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Mirė ambasadorius Kazys Lozoraitis 

Kazys Lozoraitis. 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(BNS/Alfa.lt) — Pirmadienį anksti 
ryte Romos Gemelli klinikoje mirė 
Kazys Lozoraitis - Lietuvos diploma
tas, išeivijos veikėjas, ilgametis Ita
lijos Lietuvių Bendruomenės narys, 
pirmasis LR nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordino. Tai patvirtino Lie
tuvos ambasadorius prie Šventojo 
sosto Algirdas Saudargas. K. Lozo
raitis mirė nuo vėžio, sirgo trumpai, 
bet sunkiai. Jam buvo ką tik suėję 78 
metai. 

Ambasadorius bus laidojamas 
ketvirtadienį, rugpjūčio 16 d. Karstas 
išnešamas 10:30 vai. iš Romos Santa 
Maria dei Monti bažnyčios. Rudenį 
K. Lozoraitis bus perlaidotas Lietu
voje. Tikimasi, kad Kauno Petrašiū
nų kapinėse, prie tėvų. 

Užuojautą dėl K. Lozoraičio mir
ties pirmadienį pareiškė ir Lietuvos 

Gedimino Ilgūno nuotr. 

prezidentas Valdas Adamkus. 
„Lietuva patyrė didžiulę netektį. 

Mus paliko paskutinis diplomatų Lo
zoraičių šeimos atstovas, pirmasis 
Nepriklausomybę atgavusios Lietu-
vos ambasadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordino. Kartu su broliu Sta
siu Lozoraičiu, pirmuoju Nepriklau
somybę atkūrusios Lietuvos ambasa
doriumi JAV, jam buvo lemta tęsti 
prieškario Lietuvos ambasadoriaus 
Italijoje — tėvo Stasio Lozoraičio — 
— misiją. Lozoraičių šeimos nuopel
nai Lietuvos nepriklausomybei - tai 
atskiras diplomatijos istorijos skirs
nis", - sakė V Adamkus. 

„Mano atmintyje Kazys Lozorai
tis išliks kaip iškili asmenybė, taurios 
sielos žmogus, didelis Tėvynės patrio
tas, kovotojas už jos nepriklausomy
bę, kurio šeimos namai visada buvo 
atverti Lietuvai. 

Savo, žmonos Almos ir visų Lie

tuvos žmonių vardu reiškiu nuošir
džią užuojautą žmonai Giovannai, 
dukrai Dainai ir visiems, liūdintiems 
dėl šios skaudžios netekties", - pir
madienį sakė šalies vadovas. 

Ambasadorių K. Lozoraitį prezi
dentas V Adamkus yra apdovanojęs 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro Didžiuoju 
kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai" Didžiuoju kryžiumi. Kaip 
pranešė užsienio reikalų ministerija, 
ambasadorius yra ir Silvestro ordino 
kavalierius. 

„Ambasadorius tikrai garbingai 
dirbo Lietuvai", - kalbėjo Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo sosto A. 
Saudargas. 

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Justinas Karosas K. Lo
zoraitį vadino „vienu didžiausiu dip
lomatu mūsų valstybės istorijoje". 

Anot jo, istorija neužmirš, kaip 
K. Lozoraitis atstovavo Lietuvai ir 
gynė jos nepriklausomybę okupacijos 
metais. 

„Tai, kad Lietuva 1990 m. atga
vo nepriklausomybę, yra ir K. Lozo
raičio nuopelnas. Jis labai daug pri
sidėjo, kad nepriklausomybės idėja 
nemirtų užsienio valstybių sąmonė
je. Tai buvo labai reikšmingas daly
kas, juk buvo valstybių, pripažinusių 
okupaciją", - kalbėjo J. Karosas. 

Buvusio užsienio reikalų minis
tro Antano Valionio nuomone, Lietu
va neteko iškilaus diplomato, Lietu
vos patrioto. 

„Lozoraičių pavardė susijusi su 
Lietuvos nepriklausomybės idėjos 
kėlimu tarptautiniame lygmenyje po 
antrojo pasaulinio karo, po to, kai 
Lietuva buvo okupuota. Visi trys Lo
zoraičiai Nukelta į 6 psl. 

Su Šukiu „Dievui ir Tėvynei" 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. Kaip 
nepakenkti 
kepeninis (p. 2) 
•LML. krūtų vėžio akcija (p. 
2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
• Su šūkiu „Dievui ir 
Tėvynei" (p. 1, 4) 
•Dainavoje kartais pritrūk
sta vietų (p. 5) 
•Karaliaučiaus krašto mok
sleivių vasara (p. 8) 
•Kai žydėjo kaštonai (5) (p. 
9) 
• Spalvų derinimo mokyto
ja — gamta (p. 10) 
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Regina Juškaitė-Švobienė. 

Regina Juškaitė Švobienė 
Pagalba Lietuvai" tarybos 

pirmininkė 

Lietuvos Vyčiai yra viena seniau
sių, tyliausių ir veikliausių lietuviškų 
organizacijų Amerikoje. Ji buvo įkur

ta 1913 metais puoselėti lietuvybę. 
Peržvelgti Lietuvos Vyčių darbus 
Lietuvai būtų per didelis darbas, to
dėl stabtelėkime ties 1990-aisiais 
metais, kai Lietuva išsivadavo iš ko
munistinės vergijos. Lietuvai esant 
okupuotai, Lietuvos Vyčiai yra pa
rašę daugiausiai laiškų Amerikos vy
riausybei, prašydami nepripažinti 
okupacijos. 

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, sukruto Amerikos ir viso lais
vo pasaulio lietuviai su jvairia pagal
ba Lietuvai. Pagalbos Lietuvai rei
kėjo, bet ji retai gavo tai, ko norėjo 
ir kas buvo būtina. 

Lietuvos Vyčiai skubėjo padėti 
Lietuvai konkrečiais darbais. Lietu
vos Vyčių organizacijos padalinys 
„Pagalba Lietuvai" (Aid to Lithua-
nia, Inc.), kurio steigėjas yra Lietu
vos Vyčių garbės narys, „Pagalba 
Lietuvai" direktorių tarybos pirmi
ninkas Robertas Boris, pradėjo savo 
veiklą 1990 m., per 77-ąjį Lietuvos 
Vyčių visuotinį Nukelta į 4 psl. 
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Urbonas vėl 
galynėsis su 
Baltija 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (BNS) 
— Pasaulio ultratriatlono čempionas 
Vidmantas Urbonas, dėl prasto oro 
nutraukęs plaukimą per Baltiją, ne
trukus vėl ners j bangas. 

Kaip „Kauno dienai" sakė V Ur
boną žygio metu lydėjusios jachtos 
kapitonas Rimtautas Rimšas, garsu
sis sportininkas nusprendė tęsti žygį 
per jūrą ne nuo to ruožo, kuriame 
buvo priverstas jį nutraukti. Antra
sis bandymas įveikti Baltiją prasidės 
nuo Gotlando salos, plaukikas ketina 
įveikti 145 km ruožą iki Latvijos Pa-
viluostos uosto. 

„Tai bus šiek tiek sąžiningiau 
prieš tautą. Kad tai nebūtų plauki
mas mažais gabalėliais, kad neatro
dytų nerimtas žygis", — tvirtino R. 
Rimšas. 

Jis pridūrė, kad šią savaitę plau
kikas žygio greičiausiai dar neatnau
jins, nes ketina palaukti palankesnių 
orų. Savaitės viduryje žadamas stip
rokas vėjas, todėl baiminamasi, kad 
vos prasidėjusį plaukimą tektų dar 
kartą nutraukti. Jachtos kapitono 
tvirtinimu, norint, kad viskas vyktų 
sklandžiai, reikia sulaukti keturių 
ramaus oro parų. 

„Buvo galima išplaukti šeštadie
nį vakare, kad vakar po pietų pradė
tume plaukimą, tačiau V Urbonas 
dėl tam tikrų priežasčių negalėjo 
plaukti. Be to, nėra lengva visus su
burti, juk kartu ir gydytojai turi 
plaukti", — aiškino R. Rimšas. 
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KAIP NEPAKENKTI KEPENIMS 
Kepenys - didžiausias žmogaus 

organizmo vidaus organas, nuo kurio 
veiklos tiesiogiai priklauso viso orga
nizmo veikla - ar sugebėsime sunai
kinti sezoninius virusus, nukenks
minti cigarečių dūmus ir jvairius tok
sinus. Tačiau statistika rodo, jog vi
dutiniškai 1 iš 10 žmonių kepenys yra 
„pervargusios" ir „persidirbusios", o 
per praėjusius metus Vilniaus greito
sios pagalbos ligoninėje nuo apsinuo
dijimų gydėsi net 16 tūkstančių 
žmonių. 

Apie jvairius apsinuodijimus ir jų 
žalą kepenims „Sveikas žmogus" žur
nalistė Rūta Mykolaitytė kalbasi su 
Apsinuodijimų kontrolės ir informa
cijos biuro gydytoju toksikologu Ro
bertu Badaru. 

- Kokios yra kepenų funkcijos? 
- Kepenis galima apibūdinti kaip 

„fabriką", kuris turi dvi funkcijas -
nukenksmint i į mūsų organizmą 
patekusias kenksmingas, nenaudin
gas medžiagas ir iš šių bei kitų me
džiagų sintetinti organizmui būtinas 
medžiagas. Jeigu kepenims tenka 
daug žalingų medžiagų, kepenys turi 
jas nukenksminti, ir taip apleidžiama 
naudingų medžiagų gamyba. Maža 
to, jei.kepenims tenka labai didelis 
krūvis, senka pajėgumas, jos silpsta, 
o lėtinis ir ilgalaikis kokių nors che
minių medžiagų vartojimas sekina 
kepenų rezervus. 

- Kokie pagr indin ia i apsi
nuodij imo požymiai? 

- Yra specifiniai, būdingi kon
krečiam apsinuodijimui, ir nespecifi
niai apsinuodijimo požymiai. Daž
niausiai pasireiškia nespecifiniai -
žmogus tiesiog jaučia bendrą blogu
mą, jam skauda galvą, pykina, darosi 
silpna. Daugelis, pajutę tokius simp
tomus, nesunkiai atpažįsta apsinuo
dijimo pradžią. 

Vėliau gali atsirasti ir kitokių ne
galavimų, nes įvairios medžiagos turi 
tik joms būdingų simptomų. 

- Ar galima išskirti kokius 
nors vaistus , kurių perdozavę 
dažniausiai apsinuodija žmonės? 

- Nenorėdamas daryti antire-
klamos kokiems nors vaistams, nega
lėsiu įvardyti konkrečių medikamen
tų. Tačiau neįmanoma paneigti, kad 
didžioji dalis vaistų, kuriuos mes var
tojame, daro įtaką kepenims. Ir ta 
įtaka yra išties bloga. Ypač tada, kai 
sirgdami žmonės vartoja didesnes nei 
įprasta dozes, nes mano, kad tai pa
dės greičiau pasveikti. Šis požiūris ne 
tik neteisingas, bet ir labai pavojin
gas. Būtent todėl visi vaistai turėtų 
būti skiriami gydytojo nurodymu su 
išrašytu receptu arba bent pasikon
sultavus su vaistininku. 

Ypač numojama ranka į augali
nius vaistus, tačiau gamta yra sukū
rusi didžiausius nuodus, ir žmogui iki 
jos dar toli. Lietuvoje gana populiari 
yra liaudies medicina. Dažniausiai 
kaimo žmonės linkę gydytis įvairiais 
žoliniais vaistais, tačiau perdozavus 
augaliniu preparatu galima ir mirti
nai apsinuodyti. 

- Kokiomis dar medžiagomis 
apsinuodijama? 

- Apsinuodyti galima labai įvai-
riomis priemonėmis - alkoholiu, nar
kotinėmis medžiagomis, buitine che

mija, automobiliams skirtomis prie
monėmis. 

- Kaip gali pakenkti va i s ta i 
nuo peršalimo? 

- Šaltuoju metų laiku, intensy
viai siaučiant gripui, padaugėja ir ap
sinuodijančiųjų, kurie gydosi nuo 
peršalimo. Problema kyla dar ir dėl 
to, kad apsinuodiję nuo peršalimo 
gertais vaistais ir jausdamiesi blogai 
žmonės mano, kad tai yra virusas, ir 
toliau dar intensyviau geria tų pačių 
vaistų. Tai dar viena priežastis, kodėl 
ypač svarbu konsultuotis su gydytoju 
ir visada skaityti vaistų instrukcijas. 
Juk dažniausiai mažomis raidėmis po 
dideliu vaistų pavadinimu b ū n a 
parašyta pati vaisto veiklioji medžia
ga, todėl kartais nutinka taip, kad 
žmonės kelis kartus per dieną geria 
tų pačių vaistų, nors jų pavadinimai 
yra skirtingi. 

- Ar gali apsinuodijęs ž m o g u s 
kaip nors sau pagelbėt i p r i e š 
kreipdamasis į medikus? 

- Iki šiol vyravo nuomonė, kad 
prieš kreipiantis į medikus reikia 
išbandyti visus galimus būdus, kurie 
tariamai gali padėti pasveikti. 

Tačiau, įtarus simptomą, nieko 
nereikia daryti pačiam - geriausia 
pasitarti su specialistais, kurie dirba 
visą parą. Jie visada teisingai patars . 

Svarbu įsidėmėti, kad laikas yra 
svarbiausias veiksnys apsinuodijus. 
Žmogus viską gali daryti gerai, bet, 
pavėlavus vos 10 minučių, gali įvykti 
nebepataisomų procesų. Taip y ra 
todėl, kad dalis cheminių medžiagų, 
kuriomis apsinuodijama ypač stip
riai, pirmosiomis valandomis, kai rei
kalinga skubi pagalba, nesukel ia 
simptomų. 

Pagal konkrečius simptomus ga
lima nustatyti apsinuodijimo grupę ir 
pasakyti, ar galima tuo atveju ką nors 
daryti pačiam, ar geriau kviesti grei
tąją ir važiuoti į ligoninę. 

Kasmet daugėja apsinuodijimų, 
didėja gydymo išlaidos apsinuodi
jusiems žmonėms. Ši tendencija tę
siasi jau daug metų. Tai galima būtų 
sieti su naujų cheminių medžiagų, 
vaistų, įvairių kitų priemonių, kurio
mis galima apsinuodyti, atsiradimu 
mūsų gyvenime. 

- Kas apsinuodija d a ž n i a u -
vyresni ar jaunesni žmonės? 

- Pirmoji grupė, kurią bū t ina 
išskirti ir reikia skelbti pavojaus sig
nalą, - vaikai. Visame pasaulyje pri
imta, kad ankstyvojoje vaikystėje -
iki 6 metų, vaikų apsinuodijimų visai 
neturėtų būti. Bet jų yra labai daug 
tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. 
Šie apsinuodijimai įvyksta dėl nesau
gios aplinkos. Juk 2-3 metų vaikas 
pasaulį pažįsta viską ragaudamas, 
todėl, jei nebūtų jam pasiekiamų 
vietų, kur laikomi vaistai ar buities 
priemonės, būtų galima išvengti tų 
nelaimingų atsitikimų. 

Kita didelė apsinuodijančiųjų 
grupė - jauno darbingo amžiaus 
žmonės. 

Vyresnio amžiaus grupėje apsi
nuodijimų dažniausiai pasitaiko užsi
imant savigyda, kai susirgus nesi
kreipiama i medikus arba kai perdo
zuojama vaistų. Todėl labai svarbu 
stebėti, kaip vaistus vartoja atmin
ties sutrikimų turintys artimieji. 

Nukelta į 9 psl. 

LML krūtų vėžio akcija 
PRANE SLUTIENE 
Lithuanian Mercy Lift 
sveikatos švietimo direktorė 

Krūties, plaučių, storosios žar
nos, gimdos kaklelio, odos - dažniau
sia moterų onkologinė liga. Lithua
nian Mercy Lift organizacija remia 
krūtų vėžio akciją, kurios metu Lie
tuvoje per penkerius metus krūtų 
vėžiu sergančių moterų patikrinimas 
buvo atliekamas gegužės ir birželio 
mėnesiais kas šeštadienį, kai onko
logijos konsultacijos ligoninėse nedir
ba. Tai buvo gera proga sukviesti 
moteris, kurios serga krūties vėžiu ir 
nemokamai atlikti mamogramą, su
teikti reikalingas konsultacijas. Mo
terys iš anksto yra prašomos užsire
gistruoti ir į konsultaciją atsinešti 
siuntimą. Tyrimų rezultatai yra ati
duodami kiekvienai moteriai, kad ji 
galėtų juos perduoti ją gydančiam 
gydytojui, kuris galėtų toliau stebėti 
jos sveikatos būklę. Per penkerius 
metus buvo patikrintos 6,500 mote
rys, kiekvienai padarytos po 4 mamo-
gramos nuotraukos. 

Ankstyvas ištyrimas, vėžio apti
kimas ir laiku pradėtas gydymas gali 
padėti ligą išgydyti. Krūties vėžys yra 
dažniausia moterų onkologinė liga ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Vien pereitais metais Lietuvoje ap
tikta daugiau kaip 1,400 atvejų. Šia 
liga serga daugiau kaip 11,000 mo
terų. J a suserga moterys, sulauku
sios 45-75 metų amžiaus, nustačius 
antros stadijos vėžį. Blogiausias yra 
III ir IV stadijos vėžys. 

Patar iame moterims pačioms 
t ikrint i savo krūtis , o apčiuopus 
nedidelį guzelį, nedelsiant kreiptis į 
šeimos gydytoją arba ginekologę, 
kurie nusiųs tolimesniam gydymui. 
Esu girdėjusi iš moterų, kad kai 
kurie gydytojai, tikrindami sveikatą, 
netikrina jų krūtų. Patariame mote
rims pačioms paprašyti gydytojo tai 
padaryti. Kiekviena moteris nuo 40-
50 metų amžiaus kas dveji metai tu
rėtų pasidaryti mamogramą. Tokie pa
tarimai sulaukė atgarsio Lietuvoje. 

Jau daugiau kaip metai Lietu
voje veikia valstybinis krūtų pa
tikrinimas. Norint išsitirti sveikatą 
reikalingas gydytojo siuntimas. Pa
geidautina užsiregistruoti iš anksto, 
bet ilgai nedelskite, nes jūsų gyvybė -
tik jūsų rankose. Siuntimai ir rezul
tatai yra registruojami. Vilniuje vei
kia Onkologijos ligų centras, pris
tatau ir mūsų akcijos duomenis. 

Klaipėdos universi tet inės 
l igoninės onkologijos 

skyriuje 

Klaipėdos universitetinėje ligo
ninėje onkologijos skyriuje profilak
tiškai buvo patikrinta 300 moterų, 
joms suteikta konsultacija bei pada
rytos mamogramos. Onkologijos de
partamento vadovas nusiskundė, kad 
šiais metais vieną šeštadienį neat
vyko 25 iš anksto užsiregistravusios 
moterys. Tai apsunkino darbą, nes 
akciją reikėjo pratęsti ir birželio mė
nesį, a t l iekant tiek mamogramų, 
kiek pasirašyta sutartyje. 

v 

Šeštadieniais veikė registratūra, 
dirbo 12 medikų, įskaitant ir rentge
no specialistus. Patikrintos 175 mo
terys nuo 40-49 m; 107 nuo 50-64 m., 
15 nuo 65-74 m., 3 vyresnės nei 75 
metai. 151 moteriai vėžinių ląstelių 
nerasta, I stadijos vėžys surastas 8 
moterims, kurios bus gydomos to
liau. 82 moterims buvo patarta to
liau stebėti sveikatos pokyčius. 

Kadangi Klaipėdos apskritis yra 
didžiausia Lietuvoje, tikrintis at
vyko: iš Klaipėdos 235, Palangos 11. 
Iš rajonų: Klaipėdos - 20, Kretingos -
8, Šilutės - 7, Skuodo - 4, Tauragės -
1, Šilalės - 4, Telšių - 2, Plungės - 6, 
Mažeikių - 1, Kauno - 1. 

Šeimos gydytojas yra pirmas 
asmuo, kuris turi atkreipti dėmesį į 
moters sveikatą. J is turi apžiūrėti ne 
tik krūtis, bet ir patikrinti ar nėra 
limfmazgių pažastų ir kaklo srityje. 
Pastebėjus pokyčius gydytojas priva
lo siųsti ligonį tolimesniems tyri
mams. 
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Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant j Lietuva i r kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
1 Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK 6E0TA0IEM0 LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 «1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuva ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.OO »1/2 metųSI 20.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija9draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura9draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XVII Eilinė savaitė — Tada ir dabar 
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas 

panorėjo atiduoti jums karalystę!" „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį iš
maldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį 
lobi danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir 
jūsų širdis." „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti Jūs būkite 
panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad 
kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos su
grįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins 
juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antro
sios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie! 
Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsi
laužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai 
nesitikėsite." 

Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, 
ar visiems?" Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, 
kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maiti
ni? Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums 
tiesą: jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats 
sau: 'Mano šeimininkas neskuba grįžti' ir ims mušti tarnus bei tarnaites, val
gyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, 
kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Jis žiauriai nu
baus jį, ir jam teks neištikimųjų likimas. 

Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo 
valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino (šeimininko valios), kad 
ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, 
bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota." (C -
Evangelija pagal Luką 12, 32-48). 

Mons. Adolfo Grušo 
pamąstymas 

Vaikystėje bažnyčioje girdėdavau 
kaip kunigas, skaitydamas tai dienai 
skirtą Evangelijos ištrauką, ją vi
suomet pradėdavo žodžiais: Anuo 
metu... Nepaisant savotiško šių žo
džių žavesio, vis dėlto jie tarsi pada
lydavo klausytojų sąmonę į dvi dalis: 
tada, anuo metu, vyko nuostabūs 
dalykai, pats Išganytojas vaikščiojo 
po žemę, darė stebuklus, tuo tarpu 
šiomis dienomis esame vos ne palikti 
patys vieni, o mūsų kasdienybė ne
turi nieko bendra su nepaprastais 
stebuklais. 

Iš tikrųjų mums reikia atnešti 
Dievo Žodį į mūsų tikrovę, į mūsų 
kasdieninius reikalus, jos šviesoje 
spręsti iškilusias problemas. Dievo 
Žodis turi būti reikšmingas mūsų 
dienomis. Klausydami Evangelijos 
turėtume iškart suvokti, kad tie 
Kristaus žodžiai yra sakomi mums, ir 
mes tą akimirką privalome į juos 
atsiliepti. Nepakanka vien tik išversti 
Evangeliją į gimtąją kalbą. Dar rei
kia, kad ir klausytojai ją priimtų, 
kaip gyvą ir visuomet aktualų Dievo 
Žodį. Tik tada bus galima kalbėti apie 
tikrai gyvą tikėjimą. Vis dėlto, klau
santis šio sekmadienio Evangelijos, 
gali susidaryti įspūdis, kad mes taip 
ir likome nesupratę šiandien skam
bančio Jėzaus pamokymo: Nebijok, 
mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo 
atiduoti jums karalystę! Tikrai, tuo 
metu Jėzaus sekėjų būrį buvo įma
noma palyginti su nedidele kaimene, 
galbūt, išgąsdinta ir apsupta viso
kiausių grėsmių. 

Šiais laikais, bent jau mūsų įsi
tikinimu, Bažnyčios tikrai nepava
dintume maža. Dar niekada ji nebuvo 
taip išsiplėtusi, niekada ganytojai 
taip uoliai nesistengė patraukti savo 
ganomųjų visokiausiais moderniais 
metodais, atkakliai saugodami juos 
nuo pasaulio pavojų. Pagaliau ir pa
tys ganytojai stengiasi užimti vis 
didesnius plotus savo ganykloms, 

nors ir nebūtinai dvasiniuose rei
kaluose. 

Šiandien Išganytojo kaimenė 
stengiasi savo buvimą pasaulyje pa
liudyti įspūdingais pastatais, dide
liais suvažiavimais ir šventėmis, kon
ferencijomis ir kongresais. Tiesa, ne 
visuomet aišku, ar tai yra susiję su 
tikrai nuoširdžiu tikėjimu. Šiandien 
Bažnyčiai labai patinka statistiniai 
duomenys, stengiamės padrąsinti sa
ve „pasisekusiais" renginiais, kurie 
„viršijo visus lūkesčius". Mes neven
giame rodyti savo jėgos, ieškome 
pasaulio galingųjų paramos, rūpina
mės, kad įstatymai būtų mums pa
lankūs. Žmogišką silpnumą iš tikrųjų 
laikome silpnumu. Noras kažkiek 
pasislėpti, pabūti nuošalyje, nede
monstruoti savęs įvardijamas beveik 
kaip gėda. Reikalaujama būti mato
mu, išeiti į viešumą, parodyti, kaip 
uoliai sugebame dirbti, įsijungti į 
bendruomenę, nepaisant, kad tos 
bendruomenės dažnai paprasčiausiai 
nėra. Ko gero, pernelyg daug ganyto
jų bijo likti mažumoje, tapti nereikš
mingais, nepastebimais, neįvertin
tais. Jie iš tiesų pamiršta Jėzaus 
žodžius: Nebijokite! Iš tiesų, kuo la
biau stengiamės pasirodyti, tuo tam
pame nereikšmingesni. Kuo labiau 
stengiamės būti galingi, tuo dažniau 
pasirodome esantys labai silpru. 

Stengdamiesi būti su savo Išga
nytoju, mes, ko gero, visuomet jausi
mės silpni ir maži. Tačiau svarbiausia 
yra ne skaičiai ir pirmos vietos ofi
cialiuose renginiuose, bet meilė, ti
kėjimas, viltis, begalinė kantrybė, pa
sišventimas, auka, kurios nebąjome 
net ir tada, kai patys sau atrodom^ 
maži. kai nebijome būt: savimi Iš 
tiesų kaip tik tada ir pasirodo tikroji 
mūsų didybė. 

pcgc Va*:Kc~c 'oti G 
Dce~ge 

N. Šmerauskas 

Nauja Estijos puolimo 
banga 

PETRAS KATINAS 

Dar net nepasibaigus grubiausio šmeižto ir grūmojimų Estijai 
kampanijai dėl „išvaduotojo" paminklo perkėlimo į karių kapi
nes, prasidėjo dar aršesnis šios šalies puolimas. Šį kartą Kremlius 

paskelbė Estiją vienintele pasaulyje hitlerinį fašizmą šlovinančia valstybe. 
Maskvos įniršį sukėlė Ida Virumos apskrityje (netoli sienos su Rusija) įvy
kęs Išvaduotojų sąjungos veteranų, kovojusių su sovietine Raudonąja ar
mija Antrojo pasaulinio karo metais, sąskrydis. 1944 metais dešimtys tūk
stančių estų atsiliepė į Estijos ministro pirmininko Juri Uluots raginimą 
stoti ginti Estijos valstybę nuo artėjančios naujos sovietinės okupacijos. 
Dabar, kaip skelbiama, iš tų dešimčių tūkstančių gyvų liko apie trys tūk
stančiai veteranų. Rusijoje šie laisvės kovotojai vadinami esesininkais, 
nekaltų žmonių žudikais, banditais ir dar baisesniais vardais. 

Labiausiai Kremlių papiktino Estijos gynybos ministro Jaak Aaviksoo 
pasiųstas sveikinimas Išvaduotojų sąjungos sąskrydžio dalyviams, kuria
me rašoma, kad šie metai Estijos valstybei yra ypatingi, nes, kaip ir 1991 
metų rugpjūčio pučo Maskvoje dienomis, estai pasirodė tikri savo šalies 
piliečiai, pasirengę visomis išgalėmis ginti savąją valstybę. Ministras pa
žymėjo, kad aiškiai iš svetur sukurstytos masinės rusų riaušės Taline dėl 
paminklo sovietų kariams perkėlimo parodė, kad Estijos žmonės garbin
gai atlaikė išbandymą ir parodė ryžtą bei valią. Pavadindamas 1944 metų 
savanorius, stojusius į kovą su sovietiniais okupantais, patriotais, Aavik
soo pabrėžė, kad tie savanoriai įkūnijo Estijos laisvę, tą vienintelę bendrą 
laisvę, kurios gurkšnį mažai estų tautai pavyko trumpam įkvėpti visa krū
tine. Ministras taip pat sakė, jog estų tautos laimėjimai ir jos ateitis dau
giausia priklauso nuo to, kaip tauta sugebės susitelkti ir veikti išvien ne 
tik pati, bet ir su savo sąjungininkais. Ministras aiškiai turėjo galvoje 
garsųjį mūšį su sovietų Raudonąja armija prie Simerėjos aukštumų 1944 
m. liepos 29 d., kuriame kartu su estais dalyvavo savanoriai iš Olandijos, 
Belgijos, Danijos ir Norvegijos. 

Rusijos dienraštis „Izvestija", tapęs vienu iš pagrindinių Kremliaus 
propagandos ruporų, kaltindamas fašistinę Estiją vėl prisiminė tuos ne
lemtus sovietų išvaduotojus ir pateikė vienos iš jų, kažkokios Lenin Var-
šavskaja, istoriją, dėl kurios palaikų, iškastų Talino centre, dabar kaunasi 
Rusija ir Izraelyje gyvenantys tolimi Leniną giminaičiai. Ta Leniną buvo 
Lenkijos žydų komunistų dukra, o jos tėvai, atsikraustę į Maskvą, buvo 
komunistai dogmatikai. Dukrą pavadino Leniną, o jos brolį - Kimu (tai 
yra komunistinio jaunimo internacionalo pirmosios raidės - Komunis-
tičeskij internacional molodiožy). Todėl „Izvestija" daro išvadą, kokia didi 
patriotė buvo Leniną Varšavskaja ir jos brolis, nes vien tik vardai daug ką 
pasako. 

Kremliaus dvaro liokajai, pasklidę po visą pasaulį, šmeiždami Estiją 
bei skelbdami ją vienintele fašistine valstybe Europoje, nė žodeliu neužsi
mena, kad jeigu ir yra kur nors fašizmo apraiškų, tai jų yra Rusijoje. O 
prezidentas Vladimir Putin elgiasi labai panašiai kaip buvęs Vokietijos 
fiureris. Vien tai, kad sukurta atvirai nacistinė jaunimo organizacija „Na
ši", pačioje Rusijoje vadinama putinjugendu, rodo, kokiu keliu einama. 
Neseniai apsilankęs našistų vasaros stovykloje, esančioje už 500 kilomet
rų nuo Maskvos, Put in dalyvavo jų seminaruose ir pratybose, kuriuose 
buvo rengiamasi kovai su Rusijos priešais. Tiek užsienio, o ypač vidaus. 
Neatsitiktinai toje stovykloje iškabinti opozicijos veikėjų, buvusio pasau
lio šachmatų čempiono G. Kasparov, buvusio premjero M. Kasjanov, Lon
done gyvenančio magnato B. Berezovski portretai su šėtono ragais ir ki
tomis panašiomis detalėmis. Tarp tų portretų, į kuriuos našistai mėto pei
lius, yra ir Estijos politiku atvaizdai. Akivaizdu, kad, atėjus palankiam 
metui, būtent iš našistu bus suformuoti Putin-asmenines gvardijos smo
giamieji būriai, savo uolumu ir žiaurumu prilygstantys praėjusio karo 
SMERS'o būriams. 

Trumpame susitikime su Kauno meru Andriumi Kupčinsku Angelė 
Nelsienė (JAV LB tarybos ir prezidiumo bei LR Seimo ir PLB tarybos nare) 
ragino Kauno merą aktyviau bendradarbiauti su Los Angeles. Carifornia 
Sister City komitetu. Iš dešinės: Angelė Nelsienė. Kauno miesto meras 
Andrius Kupčinskas su žmona ir Romas Nelsas. 
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SU ŠUKIU „DIEVUI IR TĖVYNEI 
Gruodžio 31 d. užsidarys vienas iš Lietuvos padalinių - „Pagalba Lietuvai" 

n 

Atkelta iš 1 psl. . visuotini na
rių metinį suvažiavimą/seimą, Pitts-
burgh, PA kaip humanitarinės pagal
bos projektas. Padalinys siekė gauti 
vaistų, medicininių priemonių ir telk
ti lėšas vaistų persiuntimo išlaidoms 
padengti. „Pagalba Lietuvai" prasi
dėjo su L.C.R.A. (Lietuvių katalikų 
religijos šalpa, Brdoklyn) ir Detroit 
Lietuvos Vyčių kuopomis, koordinuo
jan t pastangas su World Medical 
Relief, Inc., įstaiga Detroit. 

Robert Boris „Pagalba Lietuvai" 
garbės pirmininkas 

„Pagalba Lietuvai** ve ikla 

Per pastaruosius 17 metų šis pa
dalinys išsiplėtė ir sustiprėjo. Iš pra
džių siuntėme tik po keturis 40 pėdų 
ilgio talpintuvus mūsų sesėms ir bro
liams į Lietuvą. Siuntėme įvairių 
vaistų (aspirino, nuo kosulio, dėl 
širdies, aukšto kraujo spaudimo, 
glaukomos, vitaminų, antibiotikų ir 
t.t), kompiuterius, rentgeno aparatū
rą, ligoninės lovas ir staliukus, įvai
rių knygų ir medicininių žurnalų, 
rūbų, patalynę ir kt. siuntas. 

1991 m. nusiuntėme 4 talpintu
vus ir vieną siuntinį oro kargo per 
World Medical Relief. Šie talpintuvai 
buvo skirti „Caritui" Kaune. Šių 
minėtų talpintuvų vertė siekė per 4 
mln. dolerių. 1992 m. per World 
Medical Relief išsiuntėme 6 talpintu
vus. Jie taip pat buvo skirti „Ca
ritui" Kaune. Jų vertė siekė per 2 
mln. dol. 1993 m. išsiųsti 7 talpintu
vai - 6 per World Medical Relief ir 1 
per Dialysist. Jų vertė siekė per 2,3 
mln. dol., jie buvo skirti Šv. Jokūbo 
ligoninei Vilniuje ir dr. B. Dainiui, 
dializės skyriui Santariškių ligoninė
je. 1994 m. išsiųsti 3 talpintuvai, 
kurių vertė siekė 2 mln. dol. Paskirti 
- 2 Šv. Jokūbo ligoninei ir dr. Dainiui. 
1995 m. buvo rekordiniai metai -
nusiųsta 15 talpintuvų, kurie buvo 
skirti Sveikatos apsaugos ministeri
jos sandėliui išdalinti Kauno gimdy
mo namams, Šv. Klaros mirštančiųjų 
ligoninei Utenoje, Hepatito centrui. 
Šis dramatiškas siuntų padidėjimas 
buvo įmanomas tik bendradarbiau
jan t su Catholic Medical Mission 
Board (CMMB) New York, kuri yra 
didžiausia JAV katalikiška labdarin
ga organizacija bei didžiausia lab
daros vaistų tiekėja Lietuvos sveika
tos įstaigoms. 19% m. buvo išsiųsti 
12 talpintuvų, kurių vertė siekė per 
13 mln. dol. 1997 m. išsiųsta 10 tal
pintuvų, kurių vertė siekė per 7 mln. 
dol. Jau pradėtas bendradarbiavimas 
su Pharmacist Without Borders orga

nizacija Prancūzijoje. 1998 m. - 11 
talpintuvų, kurių vertė siekė dau
giau kaip 6 mln. dol., 1999 m. 6 tal
pintuvai, kuriu vertė siekė 3,5 mln. 
dolerių, 2000 m. - 6 talpintuvai, ku
rių vertė siekė arti 3 mln. dol. 5 
talpintuvai paaukoti iš Pharmacists 
Without Borders, vienas iš Catholic 
Medical Mission Board. 2001 m. 
pasiųsti 2 talpintuvai (2 mln. dol.), 
2002 m. pasiųsti 3 talpintuvai. Pas
kutinieji buvo skirti Vilniaus „Cari
tui". 

Šių visų aukščiau suminėtų 92 
talpintuvų vertė siekė arti 76 mln. 
dol. Jie svėrė beveik 1,5 mln. sva
rų. „Pagalba Lietuvai" sumokėjo 
348,784.00 dol. persiuntino išlaidoms 
padengti už aukotojų gautas aukas. 

Kadangi nuo 2002 m. talpintuvai 
nėra daugiau siunčiami, „Pagalba 
Lietuvai" reikėjo sugalvoti ateities 
tikslus tolimesnei medicininei/huma
nitarinei programai. 

Remiami centrai, programos. 
namai 

Nuo 1989 m. Vilniaus arkidie-
cezijoje veikia „Carito" programos: 
Betanijos valgykla, „Angelo Vilties" 
vaikų dienos centras, Motinos ir 
vaikų centras, Motinos Teresės gai
lestingumo seselių globos ir nakvynės 
namai, vaistinė ir Visų Šventų dienos 
centras bei paauglių namai. 

„Carite" dirba 26 etatiniai dar
buotojai, per 130 talkininkų padeda 
savanoriškai. Šiuo metu „Pagalba 
Lietuvai" tarpininkas Lietuvoje yra 
Linas Kukuraitis, „Carito" programų 
direktorius. Jis praneša padalinio 
valdybai apie reikalingiausią finan
sinę pagalbą ir paramą. Vilniaus sa
vivaldybė remdavo šias programas, 
bet finansinė parama paskutiniu 
metu žymiai sumažėjo. Programas 
remdavo ir Vilniaus arkidiecezija, bet 
lėšų visoms programoms išlaikyti 
neužtenka. Be finansinės paramos 
kelios ar dauguma iš šių programų 
bus ribotos ar visai nustos veikti. 

Jau keleri metai, kai „Pagalba 
Lietuvai" remia kelias „Carito" Ka
lėdų programas. Remia ir Amatų cen
trą, kuriam neseniai buvo paaukota 
22,000 JAV dol. 

Padalinio antroje - klierikų įsū
nijimo — programoje nuo 2002 m. jau 
18 klierikų buvo įšventinti į kunigus, 
per 2007 m. buvo įšventintas vienas 
diakonas. Turime keletą dosnių rė
mėjų, kurie finansiškai parėmė klie

rikų mokslą visus šešerius metus, 
sumokėdami 12,000 JAV dolerių. 
Nuo 1999 m. iki 2007 m. balandžio 
12 d. jau sur inkta ir paaukota 
473,244.74 JAV dol., įskaitant spe
cialų Anne T. Baronas šeimos fondą 
(171,686.24 JAV dol.) ir majorės 
Anne Krizinauskas-Schucavage fon
dą (50,000 JAV dol.). 

Gailestingos Motinos Teresės 
nakvynės ir globos namai yra Šio 
padalinio trečioji programa. Čia be
namiams teikiama nakvynė, maitini
mas, minimali medicininė, psicholo
ginė bei dvasinė pagalba. Motinos 
Teresės seselės slaugo ligonius, kurie 
neturi kur prisiglausti. Nakvynės 
namuose kasdien galima pernakvoti, 
išsimaudyti, išsiskalbti ir išsidžiovin
ti rūbus. Socialiniai darbuotojai pade
da sutvarkyti dokumentus, įsidarbin
ti, atnaujinti ryšius su artimaisiais, 
kaupia informaciją. Reikalui esant, 
nakvynės ir globos namai teikia ma
terialinę paramą rūbais, vaistais, 
asmens higienos reikmenimis, netu
rintiems pragyvenimo šaltinių, išduo
da maitinimo talonus į Betanijos val
gyklą arba į Motinos Teresės seserų 
valgyklą, kur kasdien maitinami apie 
125 asmenys. Žmonės, kurie neturi 
gyvenamosios vietos, gali apsigyven
ti nakvynės namuose. Praėjusiais 
metais buvo nusiųsta 5,500.00 JAV 
dol. šiai programai paremti. Iš tų 
aukų 1,500.00 JAV dol. buvo paskirta 
gyvenantiems nakvynės namuose 
Kūčių vakarienei. 

Ketvirtoji programa, kurią „Pa
galba Lietuvai" remia, yra Vilniaus 
akrivyskupijos Amatų centras. Cent
ras veikia nuo 2001 m. Jame lankosi 
ir gyvena 18 mokinių: paaugliai, vai
kai iš daugiavaikių šeimų su fizine ar 
protine negalia bei suaugę žmonės. 
Čia taip pat mokoma įvairių amatų. 
Veikia restauravimo dirbtuvės. Cent
ras siūlo daug programų: vitražo 
gaminiai ir restauravimas, rūbų mo
deliavimas, siuvimas, rankdarbiai, 
metalo meninių dirbinių restauravi
mas, sieninė tapyba ir restauravimas, 
medžio drožybos, baldų restauravi
mas. Pereitais metais buvo paskirta 
ir nusiųsta 22,000.00 JAV dol. pa
remti šią programą. 

„Pagalba Lietuvai" rėmėjai 

„Pagalba Lietuvai" gavo aukų iš 
dviejų palikimų - 10,000.00 dol. iš a.a 
Eugene Waylonis ir 10,000.00 iš a.a. 
L. Stuko. 

„Pagalba Lietuvai" 2005 m. direktorių taryba, posėdžiavusi Lietuvos Vyčių 
suvažia-vimo metu. Nuotraukoje - dalis direktorių. Iš k. sėdi: pirmininkė 
Regina Juškaitė-Švobienė Ir centro valdybos pirm. Agnės Mickūnas; stovi: 
Robert A. Martin, Jr, Mlchael Shea, garbės narys prel. J. Anderlonls, garbės 
narys Frank Petrauskas ir Leonard Kapochus. 

Šis padalinys taip pat remia Šv. 
Klaros mirštančiųjų globos namus 
Utenoje, kur programai vadovauja ir 
misiją tęsia seselės pranciškietės 
Dolorita Butkus ir Michele Garas. 
Šiais metais globos namams buvo 
nusiųsta 2,100.00 dol. reikmenims 
pirkti. 

Betanijos sriubos virtuvei buvo 
paaukota 1,000.00 dol. apsilankan
tiems pamaitinti. Motinos ir vaikų 
centrui bei „Vilties angelo" vaikų 
centrui buvo paaukota po 1,000.00 
dol. 

Kaip jau minėta anksčiau, „Pa
galba Lietuvai" vykdo keturias pro
gramas: humanitarinį fondą, Šv. 
Juozapo seminarijos fondą, Gailestin
gosios Motinos Teresės nakvynės ir 
globos namus bei Vilniaus amatų 
mokyklos įrangų finansavimą. Rė
mėjai galės pasirinkti, koki projektą 
jie nori paremti. Iš viso per 2006-
2007 metus buvo išdalinta 41,600.00 
dol. visoms programoms ir įvairiems 
projektams. Tik su visų dosnių nuo
latinių rėmėjų pagalba galime pa
remti ir tęsti „Pagalba Lietuvai" 
misiją - padėti mūsų vargstantiems 
broliams ir sesėms Lietuvoje. „Pa
galba Lietuvai" gyvuos tol, kol pada
linys bus reikalingas ir naudingas 
Lietuvai. 

Per visą šį laiką daug talkininkų 
parėmė šią svarbią misiją: rinko ir 
rūšiavo vaistus, medicininę įrangą ir 
aparatūrą, rinko aukas. Lietuvos Vy
čių kuopos, kitataučiai, jauni ir vyres
nio amžiaus asmenys įsijungė į šį 
humanitarinį projektą. 

49-erius gyvavimo metus 
užbaigiant 

Per savo 49 gyvavimo metus Lie
tuvos Vyčiai atliko milžinišką darbą 
su Lietuvos meile širdyse ir su šūkiu 
„Dievui ir Tėvynei" lūpose. Daug 
žmonių įvairiais būdais padėjo savo 
sesėms ir broliams Lietuvoje. Visuo
menė visuomet buvo dosni rėmėja 
„Pagalba Lietuvai". Tad ir vėl pra
šome visų sutelkti bet kokią paramą 
„Pagalba Lietuvai" telkti aukas ir 
melstis, kad mūsų pastangos būtų 
sėkmingos. 

Mūsų pagrindinė misija siųsti 
vaistus ir medikamentus į Lietuvą, 
jau atlikta. Aukos ir rėmėjai mažėja. 
Dabartinė parama, kurią „Pagalba 
Lietuvai" suteikia įvairiems projek
tams, gaunama ir iŠ kitų lietuviškų 
organizacijų: Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos (LCRA), BAL-Fo, Lietu
vos Vaikų Globos, Lietuvos Vaikų Vil
ties, Lithuanian Mercy Lift ir t.t. Tad 
per š. m. 94-ąjį metinį visuotinį narių 
suvažiavimą/seimą Brockton, Massa-
chusetts „Pagalba Lietuvai" valdyba 
ir direktorių taryba bei delegatai bal
savo ir pritarė uždaryti šį buvusį sėk
mingą ir naudingą padalinį. Padali
nys oficialiai užsidarys š. m. gruodžio 
31d. 

Jūsų nuolatinė parama dabar ir 
ateityje dar yra reikalinga šiam di
dingam Lietuvos Vyčių projektui. Iki 
šių metų pabaigos aukas dar galima 
siųsti: Regina Juškaitė-Švobienė, Aid 
to Lithuania, Inc. 1594 Beaupre 
Madison Heights, MI, 48071, tel. 248-
547-2859, faksas: 248-547-0982, el.-
paštas: Rjuskasvoba@cs.com. Iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame visiems 
už bendradarbiavimą, talką, aukas, 
maldas ir patarimus. 

mailto:Rjuskasvoba@cs.com


Norintiems Dainavoje 
stovyklauti 

kartais pritrūksta 
vietų 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS sistema didžioje valgykloje, „į pensi
ją" paleista ir nupirkta nauja prie 

„Kai kuriose stovyklose pritrūks- traktoriaus prikabinama žolės pjovi-
ta vietos stovyklautojams!" Tai vie- mo priekaba. Geresniam tvarkos pa
nas iš teiginių, išgirstų šių metų Dai- laikymui prie įvažiavimo iškabinta 
navos jaunimo stovyklos metiniame lentelė su taisyklėmis svečiams. Tai-
rėmėjų suvažiavime, įvykusiame rug- syklės paprastos - lankantis stovyk-
pjūčio 5 d. Kas galėjo pagalvoti, kad loję svečio teisėmis reikia užsiregis-
po penkiasdešimties stovyklavimo truoti stovyklos raštinėje, 
metų Dainavoje bus susidurta su to
kia problema? Įdomiu sutapimu, šių Tai tik dalis planuotų ir atliktų 
metų rėmėjų suvažiavimas vyko tą darbų. Pasitaikė ir netikėtumų. Prieš 
patį mėnesį, kaip ir pirmoji stovykla keletą dienų staiga reikėjo pakeisti 
Dainavoje, įvykusi 1957 m. rugpjūtį, srutų nutekėjimo bei surinkimo ba-
Dainavai įsikūrus, ją kurį laiką ad- ką, kainavusį 4,500 dol. V Petrulio 
ministravo Nekaltojo Prasidėjimo teigimu, svarbiausia, kad visi paten-
seserys. Jos ir surengė pirmąją sto- kinti stovykla ir ten vykstančiu sto
vyklą, kuri buvo skirta lietuvaitėms, vyklavimu. Jis perskaitė keletą atsi-
Vėliau gegužinės metu sutiktas My- liepimų iš lietuviškos spaudos, kur 
kolas Abarius, vienas iš Dainavos buvo aprašytos jau įvykusios stovyk-
statytojų, tą stovyklą labai gerai los. 
prisiminė, nes joje stovyklavo ir jo 
duktė. Apie šią pirmąją stovyklą ir Tarybos iždininko Jono Karoso ir 
visas kitas Dainavoje daugiau galima Revizijos komisijos Almos Šventic-
sužinoti „DAINAVA 50" albume, kienės pranešimai buvo išklausyti su 
kuris platinamas ne tik Dainavoje, dėmesiu. Iškilę klausimai buvo atsa-
bet ir kituose lietuvių telkiniuose. kyti. 

Metinė šventė prasidėjo 11 vai. Dr. Marius Laniauskas pranešė 
ryte šv. Misomis, kurias atnašavo apie pastangas platinti „DAINAVA 
kun. Gintaras Vitkus, SJ, iš Kauno. 50" albumą. Jį įmanoma gauti prie 
Kaune jis dirba Jėzuitų gimnazijos lietuviškų bažnyčių veikiančiuose 
direktoriumi. Pratęsdamas tai dienai knygynėliuose bei tiesiogiai paštu iš 
skirtą Evangeliją, susirinkusiųjų jis Lino Mikulionio (21166 E. Chigwid-
klausė: kas daro mus turtingais? den, Northville, MI 48167). Kaina su 
Pastebėjo, kad lietuviams Lietuvoje persiuntimu yra 35.00 dol. Įdomi bu-
būdinga jaustis nelaimingais, nes jie vo Broniaus Polikaičio pastaba, kad 
dar nepasiekė Vakarų pasaulio gyve- ilgamečiai Dainavos stovyklos rėmė-
nimo standartų. Palietė ir gal dau- jai neskuba albumo pirkti, nes rūpi-
giau Vakaruose gyvenančiųjų besaikį naši, kur jį padės ir kas su juo atsi-
norą praturtėti. Tačiau reikia apval- tiks. Jurgis Idzelis pakomentavo, kad 
dyti godumo aistras. Jis kvietė visus albumas yra gražus, bet jame pasige-
būti dosniems ir skatino melstis, kad do platesnio aprašymo apie stovyklos 
turėtume išminties ir drąsos. Šios šv. steigėjus. 
Mišios buvo aukojamos už a. a. Joną 
Kazlauską ir kitus Dainavos gerada- Pasisakymų ir sumanymų metu 
rius. Skaitinius ir maldas vedė Džiu- Taura Underienė pranešė, kad yra 
gas Staniškis, Stasė Kazlauskienė ir susidariusi keleto savanorių grupė, 
Rita Venclovienė. Giedojimui vadovą- kuri norėtų padėti Dainavos gamtai 
vo Pranas Zaranka. ir aplinkai gražėti. Taip pat buvo pa

stebėta, kad kai kuriose Dainavoje 
Po Mišių stovyklos rėmėjai ir vykstančiose stovyklose turima dau-

svečiai rinkosi po svetainės stogu, ku- giau norinčių dalyvauti negu yra vie-
ris visus apsaugojo nuo netrukus pra- tų. Paminėta papildomų stovyklų ga-
pliupusių debesų. Lijo trumpai, bet Hmybė, nes vasaros stovyklų kalen-
atsakančiai. Tai netrukdė nei klau- doriuje vietos atrasti galima. Išreik-
sytis lietuviškos muzikos, nei gar- štas noras į stovyklautojų gretas 
džiuotis lietuvišku maistu, nei bičių- įtraukti daugiau neseniai iš Lietuvos 
liautis su kitais, dideliais ir mažais, atvykusiųjų. 
Albinas Grigaitis, nuolatinis metinių 
švenčių lankytojas ir stovyklos dar- Po suvažiavimo, trukusio vos va-
buotojas, pastebėjo, kad niekada nėra landą, dauguma vėl suko Spyglio eže-
tokiose šventėse matęs tiek daug ma- rėlio link, toliau bendravo ir užkan-
žų ir didesnių vaikų kaip šįmet. Jie, džiavo. Trečią valandą numatytas 
be abejo, Dainavos ateitis. loterijos dovanų paskirstymas pusva

landžiu vėlavo. Pats dovanėlių pas-
2 vai. p. p. Dainavos tarybos na- kirstymas užtruko tiek pat, kaip ir ką 

riai, rėmėjai ir svečiai rinkosi į rėmė- tik pasibaigęs rėmėjų suvažiavimas, 
jų suvažiavimą. Jam pirmininkavo 
Vytas Petrulis. Direktorių tarybos Dainavos metinės šventės dieną 
pranešime jis paminėjo didesnius per prasidėjo stovykla lietuvių kilmės vai-
metus atliktus remontus bei pageri- kams („Lithuanian Heritage Camp"). 
nimus, kainavusius apie 18,000 dol. Jai sumaniai jau daugelį metų va-
Tarp jų paminėjo ir Baltųjų rūmų dovauja Rima Polikaitytė-Birutienė. 
pastogių apkalimą plastmasine me- Iš šalies stebint atrodė, kad ir šioji 
džiaga, naują šokinėjimo lentą prie stovykla yra pripildyta. Lauksime 
pliažo, kelio dangos atnaujinimą prie šios ir kitų stovyklų aprašymų bei 
Baltųjų rūmų. Įsigyta naujų lovų, nuotraukų spaudoje, 
stalų, kėdžių, mikrofono garsiakalbio 
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Lietuvių Kilmes jaunimo stovykloje susitikę merginos su uždegančia šypse
na. Nespėta sužinoti nei ju pavardžių, ne: iš kurjos atvykusios. 

Akimirka iš Dainavos stovvklos rėmėju suvažiavimo. Kairėje — naujasis 
Tarybos iždininkas Jonas Karosas. Šalia jo - Vytas Petrulis, suvažiavimo 
pirmininkas, buvęs Tarybos iždininkas. 

Stovyklautojų kūrybingumas neturi ribų — naujai „išdygęs" piešinys ant 
Dainavos garažo sienos 2007 metų vasara. R. Kriaučiūno nuotraukos 
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Mirė ambasadorius Kazys Lozoraitis 

Vilniaus troleibuse kontrolierė juodaodį išvadino beždžione. 

Lietuvoje auga rasinė neapykanta 
Vilnius, rugpjūčio 13 d. (ELTA) 

— Lygių galimybių kontrolierė Auš
rinė Burneikienė ragina atkreipti dė
mesį į Lietuvoje padažnėjusius iš
puolius prieš kitos rasės žmones. 

Šias pastabas A. Burneikienė iš
sakė po to, kai Lygių galimybių kon
trolieriaus tarnyba išnagrinėjo juo
daodžio, kurį viename sostinės trolei
buse įžeidė bilietus tikrinusi kontro
lierė, skundą. 

Pareiškėjas teigė nespėjęs pažy
mėti bilieto, nes, tik įlipęs į troleibu
są, tuo pat metu turėjo atsiliepti į 
skambutį mobiliuoju telefonu. Tačiau 
kontrolierė, užuot išklausiusi jo pa
aiškinimų, aplinkinių akivaizdoje pa
vadino jį „beždžione". 

Už šį incidentą kontrolierei buvo 
skirta drausminė nuobauda — pasta
ba. Atsižvelgusi į tai A. Burneikienė 
priėmė sprendimą rekomenduoti sa
vivaldybės įmonės „Susisiekimo pa
slaugos" administracijai užtikrinti 
etišką savo darbuotojų elgesį bei su 

šio skundo tyrimo eiga ir sprendimu 
supažindinti Vilniaus miesto savival
dybės administraciją. 

Anot Lygių galimybių kontrolie
riaus tarnybos, skundų dėl rasės, 
tautybės ir etninės priklausomybės 
daugėja. 2005 metais tirta 15, o 2006-
aisiais — 20 galimų diskriminacijos 
dėl etninės priklausomybės, tauty
bės, rasės atvejų. 

„Pastaruoju metu žiniasklaidoje 
paviešinti atvejai apie juodaodžių tu
ristų sumušimus Vilniuje, tamsiao-

• džių studentų persekiojimus Klaipė
doje bei juodaodžių sportininkų vie
šus įžeidinėjimus sporto varžybose 
verčia susirūpinti dėl rasinės neapy
kantos augimo", — teigė A. Burnei
kienė. 

Pažymėtina, kad 2007-ieji yra pa
skelbti Europos Lygių galimybių vi
siems metais. Šių metų lapkričio mė
nesį Lietuvoje numatyta įvairių ren
ginių bei tyrimų dėl etninės priklau
somybės, tautybės, rasės. 

Atkelta iš 1 psl. 
buvo iškiliausi tarp diplomatų, kovo
jusiųjų už Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą bei okupacijos nepri
pažinimą", - apibūdino A. Valionis. 

Kaip pranešė Lietuvos ambasada 
prie Šventojo Sosto, K. Lozoraitis gi
mė 1929 metų liepos 23 dieną Berly
ne diplomato Stasio Lozoraičio ir Vin
centos Matulaitytės-Lozoraitienės 
šeimoje. Nuo 1939 metų Stasiui Lo
zoraičiui vyresniajam tapus Lietuvos 
Respublikos atstovu Italijoje, su tė
vais ir vyresniuoju broliu Stasiu gy
veno Romoje. Baigęs Romos Lycėe 
Chateaubriand studijavo Romos uni
versitete žurnalistiką. 

Nuo 1960 metų dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėje prie Šventojo Sosto, 
nuo 1972-ųjų - taip pat Vatikano ra
dijo lietuvių redakcijoje. 

1991 metų gegužės mėnesį pa
skirtas Lietuvos Respublikos amba
sadoriumi prie Šventojo Sosto. Ski
riamuosius raštus popiežiui Jonui 
Pauliui II įteikė liepos 11 dieną. Vė
liau paskirtas ir Lietuvos ambasado
riumi Maltos Ordinui. Ambasadai va
dovavo iki 2004 metų lapkričio 15 
dienos. 

Dvylika oficialios K. Lozoraičio 
ambasadorystės metų vainikavo de
šimtmečius, kuriuos Kazys Lozoraitis 
atstovavo Lietuvos valstybei. Lie
tuvos valstybės gynimas, jos vardo 

Konservatoriai ir socialdemokratai: 
derybos nebus lengvos 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (BNS) 
— Konservatoriai t ikina neapsis
prendę dėl paramos mažumos Vy
riausybei, tačiau procesą stebintiems 
iš šalies nekyla jokių abejonių, kad 
politinis projektas 2K, o kartu ir kon
servatorių tarnystė socialdemokra
tams tęsis ir toliau. Būsimą savaitgalį 
Giruliuo-se konservatoriai diskutuos, 
ar pratęsti paramą mažumos Vyriau
sybei, rašo „Verslo žinios". 

,,Diskutuosime ramiai, atvirai. 
Neturime jokių išankstinių nusi
statymų pasiekti vieną ar kitą rezul
tatą", — tikino Jurgis Razma, Tėvy
nės sąjungos (TS) prezidiumo narys. 
Pasak jo, „negriausime Vyriausybės 
ir prisidėdami prie biudžeto patvirti
nimo sudarysime sąlygas jai egzistuo
ti. Minusas, kad nebegali tikėtis, jog 
Vyriausybė bus įsipareigojusi sutar
tus dalykus padaryti". 

Kita Seimo narė Rasa Juknevi
čienė paramą socialdemokratams 
taip pat įvertino skeptiškai: „Partijo
je vyksta tokios diskusijos. Neturiu 
aiškaus sprendimo, jei reikėtų šian
dien apsispręsti, ar pratęsiame susi
tarimą su socialdemokratais, ar ne. 
Yra daug 'už' ir daug 'prieš'. Pati 
savyje turiu vis daugiau ir daugiau 
abejonių, ar reikia tai daryti". 

Anot parlamentarės, tokią jos po
ziciją lemia premjero laikysena vadi
namosios Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) krizės metu, jo santy
kiai su patarėju Albinu Januška, J i s 

(A. Januška) turbūt buvo architektas 
keisto žmonių iš šono suaugimo su 
VSD, bandymu naudotis operatyvine 
ir kitokia informacija siekiant politi
nių ir kitų tikslų, „Dujotekanos" rei
kalai, su Rusija, Kremliumi ir du
jomis susijusio verslo įtaka valstybės 
institucijoms". „Kuo toliau, tuo la
biau įsitikinu, kad G. Kirkilui, deja, 
ta grupė daro įtaką", — sakė R. Juk
nevičienė. 

Europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis savo ruožtu teigia, esą 
jam „kelia susirūpinimą, kad frakcija 
perėjo į pasyvia prisitaikymo politi-
ką". 

Komentuodama žiniasklaidoje 
paskelbtą informaciją, esą konserva
toriai svarsto galimybę į partijos va
dovo postą grąžinti buvusį pirminin
ką V Landsbergį, parlamentarė pa
reiškė apie tai kalbėjusi su juo pačiu 
ir šis esą buvo nustebęs: „Tai buvo 
naujiena ne tik man, bet ir V Lands
bergiui. Jis nustebęs dėl tokių inter
pretacijų". 

Premjeras G. Kirkilas, paklaus
tas, ar bijąs prarasti opozicijos para
mą, atsakė: „Neturiu tokių baimių, 
bet derybos, matyt, nebus lengvos". 

Tuo tarpu Arvydas Akstinavi
čius, Lietuvos socialdemokratų są
jungos pirmininkas, teigia garantuo
jąs, kad „prieš Seimo rinkimus TS 
paskelbs, jog parama mažumos Vy
riausybei nutraukiama. Ta data bus 
suderinta ir su G. Kirkilu". 

garsinimas buvo jo gyvenimo būdas 
nuo pat jaunystės ir vėliau natūraliai 
tapo oficialių pareigų dalimi. Jis mo
kėjo prakalbinti pačius įvairiausius 
žmones, a r tai būtų politikai, ar me
nininkai, ar į Romą iš Lietuvos at
vykę piligrimai bei turistai, nepaisy
damas jų visuomeninės padėties, daž
nai i r politinių ar ideologinių įsitiki
nimų. 

Tas bendravimas niekada nebuvo 
formalus. K. Lozoraitis nuoširdžiai 
domėjosi pašnekovo asmenybe, jo in
teresais, nuomonėmis. Visus, bent 
kartą sutikusius ambasadorių, žavėjo 
jo natūralumas, puikus humoro jaus
mas ir, žinoma, išskirtinė elegancija. 
Dėl šių savybių jis taip pat buvo žino
mas ir gerbiamas Vatikane, Romos 
diplomatų bei politikų sluoksniuose. 
K. Lozoraičio asmenybės žavesys ska
tino domėtis Lietuva ir jos siekiais 
italus bei kitų užsienio valstybių ats
tovus. 

Visą laiką ir energiją K. Lozo
raitis skyrė visuomeninei veiklai. Jis 
neįsivaizdavo, kaip galima gyventi 
siaurą egoistišką gyvenimą vien sau, 
savo šeimai. K. Lozoraitis įkūnijo tą 
Lietuvą, kuri palaikė mūsų visų vals
tybingumo ir laisvės viltis ilgais so
vietų okupacijos dešimtmečiais. Tai 
buvo asmenybė, kuri padėjo tikėti ne
priklausomos Lietuvos ateitimi, idea
lų Įsikūnijimo galimybe. 

kinas išgyvena atgimimą 

i 

Kino kritikas Skirmantas Valiulis. 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (ELTA) 
— Lietuvoje šįmet kuriamas rekordi
nis ilgo metražo vaidybinių filmų 
skaičius, daugėja moterų kino re
žisierių, atsiranda įdomių kino scena
rijų — lietuviško kino kūrybinį, bet 
ne finansinį atgimimą pastebi Kino 
tarybos prie Kultūros ministerijos 
narys, kino ir medijų kritikas Skir
mantas Valiulis. 

Kino gamybai skirti valstybės 
biudžeto pinigai — beveik 5 mln. litų 
šįmet atiteko 11 projektų, tarp jų — 
net penkių vaidybinių filmų projek
tams, kai kuriems — tęstiniams, pra
dėtiems ankstesniais metais. 

„Pirmą kartą vienu metu kuria
ma tiek pilnametražių vaidybinių ki
no filmų: tai ir Šarūno Barto filmas 
'Lisabona nulis du', ir režisieriaus 
Valdo Navasaičio 'Perpetuum mobi
le', ir Romo Donelos Atsisveikini
mas', ir režisierių kolektyvo filmas 
'Vabzdžių dresuotojas' apie anima
cinio kino pradininką Vladislavą Sta-
revičių, ir ką tik pradėtas Gyčio Luk
šo vaidybinis filmas 'Duburys' pagal 
Romualdo Granausko romaną. Tai 
nereiškia, kad po poros, trejeto metų 
vėl turėsime tokią išskirtinę situaciją 
ir tiek pat vaidybinių filmų, nes nau
joji Kino taryba nelabai linkusi tų 
tęstinių projektų 'priperėti' daug ir iš 

karto", — prognozavo S. Valiulis. 
Pasak kino kritiko, paskirsčius 

pinigus, kaip visada lieka pakanka
mai didelis nuskriaustųjų būrys, ypač 
jaunųjų, kuriems nebeužtenka pinigų 
pradėti savo kino projektams. 

„Ankstesnės sudėties komisija 
samprotavo, kad gal reikia įvesti kvo
tą jaunimui mažo biudžeto filmams 
iki 300,000 litų ir ne daugiau. Šioji 
komisija tokių projektų dar nesvars
tė , gal jie vėl iškils ateityje. Esant to
kiai kino finansavimo situacijai, jau
nimas veržiasi kurti mažo biudžeto 
filmą, o vėliau jį ištempia į pilname-
tražį ir siekia, kad pinigų suma būtų 
kompensuojama. Mažo biudžeto fil
mams turėtų būti ne tiek valstybės 
biudžeto parama, kiek pačių kūrėjų 
ištekliai arba santykiai su užsienio 
rėmėjais, nors sunku tikėtis iš mažo 
biudžeto filmų komercinės sėkmės", 
— sakė Kino tarybos narys. 

S. Valiulis išskiria ir moterų reži
sierių gausėjimą lietuviškame kine. 
„Giedrė Beinoriūtė kuria trumpo me
tražo vaidybinį filmą 'Balkonas', ori
ginalų filmo 'Ne rut ina ' sumanymą 
turi Jūra tė Samulionytė, daug tiki
masi ir iš jaunos režisierės Kristinos 
Buožytės. Lygiavertiškėjimas tarp vy
rų ir moterų kino kūrėjų yra akivaiz
dus", — teigia kino kritikas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų, pranešimais) 

Kari Rovė ketina atsistatydinti 

Kari Rovė (k) ir prezidentas George W. Bush. 

Washington, DC, rugpjūčio 13 czv Valerie Plame, kaip slaptos 
d. (AFP/BNS) — Baltųjų rūmų pa- agentės, tapatybę, 
tarėjas politikos klausimais Kari Ro- J. Wilson tvirtino, kad tokią in-
ve, kuris organizavo prezidento formaciją apie jo žmoną K. Rovė „nu-
George W. Bush rinkimų kampanijas tekino" keršydamas už straipsnį laik-
2000 ir 2004 metais, interviu pra
nešė, kad šio mėnesio gale atsistaty
dins. 

„Tiesiog manau, kad atėjo laikas, 
— sakė K. Rovė laikraščiui 'The Wall 
Street Journal ' , kuris jo interviu 
spausdino pirmadienį. — Visada bū
na kas nors, kas galėtų jus čia užl
aikyti, ir kadangi aš labai norėčiau 
čia būti, turiu tai padaryti savo šei
mos labui." 

Laikraštis rašo, kad K. Rovė iš 
Baltųjų rūmų administracijos vadovo 
pavaduotojo posto pasitrauks rugp
jūčio 31 dieną. 

K. Rovė pastaraisiais metais bu
vo kritikuojamas — nuo 2003-iųjų, 
kai j pensiją išėjęs JAV diplomatas Jo-
seph Wilson pareiškė, kad jis neteisė
tai atskleidė žiniasklaidai jo žmonos 

raštyje „The New York Times", ku
riame J. Wilson atmetė G. W. Bush 
administracijos tvirtinimus, kad Ira
ko diktatoriaus Saddam Hussein vy
riausybė ieškojo būdų nusipirkti iš 
Nigerio urano rūdos. 

Tas tvirtinimas, kurį G. W. Bush 
suformulavo 2003-iųjų met iniame 
pranešime, buvo panaudotas invazi
jai Į Iraką pateisinti. 

Tyrimas dėl V Plame tapatybės 
atskleidimo sudarė sąlygas pateikti 
buvusiam viceprezidento Richard 
Cheney administracijos advokatui 
Lewis Libby kaltinimus melagingu 
liudijimu bei trukdymu vykdyti tei
singumą ir jį nuteisti. 

Tačiau pernai prokurorai nusta
tė, kad nėra jokių priežasčių apkal
tinti K. Rovė. 

Broliai Kaczynski koaliciją 
Varšuva, rugpjūčio 13 d. („Reu- kitų ES valstybių vadovais. 

ters"/BNS) — Lenkijos ministras Tačiau pirmalaikiai rinkimai Ka-
pirmininkas Jaroslaw Kaczynski czynski labai rizikingi, nes jų partija 
prieš numatomus pirmalaikius rinki- „Įstatymas ir teisingumas" viešosios 
mus pirmadienį išformavo valdan- nuomonės apklausose pagal populia-
čiąją koaliciją, atleidęs iš vyriausybės rūmą atsilieka nuo Pilietinės platfor-
dviejų mažesniųjų valdančiosios koa- mos, pagrindinės į verslą orientuotos 
licijos partnerių ministrus. 

„Permainos reiškia, kad koalici
jos nebėra", — sakė J. Kaczynski Pre
zidentūroje, kai buvo paskirti nauji 
kabineto nariai, vyriausybėje pakei-
siantys kraštutinių dešiniųjų Len
kijos šeimų lygos ir kairiosios pa
kraipos populistinės partijos „Savi
gyna", kurios pagrindinį elektoratą 
sudaro kaimo vietovių gyventojai, mi
nistrus. 

opozicinės partijos. 
Politinė krizė beveik nepaveikė 

finansų rinkų. Kai kurie ekspertai 
mano, kad po pirmalaikių rinkimų 
gali būti suformuota vyriausybė, ku
ri imsis energingiau įgyvendinti eko
nomikos reformas ir paspartins prisi
jungimo prie euro zonos procesą. 

Tarp atleistų ministrų yra ir vi
cepremjeras bei švietimo ministras 
Roman Giertych, Lenkijos šeimų ly-

Apie pirmalaikius rinkimus di- gos vadovas. Jį pakeitė „Įstatymui ir 
džiausioje iš buvusių komunistinių teisingumui" priklausantis senato-
Europos Sąjungos valstybių kalbama rius Ryszard Legutka. 
nuo tada, kai prieš mėnesį trapioje 
valdančiojoje koalicijoje prasidėjo ar
šūs vidaus nesutarimai, kuriuos iš
provokavo „Savigynos" vadovo atlei
dimas iš vyriausybės. 

Valdant J. Kaczynski ir jo broliui 
dvyniui, Lenkijos prezidentui Lech 

Be to, regioninės plėtros vicemi
nistre J o a n n a Kluzik-Rostkovvska 
pakeitė Darbo ministerijai vadovavu
sią „Savigynos" atstovę Anna Kalata. 

Buvęs finansų ministras Miro-
slaw Barszcz pakeitė „Savigynos" 
atstovą Andrzej Aumiller, kuris vado-

fc» W •%. ^ i ^ m m^. 

LONDONAS 
JAV pajėgų Irake didinimo pla

nas „tikriausiai žlugs", pirmadienį 
nurodė vienas britų parlamento ko
mitetas, pateikęs kritišką ataskaitą 
dėl Londono politikos Artimuosiuose 
Rytuose. „Dar per anksti pateikti ga
lutinį vertinimą dėl JAV 'didinimo', 
bet neatrodo, kad jis bus sėkmingas", 
— savo dokumente nurodo Bendruo
menių Rūmų — Žemųjų parlamento 
rūmų — užsienio reikalų komitetas. 
„Komitetas mano, kad šios strategi
jos sėkmė galiausiai priklausys nuo 
to, ar Irako politikai galės susitarti 
dėl virtinės svarbių klausimų", — sa
koma ataskaitoje. Komitetas ragina 
vyriausybę imtis veiksmų dėl Irako 
sunitų, šiitų ir kurdų politinio susi
taikymo ir reikalauja pateikti įrody
mus, kad Iranas remia sukilėlius Ira
ko pietuose. 

KOPENHAGA 
Danija išsiuntė j Siaurės ašigalį 

ekspediciją rinkti geologinių duome
nų, kad galėtų patvirtinti savo pre
tenzijas į povandeninį Lomonosovo 
kalnagūbrį. Ekspedicija truks maž
daug mėnesį. Mokslininkai tikisi įro
dyti, kad kalnagūbris yra Danijai pri
klausančios Grenlandijos tęsinys. Tai 
parems Danijos pretenzijas j galimas 
naftos ir dujų atsargas šiame rajone. 
45 mokslininkai sekmadienį iš Siau
rės Norvegijos išplaukė švedų ledlau
žiu „Oden". Teises į Arkties vande
nyno gamtinius išteklius taip pat yra 
pareiškusios Kanada, Norvegija ir 
JAV 

Kaczynski, sparčiai augo šalies eko- vavo Statybų ministerijai, o Marek 
nomika, tačiau jie nesugebėjo pažą- Grobarczyk pakeitė Lenkijos šeimų 
boti nuolatinių politinių vidaus rie- lygos narį Rafal Wiechecki ir tapo 
tenų ir patys ne kartą kivirčijosi su žuvininkystės reikalų ministru. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Vienoje JAV Missouri valstijos 

bažnyčioje sekmadienį pradėjus šau
dyti užpuolikui, trys žmonės žuvo, o 
dar iki penkių buvo sužeisti, pranešė 
vietos žiniasklaida. Įtariamasis areš
tuotas. Vyras šaudė per ispanų kalba 
vykusias popietines pamaldas Pirmo
joje Kongregacinėje Bažnyčioje, ku
riose dalyvavo maždaug 50 žmonių. 

ATLANTIi 
xpressL,or, 

Ocear 

HOUSTON 
NASA sekmadienį atidžiau ap

žiūrėjo mažą, bet gilų plyšį ant daug
kartinio erdvėlaivio „Endeavour" 
„pilvo" ir pranešė, kad dar nenus
prendė, ar jį reikėtų užtaisyti prieš 
erdvėlaiviui grįžtant į Žemę. Erdvė
laivio astronautai, pasinaudodami 
robotine ranka nuskenavo pažeistą 
vietą. Gautas trimatis vaizdas paro
dė, kad 7,5 cm plyšys yra gilus ir eina 
per visą termoizoliacinių plokštelių, 
kurios saugo nuo karščio erdvėlaiviui 
grįžtant į Žemės atmosferą, storį. Mi
sijos vadovas John Shannon sakė, 
kad NASA reikia atlikti daugiau pa
tikrinimų ir kad tik tada bus priim
tas sprendimas dėl plyšio užtaisymo. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvos miesto teisme pirma

dienį prasidėjo Aleksandr Pičiuškin, 
kaltinamo nužudžius 49 žmones ir 
pasikėsinus nužudyti dar tris, bylos 
parengtinis nagrinėjimas. Teisiama
jam pateiktas kaltinimas pagal Ru
sijos Baudžiamojo kodekso straipsnį 
„dviejų ir daugiau bejėgiškos būklės 
žmonių itin žiaurus nužudymas". 
Uždarame bylos nagrinėjimo procese 
bus nustatyta, kokia forma vyks teis
mo procesas, ir paskirti bylos nagri
nėjimo iš esmės terminai. Prokura
tūros atstovė Marija Semenenko pra
nešė, kad valstybės kaltintoju šiame 
teismo procese bus Maskvos proku
roras Jurij Siomin. 

KARIBAI/P. AMERIKA 

HAVANA 
Kubos prezidentui Fidel Castro 

pirmadienį suėjo 81-eri, tačiau šia 
proga neplanuojama jokių didesnių 
valstybinių iškilmių, nes komunistų 
vadovas vis dar sveiksta po žarnyno 
operacijos. Per F. Castro 80-ąjį jubi
liejų prie jo lovos buvo Venesuelos 
prezidentas Hugo Chavez. 

KARAKASAS 
Venesuelos prezidentas Hugo 

Chavez grasina Washington nu
traukti Venesuelos naftos tiekimą 
JAV, jei Amerika „vėl puls" jo vado
vaujamą šalį. Tokius grasinimus jis 
išsakė dalyvaudamas Karibų jūros 
baseino valstybių vadovų susitikime 
energetikos klausimais. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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MAŽOJI LIETUVA 
Si vasara Karaliaučiaus krašto moksleiviams 

buvo kelionių metas 
EMILHA ALGAUDE 
BUKONTIENE 
Karaliaučiaus krašto Kraupiško 
(Uljanovo) vidurinės mokyklos 
mokytoja 

Įdomiai leido šią" vasarą Kara
liaučiaus krašto (Kaliningrado sri
ties) moksleiviai, besimokantys-lietu
vių kalbos: važiavo į ekskursijas po 
Karaliaučiaus kraštą, ilsėjosi stovyk
lose, dalyvavo šventiniuose rengi
niuose. Mokytojams vasara - ne tik 
atostogų metas. Jie organizavo eks
kursijas moksleiviams ir jų tėvams, 
lydėjo savo mokinius į stovyklas, da
lyvavo įvairiuose seminaruose, kur
suose, vasaros stovyklose, tobulinosi, 
kėlė kvalifikaciją ir ruošėsi nau
jiesiems mokslo metams. Labiausiai 
mūsų moksleiviai laukė ekskursijų. 
Šiemet projektus ekskursijoms or
ganizuoti, kaip ir ankstesniais me
tais, pinigais parėmė Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija Čikagoje ir 
Lithuanian Assistance Foundation, 
Los Angeles. 

Ragainės mokinių išvyka 

Ragainės (Nemano) 2-osios vidu
rinės mokyklos mokiniai, besimokan
tys lietuvių kalbos ir etnokultūros, 
važiavo į Lietuvą. Lietuvių kalbos 
šioje mokykloje moko penki mokyto
jai, o moksleivių - net visas šimtas. 
Jiems buvo surengtos dvi ekskursi
jos: žemesniųjų klasių mokiniams 
bei jų tėvams ir vyresniųjų klasių. 
Ekskursijų tikslas - plėsti žinias 
apie Lietuvą, susipažinti su Pamario 
kraštu, jo įžymiausiomis vietomis, 
aplankyti Klaipėdą ir Palangą. 

Palangoje Ragainės moksleiviai 
susipažino su miesto įžymybėmis, 
pavaikščiojo triukšminga Jono Basa
navičiaus gatve, po parką, kur auga 
apie du šimtus įvairių medžių ir 
krūmų rūšių, pabuvojo ant Palangos 
tilto. Išsimaudę vėsioje Baltijoje, grįž
dami užsuko j ,,Senąją girią", esančią 
netoli Pagėgių, kur vaišinosi ledais. 

Tilžės internatinė mokykla 
lankėsi Kuršių nerijoje 

Tilžės 1-osios internatinės mo
kyklos moksleiviai, kur lietuvių kal
bos moko Aldona Bursteikienė, susi
pažino su Kuršių nerija, gražiu gam
tos kampeliu tarp Baltijos jūros ir 
Kuršių marių, lankėsi Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) nacionaliniame par
ke, paukščių žiedavimo stotyje, pa
vaikščiojo po kopas, užkopė į aukš
čiausią 62 m kopą, pavadintą Efos 
vardu. Ekskursijai lėšas skyrė Ma-

žosios Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje. 

Karaliaučių aplankė Lenkviecių 
ir Būdviečių moksleiviai 

Lenkviecių (Lunino) pagrindinės 
mokyklos lietuvių kalbos ir etno
kultūros fakultatyvo moksleiviai 
(mokytoja A. Bursteikienė) važiavo į 
Karaliaučių (Kaliningradą), susipaži
no su miesto istorija, siekiančia senus 
laikus, lankėsi Katedros muziejuose, 
prie lietuvių kilmės filosofo I. Kanto 
kapo, L. Rėzos paminklo. Taip pat 
aplankė Pasaulinio vandenyno, Gin
taro, Brandenburgo vartų muziejus, 
grįždami sustojo Įsrutyje (Cernia-
chovske). 

Būdviečių (Malomožaisko) pag
rindinės mokyklos moksleiviai, va
dovaujami mokytojos Saveros Būtau-
tienės, irgi važiavo į Karaliaučių 
(Kaliningradą). Apžvalginės ekskur
sijos metu susipažino su miestu, ap
lankė įžymias vietas, padėjo gėlių 
prie Liudviko Rėzos paminklo. Jauni
mo sode suposi sūpuoklėse, pabuvojo 
įvairiuose atrakcionuose. Gintaro 
muziejuje apžiūrėjo eksponatus, 
klausėsi pasakojimo apie gintaro 
kilmę ir gintaro kelią. Pabuvojo Ka
tedroje, jos muziejuose, Jūrų mu
ziejuje. 

Kraupiško fakultatyvas 
kel iavo į Įsrutį 

Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos fakultatyvą 
lankantys moksleiviai važiavo į Įsrutį 
(Černiachovską), pabuvojo Georgen-
burgo (Majovkos) žirgyne, pamatė, 
kaip šeriami, treniruojami ir išjodinė-
jami žirgai, pabuvojo Žirgyno ir Pilies 
muziejuose, dailės galerijoje, prie 
škotų kilmės armijos vado, gimusio 
Lietuvoje, Barklajaus de Tolio pa
minklo. Lėšas šiai ekskursijai skyrė 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija 
Čikagoje. 

Aštuoni Įsruties moksleiviai il
sėjosi stovykloje Palangoje. Lėšas jų 
poilsiui skyrė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. 

Seminaras skirtas l ietuviškai 
knygai 

Seminarą, skirtą pirmosios lietu
viškos knygos 460-osioms metinėms, 
tema „Karaliaučiaus kraštas - lietu
vių raštijos lopšys" organizavo Kara
liaučiaus krašto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Sigitas Sam-
borskis. Į Nidą suvažiavo krašto lie
tuviško ugdymo įstaigų mokytojai, 

ansamblių vadovai, bendrijų pirmi
ninkai. Seminare buvo pristatytas 
unikalus veikalas - „Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos" 3-iasis tomas. 
Seminaro dalyviai susipažino su Pa
mario kraštu, aplankė įžymias Ni
dos, Pervalkos, Preilos, Juodkrantės 
vietas. 

Mokytojos žinių sėmėsi 
seminare 

Penkios Karaliaučiaus krašte 
dirbančios mokytojos dalyvavo semi
nare, kurio tema labai aktuali šiuo
laikinėje mokykloje - „Socialinių, 
informacinių, komunikacinių ir kitų 
bendrųjų gebėjimų ugdymas šiuolai
kinėje mokykloje". Seminarą Vilniuje 
organizavo Švietimo ir mokslo minis
terijos vyriausioji specialistė Danutė 
Kolesnikova ir Pedagogų profesinės 
raidos centro skyriaus vedėja Rasa 
Savareikaitė. Ne tik klausėmės teo
rinių paskaitų, bet lankėmės Šalči
ninkų rajono mokyklose, kur susi
pažinome su jų darbu daugiakul-
tūrinėje aplinkoje, literatūrinėmis 
tradicijomis garsėjančiuose Anykš
čiuose, susipažinome su Pietryčių ir 
Rytų Lietuva. 

Stovykla ,JMerkurijus" 

Karaliaučiaus krašto LB pirmi
ninko Samborskio sumanymu liepos 
2-5 d. Kačerginėje organizuota sto
vykla „Merkurijus", kurioje dalyvavo 
krašto lietuvių vaikų kolektyvų na
riai iš Gumbinės (Gusevo), Lazdynų 
(Krasnoznamensko), Gastų (Slavsko) 
ir Karaliaučiaus. Iš viso stovykloje 
dalyvavo 37 mažieji dainininkai ir jų 
vadovai. Moksleiviai ne tik poilsiavo, 
bendravo, bet ruošėsi Pasaulio lietu
vių dainų šventei. Per tas dienas bu
vo paruošta bendra Mažosios Lie
tuvos folkloro programa, kurią pris
tatė Dainų šventės „Būties ratu" 
folkloro dienos metu. Ją paruošti pa
dėjo vaikų folkloro ansamblio „Kau-
kutis" iš Kauno vadovės Birutė Vir-
šilaitė ir Asta Račinskaitė. Stovyklą 
finansavo Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje, paramą jai suteikė 
Tautos fondo Lietuvos atstovas 
Kazimieras Garšva. 

Lietuvių Dainų šventėje 

Keturi vaikų folkloriniai ansam
bliai iš Karaliaučiaus krašto dalyva
vo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje 
Vilniuje. Tai „Nadruvėlė" iš Gum
binės (Gusevo) 5-osios vidurinės 
mokyklos (vadovė Irena Tiriuba), 
„Šešupė" iš Lazdynų (Krasnozna

mensko), vadovė Aldona Strojeva, 
„Beržynėlis" iš Gastų (Slavsko), va
dovė Loreta Makaraitė-Litvinova iš 
Karaliaučiaus (Kaliningrado), vado
vas Algirdas Karmilavičius. 

Be minėtų grupių Dainų šventėje 
dalyvavo Stalupėnų (Nesterovo) lie
tuvių folkloro ansamblis, vadovauja
mas Anatolijaus Galčevskio, ir du L. 
Rėzos kultūros draugijos kolektyvai 
iš Karaliaučiaus: „Penki vaike" ir 
„Gabija". Šią Karaliaučiaus krašto 
lietuvių viešnagę Vilniuje "Dainų 
šventėje rėmė Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas. 

Etnokultūriniai kursai 
Kelmėje 

Kaip ir ankstesniais metais , 
Šamborskis organizavo etnokultūri
nius kursus Kelmėje. Šiemet jie buvo 
skirti lietuviškos veiklos Karaliau
čiaus krašte dvidešimtmečiui pažy
mėti. Žemaičių etnomuzikavimo ir 
liaudies kursuose dalyvavo 14 Kara
liaučiaus krašto koletyvų atstovų: • 
lietuviško folkloro ansamblių vado
vai, mokytojai, vaikų kolektyvų na
riai. Aktyviai dalyvavo ir krašto lietu
vių jaunimo sąjungos nariai. 

Teorinius užsiėmimus keitė 
praktiniai, paskaitas skaitė žymiausi 
etnokultūros specialistai, o prakti
niams užsiėmimams vadovavo etno
muzikologai ir liaudies muzikantai, 
mokslininkai, muziejininkai, tauto
dailininkai. 

Karaliaučiaus krašto pasiuntinių 
tobulinimąsi Kelmėje parėmė Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugija Čika
goje ir Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas. 

Ragainės 2-osios vidurinės mo
kyklos moksleivėms, dalyvavusioms 
etnokultūrinėje stovykloje Kelmėje, 
mokytojas Jonas Glinskis organizavo 
išvyką į Šiaulius, kur pabuvojo įžy
miose vietose, susipažino su jo istori
ja, aplankė vienintelį pasaulyje ar
chitektūrinį paminklą - Kryžių kal
ną ir vienuolyną. 

Karaliaučiaus krašto mokytojai, 
pasisėmę dalykinių ir metodinių ži
nių seminaruose, kursuose, ruošėsi 
naujiems mokslo me tams darbui 
lietuviško ugdymo įstaigose. Mūsų 
moksleiviai, dalyvavę ekskursijose, 
išvykose, stovyklose, daug pamatė, 
sužinojo ir išmoko. 

Už turiningą vasarą dėkojame 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai 
Čikagoje, Li thuanian Assistance 
Foundation, Los Angeles ir visiems 
prisidėjusiems, kad ji būtų idomi. 

... Z%% 
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Jie dėsto žemėlapį ir demonstruoja, 
kad Lietuva nebūtų išjungta iš Euro
pos energetikos zonos. 

Donatas nuėjo į jų simpoziumą, 
kur iš Lietuvos energijos strategijos 
skyriaus kalbėjo dr. Anzelmas Ba-
čauskas, Europos parlamentaras dr. 
Eugenijus Gentvilas, Žygimantas 
Vaičiūnas ir dr. Jurgis Viliama. Jau
nieji liberalai siekė, kad Lietuva būtų 
integruota į ES energetikos tinklus, 
diskutavo Ignalinos jėgainės uždary
mo aplinkybes ir pasekmes, ES kom
pensaciją bei naujos jėgainės staty-
bą-

1996 metais buvo suformuotas 
projektas „Baltijos žiedas", kuriuo 
būtų sujungti šiaurės Europos elek
tros tinklai. Spalio mėnesį Lietuva ir 
Lenkija pasirašė dokumentą pradėti 
darbą, jungiantį Lietuvos ir Lenkijos 
elektros tinklus („electricity trans-
mission grids"). Energijos linijos tarp 
Estijos ir Suomijos jau sujungtos, 
panašūs kabeliai sujungs Lietuvą su 
Švedija. Tokiu būdu Baltijos šalys 
integruosis į ES energetikos sistemą. 

Lietuva siekia gyventi „žaliai", 
naudodama ekologinius produktus ir 
taisyklingai atsikratydama techno
loginių gaminių, Vilniuje prie preky
bos centro „Akropolis" yra pastatyti 
talpintuvai senai buitinei technikai 
bei elektronikai surinkti. ES rei
kalauja, kad tokios atliekos nebūtų 
paprastai išmetamos su buitinėmis 
šiukšlėmis, nes jose būna pavojingų 
medžiagų. 

Tokiai idėjai savotiškai prieštara
vo pro langą pastebėta virtinė — Ge
dimino prospektu riedėjo šimtai mo
tociklininkų, vadinamų baikeriais. 
Pasirodo, kasmet spalio pirmą šešta
dienį iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos 
ir Rusijos baikeriai suvažiuoja į se
zono uždarymą. Susitikę prie „Sie
mens" arenos, jie traukė prospektu 
išdarinėdami visokius triukus, sukel
dami nemažai triukšmo. Įvairių fir
mų motociklų vairuotojai vilkėjo pri
taikytą aprangą, juvelyriką. Šventę 
baikeriai baigė Trakų rajone. 

Prieš Kalėdas Čikagoje irgi vyks
ta panaši motociklų procesija. Jie 
veža surinktus žaislus varganiems ir 
neįgaliems vaikams. Gal ir Lietuvos 
baikeriai įjungs labdarą į savo šventę. 

Šiaip motociklai Vilniuje sudaro 
nemalonumų dieną ir naktį. Jie kelia 
triukšmą ir pavojų ne tik Gedimino 
prospekte, bet ypatingai pėstiesiems 
turistams Pilies gatvėje. Atrodo, kad 
niekas nekontroliuoja zvimbiančių 
mažų motorolerių, nekontroliuojami 
ir elgetaujantys, kurie užkabinėja 
sėdinčius lauko kavinėse. 

Degalai Lietuvoje buvo branges
ni negu JAV — beveik trys litai už 
litrą benzino! Baimę kėlė ir „Ma
žeikių naftos" likimas. Rusijos repre
sijos Ukrainai ir Gruzijai glumino, 
akivaizdžiai priminė naftos tiekimo 
sutrikimo galimybes. Svarstomos ga
limybės gauti naftos iš Venesuelos. 
Parodydami solidarumą su Gruzija — 
nusipirkome butelį Gruzijos vy
no. 

Lenkams besiruošiant pirkti 
..Mažeikių naftą". Įmonėje kilo gaiš-

Akių ligos 

ras. Ugnis pašoko net 80 metrų į 
viršų! Buvo sakoma, kad gaisras Kilo 
vakuuminės distiliacijos kolonoje. 
Kiti manė, kad gaisras kilo neatsitik
tinai... 

Kalbame, kad dėl prastų sąlygų 
ir žemų atlyginimų geriausi specialis
tai palieka įmonę. Darbas vykdomas 
nekokybiškai, o vadovai nekreipia į 
tai dėmesio. Apskritai trūksta dar
buotojų. Gaisras padarė milijonus 
litų nuostolių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Įdomumą sukelia ypatingi sve
čiai iš užsienio, pvz. Lietuvoje lankėsi 
buvęs Bogotos miesto meras Antanas 
Mockus. Dabar jau 54 metų, Mockus 
atvyko skaityti paskaitą Baltijos va
dovų konferencijoje. Į Vilniaus uni
versitetą jis buvo atvykęs 1974 me
tais mokytis lietuvių kalbos. Šį kartą 
jis pastebėjo, kad lietuviai labai seka 
pasaulines madas, Mockaus nuomo
ne, reikia gelbėti savo asmenybę, būti 
išskirtiniems. Jis taip pat pastebėjo 
politinį susiskaldymą. Prieš keletą 
metų Mockus kalbėjo dienraščio 
„Draugas" pokylyje. Įsidėmėjau, kad 
jis daug skaito, nepamiršta ką per
skaitęs, iš to mokosi ir pritaiko gyve
nime, miesto vadovavime. 

Dr. Donatas Siliūnas atvyko ap
žiūrėti galimybių ASK „Lituanica" 
krepšininkų penktai kelionei į Lie
tuvą 2007 m. vasarą, kurią jis pla
nuoja su žmona Daina ir treneriu 
Stepu Ziliumi. Viena užduotis buvo 
susitikti su buvusiu čikagiečiu Arūnu 
Pemkum, vienu golfo lauko tarp Vil
niaus ir Kauno pavadintu „Sostinių 
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Golfo klubas" įsteigėjų. Žaidimo 
laukas yra 18 skylių, veikia resto
ranas „Sorentina", įrangos parduotu
vėje yra cigarų rūkymo salonas. 
Norint pasimėgauti golfo sportu, ga
lima įrangą nuomotis. Negalima 
dėvėti trumpų kelnių ar džinsų. 

Nors Lietuvos ekonomikos rodik
liai kyla, eilinio žmogaus materialinė 
padėtis nedžiugina. Seniai sakyda
vom, kad nėra šeimos nepaliestos 
trėmimų į Sibirą. Dabar nėra šeimos, 
iš kurios kas nors nebūtų išvykęs 
uždarbiauti į užsienį. Trūksta elek
trikų, santechnikų, dažytojų ir t.t. 
Smulkiems darbams sunku rasti spe
cialistą. Vilniuje sunkiai randami 
anglų kalbos ir informatikos peda
gogai. Restoranuose ant stalų padė
tos anketos darbo ieškantiems. Per 
televiziją pasakojo kaip „Maximos" 
kasininkę, jai sėdint prie kasos par
duotuvėje, žmogus viliojo pereiti į 
Norfą". Sako, kad neetiška esamoje 
darbovietėje siūlyti darbą kitoje dar
bovietėje. 

Dažnai įmonėse žmonės dirba 
sunkias, ilgas ir nesaugias darbo 
valandas. Darbus turintys nedrįsta 
protestuoti prieš prastas sąlygas ir 
užgauliojančius vadovus. Sąlygos pa
gerinamos atvykstant inspektoriams, 
po to — vėl tas pats. Užduodamos ne
įmanomos darbo normos. 

Įmonėje „Lelija" dirbama 12—16 
valandų, uždirbama nuo 800 Lt iki 
1,000 per mėnesį. Mokykloje mokyto
jas gauna apie 900 litų. Sakoma, kad 
tai kalėjimus primenanti įmonių 
savivale. 

Bus daug iau . 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagysl ių 
ligos 

DR. ŽmUTt ZAPARACKAS 
DR.PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgiįa 

150 E. Kuron. Suitel&OO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRCHES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, M D , S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 k 6 

Chkago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui Kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 L Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERW DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
— 

KAIP NEPAKENKTI KEPENIMS 
Atkel ta iš 2 ps l . 
Tačiau suprantama, kad šitoje 

amžiaus grupėje apsinuodijimai yra 
tikrai mažiau svarbūs ir retesni nei 
kiti negalavimai, tokie kaip širdies 
ligos, vėžys ir pan. 

Gydytojo p a t a r i m a s 

Nėra nenuodingų medžiagų -
viskas priklauso nuo suvartojamos 
dozės. Tai taikytina ir vitaminams, 
mineralams, ir netgi mineraliniam 
vandeniui. Čia labai tinka gerai žino
mas posakis - kas per daug, tas nes
veika. 

At l ikus t y r i m u s n u s t a t y t a , 
kad. . . 

• 44 proc. amerikiečių, skausmui 
užpuolus, geria daugiau vaistų negu 

leidžiama. 
• Riebalai, besikaupiantys kepe

nyse, sukelia uždegimų, palieka ran
dų ir sumažina kepenų gyvybines 
funkcijas. 

• Net jeigu jūsų organizmas alko
holį pasisavina greitai, tai gali stip
riai pažeisti kepenis. 

• Žmonės, pradėję vaikščioti a r 
plaukioti, labai smarkiai pager ina 
kepenų veiklą, net jei ir nenumeta nė 
vieno kilogramo svorio. 

• Valgant du kar tus per savaitę 
daug antioksidantų turinčių brokolių 
ar kitokių kopūstinių daržovių, per 
mėnesį galima atnaujinti nuvargintų 
kepenų^ funkcijas. 

• Česnakai ir svogūnai neutrali
zuoja apie 40 proc. toksinių chemi
kalų, galinčių lengvai pažeisti trapias 
kepenų ląsteles. 

Suomiai saunoje prakaitavo 
dėl čempionato aukso 

Suomiai išsaugojo sėdėjimo sau
noje pasaulio čempionų vardą — tiek 
suomių vyrai, tiek moterys įveikė 
visus varžovus, tarp kurių buvo ru
sų, amerikiečių, vokiečių ir turkų, 
rugpjūčio 6 d. pranešė organizato
riai. 

Vyrų grupėje čempionatą trečius 
metus iš eilės laimėjo Timo Kau-
konenas, kuris 110 laipsnių pagal 
Celsijų temperatūros saunoje išsėdėjo 
12 minučių ir 26 sekundes. 

Moterų grupėje tokį neįtikėtiną 
karštį 10 minučių ir 31 sekundę — 
beveik dviem minutėmis ilgiau už 
pagrindinę varžovę, taip pat suomę, 
— ištvėrė Leila Kulin. 

Sėdėjimo saunoje pasaulio čem
pionatai Heinola, esančioje 140 km į 
šiaurės rytus nuo Helsinkio, rengia
mi nuo 1999 metų. 

Sis čempionatas yra vienas iš 
daugelio keistų Suomijoje rengiamu 

varžybų, tokių kaip žmonų nešioji
mas ar mobiliųjų telefonų mėtymas. 

B N S 

SKELBIMAS 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654 "3-581-8654 

http://www.illinoispain.com
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DIDŽIAUSIA SPALVŲ DERINIŲ MOKYTOJA - GAMTA 

/ 

LAIMA APANAVICIENE 

Rugsėjo 7 dieną Čiurlionio gale
rija Jaunimo centre pradeda savo 51 -
ąjį sezoną. Pradėsime jj tautodaili
ninkų iš Lietuvos Dalios Kerpaus-
kienės (tekstilė) ir Vytauto Pastar
noko (tapyba) paroda „Gimtinės spal
vos". „Draugo" skaitytojai jau susi
pažino su jaunu menininku V Pas
tarnoku („Draugas", 2007. 08. 03.), o 
dabar norime Jums pristatyti liau
dies menininkę Dalią Kerpauskienę. 

DaliaSirvydaitė-Kerpauskienė 
gimė Aukštaitijoje, Rokiško apskrity
je, mažame, nuostabiai gražiame Ka
majų miestelyje, kurio centrinėje 
aikštėje iki šiol stovi paminklas An
tanui Strazdui. Gamta, literatūrinės 

Dalia Kerpauskienė. Koplytstulpiai. 

tradicijos turėjo įtakos formuojantis 
dailininkės meniniams gabumams. 

Baigusi Kauno technologijos uni
versitetą (dabar Kauno technikos 
universitetas), 1960-1993 m. dirbo 
Kauno šilko fabrike vyriausiąja kolo-
riste - vadovavo kūrybiniam kolo-
ristų darbui. Tas darbas suteikė jai 
galimybę gerai pajausti spalvas ir ats
palvius. 

Tekstilinius gobelenus pradėjo 
kurti nuo 1980 m. Yra surengusi 35 
personalines parodas Lietuvoje ir ki
tose šalyse. D. Kerpauskienės kuria
mi gobelenai - tai individualia tech
nika atlikti tekstiliniai darbai. Dar
bai yra vienetiniai, nepakartotini. To
dėl dirbdama kūrybinį darbą, ji nuo
lat ieško naujų kompozicijų ir spalvų 
derinių. Turi ir savo darbo technolo
ginių paslapčių, kurios įgytos po dau
giametės kūrybinės veiklos. 

„Darbų kūrybinės kompozicijos 
ir spalvų deriniai dažniausiai gimsta 
spontaniškai, tik esant puikiai kūry
binei nuotaikai ir nusiteikimui", - sa
ko autorė. 

Darbams atlikti meninkė naudo
ja natūralaus ir sintetinio pluošto siū
lus. Jie yra įvairaus storio ir struk
tūros. Siūlus dažo įvairiomis spal
vomis ir šiame darbe pasikliauja savo 
ilgamete koloristinio darbo patirtimi: 
gerai žino įvairių pluoštų dažymo 
ypatumus, spalvų paruošimo ir dažy
mo technologiją. Norint sukurti įdo
mios kompozicijos kūrinius, reikia 
turėti daug įvairių spalvų ir atspalvių 
siūlų. Todėl autorė siūlus dažo pati. 

Ant lininio audinio siūlais atlie
kama norima kompozicija. Atlikta 
kompozicija fiksuojama panaudojant 
prisiuvimo metodiką. 

Gobelenų tematika įvairi. Vyrau
ja gamtos tematika, tačiau kuriami 
gobelenai fantastine, kosmine ir ki
tokia tematika. Gobelenai apipavida
linami įvariai: rėminami įvairiuose 
rėmuose, rankiniu būdu apsiuvama, 
surišant apatinėje dalyje kutus, ap
siuvami lino audiniu. Dažnai iš savo 

Dalia Kerpauskienė vienos išjos parodų atidarymo metu. 

darbų sukomponuoja diptikus, tripti
kus ar kitas kompozicijas. 

Jos sukurtiems gobelenams ne
svetima abstrakcija, tačiau daugiau
sia darbų sukurti tautine tematika. 
Tiek pačių tautinių spalvų koloritas, 
tiek tematika yra priimtini jos paro
dų lankytojams ir jai pačiai. Tipiški, 
lietuvišką būdą atitinkantys spalvų 
deriniai yra tartum užprogramuoti 
autorės pasąmonėje. „Didžiausia 
spalvų derinių mokytoja yra gamta. 
Ji kasdien mus moko spalvų derini
mo ir primena, kokia spalvų įvairovė 
supa mūsų aplinką. Todėl neatsitikti
nai nemažai darbų atlieku neišsemia
ma gamtos tema", - pasakoja D. Ker
pauskienė. 

Laisvalaikio ši moteris neturi. Be 
kilimų kūrimo ji aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje veikloje - yra Lietuvos 
universitetų moterų (LUMA) valdy
bos narė. Tai tarptautinė moterų or
ganizacija, įkurta 1919 m. Londone. 
1991 m. Asociacijos padalinys at
sikūrė nepriklausomoje Lietuvoje ir 
vienija aukštąjį išsilavinimą turinčias 
moteris, kurios aktyviai sprendžia 

įvairius visuomeninius klausimus, 
dalyvauja tarptautinėje moterų orga
nizacijų veikloje, bendrauja su kito
mis aktyviomis organizacijomis. 
LUMA savo veikloje siekia, kad būtų 
sprendžiamos moters orumo, lyčių ly
gybės, jaunimo auklėjimo, aplinko
saugos problemos. Kaip aktyvi orga
nizacijos narė menininkė dalyvauja . 
švietėjiškoje veikloje: perteikia savo 
patirtį mokiniams, bendruomenių 
atstovams skaitydama paskaitas apie 
spalvas ir jų derinimą. 

Dalia Kerpauskienė - Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narė. Akty
viai prisideda prie šios organizacijos 
populiarinimo rengdama parodas, 
bendraudama su visuomene. 

Kviečiame visus meno mylėtojus 
į pirmąją šio sezono parodą Čiurlio
nio muziejuje. Parodos atidaryme ne 
tik susipažinsite su menininkais iš 
Lietuvos Dalia Kerpauskienė ir Vy
tautu Pastarnoku, bet ir pasidžiaug
site jų darbais, susitiksite su tais, ku
rių nematėte visą vasarą. Laukiame 
visų. 

Jaunieji Lietuvos dailininkai Amerikoje 
LAIMA APANAVICIENE 

Vis daugiau Lietuvos menininkų 
yra „atrandami" atvažiavusių į Lie
tuvą užsieniečių. Pamatę mūsų meni
ninkų darbus, jie jais susižavi, mez
gasi pažintys, tvirtėja ryšiai. Jau ne
besistebime, kai išgirstame, jog vieno 
ar kito menininko iš Lietuvos paroda 
atsidaro ir Amerikoje. 

Liepos 27 d. Appleton Historic 
City Park, Washington, DC atsidarė 
paroda „Art in the Park", kurioje 
dalyvauti buvo pakviesti jauni 
menininkai iš Lietuvos: Senamiesčio 
menininkų galerijos/dirbtuvių daili
ninkai Miglė Grigonytė, Agnė Juš
kaitė, Ona Juškienė, Paulius Juška, 
Lina Karaliūtė. Darius Kaupas, Ša
rūne Kaupienė, Ieva Skauronė. To
torių gatvės menininkai j grupę susi
būrė dar studijų metais. Grupėje 
dešimt narių, baigusių studijas Vil
niaus dailės akademijoje. Pirmoji 
grupės paroda jvyko 2003 m. gegužės 
23 dieną. Šia paroda ir buvo atidary
ta senamiesčio jaunųjų menininkų 
galerija/dirbtuvės. 

Kas šiuos jaunus menininkus 
pakvietė j Ameriką? Pasirodo, viskas 
labai paprasta. Prieš porą metų 
Vilniun su misionieriška misija nu

vyko evangelikų liuteronų kunigas 
Chris Quello iš Amerikos. Kartą, be
vaikščiodamas su žmona po Vilniaus 
senamiestį, užsuko į pakelėje esančią 
galeriją ir sužinojo, kad Čia galima ne 
tik pasižiūrėti parodų, bet ir pasi
mokyti piešti. Jis užsirašė piešimo 
pamokoms. ,,Aišku, niekas netikėjo, 
kad aš į tas pamokas ateisiu, -juokėsi 
kunigas laikraščio 'Appleton Post-
Crescent' korespondentui. - Bet aš 
atėjau ir sąžiningai kiekvieną trečia
dienį lankiau užsiėmimus." Taip už
simezgė draugystė, o grįžęs į Ameriką 
Quello pasikvietė jaunuosius meni
ninkus suruošti parodą prie liutero
nų bažnyčios veikiančioje Arthur 
Krempen muzikos ir meno mokyklo
je. Sausio mėn. įvyko pirmoji meni
ninkų iš Vilniaus paroda. Kadangi 
mokykla yra šalia anksčiau minėto 
miesto parko, paroda buvo pasiūlyta 
ir parko parodų organizatoriams. 

Parko parodų organizatoriai ne 
tik suorganizavo parodą, bet ir pak
vietė dailininkus į parodos atidary
mą. Savo apsilankymo Amerikoje me
tu dailininkai iš Lietuvos lankėsi 
New York, Chicago, Denver, New 
Mexico, kur apžiūrėjo muziejus ir 
galerijas. 

Jei norite susipažinti su jaunai

siais menininkais ir jų darbais iš ar- atvira dirbtuvė, kurioje kiekvienas 
čiau, aplankykite jų tinklalapį gali ne tik apžiūrėti ekspoziciją bet ir 
www.totgallery.lt, o jei lankysitės stebėti kaip o!irbama. Būtent čia gims-
Vilniuje, užsukite į Totorių g. 22, kur ta nauji jaunųjų menininkų darbai, 
įsikūrusi ši Galerija/Dirbtuvės. Tai 

Agnė Juškaitė. Namas pavasari. Drobė, aliejus. 2004 

http://www.totgallery.lt
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Baltijos jūra pilna 
nuskendusių laivų 

Nuo 1960 metų Suomijos jūros 
radinių duomenų bazėje yra užre
gistruota 1,400 nuskendusių laivų, 
tarp kurių 750 yra saugomi. Prog
nozuojama, kad Baltijos jūroje nu
skendusių laivų bus atrasta ir atei
nančiais metais, nes ši jūra - tai išti
sas nuskendusių laivų lobynas, kurio 
tik dalis yra ištirta. 

Manoma, kad daugelio nardytojų 
svajonė yra jūros dugne atrasti mi
stinį burlaivį ilgais stiebais. Tokie 
atradimai yra dažni šiaurinėje Bal
tijos jūros dalyje, vietovėje, esančioje 
tarp miesto Hanko ir Kokar salos. 
Kai kurie atradimai dar iki šiol yra 
pažymėti tik pačių nardytojų užra
šuose. 

Jūros archeologė Maja Matikka 
pasakoja, kad jūros tyrinėtojai kas
met sulaukia užuominų apie 20-40 
pavienių daiktų arba apie atrastų 
laivų nuolaužas. „Neseniai gavome 
jūroje rastą seną indą. Paprastai gau
tą informaciją tikriname, pasitelkda
mi į pagalbą vietinius narus. Dažnai 
užuominų apie sudužusius laivus ran
dame laivybos administracijoje arba 
valstybiniuose archyvuose. Istorikai 
randa informacijos apie įvairias nuo
laužas, kurios gali nurodyti kelią iki 
paties nuskendusio laivo". 

Baltijos jūra pilna nuskendusių 
laivų, nes jūros kirmėlės negali gy
venti mažai druskingame vandenyje. 
Jūros kirmėlių vis dėlto neseniai 
buvo rasta Vokietijos pakrantės van
denyse. Anot Matikka, būtent dėl šių 
kirmėlių nebuvimo laivas Wasa išsi
laikė 332 metus. 

„Vrow Marios" iškelti 
reikalingi pinigai 

Apie vertingų nuskendusių laivų 
iškėlimą Suomijoje kalbama dar nuo 
1970 metų. Šios srities tyrimai susi
laukė visuomenės dėmesio ypač po to, 
kai 1999 metais buvo aptiktas laivas 
„Vrow Maria". Pasak Jūrų muziejaus 
jūrų archeologijos departamento va
dovės Marja Pelanne, laivui „Vrow 
Maria" iškelti reikėtų gan didelių 
lėšų. 

Istoriškai svarbios kultūrinės 

vertybės iškėlimo negalima matuoti 
pinigais, tačiau šioje operacijoje jų 
mums reikės. Šiuo metu netgi laivas 
„Wasa" neatneša pelno, nors kasmet 
jo pažiūrėti atvyksta milijonas lanky
tojų. 

„Kai laivas iškeliamas, visi jame 
esantys daiktai tur i būti konservuoja
mi, kad geriau išsilaikytų, o mes 
teturime vieną nuolatinį konservuo-
toją. Žinoma, naujų darbuotojų būtų 
galima ieškoti visame pasaulyje ir 
juos įdarbinti. Laive esančius daiktus 
išsaugoti būtų labai brangu, nes 
reikėtų juos konservuoti ir ieškoti 
naujų darbuotojų", - teigia Pelanne. 

Iš Anglijos kanalo iškeltame laive 
„Mary Rose" buvo inventorizuota 
apie 10,000 daiktų - tiek pat kiek ir 
„Wasa". Jei gautume pinigų, daug 
labiau apsimokėtų iškelti „Vrow 
Maria", nei tęsti dešimtmečius t run
kančius povandeninius tyrimus. Lai
vo tyrimas suteiktų daug informaci
jos apie gyvenimą aštuonioliktame 
amžiuje. Mes tur ime informacijos 
apie nuskendusius laivus, daug se
nesnius už „Vrow Maria", o netrukus 
jų bus atrasta dar daugiau. 

Pasak Pelanne, Helsinkio pa
krantėje esantis povandeninis nus
kendusių laivų parkas yra puikus 
būdas parodyti narams jūrinės arche
ologijos ypatumus. Didelis keleivinis 
laivas „Kronprins Gustav" buvo ras
tas tik 1995-aisiais, o parko ekspo
natu paverstas jau 2000-siais metais. 

Sidabrinio la ivo atradėją gaubia 
nauja paslapt is 

„Vrow Maria" paieškose daly
vavęs profesionalus naras Rauno 
Koivusaari suskaičiavo, kad jo grupė 
surado 270 nuskendusių laivų, tarp 
kurių yra 1728 metais netoli Jussaro 
salos nuskendęs sidabrinis brigas 
„De Catherine". Iš Amsterdamo į 
Peterburgą keliavęs pasidabruotas 
olandų laivas buvo rastas 2000 me
tais ir iki šiol nėra neištirtas. 

Anot Koivusaari, reikėtų iškelti 
kurį nors iš vertingų laivų. Laivo 
„Wasa" iškėlimas buvo milžiniškas 
žingsnis į priekį jūros archeologijoje, 

"A" " ' " • " • " " ' • " ' 
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Ilgamečiam Lietuvos Respublikos įgaliotajam ambasa
doriui prie Šventojo sosto 

A t A 
KAZIUI LOZORAIČIUI 

mirus, lietuvių tauta, Lietuvos diplomatija, neteko labai 
sąžiningos ir tėvynei atsidavusios asmenybės. Žinojome, 
kad Jis visada gins Lietuvos valstybės interesus, visada 
bus nuoseklus, o tuo pačiu metu prityręs ir atsargus 
diplomatas, paprastai ir mandagiai, bet tvirtai nenusilei
džiantis, kur reikia ginti Lietuvos reikalus. Jis buvo 
vienas tų ištikimos dvasios žmonių, ant kurių laikosi 
pasaulis. 

Nuoširdžią užuojautą dėl ambasadoriaus Kazio Lo
zoraičio mirties reiškiame velionio šeimai — žmonai ir 
dukrai, Italijos bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenėms, 
kurių aktyvus narys Jis buvo. 

Europos parlamento narys Vytautas Landsbergis 
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius 

Draugo fondo kontrolės komisijos nariui 
A t A 

LIUDUI RAMANAUSKUI 

išėjus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
ALBINAI, dukroms, sūnui, jų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems. 

Draugo fondo valdyba 

A t A 
LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALBINAI, 
dukroms ASTAI, INDREI, RENATAI, sūnui DONATUI 
ir jų šeimoms. 

Viliūnė ir Justinas Kirvelaičiai 
Vytenis Kirvelaitis 

Audrius Kirvelaitis ir jų šeimos 

Taip atrodė „Mary Rose". 

nes laive rasti daiktai suteikė begalę 
informacijos. 

Rašytinių šaltinių ieškotojai 
nuskendusių laivų tyrinėtojams yra 
svarbūs. Anglijos, Švedijos ir Olan
dijos archyvuose galima rasti daug 
užuominų apie dingusius laivus. Vien 
olandų laivų per pastaruosius šimtus 
metų nuskendo apie tūkstantį. Dau
gelis jų plaukė į Peterburgą. 

Koivusaari yra žinoma nemažai 
neužregistruotų nuskendusių laivų. 
Jis pats daugiausia laiko yra pralei
dęs tyrinėdamas Ronnskaro salos 
vandenynuose rastas nuolaužas, ku
rios, jo manymu, priklauso vertingą 
krovinį carui gabenusiam olandų 
laivui. 

Narai papildo nuskendusių 
laivų registrą 

Nuo senų laikų išlikusi informa
cija ir įvairių pareigūnų bei van
denyse daug laiko praleidžiančių 
tyrinėtojų pastebėjimai suteikia daug 
papildomos informacijos, kuri suve
dama į specialią sudužusių laivų duo
menų bazę. Įvairiuose archyvuose 

randami užrašai apie sudužusius lai
vus vis dažniau ieškotojams padeda 
sekti nuskendusių laivų pėdsakais. 

Pasak Pelanne, narai sportinin
kai daugiausia padeda sužymėti 
Baltijos jūros povandeninį paveldą. 
Nuskendę laivai yra istorijos perlai, 
laiko „kapsulės", iš kurių darome 
kartais naujus, o kar ta is net ir 
neįprastus atradimus. Jie nušviečia 
praeities kasdienį gyvenimą ir su
teikia kitokios patirties šiuolaikiniam 
žmogui. 

Šią vasarą jūrų archeologai ty
rinėja nuskendusį laivą, kuriame 
buvo rasta XF7 a. keraminių daiktų. 
Hanko mieste tiriamas XVII a. nu
skendęs laivas, o archipelagą supan
čiuose vandenyse tiriami laivai „St. 
Michael" ir „Vrow Maria". Vidu
ramžiais Estijos įlankoje, prie Lapu-
rio salos, nuskendęs laivas yra Suo
mijos seniausias radinys. Panašių į jį 
laivų buvo atrasta Vokietijoje ir 
Danijoje. 

„Turun Sanoma t " 
Iš suomiu kalbos vertė Rasa Penttild 

Bernardinai.lt 
(straipsnis sutrumpintas) 

http://Bernardinai.lt
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•Rugpjūčio 15 d. - Žolinė. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Park. Tą dieną, 
lietuviškų šv. Mišių metu 10:30 vai. r. 
bus šventinamos gėlės. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos (ALTS) gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne (Lemont) įvyks 
rugsėjo 2 d., sekmadienį. Pradžia 12 
vai. p. p. Visuomenė kviečiama daly
vauti ir maloniai praleisti sekmadie
nio popietę atsisveikinant su vasara. 

• G r a n d i e č i a i kv ieč ia j a u n i m ą 
įsijungti į „Grandies" ansamblio gre
tas. Kviečiame registruotis sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., 6 vai. v. Registracija 
vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 

• D a k t a r o Jono Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

• L i e t u v i ų fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www. lithuanianfoundation. org 

• Č i k a g o s lituanistinei mokyklai 
reikalingas muzikos/dainavimo mo
kytojas. Skambinti mokyklos direk
torei J. Dovilienei tel. 630-832-6331. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• J A V Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
East Chicago Indiana apylinkės val
dyba rugpjūčio 26 d. Vilučių sodyboje, 
1143 Southvievv Dr, Schererville, IN 
ruošia tradicinę gegužinę. Pradžia - 1 
vai. p. p. Maloniai kviečiame atvykti. 
Pradžiuginsime visus lietuvišku mais
tu, gaivinančiais gėrimais, muzika ir 
gražia gamta. 

• C o n n e c t i c u t Lie tuvių spor to 
klubas ir JAV LB MVaterbury apylin
kė kviečia visus į kasmetinę geguži
nę, kuri įvyks šių metų rugpjūčio 26 
d., sekmadienį, nuo 12 iki 6 vai. v. Po
būvio vieta - VFE POST 8075, Che-
shire Road (RT. 68), Prospect, CT 
06712. Bus lietuviško maisto, alaus ir 
muzikos. Įėjimo kaina suaugusiems 3 
dol., vaikams - nemokamai. Dėl pa
pildomos informacijos skambinkite 
Linui tel: 203-241-3695, arba Mariui 
tel. 203-278-0385. Taip pat informa
ciją rasite CLSK tinklapyje 

www.KLSK.us. 

• J A V LB Washington, DC apy
linkės rudens gegužinė įvyks š. m. 
rugsėjo 16 d., sekmadienį, Seneca 
Creek State Park, MD - „Nuthatch 
Picnic Shelter" nuo 12 iki 5 vai. p. p. 
Informacija apie vietovę internete: 
ht tp: / /www.dnr.s ta te .md.us/publ i-
clands/central/seneca.html. Auka (už 
maistą) LB apylinkės nariams 15 
dol., suaugusiems 10 dol., pensinin
kams, studentams ir vaikams (5-12 
m.) - 5 dol. Ne nariams kaina 5 dol. 
didesnė. Tai puiki proga susimokėti 
ir 2006-2007 m. m. solidarumo įnašą. 
Bus lietuviško alaus, naminių lietu
viškų dešrų ir kopūstų, Lietuvoje po
puliarios muzikos, žaidimų vaikams, 
suaugusiems - tinklinis. Gerą nuotai
ką atsivežti būtina patiems! 

Operos mėgėjų dėmesiui! 
Operos chorui, šį rudenį pradedančiam 52-ąjį sezoną, reikia 

dainininkų. Kviečiame visus, norinčius dainuoti Lietuvių operos 
chore, atvykti rugpjūčio 24 d., penktadienį, 730 vai. v. 

į Jaunimo centrą, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 
Kviečiame atvykti susipažinti ir sužinoti, kokiu balsu - sopranu, 
altu, tenoru, baritonu ar bosu - galėtumėt dainuoti operos chore. 

Žolinė - Švč. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo šventė 
Rugpjūčio 19 d., sekmadienį 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont 
šv. Mišių metu bus šventinamos gėlės ir žolynai. 

Po mišių 12 va i . p. p. PLC sodely je prasidės Lemont apyl inkės 

Žolinės Jomarkas 
Kviečiame visus. 

Esant nepalankiam orui, jomarkas vyks didžiojoje PLC salėje. 

Vytautas Janulaitis iš Oak Lawn, IL skaitys „Draugą" dar vienerius 
metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu šis skaitytojas paaukojo mums ir 50 
dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi. 

n IhAUįo" f9kilU - *f*l*0 6 A. 

Jau tapo tradicija kasmet rengti dienraščio „Draugas" pokyt i . Šiemet 
kasmetinis renginys vyks spalio 6 d., šeštadieni. YVHiovvbrook pokylių 
salėje. Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos ambasador ius JAV 
Audrius Brūzga. 8us Įdomi menine programa. 

Čikagos visuomenė kviečiama atkre ipt i dėmėsi i r spal io 6 d. sk i r t i 
seniausiam dienraščiui „Draugas". Tikime, kad organizaci jos, ypač 
turinčios skyrius „Drauge", parems dienrašt i savo da lyvav imu. 

Jono Kuprio nuotraukoje: 2004 metų „Draugo" pokyl is. 

Lankytojų priėmimas 
Palm B e ach, Floridoje 

Siekiant gerinti konsulinį Lietuvos Respublikos piliečių aptarnavimą, 
2007 m. rugsėjo 6 - 7 dienomis Lietuvos Respublikos garbės konsulate Palm 
Beach, Florida valstijoje organizuojamas piliečių priėmimas konsuliniais 
klausimais. Interesantus priiminės Lietuvos Respublikos generalinio kon
sulato New York konsule Renata Darulienė. 

Adresas: 300 South Ocean Blvd., Palm Beach, FL 33480, tel. 561-832-
2232, 561-832-5550. 

Priėmimas organizuojamas pagal 2006 m. balandžio 4 d. Lietuvos Res
publikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų mi
nistro įsakyme Nr. 1R-105/V-55 „Dėl konsulinių pareigūnų atliekamų nota
rinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo" numatytą tvarką. 

Konsule galės aptarnauti tik ribotą piliečių skaičių, todėl norėdami pa
teikti dokumentus naujam Lietuvos Respublikos pasui gauti, surašyti bei 
patvirtinti įgaliojimus ar atlikti kitus notarinius veiksmus, tur i te susisiekti 
su konsulės išvažiuojamąjį priėmimą apmokančių piliečių grupe telefonu 
561-541-3400 (Svetlana), jermololegas@msn.com. 

Konsule gali atvežti jau išduotus pasus, šiuo metu esančius Lietuvos 
Respublikos generaliniame konsulate New York. Jei nori te atsiimti jau iš
duotus pasus 2007 m. rugsėjo 6 - 7 dienomis Lietuvos Respublikos garbės 
konsulate Palm Beach, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu 
info@ltconsny.org arba paskambinti į Lietuvos Respublikos generalinį 
konsulatą New York telefonu 212-354-7840 iki 2007 m. rugpjūčio 31 dienos. 

LR genera l in io 
konsu la to N e w York inf. 

JDraugo* knygynėlyje 

Iš spaudos išėjo naujas ..Lithua-
nian Hentage" numeris. Jame galė
site paskaityti James M. Boubonis 
straipsnį apie Ribbentrop-Molotov 
paktą; John Mąjikas pasakojimą 

apie Pennsylvania l ietuvius ir jų 
veiklą: straipsnį apie lietuvių emig
rantų dukrą, medicinos seselę Ann 
Bernatitus (Bernotaitis), užsitarna
vusią kapitono laipsnį. 

John J. Miller rašo apie Wa-
shington, DC statomą memorialą ko
munizmo aukoms a tmin t i , o Vai 
Ramonis džiaugiasi pagražėjusiu Vil
niumi. Visada įdomu skaityti Je-
nnifer Virškus straipsnius. Sį kartąjį 
rašo apie vasaros atostogas. 

Dana Siliūnas siūlo pasigaminti 
žemaitišką šiupinį, morkų blynus, 
grybų maltinukus ir kitokius lietu
viškus skanėstus. 

Nuotraukų galerijoje - vaizdai iš 
Lietuvoje vykusios Dainų ir šokių 
šventės. 

Kaina - 4.95 dol. Žurnalą galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. moke
stį, užsisakant IL valstijoje. Persiun
timo kaina - 3 dol. 

Paruošė L, A. 

Stefa Urban, gyvenanti Bethesda, MD, užsiprenumeravo „Draugą" pir
mąja klase ir paaukojo mums 60 dol. Esame labai dėkingi. 

„Draugo* knygynėlio adresas:^545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
T«I. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.KLSK.us
http://www.dnr.state.md.us/publi-
mailto:jermololegas@msn.com
mailto:info@ltconsny.org

