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Det ro i to l i e t uv i ška 
Žibur io m o k y k l a l a u k i a 
g r į ž t anč ių m o k i n u k ų ; 
rožės lietuvių suar tė j imo 
šventė je P u t n a m e . 

2psl. 

J o n a s P a b e d i n s k a s -
JAV h e g e m o n i j a i r 
p r i e š i š k u m a s j a i ; 
Ina Be r tu ly t ė -Bray -
a t n a u j i n t a p a g a l b a 
„š iukš lynų v a i k a m s " . 

3 psl. 

T a u t o s fondas , ak tyv i a i 
r e m d a m a s L ie tuvos 
mokyk las , i nves tuo ja į 
L ie tuvos a te i t į ; 
d r . Nijolė B r a ž ė n a i t ė -
P a r o n e t t o p a s a k o j a 
apie mokyklų įdukrinimą. 

4 psl. 

Vitalijos P u l o k i e n ė s 
r e p o r t a ž a s iš šokio 
spek tak l io Čikagoje su 
L ina Bulova i te ; ač iū 
„ D r a u g o " r ė m ė j a m s ; 
Čikagos nau j i enos . 

6 psl. 

Sportas 
* Ispanijoje pas ibaigus io 

trijų E u r o p o s v y r ų krep
š inio čempionatui besirengian
čių komandų turnyro nugalėto
ja tapo Lietuvos rinktinė, ant
radienį 88:70 nugalėjusi Ispa
nijos komandą. 

* 53-ia. kartą Prancūzijo
je vykus ių tradic inių „Grand 
Prix de Beuvry-La-Foret" dvi
ratininkų lenktynių nugalėtoju 
tapo lietuvis Arūnas Baranaus
kas. 

* L i e t u v o s k r e p š i n i o 
čempionas Kauno „Žalgirio" 
klubas pasirašė naują vienų 
metų sutartį su 27 metų 186 cm 
ūgio įžaidėju amerikiečiu Ed 
Cota. 

* P irmadienį v ienoje iš 
Madrido (Ispanija) k l in ikų 
Kauno „Žalgirio" krepšinio klu
bo vidurio puolėjui Darjušui 
Lavrinovičiui. patyrusiam ko
jos sužalojimą liepos pabaigoje 
Lietuvos rinktinės treniruočių 
stovykloje, buvo atlikta kairio 
kelio operacija. Jos metu paaiš
kėjo, kad 23 metų 212 cm ūgio 
krepšininko kelio raištis buvo 
plyšęs pilnai- Operaciją atliko 
gydytojas Alfonso dei Corralas, 
kuris anksčiau pats rungtynia
vo Madrido ,.Real" komandoje 
kartu su Arvydu Saboniu. Po
kalbio su A. Saboniu metu A. 
del Corralas pasidžiaugė, kad 
operacija praėjo labai sėkmin
gai ir patikino, kad D. Lavrino-
vičius tikrai išbėgs į aikštele 
artėjančiame sezone. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos ir Lenkijos 
prezidentai pritaria popie
žiui dėl krikščionybės pami
nėjimo ES Konstitucijoje. 

* Vilniuje pradės veikti 
žmonėms su negal ia pritai
kytų autobusų tinklas. 

* P i rmąją nau jų jų moks 
lo motu sava i t ę Lietuvos ke
liuose vyks saugaus eismo 
renginiai. 

K;iune k o t i n a m a ga
mint i „Moskovskaja" ir „Sto-

Lietuva įteisins savo ginkluotųjų pajėgų statusą Kuwait'e 
V i l n i u s , rugpjūčio 27 d. 

(BNS) — Lietuvoje prasidėjo 
t a rpvyr iausyb in io sus i ta r imo 
dėl Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
Kuvvait'o teritorijoje s t a tuso 
tvir t inimo procedūra. 

Trečiadienį posėdyje minist
rų kab ine tas nu ta rė prašyti pre
zidentą teikt i Seimui patvirt inti 
minėtąjį susitarimą. 

N u t a r i m o a i šk inamajame 
raš te sakoma, kad, Lietuvai nu
t a rus į JAV vadovaujamą tarp

tau t inę operaciją Persijos įlan
kos regione nusiųsti iki 10 kro
vinių gabenimo specialistų, iki 6 
karo medikų ir iki 130 Lietuvos 
karių, jie visi į Iraką atvyksta ir 
išvyksta per Kuwait'o teritoriją, 
o dalis jų lieka tarnaut i pačiame 
Kuvvait'e. 

Kuvvait'o vyriausybė davė 
leidimą Lietuvos pajėgoms at
vykti ir pasilikti savo valstybės 
teritorijoje, tačiau su sąlyga, 
kad bus pasirašytas dvišalis su

si tarimas, reglamentuojantis 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
statusą Kuvvait'o teritorijoje. 
Susitarimas sudarytas apsikei
čiant laiškais 2003 metų balan
džio 15 dieną. 

Pasak aiškinamojo rašto, 
susitarime apibrėžiama Lietu
vos pajėgų sąvoka, nurodomi 
pajėgų įsipareigojimai Kuvvait'-
ui, apibrėžiama teisinė valsty
bių atsakomybė. 

Pagal susitarimą pajėgų na

r iams yra suteikiamos privilegi
jos bei imunitetai, taikomi ad
ministracinio bei techninio per
sonalo darbuotojams pagal 1961 
m. Vienos konvenciją dėl diplo
matinių santykių. 

Susitarime taip pat numa
tyta, kad Lietuvos pajėgos gali 
nemokamai naudotis Kuvvait'o 
oro uostais, o vyriausybė gali 
bet kuriuo metu pareikalauti iš
vesti iš savo teritorijos Lietuvos 
pajėgas. 

Virgilijus Alekna — pasaulio lengvosios atletikos 
pirmenybių čempionas 

P a r y ž i u s , rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — 31 metų 2000 metų 
Sydney (Australija) olimpinių 
žaidynių nugalėtojas disko 
met ikas Virgilijus Alekna pir
mą kar tą per savo karjerą iš
kovojo Prancūzijoje vykstančių 
p lane tos lengvosios at let ikos 
pirmenybių aukso medalį. 

Geriausiu — pirmuoju — 
bandymu antradienio vakarą 
finale lietuvis diską nusviedė 
69 m 69 cm. 

Per savo karjerą V. Alekna 
dukar t — 1997 ir 2001 metais 
— yra t apęs pasaulio vicečem
pionu, o praėjusių metų Euro
pos pirmenybėse iškovojo si
dabro medalį. 

1998 m. Europos čempio
na te lietuvis iškovojo bronzos 
apdovanojimą. 

Asmeninis V. Aleknos re
kordas — 73 m 88 cm, o geriau-

Virgilijus Alekna. Pa 
rovams palydint šilti 

ngvosios atletikos manieže stovintiems žiū-
įs. iškėlė Lietuvos vėliavą. EPA-Elta nuotr. 

šias šio sezono rezultatas iki 
šiol buvo 68 m 95 cm. 

Per visą Lietuvos nepri
klausomybės istoriją V. Alekna 
yra pirmasis Lietuvos sporti
ninkas, iškovojęs lengvosios at
let ikos pasaulio čempionato 
auksą. 

Virgilijui Aleknai Lietuvos 

vyriausybė posėdyje trečiadienį 
nutarė skirti 80,000 litų premi
ją. 20,000 litų skirta sportinin
ko masažuotojui. 

Pasaulio čempionu tapusį 
V. Alekną telefonu pasveikino 
dabartinis ir buvęs prezidentai 
— Rolandas Paksas ir Valdas 
Adamkus. 

Kitąmet žadama didinti 
biudžetininku" atlyginimus 

V i l n i u s , rugpjūčio 26 d. 
(Elta) — Kitąmet bus stengia
masi kelti biudžetinių įstaigų 
darbuotojų atlyginimus. 

, ,Matydami Lietuvos eko
nomikos augimą, pas tebime, 
kad žmonės kurie dirba, ir in
tensyviai dirba, tiek biudžeti
nėse, t iek kitose organizacijose 
— jų pajamos neauga tokiais 
tempais kaip bendra valstybės 
ekonomika. Todėl mūsų intere
sas, kad kitais metais mes su
gebė tume padidint i atlygini
mus kai kurių kategorijų žmo
nėms , ypač gyvenant iems iš 
biudžeto", antradienio interviu 
Lietuvos radijui sakė premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

Premjero teigimu, tokių 
žmonių — mokytojų, gydytojų, 
kul tūros darbuotojų bei valsty
bės t a rnau to jų — yra apie 
45,000. 

Tačiau, anot A. Brazausko, 
sudarant ateinančių metų biu
džetą, svarbiausia bus apsi
spręsti dėl žemės ūkio finansa
vimo. Kitąmet žemės ūkiui nu
matyta skirti dukart daugiau 
pinigų nei šiemet. Šiemet žem
dirbių finansavimas iš įvairių 
šaltinių sudarys apie 700 mln. 
litų. „Bet pasirodo, kad ir to 
mažai ir reikalaujama dar dau
giau. O dar daugiau įmanoma 
tik kitų sąskaita", sakė j i s . 

D a r b o u ž m o k e s t i s 
p e r m e t u s i š a u g o 

4.5 p r o c e n t o 
Vidutinis mėnesio atlygini

mas Lietuvos ūkyje antrąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu 2001 metų laikotarpiu, 
padidėjo 4.5 proc. ir siekė 1,164 
litus. 

Nukelta i 5 psl. 

Š v i e t i m o į s t a igos 
ga lė s o r g a n i z u o t i 

s t u d i j a s p a g a l 
u ž s i e n i o p r o g r a m a s 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
nuo šiol gali suteikti leidimą 
švietimo įstaigoms organizuoti 
ir vykdyti studijas pagal kitų 
valstybių aukštųjų mokyklų 
studijų programas. 

Naujoji tvarka numato, kad 
tokiai veiklai yra būtinas vy
riausybės leidimas. Viena svar
biausiųjų sąlygų suteikiant 
tokį leidimą bus kitos valstybės 
užtikrinimas atsakyti už studi
jų kokybę, įsipareigojimas vyk
dyti nuolatinę jos ekspertizę ir 
akreditaciją. Tuomet išsilavini
mas, įgytas tokiose įstaigose, 
būtų prilyginamas užsienyje 
įgytam išsilavinimui, o jo pripa
žinimas vykdomas galiojančių 
teisės aktų tvarka. 

Dokumentas nustato, kad 
Nukelta i 5 psl. 

L a i k i n i n e s u t a r i m a i 
n e t u r ė t ų t e m d y t i 

L i e t u v o s i r L a t v i j o s 
s a n t y k i ų 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Buvęs prezidentas 
Valdas Adamkus interviu Lie
tuvos radijui trečiadienį, ap
žvelgdamas savaitgalį vykusią 
savo viešnagę Rygoje, teigė, jog 
laikini nesutarimai ne tu rė tų 
temdyti ilgalaikių Lietuvos ir 
Latvijos santykių bei mano, 
kad abi valstybės galėtų paro
dyti daugiau lankstumo spren
džiant iškilusias problemas. 

Pasak V. Adamkaus, susiti
kimuose su Latvijos prezidente 
Vairą Vyke-Freiberga, užsienio 
reikalų ministre Sandra Kal
niete buvo sutarta, kad valsty
bių nesutarimai, ypač prekybos 
srityje, yra tik laikini. 

Nukelta į 5 psl. 

Užsienio reikalų ministras 
neketina atsistatydinti 
dėl „konsulų skandalo" 

Vilnius , rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis teigia 
neketinąs a ts is ta tydint i dėl 
„konsulų skandalo". 

„Darydamas teisingus 
žingsnius, aš visiškai neketinu 
atsistatydinti, o ketinu toliau 
ramiai ir sėkmingai dirbti", tre
čiadienį sakė A. Valionis. Taip 
jis komentavo liberaldemokratų 
užuominas, jog jam pačiam rei
kėtų prisiimti asmeninę atsa
komybę dėl to, kad diplomatai, 
kaip numanoma, ėmė neteisėtą 
atlygį iš Rusijos ir Baltarusijos 
turizmo bendrovių už vizų išda

vimą. 
Antradienį su ministru Sei

me susitikę Liberaldemokratų 
frakcijos atstovai teigė pasigen
da ministro ir kitų ministerijos 
vadovų asmeninės atsakomybės 
dėl „konsulų skandalo". 

A. Valionis teigia parodęs 
savo asmeninę atsakomybę, 
pradėdamas tyrimą ir atstaty
dindamas diplomatus, užsiimi-
nėjusius neteisėta veikla ir dėl 
to tapusius pažeidžiamais. 

Septyni konsuliniai parei
gūnai buvo priversti atsistaty
dinti liepos mėnesį. 

Nukelta į 5 psl. 

Europos pareigūnai domisi 
SAPARD lėšų skirstymu 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Lietuvoje viešintys 
Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF) žinovai, at
sakingi už Lietuvai skirtos Eu
ropos Sąjungos (ES) finansinės 
paramos kontrole, domisi, kaip 
valstybėje įgyvendinami teisės 
aktai, susiję su sukčiavimo už
kardymu. 

Susitikę su Finansinių nu
sikaltimų tyrimo tarnybos 
(FNTT) vadovais, svečiai do
mėjosi Specialiosios žemės ūkio 

ir kaimo plėtros programos 
(SAPARD) lėšų neteisėto pa
naudojimo atvejais, FNTT pra
dėtų ikiteisminio tyrimo bylų, 
susijusių su SAPARD lėšomis, 
eiga. 

Skandalas dėl SAPARD lė
šų grobstymo kilo liepos vidury
je, kai žiniasklaida pranešė, 
kad Jonavos rajono Praulių kai
me esančias apleistas fermas 
įforminę kaip paramos reika
laujantį objektą, sukčiai spėjo 
pagrobti Nukelta į 5 psl. 

Informacijos technologijų srityje 
Lietuva pasivys Europą 

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) priėmė pirmą kartą į Lietuvą at
vykusį Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generalinį sekretorių 
YoshlO UtSumi . Vladimiro Gulevičiaus 'ELTA) nuotr. 

Vilnius , rugpjūčio 27 d. 
(BNS) — Lietuva iki 2015 metų 
informacijos technologijų srityje 
turėtų pasiekti Europos Sąjun
gos ir kitų didelę pažangą žinių 
visuomenės plėtroje pasiekusių 
valstybių lygį, trečiadienį Vil
niuje prasidėjusiame Pasaulio 

informacijos technologijų foru
me „VVTTFOR-Vilnius 2003 ' tei
gė premjeras Algirdas Brazaus
kas. 

Pasak premjero, 2001 me
tais Lietuvos aukštosiose mo
kyklose informacijos technologi
jų studijas baigė 680 specialis

tų, o 2004 metais tikimasi, kad 
šios specialybės diplomus gaus 
2000 žmonių. 

A. Brazausko teigimu, per 
pastaruosius dvejus metus in
formacijos technologijomis ak
tyviai besinaudojančių gyvento
jų padaugėjo iki 40 procentų. 
Premjeras taip pat džiaugėsi, 
kad internetu moka naudotis 
24 proc. Lietuvos gyventojų nuo 
15 iki 74 metų. 

Tris dienas vyksiančiame 
forume dalyvauja 676 dalyviai 
iš 72 pasaulio valstybių, tarp jų 
— Tarptautinės telekomuni
kacijų sąjungos (ITU) generali
nis sekretorius Yoshio Utsumi, 
UNESCO generalinio direkto
riaus pavaduotojas Abdul Wa-
heed Khan bei didžiausių pa
saulio informacijos technologijų 
bendrovių „Microsoft", „Cisco 
systems", „Oracle", „Hewlett-
Packard", IBM viceprezidentai 
ir kitų bendrovių vadovai. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
fftemianos AFP, BeWe?s, AP, Interfai, ITAR-TASS, SMS 

žinių agemorų pranešėsas) 

JAV 

ičnaja" degtinę. 

St. Louis , Missouri . Ame
rikos kar iuomenė neišeis iš Ira
ko, an t rad ien į pažadėjo JAV 
prezidentas George W. Bush, 
kuris stengėsi pateisinti okupa
ciją ir a tmest i vis didėjančią 
krit iką dėl to. kad po karo I rake 
žuvo daugiau amerikiečių, nei 
paties karo metu. „Atsitrauki
mas, nesiliaujant terorui, tik 
paska t ins naujas ir drąsesnes 
a takas" , Amerikos legiono vete
r a n a m s sakė G. W. Bush. J i s 
kalbėjo tuo metu, kai, žuvus 
dar 2 amerikiečiams, nuo gegu
žės 1 d. I rake žuvusių JAV ka
rių skaičius padidėjo iki 140. 
Šis skaičius yra didesnis už ka
reivių, žuvusių Irake nuo karo 
pradžios kovo 20 dieną iki ge
gužės 1-osios, skaičių, kuris yra 
138. Po G. W. Bush kalbos du 
JAV senatoriai sakė, kad prezi
den tas nesugebėjo adekvačiai 

įvertinti esamos padėties. 
Vaš ing tonas . JAV komu

nalinių paslaugų tarnybos Va
šingtone ir jo apylinkėse trečia
dienį skubėjo atkurti elektros 
energijos tiekimą 125,000 na
mų ūkių. Prieš dieną praūžusi 
smarki audra padarė daug ža
los ir sukėlė didelį sąmyšį rajo
ne. Vietos komunalinių paslau
gų įmonės „Pepco" atstovo tei
gimu, Vašingtono ir Marylando 
apygardose antradienį praūžu
si audra be elektros paliko 
141,000 įmonės abonentų. 

Čikagoje trečiadienį 9 vai. 
ryto dėl kol kas nežinomų prie
žasčių įpykęs darbininkas nu
šovė du ir sužeidė dar keturis 
žmones. Čikagos policijos de
partamento atstovo spaudai 
Pa t Camden teigimu, prie nau
dotomis automobilių detalėmis 
prekiaujančios įmonės atvykę 
pareigūnai mėgino telefonu įti
kinti užpuoliką pasiduoti. Ta

čiau šiam atsisakius tai pada
ryti, policininkai įsiveržė į pas
tatą ir šovė į ginkluotą vyriškį. 
Antrankiais surakintas sužeis
tas užpuolikas buvo nuvežtas į 
policijos nuovadą. 

IRAKAS 
Bagdadas. Daugiau kaip 

1,200 teroristinio tinklo „ai 
Qaeda" kovotojų prasiskverbė į 
Iraką pastarosiomis dienomis, 
teigia Kuwait'o laikraštis „Al-
Watan". Kovotojai, atsiųsti iš 
Afganistano padėti pasiprieši
nimui Irake, atėjo per sunkiai 
pereinamus kalnus Irano šiau
rėje. Anksčiau Saudi Arabijos 
laikraštis „Asharą Al-Awsat", 
remdamasis Kurdistano patrio
tinės sąjungos atstovu, rašė, 
kad po karo apie 3,000 Islamo 
kovotojų prasiskverbė \ Iraką. 
Kurdų savanoriai sulaikė apie 
50 įtariamųjų, tarp jų kelis at
vykėlius iš Tuniso, Saudi Ara
bijos ir Palestinos. Kovotojų is-
lamistų atvyko į Iraką taip pat 
per Siriją ir Jordaniją. Laik
raštis rašė, jog anksčiau isla-
mistinio tinklo „ai Qaeda* san

tykiai su Saddam Hussein 
režimu buvo atvirai priešiški, 
bet po karo prasidėjus partiza
nų veiksmams, situacija pasi
keitė. Lūžis įvyko žuvus Sad
dam Hussein sūnums, kuriuos 
„ai Qaeda" paskelbė „kanki
niais už tikėjimą". 

Bagdadas. Į vakarus nuo 
Bagdado trečiadienį sprogus 
bombai, žuvo vienas ir buvo 
sužeisti trys JAV kariai, o dar 
vienas kareivis žuvo per ats
kirą incidentą Irako sostinėje, 
pranešė JAV sausumos pajė
gos. 

JAPONIJA 
Tokyo. Kinijoje vykstan

čiose daugiašalėse derybose dėl 
Šiaurės Korėjos branduolinės 
krizės sureguliavimo JAV tre
čiadienį atmetė Šiaurės Korėjos 
reikalavimą pasirašyti dvišalę 
nepuolimo sutartį, pranešė Ja
ponijos naujienų agen tūra 
„Kyodo". Pchenjanas reikalau
ja, kad Vašingtonas pasirašytų 
nepuolimo sutartį, tačiau JAV 
nori, jog pirmiausia Šiaurės 
Korėja besąlygiškai, garantuo

tai ir visam laikui atsisakytų 
savo branduolinės programos. 
Diplomatai nevienodai vertina 
šių derybų eigą. Jose dalyvau
jančios Kinijos užsienio reikalų 
ministras Li Zhaoxing sakė, 
kad pirmoji derybų Pekine die
na buvo sėkminga ir tapo svar
biu žingsniu taikaus Šiaurės 
Korėjos branduolinės krizės su
reguliavimo link. Tuo tarpu pa
sak Rusijos atstovo derybose, 
užsienio reikalų ministro Alek-
sandr Losiukov, konsultacijos 
vyksta sunkiai , nes JAV ir 
Šiaurės Korėja griežtai laikosi 
savo nuostatų. Derybose dėl 
Šiaurės Korėjos branduolinės 
krizės sureguliavimo, be pačios 
Šiaurės Korėjos, dalyvauja Pie
tų Korėjos, JAV, Rusijos, Japo
nijos ir Kinijos delegacijos. 

kareiviai nužudė vieną gru
puotės „Hamas" vadų. Kiek 
anksčiau trečiadienį Y. Arafat 
pareiškė, kad yra pasiryžęs im
tis veiksmų prieš ekstremistų 
grupuotes, jeigu Izraelis nu
trauks prieš jas raketų ir kito
kias atakas. 

AUSTRALIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza, Gazos Ruožas. Pa

lestinos savivaldos vadovas 
Yasser Arafat trečiadienį pa
ragino palestiniečių kovotojų 
grupuotes vėl laikytis paliaubų, 
kuriais jie oficialiai nutraukė 
praėjusia savaitę, kai Izraelio 

Sydney. Kai Marsas pra
ėjusį kartą buvo taip arti Že
mės, kaip dabar, mūsų protė
viai gyveno urvuose ir gaminosi 
iš akmens primityvius įran
kius. Trečiadienį atokiausių 
Australijos bei Japonijos rajonų 
astrologai mėgėjai ir profesio
nalai nukreipė savo teleskopus 
į rytinį dangaus pakraštį, kur 
po 60,000 metų galima stebėti 
šiuo metu itin ryškų Marsą. 
Apie 10 vai. ryto Marsas nuo 
Žemės buvo vos už 55.76 mln. 
km — tai mažiausias atstumas 
tarp šių planetų nuo pat ak
mens amžiaus. Plika akimi 
Marsą buvo galima matyti kaip 
ryškų mirgantį tašką Kitos to
kios progos reikės laukti 284 
metus. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PRISIMINKIME TIKRUOSIUS 

DAINAVOS STOVYKLOS 
ŠEIMININKUS 

Greitai, greitai laikas bėga 
Gražių svajonių ir sapnų 
Per mišką dainos 
nuskambėjo 

Ir tiktai girdis aidas jų... 

Taip, Dainavoje dabar tik 
girdisi aidas jų... Bet kaip 
ilgai. Dainavos stovykla švari, 
tvarkinga. Samdomi darbi
ninkai, atrodo, atlieka savo 
darbą sąžiningai. Kodėl Dai
navoje nebelinksma? Kadaise 
ir ežerėlis, buvęs toks mielas, 
dabar nebevilioja. Vaikščio
jom visur Dainavoje, bet nie
kur nesuradome tos anų laikų 
nuotaikos. Tik kažko ilgu, 
kažko gaila... Nebesigirdi ir 
dainų Dainavoje. 

O jei staiga pamatytu-

R. Ražauskienė prie Dainavos sto
vyklos įkūrėjo a^a dr. Adolfo Da-
mušio kapo Petrašiūnų kapinėse. 

mėm tikruosius Dainavos šei
mininkus ir tokioje buvusių 
laikų nuotaikoje! Kokia graži 
svajonė, kuri parodo nors 
akimirkai anuos gerus, links
mus laikus Dainavoje. Deja, 
tikrasis šeimininkas, prof. 
Adolfas Darnusis, niekad ne
bepasirodys Dainavoje. Jį pri
glaudė amžinam' poilsiui Pet
rašiūnų kapinės Kaune. Šalia 
vilties prezidento Stasio Lozo
raičio, truputį toliau nuo 
poeto Bernardo Brazdžionio. 
Jo palaikai tėvynėje, kuriai jis 
aukojo visą savo gyvenimą. 
Stengėsi dėl jos laisvės ir 
išlaikyti tautą gyvą, patrioti
nę išeivijoje. Dėl to ir įkūrė 
Dainavos stovyklą. Pavergtos 
Lietuvos laike vadintą „Ma
žoji Lietuva". 

Dainava išaugino ne vieną 
patriotą Lietuvai ir vadovus 
stovykloms. Kadaise Jadvy
gos Damušienės pasakyti žo
džiai: „Nors ir toli esantiems, 
Dainava visada mums rūpėjo 
ir rūpi. Ji yra mūsų kraujyje 
gyva, gyva!" 

Dainavoje nematyti nieko, 
kas primintų jų buvimą. 
Pagaliau ir „Damušio vardo 
namas" jau „Baltieji rūmai". 
Tas vardas nieko neprimena, 
ateities kartos gal ir tą spalvą 
perdažys. Grąžinkime namui 
tikrąjį vardą, tas neleistų jo 
tikrojo įkūrėjo vardo užmiršti 
ir tokiu būdu būtų parodoma 
jam padėka už tokią dovaną 
lietuvybės išlaikymui sveti
mose žemėse gyvenant. 

R. Ražauskienė 

F r wy 

Jadvyga Damušienė savo a ; a vyro, prof. Adolfo Damušio kabinete, pr iėjo archyvinės medžiagos, kuri a r t imiau
siu laiku bus atiduota VDU Išeivijos archyvui. 

STANLEY BALZEKAS, JR, SUSITIKO SU TAUTIEČIAIS 
Rugpjūčio 3 dieną su Lie

tuvos Respublikos garbės kon
sulu Floridoje, Palm Beach 
Stanley Balzeku, Jr., susitiko 
šio regiono lietuvių bendruo

menės nariai. Gerbiamas sve
čias nuolat padeda įgyvendinti 
lietuvių bendruomenės pro
gramas Floridoje. Ir šį kartą 
susirinkę jie aptarė ben

druomenės veiklos planus 
rudeniui. Susitikimo proga 
Rimgailė Zotovienė organiza
vo pietus. 

Stefa Tamoševičienė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
follovv'ing Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd Street, Chicago, 
1L 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and addmonal mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. y 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, 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: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. S i , 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

Nuotraukoje (iš dešinės į kairę): Kęstutis Miklas. Marius Sodonis. Putr ina Sodonis, Stanley Balzekas, Jr. . 
Rimgailė Zotovienė. Alicija Solis ir Henrikas Solis, 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
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D E T R O I T O ŽIBURIO MOKYKLOS TEVELIA! 
FILMAS APIE B. BRAZDŽIONĮ AUSTRALIJOJE 

IR MOKINIAI 
Žiburio lituanistinės mo

kyklos vedėja Vida Pekorienė 
praneša, kad naujų mokslo 
metų atidarymas įvyks šešta
dienį, rugsėjo mėn. 6 dieną, 9 
vai. ryto, Dievo Apvaizdos pa
rapijos kultūros centro salėje. 
Visi tėveliai ir mokiniai 
kviečiami rinktis trumpai pro
gramėlei ir susipažinimui. 
Vėliau visi eisim į kun. Aloyzo 
Volskio aukojamas Mišias. Po 

Mišių, mokiniai su savo moky
tojom eis į savo klases. 
Pamokos baigsis 1 vai. popiet. 

Laukiam visų buvusių 
mokinių grįžtant į mokyklą. 
Taip pat kviečiame naujus 
mokinius — nuo trijų iki try
likos metų amžiaus, užsiregis
truoti iš anksto pas vedėją, Vi
dą Pekorienė, tel. 734-367-9979. 

Iki pasimatymo Žiburio 
mokykloje! 

Lietuviu režisieriaus-do-
kumentalisto Algirdo Tarvydo 
filmas „Bernardo Brazdžionio 
sugrįžimas" buvo parodytas 
Australijos lietuvių Sidnėjuje 
surengtame vieno iškiliausių 
Lietuvos poetų minėjime. Kaip 
BNS pranešė, Lietuvos kul
tūros veikėjus įamžinantis A. 
Tarvydas, B. Brazdžionio gy
venimo ir kūrybos atminimui 
skirtas vakaras Lietuvių na
muose Sidnėjuje vyko liepos 
pabaigoje. 

1997 metais sukurtame 
filme užfiksuoti B. Brazdžio
nio (1907-2002) apsilankymai 
jam emociškai svarbiose Lie
tuvos vietose, skamba jo min
tys apie šalies istorijos vingius 
bei poetinės kūrybos esme, 
užfiksuota itin pakili Nepri
klausomybės atgavimo atmos
fera. 

Australijos lietuvių savait
raščio „Mūsų pastogė" apžval
gininkas šį filmą priskyrė prie 
jautriausių Atgimimo epochos 

kūrinių. 
Populiariausio išeivijos 

poeto minėjime taip pat skam
bėjo B. Brazdžionio eilės bei jų 
įkvėpta muzika, buvo apžvel
gtas jo gyvenimas ir kūryba. 

63-jų metų dokumentinių 
filmų režisierius ir operato
rius, Lietuvos kinematogra
fininkų, fotomenininkų sąjun
gos narys A. Tarvydas per 30 
kūrybos metų sukūrė daugiau 
kaip 300 siužetų kino žur
nalams, 21 autorinį dokumen

tinį filmą. Be B. Brazdžionio 
kinematografinio portreto, A. 
Tarvydas sukūrė filmų apie 
lietuviško kino pradininkus, 
žymią mokslininkę Mariją 
Gimbutienę, tautodailininkę 
Moniką Bičiūnienę, poetą 
Marcelijų Martinaitį, moks
lininką Norbertą Vėlių bei 
kitus. 

Australijoje gyvena apie 
17,000 lietuvių kilmės žmonių. 

(BNS) 

AŠTUONIASDEŠIMT PENKIOS ROŽĖS LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖJE 
Ne susiartinimo šventei 

85! Toli gražu dar ne. Nekalto 
Prasidėjimo Mergelės Marijos 
Vargdienių seselių vienuolijai 
85! Spalio 1918 m. ją įsteigė 
pal. Jurgis Matulaitis Lietuvoje. 

„Neringos" stovyklos me
ninės programos vadovė Al
dona Lingertaitienė, baigiant 
meninę programą, netikėtai 
pakvietė ateiti į „žaliąjį am
fiteatrą" visas seseles, kurios 
vadovavo ar dirbo kada nors 
„Neringoje". Tai buvo joms ir 
žiūrovams maloni staigmena. 
Aldona Lingertaitienė, Daino
ra Kupčinskaitė, Vida Stras-
dienė jas pasveikino, stovyk
lautoja apdovanojo 85-mis ro
žėmis ir sugiedojo joms skirtą 
liaudies giesmę „Sveika Ma
rija, o Motina Dievo", kurią 
gegužės mėnesį gieda visa Lie
tuva. Tai buvo nuostabi pro
gramos užsklanda. 

Lietuvių susiartinimo 
šventė ir „Neringos" stovykla 
yra seselių dovanos Amerikos 
lietuviškam jaunimui ir vyres
niems, du neatskiriami daly
kai. Jau 59-jį kartą stovyk
lautojai duoda nuotaikingą, 
aktualią meninę programą, 
todėl 2003 metų liepos 27 pa
sirinko „Joninių — Rasos" 
šventės, Mindaugo karūnavi
mo momentus ir entuziastin
gus šokius bei dainas. Daug 
kartų „bravo" nuskambėjo 
stovyklos meninės programos 

vadovei Aldonai Lingertai-
tienei, jos vyrui Norbertui, 
muzikui ir kaimo orkestro va
dovui Dariui Mockevičiui, šo
kių ir dainų vadovui Alvydui 
Alimui, Rimai Pavilionytei — 
meno mokytojai, žaviai daini
ninkei ir pranešėjai; Kristinai 
Vaškytei ir Dainorai Kupčins
kaitei lumzdeliais grojusiom 
ir dainavusiom, o gražiam sto
vyklos jaunimui už žaibiškų 
šokių pynes ir dainas, būgni
ninkui kun. A. Gudaičiui ir 
stovyklos komendantui D. Pe-
nikui. 

Ši programa sutraukia 
stovyklautojų tėvus, senelius, 
draugus, todėl nenuostabu, 
kad, prie jų pridėjus atvyks
tančius susitikti su draugais, 
seselių rėmėjus ir gerbėjus, 
dar vis susidaro tūkstantinė! 
Gausiai pasirodo ir „trečia-
bangiai". 

Lietuvių susiartinimo šven
tė visuomet prasideda iškil
mingomis šv. Mišiomis. Mi
šias koncelebravo: vienuolijos 
kapelionas kun. Vytautas Ged-
vainis, kun. dr. Zenonas Smil
ga ir kun. Algis Gudaitis, SJ, 
„Neringos" kapelionas. Kun. 
Vytautas ir kun. Algis „išra
šyti" iš Lietuvos! Kur mūsiš
kiai? Per stovyklą „Neringoje" 
vyksta vyresniesiems semi
narai pašaukimo temomis! O 
kaip su skautų ir ateitininkų 
stovyklomis, kaip su pokal

biais šeimose tarp tėvų ir 
vaikų. Ar ten formuojamos ku
nigystės, vienuolinio gyveni
mo pašaukimo mintys, ar ska
tinamas jaunimas pasirinkti 
pašvęstą gyvenimo kelią? 

Šv. Mišių metu bendram 
giedojimui vadovavo ses. Pau
lė Savickaitė, vienuolijos vado
vė, Sofija Šakalienė, Aldona 
Prapuolenytė — akompania-
torė. Aurelijus Prapuolenis, 
gražiabalsis Petras Tutinas, 
Brutenis Veitas, o svarbiausia 
solistė Marytė Bizinkauskaitė. 
kuri pagiedojo solo W. A. Mo-

zart, Ąve Verum", C. Franck b a 
rtis Angelicus" ir kartu su cho
ristais giedojo bendras giesmes. 

Po šv. Mišių, vykdydami 
kapeliono kun. Vytauto Ged-
vainio pamokslo žodžius, kad 
„Evangelija atskleidžia dide
lę Kristaus meilę pilnutiniam 
žmogui..., kad žmogus yra rei
kalingas ir dvasinių, ir fizinių 
dalykų, žmonės pasklido po 
sodybą. Vieni į garažus, ten 
buvo dešros ir kopūstai, kiti į 
sodą prie pušyno — viščiukų, 
treti į Pal. J. Matulaičio salę 
— kugelio ir rūgusio pieno. 

Čia galėjai gauti seselių duo
nos ir pyrago parsivežti namo. 
Prie Raudondvario — ledai ir 
gėrimai. Visur visi valgė, gėrė, 
džiaugėsi, linksminosi, skam
bant lietuviškai muzikai ir dr. 
Elonos Vaišnienės bei Alfonso 
Dziko pranešimams — kas ko 
ieško, kur gali rasti, kur kas 
vyksta, kas kur eina. Vieni ėjo 
į ALKĄ, Mindaugo pilį, važia
vo į Matulaičio slaugos na
mus, Villa Maria. Kiti derėjosi 
su prekybininkais, pirko lote
rijos bilietus — norėjo laimėti 
Šimkaus Ins. Co. dovaną — 

kelionę į Lietuvą, skubėjo \ 
seselių krautuvėlę nusipirkti 
neseniai išleistos knygos apie 
Adelę Dirsytę, Sibiro tremtinę, 
dingusią Sibiro taigose. 

Ligi trečios valandos vieni 
į kairę, kiti į dešinę. Vieni 
bėgte, kiti pasiramsčiuodami 
lazdelėmis! Didelis šurmulys. 
Ir taip ligi to meto, kada pra
sideda „Neringos" meninė pro
grama. Po jos buvo vėliavos 
nuleidimas, maldos valandėlė, 
o 6 valandą „Viešpaties 
Angelas" ir sodyboje ramuma. 

Korespondentė A.Pr. 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M£L, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.AicherAvB.Ste.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAFOaOGAS-ŠIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Sukaktuvinėmis rožėmis apdovanotos seselės I/>reta, Bernadeta. Eugenija, Paulė, I^aimutė, kar tu su stovyklautojais ir vadovais Lietuvių susiarti
nimo šventėje liepos 27 d., švenčiant vienuolijos 85-ajį gimtadieni A. Prapuolenytė* nuotr. 

PAMALDOS K A N A D O S 
K A N K I N I U 

Š V E N T O V Ė J E 
M I D L A N D E 

Kas metai tuo pačiu laiku 
lietuviai organizuoja ekskur
siją į šias pamaldas. Prel. E. 
Putrimas pravedė kryžiaus 
kelius. Šv. Mišias koncelebra
vo net devyni kunigai. Kun. V. 
Meškėnas, studijuojantis Ro
moje, pasakė šiai šventei pri
taikytą pamokslą apie lietu
vius kankinius ir jų dvasinį 
palikimą mums. Su vėliavomis 
dalyvavo Hamiltono, Toronto 
ir apylinkių lietuviai. Mo
terys, pasipuošusios tauti
niais rūbais, praturtino pa
maldas. Giedojimui per Miš
ias vadovavo muzikė D. Vis-
kontienė. Po Mišių prie lietu
vių kryžiaus prel. J. Staš
kevičius sukalbėjo maldą 
„Dieve, priimk Lietuvos kan
kinių kryžiaus aukas". 

Toronto prisikėlimo para
pijoje lankosi Lietuvos pran
ciškonų provincijon įstojęs 
italas br. Carlo Bertagnin, 
OFM ir pranciškonas, vie
nuolyno viršininkas kun. Pau
lius Vaineikis, OFM. Abu daly
vavo ir lietuviškose pamal
dose Kanados kankinių šven
tovėje. 

* * * 
I Kanadą atvyksta Joniš

kio mėgėjų teatras dalyvauti 
dramos festivalyje. Aktoriai 
rugsėjo 14 d. aplankys parapi
ją ir atliks vieną pjesės 
veiksmą. Taip pat rugsėjo 14 
d., sekmadienį, jie giedos per 
Mišias Toronto Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. 

Vysk. P. Baltakiui, OFM, 
atsisrydinus iš sielovados lietu
viams vadovo pareigų užsie
nyje, Šventasis tėvas Jonas 
Paulius II pakėlė kun. E. Put
rimą į garbės prelatus ir pa
skyrė jį vietoj vysk. P. Balta
kio, OFM, rūpintis lietuvių 
sielovados reikalais užsienyje. 

Stasys Prakapas 

mailto:administracija@draugas.org
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Seniai išpranašauta Pax 
Americana jau yra globalinė 
kasdienybė. Apart geopolitinių 
pasekmių matysi daug ir ki
tokios JAV įtakos. Amerika ta
po Europos intelektualų mo
ralės ir estetikos baubas. „Co-
ca Cola" ir „McDonnalds" nebe 
gėrimai ar restoranai, bet Trojos 
arkliai kitų kultūroms. Nesu
rasdami tinkamos metodologi
jos šitai kultūros bangai atsi
spirti, žmonės imasi prikalbėti 
visokių nesąmonių. 

Prie tų diskusijų dabar dar 
prisidėjo Amerikos preventy-
viniai karai, parodantys neįti
kėtiną jos ginklų ir karių galy
bę. Nestebėtina užtat, kad pa
saulyje išjudintas didis anti-
amerikietiškumas. Jis kartais 
gali būti siejamas su Vašing
tono proizraelietiška laikyse
na, kartais su neapykanta ka
pitalizmo vyravimui, kartais 
su savos kultūrinės ir ekono
minės aplinkos atsilikimu, o 
kartais — vien iš paprasto pa
vydo. Išeivių tarpe nė vienas 
apžvalgininkas ar komentato
rius nesugeba atpažinti globa
linės tikrovės per neapykantą 
G. W. Bush ar žydams. 

Kitur priešiškumas Ame
rikos valdžiai, o ypač Bush vy
riausybei, kyla iš pasaulio opi
nijoje, profesūros ir žiniasklai-
dos eilėse, dominuojančio 
kairiojo liberalizmo. Pvz., BBC 
arba Reuters plaka Amerikos 

jau ir taip sukairėjusią žinia-
sklaidą, kam ši atranda vieną, 
kitą teigiamą veiksmą Irako 
kare. Užsidengę objektyvumo 
skraiste jie visur dešinesnius 
apšaukia ekstremistais. Libe
rali kairė, dešimtmečiais do
minavusi Vakarų galvojime, bai
gia pasaulį įtikinti, kad tik jie 
yra logiški ir be išankstinio 
nusiteikimo (prejudice). Orien
tuotis geopolitinėje ideologijoje 
nepadeda dešiniųjų dažnai 
primityvus savųjų pozicijų iš
dėstymas. 

Užtat pasaulinėje spaudo
je daugumoje kalbama apie Ira
ką, o galvojama apie Amerikos 
hegemoniją. Būtų buvę gražu, 
kad kairieji (kairiųjų aktoriai, 
profesoriai, artistai, intelektu
alai, spauda) tokiu pat aštru
mu būtų smerkę sovietus, kaip 
dabar smerkia Bush ir Ame
riką. Matyti, kad tie, kurie 
šaukiasi teisybės, yra veikiami 
tik savo siauro galvojimo. Pvz., 
per Oscar premijų įteikimus 
Hollywoode vienas akiplėšiš
kai ir dramatiškai pasakė, kad 
meksikietė Frieda Kahlo būtų 
dabar dėl Irako karo ėjusi 
prieš Ameriką. Žinoma, genia
li dailininkė, ištvirkusi (bisek-
sualė) Trockio meilužė, revo
liucinė komunistė, supranta
ma būtų ėjusi prieš bet kokį 
Vašingtoną, kad ir už fašistą 
Sadam Hussein. Jam pritar
dami plojo liberalūs artistai, 

JONAS PABEDINSKAS 

siekiantys sugriauti bet kokias 
doros ir tradicijų gaires kino 
pramonėje. Užtat ginti irak-
išką fašizmą arba gailėtis jo 
užpuolimo stoja visokie, kad ir 
kairieji (gal fašizmas nėra tiek 
tolimas nuo radikalios kairės), 
kuriems pasirodo, jog dabar
tinio Vašingtono globalinė jėga 
yra pavojingesnė už viską. 

Kada reikėjo ar nereikėjo 
imtis karinių priemonių prieš 
Saddam Hussein, galima dis
kutuoti atskirai. Nepateisinę 
Bush karo prieš Iraką šiuo 
metu, kada gal reikėjo susi
tvarkyti pirma su Sharonu, 
konstatuokime ir tai, kad 
Jungtinės Tautos yra visiškai 
be dantų ir be valios ką nors 
daryti dėl tironų. Jei kalbėti 
apie Bush aroganciją, apie ku
rią visa Europa šneka, tai di
desnių arogantų už Prancū
zijos politinį elitą nėra. Atsi
minkime, kad dėka jų ekono
minių idėjų, šiandien beveik 
visa Afrika yra likusi „ubagų" 
žemynu. Lietuviams svarstyti 
apie šitą padėtį geriau: jie gali 
atsiminti, kaip Vakaruose el
gėsi tie patys dabartinių de
monstrantų kurstytojai, kada 
mus tūkstančiais vežė į Sibirą 
ir kankino kalėjimuose. Iš
klausome sąžiningai kalban
čius — tiek už vieną ar kitą 
poziciją. Su panieka žiūrėkime 
į dangaus besišaukiančiuo
sius, kurie rėkauja tik tada, 

kada paranku, nes jų tikrieji 
tikslai slypi užkulisiuose. 

Pripažinkime daug kartotą 
tiesą: geopolitė padėtis ir nu
siteikimai, ypač Amerikoje, 
pasikeitė po rugsėjo 11-osios 
teroristų labai sėkmingo ir 
vietinius sukrėtusio užpuo
limo. Nei Jungtinės Tautos, 
nei Europa neapgins JAV. At
virkščiai, iki šiol Amerikai vis 
reikėjo savo karius siųsti į se
nąją Europą, kad ten išgelbėtų 
žmones iš despotizmo. Iškilus 
ypatingam globalinio teroriz
mo pavojui, dabar reikia jai 
pačiai gintis. Lieka arba lauk
ti, kol teroristai Amerikoje ir 
vėl nužudys tūkstančius ne
kaltų civilių žmonių ir apgriaus 
vietinę ekonomiką, arba siųsti 
karius į kitus kraštus užkirsti 
kelią fanatiškiems teroris
tams. Bet koks karas yra ne
malonus, pareikalaująs aukų 
ir brangiai atseinantis. Ame
rika jo neieškojo, o apsiginti 
turi visą teisę. 

G. W. Bush šituo klausimu 
yra konkretus: ar jūs esate su 
mumis, ar jūs esate su teroris
tais? Pasaulyje nesutinkama 
ne tik dėl apsigynimo meto
dologijos, bet svarbiausia — 
dėl pamatinių geopolitinės ak
cijos gairių. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministras pasakė, 
kad valstybėms reikia dabar 
pasirinkti vieną iš dviejų skir
tingų pasaulio tvarkos vizijų. 

ATNAUJINTA PAGALBA „ŠIUKŠLYNŲ VAIKAMS 
INA BERTULYTĖ-BRAY 

n 

Apie autorę. Ina Bertulytė-
Bray buvo LB Washington val
stijos skyriaus pirmininkė 12 
metų, ir daug, daug metų prik
lauso Lietuvos Dukterų drau
gijai. Jos visapusiška lietuviš
ka veikla yra visiems gerai ži
noma. Inos straipsniai pasiro
do „Tulpė Times"laikraštėlyje. 

2000 metais Seattle Lietu
vos Dukterys paprašė manęs 
apsilankyti mažutėje įstaigoje 
— Laikinos vaikų globos 
namuose Vilniuje. Zita Petkie
nė pasiūlė palaikyti šią orga
nizaciją, todėl reikėjo ištirti to
kias galimybes. Šiuose namuo
se gyvena maždaug aštuoni — 
dvylika 3-16 metų vaikų, kurie 
yra atimti iš šeimų, pabėgę iš 
namų, kur jie buvo skriaudžia
mi, gatvės vaikai, policijos ar 
vaikų teisių saugos atvežti 
vaikai, kitaip sakant, visuo
menės atstumtieji. Kad ir kaip 
bebūtų, šiuose namuose vy
rauja šeimyninė atmosfera: 
vaikai mokosi, žaidžia, keliau
ja po apylinkes, lanko baž
nyčią. Svarbiausia, turi nuo
latinę medicininę priežiūrą, 
pastovią galimybę bendrauti 
su savo šeimos nariais ir nuo

lat kovoja už šių namų išlikimą. 
Nepaisant visko, tai yra 

laimingi vaikai, nes čia jie 
jaučia rūpestį ir užuojautą, 
kokios nebuvo niekada anksčiau 
patyrę. Daugiau niekas jų 
nesuriša tam, kad nevalgytų, 
niekas nesuka iiems rankų dėl 
jų elgesio tiek, kad jos net 
lūžta, jų nebekankina parazi
tai, ligos ir aukšta tempera
tūra, purvas, mokyklos stoka, 
elgetavimas ir gyvenimas gat
vėje, fizinė ir emocinė skriau
da, skausmas. Daug vaikų yra 
čia apsilankę ir išvykę, pap
rastai atgal į savo šeimas ar pas 
gimines, bet kai kurie pasilieka. 

Po trejeto metų 
Treji metai praėjo nuo 

mano pirmojo vizito, kuris taip 
palietė širdį. Šią vasarą, vieną 
saulėtą pavakarę aš atvykstu 
prie seno daugiabučio namo 
galinio įėjimo. Laima Maku-
tėnaitė, direktorė ir be galo ge
ra „motina" visiems, pasisvei
kina su įprasta jai šiluma. (Jos 
pavaduotoja Roma Aleksiejū-
naitė jau išvykusi po visos die
nos budėjimo. Naktinis „sar
gas" jau čia). Vaikai renkasi, ir 

netrukus deklamuojamos ei
lės, dainuojamos dainos, pasa
kojamos istorijos. Viską lydi gera 
nuotaika, juokas ir linksmy
bės. Pasikeičiame dovanomis. 
Aš atvežu jiems vaikiškų kny
gelių ir žaislų. Jie dalinasi sa
vo sukurtais piešiniais su lie
tuviškais vaizdais ir įvykiais 
iš jų gyvenimo. Jų vaizduotė, 
jų kūriniai mane stebina. Mes 
atgaiviname praėjusius me
tus, žiūrinėdami nuotraukas. 
Greit ant stalo atsiranda kava 
ir pyragaičiai svečiams, o vai
kai pamažu išsiskirsto į savo 
kambarius. Suaugę kalbamės, 
vaikai kažkur juokiasi, žai
džia, tiesiog yra linksmi ir lai
mingi prieš miegą. 

Kol mes kalbamės, mažiau
sia mergaitė pirštų galais įti-
pena į kambarį ir sėlina prie 
Laimos. Labai tyliai, labai švel
niai ji įsitaiso ant kelių ir žai
džia su atsineštais žaisliukais. 
Laimos rankos ją apkabina, aš 
vos sulaikau ašaras. Čia, šalia 
manęs, sėdi Laima, apkabinusi 
patenkintą mažą mergaitę, kuri 
jau nėra laukinis ir bejėgis sutvė
rimas, visai neseniai išgelbėtas 
iš pražūtingos šeimos aplin-

Nemalonu, kad į Amerikos 
hegemoniją per Vašingtono 
įstaigas per didelės įtakos turi 
keletas savanaudiškų grupuo
čių. Antra vertus, po rugsėjo 
11 d. pasaulis pasikeitė, nes 
pasikeitė Amerikos laikysena 
ir, nepaisant nemažų jos poli
tologinių trūkumų, ji ir toliau 
duos aiškų toną globalinėje 
arenoje. Jei JT po 12 rezoliuci
jų būtų ką nors sugebėjusios 
padaryti dėl Irako, tai nebūtų 
Amerikai reikėję su keliais 
sąjungininkais pačiai pradėti 
karo. Gindama savo krašto, o 
tuo pačiu ir Europos interesus, 
Amerika su Anglija įspraudė 
savo koją į Vidurio Rytus. Tai 
pavojingas, aukų ir pinigų rei
kalaujantis, sunkus žingsnis, 
bet reikalingas. Reikia už
kirsti kelią galimam fanatikų 
terorizmui ir grasinimui ato
miniu ginklu, paremtu naftos 
pinigais. Mat yra galimybė, 
kad fanatikai, apsiskelbę Is
lamo nuoširdžiais pasekėjais, 
galės perimti valdžią keliose 
valstybėse. Tada galimas stip
rus fanatikų terorizmo finan
savimas ir konkretus Vakarų 
kraštų parklupdymas per naf
tos šaltinių kontrolę. Matome, 
kaip tokia akcija iššaukė viso 
pasaulio liberaliosios kairės ir 
jos draugų pasipiktinimą ne 
todėl, kad jiems rūpėtų ira
kiečių gerovė, o norint neleisti 
Amerikai pirmauti, spren-

kos. Iš švelnių bei mylinčių Lai
mos ir Romos rankų šis vaikas 
niekada nepatirs nei jėgos, nei 
prievartos, nei skriaudos. 

Šiukšlynų vaikai 
Stebėdama šią jausmingą 

sceną šalia savęs, prisiminiau 
Lietuvos šiukšlynų vaikų apra
šymą, kurį aš skaičiau knygos 
apžvalgoje dienraštyje „Drau
gas" (2003 m. sausio 25 d., „Iš-
siduosi. Balsu". Vanda Juk
naitė). Autorė plačiai aprašo 
šių atstumtų, sulaukėjusių 
vaikų gyvenimą, kuris ateityje 
jiems siūlo pasirinkimą tarp 
įkalinimo ar savižudybės. Iki 
šiol Lietuvoje, kaip ir kitose 
Rytų Europos šalyse, vis dar 
egzistuoja tamsusis visuome
nės sluoksnis, kuris, atrodo, 
išgyvena visas 19-to amžiaus 
Europos gatvių gyvenimo bai
sybes; gyvenimo, kuris yra vi
siškai priešiškas mūsų vakarie
tiškai mąstysenai. Vyriausybi
nės vaikų teisių saugos tarny
bos ir visa lydinti biurokratinė 
sistema dar nėra subrendusi 
tiek. kad būtų efektinga. Tei
sybę pasakius, pagal anksčiau 
minėtą knygą, jos yra proble-

džiant globalines problemas. 
Jungt inių Tautų visiškai 
bergždžia laikysena dėl despo
tizmo ir globalinio pavojaus 
kursto JAV vienašališką veik
lą. Pasitaikė taip, kad pavojin
gi pasauliui fanatikai įsitvirti
no Islamo tikinčiųjų kraštuo
se. Galime sakyti, kad pana
šiai kaip krikščioniškoje Vo
kietijoje buvo įsitvirtinę krau
geriai naciai, tik jie nesislaps-
tė už krikščionybės vėliavos, o 
už savo sulankstyto arijų kry
žiaus. Senoji Europa, nusi
lenkusi kelis kartus Hitleriui, 
o vėliau Stalinui, suprantama, 
jau nuo tų laikų neturi, atro
do, nei ryžto, nei pajėgų imtis 
reikiamų žingsnių tvarkyti 
pasaulio gyvybinių problemų. 
Amerika to neieško ir to nesi
imtų, jei ne jų pačių reikalas 
apsaugoti savo valstybę po 
aiškaus JAV užpuolimo jų pa
čių krašte. Lietuviams, gyve
nantiems šalia ką tik imperiją 
praradusios Rusijos, irgi svar
bu vertinti pasaulinę padėtį 
pripažįstant Amerikos hege
moniją. Viena vertus, nema
lonu, kad mus moraliai nuo 
seno rėmusi Čečėnija išslydo 
iš Vašingtono globos sąrašo, o 
mums patiems reikia statyti 
aiškų klausimą, kas greičiau 
ir tikriau Lietuvą užstos — ar 
Prancūzija, kuri per pastarąjį 
šimtmetį nuolatinėse aukšto 
lygio diskusijose nesugebėjo 
ne tik kitiems padėti, bet ir 
pati apsiginti, ar Vokietija, 
kuriai Rusija pasiliko išsvajo

ta rinka, arba Amerika, kuriai 
dabar reikia Naujosios Euro
pos ir ją galėtų, reikalui esant, 
net paruošti apsigynimui. 

Turėkime vilties, kad JAV 
sugebės ir vėl rasti bendrą 
nusiteikimą ir bendradarbia
vimą su Senąja Europa ir ki
nais kraštais. Tikėkimės, kad 
Amerika pakeis savo laiky
seną Izraelio atžvilgiu ir su 
arabų kraštų pagalba galų 
gale išspręs palestiniečių savi
valdos problemą. Amerikos 
įžygiavimas į Bagdadą visiš
kai nereiškia jos priešiškumo 
islamui, o tik reikalą susido
roti su fanatikais, kurie pikt-
naudoja šitą garbingą religiją. 

Pasimokę iš Irako karo ir 
okupacijos klaidų, visi ame
rikiečių politikai ateityje bus 
atsargesni, kantresni ir išmin
tingesni, imdamiesi spręsti 
gyvybinius pasaulio krizių 
reikalus. Šį kartą, anksčiau ar 
vėliau, ne bergždžios JT, o 
ryžtingi stipriųjų valstybių 
vadai turėjo imtis tinkamos 
akcijos. JT susipjovė iš tikrųjų 
ne dėl tikslų ar metodų, o iš 
pavydo ir baimės prieš Ameri
kos hegemoniją. Svarbiau 
buvo pasipriešinti Vašingtono 
pirmavimui, sostinei, kuri turi 
daugeliui nepageidautinos įta
kos, negu pripažinti reikalą 
imtis susitvarkyti su teroris
tus ugdančiais fanatikais, 
grasinančiais savižudybėmis 
apgriauti ne tik Amerikos, bet 
ir kitų kraštų gerovę. 

Laikinuose vaikų namuose Vilniuje gyvenantys vaikučiai. 

mos dalis. Netgi turint omeny, 
kad gyventojų skaičius Lietu
voje mažėja, tik dėl mūsų tu
rimų moralinių, etinių ir reli
ginių vertybių, kiekvienam 
vaikui turėtų būti sudarytos 
galimybės būti įvertintu ir 
tapti visaverčiu, naudingu 
Lietuvos visuomenės nariu. 

Laima 
Laima Makutėnaitė — na

mų direktorė ir dabar jau šim
tų vaikų neapdainuota didvy
rė, gimė Sibire, netoli Laptevų 
jūros. Jos tėvai buvo ištremti 
1941 metais. (Tėvo nusikalti
mas — buvo mokytojas). Gyve
nimas tolimoje šiaurėje palau
žė ir sužalojo daugelį žmonių, 
tame tarpe ir jos šeimos na
rius. Išlikę gyvi. tėvai buvo iš
laisvinti 1959 metais ir kartu 
su Laima bei jos broliu grįžo į 

mamos tėviškę. Tačiau Lai
mos gyvenimas dėl klubo sąnario 
užkrėtimo tapo tikra medici
nine siaubo istorija, kuri tę
sėsi daugelį metų. Visiško ste
buklo dėka. ji pasveiko ir pa
šventė savo gyvenimą nuskriaus
tų vaikų likimui, ar tai būtų 
vietinės pagalbos atvejai, ar 
darbas, stengiantis pakeisti 
sistemą. 

Nukelta į 5 psl. 

KARŪNA LIETUVAI 
Mindaugo karūnavimo 750-tajam jubiliejui 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
Nr. 3 

Savo tikslų siekdamas, or
dinas pradėjo ilgai trukusią 
kovą su Lietuvos valstybe. 

Tuo tarpu Mindaugo pa
šalinti kunigaikščiai Tautvi
las. Erdvilas ir Vykantas — 
visi artimi Mindaugo gimi
naičiai — nuvyko pas Volui-
nės kunigaikštį Danielių pra
šyti jo pagalbos susigrąžinti 
Mindaugo pasiimtas jų žemes. 
Vykintas net paprašė Livoni
jos ordino paramos. Ši sąjunga 
su savo pajėgomis apsupo 
Mindaugą jo sostinės pilyje — 
kurią jis pats vadinęs Voruta 
— bet pilies nepajėgė paimti. 

Iki šiol nėra išspręsta mįs
lė, kur Voruta galėjo būti. 
Istorikai spėlioja, kad ji ga
lėjusi būti Kernavėje, Trakuo
se, net Vilniuje, kur yra aptik
ti pamatai Mindaugo statytos 
katedros ir kitos mažesnės 
bažnyčios. K;.! kas mėgina sie

ti sostinės vietą su piliakal
niu, esančiu netoli Anykščių. 
Visi tie spėliojimai nėra arche
ologiniais radiniais patvirtin
ti. Dėl to yra ir kita nuomonė, 
kad dažnai keliaujantis Min
daugas galėjo pastovios sos
tinės ir neturėti. 

Krikštas ir karūnavimas — 
suvienytos valstybes siekiai 

Mindaugas išliko, bet są
junga prieš jį neiširo. Minėti 
kunigaikščiai buvo čia pat, o 
Rygos vyskupas pasiūlė ordi
nui apkrištyti Tautvilą ir jį 
pastatyti Mindaugo vietoje. 
Pajutęs pavojų, Mindaugas 
sumanė į savo pusę patraukti 
ordiną. Šis sutiko taikytis su 
Mindaugu, jeigu jis apsikrikš
tytų. 

Mindaugui atrodė verta 
tai padaryti, nes jo santykiai 
ne tik su ordinu, bet ir kitais 

Karalienė Morta ir Karalius Mindaugas. 

krikščionių kaimynais turėtų 
pagerėti. Kai Mindaugas suti
ko krikštytis, pats ordino ma
gistras su palydovais atvyko į 

Lietuvą ir 1251 m. pradžioje 
pakrikštijo Mindaugą su vi
sais jo artimaisiais bei būriu 
kitų. Atsidėkodamas ordinas 

net padėjo nugalėti Mindaugo 
priešus: Vykintas žuvo mūšy
je, o Tautvilas su' Erdvilu pa
spruko. Taip Lietuvoje neliko 

rimtų Mindaugo priešų, bet 
tik nepasiterikiriimas dėl jo krikš
to ir susidėjimo su vokiečiais. 

Tuojau po krikšto Min
daugas kartu su ordino ma
gistru pasiuntė pasiuntinius į 
Romą pareikšti popiežiui išti
kimybę, paprašyti jo globos ir 
karališkos karūnos. 

Popiežius Inocentas IV su 
džiaugsmu sutiko delegaciją ir 
įgaliojo Kulmo vyskupą Hen
riką karūnuoti Mindaugą Lie
tuvos karaliumi. Popiežiaus 
sutikimas buvo duotas 1251 
m. liepos 17, karūnavimas, dėl 
vidaus problemų, įvyko tik po 
dvejų metų. 

Įsteigiama Lietuvos 
bažnytinė provincija 

Rygos arkivyskupas manė. 
kad visa bažnytinė valdžia 
apkrikštytoje Lietuvoje priklau
sys jam. Tačiau, Mindaugui 
paprašius, popiežius įsakė, 
kad Lietuvai paskirtas vysku
pas savo pavaldumą prisiektų 
tiesiog popiežiui. Tuo vyskupu 
tapo Mindaugą krikštijęs ordi
no kunigas Kristijonas ir jam 

buvo pavesta valdyti nuo vo
kiečių nepriklausomą Lietu
vos Bažnyčią. Tai buvo pirmas 
Lietuvos laimėjimas po valdo
vo krikšto. 

Tačiau Mindaugas turėjo 
daug vidaus priešų. Ypač jo 
klausyti nenorėjo žemaičiai. 
Dėl to dalį žemaičių teritorijos 
jis užrašė ordinui ir ten ap
gyvendino vyskupą Kristi
joną, kuris jautėsi nesaugus 
ir paprašė ordino globos. Pas 
vyskupą buvo nusiųsta kele
tas ordino brolių su būriu 
karių. Taip Lietuvos Bažny
čios vadovybė vėl priklausė 
nuo vokiečių. Nebuvo tuo pa
tenkintas nei Mindaugas, nei 
žemaičiai. Pagaliau Kristijo
nas, negalėdamas nieko nu
veikti, paliko Lietuvos baž
nytinę provinciją ir apsigyve
no Vokietijoje. Jam išvykus, 
nauju vyskupu buvo įšventin
tas lenkas domininkonas Vi
tas. Mindaugas jo gyvenviete 
paskyrė jotvingių kraštą, ta
čiau, kiek žinoma, jis ten 
niekada nepasirodė. 

Nukelta į 5 psl. 
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TAUTOS FONDAS INVESTUOJA 
\ LIETUVOS ATEITĮ 

v: risus pokario dešimt
mečius Tautos fondas 

(TF), paprasčiau tariant Visos 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIKo) kasa, kaupė lėšas Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo kovai. Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, pasikeitė ir TF 
veiklos gairės. Fondo vadovybė 
savo žvilgsnius ir rūpestį perkėlė 
į pačią Lietuvą. Vilniuje atidaryta 
atstovybė, kuriai šiuo metu va
dovauja dr. Napaleonas Kitkaus
kas. Jo pavaduotojas - dr. Kazi
mieras Garšva. Pirmaisiais me
tais ypatingas dėmesys buvo skir
tas remti Lietuvos valstybės 
demokratėjimo procesą: buvo re
miama knygų leidyba, konferen
cijų rengimas, pelno nesiekiančių 
organizacijų veiklos projektai ir 
kt. 

Šį pavasarį teko apsilankyti 
Tautos fondo būstinėje Vilniuje ir 
pasidomėti, kokie darbai ten vyk
sta dabar. Raštinės vedėja dr. 
Elena Neniškytė tuo metu kaip 
tik buvo užsiėmusi būstinės per-
kraustymu į kitas patalpas - į 
senamiestį. Nuo šiol raštinės 
adresas Vilniuje bus: Pilies gatvė 
nr. 8. Raštinės vedėja, buvusi 
mokslininkė, matematikos dėsty
toja Vilniaus universitete, dabar 
pensininkė, dr. Elena Neniškytė 
atsidėjo labdaringam darbui. Ji 
papasakojo, kokie ryškesni TF 
projektai pastaraisiais metais 
buvo vykdomi. Tai Gyvosios is
torijos projekto. Komunizmo nu
sikaltimų žmonijai kongreso 
Vilniuje, ateitininkų vasaros sto
vyklų, politkalinių grupių, VU 
Religijos studijų centro biblio
tekos parėmimas. Terminuota pa
skola TF yra investavęs į Kredito 
unijų asociaciją, norint paremti ir 
tuo pačiu paskatinti žemės ūkio 
kooperaciją, kuri žemdirbiams 
padeda kovoti su monopolistais. 
Remiamas Visuomeninių disku
sijų klubų sambūris, „XXI 
amžiaus" laikraščio politikos 
priedas ..Atodangos'*, „Valstie

čių laikraščio" priedas mokyk
loms „Tėviškės šviesa", skautai, 
katalikiškos mokyklos. 

Mokykloms - išskirtinis dė
mesys, kaip Lietuvos ateities, pa
žangos, krašto gerovės bei tautos 
dvasingumo pagrindui. Štai Tau
tos fonde veikia atskiri - mažesni 
fondai remti studentus. įdomi 
Jurgio Milerio stipendijos istori
ja. Vytauto Miluko iš Long Is-
land, NY, garbei jo sūnus Albinas 
Tautos fonde įsteigė stipendiją 
tėvo mokytojo Jurgio Milerio 
vardu, skirtą Vilniaus pedago
ginio universiteto studentams, 
kurie žada mokytojauti mažuose 
miesteliuose ir kaimuose. J. 
Brunzos stipendija teikiama vete
rinarijos akademijos studentams. 
Giedrės Sidrienės fondas, kuriam 
žmonos atminimui dr. Rimvydas 
Sidrys paaukojo 150,000 dol., 
skirtas remti Rytų Lietuvos mo
kykloms ir mokytojams (remia
ma iš palūkanų) ir 1.1. 

Rytų Lietuvos mokyklos re
miamos su ypatingu dėmesiu. 
Bene ryškiausia investicija buvo 
Lavoriškių mokyklos statybos 
Rytų Lietuvoje rėmimas ir rė
mimo organizavimas, bendradar
biaujant su Vilniaus apskritimi. 
Mokykla jau veikia. Darbas pra
sidėjo nuo vienos mokytojos ir 8 
mokinukų. Šiuo metu, anot dr. 
Elenos Neniškytės, mokyklos 
vedėja Ramunė Katinauskienė, 
atvažiavusi į TF būstinę, jau dali
nasi mintimis, kad mokyklai 
reiktų priestato, nes mokiniai 
nebetelpa, jų jau artėja prie šimto. 
Tai ypatingas pasiekimas, tai 
reiškia, kad sulenkinto krašto 
žmonės atsigręžia į Lietuvą, kad 
tėvai nebebijo lenkų savivaldos 
administracijos ir leidžia savo 
vaikus į lietuvišką mokyklą. Kai 
kurie netgi prisimena savo lietu
viškas šaknis, kurias kažkada 
prievarta pakirto lenkų okupan
tai. 

Kasmet jau ketveri metai iš 
eilės rengiamas abiturientų raši

nių konkursas. Laimėtojai premi
juojami, o premijuojamųjų - 200 
abiturientų. Temos parenkamos 
aktualios, patriotinės, žadinan
čios tautinę savimonę. Pernykštė 
tema buvo „Kaip aš suprantu 
demokratiją Lietuvoje"'. Vertini
mo komisijoje dalyvauja moks
lininkai, švietimo darbuotojai. 

Prieš ketverius metus pradė
tas vadinamasis mokyklų įdukri-
nimo projektas. Pastaraisiais me
tais jam skiriama daug dėmesio. 
Apie tai atskira šneka. 

Mokyklų įdukrinimo projektas 

Vygaudas Ušackas, Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikoje 
„Tėvynės šviesoje" paskelbė tokį 
laišką: „Mane - ne tik kaip diplo
matą, bet ir kaip žmogų -
sužavėjo Tautos fondo vykdoma 
Lietuvos mokyklų įdukrinimo 
programa. Ji - puiki, tikiuosi, 
sulauksianti dar veiksmingesnio 
tęsinio. Kas gali būti kilnesnio, 
kaip išeivio lietuvio sugrįžimas į 
savąją ar tėvų, protėvių gimtinę 
per mokyklą? Kiek žinau iš 
„Valstiečių laikraščio", šiame 
bare daug nuveikė Tautos fondo 
narės, talkininkės dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto ir dr. Rožė 
Šomkaite. Kviesčiau aktyviai 
įsijungti visą išeiviją - lietuviškai 
ir angliškai kalbančią - į didžiąją 
talką Lietuvos švietimui. 

Kodėl dabar taip svarbu? Ogi 
tik per mokyklą, švietimą mes 
sėkmingai įsitvirtinsime Europos 
Sąjungoje, išsaugodami savo tau
tos dvasines vertybes. Tuo įsitiki
nau atostogų metu gyvendamas 
savo tėviškėje, Utenos rajono 
Bajoriškių kaime, ir bendrau
damas su šio krašto mokyklų 
vadovais. Pokalbiuose su Dai-
gailių pagrindinės mokyklos di
rektoriumi Stasiu Derviniu mums 
gimė mintis įsteigti Daugailių 
sveikatingumo ir sporto rėmimo 
fondą, kurio veikla jau subrandi
no savo vaisius - šią vasarą 
beveik 500 kaimo vaikų mokėsi 
kompiuterinio raštingumo. Ir čia 
nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų 
išeiviams - Juozui Krivickui. 
Audrey Gruss, Gintarui Vitkui, 
kurių dėka „papilnėjo" Daugailių 

fondas. Net neabejoju, kad į talką 
jiems ateis dar ne vienas JAV 
lietuvis. Ir ne tik lietuvis. Gal
voju, kad ir Lietuvos verslininkai 
pagaliau sukrus - savo sukauptu 
geru pasidalys su mokyklomis". 

Toliau ambasadorius kreipia
si į Jurgį Valaitį, Tautos fondo 
tarybos pirmininką, kuris labai 
entuziastingai remia, skatina ir 
pats dalyvauja šiame projekte. 
„Norėtųsi, kad šis laiškas pa
siektų kuo platesnį žmonių ratą, 
sako V. Ušackas, - kad Jūsų. ger
biamas Jurgi Valaiti, kūrybinga ir 
atsidavusi veikla mūsų Tėvynės 
labui įkvėptų po pasaulį išsi
barsčiusius lietuvius. Paragin
kime juos 'kryptingiau ir vaisin
giau dirbti Lietuvos naudai". 

Apie įduknnimą TF posė
džiuose buvo pradėta kalbėti jau 
1999 m. 2000 m. Vasario 16-
osios proga paskelbtas pats 
įdukrinimo manifestas, jo šūkis 
buvo „Per Lietuvos mokyklą - į 
šviesesnę ateitį". TF Taryba su
darė įdukrinimo komisiją. į kurią 
buvo pakviesti Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto (pirmininkė). Pranas 
Povilaitis ir Jonas Pabedinskas. 
Pirmoji „dukra" buvo Kazimiero 
Būgos vidurinė niokykla Utenos 
rajone. Jos krikšto tėvu tapo 
Jurgis Valaitis. Po to - Juozo 
Lukšos gimnazija, kurią įdukrino 
N. Bražėnaitė-Paronetto. 

Pradėdamas šią veiklą, TF 
surengė apklausą ir susipažino su 
mokyklų poreikiais. Pasirodė, 
kad trūksta mokymo priemonių, 
nepakanka valstybės lėšų vado
vėliams įsigyti, ypač trūksta is
torijos vadovėlių. ;Daug kur nėra 
lietuvių kalbos ir, svetimų kalbų 
žodynų, skaitomosios literatūros, 
enciklopedijų. Terūksta sieninių 
žemėlapių, gaublių, projektorių 
rodyti skaidres, nemažai mokyklų 
neturi kompiuterių ir negali prisi
jungti pne pasaulinio žinių lo
byno - Interneto ir kt. TF įsi
pareigojo kiekvieną aukotojo au
ką iš savo resursų padidinti 50 
proc. (bet ne didesne negu 250 
dol). Pvz., mokykla, kuriai auko
tojas paskyrė 500 dol., gauna 750 
dol. .> 

TF paskelbtose įdukrinimo 
gairėse buvo sakoma, kad parama 
mokyklai būtų. . panaudojama 

LIETUVOS MOKYKLOS DARO PAŽANGĄ 
Tautos fondas, be ki tų 

darbų ir užsimojimų, j a u 
kelinti metai vykdo Lietuvos 
mokyklų rėmimo programą, 
kur i pavad in t a mokyklų 
įdukr in imu. P a p r a š y t a šią 
programą pristatyt i , pasakoja 
TF Mokyklų įdukrinimo ko
misijos pirmininke dr . Nijolė 
Bražėnai tė-Paronet to f jos kar
tos Vakarų t remtinia i pažįs ta 
ją kaip part izanų vado Juozo 
Lukšos-Daumanto našlę) . 

Pirmoji mokykla Lietuvo
je, su kuria sus idūr iau 1994 
m., buvo Gar l iavos (netoli 
Kauno) Juozo Lukšos gimnazi
ja . J i yra man a r t imiaus ia . 
Maždaug tuo metu buvo kilusi 
idėja Garl iavos v idur ine i 
mokyklai duoti šio žuvusio už 
Lietuvos laisvę par t izanų vado 
vardą. Iš man ats iųstos infor
macijos pajutau, kokia , j a u 
beveik ke tve r i ems m e t a m s 
praėjus po Lietuvos nepriklau
somybes atgavimo, buvo iški
lusi (ir iki šių dienų tebe
sitęsianti) dvasia prislopinti šį 
beveik 10 metų t rukus į kovos 
už Lietuvos laisvę laikotarpį, 
iškraipyti istorinius faktus ir 
neperduoti jų Lietuvos j au
nimui mokyklose. Reikėjo 
didelių šios mokyklos patriotų 
mokytojų pas t angų , kad ji 
bū tų pavad in ta p a r t i z a n o 
vardu. 

Nuo to laiko gana ar t imai 
susipažinau su šios Lietuvos 
mokyklos poreikiais ir t rūku
mais. Turėjau nuolatinį ryšį 
su jos direktoriumi Vidmantu 
Vitkausku, ją l ank iau kiek-
vieneriais metais ir visada ju
tau, ką reiškia mokyklai turėt i 
gerą, giliai įsijautusį asmenį. 

ž inant į , ka ip mokiniams skie
pyti mei lės , pareigos ir pasi
a u k o j i m o tėvynei j a u s m ą , 
s u r a s t i būdų, kaip šiais kom
piu te r ių amž iaus laikais pra
plėst i j ų ak i ra t į visose moky
mo s r i tyse ir, nepa i san t viso
k iaus ių s u n k u m ų ir finansinių 
t r ū k u m ų , pa ruoš t i j uos to
lesn iems s iekiams. 

Gal dėl mano a r t imo, tuo 
me tu daug iau kaip 6 metus 
t rukus io , ryšio su šia mokykla, 
t u r i n č i a Amerikoje įs te igtą 
fondą premijoms už ger iaus ius 
mok in ių r a š i n i u s įvair iomis 
p a t r i o t i n ė m i s t emomis , ir 
Tau tos fondo, ta ip p a t premi
juo janč io mokinių r a š i n i u s , 
2000 m. pradžioje buvau 
J u r g i o Valaičio, Tautos fondo 
ta rybos pirmininko, pakvies ta 
d a l y v a u t i Lietuvos mokyklų 
įdukr in imo programoje. Mielai 
su t i kau , be t tuo metu buvau 
sus i rūp inus i , kaip sėkmingai 
vykdyt i šį Tautos fondo užsi
moj imą. T u r ė t i r e ika lą su 
v iena mokykla gal ir nesunku , 
bet s u r a s t i asmenis a r organi
zacijas, su t inkanč ias įdukrint i 
didesnį mokyklų skaičių, juos 
m o t y v u o j a n t ir mėgin t i už
megzti ryšį t a rp įdukrintų mo
kyklų ir jų įdukrintojų, man 
a t rodė , nė r a ta ip papras ta . Abi 
pusės t u r ė t ų būti supažindin
tos su Tau tos fondo mokyklų 
į d u k r i n i m o ga i rėmis , nu ro 
danč iomis , ko Tautos fondas 
pageidauja , kaip, pavyzdžiui, 
- ugdymo pagarbos savo kraš 
to p rae i č i a i , la isvės kovų 
p a ž i n i m o , t au t i n ių tradici jų 
puoselėj imo, v isuomeniškumo 
s k a t i n i m o , demokrat i jos su
p ra t imo , a smeninės kul tūros , 

dorovės ir išsilavinimo lygio 
kėlimo, ir kaip ta parama būtų 
p a n a u d o t a . Mokyklos pačios 
nuspręs tų , kaip tai įvykdyti, ir 
įsipareigotų informuoti Tautos 
fondą. 

Pr ie šio projekto prisijungė 
dr . Rožė Šomkai te , tur int i 
d idelę pa t i r t į , kur i jau iš 
a n k s č i a u turėjo ryšių su 
daugeliu mokyklų, organizuo
d a m a joms visokeriopą mate
r i a l i nę šalpą, knygų vajus, 
kompiuter ių mokymo kursus 
ir į t r aukdama draugus ame
r ik ieč ius , Amerikos lietuvių 
organizaci jas , draugijas bei 
k lubus . „Valstiečių laikraščio" 
labdaros fondo „Kaimo vaikai" 
p i rmin inkė dr. Regina Švobie-
nė , a r t ima i susipažinusi su 
k a i m o mokyklų padėtimi, 
nuoš i rdž ia i bendradarbiauja 
ir p a d e d a savo patar imais , 
pas iū lymais ir rekomendaci
jomis . Tautos fondo atstovybė 
Vilniuje susisiekia su įdukrin
tų mokyklų direktoriais, infor
muoja juos apie jų įdukrinto-
j u s ir perduoda jų auką su TF 
priedu ir mokyklų įdukrinimo 
gai rėmis . 

Nemaža i įdukrintojų per 
TF remia savo buvusias mo
kyklas a r to krašto, iš kurio jie 
yra kilę. mokyklas. Keletas 
mokyklų buvo įdukrintos, 
į amž inan t mirusių artimųjų 
a tminimą, iš jų - dvi Austra
lijoje gyvenančių. Daugelis 
mokyklų yra pakar tot inai 
remiamos. 

Iki šiol yra įdukrinta 151 
mokykla ir t ikimasi , kad 
n e t r u k u s bus pasiektas T F 
n u m a t y t a s 200 mokyklų 
skaičius. 

pagarbos savo krašto praeičiai, 
laisvės kovų pažinimui, tautinių 
tradicijų puoselėjimui, visuome
niškumo skatinimui, demokrati
jos supratimui, asmeninės kultū
ros, dorovės ir išsilavinimo lygio 
kėlimui. Buvo tikimasi, kad šis 
projektas pasitarnaus geresniam 
ryšiui tarp išeivijos ir Lietuvos 
jaunimo. Lūkesčiai neapvylė. 
Šiandien • įdukrintų mokyklų 
sąraše jau netoli 200 pavadini
mų. Jame galima pamatyti tokius 
garsius vardus kaip „Aušros" 
vidurinė Kaune (įdukrino Do
natas Banaitis, NY), „Žiburio" 
gimnazija Šakiuose (Pranas Po
vilaitis. IL, Vytas Šuopys. IL. 
Vincas ir Teresė Urbačiai, OH), 
Biržų „Saulės" vidurinė mokykla 
su gimnazinėmis klasėmis (Ka
zimieras Rimkus, IL, Richard A. 
Šlepetys, NJ). Remiamos garsių 
žmonių vardais pavadintos mo
kyklos - A. Ramanausko-Vanago 
vidurinė Alytuje (Marytė Abro
maitis. IL, Birutė ir Gediminas 
Biskiai, IL, Antanas Dundzila. 
VA. Teresė Landsbergis, M D. 
Vytautas Užgiris); Vytauto 
Didžiojo gimnazija Klaipėdoje 
(Jonas Valaitis, IL); Antano 
Stulginskio vidurinė mokykla 
Kaune (Aldona Juozevičiene. 
IL); Juozo Paukštelio gimnazija 
Kėdainiuose (Irena ir Jonas 
Vilgaliai. NY); K. Jauniaus 
pagrindinė mokykla Šilalėje, -
pastarosios ir dar gal keliolikos 
kitų mokyklų krikštamotė yra dr. 
Rože Šomkaite. Šiame sąraše yra 
užkampių vietovių mokyklų, 
kurių tikriausiai niekas iki šiol 
nebuvo pastebėjęs. Štai globėjus 
įsigijo dvi viena nuo kitos netoli 
esančios Pakruojo rajono mokyk
los - Gnkpedžių pagrindine 
(Bronė ir Bronius Nairuai. IL. 
Laima ir Vacys Garbonkai. IL. 
Irena Kriaučeliūnienė. IL) ir Pa
švitinio vidurinė (Audronė ir Ša
rūnas Užgiriai. IL); taip pat Vad
žgirio vidurinė Jurbarko rajone 
(Lepnilda ir Juozas Giedraičiai. 
NY) bei Batakių pradine Tau
ragės rajone (Pranė Ąžuolas. NY) 
ir t.t. 

Antrindami ambasadoriui 
Vygaudui Ušackui. kviečiame 
dalyvauti Tautos fondo Mokyklų 
įdukrinimo programoje. Tai ge-

Tautos fondo taryba posėdžiauja: (iš dešinės) dr. Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto. Rasa Razgaitienė. Evaldas Remeza, Kostas Norvilą. 

J a u praėjo treji metai, kai 
ši T F programa yra vykdoma. 
Ji m a n teikia daug malonumo, 
ypač kai pasiskaitai gau tus 
la iškus , ap rašanč ius , ka ip 
vertingai, sumania i ir įvairiai 
mokyklos panaudojo įdukrin
tojų ir TF paramą, kai, nu
važiavusi į Lietuvą, pasiklau
sai mokytojų komentarų, pa
junt i jų entuziazmą ir įverti
nimą, susipažįsti su mokyklų 
poreikiais, o ypač kai susiduri 
iš arčiau su mokyklos, kurią 

l anka i kiekvieneriais m e t a i s 
(čia tur iu mintyje Garl iavos 
Juozo Lukšo gimnaziją) mo
k in ia i s ir pama ta i , k a d j i e 
t ikrai daro pažangą, eina geru 
keliu pirmyn ir a t iduos savo 
duoklę Lietuvai, nes t a ip buvo 
auklėjami ir žino, kokia a u k a 
buvo sudėta to-limoje ir a r t i 
moje praeityje an t kovų už 
laisvę aukuro. Gali t ik svajoti, 
kad visos Lietuvos mokyklos 
gautų , kas joms priklauso, n e t 
ir pačios neturt ingiausios. 

Tautos fondo remiamos Lavoriškių lietuviškos pagrindines mokyklos, 
esančios lenkiškame Rytų Lietuvos krašte, neseniai pastatytame pastate 
mokiniai jau nebesutelpa. Jono Dilio nuotr. 

riausia investicija į Lietuvos 
ateitį. Aukas TF galima nurašyti 
nuo JAV pajamų mokesčių. Tau
tos fondo (Luhuanian National 
Foundation. Inc.) adresas 307 
West 30 St r . Nevv York 10001. 
tel. 212-868-5860, fax. 212-868-
5815. 

„Tėviškės šviesai", kurią 
remia Tautos fondas, moksleive 
Agne Petrauskaite iš Varėnos 
..Ąžuolo" vidurines mokyklos 
paraše laišką, kuriame citavo 
Dainavos apygardos partizano 
Ikso užrašų knygutėje rastą įrašą; 

..Išeisiu tau pamesti laisvų žemių 
saujos. Jei sugrįšime sveiki, -
mes ten sėsime javą ir lauksime 
prinokusio derliaus; o jei žemė 
bus drėgna nuo kraujo. - ją supil
sime ant kapo didvyrio, mirusio 
kovos lauke. Tebus ji liudininku 
kartų kartoms, kad mes negai
lėjome aukų ir parnešeme kraštui 
Laisvę". 

Ar neverta būtų investuoti į 
ateitį, jeigu ją kurtų tokie mąsty
tojai? Bet juos dar reikia užaugin
ti. 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Ieškau vidutinio amžiaus mo
ters, galinčios prižiūrėti senuką 
ir gyventi kartu.Reikia vairuoti 
automobilį. Aušra Padalino, tel. 

773-767-2400. palikti žinutę. 

IŠNUOMOJA 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOBB XI NAMU, SVEIKATOS 

IR GY YYBĖS DRAUDIMAS. 
Acentas Frank Zapoljs ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Išnuomojamas 2 mieg. butas su 
šiluma Oak Lawn rajone. 

Kaina S775/men. 
First Rate Real Estate. Aušra 

Padalino, tel. 773-767-2404). 
Palikti žinutę. 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Apartment for Rent. 
Danen — 2 br. Ciose to 1-55 and 

Cass Ave. S850. 
Gas and water inciuded. 

Tel. 630-789-6559. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

DĖMESIO" DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau ske&tis laikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą išspaus

dins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

tel. 773-585-9500 ar užsukti į 
DRAUCO administracija adresu 

4545 W. 63 St., Chkago B. 60629. 
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ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIIĮ DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WF6T Čikagos 23 kanalą. 

mmžmmimfflmmMmMmMmmfflmfflmmmM® 



Užsienio reikalų ministras neketina atsistatydinti dėl „konsulų skandalo* 
Atkelta iš 1 psl. 

Ministras paragino vengti 
„politinio spekuliavimo", kuris 
ne tik kenkia valstybės tiks
lams, bet ir gali sudaryti įspūdį, 
jog už žingsnius siekiant valsty
bės tarnybos skaidrumo galima 
užsitraukti nemalonę. „Aš neat
metu galimybės, kad tai yra rin
kiminio žaidimo pradžia", pri
pažino ministras. 

A. Valionį į vyriausybę dele
gavo Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko vadovaujama val
dančioji Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai), kurie kartu su 
socialdemokratais sudaro val
dančiąją daugumą Seime. 

Liberaldemokratai priklau
so parlamentinei mažumai, bu
vęs jų vadovas Rolandas Paksas 
dabar yra prezidentas. 

Ginti savo ministrą trečia
dienį ėmėsi Naujoji sąjunga. 
„Vis labiau ryškėja, kad negar
bingoje politinėje kovoje bando
ma iškreipti vertybių sistemą: 
susikompromitavę diplomatai 
bandomi padaryti herojais, nors 
net ir dabartiniai jų veiksmai 
leidžia abejoti, ar jie buvo verti 
diplomato vardo", teigiama NS 
pareiškime spaudai. 

„Labiausiai krinta į akis 
dviprasmiški Prezidentūros ir 
vadinamosios 'prezidentinės 
partijos' veiksmai", pažymima 
jame. 

Pasak pranešimo, po ryž
tingų A. Valionio žingsnių spau
doje buvo paskelbti iki šiol ne
paneigti Prezidentūros kaltini
mai neva su tarnybos neteku
siais diplomatais bandoma susi

doroti. 
Savo pareiškime NS pareiš

kė norinti žinoti „aiškią prezi
dento nuostatą: ar jis remia 
Prezidentūroje prieglobsčio 
bandančius ieškoti buvusius 
diplomatus, ar principingą už
sienio reikalų ministro elgesį?" 

Keletas į „konsulų skan
dalą" įsipainiojusių diplomatų 
kreipėsi į teismą dėl sugrąžini
mo į darbą, teigdami, kad atsi
statydinimo pareiškimai iš jų 
buvo išgauti vartojant „psicho
loginį smurtą". 

„Jie pajuto, jog yra tinkama 
politinė konjunktūra paspeku-
liuoti", trečiadienį sakė A. Va
lionis, skeptiškai vertindamas 
buvusių diplomatų galimybes 
laimėti teisme. 

Europos pareigūnai domisi SAPARD lėšų skirstymu 
Atkelta iš 1 psl. 
beveik 200,000 litų SAPARD lė
šų. Tie patys asmenys kėsinosi 
dar į 740,000 litų. 

Be pastarosios bylos, FNTT 
atlieka dar vieną ikiteisminį ty
rimą dėl pinigų pasisavinimo, 
pasinaudojus vienu Tauragės 
apskrityje esančiu cechu ir įfor
minus jį kaip paramos reikalau
jantį objektą. Šiai įmonei netei
sėtai išmokėta suma siekia dau
giau nei 2 mln. litų. 

ES žinovai pažymėjo, kad 
Lietuva ne vienintelė susidūrė 
su SAPARD lėšų grobstymu. 

„Mes diskutavome, kaip veikia 
užkardymo sistema — vykdoma 
informacijos analizė, patikrini
mų metodika, kokie įstatymai 
tai reglamentuoja", trečiadienį 
sakė Tarptautinio bendradar
biavimo skyriaus OLAF Lietuva 
poskyrio komisaras inspekto
rius Igor Kržečkovskij. Pasak jo, 
OLAF žinovai užkardymo siste
mą įvertino teigiamai, pažy
mėję, kad Lietuva yra sukaupu
si tam tikrą patirtį informacijos 
analizės srityje. 

„Visų pirma turime turėti 
gerą įstatyminę bazę, atitinkan

čią Europos Sąjungos reikalavi
mams", sakė I. Kržečkovskij. 

Susitikime buvo aptarti ir 
spalį OLAF pradedama įgyven
dinti daugiašalė PHARE prog
rama, skirta kovai su sukčiavi
mu, kenkiančiu ES finansi
niams tikslams. 

Programoje numatyti 
pagrindiniai mokymai vyks tri
juose centruose: Vilniuje, Brno 
ir Bukarešte. 

Vilnius taps Baltijos regiono 
valstybių institucijų atstovų 
mokymo centru, čia planuojama 
surengti per 20 seminarų. 

Informacijos technologijų srityje Lietuva pasivys Europą 
Atkelta iš 1 psl. 

Forumo organizacinio komi
teto pirmininko Renaldo Gu
dausko teigimu, Lietuvoje dar 
nė karto vienu metu nebuvo su
sirinkęs tokio lygio informacijos 
technologijų specialistų būrys. 

Forumą „VVTTFOR-Vilnius 
2003" surengė Lietuvos vyriau

sybė kartu su Tarptautine infor
macijos apdorojimo federacija 
(IFIP), forumą globoja UNES
CO, strateginė bendrininkė — 
Tarptautinė telekomunikacijų 
sąjunga (ITU). 

Forumo pagrindimus tiks
lus — išnagrinėti informacijos ir 
komunikacijos technologijų var

tojimo iniciatyvas siekiant 
skaitmeninės lygybės, pereiti 
prie kokybiško turinio ir infor
macijos viešose srityse, siekti iš
laikyti intelektinės nuosavybės 
teises bei plėtoti lygių galimy
bių principus — ketinama ap
rašyti „Vilniaus deklaracijoje". 

Švietimo įstaigos galės organizuoti studijas pagal užsienio programas 
Atkelta iš 1 psl. 
valstybinį universitetą steigia 
Seimas vyriausybės teikimu, o 
valstybinę kolegiją — vyriausy
bė Švietimo ir mokslo ministeri
jos teikimu. 

Svarstant, ar steigti valsty
binę aukštąją mokyklą, pir
miausia bus įvertinamas jos tik

slingumas, veiklos galimybės ir 
tik po to bus vertinama steigimo 
paraiška. 

Tvarkoje pirmą kartą api
brėžta, kas yra su studijomis 
susijusi veikla. 

Ja laikoma studijų ar kon
sultacijų vykdymas, išsilavini
mo, profesinės kvalifikacijos ar 

Darbo užmokestis per metus išaugo 4. 
Atkelta iš 1 psl. 

Tikrasis darbo užmokestis 
per metus išaugo 7.1 proc, pra
nešė Statistikos departamen
tas. 

Valstybės įstaigose apskai
čiuotas darbo užmokestis per 
metus išaugo 4.7 proc. iki 1,193 
litų, privačiame ūkyje — 4.5 
proc. iki 1,138 lito. 

Darbininkų vidutinis mėne

sio apskaičiuotas darbo užmo
kestis ūkyje, be individualių 
įmonių, balandžio-birželio mė
nesiais buvo 842.3 lito (per 
metus padidėjo 2.2 proc.), tar
nautojų — 1,455 litai (6.4 proc.). 

Moterys visame ūkyje ant
rąjį ketvirtį uždirbo vidutiniš
kai 1,047 litus (per metus išau
go 3.9 proc.), vyrai — 1,291 litą 
(4.4 proc.). 

kvalifikacinių laipsnių pažy
mėjimų (atestatų), diplomų iš
davimas, sutarčių dėl studijų 
sudarymas ir priėmimo studi
juoti skelbimas. 

Taip Lietuvos piliečiai bus 
apsaugoti nuo neteisėta veikla 
užsiimančių švietimo įstaigų. 

5 procento 
Vilniaus bankas spėja, kad 

vidutinis darbo užmokestis šie
met Lietuvoje bus 1,231 litas 
(per metus augs 7.5 proc.), 
kitąmet — 1,342 lito, 2005 me
tais — 1,463 litai (po 9 proc.). 

Finansų ministerijos skai
čiavimais, šis rodiklis bus ati
tinkamai 1,089, 1,156 ir 1,239 
litai (su individualiomis įmonė
mis). 

Laikini nesutarimai neturėtų temdyti Lietuvos ir Latvijos santykių 
Atkelta iš 1 psl. 

„Daug kas turėtų keistis 
Baltijos šalims įstojus į Europos 
Sąjungą", pabrėžė V. Adamkus. 

Buvusio prezidento teigimu, 
Latvijos vadovai pritarė jo nuo
statai, kad abi pusės turėtų 
rodyti daugiau lankstumo 

sprendžiant klausimus, kurie 
sukelia niekam nereikalingas 
įtampas. „Sutarėme, kad dabar 
būtina siekti glaudesnio valsty
bių bendradarbiavimo abipusiai 
naudinguose projektuose", sakė 
V. Adamkus. 

Tarp Lietuvos ir Latvijos' 

jau kuris laikas vyksta vadina
masis „kiaulienos karas", įsi-
plieskęs, kai Latvija, gindama 
savo vidaus rinką nuo pigesnės 
lietuviškos produkcijos, šiemet 
įvedė kiaulienos importo apribo
jimus. 

* Specialiųjų tyrimų tar
nyba (STT) šia savai tę per
davė Kauno apskrities viršinin
ko Valentino Kalinausko įsaky
mu sudarytai komisijai vadina
mąjį .Juodąjį" apskrities tar
nautojų žemvaldžių sąrašą. 
„Respublikai" pavyko sužinoti, 
kad į , juodąjį" sąrašą gali būti 
įtrauktas buvęs Kauno meras, 
dabar vicemeras Erikas Tama
šauskas. Jis įvairiose Lietuvos 
vietose įsigijo penkis žemės 
sklypus, dauguma sklypų — 
prie vandens telkinių. E. Tama
šausko vieno įsigyto sklypo ben-
draturtis yra Kauno „centro" 
grupuotei priskiriamo Romual
do Lošio. pravarde „Lūšiukas", 
tėvas Mykolas Lošys. „Lūšiu
kas" jau tvarkosi žemės dovano
jimo dokumentus, tad jau šį mė
nesį Kauno vicemeras gali tu
rėti bendrą nuosavybę su krimi
nalinio pasaulio atstovu. 

(R-Elta) 
* Klaipėdos apskrities 

viršininkei, socialdemokra
te! Virginijai Lukošienei ir jos 
pavaldiniams, turėjusiems or
ganizuoti žemės grąžinimo bei 
perkėlimo procesus ir užtikrinti 
teisingą jų vykdymą, premjeras 
turėtų pasiūlyti atsistatydinti 
arba jie turėtų būti nušalinti 
nuo užimamų pareigų iki tyri
mo pabaigos. Su tokiu pareiš
kimu į Algirdą Brazauską krei
pėsi Seimo narys socialliberalas 
Rimas Valčiukas. V. Lukošienė, 
sužinojusi apie R. Valčiuko krei
pimąsi į premjerą, pavadino tai 
nevyrišku politiniu susidoroji
mu. Ji prisipažino, jog sutiktų 
atsistatydinti, jei to paprašytų 
premjeras. (K-LŽ-Elta) 

* Didele narkotikų kont
rabanda kaltinamiems jūri
ninkams gintis teisme padės 
JAV ir Lietuvos advokatai. Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas „Respublikai" 
sakė, kad laivo įgulai pateikti 
sunkūs įtarimai dėl sąmoningo 

sieKimo įsigyti narkotikų bei 
sąmoningo jų turėjimo platini
mo tikslais. (R-Elta) 

* Prie Kauno savivaldy
bės piketavę A. Timinskio 
vidurinės mokyklos (joje mo
kosi rusakalbiai) mokiniai su
nerimę: savivaldybės Tarybos 
sprendimu nuo rugsėjo 1 d. nu
tarta šioje mokykloje nekom
plektuoti 11-tųjų klasių, o nuo 
kitų mokslo metų mokyklą per
tvarkyti į pagrindinę. Nors šis 
sprendimas priimtas praėjusių 
metų gruodį, moksleiviai ir pe
dagogai sujudo tik dabar, iki 
rugsėjo likus kelioms dienoms. 

* Naujos kadencijos savi
valdybių tarybos pasiekė 
savotiška rekordą: pasikeitė 
329 iš 1560 vietos valdžios ats
tovų. Pasikeitimus lėmė Kons
titucinio teismo draudimas Sei
mo nariams, apskričių viršinin
kams ir kai kuriems kitiems pa
reigūnams turėti savivaldybi
ninkų įgaliojimus. (KD-Elta; 

Iškeliavus amžinybėn, 

A t A 
kun. BRONIUI RACEVIČIUI 

A t A 
ALEKSANDRAI PETKIENEI, 

giliai užjaučiame jų brolį VACLOVĄ ROCIŪNĄ, 
Clevelando Dainavos stovyklos Globos komiteto 
ilgametį narį. Viešpats tesuteikia mirusiems 
amžiną ramybę, o likusiems artimiesiems pa
guodą. 

Clevelando Dainavos stovyklos 
Globos komitetas 

DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis 

Povilas ir Nijolė Stelmokai, švęsdami 50-ties metų 
vedybinę sukaktį, ta proga gautomis dovanomis pasidali
no su „Lietuvos Vaikų vilties" vaikučiais — jų gydymui. 
$330 suaukojo: Stasys ir Judita Dargiai, Gene ir Meta 
Giciai, Alfonsas ir Palmyra Snarskiai, Dana Eringis, Pra
nas ir Aleksandra Razgaičiai, Povilas ir Nijolė Stelmokai. 
Labai labai ačiū. 

Pagerbdami Birutę ir Aleksą Gricius JLietuvos 
Vaikų vilčiai" $650 paaukojo: Kazys ir Stasė Gricius, 
Vaclovas Butkevičius, John ir Caroll Daunis, J. Steve ir 
Loreta Pintar, A Alex ir Maggi Gricius, Gražina Trasi-
kis, Rimvydas ir Dalia Gricius, dr. Sigitas ir Danutė 
Babušis. Nuoširdus ačiū Birutei ir Aleksui Griciams ir vi
siems aukotojams. „LVV komitetas, 2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

ATNAUJINTA PAGALBA 
„ŠIUKŠLYNŲ VAIKAMS" 

Atkelta iš 3 psl. 
1996 metais ji ir jos padė

jėja Roma, ypatingų pastangų 
dėka, gavo patalpas daugia
aukščiame gyvenamajame na
me Žirmūnuose, netoli Vil
niaus centro. Amerikos lietu
vės dr. Albinos Prunskienės 
aukų dėka, jos suremontavo ir 
apstatė baldais tai, kas buvo 
tikru „šiukšlynu", o dabar ta
po puikiu butu. Dabar čia 
vaikų darbeliai puošia sienas. 
Kiekvienam vaikui suteikta 
galimybė atskleisti save įvai
riais būdais, visur vyrauja šei
myninė dvasia. Aš dar kartą 
buvau maloniai nudžiuginta, 
matydama, kokia laime švyti 
vaikų veidai. 

Laima ir Roma abi turi 
medicininį išsilavinimą, todėl 
net ir šiuo atžvilgiu vaikai čia 
yra ypatingai prižiūrimi. Vie
nos mažos mergaitės rankytės 
buvo smarkiai sužalotos ir 
beveik nevaldomos, nes jos be
protė motina metų metais pri
rišdavo jas prie kūno, kad 
mergaitė negalėtų pasiimti 
maisto. Prisimenu šią kuklią 
mažylę dar nuo pirmojo mano 
vizito. Prireikė keleto metų 
fizinio ir psichologinio gydy
mo, bet šiandien ši traumuota 
mergaitė šypsosi ir išdidžiai 

parodo, kad ji sugeba netgi 
išplauti indus. 

Ateityje laukia dar sunkesni 
Įnikai 

Tai yra namai, kuriems 
Seattle Lietuvos Dukterys yra 
„padedančios tetulės", kaip 
mus tarpusavyje vadina vai
kai, kaip finansiškai, taip ir 
fiziškai bei moraliai všiais 
metais — 1,500 dol.). „Sau
lutė", Čikagoje įsikūrusi pagal
bos Lietuvos vaikams organi
zacija, aukoja nedideles su
mas, taip pat daro pavienis as
muo, gyvenantis Floridoje, ta
čiau mes vis viena liekame pa
grindiniu rėmėju. Pinigai dar 
vis gyvybiškai reikalingi šaly
je, kur vyriausybės „biudžeto 
problemos" pastoviai tarnauja 
patogia priedanga nesiliau
jančiam pagalbai skirtų lėšų 
mažinimui. (Šią vasarą, kai aš 
bandžiau prisiskambinti, na
mų telefonas buvo atjungtas 
dėl lėšų stokos.) 

Ateities perspektyvos yra 
grėsmingos: miesto valdžia 
nori uždaryti šiuos namus ir 
pervesti vaikus į didžiules, 
beveides institucijas, poten
cialias nelaimių platintojas. 
Šiose institucijose vaikų „san
dėliavimas" vis dar išlieka 

2003 m. liepos—rugpjūčio men., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 

JLIETUVOS VAIKŲ VILČIAI» 
aukojo: 

a.a- Romo Burneikio atm. (papild.): Sisters of Provi-
dence/Mother Joseph Province (Seattle, WA), Marite M. 
Butners — $150. Iš viso — $2,577; 

a.a. Zuzanos Matulis atm.: Viktorija ir Antanas Va
lavičiai — $30; 

a.a- Lydia Jedwabnik atm.: Nancy Lopęs ir Fle
ming Calder — $70; 

a.a- krikštatėviu Jono ir Onos Pupininkų atm.: 
Daina Sodys-MacDonald — $68.95 (Can.); 

a-a. T. Vytauto Staškaus atm. (papild.): Leach Es-
tates Homeowners Assn. (Seminole, FL) — $50. Iš viso 
$300; 

a.a. Vladės Bakatienės-Ercus atm.: Irena ir Rimas 
Blinstrubas, Dana ir Jonas Kaunas, Rasutė ir Romanas 
Stropus, Dalia Vakselis — $135; 

vietoje gėlių vienintelei dukterėčiai a.a. Daimu-
tei, staiga mirusiai Adelaidėje, Australijoje, atm.: 
teta Marija Jasėnas — $75; 

a.a. Leokadijos Žvynienės atm.: Bronė ir Oskaras 
Kremeris, Rima ir Walter Binder, Bronė ir Albertas 
Kremeris, Aukotojas, nenurodęs pavardės, Regina Gailie-
siūtė, Dagmara Jurcys, Liucija Maldūnas, Karen ir Paul 
Yamada, Stasė Bacevičienė, Nijolė ir Povilas Stelmokas, 
Birutė ir Jonas Juška, Irena ir Romas Žulys, Victoria 
Grigelaitis, Ina C. Duchman — $480; 

a-a. Boleslawo Chapuko atm.: Julianna Chapukas 
- $ 2 0 ; 

a.a. Juozo Žygo atm.: John ir Josephine Viele, Anta
nas ir Viktorija Valavičiai, Juozas ir Giedrė Končiai, 
Danguolė Griganavičienė, Daina ir John Tricou, Laima 
Irving, Janina Gaigalienė, Juozas Ališauskas, Aldona 
Šmulkštienė, Daina Karužienė, Liucija Arnrosini, Petras 
ir Birutė Buchas, Aleksas ir Larisa Jankūnai, Stasys ir 
Sofija Džiugai — $240. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda ne
galuojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pa
sveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaiku viltis", 2711 W. 71st St., Chica
go, IL 60629. 

daugiau norma negu išimtis. 
Tokia yra padėtis Rytų Euro
pos šalyse, apie kurią mes visi 
žinome iš vakarietiškų infor
macijos šaltinių. Grėsmė yra 
reali, ir Laima kietai kovoja. 

Seattle „Tetulės" 
Nėra abejonių, Dukterys 

ir toliau tęs savo pagalbą. Jei 
kas iš skaitytojų panorėtų 
tapti „tetule" arba „dėde" 
pagal savo galimybes (jiems 
reikia visko, vaikai keičiasi 
pastoviai, ir, pavyzdžiui, rūbų 
įsigijimas visada lieka proble
ma), čia yra namų adresas: 
Laima Makutėnaitė, Laikinos 
vaikų globos namai, Žirmūnų 
123, 2012 Vilnius. Jei norė
tumėte gauti daugiau infor
macijos, skambinkite man — 
206-523-1620. 

Inos Bertulytės-Bray 
straipsni vertė 

Virgis ir Vilma Cinciai 

VAISTAS NUO 
NUTUKIMO 

Beždžionės, kurioms buvo 
duota naujo į hormonus pa
našaus cheminio junginio, per 
savaitę neteko 7 proc. svorio. 
Mokslininkai tikisi, kad paga
liau gali būti sukurtas vais
tas, padėsiantis įveikti nu
tukimo epidemiją, gresiančią 
Vakarams. Junginys, pava
dintas KB-141, veikia tuo 
pačiu principu kaip ir skydli
aukės gaminamas hormonas. 
Gerai žinoma, kad duodant jo 
pacientams pagreitėja jų me
džiagų apykaita — organiz
mas sudegina daugiau kalori
jų. Tačiau hormonas turi ir 
pašalinį poveikį — pavojingai 
padidėja širdies susitraukimų 
dažnis. 

(Elta) 

KARŪNA LIETUVAI 
Atkelta iš 3 psl. 

Pasiruošimas karūnacijai 
Būdamas taikoje su ordi

nu, Mindaugas ryžosi atsiimti 
prarastas žemes iš Voluinės 
kunigaikščio Danieliaus. Ko
voms vadovavęs, Mindaugo 
sūnus Vaišvilkas sumušė Da
nieliaus kariuomenę ir pri
vertė taikytis. Atsiimtas že
mes valdyti buvo pavesta 
Vaišvilkui ir Danieliaus sūnui 
Švarnui, tačiau abudu turėjo 
pripažinti Mindaugo valdžią. 
Buvo amnestuoti ir brolvaikiai 
Tautvilas su Erdvilu. Po šios 
taikos sutarties, Mindaugas 
lyg ir neturėjo didelių priešų, 
tik žemaičiai ir jotvingiai vis 
dar nenorėjo jam paklusti. 

Naujas pavojus iškilo iš 
rusus pavergusių totorių. 
Mindaugui teko sustabdyti ne 
tik jų veržimąsi į Lietuvos 
žemes, bet ir į Europą. Vis dar 
tebekariavo ordinas su žemai
čiais, kuriems tada vadovau
davo Mindaugo seserėnas 
Treniota. Negalėdamas žemai
čių įveikti, ordinas nutarė tik 
atskirti juos nuo jūros ir abu 
ordinus suvienyti į vokiečių 

ordino valstybę. 
Politinei padėčiai Lietuvo

je kiek aprimus, Mindaugas 
buvo popiežiaus Inocento IV 
vardu karūnuotas Lietuvos 
karaliumi pagal to meto krikš
čioniškas tradicijas, patepant 
jo galvą šventais aliejais. 
Ceremoniją atliko lenkų Kul-
mo vyskupas Henrikas, o ka
rūną popiežiaus vardu ant 
Mindaugo galvos uždėjo Livo
nijos ordino magistras. Spėja
ma, kad tai įvyko 1253 m. 
birželio gale ar liepos pradžio
je. Ir ne pagoniškoje Lietuvoje, 
bet krikščioniškame jotvingių 
Naugarduke. (Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybinė ko
misija 1991 m. nustatė, kad ta 
data galėjo būti liepos 6-ji, 
pavadino ją Valstybės diena ir 
paskelbė privaloma švente). 

Mindaugo mirtis 
Tautos vienytojui Min

daugui priešų niekada nestigo. 
Ant jo pyko nušalinti kuni
gaikščiai. Žemaičiai ir kiti jį 
kaltino tautos išdavyste dėl 
neprisidėjimo prie broliškų 
genčių laisvės kovų su ordinu. 

Su nepasitikėjimu į savo kara
lių krikščionį žiūrėjo ir visi 
Lietuvos pagonys. Būta ir as
meniško keršto. Tikėdami, 
kad pasinaudojant sukurtos 
valstybės galia pavyks iš
vaduoti ordino pavergtas gimi
nes ir apsaugoti visą tautą, 
žemaičių kunigaikštis Trenio
ta, susimokęs su Nalšėnų 
kunigaikščiu Daumantu, 1263 
m. nužudė Mindaugą ir jo abu 
sūnus — Ruklį ir Rupeikį. Po 
kiek laiko buvo nužudytas ir 
trečiasis sūnus Vaišvilkas. Tuo 
būdu neliko jokių Mindaugo 
įpėdinių. 

Dėl Mindaugo sosto var
žėsi žemaičių Treniota ir to 
meto Polocko valdytojas Taut
vilas. Abu stengėsi vienas kitą 
pašalinti. Pagaliau Tautvilas 
buvo nužudytas ir faktinuoju 
Lietuvos valdovu tapo Trenio
ta, kuris, persekiojęs Lietuvoje 
buvusius krikščionis ir Min
daugo bendradarbius, sulaukė 
keršto ir pats buvo nužudytas. 

Ką davė Mindauge krikštas ir 
karūnavimas? 

1. Mindaugo krikštas buvo 

per ankstyvas lietuviams pri
imti krikščionybę, tačiau jis pri
rengė juos krikštui po 100 metų. 

2. Jo karūnavimas popie
žiaus vardu suteikė Lietuvos 
karališkos valstybės tarp
tautinį pripažinimą, kaip 
lygios su kitomis Europos val
stybėmis. 

3. Lietuvos Bažnyčia buvo 
atskirta nuo priklausomybės 
kitoms bažnytinėms provinci
joms. Ta teisė vėliau buvo pra
rasta ir tik neseniai popie
žiaus Jono Pauliaus II vėl 
buvo atstatyta. 

4. Mindaugo suvienytoje 
valstybėje lietuvių genty? pra
dėjo susilieti į vientisą lietuvių 
tautą. 

5. Romos popiežius buvo 
davęs sutikimą karūnuoti ir 
Mindaugo įpėdinius. Juos 
visus išžudžius. Mindaugo 
karališkoji dinastija pasibaigė, 
o naujos niekas nepradėjo. Dėl 
to su pasididžiavimu minime 
Mindaugo, vienintelio Lietu
vos monarcho, garbingą 750 
metų karūnavimo ir Lietuvos 
valstybės įsteigimo jubiliejų. 

Pabaiga 

* 



DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Cicero lietuvių telkinys 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, ren
gia Tautos šventę. 9 v. r. - šv. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje; 
tuojau po mišių parapijos 
salėje - LR generalinio konsu-

Bilietus į Violetos Urmą-
nos koncertą nupirko evan
gelikų liuteronų vyskupas Han
sas Dumpys, o Vytas ir Salo
mėja Valukai, gyvenantys 
New Haven, CT, nupirko 2 bi-

lo Čikagoje Arvydo Daunora- lietus ir padovanojo juos prof. 
vičiaus paskaita, vaišės, pa
bendravimas. JAV LB apylin
kės ir ALTo Cicero skyriaus 
valdybos maloniai kviečia vi
sus lietuvius atvykti. 

Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė rugsėjo 7 d., 12 v. 
p.p. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Skanus maistas, 
linksma muzika, loterija. Ma
loniai visus kviečia PLC rengi
nių komitetas. 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį, Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL, prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. regis
tracija ir posėdis. 

Norintys į Violetos Urma-
nos-Urmanavičiūtės kon
certą važiuoti autobusu 
nuo „Seklyčios" ir iš Brighton 
Parko (nuo lietuviškos bažny
čios), bilietus gali įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629) tel. 
773-476-2655; fax. 773-436-
6909. 

Kas vakarą per „Margutį 
II". pačią seniausią lietuvišką 
radijo laidą Amerikoje, praby
la Dalios Sokienės, Emilijos 
Andrulytės ir Andriaus Moc-
kapetrio balsai. Pirmadienį 
kviečiame klausytis sporto 
naujienų, kurias rengia sporto 
apžvalgininkas Edvardas Šu-
laitis, antradienį - Broniaus 
Siliūno pasaulio spaudos 
apžvalgos. Trečiadieniais apie 
sveikatą kalba dr. Jonas Ado
mavičius, dr. Petras Rasutis ir 
dr. Pranas Mockus, taip pat 
skamba religinė valandėlė, 
ketvirtadieniais patarimus 
duoda dermatologo dr. Kas
tyčio Jučo suburti gydytojai, o 
penktadieniais vyksta lite
ratūrinė valandėlė, kurią ren
gia rašytojos Nijolė Jankutė-
Užubalienė ir Eglė Juodvalkė. 
Per „Margutį II", kuris trans
liuojamas 1450 AM banga, 
išgirsite naujausių žinių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio, lie
tuviškos muzikos, pasikalbė
jimų su įdomiais žmonėmis, 
lietuviškų organizacijų skel
bimų apie renginius, vyk
stančius Čikagoje ir apylin
kėse, mirties pranešimų. 
„Margučio II" adresas: 2711 
W. 71st Str., Chicago, IL, 
60629: tel. 773-476-2242; fax 
773-476-4988. 

Ed Hartvvig šeimai, gyve
nančiai Čikagoje. V. Girdvai-
nienė į garsios solistės rečitalį 
sudarė net 9 žmonių grupę. 
Yra ir naujų mecenatų, kurie 
nenorėjo skelbti savo pa
vardžių. Jie paaukojo 250 dol., 
250 dol., 250 dol, 300 dol. 
Kviečiame į Violetos Urmanos 
koncertą, kuris vyks rugsėjo 
21 d. Morton gimnazijos audi
torijoje (J. Sterling Morton 
H.S. Auditoria, 2423 So. Aus-
tin Blvd., Cicero, IL.). Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
(2711-15 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629); tel. 773-
476-2655; fax. 773-436-6909. 
Sekmadieniais bilietai par
duodami Lemonte, Pasaulio 
Lietuvių centro vestibiulyje, 
po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. Dėl 
bilietų ir aukų galima kreiptis 
į organizacinio komiteto narę 
Ireną Kriaučeliūrriertę tel. 
630-734-9626 arba adresu, 
806 Kenmare Dr., Burr Ridge 
IL 60527. 

Rugsėjo 21 d. Lemonte Vio
letos Urmanavičiūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

Morton auditorijoje bi
l ietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki kon
certo pradžios. Čekiai nebus 
priimami. 

Lemonto 

Arvydas ir Audronė Va-
nagūnai, Oak Park, IL, su 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šaknelėmis atsiuntė 100 dol. 
auką. Mūsų skaitytojų gera
širdiškumas padeda dien
raščiui išsilaikyti ir klestėti. 
Ačiū! 

Jonas ir Julija Kučin
skai, Sunny Išles Beach, FL, 
grąžino laimėjimo bilietėlių 
šakneles ir atsiuntė 50 dol. 
auką. Linkime jų bilietėliams 
laimėti, kai bus „traukiama 
laimė" šiemetiniame „Draugo" 
pokylyje. 

Ačiū Juozui Plečkaičiui, 
Racine, WI, kad grąžino lai
mėjimo bilietėlių šakneles, o 
dar labiau — už 50 dol. auką. 

Antanas Masaitis, Delran, 
NJ, atsiuntė „Draugui" 40 dol. 
dovaną. Labai dėkui. 

Stasė Pautienienė iš Los 
Angeles, CA, nuolat remia 
„Draugą" savo koresponden
cijomis ir kitais straipsniais, o 
grąžindama laimingųjų bi
lietėlių šakneles, atsiuntė net 
110 dol. paramą. Su geriau
siais linkėjimais — dėkojame! 

Rimantas Laniauskas. 
Willowick, OH, grąžindamas 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles, kartu atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

Petras Dirda, Oak Lawn, 
IL, atsiuntė 50 dol. auką kar
tu su „Draugo" laimėjimų bi
lietėlių šaknelėmis. Dėkui"! 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką zmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

LB valdyba 
rugpjūčio 31 d., 12 v. p.p., 
Lemonto sodelyje rengia 
rudeninę gegužinę. Kviečia
mi visi kuo gausiau dalyvauti, 
pasigėrėti puikiu, gaivinančiu 
oru, atsikvėpti po įtemptos 
savaitės darbų, pabendrauti 
su draugais. Gegužinėje mūsų 
prityrę specialistai iškeps 
šviežių šašlykų, o prie jų bus 
specialus padažas, šeiminin
kių namie virti ryžiai, iš daržų 
suneštos šviežios daržovės. 
Vien jau dėl to verta atvykti. 

Lietuvių opera žengia į 48-
ąjį sezoną su G. Verdi „Tru
badūras". Artėjama prie auk
sinės operos sukakties. Operos 
vadovybė operos gerbėjams ir 
rėmėjams išsiuntinėjo laimė
jimo knygutes su 5 bilietais ir 
maloniai prašo jų neišmesti, o 
padėti toliau tęsti šią gražią 
lietuviškos kultūros veiklą 
išeivijoje. 

Kovo 11-osios lituanisti
nė mokykla, įsikūrusi Plain-
field, IL, dar priima mokslei
vius ateinantiems 2003-2004 
mokslo metams. 

Mokslo metų pradžia rugsė
jo 13 dieną, 10 vai. ryto. Mo
kyklos moksleiviai ir mokyto
jai būtų labai dėkingi galin
tiems paaukoti muzikinių ins
trumentų, ypač akordeoną, la
bai reikalingą muzikiniam 
vaikučių lavinimui. 

Informacija tel.: 630-554-
9578 darbo dienomis ir 815-
436-3608 savaitgaliais. Kvies
ti mokytoją Violetą. 

Pakartotinai išleista genea
loginė knyga „Mūsų šaknys 
ir Kudirkai". Autorius Rim
vydas Butautas-Kudirka. Pir
moji šios knygos laida buvo 
greitai išpirkta. Paklausa 
buvo ir Lietuvoje, ir užjūryje, 
praneša leidėjas „Gediminas". 

Dr. Leonardas Šimutis po 
sunkios, bet labai sėkmingos 
operacijos guli St. Francais 
ligoninėje Blue Island, IL, ir 
siunčia visiems savo drau
gams bei pažįstamiems svei
kinimus. „Dabar aš ilgai gy
vensiu", - sake paskambinęs į 
redakciją dr. L. Šimutis. Lin
kime jam kuo geriausios svei
katos. 

Austė Vygantienė iš Win-
netka. IL, grąžino laimėjimo 
bilietėlių šakneles ir pridėjo 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Jonas Stankus, gyv. Ever-
green Park, IL, atsiuntė 60 
dol. auką ir grąžino laimėjimo 
bilietėlių šakneles. Esame 
dėkingi. 

Darbščioji JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos pirm. Bi
rutė Jasaitienė gerai su
pranta, kaip svarbi lietuvybės 
išlikimui ir organizacijų dar
bams yra lietuviška spauda. 
Todėl, grąžindama laimėjimo 
bilietėlių šakneles, atsiuntė 60 
dol. „Draugo" darbuotojai 
nuoširdžiai dėkoja. 

Raimundas Grigaliūnas, 
Forest Park, IL, gerai supran
ta, kad. negrąžinus laimėjimo 
bilietų šaknelių, nėra gali
mybės dalyvauti dovanų pas
kirstyme. Tačiau, kartu su to
mis šaknelėmis, atsiuntė ir 50 
dol. auką. Ačiū! 

Julia Schumacher, Hicko-
ry Hills. IL. grąžino laimėjimų 
bilietų šakneles ir pridėjo 60 
dol. paramą „Draugui". Šir-

. dingai dėkojame. 
Gražina Ona Macius. Chi

cago. IL. su „Draugo" lai
mėjimų bilietų šaknelėmis at
siuntė ir 61 dol. auką. Lin
kėdami jai pasisekimo, kai lai
mingieji bilietai bus traukiami 
„Draugo" rudens pokylyje, dė
kojame už paramą. 

Albina Baukys, Chicago, 
IL, padovanojo „Draugui" 61 
dol. auką ir grąžino laimėjimo 
bilietų šakneles. Jvertiname 
jos dosnumą ir dėkojame. 

Stasys Žukauskas, Chica
go, IL, pratęsė „Draugo" pre
numeratą ir prie jos mokesčio 
prijungė 40 dol. auką. Labai 
ačiū! 

Kartu su loterijos bilietais 
„Draugui" aukas atsiuntė: 
Giedrė ir Jonas Stankūnai 
iš Cos Cole, CT, 50 dol. 

Alfonsas Jakubėnas iš 
Sun City, AR, - 40 dol. 
Nuoširdžiai jiems dėkojame. 

Savaitgaliai Čikagoje ypa
tingai turtingi renginiais -
masiniais, parodomaisiais, 
pramoginiais ir kultūriniais. 

Rugpjūčio 15 ir 16 dienomis, 
Chicago Cultural Center Dan-
ce Studio vyko šokių grupės 
pasirodymas, tiksliau sakant, 
teatralizuotas šokis, pavadini
mu „Reflectaphor". Šio meni
nio pastatymo autorė Maria-
nne Kim. 

Mistinis, šokiruojantis, vaiz
duojamasis šokio menas pri
bloškė originalumu. Jau įėjus 
į vėsią salę, pasijunti keistai 
įkalintas uždaros, palyginti 
nedidelės erdvės. Šviesos už
gęsta ir muzikos, kurios auto
riai Kurt Niesman ir Ryan Ra-
psys, fone pasirodo 6 „mumi
jos". Baltais ilgais drabužiais 
ir lediniais išraiška bei spalva 
veidais, šokėjos plastiškai, tar
si sulėtintam kine, pradeda 
judesių kalbą. Reflect - anglų 
kalboje turi kelias reikšmes, ir 
jos visos tinka apibūdinti tai, 
ką teko matyti - atspindys, 
vaizdavimas, svarstymas, ap
galvojimas, mintis... 

Viena pagrindinių šokėjų -
lietuvė Lina Bulovaitė. Po 
premjeros paprašiau Linos pa
pasakoti apie šią meno rūšį ir 
grupę, kurioje ji šoka. 

- Turbūt kiekvienam žiū
rovui po pasirodymo kilo 
įvairiausios mintys. Ką 
šiuo šokiu norėjote išreikš
ti Jūs, kokia pagrindinė 
mintis? 

- Manau, kad norėta paro
dyti moters gyvenimą, sunkią 
moters dalią, gimimo ir mir
ties reikšmę. Paklusnumo ir 
•dominavimo santykį, amžiaus 
kontrastą, metų naštą. 

- Ar apsirengimas ir gri
mas - tai dalis įvaizdžio, 
kurį perteikiate per jude
sį? 

- Butoh šokyje tai yra bū
tina. Nesvarbu, ką norėtum 
parodyti ar išreikšti, grimas 
būtinai turi būti baltas. Ir ne 
tik - visas kūnas, kurio ne
dengia rūbai, grimuojamas 
baltai. Butoh šokio pradinin
kas, japonas, po branduolinio 
karo Japonijoje, sukūrė šį sti
lių - skausmo, liūdesio išreiš
kimą šokiu. Butoh - tamsos 
šokis, susidedantis iš dviejų 
elementų (bu - šokis, toh -
žingsnis). Pirmasis šio šokio 
stiliaus pasirodymas įvyko 
1959 m. Tai buvo trumputis 
pasirodymas be muzikos, su
kėlęs milžinišką susidomėji
mą, tiksliau sakant, skandalą. 
Nuo tada butoh imta vadinti -
šokiruojančiu, provokuojančiu, 
spiritualiniu. erotiniu, grote
skišku, kosminiu, mistišku... 
Daug žmonių ir dabar mano, 
kad tai keista teatro atmaina. 

- Kuo ypatinga Jūsų šo-

BUTOH - VILTIES IR LIŪDESIO ŠOKIS 

Lina Bulovaitė po šokio „Reflectaphor" pasirodymo. 

kių grupė, kaip ji susikūrė 
ir kaip, Lina, ten patekai? 

- Choreografė Marianne 
Kim gyvena Los Angeles ir tik 
vasaromis atvažiuoja į Čika
gą. Atvažiavusi parengia vie
ną projektą, kurį pristato bu
toh šokio gerbėjams. 

Žiūrinėjau skelbimus laik
raščiuose ir kartą aptikau įdo
mų kvietimą japoniškam bu
toh šokio projektui. Labai su
sidomėjau. Kai atėjau pirmą 
kartą į repeticiją, ten vyko pa
žintinis pokalbis. Merginos 
kalbėjo apie tai, ką joms reiš
kia šis šokis. Paklausta ne
žinojau ką sakyti. Buvo tiesiog 
smalsu, sakau. įdomu paban
dyti. Po pirmos repeticijos va
žiavau namo ir galvojau, ar 
ateisiu į kitą repeticiją, ar 
ne... Atėjau. Dabar esu įsi
mylėjusi butoh šokį. Tai tarsi 
meditacija, įsijautimas, po ku
rio jaučiuosi lengvai, išsikro
vusi, pailsėjusi, nusiraminu
si... Kūnas ir sąmonė koncent
ruojasi į vieną kažkokią idėją, 
be žodžių - tik judesys ir min
tis. Svarbiausia būsena - susi
kaupimas ir jo perteikimas. 

- Išties neei l inis vaizdas, 
inspiruojantis daugybę ap
mąstymų ir diskusijų. Ką 
Tau asmeniškai reiškia šo
kis, ar tai tavo gyvenimo 
dalis? 

- Šokis lydėjo mane visą 
gyvenimą ir visada kildavo no
ras išreikšti tą muzikos pajau

timą judesiu. Butoh šokyje 
muzika yra antraeilis dalykas, 
ji ne taip svarbi, bet ji yra -
papildo išreiškimo gilumą. Vi
sada mėgau improvizuoti. 

- Kaip jau minėjai, atsi
duodi butoh aistrai vasarą, 
kaip išreiški save kitu lai
ku? 

- Šoku ir kitoje šokių gru
pėje, kuri vadinasi „Viva Dan-
ce". Tai lotynų šokiai, kur 
svarbiausia judesio technika, 
temperamentas. Šoku, esu pa
tenkinta, bet... visuomet jau
čiu, kad man kažko trūksta. 
Labai keista, tačiau butoh šo
kyje man netrūksta nieko. La
bai laukiu kitų metų, kai at
važiuos Kim. Niekas nežino ir, 
turbūt, Kim pati nežino, ką 
norės statyti kitais metais. 
Temą sukuria įvykiai, išgyve
nimai, patirtis, bet kas, kas 
atrodo aktualu. 

- Lina, augini dukrytę. 
Beatričė dar visai mažutė, 
kaip suderini darbą, šokį 
ir mamos pareigas? 

- Esu tikra, kad Beatričė 
ūgtelėjusi mielai keliaus su 
manimi į šokių repeticijas, pa
sirodymus ir koncertus. Noriu 
nuo mažens skiepyti meilę šo
kiui, muzikai, apskritai me
nui. 

Baigusi Vilniaus meno mo
kykloje choreografiją, Lina 
šiais metais sukūrė choreo-

u dukryte Beatriče. 

Draugų ir butoh šokio gerbėjų sveikinimai. Nuotr. Vitalijos Pulokienės 

VERTA APLANKYTI ČIKAGOJE 
Osaka Garden Festival 
Šiemet sukanka 30 metų, 

kai Čikaga yra susigiminiavu
si su Japonijos miestu Osaka. 
Šiam įvykiui paminėti ruo
šiamas „2003 Osaka Garden" 
festivalis šeštadienį ir sekma
dienį, rugsėjo 13 ir 14 d., nuo 
10 vai. r. iki 5 vai. p.p., Čika
gos Jackson Parke, kur yra 
nuostabus japoniškas darželis 
Wooded Island saloje, netoli 

Museum of Science and Indus-
try (pietinėje jo pusėje). Gali
ma pasinaudoti ir viešuoju su
sisiekimu. Yra vietos pastatyti 
automobiliams. 

Šis japoniškas darželis 
įkurtas 1893 m., kaip Colum-
bian parodos, vykusios Jack
son Parke, dalis. 1934 m.. 
Čikagos parkų departamentas 
darželyje pastatė autentišką 
japonišką arbatinę ir padarė 

daug pagerinimų. Ilgainiui 
Wo(xled saloje japonų paviljo
nas sunyko, o 1946 m. pasta
tas sudegė. 

Darželis pradėtas atnaujinti 
1980 m., o 1993 m., pager
biant Čikagos ir Osaka miesto 
susigiminiavimą, pavadintas 
„Osaka Garden" vardu. 

Jubiliejinio festivalio metu 
bus galima pasiklausyti japo
niškos muzikos, pasivaišinti 

Nuotr. iš asmeninio albumo. 
grafinę kompoziciją Tennessee 
Williams pjesėje „Pasmerkti 
namai", kurią Čikagos Jauni
mo centro salėje galėjo matyti 
lietuvių visuomenė. Teatro 
sambūrio „Žaltvykslė" režisie
rė Ilona Čiapaitė darbu buvo 
patenkinta. Lina užsiminė 
ateityje žadanti daugiau dė
mesio skirti choreografės dar
bui. 

Po pasirodymo abstulbę, su
trikę ir susimąstę tylėdami 
keliavome Čikagos centru. Vė
sus vakaras, rodės, irgi apsi
gaubė paslaptimi. „Pradžioje 
pagalvojau, kad ten vaiduok
liai... Vėliau pajutau, kad no
rima kažką pasakyti apie 
žmogaus evoliuciją, harmoni
ją... O medžių šakos, tai kaip 
nauja gyvybė arba amžiny
bė... Kaip tu manai?..." 

Vitalija Pulokienė 

Japonijos tautiniais valgiais, 
pamatyti japonų tautinius 
šokius, kultūros apraiškas. 
Bus užsiėmimų vaikams, ir 
pramogų suaugusiems. Dau
giau informacijų apie šį festi
valį galima rasti internete 
www.osakagarden.org 

http://www.osakagarden.org

