergienė įsitikinusi, kad kūdikiui sveikti ir atgal į tą patį tašką siunčia
• Administracija dirba kasdien, •
gimti natūraliu būdu yra kur kas ge signalą. Organui sveikstant, skaus
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
riau nei per cezario pjūvį. Jeigu būsi mas jį atitinkančiame taške sumažė
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
mos mamos žinotų, kokį stresą pati j a
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
ria kūdikis gimdamas nenatūraliu
Žmogus, gavęs žinių apie šią
Skeibimų kainos atsiunčiamos,
būdu, greičiausiai taip lengvai nesu savipagalbos sistemą, išmoksta ja
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
tiktų gultis ant operacinio stalo. Pa naudotis ir tai gali daryti visą savo
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
sak gydytojos Vezbergienės, kai vai gyvenimą.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
kas į pasaulį ateina gimdymo takais,
jis lengviau prisitaiko prie aplinkos:
El-paštas:
rastine@draugas.org
„Gimimo metu labai staigiai pasikei
Tėja Jokimaitė
skelbimai@draugas.org
čia kūdikių gyvenimo sąlygos, o gi
„Klaipėda"

SVEIKATOS KLAUSIMAfS

Cezario paviliotos
Gimdymą ant operacinio stalo
vis dažniau renkasi moterys, kurios
galėtų gimdyti natūraliai. Prieš 20
metų pasaulyje per cezario pjūvį
gimdavo apie 5 proc. vaikų, dabar 25 proc.
Amerikietės, ypač Holivudo
žvaigždės, bijančios, kad natūralus
gimdymas sužalos makštį, dabar net
nesvarsto galimybių gimdyti natūra
liai. Privačiose JAV klinikose 50 proc.
vaikų gimsta operuojant moteris.
Lietuvoje cezario pjūviai sudaro apie
17 proc. visų gimdymų.
Spėjama, kad cezario pjūvio ope
racijos pavadinimas kilęs nuo Romos
imperijos laikais veikusio įstatymo
„Lex cesarea", kuris reikalavo, kad
vaisius būtų išimtas iš gimdant miru
sios motinos, siekiant išgelbėti įsčias,
pakrikštyti ar palaidoti atskirai, rašo
ma wikipedia.org
Paprastai ši chirurginė procedū
ra atliekama kilus pavojui naujagi
mio sveikatai, esant grėsmei gimdy
vės vidaus organams ar įplyšus žar
nynui. Tačiau šiandien cezario pjūvių
atliekama daugiau dar ir dėl to, kad
moterys nebenori kentėti gimdymo
sunkumų ir renkasi mažiau skaus
mingą operaciją.
Akušeriai perspėja, kad pasaulyje
populiarėjančios cezario pjūvio ope
racijos atliekamos nesant jokios bū
tinybės, rašo „British Medical Jour
nal". Net penktadaliui moterų Di
džiojoje Britanijoje kasmet atliekama
cezario operacija, tačiau tik trečdaliui
dėl to, kad nepavyksta pagimdyti na
tūraliai. Pastaraisiais metais jaunes
ni akušeriai net nesistengia išban
dyti visų įmanomų priemonių, kad
moterys natūraliai susilauktų nauja
gimio.
Esant nestiprioms ir gimdyvės
sveikatai nepavojingoms komplikaci
joms vis dažniau skiriamas cezario
pjūvis. Dar prieš dešimtmetį planinė
cezario pjūvio operacija (CPO), atlik
ta sveikai moteriai tik jos pačios pa
geidavimu, nesant jokių komplikacijų
- buvo nepateisinama. Tačiau pas
taruoju metu gydytojų požiūris pasi
keitė, tyrimai rodo, kad dauguma
Jungtinės Karalystės akušerių gine
kologų šiandien noriai atlieka tokias
operacijas.
Gimdymo kančia
nebetoleruojama
Kauno medicinos universiteto
(KMU) klinikų, Akušerijos ir gineko
logijos klinikos specialistų atlikta
anoniminė apklausa parodė, kad dau
giau nei pusė apklaustųjų mano, kad
planinės CPO privalumas yra tas, jog
išvengiama gimdymo skausmo, o
trečdaliui respondentų jis atrodo pats
geriausias, nes yra galimybė planuoti
gimdymą. Remiantis apklausa ir me
dikai, ir gimdyvės norėtų, kad mote
ris pati galėtų pasirinkti gimdymo
būdą. Tačiau iš 45 moterų pasirinki
mą palaikančių bei gimdymus pri
žiūrinčių ir operacijas atliekančių
akušerių ginekologų tik 31 patenkin
tų moters norą ir atliktų operaciją.
Kyla klausimas, kodėl beveik
trečdalis akušerių ginekologų, ma
nančių, kad moteris gali rinktis kaip
gimdyti, patys neatliktų moters pasi
rinktos CPO? Tyrėjai daro prielaidą,
kad specialistai, atliekantys tokias
operacijas puikiai žino jų galimą riziką.

Ligos
suteikia
galimybę
save pakeisti
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)AV LB TARYBOS POKYLYJE
PAGERBTAS LIETUVAI
NUSIPELNĘS POLITIKAS (3)
ALGIMANTAS S. GEČYS
Šeštadienio, rugsėjo 30 dienos,
vakaras Philadelphijoje, JAV LB Ta
rybos nariais perpildytas geltonas
mokyklinis autobusas skrieja plentu
miesto link į Lietuvių namus. Nuo
pat išvykimo iš viešbučio autobuse
skamba lietuviškos dainos. Paste
bime, kad juodaodį vairuotoją mūsiš
kos dainos domina. Pusvalandį pa
važiavę pasiekiame Lietuvių namus.
Jei vakar vakarą čia atvykus teko
naudotis šoniniu įėjimu patekti į
naktinį klubą primenančią salę, tai
šį vakarą garbingiesiems svečiams
plačiai atvertos paradinės durys.
Durų šonuose, virš „Lithuanian Mu
šk Hali" užrašo, plevėsuoja JAV ir
Lietuvos vėliavos, o žemiau įrašyti
1907 metai skelbia statybos metus.
Kitais metais teks švęsti šio, lietu
viams istoriniu tapusio, pastato
šimtmetį.

Lietuvos ambasados vvashington, DC
charge d ? affaires 6r.
Kornelija
Jurgutienė buv. Kongreso nariui
Charles F. Dougherty pokylio m e t u
įteikė Lietuvos valstybės a p d o v a n o 
jimą — Komandoro kryžių už n u o p e l 
nus Lietuvai.
Rimo Gedeikos nuotr.

JAV LB Tarybos sesijos metu
ruošiamų iškilmingų vakarienių —
pokylių tikslas nėra „pabaliavojimas". Siekiama sudaryti sąlygas su
atvykusiais tarybos nariais paben
drauti vietovės lietuvių visuomenei,
taip pat tarybos nariams parodyti
LB prijaučiančius vietos lietuvius.
Šie pokyliai taip pat panaudojami
pagerbti Lietuvai ir lietuviams nu
sipelniusius asmenis. Praeityje LB
Tarybos sesijų pokylių metu buvo
įteikiamas JAV LB „Gintaro žymuo".
Šios tarybos sesijos pokylyje pager
biamas Lietuvai nusipelnęs poli
tikas, buvęs JAV Atstovų rūmų na
rys Charles F. Dougherty. Jį Lietu
vos valstybės dienos proga išleistu
dekretu prez. Valdas Adamkus už
nuopelnus Lietuvai apdovanojo Lie
tuvos Komandoro kryžiumi. Kadan
gi C. Dougherty negalėjo nuvykti
priimti apdovanojimo į Vilnių, Lie
tuvos ambasada Washington Philadelphijos mieste vykstančią JAV LB
Tarybos sesija pasirinko apdovanoji
mo iškilmingam įteikimui.
Valanda prieš pokylio pradžią
Lietuvių namų vidurinėje salėje sve
čiai rinkosi pabendravimui. Svečius
su lietuviška muzika linksmino

Philadelphijos „Kaimo kapela", va
dovaujama senosios ateivijos palikuonės Lynn Cox. Salės pakraštyje
išstatytos, prieš 26 metus Aušros
Bagdonavičiūtės padarytos 18—os
jaunuolių prisirakinimo prie Sov.
Sąjungos ambasados tvoros Washington, DC nuotraukos. Atstovo
Dougherty pagerbimas susijęs su
nemažos dalies tų, šauniais buvusių,
jaunuolių dalyvavimu šiame pokyly
je.
Buvo kviečiami į antrame pasta
to aukšte esančią pokylio salę. Pla
čiais laiptais pakilome į skoningai
išpuoštą didelę M. K. Čiurlionio var
do salę. Salės akustika puiki, scena
didelė, jos gali pavydėti didieji JAV
lietuvių telkiniai. 160 pokylio svečių
užėmė vietas prie stalų. Stalus puo
šiančios gėlės ir vaisiai įmontuoti į
beržo kamieną. Philadelphijos LB
apylinkės valdybos pirm. Teresė Ge
čienė sveikino gausiai susirinkusius
svečius. Džiaugėsi, kad šiandieną
tarp mūsų yra Lietuvos įgaliotoji mi
nistrė, einanti charge d'affaires pa
reigas Lietuvos ambasadoje Washingtone, dr. Kornelija Jurgaitienė
su vyru dr. Jarve. Pristatytas dviejų
dukterų lydimas vakaro garbės
svečias buv. Kongreso atstovas
Charles Dougherty, PLB vaidybos
pirm. Regina Narušienė, kadenciją
baigianti JAV LB krašto valdybos
pirm. Vaiva Vėbraitė, Kanados LB
Krašto vaidybos vykd. vicepirm.
Vida Stanevičienė ir naujai išrinkti
JAV LB vadovai: LB Tarybos prezi
diumo pirm. Danguolė Navickienė ir
Krašto vaidybos pirm. Vytas Maciū
nas. T. Gečienė prašė atsistoti tary
bos narius iš Rytinio pakraščio... iš
Vidurio JAV... nuo Ramiojo van
denyno, Texas, Arizona. Karštai plo
dami atvykusiems svečiams, vylė
mės, kad iš Philadelphijos jie išsiveš
geriausius įspūdžius bei prisimi
nimus.
Detroit Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos klebonas kun. Ričardas
Repšys kviestas sukalbėti maldą.
Malda — giliai prasminga. Vakarui
vadovauti kviečiama Jūratė Krokytė—Stirbienė, amerikiečių mokyklos
direktorė, buvusi viena iš „Ambasa
da 18" grupės narių. Vaišinamės
„trečiabangės" Philadelphijos LB
apylinkės valdybos narės Jurgitos
Pociūtės paruoštomis vaišėmis.
Papietavus vadovavimą progra
mai perima J. Stirbienė. Tolimesnė
programa vedama anglų kalba. Al
gimantas Gečys, 1971—1981 metais
Krašto valdyboje ėjęs įvairias parei
gas, susijusias su JAV LB vykdoma
Lietuvos laisvinimo veikla, kviečia
mas pokylio dalyvius supažindinti
su šiandieną pagerbiamu Kongreso
nariu Dougherty. Gečio džiaugiama
si, kad Lietuvos valstybinio apdova
nojimo įteikimas vyksta Philadel
phijoje, mieste, kurio gyventojams
atstovas Dougherty keletą kadencijų
atstovavo JAV Atstovų rūmuose. Šie
Lietuvių namai jam gerai pažįstami.
Daugelį kartų čia jis lietuviams yra
kalbėjęs, čia jis su mumis 1990 me
tais šventė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo paskelbimą. Lietuvių
pažintis su gerbiamuoju tęsiasi dau
giau kaip 30 metų. Pirmiausia paži
nome C. Dougherty ne kaip politiką.
bet kaip JAV marinų rezervo pulki
ninką ir katalikų gimnazijos direk
torių.
Nukelta i 4 psl.

DANUTĖ BINDOKIENĖ

JAV prezidentas pa
praregėjo
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iomis dienomis Amerikos
sostinėje įvyko netikėtas da
lykas: prez. George W. Bush
pagaliau pripažino, kad reikalai
Irake neina geryn, o iš esmės spar
čiai rieda į pakalnę. J a u neįma
noma ignoruoti fakto, kad ta „iš
laisvintoji" valstybė yra iki- kaklo
pasinėrusi į pilietinį karą, o jos ne
seniai sudaryta „demokratinė" vy
riausybė negali, ar nenori, imtis
atsakomybės už vis gausėjančius
smurto veiksmus ir ieškoti priemo
nių juos sustabdyti. Vašingtono
viltys, kad Irako vaidžia pagaliau
pradės rimtai žiūrėti į savo parei
gas, neišsipildė. Amerika ne tik
negali savo kariuomenės išvesti iš
Irako, bet jau kalbama apie pa
siuntimą 40,000 papildomų karių,
kurie būtinai reikalingi, kad su
stabdytų tarpreligines kovas ir
įvestų bent apytikrę tvarką Irake.
Sunitų ir šiitų nesutarimai
nėra naujiena — jie tęsiasi dau
giau kaip tūkstantį metų, bet
niekuomet neįsiliepsnodavo tokiu
plačiu gaisru kaip dabar. Nors šios
dvi tarpusavyje kovojančios mu
sulmonų religijos grupuotės nuolat
minimos Amerikos žiniasklaidoįe
ir, žinoma, Baltuosiuose rūmuose,
bet, pasirodo, nelabai kas žino,
koks iš tikrųjų tarp jų skirtumas ir
iš kur kilusi ta aštri tarpusavio
neapykanta. Daugelis amerikiečių,
įskaitant ir valdžios žmones, tikro
skirtumo nemato ir nesupranta,
dėl ko šios dvi religinės pusės ko
voja. Juk visus riša toji pati kilmė,
kalba, senoji kultūra ir Koranas,
kuriuo remiasi musulmonų religi
ja. Neseniai tiek šiitai, tiek sunitai
užbaigė šventojo Ramącan mėne
sio pasninką ir maldas, nors šį
kartą tas religinio susikaupimo
metas, taip svarbus visiems mu
sulmonams, nesustabdė smurto.
Prieš keletą
dešimtmečių
Amerikoje viena populiariausių se
rijinių TV programų buvo „Star
Trek" (net ir dabar šios programos
— tolimųjų kelionių į erdves —
temos švysteli žydriajame ekrane,
bet nei viena „neužsikabina" taip
stipriai kaip originalieji epizodai).
Vienoje programoje „Enterprise"
erdvėlaivio personalas pateko į
planetą, kurios gyventojai be pa

liovos tarp savęs kcvojo ir vieni
kitus žudė. Atvykėliai negalėjo
suprasti jų tarpusavio neapykan
tos priežasties," nors vietiniai vi
saip stengėsi ją paaiškinti. Mat,
kiekvienas asmuo nuo galvos iki
Kojų buvo dvispalvis: viena kūno
pusė juoda, kita — balta. Problema
kilo dėl to, kad vienų juoda buvo
dešinioji, antra kairioji pusė: o kitų
— atvirkščiai. Todėl jie vieni kitus
laikė nenormaliais ir vertais mir
ties. Nors „Enterprise" kosmonau
tai ir stengėsi įtikinti, kad toks
skirtumas yra neesminis, nevertas
kraujo praliejimo, jų pastangos
sustabdyti kovas, vedančias į susi
naikinimą, nuėjo niekais.
Iš rašytojo vaizduotės išplau
kęs „Star Trek" programos epizo
das tarytum atliepia dabartines
Irako gyventojų kovas: nors vaka
riečiams visiškai neaišku, kodėl
šiitai ir sunitai vieni kitiems dega
tokia baisia neapykanta, pastan
gos juos sutaikyti lieka bergž
džios. Dabar ir prez. G. W. Bush
pripažįsta, kad padėtis Irake kone
beviltiška ir reikia kažką skubiai
daryti: „Aš turiu daug kantrybės,
bet ne per daug", — pareiškė jis
žurnalistui.
Vašingtonas, atrodo, pagaliau
sutinka, kad atsakomybę dėl nuo
latinių teroristinių išpuolių Irake
turi prisiimti premjeras Nuri
Kamai al-Maliki ir jo vyriausybė.
Juo greičiau tai padarys, tuo bus
geriau Amerikai, kuri galės iš
Irako išvesti savo kariuomenę. Bet
ar Irakas sugebės sustabdyti tas
kovas? Tai jau kita tema, apie
kurią nei prez. Bush, nei Respub
likonų partijos kandidatai, susirū
pinę sparčiai artėjančiais rinki
mais, apie tai vengia kalbėti. Jie
taip pat neužsimena ir pagrindinės
priežasties, del kurios Irakas pa
teko į tokią apgailėtiną būklę —
būtent, kad prieš daugiau kaip tre
jus metus prez. George W. Bush
įsakymu ir Kongreso pritarimu,
pradėtas karas, neapskaičiavus jo
pasekmių. Tai vienas nuostolingiausių Amerikos užmojų, kaina
vęs daug karių gyvybių ir milijardų
milijardus dolerių. Deja, nežinia,
kiek dar kainuos...

JAV LB Vakarų apygardos stalas JAV LB XVIII Tar\bos pirmosios sesijos užbaigtuviu pokylyje Lietuvių namuose. Iš kairės sėdi: Jina Leškienė, Dalilė
Polikaitienė, Angelė Nelsienė. Danguolė Navickiene (naujoji JAV LB XVIII
Tarybos Prezidiumo pirmininkė), Violeta Gedgaudienė, Aldona Vaitkienė: stovi:
Jurgis Joga, Gediminas LeŠkys, Antanas Polikaitis ir Rimantas Vaitkus.
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JAV LB TARYBOS POKYLYJE
PAGERBTAS LIETUVAI NUSIPELNĘS
POLITIKAS (3)
Atkelta iš 3 psl.
Kai j i s nutarė kandidatuoti į
Pennsylvania valstijos senatą, rėmėme jį dėl jo principingų krikščio
niškų įsitikinimų, dėmesio tauti
nėms grupėms ir jų siekiui atgauti
laisvę savosios kilmės kraštams.
Kaip po šešerių metų, praleistų Penn
sylvania senate, 1977 metais Dougherty nusprendė kandidatuoti į JAV
Astovų rūmus, daugelio tautybių
atstovai ir jų šeimų nariai sava
noriškai jungėsi į jo rinkiminę kam
paniją.
Respublikonas C. Dougherty
rinkimus į JAV Atstovų rūmus
laimėjo mieste, kuris laikomas de
mokratų tvirtove. Tvirtai tikėdamas
JAV misija padėti komunizmo pa
vergtoms tautoms, jis pakvietė de
mokratą Kongreso narį Brian Donnelly iš Massachusetts valstijos JAV
Kongrese suformuoti kongresinio dė
mesio grupę vardu „ad hoc Komi
tetas Baltijos valstybėms ir Uk
rainai". 1980 m. pradžioje šiai gru
puotei priklausė 123 JAV Atstovų
rūmų ir Senato nariai, atstovavę
veik ketvirtadalį (23 procentus) JAV
Kongreso narių. Tai būta nemažos
jėgos konfrontuoti Sov. Sąjungai. Šis
komitetas konsultavo baltų ir ukrai
niečių vadovus JAV, Kongrese orga
nizavo apklausas dėl žmogaus teisių
pažeidimų už Geležinės uždangos, jo
vadovai Dougherty ir Donnelly regu
liariai JAV žvalgybos (CIA) buvo
informuojami apie padėtį Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje bei Ukrainoje.
Kongreso atstovas Dougherty
kitas žingsnis buvo sutvirtinti JAV
nepripažinimo politiką dėl smurtu
įvykdytos Baltijos valstybių aneksi
jos į Sov. Sąjungą. Pradedant 1940
metais įvykusia okupacija, JAV ne
pripažinimo politika palaipsniui
silpnėjo. Baltijos valstybių sienos
ėmė dingti iš JAV valdžios įstaigų
leidžiamų žemėlapių, Lietuvos vieto
vardžiai tapo transliteruojami (per
rašomi) iš rusų kalbos, JAV konsulai
pradėjo užklysti į Baltijos valstybes
ir ten konsultuotis su sovietų parei
gūnais. Priklausydamas JAV Atsto
vų rūmų karinių pajėgų finansų
asignavimo komitetui, Dougherty
pasmerkė valdžios biurokratus „ne
turint stuburo". Jis prie JAV karinių
pajėgų finansavimo įstatymo pri
jungė įstatyminį priedą, reikalau
jantį, kad visuose JAV Gynybos de
partamento žemėlapiuose bei leidi
niuose būtų įrašoma pastaba: „JAV
nepripažįsta Sovietų Sąjungos smur
tu įvykdytos Baltijos valstybių anek
sijos". Ši pastaba tilpo gausiuose
JAV Gynybos departamento leidi
niuose, įskaitant ir žemėlapius. Tai

buvo vykdoma dėl JAV pripažino
1990 metais atkurtą Lietuvos ne
priklausomybę.
A. Gečys paminėjo ir kitą Kon
greso nario Dougherty pasitarnavimą Lietuvai. 1979 metais, A. Gečiui
tuo metu esant JAV LB Krašto val
dybos pirmininku, Valstybės depar
tamento Baltijos skyriaus vadovas
pranešė, kad 1940 m. JAV užšaldyti
nepriklausomos Lietuvos fondai bai
giasi ir greitai truks lėšų Lietuvos
atstovybėms išlaikyti bei diplomatų
algoms mokėti. Šią liūdną žinią teko
perduoti C. Dougherty. 1979 m. rug
sėjo 26 d. jis į JAV Atstovų rūmus
įnešė įstatyminį projektą (HR
#5407), kuriuo kas metai JAV skirtų
250,000 dol. paramą Lietuvos pa
siuntinybės Washington, DC ir kon
sulatų New York bei Čikagoje išlai
kymui. Įstatymo projektas buvo su
rašytas taip, kad rangu vyriausiam
Lietuvos diplomatui JAV buvo su
teikiama teisė priimti asmenis į Lie
tuvos diplomatinę tarnybą su vi
somis privilegijomis bei imunitetu,
teikiamu kitų šalių akredituotiems
diplomatams. C. Dougherty tikslas
buvo ne tik išgauti lėšų, bet ir papil
dyti sparčiai mirčių retinamą Lietu
vos diplomatinę tarnybą.
Buvo aišku, kad Kongreso nario
Dougherty įneštas įstatyminis pro
jektas bus nepriimtinas Valstybės
departamentui. Šis buvo suintere
suotas dėl senokai okupuotų Baltijos
valstybių neerzinti Sov. Sąjungos,
tuo pačiu negalėjo leisti JAV Kon
gresui perimti funkcijų esančių
Valstybės departamento tiesioginėje
jurisdikcijoje. Gečys prisiminė, kaip
jam ir šiandien čia dalyvaujančiam
Linui Kojeliui teko būti liudininkais
audringo pokalbio tarp Valstybės
departamento pareigūnų ir Doug
herty bei Derwinski. Laimėjo Kong
reso nariai. 1980 m. vasario 7 d. JAV
LB atstovai buvo pakviesti pasima
tyti su JAV Atstovų rūmų užsienio
reikalų komisijos pirm. Clement
Zablocki. Šis LB atstovams pareiš
kęs, kad Valstybės departamentas
rado būdą aukštesnėmis palūka
nomis investuoti Latvijos ir Estijos
fondus. Gaunamos papildomos lėšos
bus naudojamos išlaikyti Lietuvos
diplomatinę tarnybą. A. Gečio tei
gimu, jei ne Kongreso atstovo Doug
herty pastangos, Lietuvos charge
d'affaires dr. Stasys Bačkis jau ruo
šėsi parduoti Lietuvos pasiuntinybės
pastatą Washington. Kad pasiun
tinybės pastate galėjo būti tęsiamas
svarbus darbas Sąjūdžio ir neprik
lausomybės atkūrimo metais ir kad
atkurtos valstybės poreikiams iki
šiuo metu vykdomo remonto čia
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JAV LB XVIII Tarybos pirmosios sesijos pokylyje su buvusiu JAV Kongreso nariu
Charles F. Dougherty susitiko gruoe ..Ambasada 1 3" dalyviu, prieš 25 metus
protesto akcijos metu prisirakinusių prie Sovietų Sąjungos ambasados
Washington, DC. Atstovas Dougherty vėliau suruošė jaunuoliams pagerbimą
JAV Kongreso rūmuose. Iš kairės: Vytenis Gureckas, Linas Kojelis, Jūratė
Krokytė-Stirbienė, Charles F. Dougherty, Asta Banionytė, Rimantas Stirbys,
Vidmantas Rukšys.
Rimo Gedeikos nuotr.

veikė Lietuvos ambasada, dėkoti pri
valome atstovui Dougherty.
Jūratė Stirbienė nuotaikingai
papasakojo apie 1980 m. rugpjūtį
Washington, DC, „Ambasada 18"
grupės įvykdytą 16-tos gatvės užblokavimą, plakato skersai gatvę
iškabinimą, prisirakinimą prie Sov.
Sąjungos ambasados tvoros ir polici
jos įvykdytą prisirakinusių areštą.
Tai būta ilgokai planuoto, drąsaus,
gerai koordinuoto žygio, kurį jauni
mas nuslėpė net ir nuo tuometinių
„laisvinimo veiksnių". Ji pristatė
šiame pokylyje dalyvaujančius žygio
„Ambasada 18" dalyvius: Liną Kojelį, Astą Banionytę, Vytenį Gurecką, Virgų Volertą, Rimantą Stirbį,
Vidmantą Rukšį. Prisiminė kartu su
jaunuoliais areštuotą, Anapilin išė
jusį, žygio dalyvį kun. Kazimierą
Pugevičių, Lietuvon sugrįžusį Simą
Kudirką, sveikinimus atsiuntusias
ambasadorę Gintę Damušytę ir Da
nutę Vaičiulaitytę-Nourse. Paminėjo
ir čia dalyvaujančius žygio tech
ninius talkininkus Alę SurdėnaitęMaciūnienę, Laima SurdėnaitęBagdonavičienę, kaimyninėje Baltimore gyvenantį Gintarą Dragūną ir
kt.
J. Stirbienė prisiminė ir dėkojo
Kongreso nariui Dougherty už tuo
metinį „Ambasada 18" drąsuolių
pagerbimą JAV Atstovų rūmuose.
Gavęs vadovybės sutikimą skirti
laiko „special order" Atstovų rūmuo
se sesijai, jis su kitais Atstovų rūmų
nariais, „Ambasada 18" jaunimui
sėdint Atstovų rūmų galerijoje, gyrė
jaunimą už jų drąsų žygį ir tėvų
krašto meilę, priminė Sov. Sąjungos
okupaciją ir Lietuvoje vykdomus
žmogaus teisių pažeidimus.
Iškviečiama dr. Kornelija Jur
gaitienė atstovui Dougherty įteikti
valstybinį apdovanojimą. Savo Žody
je Lietuvos nepaprastoji ministrė
iškėlė apie 1980 m. dėl Lietuvos išsi
laisvinimu vyravusias ypač pesi
mistines nuotaikas. Perskaitė iš
traukas iš tuo metu plačiai paskleis
to žurnalisto Jack Anderson straips
nio, kuriame šis aprašė savo apsi
lankymą Lietuvos pasiuntinybėje, jo
payaišinimą pigiu vynu, niūria įstai
gos aplinka, užtrauktas langų užuo

laidas. Kalbėdamas apie dr. Stasį
Bačkį J. Anderson pastebėjęs, kad su
šio asmens mirtimi užsibaigs ir
Lietuvos atstovavimas. Pranašystė
neišsipildžiusi! Dr. Jurgaitienės
žodžiais Lietuva jau 16 metų neprik
lausoma, Šiaurės Atlanto pakto ir
Europos Sąjungos narė, valstybė su
vienu iš aukščiausių Europoje eko
nominių rodiklių, siunčianti karius
palaikyti pasaulyje taiką, savąją
patirtį naudojanti padėti iš komu
nizmo nasrų išsivadavusiems ir išsi
vaduoti ketinantiems kraštams. Bu
vo perskaitytas prez. Adamkaus
dekretas ir apdovanojimo atstovui
Dougherty įteikimas.
Dėkodamas už jo žymenį, atsto
vas Dougherty maloniai pasidalino
prisiminimais apie prieš daugiau
kaip 25 metus jo ir kolegų JAV Kon
grese pastangas neleisti įteisinti
nepriklausomų valstybių pavergimo.
Tos pastangos atsirado JAV matant
pavergtų tautų žmones, pasiauko
jančiai padedančius savosios kilmės
kraštams išsilaisvinti. Tai, ką vykdė
JAV Kongresas, išplaukė per ilgą
laiką šiame krašte susiformavusios
tvirtos pažiūros kovoti su tironi
ja. Dougherty dėkojo prezidentui
Adamkui už jo pastangų padėti
Lietuvai įvertinimą.
Nuotaikingą pusvalandžio truk
mės meninę programą atliko prieš
maždaug metus įkurtas aštuonių
asmenų instrumentinis-vokalinis
muzikos vienetas „Smagumėlis", ku
rio ištakų tenka ieškoti Philadelphijos lietuvių chore „Laisvė". Vado
vaujamas iš Lietuvos atvykusios
muz. Ilonos Babinskienės, vienetas
padainavo daug linksmų nuotai
kingų dainų. Pranešėjo pareigas sėk
mingai atliko Gabrielius Mironas.
Baigiant į dainavimą įsijungė visa
salė. Pakėlę sukabintas rankas, į
ratelį priėmę svetimtaučius svečius,
jausmingai dainavome „Žemėj Lie
tuvos — ąžuolai žaliuos". Vakarą
užbaigė Čikagos apylinkėje gyve
nanti nuostabių gabumų devynmetė
pianistė Sangrita Beinarytė, skinan
ti laurus tarptautiniuose pianistų
konkursuose.
(bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, Ml

„PIRŠLYBOS" DETROITE •
Po sėkmingo pasirodymo praei
tais metais su vieno veiksmo ko
medija „Čigonė išbūrė", šiemet spa
lio 8 d., Detroito vaidybos mėgėjų
teatras, pasivadinęs „Langas" vardu,
detroitiškius ir svečius iš Kanados
— Windsoro, gausiai susirinkusius
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
Kultūros centro salėje, pralinksmino
vieno veiksmo komedija „Piršlybos".
Kaip programoje rašoma — autorius
nežinomas. Tai vaidybos, dainų ir
šokių pynė.
Teatro grupei vadovauja, vasarą
Detroite praleidžianti su vyru Vincu,
Elena Žebertavičienė. Man šias eilu
tes berašant, turbūt jau išvykusi į
Floridą, bėgdama nuo žiemos šalčių.
Tenka pastebėti, kad vaidybos
mėgėjų grupę sudaro daugiausia
vadinamieji „trečiabangiai", kurie ne
tik vaidina šioje grupėje, bet yra ak
tyviai įsijungę \ Lietuvių Bendruo
menės veiklą — vadovybę. Juos nuo
lat matome ir Dievo Apvaizdos para
pijos veikloje.
Štai tie mieli aktoriai: tėvą vai
dinęs — Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos klebonas kun. Ričardas
Repšys, motina — Elena Žeberta
vičienė, Barbutė — Diana Tukienė,
Razaliutė — Auksė Venčiuvienė,
Pleputė-1 — Eglė Garbenis, Pleputė-2 — Laura Čivinskaitė, Mar-

vaizdelis is viena. iksmės komedijos „Piršlybos". Motinos vaidmenį atlikusi
Elena Žebertavičic tė ir tėvo — Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun.

Įvadą j vieno veiksmo komedija .,Pirš
lybos", kurią spalio 3 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centro sceno
j e pastatė Detroito vaidybos mėgėjų
trupė „Langas", skaitė Vincas Žebertavičius.

celė — Jūratė Mikulevičienė, Piršlys
— Stasys Vencius, Jaunikis —
Artūras Stapušaitis, Kriaučius —
Romualdas Maziliauskas, Gizelis —
Vytautas Putna, Marytė — Laima
Maziliauskienė, Vaikinas — Artūras
Stapušaitis, Muzikantė — Virginija
Šimaitytė.
Veikalo režisierė — Elena Že
bertavičienė. Dekoracijos — Vilija

Matviekienė. Suflerė — Birutė
Duncan. Garso režisieriai: Viktoras
Tukys ir Artūras Stapušaitis.
Įvadą į „Piršlybų" komediją pa
skaitė Vincas Žebertavičius iš Kazio
Binkio kūrinio „Tamošius Bekepuris".
Reikia tikėtis, kad ir kitą rudenį
jie mus pralinksmins.
Jonas Urbonas

Šiemet spalio 8 d. Oetroit, M l , lietuvių
vaidybos mėgėjų t r u p ė „Langas"
žiūrovams padovanojo vieno veiKsmo
komediją „Piršlybos". Nuotraukoje:
programos
atlikėjai
su
trupės
vadove, kuri taip pat dalyvavo pas
tatyme, Elena Žebertavičienė.
Jono Urbono nuotraukos.

Algimanto apygardos vadovybė bazavosi Šimo
nių girioje, ten buvo rengiami sąskrydžiai, vyko
pasitarimai. Algimanto apygarda leido partizanini
laikraštį „Partizanų kova", kuris nustojo eiti po
metų, žuvus redaktoriui Jurgiui Urbonui-Lakštučiui, buvusiam Niūronių mokytojui.
J. Kadžionis prisiminė Algimanto apygardos
pirmąjį vadą Antaną Slučką-Šarūną, kuris 1917 m.
gimė Troškūnų miestelyje, zakristijono šeimoje.
Čia mokėsi pradinėje mokykloje, vėliau - pranciš
konų vienuolyne Kretingoje. Po dvejų metų, su-

Troškūnuose, Anykščių rajone, prie paminklo Algi
manto apygardos partizanams žygio dalyviai
surengė mitingą.

„A. Slučką man teko pažinoti, ir tuo didžiuo
juos, - sakė J. Kadžionis. - Pažinojau jį partiza
ninėse kovose. Susitikdavom Troškūnų miške.
Teko jį palydėti iki Dabužių bažnytkaimio. Šarūnas
buvo ypatinga asmenybė. Tai buvo drąsus vyras,
pasišventęs. Sugrįžus bolševikams Lietuva sukilo
visuotinai - nuo mažo vaiko iki senelio. Ai pats esu
Aukštaitijos partizanų keliais
visų šių įvykių dalyvis ir galiu drąsiai pasakyti, kad
žodis 'partizanas' turėjo magišką prasmę, jis iš
traukdavo iš mylimosios glėbio ir vesdavo į pavo
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
jus, ten, kur reikia, net į pačią mirtį. Apie tai liudi
ja partizanų sukurtos dainos. Jas dainavo visa Lie
Nr.3
tuva, nors už tai grėsė Sibiras, iš kurio tuo metu
dar niekas nebuvo grįžęs".
Kaip ir visose partizanų pagerbimo vietose,
laukęs 18-mečio, savanoriu stojo į Nepriklausomos
Lietuvos kariuomenę, tarnavo Kaune, Didžiojo Ku taip ir Troškūnuose poetas Povilas Kulvinskas per
nigaikščio Kęstučio batalione, minosvaidininkų skaitė savo skambių ir kovingų eilių, nuaidėjo
kuopoje. Tam batalionui vadovavo Juozas Krikš- automatų salvės.
Prisiminimai apie mūši Troškūnų girioje
taponis, kuris vėliau tapo Vyčio apygardos vadu.
Kariuomenėje jis išsitarnavo viršilos laipsni. 1941
Vėliau, jau lankantis Šimonių girioje, atkurto
m. birželio 22 d. jį buvo bandoma sulaikyti ir iš
siųsti į Sibirą, bet jis to išvengė pasipriešinęs gin sios Algirdo apygardos vadas Jonas Kadžionis
klu. Vokiečių okupacijos metais studijavo Vilniaus papasakojo apie mūšį Troškūnų miškuose. „Žūda
universitete, Medicinos fakultete. Kai universite vo ne tik mūsų kovos draugai, nuo partizanų kulkų
tas buvo uždarytas, grįžo į Troškūnus ir stojo sava žūdavo ir daug priešų. Tikslaus žuvusiųjų skai
noriu į Plechavičiaus organizuojamą vietinę rink čiaus mes niekada nesužinosime, kadangi bolše
tinę. Cia užsitarnavo leitenanto laipsnį. Kai vokie vikai savo žuvusiuosius slėpė. Algimanto apygardos
čiai naikino vietinę rinktinę, A. Slučka pabėgo, per vado Antano Starkaus-Montės dėka aš likau gyvas,
susišaudymą buvo nesunkiai sužeistas. Grįžęs vėl į esu čia ir noriu papasakoti epizodą iš vienerių kau
Troškūnus, priartėjus frontui suorganizavo vyrų tynių. Mūšių buvo daug, jie vykdavo beveik kas
būrį ir priešinosi raudoniesiems, kurių jau buvo dien. 1949 m. rugpjūčio 16 d. mes gavome žinią,
Troškūnų miškuose - vietinių ir iš Maskvos nu kad būtent iš čia, Šimonių girios, pas mus į Troš
leistų desantų. Grįžus bolševikams suorganizavo kūnų girią su vyrais susitikimui ateina apygardos
partizanų būrį, o vėliau rinktinę, kuri pasivadino vadas. Dieną su jais praleidome tarytum ramiai.
Šarūno vardu, ir tapo pirmuoju jos vadu. Kai buvo Ryšininkai išžvalgė - visur saugu. Buvo nuvykę net
suformuota Algimanto apygarda, jis tapo apygar į Kavarską, kitur. Pasiūlyta partizanams dar vieną
dos vadu ir išbuvo daugiau kaip vienerius metus. dieną pabūti kartu, pasikalbėti. Apygardos vadas šį
Vėliau buvo paskirtas Šiaurės rytų srities partiza pasiūlymą priėmė. Vakare, jau sutemus, gulėdami
nų vadu, o apygardai ėmė vadovauti Antanas šieno pataluose Troškūnų girioje, girdėjome maši
nų ūžimą.
Bus daugiau.
Starkus-Montė.

VIENO BIJAU, KAD MANO
TAUTA ATMINTIES
NEPRARASTŲ
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Vengrijos revoliucija buvo
vilties ženklas
kovotojams už laisvę
Vilnius, spalio 23 d. (BNS) —
Budapešte viešintis prezidentas Val
das Adamkus pabrėžia, kad vengrų
tautos kova už laisvę įkvėpė daugelį
engiamų kraštų gyventojų neprarasti
vilties ir siekti savo valstybių laisvės.
„Vengrijos revoliucija buvo vil
ties ženklas Rytų ir Vidurio Europos
laisvės kovotojams, iššūkis komunis
tiniam režimui, sąžiningumo ir drą
sos liudijimas tarptautinei bendruo
menei. Mūsų pagarba ir amžina at
mintis tiems, kurie skatino tęsti išsi
vadavimo kovą", — pokalbyje su
-Vengrijos vadovais sakė V Adamkus.
Pirmadienį Lietuvos prezidentas
drauge su kitų užsienio valstybių va
dovais pagerbė prieš 50 metų vyku
sios Vengrijos revoliucijos dalyvių at
minimą.
I revoliucijos metinių minėjimą
atvyko 17 prezidentų, du premjerai,
Ispanijos ir Norvegijos karaliai, Euro
pos Komisijos ir NATO vadovai.
Iškilmingų renginių svečiai daly
vavo Vengrijos Respublikos vėliavos
pakėlimo ceremonijoje prie parla
mento, padėjo baltų rožių prie 1956
metų revoliucijos aukoms atminti
skirtos amžinosios ugnies.
Vėliau vykusiame renginyje buvo
perskaityta „Budapešto 1956 metų
laisvės deklaracija", kuriai vieningai
pritarė minėjime dalyvaujančių dau
giau kaip 50 valstybių delegacijų va
dovai.

žmonių pareiga.
Revoliucijos 50-osioms metinėms
skirtame leidinyje V Adamkus pabrė
žė, kad prieš pusę amžiaus Budapešte
ir visoje šalyje vykusi kova liks amži
nai gyva laisvų žmonių ir laisvų vals
tybių atmintyje.
Pasak Lietuvos vadovo, ši kova
atskleidė amžiną, nenuslopinamą
žmogaus troškimą būti laisvam, kad
ir kokių aukų tai pareikalautų.
Sveikindamas Vengrijos žmones
revoliucijos 50-ųjų metinių proga, V
Adamkus pakvietė prisiminti tuos,
kurie kovojo, kentėjo ir žuvo tomis
dienomis, taip pat ir visus kovotojus
už laisvę Vidurio ir Rytų Europoje.
1956 metų spalio 23 dieną kilusi
revoliucija prasidėjo studentų de
monstracijomis, kaip paramos ir soli
darumo ženklas streikuojantiems
Lenkijos darbininkams, tačiau netru
kus peraugo į ginkluotą pasipriešini
mą — kovą prieš primestąjį komu
nistinį režimą.
Tuomet Vengrijos vyriausybė
paskelbė savo siekį suformuoti ne
priklausomą ir neutralią valstybę, ta
čiau šie siekiai nevirto realybe. Jau
po kelių dienų sovietų kariai įsiveržė
į sostinę Budapeštą, kur kovos prieš
pranašesnę ginkluotę turinčius sovie
tų karius truko savaitėmis.
Istorikų teigimu, revoliucijos pa
sekmės vengrų tautai buvo skau
džios. Keletui šimtų žmonių, tarp ku•••«»

pešte viešintys valstybių vadovai
pabrėžė esantys įsitikinę, kad laisvė
yra nenugalima ir visi žmonės bei
tautos gimsta laisvi. Valstybių vado
vai pakvietė prisiimti bendrą atsako
mybę ir nuosekliai siekti, kad pri
gimtinė laisvė būtų priimama kaip
dovana, o gyvenimas laisvėje ir pa
garba kitų laisvei taptų bendra visų

Vinim
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pirmininkas Imre Nady, buvo įvykdy
tos mirties bausmės. Apie 200 tūkst.
žmonių paliko savo gimtąją šalį ir
emigravo į Vakarus, bijodami toli
mesnio susidorojimo ar represijų.
Žmonių, likusių savo gimtojoje šalyje,
laukė sovietinis režimas, žlugęs tik
1989 metais.

Konferencija Konstitucijos
14-osioms metinėms
Vilnius, spalio 23 d. (BNS).
Minint svarbiausio šalies teisės akto Konstitucijos - priėmimo 14-ąsias
metines, Seime antradienį rengiama
tarptautinė konferencija.
Konferenciją „Konstitucinė di
mensija" atidarys Seimo pirmininkas
Viktoras Muntianas, pranešimus
skaitys Konstitucinio Teismo teisėjai,
teisės ekspertai, parlamentarai.
Konferenciją ves Konstitucinio

Teismo teisėja Toma Birmontienė bei
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
vadovas Julius Sabatauskas, pranešė
Seimo Ryšių su visuomene skyrius.
Renginį
organizuoja Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komitetas,
Konstitucinis Teismas ir Mykolo
Romerio universitetas.
Lietuvos Konstituciją šalies
piliečiai priėmė 1992 metais spalio 25
dieną referendume.

Penktadieni Kauno s p o r t o
halėje surengta sporto šventė,
skirta Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) pripažinimo ir grą
žinimo į Tarptautinį olimpinį sąjūdį
15 metų sukakčiai paminėti. Tarp
tautinis olimpinis komitetas (TOK)
pripažino LTOK 1991 metų rugsėjo
18 dieną.
Europos rankinio federacijos
(EHF) taurės moterų varžybų an
trojo etapo pirmosiose rungtynėse
šeštadienį Lietuvos čempionė Vil
niaus „RSK Eglė" namuose 39:16
(17:5) sutriuškino „Clube Jovem
Almeida Garrett" (Portugalija) ekipą.

Atsakomąsias rungtynes šios koman
dos žaidžia sekmadienį vėl Vilniuje.
Aštuntajame Drezdeno „Morgenpost" bėginio maratone sek
madienį lietuvis Dainius Šaučikovas tarp 1275 finišavusių vyrų
buvo septintas. Mūsų šalies atstovas
42 km 195 m distanciją įveikė per 2
vai. 33 min. 18 sek. Nugalėjo Kenijos
bėgikas Joseph Talam — 2 vai. 15
min. 26 sek. Tarp moterų nugalėjo
rusė Olga Glok — 2 vai. 35 min. 26
sek. Antrąją vietą užėmė lietuvė
Remalda Kergytė. Ji nuo nugalėtojos
atsiliko 19 min. 2 sek. Justina Jackutė buvo penkta (3:12.27).

Nacionalinei filharmonijai
vadovaus moteris
pareigas pradėjo eiti iki šiol pavaduo
toja dirbusi Rūta Prusevičienė.
R. Prusevičienė Nacionalinės fil
harmonijos
direktore
išrinkta
Kultūros ministerijos rengtame
konkurse spalio pradžioje.
37-erių metų Rūta Prusevičienė
yra baigusi Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos muzikologijos
fakultetą. Nuo 1997-ųjų ji dirba
Lietuvos nacionalinėje filharmonijo
je, 2001 m. paskirta generalinio
direktoriaus pavaduotoja meno
reikalams.
Konkurse taip pat dalyvavo lig
šiolinis direktorius Egidijus Mikšys ir
filharmonijoje dirbęs Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų mokyklos kon
certinės praktikos vadovas Arūnas
Simaška.
R. Prusevičienė yra pirmoji
moteris, užėmusi Nacionalinės fil
Naujoji direktorė Rūta Prusevičienė.
harmonijos vadovo vietą nuo šios
Eltos nuotr.
institucijos įkūrimo 1940 metais,
monijos generalinio direktoriaus pranešė Kultūros ministerija.

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) —
Nuo pirmadienio Nacionalinės filhar-

Šimtadienio proga
A. Kubilius Vyriausybę
ir giria, ir peikia

•

Šia savaitę šimtadienį mininčią
Gedimino Kirkilo Vyriausybę Tėvy
nės sąjungos lyderis Andrius Kubi
lius ir giria, ir peikia.
„Yra dalykų, už kuriuos vyriau
sybę galima pagirti, yra dalykų, už
kuriuos Vyriausybę reikia peikti", —
pirmadienį spaudos konferencijoje
sakė A. Kubilius.
Jo nuomone, pagirti reikia visų
pirma už tai, kad Vyriausybė dirba
stabiliai ir nebėra intrigų, sumaišties
ar nestabilumo šaltinis, kaip kad bu
vo anksčiau. A. Kubilius taip pat pas
tebėjo, kad yra padaryti kai kurie
darbai, už kuriuos taip pat galima pa
girti, — pavyzdžiui, peržiūrėta ES
struktūrinės paramos strategija
2007-2013 metams, daugiau lėšų
numatant žinių ekonomikai.
„Tačiau bendriausia prasme,
turime konstatuoti, kad Gedimino
Kirkilo Vyriausybėje, palyginti su Al
girdo Brazausko Vyriausybe, naujo
turinio yra labai nedaug. Formos po
žiūriu naujovių įžiūrėti galima
gerokai
daugiau
nei
turinio
požiūriu", — teigė Seimo pirmininko
pavaduotojas A. Kubilius.
Jo vertinimu, vis labiau aiškėja
dar vienas šios Vyriausybės bruožas
— atsakomybės deficitas, kai atsa
komybės ir įsipareigojimo reikalau
jantis veiklos turinys yra aukojamas
viešojo pasirodymo formai.
„Bet nepalieka mintis, kad tokio
susitarimo svarbiausias tikslas yra
pasirašymo ceremonija, bet ne realus
ir permainas kovoje su korupcija re
alizuojantis impulsas, kuriam reikia
tikros atsakomybės ir įsipareigojimo.
O jo ryškiai stokojama", — apgai
lestavo politikas.
Jo nuomone, taip yra ir su nau
juoju Fiskalinės drausmės susitari
mu, kurį partijoms pasirašyti pasiūlė
premjeras ir kuriame nėra nieko
naujo, išskyrus įsipareigojimą pertek
lines pajamas metų viduryje ne per
skirstyti, bet skirti deficito sumažini
mui. ..Tai yra teisingas pasiūlymas.

bet jo yra per mažai. Jeigu Vyriau
sybei tikrai rūpėtų fiskalinės draus
mės klausimas, tai reikėtų siūlyti ne
tokius deklaratyvius susitarimus pa
sirašinėti, o daugelio šalių pavyzdžiu
priimti konkretų ir išsamų Fiskalinės
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Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Ku
bilius.
Eltos nuotr.

drausmės įstatymą, ką ne vieną kartą
ragino padaryti Tarptautinis valiutos
fondas", — sakė A. Kubilius.
Anot jo, tokio įstatymų pavyz
džių yra daug — nuo Naujosios Ze
landijos iki Brazilijos, ir jų taikymo
patirtis rodo, kad jie leidžia valstybės
pinigus tvarkyti daug skaidriau ir
sąžiningiau. Todėl A. Kubilius ketina
siūlyti minėtąjį susitarimo projektą
papildyti įsipareigojimu parengti ir
priimti konkretų Fiskalinės draus
mės įstatymą.
Šimtadienio proga A. Kubilius
akcentavo ir pasitikėjimo problemą.
„Šimtadienio proga linkėčiau Vy
riausybei pradėti švęsti ne tik savo iš
gyvenimo jubiliejines šventes, bet ir
savo nuveiktų darbų, kuriems reikia
atsakomybės ir įsipareigojimo, šven
tes. Išgyvento šimtadienio proga
reikia prisiminti, kad atsakomybės
deficitas labai greitai gali sukelti pa
sitikėjimo deficitą. O mažumos Vy
riausybė be platesnio pasitikėjimo ki
tų švenčių gali ir nesulaukti", —
prognozavo politikas.
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LIETUVIAI —
Į D O M I TAUTA
ZENONAS PRŪSAS
Keturioliktame ir penkioliktame
šimtmetyje Lietuva plotu buvo di
džiausia valstybė Europoje, nors tuo
laiku lietuvių buvo tik tarp pusės ir
vieno milijono, panašiai, kaip ir len
kų. Kodėl dabar lenkų yra 39 mili
jonai, o lietuvių tik trys milijonai
Lietuvoje, plius dar gal 100,000, gy
venančių už Lietuvos ribų (prie jų
nepriskaitau sulenkėjusių, sugudėjusių ar suamerikietėjusių lietu
viškos kilmės žmonių)? Kodėl taip
atsitiko, kad per praėjusius 600
metų lietuvių padaugėjo tik 3-5 kar
tus, o lenkų net 40-60 kartų? Kodėl
lenkų tautinė sąmonė jau buvo gyva
prieš 600 metų, o pas lietuvius ji
pradėjo atsirasti tik prieš kokį šimt
metį? Lenkai, užėmę naujas žemes,
vietinius gyventojus paversdavo len
kais. Kodėl lietuviai, užėmę naujas
teritorijas, patys sugudėjo, surusėjo?
Ar todėl, kad lietuvių kultūra, civi
lizacija buvo žemesnė? Abejotina.
Kad užkariautų tokius didelius
žemės plotus, lietuviams reikėjo
tiems laikams aukštos karinės tech
nikos. Ši technika buvo ypač rei
kalinga apsiginant nuo kryžiuočių ir
kalavijuočių, apsiginklavusių tuo
met pačiais moderniausiais pasauly
je ginklais. Prieš išsiruošiant į karo
žygius, buvo reikalingas užnugaris:
ginklų gamyklos, pažangi žemdir
bystė ir medžiojimo technika, kad
paruoštų ginklų ir maisto atsargų į
žygius išvykstantiems kariams. Pus
laukiniai lietuviai to nebūtų suge
bėję padaryti. Tais laikais beveik
visos Europos tautos jau turėjo tau
tinės savigarbos jausmų, kitos net
iki šovinizmo. Kodėl Lietuvos kuni
gaikščiai ir jų kariai to visai ne
turėjo? Per 1918—1940 metų neprik
lausomos Lietuvos laikotarpį ne tik
tūkstančiai sulenkėjusių bei sugudėjusių lietuvių atlietuvėjo, bet dar
nemažai lenkų ir rusų pasidarė
lietuviais, ypač miestuose, pakelda
mi lietuvių procentą Lietuvoje nuo
65 proc. iki 80 proc? O kodėl dabar
rytinėje Lietuvoje vyksta ne atlietuvėjimo, o sulenkėjimo procesas? Ar
todėl, kad lietuviai vėl pradeda

prarasti dvidešimtojo šimtmečio pir
moje pusėje įgytą tautinę savigarbą?
Jei, neduok Dieve, Rusija užpultų
Lietuvą, ar lietuviai kariai, vadovau
jami pusiau surusėjusių pulkininkų
ir kitų aukštesniųjų karininkų,
bandytų priešintis užpuolėjams?
Grįžkime į Ameriką. Kai 1950
metų rudenį New York buvo sušauk
tas Ateitininkų kongresas, profeso
rius Kazys Pakštas savo kalboje per
spėjo: „Jūsų ką tik į Ameriką per
sikėlusių lietuvių inteligentų vaikai
nutautės greičiau, negu ankstesnės
emigracijos lietuvių vaikai!" Atsi
menu tada pagalvojau: na, ir nu
šnekėjo senis (man tada 57 metų
profesorius, ir dar su barzda, atrodė
labai senas). Kam jis kalba nesą
mones apie kažkokį mūsų nutau
tėjimą! Juk atvykom ne nutautėti, o
atlietuvinti milijoną jau beveik su
amerikietėjusių Amerikos lietuvių.
Vėliau pamačiau, kad prof.
Pakštas iš dalies pasakė tiesą, kad ir
seni žmonės kartais žino, ką kalba.
Iš senosios emigracijos tik nedidelė
dalis vaikų baigė aukštuosius moks
lus. Dauguma išėjo dirbti į fabrikus,
apsigyveno ten, kur užaugo, arčiau
tėvų ir savo parapijos bažnyčios, prie
kurios buvo ir Vyčių kuopa. O naujo
sios emigracijos dauguma vaikų,
baigę aukštuosius mokslus, pasklido
po visą Ameriką. Ir jų didelė dalis
visai nutolo nuo lietuviško gyveni
mo. Ar ir čia nulėmė lietuviui įgim
tas menkavertiškumo kompleksas?
Negalima kaltinti tėvų. Net di
džiausios tėvų pastangos dažnai bu
vo bevaisės. Ar tas menkavertišku
mo kompleksas kaltas, kad dabar
pasaulyje yra ne 39, o tik 3 milijonai
lietuvių? Neturiu atsakymų į šį ir į
visus šiame straipsnelyje paminėtus
klausimus. Gal dalis atsakymų glūdi
lietuvio charakteryje. Atrodo, kad
lietuviai yra daugiau jausmo, ma
žiau proto ir logikos žmonės. Tai
poetų, svajotojų, dainininkų tauta.
Lietuviai savo charakteriu daugiau
primena ne šiauriečius anglus ar
skandinavus, o pietiečius italus.
Greit įkaista, greit ir atšąla. Vieną
dieną vaikšto po dangų, kitas dienas
leidžia didžiausioje depresijoje —

Parengtoje spaudai knygoje apie Lietuvos savanorius yra Ir ši nuo
trauka — tai Amerikos lietuviai savanoriai, atvykę j Lietuvą apginti 1918
metais paskelbtos nepriklausomybės. Šie drąsūs lietuviai kariai nepabūgo
tolimos kelionės (tuomet dar laivu) ir net žūties, kad apgintų tėvų Ir pro
tėvių žemės laisvę nuo priešų. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, Jie
vėl grižo (Amerika pas savo žmonas ir šeimas.
Jeigu kas galėtų suteikti žinių apie Jų tolimesnf gyvenimą, gal jų pa
likuonys, prašoma parašyti elektroniniu paštu: evaldas@amalkerosleklyba.lt arba knygos autoriui Petrui Railai, adr.: Laukų g. 1 a, Raudondvaris,
Kauno r., Lietuva.

pragare. Ir kai kurie nelietuviai ste kalba: lietuviškai, lenkiškai, rusiš
bėtojai yra irgi pastebėję, kad lietu kai ar angliškai. Svarbu tik, kad su
viai labai skiriasi nuo latvių, o ypač sišneka. Lietuviškiems kunigaikš
nuo estų, kurie daug praktiškesni. čiams, neturintiems tautinės savi
Gal filosofas Imanuelis Kantas buvo garbos, gal atrodė paprasčiau išmok
lietuviškos kilmės, jei taip nuvertino ti užkariauto krašto kalbą, negu
protą ir iškėlė jausmus, kaip pri išmokyti vietinius sunkokos lietuvių
klausančius daug aukštesnei žmo kalbos.
gaus dvasios sferai, negu protas.
Pagal „vieno pasaulio" idėją, pir
Atseit, jei protas sako viena, o jaus miausia pranyktų mažosios tautos ir
mai sako kitaip — klausyk jausmų. jų kalbos, po to ateitų eilė didesnioGal todėl praeityje jausmai nuvedė sioms. Liktų tik viena tauta ir viena
daugelį lietuvių vyrų prie lenkaičių kalba, turbūt anglų. Pranyktų karai.
ir rusaičių, o lietuvaitėms gal atrodė, Čia reikėtų padėti klaustuką: juk
kad rusai yra įdomesni vyrai, negu serbai, kroatai ir Bosnijos musul
lietuviai.
monai kalba ta pačia kalba, o vis tik
Jausmų žmonės nemėgsta ruti tarp savęs kariavo! Dėl karų nebuvi
nos ir yra nuotykių, naujų įspūdžių mo į žemę grįžtų Adomo ir Ievos
ieškotojai. Gal todėl lietuviai ant prarastas rojus. Patraukli idėja, tik
savo žemaitukų nujodavo net iki ne lietuviams. Jei ji būtų įgyvendin
Juodosios jūros. Protu besivadovau ta, lietuviai turbūt būtų pirmoji
jantys to nebūtų darę. O gal senovės auka. Juk ir dabar, kai susitinka
lietuviai buvo pradininkai „vieno penki lietuviai ir vienas kitatautis,
pasaulio" idėjos, dabar peršamos kai paprastai kalbama ne lietuviškai, o
kurių Amerikos intelektualų? Gal jie to kitataučio kalba, nors šis ir
buvo pirmieji „pasaulio piliečiai"? O supranta lietuviškai. Gal toks yra
šiems nėra svarbu kokia kalba jie lietuvio būdas...

LIETUVOS BANKO
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Dėl kredito įstaigų nemokumo
Lietuvos banko valdyba priėmė
nutarimą „Dėl kredito įstaigų ne
mokumo", kuris numato nemokumo
pripažinimo sąlygas taikyti ne tik
Lietuvos banko licenciją turintiems
bankams, kaip buvo iki šiol, bet ir
kredito unijoms.
Nustatyta, kad Lietuvos banko
valdyba gali nuspręsti pripažinti
kredito įstaigą nemokia, jeigu yra
bent viena iš šių sąlygų:
- kredito įstaigos turto grynoji
vertė yra mažesnė negu kredito įstai
gos įsipareigojimai;
- kredito įstaiga 6 mėnesius iš
eilės nevykdo Lietuvos banko valdy
bos jai nustatyto kapitalo pakanka
mumo (mokumo) normatyvo;
- kredito įstaiga per 10 darbo

dienų negali įvykdyti nors vieno
kreditoriaus pagrįsto finansinio rei
kalavimo (dėl lėšų trūkumo kredito
įstaigos sąskaitose negali atlikti
kliento pavedimo, grąžinti indėlių ar
kitų pasiskolintų lėšų arba vykdyti
kitų finansinių įsipareigojimų).
Kredito įstaigos nemokumas
(anksčiau nurodytų sąlygų buvimas)
nustatomas pagal kredito įstaigos
finansines ir priežiūrai skirtas atas
kaitas ir (ar), esant reikalui, atlie
kant kredito įstaigos inspektavimą
(tikrinimą).
Pripažinti netekusiais galios Lie
tuvos banko valdybos ankstesni nu
tarimai dėl bankų nemokumo.
Ryšių su visuomene skyrius
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AKSOMINE VEJ \
Gerb. Žaiianykšti, nesiseka man sarį ar rudenį) darbuotis, kad sužasu pievelėmis prie namų. Vasaros liuotų toji „aksominė veja", pa
metu dažnai matau reklamas tele klauskite savęs keletą klausimų
vizijoje, kur namų savininkai džiau (atsakymai turi būti visiškai tik
giasi savo aksomine veja — be jokios slūs).
piktžolės, nuo vieno kiemo krašto iki
kito padengta gražia, tankia, žalia
žole, man norisi raudonuoti iš gėdos,
nes manoji veja (nei priekyje namo,
nei kieme) toli gražu nėra „akso
minė", o greičiau — ,,sena sulopyta
sermėga". Išleidžiu daug pinigų vi
sokiems ,,weed killers", „fertilizers"
ir kitoms pagalbinėms priemonėms
(turėtumėte matyti mano astrono
miškas sąskaitas už vandenį), o žolė
vis tiek neželia kaip reikiant. Žinau,
kad šiemet jau per vėlu, bet norėčiau
iš p a t ankstyvo pavasario pradėti ir
bent kartą savo kiemą „užtiesti"
tokia gražia veja, kaip tose reklam
ose. Ar galite man padėti?
Iš anksto dėkoju — Jonas Š.
^ . .

Žolė yra žolė — d a u g i a u
nieko...
Mielas Jonai, nesutinku su jūsų
nuomone, kad kiemą t u r i . būtinai
dengti „aksomine veja". Tiesiog
nesuprantama, dėl ko amerikiečiai
taip daug pastangų ir pinigų supila į
... žolę...

^ Man atrodo, jog žolė yra žolė,
svarbu, kad žalia, kad kieme ne pur
vynas ar dulkės. Mano kieme žydi
balti dobiliukai, kartais sušvinta ir
viena kita geitonžiedė piene (di
džiausiam mano kaimynų pasipik
tinimui), o per didžiuosius vasaros
karščius leidžiu žolei net paruduoti
(ji visuomet atsigauna ir pradeda
žaliuoti, vos tik daugiau palyja).
Tačiau nesiruošiu J ū s ų rūpesčio
ignoruoti ir pasistengsiu bent iš
dalies parašyti apie pievelių prie
žiūrą (galime vadinti j a s ir veja, ar
dar kitaip, angį. p a p r a s t a i —
„lavvn", kartais „grass").
Svarbieji k l a u s i m a i
Visų pirma reikia atsiminti, kad
žolė yra augalas, taigi, norint, kad ji
gražiai augtų ir klestėtų, reikia įdėti
truputį darbo ir pastangų (ir net
lėšų), kaip ir prižiūrint kitus augalus
savo kieme. Prieš pradedant (pava-

Žolę galima pasėti — sėklų
pasiūla, ypač pavasarį, yra tikrai
didelė. Žinoma, ilgai trunka, kol sek
ios sudygsta ir pagaliau sužaliuoja
veja, o dar ilgiau, kol ji sutankėja.
Jeigu norite b e m a t a n t turėti tą
„aksominę veją", lengviausia yra
užtiesti žolės „kilimėlius", k u r i e
netrukus įleidžia šaknis ir žaliuoja.
Tačiau ir vienu, ir kitu atveju reikia
žemę gerai paruošti: nuskusti seną
žolę, sukasti žemę, sulyginti ir po to
jau pasirūpinti sėja arba „užtiesimu".
Kad „žolės kilimėliai" prigytų ir
klestėtų, reikia ypač daug vandens,
bet laistyti reikia ir pasėtą žolę.

Nelaukite, kol žolė bus aukšta, nes
tai per daug ją sukrečia ir ilgiau
trunka, kol vėl pradeda atsigauti.
Kai kas mėgsta nupjautą žolę nu
grėbti, kiti — palieka ant vejos. Čia
nėra didelio skirtumo, ypač, jeigu
žolė pjaunama nelabai aukšta, o kli
m a t a s sausokas- palikta žolė ant
vejos, apsaugos ją nuo perdžiūvimo.
Beje, žolę reikia pjauti ir rudenį, iki
pat užšalimo. Jeigu žiemai paliksite
per ilgą žolę, ji pradės pelyti arba
atsiras kitokių problemų.
Tręšimas
Žole sunaudoja nemažai nitrogeno, todėl ją reikia periodiškai
tręšti. Vartokite trąšas, skirtas ve
joms, patikrinant ant maišelio, kad
trąšose būtų apie 20 proc. nitrogeno.
Šiaurėje reikia tręšti pavasarį,
anksti vasarą ir rudenį. Pietuose,
pradėti tręšti pavasarį ir periodiškai
tręšimą pakartoti iki prasidedant
šaltesniems orams.
Labai svarbu veją tręšti kovo ir
balandžio mėn., nes tuomet praside
da greitas žolės augimas ir suvarto
j a m a daug maistingų medžiagų.
T r ę š i a n t reikia pasirūpinti, kad
trąšos būtų užberiamos visur vie
nodai, kitaip veja bus „marga" —
vienur tamsiai žali lopai, kitur vos
vos žalia.

•••-..

1. Ar žolė bus apsaugota nuo
nuolatinio trypimo?
Jeigu per kieme, o ypač namo
priekyje žaliuojančias pieveles nuo
lat vaikšto žmonės, bėgioja ir žaidžia
vaikai, žolė, be abejo, nuo to min
džiojimo nukentės.
2. Kiek vandens vasarą ar kitu
metų laiku, kai užeina sausros, ga
lite skirti laistymui?
Ne visose vietovėse vasarą lei
džiama laistyti žolę, kiek jai reikia
ar kiek savininkas nori. Žinokite,
kad išlaikyti tą „aksominį žalumą"
reikia tikrai nemažai vandens — ne
vien retkarčiais, bet nuolat. Ar jūsų
gyvenamoje vietovėje leidžiamas ne
ribotas laistymas, o kaip su milži
niškomis sąskaitomis už vandenį?
3. Ar jūsų kiemas apšviestas
saulės, o gal ant žolės nuolat gula
tamsūs medžių šešėliai?
Kai kurios žolės nieko prieš
pavėsį, o kitos mėgsta vien saulėtą
vietą. Jeigu pasėsite ne tą rūšį, žolė
neaugs.
4. Neparašėte, kur gyvenate:
šiaurinėje ar pietinėje JAV dalyje.
Jeigu pietinėje, reikėtų sėti vadi
namąją „šilto klimato" žolę. Jeigu
šiaurėje — „vėsaus klimato", nes ji
bent dalį žiemos yra padengta snie
gu.
5. Sėti ar „užtiesti"?

Vėsaus klimato
žolė
Perkant žoles sėklas, paprastai
ant maišelio ar dėžutės pažymėta,
kaip jas sėti, prižiūrėti, kuriam kli
matui jos geriausiai tinka. Vėsiam
kimatui būtina pasėti daugiamečių
žolių sėklas — pvz., mišinį „Kentucky bluegrass", daugiametės „ryegrass", „fescue" ir pan. Beje, kai ku
rios žolės sėklos yra palyginti bran
gios, bet jos didesnės kainos vertos,
nes duoda geresnius rezultatus. Jei
pirksite pigias sėklas, vargiai būsite
patenkintas veja.
Svarbu, kad pasėta ar užtiesta
veja galėtų iškęsti žiemos šalčius ir
sniego dangą, del to a t k r e i p k i t e
dėmesį į sėklas, kurios skirtos vė
siam klimatui.
Šilto klimato
žolė
Kadangi pietinėse valstijose
vasaros ne tik karštos, bet ore daug
drėgmės, sėklos turi būti tinkamos
šiam klimatui. Geriausia žolę sėti
anksti pavasarį arba vasaros pra
džioje, kad ji įsitvirtintų prieš tik
ruosius k a r š č i u s ir n e t s a u s r a s .
Viena tinkamiausių rūšių šiam kli
matui yra „ B e r m u d a grass", lot.
Cynodon dactylon. Atminkite, kad ši
žolė nemėgsta vėsaus oro: jeigu tem
peratūra n u k r i n t a žemiau 55° F, ji
netarpsta. Neblogi rezultatai bus ir
pasėjus „Bahiarass" lot. Paspaim
notatum), a r b a „Zosiagrass" dot.
Zoysia).
Daug pastangų
nereikia
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Gražią veją užželdinti ir ją pri
žiūrėti daug pastangų nereikia, bet
reikės šiam darbui skirti šiek tiek
papildomų jėgų.
Visų pirma apie žolės pjovimą
'tai labai svarbu). Būtina, kad pjau
namosios mašinėlės (nepaisant, ar ji
elektrinė, ar benzinu varoma; peiliai
būtų aštrūs, tuomet jie žolę gražiai,
lygiai nupjaus ir neišdraskys.
Pradėkite pjauti anksti pava
sarį, kai tik žolė pradeda augti.

Laistymas
Jei įmanoma, veją reikia laistyti
anksti ryte, kuomet mažai vėjo, nes
vėjas išdžiovina vandenį greičiau,
nei jis susigeria į žemę ir sudrėkina
šaknis. Laistyti tik tuomet, kai veja
sausa, nes periaistymas tiek pat
kenksmingas kaip sausra.
Kaip žinoti, ar žolė gauna pa
k a n k a m a i vandens? Galima pra
kasti (žinoma, kur nors pakraštyje;
duobutę: žemė turėtų būti drėgna
apie 6 colius nuo paviršiaus.
Piktžolės
Jeigu vejoje atsirado piktžolių,
pvz., pienių, gysločių, vijoklių, var
pučio, net dobiliukų, neskubėkite
griebtis chemikalų joms naikinti.
Piktžoles geriausia (ir pigiausia) iš
rauti — tik su visomis šaknimis, ir
išmesti. Žolė tuoj užpildys likusią
vejoje duobutę ir būsite tikri, kad
aplinkos neužterš nuodingi che
mikalai.
Lapai a n t vejos
Šiuo metų laiku veją apkrinta
sausi medžių lapai. Ne vienas namų
savininkas klausia: ar juos galima
palikti ant vejos, ar būtina sugrėbti 9
Lapų ant vejos nepalikite. Sto
resnis jų sluoksnis žiemos metu veją
„uždusins", be to, lapai sulaikys
drėgmę ir žolę padengs pelėsiai, o
šaknys išpus.
Lapus sugrėbkite ir supilkite
(po to kai žemė sušals) a n t daugia
mečių gėlių, rožių šaknų, dekora
tyvinių krūmelių, arba sudėkite į
krūvas, kur jie ilgainiui supus ir pa
sidarys kompostas. Savo lapuose per
\ ašarą medžiai sukaupė daug ver
tingu medžiagų, kurios juose pa
silieka net ir po to, kai medis lapusnumeta. Tomis naudingomis me
džiagomis iš lapų gali pasinaudoti ir
kiti augalai, tad būtų tikras nuosto
lis nukritusius lapus suversti j
šiukšlių dėžes.
Tikiuosi, kad atsakiau bent į da
lį klausimų apie vejos priežiūra.
Jeigu dar kas bus neaišku, pa
rašykite vėl.
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Iš Lietuvos Vyčių
veiklos
VIDURIO CENTRO RAJONO
RUDENS SUVAŽIAVIMAS
IR MALDOS KELIONĖ
Lietuvos Vyčių 86 kuopa, vei
kianti DuBois, Pennsylvania, š.m.
rugsėjo 29-30 d. globojo Lietuvos Vy
čių Vidurio centro rajono rudens su
važiavimą ir maldos kelionę. Suva
žiavime dalyvavo 19 vyčių, atstova
vusių 5 kuopoms iš Michigan, Ohio
ir Pennsylvania valstijų.
Penktadienį, rugsėjo 29 d., vyko
pabendravimas, susipažinimo v a 
karas Best Western viešbučio ir kon
ferencijų centre. Priėmime dalyvavo
būrelis svečių ir vietinių vyčių. Visi
gražiai pabendravo, pasivaišino,
linksminosi ir atnaujino pažintis.
Vyko ir gausių laimėjimų loterija.
Šeštadienį, rugsėjo 30 d. ryte,
vyko maldos kelionė į Šv. Juozapo
lietuvių bažnyčią. Prelatas kun. R.
Siefer pravedė maldas ir papasakojo
istoriją apie Lietuvos Vyčių organi
zacijos dangiško globėjo šv. Kazimie
ro gyvenimą. Jurgis Mikalauskas,
apygardos specialaus pripažinimo
apdovanojimų pirmininkas, įteikė
Paul Moore, DuBois 86 kuopos na
riui, rajono medalį. Dėl silpnos svei
katos Aida Waylonis, 86-os kuopos
narė, negalėjo dalyvauti ir j a i bus
įteiktas medalis artimiausiu laiku.
Po to buvo mirusiųjų vyčių prisimin
imas, kurį surengė rajono iždininkas
Richard Marks. Išvardinus mirusius
narius, uždegtos žvakutės, sukalbė
tos maldos.
Po pietų konferencijų centre vy
ko sąskrydis. Kadangi Vidurio cen
tro rajono pirmininkas Michael Pet
kus negalėjo dalyvauti ir pravesti
susirinkimo, Richard Marks, apy
gardos iždininkas, buvo pakviestas
vadovauti sąskrydžiui. Maldą prieš
posėdį sukalbėjo Jurgis Mikalaus
kas, -rajono specialių pripažinimų
apdovanojimų pirmininkas. 86 kuo
pos pirmininke Lee Moore sveikino
visus atvykusius ir linkėjo geros
viešnagės. Vyko valdybos narių ir
kuopų pranešimai bei ateities veik
los planų svarstymai. Atstovai pra
nešė apie š. m. Lake Buenos Vista

(šalia Oriando), Florida, vykusį 93ąjį metinį seimą/suvažiavimą.
Buvo nutarta, kad ateinančio
pavasario seimas/kėgliavimo turny
ras vyks 2007 m. gegužes 18-20 d.
Pittsburgh, Pennsylvania, ir jį glo
bos 19-ta kuopa.
94-tasis Vyčių suvažiavimas/
metinis seimas vyks 2007 m. rugpjū
čio 1-4 d., Brockton, Massachusetts.
Bus renkamasi Holiday Inn viešbu
tyje. Suvažiavimą/seimą globos 1
kuopa, vadovaujama garbės narės
Veronikos Bizinkauskienės. Kuopa
aktyviai veikia Brockton, MA, o 2008
metų 95-ąjį suvažiavimą ruoš ir glo
bos 96-oji kuopa, veikianti Dayton,
OH.
Lietuvos Vyčių padalinių atsto
vai skaitė pranešimus apie jų veikią.
Šv. Kazimiero gildijos atstovė, gar
bės narė Pranciška Petkuvienė pra
nešė, kad per praėjusius metus iš
viso buvo užprašytos 590 Mišių ir už
jas suaukota 40,000 dol. Dalis pinigų
buvo skirta svečių namams („Villa
Lituania" Vatikane) ir jų kambarių
restauravimui. Šių metų naujas pro
jektas, pagal prelatą Algimantą
Bartkų, yra kolegijos bibliotekos pa
laikymas, k u r taip pat reikėtų fi
nansinės paramos. Bibliotekai trūk
sta mokomosios medžiagos lietuvių
kalba, taip pat reikia prenumeruoti
daugelį Vatikano leidžiamų spaudos
leidinių. Yra tikimasi surinkti 5,000
dol. aukų.
„Pagalba Lietuvai" pirmininkė,
šių eilučių autorė, pranešė, kad pa
dalinys sėkmingai pradėjo savo 16uosius veiklos metus. 2005 m. rug
pjūčio mėn., per 92-ąjį Lietuvos Vy
čių metinį suvažiavimą. „Pagalba
Lietuvai" pažymėjo savo 15-metį.
Kalėdų laikotarpiu buvo išleistas
gražus metraštis, kuris sulaukė
daug teigiamų atsiliepimų ir aukų.
„Pagalba Lietuvai" turi keturias pro
gramas: humanitarinį fondą, Šv.
Juozapo seminarijos fondą, Gailes
tingosios Motinos Teresės nakvynės

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

ĮVAIRUS-

REIKALINGA

Tel. 708-906-3040

Tvarkinga, vyresnio amžiaus
moteris, ieško išsinuomoti
švaraus buto Cicero miestelyje.
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9

IŠNUOMOJA

PASLAUGOS

PRIIMU GYVENTI VYRESNIO
AMŽIAUS Ž M O N E S LEMONTE
šalia Pasaulio lietuvių c e n t r o .
Puikios gyvenimo sąlygos, pilnas
aptarnavimas.

STATE FARM
INSURANCE
^
AUTOMOBILIO,
NAMU, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

AMERIKOS LIETUVĖ
DARBUI „OFISE".

Tel 630-518-2496; 630 518-2496

Skelbimų skyriaus
tel. 1 773 585 9500

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Aukse S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park,IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

Akių ligų specialistai
ARAS ZLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet. IL 60435
Tel. 815-741-3220
D U ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
. 150 E. Huron, SuitelOOO
Chicago, IL 60611
Valandos~paqal susitarimą
Tel. 312-337-1285

Vidaus figos

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GA1LE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th St. Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Į Priklauso Cood Samantan, Centrai DuPage,
Edvvard ir Eimhurst iigoninėms.

EDMUNDAS VTZINAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chtcago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagai susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ

GYDYTOJA

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

J O N A S V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V. R A N A , M D
Illinois Pain institute
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.Hlinoispain.com

EUGENE C DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis u i prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ir globos namus bei Vilniaus Amatų
mokyklos įrangų finansavimą. Iš su
aukotų pinigų šis padalinys remia ir
Telšių seminariją, Šv. Klaros Palai
kymo gydymo ir slaugos ligoninę,
Betanijos sriubos virtuvę, „Vilties
Angelo" vaikų dienos centrą, Moti
nos ir vaikų centrą bei „Carito" Kalė
dų programas. „Pagalba Lietuvai"
buvo laiminga, gavusi a u k ų iš kelių
palikimų. Dėkojo visiems už nuola
tinį nuoširdumą ir finansinę paramą
šiam svarbiam padaliniui, ir prašė,
kad ir toliau paramą tęstų.
Garbės narė Elinor Sluzas, Šilu
vos Mergelės Marijos fondo pirmi
ninkė, kalbėjo apie Šiluvos Mergelės
projektą. Paruošus šio komiteto tinklalapį
(www.ourladyofsiluva.
com), gauta daug atsiliepimų. Šiuo
metu tarptautinis ispanakalbių tinklalapis garsina Mergelės Marijos
apsireiškimą Šiluvoje ispanų kalba.
Š. m. spalio 8 d., sekmadienį, Washington, DC, vyko šv. Mišios, skir
tos 40 metų sukakčiai nuo Šiluvos
Mergeles koplyčios įkūrimo Nacio
nalinėje Katedroje (National Shrine
šventovėje). Toliau p r a n e š ė , k a d
vysk. J. Ivanauskas prašė Lietuvos
Vyčių organizacijos pagalbos ir pa
ramos, minint Šiluvos Mergelės Ma
rijos apsireiškimo 400 metų sukaktį
Lietuvoje — 2008 m. rugsėjo 8-15 d.
Šiluvoje. Yra numatyta, kad popie
žius Benediktas XVI dalyvaus šioje
iškilmingoje šventėje. Vyčių garbės
nario muz. F. Strolios s u k u r t a „Šilu
vos Mergelės" giesmė b u s nusiųsta
kardinolui A. Bačkiui ir vysk. S.
Tamkevičiui, kurią jie giedos šventės
metu. Padėkojo visiems už paramą ir
skatino toliau remti bei garsinti Ši
luvos Mergelės Marijos apsireiški
mą mūsų šalyje.
Vyko ir Vidurio centro rajono
valdybos rinkimai. Naujos 2006—
2009 m. valdybos sudėtis: dvasios
vadas — kun. Gediminas Kijauskas,
Cleveland 25 kuopa; pirmininkas —

Skelbimų skyriaus
t e l . 1-773-585-9500

Michael F. Petkus, Dayton 96 kuopa;
vicepirm. — Jean Marks, Cleveland,
25 kuopa; iždininkas — Richard
Marks, Cleveland, 25 kuopa; sekre
torius — Pranciška Petkuvienė, gar
bės narė, Dayton, 96 kuopa; tvark
darys — Paul Moore, DuBois, 86
kuopa; Lietuvos reikalų kultūros ko
m i t e t a s — John Baltrus, Pitts
burgh, 19 kuopa; ritualų komitetas
— Lee Moore, Dubois, 86 kuopa; sti
pendijų atstovė — Rita Johnson, Pit
tsburgh, 19 kuopa; patikėtiniai —
Dolly Oberaitis, Cleveland, 25 kuopa
ir J e a n Marks, Cleveland, 25 kuopa;
ryšininkė su visuomene ir „Vytis"
žurnalu — Regina Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102 kuopa ir garbės narė
Elinor Sluzas, Dayton, 86 kuopa; Šv.
Kazimiero gildijos atstovė — garbės
narė Pranciška Petkuvienė. Dayton,
96 kuopa; Vyčių fondo atstovė — Lee
Moore, DuBois, 86 kuopa; „Pagalba
Lietuvai" atstove — pirmininkė Re
gina Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102
kuopa; Vidurio centro rajono specia
lūs apdovanojimai — George Mika
lauskas, Dayton, 96 kuopa.
Patikėtiniai patikrino knygas ir
pranešė, kad jos vedamos tvarkin
gai.
Posėdis baigtas malda ir vyčių
himnu.
Vakare dalyvavome Mišiose Šv.
Juozapo bažnyčioje. Prieš Mišias
Mildred Radzavich, 86 kuopos narė,
buvo pakelta ir apdovanota 3-čiu
laipsniu bei žymeniu. Prelatas k u n .
R. Siefer negalėjo dalyvauti Mišiose,
tai jam bus įteiktas — 3-iojo laipsnio
medalis ir žymuo artimiausiu laiku.
Nauja vidurio centro rajono valdyba
davė priesaiką. Po Mišių vakarienia
vome „Hoss" restorane, po to visi at
sisveikino, palinkėjo vieni kitiems
saugios kelionės, grįžtant namo, ir
iki kito suvažiavimo!

Regina J u š k a i t ė - Š v o b i e n ė

10

DRAUGAS, 2006 m. spalio 24 d., antradienis

IŠ B R I G H T O N PARK L I E T U V I U
GYVENIMO
Kai dienos rudeniškos, o dar ir
sniegelis trumpam apkloja paskutinį
pražydusį rožės žiedą, ir saulutę pa
slepia lietaus sunkūs debesys, norisi
žmogiškos šilumos, ir kuo daugiau
jos. Todėl manau, dažniau negu va
sarą lankomės renginiuose, lankome
bažnyčią.
Alfonso Grauslio knygoje mini
ma: „Kur nėra Dievo — nėra ir žmo
gaus" arba: „Be tikėjimo — neįma
noma patikti Dievui"." Lankant baž
nyčią, meldžiantis, turint ryšį su
Dievu, mes paliekame — atiduoda
me Dievui savo sunkumus, nusime
tame juos, apvalome savo sielą.
Įgauname daugiau meilės Dievui,
gamtai, žmogui, suartėjame su Die
vu.

Brighton Park bažnyčioje yra 2
altoriai, prie kurių galima uždegti
žvakutę ir pasimelsti. Čia ir pa
prastą dieną ateina žmonės pasi
melsti, tai yra svarbu žmogui.
Salomėja Daulienė organizuoja,
ruošia Brighton Park bažnyčios
salėse įvairius paminėjimus, subur
dama darbščių rankų moteris aplink
save. Kai viskas paruošta, laukiami
svečiai...
Darbščiosios bitelės — tai Vy
tautas Senda, Sigita Šlutienė, Vytas
Stanevičius, Ženeta Mušinskienė,
Palmira ir daug kitų moterų, padeda
ir vargonininkas A. Barniškis, saię
puošia jo žmona Ligita. Visuose dar
buose dalyvauja ir kunigas Jaunius
Kelpšas.

icas <UH ]. <eicsas su carapiios cnonstėrr ;

Kun. Jauniaus Keipšo gimtadienyje. !š kairės: D. Ilginytė, A. Ramanauskienė, S.
Šlutienė, S. Daulienė, A. Vadeišienė.

Spalio 15 d. iš ryto moterys ruo nijos ir kt. reikalų sutvarkymu. Bū
šė vaišes kunigo Jauniaus Keipšo na miela širdžiai, kai esi šiltai su
gimtadieniui švęsti. Ant stalo pui tinkamas ir tavo reikalai išsispren
kavosi didžiulis ir gražus gimtadie džia, o kunigas J. Kelpšas yra dėme
nio tortas, stalus puošė gyvos gėlės singas ir jaunam, ir senam, ir vaikui.
Bažnyčia turi chorą, choristai
ir paruošti šalti užkandžiai bei šam
taip
pat bendrauja ne tik su vargo
panas.
Baigiantis Mišioms, pagerbda nininku A. Barniškiu, bet ir su ku
mas kunigą Jaunių Kelpšą, bažny nigu. A. Barniškis, suburia draugiš
čios choras dainavo „Ilgiausių metų". ką, nuoširdžią atmosferą tarp choris
Po Mišių ir dainos ėjome į salę, kur tų.
Lankydamiesi minėtoje bažny
rinkosi bažnyčios nariai, choro daly
viai, draugai ir vaikučiai. Su visais čioje įsigyjame daugiau draugų, ne
kun. J. Kelpšas rado apie ką pasi būname vieniši ir yra taurinama
kalbėti. Vyko nuoširdus pabendravi mūsų siela.
Džiugu, kad ir klebonas atėjo
mas su jaunais, senais ir vaikais.
Iš tikrųjų Brighton Park parapi pasveikinti kunigą su gimtadieniu.
Baigiant norisi palinkėti kuni
ja deda pastangas, kad bažnyčia gy
vuotų, kad žmogus turėtų galimybę gui Jauniui Kelpšui ilgų, sveikų ir
mirus artimajam palydėti jį su mal laimingų gyvenimo metų.
da dalyvaujant kunigui į paskutinę
kelionę, užsakyti Mišias už mirusį
Tatjana Rūta
savo artimą, švęsti sutuoktuves, ar
krikšto vaikučiams ar pirmos komuChoristė, bažnyčios narė

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ VEIKLA
Švento Kazimiero vienuolynas buvo nešama specialiai seselės —
Čikagoje, įkurtas lietuvaitės Marijos Katalinos (Kathleen) pagaminta
Kaupaitės, 2007 metais švęs 100 me žvakė, kurioje buvo išraižytas kazitų jubiliejų. Pažymėtina, kad se-se- mieriečių simbolis: lelija, kardas ir
Iės kazimierietės deda pastangas, karaliaus karūna. Žvakės laikiklis
kad vienuolyno steigėja būtų pa buvo papuoštas auksiniais kaspi
skelbta Palaimintąja, ne dėl to, kad nais, ant kurių kabėjo 600 auksinių
ji įsteigė šį vienuolyną, bet dėl jos žiedų, simbolizuojančių tas seseles,
darbų Dievui ir žmonijai. Grįžtant į kurios paskyrė savo gyvenimą Dievo
tuos laikus, kada Amerikos lietuvių ir žmonių tarnystei per 100 metų.
tarpe buvo skleidžiamas netikėjimas
Daug seselių yra išėję į užsitar
ir spaudimas glaustis prie kitos tau nautą pensiją, bet jos nesėdi „rankas
tybės, Marija Kaupaitė atliko didelį susidėjusios", dirba pagal išgales.
lietuvybės išlaikymo darbą. Vienuo Kai kurios dar dirba katalikiškose
lyno seselių veikios dėka, lietuvių vi mokyklose, mergaičių gimnazijoje,
suomenė tapo maldingesnė ir išliko Švento Kryžiaus ligoninėje ir kitose
lietuviška per daugelį metų. Seselių vietose, ten kur jų pagalba yra rei
parapijinėse mokyklose tūkstančiai kalinga.
lietuviško jaunimo išmoko mylėti
Atėjus vasarai, liepos mėnesį,
Dievą, tėvynę ir artimą.
seselės suruošia didingus „turgus",
vienuolyno
išlaidų sumažinimui.
Šiuo metu, kiekvieno mėnesio
pirmą šeštadienį 9:30 vai. r. seselių Reikia prisiminti, kad didžioji dalis
motiniškame name, 2601 W. Mar- seselių yra sulaukusios garbaus am
quette Rd., yra aukojamos šv. Mišios žiaus ir nebedirba, tad sumažėjo vie
Marijai Kaupaitei, prašant Dievo, nuolyno pajamos, o išlaidos padidėjo
kad susidarytų sąlygos paskelbti ją kelis kartus. Tos seselės, kurios yra
dar pajėgios, gamina įvairius daik
Palaimintąja.
Šv. Kazimiero seselės norėda tus parduoti ir pačios prekiauja pa
mos, kad šis Jubiliejus būtų pradė lapinėse. Seselės yra labai dėkingos
tas švęsti kiek anksčiau, suruošė iš talkininkams, be kurių įnašo nebū
kilmingas pamaldas rugpjūčio 26 tų įmanoma surengti vasaros „tur
dieną ir į jas pakvietė vietos vyskupą gaus".
Gustavo Garcia Siller. Mišiose daly
Jau buvo paminėta, kad seselės
vavo net 14 kunigų. Procesijos metu turi ieškoti būdų išlaidoms apmo

kėti. Švento Kazimiero seselėms pa
dėti yra susiorganizavęs rėmėjų vie
netas. Šis vienetas buvo įsteigtas
vienuolės Marijos Kaupaitės 1919
metais, kovo mėn. 4 dieną. Šio pagal
binio vieneto pirmoji vadovė buvo
Antonette N. Nausėda, šiose parei
gose išbuvusi 45 metus. Nuo 1965
metų iki šių dienų organizacijai va
dovauja Maria Rudienė.
Švento Kazimiero seselių pagal
binis vienetas kas metai suruošia
iškilmingus pietus „Hilton" viešbučio
patalpose. Į šiuos pietus susirenka
kunigai, vienuolės ir gausus būrys
Šv. Kazimiero vienuolyno rėmėjų.
Vakarienės metu yra pagerbiami
asmenys, daug metų išdirbę šioje
organizacijoje.
Susirinkusius svečius pasveiki
no Loreta Ezerski ir pakvietė kun.
Joną Kuzinską palaiminimo maldai.
Pabrėžtina, kad kun. J. Kuzinskas
buvo ilgametis Marąuette Park lie
tuvių katalikų parapijos klebonas ir
vėliau administratorius, šiuo metu
eina kapeliono pareigas Šventos
Šeimos slaugos namuose. Susirinku
sius svečius taip pat sveikino seselių
kazimieriečių vyriausioji vadovė,
seselė Immacula, kuri vasarą at
šventė auksinį jubiliejų Dievo ir
žmonijos tarnyboje. Seselė savo
trumpoje kalboje išreiškė gilią pa

dėką draugijos narėms už jų darbus
visada remti seselių darbus ir paste
bėjo, kad daugelis rėmėjų yra sulau
kę brandaus amžiaus ir būtų gerai,
kad jų eiles papildytų jaunesni nari
ai.
Po pietų buvo pagerbti asmenys,
išdirbę šioje paramos organizacijoje
daugelį metų. Šiuos asmenis pristatė
seselė Genovaitė Kripas, einanti tar
pininkės pareigas tarp seselių kazi
mieriečių ir pagalbinio vieneto. Jean
Slagis seserims talkino 60 metų, o
Agnės Bigelis, Olga Pavilon ir Loretta Simon po 50 metų. 25 metus tal
kininkavo Jean Rogers. Valdybos
pirmininkė Maria Rudienė, negalė
dama asmeniškai dalyvauti, sveiki
nimus ir padėką atsiuntė raštu. Juos
perskaitė programos vedėja.
Vėliau buvo išdalintos gausios
dovanos, kurios buvo dviejų rūšių:
Paulius ir Zuzana Binkiai turėjo
daug megztų uždangalų. Mary-Ann
Gerčius surengė loteriją, kuri buvo
gausi. Įdomu tai, kad laimėtojai ga
lėjo pasirinkti laimikį patys.
Pasibaigus programai kun. Pet
ras Paurazas, Švento Kryžiaus ligo
ninės kapelionas, sukalbėjo padėkos
ir palaiminimo maldą, o pats pokylis
užbaigtas giesme „Dieve, laimink
Ameriką".
Antanas Paužuolis
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Gražuolė ir pabaisa
Komedijose visada sutinkame
aukštą ir liesą personažą, veikiantį
kartu su storuliu, o spektakliuose ne
vienas nubraukia ašarą, stebėdamas
pasaką apie gražuolę ir pabaisą. Ta
čiau kartais teatras virsta gyvenimu,
o pasakos - realiomis istorijomis.
Norėti niekas nedraudžia. Gali
ma svajoti apie aukštą ir liekną, gra
žią ir protingą, jei pats esi storas ir
negražus. Arba suvokus, jog esi bevil
tiškas, šlietis prie pirmosios sutiktos
gatvėje. Idealai neretai pasirodo žmo
gaus pavidalu ir būna visai nepa
našūs į tuos, apie kuriuos svajota.
Gražuolė sutiko pabaisą ir... pamilo.
Čia istorija tik prasideda...
Priešingybės traukia. Vilniaus
M. Romerio universiteto docentas,
socialinių mokslų daktaras, psicholo
gas Gediminas Navaitis patvirtino,
kad teiginys, jog skirtingi žmonės
vienas kitam patrauklūs, teisingas.
„Visi žino, kad temperamentin
gam kaukaziečiui patinka vangios,
lėtos blondinės. Tai paaiškina prie
šingybių trauką", -juokavo specialis
tas.
Meilė gydo
Susipažinę su priešingos lyties
atstovu, pirmiausia įvertiname jo
išvaizdą. Tačiau pasirodo, kad mūsų
pasirinkimą lemia kur kas gilesnės,
fiziologinės priežastys. Išrinktasis
gali ne tik suteikti laimės, bet ir
padėti įveikti ligas.
„Kūnas - n e tik išorė, kuri
atspindi tam tikras savybes. Gamta
„orientuojasi" į vis atsparesnius indi
vidus. Panašūs žmonės atsparūs
toms pačioms ligoms. Jeigu vyras
atsparus ligai A, o moteris - ligai B,
jų palikuonys bus atsparūs abiem
ligoms. Taigi pati gamta rūpinasi
žmonijos išsaugojimu", - pasirinkimą
lemiančius veiksnius aiškino G. Na
vaitis.
Simetriškumas svarbiausia
Visuomenė, pasak psichologo,
siūlo begalę patrauklumo modelių:
elegantiškai apskuręs pankas, kostiu
muotas banko tarnautojas, Rubenso
išvaizdos moterys... Jie keičiasi pagal
esamo laikmečio reikalavimus.
„Tačiau yra bendras mūsų antro
sios pusės pasirinkimą lemiantis
požymis. Tai kūno simetrija. Dabar
net kompiuteris gali nustatyti abiejų
partnerių simetriškumą pagal jų nuo
traukas. Kūno simetriškumas - svar
biausias požymis bet kurioje kultūro
je. Jis lemia, ar su išrinktu žmogumi
patirsime seksualinį malonumą", pasakojo šeimos psichoterapeutas.
Patobulinti kūno simetriją ir
pasiekti patrauklumo nėra sudėtin
ga. G. Navaitis patarė dažniau lan
kytis sporto klube ir nepersivalgyti.
Darnos yra
siekiama
Priešingybės, anot psichologo,
traukia tada, kai poros įgimtos savy
bės skiriasi, o įgytos yra tapačios.
„Žmogus mums gali būti patrauklus
savo išvaizda. Tačiau jei jis arba ji ims
elgtis priešingai mūsų išmoktoms
taisyklėms, nebus draugiškas, jo kaip
tinkamo partnerio nepriimsime.
Svarbiausia, kad sutaptų dviejų

žmonių vertybės. Tik tada galima
tikėtis sukurti ilgalaikius santykius",
- tvirtino pašnekovas.
Jo nuomone, nepažįstamąjį įver
tiname per penkias minutes, o ver
tybes ir nuostatas deriname penkias
dešimt metų. „Visuomenėje įsivyra
vusi klaidinga nuostata, kad neva
pakanka žmogų kaip grybą miške
rasti ir laimė pati ateis. To neužten
ka. Poros santykių darna pasiekiama
didelėmis pastangomis. Tačiau kelias
į darną yra ne mažiau įdomus nei
'grybo' radimas", - įsitikinęs G. Na
vaitis.
Geidžia idealių
Išoriniai poros skirtumai labiau
siai pastebimi. Neretai tenka matyti
aukštą vaikiną, už rankos laikantį
smulkutę, gana žemo ūgio merginą.
„Natūralu, kad vyras renkasi mote
rišką, nedidukę partnerę, kurią
norisi globoti, ja rūpintis. Jeigu
moteris aukštesnė už vyrą ir pastara
jam tai kelia problemų, geriau tokių
santykių net nepradėti, nes bendro
gyvenimo metu teks patirti ir sun
kesnių traumų", -juokavo docentas.
Klaipėdiečiai vyrai linkę šalia
savęs matyti gražesnę ir protingesnę,
nei patys yra. Tai rodo jų pasitikėji
mas savimi ieškant gyvenimo drau
gės.
Mėgsta pervertinti
Vienintelės pažinčių agentūros
Klaipėdoje „Viladomas" darbuotojos
jau įėjus klientui pro duris gali pa
sakyti, kokio partnerio jis pageidaus.
Agentūros administratorė Daiva
Krušaitė taip pat palaikė teoriją, kad
priešingybės visada suartina žmones.
Tačiau, anot jos, kartais klientai kelia
per daug didelius reikalavimus, neat
sižvelgdami į savo asmenybę.
Ypač vyrai mėgsta pervertinti
savo išvaizdą ir intelektą.
„Ateina vyrukas be trijų prie
kinių dantų ir nori susirasti ilgakoję
manekenę", - pasakojo D. Krušaitė.
Pažintys - kaip
hobis
Ieškoti poros į agentūrą dažniau
siai ateina išsiskyrę žmonės, todėl,
besirinkdami partneres, lygina jų
duomenis su savo buvusių partnerių
duomenimis.
D. Krušaitė pasakojo, kad vyrai
visada atsižvelgia į moters horoskopo
ženklą. „Vyrai niekada neis į pasima
tymą su ta moterimi, kurios horos
kopo ženklas sutampa su buvusios
žmonos ženklu", - juokėsi D. Kru
šaitė.
Agentūros administratorė ne
neigė mačiusi nemažai porų, kurių
partneriai yra visiškos priešingybės.
Panelė dažnai būna 10 centimetrų
aukštesnė už vyrą arba vyras sveria
perpus mažiau nei jo partnerė.
D. Krušaitė atsiminė klientų
porą iš skirtingų socialinių sluoksnių.
Firmos direktorė susižavėjo ir iš
tekėjo už paprasto darbininko.
Sunkiausia partnerę susirasti
žemiems vyrams. Kad ir kaip prie
šingybės betrauktų, nė viena moteris
nenori, kad dėl vyro tektų atsisakyti
aukštakulnių batų.
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AtA
NARIMANTAS ALGIS MACĖNAS
(MACEVIČIUS)
Mirė 2006 m. spalio 20 d. po sunkios ligos.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Gyveno Chicago Heights, IL. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Ilgametis Šviesos-Santaros sąjungos narys, Korėjos karo
veteranas.
Nuliūdę liko: duktė Vaida su vyru Steven; sūnus Edmundas
su žmona Debi; anūkai Stephen ir Mitchell; seserys Vita Venclauskienė ir Isolda Šimkienė su vyru Vytautu; sūnėnas Rober
tas Ralis su šeima, seserėčios Dana Mikužienė su šeima ir Vida
Klepczarek su šeima.
Po šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje Lemonte, buvo palaidotas 2006 m. spalio 23 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.
Liūdintys artimieji
Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Ilgamečiui Lietuvių Skautų sąjungos Atlanto rajono
vadovui, Geležinio Vilko ordino kavalieriui

AtA
v.s. MYKOLUI BANEVIČIUI
išėjus namo, gilią skautišką užuojautą reiškiame
žmonai DANGUOLEI, dukrai SIGITAI, sūnums LI
NUI ir AUDRIUI bei jų šeimoms, visiems giminėms
ir artimiesiems, Atlanto rajono skautams, skautėms
ir vadovams.
Ilsėkis ramybėje Mykolai ir stovyklauk su kitais
Dievo karalystėje.
Lietuvių Skautų sąjunga

AtA
NARIMANTUI MACĖNUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame velionio dukrai VAI
DAI ir sūnui EDMUNDUI su šeimomis, sesutėms
ISOLDAI ŠIMKIENEI ir VITAI VENCLAUSKIENEI
su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.
Algė ir Adolfas Šležai
Silvija ir Linas Lukai
St. Pete Beach, Florida

AtA
JADVYGAI BARTKIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sesutei MARY
TEI VĖBERIENEI su šeima ir artimiesiems.
V. ir A. Brazdžiūnai
D. ir T. Andrasek
dr. J. ir S. Galante

„Klaipėda"

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

P R Ą Į J G A S
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

• Klaidos atitaisymas. Penkta •Amerikos lietuvių gydytojų są
dienio, spalio 20 d., „Draugo" nume jungos metinis pobūvis vyks lapkričio
ryje A. Paužuolio straipsnyje „Svars 11d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tytini klausimai Lietuvių Romos tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pukatalikų federacijos" suvažiavime" laski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
įsivėlė klaida. Sakinys „Tėvų Jėzuitų me gydytojus ir visus kitus sveikatos
vyresnysis pardavė du pastatus, ku priežiūros specialistus atvykti į šį
rie buvo pastatyti lietuvių aukomis" renginį. Registracija tel. 773-434turėtų būti pakeistas taip: „Tėvų Jė 4545 (Skirmantė Miglinienė).
zuitų vyresnysis yra eigoje parduoti
du pastatus, kurie buvo nupirkti lie • P L B Lemonto socialinis sky
tuvių suaukotais pinigais" (lietuvių rius informuoja, kad lapkričio 10 d.,
aukomis). Atsiprašome skaitytojų ir nuo 10 v. r. iki 2 vai. p. p., PLC Bočių
A. Paužuolio už šią klaidą.
menėje bus skiepijama nuo gripo.
Taip pat skyrius organizuoja tris iš
• S p a l i o 25 d., trečiadienį, 2 v. vykas. Lapkričio 3 d., penktadienį, 5:30
p.p. Lietuvių centre „Seklyčia" tradi p. p. autobusas veš visus norinčius į
cinio susibūrimo metu lankysis muzi „Hamlet" vaidinimą; lapkričio 15 d.,
kas Steponas Sadauskas. Muzikas trečiadienį, 12 v. p. p. - į miuziklą
gros ir dainuos. „Seklyčia" lauks vi „Mama mia"; gruodžio 20 d., 12 v. p.
sų, kuriems ji reikalinga. Bus gardūs p. - į miuziklą „Pirate Queen". No
rintiems važiuoti prašome skambinti
pietūs.
R. Kronui tel. 630-968-0184.
• L S S „Sietuvos*' draugovės suei
ga įvyks spalio 28 d. 1 vai. p.p. PLC •Lapkričio 10 d., penktadienį, 7
posėdžių salėje, (anksčiau buvo skelbta vai. v., Chopin Theatre, 1543 W. Dispalio 21 d.) Visos sesės ir jų viešnios vision St., Chicago, IL 60622, I-Fest/
kviečiamos dalyvauti.
„Ideas in Motion" festivalio metu bus
galima išvysti Lietuvos atstovų spek
•Akademinio skautų sąjūdžio taklį „Ya Ya" (pagal Seiichi Yashiro
šventė įvyks šeštadienį, spalio 28 d., pjesę). Spektaklio režisierius Kęstu
6:30 v. v. Magnolia restorane, 123 Mar- tis Marčiulynas. Pagrindinį Ya Ya
ket Street, Willow Springs, IL 60480. vaidmenį atlieka Eglė Mikulionytė.
Maloniai kviečiami visi nariai ir sve
čiai dalyvauti šioje šventėje. Iškilmes •Lapkričio 11 d. šeštadienį, 6
pradės narių sueiga, kurioje Akade- vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
mikių skaučių draugovės kandidatės 14911 127th Street, Lemont, įvyks
bus pakeltos į tikrąsias nares. Pagrin JAV LB Kultūros tarybos Premijų
dinis vakaro prelegentas - kun. fil. An įteikimo šventė. Bus pagerbti ir ap
tanas Saulaitis, SJ. Meninę programos dovanoti šių metų laureatai muzikos,
dalį atliks muzikas Ričardas Šokas. Po dailės, žurnalistikos, teatro, radijo
jos - skani vakarienė ir šokiai. Vietas laidų srityse. Visus maloniai kviečia
prašome užsisakyti iš anksto pas fil. me atvykti į šią šventę. Ruošia JAV
Danguolę Bielskienę, tel. 630-789- LB Kultūros taryba.
8248.
• K a d nudžiugintų lietuvių vi
•Lietuvių karių veteranų sąjun suomenę nauju operos ar operetės
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na pastatymu, Čikagos Lietuvių operai
rių susirinkimas vyks spalio 29 d., reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio
sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo cen 18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo
tro patalpose (5600 S. Claremont centro didžiojoje salėje (5600 S. Cla
Ave.) Visi skyriaus nariai kviečiami remont Ave., Chicago) rengiamas tra
dicinis Operos pokylis. Meninę dalį
dalyvauti susirinkime.
atliks operos solistė Nida Grigala
• L i e t u v o s krikšto 755 metų vičiūtė ir Operos choras. Čikagos ir
sukakties proga spalio 29 d. JAV LB apylinkių lietuviai kviečiami savo
Lemonto apylinkės bendruomenė dalyvavimu puotoje prisidėti prie bū
ruošia minėjimą po 11 vai. r. šv. Mi simo spektaklio pastatymo. Pavienes
vietas ir stalus galite užsisakyti tel.
šių. Pranešimą skaitys inž. Rimantas
708-439-6762 (Rima Urbonavičienė)
Kunčas-Žemaitaitis. Po minėjimo
arba tel. 708-429-9764. Auka — 35
numatoma išrinkti geriausią piešinį dol. asmeniui.
vokui, skirtą 755 m. Lietuvos krikš
tui. Piešinių konkursą skelbė Lietu
vių filatelistų draugija „Lietuva" Či
kagoje. Jame dalyvavo JAV ir Ka
nados lituanistinių mokyklų vyres
niųjų klasių mokiniai. Kiekvieno
mokinio darbas bus pristatytas ant
specialaus voko.

ffPPP

^^^Įggggjjija^

rpff)E£?P-T-f9B7',P

Sveikiname „Draugo" pokylio
loterijos laimėtojus
100 dol. Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI.
150 dol. Genevieve U. Anoff, Barrington, IL.
200 dol. R Peleckas, Chicago, IL
250 dol. Maria Tedesco, Woodhaven, NY.
300 dol. Jonas Vasaris, Norton, OH.
500 dol. bilietas Nr. 14728. Prašome šio bilieto savininką per 30 d. nuo
šios dienos paskambinti dienraščio „Draugas" administracijai, tel. 773585-9500, ir atsiimti laimėjimą.
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LIETUVIŲ FONDO
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Džiugu, kad į Lietuvių fondą rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais įstojo 17
naujų narių ir 6 nariai-kandidatai. Tai Sandra Giedraitienė, dr. Snieguolė
Radzevičienė, Regina Kindrat, Padbury šeima, LF stipendininkas Karolis
Grigas, Punsko lietuviai: Irena Gasperavičiūtė, Jolanta Janušonytė, Bronius
Makauskas, Petras Maksimavičius, Algis Vaicekauskas, kandidatas — Paulius
Donauskas. LF golfo žaidynių metu naujais nariais tapo Ian Burting ir Christopher Hoffman, Tomas Glavinskas, o kandidatais: Stephen Bunting, Ron
Engels, Gavan Farley, Darius Maurukas. Atminimo įnašais pagerbti ir Lie
tuvių fonde įamžinti: Izabelė Pusdešrienė, Elena Majauskienė, Edvardas
Pranckevičius, Jadvyga Povilaitienė ir Elena Bergen. Tapkite ir Jūs Lietuvių
fondo nariais. Mūsų adresas: 14911127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630257-1616.
2006 m. Lietuvių fondo tradicinis rudens pokylis ir nepakartojamas sti
pendininkų koncertas „Dovana nariams" įvyks šeštadienį, lapkričio mėn.
4 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 5:30 v.
v. - kokteiliai Lietuvių fondo salėje, 6:30 v. v. - koncertas „Dovana nav

riams", 7:30 v. v. - vakarienė ir šokiai PLC salėje. Gros „Brolių Svabų"
orkestras. Bilietai 50 dol., studentams 30 dol. Pageidautina vakarinė apranga.
Dėl vietų rezervacijos kreipkitės į LF raštinę, tel. 630-257-1616. Visi maloniai
kviečiami!

VAIKŲ SAUGUMAS IR HALLOWEEN
Halloween - labai smagi šventė
vaikams, kartais sukelianti rūpesčių
jų tėveliams. Paprastai per šią šventę
vaikai dažnai būna sutemus lauke,
vaikščioja judriomis gatvėmis, galbūt
eina ir į nepažįstamųjų namus. Todėl
kai kurie patarimai, Ray Palermo,
Teacher's Insurance Plan viešųjų ry
šių atstovo nuomone, galėtų pravers
ti tiek vaikams, tiek jų tėveliams ir
padaryti šventę ne tik saugią, bet ir
linksmą.
Jei vaikai yra lauke tamsiu paros
metu, vairuotojai turi būti labai
akylus ir atsargūs, ypač sutemos me
tu, vairuodami tose vietose, kur ma
tomumas nėra geras. Naudokite toli
mąsias šviesas, kad matytumėte ir
būtumėte matomi.
Persirengę vaikai turėtų būti
iydimi suaugusiojo ar vaikščioti gru

pėmis. Perspėkite vaikus, kad jie ne
valgytų jokių nesuvyniotų saldainių
ar kitų vaišių, kol negrįš namo.
Perspėkite vaikus, kad visada pe
reidami gatvę, laikytųsi saugos tai
syklių, pažiūrėtų į abi puses. Vairuo
tojai taip pat turėtų būti budrūs ir
stebėti ne tik gatvę, bet ir šaligatvį,
kad vaikai staiga neišbėgtų tiesiai į
gatvę.
Vaikai turėtų vaikščioti šaligat
viais, o jei jų nėra, tai eiti gatve, vei
du į atvažiuojančias mašinas. Jiems
derėtų būti prisisegus atšvaitus.
Namų savininkams patariama
išvalyti kiemą nuo daiktų, už kurių
galima užkliūti ir pargriūti, taip pat
pasirūpinti, kad prie pagrindinių du
rų būtų šviesu. Taip pat venkite de
koracijų su atvira ugnimi, kad vaikų
kostiumai neužsidegtų.

• Lapkričio 3 d., p e n k t a d i e n į ,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks poezijos ir muzikos vakaras.
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu
skambės A. Lipskio eilės, pianistas
Rimtenis Simulynas gros S. Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui.
• Lapkričio 5 d., sekmadieni,
12:00 v. p. p. PLC didžiojoje salėje
(14911 127th Street, Lemont) gydy
tojas Andrius Kudirka kalbės tema
„Gripas ir jo profilaktika". Kviečiame
visus dalyvauti.

..Draugo" pokylyje prie dienraščio „Draugas" darbuotojų ir Jų svečių stalo prisėdo Ir savaitraščio „Lietuvių balsas"
vyriausias redaktorius Vytautas Radžlus (pirmas 15 kairės).
Jono Kuprio nuotr.

