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Seimo 
opozicija 
vienijasi 

Įuratė Skėrytė, Andrius Sytas 
Al fa . l t 

Trys Seimo opozicijoje esančios 
partijos - konservatoriai, „darbie-
čiai" bei liberalsąjūdiečiai - tariasi 
viena kitą palaikyti balsuojant dėl 
kai kurių įstatymų. 

„Imame valdžią", - antradienį 
juokavo Tėvynės sąjungos pirminin
kas Andrius Kubilius. 

Aptarė darbų sąrašą 

Surengę susitikimą A. Kubilius, 
Kęstutis Daukšys ir Petras Auštre-
vičius aptarė savo prioritetus. Ben
drame darbų sąraše yra antikorup
cinių įstatymų paketas, antrojo Ig
nalinos atominės elektrinės bloko 
darbo pratęsimas, dvigubos piliety
bės suteikimas, taip pat siekiama 
kurti instituciją, prižiūrėsiančią par
tijų finansus. Bus derinamos pozici
jos ir dėl kitų metų biudžeto. 

Pasak A. Kubiliaus, sutarus dėl 
svarbiausių darbų sąrašo bus paskir
ti žmonės, kurie rengs konkrečius 
projektus. 

v 

Šios partijos Seime turi beveik 
tiek pat balsų, kaip ir valdančioji 
koalicija. 

Konservatorius pabrėžė, kad tai 
jokiu būdu nėra koks nors politinis 
darinys. 

Anot A. Kubiliaus, tartis dėl 
bendrų darbų šiame Seime būtina, 
nes darosi vis sunkiau priimti spren
dimus. Konservatorius teigė dar pra
ėjusią savaitę per seniūnų sueigą ra
ginęs Nukelta į 6 psl. 

• • 

• L i e t u v i ų t e l k i n i u o s e . 
„Prov inc i jos a i s t r o s " Lietuvių 
k l u b o scenoje St . Pe tersburg 
(p. 2 , 9) 
• N e a p g a u d i n ė k i m e 
Konst i tuc i jos (p. 3) 
• „ D r a u g o " l i e tuv iuka i (p. 4) 
• S u b e s i š y p s a n č i a pe lyte j Los 
A n g e l e s m i e s t ą (p. 5) 
• B a i g ė s i v i e n a s P L B vajus 
(p. 8 ) 
• U o l o s , opala i ir kupranuga
riai (3) (p. 9) 
• L a u k i a m e p a ž i n t i e s su 
J. Š e d u i k y t e (p. 10) 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.49 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Rusija sugriaus Europos saugumą 
Maskva, rugsėjo 19 d. (BNS) — 

Naktį iš gruodžio 12-osios į 13-ąją 
Rusija gali pasitraukti iš įprastinės 
ginkluotės Europoje sutarties, pra
nešė Rusijos gynybos ministerija. 

Viena svarbiausių priežasčių -
Kremliaus baimė, kad NATO prirei
kus neva gali operatyviai Baltijos ša
lių teritoriją paversti Rusijos puo
limo frontu. 

Aukštas Rusijos gynybos minis
terijos atstovas Rusijos Valstybės 
Dūmoje pareiškė, kad jei per 150 die
nų nepavyks pasiekti reikiamų susi
tarimų su Vakarų partneriais, Rusija 
gruodžio 13 d. vidurnaktį gali pa
sitraukti iš Įprastinės ginkluotės Eu
ropoje sutarties (ĮGES). 

Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin liepos 13 d. pasirašė įsaką dėl 
ĮGES ir su ja susijusių tarptautinių 
sutarčių galiojimo sustabdymo, o lie
pos 14 d. Maskva apie tai oficialiai 
pranešė ĮGES valstybėms ir sutartį 
pasirašiusių šalių vyriausybėms. 

„Rusija yra susirūpinusi, kad 
ties jos šiaurės vakarų sienomis yra 
teritorijos, kuriose negalioja jokie 
įprastinės ginkluotės apribojimai", 
— Rusijos parlamente sakė šalies gy
nybos ministerijos vyriausiosios 
tarptautinio karinio bendradarbiavi
mo valdybos tarptautinių sutarčių 
skyriaus viršininko pavaduotojas ge
nerolas majoras Vladimir Nikišin. -
Tai mums kelia labai didelį nerimą. 
Reikalas tas, kad Baltijos šalys, ku
rios anksčiau ĮGES figūravo kaip So
vietų sąįungos Pabaltijo karinė apy
garda, po nepriklausomybės atgavi
mo pareiškė šioje sutartyje nedaly
vaujančios." 

Rusijai nusibodo saugi Europa. 

Anot V Nikišin, šiandien, kai 
NATO valstybės veikia pagal vienin
gą operatyvinį planą, šalia Rusijos 
sienų esančios „teritorijos", kuriose 
per trumpą laiką galima operatyviai 
dislokuoti kariuomenę, kelia grėsmę 
šalies saugumui. 

„Mums sako, kad ši 'skylutė' yra 
nereikšminga, tačiau kariškiai su
pranta, jog buvusios Pabaltijo ka
rinės apygardos teritorija prireikus 
bus paversta frontu", — sakė jis. 

V Nikišin Rusijos parlamenta
rams paaiškino, kad Vakarų ir Bal
tijos šalyse Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos neprisijungimas prie ĮGES aiš
kinamas tuo, kad laukiama, iki bus 
pasirašyta ir įsigalios sutartis dėl 
ĮGES adaptavimo, kurioje bus nu

matytas prisijungimo mechanizmas. 
Būtent tai, pasak Rusijos genero

lo, yra viena svarbiausių priežasčių, 
kurios verčia Rusiją sustabdyti ĮGES 
vykdymą. 

JAV Senatas rugpjūčio 1 d. pri
ėmė rezoliuciją, kurioje Rusijos 
sprendimas sustabdyti ĮGES galioji
mą pavadintas „apgailestavimo vertu 
žingsniu". Dokumente Rusijos vy
riausybė raginama peržiūrėti tokį 
sprendimą ir išvesti savo kariuomenę 
iš Gruzijos ir Moldavijos. 

JAV Senato rezoliucijoje taip pat 
teigiama, kad 1990 m. Paryžiuje pa
sirašyta Įprastinės ginkluotės Euro
poje sutartis yra „kertinis Europos 
saugumo sistemos akmuo". 

Vadovauti STT siūloma Ž. Pacevičiui 

Žimantas Pacevičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus į Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) di
rektorius Seimui teiks dabar laikinai 
STT vadovaujančio Zimanto Pacevi-
čiaus kandidatūrą. 

„Prezidento argumentas pasi
renkant šią kandidatą buvo tas, kad 
būtina skatinti institucijas ugdyti va
dovus", — po V Adamkaus susitiki
mo su Z. Pacevičiumi žurnalistams 

trečiadienį sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. 

Pasak jos, tokiu būdu sudaromos 
galimybės karjerai perspektyviau
siems darbuotojams ir garantuoja
mas veiklos tęstinumas, kas yra ypač 
svarbu teisėsaugos institucijose. 

R. Grumadaitės teigimu, su Sei
mo frakcijomis Ž. Pacevičius kandi
datūra bus derinamąją pateikus par
lamentarams — šią savaitę preziden
tui pasirašius teikimo dokumentus. 

STT direktorių skiria ir atleidžia 
prezidentas Seimo pritarimu. 

„Prezidento apsisprendimą lėmė 
ir tai, kad Z. Pacevičius turi didelę 
patirtį teisėsaugos srityje bei kovoje 
su korupcija. Taip pat Z. Pacevičius 
STT dirba nuo pirmųjų šios tarnybos 
susikūrimo dienų ir turi kolektyvo 
pasitikėjimą, todėl kandidatas galėtų 
užtikrinti ir pradėtų pertvarkų ta
šą", — teigė R. Grumadaitė 

43-ejų Z. Pacevičius teigė, jog ta
pęs vadovu imtųsi STT operatyvinės 
veiklos ir su ja susijusių techninių 
priemonių stiprinimo bei įstatymų 
pataisų siūlymo. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI ST.PETERSBURG, FL 

Amerikos lietuvių ansamblio „Dainava" 
koncertu prasidės Lietuvių Dienos 

• . / 

Penktadienį, spalio 5 d., 7:30 val.v. Latvių Bendruomenės centre (1955 
Riverside Drive) jvyks garsaus Amerikos lietuvių ansamblio „Dainava" 
(www.dainava.us) koncertas. Dariaus Polikaičio vadovaujamas pusšimčio 
žmonių choras giedos klasikines lietuviškas ir tarptautines dainas. Bilietų 
kaina: 25 dol. suaugusiems, jaunimui iki 18 metų - 5 dol. 

Koncertas bus pirmasis 21-ųjų LA Lietuvių Dienų renginys. Pokario 
metais Vokietijos Hanau mieste {kurto, Čikagoje savo veiklą tęsiančio ansam
blio koncertą LA Lietuvių Dienose remia Lietuvių fondas. 

Po koncerto Lietuvių Tautiniuose namuose (3352 Glendale Blvd) LA 
lietuvius ir jų svečius šokdins žinomiausias Lietuvos didžėjus DJ Mamania. 
Plačiau apie spalio 6-7 šv. Kazimiero parapijos kieme vyksiančių LA Lietuvių 
Dienų programą pranešime netrukus. 

HARTFORD, NEW BR1TAIN, CT 

Ateinančiais 2008 metais švęsime Šventos Mergelės Marijos Apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų jubiliejų. JAV gyvenantys lietuviai taip pat pradėjo pasi
ruošimo darbus šiai svarbiai datai paminėti. Vienas iš svarbiausių organiza
torių — Sv. Andriejaus parapijos kun. Jonas Rikteraitis, gyvenantis New 
Britain, Connecticut. Jis dar pavasarį sušaukė rytinio pakraščio lietuvių ku-
nigų pasitarimą ir pradėjo planuoti, kaip geriau pasiruošti Šiluvos jubiliejui. 
Kun. Francis Karvelis, prelatas Albertas Contons, kun. Leonard Kvedas ir 
Frank Kadis priėjo išvados, kad jubiliejus turi būti pažymėtas ypatingai, su 
eisenomis ir šv. Mišiomis, kurios jvyks 2008 m. rugsėjo 7 d. 3 vai. po pietų Sv. 
Juozapo katedroje, Hartford, CT. , 

Jubiliejaus ruošos komitetas, kartu su savo vadovu kun. Jonu Rikteraičiu, 
kreipėsi į vyskupą Henry J. Mansell su prašymu pritarti šio garbingo jubilie
jaus paminėjimui. Savo pasiųstame laiške kun. Jonas Rikteraitis išdėstė Sv. 
Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje istoriją ir pabrėžė, kodėl labai svarbu 
paminėti šią datą. Vyskupas Henry J. Mansell sutiko su pasiūlymu ir pagerbė 
savo dalyvavimu, atvyko j vieną iš ruošos komiteto susirinkimų New Britain. 

Pasitinkant garbingą Šiluvos 400 metų jubiliejų, visus mielai kviečiame 
nelikti abejingais šiam artėjančiam įvykiui ir savo pasiūlymus ir idėjas teikti 
ruošos komiteto pirmininkui kun. Jonui Rikteraičiui, tel.: 860-827-0444. 

Sigita Š imkuvienė 

„Provincijos aistros" 
Lietuvių klubo scenoje 

Frank Kadis. kun. Leonard Kvedas. šv. Andriejaus parapi jos kun. Jonas Rik
te ra i t i s v .skupas Henr \ j . Mansei1, kun Francis Kar \e i is . p re le tas A lbe " -
tas Contons. J. L iudz iaus nuotr. 

MEČYS SILKAITIS 

Praėjo keliolika metų nuo to 
laiko, kai St. Petersburg lietuvių tel
kinyje aktyviai reiškėsi originalus 
vaidintojų sambūris „Žibintas". Jis 
kartais pastatydavo lietuvių rašyto
jų komedijas, vieną, kitą rimtesnį kū
rinį, ar pateikdavo dainų žodžiais ins
cenizuotus vaizdelius, tuo pralinks
mindamas klubo narius ir svečius. Vie
nai daliai aktorių išėjus į dausas, o 
likusiems pradėjus pamiršti žodžius, 
„Žibintas" sušlubavo. O kai aktyvi ir 
išradinga režisierė Dalila Mackia-
lienė apleido šią apylinkę, o nuolati
nis „variklis" kanadietis Algis Ulbi-
nas nutarė ir žiemai likti savame 
krašte, Kanadoje - „Žibintas" žlugo. 

Po to scenoje matydavome tik 
dainininkus, pianistus, smuiko vir
tuozus, šokėjus, kalbėtojus, recen
zentus, pavienius aktorius iš kitų 
vietovių ir Lietuvos. Bet vaidintojų 
su gerai paruoštais kūriniais nesi
matė. Be to, būtų per brangus malo
numas juos kviesti iš kitur. Bet štai 
naujiena - išgirdome, kad netoli 
mūsų, Fort Myers miestelio apylinkė
je, įsikūrė labai aktyvus, energingas 
ir entuziastingas trečiabangių tel
kinys. Jie įsteigė JAV LB apylinkę, 
turi mokyklėlę, šoka, dainuoja ir net 
neseniai subūrė vaidintojų grupę, 
kuri dar ir vardo neturi. Danutės 
Balčiūnienės dėka yra palaikomas 
glaudus ryšys tarp abiejų telkinių. 

Rugsėjo 16 dieną, susitarus su 
klubo valdyba, pirm. Loreta Kyniene 
ir kultūrinio būrelio vadove Angele 
Kamiene, Fort Myers vaidintojai 
sutiko po sekmadieninių pietų savo 
premjerą pristatyti St. Petersburg 
publikai. Atvažiavo ne tik vaidinto
jai, septynios merginos ir vienas vy
rukas, bet ir nemaža grupė giminių 
bei juos lydinčių rėmėjų. Klubo salė 
buvo perpildyta nuolatinių lankytojų 
ir svečių iš įvairių vietovių. Papietavę 
visi įtemptai laukėme staigmenos. Ir 
- nebuvome apvilti. 

Milčiaus - Jono Kaktavičiaus, 2-
jų veiksmų komedija, pavadinta 
„Provincijos aistros", liečia dabar
tinio gyvenimo įvykius. Daug juokin
gų situacijų ir vaidybinės išraiškos 
akimirkų. Veikėjai: Jurgis Skiedrelė 
- verslininkas (Tomas Izdonavičius), 
Lina - darbininkė (Giedrė Avellino), 
Birutė - katechete (Irena Januš
kevičienė), Alma - mokytoja-aiškia-
regė (Danutė Balčiūnienė), Loreta -
stambi ūkininkė (Inga Balčiūnienė), 
Laima - turgaus prekybininkė (Zita 
Siderienė), Rėdą - šiaip intelektuali 
asmenybė (Irma Gulbinaitė), Julija -
kalbanti siela (Giedrė Avellino), Ru-
gilė - Laimos dukra (Zita Bart-
kevičienė). Režisierė - Danutė Bal
čiūnienė, padėjėjas - Tomas Izdona
vičius. 

Pirmasis veiksmas vyksta šerme
ninėje, kur prie pašarvotos velionės 
paskutiniam atsisveikinimui susiren
ka šešios merginos, jos giminės ir drau
gės. Ir kaip visuomet neapsieinama 
be apkalbų apie velionę, „špilkų" 
viena kitai ir pasisakymų apie savo 
asmeninius reikalus. Jos prikiša 
velionei, kad ši, būdama graži, vilio
davo jų meilužius, buvusius ar esa
mus vyrus. Kiekviena atskirai pareiš
kia, kad ji esanti gražesnė už velionę, 
rankų judesiais rodydama tas vietas, 
kur jos pranašumas. Nukelta j 9 psl. 

Dar viena pretendentė i žmonas. 
Mečio Silkaičio nuotr. 
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NEAPGAUDINEKIME 
KONSTITUCIJOS! 

LINA PEČELIŪNIENE 

Galima iki užkimimo ginčytis, ar 
dviguba pilietybė sustiprintų mūsų 
ryšį su emigravusiais lietuviais, ar, 
priešingai, daugelį paskatintų išva
žiuoti ir siekti kitos valstybės piliety
bės. 

Faktas tas, kad Lietuvos Konsti
tucijos 12 str. skelbia: „Išskyrus įsta
tymo numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pi
lietis". Faktas ir tai, kad Konstitu
cijos 12 str. yra iš tų, kuriuos keisti 
galima tik referendumu. Todėl teisus 
Konstitucinio Teismo (KT) pirmi
ninkas Egidijus Kūris, paraginęs 
„nekurti teisinių abrakadabrų, sa
kant, kad kitoje Konstitucijos vietoje 
galima prirašyti keletą žodžių, ir taip 
bus pakeista 12 str. nuostata. Jokiu 
būdu!" 

Įstatyme turi likti 
galimybė visiems iki 
okupacijos buvusiems 
Lietuvos piliečiams ir 
jų vaikaičiams atgauti 
Lietuvos pilietybę 
bet kada, kai tik jie 
atsisako kitos 
pilietybės. 
Turi likti ir nuostata, 
kad Lietuvos piliečių 
šeimoje gimsta 
Lietuvos pilietis 
(kad ir kur šeima 
gyventų). 

Pilietinės visuomenės kūrėjai 
aršiai puolė Konstitucinį Teismą, 
kuris išaiškino, kad žodis „atskiras" 
reiškia „retas". Atskiras atvejis, 
pagal juos, turė tų reikšti atskirą 
(atskirtą) visuomenės grupę, kuri 
gali būti ir labai didelė. Tačiau bent 
jau lituanistas Darius Kuolys turėtų 
aiškiai suprasti, kad šiame Konsti
tucijos straipsnyje vis dėlto pagrindi
nis akcentas tenka žodžiui „niekas". 
Ir todėl neturėtų būti ypač didelių 
priekaištų KT, nusprendusiam, kad 
Pilietybės įstatymas, leidžiantis iš
plėsti dvigubos pilietybės turėtojų 
ratą iki emigravusių daugumos, 
prieštarauja Konstitucijai. 

Šiaip tai man patinka 2002 m. 
Pilietybės įstatymo formuluotė, lei
džianti išsaugoti Lietuvos pilietybę 
tiems, kurie ją turėjo iki 1940 m. 
birželio 15 d. (iki okupacijos) ir jų 
palikuonims, išskyrus tuos, kurie 
repatrijavo. Aš kritikuočiau KT už 
tai, kad jis repatrijavusių išskyrimą 

vertina kaip Konstitucijos pažeidimą 
(29 str. 2 d.: „Žmogaus teisių negali
ma varžyti ir teikti jam privilegijų dėl 
jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindų). 
Tačiau čia pat (2006 m. lapkričio 13 
d. nutarimas) KT pabrėžia, kad lietu
viams turi būti palengvintos teisės 
įgyti Lietuvos pilietybę. 

Mūsų Konstitucijoje lietuvių tau
tai skirtos ypatingos teisės ir pareigos 
kurti valstybę. Ir kitos nacionaliniu 
pagrindu susikūrusios valstybės savo 
tautai skiria ypatingą padėtį, to visai 
nelaikydamos žmogaus teisių pažei
dimu. Be reikalo KT mano, kad repa
trijavimas tarptautinėje teisėje laiko
mas tik karo belaisvių sugrąžinimas į 
tėvynę. Lenkija turi Repatrijavimo 
įstatymą, panašų Sugrįžimo į tėvynę 
įstatymą turi ir Izraelis. Ir pagal tuos 
įstatymus sugrįžusiems tautiečiams 
automatiškai suteikiama pilietybė. 
Todėl gal būtų natūralu, jeigu repa
trijavusiais į savas tėvynes mes ne
sirūpintume. Dauguma politikų lyg ir 
sutaria, kad Lietuva turi žengti dvi
gubos pilietybės įteisinimo link. Tą 
tarsi diktuoja naujos globalaus pa
saulio būties sąlygos. 

Nesutariama tik dėl būdo — 
rengti tautos referendumą ar dar 
bandyti įstatymu apibrėžti dvigubos 
pilietybės „atskirų atvejų" ratą. 

Socialliberalas Artūras Paulaus
kas referendumui pasiūlė paprastą 
formuluotę: „Lietuvos pilietis gali 
būti ir kitos valstybės pilietis" Tas 
siūlymas tuoj pat susilaukė konserva
toriaus Andriaus Kubiliaus kritikos: 
Kremlius tik padėkotų gavęs galimy
bę 200 tūkst. rusakalbių Lietuvos 
piliečių paversti ir Rusijos piliečiais. 

Žinoma, tokią oficialią penktąją 
koloną žinomais būdais imtų „ginti" 
kokios nors „dvigubos pilietės" Sei
mo narės Rozovos prašymu. Atsiras
tų dar ir tokių, kurie, atsisakę Lie
tuvos pilietybės, išvyko į Rusiją, o 
dabar norėtų ją atgauti. Juk repa
triacija, remiantis KT, — ne kliūtis. 
Repatrijavę lenkai ir žydai irgi no
rėtų būti Lietuvos piliečiais, kad gau
tų teisę į senelių nuosavybę. Juk aiš
ku, kad dauguma siekiančiųjų dvigu
bos pilietybės nori išplėstų teisių, o 
ne padvigubintos atsakomybės * tar
kim, ginti valstybę ir tarnauti ka
riuomenėje). 

„Aš nežinau tokios valstybės, 
kuri neribotų dvigubos pilietybės", -
sako A. Kubilius. Ir jis visiškai teisus. 
Kad ir kaip globalizuotųsi pasaulis, 
kol neišnyko valstybės, tol išlieka 
klausimas, kuriai valstybei tu įsi
pareigoji, už kurią jautiesi atsa
kingas. 

A. Kubilius bando taisyti Pilie
tybės įstatymą, manydamas, kad 7 jo 
sugalvoti atskiri dvigubos pilietybės 
atvejai neprieštarautų Konstitucijai. 
Kažin? Jeigu suskaičiuotume, kiek 
Lietuvos piliečių pagal jo projektą 
potencialiai galėtų turėti ir kitą pi
lietybę, išeitų apie 90 proc. (lietuviš
kos pilietybės neatgautų tik nusikal
tėliai ir neturintieji lietuviškų šaknų, 

• 
• 

774 metai 
Lietuvių fondo taryboje! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Peržiūrėdamas iš Lietuvių fondo gautą pelno paskirstymo leidinį 
nustebau, kad ten viskas anglų kalba. Tik priėjęs to leidinio vidurį 
susigaudžiau, kad čia yra dvikalbis leidinys. Prie tokios tvarkos 

esu pripratęs besilankydamas Kanadoje, kur suteikiama informacija daž
nai yra dviem kalbomis. Leidinį atsivertus iš vienos pusės viskas yra ang
liškai, o jį atsivertus iš kitos pusės viskas yra prancūzų kalba. LF leidinys 
yra kanadietiško formato, bet lietuvių ir anglų kalbomis. 

Leidinys informatyvus, įdomus ir gražiai paruoštas. Prie paskirstytų 
sumų lentelių pridėta 21 nuotrauka. Iš leidinio sužinome, kad 2007 m. 81 
asmuo gavo 124,338.00 dol. mokslo stipendijoms. LF Pelno skirstymo 
komitetas svarstė 173 paramos paraiškas ir 128 iš jų patenkino. Joms 
paskirta 413,314.00 dol. 

Algirdas Saulius, 2007 m. LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas, 
savo žodyje primena, kad lietuvių už Lietuvos ribų skaičius nuolat didėja. 
„Daugumoje jų yra jauni žmonės, sukūrę ar greitu laiku sukursiantys 
savo šeimas. Yra milžiniškas poreikis steigti lituanistines mokyklas, jau
nimo organizacijas bei nuosekliai puoselėti kultūrinę veiklą. Norint pa
tenkinti šiuos poreikius, reikalinga svari finansinė parama. Lietuvių 
fondo galimybės skirti paramą priklausys tik nuo Jūsų, mieli Lietuvių 
fondo nariai, tolimesnio dosnumo". 

Kiek anksčiau iš LF elektroninės svetainės išsispausdinau LF 
Tarybos narių suvestinę, apimančią 1962-2006 metus. Noriu pasidalinti 
ten sukaupta informacija. Per tuos 44 metus LF taryboje yra buvę 75 as
menys (18 iš jų joje tebėra). Iš jų 84 proc. yra vyrai, o likusieji — 16 proc. 
— moterys. Suvestinėje yra stulpelis, pažymintis „Tarybos Emeritus" sta
tusą. Tie garbingieji yra: dr. Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, dr. Kazys Ambrozaitis, Povilas Kilius, Milda Len
kauskienė, Marija Remienė, dr. Jonas Račkauskas, Rūta Staniulienė ir 
Algirdas Ostis. Jų yra dešimt ir visi gyvi. Kiti 28, buvę LF taryboje, jau 
mirę. 

Trys LF tarybai daugiausia metų atidavę yra: dr. Antanas Razma (44 
metus), dr. Gediminas Balukas (43 metus) ir dr. Kazys Ambrozaitis (42 
metus). Sudėjus visų 75 narių taryboje išbūtą laiką susidaro 774 šimtai 
metų! Vidutiniškai gaunasi po dešimt metų kiekvienam tarybos nariui. 
Tačiau pusė buvusių taryboje joje išbuvo penkerius ar mažiau metų. 

Dabar LF taryboje yra 18 asmenų. Iš jų 72 proc. — vyrai ir 28 proc. 
— moterys. Iš dabartinių keturi ilgiausiai taryboje esantieji yra: Vytautas 
Kamantas (35 metus), Daiva Kojelytė (27 metus), Vytenis Kirvelaitis (17 
metų) ir Ramoną Steponavičiųtė-Žemaitienė (17 metų). Didelė dauguma 
dabartinės tarybos narių yra savo pirmoje kadencijoje. 

Įdomumo dėlei turimą sąrašą peržiūrėjau dar kartą, pasižymėdamas 
man pažįstamus žmones. Jų pririnkau 34. Tai mano buvę mokytojai, glo
bėjai, kolegos ir auklėtiniai. Kiti yra man girdėti ir žinomi, bet su jais ne
turėjau progos artimiau susipažinti. Jie visi atliko ir vis dar atlieka 
milžinišką darbą išlaikant lietuvių kultūrinę veiklą ir skatinant ją ne tik 
JAV bet ir kituose pasaulio kraštuose, kur lietuviai gyvena. Pagarba ir 
padėka jiems visiems! 

gavusieji ne euroatlantinės šalies pi
lietybę). Konstitucijos akcentas „nie
kas" reikštų tik 10 proc? 

Ką tik Vyriausybė pritarė Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM) pareng
toms Pilietybės įstatymo pataisoms. 
Ten įrašyti klaikūs dalykai: Lietuvos 
pilietybė neatimama iš tų, kurie kitą 
pilietybę gavo prieš savo valią. Čia 
pritaikyta tam Lietuvos karininkui, 
iš kurio bandyta atimti Lietuvos pi
lietybę, nes 1992 m. jis gyveno Ru
sijoje ir vien dėl to buvo paverstas 
Rusijos piliečiu. Užuot davę atitin
kamą atkirtį Rusijai - nedrįskite sa
vintis mūsų piliečių, pagal VRM pa
taisas galėtume turėti krūvą Lietuvos 
karininkų su Rusijos pilietybe. 

Dėl to, kad pilietybės klausimas 
labai sudėtingas, manau, kad nepa
siseks nei apgauti Konstitucijos, nei 
jos pakeisti. 

Tiesiog įstatyme turi likti gali
mybė \nsiems iki okupacijos buvu

siems Lietuvos piliečiams ir jų vai
kaičiams atgauti Lietuvos pilietybę 
bet kada, kai tik jie atsisako kitos 
pilietybės. Turi likti ir nuostata, kad 
Lietuvos piliečių šeimoje gimsta Lie
tuvos pilietis (kad ir kur šeima gy
ventų). Ir nieko daugiau neįmanoma 
padaryti. 

Dviguba pilietybė liktų tik išim
tis. Kvaila, žinoma, būtų, kad pagal 
tą išimtį Lietuvos pilietybę gautų tik 
tokie kaip Maja Pliseckaja, o tokie 
kaip Kęstutis Girnius — ne. Bet KT 
yra pabrėžęs, kad išimties tvarka 
Prezidentas turi teikti Lietuvos pi
lietybę tiems kitą pilietybę turin
tiesiems, kurie ne tik nusipelnę Lie
tuvai, bet ir įsiliejo į jos gyvenimą. 
Dar KT priduria, kad vien Lietuvos 
vardo garsinimas nėra nuopelnas 
mūsų valstybei. Labai gera mūsų 
Konstitucija. Taisykite įstatymą, po
litikai, nesistengdami jos apgauti. 

„Valstiečių laikraštis" 
Bernardinai.lt 

• 
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Redaktorė Laima Apanavičienė 

Mieli mūsų skaitytojai, baigėsi vasaros atostogos. Nuskambėjo mokyklinis skambutis ne tik kviesdamas Jus į amerikietiškos mokyklos klases, pakvietė jis 
atvykti ir į lituanistines mokyklas. Kaip ir pereitais metais kartą per mėnesį „Draugo" dienraštyje pasirodys puslapis skirtas mokiniams ir vaikams. Tad 
rašykite mums, siųskite piešinėlius, papasakokite, ką įdomaus darote lituanistinėje mokykloje, kaip bėga Jūsų dienos. 

Sį kartą prisiminsime praėjusius mokslo metus ir prabėgusią vasarą. Geros Jums kloties „kremtant mokslo riešutus". 
Redaktorė 

art>ttiiWWfftC 

Smagu buvo Ateitininkų sendraugių šeinių stovykloje Dainavoje, Man-
chester, MI Elytei McCarthy ir Tia Majauskaitei. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Įdomiausia vasaros diena 
Mano įdomiausia vasaros diena 

buvo sporto diena Dainavos stovyklo
je. Pirmiausia mes žaidėme krepšinį 
ir aš pataikiau į krepšį. Po to mes 
žaidėme futbolą ir mes pralaimėjome. 
Po futbolo mes žaidėme kvadratą ir 
aš buvau antra. Kai trečia paskutinė 
mergaitė išėjo iš žaidimo, visi taikė 
kamuoliu į mane. Bėgimo varžybose 
aš bėgau 200 metru ir atbėgau ketvir
ta. Tada mes statėme smėlio pilį, 
naudojome smėlio maišus. Mes kal
bėjom ir dainavom, laimėjom ir pra
laimėjom. Aš labai saldžiai užmigau 
tą naktį. 

Lija Hoffman 
Maironio lituanistinė m-la, 

Lemont 4 L klasė 

Įdomiausia vasaros diena buvo, 
kai mes buvome Lietuvoje ir atvažia
vome į Nidą. Nidoje mes praleidome 
visą savaitę. Kiekvieną dieną mes ėjo
me maudytis ir pasivaikščioti. Mes 
plaukėme su dideliu laivu. Taip pat 
mes plaukiojom kanojomis po Kuršių 
marias. Vieną dieną mes lipome į Par-
nidžio kopą. Ta kopa buvo labai dide
lė. Ant Parnidžio kopos mes radome 
žemuogių. Nuo kopos viršaus Nida 
atrodo labai graži. Stovėdamas aukš
tai ant kopos aš mačiau Kuršių ma
rias vienoje pusėje, o Baltijos jūrą -

v 

kitoje. Si diena man buvo labai įdomi. 

Ugnius Rimša 
Maironio lituanistinė m-la, 

Lemont 4 L klasė 

Noriu padėkoti... 

Aš norėčiau padėkoti gėlėms, nes 
jos skaniai kvepia. Noriu padėkoti 
Dievuliui, nes jisai sukūrė visą žemę 
ir žmones. Už vandenį, nes kitaip ne
gyvensime. Už lovas, nes kitaip rei
kėtų visiems miegoti ant šaltos že
mės. Už namus, nes kitaip neturėtu
mėm apsaugos nuo šalto vėjo ir vie
sulo. Už medžius ir kitus žalius au
galus, nes jie duoda mums gryno oro. 
Už sportą, nes kitaip mes nebūtu
mėm sveiki. Už maistą, nes kitaip ne
augtume ir nebūtume sveiki. Už sau
lę, nes kitaip nebūtų šilta ir šviesu. 
Už laukus, kuriuose auga rugiai, o iš 
jų kepama duona. Už šilumą ir 
kondicionierių, nes kitaip būtų per 
šalta ar per karšta. Už bites, kurios 
netyčia paima žiedadulkes ir nuneša 
ant kito augalo, taip daugiau tų pačių 
augalų išauga. Už mamą, nes ji kepa 
valgyti, nuperka maistą ir man pade
da su pamokom. Už tėtį, nes jis pade
da su pamokom, sutaiso namą, maši
nas ir kepa skanius šašlykus. Už 
broliuką, nes jis žaidžia su manim, o 
kai man liūdna, jis pasako juokingas 
istorijas. Aš dėkoju visiems, kas ma
ne supa, kas yra manyje, už tai kad 
tai yra. 

Ugnė Dinsmonaitė 
Maironio lituanistinė m-la, 

Lemont 4 L klasė 

* # * 

Aš esu dėkinga mamai ir tėčiui, 
kad mane užaugino. Aš esu dėkinga 
mano draugei, nes ji laukia manęs 
kiekvieną vasarą. Aš esu dėkinga mo
kytojai, kad mane lietuviškai moko. 
Aš esu dėkinga padėjėjai, kad man 
padeda. Aš dėkinga šokių mokytojai, 
kad išmokino mane šokti. Aš dėkinga 
muzikos mokytojai, kad pamokė ma
ne dainuoti. Aš dėkinga seselei, kad 
mane pamokė apie Dievą. Aš dėkin
ga Kalėdų seneliui, kad jis man at
neša dovanų. Aš dėkinga močiutei, kad 
mane prižiūrėjo per vasarą. Močiutė 
visada mane supranta ir niekada 
nebara. Mes smagiai leidžiame laiką 
kartu. Dėkinga seneliui, nes jis mane 
visur vežioja. Per vasaros atostogas 
mane vežioja po visą Lietuvą. Aš pa
matau daug gražių vietų ir pilių. Iš 
tikrųjų, aš esu visiems dėkinga. 

Karolina Gėgžnaitė 
Maironio lituanistinė m-la, 

Lemont 4 L klasė 

Sesutės Vėjūnė (kairėje) ir Simona Sidaugaitės lanko Čikagos lituanistinę 
mokykla, šoka tautinius šokius. Audronės Sidaugienės nuotraukoje: 
sesutes po koncerto. 

OT5 

Sunkiais mokslo laiptais 
reikėjo lipti Čikagos litu
anistinės mokyklos (ČLM) 
dešimtokams, kol jie baigė 
mokyklą. Kad tai žinotų mo
kykloje likę devintokai, Ir
mantas Gradzevičius (nuo
traukoje) dešimtokų vardu 
palieka jiems tuos laiptus 
dovanų, kad šie prisimintų, 
kad kopimas | mokslo žinių 
kaina ypa sunkus, tačiau i jį 
Įlipus - gali lengvai atsikvėp
ti. 

ČLM šiais metais baigė 
penkiolika abiturientų, tai 
jau penkioliktoji šios mokyk
los laida. 

2007-2008 mokslo metus 
ČLM pradėjo per 300 moks
leivių. Šiemet pirmą kartą į 
mokyklą atėjo du buvusio 
mūsų mokyklos abituriento 
vaikai. Tad lituanistinės mo
kyklos dar gyvuos. 

Laima Apanavičienė 

Al fy f t tas Oen.un QS 
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Su besišypsančia pelyte į Los Angeles miestą 
Pirmyn į Xll l -tqjq Tautinių šokių šventę! 

ZITA PETKIENE 

Rugpjūčio 12-19 dienomis Dai
navos stovykloje vyko tautinių šokių 
mokytojų kursai, skirti pasiruošti 
ateinančių metų šokių šventei, ren
giamai pirmą sykį Amerikos Vakarų 
pakrantėje, Los Angeles mieste, lie
pos 6 d. Kursantai žaismingai juoka
vo, kad dalyvius iškilmingai priims 
Hollywood „jžymybė" Mickey Mouse 
pelytė, lietuvių laukianti atvykstant 
iš viso pasaulio! 

grupėmis. Pirmadienį prisistatė 
Amerikos Rytų pakrantės grupės; 
antradienį — kalbėjo atstovai iš 
Amerikos Vakarų; ketvirtadienį — 
dalyviai iš Kanados papasakojo apie 
savo veiklą; penktadienį — Amerikos 
Vidurio Vakaruose veikiantys rateliai 
kalbėjo apie save. Buvo puiki proga 
geriau susipažinti su savo kolegomis. 
Pasidalinome šokių mokytojų veiklos 
reikalavimais, sunkumais, džiaugs
mais bei pasiekimais. Kaip visi žino, 
yra didesnių tautinių šokių grupių, 
pvz., Čikagos „Grandis", Toronto 
„Gintaras", Los Angeles „Spindulys" 
bei „Spindulys" iš Lemont miesto, 
bet, teisybę sakant, yra daug daugiau 
mažesnių grupių, kurioms yra sudė
tingiau išsilaikyti; išbarstytos per vi
są pasaulį po nedidelius lietuvių tel
kinius, jos tampa lietuvybės židiniu 
ne tik savo bendruomenėms, bet ir 
platesnei visuomenei. Kaip puiku, 
kad kursų savaitė mokytojams suda
ro galimybę ne tik bendrauti, bet ir 
bendradarbiauti, pasimokyti vienam 
iš kito ir geriau pažinti lietuvių veik
los pasaulį už savo apylinkės ribų! 
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* * * 

Mokomės sudėtingą šokį „Kūgiu-
ką". Ryčio Grybausko nuotr. 

XIII šokių šventės meno vadovės 
pareigas atidžiai eina įžvalgi ir 
energinga Danguolė Varnienė, kuri 
yra ne tik ilgalaikė Los Angeles 
„Spindulio" tautinių šokių grupės 
vadovė, bet ji taip pat pirmininkauja 
Lietuvių tautinių šokių institutui 
(LTSI). Kupina kūrybingumo ir neuž
gesinamo entuziazmo, spindinti ryž
tu bei energija D. Varnienė per savai
tę supažindino stovyklautojus su 
savo būsimos šventės, kurios tema 
„Šokim, trypkim džiaugsmo šokį", 
vizija. 

* * * 
Taigi mes, mokytojai, puolėme 

prie darbo. Nuo ryto ligi vakaro kiek
vieną dieną statėme šokius, mokė
mės, stebėjome, nagrinėjome, aptarė
me ir susipažinome su šventės reper
tuaru, kurį sudaro net 27 įvairaus 
sudėtingumo šokiai, paskirstyti tarp 
jaunučių, jaunių, jaunimo, suau
gusiųjų ir pagyvenusiųjų amžiaus 
grupių. Ačiū visiems dėstytojams, be 
jų nebūtumėme per šešias dienas 
tokio milžiniško darbo atlikę. Dėko
jame Gintarui Grinkevičiui, Liucijai 
Kaminskienei, Nijolei Pupienei, Vi
dai Brazaitytei, Tomui Mikuckiui, Si
gitai Barysienei, Romui Jonušoniui, 
Salomėjai Strižigauskienei, Ritai Ka-
rasiejienei, Rasai Poskočimienei, 
Violetai Fabianovich, Irenai Žukaus
kaitei, Aušrinei Sirvinskienei ir Dan
guolei Varnienei. Be to, rytais man
kštą vedė veteranai mokytojai Gin
taras Grinkevičius ir Romas Jonu-
šonis, jaunesnios kartos mokytojas 
Tomas Mikuckis ir būsimoji mokyto
ja Ramoną Kaminskaitė, kuri ne tik 
patraukė jaunimo dėmesį, bet ir išra
dingais būdais paįvairino pamokas ir 
pakėlė žvalią nuotaiką. Pamokoms 
muzikinę palydą maloniai parūpino 
mokytoja muzikė Rasa Poskočimienė 
ir akordeonininkas Rimas Kasputis. 

Net ir vakaronės buvo turiningai 
suplanuotos: kiekvienas vakaras bu
vo skirtas susipažinti su vadovais ir 

Rugpjūčio 15 d. vietoj vakaronės 
įvyko LTSI narių suvažiavimas, per 
kurį buvo pranešta apie dabartinės 
valdybos veiklą, pristatyti planai XIII 
šokių šventei. Be to, buvo aptarti 
įvairūs Instituto veiklos klausimai. 
Beje, Instituto garbės nariais buvo 
pasiūlyti ir vienbalsiai išrinkti Nijolė 
Pupienė, Stasys Milašius ir Vanda 
Stankienė. Sveikiname! 

Kursus organizavo LTSI valdyba, 
kurią sudaro Danguolė Varnienė 
(pirmininkė), Aldona Zander (vice
pirmininkė), Vida Brazaitytė (sekre
torė), Rėdą Pliurienė (iždininkė) ir 
Rita Karasiejienė (ryšininkė su Lie
tuva). Stovyklos komendantės parei
gas rūpestingai ėjo Vida Brazaitytė. 
Kursų medžiaga buvo išsamiai pa
ruošta ir tvarkingai pristatyta Dan
guolės Varnienės, Lidijos Ringienės, 
Sigitos Barysienės, Tomo Mikuckio, 
Vidos Brazaitytės, Nijolės Pupienės ir 

Vyrai pasistengė - šauniai šoko „Oželi". 

jų talkininkų dėka. Visą savaitę 
ruošiamus šokius filmavo Aldona 
Zander, o Tomas Mikuckis perrašė 
juos į kompaktinę plokštelę; tai žy
miai palengvins mokytojo darbą. 

Virtuvės vedėja Zita Kušiliau-
skienė ir jos padėjėja Milda Tallat-
Kelpšienė nenuvylė, stovyklautojus 
gardžiai maitino kugeliais, kotletais, 
šaltibarščiais bei kitais skanėstais 
(stovyklai pasibaigus, dalis kursų 
lankytojų pastebėjo, kad išvažiuoja 
priaugę svorio). 

* * * 
Kursuose iš viso dalyvavo 64 

stovyklautojai, atstovaujantys 32-
joms tautinių šokių grupėms: iš Ka
nados Toronto ir Hamilton miestų; iš 
Amerikos Rytų buvo atstovaujama 
Philadelphia, Pittsburg, New Haven, 
Hartford, Boston, Baltimore, Wa-
shington DC ir Durham miestams. Iš 
Vidurvakarų dalyvavo ratelių atsto
vai iš Čikagos, Lemont, Woodstock, 
Madison, Cleveland, Detroit ir Kan-
sas City, o iš Vakarų pakrantės atskri
do vadovai iš Seattle, Portland, Los 
Angeles ir San Diego. 

Mokytojams grįžus namo pra
sidėjo jų tikras darbas: metinės veik
los plano sudarymas; naujų šokėjų 

Ryčio Grybausko nuotr. 

pritraukimas; ryšiai su šokėjų šei
momis, bendruomene bei platesne 
visuomene; šokėjų registracija, pasi
ruošimas repeticijoms ir pasirodymų 
statymas; pasiruošimas Šokių šven
tei, o tai paprastai yra gana sudėtin
gas darbas; ryšiai su šventės meno 
vadove; kelionės suorganizavimas; fi
nansiniai rūpesčiai. Ir repeticijos, 
repeticijos, amžinos repeticijos... To
kia mokytojo dalia: nesitikim atosto
gauti, kol nepasibaigs Šokių šventė! 

Dėmesio visi vadovai: regis
tracija XIII Tautinių šokių šventei 
jau prasidėjo! Vienetai, ketinantys 
dalyvauti šventėje, privalo užsireg
istruoti iki š. m. spal io 27 d. 
Kreiptis į Danguolę Varnienę, 3165 
Harmony Place, La Crescenta, CA 
91214, tel. 818 249 7574, ei. paštas: 
spindulys@aol.com. 

Iki pasimatymo ateinančių metų 
liepos mėn. besišypsančios pelytės 
karalystėje! 

Kitame „Draugo" numeryje skai
tykite pokalbį su Lietuvių tautinių 
šokių instituto pirmininke ir 2008 
metų XIII Lietuvių tautinių šokių 
šventės meno vadove Danguole Razu-
tyte-Varniene. 

StowWiauto ja i da ivvavp taut in iu Šokiu mokv to j u kursuose Dainavoje > m njgpjuč '0 ' 2 • 9 •"•< rr-rpis 
D-^vd Ef-zvvier nuotr. 

mailto:spindulys@aol.com
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Nelegalus diplomai — grėsmė 
nacional iniam saugumui 

Kariai neša K. Lozoraičio palaikus. Gedimino Bal tuškos (ELTA) nuotr. 

Parskraidinti K. Lozoraičio pataikas 
Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA) — 

Vėlų antradienio vakarą į Vilniaus 
oro uostą parskraidinti velionio am
basadoriaus Kazio Lozoraičio pa
laikai. Karstas su velionio ambasado
riaus K. Lozoraičio palaikais uždeng
tas Lietuvos vėliava ir išvežtas į Kau
no Vytauto Didžiojo bažnyčią. 

Karstą lydėjo velionio žmona 
Giovanna Lozoraitis, dukra Daina 
Lozoraitis ir Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto Algirdas Saudar
gas. 

Sutikimo ceremonijoje Vilniaus 

oro uoste dalyvavo Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. 

Rugsėjo 19 dieną Vytauto Di
džiojo bažnyčioje su velioniu galėjo 
atsisveikinti visuomenė. 

Velionį pagerbė Lietuvos prezi
dentas V Adamkus, ES parlamento 
narys Vytautas Landsbergis. 

Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čioje Šv. Mišias aukojo Kauno arki
vyskupijos metropolitas Sigitas Tam-
kevičius. 

K. Lozoraitis mirė rugpjūčio 13 
dieną Romoje po sunkios ligos. 

Skurstantys bibliotekininkai 
šaukiasi valstybės pagalbos 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) — 
Įvairias mokslo šakas išmanantys, 
nemažai žinių sukaupę biblioteki
ninkai priversti skursti, tačiau vi
liasi, kad šalies valdžia pagaliau iš
girs jų pagalbos šauksmą ir streikuoti 
nereikės. 

Mažais atlyginimais nepatenkin
ti bibliotekininkai šiomis dienomis 
apie savo padėtį priminė premjerui, 
Seimo pirmininkui, keturiems minis
trams ir lygių galimybių kontrolierei, 
rašo dienraštis „Lietuvos žinios". 
Reikalavimą pagaliau deramai atly
ginti už darbą išsiuntė įvairių šalies 
bibliotekų atstovai. 

„Vis dar laukiame atsakymo. Vi
liamės, kad mūsų reikalavimai bus 
patenkinti, tad jokių kardinalių prie
monių imtis nereikės", — sakė Lie
tuvos nacionalinės M. Mažvydo bib
liotekos darbuotojų profesinės sąjun
gos komiteto narė Rasa Grušnienė. 

Panevėžio rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė Rūta 
Bagdonienė priminė, kad biblioteki
ninkai bruzda ne pirmą kartą. Prieš 
kelerius metus buvo surengta žvake
lių deginimo akcija, kuria norėta pa
brėžti, jog be deramo atlyginimo bib
liotekininkui užkertamas kelias būti 
šviesos nešėju. Tąkart pasiekta, kad 
algos padidintos šimtu litų. 

,,Per tris pastaruosius mėnesius 
iš mano vadovaujamos bibliotekos 

išėjo dvi bibliotekininkės, turinčios 
aukštąjį išsilavinimą, trečios atleidi
mo dokumentus tvarkau šiandien. 
Norą išeiti iš darbo pareiškė vienas 
darbininkas ir kompiuterininkas. Pa
mainos nė vienam jų neturiu", — 
guodėsi R. Bagdonienė. 

Direktorė atkreipė dėmesį, kad 
pastaruoju metu biblioteka pagal 
tarptautinius projektus gavo nema
žai kompiuterinės įrangos. J a ne
trukus nebus kam dirbti. 

Panevėžio kolegijos bibliotekai 
vadovaujanti Vilija Raubienė uždirba 
kiek daugiau nei tūkstantį litų. Jos 
pavaldinių atlyginimas su priedais už 
papildomus darbus — per septynis 
šimtus litų. 

„Pastaraisiais metais biblioteką 
paliko dvi aukštąjį išsilavinimą tu
rinčios darbuotojos. Mes neišgyvena
me iš atlyginimo", — teigė V Rau
bienė. 

Vieną mažiausių atlyginimų Lie
tuvoje gauna ne tik kaimuose ar švie
timo įstaigose įsikūrusių bibliotekų, 
bet ir šalies nacionalinių bibliotekų 
darbuotojai. Vidutinis nacionalinį 
statusą turinčių bibliotekų biblio
tekininkų atlyginimas —1,000 litų. 
Tai patvirtino Lietuvos nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos profesinės 
sąjungos komiteto narė Renata 
Grušnienė. 

* Po sekmadieni Ispanijoje 
pasibaigusio Europos krepšinio 
čempionato Tarptautinė krepši
n i o federacija (FIBA) paskelbė 
naują vyrų komandų vertinimą, ku
riame Lietuvos rinktinė ir toliau lie
ka penktoje vietoje tarp 73-jų pami
nėtų komandų. Bronzos medalius iš
kovoję Lietuvos krepšininkai papildė 
savo taupyklę 16 taškų ir turi 486 
taškus bei iki 48-ių taškų sumažino 

atsilikimą nuo nesėkmę Senojo že
myno pirmenybėse patyrusių serbų, 
kurie lieka ketvirti. 

* Azerbaidžano s o s t i n ė j e 
vykstančiose planetos graikų-ro
mėnų imtynių pirmenybėse si
dabro medali svorio kategorijoje iki 
96 kg (43 dalyviai) iškovojo bei ke
lialapi į 2008 metų Beidžingo vasaros 
olimpines žaidynes pelnė Mindaugas 
Ežerskis. 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) — 
Nelegalūs diplomai, įgyti nelegalioje 
aukštojoje mokykloje, kelia grėsmę 
Lietuvos nacionaliniam saugumui, 
nes šių mokyklų absolventai siekia 
dirbti valstybės tarnyboje ir gali tapti 
priklausomi nuo užsienio valstybių 
specialiųjų tarnybų. 

Tokią išvadą padarė trečiadienį 
posėdžiavę Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto (SMKK) nariai 
kartu su atstovais iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM). 

„Susirūpinimą mums kelia tai, 
kad Lietuvoje yra nelegalių aukštųjų 
mokyklų, kurios veikia butuose arba 
pogrindinėmis 'garažo' sąlygomis. 
Problema ta, jog neteisėtai studijavęs 
ir diplomą gavęs absolventas paskui 
bando įsidarbinti valstybės tarnybo
je", — aiškino SMKK pirmininkas 
Virginijus Domarkas. 

Anot jo, asmenys, nelegaliai įgiję 
diplomą neteisėtai Lietuvoje veikian
čiame užsienio valstybės universitete 
ar jo padalinyje, gali tapti priklauso
mi nuo turimos informacijos apie 
juos, o tuo, V Domarko teigimu, gali 

pasinaudoti užsienio valstybių „ne
gerosios" tarnybos. 

Studijų kokybės vertinimo cen
tro (SKVC) direktorius Eugenijus 
Stumbrys posėdžio dalyviams pasa
kojo apie įvykį, kai asmuo Baltaru
sijos universitete per 30 dienų išsilai
kė 90 egzaminų. 

Lietuva nėra išdavusi leidimo 
veikti jokiam Rusijos universitetui, 
tačiau per pastaruosius penkerius 
metus net 500 Lietuvos piliečių krei
pėsi į centrą prašydami pripažinti jų 
Rusijos ar Baltarusijos aukštosiose 
mokyklose įgytą išsilavinimą. 

„Žmonės neįgyja kompetencijų, 
negali normaliai dirbti — čia proble
ma", — teigė V Domarkas. 

Anot jo, komitetas nutarė kreip
tis į Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetą (NSGK), kad šis 
užsiimtų šiuo reikalu. 

„Taip pat informuosime Specia
liųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Vals
tybės saugumo departamentą (VSD), 
norime atkreipti dėmesį, jog proble
ma egzistuoja", — aiškino V Domar
kas. 

Seimo opozicija vienijasi 
Atkelta iš 1 psl. 
visas frakcijas tartis dėl konkrečių 
įstatymų projektų, bet į tai sureagavo 
tik „darbiečiai" ir liberalai. Jų neten
kino ir valdančiosios mažumos pa
rengta rudens sesijos darbų progra
ma. Kaip žinoma, antradienį Seimas 
ją grąžino tobulinti. 

Nors, planuojama, tokie susitiki
mai vyks ir toliau, galbūt pritrau
kiant kitas opozicijos partijas - bet, 
apie „politinį suartėjimą" nekalba
ma, tikina A. Kubilius. 

Liberalsąjūdiečiai nori artėti su 
konservatoriais 

Liberalsąjūdiečių vadovas R Auš-
trevičius neslepia, kad tokius susiti
kimus mato kaip galimybę užmegzti 
„tampresnius ryšius" su konservato
riais. 

„Neatmetu galimybės, kad Libe
ralų sąjūdis ir konservatoriai gali kal
bėtis ir gilesnėmis temomis. Mūsų 
supratimas daugeliu klausimu yra 
artimas", - svarstė P Austrevičius. 

Paklaustas apie galimą vieniji
mąsi prieš rinkimus į Seimą, poli
tikas teigė taip toli nežiūrįs. „Bet jei 

matysime, kad mūsų požiūriai leidžia 
konstruoti bendradarbiavimą ir to
liau, tai yra geras pagrindas tai dary
ti", — dėstė jis. 

Valdantiesiems būsią naudinga, 
jei opozicija bandys vienodinti savo 
nuomones dėl, jų nuomone, svar
biausių įstatymų projektų. 

„Politinės jėgos yra skirtingos, 
tad daugiau kalbama apie bendradar
biavimą Seimo posėdžių salėje, nei 
visų trijų partijų. Susitikimuose 
paaiškės pozicijos, bus siekiama 
paramos, kad svarbūs klausimai būtų 
sprendžiami kuo greičiau, kad jie 
lengviau patektų į Seimo darbot
varkę ir būtų pasiekta rezultato", — 
dėstė P Austre vičius. 

Konservatorių, „darbiečių" bei 
liberalsąjūdiečių frakcijos Seime šiuo 
metu turi 58 parlamentarų balsus iš 
140-ies. 

Valdančiosios socialdemokratų, 
valstiečių liaudininkų bei liberalcen-
tristų frakcijos - 60 balsų. Jei prie jų 
prisidėtų socialliberalai - valdančioji 
koalicija turėtų 71 mandatą. 

Londone žuvo trys lietuviai 
Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) — 

Praėjusį šeštadienį Londone auto
avarijoje žuvo trys jaunuoliai iš Lie
tuvos. Lietuvių automobilis atsi
trenkė į stovintį autobusą, kuriame 
buvo ir Lietuvos konsulato darbuoto
jų, praneša Lietuvos radijas. 

Trys automobiliu važiavę jau
nuoliai žuvo, vienas sunkiai sužeistas 
ir gydomas ligoninėje. Lietuvos kon
sule Didžiojoje Britanijoje Rasma Ra
moškaitė sako, kad sužeistojo būklė 
stabili, rimtas pavojus gyvybei negre
sia. 

„Antradienį ambasada gavo ofi
cialios Jungtinės Karalystės pareigū
nų informacijos apie autoįvykį, kad 
būtent šeštadienio naktį, apie 10.30 
vai. vietos laiku, įvyko avarija, kurios 
metu į stovintį autobusą atsitrenkė 
automobilis. 

Kauniečiai Mindaugas, Aurimas 
I ir Vytautas žuvo įvykio vietoje. Ket-
i virtas vaikinas buvo sužalotas ir nu

gabentas į vieną Rytų Londono ligo

ninę. 
Plačiau įvykį komentuoti Jung

tinės Karalystės pareigūnai atsisako, 
nes dar nėra atliktas detalus nelai
mės tyrimas", - teigė Lietuvos konsu
le Didžiojoje Britanijoje R. Ramoš
kaitė. 

Savo ruožtu karas Lietuvos ke
liuose nesiliauja, o vilčių, kad jis grei
tai baigsis, su kiekvienu nauju pra
nešimu apie eismo nelaimes vis ma
žėja. 

Užjaučiant eismo įvykiuose žu
vusių ir sužeistųjų artimuosius tenka 
liūdnai konstatuoti faktą, kad tokia 
tragiška padėtis vargu ar gali pa
sikeisti per dieną. Situacijos nepa
gerins skambios akcijos ar laikini va
jai. Būtinos nuoseklios, ilgą laiką tai
komos kompleksinės priemonės. Ti
kėtis greitų pokyčių sunku dar ir 
todėl, kad tenka spręsti su žmogiš
kuoju veiksniu bei tarpusavio ben
dravimo kultūra susijusias proble
mas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Kova dėl protų: ES rengiasi įvesti 
„mėlynąsias korteles" 

„Mėlynosios kortelės" bus kuriamos JAV „žaliųjų kortelių" pavyzdžiu. 

Briuselis, rugsėjo 19 d. (Bal-
sas.lt) — Pasitelkusi „Blue Card" 
korteles Europos Sąjunga ketina pri
sivilioti į savo darbo rinką 2 mln. kva
lifikuotų darbuotojų, praneša Vokie
tijos dienraštis „Die Welt". 

Į ES darbo ieškoti veržiasi beveik 
išimtinai nekvalifikuoti darbininkai, 
tačiau netrukus situacija turėtų pa
sikeisti. Už justiciją atsakingas Eu
ropos Komisijos komisaras Franco 
Frattini, pasitelkęs vadinamąsias 
„mėlynąsias korteles", analogiškas 
JAV galiojančioms „žaliosioms korte
lėms", nori pritraukti į ES šalis kva
lifikuotą darbo jėgą. Europos Komi
sijos manymu labiausiai tokių dar
buotojų trūksta Vokietijai. 

85 proc. žmonių, Europoje ieš
kančių savo naujosios tėvynės, neturi 
išsilavinimo. Tuo tarpu pusė į JAV at
vykstančių imigrantų turi gerą kvali
fikaciją, rašo „Die Welt". Toks kon
trastas eurokomisarui F. Frattini ke
lia susirūpinimą, todėl jis ragina keis
ti įsitvirtinusį požiūrį į darbo jėgą iš 
užsienio. Jo teigimu ES neturi ver
tinti imigrantų kaip naštos, priešin
gai - privalo skatinti kvalifikuotos 
darbo jėgos srautą. 

F. Frattini tai pareiškė atvykęs į 

Portugaliją. Eurokomisaras siūlo 
įvesti vadinamąją „Blue Card" - JAV 
galiojančiai „Green Card" kortelei 
analogišką dokumentą, suteikiantį 
užsieniečiams teisę laikinai gyventi 
Europos Sąjungoje. 

Likus kelioms dienoms iki ES ša
lių teisingumo ir vidaus reikalų mi
nistrų susitikimo Fratt ini bendrais 
bruožais apibūdino, kaip Europos 
Komisija įsivaizduoja daug ginčų ke
liančią Europos imigracinę politiką. 
Eurokomisaras dideles viltis sieja su 
sparčia į ES atvykstantiems studen
tams ir specialistams, galintiems pa
tvirtinti, kad yra įdarbinti, taikoma 
imigracijos procedūra. Fratt ini rei
kalauja, kad asmenys, turintys gerą 
išsilavinimą, atvykę dirbti į ES tu
rėtų pretenduoti į didesnį nei mini
malų ES šalyse nustatytą atlyginimą. 

Tie, kurie tur i „mėlynąsias kor
teles", atvykę į ES gaus galimybę nuo 
2 iki 3 metų dirbti toje ES šalyje, į ku
rią pirmiausia atvažiavo. Po to bus 
galima ne tik pratęsti „mėlynosios 
kortelės" galiojimą, bet ir persikelti į 
kitą ES šalį. Konkrečius pasiūlymus 
dėl būsimojo „mėlynosios kortelės" 
įstatymo Fratt ini planuoja pateikti 
spalio 23 dieną, rašo „Die Welt". 

Zirinovskij išpranašavo Britanijai galą 
Maskva, rugsėjo 19 d. (BNS) — 

Triukšmingais skandalais garsėjantis 
Valstybės Dūmos pirmininko pava
duotojas Vladimir Zirinovskij antra
dienį spaudos konferencijoje Mask
voje tūžmingai užsipuolė „Amerikos 
balso" Maskvos biuro vadovą Peter 
Fedynsky remdamasi spauda. 

Nacionalistinės Rusijos liberalų 
demokratų partijos (RLDP) vadovo 
susierzinimą sukėlė žurnalisto klau
simas, skirtas Andrėj Lugovoj, kuris 
yra trečiasis liberalų demokratų rin
kimų sąraše ir kuris Britanijoje vadi
namas pagrindiniu įtariamuoju nu
nuodijus buvusį specialiųjų tarnybų 
darbuotoją Aleksandr Litvinenko. 

„Britanija neturi jokio juridinio 
pagrindo ir jokio moralinio autoriteto 
pateikti kokius nors reikalavimus 
mūsų šaliai dėl Andrėj Lugovoj. Jūs 
mums neišduodate asmenų, kurių 
nusikaltimai įrodyti, visa medžiaga 
perduota, ir jūs neišduodate jų dėl po
litinių priežasčių. Jūs dangstote ten 
sukčius, Londonas tapo pasauline va
gių lindyne", — piktai pareiškė 
RLDP vadovas . 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) įspėjo Ka

nadą, jog gali įvesti vizas jos pilie
čiams, jei Ottawa nepanaikins vizų 
reikalavimų bent jau dviejų valsty
bių, neseniai įstojusių į ES, pilie
čiams. ES šalys pasirašiusios abipu
sius susitarimus su kitomis valstybė
mis, panaikinančius vizų reikalavi
mus, tačiau Kanada pakeitė regla
mentą ir dabar aštuonių Rytų Eu
ropos šalių piliečiai į šalį įvažiuoti ga
li tik su vizomis. Kalbama apie Bul
gariją, Rumuniją, Čekiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją, Vengriją ir Slova
kiją. ES teisingumo ir saugumo ko
misaras Franco Frattini patikino, 
kad „būtinai bus diskutuojama dėl 
vizų Kanados piliečiams", bet pri
dūrė, jog dar per anksti spręsti, „ar 
bus būtina taikyti tokias abipuses 
priemones". 

PARYŽIUS 
Prancūzijos gynybos ministras 

Herve Morin trečiadienį teigė, kad 
Prancūzija neturi karinių planų ata
kuoti Irano branduolinius objektus, 
nepaisant užsienio reikalų ministro 
perspėjimo ruoštis galimam karui. H. 

; Morin sakė, kad kalbos apie artėjantį 
konfliktą yra „fantazija". Prancūzi-

I jos užsienio reikalų ministras Ber-
nard Kouchner savaitgalį sukėlė dip
lomatinę kontroversiją, kai pareiškė, 
kad pasaulis turėtų ruoštis galimam 
„karui" dėl Irano atsisakymo nu
traukti urano sodrinimą, kuris, kaip 
mano dauguma Vakarų valstybių, 
skirtas atominei bombai pasigaminti. 

MINSKAS 
Baltarusija gali sudaryti konkor

datą (pasaulietinės ir dvasinės vai-
džios vyriausybių sutartį) su Šven
tuoju Sostu. Kad svarstomas tokios 
sutarties projektas, pranešė Baltaru
sijos Ministrų Tarybos Religijų ir 
tautybių reikalų tarybos įgaliotinis 
Leonid Guliako. Įgaliotinio biuro pa
reigūnai atsisakė toliau komentuoti 
šį klausimą, remdamiesi informacijos 
stoka, bet pranešė, kad netrukus Bal
tarusijos vicepremjeras Aleksandr 

Kosinec susitiks su pagrindinių kon
fesijų vadovais, ir susitikime „galbūt 
bus paskelbta tai, apie ką kalbėjo L. 
Guliako". 

VARŠUVA 
Lenkijos kairiųjų vadovai, tarp 

jų buvęs prezidentas, o dabar koalici
jos „Kairieji ir Demokratai" (KiD) 
vadovas Aleksandr Kwasniewski, 
reiškia nepasitenkinimą savo dabar
tine spauda ir norėtų leisti naują 
laikraštį. „Kairieji nusigręžia nuo 
savo dienraščio 'Trybuna', nes Alek
sandr Kwasniewski nenori, jog koali
cija būtų siejama su susikompromita
vusiais Kairiųjų demokratų sąjungos 
veteranais", — rašo dienraštis 
„Dziennik". Bendrovė, atsakinga už 
KiD rinkimų kampaniją, pasiūlė už
daryti „Trybuna" ir kairiosios pa
kraipos savaitraštį „Przeglad", o jų 
vietoje pradėti leisti naują kairiųjų 
dienraštį. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice trečiadienį pareiškė no
rinti, kad tarptautinė konferencija, 
kuri ši rudenį bus surengta siekiant 
pastūmėti priekin palestiniečių ir Iz
raelio konflikto taikaus sureguliavi
mo reikalą, būtų „rimta ir esminga". 
„Sis susitikimas turi esmingai pa
remti šalių veiklą ir pastangas kaip 
įmanoma greičiau padėti pamatus 
deryboms dėl palestiniečių valsty
bės", — sakė ji žurnalistams lėktuve, 
kuriuo skrido į Artimuosius Rytus. 
„Manau, kad visi tikisi, kad susitiki
mas bus rimtas ir esmingas. Manau, 
jog visi tikisi, kad jame bus aptarti 
kritiški klausimai", — sakė C. Rice. 

ARTIMIEJI RYTAI 

Po to V Zirinovskij priminė inci
dentą London Heathrow oro uoste, 
kur jis, būdamas turistinėje kelionė
je, buvo sulaikytas dvi valandas, nors 
ir turėjo diplomato pasą. 

Sis atsiminimas politiką visiškai 
išvedė iš pusiausvyros: „Jūs jau su-
įžūlėjote, begėdžiai — mane, Vals
tybės Dūmos pirmininko pavaduoto
ją, dvi valandas laikėte už tvoros, — 
šaukė RLDP vadovas. — Ir jums už
tenka sąžinės pateikti dar kažkokius 
reikalavimus. J ū s savo kamerą pasi
imkite ir nešdinkitės lauk iš čia". 

Savo 10 minučių kalboje Dūmos 
pirmininko pavaduotojas pr iminė 
Britanijai viską — ir Spalio revoliuci
ją, ir antrąjį frontą Antrajame pasau
liniame kare, ir šnipinėjimo skanda
lus. 

Baigęs riksmų tiradą, išeidamas 
iš spaudos konferencijos RLDP vado
vas dar pridėjo: „Rusijoje viskas bus 
tylu ir gerai, o Britanija netrukus at
sidurs po vandeniu. Visi galvijai pas 
jus jau išdvėsė — jūs net gyvulių ne
galite laikyti." 

A TLANTIC 

BAGDADAS 
JAV pareigūnams trečiadienį 

buvo uždrausta keliauti žeme už 
įtvirtintos Bagdado „žaliosios zonos" 
ribų, būgštaujant dėl galimų atakų. 
Toks sprendimas buvo paskelbtas 
tuo metu, kai Washington ieško bū
dų, kaip užglaistyti žalą, padarytą 
sekmadienio incidento, kai JAV am
basados darbuotojus lydėjusiems pri
vačios apsaugos kompanijos „Black-
water" apsaugininkams paleidus 
ugnį, žuvo dešimt žmonių. 

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

Ocea, wm@m. 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis 

t 
Kroviniu gabenimas 

| lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

"T 
t. wm 

""""""l Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio safis 

Air Frelgftt y 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. \ s 

Sm8il Packa TruckfociJs 
Smukiu siuntiniu siuntimas bei 
p- statymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Ttl. 1 708599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 

http://sas.lt
http://www.atlanticexpfesscofp.com
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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

www.plbe.org 

Baigėsi vienas vajus 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

(PLB) valdybos pirmininkė pavasarį 
paprašė, o Pasaulio "Lietuvių Bend
ruomenės fondas (PLBF) vasaros mė
nesiais surengė specialų vajų paremti 
PLB valdybos veiklą, „Pasaulio lietu
vio" leidimą, PLB atstovybę Lietu
voje ir kitus PLB projektus. Džiugu, 
kad 133 dosnūs lietuviai, nuoširdūs 
lietuviškos veiklos rėmėjai, ir devy-

- nios darbščios JAV LB apylinkių ar 
apygardų valdybos atsiuntė savo 
aukas. Iki 2007 rugsėjo 15 d. iš viso 
buvo gauta 9,830.45 JAV dol. suma 
Visiems PLB rėmėjams jau buvo 
išsiųsti kvitai su padėkos laiškais ir 
maža dovanėle. 

Vajaus metu išsiuntėme laiškus 
asmenims ir JAV Lietuvių Bendruo
menės apylinkių bei apygardų pirmi
ninkams. Juose buvo trumpas PLB 
valdybos pirmininkės Reginos Naru-
šienės kreipimasis į tautiečius ir JAV 
LB Krašto valdybos pirmininko Vyto 
Maciūno prašymas, kad JAV LB gyve
nantys LB rėmėjai paremtų PLB val
dybos veiklą. Daug vokų grįžo atgal 
nepasiekę adresatų: vieni mirę; kiti, 
pakeitę adresą, "nepaliko naujo ir t.t. 
Taip pat išsiuntėme daug ir elektro
ninių pašto laiškų. 

Visą šio vajaus darbą (laiškų ir 
vokų spausdinimą, adresų surinkimą, 
laiškų sudėjimą į vokus, adresų užra
šymą, pašto ženklų klijavimą, išsiun
timą, žinias ir straipsnius spaudai, 
kvitų ir padėkos laiškų parašymą bei 
išsiuntimą, vajaus reklamą ir pan.) 
savanoriškai, be jokio atlyginimo atli
ko trys PLB fondo valdybos darbuo
tojai su savo šeimų nariais iš Grand 
Rapids. 

Skaitytojams gali būti jdomi kai 
kuri vajaus statistika. Pavyzdžiui, 
apie 1,500 laiškų buvo išsiųsta vokuo
se, o elektroniniu paštu - apie 500. 
Apie 12 proc. grįžo atgal kaip blogi 
adresai (mirė ar pasikeitė adresas). 
Apie 9 proc. (141 vokas) sugrįžo su 
aukomis nuo 2 dol. iki 1,000 dol. Apie 
79 proc. neatsiliepė. (Prieš 10 metų 
ar daugiau paprastai grįždavo apie 7 
proc. - 10 proc. vokų su aukomis, bet 
tada išsiųsdavome apie 6,000-8,000 
laiškų, nes turėjome daugiau rėmėjų 
adresų. Bet iki dabar daugelis iš jų 
mirė, kiti išsikėlė kitur gyventi. Da
bar labai sunku surasti naujų rėmėjų, 
nes lietuvių organizacijos viena kitai 
neduoda, jų adresų, o saugoja juos, o 
jaunoji karta ir naujai atvykstantieji 
neskuba savanoriškai aukoti. 

Didžiausia padėka yra visiems 
aukotojams, kurie konkrečia finansi
ne parama rėmė ir remia ne tik PLB 
veiklą, bet ir kitus lietuvybės išlaiky
mo darbus. Dėkojame šiems šio va
jaus rėmėjams, iki 2007 m. rugsėjo 15 
d. atsiuntusiems savo aukas: 

1,000 dol . Lapatinskas, Vytau
tas, Seattle, WA; Rašys, I., Cambrid-
ge, MA. 

500 dol. Marks, Janina Monku-
tė, Chicago, IL. 

200 dol. Brazdžionis, Algis, Wa-
terbury, CT; Draugelis, Arūnas & Ire
na, Lemont, IL; Šumskienė, Nemira, 
Chicago, IL; Vilutis, Marija, Saint Pe-
tersburg, FL. 

150 dol. JAV LB Brooklyn/Que-

ens apylinkė, pirm. Vida Jankauskie
nė, Woodhaven, NY; Prunskis, Jonas 
MD & Terri, Barrington Hills, IL. 

100 dol. Bieliauskas, PhD, Vy
tautas, Cincinnati, OH; Bogušas, 
Teklė, South Boston, MA; Bražėnas, 
MD, Nijolė, Sparkill, NY; Jankaus
kienė, Vida, VVoodhaven, NY; JAV LB 
Detroit apylinkė, pirm. Algis Rugie
nius, ižd. Jūratė Maier, Milford, MI; 
JAV LB Manhattan apylinkė, pirm. 
Laima Sileikytė-Hood, New York, NY; 
JAV LB Michigan apygarda, pirm. 
Liuda Rugienienė, Bloomfield Hills, 
MI; JAV LB St Petersburg apylinkė, 
pirm. Vida Meiluvienė, ižd. Loreta 
Kynienė Saint Petersburg, FL; JAV 
LB San Diego apylinkė, pirm. Regina 
Lisauskienė, ižd. Maria Burggren, 
Encinitas, CA; Karaitis, Victoria, 
Union Pier, MI; Kašubą, MD Vida, 
Moon Township, PA; Koncė MD, Al
vydas, San Francisco, CA; Lajukas, 
Julia, Belleville, ON, Kanada; Lukas, 
Algis & Dalė, Silver Spring, MD; 
Maskaliūnas, Leo, Palos Heights, IL; 

• Naureckas, Vilimas, Branchburg, NJ; 
Noreikienė, Marija, Putnam, CT; 
Pautienienė, Stasė, Los Angeles, CA; 
Radvenis, Egidijus N & Vida M, Glen-
dale, CA; Rugienius, Vitas, Livonia, 
MI; Skrupskelis, Enata, Chicago, IL; 
Staniškis, Džiugas, Macedonia, OH; 
Stankūnas, Jonas & Giedrė, Cos Cob, 
CT; Stasiulienė, Konstancija, Le
mont, IL; Šernas, G. M., Tierra 
Verde, FL; Tautvydas, Kęstutis & 
Birutė, Greenbank, WA. 

65 dol. Klosis, VValter, Glendale, 
NY. 

60 dol. Keblys, PhD, Kęstutis, 
Baton Rouge, LA. 

50 dol . Ambrozaitis, MD, Kazys, 
Chesterton, IN; Andriukaitis, Bruno 
P, Forest Park, IL; Bagdonas, Vanda, 
Daytona Beach, FL; Balbata, Adelai-
da, St. Petersburg, FL; Bartys, Aud
ronė, Sun City, AZ; Bimbiris, Alfon
sas, Boise, ID; Bitėnas, Rimantas, 
VVatchung, NJ; Bučmys, Gediminas 
& Vida, Cleveland, OH; Budrys, An
tanas & Jūratė, Chicago, IL; Cesna-
vičius, Ramutė & Algirdas, Richmond 
Hill, NY; Damašius, Gediminas & Si
gita, Libertyville, IL; Dirda, Petras, 
Oak Lawn, IL; Domanskis, Rimas 
&Vanda, VVestern Springs, IL; JAV 
LB Cape Cod apylinkė, pirm. Regina 
Petrutienė, ižd. Algimantas Gustai
tis, Mashpee, MA, JAV LB Grand 
Rapids apylinkė, pirm. Sigilė Savuky-
naitė Conway, Grand Rapids, MI; 
JAV LB San Francisco apylinkė, ižd. 
Algis Ratnikas, Daly City, CA; Jelio-
nienė, Sofija, Darien, IL; Jonaitis, Vy
tautas, Grand Rapids, MI; Kaunas, 
Dr. FV, VVestchester, IL; Kazlauskas, 
Regina, Lemont, IL; Kiršteinas, Rai
mundas, Rochester, NY; Klementa-
vičius, Ričardas, Gulf Breeze, FL, 
Klevas, Sofija, Richmond Hill, NY; 
Kriaučiūnas, PhD, Romualdas, Lan-
sing, MI; Ląstas, Sofija, Grand Ra
pids, MI; Liubinskas Jr, Daila & Juo
zas, Oak Lawn, II; Masaitis, Antanas 
& Žibutė, Delran, NJ; Matusaitis, 
Vita & V J., Livingston, NJ; , Milu
kas, Viktoras & Leokadija, Plainview, 
NY; Nitecki, Danutė, Berkeley, CA; 
Norvilą, Kostas, Brooklyn, NY; Pao-

vienė, Veronika, Grand Rapids, MI; 
Paškoniai, Danutė & Kazys, East-
lake, OH; Plečkaitis, Vladas & Gra
žina, Richmond Heights, OH; Poli-
kaitis, Antanas & Dalilė, Westlake 
Village, CA; Preikštas Petrulis, Dr 
Birutė, Daytona Beach, FL; Prūsas, 
Zenonas, Chillicothe, OH; Pūkštys, 
Romanas, Palos Hills, IL; Puškorie-
nė, Marytė, Cleveland, OH; Reškevi-
čius, Albinas & Gražina, Omaha, NE; 
Rugienienė, Liuda, Bloomfield Hills, 
MI; Sirusas, Gražina, Flemington, 
NJ; Udrys, Narimantas & Janina, 
Farmington Hills, MI; Vaišvila, Stasė, 
Oak Lawn, IL; Vai, Vito & Regina, 
Oak Brook, IL; Valavičius, Antanas 
& Viktoria, Chicago, IL; Viesulas, Jū
ra, Rockville, MD; Vilkas, Eugenijus, 
Valencia, CA; Žibąs, Jūratė , New 
York, NY. 

45 dol. Razma, Kazys & Danuta, 
VVestchester, IL; 

40 dol. Kamantas, Vytautas & 
Gražina, Grand Rapids, MI. 

30 dol. Ivaškienė, Gintarė, Mon-
roe, CT; Lintakas, Birutė, Oak Lawn, 
IL; Majauskas, Kazys & Elena, Chi
cago, IL; Pračkaila, Mindaugas, North 
Riverside, IL; Sinkus, Vladas, Le
mont, IL; Vengianskas, Emilija, La-
keside, MI. 

25 dol . Aukštuolis, Genevieve, 
Richmond Heights, OH; Bačanskas, 
Kazys & Birutė, Dorchester, MA; Bi-
gelis, Agnės, Three Oaks, MI; Bige-
lis, Ramūnas, Congers, NY; Gečys, 
Algimantas & Teresė, Huntington 
Valley, PA; Gruzdys, Vitoldas, Euclid, 
OH; Karas, Arvydas, Darien, IL; 
Kenter, Gražina, Danbury, CT; Kro-
kys, Juzė & Bronius, Philadelphia, 
PA; Krutulis, Severinas & Lucia, Da
rien, IL; Navikauskas, Algis, Brook-
field, CT; Norvilas, PhD, Algis, Oak 
Lawn, IL; Petronis, Mykolas, Missi-
ssauga, ON, Kanada; Raškauskas, 
Peter J., South Boston, MA; Ross, 
Irena, Toronto, ON, Kanada; Šalčiū-
nas, Vincas & Ona, Palm Beach Gar-
dens, FL; Skridulis, Antanas, Dayto
na Beach, FL; Snarskis, Regina, Day
tona Beach, FL; Stonys, Dalia Brie-
dytė, West Bloomfield, MI; Tomkutė, 
Milda, San Diego, CA; Vaškelis, Pri
ma, St. Pete Beach, FL; Vasys, Jonas, 
Dedham, MA; Zavistauskas, Laima, 
Naperville, IL. 

20 dol . Čampė, Dr Kazimieras 
& Diana, Edgevvater, MD; Čepas, 
Henrikas, Medford, MA; Daugėla, 
Jonas & Juzė, Ormond Beach, FL; 

Dumčius, R, Windsor, ON, Kanada; 
Gerulaitis, Jurgis, Allen Park, MI; 
Jasėnas, Maria, Medford, NJ; Jaz
butis, Anatolė, Loveland, CO; Karo
sas, Povilas, New Britain, CT; Kati
liškienė, Zinaida, Lemont, IL; Kava
liūnas, Jonas, Beverly Shores, IN; 
Mažeika, Vaclovas & Vanda, Park 
Ridge, I; Paužuolis, Antanas & Emi
lija, Chicago, IL; Petrikaitė, Marga
rita, South Pasadena, FL; Pleirys, 
Jonas & Valeria, Chicago, IL; Smilga, 
Aleksas, Chicago, IL; Uzas, Donatas, 
Maspeth, NY; Vashkys, Sofija, Saint 
Petersburg, FL; Židžiūnas, Vladas, 
Bethlehem, PA 

15 dol. Jodvvalis, John, Riversi
de, IL. 

10 dol . Černis, Kęstutis & Izol
da, West Bloomfield, MI; Paulius, 
Romaną, Montague, MI. 

8.45 dol. Kligys, Stasys, Jeffer-
son, GA. 

5 dol . Sadonis, Emilia, Jersey 
City, NJ; Žebertavičius, Vincas, New-
port, MI. 

2 do l . Ječius, Kęstutis , Villa 
Park, IL. 

PLB fondas jau 28 metus (nuo 
1979 m. kovo 30 d.) veikia ir telkia lė
šas kada buvo įregistruotas Illinois 
valstijoje kaip pelno nesiekianti kor
poracija, turinti pagal US IRS 501 (c) 
(3) straipsnį tam tikras teises, atsa
komybes ir privilegijas. Papildomai 
PLB fondas yra įregistruotas Michi
gan valstijoje, nes jo pagrindiniai dar
bai atliekami šioje valstijoje, todėl 
Fondo veiklą tikrina net dviejų vals
tijų įstaigos. Fondui duotas aukas rė
mėjai gali nurašyti nuo JAV federali-
nių pajamų mokesčių. Visi aukotojai 
gauna kvitus. Šiuo metu PLB fonde 
yra 22-jų remiamų projektų sąskaitos 
arba fondeliai, kurie įsteigti lietuvybę 
išlaikyti, lietuviams išeivijoje ar 
Lietuvoje padėti, studentams stipen
dijas duoti. Informaciją apie PLB fon
dą galima gauti kreipiantis elektro
niniu paštu: p l b f o n d a s @ a o l . c o m 
arba paprastu paštu žemiau nurody
tu adresu. 

Kviečiame jungtis į PLB fondo 
rėmėjus. Prašome čekius rašyti ir 
siųsti Lithuanian VVorld Community 
Foundation , PO Box 140796, Grand 
Rapids, MI 49514-0796. 

PLB fondo valdyba: 
V y t a u t a s K a m a n t a s . 

J u o z a s L u k a s , 
J o n a s T r e š k a , J r 

• - • ' • . • ' • • ' • . - " . • " T - " ' : • : • • - ; , : . • . • • • • • • " • ' < < 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

Skelbimai 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

ASSISTANT LAB MANACER 
CHEMISTRY/SCIENCE 

B A C K G R O U N D 
FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 

P H O N E 6 3 0 - 2 5 7 - 9 8 2 2 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VIDA M. tgr 
SAKEVICIUS RKSintVTIAL 

RROKFRACt 

Real E s t a t e C o n s u l t a n t 

Neki lno jamojo tur to 
p i rk imas, pardauimas 

708 889-2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Skelbimų skyriaus 
te l . 1 -773-S8S9SOO 

http://www.plbe.org
mailto:plbfondas@aol.com
http://www.draugas.org
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Uolos, opalai ir kupranugariai 
(Žvilgsnis [ seniausio žemyno vidurį) 

NIĮOLĖ lANKOTl 
Nr.3 

Flinders Rangės ir Matthevv 
Flinders 

Vynais prisivaišinę, keliaujam to
liau pro Flinders kalnagūbrius. Kiek 
akis užmato — seniausiojo žemyno 
seniausių kalnų aptrupėjusios virti
nės, žalsvi, išdirbti laukai ir avys, 
avys, avys ir milijonai druskos krūmų 
kamuolių. 

Linda pasakoja apie garsųjį Aust
ralijos tyrinėtoją Matthew Flinders. 
Nors mano bendrakeleiviai snūdu
riuoja (veikia jėzuitų vynas?), bet aš, 
nors autobuso ir kratoma, stengiuos 
užsirašyti faktus apie šį įdomų, nepa
prastai drąsų žmogų. 

M. Flinders (1774-1814) tik 15 
metų sulaukęs, tapo jūreiviu ir susi
draugavo su 18-mečiu laivo gydytoju 
George Bass. Drąsūs jaunuoliai nu
tarė patyrinėti Australijos pakran
tes, ypač pavojingąjį sąsiaurį tarp 
Australijos žemyno ir Tasmanijos 
salos. Dabar tas sąsiauris vadinamas 
Bass vardu. 

Pietų Australijos pakrantes jiedu 
(ir katinas Trim! ištyrinėjo plaukda
mi irkliniu laiveliu! Vėliau M. Flin
ders jau burlaiviu apkeliavo visą že
myną, bet užkliuvo ant Didžiojo rifo 
(Barrier Reef). Palikęs jūreivius, jis 
vėl irkliniu laiveliu nusiyrė 1,400 km 
iki Sidnėjaus!!! Ten gavęs laivą, grįžo 
ir išgelbėjo savo jūreivius. Drąsuolio 
Flinders nuotykiai tuo nesibaigė. 
Grįžtant į Angliją, vienoje prancūzų 
teritorijos saloje jis buvo sulaikytas ir 
įkalintas šešeriems metams, kaip 
anglų šnipas! Vis dėlto tas nuostabus 
žmogus pasiekė namus ir, prieš mir
damas, dar parašė didžiai vertingą 
knygą — „Kelionė i Terra Australis"! 
Argi galėjau snausti, girdėdama tokią 
istoriją!? 

Turbūt , kad prasiblaivytume 
Linda ir John „iškrausto" mus prie 
Kanyaka vienkiemio griuvėsių. Prieš 
100 metų čia tekėjo upė, žaliavo ūki
ninko laukai, bet sausroms užpuolus, 
upė išdžiūvo ir ūkis žlugo. 

Ilgiau stabtelim Quorn miestely. 
Jis nebūtų garsus, jei į jį iš Port Au
gusta neatvažiuotų istorinis trauki
nukas—siaurukas Pichi—Richi. Pi-
chi—Richi — paskutinė dar tebenau
dojama garsiojo Ghan geležinkelio 
dalis, įrengta 1870 m. Traukinuką 
tempia senoviškas garvežys, o vago

nai mediniai. Kaip lankstinukai skel
bia — Pichi—Richi geležinkelis ir jo 
traukinys — tai veikiantis muziejus 
norintiems pasivažinėti 40 km 
įspūdingais Flinders kalnagūbrių 
tarpekliais. 

Ir mūsų „Nuotykių Karalius" pa
sikratydamas rieda tais keliais, kol 
pradeda nesveikai „dūsauti" ir stovi
niuoti. O aplink vėl lygumos, druskos 
krūmai, mulga medelių puokštės ir, 
lyg jūra plaukiant, aišku, kad žemė 
apvali. Laimingai pasiekiam Port 
Augusta miestą prie Spencer įlankos. 
Linda ir John mus prie motelio iš
kilmingu „Majestic" vardu iškratę 
skuba „gydyt" autobusą. 

Vakarieniaudama sėdžiu su Mar
garita ir vėl „gilinu" urdu kalbos ži
nias: abi valgome „roti" (duoną) su 
„gost" (mėsa) ir kiaušiniu „anda", ir 
žvelgdamos į juodą naktį („kalirat") 
už lango, laukiame saulėto ryto 
(„dhup suba") ir, žinoma, pataisyto 
autobuso! 

Woomera 

Aborigenų kalboje „vvoomera" — 
ieties makštis. Tinkamas vardas bu
vusiam "NASA raketų bandymo ir 
satelitų sekimo centrui. Pavaikšti-
nėju po muziejų. Čia kėpso sunkus ir 
sudėtingas „contrives kineteodolite" 
instrumentas erdvėje judantiems ob
jektams (raketoms bomboms, sate
litams) sekti. 

Mūsų autobusas vėl gerai rieda, 
ir Linda, pavargusi nuo kalbėjimo, 
įjungia plokštelę apie garsų Austra
lijos mokslininką Len Beadell 
(1926-1999?), buvusį didelį šios teri
torijos gamtos žinovą, o taip pat 
branduolinių ginklų mokslininkų 
patarėją A bombos bandymuose. L. 
Beadell — 6 knygų apie nuotykius 
Australijos dykumose, autorius. 

Važiuojam, važiuojam, važiuo
jam... Ne tik pakelėje, bet ir toliau 
tarp druskos krūmų ima žybčioti tar
tum smulkios šukės. Ar tai koks mi
neralas, ar akmuo? Negi opalai? Už-
kandžiaujam mažytėj Glendambo 
vietovėj su didžiuliu skelbimu: „Čia 
gyvena 30 žmonių, 20 milijonų mu
sių ir 22,500 avių!" Mažos, įkyrios 
musytės tuoj pat mus apsėda. Tikiu, 
kad jų čia 20 milijonų, o gal ir dau
giau! Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK15, MD 

VIKDUCA^MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

M c K e n r y : 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in . com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6913W.ArcherAve.St.5ir6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

ST.PETERSBURG, FL 
• 1 1 

„Provincijos aistros" 

Amerikietis verslininkas (Tomas Izdonavičius) kalbasi su viena iš moterų, 
norinčių tapti jo žmona. Mečio Šilkoičio nuotr. 

Flinders Rangės kalnagūbriai, kedrų miškeliai. 

Atkelta iš 2 psl. 
Po to aiškiaregei padedant jos 

iššaukia velionės sielą ir gauna Įvai
rius patarimus. Jausdamos, kad ve
lionė jau nebegris ir joms netrukdys, 
jos nutaria ieškoti meilužių ir rašyti 
skelbimus Į laikraščius. 

Antras veiksmas vyksta ame
rikiečio verslininko Įstaigoje, kuris, 
pradėjęs prekybą Lietuvoje, nutaria 
vesti lietuvaitę. Jis Įdeda Į laikraštĮ 
skelbimą, nurodydamas, kad ieško 
žmonos, o pasimatymai vyksią Įstai
goje tam tikrą dieną. Verslininkas 
pasikviečia savo Įstaigos darbininkę, 
jauną valytoją Liną. Pasakęs, kad 
vaidins, jog nemoka lietuvių kalbos, 
paprašė jos būti vertėja ir kiekvienai 
atėjusiai merginai užduoti jo nurody
tus klausimus. Pirmiausiai jis papra
šo jos tinkamai persirengti. Ameri
kietis nustemba, pamatęs darbuoto
jos grožĮ, bet prašo kviesti atėjusias 
merginas. Moterys, žinoma, yra tos 
pačios, kurios lankėsi šermeninėje. 
Kiekviena, koketiškai apsirengusi, 
siūlosi amerikiečiui Į žmonas, nes
varbu, ar ji našlė, ar ištekėjusi. Metų 
taip pat neskaičiuoja. Tikrai juokin
gos situacijos ir puiki vaidyba. 
Galiausiai paaiškėja, kad Lina yra 

velionės sesutė. Jurgis uždaro Įstaigą 
ir pasiperša Linai. J i iš savo pusės 
taip pat prisipažįsta jĮ slapta mylinti. 
Abu apsikabinę išeina. 

Tenka pripažinti, kad komedija 
parašyta gyvenimiškai ir išraiš
kingai. Visų moterų vaidyba be prie
kaištų, pasikalbėjimai vyko sklan
džiai, tarimas grynas ir aiškus, pasi
vaikščiojimai scenoje, rankų bei kūno 
judesiai vietoje ir laiku. Tik gal Tomo 
vaidyboje nesijautė reikiamo laisvu
mo. Kartais kalbėta labiau skaitant, 
nei laisvai, natūraliai. Apibendri
nant galima pasakyti, kad scenoje 
parodyti pirmąjĮ spektaklĮ reikia 
daug kantrybės ir pasišventi
mo. Atliktas didelis darbas. Kai kas 
net pripažino, jog ,,ir profesionalai 
geriau nepadarytų". Lauksime šio 
sambūrio pavadinimo, kad galėtume 
paskelbti visiems lietuvių telkiniams. 

Po vaidinimo, dalyviams gausiai 
plojant, vaidintojai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Angelė Karnienė paminėjo, 
kad ši grupė dalyvaus LB Kultūros 
tarybos ruošiamame teatrų Įverti
nime, New York. Ji Įteikė piniginę 
dovaną būreliui paremti. Taip pat 
piniginę dovaną Įteikė ir Lietuvių 
klubo pirmininkė Loreta Kynienė. 

http://www.illinoispain.com
http://6913W.ArcherAve.St.5ir6
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Fotografijų konkursas 
„Mano lietuvybės mokykla" 

Dainininkė Jurga Šeduikytė. D. Augūnaitės nuotr. 

LAUKIAME PAŽINTIES 
SU JURGA 

LAIMA APANAVIC1ENE 

Į Ameriką atvyksta lietuvių dai
nininkė Jurga Šeduikytė. Daug kas 
klausinėja, kas tai per dainininkė? 
Kokias dainas ji atlieka? Ne paslap
tis, kad net neseniai atvykusiems iš 
Lietuvos, ši dainininkė dar nėra gerai 
žinoma, nors šiuo metu pelnytai vadi
nama viena populiariausių ir geriau
sių Lietuvos dainininkių. 

Jurga gimė 1980 m. Telšiuose. 
Palangoje baigė vidurinę mokyklą ir 
muzikos mokyklos fortepijono klasę. 
Vilniaus universitete įgijo žurnalis
tikos bakalauro ir ryšių su visuomene 
magistro diplomus. 2002 m. sėkmin
gai dalyvavo jaunųjų vokalistų kon
kurse „Fizz Superstar". 2005 m. ru
denį, padedama vieno žymiausių Lie
tuvos atlikėjų Andriaus Mamontovo 
ir muzikos vadybos kompanijos 
M.P3, Jurga išleido savo debiutinį al
bumą „Aukso pieva". Pasirodžius 
šiam albumui, dainininkė sulaukė 
milžiniškos sėkmės. 

Už solinę veiklą 2005 m. Jurga 
laimėjo beveik visus įmanomus ap
dovanojimus Lietuvoje. „Radiocent
ro" apdovanojimuose Jurga buvo pri
pažinta geriausia atlikėja, „Aukso 
pieva" tapo geriausiu albumu, o „Ne
bijok" - geriausia metų daina. Pres
tižiniuose „Bravo" apdovanojimuose 
dainininkė gavo net tris „Bravo" 
žvaigždes - už geriausią debiutą, ge
riausią albumą ir buvo pripažinta ge
riausia metų atlikėja. Jurga taip pat 
laimėjo populiariausios dainos prizą 
Lietuvos radijo rinkimuose, pelnė ge
riausios lietuviškos dainos ir geriau
sio debiuto kategorijose „Ore" ir 
„Pravdos" apdovanojimuose. 

Daugeliui klausytojų Jurga 
pažįstama ir iš ankstesnių muzikinių 
projektų. 2002 m. Jurga dalyvavo 
Baltijos šalių atlikėjų konkurse „Fizz 
Super Star", kuriame tapo viena fi-
nalisčių, o 2004 m. atliko pagrindi
nius vaidmenis žymiausiuose lietu
viškuose roko miuzikluose „Tadas 
Blinda" bei „Ugnies medžioklė su 
varovais" Jurgos balsą pamėgo Lie
tuvos teatro bei kino režisieriai. 

Nuo 2004 m. iki 2006 m. LRT 

muzikinės laidos „Lietuvos dainų de
šimtukas" ir nacionalinės „Eurovizi-
jos" dainų konkurso atrankos ve
dėja. 

2007 m. balandžio 19 d. pristaty
tas ir pradėtas platinti ilgai lauktas 
Jurgos antrasis albumas „Instrukci
ja", per 2 savaites tapęs auksiniu. O 
visai neseniai - 2007 m. liepos 21 d.-
Jurga laimėjo pagrindinį prizą tarp
tautiniame Baltijos dainos muzikos 
festivalyje Karlshamn, Švedijoje. At
likėjos pergalinga daina tapo anglų 
kalba atliekamas kūrinys ,,5th Sea-
son" iš albumo „Instrukcija". 

Daugiatūkstantinei auditorijai 
atlikusi savo anglišką dainą „5th Sea-
son", Jurga sulaukė daugiausia sim
patijų ir pelnė pagrindinį festivalio 
prizą. Tai - pirmasis Jurgos tarptau
tinis apdovanojimas ir pirmasis ba
landžio mėnesį išleisto jos albumo 
„Instrukcija" dainų įvertinimas. Lie
tuvos atlikėjai atiteko 35,000 Švedi
jos kronų (beveik 13,000 litų) pinigi
nis prizas ir kiti smulkesni prizai. 

Karlshamn mieste vykusiame 
Baltijos dainos festivalyje šiais metais 
dalyvavo grupės ir solistai iš Švedijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Airijos, Islandijos, Italijos ir Veng
rijos. Šio konkurso tiesioginę trans
liaciją ir vaizdo įrašą galima buvo iš
vysti įvairiose Europos šalyse bei per 
palydovinę televiziją. 

„Apie pergalę negalvojome, nes 
atvykome į pop dainos konkursą, ku
riame tiek pačiu dainos atlikimu, tiek 
apranga iškritome iš konteksto", -
sakė Jurga. - Buvo galima tikėtis, 
kad laimės galbūt tokio konkurso tai
sykles geriau išmanantys atlikėjai, 
tačiau paaiškėjo, kad mūsų išskirti
numas buvo tiktai pliusas". 

Dainininkė nemažai pasiekusi 
Lietuvoje, pirmą kartą atvyksta į 
Ameriką. Jurgos Šeduikytės debiutas 
Amerikoje įvyks spalio 26 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Seriją dainininkės 
koncertų rengia JAV Lietuvių Bendruo
menė. Amerikos lietuviai su nekant
rumu laukia Jurgos pasirodymų. Tad 
palinkėkime tiek žiūrovams, tiek pa
čiai dainininkei malonios pažinties ir 
gero koncerto. 

Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas (TMID) prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės tęsdamas 
gražią tradiciją - įamžinti diasporos 
gyvenimo akimirkas - kviečia daly
vauti fotografijų k o n k u r s e „Mano 
l ie tuvybės mokykla" . 

Simboliška, jog fotografijų kon
kursas paskelbtas rugsėjo 1-osios iš
vakarėse. Tai tarytum savaime padik
tuoja konkurso temą -„Mano lietu
vybės mokykla". Šįmet konkurso da
lyvius raginame nuotraukose įam
žinti lituanistinių mokyklų mokslei
vius ir jų mokytojus, švenčių ir ren
ginių akimirkas, įspūdžius iš litua
nistinių stovyklų. 

Konkurse gali dalyvauti kiek
vienas užsienyje gyvenantis tautietis 
ar išeivijoje veikianti lietuvių organi
zacija. Prie nuotraukos (pageidauti
na, ne mažesnės nei 15x21 cm) turi 
būti nurodytas pavadinimas, auto
riaus vardas, pavardė, adresas, tele

fono numeris arba ei. pašto adresas. 
Nuotrauką galima siųsti elektroniniu 
formatu (jpg. arba bmp.) 

Konkursas vyks nuo 2007 m. 
rugsėjo 1 d. ik i gruodžio 1 d. Vi
sus darbus vertins TMID generalinio 
direktoriaus sudaryta ekspertų komi
sija. Konkurso nugalėtojai bus apdo
vanoti vertingais prizais, geriausios 
nuotraukos bus išleistos atskiru leidi
niu, planuojama surengti geriausių 
fotografijų parodą. 

Nuotraukas siųsti adresu: Fo-
tokonkursui „Mano lietuvybės mo
kykla", Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės, T. Kosciuškos g. 
30, LT-01100 Vilnius, arba elektroni
niu paštu: 

bertas.venckaitis@tniid.lt. 
Išsamesnės informacijos teirau

kitės: tel. (+370-5) 262-9543, ei. paš
tas: bertas.venckaitis@tmid.lt. 

TMIDinf. 

Broniaus Povilaičio knygos leidimo fondas ir fondo steigėja, Monika 
Povilaitienė, nori pareikšti padėką Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Toronto apylinkės valdybai už 300 dol. auką ir dosniems rėmėjams Či
kagoje, Toronte ir kitur. Finansinė parama bus naudojama padengti kny
gos leidimo ir platinimo išlaidoms. 

Broniaus Povilaičio knyga „Apie įvykius, žmones ir save" buvo išleista 
2007 m. pavasarį. Knygos sutiktuvės vyko birželio 29 d. Vilniuje, o šiuo 
metu knyga platinama asmenims ir įvairioms bibliotekoms bei archyvams 
Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Brazilijoje, Vokietijoje ir Australijoje. 

, ̂ Draugo* knygynėlyje 

Joseph Dambrausko knyga „Žaidi
mas ir kultūra Lietuvoje" „Draugo" 
knygynėlyje laukia savo skaitytojų. 
Knygoje kalbama apie du dalykus -
vaikų žaidimus ir kultūrą. 

„Žaidimas mūsų laikais sudomino 
daugeli tyrinėtojų - filosofų, kultūros 
istorikų, antropologų, psichologų. Šioje 
knygoje apibendrinamas septyniolika 
mėnesių trukęs vaikų žaidimų tyrimas 

Anglijoje, Airijoje, Šiaurės Airijoje, Ško
tijoje, Norvegijoje, Kroatijoje, Serbijoje 
ir Tanzanijoje. Darbo rezultatai lygina
mi su stebėjimais Lietuvoje. 

Šis darbas apibrėžia vaikų žaidimą 
specifinėje kultūros terpėje, kurioje žai
dimas yra susijęs su ta kultūra, kurioje 
vaikai auga ir vystosi. 

Ši studija naudinga supažindinant 
su pačiu žaidimu ir visu tuo, kas jame 
slypi - giliais, paslaptingais, magiškais, 
sudėtingais pradais. Tai suteikia naują 
postūmi atkoduojant žaidimo šriftus ir 
simbolius", - rašoma knygos paskuti
niame viršelyje. 

„Galimas daiktas, kad pats svar
biausias šio projekto atradimas buvo 
teminis vaikų žaidimo kultūrinių 
bruožų ir istorinės baltų kultūros 
kultūrinių savitumų panašumas", - ra
šo knygos įvade autorius J. Damb
rauskas 

Kaina - 15 dol. Knygą galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papildomą knygą 
- 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant pra
šome paskambinti administracijai 
tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W- 63rd Street, Chkago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui; 773-585-9500 

ttmtiirtim 

Bruno R Andriukaitis iš Forest Park, IL paaukojo „Draugui" 60 dol. 
auką. Ačiū, kad mūsų nepamirštate. 

Giedrė Stankūnas, gyvenanti Cos Cob, CT, paaukojo mūsų dienraščiui 
60 dol. auką. Labai Jums dėkojame. 

Stasė Korius, gyvenanti Santa MOnica, CA, paaukojo „Draugui" 70 
dol. Nuoširdžiai ačiū. 

mailto:bertas.venckaitis@tniid.lt
mailto:bertas.venckaitis@tmid.lt
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Makaronai su pievagrybiais 
4 porcijoms Jums reikės: ' 
1,10 Ib (500 g) makaronų, 
1 valgomojo šaukšto aliejaus. 
Padažui Jums reikės: 
7 oz (200 g) pievagrybių, 
3,5 oz (100 g) rūkyto kumpio arba 

šoninės, 
1,5 stiklinės grietinės, 
4 valgomųjų šaukštų aliejaus, 
1 svogūno, 
Skiltelės česnako, 
2 valgomųjų šaukštų tarkuoto 

fermentinio sūrio, 
Žiupsnelio bazilikų ir susmulkin

tų petražolių lapelių, 
Pagal skonį - druskos, pipirų. 
Makaronus išvirkite pasūdytame 

vandenyje, į jį įdėję šaukštą sviesto. 
Išvirusius makaronus nuvarvinkite. 

Paruoškite padažą. Svogūną ir 
česnaką nulupkite, nuplaukite ir 
sukapokite. Pievagrybius nuvalykite, 
nuplaukite ir supjaustykite grie
žinėliais. Kumpį supjaustykite kube
liais. Keptuvėje įkaitintame aliejuje 
pakepinkite pievagrybius, po to į juos 
sudėkite svogūnus, česnakus ir kum
pį. Supilkite grietinę, suberkite tar
kuotą sūrį, bazilikus, pasūdykite, 
pagardinkite pipirais ir išmaišykite. 

Makaronus sudėkite į lėkštę, 
užpilkite padažu ir apibarstykite pet
ražolių lapeliais. 

Bernardinai. lt 

Pasipiktinę italai surengė „makaronų 
streiką" prieš kainų didinimą 

Daugelis italų rugsėjo 13 d. atsi
sakė pirkti makaronų gaminius, 
protestuodami prieš kainų didinimą, 
o vartotojų susivienijimai pranešė, 
kad šis streikas susilaukė triuški
namos sėkmės. 

Italai pasipiktinę tuo, kad 
brangstant kviečiams per artimiau
sius kelis mėnesius reikės daugiau 
mokėti ir už lėkštę spagečių, ir net 
jeigu šis pabrangimas nebus didesnis 
nei keli euro centai, jis vis viena bus 
juntamas, nes daugelis italų šeimų 
kasdien valgo makaronus. 

„Makaronai, duona, pienas - tai 
svarbiausi produktai. Mes neprotes
tuojame prieš kvepalų ar juvelyrinių 
dirbinių brangimą, bet tai juk ma
karonai ir duona!", - paaiškino pro
testuojanti Romoje Mariza. 

Teisingumo ministras Klemente 
Mastella pažadėjo remti protestą, 
atsisakydamas šiandien savo mėgs
tamų neapolietiškų vamzdelių for
mos makaronų su pomidorų padažo 
ir sūrio „Ricotta" įdaru. 

Tačiau mažai kas iš jo tėvynainių 
pasiryžo tokiai aukai: per pietų per
trauką alkani darbuotojai su įprastu 
apetitu valgė savo mėgstamus maka
ronus Romos restoranuose, kurie 
ignoravo boikotą. 

„Sis makaronų streikas labai 
simboliškas, jis ragina italus atsisa
kyti to, ko jie negali atsisakyti, net 
kai būna užsienyje", - sakė Carlo Pi-
leri, vartotojų susivienijimo „ADOS" 
atstovas. 

Apibendrindamas italų didelį po
mėgį valgyti makaronus Baciccino 
Parodi, Italijos laivo kapitonas, gy
venęs XIV amžiuje, rašė savo laivo 
žurnale: „Aš galiu apsieiti be kompa
so, bet štai be lakštinių aš į jūrą ne

plauksiu". 
C. Pileri pranešė, kad kylant 

kainoms italų šeimos gali neįstengti 
„taupyti pinigų kitoms prekėms, 
tokioms kaip avalynė, drabužiai ar 
automobiliai", kurie italų labiausiai 
perkamų gaminių sąraše eina po 
makaronų. 

Vartotojų grupės praneša, kad 
remiantis viešosios nuomonės ap
klausa, surengta tarp pirkėjų, išei
nančių iš prekybos centrų, maždaug 
pusė jų iki vidurdienio nenusipirko 
nė vieno pakelio makaronų, ir tai, 
vartotojų grupių nuomone, yra pui
kus boikoto rezultatas. 

Protestuotojai išėjo į Romos 
gatves su geltonais plakatais, kuriuo
se pavaizduotas kainų šuolis, ir dalijo 
makaronų pakelius visiems norin
tiesiems. 

Didinant duonos, makaronų ir 
pieno produktų kainas apskritai 
pabrangs maisto produktai maždaug 
7 proc, sako protestuotojai, ir tai gali 
sukelti tolesnis kainų augimą. 

Per pastaruosius metus kviečių 
kainos išaugo dvigubai, todėl didžiau
sia Italijos malybos kompanija yra 
priversta iki metų pabaigos padidinti 
miltų kainas daugiau kaip 50 proc. 
„Barilla", didžiausia pasaulyje ma
karonų gamintoja, pranešė, kad 
netrukus kels kainas. 

Padidinus kainas vienas maka
ronų pakelis pabrangs keliais euro 
centais, nes kilogramas makaronų 
kainuoja gerokai mažiau nei eurą. 
Tačiau šis žingsnis palietė skaus
mingą vietą italams, kurie pavargo 
nuo nuolatinio kainų ir mokesčių 
didinimo. 

BNS 

A t A 
IRENAI REGIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdi užuojauta reiškiama 
velionės vyrui ALGIUI REGIUI, sūnums ALGIUI, 
LINUI ir AUDRIUI bei visiems artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studiją centro 
valdyba ir taryba 

Brangiai Žmonai ir Motinai 
A t A 

j.v.s. IRENAI REGIENEI 

nuėjus namo, užjaučiame vyrą ALGĮ, sūnus ALGĮ, 
LINĄ ir AUDRIŲ kartu su kitais giminėmis bei pažįs
tamais. 

Teilsisi mūsų sesė Irena, kuri visą gyvenimą ati
davė Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

LSB „Lituanicos" tuntas 

Margumynai 

Pasaulinėse artojų varžybose lietuviai 
nepateko į geriausių dešimtuką 

Pasaulinėse arimo varžybose 
Lietuvos žemės ūkio universitete pir-

v 

mąją dieną geriausiai sekėsi Škotijos 
ir Siaurės Airijos atstovams. Lietuvos 
artojai į pirmąjį dešimtuką nepaten
ka, pranešė Lietuvos radijas. 

58 varžybų dalyviai iš 29 šalių 
varžėsi ražienos arimo rungtyje. 
Tradicinių plūgų grupėje geriausiai 
įvertintas artojas iš Siaurės Airijos, 
apverčiamųjų - Škotijos atstovas. 

Lietuvai atstovaujantis Rimas Kleiva 
tradicinių plūgų grupėje pasiekė ge
riausią rezultatą per visą lietuvių 
dalyvavimo tokiose varžybose istoriją 
ir užėmė 11 vietą. 

Kazys Genčius vartomųjų plūgų 
grupėje užėmė 29 vietą. Galutiniai 
varžybų nugalėtojai paaiškės šešta
dienio vakarą po žalmenos arimų. 

BNS 

Nukritus meteoritui Peru susirgo 
šimtai žmonių 

Šimtai žmonių Peru susirgo ir 
kreipėsi į gydytojus po to, kai neat
pažintas objektas - manoma, kad 
meteoritas - nukrito į žemę atokioje 
vietovėje, praneša BBC. 

Peru valdžios pareigūnai teigia, 
kad savaitgalį netoli Carancaso mies
telio Andų kalnuose nukritęs objek
tas paliko gilų kraterį. 

Dangaus kūno nukritimo vietą 
aplankę ir aplinkui tvyrančių dujų 
įkvėpę žmonės skundėsi galvos 
skausmais, vėmimu ir pykinimu. 

Mokslininkų komanda šiuo metu 
vyksta į įvykio vietą, ten rinks mė
ginius ir tirs, ar tai iš tikro buvo kos
minis objektas. 

„Jis (objektas) yra įsirausęs į 
žemę, - sakė vietos gyventojas He-

beras Mamanis. - Todėl mes prašome 
atlikti analizę, nes baiminamės dėl 
savo žmonių. Jie bijo. Jau krito 
jautis, be to, serga ir kai kurie kiti 
gyvuliai". 

Incidentas įvyko šeštadienio 
naktį, kai Carancaso gyventojai pra
nešė matę ugninį rutulį iš dangaus 
artėjant jų link. 

Objektas trenkėsi į žemę ir 
paliko 30 metrų pločio bei 6 m gylio 
kraterį. Anot vietos pareigūnų, iš 
kraterio sklido bjauri smarvė. 

Inžinierius iš Peru branduolinės 
energijos instituto sakė, kad nebuvo 
rasta jokių įrodymų, jog nukritęs 
objektas yra dirbtinis palydovas. 

Alfa.lt 

m 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU www.wcev1450.com 

http://Bernardinai.lt
http://Alfa.lt
http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• M i š i o s už Akademinio skautų 
sąjūdžio mirusius bus laikomos sek
madienį, rugsėjo 30 d., 9 vai. r. Le-
monto Palaimintojo. Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje. Po šv. Mi
šių važiuosime lankyti kapų. Kvie
čiame visus narius dalyvauti ir 
prisidėti prie šios gražios tradicijos 
prisimenant mirusius draugus. 

• R u g s ė j o 30 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre bus Lietuvių rašytojų draugi
jos 2006 metų literatūrinės premijos 
įteikimas poetams: Irenai Norkaity-
tei-Gelažienei ir dr. Antanui Lipskiui. 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 
Maloniai kviečiame atvykti. Ruošia 
JAV Lietuvių rašytojų draugija. 

•Lapkr ič io 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk
ti ir tuomi paremti Lietuvių operą. 

IŠ ARTI IR TOLI 

• L i e t u v o s Vyčių 82 kuopa (Gary, 
IN) rugsėjo 30 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. rengia tradicines šv. Mišias 
po atviru dangumi, kurias aukos prel. 
Ignas' Urbonas, vargonuos Faustas 
Strolia, giedos Ann Marie Kassell. Po 
Mišių - gegužinė. Renginio vieta: 
VFW Post 1563, 6880 Hendrickš, Me-
rrillville, IMN. įėjimas - 12 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 219-996-6516 (Mild-
red Jagiela). 

• S p a l i o 6-7 dienomis Šv. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su 
lietuvišku menu, paragauti tradicinio 
lietuviško maisto, atsigaivinti lietu
viškais gėrimais. Lietuvių dienose da
lyvauja žinomi meno kolektyvai: ,,Su-
taras" ir „Aitvaras" iš Lietuvos, an
samblis „Dainava" iš Čikagos, ,,Gy-

vataras" iš Kanados ir šventės šeimi
ninkai „Spindulys" bei „Retro". Bi
lietų kaina: suaugusiems - 8 dol., vy
resniems - 6 dol., vaikams iki 12 me
tų amžiaus - nemokamai. Lietuvių 
dienos prasidės penktadienį naktiniu 
vakarėliu. Šeštadienį Sheraton Uni
versal Hotel, 333 Universal Terrace 
Parkway, Nort Hollyvvood bus po
kylis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasi
teiravimui: 818-701-7977. Daugiau 
informacijos rasite tinklalapyje: 

www.LTDays.com 

•Bever ly Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens po
kylį, kuris įvyks spalio 13 d., šeštadie
nį, 6 vai. v., Blue Chip Hotel and Ca-
sino, Great Lakęs Ballroom, 2 Easy 
Street, Michigan City, IN. (www. 
bluechipcasino.com). Vaišės, muzika, 
šokiai! „Cigar" grupės nariai - dai
nininkas V Gražulis ir A. Pilibaitis 
linksmins ir praves muzikinę pro
gramą. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. Au
ka - 60 dol. asmeniui. Vietas užsisa
kyti prašome iki rugsėjo 29 d. tele
fonu 219-879-9025 (Vytas) po 6 vai. v. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti! 

Skelbimai 

Pirksiu Jono Rimšos, Viktoro 
Vizgirdos ir Vytauto Kasiulio 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Rugsėjo 14 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto bibl iotekoje. 
prie V. Biržiškos skaityklos (K. Donelaičio g. 52) atidaryta Jono Kuprio 
paroda ..Lietuviai Amerikoje". Paroda veiks iki spalio 12 d. Prieš tai 
paroda buvo eksponuota Vilniaus Martyno Mažvydo nacionalinėje bib
liotekoje, kur susilaukė didelio lankytoju dėmesio. 

Tomo Kuprio - ,o^c;^ko;e: Jonas Kuprys ruošiasi parodai M. Maž
vydo naciona'mėje bibliotekoje. 
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Ateitininkų Korp! Giedra atstovė Indrė Tijūnėiienė birželio 17 d. j ė 
zuitų bažnyčioje Kaune Įteikė kun. prelato Juozo Prunskio premija m o 
teriai, kuri skleidžia ir Įgyvendina krikščioniškus idealus Lietuvoje. 
Premiją gavo Vitalija Miklyčienė. 

Indrės Tijunelienes nuotraukoje: Vitalija Miklyčienė su vyru, vaikais 
ir anūku po premijos [teikimo. 

DRAUGAS 
Vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų 

4545 West 63rd Street • Chicago, Illinois 60629 

Tel (773) 585-9500 • Fax (773) 585-8284 

Atsiųskite asmeninį arba organizacijos sveikinimą, 
reklamą ar mirusių pagerbimą 

PROGRAMOS KNYGAI 
ir paremkite savo vienintelį lietuvišką dienraštį 

„Draugą" 

METINIO POKYLIO PROGA 
2007 m. SPALIO 6 D. 

WILLOWBROOK BALLROOM 
8900 S. ARCHER AVENUE, WILLOW SPRINGS 

Sveikinimo dydžiai programos knygoje: 
D Visas puslapis (4 x 6 !4) S200.00 

D Pusė puslapio (4 x 3 Vi) $125.00 

D Ketvirtis puslapio (4 x 1 2A) $65.00 

IŠKIRPKITE ŠIĄ FORMĄ, ĮRAŠYKITE SVEIKINIMO 
TEKSTĄ ARBA PRIDĖKITE SAVO VERSLO KORTELĘ IR 
IŠSIŲSKITE PAŠTU ARBA FAKSU. 

Čekius rašykite Draugui: 4545 West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629 Fax (773) 585-8284 

SVEIKINIMUS IR AUKAS SIŲSKITE IKI PENKTADIENIO, 
RUGSĖJO 28, 2007 

http://www.LTDays.com
http://bluechipcasino.com

