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Premjeras grasina pasitraukti 

Gediminas Kirkilas. 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) — 
Seimui ketvirtadieni po svarstymo 
pritarus jstatymo pataisoms, nu
matančioms, kad negauta pensijos 
dalis per trejus metus turėtų būti iš
mokėta visiems nuo 1995 metų dir
busiems pensininkams, premjeras 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Gediminas Kirkilas užsiminė apie at
sistatydinimą. 

„Mes negalime imtis tokios atsa
komybės", — sakė G. Kirkilas, kartu 
pareikšdamas, jog jis svarstysiąs at
sistatydinimo galimybę. 

,,Tokių įsipareigojimų jvykdyti 

neįmanoma, nes tai sužlugdys šalies 
biudžetą ir finansus", — sakė prem
jeras žurnalistams. 

G. Kirkilas pabrėžė, kad spren
dimas, dirbti toliau ar ne, bus priim
tas tada, kai paaiškės, kiek parla
mentarų sprendimai išbalansuos 
biudžetą. 

Be to, Seimo sprendimas, pasak 
G. Kirkilo, padidintų infliaciją ir ei
namosios sąskaitos deficitą. 

Jis pastebėjo, kad vienintelis ke
lias, kuris gali leisti Vyriausybei 
jvykdyti Seimo sprendimą, — nedi
dinti pensijų. 

Premjeras tokj parlamentarų 
žingsni pavadino „pasirengimu rin
kimams" ir šį sprendimą artimiau
siu metu žada aptarti su šalies va
dovu Valdu Adamkumi. 

Parlamentarai ketvirtadienį po 
svarstymo pritarė konservatoriaus 
Edmundo Pupinio ir liberalo Gin
taro Sileikio pasiūlytai Valstybinių 
socialinio draudimo senatvės ir in
validumo pensijų dalies išmokėjimo 
įstatymo pataisai. 

JAV LB XVI I I tarybos antro j i sesija 
Dalia Cidzikaitė 

Antrąją JAV LB XVIII tarybos 
antrosios sesijos dieną jvyko simpo
ziumas, skirtas JAV lietuvių paveldo 
klausimams. Simpoziumą atidariusi 
JAV LB prezidiumo pirmininkė Dan
guolė Navickienė priminė susirinku
siems apie šių metų pradžioje uždary
tą Sv. Aušros Vartų (AV) lietuvišką 
bažnyčią New York, Manhattan ir pa
stebėjo, jog panašaus likimo gali susi
laukti ne viena dar gyvuojanti lietu

viška bažnyčia ar parapija. Galbūt 
dėl šios priežasties simpoziumo da
lyviai svarstė ne tiek, kaip dar galima 
būtų išgelbėti AV bažnyčią, bet ką 
reikėtų daryti, iškilus panašiai grės
mei kitoms lietuviškoms parapijoms 
JAV O grėsmė, — pabrėžė Navickie
nė, — yra reali. Todėl galimomis stra
tegijomis ir patirtimis šiame simpo
ziume dalinosi: Algis Lukas, Ramutė 
Žukaitė, Rimtautas Marcinkevičius, 
Teresė Gečienė, Rima Girniuvienė ir 
kun. Antanas Saulaitis. 

Ar verta išsaugoti viską? 

Pirmasis pranešėjas JAV LB na
rys Algis Lukas sakė, jog šiuo metu 
jau yra sudarytas lietuviško paveldo 
sąrašas, kuris gimė po to, kai JAV ir 
Lietuvos Respublika pasirašė dvišalę 
sutartį dėl paveldo išsaugojimo. Iš 
JAV ir Lietuvos pusės jau yra sudary
tos ir komisijos, kurių tikslas — iš
saugoti paveldą užsienyje: JAV ir Lie
tuvoje. Lukas pastebėjo, jog Lietuvos 
atveju — Nukelta i 4 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. Futbolas . 
Krepšinis. Tenisas. Įvairūs 
pranešimai (p. 2, 8) 
• Emigracija — patogus 
įrankis (p. 3) 
•JAV LB XVIII Tarybos antroji 
sesija. Ar kovos ime dėl pavel
do? (p. 1, 4-5) 
•Jungtinių tautų būst inėje — 
fotografijos paroda apie 
Lietuvą (p. 5) 
•Uolos, opalai ir kupranugari
ai (9) (pabaiga) (p. 9) 
• Kaip kalbame (p. 9) 
•Mūsų tauta — m ū s ų ateit is! 
(p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.45 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

V. Uspaskichas atvežtas į teismą 
Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) — 

Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teis
mas uždarame posėdyje pradėjo na
grinėti Generalinės prokuratūros 
prašymą nustatyti suėmimo terminą 
iš Rusijos grįžusiam finansinėmis 
machinacijomis įtariamam buvusiam 
,,darbiečių" vadovui Viktorui Uspas-
kichui. 

Apie tai, kad posėdis bus užda
ras, prie teismo salės stovintiems 
„darbiečiams" ir žurnalistams prane
šė V Uspaskichą į teismo salę prista
tę policijos pareigūnai. 

Darbo partijos bylą tiriantis Ge
neralinės prokuratūros prokuroras 
Saulius Verseckas patvirtino, kad 
teismo prašys nustatyti suėmimo ter
miną. Teismo nebus prašoma skirti 
namų areštą ar kitą kardomąją prie
monę. 

Prokuroras nepanoro pasakyti, 
kokiam terminui prašys suimti V Us
paskichą. 

Į posėdį atvežtas V Uspaskichas, 

Advokatas Vytautas Sviderskis. 
Eltos nuotr. 

lydimas policijos pareigūnų, jis ėjo 
sunėręs abi rankas, lyg būtų su ant
rankiais. 

Prie posėdžių salės stovėję „dar-
biečiai" — partijos vicepirmininkė 
Loreta Graužinienė, Nukelta 6 psl. 
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Pertekliaus vaikoi 

Myfcoio* a r k a o g c t f a 

Šeštadienį skaitykite priedą 
Kultūra. 

Bus [amžintas 
Atlantą 
nugalėjęs 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) — 
Minint 100-ąsias lakūno Felikso Vait
kaus gimimo metines, Airijoje bus 
įamžintas šio Atlanto vandenyną nu
galėjusio lietuvio atminimas. 

Sekmadienį Balinrobo mieste 
bus pastatytas laikinas akmeninis 
žymeklis. Vėliau jo vietoje turėtų iš
kilti paminklas lakūno 1935 metų 
skrydžiui įamžinti. F. Vaitkaus lėktu
vo nusileidimo vietoje ketinama pa
sodinti ąžuoliuką. 

Renginyje bus parodytas doku
mentinis filmas Nukelta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulai tis 

„Lituanica" futbolininkai įveikė lenkus 
Praėjusį sekmadienį „Lituani-

cos" futbolo vienuolikė „Metropoli
tan" lygos I divizijos pirmenybių 
rungtynėse nugalėjo lenkų „Light-
ning" vienuolikę — 4:1. 

Bambrick Park aikštėje, Lemont 
pirmenybių trečiajame rate lietuviai 
neturėjo daug vargo susidoroti su iš 
„major" divizijos iškritusiais varžo
vais. Jau pirmame kėlinyje „legionie
rius" John Susą išvedė „Lituanica" į 
priekį — 1:0. 

Po pertraukos Audrius Zinkevi
čius įmušė dar vieną įvartį, tačiau 
lenkai netrukus priartėjo 1:2. Tada 
„Lituanica" įmušė trečiąjį įvartį, o po 
jo Giedrius Žutautas pridėjo ir ket
virtąjį. 

Tokiu būdu lietuviai iškovojo 
antrąją pergalę iš eilės po pralaimėji
mo pirmame pirmenybių rate. Dabar 
„Lituanicos" sąskaitoje yra 6 taškai, 
tarp dešimties komandų ji stovi pir
mosiose pozicijose. 

Iš pasaulio moterų futbolo pirmenybių 
Kinijoje vykstančios Pasaulio 

moterų futbolo pirmenybės jau artė
ja prie pabaigos. JAV futbolo rink
tinei čia sekasi neblogai. Laimėjusios 
pirmą vietą savo grupėje (sužaidė su 
S. Korėja 2:0, nugalėjo Švediją 2:0 ir 
Nigeriją 1:0), amerikietės sėkmingai 
įveikė ketvirtfinalio barjerą. Čia jos 
užtikrintai (3:0) nugalėjo Anglijos 
sostinę ir pateko į pusfinalius. 

Kitose ketvirtfinalio rungtynėse 
Vokietija pranoko Š. Korėjos atstoves 
— irgi 3:0 rezultatu. Be to, Norvegija 
įveikė Kiniją 1:0, o Brazilija 3:2 rezul
tatu nugalėjo Australijos atstoves. 

Pirmame pusfinalio susitikime 
trečiadienį Vokietija įrodė savo pra
našumą prieš Norvegiją. Šių rung
tynių rezultatas 3:0 patvirtino, kad 
vokietės yra rimtos kandidatės lai
mėti auksą. 

Aukso taip pat siekia ir ameri
kietės, kurios bandė įveikti Brazi
lijos rinktinę ir turės susikibti su vo

kietėmis dėl pasaulio čempionato ti
tulo rugsėjo 30 d. 7 vai. ryto Čikagos 
laiku. 

Deja, rungtynės su brazilėmis 
amerikietėms atnešė netikėtą ir dar 
gana skaudų pralaimėjimą. Jau pir
mame kėlinyje Brazilijos atstovės 
vedė 2:0 (vieną įvartį įsimušė pačios 
amerikietės). Pirmojo kėlinio pabai
goje už dvi geltonas korteles aikštę 
turėjo apleisti JAV žaidėja Shannon 
Boxx ir po to amerikietės jau negalėjo 
atsitiesti. Tuo pasinaudodamos brazi-
lės po pertraukos dar pridėjo du 
įvarčius — 4:0 ir patekdamos į finalą 
su vokietėmis. 

Amerikietės turės pasitenkinti 
rungtynėmis dėl bronzos. Čia jos 
susitiks prieš finalinį susitikimą sek
madienį, 4 vai. ryto Čikagos laiku, 
šios rungtynės ir finalinis susitiki
mas (7 vai. ryto) bus rodomas per 
ESPN sporto kanalą. 

Trečios „Fire" ekipos lygiosios 
Chicago „Fire" futbolo komanda, 

žaidžianti JAV profesionalų MLS 
lygos rytų grupėje, tris kartus iš eilės 
sužaidė lygiosiomis ir dar neužsitikri
no vietų atkrentamosiose varžybose. 

Praėjusį sekmadienį čikagiečiai 
sukovojo 1:1 su Rytų grupės lyderiais 
D.C. United vienuolikė, nors ilgą 
laiką pirmavo 1:0. Po šių rungtynių 
„Fire" turi 32 taškus ir lenkia Co-

lumbus (31 tšk.) ir Toronto FC (21 
tšk.) komandas. Pirmoje vietoje įsi
tvirtinusi DC United yra sukaupusi 
50 taškų. 

Vakarų konferencijoje pirmauja 
Chivas USA su 47 taškais. Paskuti
nėje vietoje yra Los Angeles ekipa, 
savo eilėse turinti brangiai įsigytą 
Anglijos rinktinės žaidėją Beckha-
nią. 

Šachmatų pirmenybės Čikagoje 
2007 metų Š. Amerikos Lietuvių individualios šachmatų pirmeny

bės įvyks 2007 m. lapkričio 10 ir 11 dienomis, Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Numatoma 
žaisti 5 turų šveicarų sistema, 3 turus šeštadienį ir 2 turus sekmadienį. 
Pirmo turo pradžia 10 vai. ryto, registracija nuo 9 vai. r. 

Varžybas planuojama rengti suaugusiems, jauniams bei jaunučiams. 
Moterys ir mergaitės mielai kviečiamos. Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės žaidėjai. Priklausyti ŠALFASS privaloma. Varžybas rengia 
Čikagos lietuviai šachmatininkai. 

Informuoja: 
Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., 

Downers Grove, IL 60515. Tel. 630-769-
1010, ei. paštas PMąjauskas@gmail.com 

Išsamesnė informacija bus pranešta 
netrukus. 

ŠALFASS centro valdyba 

2007 Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės 

2007 m. S. A. Baltiečių ir lietuvių plaukimo pirmenybės įvyks 2007 
m. spalio 27 d., šeštadieni, McMurchy Pool, 247 McMurchy Ave., 
Brampton, ON, Canada. Rengia Baltiečių sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Baseinas yra 25 metrų, 6 linijų. 

Registracija ir apšilimas — nuo 3 vai. p.p. Varžybos įvyks tuoj po re
gistracijos. 

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų ir moterų (17—24 metų imtinai); 
senjorų vyrų ir moterų (25 m. ir vyresniųjų; berniukų ir mergaičių — 15— 
16 m., 13—14 m., 11—12 m., 9—10 m., 7—8 m. ir 6 metų ir jaunesnių. 

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus klasi
fikacija pagal dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų plaukikai. 

Lietuvių metrinių nuotolių pirmenybės bus sudarytos pagal baltiečių 
varžybų rezultatus. 

Išankstinė lietuvių plaukikų registracija — iki 2007 m. spal io 23 
d., antradienio imtinai, šiuo adresu: Mrs. Catherine Jotautas , 35 
Cumberland Dr., Brampton, ON L6V 1W5, Canada. Tel. 905-457-7664; 
Fax: 905-457-5932; ei. paštas: caromire@syrnpatico.ca 

Papildomas ryšys: Modris K. Lorbergs, varžybų vadovas, tel. 416-626-
7262; ei. paštas ModrisKL@msn.com 

Papildomi ryšiai lietuviams: Algirdas Bielskus, tel. 440-833-0545, 
Algirdas Norkus, tel. 630-466-4661, ei. paštas: norkuskmn@aol.com ir 
Pilypas Taraška, tel. 440-944-6112, ei. paštas ptaraska@yahoo.com 

Labai svarbu! Pirmenybės bus atšauktos, jei iki spalio 23 d. imtinai 
neužsiregistruos bent minimalus plaukikų skaičius. Užsiregistravusiems 
plaukikams būtų apie tai pranešta. 

Išsamią informaciją gauna sporto klubai ir mums žinomi plaukikai. 
ŠALFASS-gos c e n t r o valdyba 

Kauno „Žalgiris" 
žais JAV ir Kanadoje 

Garsioji Kauno „Žalgirio" 
krepšinio komanda netrukus lan
kysis JAV ir Kanadoje, kur išban
dys savo jėgas su NBA lygoje 
rungtyniaujančiŲ profesionale 
klubŲ ekipomis. Kauno krepšinin
kai viešės San Francisco (rungty
niaus su „VVarriors" klubo koman
da), Toronto („Raptors") ir Wa-
shington, DC („Wizards"). 

Čikagos krepšinio entu
ziastai ruošia išvyką lėktuvu j 
JAV sostinėje — Washington, 
DC, rengiamas rungtynes. Jos 
įvyks spalio 19 d. 7 vai. v. Iš 
Čikagos žadama išvykti spalio 
19 d., o grįžti atgal į Čikagą 
spalio 20 d. 

Kelionės kaina — tik 350 dol. 
Į tai Įskaičiuojami: skrydis lėktuvu, 
bilietai į rungtynes, viešbutis, pa
žintinė ekskursija po JAV sostinę, 
„Žalgirio" marškinėliai. Iki šiol jau 
užsiregistravo 150 čikagiečiŲ, 
sporto entuziastu. 

Dar yra likusiu viety j šiq isto
rinę ekskursiją. Registruotis reikia 
tel. 773-616-9701. Norintieji vykti 
pamatyti Kauno „Žalgirį" ir Dany 
Songailą, žaidžiantį „Wizards" 
komandoje, turi paskubėti. 

Ed. Sulaitis 

i Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8 psl. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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EMIGRACIJA - PATOGUS ĮRANKIS 
Paprastai apie Žilvino Beliaus-

ko vadovaujamą Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centrą (LGĮTIC) 
atsiliepiama dvejopai. Vieni kaltina ji 
visišku neveiksnumu, merdėjimu ir 
net lėšų švaistymu. Kiti stoja centrą 
ginti, tikina, kad jis specialiai žlugdo
mas ir užgožiamas kitų institucijų. 
Pats Beliauskas sako, kad centro 
planuose numatomas tinklalapio at
naujinimas, ieškoma būdų, kaip pa
dėti užsienio lietuviams atvykti pa-
sistažuoti į Lietuvą. Be to, LGĮTIC 
galėtų būti įsteigtas psichologo eta
tas, kurį pusiau dalintųsi vaikų ir su
augusiųjų specialistai, galintys padėti 
grįžtantiems ar užsienyje esantiems 
lietuviams susidoroti su psicholo
ginėmis problemomis. Tačiau, pasak 
direktoriaus, centro veiklai trukdo 
neaiškios ateities perspektyvos. 

Beliauskas Žilvinas 

— Atrodo, kad Lietuvoje mes 
dabar turime tarsi paklodę ant 
kurios užrašyta „Emigracija" ir 
kas tik netingi, tas tą paklodę 
traukia į savo pusę. Kaip verti
nate šią situaciją, tą paklodės 
tampymą? 

— Man regis, emigracijos mastai 
jau pasiekė tokį lygį, kai šios proble
mos svarba jau nebediskutuotina. 
Tarsi tai absoliučiai aišku, lyg tai aki
vaizdžiai matoma stichinė nelaimė ar 
labai ryškus kažko deficitas. Visi 
sutaria, kad tai yra grėsmė tautinei 
tapatybei, valstybei, ekonomikai ir 
t.t. Žinoma, yra žmonių, kurie nori 
labai nuoširdžiai ir kuo konstrukty
viau, kuo efektyviau šią problemą 
spręsti. Jie yra nuoširdūs kalbėdami 
apie tai, kad tauta išsibėgioja, kad 
tokiu būdu mes greičiau išnyksime 
nuo pasaulio žemėlapio, kad mums 
visiems nekomfortiška gyventi, kai 
jaučiame, jog ištirpstame pasaulio 
kultūrų katile ir pan. Yra žmonių, 
kurie turi gyvus patriotinius jaus
mus, kurie nori turėti savą valstybę 
su sava tauta, sava simbolika, kalba. 
Bet yra natūralu, kad, kai prekė, 
veikla yra užtikrinta, iš dalies dėl 
nesusivokimo pakyla daugiau jėgų, 
institucijų, organizacijų ar atskirų 
personalijų pasišovusių rūpintis iš
vykusiais, net nepasidomint tuo, kas 
šioje srityje jau yra daroma. Kažkodėl 
jie patiki, kad tik jie gali geriausiai 
padėti išeiviams, kad visi kiti nieko 
nedaro. Gali būti, kad pasinaudojant 
emigracijos problema kažkam norisi 
padidinti savo įstaigos finansavimą 
ar etatų skaičių. (...) Tai tarsi pasi
darė labai t inkamas argumentas 
apginti ir emigracijos, ir kažkokius 
savo šalutinius interesus. Galbūt tai 
net padeda pūstis kai kurioms orga
nizacijoms, ministerijoms. 

Ir čia galima pasakyti, kad yra 
dvi medalio pusės. Labai gerai, kad 
emigracija suvokiama kaip problema, 
kad apie ją diskutuojama Jei prie viso 

to būtų pridėta daugiau geranorišku
mo, koordinacijos ir kompetencijos, 
tai pavyktų kažką pozityvaus nuveik
ti. O tokie ne visai palankūs iš to kilę 
reiškiniai yra tokie, kad ta iš visų pu
sių sukilusi iniciatyva kartais skubo
tai nesusikalba, periminėja vieni iš 
kitų iniciatyvą, kartais net panaiki
namas jau esamas įdirbis ir pasku
bomis išradinėjamas dviratis. 

O stebint išeivijos spaudą, skai
tant komentarus ar forumus inter
nete, betarpiškai bendraujant su 
išeiviais pastebėjau, kad jiems dažnai 
kelia šypseną ar net pasipiktinimą, 
kad sukurta dar viena komisija, dar 
viena strategija, dar viena institucija, 
dar viena biurokratų perkyla atidary
ta... Jiems tai atrodo valstybės pinigų 
švaistymas, o tų institucijų ar strate
gijų naudos jie savo kailiu nejaučia. 

Išeiviams užkliūna tai, kad nie
kas jų nuomonės neklausia - ko jiems 
reikia? Kaip dabartinė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės (PLB) valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė dar ne
būdama šitame poste visose diskusi
jose su valdininkais sakydavo, kad 
„mes esame įpratę, kad mums val
džia patarnautų, o ne, kad nurodinė
tų ką mes turime daryti, nes mes taip 
žiūrime į valdžios institucijas". Deja, 
pas mus dar ne visad suvoktas ir 
įgyvendintas šis požiūris. Galvoja
ma, kad, jei valstybinė valdžios insti
tucija remia išeivius, tai pastarieji 
turi tos institucijos klausyti ir pan. 

Patirtis rodo, kad šie požiūriai 
dažnai susikerta ir vyksta nesusipra
timai. Kai kurios bendruomenės tei
gia, kad toks kišimasis į jų gyvenimą, 
tas riestainio ir botago principo tai
kymas transformuoja jų natūralią 
būseną ir nuo arenos nueina aktyves
ni veikėjai, kurie lietuvybės reikalais 
užsiėmė tik iš natūralių, asmeninių 
paskatų, tiesiog dėl to, kad jiems tai 
buvo įdomu, svarbu. Vietoj jų atsiran
da tokie profesionalūs paramos ieško
tojai ir gavėjai, kuriems tokia Lie
tuvos institucijų nuostata, kad „mes 
jus kontroliuojame" yra priimtina. 
Tokiu būdu jie bendruomenėse užima 
svarbesnes, raktines pozicijas. (...) 

— Je i sudėl iotume taškus. 
Kokios gi tos pagrindinės su 
užsienio l ietuviais susijusios 
problemos? Minėjote Lietuvoje 
veikiančių institucijų nesuside-
rinimą tarpusavyje, taip pat už
siminėte apie tai, jog lėšos ski
riamos iš Lietuvos kartais griau
na bendruomenes... 

— Sakoma, kad kai lietuviška 
veikla yra skatinama pinigais, tai 
iškyla tokie žmonės, kurie šiaip prie 
tos bendruomenės nesišlietų ir jiems 
labai širdies neskauda dėl lietuvybės 
išsaugojimo. Tiesiog tai yra būdas 
gauti kažkokią paramą. Ir jie nesi
priešindami priima Lietuvos institu
cijas kaip jiems vadovaujančias. Tuo 
tarpu tie, kurie savo iniciatyva jun
giasi į bendruomenės veiklą, nenori, 
kad jiems nurodinėtų, jie tiesiog su
tinka, kad Lietuva paremtų jų su
manymus, iniciatyvas. Tačiau jie ki
tos iniciatyvos nesiims, nes jie turi 
savo, tą, kurią patys pagimdė tarsi 
kūdikį. Tad kai jiems sako. kad šitą 
kūdikį numarinkit ir kurkit kitą, ne
lieka nieko kito kaip trauktis iš veik
los. O tie, kurie neturėjo to savo kūdi
kio paprastai sako: „Mes gimdysime 
ką jūs norite, tik duokite pinigų". 

Straipsnis sutrumpintas 
Deimantė Dokšaitė 

lietuviams.com 

Lietuvos vaiky 
angelai 

STASE E. SEMENIENE 

as sakė, kad šiais laikais jau nebėra angelų?! Jų tikrai yra! Tik jie 
eskrajoja danguje, bet dar vaikšto pilka žeme. 

Kiekvienas asmuo šioje varganoje žemės kelionėje jau iš anksto turi 
jam skiriamą lemtį. Tiesos ieškoti, grožį mylėti, gėrio norėti, daryti tai, 
kas tobula — tokia yra mūsų visų kilni paskirtis. Vieni jos siekia atsidėję 
— savo gerais darbais, kiti — visiškai abejingi, ja net nesidomi, lyg tai 
būtų jų neliečianti sąvoka — tepasirūpina ja kas nors kitas. 

Linkę savo paskirtį sąžiningai atlikti, pasirenka t inkamą savo veiks
mų kryptį — darbo priemones. Labdara — toji didžioji meilės išraiška yra 
lyginama su nepaprastu gerumu, o pastarasis buvo kažkurio pasaulio iš
minčiaus vaizdžiai apibūdintas: „Gerumas, vedamas dorybių motinos 
linksmumo, yra spalvingiausias sąžinės žiedas." 

Vos tik atsikūrus jaunai nepriklausomai demokratinei Lietuvos Res
publikai, nieko nelaukiant, išeivijoje pasipylė pagalba jai. Viena pirmųjų 
organizacijų, susirūpinusių tūkstančių Lietuvos vaikų sveikata — vaikų 
su negalia atvedimu į normalų gyvenimą, įtraukiant juos į sveikųjų tarpą, 
yra „Lietuvos vaikų viltis" (LW). 

• 
Tos organizacijos pradininkė Birutė Užgirytė-Jasaitienė, įvairių orga

nizacijų veikli visuomenininke, 1991 m. pasikvietusi kun. Antaną Sau-
laitį, SJ, ir socialinę darbuotoją Juliją Vailokaitytę-Saulienę, aplankė 
Shriners ligoninę Čikagoje ir užklausė, ar vadovybė priims iš Lietuvos vai
kus su negalia, kurie tinkamų gydymo sąlygų neturinčioje savo tėvynėje 
negauna pagalbos. Pasisekė, gavo teigiamą atsakymą. Tuomet B. Jasai
tienė įsteigė organizaciją „Lietuvos vaikų viltis", kurios pirmoji pirmi
ninkė buvo Regina Kulienė, PhD. Tuojau pat į ją įsijungė ir žymūs bei dos
nūs filantropai Gražina (Gudaitytė) ir Jim Liautaud. Taip pradėjo suktis 
plačių širdžių užsuktas didžiulis Lietuvos vaikų gydymo ratas. Ar ne tei
singai porino Kinijoje girdėtas priežodis, jog geriau viena širdis, negu 
visos galvos? 

Tie puikūs pirmieji savanoriai, gerai suprasdami, kad sveikas kūnas 
yra sielos svetainė, o liguistas — kalėjimas, stengėsi Lietuvos vaikus gel
bėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Į tą sėkmingai riedantį vežimą už 
metų įšoko ir daug organizacijų, buv. pirmininkė ir Imigracijos-pilietybės 
tarnybos vertėja Marija Krauchunas, po Antrojo pasaulinio karo išeivė. Ji 
yra L W org. ryšininkė su visuomene, ligoninėje vertėjavo vaikams ir jų 
tėvams, šiems kalbant su slaugėmis ir gydytojais. 

O Lietuvoje buvo gausybė vaikų su negalia, daugiausia nuo apdegimo, 
kuriems reikėjo operuojant išlyginti randus, kad kūnas normaliai augtų. 
Daug buvo su stuburo iškrypimais (vaikas pasidaro lyg kuprotas), reikėjo 
zuikio lūpos operacijų — reikia užpildyti ir gomurį; kojų pėdų nukrypi
mai; nenormalūs galūnių pailgėjimai; trapių kaulų sutvarkymas ir dar 
daug visokių negalių. 

O Lietuvoje buvo gausybė vaikų su negalia, daugiausia su nudegi
mais, kuriems reikėjo operuojant išlyginti randus, kad kūnas normaliai 
augtų. Daug buvo su stuburo iškrypimais, kai vaikas pasidaro lyg kupro
tas; kojų pėdų iškrypimais; nenormaliais galūnių pailgėjimais; reikėjo 
zuikio lūpų operacijų ir trapių kaulų sutvarkymo. Vienam 8 m. berniukui, 
apdegus visą šoną ir netekus ausies, nugramdė nuo jo šonkaulių kremzles 
ir priaugino prie ausies. Kremzlėms prigijus, chirurgas iš jų padarė ausį. 

Nuo pat pradžios Shriners ligoninės chirurgas dr. John Paul Lubic-
ky (LR Prez. Valdo Adamkaus apdovanotas LDK Gedimino ordinu) nemo
kamai operavo čia atvežtus iš Lietuvos vaikus. Po 8 m. prisidėjo dr. Terry 
Light (irgi apdovanotas Gedimino ordinu). Žinoma, nebuvo užmiršta ir 
darbščioji bitelė, viso to didvyriško darbo „kaltininkė", B. Jasaitienė, taip 
pat gavusi Gedimino ordiną. O Jim Liautaud, viešai girdint keletui šimtų 
svečių, už pasišventusį B. Jasaitienės darbą, pasakė: „Birutė is my hero!" 

L W pradžioje sudarė 20 savanorių, dabar ji turi savo skyrių Los 
Angeles, CA (pirm. Danguolė Navickienė) ir pagalbinį — Vilniuje (pirm. 
E. Gervickienė). Dr. R. Kulienei išvykus Lietuvon, centrui pirmininkauja 
Gražina Liautaud, labai kukli, nepaprastai darbšti ir dosni, pati užaugi
nusi 4 vaikus. 

Prieš 3 m. Shriners ligoninei nutraukus vaikų iš užsienio gydymą, dr. 
J. R Lubicky vis tiek kasmet vyksta į Lietuvą operuoti. Šiemet jo kelionė 
įvyko vasarį, jau planuojama kitiems metams (beje, pats Lubicky yra per
sikėlęs į Indiana). Chirurgas per vieną savaitę Lietuvoje padaro 10-12 
sėkmingų operacijų. Jį ir dr. Light lydi 4 slaugės, po 2 kiekvienam chirur
gui. Iš viso Shriners ligoninėje padaryta 250 sėkmingų nemokamų 
operacijų, o Los Angeles apdegusiems vaikams — 230. 

Kasmet Gražina ir Jim Liautaud į savo vasarvietę Wisconsin Jack Pine 
Camp visos savaitės poilsiui pasikviečia gydomus vaikus, jų mamas ar tė
vus, savanorius darbuotojus, net atskraidindami juos savo nuosavu lėktuvu. 

Tikroji artimo meilė, tas dangiškas kvėpavimas rojaus oru, reiškiasi 
darbais! 

http://lietuviams.com
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JAV LB XVIII TARYBOS ANTROJI SESIJA 
Paveldas išeivijoje: ar verta kovoti ir jei taip, kaip? 

Atkelta iš 1 psl. tai būtų žydų, 
gyvenančių Amerikoje, noras iš
saugoti žydišką paveldą Lietuvoje, 
Amerikos atveju — lietuvių pastan
gos išsaugoti JAV lietuvių paveldą 
Amerikoje. 

Praėjusiais metais LR pradėjus 
kurti savo sąrašą, iš Amerikos lietu
vių pusės buvo sudaryta komisija (jos 
pirmininkas — A. Lukas), atsakinga 
už Amerikoje esantį lietuvių paveldą. 
Sąrašas su prašymu jį papildyti arba 
pakomentuoti buvo išsiųstas į visas 
LB apylinkes, tačiau sulaukta buvo 
vos poros atsiliepimų — dėl tokio 
bendruomenių abejingumo apgailes
tavo pranešėjas. 

Šiuo metu saugotino lietuviško 
paveldo JAV sąraše yra apie 118 
įrašų, tarp jų — 90 bažnytiniai, 
likusieji — pasaulietiniai objektai. 
Lukas iškėlė atrankos klausimą: ką iš 
tiesų verta bandyti išsaugoti Ame
rikoje. Jo nuomone, JAV LB Kultūros 
tarybos planuojamas išleisti albumas 
apie lietuvių kultūrinį paveldą JAV iš 
dalies turėtų padėti atsakyti į šį 
klausimą. 

pija surengė Sausio 13-osios aukoms 
paminėti renginį, kurio filmuoti 
atvažiavo visos trys Philadelphia 
televizijos. Įvyko ir dar keletas lietu
vių suorganizuotų renginių. Galų 
gale monsinjoras paprašė, kad para
pija nebūtų uždaryta. Jis, prisimena 
Gečienė, vėliau net juokavo, kad iš
gelbėdamas mūsų parapiją jis prara
do savo darbą. 

Į pačios iškeltą klausimą, kas 
mums padeda, viešnia iš Philadelphia 
atsakė, jog čia veikia lituanistinė mo
kykla, kuri ruošia ir pirmajai komu
nijai, BALFas, choras, skautai, atei
tininkai. Ir visa tai naujasis klebonas 
jau galėjo įrašyti savo ataskaitoje 
vyskupijai. Jis įvedė dvi naujas litani
jas ir rožančių. Gečienė neslėpė, jog 
visa tai gerai atrodo ant popieriaus. 

Padeda ir trečioji lietuvių išeivių 
banga: šiuo metu yra daugiau krikš
tynų negu laidotuvių. Bet svarbiau
sias dalykas yra bažnyčios lankomu
mas. Jei bus mūsų tik saujelė žmo
nių, mes tų parapijų neišlaikysime. 
Su Šiluvos jubiliejum yra gera proga 
parodyti mūsų parapijų veiklą ir 

Rugsėjo 26 d. su darbo vizitu JAV viešintis LR Prezidentas Valdas Adamkus 
susitiko su Amerikos žydų komiteto atstovais. Susitikime kalbėta apie 
tarptautinei žydų bendruomenei jautrius klausimus - statybas galimų žydų 
kapinių teritorijoje Šnipiškėse, Vilniuje, žydų turto grąžinimą. 

www.president.it. 

Krikštynų yra daugiau, 
nei laidotuvių 

JAV LB narė Teresė Gečienė iš 
Philadelphia dalijosi savo patirtimi 
gelbstint Šv. Andriejaus parapiją. 
Anot jos, jų parapiją pavyko išgelbėti 
dėl to, kad 1991 metais iškilus grės
mei ją uždaryti, žmonės susigriebė ir 
paprašė išeinančio klebono leisti 
sudaryti parapijos komitetą. Po kiek 
laiko Šv. Andriejaus parapijoje apsi
lankė monsinjoras, prižiūrėjęs ir Šv. 
Andriejaus parapiją. Jį lydėjęs pa
saulietis pradėjo kalbėti apie demog
rafiją, parapijos finansus ir leido 
suprasti, jog parapija bus uždaryta, 
— pasakojo Gečienė. Vis dėlto mon
sinjorą pavyko įtikinti, kad tai nėra 
vien tik parapijėlė, kur susirenka 
vieni senukai. Monsinjoras paprašė 
jauną moterį vadovauti komitetui, 
kuris buvo sudarytas iš visų kartų 
žmonių. Jį sudarant, tais metais dar 
nebuvo naujai atvykusių lietuvių. 
Gečienės tvirtu įsitikinimu, yra svar
bu, kad veiktų aktyvus komitetas, 
dalyvaujantis vyskupijos šaukiamuo
se susitikimuose, kad galima būtų pa
pasakoti apie parapijos veiklą. 

1992 metais Šv. Andriejaus para-

kiekvienoje vietovėje padaryti gražias 
iškilmes, — tokiais žodžiais aktyviau 
įsijungti į parapijų veiklą kvietė Ge
čienė. 

„Mes priešais bažnyčią 
pastatėm kryžių kalną" 

Naujai išrinkta Boston valdybos 
pirmininkė Rima Girniuvienė sim
poziume perskaitė Gintaro Čepo pa
ruoštą medžiagą, kuri susikaupė gel
bėjant Boston bažnyčią. Anot Girniu-
vienės, 2003-2004 metais sekso skan
dalui iškilus į viešumą, Boston arki
vyskupijai sumokėjus 30 mln. dol., 
buvo nuspręsta uždaryti 60 parapijų, 
tarp jų ir keturias lietuvių parapijas. 
Baimė žmones subūrė, teigė pirmi
ninkė, ir jie ėmėsi veiksmų: 1) su
daryti atskirą organizaciją — 
„Friends of St. Peter"; 2) aiškiai 
žinoti klebono nuomonę; 3) įtraukti 
visus parapijiečius, žinoma, visų neį
trauksi, bet kiek galima daugiau; 4) 
sudaryti atitinkamą iždą (parapijie
čiai susirinko ir įnešė pinigus, su
darydami 100,000 dol. iždą); 5) kad 
galima būtų pasamdyti kanonų teisės 
ir civilinės teisės advokatus; 6) 
kalbėti su vyskupijos vadovais ir ži

noti, ką jie galvoja, ir tada ieškoti 
pagalbos. ,,Friends of St. Peter" 
sudarė atskirus komitetus: finansų, 
viešųjų ryšių, apeliacinį ir t. t. 

Svarbu, kad parapijiečiams ne
praeitų ūpas, net jeigu ir atrodo, kad 
padėtis beviltiška. Reikia kovoti iki 
galo — įsitikinusi dabartinė Boston 
valdybos pirmininkė. Nei ji, nei prieš 
parapijos uždarymą kovoję parapi
jiečiai iki šiol nežino, kas išgelbėjo 
Boston bažnyčią. Juk, prisiminė pra
nešėja, buvo įtraukti dideli pinigai, 
Lietuva negalėjo kištis ir pan. „Gal
būt kryžių kalnas, kurį parapijiečiai 
pastatė priešais bažnyčią", — kaip 
vieną iš galimų atsakymų siūlė Gir
niuvienė. 

Prieš l ietuvius atsivėrė 
didelis langas 

New York apygardos pirmininkė 
Ramutė Žukaitė apgailestavo, kad 
nors apie Aušros Vartų (AV) baž
nyčios uždarymą ji žinojo ir kitiems 
pranešė prieš metus, šimtmečio su
laukusi lietuviška Manhattan baž
nyčia vis tiek buvo uždaryta. Vis 
dėlto, pabrėžė Žukaitė, po šių įvykių 
prieš lietuvius atsivėrė naujas di
džiulis langas: lietuviai suprato, kad 
reikia kovoti dėl savo paveldo. O 
kovoti lietuviai moka — įsitikinusi 
pirmininkė. J i teigė, kad jei ir 
nepavyks išlaikyti šios konkrečios 
bažnyčios, galbūt mūsų, lietuvių, pas
tangos padės ateityje išlaikyti ne 
vieną lietuvišką parapiją Amerikoje. 

Savo pranešime Žukaitė pateikė 
ne vieną pasiūlymą ateičiai. Anot jos, 
kunigai ir klebonai turi aktyviau 
įtraukti jaunus žmones ir naujai 
atvažiavusius lietuvius. Ypač jauni 
žmonės nori turėti lietuviškai kal
bantį kunigą, — sakė NY apylinkės 
pirmininkė. 

AV klebonas kun. Savickis lietu
vius vos toleravo, nors lietuviai ir 
prašėsi, jis jų neįsileido į bažnyčios 
valdybą. Todėl Žukaitė kvietė lietu
vius parapijiečius kuo greičiau įsi
jungti į bažnyčių valdymą. Kitas jos 
patarimas — išmanyti kanonų teisę, 
nes advokatų samdymas brangiai 
kainuoja. Taip pat, — toliau tęsė pra
nešėja, — kai ateityje vyks kalbos 
tarp JAV ir Lietuvos bažnyčios ats-

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas 
Vytas Maciūnas. 

L. Apanavičienės nuotr. 

tovų, būtina, kad tuose susitikimuose 
dalyvautų kuo aukštesnio rango dva
sininkai, galbūt tada iš anksto pavyks 
užkirsti kelią bažnyčių, parapijų 
uždarymams. 

Žukaitė teigė, kad daug kas sakė, 
jog negalime kovoti prieš bažnyčią, 
bet istorija parodė, kad tokia taktika 
nėra gera. Šiandien AV bažnyčia dar 
stovi, bet, atrodo, kad ji jau yra 
paruošta nugriovimui. Nepaisant to, 
turime dvasinę ir tautinę pareigą 
išlaikyti savo protėvių paveldą, nes 
prarasdami bažnyčią, prarandam 
kultūrinius centrus, mokyklas, pra
randam sielą, — tvirtino Žukaitė. 

Nuo diplomatijos iki 
buldozerio 

JAV LB narys Rimtautas Mar
cinkevičius, kuris į AV bažnyčios gel
bėjimą įsijungė paprašytas Žukaitės, 
savo pranešime nutiesė sąsajas tarp 
dabartinės lietuviškų bažnyčių ir 
parapijų situacijos Amerikoje ir so
vietmečiu persekiojamo tikėjimo Lie
tuvoje. Nebūčiau patikėjęs, sakė jis, 
jog po 25 metų, jau gyvenant JAV ir 
vėl teks įsijungti į lietuviškų baž
nyčių ir lietuviškumo gelbėjimą, tik 
dabar jau JAV 

Marcinkevičius pranešime, pa
vadintame „Nuo diplomatijos iki bul
dozerio", trumpai, bet detaliai nu-

Vaiva Ragauskaitė, „Amerikos Lietuvio'' vyr. redaktorė, New York apygar
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė ir Dalia Cidzikaitė „Draugo" vyr. redaktorė. 

L. Apanavičienės nuotr. 

. 
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žymėjo nueitą kelią, gelbėjant AV, 
tiek Lietuvoje, tiek ir Amerikoje. 
Tiesa, jis neslėpė, jog gelbėjant NY 
lietuvišką parapiją, kai kurie išeivijos 
lietuviai pasirinko stručio politiką ir 
nepalaikė aktyvių veiksmų. 

Kol kas visos pastangos išgelbėti 
AV mažai davė rezultatų. Kokia tak
tika JAV LB vadovausis, klausė su
sirinkusiųjų Marcinkevičius, ar ty
lėsime ir tyliai nuolankiai sėdėsim, 
ar naudosimės kontaktais ir turima 
informacija bei atsakysim energinga 
veikla? 

Kun. Saulaitis kvietė ieškoti 
naujų būdų 

Ar žinome, kas yra pirmasis 
lietuvis Čikagoje? Ar mums įdomi 
mūsų paveldo dalis? — tokiais klau
simais savo pranešimą pradėjo kun. 
Saulaitis. Pergyvename dėl lietu
viško užrašo Sv. Kazimiero kapinėse, 
o kokia to priežastis? Galime kaltinti 
vyskupiją, kuriai priklausome, bet 
kol nėra 5 lietuvių, mirštančių per 
dieną, tol tie lietuvių kapai bus atviri 
visiems, — sakė kunigas. 

JAV LB XVIII tarybos narė Teresė 
Gečienė. 

Labai konkrečiais pavyzdžiais jis 
aiškiai leido suprasti, kad lietuviško 
paveldo išsaugojimo klausimas nėra 
vien tik juoda ir balta. Kun. Saulaitis 
sutiko, kad daug kas priklauso nuo 
lietuvių lankomumo ir dalyvavimo, 
tačiau, anot jo, daug kas priklauso ir 
nuo mūsų ryšio su kitais: kitomis 
bažnyčiomis, parapijomis, bažnyti
nėmis tarybomis ir pan., kur vieni 
kitus padrąsintume ir pamokytume, 
kaip palaikyti žmones ir įtraukti 
naujus narius, kaip derėtis su vys
kupijomis. 

Kun. Saulaitis siūlė ieškoti kitų 
išeičių, alternatyvų iš susidariusios 
padėties. Jo nuomone, yra labai svar
bu, kad būtų ieškoma suartėjimo 
būdų tarp pačių parapijiečių. Svarbu 
yra ne tik nuosavybės klausimai, bet 
ir poreikis palaikyti ryšį ne tik su 
vyskupijomis, bet ir su vietiniu vi
karu, kunigais. 

Su JAV LB XVIII tarybos antrosios 
sesijos priimtomis rezoliucijomis pla
čioji visuomenė ir „Draugo" skaityto
jai bus supažindinti vėliau. 

Trečiosios JAV LB XVIII Ta
rybos t rečioj i sesija įvyks k i ta 
rudenį JAV Rytu pak ran tė je , Bos
ton , MA. 2009 m. analog iška su
važiavimą p lanuo jama surengt i 
j au šal ies p ie tuose, Hous ton 
(Texas). 

Iš kairės: naujai paskirtas Lietuvos Respublikos Gen. konsulas New York, ambasadorius Jonas Paslauskas; Dalia 
Paslauskienė; Ramutė Žukaitė; Dr. Rimtautas Marcinkevičius; Jungtinių Tautų korespondentė Ann Zikaras Charles. 

JUNGTINIŲ TAUTŲ BŪSTINĖJE 
FOTOGRAFIJOS PARODA APIE LIETUVĄ 

Baigiantis vasarai Jungtinių 
Tautų fotografijos asociacija Jung
tinių tautų (JT) būstinėje New York 
surengė fotografijos parodą „Kultū
rinio palikimo išsaugojimas". Jos ini
ciatorė — lietuvių kilmės žurnalistė 
Ann Zikaras Charles. 

Lietuviškojoje parodos dalyje 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 
Vilniui — 2009-ųjų Europos Kultūros 
sostinei, kaimyninių Baltijos valsty
bių sostinėms Rygai ir Talinui bei 
Aušros Vartų bažnyčios, vienintelės 
lietuvių bažnyčios Manhattan, pra
eičiai, dabarčiai ir ateičiai. 

Parodos iniciatorė Ann Zikaras 
Charles pristatė 50 spalvotų ir juodai 
baltų fotografijų, įamžinusių ne tik 
Baltijos šalių, bet ir New York — 
kultūrinės pasaulio sostinės - archi
tektūr ines ir kultūrines vertybes. 
Parodoje akį traukė fotografijos, ku
riose įamžinta Vilniaus Katedros 
varpinė, Juozo Zikaro skulptūros, Sv. 
Onos bažnyčia, lietuviški tautiniai 
drabužiai, Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslas. Tarp New York 
darytų fotografijų ypatingo dėmesio 
susilaukė vasario 26-ąją dieną už
darytos Aušros Vartų bažnyčios Man
hattan nuotraukos. 

Garbingą vietą parodoje užėmė ir 
Lietuvos nuolatinio atstovo prie 
Jungtinių Tautų ambasadoriaus Da
liaus Cekuolio nuotrauka, kurioje jis 
buvo įamžintas New York viešėjusio 
folklorinio ansamblio iš Šiaulių 
„Saulė" apsuptyje. Įdomi detalė — 
būtent tą pačią dieną — 2007 m. va
sario 26-ąją — ambasadorius buvo 
išrinktas JT Ekonominės ir Socia
linės Tarybos prezidentu. 

Anot Ann Zikaras Charles, viena 
mieliausių jai pačiai — choro „Var
pelis" fotografija. Kovo 20-ąją - Tarp
tautinės Žemės dienos proga — šis 
choras, vadovaujamas Birutės Moc
kienės, irgi koncertavo Jungtinių 
Tautų būstinėje. Beje, koncertas 
buvo surengtas Charles iniciatyva. 

Parodos „Kultūrinio palikimo 
išsaugojimas" uždarymo proga Jung
tinių Tautų korespondentų asociaci
jos salėje buvo surengtas priėmimas. 
Jame dalyvavo LR Generalinis kon
sulas ambasadorius Jonas Paslauskas 
su žmona Dalia, antroji sekretorė 
Dina Kopilevič, konsulas Algimantas 

Misevičius, taip pat Amerikos Lietu
vių Bendruomenės prezidentė Ra
mutė Žukaitė, Manhattan lietuvių 
bendruomenės atstovė Laima Silei-
kytė-Hood, Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės atstovas dr. Rimtau
tas Marcinkevičus, Brazilijos lietuvė 
Re-nata Paukštys-Rubies ir vienin
telė Jungtinių Tautų būstinėje New 
York dirbanti lietuvė Marija Danguo-
lė-Rokuižienė. Taip pat priėmime da
lyvavo nemaža grupė Jungtinėse 
Tautose akredituotų žurnalistų. 

Beje, ši fotografijos paroda toli 
gražu ne pirmoji, kurioje dalyvavo 
Ann Charles. Viena iš įsimintiniausių 
— paroda „Baltijos grožis". Ann 
Zikaras Charles populiarina Lietuvos 
vardą ir savo kasdieniniame darbe. 
Nuo pat 1988 m., kai Ann Zikaras 
Charles gavo akreditaciją Jungtinėse 
Tautose, j i yra vienintelė žurnalistė, 

kuri užduoda klausimus (kartais ir 
ne itin patogius) ambasadoriams ir 
Jungtinių Tautų pareigūnams apie 
Baltijos šalis. Ann dažnai juokau
dama sako, jog ji buvusi pirmoji 
Lietuvos korespondentė Jungtinėse 
Tautose. Tuo metu ji bendradarbiavo 
su „The Baltic Times" ir ELTA. 

Abu jos tėvai — mama Ona 
Zikaraitė ir tėtis Vytautas Sidara
vičius — gimė New York, tačiau se
nelis iš mamos pusės gimė Lietuvoje 
ir, būdamas 17-os metų, praėjusio 
amžiaus viduryje emigravo į Jung
tines Amerikos Valstijas. Tiek tėvų, 
tiek senelių namuose buvo kalbama 
tik lietuviškai. Taigi, Ann seno drau
go ir bendražygio Algio Tomo Ge
niušo žodžiais tariant, Ann savo veik
la atsiliepė į protėvių balsą. 

A.* Žj9 U * 
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Lietuviams — Konstitucijos egzaminas 

Mokytojo profesija Lietuvoje nevertinama 

Mokytojo profesijai — nepagarba 
Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) — 

Beveik pusė — 49 proc. — apklaustų 
lietuvių nelaiko pedagogo profesijos 
prestižine. 

Tai rodo savaitraščio „Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-
tel" rugsėjo 20-21 dienomis atlikta 
penkių didžiųjų Lietuvos miestų gy
ventojų apklausa, kurioje dalyvavo 
500 apklaustųjų. 

52 proc. didmiesčių gyventojų 
būtų kategoriškai prieš, kad pedago
go specialybę rinktųsi jų dukra, sū
nus ar kitas artimas giminaitis. Ypač 
neigiamai pedagogo profesiją vertina 
verslininkai, įmonių ir įstaigų vado
vai "bei sostinės gyventojai. 

Mokytojo darbą prestižiniu vadi
na kiek daugiau nei trečdalis respon
dentų. Ketvirtadalis apklaustųjų sa
ko, jog norėtų, kad jų dukra ar sūnus 
rinktųsi pedagogo kelią, dar dešim
ties procentų respondentų teigimu, 
jų vaikai jau dirba pedagoginį darbą. 

Švietimo kokybe Lietuvoje ne
patenkinti irgi apie pusę visų gyven
tojų. Maždaug dešimtadalis respon
dentų sako, kad švietimo kokybė juos 
tenkina, o ketvirtadalį ji tenkina iš 
dalies. 

Repetitoriams už savo ar savo 
vaikų mokymą pinigus yra mokėję 37 
proc. apklaustųjų. 

Seimas ėmėsi dvigubos pilietybės 
Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) — 

Seimas ketvirtadienį po pateikimo 
pritarė Pilietybės įstatymo ir jo įgy
vendinimo pataisoms ir pradėjo jų 
svarstymo procedūrą. Pagrindiniu 
komitetu projektams svarstyti pa
skirtas Žmogaus teisių komitetas, pa
pildomais — Teisės ir teisėtvarkos 
bei Užsienio reikalų komitetai. Prie 
šio įstatymo tikimasi grįžti lapkričio 
20-ąją. 

Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) parengtos Pilietybės įstatymo 
pataisos susijusios su tais įstatymo 
straipsniais, kuriuose įtvirtinta gali
mybė Lietuvos pilietybę įgyti asme
nims, turintiems ir kitos šalies pilie

tybę. 
VRM parengtame Pilietybės įsta

tymo projekte siūloma nustatyti, kad 
vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš 
jų yra Lietuvos pilietis ir kuris gimęs 
įgijo ne tik Lietuvos Respublikos, bet 
ir kitos valstybės pilietybę, yra ir Lie
tuvos pilietis. 

Tai ypač aktualu JAY Airijoje, 
taip pat mišriose šeimose gimusiems 
vaikams. 

Pilietybės įstatymo pataisose 
taip pat siūloma palikti galiojančią 
Lietuvos Respublikos pilietybę tiems 
asmenims, kurie kitos valstybės pilie
čiais tapo neatsiklausus jų valios. 

V. Adamkus JT apie Rusiją kalbėjo 
su kartėliu 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, nors ir 
tiesiai neminėdamas Rusijos, apkalti
no ją pajamas iš energetinių išteklių 
naudojant ne reformoms, o gink
luotei. 

Trečiadienio pavakare kalbėda
mas Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos sesijoje jis taip pat ne
tiesiogiai apkaltino Maskvą siekiant 
paversti Kosovą dar vienu „įšaldytu 
konfliktu", praneša Lietuvos televi
zijos naujienų tarnyba. 

Lietuvos prezidentas iš Jungti
nių Tautų tribūnos Rusijai skiria to
kius karčius žodžius, kokių viešai dar 
nesakė - tačiau vardu jos nemini. Jei 
šalys peržengia liniją, sakė Valdas 
Adamkus, mūsų teisė pakilti ir pra
bilti atvirai, yra neatimama. 

„Jei Lietuva ir Baltijos regionas 
apskritai yra sėkmės istorija, prisi
taikant prie naujos pasaulinės aplin
kos, kai kurios šalys mūsų regione to
kios nėra. Galime tik spėti, kodėl šios 
šalys demokratijos integraciją prie jų 

sienų suvokia kaip nacionalinę grės
mę. 

Gailimės tokios visuomenės, ku
rios vyriausybė renkasi šalies nacio
nalinius turtus išleisti ginklams, o ne 
vidaus reformoms. Ir aišku, kad ne
turėtume pakęsti mėginimų falsifi
kuoti istorijos faktų apie Baltijos ša
lių sovietinę okupaciją ar Ukrainoje 
tyčia sukurto badmečio, kuris nužu
dė milijonus", — kalbėjo Lietuvos va
dovas. 

Be to, jis pabrėžė, kad įšaldyti 
konfliktai Rytų Europoje ir Pietų 
Kaukaze vieną dieną gali tapti labai 
karšti, jei pasaulis nesiims veikti tuoj 
pat. 

„Čia Jungtinės Tautos turėtų bū
ti labiau matomos ir kalbėti garsiau. 
Tai tinka ir Kosovui, kur reikia už
kirsti kelią mėginimams sukurti nau
ją įšaldytą konfliktą", - sakė V 
Adamkus. 

Išvakarėse Lietuvos vadovas da
lyvavo Jungtinių Valstijų prezidento 
surengtoje diskusijoje. 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) — 
Visoje Lietuvoje šeštadienį vyksiančio 
Konstitucijos egzamino iniciatoriai 
tikisi, jog šis renginys padės pagrin
dinį šalies įstatymą labiau priartinti 
prie tautos. 

„Sis renginys jau dabar sukėlė 
daug minčių apie Konstituciją, kuri 
ilgą laiką, regis, buvo šalia tautos, ša
lia visuomenės reikalų. Į ją šiandien 
atsigręžia visi — valstybės tarnauto
jai, politikai, paprasti piliečiai. Vis at
sakingiau ir rimčiau pradedame sam
protauti, kam ji mums duota", — 
spaudos konferencijoje ketvirtadienį 
kalbėjo teisingumo ministro patarė
jas Mantas Varaška. 

Anot jo, pagrindinis egzamino 
tikslas — „iš lėto, subtiliai" grąžinti 
paprastiems žmonėms žingeidumą, 
pasitikėjimą pagrindiniu šalies įsta
tymu. M. Varaškos teigimu, su Kons
titucijoje įtvirtintomis teisėmis susi
pažinę gyventojai galės jas geriau 
ginti, tapti aktyvesniais šalies pilie
čiais. 

Šeštadienį daugelyje šalies savi
valdybių rengiamame Konstitucijos 
egzamine kviečiami dalyvauti visi no
rintys, tačiau dėl prizų varžytis ne
galės turintieji teisinį išsilavinimą. 
Išankstinės dalyvių registracijos nė
ra. Tikimasi, jog savo Konstitucijos 
žinias pasitikrinti panorės ir Seimo 
bei savivaldybių tarybų nariai. 

Anot projekto koordinatorės Eri
kos Straigytės, pasiruošimas egzami
nui savivaldybėse vyksta sklandžiai. 

„Iš 60 savivaldybių iki šiol neat
siliepusi ir noro egzaminą rengti ne-
pareiškusi tik viena — Kalvarijos. Vi
sose kitose pasiruošimas vyksta pa
našiu tempu. Rengiamasi labai akty
viai, sudarytos komisijos, paskirtos 
egzamino vietos, informuoti gyvento-

\ jai. Susidomėjimas labai didelis", — 

sakė E. Straigytė. 
Pirmasis Konstitucijos egzami

nas šeštadienį prasidės 11 valandą. 
Konstitucijos žinios bus tikrinamos 
testu. Egzamino dalyviai per valandą 
turės atsakyti į 25 klausimus. Pasak 
egzamino rengėjų, jie nebus labai su
dėtingi, visų atsakymus bus galima 
rasti Konstitucijos tekste. 

Prasidėjus egzaminui, jo užduo
tys bus paskelbtos Lietuvos žurna
listų sąjungos (LZS) ir Teisingumo 
ministerijos internetiniuose tinkla-
lapiuose. Apie 5 vai. vakaro šiose sve
tainėse bus paskelbti ir teisingi testo 
atsakymai. 

Kiekvienas egzamino dalyvis po 
egzamino gaus specialią dovaną — 
Lietuvos Konstituciją su projekto glo
bėjo prezidento Valdo Adamkaus pa
dėka ir parašu. 

„Tai specialiai išleistos Kons
titucijos, jos nebus platinamos, jų ne
bus galima įsigyti kitais būdais", — 
sakė LZS pirmininkas Dainius Ra
dzevičius. 

Anot jo, šiuo metu pagaminta 
2,000. Konstitucijos egzempliorių. 
Maždaug tiek tikimasi sulaukti no
rinčiųjų pasitikrinti Konstitucijos ži
nias. 

„Daugiau bijojome gaminti, kad 
paskui neliktų nepanaudotos. Jei pri
trūks, žmonės Konstituciją gaus vė
liau, kad kiekvienas dalyvavęs turėtų 
tokią dovaną ant savo stalo", — teigė 
D. Radzevičius. 

Specialia organizatorių padėka 
ketinama apdovanoti ir tas savival
dybes, kurių politikai aktyviausiai 
dalyvaus egzamine. 

Spalio 20 dieną Vilniuje vyks an
trasis Konstitucijos egzamino etapas. 
Jame dalyvaus po vieną geriausiai 
testą parašiusių kiekvienos savival
dybės gyventoją ir politikų atstovą. 

V. Uspaskichas atvežtas į teismą 
Atkelta iš 1 psl. 
europarlamentarė Ona Juknevičienė, 
paragino jį laikytis. 

Teismo posėdyje ekspolitiką gina 
du advokatai. 

Vienas jų Vytautas Sviderskis 
žurnalistams sakė, kad jeigu teismas 
nuspręs suimti jo klientą, penktadie
nio rytą jis jau bus parašęs skundą 
aukštesnės instancijos teismui. 

Antroji buvusio politiko apklausa 
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos 
komisariato areštinėje vyko nuo ryto 
iki pat vidurdienio. 

V Uspaskicho advokatas Vytau
tas Sviderskis sakė, kad jokių naujų 
įtarimų jo klientui pareikšta nebuvo. 

Beveik keturias valandas trečia
dienį po pietų apklausinėje įtariamąjį 

buvusį ministrą ir parlamentarą pro
kurorai nespėjo kreiptis į teismą dėl 
kardomojo suėmimo termino nusta
tymo. 

Kardomąjį suėmimą į Rusiją pa
bėgusiam buvusiam politikui dar per
nai rugpjūtį skyrė Vilniaus miesto 2-
asis apylinkės teismas, kai jis jau bu
vo pabėgęs į Maskvą. Dabar teismas 
turi nustatyti suėmimo trukmę. 

Pasak advokato V Sviderskio, jo 
klientas kaltu neprisipažino. 

V Uspaskichui prokurorai ne
reiškė naujų įtarimų, išskyrus tuos, 
apie kuriuos buvo pranešta pernai 
vasarą. Buvęs politikas trečiadienį 
parskrido iš Maskvos, kur maždaug 
pusantrų metų slapstėsi nuo Lietu
vos teisėsaugos. 

Bus Įamžintas Atlantą nugalėjęs lietuvis 
Atkelta iš 1 psl. 
apie lakūną, eksponuojama iš Kauno 
atvežta paroda „Atlanto nugalėtojui 
Feliksui Vaitkui — 100", gros Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų orkestro 

1 diksilendo grupė. 
1935 metais F. Vaitkus mėgino 

pakartoti Stepono Dariaus ir Stasio 
i Girėno žygį ir „Vega 5B" tipo aukš-

tasparniu monoplanu, pavadintu „Li
tuanika II", perskristi Atlantą. 

Jis planavo iš viso nuskristi 
7,207 kilometrus. Per 22 valandas 15 
minučių trukusį skrydį F. Vaitkui 
pavyko įveikti 5,100 kilometrų. 

Nepaisant priverstinio nusileidi
mo, tai buvo vienintelis sėkmingas 
Atlanto perskridimas 1935 metais. F. 

Vaitkus tapo šeštuoju lakūnu, vien
motoriu vienviečiu lėktuvu perskri
dusiu Atlanto vandenyną. 

F. Vaitkaus 100-ųjų gimimo me
tinių renginys taps oficialia pirmą 
kartą Airijoje, kur pastarąjį dešimt
metį susiformavo didelė lietuvių 
išeivių bendruomenė, vyksiančių Lie
tuvos dienų pradžia. „Lietuvos dienų 
Airijoje 2007" renginiai spalio 8-28 
dienomis vyks penkiuose šios šalies 
miestuose. 

Lietuvos dienų metu ketinama 
atidaryti menininko Kęstučio Stoš
kaus parodą „Vilnius. Senamiesčio 
fotografijos", pristatyti Mikalojaus 
Vilučio grafikos kūrybą ir fotoklubo 
„Fotomanai" nuotraukų ekspoziciją. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS tinių agentūrų pranešimais) 

Rice ir Lavrov susikirto dėl sankcijų 

Sergej Lavrov ir Condoleezza Rice. 

New York, rugsėjo 27 d. („In-
terfax"/BNS) — JAV valstybės sekre
torė Condoleeza Rice ir Rusijos už
sienio reikalų ministras Sergej Lav
rov „labai emocingai" pasikeitė griež
tais teiginiais per sankcijų Iranui įve
dimo svarstymą. 

Tai praneša informacijos agentū
ros, remdamosi Didžiojo aštuoneto 
(G-8) šalių užsienio politikos žinybos 
vadovų uždarų pietų, per kuriuos kilo 
ginčas dėl Irano branduolinės progra
mos, dalyviais. 

Britanijos URM atstovo Mark 
Malloch žodžiais, diskusijos tonas bu
vo „gana šiurkštus". 

Atsakydamas į klausimą, ar pa
vyko pasiekti pažangos svarstant Ira
no klausimą, Prancūzijos URM va
dovas Bernard Kouchner nusijuokė: 
„Nepasakyčiau taip, ne". 

Kaip pareiškė agentūrai AP Ser
gej Lavrov, ginčas kilo dėlto, ar tinka
mas dabar metas įvesti naujas sank
cijas Teheranui. 

Maskva nesutinka, kad būtų sug
riežtintos sankcijos, kaip to nori Wa-
shington ir Paryžius. 

Rusijos valdžia pažymi, kad Ira
nas bendradarbiauja su TATENA ir 
kad jam reikia duoti galimybę įvyk
dyti šios JT agentūros reikalavimus. 

S. Lavrov papriekaištavo Jungti
nėms Valstijoms, kad jos nori nepai
syti TATENA nuomonės, kaip tai bu
vo anksčiau. 

Postimees nuotr. 

„Mes norime pasikliauti TATE
NA ekspertų vertinimais", — sakė jis 
žurnalistams po susitikimo. 

Kaip sakė susitikimo dalyviai, 
itin aktyviai S. Lavrov kritikavo Va
karų pasiryžimą vienašališkai įvesti 
sankcijas apeinant Jungtines Tautas, 
jeigu šio klausimo nepavyks išspręsti 
Saugumo Taryboje. 

JAV valstybės sekretorės padėjė
jas politikos klausimais Nicholas 
Burns pranešė, kad per pietus vyko 
„ilga diskusija" Irano klausimu. 

„Neabejotinai yra taktinių nuo
monių skirtumų. Bet mes viliamės, 
kad bus galima pasiekti taktinį su
tarimą", — cituoja N. Burns žodžius 
agentūra AP 

Kalbėdamas antradienį JT Ge
neralinėje Asamblėjoje New York Ira
no prezidentas Mahmoud Ahmadi-
nejad pareiškė, kad Irano atomo 
klausimas, kurį, jo nuomone, politi
zavo „imperijų valdžios", dabar iš
spręstas. 

„Klausimas neišspręstas. Jis vi
siškai klysta, ir tarptautinė bendrija 
neketina leisti jam pamiršti tai, kad 
jo šalis pažeidžia JT Saugumo Ta
rybos reikalavimus", — cituoja diplo
mato žodžius agentūra „Reuters". 

Iranas primygtinai teigia, kad jo 
branduolinė programa yra tik tai
kaus pobūdžio. Tačiau Vakarų šalys, 
pirmiausia — JAV, įtaria Teheraną 
siekiant susikurti branduolinį ginklą. 

Gorbačiov pataria Rusijai „kibirais 
išsemti" stalinizmą 

Maskva, rugsėjo 27 d. („Reu-
ters"/BNS) — Pirmasis ir paskutiny
sis Sovietų Sąjungos prezidentas Mi-
chail Gorbačiov įspėjo Rusijos pi
liečius dėl stalinizmo atgaivinimo ri
zikos, sakydamas, kad šalis pamiršta 
tragiškus savo istorijos puslapius. 

„Mes turime atminti tuos, kas 
nukentėjo, nes tai pamoka visiems 
mums. Bet, deja, daugelis jos neiš
moko", — sakė buvęs Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro komi
teto generalinis sekretorius ir archi
tektas pertvarkos, pasibaigusios ko
munistinės sistemos ir paskutinės 
pasaulinės imperijos žlugimu. 

Trečiadienį jis kalbėjo savo anali
tiniame centre — M. Gorbačiov fonde 
surengtame apskritojo stalo posėdyje, 
skirtame metinėms, kai 1937 metais 
Sovietų Sąjungoje prasidėjo ,,didysis 

teroras" — represijos, kurių įkvėpė
jas buvo diktatorius Josif Stalin. 

„Mes turime iš savęs ne lašais, o 
stiklinėmis ir kibirais išsemti stali
nizmą", — pridūrė M. Gorbačiov, ku
ris atsisakė įgaliojimų, kai sovietų 
valstybė 1991 metų pabaigoje suby
rėjo į nepriklausomas valstybes. 

Žmogaus teisių gynimo organiza
cijos „Memorial" duomenimis, nuo 
1937 metų rugpjūčio iki 1938 metų 
lapkričio — buvo represuoti 1,7 mln. 
Sovietų Sąjungos piliečių, iš kurių 
818,000 įvykdyta mirties bausmė. 

Istorikų vertinimais. J. Stalin te
roro aukomis nuo 1921 iki 1953 metų 
tapo maždaug 13 milijonų žmonių. 
Nepaisant to, pastarosios sociologijos 
apklausos rodo, kad daugelis jaunų 
Rusijos gyventojų teigiamai vertina J. 
Stalin. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Šimtai gerbėjų trečiadienį atėjo 

pareikšti paskutinę pagarbą Marcei 
Marceau, pasaulinio garso pantomi
mos artistui, kuris buvo palaidotas 
Paryžiuje. M. Marceau, kuris po karo 
atgaivino pantomimos meną, mirė 
šeštadienį, pietų mieste Kahore, su
laukęs 84 metų. Buvęs vyriausias 
Prancūzijos rabinas Rene-Samuel Si-
rat atliko laidotuvių ceremoniją, 
skaitydamas maldas prancūzų ir heb
rajų kalbomis. M. Marceau, kurio tik
rasis vardas buvo Marcei Mange, už
kariavo plačios auditorijos dėmesį 
1947 m., sukūręs įsimintiną liūdnojo 
klouno Bipo paveikslą. Ruda klouno 
kepurė kartu su raudonomis nuvytu
siomis gėlėmis buvo atremta į karstą 
kapinėse, kur apie 300 žmonių daly
vavo mimo laidotuvėse. 

LONDONAS 
Gyvenamųjų namų kainos Di

džiojoje Britanijoje rugsėjį buvo 0,7 
proc. didesnės nei rugpjūtį ir 9,0 
proc. didesnės nei pernai rugsėjį, ket
virtadienį pranešė organizacija ,,Na-
tionwide Building Society". Praneši
me akcentuojama, jog metinis būsto 
kainų prieaugis — kukliausias nuo 
2006-ųjų spalio, o neramumai pa
saulio finansų rinkose kol kas padarė 
įtakos Didžiosios Britanijos nekilno
jamojo turto rinkai. Be to, nekilnoja
mojo turto ekspertai prognozavo dar 
kuklesnį būsto kainų augimą Di
džiojoje Britanijoje rugsėjį — 0,4 
proc. per mėnesį ir 8,8 proc. per me
tus. 

MINSKAS 
Po dvejų metų pertraukos į Bal

tarusiją pasiųstas Lenkijos ambasa
dorius Henryk Litwin. Jis jau įteikė 
skiriamuosius raštus šios kaimyni
nės šalies užsienio reikalų ministrui 
Sergej Martynov. Oficialiai H. Litwin 
pradės eiti pareigas, kai skiriamuo
sius raštus įteiks Baltarusijos valsty
bės vadovui Aleksandr Lukašenko. 
„Baltarusijoje beveik dvejus metus 
nebuvo Lenkijos ambasadoriaus, to
dėl pats diplomatinės žinybos vadovo 

ATLANTIC 

paskyrimo faktas labai svarbus to
lesnei dvišalių santykių raidai. Aki
vaizdu, kad tai pakels Baltarusijos ir 
Lenkijos dialogo lygį", — sakė H. Lit-
win. 

J A V 

NEW YORK 
JAV karinės jūrų pajėgos numato 

išleisti 600,000 dolerių apmaudžiai 
bazės Coronado netoli San Diego sta
tytojų klaidai ištaisyti: pasirodo, čia 
dislokuoti Amerikos karo laivų jū
reiviai 50 metų gyveno kareivinėse, 
kurių pastatai išdėstyti svastikos for
ma. Viena didžiausių karinių jūrų ba
zių Jungtinėse Valstijose pasistatė 
tokią „įžymybę" septintajame de
šimtmetyje, ir iki šiol net polici
ninkai, per patruliavimą apskrisdami 
vietovę sraigtasparniu, neatkreipė 
dėmesio iš oro gerai matomą barakų 
išdėstymą svastikos forma. 

A Z I J A 

Ocea 

RANGŪNAS 
Rangūne saugumo pajėgoms vai

kant prieš valdžią protestuojančius 
demonstrantus žuvo fotografas iš už
sienio, galbūt iš Japonijos, pranešė 
šaltinis ligoninėje. Anksčiau vienas 
liudininkas vyriškį, kuris pakrito po
licijai paleidus perspėjamuosius šū
vius, apibūdino kaip „vyresnio am
žiaus vyrą su nedidele kamera, kuris 
priminė kiną ar japoną". Pasak liudi
ninko, sužeistas vyras dėvėjo trum
pas kelnes, kurios nėra įprastos 
Mianmare. 

KABULAS 
Pietų Afganistane buvo suimtas 

pagrindinis ekstremistinio Talibano 
judėjimo atstovas spaudai Yousuf Ah-
madi. Y. Ahmadi kar tu su savo broliu 
buvo sulaikytas trečiadienį neramio
je Hilmendo provincijoje, kur Tali-
banas kontroliuoja kelis rajonus. Y. 
Ahmadi yra jau trečiasis talibų atsto
vas spaudai, suimtas nuo 2001 metų 
pabaigos, kai JAV vadovaujamų pa
jėgų nuo valdžios nuverstas islamis-
tinis judėjimas pradėjo savo sukili
mą. Pirmasis talibų atstovas spaudai 
Rytų Afganistane Mohammad Hanif 
buvo sulaikytas sausio mėnesį. Anks
tesnis Talibano ruporas Abdul Latif 
Hakimi buvo suimtas 2005 metų spa
lio mėnesį. 

1-800-775-SEND 
www.atia n t i cexpre šscorplco m 

Krovine cabenmas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

vuu Air Freight 
^ALtorrobfliu pirtrimas bei 

Į siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

f'SmM Packa Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
prstatyras • na^ js Lietuvoje Latvijoje, 
Estijoje Baltanjsijoje be« Ukra •"•oje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S 7*1. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TtL 1 800-775-7363 

http://www.atia
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Teniso turnyras Cleveland 
VII Cleveland LSK „Žaibo" lauko teniso turnyras įvyks 2007 m. 

spalio 7 d., sekmadienį, VVilloughby miesto teniso aikštyne, 37000 Euc-
lid Ave., VVilloughby, OH 44094. Turnyro pradžia: 11 vai. r. Registracija 
nuo 10 vai. r. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės žaidėjai — vyrai, moterys ir 
vyrai senjorai. Informacija Virginija Motiejūnienė, tel. 216-526-5609, ei. 
paštas: Virginija.Motiejūii iene@gmail.com arba Romualdas Tarase
vičius, tel. 440-354-7739, ei. paštas:rtarasevich@hotmail.com 

Visais turnyro reikalais prašome kreiptis į Virginiją ar Romualdą. 
LSK „Žaibo" Teniso sekcija 

Krepšinis 

Lietuvos moterų krepšino rinktinė 
pelnė dvi pergales iš eilės 

EDVARDAS SULAITIS 

Lietuvos moterų komanda pir
madienį Italijoje pradėjusi Europos 
krepšinio pirmenybes, rodo vis geres
nius rezultatus. 

Pirmame susitikime su Belgijos 
rinktine lietuvės rungtyniavo be ug
nelės ir didesnio noro. Tas labai atsi
liepė rezultatui, mūsiškės pralaimėjo 
53:68. 

Tačiau kitą dieną — antradienį 
jos jau atsitiesė ir parodė neblogą 
žaidimą ir tai joms atnešė pelnytą 
pergalę. Rumunijos r inkt inė buvo 
įveikta 18 taškų skirtumu — 67:50. 
Jau pirmą ketvirtį lietuvės baigė savo 
naudai 24:16, o poilsiui išėjo turė
damos 35:17 taškų persvarų. Trečias 
ketvirtis baigėsi 15:11, o paskutinis 
17:12 Lietuvos rinktinės naudai. 

Trečiadienį įveiktos 
ir vokietės 

Trečiąją pirmenybių dieną lietu
vaičių laukė nemaža kliūtis — Vokie
tijos krepšininkės, kurios mūsiškėms 
kėlė nemažai nerimo. Bet ir šias 
rungtynes mūsiškės žaidė užtikrin
tai, ką pasako laimėjimas 14 taškų 
skirtumu — 71:57. 

Iveta Marčiauskaitė 

Jau nuo pačios rungtynių pra
džios lietuvės perėmė iniciatyvą ir 
centro puolėjos I. Marčiauskaitės 
pastangomis" susikrovė taškų atsargą, 
kuri iki ketvirčio pabaigos beveik 
ištirpo — rungtynių lenta rodė tik 
20:18 Lietuvos naudai. 

Labiausiai Lietuvos rinktinė 
atitrūko ketvirtame ketvirtyje, kuris 
baigėsi mūsiškių pergale. Tokiu būdu 
lietuvės išplėšė antrąją pergalę iš 
eilės. Lietuvos rinktinei daugiausia 
taškų pelnė S. Valužytė — 18 (6 atko
voti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs per
davimai). I. Marčiauskaitės sąskaito
je 16 taškų (8 atkovoti kamuoliai). R. 
Valentinienė — 14 tšk. 

Lietuva su 2 pergalėmis patenka 
į antrąjį ratą, į kurį iš B grupės taip 
pat įeina Belgija ir Vokietija. Rumu
nijos krepšininkės, likusios be perga
lių, važiuoja į namus. 

Antrame rate Lietuva turės var
žytis su A grupės atstovėmis: Čekija, 
Latvija ir Turkija. Lietuvės čia atsi
neša pergalę prieš Vokietiją, laimėtą 
pirmajame rate. 

Iš šešių F grupės komandų į 
ketvirtfinalius pateko keturios pir
mosios. Lietuvos atstovės turi vilčių 
patekti tarp jų. 

Keista, kad apie Lietuvos krepši
ninkių pasirodymą Europos pirme
nybėse beveik nerašo Lietuvos spau
da, ypatingai lyginant su neseniai 
pasibaigusiomis vyrų pirmenybėmis 
Ispanijoje. Jaučiasi didžiulis skirtu
mas tarsi moterų krepšinis būtų ne
vertas dėmesio. 

Penktadienį Lietuvos moterys 
pradės antrojo etapo varžybas. Čia 
jos turės susitikti su Europos čempio
nėmis čekėmis, iki šiol gerai žaidu
siomis Latvijos krepšininkėmis ir 
trečią vietą A grupėje užėmusiomis 
Turkijos atstovėmis. 

Ledo ritulys 

D. Kasparaičiu! nepavyko sugrįžti j 
„Rangers" klubą 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės rėjimą į kitą ekipą nereikalaus jokios 
ledo ritulio lygos (NHL) New York kompensacijos. Tačiau ne kiekviena 
„Rangers" klubas atsisakė į komandą NHL komanda yra pajėgi įvykdyti 
sugrįžti mėginusio 34 metų gynėjo gynėjo sutarties finansinius reikala-
Dariaus Kasparaičio paslaugų. vimus. 

Komandos treneris Tom Renney Praėjusiame sezone NHL pirme-
lietuvį informavo, jog šiam nėra vie- nybėse lietuvis sužaidė 24 reguliario-
tos 2007-2008 metų sezono koman
dos sudėtyje. 

Tiesa, Lietuvos ledo ritulininkas 
su New York klubu turi dar metus 
galiojantį 3 milijonų JAV dolerių ver
tės kontraktą. „Rangers" atstovai 
pareiškė, kad už D. Kasparaičio pe- „Wolf Pack" komandą. 

jo sezono mačus, per kuriuos įmušė 
du įvarčius, atliko du rezultatyvius 
perdavimus ir gavo 30 baudos minu
čių. Vėliau „Rangers" D. Kasparaitį 
du kar tus buvo išsiuntęs į AHL 
(American Hockey League) Hartford 

BNS 

Vitas Gerulaitis. 

Vilniuje statoma V. Gerulaičio vardo 
teniso akademija 

EDVARDAS SULAITIS 

Duris atvers jau kitais metais 

Ateinančių 2008-jų metų rudenį 
turėtų būti baigta statyti Vito Geru
laičio vardo teniso akademija, kurios 
sąmata siekia apie 55 mln. litų. Jos 
statyba dar visai neseniai buvo pra
dėta Vilniuje, kuomet Ąžuolyno g. 5 
buvo užkasta simbolinė kapsulė, pa
ženklinusi šio didžiulio projekto 
statybos pradžią. 

Kaip pranešama žiniasklaidai 
išsiuntinėtoje informacijoje, šio kom
plekso šeimininkai yra UAB „Teniso 
pasaulis", Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos Vyriau
sybės ir Vilniaus miesto savivaldybė, 
2004 m. įsteigę viešąją įstaigą „Vito 
Gerulaičio vardo teniso akademija". 

Šio projekto iniciatorius — UAB 
„Teniso pasaulis" ir daugybė akci
ninkų. Sis projektas 2006 m. buvo 
pripažintas nacionalinės svarbos ob
jektu. Tų metų pabaigoje su Lietuvos 
verslo paramos agentūra (LVPA) 
buvo pasirašyta sutartis dėl paramos 
iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų. Iš ten jau gauta beveik 18 
mln. litų suma, o 2007 m. pradžioje iš 
Ūkio ministerijos Specialiosios inves
ticijų skatinimo paramos fondo buvo 
paskirta dar beveik 6 mln. litų. 

Pranešime žiniasklaidai yra pa
brėžiama, kad pats objektas — tai 
daugiafunkcinis sporto, aktyvaus 
poilsio ir sveikatingumo paslaugų 
kompleksas, kuris sudarys galimybę 
vystyti aktyvaus poilsio ir sportinio 
turizmo veiklą daugeliui sporto šakų. 
Čia vienoje vietoje bus sutelktos 
įvairios paslaugos, kurios atitiks 
tarptautinius standartus ir suteiks 
galimybę vykdyti įvairias tarptau
tines ir vietos varžybas. 

Yra teigiama, kad šis kompleksas 
— kol kas vienintelis Baltijos šalyse 

— bus moderniausias ir didžiausias 
tokio pobūdžio statinys tūkstančio 
kilometrų spinduliu. Jis duris turėtų 
atverti 2008 m. rugsėjo 1 d. 

V Gerulaitis norėjo aplankyti 
savo tėvu gimtinę 

Kaip žinoma, Vytas (pakrikšty
tas Vytautu Kevin), gimė Vytauto ir 
Aldonos Gerulaičių šeimoje 1954 m. 
liepos 26 d. Brooklyn, N.Y, netikėtai 
mirė 1994 m. rugsėjo 18 d. South-
hampton, N. Y, nespėjęs aplankyti 
savo tėvų krašto Lietuvos, nors jis tai 
padaryti vis rengėsi. 

Sis vienas iš geriausiųjų pasaulio 
tenisininkų (nuo 1977 iki 1984 m. 
buvo pirmame dešimtuke — 1977 — 
trečias, o 1978 ir 1982 m. — penk
tas), buvo vadinamas „Lithuanian 
Lion". Jo pavardė skambėjo ne tik 
JAV, bet ir visame pasaulyje, net jam 
pasitraukus iš didžiojo sporto. Tada 
jis garsėjo savo labdaringa veikla, 
parodomosiomis rungtynėmis, dirbo 
sporto laidų komentatoriumi televi
zijoje. 

Jo sesuo Rūta irgi buvo gera 
tenisininkė — vienu metu 19-ji ra
ketė pasaulyje. Jos nuopelnu, prieš 
kurį laiką buvo pradėti Lietuvoje 
kasmetiniai Vito Gerulaičio vardo 
turnyrai. 

V Gerulaitis mirė būdamas 40 
metų. Jis užduso nuo smalkių, suge
dus šildymo sistemai, viešint savo 
draugo namuose New York apylinkė
je. Jis palaidotas Farmingdale mies
telio kapinėse, N. Y, netoli savo namų. 

Jo tėvas — Vytautas Gerulaitis, 
pirmasis Vito treneris, irgi buvo 
geras tenisininkas, Lietuvos ir Pa
baltijo čempionas. Jis daug prisidėjo 
prie pasaulinio garso sūnaus Vito 
pergalių teniso aikštelėse, o taip pat 
ir dukros Rūtos laimėjimų pasaulinė
je arenoje. 

MARGUTIS II 
MARGUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

YįlįfJ 1450 A M b a n g a iš WCEV s to t ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 S 0 . c o m 

mailto:iiiene@gmail.com
mailto:rtarasevich@hotmail.com
http://www.wcev14S0.com
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Uolos, opalai ir kupranugariai 
(Žvilgsnis į seniausio žemyno vidurį) 

NHOLĖ JANKUTĖ 
Hr,9 

Žingsniuoju toliau ir nuotaika 
pagerėja, kai vienoje sankryžoje pa
matau kelio rodyklę: Chicago — 
15,740 km, Rio de Janeiro — 14,874 
km, Johannesburg — 10,308 km! 

Dykumų parkas ir Vincent 
Tjingo 

Mano ilga, neapsakomai įdomi 
kelionė artinasi į pabaigą, todėl pra
džiugau, kad dar teks pamatyti ir pa
vaikščioti po tą Dykumų parką. Čia 
takai ir takeliai gana lygūs: nuvargu
sioms kojoms nėra pavojaus! Mūsų 
vedlys, aborigenas Vincent Tjingo yra 
oficialus parko eigulys, uniformuotas 
su plačia „akubra" skrybėle ant gar
banotos galvos. Jis — šios augmeni
jos—gyvūnijos žinovas. Šen bei ten 
susistabdęs mūsų grupę, aiškina apie 
nuo seno aborigenų vartojamas vais
tažoles bei kokias ligas/negalias jos 
gydo. Taip pat nešykšti padavimų — 
tikėjimų apie žvaigždynus. Mano 
nelaimei, aš jo tarsenos nesuprantu, 
bet stebėdama išraiškius gestus ir 
veido miną, Įspėju, apie ką jis šneka. 

Užeinam ir į čia įrengtą smulkes
niosios parko gyvūnijos muziejų. Jo 
eksponatai gyvi: stiklo narvuose jie 
bėgioja, šliaužioja, po urvus landžio
ja. Susipažįstam su „geltonveide" 
gyvate, „mėlynliežuviu" driežu ir 
„spygliuotuoju" driežu. Jei jis būtų 
šuns dydžio — rėkdama bėgčiau 
pasislėpti! Vėl pamatau goanna drie
žus, kurie mėgsta aplankyti Sidnė
jaus lietuvių skautų stovyklą, t.y. vir
tuvės atliekas. 

v 

Šitame parke man labiausiai pa
tiko plėšriųjų paukščių „teatras". Iš 
tikrųjų, ši staigi pakalnė su laiptų 
forma įrengtais suolais šiek tiek pa
naši į graikiškąjį amfiteatrą. Toli že
mai jauna eigulė per garsiakalbį pa
sakoja apie čia gyvenančius paukš
čius: erelius, sakalus, vanagus. Pasa
kodama ji mėto mėsos gabalus aukš
tyn, kuriuos žaibiškai gaudo tie 
paukščiai. Gėrėjausi jų grakščiu 
sklandymu: tar tum čiuožėjai ledu jie 
slydo oru be judesio. Sį paukščių — 
plėšrūnų „teatrą" vainikavo vieno iš 
mažųjų vanagų pasirodymas. Eigulė 
paguldė didelį mėlyną emų kiaušinį 
smėlyje ir staiga ant jo kriste nukrito 

vanagėlis. Į snapą pagriebęs akme
nuką, pradėjo daužyti kiaušinį, pri
laikydamas nagais. Netrukus kiauši
nis skilo ir, publikai plojant, vana
gėlis jį išgėrė kaip tikras aktorius! 

Čia ir atsisveikinom su simpatiš
kuoju eiguliu Vincentu. Paklausiau, 
ar galiu jį nufotografuoti, nors dau
guma aborigenų to nemėgsta. Bet jis 
mielai sutiko. Kalbant iš arti, mudu 
vis dėlto vienas kitą supratom. Aš 
papasakojau jam apie lietuvišką vais
tažolę, pelynus, kurią Čikagoje augi
nau. Vincentas nustebo, kad kažkur 
šiaurėje (kur šalta?) taip pat auga 
vaistažolės. „O čia, — parodė jis — 
yra nganampa ngura — mūsų vieta". 

Sudie, uolos, opalai ir 
kupranugariai! 

Sudie, sapnų fantastiška Austra
lijos dykuma, pilna nuostabios gyvy
bės! Atsisveikinimo vakarienę, val
gome jaukioje mūsų viešbučio salėje, 
kur židiny spragsi ugnis, nes jau ir 
karštiems australams šalta. Net Lin
da šildosi rankas! Tik bendrakeleiviai 
zelandiečiai vis dar trumpom kel
nėm, atlapotais megztiniais. 

Ištikimasis autobusas, „Nuoty
kių Karalius", veždamas mano ben
drakeleivius, keliaus tolyn į karštą 
Šiaurę iki Danvin miesto Timor jūros 
pakrantėje, dar 1,300 km! Tik mes 
šeši: Eleonora iš N. South Wales, dvi 
jaunos iš N. Zelandijos ir aš jau skri
sim namo. Jaučiuosi pavargusi ne 
tiek nuo ilgos kelionės, kiek nuo 
įspūdžių — vaizdų gausybės. Tačiau, 
kai restorano radijas užgroja tango, 
šoku su vairuotoju John, nes jis, 
visiems besijuokiant, pakvietė mane 
„Stanley cousin" vardu! 

Atsisveikinam vieni su kitais. Per 
vienuolika įspūdžiais perpildytų die
nų šiek tiek vienas kita pažinom, 
pasikalbėjom, pajuokavom. Su Mar
garita pasikeičiam adresais. Juokau
jam, kad ji rašys man urdu kalba, o aš 
jai — lietuvių. Vertėja bus jos sesuo 
Zuzana, kuri tų kalbų nemoka! 

Grįžtu į Sidnėjų Quantas lėktu
vu, ant kurio raudonos uodegos šuo
liuoja balta kengūra. Australijos lėk
tuvai negali būti kitokie! 

Pabaiga. 

Stuburo ir skausmo ligos j | Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERH DALLAS PRUNSKIS, MD 
V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 815-363-9595 
EJk Crove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in . com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcherAve.Sts.5lr6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
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, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prionamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Dvasininkai a r dvasiškiai? 

Prieš keletą savaičių rašiau apie 
priesagų - inis ir - iškas reikšmių 
skirtumus ir kartais painiojamą jų 
vartoseną. Šįkart trumpai norėtųsi 
aptarti daiktavardžių vedinius su 
priesagomis -minkąs ir -iškis. Juk 
neretai laikraščiuose ar žurnaluose 
perskaitome, o per radiją ar televi
ziją išgirstame sakant tiek dvasi
ninkas, tiek dvasiškis, karinin
k a s ir kariškis. Pasak lietuvių kal
bos kultūros specialisto Aldono 
Pupkio, šie žodžiai taisomi jau nuo 
Jablonskio laikų. Tačiau jų istorija 
skirtinga. Abu žodžiai reiškia profe
sijas, o profesijų pavadinimai lietu
vių kalboje su priesaga - iškis nėra 
daromi: juk turime biblioteki
ninkas, o ne bibbotekiškis, vady
bininkas, o ne vadybiškis, sandė
lininkas, o ne sandėliškis ir t. t. 
Tad turėtume vartoti ir dvasinin
kas, o ne dvasiškis, dvasininkija, o 
ne dvasiškija. 

Kita vertus, karininko ir ka
riškio reikšmės šiek tiek skiriasi: 
karininkas - tai 1. armijos ar lai
vyno vadovaujančiojo personalo na

rys (vadinasi, aukštesnio rango ka
rininkas); 2. karo žmogus, karys, 
kareivis; 3. rikis (šachmatų figūra). 
Tuo tarpu kariškis reiškia apskri
tai kariuomenėje kariaujanti žmo
gų. Tad ne visada kariški keisti ka
rininku bus tikslu, nors profesijos 
pavadinimas sudarytas ir su netin
kama priesaga. 

Atstovauti kam ar ką? 

Pastebėjau, jog neretai daugelis 
vartodami gana dažną mūsų teks
tuose bei sakytinėje kalboje veiks
mažodį atstovauti painiojame po jo 
einančio daiktavardžio linksiu. La
bai dažnai daugelis vartojame ne 
naudininką, bet galininką. Tad įsi
dėmėkime, jog atstovaujame n e 
Lietuvą, organizaciją, universitetą, 
bet Lietuvai, organizacijai, uni
versitetui. Ta pati taisyklė galioja 
ir iš šio veiksmažodžio pasidarytam 
abstrakčiam daiktavardžiui atsto
vavimas (kam?), tad sakytina ir ra
šytina atstovavimas Lietuvai, 
organizacijai, valstybei, univer
sitetui, o ne Lietuvą, organizaciją ir 
t.t. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

STANT LAB MANACER 
CHEMISTRY/SCIENCE 

BACKGROUND 
FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 

PHONE 6 3 0 - 2 5 7 9 8 2 2 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to vvork in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312 -648 -1565 

Karališkojo tarpeklio vaizdas, VVatarrka valstybinis parkas, Australijos 
Šiaurinė teritori ja. 

DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sargas! /#« 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5lr6
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MŪSŲ TAUTA - MŪSŲ ATEITIS! 
Lietuvių fondo valdybos pirmininko Ramūno Astrausko pranešimas JAV LB XVIII Tarybos 2-joje sesijoje, 

vykusioje 2007 rugsėjo 21-23 d. 
Gerbiamas JAV Lietuvių Bend

ruomenės XVIII Tarybos Prezidiume, 
gerbiami Sesijos dalyviai ir svečiai, 
pirmiausia Lietuvių fondo direktorių 
ir valdybos narių vardu nuoširdžiai 
norėčiau padėkoti JAV Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos vado
vams ir veikėjams už Jų pasiaukojan
ti darbą visų mūsų labui. Jūs, kaip ir 
Lietuvių fondo vadovybė, dirbate vi
suomeniniais pagrindais, savo tie
sioginio darbo ir asmeninio gyvenimo 
sąskaita. Išeivijos lietuviška veikla 
gyvavo, gyvuoja ir gyvuos tik dėka 
tautinio entuziazmo vedinų žmonių. 

Lietuvių fondą su JAV Lietuvių 
Bendruomene sieja 45-eri bendradar
biavimo metai. Per šį laikotarpį yra 
daug kas nuveikta. Galime džiaugtis 
veikiančiais lietuviškais centrais, 
kultūriniais renginiais, lietuviškomis 
mokyklomis, spauda ir t. t. Nors ir 
nesant pačiai palankiausiai ekono
minei situacijai JAV, smagu pažymėti, 
jog 2007 m. Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komisija JAV Lietuvių 
Bendruomenei, įskaitant Krašto val
dybą, Švietimo reikalų tarybą, Reli
ginių reikalų tarybą, Kultūros tary
bą, Socialinių reikalų tarybą bei ki
tiems. Lietuvių Bendruomenės pro
jektams viso paskyrė 154,415 dol. pa
ramą, kas sudaro maždaug 30 proc. 
bendros Lietuvių fondo 2007 m. skir
stytos sumos paramai ir stipendijoms. 

Lietuvių fondą su Lietuvių 
Bendruomene sieja vienas ir tas pats 
tikslas - lietuvių kalbos, kultūros, 
tradicijų, tautiškumo puoselėjimas. 
JAV išeivija dabar išgyvena savotišką 
permainų laikotarpį. Tai yra gyveni
miškai dėsningas ir neišvengiamas 
reiškinys. Lietuvoje vyksta dinamiški 
intensyvūs tarptautiniai ekonominiai 
atsinaujinimo procesai, kurie skatina 
gyventojų migraciją iš Lietuvos, for
muojasi nauja išeivijos karta, su iš 
dalies kitokiais požiūriais ir tikslais, 
lyginant su ankstesnėmis emigrantų 
kartomis. 

Sunku būtų paneigti faktą, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė ir Lietu
vių fondas yra didžiausios JAV lietu

vių išeivijos visuomenės organizaci
jos, kurios veikdamos drauge turi 
svariausią reikšmę išeivijos lietuviš
koje veikloje, t.y. nuo šių organizacijų 
veiklos priklauso ir priklausys imig
rantų lietuviškas gyvenimas ateityje. 
Būtent šioms dviems organizacijoms 
ir tenka svarbiausias uždavinys -
tautiškumo išlaikymas. Tai išeivijoje 
sėkmingai buvo daroma ir anksčiau, 
tačiau būtent šiame istorijos etape tai 
yra ypatingai aktualu. Mūsų veikla 
turi būti strategiškai subalansuota, 
pagrįsta pragmatiniu planavimu. 

Turime didelį kultūrinį ir mate
rialųjį paveldą, sukauptą vyresnės 
emigrantų kartos pasiaukojančiu 
darbu. Tačiau, manyčiau, tuo nėra 
pilnai pasinaudojama. Išeivijos visuo
meninė ir kultūrinė veikla vyksta, ta
čiau ar pakankamai suderintai? 
Dažnai yra klausiama - kaip į lietu
višką išeivijos veiklą įtraukti naujai 
atvykusius, kaip juos sudominti lietu
viška veikla? Klausiame, tačiau ar 
mes pakankamai dėl to darome? Čia 
yra sunkiausias uždavinys, kadangi 
naujieji emigrantai turi savotišką, 
kitokį požiūrį į lietuvišką veiklą, jų 
migracijos priežastys skiriasi nuo 
ankstesnių kartų. Jaunimas dažnai 
ne iš karto suvokia lietuviškos veik
los svarbą. Tačiau, nepaisant to, yra 
būtina surasti dialogą, surasti naujai 
kartai priimtiną būdą įsijungti į lietu
višką veiklą, pasijusti svarbiais šioje 
veikloje. Džiaugiamės nuolatos au
gančiu lituanistinių mokyklų moki
nių skaičiumi. Tačiau tai yra cikliš
kas reiškinys, kurį sąlygoja išeivijos 
kartų kaita. Kaip mes įsivaizduojame 
lietuvišką veiklą po kokių 15-30 me
tų? Yra ir daugiau svarbių klausimų, 
į kuriuos turėtų atsakyti tiek Lietu
vių Bendruomenės tiek ir Lietuvių 
fondo vadovai. Laikas nenumaldomai 
bėga pirmyn. Tik organizacijų dar 
artimesnis bendradarbiavimas gali 
padėti įgyvendinti šiuos uždavinius. 
Mes turime atviriau kalbėtis su pla
čiąja išeivijos visuomene, nebijoti iš
klausyti įvairių nuomonių, realiai 
vertinti situaciją, sudaryti bendrai 
suderintą veiksmų planą. Lietuvių 

JAV LB XVIII tarybos 2-osios sesijos narės (iš kairės): Dalia Puškorienė. 
Tarybos Visuomeninių reikalu komisijos pirmininkė. OH, Aušrelė Sakalaitė. 
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė. IL ir Birutė Vilutienė, Tarybos Fi
nansų komisijos pirmininkė. IN vakarienės, kuria organizavo Lemont 
apylinkė, metu. Laimos Apanavičienės puot--

fondas yra atviras tokioms diskusi
joms. Neabejoju, kad ir Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė yra tuo 
labai suinteresuota. Todėl kviečiu 
apie tai plačiau ir atvirai padisku
tuoti. 

Lietuvių fondo valdybos pirminin
kas Ramūnas Astrauskas. 

Nėra paslaptis, kad Lietuvių fon
do ir Lietuvių Bendruomenės san
tykiai turėjo ir tamsių pusių, kas pa
kenkė organizacijų įvaizdžiui visuo
menėje. Tačiau tai yra jau praeitis. 
Tikrai galime pasidžiaugti gražiu 
bendradarbiavimu paskutiniaisiais 
metais. Lietuvių fondas nuolatos au
ga, ypatingai šiais metais. Fondo ka
pitalas jau artėja prie 17 milijonų dol. 
sumos. Tai, išties, džiuginantis fak
tas, rodantis visuomenės narių pasi
tikėjimą šia organizacija. Patys sup
rantame, kad be lėšų užsibrėžtų tiks
lų įgyvendinti neįmanoma. Tik Fondo 
nuolatinis tolimesnis augimas gali 
užtikrinti sėkmingą lietuvybės puo
selėjimo misiją. Todėl norėčiau kreip
tis į Lietuvių Bendruomenę su prašy
mu sutelkti lietuvišką visuomenę 
naujam Lietuvių fondo lėšų telkimo 
vajui, tai yra pakartoti tai, kas įvyko 

septinto dešimtmečio pradžioje. Vi
suomenei reikalingas naujas stiprus 
impulsas. Sukėlę daugiau lėšų, galė
sime daugiau jų skirti lietuviškai 
veiklai ir tuo užtikrinti veiklos tęs
tinumą. 

Todėl maloniai kviečiu visus 
Lietuvių Bendruomenės vadovybės, 
bei aktyviuosius narius tapti Lietu
vių fondo nariais. O tie, kurie jau 
esate nariais, padidinti savo įnašus. 
Tai būtų pats geriausias pavyzdys ki
tiems lietuviškosios išeivijos visuo
menės atstovams. Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmininkui 
Vytui Maciūnui perdavėme Lietuvių 
Bendruomenei priklausančių narys
čių sąrašą. Lietuvių fondas šiuo metu 
pereina prie naujos modernios na-
ryčių apskaitos kompiuterinės duo
menų bazės. Todėl, maloniai prašy
čiau peržiūrėti sąrašą, ir, radus ne
tikslumų, informuoti Lietuvių fondo 
raštinę. 

Lietuvių fondas - Lietuvių Bend
ruomenė - Lietuviška visuomenė -
tai tarsi ratu sujungta veiklos grandi
nė, kuri turėtų tapti amžinuoju va
rikliu „perpetuum mobile" - lietu
viškos veiklos garantu. 

Mūsų tauta - mūsų ateitis! 

^ON, Ine <r 

Šiemet Lietuvių fondas švenaia 
savo 45-metį. Ta proga išleistas 
naujas LF logo. 

Giedre J. Milas, gyvenanti Carlsbad, CA, atsiuntė mūsų dienraščiui 
100 dol. auką. Esame Jums nuoširdžiai dėkingi už paramą. 

Dalia Polikaitienė iš Westlake Village, CA atsiuntė „Draugui"' 60 dol. 
auka. Labai ačiū. 

» o ~ 

A. Valavičius ir Aldona Šmulkštienė jau užsisakė stalą ,.Draugo" 
pokyliui, kuris įvyks spalio 6 d. Willobrook ballroom. Kviečiame ir kitus prisi
jungti bei iš anksto užsisakyti vietas pokylyje. 

Stasė Ramanauskienė. Joseph V Vizgirda bei K. ir V Stankai taip 
pat užsisakė stalą spalio 6 d. rengiamame ,.Draugo" pokylyje mūsų dienraščiui 
paremti. Raginame visus pasiskubinti užsisakyti staliukus iš anksto ir sudaly
vauti smagiame pobūvyje. 

J. A. Raulinaitis iš Glendale, CA paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. 
Esame labai Jums dėkingi. 

Vainutis K. Vaitkevičius, gyvenantis Pleasant Ridge, MI, atsiuntė 
mūsų dienraščiui 90 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą. 

Stanley R Budrys iš Racine, WI parėmė „Draugą" 50 dol. auka. Labai 
ačiū, kad remiate vienintelio lietuviško dienraščio išeivijoje leidybą. 
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Rudeniškos variacijos 
obuoliu tema 

Štai ir vėl vasara liko tik prisi
minimuose, o rudenėjantys vakarai 
kviečia susiburti šeimą prie bendro 
stalo ir palepinti vieniems kitus 
nuoširdžiu dėmesiu. Arbatos puodelis 
ir kvapnus obuolių pyragas... Kas 
geriau gali atspindėti rudenišką nuo
taiką ir suteikti daugiau šilumos ir 
malonumo? 

„Amžinas" vais ius 

Kažin, kada mūsų propromo-
čiutės ėmė kepti obuolių pyragus? 
Tikėtina, jog tikrai seniai. Juk obelų 
auginimo istorija siekia netgi pir
mykščių žmonių amžių. Štai kelių 
tūkstančių metų egiptiečių piešiniuo
se buvo rasta kultūrinių obelų at
vaizdų, žinoma, jog vaismedžių sodus 
jie buvo užveisę Nilo deltoje. Seno
viniuose Romos ir Graikijos raštuose 
taip pat yra aprašų, kaip auginti, 
prižiūrėti vaismedžius. Mokslininkai 
mano, kad obelų tėvynė — Kaukazas, 
nors tiksliai nėra žinoma, kur obelys 
pradėtos auginti pirmiausia. Faktas, 
jog iki dabar auginamos kai kurios 
obelų veislės, kurias daugiau kaip 
prieš 2000 metų išvedė etruskai. Tai 
„amžinas" vaisius, kurio neveikia nei 
civilizacija, nei klimato kaita, nei 
mados... 

Obuolys | n a m u s - gydytojas 
iš n a m ų 

Ar žinote, kad, suvalgę tris šim
tus gramų obuolių, savo organizmą 
vitaminu C aprūpinate visai parai? 
Ne veltui anglai sako: „Obuolys i na
mus — gydytojas iš namų". Dėl savo 
maistinių savybių obuoliai puikiai 
tinka ir jauniems, ir seniems, nes šių 
vaisių rūgštis ne tik žadina apetitą, 
bet ir padeda geriau virškinti įvairų 
maistą. Obuoliuose yra gliukozės, 

fruktozės, organinių rūgščių, vita
mino C ir ląstelienos, kuri pagerina 
medžiagų judėjimą žarnynu. 

Šiuose vaisiuose yra pektino, 
kuris padeda šalinti žalingus sun
kiuosius metalus. Be to, pektinas su
mažina cholesterolio kiekį kraujyje. 
Taigi užtenka dviejų vidutinio dydžio 
obuolių per dieną, ir jus aplenks 
sklerozė bei infarktas, o cholesterolio 
kiekis kraujyje bus normalus. 

Kasdieniam i r šven t in i am 
s ta lu i 

Iš obuolių gaminami kompotai, 
tyrės, uogienės, marmeladai, vynas. 
Juos galima rauginti ir marinuoti. 
Labai populiarios obuolių sultys. 
Obuoliai taip pat dedami į įvairias 
daržovių tyres, užkandinius kon
servus. Ypač svarbu tai, kad kon
servuotuose obuoliuose ir obuolių 
kompote labai ilgai išsilaiko vitami
nas C — po dvejų metų lieka 70 proc. 
pirminio kiekio. Obuolių kompotus 
galima gaminti su kriaušėmis, avie
tėmis, agrastais, serbentais, slyvo
mis, aronijomis, šermukšniais, sva
rainiais, erškėtuogėmis, moliūgais, 
cukinijomis. 

Iš obuolių galime pasigaminti 
puikių patiekalų ir kasdieniam stalui, 
skanių desertų. O jau pyragų pyra
gėlių skanumas! 

Obuolių py ragas - r u d e n s 
p r a n a š a s 

Obuolių pyragas — tai bene pir
masis kepinys, kurį jums gali iškepti 
iš „kūdikiško" amžiaus išaugusi 
dukra. Tokio pyrago receptas bus 
visai paprastas. Tačiau obuolių pyra
go jums gali pasiūlyti ir prabangiame 
restorane. Taigi obuolių pyrago vari
antų gali būti šimtai — nuo paties 

Ilgametei Mažosios Lietuvos fondo narei, aktyviai 
Mažosios Lietuvos krašto veiklos puoselėtojai ir rėmėjai 

A t A 
IRENAI REGIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jos vyrui ALGIUI, sūnums, o taip pat visiems giminėms 
ir artimiesiems. 

Mažosios Lietuvos fondo taryba 

paprasčiausio iki labai įmantraus ir 
sudėtingo. Kiekviena šeimininkė gali 
pasirinkti kepinį pagal savo kulina
rinius sugebėjimus, tačiau rudenį 
neišsikepti obuolių pyrago tiesiog 
nevalia! 

Krepše l i a i su o b u o l i a i s 

Tešlai: 
7 oz (200 g) sviesto, 
3,5 oz (100 g) cukraus, 
1 kiaušinis, 
12,25 oz (350 g) miltų. 
Įdarui: 
7 oz (200 g) varškės, 
3,5 oz (100 g) cukraus, 
2 kiaušiniai, 
1 citrinos nutarkuota žievelė, 
2 obuoliai. 
Papuošimui: 1 stiklinė bruknių 

uogienės. Sviesto kepimo formelėms 
patepti. 

Iš tešlai skirtų produktų užmin
kykite tešlą ir 1 vai. palaikykite šal
tai. Įdarui varškę sutrinkite per tin
klelį ir sumaišykite su cukrumi , 
kiaušiniais bei citrinos žievele. Iš 
atšaldytos tešlos formuokite krepše
lius, juos pripildykite varškės įdaro ir 
papuoškite obuolių skiltelėmis. 
Kepkite 350-390 F temperatūros or
kaitėje. Iškepusius ir a tvėsusius 
krepšelius papuoškite uogiene. 

P a p r a s t a s i s p y r a g a s su 
obuo l i a i s 

1 kiaušinis, 
8 7/8 oz (250 g) miltų, 
5 1/4 oz (150 g) sviesto, 
3,5 oz f 100 g) cukraus, 
8-10 gražesnių rūgštesnių obuo

lių, 
2 šaukšteliai marmelado. 
Obuolius nulupkite, supjausty

kite skritulėliais, sumeskite į šaltą 
parūgštintą vandeni, kad nepajuo
duotų. Kiaušinį, miltus ir sviestą 
suminkykite. Tešlą iškočiokite lygiai 
ir patieskite į formą. Obuolius nu
sausinkite, dėkite ant tešlos eilėmis 
taip, kad viena eilė pusiau užklotų 
kitą. Pašildykite marmeladą ir juo 
patepkite obuolių paviršių. Kepkite 
vidutinio karštumo orkaitėje. 

Obuol ių p y r a g a s su d ž e m u 

Tešlai: 
2 5/8 oz (75 g) sviesto, 

2 5/8 oz (75 g) taukų, 
3,5 oz (100 g) cukraus, 
1 kiaušinis, 
1 šaukštas pieno, 
10,5 oz (300 g) miltų, 
1 šaukštelis kepimo miltelių. 
Įdarui: 
4 obuoliai, 
1 stiklinė razinų, 
1 stiklinė persikų džemo. 
Aptepimui: 1 stiklinė persikų 

džemo. 
Sviestą, taukus, kiaušinį ir cukrų 

išsukite iki vientisos masės. Įmaišy
kite pieną, suberkite su kepimo mil
teliais sumaišytus miltus ir užmin
kykite tešlą. Ją 30 min. laikykite šal
tai. Įdarui obuolius nulupkite ir su
pjaustykite kubeliais. Į juos suberkite 
razinas, paskaninkite cinamonu, 
supilkite džemą ir gerai išmaišykite. 
Iš pusės atšaldytos tešlos iškočiokite 
0,2 in (5 mm) storio lakštą. Jį įklokite 
į kepimo formą, išteptą riebalais. 
Tada sukrėskite įdarą ir jį uždenkite 
iš likusios tešlos iškočiotu lakštu. 
Užspauskite kraštus. Viršutinį tešlos 
lakštą subadykite šakute arba bala
nėle. Pyragą kepkite 390-430 F tem
peratūros orkaitėje apie 45 min. 
Iškepusį karš tą pyragą aptepkite 
džemu. 

Obuol ių . . sa ldainiukai" 

1,10 Ib šaldytos sluoksniuotos 
tešlos (0,5 kg), 

5-6 obuoliai, 
4 šaukštai cukraus, 
1 šaukštas malto cinamono, 
cukraus pudros pabarstymui. 
Atšildytą tešlą išlankstykite ir 

truputį pakočiokite lakštą. Supjaus
tykite kvadratais (5,1 in arba 13x13 
cm). Obuolius nuplaukite, nulupkite, 
supjaustykite ketvirčiais ir pašalin
kite sėklas su sėklalizdžiais. Į kvadra
to vidų dėkite obuolio ketvirtį, pa
barstykite cinamono ir cukraus mi
šiniu, suvyniokite voleliu ir užs
pauskite kraštus. Kepkite 430 F tem
peratūros orkaitėje apie 15 min. 
Iškepusius pyragėlius pabarstykite 
cukraus pudra. 

R ima Marcinkevičienė 
„Savaitė" 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 S f 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
• • • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

EQDRI *mm 
LENOER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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O K A G O J E Mfc APYLINKĖSE 

• R u g p j ū č i o 24 d. p o sunkios , bet 
t rumpos ligos Vacaville, CA mirė Re
gimantas Pažemėnas. Praėjus vos 4 
savaitėm po vyro mirties autoava
rijoje žuvo Lilija Liniauskaitė-Pa-
žemėnienė. Skaudi nelaimė pasig
lemžė aktyvius Lietuvių Bendruo
menės narius. 

• L i e t u v i ų savininku Gedo ir Bi
rutės Jodwalių pokylių salėje spalio 6 d. 
įvyks „Draugo" metinis pokylis. Poky
lyje dalyvaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Washington, DC Audrius 
Brūzga. Tai pirmas jo oficialus apsilan
kymas pas Čikagos lietuvius. Meninę 
programą atliks Boston vyrų sekstetas, 
vadovaujamas muzikės Daivos Navic
kienės. Bus puiki kepsnio ir žuvies va
karienė su vynu. Kiekvienam svečiui 
du kokteiliai nemokamai. Pradžia 6 vai. 
v., vakarienė - 7 vai. v. Bilietus ar stalus 
prašoma užsisakyti iš anksto ..Draugo" 
administracijoje tel. 773-585-9500. 
Willowbrook pokylių salės adresas: 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL. 

• R u g s ė j o 30 d., s e k m a d i e n i , po 
10 vai. r. šv. Mišių JAV LB Brighton 
Park apylinkės valdyba ruošia pietus 
lietuviškam švietimui paremti. Rug
sėjis - švietimo vajaus laikas. Lietu
viška mokykla yra tautinės dvasios 
židinys. Kiekvieno lietuvio kilni pa
reiga būti mokyklų rėmėju. Tad kvie
čiame visus pietums į Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos Mozerio salę, 4420 S. Fairfield 
Ave., Chicago. Tel. 773-585-8284. 

• T r e č i a d i e n į , spal io 6 d. 2 vai. p. 
p. Bočių menėje, PLC, Lemont bus 
rodomas filmas „Lietuvos pajūris". 
Po filmo peržiūros - diskusija apie 
Lietuvos pajūrio miestus, kurią pra
ves iš Lietuvos neseniai sugrįžęs Pra
nas Jurkus . Spalio 10 d. 2 vai. p. p. 
bus rodomas filmas „Lietuvos pilys". 
Rengia Lemont Socialinių reikalų 
skyrius. 

• L e m o n t Social inių reikalų sky
rius spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. v. or
ganizuoja išvyką autobusu į gruzinų 
tautinių šokių ansambio koncertą, 
kuris vyks Auditorium Theatre. Iš
važiuojame nuo PL centro, Lemont 
5:45 vai. p. p. Kaina su kelione - 75 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
968-0184. 

• K v i e č i a m e J u s \ PLC metinį 
renginį „Vakaras Venecijoje", kuris 

įvyks spalio 13 d., šeštadienį, 6 vai.v. 
Gros populiarus brolių Svabų orkest
ras. Bilietai parduodami PL centre 
po 9 vai. r. ir prieš bei po 11 vai. r. šv. 
Mišių iki spalio 6 d. Taip pat bilietus 
galite užsisakyti tel. 630-655-2485 
(Regina Griškelienė). Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti. 

• S i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol, pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
spalio 1 d. adresu: Lithuanian Youth 
Center, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636-1039. Jaunimo centro 
taryba iš anksto dėkoja. 

IŠ ARTI IR TOU ... 

• B e v e r l y 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. Vaišės, mu
zika, šokiai! „Cigar" grupės nariai -
dainininkas V Gražulis ir A. Pilibai-
tis 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! 

•Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, CT se
selių vienuolyne sekmadienį, spalio 
28 d. 11 vai. r. Sąskrydžio šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą sakys vienuoly
no kapelionas kun. Arvydas Zygas. Po 
pietų - rėmėjų posėdis ir Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
dvidešimtmečio paminėjimas. Bus 
rodomos skaidrės. Po paminėjimo -
mirusiųjų prisiminimas: kapinių lan
kymas bei naujų paminklų šventini
mas ir Mišparai vienuolyno koplyčio
je už mirusiuosius. Visi kviečiami. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 
spalo 22 d. telefonu: 860-928-7955. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6 2 4 7 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Tol i f ree 2 4 hr. 8 8 8 - 7 7 6 - 6 7 4 2 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibait is .com 
gibaitis@aol.com 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Baigėsi vasara. Lituanistinės mokyklos vei sukvietė mokinius i klases. 
Audronės Sidaugienės nuotr.: Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai 
pradėjo 2007-2008 mokslo metus. 

Tradiciniai rudens lėšų telkimo „Derliaus 
pietūs" 

Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą" tradiciniai rudens lėšų telki
mo „Derliaus pietūs" rengiami rugsėjo 30 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi kviečiami dalyvauti, nes rėmėjų 
dosnumo dėka organizacija galės toliau remti Lietuvos pomokyklinius 
dienos centrus ir laikinuosius globos namus, kuriuos lanko socialiai 
remtinų šeimų vaikai. Tel. pasiteiravimui 708-301-5881 (Nijolė 
Nausėdienė). 

Rugsėjo 30 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre vyks 

Lietuvių rašytojų draugijos 
2006 metų literatūrinės premijos įteikimas 

poetams: 
IRENAI NORKAITYTEI-GELAŽIENEI ir dr. ANTANUI LIPSKIUI 

Kartu vyks ir I. Gelažienės ir dr. A. Lipskio meno darbų paroda. 
Maloniai kviečiame atvykti. 

Ruošia JAV Lietuvių rašytojų draugija 

, J)raugo" knygynėlyje 

K r a s i m i r a S t o į a it m a 

fe nomenas 
I V l r i c i a u s a i š k i a r e g c 

Ąjm,* fan 

Kas nėra girdėjęs Vangos? Ji bu
vo garsi ne tik Bulgarijoje. Daugelio 
šalių žmonės žinojo šios aklos mo
terį, kuri daugiau nei 60 metų pra
našavo ateitį, regėjo praeit}, aiškino 
dabartį ir tūkstančiams padėjo spręs
ti kasdienes problemas, vardą. 

Ant „Draugo" knygynėlio lenty
nos guli Krasimiros Stojanovos kny
ga „Vangos fenomenas. Petričiaus 

aiškiaregė". Knygos autorė - Vangos 
dukterėčia, kuri užaugo aklos tetos 
artumoje. Savo knygoje ji pasakoja 
apie 1911 metais Bulgarijoje gimu
sios aiškiaregės, vadintos ,,baba Van-
ga" (močiute Vanga) gyvenimą ir 
veiklą. 

Vanga gimė su normalia rega, 
bet vėliau apako. Apakusi ji įgijo ge
bėjimą matyti aiškiau nei kiti žmo
nės. 

Dėl savo fenomenalių aiškiare
gės ir pranašės gebėjimų bei ypač tiks
laus pranašysčių išsipildymų Vanga 
dažnai lyginama su žymiuoju ameri
kiečių pranašu Edgar Keis. 

Knygoje skaitytojams pateikiami 
autentiški paranormalių susitikimų 
ir fenomeninių regėjimų vaizdai. 

Knygą išleido leidykla „Alma lit-
tera", iš vokiečių kalbos vertė Vir
ginija Masiulionytė. 

Knygos kaina — 20 dol. Knygą ga
lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant • IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

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

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

