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2004-ųjų m. ŠALFASS 
suvažiavimas. 

2psl. 

Teisingas Lietuvos 
pareiškimas. Turkija 
ir Europos Sąjunga. 

3psl. 

Kalėdinis labdaros 
maratonas. 

4 psl. 

Ką veikia JAV LB 
Socialinių reik. taryba. 

5 psl. 

Renginių kalendorius. 
Gerėja turizmo kokybė. 

6 psl. 

Kraštotyra ir praeitis. 
7 psl. 

A. Kezys į Lietuvą 
nuvežė Čikagą. PLB 
istorijos knyga. 

8 psl. 

* Ketv i r tad ienį Norvegi
joje prasidėjo 2004-2005 m. 
sezono p l a n e t o s biatlono tau
rės varžybų pirmasis ratas. Vy
rų 10 km sprinto distancijoje 
105-as finišavo Vadimas Guse-
vas, o kitas Lietuvos' atstovas 
— Aleksandras Lavrinovičius 
— buvo 106-as. 

* Ketvi r tadienį j a u dvy
liktą k a r t ą s t ip r i aus ių pa
saulio ža idė jų skirstymą 
2004-aisias paskelbė tarptau
tinė stalo teniso federacija 
(ITTF). Aukščiausiai iš Lietu
vos sportininkų pakilusi Rūta 
Garkauskaitė-Būdienė per mė
nesi i 57 vietos pakilo j 54-ąją. 
Ji turi 1,638 įskaitinius taškus 
ir 935 taškais atsilieka nuo ver
tinimo viršuje esančios kinės 
Yining Zhang. 

* An t rą pe rga l ę dvylik
tose JAV NBA regul ia r io jo 
sezono r u n g t y n ė s e iškovojo 
Čikagos „Bulis" krepšininkai. 
Rytų konferencijos Centrinio 
pogrupio pralaimėtojai trečia
dienį namuose 92:84 nugalėjo 
ketvirtąją vietą Vakarų konfe
rencijos Ramiojo vandenyno po
grupyje užimančią Los Angeles 
„Lakers" komandą. 

* Kandidatui į sveikatos 
apsaugos m i n i s t r u s prezi
dentas priekaištų neturi. 

* Seime r eng iamas i tam, 
jog prezidentas gali nepa
tvirtinti Vyriausybės sudėties. 

* Seimas p a t v i r t i n o dele
gacijų NATO ir E S B O parla
mentinėse asamblėjose vado
vus. 

Valiutų santykis 
1 USD - 2.581 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

NATO palankiai vertina Lietuvos indėlį 
sprendžiant politinę krizę Ukrainoje 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — NATO, kurios nare 
Lietuva tapo šiemet pavasarį, 
labai palankiai vertina šalies ir 
asmenišką prezidento Valdo 
Adamkaus indėlį sprendžiant 
politinę krizę Ukrainoje. 

Tai sakė prezidento patarė
jas užsienio politikos klausi
mais Edminas Bagdonas, ku
riam tokį vertinimą ketvirta
dienį perdavė Lietuvos amba
sadorė prie NATO Gintė Da-
mušytė. 

Jo teigimu, nors NATO kol 
kas nedarė oficialių pareiškimų 
šiuo klausimu, tačiau įvairiuos 
se nefprmaliuose pokalbiuose 
Lietuvos vaidmuo, ieškant išei
ties iš politinės krizės porinki-
minėje Ukrainoje, yra vertina
mas labai palankiai. 

Europos Sąjunga taip pat 
palankiai įvertino Lietuvos in
dėlį Ukrainoje. ES užsienio po
litikos vadovas Javier Solana 
yra asmeniškai padėkojęs V. 
Adamkui už jo geranoriškumą 
bei aktyvumą. 

Lietuvos prezidentas šios 
savaitės pabaigoje jau trečią 
kartą per pastarąsias dešimt 
dienų ketina vykti į Kijevą tar
pininkauti derybose dėl politi
nio konflikto sureguliavimo 
Ukrainoje. 

Opozicijos kandidatas j Ukrainos prezidentus V Juščenko, Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir Maskvos remia
mas kandidatas į Ukrainos prezidentus V. Janukovič. Džojos Barysaitės fELTA) nuotr. 

Trečiadienį V. Adamkus , 
kar tu su Lenkijos vadovu Alek-
sandr Kwasniewski, kadenciją 
baigiančiu Ukrainos prezidentu 
Leonid Kučma, J. Solana, ES
BO generaliniu sekretor iumi 
J a n Kubiš, Ukrainos Aukščiau

siosios Rados pirmininku Volo-
dymyr Lytvyn, Rusijos Valsty
bės Dūmos pirmininku Boris 
Gryzlov bei abiem kandidatais į 
prezidentus — opozicijos vado
vu Viktor Juščenko ir trečiadie
nį nušalintos vyriausybės va

dovu Viktor Janukovič su t a r ė 
tęsti konsultacijas dėl politinio 
konflikto Ukrainoje t a ikaus su
reguliavimo po to, kai savo iš
vadas dėl Ukrainos prezidento 
rinkimu paskelbs šalies Aukš
čiausiasis Teismas. 

Kandidatas į 
švietimo 

ministrus atliko 
„išpažinti 
prezidentui 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Kandidatas į švietimo 
ir mokslo ministrus Rimantas 
Vaitkus prezidentui Valdui 
Adamkui pripažino peržengęs 
savo kompetencijos ribas, kai, 
jam einant viceministro parei
gas, Lietuvoje buvo legalizuoti 
Latvijoje registruoto Baltijos 
rusų instituto absolventų diplo
mai, tarp jų — ir suklastoti. 

„Rimantas Vaitkus pats 
pripažino, kad padarė klaidą, 
suteikdamas, cituoju poną Vait
kų, 'pripažintinumą diplo
mams', ir kad peržengė savo 
kompetencijos ribas. Dėl to jis 
išreiškė savo apgailestavimą", 
po ketvirtadienį įvykusio susiti
kimo sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. 

Pats R. Vaitkus žurnalis
tams sakė atvirai išdėstęs pre
zidentui situaciją, dėl kurios jis 
buvo įveltas į kontroversišką is
toriją, ir jaučiasi atitinkąs mi
nisterijos vadovo kriterijus. 

„Esu labai patenkintas po
kalbiu su prezidentu. Aš atvirai 
išdėsčiau visas aplinkybes, ku
rios buvo diskutuojamos spau
doje. Iš tikrųjų, tenka pripa
žinti, kad ne viską padariau, 
kad būtų tiksliai įvykdyta reg
lamento norma dėl rašto rengi
mo legalizuojant diplomus, ta
čiau šis mano pasirašytas do
kumentas neturėjo teisinių pa
sekmių", teigė jis. 

R. Vaitkus tikina, kad nėra 
padaręs nusižengimo, todėl ma
no galįs būti švietimo ir mokslo 
ministru. 

Prezidento atstovė spaudai 
R. Grumadaitė teigė, kad prezi
dentas savo poziciją apie kandi
datus į ministrus pateiks tada, 
kai susitiks su visais kandida
tais į ministrus. 

V. Adamkus, prieš tvirtin
damas ministrų kabineto su
dėtį, ne kartą yra pareiškęs, 
kad vienas svarbiausių kriteri
jų vertinant jo narius bus ne
priekaištinga reputacija. 

A. Butkevičiui n e ^ k ė s mokėti 
ijau,iM%jii 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Buvusiam Seimo na
riui Audriui Butkevičiui, kuris 
buvo nuteistas u i pasikėsinimą 
sukčiauti stambiu mastu, nerei
kės mokėti piniginės baudos ir 
atiduoti valstybei savo turto. 

Nuteistojo nus ika ls tamas 
veikas Vilniaus apygardos teis
mas ketvirtadienį perkvalifika
vo pagal dabar Lietuvoje galio
jantį Baudžiamąjį kodeksą ir 

paskyrė 3 metų ir 6 mėnesių 
laisvės atėmimo bausmę. Ta
čiau A. Butkevičiui nereikės 
grįžti į pataisos namus, nes jis | 
jau yra atlikęs laisvės atėmimo 
bausmę. 

1999-aisias Vilniaus apy
gardos teismas tuometinį Seimo 
narį A. Butkevičių už pasikėsin
imą sukčiauti stambiu mastu 
nuteisė kalėti 5.5 metų ir kon
fiskavo pusę jo turto. 

Dėl nugriautų lūšnų romai žada 
kreiptis i teismą 

Ši romų taboro gyventoja n l 
si persikelti su savo anūku. 

ė pati pasistačiusi išnele, j kurią esą rengė-
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

V i l n i u s , gruodžio 2 d. 
(ELTA) — Sostinės romų tabo
re ketvirtadienį pradėtos ardyti 
ir griauti nelegalios lūšnos, kad 
čia ilgai klestėjęs narkotikų ga
mybos ir platinimo centras dau
giau nebesiplėstų. 

Nors savivaldybės nusam
dyti darbininkai griauna tik ne
gyvenamus statinius, jų savi

ninkai plūdo ir darbininkus, ir 
tabore budinčius policijos pa
reigūnus. Dėl nugriautų stati
nių romai žadėjo kreiptis į teis
mą. Viena čigone graudino pati 
pasistačiusi lūšnelę, į kurią esą 
rengėsi persikelti su anūku. 

Vis dėlto didesnių neramu
mų dėl griaunamų statinių ro
mų tabore nekilo. 

P. Auštrevičius 
gali varžytis dėl 
liberalcentrlstų 
vadovo posto 

Vilnius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Buvęs kandidatas į 
prezidentus Petras Auštrevi
čius neatmeta galimybės varžy
tis dėl Liberalų ir centro sąjun
gos pirmininko posto vasar į 
planuojamame surengti part i 
jos suvažiavime. 

„Aš tikrai neįsipareigosiu, 
jog nebūsiu kandidatu. Laikas 
parodys, kaip bus", žurnalis
tams ketvirtadienį sakė P. Auš
trevičius, dar tik siekiantis tap
ti šios dešiniosios opozicinės 
partijos nariu. 

Jis apgailestavo, jog LCS 
yra siekiančių sutrukdyti j a m 
tapti partijos nariu, nors Seimo 
rinkimuose, būdamas nepart i
niu, jis buvo įrašytas pirmuoju 
partijos kandidatų sąrašo nu
meriu. 

„Jeigu kažkas bijo konku
rencijos, reiškia yra silpnesnis. 
Jeigu yra silpnesnis, tai y ra 
priežastis pasikeitimams", pa
žymėjo P. Auštrevičius. 

P. Auštrevičiaus šalininkų 
teigimu, jo narystei partijoje 
priešinasi dabartinis LCS va
dovas Vilniaus meras Ar tū ras 
Zuokas, siekiantis išlikti pirmi
ninko poste. 

„Motyvas yra vienintelis — 
konkurencijos baimė", žurnalis
tams sakė LCS pirmininko pa
vaduotojas Kęstutis Glaveckas, 
tai pat neatmetęs galimybės, 
jog P. Auštrevičius gali būti ke
liamas kandidatu į partijos pir
mininkus. 

Dar šią savaitę Vilniaus 
miesto skyriaus taryba spręs, 
ar pritarti P. Auštrevičiaus pra
šymui įstoti į partiją. Praėjusią 
savaitę jis įteikė tokį prašymą 
LCS Vilniaus skyriaus Sena
miesčio grupei. 

Tuo tarpu šaltinių Seime 
teigimu, liberalcentristų frakci
jai parlamente gresia skilimas 
— maždaug pusė jos narių, nu
siteikusių prieš partijos vado
vą Artūrą Zuoką, gali nuspręst i 
įkurti savarankiška parlamen
tinę frakciją. 

V. Žirinovskij: rusų 
kalba Baltijos šalyse tur i 
būt i paskelbta valstybine 

M a s k v a , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūmos pirmininko pavaduoto
j a s Vladimir Žirinovskij mano, 
kad rusų kalbai trijose Baltijos 
šalyse — Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje — būt ina suteikt i an
trosios valstybinės kalbos statu
są, ir toks žingsnis būtų savai
me suprantamas . 

„Jeigu jū s suteiksi te rusų 
kalbai ant ros ios vals tybinės 
statusą, jūs iš to t ik laimėsite. 
Dėl šio žingsnio nė kiek nenu
kentės jūsų — estų, lietuvių ir 
latvių — kultūra . Tai labai ge
rai vertintų i r jū sų šalyje gy
venan tys rusa i , i r oficialioji 
Maskva", sakė V. Žirinovskij. 

Kaip pavyzdį, j is nurodė 
Suomiją. 

„Kodėl Suomijoje antroji 
valstybinė kalba yra švedų? 
Suomijoje tik 3 procentai švedų, 
o kalba turi antrosios statusą! 
Gatvių pavadinimai švedų kal
ba, televizija švedų kalba. To
dėl, kad švedai yra gerbiami 
Suomijoje. Savo ruožtu Baltijos 
šalyse rusai, kurių 20, 30 a r 40 
procentų, siunčiami velniop!", 
pareiškė jis. 

V. Žirinovskij mano, kad 
Baltijos šalys turi mažos tautos 
sindromą. 

„Tai vis nacionalizmas. Gir
di, išmokite mūsų kalba, mūsų 
tradicijas, N u k e l t a į 7 ps l . 

Prezidentas Seimo pirmininko 
spaudimą pavadino nekorektišku 

V i l n i u s , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Prez identas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pareiš
kė, jog j am yra nepri imtinas bet 
koks spaudimas formuojant Vy
riausybę. 

Taip jis reagavo į Seimo pir
mininko Artūro Paulausko vie
šai išsakytą nuomonę, jog prezi
dentas neturi daug konstituci
nių galių keisti j a m pateiktą 
ministrų kabineto sudėtį. 

Tokį pasisakymą V. Adam
kus pavadino nekorektišku. 

„Jo pasirinktą būdą per ži-
niasklaidą daryti spaudimą lai
kau nekorektišku", V. Adam
kaus žodžius cituoja Preziden
tūros spaudos tarnyba. 

Ketvirtadienį ryte interviu 
„Žinių radijui" A. Paulauskas 
teigė, jog prezidentas turi teisę 
politinėmis priemonėmis įtakoti 
minis t rų kabineto formavimą 
tik iki galutinio sąrašo pateiki
mo. 

„Konstitucinių galių čia jis 
tur i labai mažai", sakė teisinin
ko išsilavinimą ir teisinio darbo 

patirties turintis A. Paulaus
kas. 

A. Paulausko nuomone, ga
vęs kabineto sąrašą prezidentas 
tur i arba jam pri tart i , a rba 
įvardyti, kodėl vienas ar kitas 
ministras nėra tinkamas. 

J is pažymėjo, jog kandida
tus į ministrus patikrinusi Spe
cialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 
nerado jokios juos kompromi
tuojančios informacijos. 

„Manau, kad prezidentas, 
kaip valstybiškai, a tsakingai 
mąstant is valstybės vadovas 
nedarys žingsnių, kurie galėtų 
sukelti tam tikrą politinę kri
zę", sakė radijui A. Paulauskas. 

J is pažymėjo, jog V. Adam
kui pateiktas ministrų kabineto 
sąrašas yra valdančiąją koalici
ją sudariusių keturių partijų 
susitarimo rezultatas, kurį pa
siekti nebuvo lengva. 

Anksčiau premjeras Algir
das Brazauskas yra pareiškęs, 
jog gali kilti keblumų, jeigu pre
zidentas nepri tarų ministrų 
kandidatūroms. 

Nesutariama dėl pilietybės 
suteikimo tvarkos 

V i l n i u s , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
depar tamentas (VSD) toliau gi
na Lietuvos pilietybės suteiki
mą užsieniečiams griežtinan
čias pataisas, nors prezidentas 
Valdas Adamkus j a s ir vetavo. 

Ketvirtadienį VSD išplatino 
Seimo nar iams apžvalgą, kurio
j e savo siūlymą griežtinti Pilie
tybės įstatymo nuos ta tas teisi
na kova su terorizmu. 

Pasak apžvalgos, pataisos 
yra dalis teisinių antiteroristi-
nių priemonių sistemos, o jų rei
kalingumą lemia demografinių 
pokyčių keliama grėsmė tauti
niam identitetui. 

„Mes norėtume, jog VSD 

dirbtų efektyviau ir visus gali
mus teroristus išaiškintų grei
čiau, negu jų siūlomas 10 metų 
terminas", Seimo posėdyje, pri
statydama prezidento veto, sa
kė šalies vadovo patarėja teisės 
klausimais Toma Birmontienė. 

Seimas anksčiau pr i tarė 
VSD siūlytoms pataisoms, pa
gal kurias su Lietuvos piliečiais 
susituokę užsieniečiai Lietuvos 
pilietybę galėtų įgyti tik po 10 
bendro gyvenimo šalyje metų. 

Iki šiol galiojančiame Pilie
tybės įstatyme šis terminas yra 
perpus trumpesnis — pilietybei 
gauti užteko su sutuoktiniu Lie
tuvoje nuolat gyventi penkerius 
metus. 

Nuo ketvirtadienio stiliaus ir mados centro „Europa" lankytojai galės gro
žėtis menininkų sukurtomis tekstilės, stiklo, gintaro, medžio, geležies, ak
mens eglutėmis, kurios po dviejų savaičių bus parduotos kalėdiniame or
ganizacijos „Gelbėkit vaikus" žaidime„12 eglučių". Netradiciškai papuošti 
eglutę buvo patikėta dizaineriams Aleksandrui Pogrebnojui ir Vidai Sima
navičiūtei — puošimui jie panaudojo vaikystės nuotraukas ir senus žais
lus. Tomo Č«rni#*vo (ELTA I nuotr 
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Papūtė nauji vėjai 
stambiausiai užjūrio 

lietuvių sporto sąjungai 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Turbūt nedaugelis mūsų ži
nojome, kad Amerikos Vidurio 
vakaru regione įsikūr?s vienas 
didžiausių Ohio valstijas raiesteį 
Cleveland, galintis pasigirti ne 
tik garsiausiu JAV, bet turbūt 
visame pasaulyje, RockN'Roll 
muzikos istorijos muziejumi ir 
originaliai pačiame miesto cen
tre įrengtu parku, bet ir tebe
laikomas Ohio lietuvių „sosti
ne" yra ..kilęs"... iš šalies Rytų 
pakrantės. Būtent iš Naujo
sios Anglijos, o tiksliau piečiau
sia šioje JAV dalyje esančios 
Connecticut valstijos — 18 a. 
pab. į šias vieto%'es atvyko gene
rolas Moses Cleveland, kuris 
nubraižė tikslų dabartinio Cle
veland planą, miesto, vėliau 
pavadinto patrumpinta savo 
įkūrėjo pavarde. Na, o iš kur 
Cleveland mieste atsirado lietu
viai, manau, niekam pasakoti 
nebereikia — tik kelių valandų 
atstumu nuo Čikagos esantis 
uostas ant Erie ežero kranto 
nuo seno traukė mūsų tautie
čius ir imigrantus iš kitų šalių 
užsidirbti pragyvenimui čia 
klestėjusioje plieno bei kitų 
metalų perdirbimo industrijoje, 
įvairių pramonės šakų fabri
kuose, o vėliau ir paslaugų 
sektoriuje. Ilgainiui į Cleveland 
atvykę lietuviai mieste įkūrė 
dvi parapijas, at idarė savo 

krautuves, galų gale pastatė ir 
„Sodybą". Būtent šiame mūsų 
tautiečių centre, kur iame be 
kitų organizacijų nuo 1992-ųjų 
metų veikia ir prieš 15 metų į 
Ameriką atvykusio lietuvio 
(Dainiaus Zalenso) įkur ta 
importo — eksporto firma 
„Litma", o kartu tame pačiame 
pastate yra lietuviškas resto
r anas „Gintaras", „Lietuvių 
piliečių klubas" bei kredito 
unija „Taupa". J au treti metai 
paeiliui čia suvažiuoja ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
(ŠALFASS) delegatai, paprastai 
lapkričio mėnesį susirenkantys 
į savo metinį posėdį. Šį kartą 
atvyko 27 Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto klubų atstovai 
iš 16 Kanados ir JAV lietuvių 
sportinių organizacijų, o taip 
pat buvo laukiama itin svar

bių svečių iš Lietuvos. Kaip bu
vo skelbta Amerikos lietuvių 
spaudoje, į šių metų ŠALFASS 
metinį suvažiavimą turėjo at
skristi Lietuvos Kūno kultūros 
ir sporto departamento genera
lini; direktorius Vytas Nėnius 
bei jį lydintys kitų metų vasarą 
Vilniuje įvyksiančių Pasaulio 
lietuvių žaidynių organizacinio 
komiteto atstovai Česlovas Še-
miota ir Vytautė Racevičiūtė. 
Tačiau suvažiavimo dalyviams 
taip ir nepavyko pamatyti mū
sų tėvynės sporto veikėjų — 
dėl oficialiai nenurodytų prie
žasčių delegacija iš Lietuvos 
Cleveland nepasirodė, užuot to, 
nepatvir t intais duomenimis, 
pasirinkę saulėtąją Meksiką... 

Susirinkimą pradėjęs, 
ŠALFASS centro valdybos pir
mininkas čikagietis Rimantas 
Dirvonis pasveikino suvažia
vimo dalyvius ir paprašė išsi
rinkti du pirmininkausiančius 
bei sekretorių. Priešpietinio po
sėdžio pirmininku buvo pasiūly
tas ilgametis organizacijos vei
kėjas Mindaugas Leknickas iš 
Toronto (Kanada), o popieti
niam buvo pakviestas vadovau
ti dar vienas torontiškis, buvęs 
ŠALFASS pirmininkas, gerai 
žinomas verslininkas Audrius 
Šileika. Tuoj pat buvo „įdarbin
tas" ir specialiai į suvažiavimą 
iš Amerikos sostinės Vašing
tono atskridęs LR ambasados 

darbuotojas Alvydas Jocys, pra
eityje Lietuvoje išbandęs savo 
jėgas profesionaliame krepšiny-
je — jį suvažiavimo delegatai 
patvirtino sekretoriumi. Pasi
naudojęs proga, Alvydas per
skaitė LR ambasadoriaus JAV 
ir Meksikoje Vygaudo Ušacko 
sveikinimą, kuris, beje, apgai
lestavo, kad negalėjo pats at
vykti (kaip žinia, aukščiausio 
rango diplomatas iš Lietuvos tą 
dieną skrido į Arkansas valsti
ją dalyvauti buvusio JAV prezi
dento Bill Clinton vardinės bib
liotekos atidarymo iškilmėse). 
Tuo tarpu R. Dirvonis perdavė 
linkėjimus nuo savo pirmtako 
— LR prezidento Valdo Adam
kaus, įžymiausio ŠALFASS gar
bės nario, o pastarasis ne tik 
prašė nuo jo asmeniškai pas
veikinti visus suvažiavimo 
dalyvius, bet ir nepamirš t i 

aplankyti jį patį ateinančią 
vasarą, bes i lankant Pasaulio 
lietuvių žaidynėse Lietuvos 
sostinėje. Tada buvo trumpai 
pris imintas pereitų metų orga
nizacijos susirinkimas, kurio 
protokolo pagrindiniai punk
tai, pageidaujant suvažiavimo 
dalyviams, pagarsinti. Priimta 
dienos darbotvarkė, kurioje 
buvo 15 skirtingų punktų, o 
p i rmiaus i a svars toma atei
nančių metų rengtinų varžybų 
programa bei kalendorius. 

Daugiausia diskusijų su
kėlė pagr indinės metinės 
ŠALFASS sporto šventės (kuri 
pereitą birželį buvo surengta 
Bridgeport, CT — red. past.) 
rengimo vietos ir datos parin
kimas. Nors sąjungos vadovas, 
taip pa t atstovavęs Čikagos 
ASK „Lituanica" klubui, bandė 
„pramušt i" šį žymiausią orga
nizacijos rengiamą sportinį 
turnyrą „Vejų" miestui, tačiau 
dauguma ŠALFASS delegatų 
palaikė altcruruyvų pasiūlymą 
pateikusį Detroito „Kovo" lietu
vių sporto klubą, kurio pirmi
ninkas Paulius Butkūnas pa
kvietė visus kitų metų pava
sarį, o t iksliau 2005 m. gegužės 
14—16 d., 55-osioms Šiaurės 
Amerikos lietuvių žaidynėms 
suvažiuoti į Amerikos automo
bilių „sostinę". Prieš tai, kovo 
men. pabaigoje vyks ŠALFASS 
senjorų (nemažiau 35 metų 
amžiaus) krepšinio varžybos, o 
jas sutiko surengti Cleveland 
„Žaibas". Tuo tarpu artimiau
siu metu planuojami du kvies
tiniai vyrų krepšinio turnyrai 
JAV Rytų pakrantėje — gruo
džio 18 d. (šeštadienį) Phila-
delphijoje vyks tradicinis kalė
dinis turnyras , o no Naujų me
tų, kovo 19-ąją (šeštadienį), 
kasmet ines varžybas Amba
sados t au re i laimėti žada 
rengti LR pasiuntinybė Vašing
tone. Detalesnė informacija 
dar pasirodys spaudoje ir įvai
riuose užjūrio lietuvių tvarko
muose tinklalapiuose. 

LR ambasados JAV pas iun t inys Alvydas J o c y s ska i to ainb. Vygaudo 
U š a c k o sveikinimą ŠALFASS suvažiavimo da lyv i ams ; ša l i a sėdi s u v a 
ž i av imu i sekretoriavęs M i n d a u g a s Leknickas i š Toron to (Kanada) . 

L a u r y n o M i s e v i č i a u s nuo t r . 

klubų. To paties mėnesio vi
duryje planuojama vykdyti 
softbolo varžybas, o tuoj po to 
Čikagoje numatoma organi
zuoti golfo turnyrą. Spalio mėn. 
Kanadoje turėtų įvykti ir Šiau
rės Amerikos lietuvių plaukimo 
pirmenybės. Viena naujovių 
turėtų tapti ir kanadiečių užsi
mota organizuoti krepšinio 
stovykla vaikams! 

Galų gale „įveikus" 2005— 
ųjų metų sporto varžybų kalen
doriaus formavimą, ŠALFASS 
centro valdybos generalinis 
sekretorius Algirdas Bielskus 
priminė kai kurių klubų meti
nės registracijos mokesčio vė
lavimo problemą, tuo pačiu 
prašydamas kitais metais 
varžybas pravedančių organi
zacijų griežčiau reikalauti ne 
tik startinio, bet ir sąjungos 
metinio mokesčio, o jo nesu
mokėjus — neleisti tam klubui 
a r individualiam sportininkui 
dalyvauti tuo metu prave
damame turnyre. 

Jau gerokai įdienojus, 
posėdžiui pirmininkavęs Min
daugas Leknickas pranešė 
gavęs žinią, kad sąjungos dele
gatai jau laukiami netoliese 
esančiame airiškame bare — 
restorane „Muldoon's", kuri-

kaištingai atliekantis Algirdas 
Bielskus — kad organizacijos 
suvažiavimuose savo klubams 
atstovaujantys delegatai įgauti! 
dar daugiau „svorio": padidinti 
kiekvieno atstovaujančio savo 
klubo narius atstovo balsų 
skaičių nuo 1 balso už 15 me
tinę registraciją susimokėjusių 
sąjungos narių iki 1 balso už 
10 visateisių to klubo narių. 
Pasiūlymas priimtas be dis
kusijų ir vienbalsiai. Vyriau
siam ŠALFASS- pareigūnui 
Algirdui Bieiskui kruopščiai 
perskaičiavus iki praeito šeš
tadienio (įskaitant tą pačią 
dieną) visus užsiregistravusius 
regiono lietuvių sporto klubus 
ir individualius sportininkus, 
paaiškėjo, kad šiuo metu orga
nizacijos nariais yra 16 atletų 
klubų ir beveik 700 narių, 
priklausančių vienam iš klubų 
arba įstojusių į sąjungą indi
vidualiai. Kanada turi 7 sporto 
klubus, Rytų apygarda 5, o štai 
didžiausia lietuvių pagal lietu
vių kilmės gyventojus Šiaurės 
Amerikoje Vidurio Vakarų 
apygarda (su savo centru 
Čikaga) — tik 4. Iki šiol dar 
nėra paskirta oficialaus minė
tos apygardos vadovo (kaip 
žinia, Kanadai vadovauja 
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Pereitais metais pradėjus 
puoselėti naują sporto šaką — 
lenktynes kalnuose dviračiais, 
p i rmąsias varžybas šių metų 
rugpjūčio mėn. pabaigoje su
rengė vienas s tambiausių 
ŠALFASS sporto klubų Toronto 
„Aušra", nu ta r ta tai įvykdyti ir 
a teinant į rudenį. O kitų metų 
ankstyvą pavasarį, kovo mėn. 
viduryje, Vail (Colorado valst.) 
bus organizuojamas lietuvių 
slidinėjimo čempionatas. Vė
liau šios sporto šakos varžybų 
rengimo ruošą perims Mont-
realis (Kanada). Atrodo, pra
ėjusį birželį Philadelphijoje 
s u r e n g t a s p i rmas po kelių 
dešimtmečių pertraukos? lietu
vių futbolo turnyras turėjo tei
giamų atgarsių tarp daugelio 
Š i a u r ė s Amerikos lietuvių 
sportinių organizacijų — nutar
t a jo pravedimą globoti po 
ŠALFASS vėliava ir stengtis 
surengti kitą ateinančiais me
tais . 

Šaudymo varžybas plan
uojama surengti Hamiltone 
'Kanada) ateinančių metų rug
sėjį (praves lietuvių sportinin
kų klubas „Giedraitis"), tuo 
ta rpu dėl lauko teniso turnyro 
dar nebuvo priimta galutinio 
sprendimo — galbūt rugpjūčio 
mėn. pabaigoje tokias varžybas 
apsiims surengti vienas dides
nių Kanados lietuvių sporto 

ame visiems priešpiečius pa
tieks Cleveland apylinkėse 
užaugusi lietuvaitė Vilija Ba
nionytė. Po pietų pertraukos 
ilgokai šnekėję ŠALFASS pir
mininkas R. Dirvonis pasakojo 
apie pasiruošimą 2005 m. 
birželio mėn. pabaigoje/liepos 
mėn. pradžioje Lietuvoje vyk
siančioms žaidynėms, prašė 
suvažiavimo delegatus ap
svarstyti norimų įtraukti į žai
dynių programą sporto šakų 
sąrašą. Apsispręsta ties 7 iš 17 
kolegų iš Lieutvos pasiūlyto
mis sporto šakomis (tinkliniu, 
pliažiniu tinkliniu, krepšiniu, 
stalo bei lauko tenisu, futbolu, 
estafetiniu bėgimu) bei nutar
ta varžybų organizatorių pra
šyti papildyti varžybų pro
gramą golfu, stendiniu šaudy
mu, plaukimu ir kėgliavimu, o 
taip pat įtraukti pusės ma
ratono distancijos bėgimą. Dar 
bus diskutuojama, ar nebūtų 
galima perkelti žaidynių pra
džios bent pora dienų (iki liepos 
1 ar 2 d.), kadangi daugelyje 
Kanados vietovių iki pat birže
lio mėnesio pabaigos užsitęsia 
mokslo metai. 

Toliau pasiūlymą pateikė 
ilgametis ŠALFASS veteranas, 
vienas organizacijos kūrėjų ir ir 
dabar, nepaisnt savo garbaus 
84 metų amžiaus, generalinio 
sekretoriaus darbą neprie-

L a u r y n o M i s e v i č i a u s nuot r . 

Stasys Kuliavas, o Rytų apy
gardai — šių eilučių autorius). 
Čia tuoj pat pasigirdo ir kitų 
įsisenėjusių problemų sprendi
mo reikalaujantys balsai — 
jau beveik treji metai neveikia 
oficialus ŠALFASS tinklapis, 
atrodo, kad. neįmokėjus serve-
rio metinės registracijos mo
kesčio, šio puslapio intemetinio 
adreso nepavyks atgauti, trejus 
pastaruosius metus organi
zacijai vadovavęs Rimantas 
Dirvonis pranešė apie beveik 
pabaigtą JAV esančių sąjungai 
priklausančių klubų ne pelno 
siekiančios bendrovės statuso 
sutvarkymą — netrukus 
ŠALFASS padalinys Ameri
koje gaus specialų nuo federa-
linių mokesčių nurašymo nu
merį — tačiau kažkodėl neat
sirado laiko perskaityti organi
zacijos iždininko Alekso 
Lauraičio pranešimo, kurio. 
kaip prisiminė kiti organizaci
jos nariai — delegatai, negir
dėjome ta ip pat ne pirmus 
metus iš eilės. Nėra iki galo 
aišku, kas vyksta ir ŠALFASS 
sporto fonde, nes paaiškėjo, kad 
šio organizacijos finansinio 
vieneto pranešimo nebuvo pa
teikta... 

Tapo aišku, kad šiemet 
sąjungos centro vadybos rin
kimuose galima tikėtis didelių 
permainų — gausiai suvažia-
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
T i k šeš tad ien io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (TJS.) 
U ž s a k a n t \ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 

i 219 N. Hammes Avenue : 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEFfi! DALLAS PRUNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.corn 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TiL 773-585-9500 

vime dalyvavusi Kanados lietu
vių sporto klubų „frakcija" 
nebuvo" nusiteikusi juokauti. 
Popietiniam posėdžiui pirmi
ninkavusiam Audriui Šileikai 
paskelbus apie naujos 
ŠALFASS vadovybės rinkimus, 
iškart atsistojo organizacijos 
krepšinio sekcijos vadovas Ri
mas Miečius iš Toronto „Auš
ros", pranešdamas apie kana
diečių sudarytą kandidatų į 
centro valdybą sąrašą, kurį jie 
nusprendė pateikti suvažiavi
mui tvirtinti. Perskaičius 6 ten 
įrašytas pavardes, iškart su
pratome, kad nėra įrašytas nei 
vieno atstovo iš Vidurio Vakarų 
apygardos, t.y. Čikagos ir jos 
apylinkių... Tuomet atsigre-
žėme į abu „Lituanicos" atsto
vus, R. Dirvonį ir K. Ambutą, ar 
bus pateiktas kitas kandidatų į 
ŠALFASS centro valdybą są
rašas? Visgi keletą sekundžių 
pasitarę, abu čikagiečiai nariai 
nusprendė nebekovoti — kažin 
ar užtektų pajėgų. Taigi suva
žiavimui neliko nieko kito, kaip 
tik patvirtinti naują ŠALFASS 
centro valdybą — Toronto „Auš
ros" atstovus: Rimą Miečių, 
Arūną Čygą ir Arūną Morkūną, 
kito Kanados lietuvių „sos
tinės" sporto klubo „Vyties" 
delegatą Edvardą Stravinską 
bei Hamiltono „Kovą" reprezen
tavusį Kazimierą Deksnį. 

Vieninteliu JAV atstovu 
organizacijos vykdomojo orga
no sudėtyje buvo išrinktas šių 
eilučių autorius, visgi, vėliau 
trumpai pasitarus, buvo nu
spręsta padidinti centro valdy
bos narių skaičių dar vienu 
amerikiečiu — Cleveland „Žai
bo" atstovu, ilgamečiu sąjungos 
generaliniu sekretoriumi Algir
du Bielskum, kuris, nors vis 
mažiau gali aktyviai dalyvauti 
ŠALFASS einamuosiuose rei
kaluose, dabar yra užsimojęs 
sutvarkyti visą organizacijos 
archyvą. Suvažiavimui išrinkus 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą kainą. 
Susitarimui kabėti angpskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

EDMUNDAS VIŽNAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5918 W. Archer Ava Sfe. 5 rS 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

naująją centro valdybą, greitai 
patvirtintos ir garbės teismo bei 
revizijos komisijų sudėtys. Į 
pirmąją įeis Mindaugas Lek
nickas ir Audrius Šileika iš 
Toronto bei dabar jau buvęs 
ŠALFASS vadovas Rimantas 
Dirvonis, o antroji susiformavo 
iš klyvelandiečių „Žaibo" lietu
vių sporto klubo narių (Algis 
Gudėnas, Algis Nagevičius ir 
Juozas Kijauskas). 

Padėkos žodį nueinančiai 
nuo arenos ŠALFASS vadovy
bei tarus torontiškiui Eugenijui 
Krikščiūnui, naujajai organi
zacijos centro valdybai beliko 
išsirinkti naująjį savo vadovą 
— tą padarėme slaptu balsavi
mu tuoj pat po oficialios suva
žiavimo pabaigos, sugiedojus 
Lietuvos himną. Atkaklią „ko
vą" ta rp dviejų kanadiečių, 
Toronto „Aušros" atstovo Rimo 
Miečiaus bei šalia jo įsikūrusio 
Hamiltono lietuvių sporto klubo 
„Giedraitis" delegato, ŠALFASS 
šaudymo sekcijos vadovo Kazio 
Deksnio, laimėjo pastarasis, už 
kurį balsavo 4 naujosios centro 
valdybos nariai (Rimą Miečių 
palaikė 3). Sveikindami naująjį 
ŠALFASS pirmininką, linkime 
jam įpūsti naujų vėjų į „apsnū
dusią" stambiausią užjūrio 
lietuvių sporto sąjungą! Na, o 
ŠALFASS suvažiavimo dele
gatų vardu taip pat norėtųsi 
pareikšti nuoširdžią padėką, 
mus kelinti metai iš eilės 
svetingai priimančiam, Cle
veland lietuvių piliečių klubui 
bei restorano „Gintaras" šei
mininkams, pakvietusiems 
gardžios lietuviškos vakarienės, 
o taip pat , ,Litma Import — 
Export" firmos prezidentui 
Dainiui Zalensui bei vietinės 
Lietuvių bendruomenės ilga-
mečiui nariui Vytautui Nas-
vyčiui, vaišinusiems klyve
landiečių į Ameriką importuo
jamu lietuvišku „Kalnapilio" 
alumi. 

mailto:administracija@draugas.org
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Į EUROPOS SĄJUNGĄ 
IR TURKIJA? 

ALEKSAS VITKUS 

Rodos, dar taip neseniai 
(2004.05.01) šventėme staigų 
Europos Sąjungos (ES) padi
dėjimą net dešimčia Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių, kai 
staiga, peršokant ir dar tokias 
valstybes, kaip Rumuniją ar 
Bulgariją, spaudoje ir vėl iškilo 
Turkijos problema, ypač kai šį 
rudenį Europos Komisija, inte
grali ES dalis, paragino ES 
biurokratus dar šįmet pradėti 
r imtas derybas dėl galimo 
Turkijos įstojimo į ES. Nors 
manoma, kad tą paraginimą ES 
vadovai savo posėdyje gruodžio 
17 d. priims, viešoji nuomonė 
yra griežtai prieš tai nusis
tačius. Apklausos rodo, kad jei 
dėl to būtų pravesti referendu
mai, jie nepraeitų nei vienoje iš 
tų 25 ES valstybių. Kodėl 
Turkija taip labai nori prisi
jungti prie to išskirtinio klubo? 
Gal geriau tai suprasime, jei 
pažvelgsime į visą Europos 
Sąjungos istoriją. 

Europos Sąjunga (European 
Union), kuri iki 1994 m. buvo 
žinoma, kaip Europos Ben
druomenė (European Commu-
nity), iš tikrųjų atsirado 1967 
m., kai už ją gerokai anksčiau, 
jau nuo 1951 metų, susikūru
sios europinio judėjimo organi
zacijos susijungė į vieną. Tai 
buvo Europos Bendroji rinka, 
Anglies ir plieno bendrija ir 
Atominės energijos komitetas. 
Pasibaigus II pasauliniam ka
rui, Europos ekonomika buvo 
visiškai sutrikus, ir buvo aišku, 
kad reikia daryti ką nors 
drastiška, kad ją atgaivintų ir 
tuo pačiu apsaugotų nuo naujai 
iškilusios grėsmės — tarptau
tinio komunizmo. 

Laimei, tuomet ats irado 
žmonių, kurie tą gerai suprato, 
ir pradėjo pirmus žingsnius 
atstatyti Europą į jos prieš karą 
buvusį ekonominį lygį. Gal pats 
svarbiausias iš jų buvo Ame
rikos valstybės sekretorius 
George C. Marshall, kur is 
1947.06.05 savo kalboje Har-
vard universitete davė mintį. 
kad Amerika turėtų Europai 
padėti pasikelti iš pokarinio 
ekonominio nuosmukio. Tai 
buvo tas pats žmogus, kuris 
turėjo drąsos pasakyti, kad 
prezidentas Harry S. Truman, 
skubiai pripažindamas naujai 
susikūrusio Izraelio nepriklau
somybe, tai darė, vedinas vi
daus politikos interesų, ir taip 
darė klaidą. Dar tų pačių metų 
Kongrese tas Marshall pasiūly
mas praėjo, kai buvo nubalsuo
ta Europai atstatyti duoti 540 
mln. dolerių. Per kitus trejus 
metus Amerika tam reikalui 
išleido net 12,5 milijardų dole
rių, ir išgelbėjo Europą nuo 
komunizmo. 

Maždaug tuo pačiu laiku 
Prancūzijos politikas Robert 
Schuman, buvęs ministras pir
mininkas, 1952 m. suorganiza
vo šešių Europos valstybių Ang
lies ir plieno bendriją (ECSC). 
Labai stipriai prie ES sukūrimo 
prisidėjo ir Paul Henri Spaak, 
buvęs Belgijos ministru pir
mininku, kurio ir kitų politikų 
pastangomis buvo įkurta Euro
pos Bendroji rinka (Common 
Market). Pirmieji žingsniai bu
vo sunkus, bet jau 1991 m. ES 
turėjo net 12 lygiateisių narių: 
Belgiją, Daniją, Prancūzija, 
Vokietiją, Graikiją, Airiją, Ita
liją, Liuksemburgą, Olandiją, 
Portugaliją, Ispaniją ir Jung
tinę Karalystę (Angliją). Tų 
metų gruodžio mėnesį Maastri-
chte (Olandija) susirinkę 12 val
stybių atstovai sutarė inte
gruoti savo užsienio, kar inę, 
ekonominę ir socialinę politiką. 
Buvo nutarta panaikinti tarp
valstybinius muitus ir suvaržy
mus prekėms, įvairioms paslau
goms ir gyventojų bei turistų 
judėjimui. Keturioms neturtin

giausioms ES narėms, Airijai, 
Graikijai, Ispanijai ir Portuga
lijai buvo prižadėta žymi eko
nominė pagalba. 

Kandidatėmis liko Austrija," 
Suomija, Švedija ir Norvegija. 
Pravedus tose valstybėse refe
rendumus , 1995.01.01 pirmos 
t rys prisijungė prie ES , o Nor
vegijos balsuotojai n u t a r ė ne
prisidėti. Taip ES sutiko XXI 
amžių su 15 narių — valstybių. 
Už durų liko dar 13 valstybių, 
kur ių politikai nekantr ia i laukė 
savo eilės. Po ilgų derybų paga
liau šių metų gegužės 1 dieną į 
ES buvo priimtos net 10 valsty
bių, ir tą įvykį Vakarų Europos 
spauda vadino „Vakarai jun
giasi su Rytais", arba „Senoji 
Europa susitinka su naująja". 
Tos 10 laimingųjų buvo: Len
kija, Vengrija, Čekija, Slova--
kija, Slovėnija, visos t rys Bal
tijos respublikos, į ska i tan t ir 
Lietuvą, o taip pat ir dvi Vidur
žemio jūros sa los-va ls tybės : 
Malta ir Kipras. ES sostinėje 
Briuselyje ir kitose 24 nar ių 
sostinėse pokšėjo politikų ati
daromi šampano bute l ia i , o 
žmonės ypatingo en tuz i azmo 
nerodė. Taip iki šiol turėjusi 
378 mln. gyventojų E S prisi
jungė sau ir dar maždaug Ka
lifornijos dydžio teritoriją su 75 
mln. gyventojų. Ar ne kažkas 
panašaus , jei Amerika vienu 
plunksnos brūkštelėjimu prisi
jungtų, sakykime, Meksiką? 

Visos naujos narės yra ge
rokai neturtingesnės negu seno
sios 15 valstybių. Lenkijos, 
Slovakijos ir trijų Baltijos res
publikų žmonės neuždirba nei 
pusės to, ką vidutiniškai uždir
ba Vakarų europietis. Naujosios 
narės pakels ES bendrą eko
nominį uždirbį tik apie 5 proc., 
o vidutinės ES gyventojo paja
mos nukris 2 proc. 

Kai prieš 20-30 metų aiški 
dauguma naujai į ES priimtų 
nar ių gyventojų būtų balsavę už 
prisijungimą prie ES, apklausos 
rodo, kad šįmet tokių būtų tik 
52 proc. ir t ik 48 proc. pačių pir
mųjų ES narių gyventojų būtų 
balsavę už šitokį ES išplėtimą. 
J a n Herzmann, Prahos politinis 
ana l i t ikas , tai palygina su 
dan tų gydytojo pacientu, kur is 
nenori to gydytojo matyti , bet 
žino, kad reikia. 

Turtingųjų valstybių gyven
tojai bijo, kad prasidės masinė 
imigracija, kai tūkstančiai nau
jų ES piliečių veršis į vakarus , 
ieškodami darbų ir geresnio 
socialinio aprūpinimo. Vienas 
anglų laikraštis tokius pavadi
no „rūpybos tur is tais" ir net 
siurbėlėmis! Daug kas Vaka
ruose prisibijojo 1,5 mln. net ir 
Rytų Europoje nemėgs t amų 
čigonų tvano. Reikia prie jų 
pridėti dar 3 mln. čigonų, jei 
prisijungs Rumunija ir Bulga
rija, kas numatoma 2007 me
tais . Kai kurie turtingesnių val
stybių gyventojai į naujas nares 
žiūri kaip į bereikalingą, bran
giai kainuojantį , balas tą , o 
ne tu r t ingesnės , tokios ka ip 
Graikija ar Portugalija, supran
ta , kad subsidijomis, kur ias jos 
iki šiol gaudavo iš ES , reikės 
da l in t i s su naujomis ne tu r -
tė lėmis . Bijo naujai pr i imtų 
nar ių gyventojai, kad pradės 
kilti prekių ir paslaugų kainos, 
ir kad bus sunku kovoti su la
biau pažengusia Vakarų gamy
bine pramone bei žemės ūkiu. 

Bet kas labiausiai nerami
n a ir erzina naujuosius ES 
piliečius, tai nemalonus faktas, 
kad visos ikšiolinės ES narės 
nenori tesėti pažado atidaryti 
savo sienas, ir leisti j iems lais
vai imigruoti, kas buvo vienas 
pagr indin ių ES konsti tuci jos 
pama tų . Lietuvos Se imas tą 
konstituciją jau pa tv i r t ino , 
nors , kaip girdėti, t u rbū t nė 
vienas Seimo narys nėra tos, 
beveik 900 puslapių turinčios, 
ES konstitucijos perskai tęs ar 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 3 d., penktadien is 

Krepšinio muziejaus „Basketball HalJ of Fame" (Springfield, Mass) 
viceprez. Paul Lambert (kairėje) su Lietuvos ambasadoriumi JAV 
Vygaudu Ušacku ir jo sūnumi Raimundu prie krepšinio kūrėjo dr. 
James N'aismith statulos. Amb. Ušackas yra ypatingas krepšinio 
mėgėjas: ne tik visuomet remia lietuvių krepšininkų pastangas 
šiame krašte, bet ir pats kiek įmanoma dalyvauja jų rungtynėse, įsi
jungdamas j žaidėjų eiles. 

Lauryno Misevičiaus nuotrauka. 

bent susipažinęs. Sako, kad ir 
jos vertimo į anglų kalbą dar 
nėra . Papras t i žmonės, pasi
ruošę keltis į Europos vakarus, 
jaučiasi savų politikų apgauti. 

Bet darb in inkai iš Rytų 
Vakarų Europai reikalingi, kur 
gimimų skaičius mažėja, ir 
vidutinis piliečio amžius auga. 
Todėl, kad ir suvaržyti , j au 
šiandien daug lenkų, lietuvių ir 
kitų, nors ir nelegaliai, keliauja 
į Vakarus , ir ten dirba prie 
s ta tybų a r namų ruošos, ar 
senelių pr iežiūros, t ikėdami, 
kad ilgainiui j iems bus leista 
ten pasilikti dirbti ir legaliai. 

Dauguma naujų ES narių 
gyventojų, atrodo, apsipranta 
su mintimis, kad dar ilgokai jie 
turės tik antraeilę rolę Europos 
gyvenime, tuo tarpu kai didžio
sios valstybės, kaip Prancūzija 
ir Vokietija, gros pirmuoju 
smuiku. Vien Lenkija t ikisi 
didesnio balso, nors ji yra ir 
supykinusi ES didžiąsias nares 
dėl prezidento Bush politikos 
rėmimo Irake. Su savo 38 mln. 
gyventojų, j i yra gausesnė negu 
visos kitos naujos devynios 
narės kar tu sudėjus. Po Ispa
nijos, Lenkija bus pagal gyven
tojų skaičių šeštoje vietoje tarp 
visų ES narių, ir atitinkamai 
j aus savo politinį svorį. 

Nori į ES patekti ir Turkija, 
ir j au 10 metų stengiasi keisti 
savo santvarką taip, kad kuo 
geriausiai sutiktų su ES rei
kalavimais ir principais. Tuo 
keliu eidama, Turkija jau spėjo 
pakeisti daug įstatymų, kaip, 
pvz., aplinkosaugos, moterų 
te isės , teisingesnį elgesį su 
taut inėmis mažumomis (kurdai 
ir kiti), mirt ies bausmės pa
naikinimą, spaudos laisvę ir t.t. 
Javier Solana, ES užsienio poli
t ikos vadas , pripažįsta, kad 
Turkija pravedė daug gerų 
reformų, ir kad jos įsijungimas į 
ES jau nebe už kalnų. 

Ne visi su tuo sut inka . 
Kelias į ES Turkijai, musul
monų kraštui , nebus lengvas. 
Žinovai sako, kad gali užtrukti 
10, gal ir 12 ar 15 metų. Turkija 
šiandien turi apie 71 mln. gy
ventojų, ir po 10 metų, sparčiai 
augan t gyventojų skaičiui, ji 
būtų pati didžiausia ES valsty
bė, tu r in t i daugiausia balsų, 
būdama didesnė už šiandien 80 
mln. skaičiuojančią Vokietiją. 
Bijo didžiulio musulmonų 
antplūdžio ir Prancūzija, jau 
dabar turint i beveik 10 proc. 
musulmonų. Apklausa rodo, 
kad ne t 75 proc. prancūzų, 
panaš ia i kaip ir kituose ES 
kraštuose, yra nusistatę prieš 
Turkijos įjungimą į ES. 

Nors Turkijos valdžia yra 
pasaul ie t inė , 99.8 proc. jos 
gyventojų yra musulmonai arba 
Islamo religijos pasekėjai. Kiti 
dar primena, kad ir 95 proc. jos 

teritorijos yra Azijoje, ir kad ji 
tur i sienas su Iraku, Sirija ir 
Iranu. „Ar tai gali būti europinė 
valstybė?", — klausia jie. Buvęs 
Prancūzijos prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing, prisidėjęs 
prie ES konstitucijos rašymo, 
yra pasakęs: „Turkija turi skir
tingą kultūrą, kitokį gyvenimo 
būdą, ir kitokią mąstyseną". 
Kai Prancūzija, Vokietija ir 
Olandija jau dabar sunkiai inte
gruoja savo musulmonus į ben
drą darbą ir sugyvenimą, a r 
Giscard pasisakymas nėra tik 
mandagus diplomatiškas pasa
kymas, kad ES sąjunga tur i 
pasilikti „krikščioniškas" klu
bas? „Religija yra didžiausia 
kliūtis, — sako Dominiąue Rei-
nie, prancūzų politinis analiti
kas, — bet apie tai negalima 
viešai kalbėti". Net ir dabarti
nis Prancūzijos prezidentas 
Jaąues Chirac sakosi stovįs už 
Turkijos priėmimą į ES, j i s 
siūlo pravesti referendumą, 
saugiai žinodamas, kad pran
cūzai tokį referendumą atmes. 

Dar kiti politologai aiškina, 
kad Turkijos įjungimas į ES 
būtų tikras raktas, kaip atra
kinti ir pašalinti tą degančią 
neapykantą tarp Vakarų ir 
Islamo. Žurnalistė Georgie 
Anne Geyer taip racionalizuoja: 
„Gal europiečiai ir gerai galvoja. 
Kai karinė jėga, atrodo, neveikė 
nei Balkanuose, ir neveikia 
šiandien Irake, Turkijos pakvie
t imas į ES parodytų visam 
Islamo pasauliui, kad kr ikš
čionių ir musulmonų sugyveni
mas yra įmanomas". Prancūzų 
politologas Francois Heisbourg 
dar prideda: „Turkija yra ne
maža karinė galybė, ir ji galėtų 
būti gera atrama prie ES durų 
prieš užpuolikus iš už durų 
(suprask: musulmonų funda
mentalistai). Taip kaip kadaise 
jų janisarai (turkų elitiniai 
daliniai) saugodavo Otomanų 
imperiją". Heisbourg prideda 
dar dvi priežastis, kodėl Turkiją 
reikėtų priimti į ES: viena, 
Turkija nori būti dalis Europos, 
ir tai yra labai svarbu: an t ra , 
mes juk jai žadėjome". Be to. pra
sidėjus deryboms, nebuvo at
mesta dar ne viena kandida
tė. 

Mano asmeniška nuomonė, 
Turkija, kaip ir Lietuva, 
įsiliejimu į ES tikisi sulaukti 
reikšmingos finansinės pagal
bos, taip kaip ją gavo Airija, 
dabar jau atsistojusi ant savo 
gana stiprių ekonominių kojų. 
Tik toks skirtumas, kad turkai 
pakils pasaulio akyse, tapdami i 
europiečiais, o lietuviai p ra ras j 
savo lietuviškumą. Kaip dr. | 
Vincas Kudirka prieš daugiau 
kaip šimtą metų mus norėjo 
perspėti nepalikti idealo „dėl 
gardaus valgio šaukšto". 

DANUTE BINDOKIENE 

Teisingas Lietuvos 
pareiškimas 

Lietuva savo vaidmenį, kaip demokratinė, 
vakarietiška respublika, ne tik gerai 
supranta, bet ir tiksliai vykdo. Ypač po 

įsiungimo į NATO bei Europos Sąjungą tenka 
nuolat pastebėti, kad Lietuva aktyviai dalyvau
ja visoje šių žymiųjų tarptautinių organizacijų 
veikloje, ne kaip pašalinė stebėtoja, o kaip 
lygiateisė dalyvė. Nepaisant nedidelio teri
torinio ploto ir negausaus gyventojų skaičiaus 
(palyginant su kitomis NATO ar ES narėmis), 
Lietuva yra Vakarų pasaulio ir pastebima, ir 
teigiamai vertinama. 

Su dėmesiu ir susirūpinimu diskutuojame 
klausimą, ar Lietuvos prez. Valdas Adamkus 
ateinančių metų gegužės pradžioje turėtų vykti 
į Maskvoje ruošiamas iškilmes paminėti 
Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Rusijos 
Vladimir Putin jau pakvietė ne tik buvusių 
sovietų okupuotų, bet ir viso pasaulio valstybių 
vadovus dalyvauti šiose iškilmėse. Tai, atrodo, 
yra ne vien kvietimas, bet tam tikras egzami
nas: kiek palankumo Rusijai ir jos dabartinei 
užsienio bei vidaus politikai galima tikėtis iš 
Vašingtono ir apskritai Vakarų pasaulio. 
Dalyvavimas iškilmėse parodys, kad Rusija 
remiama ir vertinama, nedalyvavimas — prie
šišką nusiteikimą. Pagal šio egzamino pasek
mes Vladimir Putin galės geriau orientuotis, 
kai reikės daryti lemiamus ateities sprendimus. 

Į gegužės 8-9 d. Maskvoje II pasaulinio 
karo 60 metų sukakties iškilmes pakviestas ir 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus, ir galbūt kiti 
aukšti valdžios pareigūnai. Kyla klausimas: ar 
Lietuvai apskritai turėtų būti šioje šventėje 
atstovaujama? Kada iš tikrųjų Lietuva pajuto, 
kad II pas. karas pasibaigė? Čikagoje, Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, šiuo metu dar vyk
sta įdomi ir šiurpi paroda, pavadinta „Karas po 
karo". Jos atidarymo proga buvo rodomi filmai 
apie maždaug dešimtmetį po oficialios karo 
pabaigos užsitęsusias partizanų kovas. Vadi
nasi, karas Lietuvoje tikrai dar vyko dešimt 
metų. O kaip su jo pasekmėmis, kurios pra
sidėjo 1940-aisiais pirmąja sovietų okupacija ir 
iš esmės pasibaigė tik 1990-ųjų pavasarį, 
Lietuvai paskelbus atkuriamą nepriklausomy

bę? Galima net sakyti, kad dar metais vėliau, 
kai buvusios okupantų kariuomenės likučiai 
pagaliau visiškai išsikraustė iš Lietuvos. 

Kai esame pakviesti į svečius, jeigu šei
mininkai ar jų renginys mums nepriimtinas, 
galime atsisakyti . Kai kaimyninė valstybė 
kviečia į ypatingas iškilmes, pasakyti ne nėra 
labai lengva a r patogu, nes atsisakymas gali 
būti palaikytas nedraugiškumo ženklu ir pa
kenkti tarpusavio ryšiams. Tokioje padėtyje 
dabar atsidūrusi Lietuva. Prez. Adamkui ir 
Vyriausybei reikės daug diplomatinių suge
bėjimų ir išminties, kad šiuo atveju „liktų ir 
vilkas sotus, ir avis sveika". 

Prieš kelias dienas, lapkričio 26 d., Jung
tinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje (New 
York) buvo priimtas nutarimas, paskelbiant 
„gegužės 8-9 d. susitaikymo ir atminimo 
dienomis". Tuo metu visos valstybės skati
namos prisiminti ir pagerbti žuvusiųjų Antrojo 
pasaulinio karo metu atminimą. Už šį nu-
tarimą-deklaraciją pasisakė visos J T narės, 
taigi, ir Lietuva. Tačiau Lietuvos ambasadorius 
prie J T Gediminas Šerkšnys visgi perskaitė 
pareiškimą, kuriame tarp kitų minčių buvo ir 
ši: „Lietuvai, kaip ir visoms trims Baltijos val
stybėms, Antrasis pasaulinis karas prasidėjo su 
sovietų okupacija ir aneksija, kaip Molo-
tov-Ribbentrop pakto pasekmė. 1945-ųjų 
gegužės 8-oji reiškė vienos totalitarinės ide
ologijos — fašizmo — pabaigą, tačiau kita, tota
litarinis komunizmas, išplėtė savo dominavimą. 
Lietuvai tai reiškia, kad ji buvo okupuota"... 
Prisiminkime: beveik pusšimtį metų! O kaip su 
Karaliaučiaus kraštu, kuris tebėra „sovietų" 
okupuotas ir dabar? 

Tokio svarbaus pareiškimo nepadarė 
(nedrįso?) nei Latvija, nei Estija, nei Lenkija ar 
kuri ki ta, pusšimtį metų buvusi Maskvos 
„įtakos sferoje" Rytų Europos valstybė. Ar jų 
vadovai dalyvaus Putin ruošiamoje šventėje? 
Tikriausiai. Ar dalyvaus Lietuva? Ar ji pati 
viena gali atrasti drąsos šio kvietimo nepriimti? 
O kas būtų, jei visos buvusios sovietų okupuotos 
tautos vieningai pareikštų, kad joms Antrasis 
pasaulinis karas nepasibaigė 1945-aisiais?.. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 
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Geras pavyzdys dabartinės Lietuvos visuo
menės nepastovumo ir blaškymosi yra riakėjų 
nuolatiniai posūkiai iš kairės į dešinę, ir vėl į 
kairę, ieškant, ko iš viso nėra ir jie negali rasti. 
Užjūrio lietuviai, ypač tie, kurie nėra Lietuvos 
matę per keletą paskutinių metų. jau nekalbant 
apie tuos, kurie iš viso nėra Lietuvos matę nuo 
1944 m., gyvena iliuzijomis apie Lietuvą. Jie yra 
įpratę viską spręsti pagal savo atmintį ar dabar
tinę savo galvoseną: „Lietuvos žmonės turėtų šiuo 
atveju daryti taip, o šeimos ir vyriausybė turėtų 
elgtis kitaip". Išeivija yra pamiršusi, kad dabar
tinės Lietuvos žmonės, išaugę ir išsimokslinę so
vietinėje sistemoje, galvoja ir elgiasi skirtingai, o 
kartais ir visai priešingai nuo jų pačių. Tai jie 
galėtų jau lengvai pamatyti, stebėdami naujuo
sius trečiabangius ateivius savo tarpe. Drastiškai 
yra pasikeitusi ir „laiko dvasia" — ko žmonės 
siekia ir kam aukojasi. Tai yra ryšku jų ryšiuose 
su tėvyne — ar jie yra pasirengę aukotis dėl savo 
krašto ir tėvynės, ar nori, kad valstybė aukotųsi 
už juos? 

Besišnekučiuojant vieno seniai pažįstamo 
profesoriaus šeimoje, kalba nukrypo į „Sodrą", 
kur jo žmona turi aukštesnę vietą. Pagal ją, 
beveik kasdieną jos įstaigoje kartojasi jau 
įprastinėmis tapusios tragedijos, — sulaukę pen
sijos, senyvi žmonės ateina pasiteirauti apie jų 
pensijas. Neretai paaiškėja, kad jie, 6-8 metus 
dirbę kokioje įmonėje, neturi už tą laiką įmokų 
„Sodrai", nors atskaitymai iš jų algų buvo padary
ti, — jų darbovietės nėra už tą laiką padariusios 
už juos įmokėjimų. Bendrovės prieš 2-4 metus 
yra bankrutavusios ir nėra galimybių tas įmokas 
iš jų išgauti. Kažkaip prisiminė ir kai kurių lietu
vių statybos kontraktorių elgesys, „dypukams" 
atvykus į Čikagą, kai jie, panašiai, kaip ir tos 
įmonės Lietuvoje, atskaitydavo iš darbininkų 
„Sočiai Security" mokesčius, bet juos nepervesda-
vo „Sočiai Security" įstaigai. 

Kartą, važiuojant mašina, pagyvenusi, šaiia 
manęs sėdinti, moteris, pradėjo skųstis blogu 
gyvenimu, — ūkininkams moka tik po 30 centų 
už litrą pieno, kai tuo tarpu tas pats pieno litras 
krautuvėse yra pardavinėjamas po vieną litą ir 
dešimt centų. Apskritai, moterims, pagal ją, nėra 
geresnių darbų, o dirbančioms restoranuose ar 

padavėjomis krautuvėse, moka tik apie 400 litų 
per mėnesį algą. iš kurios yra sunku pragyventi. 
Išlipęs iš mašinos, aš paklausiau drauge važiavu
sio vyriškio, kas yra ta besiskundžianti moteris? 
Pasirodo tai buvo mokyklos direktoriaus žmona. 
Jie turi gražų namą ir gražų ūkį — moteris 
skundžiasi iš įpratimo, kalbėdama seną bėdų ir 
vargų litaniją, kas tarp Lietuvoje gyvenančių 
asmenų nėra retenybė. 

Teko sutikti keletą buvusių DP, grįžusių iš 
užjūrio gyventi į Lietuvą. Gyvent jie gyvena, bet 
savo išsvajotu gyvenimu tėvynėje jie per daug 
nesidžiaugia. Sulaukus brandaus amžiaus, yra 
sunku surasti draugų naujoje vietoje, nors, turint 
butelį degtinės, gali lengvai surasti draugų jį 
ištuštinti. Po pusės metų euforinio gyvenimo, grį
žusieji pajunta, kad tie giminystės ir draugišku
mo ryšiai, į kuriuos buvo dėta tiek daug vilčių, 
pamažu atšąla — jie virsta tik retkarčiais pasi
taikančiomis progomis. Metams riedant į pakal
nę, atsiranda ir kitų problemų, kaip sveikatos 
draudimas ar gydymo išlaidos, nes Amerikoje 
turėtas „Medicare" draudimas čia negalioja. 

Vienas iš Kanados vakarų grįžęs į Lietuvą 
pasakojo, kad sugrįžus pirmus šešis mėnesius 
buvo įdomu ir giminės buvo meilus, o po to viskas 
pasikeitė. Jis su gailesčiu pasakojo, kad būtų 
geriau padaręs, nusipirkdamas Toronte senelių 
namuose butą. kur būtų galėjęs savo dienas leisti 
tarp panašaus likimo draugu, negu čia gyventi už 
šarvuotų durų nuosavame bute. 

Dažnai išgirstamas posakis, kad „Prie rusų 
buvo geriau", kai kuriais atvejais turi ir savo 
teisybės. Po teroro dešimtmečio, per kurį buvo 
išžudyti ir ištremti „tikrieji" ir įtariamieji „liau
dies priešai", gyvenimas Lietuvoje pamažu nor
malėjo — tam padėjo Lietuvoje dar pasilikęs žmo
nių darbštumas, kai tuo tarpu Rusijoje jo jau ne
buvo likę — ten gamino tik gerus kompartijos 
darbuotojus. Vėliau, pradėjus gauti žemes ūkiui 
trąšas, ne vien kolchozai, bet ir vigas kraštas 
pamažu pradėjo atsigauti. Kas yra pasilikę žmo
nių atmintyje iš sovietmečio — tai sunkios baus
mės. Vienas kaunietis, nuvežęs sunkvežimį 
obuoliu j Leningradą pardavimui, už „spekuliaci
ją" ir „kapitalistinius polinkius" gavo 12 metų 
kalėjimo B u s daug iau . 
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Kalėdinis labdaros 
maratonas 

ARŪNAS DAMBRAUSKAS 

Lietuvoje j a u pradėtas 
kalėdinių renginių mara
tonas. Viena reikšmin

giausių labdaros švenčių Kaune 
buvo lapkričio 27 dieną. Vy
tauto Didžiojo universitete vyko 
Almos Adamkienės globojama 
kalėdinė labdaros mugė. 

Kaune įsikūrusio Norvegų 
klubo sumanymą, be įvairių 
šalių ambasadų darbuotojų, jau 
sutiko paremti nemažai Kauno 
įmonių, organizacijų, mokymo 
įstaigų, geros valios žmonių. 

Mugės metu buvo galima 
įsigyti vienetinių kalėdinių 
rankdarbių, paklausyti įvairių 
meno kolektyvų ir solistų kon
certų, pažiūrėti fotografijos pa
rodą, pasivaišinti saldumynais. 
Gautas lėšas ket inama skirti 
senelių namams ir slaugos ligo
ninėms. Paprašėme Almos 
Adamkienės papasakoti apie 
labdaringą veiklą, kuriai prezi
dento žmona skiria nemažai 
laiko ir energijos. 

— Kokie m o t y v a i , re 
m i a n t i s J ū s ų p a t i r t i m i , 
žmones s k a t i n a da lyvau t i 
labdar ingoje veikloje? 

— Esu įsitikinusi, kad 
žmonės iš prigimties yra geri ir 
jaut rūs . Atjautą aplinkinių 
problemoms gali skatinti ne tik 
pilietinis požiūris į gyvenimą, 
įgimtas jautrumas, bet ir sieloje 
randus palikę nelengvi išgy
venimai. 

Aš manau, daug kas prisi
mena savo ir savo artimiesiems 
tekusius sunkius laikus, užgu
lusią išbandymų naštą. Skau
džios patirties turintys žmonės, 
jei tik atsiranda tokia galimybė, 
stengiasi padėti kitiems, pri
slėgtiems dabar t ies rūpesčių 
naštos. Noras padėti — visų 
sąmoningų žmonių siekis. 

— D a u g u m a L ie tuvos 
žmonių J u s g i rd i i r ma to 
l abda ros r e n g i n i ų m e t u . Kas 
š iuose r e n g i n i u o s e J u m s 
su te ik ia d a u g i a u s i a džiaugs
m o ? 

— Pagrindinis mano tik
slas — padėti vaikams. Jų 

besišypsantys veidukai, bliz
gančios akutės — didžiausias 
džiaugsmas ir atpildas. Vaikai 
— nuoširdūs ir imlūs gėriui, 
todėl pradžiuginti juos nesun
ku. Norėtųsi, kad sunkiau gyve
nančių vaikų veidus nutvies
kiant i laimė nebūtų viena
dienė. 

Gana dažnai važinėja po 
Lietuvą ir matau, kad daug yra 
vaikų, kuriems reikalinga ir 
materialinė, ir dvasinė parama. 
Vaikystėje patirti įspūdžiai 
labai atsiliepia jauno žmogaus 
charakterio formavimuisi. Vai
kai, nepatyrę gėrio, vėliau juo 
negalės dalytis su kitais. 

Laimingesnė visuomene, 
kurioje yra daugiau gėrio pa
tyrusių žmonių, negu atstum
tųjų. 

Vienas labdaringų akcijų 
tikslų ir yra surasti tuos ats
tumtuosius ir geranoriškai iš
tiesti j iems ranką. Laikotarpis 
prieš Kalėdas — puiki proga 
tapt i Šviesesniems ir geres
niems, su ypatinga meile 
pažiūrėti į aplinkinius ir ypač 
vaikus. Vaikai yra mūsų ateitis, 
todėl turime stengtis, kad jų 
kasdienybė būtų kuo šviesesnė. 
Mažiesiems ir labiausiai pažei-
džiantiesiems mūsų visuo
menės nar iams nuolat reikia 
meilės ir šilumos. 

Nemažiau svarbūs ir 
materialiniai dalykai — geri 
mokymo kabinetai, kompiute
riai, knygos, patyrę ugdymo 
specialistai. 

Materialinės paramos sto
ka ypač ryški kaimo vietovėse, 
todėl joms stengiamės skirti 
ypatingą dėmesį. 

— K o k i o mas to y r a J ū s ų 
v a r d o fondo t e i k i ama m a t e 
r i a l i nė p a r a m a ? 

— P e r visus šešerius fondo 
gyvavimo metus pagrindinė jo 
veiklos kryptis buvo kaimo 
mokyklų rėmimas. Būtent į 
šią sritį ir nukreipti didžiausi 
materialinės paramos srautai. 

Dabar fondas iš viso remia 
39 kaimo mokyklas, o vienkar
tinę paramą yra suteikęs 220 
mokyklų. Ateityje tikimės ir 
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toliau rengti mūsų tradicinius 
projektus, sulaukiančius ypa
tingo dėmesio. 

1999—2003 metais rengtas 
akcijas „Su nauja knyga į Nau
jus metus" 39 remiamų kaimo 
mokyklų bibliotekoms nupirk
ta knygų už 520,000 litų. 

Per 2003 m. vykusią kny
gų dovanojimo akciją „Su 
nauja knyga į 2004 metus" kai
mo mokykloms knygų padova
nota daugiau nei už 150,000 
litų. Šiais metais šią akciją pla
nuojama tęsti. 

Kaimo mokyklose steigia
mos popamokinio ugdymo, kū
no kultūros klasės, kuriose 
vaikai gali normaliomis sąly
gomis ruošti pamokas, turi
ningai leisti laisvalaikį, skirti 
jį savišvietai bei meniniam ir 
fiziniam ugdymui. Tokio vaikų 
užimtumo ir lavinimo organi
zavimas yra bene realiausia 
galimybė leisti mažajam žmo
gui veikti aplinkoje, skatinan
čioje jo intelekto formavimąsi ir 
dvasinį bei fizinį tobulėjimą. 

— Šiuo la ik in ius pore i 
k i u s a t i t i n k a n t i s i n t e l e k t a s 
n e a t s i e j a m a s n u o k o m p i u 
t e r i ų . Ką J ū s ų v a r d o fondas 
n u v e i k ė , k a d k o m p i u t e r i a i 
b ū t ų p r i e i n a m i k a i m o vie
t o v i ų va ikams? 

— Dabar viena labiausiai 
plėtojamų mokyklos paramos 
krypčių — kompiuterizavimas 
ir sveikatos centrų kūr imas 
mokyklose. 

Galima sakyti, kad esame 
šioje srityje toli pažengę — net 
septyniose mokymo įstaigose 
kuriamos „elektroninės mokyk
los". 

1999—2004 metais lab
daros ir paramos fondui rėmė
jai padovanojo daugiau nei 2,7 
mln. Lt, kuriuos fondas skyrė 
remiamoms kaimo mokykloms 
ir vaikų globos namams. 

Ki ta svarbi kryptis — 
kryptingai remti didžiųjų Lie
tuvos miestų vaikų ligonines, 
pagal išgales telkti joms medi
cinos diagnostinės aparatūros, 
medikamentų, higienos ir kitų 
priemonių. 

Per savo veiklą fondas 
paski rs tė daugiau kaip 2,8 
mln. litų vertės materialinio 
turto, kuris išdalytas kaimo 
mokykloms, ligoninėms ir so
cialiai remtiniems vaikams. Iš 

Ldamkus Alma Adamkienė su Almos fondo remiamais vaikučiais. 

viso per šešerius veiklos metus 
fondo suteiktos paramos suma 
sudaro daugiau kaip 5,5 mln. 
litų. 

Fondas remia geros valios 
akcijas ir organizuoja šventes. 
Tai tradicinėmis tapusios 
Atvelykio, Kalėdų, Vaikų gyni
mo diena, Rugsėjo 1—osios 
šventė. Kaimo ir vaikų globos 
namų vaikai atvyksta į Vilnių, 
aplanko muziejus, žymias 
sostinės vietas, žiūri spektak
lius. 

— Kokias p r i s imena t e 
savo va ikys tės Kalėdas? 

— Aš, kaip ir visi vaikai, 
nekantriai laukdavau šv. Ka
lėdų. Jas švęsdavome ne tik su 
artimiausiais draugais ir gimi
nėmis. Kasmet į namus tėvai 
pakviesdavo ir nepažįstamų 
žmonių, kurie neturėdavo ga
limybių ir vietos paminėti šią . 
gražią šventę. 

Labai laukdavau dovanų. 
Mūsų tėvai iš prigimties buvo 
neblogi pedagogai, todėl dova
nomis labai nelepindavo, pa
dovanodavo vieną — dvi. Tas 
dovanas labai vertindavome. 

Namuose turėjome šei
mininkę Julytę, dėl kurios visa
da su sesute nerimaudavome ir 
rūpindavomės, kad tėvai pado
vanotų jai tai , ko labiausiai 
reikia. Kiekvienąkart prieš 
šventes svarstydavome: ko mū
sų Julytei labiausiai reikėtų, 
ką ji norėtų gauti? 

Žiemos šventes paminė
davome net ir karo metu. Net ir 
gyvenant lageryje Vokietijoje, 
moterys suorganizuodavo tra
dicinę Kūčių vakarienę. 

Ją ir dabar puikiai prisi
menu. Nors gyvenimas tada 
atrodė labai sunkus, tačiau 
Kalėdų šventė jam suteikė 
šviesos ir šilumos. Kad ir kur 
bebūtume, tą neeilinį vakarą 
visada susėsdavome prie stalo. 

— Kaip J ū s ų v y r a s , 
p r e z i d e n t a s Valdas Adam
k u s , ve r t ina jūsų labdar inga 
ve ik lą? Ar energija, ku r i ą 
s k i r i a t e v i suomenin iams 
d a r b a m s , nepasiglemžia vi
so a smen in io laiko? 

— Aš manau, kad visi lab
darą vertina teigiamai, ypač 
jei ji skiriama vaikams. 

Tai savotiška investicija į jų 
ateitį. Juk gerumo niekada 
nebus per daug. Mano vyras 
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

džiaugiasi, kad man sekasi, o 
aš laiminga, kad teikiu džiaugs
mą kitiems. Pagalbos reikia 
labai daug kam, todėl man 
malonu, kad žmonės tai su
pranta ir remia mūsų veiklą. 

Darbai pasiglemžia nema
žai laiko, bet darbo prasmės 
suvokimas suteikia daug tei
giamų emocijų. 

Visada žmones raginu da
lytis materialinėmis ir dva
sinėmis vertybėmis su aplin
kiniais, padėti kitiems. 

Gyvenimas atrodo pilnes
nis, turingesnis, kai m a t a i 
krykštaujančius vaikus, ka i 
tavo darbas nenueina niekais. 

Tokiais momentais jokio 
nuovargio nesijaučia, o norisi 
padaryti dar daugiau. 

SIŪLO DARBA 

ADVOKATO OHSAS IEŠKO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo tu r to 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

TeL 773-284-0100. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirt imi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 
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F i f t y tfaird l e s s o n . (Fifty 
thiord leson) — Penkiasdešimt 

j trečia pamoka. 
A t tfae o p t i c i a n ' s . (Ęt tha 

[ aptišians) — Pas akių gydytoją. 
j I n e e d n e w g l a s se s , I a m 

h a v i n g a faard t i m e s e e i n g 
w i t h t h e s e . (Ai nyd nju glęses, 
ai em heving e hard taim sying 
u i th tfays) — Man reikia naujų 

į akinių, su š i ta is ' m a n labai 
sunku matyti . 

į L e t ' s g o t o g e t h e r , tfae 
f r a m e s of m y g l a s s e s a r e 
b r o k e n , I n e e d t o h a ve t h e m 
r e p a i r e d . (Lets gou tugether, 

Į tha freirns af mai glęses ar brou-
ken,ainydtūhevthemrvpeird) — 

j Eikime sykiu, mano akinių rė
meliai sulužę, reikia, kad juos 
sutaisytų. 
H o w d i d y o u b r e a k t h e m " 
(Hau didž ju hreik them) — 
Kaip t u juos sulaužei? 
I p u t t h e m o n m y b e d w h e n 
I w a s d r e s s m g a n d s a t o n 
t h e m w h e n I faad t o p u t m y 
socks o n . (Ai p u t t h e m an mai 
bed uen ai uoz džresing ęnd set 
a n them uen ai h e d t u pu t mai 
saks an) — Kai rengiausi, aš 
juos pasidėjau a n t lovos ir 
paskui a n t j ų atsisėdau, kai 
aviausi kojines. 
If w e g o t o g e t h e r , y o u wiB 
h a v e t o w a i t f o r m e whiJ e I 
h a v e m y eyes e x a m i n e d - (If 
u i gou tugether, j a uil hev t a 
ueit for my uail ai hev mai ays 
egzemind) — Jeigu eisime sy
kiu, tu manęs tu rės i laukti, kol 
mano akis patikrins. 
T h a t ' s okey , I w a n t t o w a i t 
un t i l t h e y fix m y f r ames , I 

c a n ' t s e e a t h i n g vr i thout 
m y g las ses . (Thęts okei, a i 
uant tū ueit antil they fiks mai 
freirns, a i ken t sy e th ing 
ui thout mai glęses) — Tai 
nieko, až noriu palaukti, kol j ie 
su ta isys mano rėmelius, a š 
nieko be akinių negaliu matyti. 
X will h a v e t o ask you t o 
ei n ve. becaose I won ' t b e 
a b l e t o s e e v e l i af ter t h o s e 
e y e d r o p s tinai t h e y T l p u t i n 
m y eyes . (Ai uil hev t a ęsk j a 
t a džraiv, bykoz ai uont be eibl 
t a sy uel ęfter thouz ay draps 
thęt theyl put in mai eyz) — Aš 
prašysiu tave vairuoti, nes 
negalėsiu gerai matyti, kai jie 
įlašins tuos lašelius man į akis. 
I will b e g lad to , nex t t ime I 
h a v e t h e p r e s c r i p t i o n fo r 
m y g l a s se s c h a n g e d , mayfoe 
y o u c a n d r i v e me . (Ai uil by 
ględ ta , nekst taim ai hev tha 
preskr ipšian for mai glęses 
čeindžd meiby j a k e n držaiv) — 
Mielai, kitą sykį, kai man 
reikės pakeisti akinius, gal tu 
galėsi vairuoti. 

I t ' s a d e a l , m y a p p o i n t m e n t 
w i t h t h e d o c t o r i s tomor-
row a t one th i r ty , c a n you 
p i c k m e u p a t o n e ? (Ite e dyl, 
mai epoiotment uit t ha daktor 
iz tumarou et uon thiory, ken 
j ū pik my ap ęt uon) — Tai 
sutar iame, aš turiu pas gydyto
ją bati rytoj pusę dviejų, ar gali 
mane paimti pirmą valandą? 
GIadly. X wi t l s ee y o u totnor-
r o w a t o n e a t y o u r p lace . 
(Ględly, ai uil sy j a tumarou ęt 
uon ęt j u r pleis). Mielai, pasi
matysime rytoj pirmą valandą 
pas tave. 

SKELBIMAI 
„DRAUGAS" IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETING. 
Jei gal i te ir tu r i te norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Gal i te skambint i i i namų arba iš 
„ D r a u g o " raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 
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VVoodridge išnuomojami 

1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650: 
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Tel. 630-910-0644, Janą. 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona ŠmuHcštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago , H. 6 0 6 2 9 
T e t 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

Pranešimas JAV LB XVII 
tarybos antrajai sesijai 

2004 m. rugsėjo 24-26 d. 
Prieš metus laiko, šios JAV 

LB Tarybos pirmosios sesijos 
metu, Čikagoje, buvo laidojama 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasai
tienė. Šiose pareigose Birutė 
išbuvo nuo 1990 m. vasario 1 d. 
Jos pirmininkavimo metu Lie
tuva atgavo nepriklausomybę, 
sutrupėjo geležinė uždanga, 
prasidėjo naujų imigrantų vyki
mas į Ameriką. Su najaisiais 
imigrantais Socialinių reikalų 
tarybai iškilo nauji reikalavi
mai ir rūpesčiai. Šalia teikia
mos visokeriopos pagalbos 
Amerikoje gyvenantiems, grei
tai iškilo reikalas padėti 
Lietuvos nelaimingiausiems -
vaikams su negaliomis, naš
laičiams ir Lietuvos didvyriams 
part izanams, tremtiniams bei 
jų šeimoms. 

Bi ru tė Jasai t ienė, maty
dama reikalą, palaipsniui pra
dėjo steigti pagalbos Lietuvos 
žmogui padalinius prie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos. 
Tokiu būdu 1991 m. sausio 
mėn. buvo įkurtas „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetas, kurio 
paskir t is rūpintis Lietuvos 
vaikais su negaliomis. Buvo 
stengiamasi tokius vaikus 
atvežti į JAV ir čia gydyti. 1993 
m. buvo įkurtas „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas pa
remti Lietuvos našlaičius ir 
bent kiek sušvelninti sunkias jų 
gyveninio dienas. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komiteto 
apimtyje veikia įvairūs asme
niniai fondai, skirti našlaičių 
globai, našlaičių studentų pa
dalinys bei 1998 m. įsteigtas 
Almos fondas. 

Paremti buvusius Lietuvos 
partizanus ir jų šeimas 1995 m. 
rugsėjo 25 d. buvo įsteigtas 
„Lietuvos Partizanų globos" fon
das. Galop, 1999 metų lapkričio 
mėn. buvo pradėtas komitetas 
„Vaikai", kuris rūpinasi vaikų iš 
Lietuvos įvaikinimu. 

Kaip matome, palaipsniui 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos darbų apimtis plėtėsi. 
Pamažu iškylančios pridėtinės, 
Birutės dėka, buvo įtrauktos į 
normalią veiklą be didelių 
sunkumų. Visi komitetai turėjo 
savo pirmininkus, tačiau di
desnę dalį darbų atlikdavo pati 
Birutė. Tai pareikalavo labai 
daug laiko ir jėgų. Jos rankose 
ir jos galvoje tilpo visi Socia
linių reikalų tarybos darbai. 

Tad nėra nuostabu, kad 
Birutės mirtis buvo didelis 
smūgis JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai. Iki bus suras
tas naujasis Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas, likusieji 
tarybos nariai, darbuotojai ir 
savanoriai labai nuoširdžiai ir 
sąžiningai tęsė darbus. Tai ne
buvo lengva, nes, šalia Birutės 
Jasaitienės, kiti nariai nebuvo 
taip gerai susipažinę su visomis 
procedūromis, taisyklėmis bei 
bendravimo plonybėmis. Už jų 
pas tangas ir darbą, tęs iant 
veiklą, esame jiems labai dėkin
gi-

Naujoji JAV LB Socialinių 
reikalų taryba buvo sudaryta ir 
patvi r t in ta JAV LB Krašto 
valdybos 2004 m vasario 12 d. 

J A V LB Social inių rei
kalų tarybos sudėtis: 

Pirmininkas - Juozas Poli-
kaitis, vicepirmininkas - kun. 
Valdas Aušra, sekretorė - Rita 
Šakėnienė, nariai - Dana 
Bazienė, dr. Petras Kisielius, 
Leonas Maskaliūnas, Aldona 
Šmulkštienė, Antanas Vala

vičius, Aušra Babickienė ir dr. 
Augustinas Idzelis. 

Teisinis patarėjas - adv. 
Saulius Kuprys. 

CPA - Vytas Paškus. 
JAV LB Socialinių reikalų 

taryba yra inkorporuota, kaip 
ne pelno siekianti organizacija, 
ir turi savo IRS numerį. 

Socialinių reikalų tarybos 
tiesioginiai darbai yra susiję su 
pagalba Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, o, per sudary
tus specialius komitetus ar fon
dus, pagalba organizuojama 
Lietuvoje gyvenantiems naš
laičiams, vaikams su nega
liomis, partizanams bei pagal
bos reikalingam žmogui. 

JAV LB XVII Tarybos 
pirmos sesijos rezoliucijos 

Pirmoje sesijoje buvo pasiū
lytos ir priimtos penkios rezo
liucijos, kurias JAV LB Socia
linių reikalų taryba metų bėgy
je siektų įgyvendinti. Visos 
rezoliucijos buvo siūlomojo 
pobūdžio. Šios Socialinių rei
kalų tarybos darbas prasidėjo 
tiktai antrąjį šių metų ketvirtį 
dėl priežasčių, kurias esu sumi
nėjęs šio pranešimo pradžioje. 
Tad rezoliucijų išpildymas nėra 
visiškas. 

Socialinių reikalų taryba 
nėra parašiusi bendralaiškio 
apygardoms ir apylinkėms, kad 
organizuotų savo aplinkoje 
susirinkimus ar pokalbius vy
resnio amžiaus žmonėms apie 
„Living Trust" bei kitus juri
dinius klausimus. Prieš kurį 
laiką ši informacija spausdinta 
„Draugo" puslapiuose, tačiau 
šiuo metu SRT peržiūri visus 
straipsnius ir tinkančius pra
dėsime dėti į tinklapį. 

Antroji rezoliucija ragina 
sutelkti informaciją naujai 
atvykusiems, aktual iais svei
katos draudimo, imigracijos bei 
švietimo klausimais. Ši progra
ma jau yra labai sąžiningai vyk
doma „Draugo" dienraščio pus
lapiuose kas šeštadienį. Ši 
informacija yra pertvarkoma, 
kad būtų tinkama tinklapiui. 

Trečioji rezoliucija ragina, 
kad skatintume apylinkes ir 
apygardas informuoti naujai 
atvykusius apie CHIP (Chil-
dren's Health Insurance Pro
grama). Nesame skatinę apy
linkes aplinkraščiu. Ši progra
ma yra atskirų valstijų atsa
komybė, tad skatiname atskirų 
valstijų apylinkes pasiteirauti. 
Socialinių reikalų taryba arti
miausiu laiku tinklapyje pa
teiks daugiau duomenų apie šią 
programą. 

Ketvirtosios rezoliucijos 
įgyvendinimui - suteikti dau
giau dėmesio informacijos su
teikimui vyresnio amžiaus žmo
nėms vykstantiems į Lietuvą 
apie papildomą draudimą, ke
liaujant Lietuvoje - dėl laiko 
stokos klausimui nebuvo skirta 
daug dėmesio. 

Penktoji rezoliucija - dėti 
pastangas vertėjų parūpinimui 
lietuviams, sunkiai kalban
tiems angliškai — jau yra vyk
doma senokai. Čia yra kiek
vienos vietovės pareiga. Kiek 
teko patirti, apylinkės šioje sri
tyje aktyviai jungiasi, jeigu yra 
tokio patarnavimo pageidavi
mas. Didesni telkiniai, kaip 
Čikaga, šią programą gerai 
atlieka. Dažnai ir Socialinių 
reikalų tarybos nariai dalyvau
ja šios programos įgyvendinime. 
Būtų gera sužinoti apie vie
toves, kur tokia programa 
veikia silpnokai. Tokiais atve

jais Socialinių reikalų taryba 
bandytų šį reikalą sutvarkyti. 

Galutinė išvada - į visas re
zoliucijas buvo kreiptas dėme
sys, tačiau dėl Socialinių rei
kalų tarybos persiorganizavimo 
ir laiko ribotumo ne visos vie
nodai išsamiai buvo įgyvendin
tos. 

Soc ia l inė pagalba Ame
rikoje gyvenant iems l ietu
v iams. 

Teikiama pagalba yra labai 
įvairi, apimanti įvairaus am
žiaus bei įvairių imigracijų 
lietuvius. Ši pagalba yra teikia
ma patarimais ir rekomendaci
jomis, legaliais, socialiniais, 
medicininiais ir kitais reikalais, 
kurie iškyla kasdieniniame 
žmogaus gyvenime. Į šį darbą 
yra kviečiami ir įjungiami lietu-
viai, i r amerikiečiai, įvairių 
sričių profesionalai. Norint 
teigiamai padėti, dažnai žinių ir 
pagalbos reikia ieškoti įvairiose 
Amerikos miestų, valstijų bei 
federalinės valdžios įstaigose. 

Socialinių reikalų taryba 
yra na rė „Illinois Coalition for 
Immigrant and Refugee 
Rights". 

Vyresniųjų lietuvių centras 
arba „Seklyčia" Čikagoje, yra 
Socialinių reikalų tarybos da
bartiniai namai, kur atliekama 
didesnė dalis darbų. Tarybos ir 
jos padalinių darbas būtų sun
kiai atliekamas, jeigu nebūtų 
šio centro. Ši raštinė yra mūsų 
oficialus adresas bei telefonas, 
kurį žino ir kuriuo naudojasi ne 
tiktai Čikagos ir apylinkių, bet 
taip pat ir visos Amerikos bei 
kitų kraštų lietuviai. J ie krei
piasi, kai reikia patarimų a r 
pagalbos. Be šio centro būtų 
sunku įsivaizduoti lietuvišką 
gyvenimą Čikagoje, ypač seno
je Marąuette Parko apylinkė
je. 

Čikagos vyresniųjų lietu
viu centras „Seklyčia" 
•? S o c i a l i n i u patarnavimų 
r a š t i n ė . Raštinės vedėja yra 
Birutė Podienė. Raštinė veikia 
penkias dienas savaitėje, nuo 9 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Čia 
randa atsakymus į įvairius 
klausimus bei neaiškumus 
Čikagos ir jos apylinkėje gyve
nantys lietuviai. Raštinėje 
padedame užpildyti įvairias for
mas, padedame sutvarkyt i 
draudimų, ligos, „žalių kortelių" 
pilietybės, imigracijos, pensijų 
ir ki tus dokumentus. Taip pat 
paruošiame įgaliojimų formas, 
parašome laiškus, darome ver
timus, padedame išsiaiškinti su 
valdžios ir privačiomis įstai
gomis, reikalui esant vertėjau
jame. Birutė Podienė tur i 
notaro teises. Turime Čikagos 
miesto ir JAV Imigracijos įstai
gos leidimą pildyti imigracines 
formas, daryti imigracijos doku
mentų vertimus. Šių įstaigų lei
dimai yra labai skrupulingai 
t ikrinami ir turi būti atnaujina
mi kas metai. 

Tolimesnių vietovių lietu
viai mus pasiekia telefonais, 
laiškais , faksais bei elektro
niniu paštu. Pagal galimybę, 
visiems yra suteikiama pagalba 
ir informacija. Esame artimame 
ryšyje su valdžios įstaigomis, 
kaip „Sočiai Security" ar „U.S. 
Depar tment of Immigration", 
stebime pasikeitimus įstaty
muose. Gaunamą informaciją iš 
Imigracijos tarnybos, „State 
Department", „Department of 
Justice" ir kitų valdžios įstaigų 
skelbiame spaudoje ir sklei
džiame žmonių tarpe. Šiuo 
metu ruošiame ir pradėsime šią 
ir panašią informaciją dėti ir į 
JAV LB tinklapį. Keičiantis 
įstatymams, juos aiškinti yra 
kviečiami imigracijos bei kitų 
sričių specialistai/advokatai ir 
ruošiami seminarai legaliais 
klausimais. 

Paskutiniaisiais metais di
delė dalis mūsų klientų yra 
neseniai atvykę lietuviai, ku
riems reikalinga pagalba. J iems 
padedame įvairiais būdais įsta
tymo ribose. Naujų imigrantų 
socialinės problemos yra skir
tingos, reikalaujančios naujų 

specialistų ir kitokios pagalbos Žurnalas spaudinamas JDrau-
negu iki šiol. Daugeliui ribotas go" spaustuvėje. 
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anglų kalbos mokėjimas sukelia 
sunkumų ir įvyksta nesklan
dumų valdžios įstaigose. 
Tokiais atvejais padedame išsi
aiškinti. Paskutiniu metu teis
mas priteisė keletui vyriškių, 
kad lankytų pykčio valdymo 
programą, dėl kurio jie. buvo 
atsidūrę teisme. Kadangi nemo
ka gerai anglų kalbos, reikėjo 
surasti lietuvį psichologą, kuris 
sutiktų dirbti su jais . Mums 
pavyko surast i psichologijos 
doktorato studijas bebaigiančią 
lietuvaitę, neseniai atvykusią iš 
Lietuvos. J i sutiko bendradar
biaut i su Socialinių reikalų 
taryba. Dėkojame Saulei Bu
zai tei. 

Turime sutartį su „U. S. 
Labor Department Regionai 
Office" Čikagoje, kur nukentėję 
nuo darbdavių lietuviai, nepai
san t jų imigracijos statuso, 
gauna pagalbą, kada jie būna 
skriaudžiami. Tam reikalui yra 
paskirtas lietuviškai kalbantis 
tarnautojas. 

Raštinėje yra platinami bi
lietai į koncertus, pokylius, 
įvairių organizacijų renginius ir 
pan. 

Popietės ir i švykos 
Popietes ir išvykas „Sekly

čioje" organizuoja ir tvarko 
Elena Sirutienė. Kiekvieną 
trečiadienį yra rengiamos popie
tės, 2 vai. po pietų. Programos 
tematikos įvairios - paskaitos, 
pranešimai, meninės progra
mos, dainų popietės, literatūros 
pokalbiai, videofilmų pristaty
mai ir t.t. Čia kalba kviesti 
įvairių sričių žinovai bei svečiai, 
profesionalai, ka ip daktara i , 
advokatai, menininkai. Po pro
gramos visi kar tu papietauja 
„Seklyčios" maistu. Visi šie ren
giniai būna aprašomi „Draugo" 
dienraštyje, „Pensininko" žur
nale ir kitoje lietuvių spaudoje. 

Organizuojamos išvykos į 
tea t rus , muziejus, zoologijos 
sodą ir kitas įdomias vietoves. 
Su bėgančiais metais darosi vis 
sunkiau ruošti išvykas. 

Popiečių ir išvykų tikslas 
yra sudaryti vyresnio amžiaus 
lietuviams progą išeiti iš namų, . 
susitikti draugus, užmegzti, 
naujas pažintis bei praleisti 
laiką savųjų tarpe. Be to, jie 
praturtina savo žinias ir malo
niai praleidžia trejetą valandų 
jaukioje aplinkoje. 

Restoranas „Seklyčia" 
Čia gaminamas lietuviškas 

maistas, kurio pavalgyti atvyks
ta ne tiktai lietuviai, bet ir 
amerikiečiai. Šiemet restoraną 
aplankė „Chicago Tribūne" žur
nalistė, kartu su generaliniu 
konsulu Arvydu Daunoravi-
čium, ir paruošė gražų repor
tažą. Kasdien ligoniams ir 
nepajėgiems lietuviams maistas 
yra išvežiojamas į namus. Res
toraną tvarko tarnautoja Rasa 
Quattrocki. 

Kiti patarnavimai 
Čikagos vyresniųjų lietuvių 

centre kiekvieną ketvirtadienį 
po pietų yra matuojamas kraujo 
spaudimas. Esame dėkingi dr. 
Petrui Rasučiui už kiekvienos 
savaitės ištikimą patarnavimą. 

Centras turi didelę turinin
gą ir turtingą biblioteką. Šias 
knygas Čikagos lietuviai gali 
pasiskolinti pasiskaityti. Bib
lioteką tvarko Elena Sirutienė. 

Centro sale naudojasi įvai
rios organizacijos savo susi
rinkimams, posėdžiams, pobū
viams. Privatūs asmenys šią 
salę nuomoja šeimos šventėms, 
laidotuvių pietums ir pan. 

Žurnalas „Pensininkas" 
Žurnalas šiemet švenčia 

savo dvidešimtąjį gimtadienį 
Pirmųjų devyniolikos metų vy
riausias redaktorius buvo Ka
rolis Milkovaitis. J am išėjus į 
pensiją ir atsisakius toliau 
redaguoti „Pensininko" žurnalą, 
redagavimą perėmė redakcinis 
kolektyvas, kuriam vadovauja 
Elena Sirutienė. J a i talkina 
Nijolė Jankutė-Užubal ienė ir 
Aldona Šmulkštienė. Žurnalą 
administruoja Elena Sirutienė. 

Kylant ir spausdinimo iš
laidoms, ir nenorint kelti žurna
lo prenumeratos mokesčio, nuo 
pereitų metų yra leidžiamas tik
tai šešis kar tus metuose (kas 
du mėnesiai) užuot dešimt 
kartų. 

Metinė žurnalo prenumera
ta: JAV - 15 dol. užsienyje - 25 
dol. Atskiro numerio kaina -
1.50 dol. 

pens in inkas" nėra medici
nos žurnalas ir nesiekia tokiu 
būti. pens in inko" tikslas yra 
informuoti, bet ne gydyti. 
„Pensininko" puslapiuose yra 
įdomios ir naudingos informaci
jos, kuri surinkta iš rimtų šal
tinių. 

Žurnalas išsilaiko iš meti
nių prenumeratų, aukų ir Lie
tuvių fondo paramos. Esame 
dėkingi Lietuvių fondui už kas
metinę paramą. 

Čikagos Marąuette Par
ko apylinkės „speciaT apsauga. 

Nuo 1995 metų JAV LB 
Socialinių reikalų taryba admi
nistruoja Čikagos Marąuet te 
Parko apylinkės specialią 
apsaugą. Šią programą finan
suoja apylinkės gyventojai, 
mokėdami pridėtinius nuosavy
bės mokesčius, kuriuos surenka 
Čikagos miestas ir kurie yra 
skiriami vien tiktai šios apy
linkės apsaugai. Yra sudaryta 
(išrinkta) Specialios apsaugos 
apylinkės taryba (commision) ir 
apylinkės gyventojų, kurie daro 
sprendimus ir tvirtina metinį 
biudžetą. Specialios apylinkės 
tarybos parinktas ir rekomen
duotas administratorius (Socia
linių reikalų taryba) yra tvirti
nama Čikagos miesto tarybos ir 
miesto mero. 

Nuo programos pradžios, 
1995 m., šiam darbui buvo 
parinkta JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, kaip patikima, 
atsakinga ir pelno nesiekianti 
organizacija. Šiais metais So
cialinių reikalų taryba vėl buvo 
patvirt inta t am darbui. Tai 
atsakingas ir sunkus, bet tuo 
pačiu pagarbos vertas darbas, 
suteikiantis pajamų Socialinių 

. reikalų tarybai. 
Tad, Vyresniųjų lietuvių 

centre p i rmame aukš te yra 
įsikūręs restoranas „Seklyčia", 
įvairių renginių salė, socialinių 
patarnavimų raštinė, bibliote
ka, žurnalo „Pensininkas" re
dakcija ir administracija. 
Antrame aukšte yra „Margutis 
I F radijo studija, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos raš
tinė, „Lietuvos Vaikų vilties" ir 
„Lietuvos Našlaičių globos" ko
mitetų raš t inės , o likusiuose 
kambariuose gyvena iš Lietuvos 
gydytis atvežti L W komiteto 
vaikai su mamomis, globėjais ar 
tėvais. 

Prelato dr. Juozo Pruns-
kio „Vyresniųjų l ietuvių fon
das" 

Sibire nukankintų savo 
dėdžių Prano, Juozo ir Karolio 
Gineičių a tminimui pagerbti , 
prel. dr. Juozo Prunskis 1 9 % m. 
birželio 21 d. įsteigė 10,000 dol. 
fondą, kurį paliko tvarkyti JAV 
LB Socialinių reikalų tarybai. 
Šio fondo palūkanos kas metais 
skiriamos vyresniųjų lietuvių 
premijoms. Premijos skiriamos 
asmenims, turintiems daugiau 
kaip 60 metų ir kurie dirba 
krikščionišką lietuvybės išlai
kymo darbą išeivijoje. 

Iki šiol premiją yra gavę 
Viktorija ir Antanas Valavičiai, 
Marija Kriaučiūnienė, dr. 
Petras Kisielius, mokytojas a+a 
Juozas Masilionis, Lietuvos 
Dukterų draugija (pirm. Joana 
Krutulienė), Salomėja Daulienė 
ir Aldona Šmulkštienė. 

JAV LB Socia l in ių rei
kalų tarybos skiltis „Drau
go" dienraštyje 

1992 metų vasario mėnesį 
buvo pradėta spaudinti socia
linio skyriaus skiltis „Draugo" 
dienraščio šeštadienių laidose. 
Šį skyrių redagavo Aldona 
Šmulkštienė su Birute Jasai
tiene, o po Birutės mirties reda

gavimą ištikimai tęsia Aldona 
Šmulkštienė. 

Šio skyriaus paskirtis yra 
perduoti įvairias informacijas, 
pa t a r imus bei pasikei t imus 
JAV valdžios įstatymuose, imi
gracijos srityje ar patar imus, 
ka ip apsisaugoti nuo apga
vysčių, užpuolimų ir pan. Šiame 
skyriuje jau buvo pristatytos 
beveik visos „Sočiai Security" 
gairės. 

Dėkojame „Draugo" redak
torei Danutei Bindokienei už 
pagalbą ir vietą šiai socialinės 
srities skilčiai: 

Knygos Lietuvai fondas 
1998 metų vasarą Leoną ir 

Albert Gustaf buvo nuvykę į 
Šiaulių Pedagoginį ins t i tu tą 
dėstyti anglų kalbą. Savo vieš
nagės metu jie pastebėjo labai 
didelį vadovėlių anglų kalba 
t rūkumą. Sugrįžę į JAV, j ie 
pradėjo organizuoti ir r inkt i 
vadovėlius anglų kalba Lietu
vos gimnazijoms. Ši programa 
rado teigiamą atgarsį Amerikos 
visuomenėje ir tarp jų draugų 
ta rpe . J ie vykdė pačią pro
gramą, tiktai prašė, kad JAV 
LB Socialinių reikalų taryba 
tarpininkautų ir vestų finan
sinę sąskaitybą. Ši sėkminga 
programa aktyviai veikė iki 
2000 metų. Iškilus Leonoros 
Gustaf sveikatos problemoms, 
viskas aprimo iki 2003 metų. 
Tais metais serganti Leoną 
užbaigė rašyti savo imigrantų 
šeimos atsiminimų knygą 
^ i n g i n g the Tears". Po jos mir
ties vyras Albert Gustaf išleido 
savo žmonos a+a Leonos Gustaf 
šią prisiminimų knygą. J is ją 
siuntinėjo savo draugams, iš 
kur ių prašė aukos Lietuvos 
knygų fondui. Aukas prašė 
siųst i JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai . Tam tikslui 
buvo atidaryta atskira sąskaita. 
Šioje sąskaitoje yra per 8,000 
dol. 

JAV LB L e m o n t o apy 
l i n k ė s soc ia l in i s s k y r i u s 

1998 m. sausio 22 d. JAV 
LB Lemonto apylinkė įsteigė 
socialinį skyrių padėti apylinkė
je gyvenantiems l ie tuviams. 
Skyriaus raštinė yra Pasaulio 
lietuvių centre. Skyriaus veikla 
ir jos priežiūra rūpinosi apy
linkės valdybos narys Gedi
minas Kazėnas. Šią vasarą jo 
darbą perėmė Romas Kronas. 
Socialinių patarnavimų raštinė
je dirba Lilija Kizlaitienė. 
Skyrius artimai bendradarbiau
j a su raštine Čikagoje. 

Cleveland „Sodyba" 
Nesutarimai su „Sodybos" 

direktorių taryba jau tęsiasi 
nuo 1995 metų. Bylinėjimasis 
pasibaigė, bet nesutarimai tebe
sitęsia. Teismas turėjo prasidėti 
1999 m. liepos 12 d. bet, abiems 
pusėms susitarus, jo neįvyko. 
Po ilgų derybų ir tarimosi, susi
tar imas tarp abiejų pusių buvo 
pasirašytas 2000 m. balandžio 
10 d. ir teisėjo patvirtintas bei 
pasirašytas 2000 m. birželio 2 d. 
Susitarimo vykdymas yra teis
mo priežiūroje. Apgailėtina 
tačiau, kad šioje srityje pažan
gos nėra padaryta. Iki šiol JAV 
LB Kontrolės komisijai nepa
vyko atlikti „Sodybos" reviziją, 
kaip buvo susitarta teisme. JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
direktoriai „Sodybos" direktorių 
taryboje yra Aušra Babickienė 
ir adv. dr. Augustinas Idzelis. 
Šiuo metu dedamos pastangos 
šį klausimą išspręsti teigiama 
linkme. 

Pagalba vargs tanč iam 
Lietuvos žmogui 

Po 50 metų okupacijos ir 
skurdo, 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę. Prasidėjo artimas bendravi
mas su išsivadavusia tauta ir 
buvo pastebėta, kiek ten yra 
vargo ir skurdo. Dėl to JAV LB 
Socialinių reikalų taryba pra
dėjo organizuotą pagalbą vargs
tančiam Lietuvos žmogui. Buvo 
įsteigti įvairūs komitetai pagel
bėti našlaičiams, vaikams su 
negaliomis, partizanams ir pan. 

Visų komitetų ir fondų platesni 
pranešimai yra jungiami prie 
šio pranešimo - bus išspausdin
ti vėliau. 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
komitetas buvo įsteigtas 1991 
m. sausio mėn. J o tikslas yra 
padėti Lietuvos vaikams su 
įvairiomis ortopedinėmis nega
liomis, nudegimais, naudojantis 
Shriner's ligoninių teikiamu 
nemokamu gydymu. Šiuo metu 
Čikagoje gydomi du vaikai su 
negaliomis. Komiteto skyriai 
veikia Čikagoje, Los Angeles ir 
St. Petersburge. Komitetas yra 
inkorporuotas ka ip ne pelno 
siekianti organizacija, tur i savo 
atskirą IRS numerį. 

„Lietuvos Naš la ič ių glo
bos" komitetas, įsteigtas 1993 
m. birželio mėn. padėti labiau
siai nuskriaustam Lietuvos žmo
gui: vaikui, našlaičiui, studen
tui, bei daugiavaikei, neturtin
gai šeimai. Šiuo metu šelpiama 
arti 1,000 našlaičių. Komitetas 
yra atskirai inkorporuotas kaip 
ne pelno siekianti organizacija 
ir turi savo atskirą IRS numerį. 

„Lietuvos Part izanų glo
bos" komitetas įsteigtas 1995 
m. rugsėjo mėn. Komiteto tik
slas buvo sušelpti dar gyvus 
likusius Lietuvos partizanus bei 
pagelbėti jų vaikams eiti mok
slus. Komitetas neturi savo ats
kiro IRS numerio. Jis yra prisi
glaudęs prie JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ir atskaitomy
bei naudojasi JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos IRS nume
rius. 

„Vaikai" komite tas įsteig
tas 1999 m. lapkričio mėn. Ko
miteto tikslas yra siekti, kad 
kiekvienas Lietuvos apleistas 
vaikas ar vaikas-našlaitis rastų 
jį mylinčią šeimą, būtų joje 
įvaikintas. Artimoje ateityje 
reikia persvarstyti šio komiteto 
tikslą ir galimybes tolimesnei 
veiklai (jeigu reikalinga). Šis 
komitetas nėra kvalifikuota 
įvaikinimo agentūra, bet tiktai 
informacijos šaltinis. 

Bendros p a s t a b o s . Visi 
komitetui turi savo patikė
tinius/įgaliotinius Lietuvoje, 
per kuriuos teikiama ir siunčia
ma pagalba. Visa siunčiama 
globa eina tiesioginiam tikslui -
paremti paramos reikalingą 
žmogų. Komitetų darbus atlie
ka daugybė savanorių, kurie 
talkina komitetams atlikti dar
bus bei pagelbėti lėšų telkimui. 
Visi komitetų nariai dirba be 
jokio atlyginimo. 

Finansai 
Šalia „Seklyčios" restorano 

darbininkų, JAV LB Socialinių 
reikalų taryba tur i tris apmoka
mus tarnautojus. Vasaros metu, 
gaunant paramos iš Lietuvių 
fondo, samdome studentę dirbti 
raštinėje. Šiaip labai daug 
darbų atlieka savanoriai. Jiems 
visiems esame be galo dėkingi 
už pagalbą, pasiaukojimą, suge
bėjimus ir pasišventimą artimo 
meilės darbams. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos darbai finansuojami 
Amerikos lietuvių aukomis, 
Čikagos miesto parama ir dos
nia Lietuvių fondo parama. 
Esame dėkingi visiems aukoto
jams ir Lietuvių fondui, kuris 
kiekvienais metais gausiai 
paremia. 

Vyresniųjų lietuvių centrui 
išlaikyti jau dvyliktieji metai 
Čikagos miestas skiria paramą 
specialiems projektams. Iš 
pradžių rėmė po 20,000 dol. į 
metus, o paskut inius trejus 
metus po 30,000 dol. Savaime 
aišku, kad ši parama gali bet 
kurio laiku būti nu t raukta . 
Tokiu atveju būtų labai sunku 
tęsti visus užsibrėžtus darbus. 

Visi JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos padaliniai bei 
komitetai turi savo sąskaitybas 
bei sąskaitas, jas patys kon
troliuoja, skelbia finansinius 
vajus ir renka aukas. 

Juozas Polikaitis 
Pirmininkas 
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IŠAUGUSI TURIZMO KOKYBE 
PRIVILIOJA UŽSIENIEČIŲ 

STIKLAS NE TIK PATS SAVE PLAUNA 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Populiarėja ir kaimo 
turizmas 

Vaizdinguose Dzūkijos re
gionuose, kaip ir kai kuriose 
Lietuvos vietovėse, sparčiai 
diegiamos turizmo paslaugos, 
taip pat gerėja ir šių paslaugų 
kokybė. Pastaruoju metu mūsų 
šalies turizmo paslaugų specia
listams itin aktualu susipažin
t i ir su kitų pasaulio šalių 
analogiško verslo vystymu, taip 
pat pasisemti kolegų iš užsienio 
patirties. Prieš savaitę Lietu
voje apsilankęs Pasaulio turiz
mo organizacijos turizmo 
paslaugų kokybės departamen
to direktorius Henrik Hand-
szuh atkreipė dėmesį į mūsų 
šalyje gerokai išaugusią turiz
mo paslaugų kokybę. 

„Kokybė yra nepapras ta i 
svarbus veiksnys, tiesiogiai 
susijęs su konkurencija, preky
ba, darniąja plėtra bei etika", — 
pabrėžė H. Handszuh. Pasak jo, 
šiuo metu vis daugiau valstybių 
bei regionų tyrinėja šią sritį ir 
investuoja. Svečias pasidžiaugė, 
kad Lietuva suvokia turizmo 
paslaugų kokybės svarbą ir 
ėmėsi iniciatyvos surengti savo 
šalyje p la taus masto t a rp
tautinį seminarą, vykusį lap
kričio pradžioje. Būtinybę 
surengti tokį renginį sąlygojo 
sparti turizmo plėtra Lietuvoje. 

Valstybės ir savivaldybių 
turizmo plėtros priemonių 
įgyvendinimas bei verslo plėtra 
per 2001-2003 m. leido pasiekti 
daug puikių rezultatų. Pir
miausia ta i pasakytina apie 
užsienio turistų išaugusį skai
čių. Pavyzdžiui, per minėtą 
laikotarpį jis išaugo iki 35.5 
proc , be to, apgyvendinimo 
įmonėse užsienio svečių skai
čius padidėjo apie 46.5 proc. 

Pasak Valstybinio turizmo 

d e p a r t a m e n t o di rektor iaus 
Alvičio Lukoševičiaus, užsienio 
t u r i z m o pajamos, remiant i s 
Lie tuvos banko duomenimis, 
padidėjo 14.3 p r o c , bendras 
apgyvendinimo vietų skaičius 
viešbučiuose išaugo iki 23 proc. 
įdomu, kad ir kaimo turizmo 
paslaugų teikėjų skaičius išau
go beveik 2.6 karto. 

Turtėjame i š turizmo 

Valstybinio turizmo depar
t amento Nacionalinės turizmo 
informacijos sistemos duome
nimis , šių metų pradžioje buvo 
registruotos 376 kaimo turizmo 
sodybos (per metus vidutiniškai 
padidėjo 61 sodyba). Šią vasarą, 
palyginti su 2003 m., poilsia
vusių Lietuvos kaimo turizmo 
sodybose skaičius išaugo 18 
proc. Pavyzdžiui, pernai birže
lio—rugpjūčio mėnesiais jų buvo 
77,400, o šiemet per tą patį 
laikotarpį — 91,500. 

Sta t is t ikos depar tamento 
duomenimis, 2004 m. pirmąjį 
pusmetį Lietuvos apgyvendini
mo įstaigose apsistojo 450,196 
svečiai arba 31 proc. daugiau 
nei per tą laikotarpį 2003 m. 
Šiais metais per pirmąjį pus
met į užsieniečių Lietuvoje 
apsistojo maždaug 30.6 proc. 
daugiau (131,620). Bene dau
g iaus ia tu r i s tų su laukta iš 
Vokietijos (45 proc.), Lenkijos 
(41 proc.) ir Latvijos 33 proc.). 

S ta t is t ikos depar tamento 
vyriausioji specialistė Birutė 
Stolytė mūsų dienraščiui pri
minė , jog per pirmąjį šių metų 
pusmetį užsieniečiai mūsų šaly
je išleido 929 mln. litų. Tai yra 
12.8 proc. daugiau nei pernai 
per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu 
mūsų tautiečiai, išvykę atosto
gaut i į užsienį išleido 825 mln. 
litų, t.y. 32 proc., daugiau nei 
per 2003 m. pirmąjį pusmetį. 

NORI UŽBAIGTI PRADĖTUS 
DARBUS 

Lietuvos dailininkų sąjun
gos (LDS) suvažiavime lap
kričio 23 d. vakarą trečiai 
kadencijai balsų dauguma per
rinktas ir patvirtintas ligšioli
nis sąjungos pirmininkas 
Vaclovas Krūtinis abejojo, ar 
baigęs didžiausius organi
zacinius darbus, dirbsiąs visą 
ketverių metų kadenciją. 

Pasak vienintelio pasiūlyto 
kandidato į LDS pirmininkus V. 
Krūtinio, jis nesirengęs trečiai 
kadencijai, tačiau lieka daug 
svarbių darbų, tarp jų — 
nebaigtas remontas LDS kūry
bos namuose „Palangos dailė". 
Ten susidariusi sudėtinga 
situacija dėl vėluojančių darbų, 
reikalaujančių milžiniškų lėšų, 
todėl pirmininkui tenkant i 
didelė atsakomybė už sėkmingą 
darbų baigtį. Taip pat perrink
tam pirmininkui „laužyti ietis" 
dar teks, į tvirt inant meno 
kūrėjo statusą ir tobulinant 
esamą įstatymą, kad lengvatos 
būtų teikiamos ne tik profesio
nalaus meno kūrėjams. „Gal kai 
kas sako, kad esu labiau 
ūkininkas, o ne meno teore
tikas, tačiau norėčiau užbaigti 
tęstinius darbus ir tam tikru 
momentu, dar nesibaigus 
kadencijai, galbūt paskelbsiu 
apie savo pasitraukimą", — 
sakė didžiausios profesionalaus 
meno kūrėjų organizacijos 
pirmininkas, pagal naujus įsta
tus neturėsiantis pavaduotojų. 

Suvažiavimo metu patvir
tinti nauji LDS įstatai, suderin
ti su Asociacijų bei Meno kūrėjo 
ir meno kūrėjų organizacijų sta
tuso įstatymais. Keli šimtai 
suvažiavimo delegatų išrinko 
LDS tarybą ir septynių narių 
LDS Garbės teismą. Suvažia
vimas priėmė nutarimą, ku

r i a m e pabrėžia siekį tu rė t i 
Nacionalinę šiuolaikinio meno 
galeriją ir kaupti šiuolaikinės 
Lietuvos dailės kolekcija, taip 
p a t skelbia, kad Šiuolaikinio 
meno centro veikla „nepilnai 
a t sp ind i realią šiuolaikinės 
dailės situaciją", o „turėdamas 
ger iausią ekspozicinę erdvę, 
priklausančią Kultūros minis
ter i ja i , nuolat rengia vien
pusiškos krypties modernaus 
meno parodas". LDS kreipėsi į 
Kultūros ministeriją, pareikš
dama, kad tai „netoleruotinas 
reiškinys ir šią problemą būtina 
spręst i , užtikrinant visapusišką 
meninės kūrybos sklaidos gali
mybę". Tarp nutarimo punktų 
yra ir siekis, kad bent 2 proc. 
lėšų, skir tų naujų pas ta tų 
s ta tyboms, privaloma tva rka 
būtų investuotos meno kūrinių 
sukūrimui ar sukurtų kūrinių 
įsigijimui s ta tomuose objek
tuose. 

(Elta) 

Nuo šiol KORTELES 

skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Prieš keletą metų viena 
Anglijos firma paskelbė, kad 
išrado pirmąjį pasaulyje langų 
stiklą, kur i s pa ts nuo savęs 
nuvalo purvą, naudodamas tik 
saulės šviesą ir lietaus vandenį. 
Reikėjo palaukti dar 5—7 me
tus, kol rezoliucinis stiklas iš 
laboratorijos atkeliavo iki kon
vejerio, o nuo čia galų gale atėjo 
ir iki vartotojo. 

Šis st iklas vadinasi „Pil-
kington Activ" ir yra firmos 
„Pilkington" darbuotojų, vado
vaujamų Kevin Sanderson, dau
giau nei 10 metų darbo vaisius. 

„Pi lkington Activ" — tai 
dvigubo veikimo stiklas: jis 
suardo organinį purvą ir nu
plauna jį nuo savęs. 

Purvo naikinimas vyksta 
nuolat, o jis nuplaunamas tik 
tuomet, kai lyja lietus, arba 
aplaistant stiklą vandeniu iš 
žarnos. Trinti stiklą skuduru 
ar laikraščiu, idealiu atveju, 
nereikia. 

Nuo paprasto stiklo „Pil
kington Activ" skiriasi trimis 
savybėmis: tai , pirmiausia, ligi 
šiol nematytas stiklo švarumas, 
antra , žiūrint į stiklą tam tikru 
kampu, galima pastebėti jo 
melsvą atspalvį ir tam tikrą vei
drodinį efektą, o trečias reikš
mingas šio stiklo skirtumas nuo 
kitų — kaina. 

Kur dingsta purvas 
Pradėkime nuo išsiaiškini-

mo, kaip stiklas sunaikina 
purvą. Šis išradimas, išradėjų 
aiškinimu, remiasi fotokatali-
tiniu procesu. 

Į saulę atgręžtas stiklo 
paviršius, gamintojų pavadin
tas „PhotoActiv", reaguoja į 
dienos šviesos ultravioletinius 
spindulius (sugeria radiaciją) ir 
jų pagalba išsklaido organinį 
purvą. 

Į „PhotoActiv" vidų implan
tuojama ypatingai plona titano 
oksido plėvelė. Iš esmės tai tas 
pats t i tano oksidas, kuris yra 
plačiai naudojamas, pvz., dan
tų pastų gamyboje. Tiesa, su tuo 
oksidu išradėjams teko gerokai 
pavargti, nes paprastai šis diok
sidas — tai balti milteliai, 
kurie, suprantama, neturi rei
kalingo stiklui skaidrumo. 
•Todėl dr. Sanderson ir jo kole
gos pasinaudojo tuo, kas šiuo 
metu dažniausiai vadinama 
nanotechnologija, juk stikle 
esanti plėvelė yra neįsivaizduo
jamo plonumo, jos storis (jeigu 
iš viso galima naudoti žodį 
storis) — tik 15 nanometrų. 

Purvo naikinimu, greičiau
siai, reikėtų suprasti faktą, kad 
nešvarumai prie „Pilkington 
Activ" yra ne prisiklijavę, kaip 
kad būna prie įprasto stiklo 
paviršiaus, bet tik prisiglaudę, 
t.y. pasirengę kiekvienu mo
mentu tą stiklą palikti, o jau 
šiam veiksmui, kaip minėta, 
reikalingas vanduo, 

Viso reikalo esmė yra ta, 
kad „Pilkington Activ" yra 

hidrofilinis, tai yra — drėkstan
tis nuo vandens stiklas, taigi — 
hidrofilenas. Tai reiškia, kad 
užuot, sudarytų lašelius, van
duo lygiai išsidėsto paviršiuje, 
sudarydamas ta rs i vandens 
lapą, kur i s nubėga žemyn, 
kartu sugriebdamas ir purvą. 
Palyginti su paprastu stiklu, 
vanduo išdžiūsta žymiai grei
čiau ir po to savo vietoje ne
palieka jokių nereikalingų 
dėmių. 

„Pilkington Activ" neprade
da veikti iš karto, tik įdėjus į 
lango rėmą — stiklui reikia 
apie penkių parų aktyvacijai. 
Šiam laikotarpiui stiklą reikėtų 
palikti ramybėje, jokiu būdu nei 
valyti, nei plauti. 

Re tkarč ia i s r e ikės i r 
įp ras to plovimo 

Beje, apie plovimą — kai 
kuriais atvejais ir save plau
nančiam stiklui jo prisireiks. 
Pavyzdžiui, jeigu stiklo pa
viršius t iek užterštas, kad 
ultravioletiniai spinduliai ne
gali pasiekti stiklo paviršiaus, 
tuo metu jo paties savivala, 
deja, nepavyks. 

Po keletos dienų nuo stiklo 
įstatymo paprastai viskas pra
deda veikti , tačiau pradžiai 
vėlgi reikia pasinaudoti šiltu 
muilinu vandeniu ir minkšta 
medžiaga — stiklą senoviškai 
rankomis nuplauti . Tas pats 
langų švaros mėgėjų laukia ir 
sausringais laikotarpiais, kai, 

tarkim, savaitę danguje nė 
debesėlio. 

Galbūt todėl dr. Sanderson 
teigia, kad „Pilkington Activ" 
kažin a r kada nors paliks 
visiškai be darbo profesionalius 
langų plovėjus. Tačiau jų 
paslaugų ,Activ" savininkams 
reikės vis mažiau. Be to, langų 
valymui nereikės chemikalų 
prigrūstų plovimo priemonių, 
kurios yra ekologiškai pavojin
gos. 

„Pilkington" įmonėje užsi
menama ir apie tokios darbo 
veiklos saugumą, primindami 
apie nelaiminguosius, nukritu
sius nuo pastolių ar palangių, 
kurie stengėsi nuplauti savo ir 
svetimus „iliuminatorius". 

Valant „Pilkington Activ" 
langus, užtenka gaisrininkų ar 
nors sodo žarnos arba kokio 
nors šlakstytuvo, sugebančio 
„pavaizduoti" nedidelį lietų. 

Kaip teigia firmos savininkas, 
revoliucinio stiklo kūrimas vis 
da r tęsiamas, t ikintis, kad 
„Activ" kada nors ant nuosavo 
paviršiaus galės sunaikinti bak
terijas ir infekcijas. Arba anali
zuoti stiklo išorinės pusės oro 
užterštumo lygį, nusta tyt i 
formaldehido, ozono ar dar ko 
nors panašaus lygį. Tačiau net 
ir su šiomis stebuklingomis 
savybėmis toks stiklas, kaip ir 
anksčiau, kainuos tik 15—20 
proc. brangiau nei įprastas. 

Didžiosios Britanijos kara
liškoji inžinerijos akademija 
(Royal Academy of Enginee-
ring) įtraukė „Pilkington Activ" 
išradėjus į galimų šių metų 
žymiosios „MacRobert Award" 
premijos (50,000 svarų) nomi-
nantų sąrašą. Deja, šių metų 
birželio 10 dieną juo paskelbtas 
pasaulio informacinių tech
nologinių didžiūnas — IBM. 

GALERIJA ĮSIKŪRĖ FUNIKULIERIUJE 
Lapkričio 18 d. Kaimo Ža

liakalnio funikulieriuje atidary
ta nauja meno erdvė - „F. gale
rija". Galerijos steigėjas foto
grafas Mindaugas Kavaliaus
kas „F" raidės reikšmę aiškina 
žodžiais „fotografija", „funiku
lierius", „festivalis". 

Fotografija bus dažniausiai 
funikulieriuje eksponuojamas 
menas. Neseniai vykusio festi
valio „Kauno fotografijos die
nos" metu funikulieriuje su
rengta ekspozicija sulaukė dide
lio pasisekimo. Tai paskatino 
šios idėjos autorių nuolat rengti 
parodas šioje netradicinėje erd
vėje. 

„Tiek pripažinto meistro, 
tiek visai nežinomo menininko 
'geras darbas kalba pats už 
save", - teigia galerijos įkūrėjas 
fotografas M. Kavaliauskas. 
Pasak jo, „F. galerijoje" nu

matoma eksponuoti ne tik foto
menininkų, bet ir fotografuo
jančių bei kitaip save išreiš
kiančių verslininkų ar ūkininkų 
darbus. Pirmenybė bus teikia
ma pirmą kartą rodomoms pa
rodoms. „F. galerija" taip pat 
teiks fotografijos paslaugas 
visuomenei ir netradicines 
paslaugas atvaizdo meninin
kams. 

Atidarymo proga „F galeri
joje" rodomas festivalio „Kauno 
fotografijos dienos" laureato 
Aurelijaus Madzeliausko foto-
ciklas „Disco". Ši serija sukurta 
Kauno ir Vilniaus naktiniuose 
klubuose. Ji įkūnija naujausią 
tendenciją lietuvių meninėje 
fotografijoje. Autorius gilinasi 
ne į lietuvių kultūros šaknis, o į 
šiuolaikinę miesto kultūrą, jos 
dinamiką ir spalvas. 

(Elta) Nauja Kauno galerija įsikūrė funikulieriuje. Aliaus Koroliovo (Elta) nuotr. 

RENGINIU KALENDORIUS 
2 0 0 4 M E T A I 

Gruodžio 4-̂ 5 d. kalėdinė 
mugė Pasaulio lietuvių centre. 

Gruodžio 5 d., sekmadienį: 
Jaun imo centro tradicinė 
vakarienė. 

Gruodžio 5 d., sekmadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lietuviškų šiaudi
nukų gaminimo pamokos. 
Pradžia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 10 d., penkta
dienį; tradicinės skautų kūčios 
Pasaulio lietuvių centre. 

—Lietuvių verslo taryba 
(Lithuanian Business Council— 
LBC) rengia kalėdinę vakaronę 
PLC Bočių menėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

—Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos — 
ALIAS — Čikagos skyriaus 
kalėdinis susirinkimas Jaunimo 
centro kavinėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Gruodžio 18 d., šeštadienį: 
„Linksmoji popietė su Kalėdų 
seneliu", Libertyville Civic 
Center patalpose. Ruošia 
Gedimino lit. mokykla. Pradžia 
4 vai. p.p. 

Gruodž io 19 d., sekma
dienį Ateitininkų kūčių šventė 
Jaunimo centre Čikagoje. Pra
džia 1 vai. p.p. 

—„Metų žmogaus" pokylis 
Willowbrook pokylių salėje. 

Willow Springs, IL, pradžia 6 
vai. vak. „Metų žmogaus" 
žymuo šiemet skirtas Lietuvos 
ambasadoriui JAV Vygaudui 
Ušackui. Pokylį ir ambasado
riaus pagerbimą ruošia Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus. 

—Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės ruošiamos tradicinės 
kūčios Šaulių namuose, Čika
goje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 31 d., penkta
dienį: Naujų metų sutikimo 
pokylis. Ruošia Lietuvių opera. 

—Naujų metų pokylis Pa
saulio lietuvių centre. Pradžia 8 
vai. vak. 

2005 METAI 

Saus io 9 d., sekmadienį: 
„Vaiko vartai į mokslą" metinis 
pranešimas PLC Bočių menėje. 

Saus io 13 d., ketvirtadienį: 
Sausio 13-osios aukų paminėji
mas Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Saus io 16 d., sekmadienį: 
„Dainavos" ansamblio religinis 
koncertas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Čikagoje. 

Saus io 22 d., šeštadienį: 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos Labdaros vakaras „Sek
lyčioje. 

Vasar io 13 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės paminėjimas Maria 
gimnazijos salėje, Čikagoje. 
Pradžia 2 vai. p.p. Ruošia Ame
rikos Lietuvių taryba (ALTas) 

—Pasislidinėjimas Wilmot, 
WI. Ruošia mėgėjai, pradžia 
2:30 vai. p.p. 

Vasario 19 d., šeštadienį: 
Sporto vakaras Centre Club, 
Libertyville, IL, ruošia JAV LB 
Waukegan/Lake County apy
linkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Vasar io 20 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimas ir šeimos 
šventė, Libertyville Civic Cen
ter, Libertyville, IL. Ruošia JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkė. Pradžia 2 vai. p.p. 

Kovo 6 d., sekmadienį: Či
kagos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjų metinė šventė. Pradžia 2 
vai. p.p. Mišiomis t. jėzuitų 
koplyčioje; po Mišių Jaunimo 
centro didžiojoje salėje progra
ma ir vakarienė. 

Kovo 13 d., sekmadienį: 
didysis „Draugo" koncertas. 

Balandžio 2—3 d., šešta
dienį ir sekmadienį: Atvelykio 
mugė Jaunimo centre. Ruošia 
Jaunimo centras. 

Balandžio 24 d., sekma
dienį: Lietuvių opera stato Piet-
ro Mascani „Cavalleria Rusti-
cana* (Kaimo garbė) Morton 
gimnazijos salėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

G e g u ž ė s 15 d., sekma
dienį: rengiamas Fausto Stro-
lios ir jo šeimos pagerbi-
mas-koncertas. 

L iepos 24 d., sekmadienį: 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. 
Pradžia 12 vai. 

Spalio 15 d., šeštadienį: 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
m. jubiliejaus šventė European 
Crystal Banąuet Center, Ar-
lington Heights, IL. Ruošia 
JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė. Pradžia 7:30 
vai. vak. 
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„DRAUGAS" SKELBIA 
KONKURSĄ 

ski r tą „Draugo" 95-r ių m e t ų sukakčiai paminė t i . 
T e m a : „Draugo" is tor i ja , nuo įsteigimo iki šių 

dienų. 
R a š i n i o a p i m t i s : 100 mašinėle ar kompiuter iu 

r a šy tų puslapių (gali bū t i i r daugiau) 
D a l y v a u t i gali i s to r ika i , žurnalistai , rašytojai , 

s t u d e n t a i i r k i t i , s u g e b a n t y s rašyt i . 
U ž g e r i a u s i ą t e k s t ą s k i r i a m a 1,000 do l . pre 

m i j a , k u r i o s m e c e n a t a s yra K a z i m i e r a s 
R o ž a n s k a s . 

R a š i n i a i tur i būt i a t s i ų s t i iki 2005 m. liepos 12 
dienos. 

R a š i n i a i p a s i r a š o m i s l apyvardž iu , o a tsk i 
r a m e voke į r a š o m a t ik ro j i au to r i aus p a v a r d ė , 
a d r e s a s ir te lefonas. 

S i u s t i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai 
Remienei „Draugo" a d r e s u : 4545 West 63rd. Str . , 
Chicago, IL 60629. 
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EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Parlamento vado

vai ketvirtadienį išreiškė pa
lengvėjimą dėl to, kad Pran
cūzijos opozicinė Socialistų par
tija (PS) balsavo už paramą siū
lomai Europos Sąjungos Konsti
tucijai. Maždaug 55 proc. PS 
narių per trečiadienį įvykusį vi
daus balsavimą pri tarė minė
t am pasiūlymui. Ši net ikėtai 
akivaizdi pergalė labai padidino 
tikimybę, kad Europos Konsti
tucija bus patvirtinta visose 25 
bendrijos valstybėse. 

KIJEVAS 
Susivienijimo „Mūsų Uk

raina" vadovas Viktor Juščenko 
pareiškė, kad nedalyvaus dery
bose, jeigu bus kalbama apie pa
kartotinių prezidento rinkimų 
rengimą. Ketvirtadienį Kijeve 
kalbėdamas su žurnalistais V. 
Juščenko pažymėjo, jog susivie
nijimas mano, kad būtina už
baigti rinkimų procesą ir ne
pradėti naujų varžybų dėl aukš
čiausio šalies posto. „Mes to ne
leisime, nes tai — manipuliavi
mas rinkėjų pozicija", sakė jis. 
Paprašytas pakomentuoti Leo-
nid Kučma sprendimą vykti 
konsultacijų į Maskvą, V. Juš 
čenko pareiškė, kad šis vizitas 
nepadės sureguliuoti situacijos 
šalyje. 

STOKHOLMAS 
Švedijos Aukščiausiasis 

Teismas ketvirtadienį patvirti
no kalėjimo iki gyvos galvos 
nuosprendį dėl užsienio reikalų 
ministrės Anna Lindh nužudy
mo prisipažinusiam Mijailo Mi-
jailovic. 25 metų iš serbų imi
grantų šeimos kilęs M. Mijailo-
vic savo apeliacijoje prašė atlei
dimo ir teigė, kad nusikaltimo 
metu „girdėjo balsus". M. Mijai-
lovic, kuris buvo išmestas iš mo
kyklos ir sirgo psichikos liga. 
gali prašyti, kad jam būtų leista 
kalėjimo bausmę atlikti jo tėvy
nėje Serbijoje. Švedijos piliety
bės jis yra atsisakęs. 

RYGA 
Latvijos Seimas ketvir ta

dienį įtikinama balsų dauguma 
patvirtino Liaudies partijos ats
tovo Aigars Kalvytis sudarytą 

j a u 12-ąją šalies vyriausybę, į 
kurią įėjo keturių partijų — 
Liaudies partijos (LP), Naujojo 
laiko (NL), Žaliųjų ir valstiečių 
sąjungos (ZVS) ir Latvijos pir
mosios partijos (LPP) — atsto
vai. Svarbiausi ir neatidėliojami 
uždaviniai , kuriuos naujoji vy
r iausybė nurodė savo progra
moje, — sureguliuoti sveikatos 
sistemos krizę, gerokai suma
žinti infliaciją, patvirtinti Euro
pos konstitucinę sutartį ir už
baigti privatizaciją. 

AMSTERDAMAS 
Trečiadienį, būdamas 93 

metų, mirė Olandijos princas 
Bernhard . Princo, kuriam kelis 
ka r tu s buvo operuojami piktybi
niai augliai, būklė pastarosio
mis savaitėmis vis blogėjo. Vo
kietijoje gimusiu princu Bern
hard, kuris buvo vedęs velionę 
Olandijos karalienę Jul ian i r 
kur is yra dabartinės karalienės 
Beatrix tėvas, olandai žavėjosi 
už ta i , ' kad jis Antrojo pasau
linio karo metais pilotavo sąjun
gin inkų pajėgų na ik in tuvus 
„Spitfire". Nepaisydami jo vo
kiškų šaknų ir vaidmens prieš
karinėje vokiečių armijoje, olan
dai ta ip pat gerbė ir mylėjo jį už 
jo sunkų darbą stengiantis, kad 
po išvadavimo Nyderlandai vėl 
atsistotų an t kojų. 

B E R N 
Šveicarai užsienio imigran

tų antplūdžio bijo labiau nei te
rorizmo a r karo, rodo instituto 
GFS apklausa, kurios rezultatai 
paskelbti ketvirtadienį. Du treč
daliai iš 714 apklaustų žmonių 
mano, kad politinio prieglobsčio 
prašytojų antplūdis yra didelis 
pavojus, ir tik 51 proc. jų neri
mauja dėl teroro išpuolių. Ma
žiau nei 10 proc. apklaustų žmo
nių baiminasi, ' kad Šveicarija 
per ar t imiausius penkerius me
tus gali būti į traukta į kokį nors 
karą. Tuo pačiu metu 71 proc. 
apk laus tų žmonių mano, kad 
Šveicarijos armija yra būtina, o 
49 proc. teigia, jog neįsivaizduo
j ama , kad šalis atsisakytų savo 
neu t ra l aus statuso. 

trečiadienį, kai joje su laikinai
siais šios smurto krečiamos ša
lies vadovais kalbėjosi JAV vals
tybės sekretorius Colin Powell, 
buvo šaudoma. Šaudyti buvo 
pradėta kelios minutės po to, 
kai C. Powell atvyko susitikti su 
premjeru Gerard Latortue ir 
prezidentu Boniface Alexandre, 
tačiau neaišku, ar šis įvykis yra 
susijęs su jo vizitu. 

AZIJA 

MANILA 
Filipinuose šią savaitę per 

audros sukeltus potvynius ir že
mių nuošliaužas žuvo arba din
go be žinios daugiau kaip 900 
žmonių, ketvirtadienį, prie di
džiausios Luzon salos artinantis 
naujam, dar stipresniam taifū
nui , pranešė gelbėtojai. Real 
miestą, kuris įsikūręs rytiniame 
Luzon salos krante, pirmadienį 
užtvindė vanduo ir žemių, rąstų 
bei akmenų lavina, atslinkusi 
nuo Siera Madre kalnagūbrio. 
Būgštaudamas dėl epidemijos, 
sveikatos ministras Manuel 
Dayrit paragino nuo audros nu
kentėjusias bendruomenes kuo 
greičiau laidoti irstančius žmo
nių palaikus, kurie randami po 
žemėmis arba plūduriuoja pa
tvinusiose upėse. 

ARTIMIEJI RYTAI 

KARIBAI 

PORT-AU-PRLNCE 
Prie Haičio prezidentūros 

JERUZALE 
Izraelio premjeras Ariel 

Sharon trečiadienį, po žemina
mo pralaimėjimo parlamente, 
dėl kurio turės stengtis užkirsti 
kelią pirmalaikiams rinkimams 
ir gelbėti savo pasitraukimo iš 
Gazos Ruožo planą, atleido savo 
koalicijos pagrindinės partnerės 
ministrus. Keturis partijos 
„Shinui" ministrus A. Sharon 
atleido netrukus po to, kai jos 
parlamentarai per pirmuosius 
svarstymus balsavo prieš 2005-
ųjų valstybės biudžeto projektą. 
Jo padėjėjai sakė, kad jis, siek
damas užkirsti kelią savo vy
riausybės žlugimui, nedelsda
mas kreipsis į centro kairiųjų 
Darbo partiją. Šis parlamento 
balsavimas yra rimčiausia grės
mė A. Sharon valdžiai nuo pat 
2003 m. sausio, kai jis buvo per
rinktas didžiule persvara. 

Kraštotyra prikelia 
praeitį 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 3 d., penk tad ien i s 

V. Žir inovski j : rusų kalba Baltijos šalyse tur i būti . . . 

Atkelta iš 1 psl . 
papročius. Kvailystės! Visi 

papročiai vienodi, visi mes ap
sirengę vienodai ir mūsų šei
mose viskas vienoda. Tai tik 
mažų tautų kompleksas", sakė 
jis. 

Skandalingai pagarsėjęs po
litikas pabrėžė, kad sutiktų iš
mokti, pavyzdžiui, estų kalbą, 
jeigu būtų tik dvi kalbos — estų 
ir rusų. „Bet pasaulyje, be rusų, 
dar yra 170 kalbų. Kam man 
mokytis estų kalbos?", pažymėjo 
politikas. 

„Važiuoju aš, pavyzdžiui į 
New York. Į Brighton Beach. 
Ten viskas rusų kalba! Parduo
tuvės, kirpyklos, viskas rusų 
kalba! Ir laikraščiai taip pat. Vi
sur rusiški maisto produktai — 
garstyčios, koldūnai, silkės ir 
kiti! J iems nereikia anglų kal
bos. Amerikos pasą jie turi. J i s 
su vertėju nuėjo į policijos nuo
vadą, gavo pasą, ir būtinybė mo
kėti kalba jam tuo baigėsi. Tele

viziją rusų kalba jie turi. Ko 
j iems da r reikia? Net anglų kal
bos, matote , nenori mokytis, o 
jūs ka lbate apie savas", sakė 
Dūmos pirmininko pavaduoto
jas . 

V. Žirinovskij taip pat mano, 
kad Baltijos šalims net rukus 
teks nusivilti ir Europos Sąjun
ga, ir NATO. Skandalingai pa
garsėjęs Rusijos politikas pa
žymėjo. „Baltijos šalims įstojus 
į Europos Sąjungą ir NATO, pa
blogės ekonominė šio regiono 
padėtis . 

J i e nebesididžiuos, kad jie 
— europiečiai. Pas jus išaugs 
kainos. Baltijos šalys aptarnaus 
NATO armiją. Nenorėjo aptar
nau t i Sovietų armijos? Savos 
nėra? Tada aptarnaukite NA
TO. J a u buvo problemų dėl NA
TO kar ių kažkur Lietuvoje. Te
gu pajaučia, kas yra NATO ar
mija, kas yra Europos standar
ta i . J u m s Briuselis nus ta tys 
planus. Anksčiau Maskva nu

statinėjo, dabar Briuselis nusta- 'I 
tinės". 

V. Žirinovskij įsitikinęs, kad 
Baltijos šalims reikės susitai- * 
kyti su ekologiškai kenksmin
gos pramonės įmonių steigimu 
jų teritorijoje, taip pat su darbo 
jėgos antplūdžiu iš užsienio. 

„Jums nustatys, kokias ga
myklas ir kur statyti. Pas jus' 
perkels visą kenksmingą pra--
monę. Europoje sėdės kostiu
muoti klerkai, gaunantys po. 
30.000 dolerių atlyginimus, o 
Rytų Europoje ir Baltijos šalyse 
bus kenksmingos gamyklos ir 
darbo jėgos perteklius. Kas su
darys tą pertekline darbo jėgą? 
Albanai, turkai, arabai... Jeigu 
jūs — Europoje, jums teks tai, 
priimti. Jie jums pasakys, kur, 
skristi — į Iraką arba į Afga
nistaną. JAV iš visur pasi
t rauks, liks Rytų Europa ir Bal
tija. Pajusite tai visi ir suprasi
te, kad geriau žiūrėti į Maskvą", 
sakė jis. 

A. Paulauskas: A. Pekeliūnas neturėtų nusišalinti nuo pareigų 

Vilnius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas mano, kad kol 
Valstybės saugumo depar ta
mentas (VSD) tikrina, a r parla
mentaras Alfredas Pekeliūnas 
nenuslėpė savo ryšių su Sovietų 
Sąjungos valstybės saugumo 
komitetu — KGB, pas taras is 
gali toliau eiti Seimo pirminin
ko pavaduotojo pareigas. 

J is priminė, kad rinkimų 
kampanijos metu VSD tikrino 

visus kandidatus į Seimą ir tuo
met A. Pekeliūnas nekėlė abe
jonių. 

Antradienį Tėvynės sąjun
gos atstovai perdavė A. Pau
lauskui medžiagą, kurioje tei
giama, jog 1990 metų rugsėjį A. 
Peke l iūnas buvo į t rauk tas į 
KGB komandos, kurią sudarė 
a tsargos karininkai ir kareiviai, 
sąrašus. 

Gavęs šią medžiagą, A. Pau
lauskas tą pačią dieną kreipėsi į 

VSD, prašydamas patikrinti jį 
pasiekusią informaciją. 

„Tai yra keletas lapų, po
pierių, aš juos vadinčiau netgi 
ne dokumentais, paimtų iš KGB 
archyvo. Jų esmė — kad tuome
tinis KGB vadovas generolas 
Marcinkus kreipėsi į Panevėžio 
KGB skyriaus vadovą patikslin
ti, kokie rezervo karininkai ka
ro atveju galėtų būti įtraukti į 
kariuomenę. Ir tame sąraše yra 
Pekeliūno pavardė", sakė jis. 

BALYS RAUGAS 

Iš ribotų šaltinių — laiškų, 
nedažnų kelionių „į ten" ir „iš 
ten" — lietuviškoji išeivija žino
jo apie ryžtą išsaugoti tautinę 
gyvybę, o kartu ir registruoti 
skaudžiausius įvykius Lietuvos 
istorijai. Pirmajame okupacijos 
dešimtmetyje, vykstant parti
zaninėms kovom, Lietuva buvo 
lyg ir karo siautulyje, todėl 
įvykių bei pasikeitimų objektyvi 
registracija sunkiai buvo įma
noma. Atrodo, kad su „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kroni
ka" (1972.111.12) prasidėjo ir 
Lietuvos kraštotyros draugijos 
aktyvi veikla. Tada vasaros 
atostogų metu, pasipylę Lie
tuvos keliais, mokytojai ir stu
dentai pradėjo užrašinėti ne 
t iktai kalbinius bei liaudies 
posakius, bet ir netolimoje 
praeityje patirtus išgyvenimus. 
Tačiau t ik 1990 m., Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, kraš
totyrininkams atsivėrė galimy
bė išsišnekėti su išlikusiais 
kaimo žmonėmis, jau nebebi-
jančiais išsakyti savo, savo 
giminių bei savo gyvenvietės 
likimo vingius. Išeivijos žinias-
klaidoje, pagrindinį dėmesį 
kreipiant į Lietuvos valsty
binius rūpesčius, gyvenviečių 
liūdnieji pokyčiai iškyla tik 
retkarčiais. O juk per bolše
vikinės okupacijos pusšimtį 
metų Lietuvoje išnyko per 
1,400 kaimų, kaip teigia 
Lietuvos kraštotyros draugijos 
pirmininkė Irena Seliukaitė 
Vytauto Indrašiaus tik ką 
pasirodžiusios knygos „Pasa
kok apie Antalieptę..." įžan
giniame žodyje. 

Knygos autorius Vytautas 
Indraš ius , gimęs 1943.08.23, 
ka ip jis pats sako. pagal 
išsilavinimą yra inžinierius 
statybininkas, pagal pašaukimą 
— kraštotyrininkas. Spaudoje 
j is reiškiasi istoriniais straips
niais, o savo pirmojoje knygoje 
pasakoja apie 45 Zarasų apskri
ties Antalieptę bei jos apylinkė
j e esančias gyvenvietes — 
kaimus, kurių žemė jam tapusi 
„gražiausiu ir brangiausiu 
kampeliu Lietuvoje. Atvažiuoju 
čia — ir diena ilgesnė, ir saulė 
šviesesnė, ir žmonės meiliau 
šypsos", — rašo jis knygos užsk
landoje. 

Ši enciklopedinio pobūdžio 
knyga prasideda pasakojimu 
apie mažą Lietuvos miestelį — 
Antal ieptę, savo kukliais 
nameliais pabirusią Šventosios 
šiaurinėje pakrantėje. Anta
lieptė pirmą kartą paminėta 
1580 m. „užantalieptinių ūki
ninkų sąrašuose", raštuose 
Platerių bei Tiškevičių giminės 
dokumentuose. Antalieptė su 
žemėmis į pietryčius 1620 m. 
priklausė grafams Barlic — 
St ru t inskams, kilusiems iš 
Lenkijos. 

Apie 1970 m. Antalieptėje 
buvo apgyvendinti vienuoliai — 
basieji karmelitai, ir pradėta 
s ta tyt i , o 1760 m. užbaigta 
didžiulė bažnyčia 1830 m. pas
ta ty tas ir mūrinis dviaukštis 
vienuolynas, sujungtas su 
bažnyčia požeminiu įėjimu. Po 
1830 m. sukilimo bažnyčia 
buvo paversta pravoslavų cerk
ve, o vienuolyne apgyvendinti iš 
Rusijos atkelti vienuoliai. Tuo 
metu miestelyje gyveno 20 
šeimų, iš kurių 13 buvo žydų. 
1897 m. čia buvojau 631 gyven
tojas, o 1989 — 740 gyventojų. 
Pradinė mokykla įsteigta 1865, 
o nuo 1924 m. pradėjo veikti ir 
4 klasių progimnazija. Apra
šyme įvardinti visi mokytojai, 
dirbę tose mokyklose. 

I pasaulinio karo metu vie
nuolyne įsikūrė vokiečų kariuo
menės štabas, o bažnyčioje 
buvo laikomi arkliai ir karinės 
mašinos. Vokiečiai tur tą iš
grobstė, rūsyje karstus išvartė. 
1924 m. Antalieptės malūno 
savininkas Katinas įrengė 
elektros stotį, apšvietusią 
miestelio pastatus. 

Aprašoma, kaip kūrėsi 
lietuviškos įstaigos bei organi
zacijos. Minimi jų vadovaujan
tys asmenys. Valsčiaus ribose 
ta rp 1919 — 1950 metų buvo 
101 kaimas, kuriuos bolševiki
nė sistema sunaikino iki dabar
ties 43. 1923 metais valsčiuje 
buvo 4,407 gyventojai: 3,507 
lietuviai, 428 rusai, 367 — žy
dai, 98 — lenkai, 2 — vokiečiai, 
2 — baltarusiai. Tuomet tebuvo 
100 raštingų žmonių. 1979 m. 
čia gyveno tik 1,247 žmonės. 

1941 m. birželio 14 d. išvež
ta 13 šeimų (49) gyventojai, 
tarp jų ir arkivyskupo Reinio 
brolių 8 asmenų šeima, kuni
go Juozo Prunskio artimieji, ir kt. 

1941 m. birželio pabaigoje, 
artėjant vokiečiams, į Rusiją 
pasi t raukė 46 gyventojai, jų 
tarpe 20 žydų, o pasilikę 320 
rugpjūčio 20 d. buvo sušaudyti 
Savičiūnų miške. 

1944 m. vasarą nuo artė
jančių bolševikų į užsienį 
pasi traukė 38 gyventojai. Par
tizanaudami žuvo 26 vyrai. 
1944 — 1951 m. sovietinė val
džia į Sibirą išvežė 124 apy
linkės gyventojus. Apytikriais 
duomenimis 1940 — 1951 m. 
čia netekta 630 gyventojų. 

1944 m. liepos 11—30 d. 
prie Šventosios vykusiose vo
kiečių — rusų kautynėse žuvo 
272 rusų kariai, kurie palaidoti 
Antalieptės miestelio centre, 
kur stovėjo nepriklausomybės 
atminčiai Atgimimo kryžius. 
Dabar toje vietoje stovi žuvu
siems Rusijos kariams sovieti
nis juodo akmens paminklas. 

Aprašyme minima Anta
lieptėje ar jos apylinkėje gimu
sios bei augusios žymesnės 
asmenybės — Lietuvos kariuo
menės savanoris majoras Šeš

takauskas, miręs Čikagoje, dr. 
Vaičiulis ir kt. Autorius yra 
aplankęs visas apylinkės gyven
vietes ir visoms parašęs tinka
mus žodžius. Ne šito rašinio 
rėmuose visi jie atpasakoti, 
tačiau dėl tikslesnio vaizdo 
rūpi pažymėti keletą tragiš-
kesnių epizodų. 

Aukštalaukių kaime 1897 
m. buvo 28 gyventojai, 1979 m. 
— tik 1. Ten nelaimės prasidėjo 
1863 m. sukilime, kai ištrėmė 
Pranckūno šeimą į Sibirą, o 
pribaigė sovietmetis, kai net 
keletas vyrų išėjo partizanauti, 
o kiti rėmė partizanus. 

Ąžuolynės kaime 1923 m. 
buvo 13 gyventojų, o 1979 m. 
tik — 1. O buvo čia ir vandens 
malūnas , pas ta tytas 19—ojo 
šimtmečio gale. 

Berčiūnai — kaimas atsi
rado XVI šimtmetyje. 1923 
metais čia buvo 56 gyventojai, o 
1979 tik 5. Spaudos draudimo 
metais plačiai garsėjo knyg
nešys Juozas Šeikus su knygų 
platintoju, turtingu ūkininku 
Stanislovu Zabiela, kuris savo 
ūkį 1935 m. pardavė malū
nininkui Katinui, tačiau šį 
„buržujų", apdovanotą Šaulių 
sąjungos ordinu, bolševikai 
1946 m. išgabeno į Sibirą. Iš 
kaimo keletas jaunų vyrų 1941 
— ųjų birželio pabaigoje kovėsi 
ir su besitraukiančiais raudon
armiečiais. Kautynėse žuvo 
aktyvus pagrindžio veikėjas, 
atsargos puskarininkis Sta
siulionis. 

G a r m u l i š k ė s — kaimas, 
kuriame 1923 m. gyveno 98 
asmenys, 1984 m. beliko 26. 
Gyventojus išretino okupacijų 
metu įvairios represijos. Buvo 
ir komunistuojančių, pasitrau
kusių ir dingusių Sovietų 
Sąjungoje, bet buvo ir žuvusių 
partizaninėse kovose. 

Guntuliai — 1897 m. buvo 
28 gyventojai, o 1979 m. tik 2. 
Kaimo lauke rasta žalvarinės 
sagės kojelė, todėl spėjama, kad 
čia būta II šimtmečio kapavie
tė. 1941 m. karo pradžioje prie 
kaimo esančiame šile buvo 
sušaudyti trys komunistiniai 
aktyvistai. Iš šio kaimo kilęs 
Lietuvos kariuomenės sava
noris, aviacijos majoras Petras 
Lapienis. 

G u t a u č i a i — 1897 m. bu
vo 137 gyventojai, o 1979 — tik 
8. Kaimas garsus savo pilia
kalniu, liudijančiu šios gyven
vietės senumą, kai beveik 
kiekvieną kartą, žemę ariant, 
randama įvairių metalinių ir 
akmeninių daiktų: kardų, 
kirvukų, pasagų, (psl. 27). Čia 
gyveno žinomas knygnešys 
Galinis. Kaimas buvo tautiškas 
ir vieningas. Daugelio likimai 
buvo tragiški, susiję su kova 
dėl Lietuvos likimo. Daug 
ramių gyventojų buvo ištrem
ta į Sibirą. 

J a k u n č i a i — jau žinomas 
1675 m. Viencavų dvaro inven
toriaus knygose. 1897 m. kaime 
buvo 210 gyventojų, o 1979 m. 
— 42. Gyventojai buvo sėslūs, 

vieningi ir pamaldūs. Kaimas 
išaugino daug patriotinės nuo
taikos žmonių. 

Kaniūkai — minimas 1671 
m. grafo Tiškevičiaus dokumen
tuose su 9 gyventojais, o- po 
eilės pardavimų, žemei einant 
iš rankų į rankas, kaime 1959 
m. buvo 44 gyventojai. 1945 
m. sovietai užplanavo ūkininką 
Liepą su šeima ištremti, tačiau 
paaiškėjus, kad jis išgelbėjo 
nuo sušaudymo keletą komu
nistų, šį kartą jį paliko ramy
bėje, bet 1948 m. 11 asmenų 
Liepos šeimą išvežė į Kras
nojarską. 1960 m. atgavus 
laisvę Liepos šeima grįžo, ta
čiau negavusi leidimo gyventi 
Lietuvoje, apsigyveno Latvi
joje. Kito kaimyno mokytojo 
Jakavonio likimas dar žiaures
nis: 1945 m. vasario 16 stribai 
apsupo jo sodybą ir kratos metu 
rado Brazdžionio eilėraščius, 
Petruičio „Kaip jie mus su
šaudė" ir kitas „baisias kny
gas". Jį tardydami muse Zara
suose, o vežant į Uteną prie 
Daugailių nušovė ir, užkasę 
pakelėje, paskelbė, kad šis 
nacionalistas bandęs pabėgti. O 
kai tą pačią dieną nušovė 
aštuoniolikmetį partizaną 
Straižį, stribai paskelbė: „Jau 
antrą banditą patiesėm..." Savo 
„žygdarbį" stribai tęsė toliau ir, 
kaip knygos pasakotojas teigia: 
„per vieną dieną Kaniūkų 
kaime, 'socializmo kūrėjai' 
išdraskė keturias šeimas..." 

M a d a g a s k a r a s — keis-
tavardis nedidelis kaimas, mi
nimas Antalieptės vienuolyno 
knygose 1804 m. Tai arkivys
kupo Reinio tėviškė su 40 ha 
žemės, kur 1935 m. buvo išar
ta archeologinių radinių ir 
akmeninis kirvis. Žiaurus 
bolševizmas 1941 m. birželio 4 
d. iš t rėmė gausią Reinių 
šeimą. Jauniausias Reinių — 
Jonas, gimęs 1920 m., baigęs 
medicinos mokslus, stojo į 
Tėvynės apsaugos rinktinę ir, 
prasiveržęs į Vakarus, gyvena 
Čikagoje. Pagerbiant arkivys
kupo Mečislovo Reinio atmini
mą, sodyboje 1990 m. pašven
tintas kryžius. Kraupią Mada
gaskaro tragediją Vytautas 
Indraš ius aprašė laikraštyje 
„Utenis" 1990.10.10. 

Kaip matyti iš suglaustai 
atpasakotų pavyzdžių, parem
tų statistiniais duomenimis, 
Lietuvos kaimų nykimo proce
sas visais atvejais labai pana
šus: maždaug prieš šimtmetį 
gyventojų skaičius gana stam
bus, o pastaraisias metais jis 
daugiausia jau vienaženklis... 

Tik ne visas gyvenvietes 
vienodai palietė sovietinio reži
mo letena, nors nė vienos nėra. 
kur būtų nenusruvenęs krau
jas ar nenutekėjusi skausmo 
ašara... 

Duok Dieve, kad kokios 
priežastys nesustabdytų šitokių 
kraštotyrininkų kaip Vytautas 
Indrašius nuo labai prasmingo 
vaikštinėjimo po Lietuvos že
melę. 

tužiais 19 Ralio Buračo nuotrauka 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
Fotomenininkas A. Kezys į Lietuvą nuvežė Čikagą 

SV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
pai tė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šeštadie
nį, gruodžio 4 d., 9:30 v.r. sese
lių motiniškame name, 2601 
West Marąuette Rd., Chicago. 
Mišias aukos kunigas Paul C. 
Burak, klebonas Our Lady of 
t he Ridge parapijos, Chicago 
Ridge. Prašome dalyvauti. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, akompanuojant Manigir-
dui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išrinkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel.: 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
nauja paroda „Kalėdų puota". 
Tautodailininkė iš Lietuvos 
Agnietė Sigutė Selevičienė de
monstruos savo sukurtas lėles. 
Visus kviečiame pasižiūrėti 
lėlių kalėdinės puotos bei susi
tikti su jų autore Agniete Sigute 
Selevičienė. Parodos atidary
mas gruodžio 10 d., 7:30 v.v. 

GRUODŽIO 5 D. SEKMADIENĮ 
po lietuviškų 10 vai. šv. Mišių 
bus susitikimas su imigracinės 
teisės advokatu Marshall Hong. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais. Seminaras vyks 
lietuviškai ir angliškai. Kava ir 
vaišės nemokamai. Visi laukiami. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 5 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. kviečia visus į 
užsiėmimą, kurio metu galėsite 
mokytis, kaip padaryti šiau
dinukus Kalėdų eglutei. Regis
truotis telefonu 773-582-6500. 

Š.M. GRUODŽIO 10 D., penkta
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus kalėdinis susirinki
mas. Adv. Povilas Žumbakis, 
dėstęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune etikos kursą, kal
bės apie Lietuvą ir jos šian
dienines problemas. Meninę 
programos dalį atliks solistė 
Genovaitė Bigenytė, akompa
nuojant Jūratei Grabliaūs-
kienei. Bus ir vaišės. Maloniai 
kviečiami ne tik sąjungos na
riai, bet ir visi besidomintys. 
Ypač laukiame techninį išsila
vinimą turinčiuosius ir norin
čius papildyti sąjungos eiles. 
Daugiau informacijų teikiama 
telefonu 773-436-7679. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBA 
kviečia narius, jų seimas bei 
visuomenę į Kalėdų vakaronę, 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Jūsų laukia 
gardus maistas, linksma muzi
ka ir smagus pabendravimas su 
bičiuliais ir bendraminčiais 
Veiks baras. Per trumpą pro
gramą skaitytojai turės progą 
išgirsti vėliausias žinias apie 
Lietuvos ekonomiką. Dėl infor
macijos ir vietų rezervacijos 
skambinkite Indrei Biskis, tel. 

312-337-6293, arba rašykite 
e-paštu: indrele@voyager.net. 

DARIAUS POLIKAIČIO VAIKŲ 
CHORAS „Vyturys" dalyvaus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro kalėdiniame koncerte, 
įvyksiančiame gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 1:30 v.p.p. misijos 
bažnyčioje. Tuojau po pamaldų 
bus pietūs, o po to koncertas. 
Bilietus pietums ir koncertui 
galima įsigyti bažnyčios vesti
biulyje prieš pamaldas ir po 
pamaldų bei užsisakyti pas 
Romą Stropų tel. 815-836-1845. 

VISUS MALONIAI KVIEČIAME 
gruodžio 12 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. į Pasaulio lietuvių 
centro didžiąją salę, kurioje 
įvyks kalėdinis pabendravimas, 
kur galėsite pasivaišinti ska
niais Kūčių valgiais. Norin
tiems užsisakyti vietas , skam
binti Aldonai Palekienei, tel. 
708-448-7436. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., šešta
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi 
išrinktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

ATEITININKŲ KŪČIŲ ŠVENTĖ 
įvyks sekmadienį, gruodžio 19 
d., 1 v.p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami! Registruotis pas Oną 
Daugirdienę tel.: 630-325-3277 
arba elektroniniu paštu 

oda ugirdas@hotmail. com 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja , susidedanti iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipia
si į LF bičiulius, kviesdama siū
lyti kandidatus į LFB Tarybą 
iki š.m. gruodžio 20 d., gavus 
kandidato sutikimą. Kandidatų 
sutikimus siųsti LFB rinkimų 
komisijos pirmininkui dr. Pet
rui Rasučiui: 3808 W. 66th Str., 
Chicago, IL 60629. Taip pat 
prašo visus LF bičiulius siųsti 
kuo skubiau rinkimų komisijai 
savo adresus ir telefonus. 

FIL. EGLĖ JUODVALKĖ giliai 
atsiprašo Korporacijos Neo-
Lithuania kolegių ir kolegų bei 
kitų Čikagos padalinio valdybos 
narių už tai, kad, pakviesta 
dalyvauti XI Teatro festivalio 
vertinimo komisijoje, ji tiek 
mintyse rūpinosi jo galima 
nesėkme ar sėkme, jog 
supainiojo datas ir pamiršo kor
poracijos sueigą, kuri buvo tą 
patį savaitgalį. Paucis verbis — 
peccavi. Ab imo pectore, meus 
nefas ignosce. 

Skelbimai 

• Amerikos l ietuviu radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v r . per 
WCEV 14.50 AM. TeL 773-
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, EL 60632. 
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Fotomenininkas Algimantas Kezys vienos parodos atidarymo metu 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. • 

Jono Tamulaičio nuotr. 

Išleista PLB istorijos knyga 
PLB valdyba ir PLB fondas 

išleido Lietuvoje gražią, turi
ningą ir gausiai nuotraukomis 
iliustruotą 436 puslapių knygą 
„Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė 1949—2003". Knygoje 
apžvelgiama PLB pradžia, jos 
veikla per pusę šimto metų, 
seimai, valdybos, kultūros ir 
j aun imo kongresai, įvairūs 
renginiai, leidiniai ir 35 kraštų 
Lietuvių bendruomenių istori
jos apybraižos. Knygos sudary
toja ir mokslinė redaktorė 
Lietuvos istorijos instituto ben
dradarbė dr. Vitalija Stravins
kienė. 

Knyga platina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondas. 

Kaina 20 dol. (įskaitant knygos 
persiuntimą paštu į namus). 
Čekius rašyti Lithuanian World 
Community Foundation vardu 
ir siųsti: 

Lithuanian World Commu
nity Foundation, PO Box 
140796, Grand Rapids MI 
49514-0796, USA. 

Reikia pridėti siuntėjo var
dą, pavardę ir adresą, kuriuo 
pasiųsti knygą. 

Knygą galima taip pat užsi
sakyti PLB atstovybėje Vil
niuje, Lietuvoje, arba pas PLB 
fondo iždininką Juozą Luką, 
622 Tremont Court NW, Grand 
Rapids, MI 49504. 

P L B fondo informaci ja 

Kalėdos — nepamirškime 
dvasiniu dovanų 

Turbūt Čikagoje nerasime 
nei vieno lietuvio, kuris vieno
kiu ar kitokiu būdu nebuvo su
sietas su t. jėzuitų rūpesčiu pas
tatytu Jaunimo centru. Čia mo
kėsi, dalyvavo skautai, ateiti
ninkai ar kitokioje lietuviškoje 
veikloje besireiškiantys vaikai. 
O kiek susirinkimų, parodų, re
peticijų, įvairių renginių vyko ir 
tebevyksta Jaunimo centre! Vi
sa tai klestėjo dešimtmečiais lie
tuvių visuomenės ir jėzuitų pa
siaukojimo dėka. Ar ir toliau kles
tės, taip pat nuo jūsų priklausys. 

Gyvenimas keičiasi. Jauni
mo centrą, ačiū Dievui, sėkmin
gai administruoja JC taryba ir 
valdyba. Tačiau po 47 metų 
koplyčia ir jėzuitų namai pra
šyte prašosi atnaujinimo. Per 
tiek metų paseno ir susidėvėjo 
apšildymas, langai... Taip pat 

EDVARDAS SULAITIS 

Judrus i s fotomenininkas 
Algimantas Kezys po dvejų me
tų pertraukos vėl buvo nuvykęs 
į Lietuvą. Kaip jau jam įprasta, 
jis savo bagaže turėjo nemažai 
fotografijų, kurias išstatė mūsų 
tautiečiams Vilniuje, Kaune ir 
Tauragėje surengtose parodose. 

Šių metų čikagiečio vieš
nagė tėvynėje nebuvo ilga — j i 
prasidėjo lapkričio 10 dieną ir 
tęsėsi iki 19-os. Tačiau j i buvo 
labai intensyvi, nes per tą laiką 
surengtos net 5 parodos ir daly
vauta jų visų atidarymuose. 

Pati svarbiausioji iš jo paro
dų, pavadinta „Algimanto Kezio 
miestas", vyko Vilniaus Dailės 
muziejaus paveikslų galerijoje, 
kur buvo išs ta tyta daugiau 
negu 40 naujausių au tor iaus 
darbų iš Čikagos Tūks tan t 
mečio parko. Kitose galerijos 
salėse buvo rodomos senesnės, 
nespalvotos Algimanto Kezio 
nuotraukos, taip pat apie Či
kagos miestą. 

Šią parodą, kurios atidary
mas vyko lapkričio 17 d., ati
darė pats muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys. Parodos iš
statymu rūpinosi Agnė Naru
šytė. Čikagiečio darbams yra 
skirtos 3 salės. Jose pa roda 
tęsis iki šių metų pabaigos. 

sekmadieniais sumažėjus lan
kytojų šv. Mišiose, koplyčia jau 
neišsilaiko." Kad mes, jėzuitai, 
galėtume ir toliau sėkmingai 
apaštalauti Čikagoje, norime 
vieną kartą metuose paprašyti 
visų lietuvių pagalbos. 

Tik jūsų gerumo dėka ir 
toliau galėsime tikintiesiems 
tarnaut i šiame kultūros ir 
dvasingumo židinyje. Taip pat 
norime priminti, kad galime 
aukoti šv. Mišių auką už Či
kagoje, Lietuvoje ar bet kur 
kitur pasaulyje gyvus ir miru
sius artimuosius, gimines. Te
reikia mums parašyti arba pa
skambinti. Mūsų adresas: Tėvai 
jėzuitai, 2345 W. 56th Str., 
Chicago, IL 60636; eletroninio 
pašto adresas: 

kunagsj5262@hotmail.com 
Kun. Antanas Gražulis, S J 

Taip pat gana įspūdingas 
buvo A. Kezio parodos atidary
m a s Maironio lietuvių l i tera
tūros muziejuje Kaune. J ą t en 
suorganizavo, čikagiečiams ge
ra i paž į s t ama , to muziejaus 
darbuotoja Virginija Paplaus
kienė. Reikia pasakyti, jog ta i 
buvo j au penktoji šio fotome
nininko paroda tame muziejuje. 

A. Kezys mums sakė, kad 
muziejininkė A. Paplauskienė, 
k u r i ne k a r t ą yra viešėjusi 
Čikagoje bei kituose miestuose, 
ber inkdama medžiagą Maironio 
muziejuje, 2005—šiais vėl žada 
atvykti į Čikagą. 

Čikagietis gerai įvertina jo 
lapkričio 16 d. Tauragės Foto
menininkų galerijoje at idarytą 
parodą, kurios atidaryme daly
vavo pats miesto meras, o ta ip 
pat ir apskrit ies trys fotografai 
— Sigitas Kancevičius, Vytau
t a s Butkus ir Romualdas Vit
kus . Pažymėtina, kad pernai šie 
fotomenininkai lankėsi Čika
goje ir jų darbų paroda buvo 
suruoš ta Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte. 

Pat i pirmoji A. Kezio paroda 
Vilniuje šio vizito metu įvyko 
Kinemotografų naujose patal
pose. Jos organizavimu rūpinosi 
Rūta Melinskaitė, o per atida
rymą buvo rodomi filmai apie 
išeivių menininkus. 

Taip pat A. Kezys papa
sakojo ir apie jo darbų parodos 
atidarymą Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijoje. Dviejuose gimnazi
jos koridoriuose kabojo A. Kezio 
fotografijos, o t a ip pat buvo iš
statytas šio fotomenininko gau-. 
sus archyvas, j au anksčiau 
pasiųstas tėvams jėzuitams į 
Vilnių. 

Čikagietis, be to, užsiminė 
ir apie buvusią Čikagos gyven
toją, dabar gyvenančią Vokie
tijoje, muzikę, prof. Ramintą 
Lampsatytę. J i tomis dienomis 
buvo kaip tik atvykusi koncer
tuoti į Vilnių. Ši muzikė iš 
Berlyno atvežė anksčiau tame 
mieste rodytus darbus iš A. 
Kezio angelų kolekcijos. Šios A. 
Kezio fotografijos turėjo būti 
išstatytos Filharmonijos rūmuo
se Vilniuje. Tačiau A. Kezys 
negalėjo atidaryme dalyvauti ir 
iki šiol nieko apie parodą 
negirdėjo. 

Beje, Lietuvos žiniasklaida 
nebuvo abejinga šioms A. Kezio 
parodoms. Internete teko maty
ti aprašymą apie jo pasirodymą 
Lietuvoje. O neseniai gauta 
„Kauno diena" (lapkričio 20 d.) 
įsidėjo žinią apie čikagiečio pa
rodas Vilniuje bei Kaune, o taip 
pat ir jo nuotrauką. 
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Alg iman ta s Kezys . „Fontanai prie Čikagos dangoraižių" 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

PAS ČIKAGOS LIETUVIUS 
FUTBOLININKUS 

„Lituanicos" futbolininkai, 
užbaigę rudens pirmenybių 
sezoną lauke (ten jie atsistojo 
6-oje vietoje iš 10 komandų), 
dabar ruošiasi salės futbolo 
varžyboms, kurios p ras idės 
sausio mėn. pradžioje. 

Šiuo metu futbolininkai 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą susirenka t ren i ruotėms į 
„Sports Dome" pastatą, esantį 
8900 S. 77 St. Bridgevievv 
miestelyje. Taip pat treniruojasi 

ir „Chicago Fire" profesionalų 
komanda . Beje, šis futbolo 
k lubas Bridgeview pradėjo 
s ta ty t i stadioną, tu rės ian t į 
20,000 vietų, kuris bus užbaig
tas 2006 m. balandžio mėnesį. 

O „Lituanicos" futbolininkai 
ta ip pat tur i nemažai planų. 
Vienas jų — naujos futbolo 
a ikš tės įrengimas, nes senoji 
nėra t inkama naudojimui. Tam 
reikalui reikės mažiausiai 5,000 
dolerių. Į anksčiau paskelbtą 

piniginį vajų atsiliepė tik vienas 
futbolo entuziastas — tai dr. 
Romualdas Kašubą, atsiuntęs 
100 dol. čekį. Yra laukiama dau
giau aukotojų. 

Reikia pasakyt i , kad dr. 
Romualdas yra vienas didesnių 
futbolo sirgalių, nepralei
džiančių „Lituanicos" rung
tynių, nepaisant, kur jos bevyk
tų. 

E.Š. 

Jėzuitų koplyčia ir namas prie Jaunimo centro Čikagoje nuotrauka 

Vieni pirmųjų buvusių LFK „Lituanica" klubo pirmininkai. Iš kairės: V. Numgaudas, Ed. Šulaitis ir J. Juška. 
Šiuo metu tik E. Šulaitis tebesidomi sportu ir dažnai rašo apie ..Lituanicos" laimėjimus — ir pralaimėjimus. Kiti 
du buvę pirmininkai — jau amžinybėje. 

mailto:indrele@voyager.net
mailto:kunagsj5262@hotmail.com

