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Išvykusius kviečia biurokratai 

Biurų pastatas Vilniuje. 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) 
— Valdžia namo sugrįžtančių išeivių 
laukia steigdama jvairius informaci
jos centrus ir komisijas. Tačiau patys 
emigrantai apie jas menkai težino ir 
mano, kad tai tik dar vienas biu
rokratinis formalumas, rašo dienraš
tis „Lietuvos žinios". 

Lietuvoje veikia ne vienas cen
tras ar komisija, kuri turi padėti grį
žusiems emigrantams integruotis į 
visuomenę. Seime šiais reikalais rū
pinasi Išeivijos integravimosi į Lietu
vos gyvenimą koordinacinė komisija, 
taip pat iš dalies Seimo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisija. 
Parlamentarų sumanymu buvo 
įsteigtas Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras (LGTIC). 

Tačiau apklausos rodo, kad dau
guma — apie 85 proc. emigrantų — 
nepalaiko jokių ryšių su institucijo
mis. Jų manymu, mūsų šalyje egzis

tuoja per didelė biurokratija ir stag
nacija. 

Ne pačios geriausios patirties su 
biurokratais turi ir kelerius metus 
užsienyje dirbęs Artūras Dudoitis. 
Prieš kurį laiką jis grįžo į Lietuvą ir 
nusprendė pradėti internetinio par
davimo verslą. 

„Lietuvos biurokratija gal ir ge
resnė nei Rusijos ar Baltarusijos, ta
čiau tai vis tiek vieni formalumai", — 
įsitikinęs internetinės parduotuvės 
direktorius. 

Prie biurokratinių įstaigų, tik 
švaistančių valstybės pinigus, jis pri
skiria ir emigrantų integracijai į vi
suomenę skirtus centrus ar komisi
jas. 

Tačiau tokių įstaigų reikšme ir 
reikalingumu neabejoja patys valdi
ninkai. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) direktorius 
Antanas Petrauskas mano, kad sugrį

žusiems emigrantams jie iš tiesų pa
deda integruotis į visuomenę. Pasak 
jo, TMID daug dėmesio skiria išeivių 
vilionėms namo. 

Tačiau valdininkų pastangos in
formuoti emigrantus apie „šiandie
ninę Lietuvos realybę" neduoda lau
kiamų rezultatų. Užpernai oficialiai 
išvykimą deklaravo 12,600 lietuvių. 
Tačiau šie skaičiai neatitinka tikro
vės. Manoma, kad nuo nepriklauso
mybės iš Lietuvos išvyko bent pusė 
milijono žmonių. 

Lietuvių vietą užima atvykėliai 
iš kitų šalių. Pernai Migracijos de
partamentas išdavė beveik 9,000 lei
dimų užsieniečiams gyventi mūsų 
šalyje. Tarp jų daugiausia Rusijos, 
Baltarusijos, Kinijos, Afrikos šalių, 
JAV piliečių. Per šį pusmetį tokių lei
dimų išduota beveik 5,400. 

„Tendencija akivaizdi — atvykė
lių iš užsienio pas mus tik daugėja", 
— sakė Migracijos departamento 
Imigracijos skyriaus vedėja Violeta 
Rožkovienė. Pasak jos, užsieniečiai į 
Lietuvą daugiausia atvažiuoja dirbti. 

Anksčiau iš šalies išvykdavo že
mesnės kvalifikacijos darbininkai, 
bet dabar tendencijos keičiasi. Prasi
dėjo protų nutekėjimas: dirbti ir gy
venti į užsienį mielai išvažiuoja ir ge
riausi šalies specialistai. Vakarus 
renkasi ir gabiausi šalies abiturien
tai. Kasmet vis daugiau jaunuolių 
pasitvirtina atestatus ir stoja į kitų 
šalių universitetus. Tačiau šis skai
čius realios padėties neparodo, nes 
didžioji dalis į užsienį studijuoti va
žiuojančių abiturientų atestatų visai 
nesitvirtina. 

Šiemet abiturientai studijuoti 
renkasi Italijos, Didžiosios Britani
jos, Vokietijos ir JAV universitetus. 

•Skautybės kelias (p. 2). 
•Ar vien tradicinės partijos 
kaltos dėl prastos 
demokratijos kokybės? (p. 
3) 
•„Ištikimybė tiesai, 
moralei, žmoniškumui" (p. 
4) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5, 8) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Kai žydėjo kaštonai (6) (p. 
9) 
•Pradėtas kurti filmas apie 
žymiausius pasaulio lietu
vius (p. 1, 10). 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.52 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Pradėtas kurti filmas apie 
žymiausius pasaulio lietuvius 

Arvydo Baryso filmų kūrimų 
kompanija savo filmų ciklą „Žymiau
si pasaulio lietuviai" pradėjo kurti 

v 

nuo JAV Aplankę Los Angeles, Či
kagą, grupė šiuo metu filmuoja New 
York. Režisierius numatęs nufilmuo
ti žymiausius lietuvius visame pa
saulyje. Filmas skirtas Lietuvos 
tūkstantmečiui pažymėti. 

- Arvydai , ar t iesa , kad 
mintis fi lmuoti žymius pasaulio 
l ie tuvius gimė Jums pernai lan
kant is Amerikoje? O gal ji jau se
niai kirbėjo ir nedavė ramybės? 

- Ne, ne - tikrai niekas niekur 
nekirbėjo. Bet kai aš, atvažiavęs pa
mačiau tokius gražius žmones, jų 
veidus, išgirdau apie jų darbus, kaž
kaip pamažu ėmiau galvoti, kad juos 
turėtų pamatyti ir kiti. O čia dar toks 
sutapimas - Lietuvos tūkstantmetis. 

Pernai į Ameriką atvažiavau vi
sai su kita misija - atvežiau savo fil-

Arvydas Barysas. 
Laimos Apanavičienės nuotr. 

mus, kuriuos norėjau parodyti čia 
gyvenantiems žmonėms, dainavau 
lietuviams ir vieną dieną pradėjo vy
niotis tokia Nukelta į 10 psl. 
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Lietuvą palieka gydytojai. 

Gydytojus 
sulaikyti 
bandoma 
lengvatomis 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) 
— Žadama gerinti gydytojų reziden
tų ir kitų trūkstamų specialybių stu
dentų padėtį - atleisti nuo studijų 
mokesčio, trumpinti studijų trukmę. 

Tai siūlo iš įvairių specialistų su
daryta darbo grupė - ji Seimo valdy
bai pateikė penkis mėnesius truku
sių tyrimų išvadas. 

Planuojama labiausiai šalyje 
trūkstamų specialybių studentus ne
priklausomai nuo mokymosi rezulta
tų atleisti nuo paskolos studijoms 
grąžinimo, tačiau už tai jaunieji spe
cialistai tam tikrą laikotarpį turėtų 
dirbti Lietuvoje pagal įgytą specialy-
be. 

Tokiu atveju, dalį paskolos ar pa
lūkanas įsipareigotų grąžinti darb
davys, pas kurį jis sutiktų dirbti. 

Jaunuosius medikus siūloma at
leisti nuo įmokos už rezidentūros 
studijas. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

„Skautijos spinduliai" 
RASA KARVELIENE 

Birželio 16 d. Detroft ir Cleve-
land skautai susirinko „Skautijos 
spindulių" stovykloje, Dainavoje, čia 
jie šventė ne tik 100 metų skautijos 
pradžią, bet ir 15 metų, kai abu tun
tai stovyklauja kartu. 

Šeštadienis, birželio 16 d. Šių 
metų viršininkė buvo v.s. Rasa 
Karvelienė. Ryte visi skautai įsikūrė 
savo pastovykles, statė vartus, kasė 
pastovyklių laužavietes. Pietų metui 
atėjus, pagrindiniai virėjai: Rita 
Kasputienė ir Edis Kasputis, — su
šaukė visus pietums. Po pietų toliau 
vyko pastovyklių įsikūrimas. 

iBLiklK Kete-.:..? %, _££», 

Skautai žuvauja. 

Stovyklos atidarymas įvyko pa
vakaryje. Atidaryme buvo nemažai 
įžodžių. Apsilankė kun. Kęstutis 
Kevalas, šv. Mišias laikė miško šven
tovėje. Broliai Tadas ir Matas Anu-
žiai su gitaromis vedė giesmes. O 
vakare vyr. skautės kandidatės vedė 
susipažinimo laužą. Vakaras buvo 
užbaigtas įprastu būdu, giedant 
„Ateina naktis". 

Sekmadienis, birželio 17 diena. 
Visi stovyklaujantys tėvai buvo pa
sodinti prie iškilmingo stalo, taip 
pagerbiant juos Tėvo dienos proga, jų 
vaikai jiems atnešė pusryčius. Diena 
buvo ypatingai karšta, bet skautai vis 
tiek atliko visus užsiėmimus. Mau
dymosi visi seniai laukė. Vakare bro
lis Danus Rudis ir Paulius Jankus 
paruošė septynių stočių žaidimus, 
kuriuose komandos turėjo labai 
vieningai dirbti atlikdamos žaidimų 
užduotis. Malonu buvo stebėti, kaip 
vyresnieji padėjo jaunesniems. 

Pirmadienis, birželio 18 diena. 
Susėdę po pastoge, sesėms Reginai 
Puškorienei ir Kristinai Zubrickienei 
grojant gitaromis, skautai smagiai 
padainavo. Džiaugėmės naujais dai-
norėliais, paruoštais sesės Linos 
Anužienės. Daug nuotaikos įnešė 
jauni vadovai. Po pietų atvyko gam
tininke su įvairiais gyvūnais, ji 
papasakojo apie kiekvieną jų, leido 
jaunimui klausti klausimus. Vakare 
kiekviena pastovyklė statė savo 

laužą, žaidė žaidimus, plepėjo, daina
vo ir kepė minkštukus — šokola
dinius sumuštinius (s'mores). Buvo 
gera proga pastovyklėms geriau susi
pažinti ir padraugauti. 

Antradienis, birželio 19 diena. 
Paryčiais buvome prikelti audringo 
oro. Vėjas smarkiai pūtė, lietus pylė, 
bet visi laimingai išlikome sausi. 
Lietus atnešė atgaivą nuo karščio, 
tad buvo lengviau stovyklauti. 

Vakare broliai Andrius Viskanta 
ir Gintaras Karasiejus paskelbė 
Talentų vakarą. Kiekvienai pastovyk-
lei buvo paskirta po talentą. Teisėjai 
buvo: brolis Remigijus „Hasselhof" 
Belzinskas, sesė Rasa Abdul ir 
Artūras „Simonas" Stapušaitis. Vi
sokių talentų matėm: nuo vilkiukų 
muzikantų, paukštyčių šokėjų, skau
tų madų, skaučių lėlių teatro iki prit. 
skautų žongliravimo, prit. skaučių 
magijos ir vyr. skaučių kandidačių 
operos. Daug prisijuokėme ir smagiai 
praleidome vakarą. 

Trečiadienis, birželio 20 diena. 
Malonus oras pasveikino visus, džiau-
gėmis juo, kadangi šiandien buvo 
iškylos diena. Pavalgę pusryčius, visi 
skautai iškeliavo į Wampler's ežerą, 
kuris yra aštuonios mylios nuo Dai
navos. Nuvykę ten, skautai kepė 
dešreles, pasivaišino kitais skanumy
nais. Buvo paskirtas laikas pasi
maudyti. 

Per savaitę skautai turėjo progų 
įsigyti „pinigų", atlikdami gerus dar
belius, kalbėdami lietuviškai ar 
pasakydami kokį nors gerą žodį. Su 
tais pinigais šį vakarą jie keliavo į 
aukcioną, kuriame galėjo derėtis dėl 
visokių skanumynų iš brolių And
riaus ir Gintaro. Su sprogūzais ir gė
rimais žiūrėjo filmą. Nuovargis šiek 
tiek kamavo — keli skautai užmigo 
bežiūrėdami. 

Ketvirtadienis, birželio 21 diena. 
Ryte stovykla buvo prikelta naujų 
vyr. skaučių ir skautų balsų. Pake
liant vėliavas, sesės sudainavo „Štai 
aš turiu kaklaraištį, kaklaraištį aš 
turiu, jei jis nebūtų mėlynas, nebūtų 

Smagu atsivesti „Spyglio" ežere. 

jis mano!" Detroit tuntai džiaugėsi 
šiomis vyr. skautėmis ir vyčiais: Tadu 
Anužiu, Liana Butkūnaite, Rima 
Giedraityte, Diana Jankute, Kristina 
Juškaite, Diana Karvelyte, Linu Kas
pučiu, Karina Puškoriute, Lian Son-
taite, Regina Thompson ir Daria 
Zubrickaite. Sesė Virga Norkevičienė 
gražiai paruošė vyr. skaučių užbaigi
mo programą ir įžodį, o brolis Phil 
Moss dirbo su vyčiais. 

Lietus palijo po pietų, bet lauko 
virtuvė vis tiek įvyko. Visos pas
tovykles kepė viščiuką, bulves ir 
daržoves. Vyr. skautės net išmoko 
kaip šaltibarščius pagaminti. 

Vakare įvyko „povandeninė puo
ta", kurioje visi galėjo pasidžiaugti 
šokiais. Labiausiai šoko geltonšlip-
siai ir geltonšlipsės. Atvykęs brolis 
Lukas Laniauskas užbaigė vakarą 
malda. 

Penktadienis, birželio 22 diena. 
Broliai Andrius ir Gintaras paruošė 
nuostabią „skautoramą". Komandos 
buvo suskirstytos pagal Lietuvos 
miestų vardus. Kiekviena komanda 
turėjo sukurti gairelę ir šūkį. Toliau 
jie keliavo per stotis: lapų atpažini
mą, picos kepimą lauže, golfą, lietu
viškų simbolių paveikslų kūrimą su 
gamtinėmis priemonėmis, neštuvų 
statymą, kompaso skaitymą ir dar 
kitas. Visas stotis vedė jauni vadovai 
ir vyr. skautės/skautai. „Skautora
mą" užbaigė vandens varžybos, lai
mėtojai buvo „Nidos" miesto koman
da. 

Vyko iškilmingas vėliavų nuleidi
mas. Vėl buvo tarti keli įžodžiai, sesė 
Rasa Karvelienė padėkojo visiems, 
kurie taip gražiai prisidėjo prie 
stovyklos. Jos žodis nebuvo kaip 
įprasta paskutinis, kadangi ši stovyk
la buvo iškilmingas atsisveikinimas 
po 11 metų nepaprasto vadovavimo 
tunte. Atsisveikinimo žodžius tarė 
sesė Rūta Mikulionienė ir brolis 
Saulius Anužis, dukros sesės Diana 
ir Laura Karvelytės mamai įteikė 

puokštę gėlių ir juostą iš Lietuvos. 
Visa stovykla tada susirikiavo, pada
rydama vartus ir sesę Rasą išlydė
dama su daina. 

Vakaras užsibaigė su šauniu lau
žu, kurį vedė jauni vadovai. Jų ypa
tinga energija ir džiaugsmas užbūrė 
mus visus. Buvo daug juokingų ir 
gražių pasirodymų. Dainos ir šūkiai 
skambėjo gausiai. Džiaugėmės visų 
buvimu ir kad taip smagiai pralei
dome laiką kartu, tačiau netruko 
užeiti ir liūdesys žinant, kad tai jau 
paskutinis vakaras. Sustojus ratu 
aplink laužą, brolis Lukas dar kartą 
vedė maldą. Tada galutinai atsisvei
kinome tikėdami, kad mūsų „Skauti
jos spinduliai" spindės per metus. 

Paukštytės su savo nauju draugu, broliu Andriumi Viskantu. 
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AR VIEN TRADICINES PARTIJOS 
KALTOS DĖL PRASTOS 

DEMOKRATIJOS KOKYBĖS? 
VYGANDAS PAULI KAS 

Visiems bent kiek besidomin
tiems mūsų valstybės demokratijos 
plėtros procesais nesunku pastebėti, 
kad gyvename be pagrindinės de
mokratijos vertybės valstybėje - idėjų 
kovos. Niekas negali suvokti, kokia 
Lietuvos partija kokiems visuomenės 
sluoksniams atstovauja ir dėl ko 
politinės partijos turėtų susitarti, 
gindamos savo atstovaujamų visuo
menės sluoksnių interesus. 

Nereikia būti žymiu užsienio 
politologu iš Norvegijos ar iš kitos 
senos demokratijos ir metus laiko 
praleisti Lietuvoje, studijuojant mū
sų demokratijos problemas, kad susi
voktum mūsų politinių partijų bei-
dėjiškume, partijų finansavimo, jų 
vidinės kontrolės, sprendimų priėmi
mo bei kitose vidinėse jų problemose, 
sąlygojančiose prastą demokratijos 
kokybę valstybėje. 

Lengviausia dėl de
mokratijos stokos mūsų 
valstybėje kaltinti nūdie
nos tradicinių politinių 
partijų vadovybes, neat
sižvelgiant į visos politinės 
realybės visumą per visą 
Nepriklausomybės laiko
tarpį. 

Lengviausia užsienio bei vieti
niams partinės demokratijos vertin
tojams dėl viso to kaltinti nūdienos 
tradicinių klasikinių politinių partijų 
vadovybes, tikintis, kad tai paskatins 
formuotis naują demokratijos koky
bę, per daug nesigilinant į giluminius 
procesus, sąlygojusius tokią apgailė
tiną nūdienos mūsų valstybės par
tinės demokratijos kokybę, politinių 
partijų beidėjiškumą. 

Gal kiek kitaip demokratijos 
vertintojams kai kas atrodytų, jeigu 
jie prisimintų visai dar neseną pra
eitį, kai tradicinių partijų kompromi
tavimo vajui bei Darbo partijos įtvir
tinimui Lietuvoje bei jos atvedimui į 
valdžios olimpą buvo panaudoti ne
aiškios kilmės milijoninės lėšos, kad 
šio proceso tada labai keistu būdu 
„nepastebėjo" nei Valstybės Saugumo 
departamentas, nei Prokuratūra, nei 
kitos teisėtvarkos institucijos, kad 
demokratijos kompromitavimo vajui 
už šiuos milijonus buvo panaudoti 
mūsų populiariausi dienraščiai, radi
jo bei televizijos laidos. 

Po viso to, žinoma, galima skelbti 
šios partijos lyderio tarptautinę kri
minalinę paiešką, bet juk visus dar
bus, griaunant Lietuvos partinės de
mokratijos pagrindus, populiarinant 
populizmą ir partijų beidėjiškumą, 
buvo leista netrukdomai atlikti, tam 
tikslui nusisamdant populiariausius 
televizijos šoumenus, rengiat masi
nius renginius su masinėmis vaišė
mis, lyjant iš padangių ant tautiečių 
galvų gausybės manai. 

O kiek panašių demokratijos 
griovimo kampanijų būta šiek tiek 

tolimesnėje praeityje. Vien ko vertas 
1998-2000 metais vykusio nepama
tuoto tradicinių politinių partijų 
diskreditavimo vajaus, pasinaudojant 
tuo metu pasaulį ir mūsų valstybę 
užgriuvusiais Pietryčių Azijos bei 
Rusijos ekonominės krizės sunku
mais bei valstybės partinės demokra
tijos brandos stoka, kai tam tikslui 
tada buvo panaudota pati Preziden
tūra bei joje išpuoselėta Naujosios 
politikos idėja. 

Įgyvendinant šią idėją buvo 
suduotas skaudus smūgis sklandžiai 
partinės demokratijos evoliucijai 
mūsų valstybėje, sukompromituojant 
bei nustumiant nuo valdžios tradi
cines politines partijas bei atvedant 
prie valdžios vairo naujadarias politi
nes partijas, o su jomis ir politikos 
populistus. 

Naujosios politikos vėjai ir skers
vėjai išpopuliarino ir į politikos aukš
tumas Lietuvoje iškėlė ne tik Rolan
dą Paksą ir Artūrą Paulauską, bet ir 
nemažiau talkino iškylant Viktorui 
Uspaskichui, Vytautui Šustauskui 
bei kitiems į juos panašiems bei labai 
jau prieštaringai Lietuvos visuome
nėje vertinamiems politikos veikė
jams. Pastarieji veikėjai buvo išpopu
liarinti tautoje ir iškelti į valdžios 
olimpą su viena aiškia misija - stab
dyti bei iškraipyti demokratijos plėt
ros procesus mūsų valstybėje, poli
tinių partijų beidėjiškumui įtvirtinti. 

Nuo pačių pirmųjų Lietuvos poli
tinių partijų formavimosi dienų, nuo 
pirmųjų žingsnių plėtojant partinės 
demokratijos užuomazgas mūsų vals
tybėje nestokota mėginimų menkinti 
besiformuojančių tradicinių politinių 
partijų įvaizdį visuomenėje, pašiepti 
jų lyderius, įtvirtinti visuomenėje 
nuomonę, kad partijų nariais tampa 
ne pilietiškai mąstantys žmonės, o tik 
savanaudžiai karjeristai. Visa tai ga
lima prisiminti, paskaitant to meto 
mūsų populiariausių dienraščių pus
lapius. 

Akivaizdu, kad neįmanoma vyk
dyti analogiškas demokratijos pro
cesų plėtros žlugdymo kampanijas, 
organizuoti tradicinių politinių parti
jų įnirtingas atakas „iš šalies" ir 
skatinant jų vidines intrigas, jų ski
limo, o kai kuriais atvejais ir visiško 
sunaikinimo procesus (krikdemai, 
tautininkai) be gausių nelegalių fi
nansinių bei žmoniškųjų išteklių 
panaudojimo. 

Argi ne dėl tų pačių tikslų nebu
vo apsieita ir vilkinant politinių par
tijų bei rinkimų kampanijų finansav
imo skaidrinimą mūsų valstybėje ir 
tobulinant atitinkamą teisinę bazę, 
kad turėjo praeiti net 15 Nepriklau
somybės metų, kol pirmąkart viešu
mon iškilo įtarimai dėl partijų juo
dųjų kasų egzistavimo. 

O juk per tuos visus 15 metų 
mūsų valstybėj egzistavo galinga 
mokesčių mokėtojų pinigais išlaiko
ma institucinė sistema, kuriai pri
skirta partijų ir rinkimų finansavimo 
kontrolė, egzistavo Valstybės Saugu
mo departamentas, nepastebėjęs nie
ko įtartino mūsų valstybės demokra
tijos plėtros (žlugdymo) procesuose. 

Tarsi nebūtų iš viso egzistavęs 
visiems žinomas ir amžinas Rusijos 
siekis tvarkytis visose kaimyninėse 
valstybėse, Nukelta į 11 psl. 

Užsienio lietuviai -
padeda Lietuvai 
ar ją skriaudžia? 

ALEKSAS VITKUS 

Tokiai negausiai tautai kaip lietuvių yra labai svarbu tausoti kiek
vieną lietuvį, kur jis gyventų. Tai suprato visos Lietuvos vyriau
sybės, jau tuoj po 1918 metų nepriklausomybės paskelbimo. 

Emigracijos reikalais buvo leidžiami įstatymai, kuriais buvo rūpinamasi ir 
anksčiau išvykusiais išeiviais. Per atstovybes ir konsulatus buvo palaiko
mos tautiškos išeivių organizacijos, spauda, mokyklos, padedamos ruošti 
įvairios jų šventės ir t.t. Žodžiu, valdžia rūpinosi pagerinti emigrantų 
ekonominę gerovę, kelti ir išlaikyti jų tautiškumą, garsinti pačią naujai 
atsistačiusią Lietuvą. 

Užsienio lietuvių reikalams nebuvo abejinga ir privati Lietuvos vi
suomenė. Jau 1931 m. keli veiklūs Lietuvos visuomenininkai suorganiza
vo Draugiją Užsienio Lietuviams Remti (DULR), kurios tikslas buvo pa
laikyti ryšius su tautiečiais, gyvenančiais už Lietuvos ribų, ir gaivinti jų 
ryšį su tėvyne. 

DULR rėmė lietuviškas mokyklas pietinės Amerikos kraštuose, Lat
vijoje, Punske ir JAV Palangoje buvo organizuojami lituanistikos kursai 
tų mokyklų mokytojams. Po to, kai DULR centro valdyba nutarė suruoš
ti Kaune Pasaulio lietuvių kongresą, jos pirmininkas Rapolas Skipitis 
1935 m. lankėsi JAV, kur jis atrado didelį Amerikos lietuvių entuziazmą. 
Kongresas įvyko 1935 metų vasarą, JAV lietuviai į ten nusiuntė grupę 
savo žymesnių sportininkų ir menininkų. DULR globojo visus atvykusius 
užsienio lietuvius. VDU studentai suorganizavo Lietuvos jaunimo susi
rašinėjimą su atitinkamo amžiaus užsienio lietuvių jaunimu. Dar šian
dien prisimenu, kaip drebančiomis rankomis atidariau pirmą man adre
suotą nepažįstamo lietuvio A. Čeponio laišką, gautą iš tolimos Čikagos, 
rašytą gražia lietuviška kalba. Aš, ir kiti mano klasiokai, tada pergyve
nome tokį tautinės vienybės pakilimą. 

Koks buvo ir liko išeivių sentimentas Lietuvai, galima spręsti, kad ir 
iš tuoj po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. išeivijos Lietuvių 
fondo vieno milijono dolerių paskyrimo Lietuvos reikalams, nors tai ir 
reikalavo to paties Fondo net įstatų pakeitimo. O kur dar visos mūsų įvai
riausio pobūdžio pagalbos bei labdaros organizacijos, tokios kaip 
BALF'as, „Saulutė", „Mercy Lift" ir daug daug kitų? 

Todėl perskaitęs „Draugo" rugpjūčio 4 d. straipsnį „Ar tikrai žmonių 
nagai lenkti į save?" susimąsčiau ir nuliūdau. Nejaugi tie užsienio lietu
viai Lietuvą tikrai taip skriaudžia, kaip straipsnio autorė tvirtina? Neži
nau, ar autorė Vitalija Dunčienė gyvena Lietuvoje ar užsienyje, bet tas nė
ra ir svarbu, nes mus visus vis tiek turėtų jungti ta pati lietuviška širdis. 

Nežinau, kiek yra teisybės, kaip rašo Dunčienė, kad išeivija prašo iš Lie
tuvos valdžios ją paremti tokiuose projektuose kaip Dainų šventė, „Drau
go" dienraštis, „Margučio" radijas, Dainavos ar Neringos stovyklos, Spor
to rūmai jaunimui ir pan., bet noriu manyti, kad visi tie projektai nėra 
pagimdyti asmeniško godumo, o tik noru įvairiausiais būdais patarnauti 
visai lietuviškai visuomenei užsienyje, bandant ten išlaikyti lietuvybę. 

Sutinku su autore, kad gal jos cituota lietuviška patarlė apie į save 
lenktus nagus yra teisinga, ir kad tokia jau yra žmogaus prigimtis. Ji ci
tuoja ir evangelisto Luko perspėjimą dėl žmogaus godumo ir ten pat prisi
pažįsta, jog „aš pati norėčiau gauti kuo daugiau, ir tik veltui". Čia ji už
miršta pagalvoti, kad yra skirtumas tarp asmeniško godumo ir noro gauti 
pagalbos, kad ir iš kaimyno, su kuria tampa įmanoma atlikti gerus stam
besnius darbus bendram labui. Kažkas panašaus į senoviškas Lietuvos 
kaimo talkas. 

Sutinku ir su autorės straipsnio paskutiniu sakiniu: „Jeigu mes nelin
kę patys susimokėti už savo poreikius, vadinasi, mums tie dalykai nėra 
svarbūs ir reikalingi." Čia vėl norėčiau pridurti, kad tai tinka tik asme
ninių poreikių atvejais. Jei nori sau lietuviškos knygos, nusipirk ją pats, 
jei nori klausytis lietuviškos radijo ar TV programos, prisidėk prie jos iš
laikymo savo auka, bet neprašyk, kad tau tai kas nors parūpintų. 

Tačiau aukščiau Dunčienės minėti didieji projektai išeina už asme
ninių ar šeimos finansavimo ribų, ir aš nesistebėčiau, jei Lietuvos vyriau
sybė, gal per jos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, tai suprastų, 
ir tinkamai paremtų, taip kaip ji remia panašius projektus ir tėvynėje. Juk 
ar nesame tos pačios tautos vaikai? 

Ne, Lietuva neprivalo mums duoti. Neturėtume ir mes jaustis, kaip 
mano Dunčienė, kad esame šlykščiai (!) savanaudiški gobšuoliai. Mes pra
šome, nes tikime, kad Lietuvos valdžioje yra dar ne vienas žmogus, kuris 
tai supranta ir sutinka mūsų kultūrinius ar kitokio pobūdžio polėkius pa
remti valstybiniu mastu. Ir mes, išeiviai, tikrai nesijausime esą Lietuvos 
mokesčių mokėtojų išnaudotojais, nes lazda juk turi du galus. Tik pri
siminkime, kiek mūsų įvairios labdaros organizacijos, vedamos pasišven
tusių pavienių žmonių, per daugybę metų tikrai daugiau negu atsilygino 
tiems mokesčių mokėtojams. 

Jei kai kurie Lietuvos mokesčių mokėtojai vis dėlto to nenorėtų su
prasti, gal jiems reikėtų švelniai priminti, kad ir pirmųjų Europos Sąjun
gą sukūrusių valstybių mokesčių mokėtojai turbūt irgi nelabai džiaugiasi, 
kad jų milijardai litų plaukia į Lietuvą. Norėčiau tikėti, kad nors tokių ir 
būtų, didelė dauguma ES ar Lietuvos piliečių su ta valstybinio lygio pagal
ba sutinka, nes juk viskas eina bendram labui. 
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Rugpjūčio 4 dieną Ariogaloje įvyko tradicinis sąskrydis „Su Lietuva širdy" 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Nekyla abejonių dėl šio renginio 
vietos Tėvynės pilietiškumo ir kul
tūros lauke. Jam nėra lygių nei dy
džiu, nei turiniu, nei sovietų represi
jas patyrusių gentainių gausa. Iš 
Baltuos šalių tik Lietuva kasmet ren
gia komunizmo aukų ir laisvės kovų 
dalyvių sąskrydį, nors visos Rytų 
Europos šalys nukentėjo nuo sovietų 
teroro. Tikriausiai nieko nėra pana
šaus nei Europoje, nei visame pa
saulyje. 

Unikalus renginys 

Unikalus reginys, leidžiantis ne 
tik protu suvokti, bet ir akimis įsiti
kinti, kokia milžiniška eisena ilgu, 
atrodo, nesibaigiančiu srautu leidžia
si nuo kalno į Maironio apdainuotą 
Dubysos slėnį. Si vieta jau įgavo pra
kilnią aurą ir spėjusias nusistovėti 
tradicijas. Pasmerktieji išliko ir savo 
buvimu oriai liudija Lietuvai, Euro
pai ir visam pasauliui XX a. Europos 
katastrofą ir gėdą. 

Eisenos vaizdas kelia daug kon
traversiškų vizijų, su kuriomis apsi
prasti neįmanoma. Kaip ramiai 
genanti vandenis upė atrodo nesi
baigianti milžiniška tėvynainių eise
na. Iš tiesų čia tik maža dalis XX a. 
katastrofos pasmerktųjų, paženklin
tų „liaudies priešo" etikete. Jie išliko, 
jie nežuvo Gulage ir bekraščiame 
Sibire. Ne visi iki šiol dar gyvi sug-
rįžėliai galėjo čia atvykti. Garbus 
amžius, katorginio darbo pasekmės 
riboja galimybes. Kasmet ženklus 
būrys pasitraukia amžinybėn. 

Tačiau sąskrydžio dalyvių veidai 
švyti vidine ramybe, liudijančią jų 
teisumą, kuris pagrįstai gąsdina 
atsakomybės už genocido nusikal
timus perėmėjus. Reikalavimui at
kurti teisingumą nėra ir nebus jokių 
senaties terminų. 

Genocido geografijos 
lietuvybė 

Eisena verčia pasidomėti ir geog
rafija. Mokyklose apie ją net septy
nioliktaisiais nepriklausomybės me
tais dar nekalbama, gal vienu kitu 
žodeliu bandoma nedrąsiai užsiminti. 
O šiame Dubysos slėnyje vyksta be 
galo brangi istorijai ir reikšminga 
tautinei savimonei Lietuvoje geo
grafijos pamoka: Kolyma, Vorkuta, 
Norilsk, Taišet, Zezkazgan, Archan-
gelsk, Altaj, Inta ir dešimtys - šimtai 
užrašytų ir neužrašytų vietovardžių. 

Okupanto tikslas buvo banaliai 
paprastas - naikinti visus, kurie gina 
laisvę, žmogaus teises ir numanomus 
priešininkus: valstybės pareigūnus, 
mokytojus, karinininkus, kunigus, 
šviesuomenės veikėjus, darbščiausius 
ūkininkus, visuomenininkus, studen
tus. Okupantas siekė ištrinti iš tautos 
istorinės atminties laisvo nepriklau
somo gyvenimo patirtį. 

Europos skola teisingumui 

Si eisena leidžia fiziškai pajusti, 
kokia milžiniška rikiuotė būtų, jei 
gretomis sustotų visas pusmilijonis 
komunistinio genocido aukų: nužu
dytų, sušaudytų, nukankintų, miru
sių sibiruose iš bado, nuo šalčio, ligų, 
pasitraukusių nuo raudonojo teroro. 
O su nacių vykdyto genocido aukomis 
būtų bemaž milijonas. 

Verta priminti ir „komunizmo 
statytojų" pastangų dydį - šimtai 
gyvulinių ešalonų su pasmerktaisiais 
ir divizijos raudonžvaigždžių baudė
jų. Šios okupanto pastangos liko iki 
šiol dar neįvertintos nei Europinio, 
nei kurio nors kitokio tarptautinio 
teisingumo teismo. Lietuva pirmoji 
padarė jiems akibrokštą - metė ant 
Temidės svarstyklių glaustą Vilniaus 
Tribunolo-2000 nuosprendį. Mažų 
mažiausiai - tai aiškiai įvardyta 

Europos skola teisingumui ir istori
jai. 

„Vaikai privalo augti 
Lietuvoje" 

JE Kauno metropolitas Sigitas 
Tamkevičius per šv. Mišias Dubysos 
slėnyje savo pamoksle paminėjo, kad 
represuotųjų lūpose buvo nuolatinė 
malda: „Dieve, parvesk mus į Tė
vynę", kad trukusi pusę amžiaus 
vergija jau praeities istorijos pusla
piai, kad turime dėkoti Dievui už 
tėvų žemę, nors ir ne tokią svetingą, 
bet vis tiek savą, ne svetimą, kad be 
meilės, be atsakomybės mes pas
merkiame vaikus labai miglotai 
ateičiai. 

Ganytojas pabrėžė, jog „šiandien 
reikia pasidžiaugti, kad nesame 
tokioje gilioje duobėje kaip anksčiau 
— yra žmonių, kurie suvokia, kad 
negalima visam laikui kurtis sveti
mose žemėse, kad vaikai privalo augti 
Lietuvoje. Jau turime mąstančių 
žmonių, nesusiviliojančių pigiais 
priešrinkiminiais triukais, jau pra
dėjome atskirti žiniasklaidos užsako
mus straipsnius ar reklamą, nieko 
bendra neturinčią su tiesa." Arkivys
kupas teigė, kad mūsų diplomatai, 
vykstantieji į Briuselį, turi nusivežti 
ne tik išmanymą apie politiką ar 
ekonomiką, bet (...) ir Lietuvą my
linčią širdį." 

Neatskiriama kultūros 
dalis 

Respublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus pasveikinimą sąskrydžio 
dalyviams perskaitė renginio scenari
jaus autorius aktorius R Venslovas. 
Valstybės pasveikinime įsimenančiai 
nuskambėjo ir šie labai reikšmingi 
žodžiai: „Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
tai, kad Tėvynės laisvė Jums visada 
buvo ir yra savo gyvenimu apginta 
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Sąskrydžio dalyviai. 

vertybė. Vertinu tai kaip pačią stip
riausią istorijos pamoką mūsų jauna
jai kartai. Itin svarbu, kad kovotojų 
patirtis būtų perduota Lietuvos žmo
nėms, kad laisvės gynėjų liudijimai ir 
atsiminimai taptų neatskiriama mū
sų tautos ir valstybės dvasinės kul
tūros pilnatvės dalimi, kad krašto 
jaunuomenė įvertintų, gerbtų ir sa
vomis laikytų vertybes, kurias jūs 
gynėte, negailėdami nei jėgų, nei 
gyvybės." 

Gerovė be dorovės 
nepriimtina 

Europarlamentaras prof. Vytau
tas Landsbergis teigė, kad „čia susi
rinkusi (...) geriausia Lietuvos visuo
menės dalis, kuri žino pagrindinius 
dalykus širdimi." „Gerovė be dorovės 
ir tai nėra išskirtinis dalykas. Euro
poje džiaugiamasi, kad sukurta gero
vės valstybė, gerovės visuomenė," — 
konstatavo kalbėtojas, tačiau čia pat 
pabrėžė, kad tai gali pavirsti mora
liniu nuosmukiu, į kurį artėjama. 

Landsbergis pabrėžė, kad „visa 
tai ateina iš negeros praeities, (...) 
nes yra tikras noras vėl valdyti Lie
tuvą iš Rytų galybės pusės." Euro
parlamentaras priminė grėsmę, kai 
kurstomas nusivylimas savo vals
tybe, „lyg tai negerai turėti savo val
stybę, prie ruso buvo geriau." Minė
jo, kad tokia pozicija gali nuvesti 
nežinia kur, jeigu piliečiai stokos gar
bės ar orumo pajautimo. 

Renginį organizavo Kauno ap
skrities viršininko administracija, 
Raseinių rajono savivaldybė, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. Dalyvavo Latvijos, Estijos, 
Vengrijos organizacijų atstovai. Įspū
dingai skambėjo jungtinio sovietų 
politinių kalinių ir tremtinių choro 
dainos. Maloniai nudžiugino, o ypač 
jaunuosius šventės dalyvius Eduardo 
Kaniavos ir Deivio Norvilo vokalinis 
duetas. 

Sąskrydžio dalyviai pritaria 
ir prašo 

Sąskrydžio dalyviai pritarė re
zoliucijai dėl politinės padėties Lie
tuvoje. „Džiugiausia žinia yra ta, kad 
Lietuva pradėjo oficialų dialogą su 
Europos Sąjunga dėl komunistų ir 
nacių totalitarinių režimų nusikalti
mų žmonijai vienodo vertinimo. Ma
nome, kad prie šios iniciatyvos pri
sidėjo Tarptautinio antikomunistinio 
Kongreso ir Tribunolo „Vilnius -
2000" veikla. Svarbiausiu ateities 
darbu laikome pasirengimą kitų 
metų Seimo rinkimams. 

Sąskrydžio dalyviai, matydami 
intensyvėjančius kairiųjų politinių 
jėgų konsolidacijos procesus, sveiki
na prasidėjusias Tėvynės Sąjungos, 
Lietuvos krikščionių demokratų par
tijos ir Lietuvos tautininkų sąjungos 
derybas dėl vienos jungtinės partijos 
sukūrimo. Reikia elgtis ir dirbti taip, 
kad 2008 metų rinkimuose nebūtų 
prarastas nė vienas dešiniųjų pažiū
rų, krikščioniškas ir tautines ver
tybes išpažįstančio piliečio balsas. 
Esame labai susirūpinę, kad Lietuvos 
kariuomenės reforma vykdoma na
cionalinio saugumo silpninimo kryp
timi ir pažeidžiant Lietuvos Kons
tituciją. Nukelta į 9 psl. 
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ĮLffižŠk&L šffim SUTINKU SU NUOMONE 
Jūsų rugpjūčio 8 d., 2007 m. lei- metų neįvertino ir dabar neįvertina 

DAR DĖL SVETIMTAUČIŲ DARBININKŲ 
ĮSILEIDIMO} LIETUVĄ 

„Draugo" rugpjūčio 1 d. laikraš
tyje, penktame puslapyje, yra labai 
teisinga Algio Kazlausko pastaba 
Lietuvos vyriausybei ir visai lietuvių 
tautai apie gresiančią žalą Lietuvai 
įsileidus svetimtaučius darbininkus. 

Darbininkai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos duos pelno vien tik turtuo
liams visos Lietuvos sąskaita. Be
moksliai, be amato atvykėliai atsiveš 
sovietinę darbo etiką, alkoholizmą, 
narkotikus, progai pasitaikius spruks 
į Vakarus. Sugauti bus grąžinami 
mums, o ką mes su jais darysime? 
Priėmę globosime, apgyvendinsime, 
maitinsime, gydysime... Geri darbi
ninkai neatvyks. 

Sovietinėje aplinkoje augę nesi
mokys lietuviškai, atvyks jų žmonos, 
broliai, seserys, merginos, dėdės su 
tetom... Ar mes turime tiek vietos ir 
policijos juos prižiūrėti? Kas duos 
jiems sveikatos draudimą? Kas mo
kės bedarbio pašalpas? „Bedarbių" 
bus labai daug, į sveikatos draudimą 
nebus įmokėję. Įstaigose, gydytojų 
kabinetuose, ligoninėse reikės ver
tėjų - kas mokės vertėjams už gy
dymą? Viešose vietose, parduotuvėse, 
įstaigose, ligoninėse, geležinkelio, 
autobusų stotyse, oro uostuose, prie 
taksi, gatvėse reikės jų kalba už
rašų... Be galo daugybė reikalavimų 
bus ir viskas iš Lietuvos biudžeto, ne 
iš darbdavių. 

Atsiras vaikų, reikės darželių 
patalpų, auklėtojų jų kalba, siekiant 
neįžeisti jų tautiškumo. Atsiras mo
kyklinio amžiaus vaikų - j iems reikės 
mokyklų, knygų jų gimtąja kalba ir 
mokytojų iš tų kraštų. Mokytojams 
algų, patalpų gyventi. Pamaldūs 
norės melstis savo dievams, reikės 
maldos namų, apgyvendinti jų dva
siškius ir mokėti jiems algas. Netru
kus reikės senelių prieglaudų, inva
lidų namų. Kas už tai mokės? Atvy
kėlių bendruomenė augs, reikės Sei
me atstovų jų interesams ginti. I r 
taip jau per daug mažumų atstovų 
turime. 

Jei kasmet bus įsileidžiama po 
3,000 darbininkų, per pirmus 5 me

tus susidarys 15 tūkstančių darbi
ninkų, prie kiekvieno darbininko vi
dutiniškai prisidės po 4 šeimos na
rius, draugus. Sovietijos darbininkų 
skaičius išaugs į baimingą 75 tūk
stančių svetimšalių grupę. Tai jau 
nemažas miestas. 

Tai tik per pirmus penkerius me
tus, o už 10 metų tas skaičius bus ke
turgubas, 3,000,000 bemokslių, be 
geros darbo etikos sovietų auklėtinių. 
Ką vėliau su jais daryti? Ar kas 
pagalvoja apie tai, ar turi atsakymą 
tam? 

Geriausias pavyzdys - meksi
kiečiai, užplūdę Ameriką nualino 
sveikatos draudimą, ligonines, pripil
dė kalėjimus. Apie 60 milijonų ameri
kiečių neįgali susimokėti už svei
katos draudimą. Problemų daugybė. 

Antras geras pavyzdys, Vokietija: 
po karo pradėjusi atsistatyti, įsileido 
užsienio darbininkus, „svečius dar
bininkus" (Gast Arbeiter). Vokiečiai 
kruopščiai, kaip visada, sukūrė įsta
tymus, kad Vokietija nenukentėtų 
nuo pigios darbo jėgos. Neturtingų 
t au tų žmonės, daugiausia turkai , 
veržėsi į Vokietiją, jų darbo etika gal 
geresnė už sovietinių žmonių. Savo 
papročiais, skirtingu tikėjimu ir t. t. 
užvaldė Vokietiją, nemaloniai nuste
bino jos gyventojus. Šių dienų Vokie
tijoje šimtai musulmonų mečečių, 
visur jų pilna. Pakeitė Vokietijos gy
venimo stilių, daug neapykantos ir 
trinties tarp tų dviejų žmonių gru
pių. Svečiai darbininkai padėjo Vo
kietiją atstatyti, bet dabar visi mato, 
kad per daug brangiai ši pigi prekė 
kainavo. 

Dėl Lietuvos gerovės valstybė 
turėtų kuo greičiau pakelti atlygini
mo minimumą, tokiu būdu lietuviai 
nevyks iš Lietuvos ieškoti daugiau 
duonos, iš Lietuvos išvykę uždarbiau
ti grįš namo. Labai gerai visa tai tu
rėtų suprast i mūsų Prezidentas 
Adamkus, nes žino, kas darosi Ame
rikoje. 

Algis Virvytis 
Boston, MA 

UŽ GERESNĮ KRYŽIŲ KALNO {VAIZDI 
Paskutiniu laiku „Drauge" skai

tėme keletą straipsnių, kuriuose 
buvo kalbama apie piktžoles. Apie jas 
rašė Juozas Gaila birželio 23 d. ir Ro
mualdas Kriaučiūnas rugpjūčio 7 d. 
O liepos 19 d. pirmame puslapyje 
straipsnyje „Kryžių kalne — dilgėly
nai" yra teigiama, jog su dilgėlėmis 
bus susidorota dar prieš Kryžių kalno 
atlaidus. Mano ir daugelio kitų nuo
mone daug didesnė problema ir ap
sileidimas yra šio švento kalno lanky
tojams neparūpinti tualetų patoges
nėje vietoje, pavyzdžiui, arčiau auto
mobilių stovėjimo aikštelės. Taip pat 
arčiau stovinčių autobusų, nes jais 
atvyksta turistai iš viso pasaulio. 

Pamenu, kai ten besilankant pas
kutinį kartą teko sutikti pensijinio 
amžiaus turistinę grupę iš tolimos 
Japonijos. Su vienu iš jų, sunkiai 
vaikštančiu su lazdele, pasišnekėjau 
angliškai, kol nepradėjo nepaliauja
mai lyti. Netrukus, prieš lipant atgal 
į autobusą tolimesnei kelionei, pri

reikė aplankyti vieną iš keleto nuoša
liau pievoje stovinčių tualetų — bū
delių. Bet juos pasiekti ir grįžti atgal 
nepasivėluojant į autobusą buvo gana 
sudėtinga, nes reikėjo, bėgant per lie
tų ir balas, įveikti pievoje išmindžio
tą ne tokį jau trumpą siaurą taką. 

Po viso to, įveikęs visas iš anksto 
nenumatytas kliūtis ir sėkmingai pa
siekęs autobusą, atsisėdęs ir atgavęs 
kvapą, susimąsčiau: Neduok Dieve, 
jei čia mano minimam, silpnai vaikš
čiojančiam, Lietuvoje besisvečiuo
jančiam turistui būtų prireikę pereiti 
tokius vargo kelius. O jei būtų pri
reikę, tai jau vien dėl to, grįžęs namo, 
greičiausiai nepatartų kitiems aplan
kyti mūsų gražią tėvynę — ir tai būtų 
mūsų turizmui didelė skriauda... Tad 
ar nereikėtų kuo greičiau sutvarkyti 
šias akivaizdžiai neigiamas sąlygas, 
kad jos nekenktų Kryžių kalno, ir tuo 
pačiu visos Lietuvos įvaizdžiui. 

Leonidas Ragas, 
Itasca, IL 

dinyje skaičiau Vytauto Volerto 
straipsnį apie Anatolijų Kairį. Vi
siškai sutinku su jo nuomone. Gėda 
tiems „kultūrininkams", kurie tiek 

Anatolijaus Kairio milžiniškos ir ste
bėtinai puikios kūrybos. 

Jonas Gibaitis 
Čikaga, IL 

PRIMUM N0N N0CERE 
Liepos 31 d. „Drauge" straipsnis 

„Bičių darbymetis nepraėjo veltui" 
pasirodė po antrašte „Sveikatos 
klausimais". Tai ne pirmas atvejis, 
kai „Drauge" pasirodo straipsnai, 
perspausdinti iš Lietuvos laikraščių, 
kuriuose duodama „patarimų" apie 
sveikatą. Nežinia, kokius mokslus 
straipsnių autoriai yra išėję, tačiau iš 
jų patarimų yra aišku, kad jie pa
prasčiausių medicinos dėsnių nežino. 

Straipsnyje autorė medų apibū
dina kaip turintį nepaprastą gydymo 
galią. Jis kraujospūdį ir aukština, ir 
žemina! Jis pagydo visas ligas: nuo 
inkstų ligų iki hemorojaus! Sypsojaus 
iš tų nesąmonių iki priėjau patarimą 
sumaišyti medų su distiliuotu vande
niu ir lašinti į akis kelis kartus per 
dieną, nes „Medus gerai gydo akių 
uždegimą, stabdo net kataraktos 
ligos vystimąsi". Nesąmonė! Ne tik 
nesąmonė, bet ir nepaprastas pavo
jus! Kas girdėjo apie medaus lašinimą 

į akis? Pagal tokią logiką gal reikėtų 
atverti šaldytuvo duris ir čiupus stik
lainį uogienės sumaišyti uogienės 
šaukštelį su vandeniu ir visa tai 
lašinti į akis? Juk žemuogės irgi labai 
sveikas daiktas... 

Hipokratas, gyvenęs 460-377 
B.C., rašė: „Apie ligas įsiminkite du 
dalykus — rūpinkitės padėti ar mažų 
mažiausiai nepakenkti". Nuo senovės 
laikų sąžiningi gydytojai laikosi šios 
nuostatos: „Primum non nocere". 
Siūlau ir „Draugui" nemulkinti 
skaitytojų ir, svarbiausia, nepakenkti 
jų sveikatai. Rimti laikraščiai nesą
monių nespausdina, nebent jie būtų 
talpinami į juokų skyrių. Straipsniai, 
perspausdinti iš nežinia kokio Lie
tuvos laikraščio, parašyti nežinia 
kokios burtininkės ir kupini prietarų 
ir nesąmonių nepriklauso „Drauge". 

v 

Dr. Živilė Vaitkienė 
Seven Hills, OH 

KURIS KELIAS PRIIMTINAS? 
Kartais mes džiaugiamės įvairu- kūrybą, matome, kad jis yra už 

mu, nes įvairumas mus turtina! Kar- įvairumą! 
tais mes džiaugiamės praradę įvai
rumą, nes artėjame į vienybę! Tad 
kuris kelias remtinas? Stebint Dievo 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

NORĖTŲSI NUOSEKLUMO 
Po ilgų ir karštų diskusijų dėl 

svetimvardžių rašybos „Draugas" 
priėmė savo sprendimą. O vis dėlto 
atrodo, kad problema nėra galutinai 
išspręsta. Štai vartant laikraščio pus
lapius, pastebi lyg ir nelogiškas 
priešingybes, pvz. „Pasaulio naujie
nų" skyriuje Europos, Azijos, Arti
mųjų rytų miestų pavadinimai visi 
sulietuvinti (Londonas, Varšuva, Bei-
džingas, Džeda), o JAV sostinė yra 
VVashington, DC. 

Dar įdomesnį atvejį teko paste
bėti 2007.7.28 Kultūros priede Kęs
tučio Trimako straipsnio gale (psl. 8), 
ku r tame pačiame sakinyje išvardina
mi Albertas Einstein ir Albert 
Schweitzer. 

Turbūt kad netikrumas dėl sve
timvardžių rašybos Lietuvoje ir neno
ra s pripažinti užsieniečiams „lietu

viškų" galūnių jų varduose - privertė 
Ramoną Lukauskaitę tame pačiame 
7.28 „Drauge" (psl.15) vokiečių rašy
toją Thomas Mann pervadinti Thom 
Mann. Panašiai Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centro žiniose: 
Vilniuje šią vasarą koncertavęs gar
susis Amerikos džiazo muzikantas 
Wynton Marsalis buvo pakartotinai 
pristatytas kaip Wynton Marsai. 

Labai norėtųsi sulaukti nuosek
lumo šioje srityje. Su gailesčiu prisi
menu turbūt dar Vokietijos DP sto
vykloje pažintą, rodos, tokį paprastą, 
būdą: rašyti svetimžodžius kaip jie 
rašomi jų kalboje, bet juos linksniuo
ti, po apostrofos pridėjus lietuvišką 
galūnę. 

Raimundas Kiršteinas 
Rochester, NY 

SKAUTIJAI ŠVENČIANT 100 METŲ 
VEIKLOS JUBILIEJŲ 

Džiugu buvo skaityti Romualdo 
Kriaučiūno rašinį „Šimtas metų 
skautavimui" „Draugo" dienraštyje. 
Skautai ir lietuvių visuomenė yra 
dėkinga Romualdui Kriaučiūnui, žur
nalistui, visuomenės veikėjui, keliau
tojui, o taip pat Ateitininkų veikėjui, 
už jo išsamų rašinį apie skautus. 

Pasaulio skautija, pasklidusi po 
beveik visas pasaulio valstybes, iš
kilmingai paminėjo šią sukaktį savo
siose valstybėse. Skautai, stovyklau
jantys „Rakė", taip pat pakartojo sa
vo pasižadėjimą tarnauti Dievui, Tė
vynei ir padėti Artimui. 

Anglijos karalystės generolas 
Robert Boden-Powell, būdamas ka
rinėje tarnyboje, buvo pradėjęs gal
voti apie jaunimo pritraukimą save 

lavinti ir tuo pačiu kaip būti naudin
gu visuomenės nariu. 

1907 metais jis sukvietė 20 ber
niukų į Brownsea salą stovyklauti ir 
jiems įteikė pirmuosius, panašius į 
senovės „riteriams" skirtus įsakymus 
ir gavo iš jaunimo pasižadėjimą vyk
dyti juos, tarnaujant Dievui, Tėvynei, 
padedant Artimui. 

Sis jaunimui įsteigtas judėjimas, 
paplitęs po pasaulį, pasiekė ir Lie
tuvą. R. Kriaučiūnas savo rašinyje 
rašė, kad 1930 m. Lietuvos Skautų 
sąjunga po persitvarkymo buvo pa
vesta to meto (partiniais pagrindais 
veikiančiai — A.P) Lietuvos Švietimo 
ministro globai. Buvo uždraustos 
visos katalikų organizacijos, o skau
tai pasidarė Nukelta i 8 psl. 
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IESTO PANORAMA 

Vandens iš plastikinių buteliukų mėgėjams gali tekti susimokėti. 

Čikaga svarsto vandens butelių 
mokestį 

Visas JAV jtraukusi diskusija 
apie tai, kurį vandenį gerti sveikiau, 
ekonomiškiau ir geriau gamtai — iš 
plastikinių butelių ar Čiaupo namuo
se — Čikagoje sulaukė netikėtos 
reakcijos. 12-osios apylinkės vadovas 
George Cardenas pasiūlė apmokes
tinti plastikiniuose buteliukuose par
davinėjamą vandenį ir tokiu būdu pa
dėti sumažinti 217 milijonų dolerių 
dydžio miesto biudžeto ,,skylę". G. 
Cardenas siūlymu, vandens buteliu
kus reikėtų apmokestinti po 10-25 
centus už vienetą." 

„Į butelius išpilstyto vandens 
verslas kasmet auga po 30 proc. Tai 
15 milijardų dolerių metinės vertės 
pramonė. Tuo tarpu mūsų miesto 
vandentiekio sistema kenčia nuo 40 
milijonų skolos. Čikagos vanduo yra 
vienas švariausių visoje šalyje, tad 
tie, kurie nori bėgioti su plastikiniuo
se buteliukuose išpilstytu vandeniu, 
įsigytu parduotuvėse, turėtų už tą 
patogumą susimokėti", — teigė G. 
Cardenas. 

„Bottled Water Association" ats
tovas spaudai Joseph Doss sukritika
vo tokius apylinkės pirmininko tei
ginius kaip niekur negirdėtą mėgini
mą pasipelnyti iš sveiką produktą 

pardavinėjančios industrijos. 

Miestelėnus užpuolė blusos 

Viešosios sveikatos pareigūnai ti
ria galimus blusų protrūkio atvejus. 
Dešimtys Čikagos gyventojų pasta
ruoju metu kreipėsi į gydytojus dėl 
visą kūną nusėjusių sukandimų. Kai 
kuriais atvejais, kaip įtariama, blusų 
sukandžiotų žmonių būklė gana sun
ki. Blusų įkandimas kai kuriems 
žmonėms gali sukelti alerginę reakci
ją, ypač jei sukandžiotas žmogus ka
sosi paraudusias vietas. 

Gydytojai teigia, kad blusų įkan
dimus gydyti yra sunku, galima tik 
malšinti nemalonų niežulį ir laukti, 
kol alerginė reakcija praeis. 

Automobilių statymo leidimas 
už 300 dol. — ačiū, nereikia 

Vos 53 nekilnojamojo turto agen
tai pasinaudojo neseniai sukurtu 
nauju „universaliuoju automobilių 
statymo leidimu", kurio kaina me
tams — 300 dolerių. 

Tokį leidimą miesto savivaldybė 
sukūrė specialiai nekilnojamojo turto 
agentams ir pagyvenusių žmonių 
priežiūroje dirbantiems žmonėms, 
kurie nuolat turi važinėti į gyvena
muosius rajonus ir dažnai negali ras
ti, kur pastatyti automobilį, nes 
vietos būna rezervuotos tik tam tik

ros zonos gyventojams. 
Iš šios programos buvo tikėtasi į 

miesto biudžetą surinkti šimtus 
tūkstančių, o gal net milijoną dolerių 
pajamų, tačiau surinkta vos 15,900. 
Čikagos nekilnojamojo turto asociaci
jos teigimu, universalaus leidimo idė
ja nepasiteisino, nes automobilius su 
šiuo leidimu galima statyti tik nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Daugelis nekilnojamojo turto 
agentų ar pagyvenusių žmonių 
priežiūroje dirbančių žmonių dirba il
gesnes valandas, todėl jiems tokie lei
dimai nepasirodė patrauklūs. 

Įprastas leidimas statyti automo
bilį vienoje gyvenamųjų namų rajono 
zonoje kainuoja 25 dol. per metus. 

Praūžusios audros daug 
nuostolių nepadarė 

Naktį iš pirmadienio į antradienį 
Čikagos apylinkėse praūžęs smarkus 
lietus su perkūnija didelių nuostolių 
nepridarė. Siaurės vakariniame prie
miestyje Burlington žaibas padegė 
vieną namą, tačiau ugnis buvo greitai 
užgesinta, žmonės nenukentėjo. 
Smarkus vėjas kai kur prilaužė me
džių šakų, bet apie trukdžius eismui 
dėl to nepranešta. 

Visą likusią savaitės dalį progno
zuojami lietingi orai su perkūnijomis, 
tolimesniuose Čikagos priemies
čiuose galimos audros. 

Poilsiautojai nebetelpa nerijoje 
Palanga, rugpjūčio 14 d. (BNS) 

— Baiminamasi, kad nereguliuojant 
poilsiautojų skaičiaus, Neringa grei
tai nebesiskirs nuo triukšmingos Pa
langos. 

99 kilometrų Lietuvos pajūrio 
ruožas - per ankštas, kad išsitektų vi
si poilsiautojai. Kuršių nerijos vieš
bučiuose ir poilsio namuose vienu 
metu gali sutilpti apie 6 tūkst. svečių, 
tačiau per tris savaitgalio dienas bu
vo perkelta net 65 tūkst. žmonių. 
Kuršių nerijoje viešbučiuose nakvy
nės nerandantys poilsiautojai įsiku
ria nacionalinio parko pušynuose. 

Per tris savaitgalio dienas i Kur
šių neriją persikėlė 65,000 žmonių ir 
daugiau kaip 14,000 automobilių. Tai 
- šios vasaros rekordas, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Tokiam srautui nepritaikytose 
Neringos gyvenviečių gatvėse susi
darė automobilių spūstys, Nacionali
nio parko pušynuose iškilo palapinės, 
žmonės degino laužus, kepė šašlykus. 
Kai kurie pastogės nesuradę atvykė
liai nakvojo parkuose ant suoliukų. 

Neringą užgriuvęs poilsiautojų 
srautas jaudina Kuršių nerijos na
cionalinio parko prižiūrėtojus - jie 
baiminasi, kad ši unikali pajūrio vie
tovė gali nebepakelti tokio lankytojų 
antplūdžio. 

Neringoje susirengusių vasaroti 
žmonių nebaugina šiemet iki 40 Lt 
padidintas mokestis už automobilio 
perkėlimą per marias. 

Neringos savivaldybės pastangos 
nuo liepos pradžios reguliuoti poil
siautojų srautą iki 20 Lt padidinus 
rinkliavą už įvažiavimą į Kuršių ne
riją yra bergždžios - žmonės plūsta ir 
toliau. 

Jei tik yra keleivių, keltai abie
jose Smiltynės perkėlose dirba nesi
laikydami grafiko. 

Vienintelis Kuršių nerijoje kem
pingas, kuriame telpa 60 namelių ant 

ratų ir turistinių priekabų, iki vasa
ros pabaigos bus užpildytas. Kempin
ge neradę vietų atvykėliai traukia į 
miškus. 

Nelegalią stovyklavietę Smilty
nės pajūryje, prie pat apsauginio ko
pagūbrio, įkūrę svečiai čia stato auto
mobilius, išskleidžia palapines, kepa 
šašlykus. • 

Kitus labiau vilioja per Kuršių 
neriją nusidriekę dviračių takai. Jau
nesni poilsiautojai statosi palapines 
miškuose, kopose prie pat jūros. 

Žmonių antplūdis kelia nerimą ir 
Nacionalinio parko vadovei Aurelijai 
Stancikienei. Ji siūlo Kuršių nerijoje 
nerengti triukšmingų festivalių, sąs
krydžių, masinių švenčių. Bet savi
valdybės nuomonė kitokia. 

„Užuot stabdę kurorto plėtrą, 
aplinkosaugininkai turi tramdyti ša
lia rezervatų nelegalius kempingus 
statančius žmones", - atsikirto Ne
ringos meras V Giedraitis. 

A. Stancikienė prognozuoja, kad, 
nereguliuojant lankytojų srautų, Ne
ringa greitai niekuo nebesiskirs nuo 
Palangos: nesuradę vietos poilsio na
muose, žmonės priversti brautis į 
miškus, nakvoti po atviru dangumi. 

Eilės prie keltų ir automobilių 
spūstys trukdo ne visiems - kai kurie 
poilsiautojai į Neringą atplaukia 
jachtomis ir pramoginiais kateriais. 
Jiems nereikia poilsio namų, kempin
gų. Jachtos - patogūs plaukiojantys 
viešbučiai. Tiesa, tokių žmonių kol 
kas yra nedaug. 

Plėtodami vandens turizmą, ne
ringiškiai nori sutvarkyti Nidos tarp
tautinį uostą, kuris šiuo metu irgi -
sausakimšas. 

Pastačius naujas prieplaukas, čia 
tilptų kur kas daugiau pramoginių 
laivų. Tačiau projektą stabdo Nacio
nalinio parko vadovybė, atsisakiusi 
derinti jau parengtą uosto tvarkymo 
detalųjį planą. 

Lietuviui teks paragauti kalimo duonos. 

Britanijoje sukčiavęs lietuvis 
sės už grotų 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA) 
— Didžiosios Britanijos teismas 21 
mėnesiui įkalino lietuvį, kuris su 
bendrininku naudodamas suklasto
tas kreditines korteles pasisavino per 
150.000 svarų. 

Pasak vietos žiniasklaidos, 22 
metų Jucius Marcinkevičius ir metais 
jaunesnis ukrainietis Ruslan Dimar-
Čiuk priklausė gaujai, kuri suklasto
tomis kortelėmis pirkdavo savaiti

nius transporto bilietus ir vėliau juos 
parduodavo juodojoje rinkoje. Trau
kinių operatorius ,,Southern Trains" 
dėl to neteko 156,000 svarų. 

J. Marcinkevičius teisme sakė, 
kad už kiekvieną gaujos vadui per
duotą bilietą gaudavęs po vieną sva
rą. Iki buvo sulaikytas balandžio 28 
dieną, jis taip „uždirbo" apie 2,000 
svarų. 

Pasigedo Europos Sąjungos vėliavos 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) 

— Greta Lietuvos trispalvės bus siū
loma dažniau iškelti ir Europos Są
jungos (ES) vėliavą. 

Gerokai platesnį ES vėliavos 
naudojimą numatančiam Valstybės 
vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pa
keitimo įstatymo projektui antra
dienį pritarė Vyriausybė. 

Seimo nario Alfredo Pekeliūno 
parengtame projekte siūloma, kad 
ES vėliava būtų keliama kartu su 
Lietuvos vėliava prie, virš ar ant Sei
mo, Prezidentūros, Vyriausybės, mi
nisterijų ir apskričių viršininkų ad
ministracijų, teismų, Generalinės 
prokuratūros, Lietuvos banko, savi
valdybių tarybų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

atliktas ne anksčiau kaip penkta
dienį. 

Rusai demonstruoja jėgą prie 
Jungtinių Valstijų sienų 

Rusijos bombonešiai intensyviai skraido netoli Alaska valstijos. 

Peterson Air Force Base , Co-
lorado, rugpjūčio 14 d. („Reuters"-
BNS) — Rusijos bombonešiai ėmė ak
tyviau skraidyti rajonuose, kurie ri
bojasi su JAV teritorija, taip pat ir 
ties Alaska, demonstruodami gali
mybes smogti tolimus smūgius, pir
madienio vakarą sakė JAV ir Ka
nados atstovai. 

„Tai lėktuvai darė ne vien treni
ruodamiesi. Jie daro pareiškimus, 
veikdami ne pagal įprastą savo treni
ruočių ciklą. Jie palaiko savo (ko
vines) galimybes, — sakė Kanados 
ginkluotųjų pajėgų pulkininkas An
dre Dupuis, JAV ir Kanados Siaurės 
Amerikos aerokosminės gynybos 
(NORAD) vadovybės darbuotojas. 

Anot kai kurių analitikų, išplėsta 
Rusijos aviacijos skrydžių zona rodo, 
jog Maskva nori pademonstruoti savo 
jėgą ir pareikšti Washington, kad yra 
nepatenkinta JAV planais dislokuoti 
priešraketinės gynybos objektus Ry
tų Europoje. 

Kaip pareiškė vienas pareigūnų, 

„Rusija mušasi kumščiu į krūtinę, 
mėgindama pranešti visiems, kad ji 
vėl dalyvauja žaidime". 

Per pastaruosius maždaug tris 
mėnesius rusų bombonešiai išskren
da turbūt kiek anksčiau nei papras
tai. Be abejo, jie ir įskrenda giliau", 
— sakė JAV KOP generolas Gene Re-
nuart, vadovaujantis NORAD ir JAV 
kariuomenės Siaurės vadovybei. 

„Porą kartų mes perėmėme juos 
virš tarptautinių vandenų, ties Alas
ka", — pridūrė jis. 

Vis dėlto G. Renuart mano, jog 
Rusijos veiksmai jokiu būdu nėra 
dingstis susirūpinti. 

„Tai jokiu būdu nėra provokaci
ja. Jie laikosi tarptautinių taisyklių. 
Jie labai profesionaliai atlieka skry
džius, todėl aš neįžvelgiu čia nieko 
neprotinga", — sako generolas. 

Rusijos strateginiai bombonešiai 
atnaujino būdingus SSRS ir Vakarų 
šaltojo karo laikams tolimuosius 
skrydžius prie NATO pajėgų patru
liuojamų rajonų. 

Rice dirbs su Bush iki jo kadencijos 
pabaigos 

Washington, DC, rugpjūčio 14 
d. (AFP/BNS) — JAV valstybės sek
retorė Condoleezza Rice nori likti 
dirbti su prezidentu George W. Bush 
iki jo kadencijos pabaigos, pirmadienį 
pareiškė jos atstovas spaudai, kai iš 
posto pasitraukė pagrindinis Baltųjų 
rūmų patarėjas politikos klausimais 
Kari Rovė. 

„Svarbiausias klausimas — ar ji 
planuoja likti? Atsakymas — 'taip", 
— pareiškė žurnalistams Valstybės 
departamento atstovas spaudai Sean 
McCormack. 

Pirmadienį paskelbus, kad K. 
Rovė atsistatydina iš Baltųjų rūmų 
administracijos vadovo pavaduotojo 
posto, C. Rice ir viceprezidentas Ric-
hard Cheney liko vieni paskutinių 
administracijos aukščiausio rango 
pareigūnų, kurie dirba su G. W. Bush 
nuo 2001-ųjų, kai jis pirmą kartą ta
po prezidentu. 

C. Rice valstybės sekretore tapo 
2005 metais, G. W. Bush antrosios ka
dencijos pradžioje. Nuo 2001-ųjų sau
sio ji ėjo prezidento patarėjos nacio
nalinio saugumo klausimais pareigas. 

C. Rice nepavyko išvengti kriti
kos dėl savo vaidmens nepopuliaria-

EUROPA 

TALINAS 
Estijos par lamento opozicinės 

partijos pasmerkė valdančiosios koa
licijos deputatų, savo veiksmais pir
madienį sužlugdžiusių neeilinę par
lamento sesiją, skir tą energetikos 
problemoms, elgesį. Pasak parlamen
to pirmininko pavaduotojo, centristo 
Juri Rato, koalicijos deputatai buvo 
posėdžių salėje, bet nesiregistravo 
kaip dalyviai, ir posėdį teko nutrauk
ti. Pasak J. Rato, dėl to nepavyko bal
suoti, kad į dienotvarkę būtų įtrauk
ti svarbūs įs tatymų projektai dėl 
energetikos. 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeras Jaroslaw Ka-

czynski antradienį pareiškė, kad val
dančioji konservatorių partija „Įsta
tymas ir teisingumas" nebandys Sei
me ieškoti naujų koalicijos partnerių, 
ir pabrėžė, kad šiuo metu vienintelis 
sprendimas yra pirmalaikiai parla
mento rinkimai. Paklaustas, ar Sei
mo rinkimai įvyks spalio 21 dieną, 
vyriausybės vadovas atsakė, kad tai 
priklausys nuo Kairiųjų demokratų 
sąjungos frakcijos pozicijos. Tuo tar
pu antradienį interviu dienraščiui 
„Rzeczpospolita", premjeras pareiš
kė, jog jeigu nebus priimtas sprendi-

i mas dėl pirmalaikio Seimo paleidimo, 
vyriausybė atsistatydins. 

JAV 

HOUSTON 
| atvirą kosmosą išėję astronau

tai pirmadienį įs tatė į vietą 272 kg 
sveriantį Tarptautinės kosminės sto
ties (TKS) giroskopą, o NASA vado
vai vertino mažą, bet gilų įtrūkimą 
daugkartinio erdvėlaivio „Endea-
vour" termoizoliacinėje dangoje. Per 
antrąjį iš keturių planuojamų išėjimų 
į atvirą kosmosą astronautai Riek 
Mastracchio ir Davė Williams pakeitė 
vieną TKS giroskopą, kurių iš viso 
yra keturi. Jie sukasi kaip sukučiai ir 
padeda palaikyti reikiamą TKS pa
dėtį erdvėje. Jei vadovai nuspręs, kad 
plyšį reikia užtaisyti, šis darbas bus 

RUSIJA 

MASKVA 
Geležinkelio susprogdinimas 

Naugardo srityje ir pastaruoju metu 
padažnėję išpuoliai prieš valdžios ats
tovus Šiaurės Kaukaze rodo, kad eks
tremizmo ir terorizmo grėsmė Ru
sijoje galutinai nepasalinta, pareiškė 
šalies Federalinės saugumo tarnybos 
(FST) direktorius Nikolaj Patrušev. 
Nacionalinio kovos su terorizmu ko
miteto posėdyje Maskvoje antradienį 
jis pareiškė, kad „2006-2007 metais 
Rusijoje pavyko gerokai sumažinti te
rorizmo pavojaus grėsmę ir teroro 
aktų skaičių". „Tačiau ekstremizmo 
ir terorizmo grėsmė galutinai nepa
šalinta", — sakė FST direktorius. 

AZIJA 

ISLAMABADAS 
Pakistanas antradienį maldomis 

ir visuotine tylos minute paminėjo 
60-ąsias nepriklausomybės metines. 
Didesnių iškilmių šia proga buvo at
sisakyta dėl šalį apėmusių politinių ir 
konfesinės nesantaikos išprovokuotų 
neramumų. Nepriklausomybės die
nos proga visų pagrindinių valstybių 
įstaigų pastatai sostinėje Islamabade 
buvo ryškiai apšviesti prožektoriais, 
tačiau mieste tvyrojo slogi atmosfera 
ir nebuvo jaučiama šventinė nuotai
ka. Dėl daug savaičių nesiliaujančių 
neramumų, pareikalavusių dešimčių 
gyvybių, saugumo pajėgoms buvo pa
skelbta padidinta parengtis. 

BEIDŽINGAS 
-Centrinėje Kinijoje sugriuvus 

statomam tiltui, kuris visai netrukus 
turėjo būti atiduotas naudoti, žuvo 
mažiausiai 22 ir dingo dar 46 žmo
nės, antradienį pranešė pareigūnai. 
268 m ilgio tiltas per Tuo upę Huna-
no provincijoje sugriuvo pirmadienį, 
darbininkams nuimant metalinius 
pastolius, kurie buvo pastatyti staty
bos darbų metu, pranešė Valstybinė 
darbo saugumo administracija. Tra
gedija įvyko tuo metu, kai vyriausy
bė, atsižvelgdama į tai, kad neseniai 
JAV sugriuvo didelis tiltas, paskelbė 
planus iki 2010 metų visoje šalyje su
remontuoti ar perstatyti daugiau 
kaip 6,000 apgadintų tiltų. 

me Irako kare, kuris nuo 2003 metų 
kovą surengtos invazijos jau parei
kalavo 3,684 amerikiečių karių gyvy
bių. 

S. McCormack sakė, kad C. Rice 
ir kiti G. W. Bush administracijos pa
reigūnai „dirba pagal prezidento no
rą", ir pridūrė, kad Amerikos diplo
matijos vadovė per ateinančius 17 
mėnesių numačiusi daug nuveikti, 
įskaitant klausimų, susijusių su Ira
ko karu, Izraelio ir palestiniečių kon
fliktu, taip pat Siaurės Korėjos bei 
Irano branduolinėmis ambicijomis, 
sprendimą. 

K. Rovė, kuris pirmadienį pa
skelbė, kad mėnesio gale atsistaty
dins, prisijungė prie virtinės kitų ne 
vienerius metus prezidentui dirbusių 
lojalių patarėjų, palikusių Baltuosius 
rūmus. Dauguma jų dirbo su G. W. 
Bush, kai jis dar buvo Texas guberna
torius. 

Donald Rumsfeld pasitraukti pri
vertė visuomenės nepasitenkinimas 
Irako karu, kuris buvo pagrindinė 
priežastis, nulėmusi demokratų per
galę pernai lapkritį vykusiuose vidu
rio kadencijos rinkimuose, po kurių 
jie perėmė Kongreso kontrolę. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bet 
pnstatymas i namus Lietuvoje latvioje 

Baltarusi tijoje. 5tjoje 

8801 78th Ave Bridgeview, l t 604S5 Tel. 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-S999682 Tel. 1 B00-77S-7MZ 
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„Haiku Vilniui" 
paskandins sostinę poezijoje 

Jei eidami sostinės gatve išvysite 
haiku trieilius Vilniaus stenduose, 
vitrinose, žurnaluose ar netyčia išgir
site per radiją - nenustebkite. Taip 
„Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009" Ambasadorių programa prade
da projektą „Haiku Vilniui". 

„Vilniaus, Europos kultūros sos
tinės, Ambasadorių programos tiks
las - paskatinti žmones paskleisti 
žinią apie Vilnių, todėl tikimės, kad 
jų sukurti haiku taps žinutėmis, 
kurios leis pažinti mūsų miestą per 
poetišką, kūrybingą, suasmenintą 
prizmę, bei perteiks čia patiriamą 
emociją, įspūdį, užklydusią mintį. 
Kad šios netradicine forma pertei
kiamos žinutės pasklistų kuo plačiau, 
geriausieji trieiliai bus apdovanoti 
specialiais prizais ir dėmesiu - jie 
bus publikuojami internete, adresu 
www.haiku.lt, mobiliojo interneto 
portale 'Omni SurfPort', lauko 
reklamose, dienraščiuose, televizijoje, 
radijuje, netikėčiausiose miesto vie
tose", sako „Vilnius - Europos kul
tūros sostinė 2009" Ambasadorių 
programos vadovė Rūta Jurgilaitė. 

Projekto tikslas - atskleisti mies
to kūrybinį potencialą bei sukurti 
stiprią, kultūra besidominčią ben
druomenę, kuri savo menininkėmis 
galiomis skleistų žinią apie Vilnių, 
kaip atviros, visuomeniškos kultūros 
sostinę. O tai padės daryti haiku -
senovės Japonijoje susiformavęs 
poezijos žanras. Trijų eilučių, sep
tyniolikos skiemenų (5/7/5) kūriniai -
tai akimirkos įspūdis, „stop kadrai", 
sustabdantys dabarties akimirką. 
Haiku eilėraščiai nerimuojami, iš
skyrus atsitiktinius atvejus, susi
darančius savaime. Paprastai mano
ma, kad geriausi haiku turi būti labai 
rimti ir kalbėti tik apie gamtą. Tačiau 
„Haiku Vilniui" - kitoks projektas. 
Čia priimtinos visos poetinės raiškos 
formos, temos ir priemonės. Urbanis

tinis ar romantiškas, rašytas poeto ar 
verslininko - kiekvienas haiku yra 
laukiamas. 

Savo haiku Vilniui jau sukūrė 
Skirmantas Valiulis, Neda Malūna-
vičiūtė, Andrius Rožickas, Laura 
Čepukaitė, Sigitas Parulskis ir dau
gybė kitų. Haiku plūsta ne tik iš 
Vilniaus, bet ir kitų miestų bei šalių. 
„Tai visai natūralu. Haiku - sąlyginai 
nesudėtinga poezijos forma, mes jai 
neapibrėžėme labai griežtų rėmų. 
Haiku lengva rašyti - pakeliui į 
darbą, pertraukėlės metu, kavinėje 
ant servetėlės. Buvau labai nuste
busi, kad tiek daug žmonių atsiuntė 
labai gražių haiku, atitinkančių visus 
žanro reikalavimus. Skiemenų skai
čius jų kūrybos visiškai neapsun
kino", kalbėjo projekto koordinatorė 
Indrė Viltakytė. 

Kita vos prasidėjusio projekto 
populiarumo priežastis - patogumas. 
Savo haiku gali siųsti visais įma
nomais būdais - interneto puslapyje 
www.haiku.lt, elektroniniu ar pa
prastu paštu. Be to, projekto įkvėpėja 
„Omnitel" savo paslaugų varotojams 
suteikė galimybę skaityti ir pub
likuoti savo trieilius mobiliojo inter
neto portalo „Omni Surfport" skilty
je „Haiku Vilniui", adresu wap.sp.lt, 
arba siųsti juos trumposiomis SMS 
žinutėmis numeriu 1530. Patogesnio 
būdo įstrigus automobilių spūstyje ar 
pietų metu pasidalinti į galvą šovu
siomis mintimis turbūt nėra. 

„Norime Vilnių paskandinti 
poezijoje. Įvyks tai, ko Lietuvoje dar 
nebuvo - kultūrą kurs visa visuo
menė ir viešosios miesto erdvės bus 
jai atviros", projektu džiaugiasi orga
nizatoriai. Trieilė poezija jau sklinda 
po miestą. Kiekvienas taps jos dalimi 
- gyva kultūros dalimi. 

Bernardinai.lt 

Atkelta iš 5 psl. lyg „privilegi
juota" organizacija (A.R). Išskyrimas 
kito jaunimo padarė neigiamos įtakos 
normaliam skautų organizacijos auk
lėjamam darbui (Lietuvių Enciklope
dija). 

Po šio pertvarkymo buvo klebo
nų, kurie neleisdavo organizuotai at
vykusių skautų į bažnyčią. Teko taip 
pat skaityti vieno žurnalisto rašinį, 
kuriame jis rašė, kad jo gimnazijoje 
skautai užsiėmė šnipinėjimu. Aš 
skautauju jau nuo 1937 metų, tačiau 
su tuo neteko susidurti. Gal toje gim
nazijoje buvo partietis, o jo sūnus 
skautas tai darė tėvo įsakytas. Tai 
buvo nelemti laikai, padarę jaunimui 
daug žalos. Dabartinis jaunimas gra

žiai tarp savęs bendradarbiauja. 
Ačiū R. Kriaučiūnui už gražiai 

aprašytą skautišką veiklą, iš jūsų 
rašinių matosi, kad esate geras sto
vyklautojas, nebijantis lietingų ir 
šaltų orų, galintis duoti patarimus 
jaunimui. 

R. Kriaučiūnas užbaigė savo ra
šinį sakydamas: „Džiaugiamės pa
saulio skautų šimtmečio jubiliejumi 
ir lietuvių skautų bei skaučių aktyviu 
ir prasmingu įsijungimu į šią jaunimo 
auklėjimo organizaciją. Teišlieka jų 
pasirinktas šūkis „Dievui, tėvynei, 
artimui", šviesiu kelrodžiu ateičiai. 

Vyresnis skautininkas 
Antanas Paužuolis, 

Čikaga, IL 

AČIŪ 
Nuoširdus ačiū Romualdui 

Kriaučiūnui ir ,,Draugo" redakcijai 
už straipsnį ,,Šimtas metų skau-

tavimui!" 
Alė Namikienė 

Elmhurst, IL 

| LAISVĘ FONDAS RENGIA 
STUDIJŲ SAVAITGALĮ 

Į Laisvę fondas šiais metais jau 
16-tą kartą organizuoja savo tradicinį 
kultūrinėms, istorinėms ir politi-

v 

nėms studijoms skirtą renginį. Sį 
kartą jis rengiamas bendradarbiau
jant su ateitininkų federacija ir žur
nalo „Naujo Židinio-Aidų" redakcija. 
Šių metų renginys visų pirma skirtas 
jaunajai kartai, todėl be tradicinių 
paskaitų istorinėmis temomis bus 
daug kalbama krikščioniškam jau
nimui aktua-liomis moralės, vertybių 
išsaugojimo, sielovados klausimais. 

Studijų savaitgalio temą ir pro
gramos metmenis numatė aukščiau 
minėtų institucijų bendra darbo gru
pė. 

Tikimės, kad rasite galimybę da
lyvauti studijų savaitgalyje. Taip pat 
prašome skubiai registruotis, nes gy
venamos patalpos Berčiūnuose pri
taikytos tik jaunimui. 

Kad registracija būtų operatyvi ir 
centralizuota, nutarta ją „išlaikyti 
vienose rankose" ir vykdyti per atei
tininkų federaciją (kontaktai nuro
dyti programos apačioje). Labai pa
geidautina, kad visi besiregistruojan
tys dalyviai apie savo ketinimus daly
vauti studijų savaitgalyje informuotų 
Į Laisvę fondo vadovybę. Todėl visus 
Į Laisvę fondo narius, Lietuvių fron
to bičiulius bei studijų savaitgalio 

pranešėjus, kurie šią informaciją 
gavo (iš Į Laisvę fondo, ateitininkų 
federacijos ar „Naujo Židinio-Aidų" 
redakcijos) jau anksčiau arba tik 
dabar, prašome dar kartą patvirtinti 
apie savo dalyvavimą studijų savait
galyje. Patvirtinime taip pat prašome 
nurodyti: 

— kiek dienų ketinate būti studi
jų savaitgalyje (visas dienas ar tik kai 
kurias, o gal tik vieną — tokiu atveju, 
prašome nurodyti konkrečias dienas 
ir ar reikės nakvynės); 

— kur pageidautumėte gyventi: 
Berčiūnų stovykloje ar Panevėžio 
viešbutyje; 

— kiek su jumis bus asmenų ir 
kiek pageidaujate užsisakyti vietų; 

— ar reikės transporto jūsų nu
vežimui į Panevėžį ir parvežimui į 
Kauną (dalyvaujantiems visoje pro
gramoje). 

Prašau pagal galimybes apie vyk
stantį studijų savaitgalį informuoti ir 
kitus mūsų bičiulius, kurių ei. pašto 
adresų aš neturėjau ir negalėjau 
jiems išsiųsti šio pranešimo. 

Norintys gauti daugiau informa
cijos rašykite Vidmantui Vitkauskui 
ei. paštu: 
vidmanta8_vitkauskas@yahoo.com 

Vidmantas Vitkauskas 

Toskanos regione aptikta etruskų kapavietė 
Toskanos regione (Italija) esan

čiuose kalnuose archeologai aptiko 
puikiai išsilaikiusią, manoma, maž
daug dviejų tūkstantmečių senumo 
etruskų, gyvenusių dabartinėse Ita
lijos teritorijose dar iki romėnų, ka
pavietė, praneša „Reuters". 

Kapavietėje, kurios bendras plo
tas nesiekė 4 k v. m, aptikta per 80 
bronzinių ir keraminių vazų, vei
drodžių, archeologai taip pat užsime
na radę. jų spėjimu, maždaug trijų 
dešimčių žmonių palaikus kapavietė
je esančiose urnose. 

Vertingas radinys aptiktas pradė

jus aktyvius archeologinius kasinėji
mus teritorijoje, turtingoje akivaiz
džiai senovinių daiktų, meno dirbinių 
liekanų. Anot specialistų, dar iki pra
dedant kasinėjimus teritorijoje rastos 
daiktų nuolaužos paskatino manyti, 
kad netoliese yra išniekinta ar api
plėšta kapavietė. Vis dėlto šiuo metu 
neabejojama, kad rastoji kapavietė 
išliko nepaliesta. 

Etruskai - pirmoji ir viena pas
laptingiausių dabartinės Italijos teri
torijose kada nors gyvenusių civili
zacijų. 

Alfa.lt 

http://www.haiku.lt
http://www.haiku.lt
http://wap.sp.lt
http://Bernardinai.lt
mailto:vidmanta8_vitkauskas@yahoo.com
http://Alfa.lt
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KfSI ŽYDĖJO KAŠTONAI 
INEmĖniUNĖLIENĖ 

m 
Valstybės darbo inspekcija nusta

to 70,000 darbo saugos, darbo higie
nos, darbo teisės pažeidimų. Svars
toma darbo savaitę prailginti nuo 48 
iki 60 valandų, nebūtinai keliant 
užmokestį. Algų mokėjimas „voke
liuose" sumažina įnašą į „Sodrą" 
pensijai. 

Ne naujiena, kad geresnės darbo 
sąlygos ir atitinkamas atlyginimas 
sulaikytų emigraciją ir gal Lietuvoje 
sumažėtų našlaičių skaičius — už
sienyje uždarbiaujančių tėvų Lietu
voje be tėvų globos palikti vaikai. 

Didelės pajamos suplaukia iš 
alkoholinių gėrimų. Džiaugiasi im
portuotojai ir gamintojai. O pasek
mės? Šiurpino vienos girtaujančios 
Mažeikių rajono moters istorija: 

Drąsutė pradėjo gyventi su Sta
siu. Jie turėjo vaikų iš ankštinių san
tuokų, o kartu susilaukė Viktorijos. 
Autoavarijoje Stasys tapo invalidu. 
Drąsutė ėmė linksmintis su Andriu
mi, net santykiauti Viktorijai ir 
Stasiui esant tame pačiame kambary
je. Sekmadienio vakare girta pora su 
keturmete Viktorija ėjo į miestelį, 
stūmėsi dviratį, vežėsi parduoti krie
nų, kad galėtų nusipirkti svaigalų. 
Drąsutė prisipažino, kad naktį buvo 
geriama. Ji sakė, kad pakeliui į na
mus ji prigulė miške pamiegoti. Pa
ryčiais grįžusi namo, nerado dukters. 
Neatsiminė, kur ją paliko... 

Aplinkiniai gailėjosi, kad anks
čiau nepadėjo Viktorijai, nors maty
davo ją sudaužytu veiduku, netinka
mai aprengtą. Tėvas gailėjosi nenu
šovęs meilužio, bet sakė, kad žmona, 
kai negirta, buvo „auksinis žmogus". 
Išsitarė, kad gal motina netinkamai 
prižiūrėdavo dukrytę — ją su neįga
liu tėvu palikdavo net ištisą savaitę... 
Po ilgų ieškonių Viktorijos Stance-
viūtės lavoną rado Virvytės upėje... 

Lietuviai geria masiškai ir pasek
mės baisios. Pirmą mokslo metų die
ną, rugsėjo pirmąją, buvo užfiksuotas 
rekordinis girtų moksleivių skaičius. 
Net ir mažų vaikų gimtadieniai 
švenčiami su alkoholiu, taip ugdomas 
mąstymas, kad tikra šventė vyksta 
tik su alkoholiu. Tūkstančiams alko
holikų atimtos tėvystės teisės, dau
giau negu 3,000 jų vaikų gyvena vai
kų namuose. O alkoholis reklamuoja
mas visokiais būdais — degtinė su 
žolelėmis ar uogoms — kaip sveika
tos gerinimas! 

Daugelis linksniavo keistą istori
ją Naujojoje Akmenėje. Vitalija ir 
Sandra buvo Šiaulių vaikų namuose 
„Šaltinis". Prieš dešimt metų, pagal 
JAV programą „Širdis į širdį" mer
gaites į JAV išvežė Pat ir James, 
manydami, kad jos našlaitės. Tačiau 
motina tuo metu buvo kalėjime ir jai 
nebuvo atimtos motinystės teisės. 
Per 10 metų Pat ir James neįformino 
įvaikinimo dokumentų. 

Išėjusi iš kalėjimo motina susi
rado dukras ir dvejus metus su jomis 
susirašinėjo. Motina ir globėjai su
tarė, kad mergaitės atvyktų į Lietuvą 
paviešėti. Atvykus, iš Įvaikinimo tar
nybos sužinojo, kad Sandra ir Vitalija 
nebegali grįžti į Ameriką, nes jos ne
legalios. Motina nemoka angliškai, 
mergaitės nemoka lietuviškai. Tačiau 
mergaitės su motina suartėjo, motina 

įmonėje dirba dažytoja su 800 litų 
atlyginimu, gyvena skurdžiame bute. 
Mergaitės pas motiną jaučiasi labiau 
mylimos, bet mokykloje joms sunku 
nemokant kalbos. Už kančias motina 
ir dukterys nori milijono litų iš val
stybės. 

Vyksta pokalbiai apie lietuvio 
charakterį. Užsieniečiai pastebi, kad 
einant šaligatviu ateinantis iš kitos 
pusės visai nepasitraukia į šoną, o 
tiesiog prasigrūda, jei pirmasis ne
užtenkamai pasitraukė. Lietuviai 
sako, kad užsieniečiai dirbtinai man
dagūs, dirbtinai šypteli ar paklausia, 
kaip sekasi, nesidomėdami išgirsti 
gyvenimo istorijos. Bet ar nėra sma
giau, kad ir trumpam susitikti su 
mandagiai besišypsančiu žmogumi, o 
ne su tokiu, kuris arogantiškai rimtai 
nutaikyta fizionomija grumiasi už 
pirmenybės teises? Spėliojama, ar lie
tuvių agresyvumas kyla iš genetinės 
prigimties, ar sovietinės kovos už 
būvį ir nepasitikėjimu kitais? Tokius 
bruožus Czeslow Milosz gvildeno 
knygoje „ Pavergtas protas". 

Panašūs reiškiniai paplitę mo
kyklose ne tik Lietuvoje. Vaikai 
skriaudžia vaikus. Ar Lietuvoje auk
lėjama, kad netinka pravardžiuoti 
(debilas, žąsinas ir t.t.), muštis, 
stumdytis, šaipytis iš išvaizdos ar 
gyvenimo sąlygų? Tyrimai parodė, 
kad iš 35 pasaulio valstybių Lietuva 
pirmauja pagal vaikų skaičių, iš ku
rių tyčiojamasi. 

Vilniaus Pilaitės vidurinėje mo
kykloje buvo apklausti 500 mokinių. 
Iš jų 70 procentų pasisakė, kad mo
kykloje patyrė erzinimą, stumdymą, 
gąsdinimą, ignoravimą. R. Povilaitis 
ir J. Valiukevičiūtė išleido knygą „Pa
tyčių prevencija mokyklose", Čikagos 
lietuvių savanorių organizacija „Vai
ko vartai į mokslą" taip pat sukūrė 
prevencinę programą. Įdomu, kiek 
vaikų tokio elgesio išmoksta iš savo 
tėvų ar mokytojų, kurie į vaikus 
kreipiasi pažeminančiai ar baudžia 
fizinėmis bausmėmis? 

Lietuvoje visuomenė auklėjama 
reklaminėmis lentomis prieš agre
syvumą, rūkymą, narkotikus. Prie 
paveiksliuko su kiškeliu užrašyta: 
„Man gėda už tuos, kurie atima vaikų 
vaikystę. Apsaugok savo vaikus nuo 
žalingos informacijos internete..." 
Prie Andriaus Mamontovo atvaizdo: 
„Vartodami svaigalus mes užteršia-
me savo jaunimo organus, o jutimo 
organai yra mūsų ryšio su pasauliu 
priemonė". Kitas užrašas: „Aš ne-
skraudžiu kitų — prisijunk ir tu!" 
Aplinką apsaugoti skatina: „Senos 
padangos gali būti perdirbamos ar 
panaudojamos energijai gauti. Ne
teršk aplinkos — atiduok sutvar
kyti." Ant cigarečių dėžučių: „Rū
kymas žudo". O „Elektro Mart" rek
lamoje puikuojasi nuoga moteris! 

Vilnius Arkikatedroje sekmadie
niais šv. Mišios laikomos 8, 9, 10, 
12:30, 17 ir 18 valandomis. Spalio 8 
d. buvo ypatinga —našlaičių diena 
— arkikatedroje. 

Bus daugiau. 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M .D. 

AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1ŽNAS, lvtD„ S.C 
VIDAUS UCŲ GYDYTOJAS 

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

011000,1160638 
TeL773-229u9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
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 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistą: 
Elgln: 847-289-8822 

McHenry . 815-363-9595 
Bk Crove 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

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

Lietuviams sutvaricys dantis už pneriarrų kaną. 
Susitarimui katoėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 L VVashington, Surte 2401, 

Ghlcago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

(fenter for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

„IŠTIKIMYBĖ TIESAI, 
MORALEL ŽMONIŠKUMUI" 

Atkelta iš 4 psl. 
Sąskrydžio dalyviai nusivylę tuo, 

kad nors Vyriausybė ir Vilniaus savi
valdybė yra įsipareigojusios iki 2009 
metų Vilniaus Lukiškių aikštėje pas
tatyti iškilų paminklą Laisvei, iki šiol 
dar nepradėti projektavimo darbai. 
Įžvelgiame sąmoningą vilkinimą'', — 
rašoma tekste. 

Kitoje rezoliucijoje buvusieji 
tremtiniai ir Gulago belaisviai ragina 
Vyriausybę gerinti jų būvį - didinti 
pensiją bei sudaryti sąlygas nemoka
mam sanatoriniam ir reabilitaciniam 
gydymui. 

Taip pat prašoma 80 proc. kom
pensuoti visų vaistų ir medicininių 
protezų bei transporto bilietų kainą. 
Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai 
taip pat siūlo su Rusijos valdžia 
derėtis ne tik dėl bendro okupacijos 
žalos atlyginimo, bet ir reikalauti 
kompensacijų už pablogėjusią nuo 
okupacijų nukentėjusių žmonių svei

katą. Tokias pat derybas siūloma ini
cijuoti ir su Kazachstano vyriausybe, 
nes daug politinių kalinių ir trem
tinių dirbo šios šalies teritorijoje. 

Sąskrydžio dalyviai priėmė svei
kinimo tekstą ketvirtai „Misija-
Sibiras" ekspedicijai. Jame rašoma: 
„Sąskrydžio 'Su Lietuva širdy' da
lyviai sveikina į Sibirą išvykusią ket
virtąją Lietuvos jaunimo ekspediciją 
'Misija Sibiras'. Viliamės, kad jie 
įvykdys savo užsibrėžtus tikslus su
tvarkyti ten lietuvių tremtinių kapus 
ir pabendrauti su Sibiro platybėse 
likusiais gyventi lietuviais. 

(...) Sąskrydžio dalyviai sveikina 
šią jaunimo iniciatyvą ir mano, kad jų 
žygis yra puikus patriotizmo 
pavyzdys visai Lietuvai, gera pamoka 
jaunimui kaip reikia ne žodžiais, o 
darbais Tėvynę mylėti. Linkime jiems 
kuo geriausios kloties, ištvermės ir 
sėkmės jų prasmingame žygyje." 

Tekstas sutrumpintas. 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
r^Hrssn ^ ' r s t Landmark Realty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 708 -^25 -7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

ĮVAIRUS 

* I e š k a u k a m b a r i o k ė s kar tu nuo
mot is 2 miegamųjų butq Lemonte. 
Tel. 7 0 8 - 2 2 8 - 8 0 0 3 . 

S k e l b i m ų si/tyrimus 
t e l . 1 773 5 S S 9 5 0 0 

http://www.illinoispain.com
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Pradėtas kurti filmas... 
Atkelta iš 1 psl. nedidelė 
minties sruogelė, kuri išaugo į šį 
milžinišką sumanymą - nufilmuoti 
žymius pasaulio lietuvius. 

- Kokius mokslus esate bai
gęs? 

- Esu baigęs Muzikos konserva
toriją, bet, matyt, neturėjau tam di
delio talento, tad, tik baigęs muzikos 
mokslus, padėjau diplomą i stalčių, 
mat jau besimokydamas pradėjau fil
muoti. Esu stažavęsis Vokietijoje, 3 
metus dirbau Lietuvos televizijoje, o 
paskui sukūriau savo filmų kūrimo 
kompaniją ir pradėjau rimtai užsi
imti dokumentiniu filmu. 

- O kodėl pasirinkote doku
mentini filmą, o ne meninį? 

*- Mane dokumentika žavėdavo 
jau nuo jaunystės dienų. Pirmieji ma
no bandymai prasidėjo dar vaikystėje 
viešint pas močiutę, kai vakarais ji 
Įžiebdavo žibalinę lempą, o aš ant sie
nos galėdavau rankom „kurti" kiną. 
Labai laukdavau tų vakarų. Mane 
žavėdavo rankos judesys, šešėlis, gau
nami ant sienos vaizdai. Toks tikru
mas garso ir būties šviesos mane vi
liojo jau nuo vaikystės. 

-

- Ar esate skaičiavęs, kiek 
filmų sukūrėte? 

- Tiksliai negaliu pasakyti, ta
čiau jų jau per penkiasdešimt. Na, o 
šiuo metu, šalia filmo apie lietuvius,, 
kuriu ir savo pirmąjį.vaidybinį trum-
pametražinį filmą apie aklo žmogaus 
gyvenimą. 

- O kaip atsiranda Jūsų filmų 
temos? 

- Mane visada traukė ir tebe
traukia gamta. Gal todėl aš sukūriau 
daug filmų apie gamtą. Tačiau, kai 
sukau juostą apie mokslą, susižavė
jau mokslu. Esu sukūręs 24 filmus 
apie Kauno klinikas, apie sunkų me
dikų darbą. Filmavome tiesiog opera
cinėse. Tada pajutau, koks atsakin
gas ir sunkus gydytojo darbas. 

Filmų temos ateina kažkaip sa
vaime, nereikia jų specialiai ieškoti. 
Susitinki su Įdomiais žmonėmis, pa
kalbi ir supranti, kad tema būsimam 
filmui jau yra. 

- Tad naująjį sumanymą 
pradėjote nuo Amerikos, nuo Los 
Angeles. 

- Susitikome su keliais žmonė
mis. Taip jau sutapo, kad pirmąjį fil
mavome Arvydą Kliorę, kuris dirba 
NASA. Tai žmogus, pats pirmas pa
saulyje gaunąs informaciją iš kosmo
so. Turėjome su juo labai gražų po
kalbį, o rudenį grįšime į Los Angeles, 
kad galėtume filmuoti pačioje NASA, 
nes, kaip visiems aišku, taip papras
tai, o dar apsiginklavus tokiais „gin
klais" (juokiasi), ten neįeisi. Taip pat 
susitikome su Danguole Varniene, su 
kuria taip pat pakalbėjome, dabar 
laukiame Lietuvių dienų Los Ange
les, kad galėtume ją filmuoti. Nori
me parodyti, kaip ji moko šokti jau
nuosius lietuviukus. Manau, kad jai 
labai daug šokio ir judesio kultūros 
elementų perdavė jos mama Ona Ra-
zutienė, buvusi žinoma tautinių šo
kių vadovė Los Angeles. Smagu, kai 
atvažiuoji į Los Angeles ir jauti, kad 
„Spindulys" neša tą lietuvišką dva
sią, ją perduoda kitiems. 

Taip pat filmavome TV3 televizi
jos Lietuvoje įkūrėją Liuciją Baš

kauskaitę, apsilankėme Birutės Gal
dikas kontoroje Los Angeles, o pačią 
mokslininkę filmuosime Indonezijoje 
tarp jos. globotinių. Nufilmuota ir 
pakalbinta dar daug kitų įdomių 
žmonių. 

- Ką filmavote Čikagoje? 
- Čikagoje pirmiausia susitikom 

su kun. Antanu Saulaičių, pasikalbė
jome su juo, filmavome jo aukojamas 
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje. Kitais metais sutarė
me važiuoti į Pietų Ameriką, kur jis 
mus pavedžios misionierių takais. 

Visiems lietuviams pažįstamą 
fotografą Algimantą Kezį aplankėme 
jo galerijoje, važiavome filmuoti į Či
kagos miesto centrą, kurį jis yra 
įamžinęs savo nuotraukose, lankė
mės jo parodos Beverly Shores, MI 
atidaryme. Tikimės su Keziu susitik
ti ir Lietuvoje. 

Svečiavomės Vaclovo Kleizos na
muose. Mums svarbi ilgamečio garbės 
konsulo nuomonė apie žymiuosius 
lietuvius. Lankėmės ir pas Janiną 
Monkutę-Marks. Ją pradėjome fil
muoti dar Lietuvoje. Čikagoje lankė
mės jos bute, filmavome, kaip „gims
ta" jos kilimai. Apžiūrėjome Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų, pakalbino
me ir Stanley Balzekas, Jr., kuris 
daugeliui žinomas savo visuomenine 
veikla. 

- Toliau darbą tęsite New 
York. Ar jau turite numatę, ką 
ten filmuosite? 

- New York planuojame susitikti 
su Alex Sepkumi, kuris šiuo metu yra 
vienas žinomiausių JAV juvelyrų. 
Pernai buvome jo darbo artelėje, ap
žiūrėjome, kaip ten dirbama. Aišku, 
neužmirštame ir kino režisieriaus 
Jono Meko, Juozo Kazicko ir kitų ži
nomų lietuvių. 

- Jūs filmuosite lietuvius 
visame pasaulyje, neišskiriant ir 
pačios Lietuvos. JAV, Pietų 
Amerika, Australija, pagaliau 
Europos šalys, atrodo, viskas 
sup-rantama, kad ten gyvena 
lietu-viai. Bet dabar iš Jūsų 
girdžiu, kad Jūs ruošiatės va
žiuoti į Naująją Zelandiją, į 
Indoneziją? 

- Taip, atsirado lietuvių ir ten. 
Aš manau, kad visiems yra žinoma 
mokslininkė Birutė Galdikas. Kaip 
minėjau anksčiau, jau filmavome jos 
biurą Los Angeles, susipažinome su 
jos pasiekimais, moksliniais darbais 
apie orangutangų gyvenimą. 

Naujoje Zelandijoje gyvena gar
sus lietuvis verslininkas. Kadangi 
viena iš filmo mūsų temų yra 
„Verslas", tai esame numatę nufil
muoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitur 
gyvenančius verslininkus. Australi
joje gyvena labai įdomus dailininkas 
Šerelis. Jis yra sukūręs garsiam „The 
Beatles" ansambliui plokštelių dizai
ną. 

- Ar jau tiksliai žinote iš 
kelių dalių susidės Jūsų filmas? 

- Tai bus aštuonių dalių filmų 
ciklas apie mokslą, švietimą, kultūrą, 
verslą, meną, sportą, mediciną. 

- Kiek laiko, jūsų manymu, 
truks filmavimas? 

- Esame numatę viską nufilmuo
ti iki 2009 metų, nors „kuo giliau i 
mišką, tuo daugiau medžių" - labai 

Susitikimas su būsimo filmo herojumi. Iš kairės: koordinatorius Edmundas 
Atkočiūnas, režisieriaus asistentė Aušra Gibiežienė, Arvydas Kliorė ir re
žisierius Arvydas Barysas. Manto Šatkaus nuotrauka 

plečiasi mūsų herojų ratas. Nuo 2009 
metų pradžios norime savo filmus 
pradėti rodyti žiūrovams. Manome, 
kad didelio montažo nedarysime, mes 
nenorime kažkokio meno, norime 
žiūrovams parodyti, ką mes pama
tėme, ką apčiuopėme ir sužinojome 
apie uetuvius. Norime parodyti tikrą 
dokumentiką, be jokių didelių efektų. 
Todėl stengiamės filmuoti esmę. 
Mūsų tikslas nėra išfilmuoti kuo dau
giau juostos, norime artimiau pažinti 
žmones ir jų gyvenimus. 

- Kai Jūs apie savo darbą 
prakalbote Lietuvoje, ar susi
laukėte dėmesio, ar nebuvo sa
kančių, kad Jūsų projektas nie
kam nereikalingas? 

- Lietuviai Lietuvoje šį projektą 
sutiko su džiaugsmu ir supratimu, ko 
aš tikrai nesitikėjau. Apie lietuvius 
pasaulyje daugelis kalba palankiai, 
daug kas projektu labai susidomėjo, 
nes tikrai ne visi įsivaizduoja, kaip 
plačiai lietuviai išsibarstę po pasaulį 
ir kokius jie didžiulius darbus yra nu
veikę. Daug kas džiaugėsi, kad paga
liau Lietuvai ir pasauliui galime pa
rodyti tikrai garbingus lietuvius, o ne 
vien klausytis ir galvoti, kad lietuviai 
niekam tikę. Turim tikrai iškilių lie
tuvių ir džiaugiamės, kad Lietuvos 
tūkstantmečio proga jie sulauks dera
mo pripažinimo. 

- Be kūrybinės grupės to
kiam filmui reikia daug kitų ša
kų specialistų. Kas Jums talkina? 

- Reikia pasakyti, kad visi labai 
geranoriškai atsiliepia į mūsų prašy
mus. Padeda visi - Vilniaus univer
siteto, Vytauto Didžiojo universiteto 
akademikai, dėstytojai, Mokslų aka
demija, pavieniai asmenys. Prieš iš
važiuojant Kaune turėjome spaudos 
konferenciją. Į ją susirinkę moksli
ninkai džiaugėsi mūsų sumanymu ir 
linkėjo sėkmės. Kai kurie konsultan
tai sakė, kad jie jau seniai svajojo apie 
tokį projektą, bet jiems nepavyko jo 
įgyvendinti. 

- Ar nebijote priekaištų, kad 
filmavimui atsirenkate ne tuos 
žmones? 

- Aišku, bus įvairiausių nurao-
nių, kai kurias jau girdžiu ir dabar. 
Bet tai nėra užsakomasis filmas. Tai 
buvo tik atėjusi gyvenimiška idėja ir 
mes darome taip,- kaip mes supran
tame, kaip mums atrodo. Aišku, kad 
visų lietuvių neparodysim, padarysi
me klaidų, o su kai kuriais ir prasi
lenksime. Nefilmuojame medžiagos ir 

apie jau anapilin iškeliavusius žy
mius lietuvius. Norime pakalbinti 
tuos, kurie šiuo metu dar dirba, kurie 
dabar garsina Lietuvą. Mes kuriame 
filmą apie tuos, kuriuos sutinkame 
ant to kelio. O kelių, kaip žinome, yra 
labai daug ir įvairiausių. Vieni gali 
nuvesti į vieną pusę, kiti į kitą. 
Kadangi tai nėra teisioginis užsaky
mas, mes, kaip sakiau, kuriame apie 
dabar ir čia gyvenančius žmones. Ga
lima sakyti, kad mes improvizuo
jame. Tai savotiškas vaizdo džiazas. 
Be to, kaip minėjau, turime konsul
tantus, kuriais tikime ir pasitikime. 

- O kas Jums padeda finan
siškai? 

- Kadangi idėja kilo mums pa
tiems, pradinis įnašas buvo lėšos, 
gautos pardavus mūsų kompanijos 
sukurtus filmus. Kol kas pagrindinių 
rėmėjų nėra, neturime ir mecenato. 
Kita vertus, rėmėjai yra aplink mus. 
Štai atvažiavome į Ameriką, mus 
žmonės priglaudžia, apgyvendina, pa
veža, maitina. Jei viską paskaičiuo
tume, tai - milžiniški pinigai. Mes 
esame labai dėkingi visiems, kurie 
mus šitaip palaiko ir tuo mums pade
da. Mes tikimės, kad projektas susi
lauks atgarsio ir mes gausime gerą 
finansavimą, kadangi tai tikrai vals
tybinio lygio projektas. 

Pinigų mums jau davė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR vyriausybės, skyręs 35,000 li
tų. Atsirado verslininkų, pavienių 
asmenų, kaip pvz., europarlamenta-
ras Vytautas Didžiokas, kurie taip 
pat skyrė mums lėšų. Žmonės sako: 
„Mums patinka, ką tu darai" ir auko
ja naujajam filmui. Grįžę į Lietuvą 
susitiksime su Vyriausybės nariais, 
manome, kad jie taip pat parems 
mūsų projektą. 

- Gal ir čia atsiras žmonių, 
kurie norės Jus paremti? Kur 
jiems kreiptis? 

- Būtume labai dėkingi. Mat 
kartu su filmu mes ruošiamės išleisti 
ir didžiulę knygą-albumą apie mūsų 
sutiktus lietuvius. Albume bus jų 
nuotraukos, aprašymai apie juos. Tai 
- tūkstantmečio knyga. Jai išleisti 
taip pat reikia lėšų. Jei žmonės pirk
tų mūsų studijos sukurtus filmus, 
mes būtume dėkingi, nes tai taip pat 
parama šio filmo sukūrimui. Na, o 
norintiems pervesti pinigus - prašo
me mums parašyti: 

abarysas@kaunas.omnitel.net. 

Kalbino Laima Apanavičienė 

mailto:abarysas@kaunas.omnitel.net
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Mylimai Mamai rr Babytei 
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ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame REGINĄ JŪRATĘ 
ir JONĄ VARIAKOJUS, jų vaikus su šeimomis bei 
kitus artimuosius. 

Jurgis ir Helena Kolosovai su šeima 

Vaikai ir pinigai: 
kaip išmokyti juos finansinės 

atsakomybės? 
Jau neabejojama, kad finansinės 

atsakomybės vaikus geriausiai iš
moko protingai duodami kišenpini
giai. Manoma, kad kišenpinigius gali 
gauti net ir labai maži - pinigų vertės 
dar nesuprantantys - vaikai, ir bū
tent tai jiems padės geriau suprasti 
pinigų vertę. Kišenpinigiai moko tau
pyti, priimti sprendimus, planuoti, 
dalytis, moko atsakomybės ir netgi 
duoti! 

Bėda ta, kad nemažai tėvų yra 
sutapatinę kišenpinigius ir uždarbį. 
Kišenpinigiai nėra užmokestis už 
atliktas pareigas. Vaikai, kaip ir kiek
vienas šeimos narys, privalo turėti 
pareigų, už kurias jiems nėra moka
ma. Net darželinukai jau gali atlikti 
namų ruošos darbus pagal savo am
žių. 

Kišenpinigiai vaikui duodami 
tam, kad jis galėtų mokytis sava
rankiškai - nepaisydamas tėvų - pri
imti sprendimus ir įgyvendinti savo 
norus. Duodant kišenpinigius derėtų 
atsižvelgti į vaiko amžių ir šeimos 
pajamas. Būtų neteisinga vaikui skir
ti daugiau kišenpinigių vien todėl, 
kad jo bendraklasiai yra iš labai tur
tingų šeimų. Taip pat neverta tikėtis, 
kad pinigai numaldys jūsų sielo-
graužą, kad per mažai laiko pralei
džiate su savo vaiku. Ir jūsų: „Atsi
prašau, kad retai būnu namuose", 
„atsiprašau, kad mes niekada nieko 
neveikiame drauge su šeima" ir 
panašiai ne pinigais sakomi ir matuo
jami. Vaikams reikia jūsų! Nesiekite 
piniginės tik išgirdę vaiko balsą. 
Būkite su jais. 

Žinoma, ne visada pritarsite tam, 
kam jūsų vaikas išleis kišenpinigius, 
bet leiskite jiems daryti klaidų. Ne
moralizuokite ir neburbėkite. Blo
giausia, ką galite padaryti - gelbėti 
juos duodami daugiau pinigų. Ge
riausia, ką galite padaryti - disku
tuoti, kokie sprendimai būtų buvę 
protingesni. 

Keletas patarimų m o k a n t 
vaikus finansinės atsakomybės: 

- Iš pat mažumės mokykite 
vaikus duoti. Liaudies išmintis sako, 
kad duodanti ranka niekada nebus 
tuščia. O ir psichologai siūlo nuo pat 
mažumės pratinti vaiką atidėti 10 
proc. kišenpinigių labdarai. Tačiau ir 
skatindami ne visada sulauksite nori
mo rezultato - ypač, jei patys apskri
tai nesate linkę aukoti. Tikriausiai 
pakaks, jei pagirsite, kai vaikas už 
savo kišenpinigius nupirks jums ar 
broliui ar sesei smulkmeną, įmes ke
letą centų elgetai į kepurę ar pa
prašys paaukoti keletą litų gerumo 

dienai. 
- Mokykite taupyti. Kuo anks

čiau vaiką to išmokysite, tuo didesnę 
paslaugą padarysite visam gyveni
mui. Pasakykite, kad taupyti pinigai 
atidedami pirmiausia (o ne tai, kas 
liko). Manoma, kad vaikui sulaukus 
7-8 metų, jau galima atidaryti jo 
sąskaitą, į kurią jis galėtų dėti savo 
taupomus pinigus. Jeigu turite vyres
nį vaiką, kuris dar neturi savo 
sąskaitos - pats laikas ją atidaryti! 

- Skatinkite vaiko verslumą. Jei 
vaikas turi tikslą ar svajonę, pa
tarkite, kaip galėtų užsidirbti pinigų. 
Tik jokiu būdu neprigalvokite ne
reikalingų darbų, už kuriuos jam mo
kėtumėte - tada jau geriau duokite 
jam pinigų, ir viskas. Tegul vaikas 
pasisiūlo atlikti darbus, už kuriuos 
jūs mokate kitiems žmonėms arba 
tegul pasisiūlo kitiems atlikti tuos 
darbus. Tegul vaikas pats ieško, kam 
ir kur galėtų padirbėti (žinoma, ne 
mokslo sąskaita). 

- Jokiu būdu neduokite pinigų ar 
dovanų už gerą elgesį. Geras ir doras 
žmogus visų pirma yra dovana sau, o 
ne mamai, tėtei ar visuomenei. 
Vaikui turi užtekti, kad jūs pritariate 
jo t inkamam elgesiui ir pagiriate 
(mažesnius vaikus reikia girti daž
niau, vyresnius - irgi su saiku). Tie 
tėvai, kurie moka už gerą elgesį, 
anksčiau ar vėliau susiduria su šan
tažu. Juk tikrai nenorite išgirsti iš 
savo penkiamečio: „Aš gražiai elg
siuos pas tetą X, jei po to važiuosime 
į žaislų parduotuvę" ir pan. 

- Jokiu būdu nesistenkite kom
pensuoti vaikui to, ko negavote 
vaikystėje. Kai kurie pirkiniai sim
bolizuoja virsmą, perėjimą iš vienos 
stadijos į kitą. Leiskite savo vaikams 
tai patirti. Kai ką brangaus (ir 
finansiniu, ir dvasiniu požiūriu) jie 
turi nusipirkti patys. Pavyzdžiui, 
ypač vertinama ir branginama gali 
būti pirmoji mašina, pirkta už ilgai 
taupytus ir sunkiai uždirbtus pir
muosius pinigus. Neatimkite iš vaiko 
to džiaugsmo. 

Išmokyti vaikus finansinės at
sakomybės nėra lengva užduotis. 
Duodami vaikams per daug kišen
pinigių, rizikuojame, kad ir suau
gusieji jie nemokės elgtis su pinigais. 
Mokydami juos mokomės ir patys, ir 
apie save nemažai sužinome. Tačiau 
darydami tai kartu tampame arti
mesni su savo vaikais, o jie įgyja ge
bėjimų, praversiančių visą gyveni
mą. 

Austėja Landsbergienė 
Alfa.lt 
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ZUZANA 

JUŠKEVIČIENĖ 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. rugpjūčio 11 d. į 
Anapilį iškeliavo žymi visuomenininke, mūsų mylima Mamytė, Mo
čiutė ir Promočiutė. 

Gimė 1914 m. gegužės 26 d. Marijampolėje. JAV išgyveno 58 
metus. Buvo a.a. kapi tono Andriaus Juškevičiaus žmona. 

Nuo vaikystės buvo veikli Lietuvių Skautų sąjungos narė, steigė 
skaučių vienetus Lietuvoje, Vokietijoje — stovyklose ir Amerikoje ir 
jiems vadovavo, buvo viena iš pirmų Aušros Vartų tun to tuntinin-
kių. Žinoma j aun imo vadovė, buvo viena Amerikos Lietuvių Vaiko 
Ugdymo draugijos steigėjų ir pirmoji pirmininkė. Ilgus metus buvo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės draugijos pirmininkė. 
Buvo Lietuvių Tau t inės sąjungos Čikagos skyriaus vicepirmininkė, 
ALTo Cicero skyriaus vicepirmininkė ir priklausė Lietuvių Žurna
listų sąjungai. 

Giliame liūdesyje liko: duktė J ū r a t ė Variakojienė su vyru Jonu, 
vaikaičiai dr. Rena ta Variakojytė-Staniškienė šu vyru dr. Vincu, 
Jonas Mindaugas Variakojis su žmona Gitana, provaikaičiai Vytau
tas ir Gabija Staniškiai , ir Dovas Variakojis, krikšto duktė - Judita 
Baltrušaitienė Lietuvoje, a.a. sesers Onutės duktė Sigita Aušrotienė 
Kanadoje, a.a. brolio Juozo duktė Teresė Bogutienė, a.a. brolio Ka
zimiero vaikai Algis, dr. Mindaugas ir dr. Birutė Pautieniai, kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 4 v. p.p. 
iki 8 v.v. Brady-Gill/Evergreen laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., 
Evergreen Park. Atsisveikinimas 6 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 17 d. 9:30 v.r. Brady-
Gill/Evergreen laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10:30 
v.r. Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th Street, 
Chicago. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Liūdinti še ima 

Laidot. direkt . Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 
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AR VIEN TRADICINES PARTIJOS... 
Atkelta iš 3 psl . o mūsų valsty
bėje ypatingai dėl jos geografinės 
padėties (Karaliaučius sritis, neuž
šąlanti Baltija) pagal savo norus, per 
visokias priedangos firmas pumpuo
jant „kompartijos auksą", o dabar 
naftos dolerius į partijų juodąsias 
kasas, bei tokiu būdu griaunant iš 
vidaus mūsų tradicines partijas bei 
visą mūsų valstybės demokratinę sis
temą. 

Lyg visai šiai mūsų valstybės 
galingai institucinei sistemai nega
lėjo būti žinoma Vakarų pasaulio val
stybių karti patirtis, privertusi jas 
pereiti nuo kažkada vien tik pri
vataus partijų finansavimo prie vien 
tik partijų finansavimo iš valstybės 
biudžeto arba per valstybės biudžetą, 
arba dar kai kuriose stabiliose de
mokratijose prie išlikusio mišraus 
finansavimo. 

Akivaizdu viena, kad šiuolaiki
niame civilizuotame pasaulyje parti
nei demokratijai kol kas rfh»a kitų 
alternatyvų ir, kad ji kasmet vis bran

giau kainuos. Taipogi akivaizdu, kad 
jeigu jos nefinansuos valstybės iš 
savų biudžetų arba per savo biudže
tus, tai ji bus finansuojamos svetimų 
nedraugiškų valstybių biudžetų lė
šomis ar nusikalstamo pasaulio pini
gais. 

Lengviausia dėl demokratijos 
stokos mūsų valstybėje kaltinti nū
dienos tradicinių politinių partijų 
vadovybes, neatsižvelgiant į visos 
politinės realybės visumą per visą 
Nepriklausomybės laikotarpį. 

Tik ar nevertėtų jas bent kiek 
atsargiau kaltinti, matant kai kurias 
netgi jų akivaizdžias klaidas? Gal 
labiau vertėtų džiaugtis, kad bent 
porą šiokių tokių, kad ir klystančių 
dar turime išlikusių, kad ir labai 
įnirtingai bei nuolat kompromituo
jamų, visaip menkinamų iš išorės ir iš 
vidaus, bet dar iki galo neįveiktų, 
kad jų visų dar neištiko kai kurių jau 
sunaikintų mūsų tradicinių partijų 
likimas? 

Balsas.lt 

http://Alfa.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://Balsas.lt
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ČIKAGOJ* IR APYLINKĖSE 

• P o sunkios l igos mirė a. a. J u 
di ta Junkenytė-Maoerberger. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 

• R u g p j ū č i o 18-19" d i e n o m i s 
Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos aikštė
je vyks turgelis, kurio gautos pajamos 
bus skiriamos Vilkaviškio vyskupijos 
Avikilų vaikų namams paremti. No
rintieji paaukoti gerų, jums nereika
lingų daiktų, malonėkite atnešti juos 
šeštadienį nuo 8 vai. r. iki 12 vai. au
tomobilių statymo aikštelėje dirban
tiems rengėjams. Taip pat reikalingi 
savanoriai, atjaučiantys globos reika
lingus vaikus. Šeštadienį turgus veiks 
nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p. p. Sekma
dienį (Klebonijos kiemelyje) - nuo 9 
vai. r. iki 12 vai. Tel. pasiteiravimui: 
773-847-4855. Palikite žinutę. 

• L i e t u v i ų F r o n t o bičiuliai r u g p 
jūčio 21-24 dienomis Dainavoje ren
gia Studijų ir poilsio dienas. Prog
ramos prelegentais pakviesti prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas, dr. Žibutė Brin-
kienė, dr. Augustinas Idzelis, Liuda 
Rugienienė, rašytojas Vytautas Voler-
tas. Rengėjai kviečia visus bendra
minčius ir svečius pasinaudoti proga 
dar kartą pabendrauti su LF bičiu
liais Dainavoje. Dėl informacijos ir 
registracijos prašome kreiptis tel. 248 
250-1317 arba ei. paštu: 

jonasurbonas@ comcast. net 

• P a s a u l i o l i e tuy ių centro sode
lyje sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 12 
vai. p. p. vyks tradicinė gegužinė. 
Šventės metu bus prekiaujama lietu
viškais užkandžiais ir šaltu alumi. Vi
si nuoširdžiai kviečiami atvykti pa
bendrauti , pasiklausyti lietuviškos 
muzikos, pašokti bei išbandyti laimę 
loterijoje. 

• R u g s ė j o 7 d. 7:30 vai. v. Čiur l io
nio galerijoje Jaunimo centre vyks 
tautodailininkų iš Lietuvos Dalios 
Kerpauskienės (tekstilė) ir Vytauto 
Pastarnoko (tapyba) parodos „Gim
tinės spalvos" atidarymas. Atidaryme 
dalyvaus abu autoriai. Maloniai kvie
čiame į šio sezono pirmąją parodą. 

•Santaros -Šv i e sos 54-ame suva
žiavime sekmadienį, rugsėjo 9 d. vyks 
susitikimas ir pokalbis su svečiu iš Lie
tuvos - vyriausiu „Lietuvos ryto" re
daktoriumi Rimvydu Valatka. Kviečia
me visus dalyvauti susitikime. 

• A t v e s k i t e savo vaikučius į Pipiru 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir pie

taus. Rudens semestras prasideda 2007 
m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mėnesių 
- 4 metų amžiaus vaikus. Lankymo 
dienos (dienas galite pasirinkti) - pir
madieniais, antradieniais, trečiadie
niais arba penktadieniais nuo 9:30 v. r. 
iki 11:30 v. r. Kartą per savaitę (trečia
dieniais) užsiėmimai vyks ir po pietų -
nuo 11:30 v. r. iki 1:30 v. p. p. Pipirų 
ratelis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietu
vių centre. Norintys užsiregistruoti, 
kreipkitės į Ingridą Naudžiūtę-Sher-
pitis tel. 312-621-4824. Registracija -
iki rugsėjo mėn. pabaigos. 

• S p a l i o 7 d., 12:30 vai. po šv. Mišių 
Lemont, Lietuvių dailės muziejuje įvyks 
rašytojo, humoristo Antano Gustaičio 
minėjimas. Paskaitą apie A Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus dar
buotoja Virginija Paplauskienė, o eiles 
skaitys aktorius ir režisierius iš Los An
geles Algimantas Žemaitaitis. Rengia 
„Margutis II". 

• L a p k r i č i o 4 d., sekmadien i , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

• L e m o n t Maironio lituanistinei 
mokyklai reikalinga tautinių šokių 
mokytoja/as 2007-2008 mokslo me
tams. Kandidatas turi turėti doku
mentus legaliai gyventi Amerikoje. 
Mokslo metų pradžia - rugsėjo 8 d. 
Smulkesnė informacija tel. 708-422-
3556 (Violeta Fabianovich). 

IŠARTIIRTOUL. 

• K v i e č i a m e registruoti vaikus i 
Philadelphia apylinkių V Krėvės li
tuanistinę mokyklą 2007-2008 moks
lo metams. Mokykloje veikia darželis, 
1-8 klasės, angliškai kalbančiųjų kla
sė ir jaunimo meno studija. Prašome 
kreiptis į mokyklos vedėją J. Vrub-
liauskienę tel. 215-964-0499; ei. paš
tas: vrubliauskiene@yahoo.com. 

•Washington, DC Kristijono Do
nelaičio mokykla kviečia visus, no
rinčius mokytis lietuvių kalbos, re
gistruotis 2007-2008 mokslo metams. 
Taip pat K. Donelaičio mokykla ieško 
mokytojų dirbti su ikimokyklinio am
žiaus vaikais (3-4 m.), pirmąja ir ant
rąja klasėmis. Taip pat ieškome 
dailės ir muzikos mokytojų. Dėl pa
pildomos informacijos rašykite ei. 
paštu adresais: 
kdlm@dclac.org, ilona.v@cox.net 

Patricia A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, užsisakydama „Drau
gą" dar metams paaukojo mums dosnią 100 dol. auką. Ačiū, kad mus skaitote, 
remiate ir mūsų nepamirštate. 

Vytautas Musonis iš Oak Lawn. IL užsiprenumeravo „Draugą" dar 
metams ir paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Džiaugiamės ir dėkojame, 
kad esate su mumis. 

„Draugo" skaitytoja Laima Petrauskai tė-Vanderstoep padovanojo 
mums knygų. Esame labai dėkingi. 

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar metams ir paaukojo mums dosnią 100 dol. auką. Labai dėkojame, 
kad mus skaitote ir remiate. 

Tradiciniai rudens lėšų telkimo pietūs 
Dar galima pasidžiaugti vasaros atostogomis, bet netrukus pra

sidės nauji mokslo metai. Org. „Vaiko vartai i mokslą" tradiciniai rudens 
lėšų teikimo „Derliaus pietus" bus sekmadieni, rugsėjo 30 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. Pradžia 1230 vai. p. p. 

Visi kviečiami pasižymėti šią datą savo kalendoriuose, nes daivvm 
dosnumo dėka, organizacija galės toliau remti Lietuvos dienos centrus 
ir laikinuosius globos namus, kuriuos lanko socialiniai remtinu šeimų 
vaikai. 

Vietas prie stalų užsakykite paskambinę Nijolei Nausėdienei tel. 
708-301-5881. 

Dienos centrą Žemaičių Kalvarijoje lankantis jaunimas su centro va
dove Jolanta. 

Kurt. Alfonso Babono jubiliejus 
S. m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, Sv. Antano, Detroit, MI, parapijos 

klebonas kun. Alfonsas Babonas švęs savo 80 metų gimtadienį. Ta proga 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., 12:15 vai. p. p. parapijos salėje kun. A. 
Babonui bus ruošiami pagerbimas ir pietūs. Auka - 20 dol asmeniui. 
Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šiame pagerbime. 

Svečiai gali registruotis pas Reginą Juškaitę-Svobienę tel. 248-547-
2859 vakarais, arba pas Mykolą Abarių Dievo Apvaizdos parapijoje arba 
tel. 734-462-2458. 

Gimtadienio proga klebonui kun. A. Babonui bus įteikta sveikinimo 
knyga. Asmenys ar organizacijos, norinčios pasveikinti sukaktuvininką kun. 
A. Baboną, gali atsiųsti sveikinimus adresu: Regina Juškaitė-Svobienė, 
1594 Beaupre Ave., Madison Heights, MI 48071 arba Mykolas Abarius, 
38601 Tuscany Ct., Livonia, MI 48154. 

Prašome svečius užsiregistruoti iki antradienio, rugsėjo 4 d. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ bus sekmadienį , rugsėjo 9 d . 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šventovėje, Putnam, Connecticut. 
Praves tėvas pranciškonas Aurelijus Girdus, OFM. Dienos programa: 10 
vai. r. — registracija, klausomos išpažintys. 11 vai. r. — šventosios 
Mišios ir homilija. 12 vai. p. p. — pietūs. 1:15 vai. p. p. — konferencija, 
procesija su rožančiaus maida vienuolyno sodyboje, Švč. sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Pranešti iki rugsėjo 1 d. telefonu 860-
928-7955. Visi kviečiami! 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki S v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johnglbaltls.com 
gibaltisOaol.com 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštines Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

— 
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