
• # * * * * * * * * * * ' *»*.&£.». A ~ v 

THE LIBRART O* COHGRKSS 
EOROPEAM READIHG ROOM 
SERIALS DIVISIOM 
SASHINGTOS DC 20540-4830 
I„I ,HI... . I . I . . IMIH,...IMII,.K..H.II. . . I . I ' . | 'J-II»I 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 09-06-05 

PERIODICALS 
September 07, 2005 
Vol. XCVI 

T H E L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE D A I L Y 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 07, 2005 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
Nr. 174-

Kama 50 c. 

Šiame 
numeryje: 
„Skautybės kelias". 

2 psl. 

Jiems visos „darbo 
dienos". Po Šėtono 
ženklu. Mokinio 
krepšelis pilnės, didės 
ir mokytojų algos. 
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Skaitytoju laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 
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Čikagos ir apylinkių 
renginių kalendorius. 
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Išeivių archyvai 
keliauja \ Lietuvą. 
Talka Draugo fondo 
rudens vajaus laiškų 
išsiuntimui. Ar 
norėtum priklausyti 
ateitininkams: pirmasis 
susirinkimas ir 
registracija. Ar domiesi 
skautavimu — naujų 
skautų registracija. 
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Sportas 
* Slovakijoje vykstančia

m e pasaul io or ientavimosi 
s p o r t o k a l n ų d v i r a č i a i s 
čempionate puikiai vidutinėje 
trasoje pasirodė ignalinietė Ra
munė Arlauskienė, iškovojusi 
bronzos apdovanojimą. 17 km 
trasą su 9 kontroliniais punk
tais ji įveikė per 71 minutę ir 05 
sekundes. 

* Trečioji p e r g a l ė per 
ketverias r u n g t y n e s Turki
joje vykstanč iame dvyl ikos 
k o m a n d ų Europos moterų 
krepšinio čempionate Lietuvos 
rinktinei bent laikinai lėmė pir
mąją vietą B grupėje bei vietą 
ketvirtfinalyje. Lietuvos krep
šininkės 80:67 nugalėjo antrą 
nesėkmę patyrusią Rusijos ko
mandą. 25 taškus nugalėtojoms 
pelnė ir 8 kamuolius po krep
šiais atkovojo Iveta Marčaus-
kaitė. 

* Antradieni Prancūzijo
je prasidėjo pagr ind in i s ITF 
serijos moterų ..Open Gaz de 
France de la Porte du Hainaut" 
teniso tu rnyras . Sėkmingai 
kvalifikacinėse varžybose žaidė 
ir į pagrindini turnyrą pateko 
Lina Stančiūtė. Dvikovoje dėl 
kelia-lapio į pagrindinį turnyrą 
— 6:4. 5:7, 6:4 įveikė Čekijos at
stovę Sandra Zahlavova. 

Rusijos t r i šuo l in inkė 
Tatjana Lebedeva Berlyne 
(Vokietija) la imėjo šeštąjį iš 
eilės Tarptaut inės lengvosios 
atlet ikos federacijos (IAAF) 
..Aukso lygos" varžybų etapą ir 
iškovojo rekordinį pagrindinį 
prizą — 1 milijoną dolerių. 

I 

Naujausios 
zimos 

* Lietuvos ir Armėnijos 
žemės ūkio ministrai pasi
rašė susitarimą dėl bendradar
biavimo. 

Prez identūrą pal ieka 
dar v ienas patarėjas . 

* Seimui bus s iū loma to
l iau svarstyti ga l imybe įves
ti vicepremjero pareigybę. 

V .T I' u 11 į s a n t v U i s 
1 USD — 2.767 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

E. Klumbys sieks KGB rezervininkus pripažinti 
slaptaisiais sovietų bendradarbiais 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
— Liberalų demokratų frakci
jos narys Egidijus Klumbys sie
kia, jog KGB rezervui priklausę 
asmenys būtų pripažinti slap
taisiais sovietų spectarnybos 
bendradarbiais . E. Klumbys 
pirmadienį užregistravo atitin
kamą naujos redakcijos Lius-
tracijos įstatymo projekto pa
taisą. 

Pagal ją asmenimis, slapta 
bendradarbiavusiais su buvu
sios SSRS specialiosiomis tar
nybomis, būtų pripažinti ne tik 
rezidentai, patikimi asmenys, 
konspiracinių butų laikytojai, 
bet ir asmenys, įtraukti į KGB 
rezervą. 

Seimas kovo mėnesį pa-

^ 

Egidijus K lumbys 
Valdo Kopūsto < ELTA; nuotr 

tvirtino laikinosios tyrimo ko
misijos išvadą, jog dabartiniai 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis ir Valstybės sau
gumo departamento vadovas 

Arvydas Pocius praeityje buvo 
įtraukti į KGB rezervą. 

KGB rezervas buvo formuo
jamas iš KGB kadrinių darbuo
tojų, išėjusių į atsargą, ir SSRS 
ginkluotųjų pajėgų karo prie
volininkų. A. Valionis ir A. Po
cius į KGB rezervą buvo įtrauk
ti kaip karo prievolininkai. 

Tačiau komisija konstatavo, 
jog jie nekelia grėsmės nacio
naliniam saugamui ir į pareigas 
buvo paskirt i nepažeidžiant 
įstatymų. 

Dabar galiojantis Liustraci-
jos įstatymas nenumato prievo
lės KGB rezervo karininkams 
apie tai prisipažinti specialiai 
komisijai. 

Seimo valdybos sudarytos 

darbo grupes parengtame nau
jos redakcijos Liustracijos įsta
tymo projekte, kuris turėtų būti 
pateiktas Seimui svarstyti rug
sėjo 10 dieną prasidėsiančioje 
rudens sesijoje, taip pat nekal
bama apie KGB rezervininkus. 

Pr iėmus įstatymą numa
toma paskelbti naują vienerių 
metų prisipažinimo ir registra
cijos terminą buvusiems SSRS 
slaptųjų tarnybų bendradar
biams. 

E. Klumbys pavasarį buvo 
prisijungęs prie Seimo nario 
Petro Gražulio bado akcijos. 
Abu parlamentarai tuo metu 
nesėkmingai siekė, jog iš savo 
postų atsistatydintų A. Valionis 
ir A. Pocius. 

G. Kirkilas: Lietuva suinteresuota gerais santykiais su Rusija 
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS; 

— Lietuva formaliai užvertė 
pernykščio atšalimo santykiuo
se su Rusija puslapį, akredituo
dama naująjį Rusijos gynybos 
atašė. Vilniuje per akreditavi
mo ceremoniją antradienį Lie
tuvos krašto apsaugos minis
trui Gediminui Kirkilui prisis
tatęs naujasis Rusijos gynybos 
atašė, jūrų kapitonas Oleg Kor-
nijenko užims daugiau kaip 
prieš metus už šnipinėjimą iš 
Lietuvos išvaryto savo pirmta
ko vietą. 

Pernai liepos pradžioje „už 
veiklą, nesuderinamą su diplo
mato statusu", iš Lietuvos buvo 
išsiųsti Rusijos gynybos atašė 
pulkininkas Viktor Telešev ir 
atašė pavaduotojas pulkinin
kas Valerij Volkov. Manoma, 
kad jie rinko žvalgybinę infor
maciją Rusijos karinei žvalgy
bai — Vyriausiajai žvalgybos 
valdybai (GRU). 

Rusija ėmėsi atsakomųjų 
veiksmų — paskelbė nepagei
daujamu Lietuvos ambasados 
Maskvoje Nukelta į 5 psl. 

Iš ka i r ė s : naujasis Rusijos gynybos atašė O. Komijenko, Rusijos ambasadorius B. Cepov ir krašto apsaugos mi
nistras G. Kirkilas. Valdo Kopūsto ELTA; nuotr 

Prezidentas 
neįtaria 

V. Grigaravičiaus 
aplaidumu 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
—Susipažinęs su Vidaus rei
kalų ministerijos atlikto tarny
binio patikrinimo dėl Vilniaus 
policijos viršininko Eriko Kalia-
čiaus atleidimo aplinkybių iš
vadomis, šalies prezidentas 
Valdas Adamkus nemato pa
grindo abejoti policijos genera
linio komisaro Vytauto Griga
ravičiaus veikla ar įtarti jį pro
fesiniu aplaidumu. 

Tokią prezidento nuomonę 
perdavė jo atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. Anot jos. susipa
žinus su tarnybinio patikrini
mo išvadomis, nėra pagrindo 
manyti, kad tarp V. Grigaravi
čiaus ir E. Kaliačiaus buvo iš
ankstinis susitarimas. 

Vidaus reikalų ministras 
Gintaras Furmanavičius tarny
binį patikrinimą įsakė atlikti 
tada, kai sužinojo, jog E. Ka-
liačius buvo atleistas dėl svei
katos problemų, nors buvo nus
tatyta, kad jis pažemino parei
gūno vardą. 

„Šioje istorijoje tinkamo 
įvertinimo nesusilaukė ir Svei
katos priežiūros tarnyba. Noriu 
priminti, kad ji priklauso VRM 
ir yra jos pavaldume", sakė R. 
Grumadaitė. 

Ji sakė, kad prezidentą ste
bina, kad tarnybinio patikrini
mo išvados dėl pareigūno, kurį 
skiria ir atleidžia šalies vado
vas, pirmiausia buvo pateiktos 
žiniasklaidos atstovams. 

V. Adamkus — už aktyvias kaimo bendruomenes 
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 

— Biržų rajone antradienį apsi
lankęs prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su aktyviau
siai rajone veikiančių Šukionių. 
Kirkilų ir Pabiržės kaimo ben
druomenių atstovais. 

Susitikimuose buvo aptar
tos bendruomenių ir vietos val
džios bendradarbiavimo galimy
bės, svarstyta, kaip stiprinti 
bendruomenes ir suteikti joms 
daugiau galių. 

Pažymėjęs, jog bendruome
nių judėjimas Lietuvoje turi 

plėstis, V. Adamkus sakė. jog 
bendruomenės ne tik yra visuo
meninio gyvenimo pagrindas, 
bet jos padeda atsiskleisti ir kū
rybiškoms asmenybėms. 

„Aš pats jaučiuosi bendruo
menės žmogumi. Bendruome
nės, kuri prieš 50 metų davė im
pulsą visuomeninei veiklai, pa
dėjusiai išlaikyti lietuvybę", pri
dūrė prezidentas. 

V. Adamkus ne kartą yra iš
sakęs savo nuomonę, jog pilie
čiams būtina sudaryt i gali
mybes realiai tvarkyti bendrus 

reikalus. Šalies vadovo įsitikini
mu, tiek centrinė, tiek ir vietos 
valdžia labiau turėtų pasitikėti 
bendruomenėmis ir bendradar
biauti sprendžiant kasdienes 
žmonių problemas. 

Susitikimo dalyviai taip pat 
kalbėjosi apie problemas, susi
jusias su bendruomeninių lėšų 
t rūkumu bei sudėtinga doku
mentų, skirtų paramai iš tarp
tautinių fondų gauti, pildymo 
tvarka . Daug dėmesio skirta 
žemdirbių sunkumams dėl vė
luojančių atsiskaitymų. 

B f • 

„S i renų" festivalyje — socialinio teatro veidai 
Vilnius, rugsėjo 6 d. 

i ELTA) — Antrasis tarptautinis 
Vilniaus teatro festivalis „Sire
nos" šįmet matuos visuomenės 
gyvenimo pulsą ir pristatys so
cialinio teatro reiškinį. 

Pasak „Sirenų" meno vado
vės Elonos Bajorinienės. Rytų 
Europos teatro tradicija neturi 
stipraus socialinio teatro, bū
dingo Vakarų teatro visuome
nei ir kalbančio apie dalykus, 
nebūdingus tradicinei scenai. 
„Jis nebūtinai ignoruoja vadi
namąsias amžinąsias temas, 
klasikinius tekstus ar avangar
dines praėjusio amžiaus teatro 
tradicijas. Jis gali būti pavojin
gas, drastiškas, žavus, ekstre
malus ir subtilus, jei jį kuria 
draudimų nepaisantys meni
ninkai, neprisirišę prie vieno 
žanro ar vienos meno rūšies", 
socialinio teatro fenomeną api
būdina E. Bajoriniene. 

Rugsėjo 24-spalio 4 dieno
mis vyksiantis festivalis prista
tys aštuonis Europos šalių 

S i 
Košę maišo „Sirenų" organizatoriai O. Koršunovas I. Budraitis. 

Valdo Kopūsto KI ~\ nuotr 

spektaklius ir dešimtį Lietuvos 
teatro naujienų, tarp jų bus du 
spektakliai-repeticijos: Rimo 
Tumino „Trys seserys" pagal 
Anton Čechov ir Oskaro Koršu
novo „Vaidinant auką" pagal 
brolių Presniakov pjesę. 

Festivaliui pristatyti vilnie

čiams organizatoriai jau suren
gė socialinį %-aidinimą Europos 
aikštėje, savo vaizdais ir kva
pais suviliojusį daug smalsuo
lių. Virėjų prijuostėmis ir kepu
raitėmis pasipuošę žinomi teat
ro žmones, profesoriui Petrui 
Geniušui Nukelta į 5 psl. 

NATO sėkmė priklauso ir nuo 
jos narių įsipareigojimų 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
— NATO sėkmė priklauso ir 
nuo to, kaip šalys narės vykdo 
savo įsipareigojimus gynybos fi
nansavimo srityje, mano gene
ralinis sekretorius Jaap de Ho-
op Scheffer. 

Tokią nuomonę NATO va
dovas pirmadienį išdėstė Briu
selyje vykusiame susitikime su 
Lietuvos ambasadoriumi NATO 
Linu Linkevičiumi, pranešė Už
sienio reikalų ministerija. 

Susitikimo metu J. de Hoop 
Scheffer pastebėjo, kad NATO 
sėkmė nemažai priklauso nuo 
to, kaip atskiros sąjungininkės 
vykdo prisiimtus įsipareigoji
mus gynybos planavimo ir gy
nybos finansavimo srityse. Pa
sak jo, kiekviena NATO narė, 
skirianti 2 proc. savo nacionali
nio biudžeto gynybai, užsitikri
na visokeriopą NATO vadovy
bės paramą. 

Tuo tarpu Lietuvos krašto 
apsaugai ir tiesiogiai gynybos 
reikmėms skiriamos lėšos pas
taruosius kelerius metus ma
žėja. Lietuva formaliai dekla
ruoja krašto apsaugai skirianti 
2 proc. bendrojo vidaus produk
to (BVP). Šiemet — tai maž
daug i.3 milijardo litų. Tačiau 
tiesiogiai krašto apsaugos siste
mai realiai tenkančios lėšos tė
ra 1.28 proc. BVP. Likusi dalis 
— vadinamoji „delta" — 0.78 
proc. BVP tenka tiesiogiai su 
gynyba nesusijusioms instituci

joms — vidaus tarnybos dviem 
pulkams. Valstybes sienos ap
saugos tarnybai. 

Dėl nuolat didėjančios „del
tos" Lietuva nesyk su laukė 
priekaištų iš NATO aukščiau
siosios vadovybes. Kritika ypač 
suaktyvėjo pernai NATO viršū
nių susitikime Istambul sąjun
gininkams pakeitus požiūrį į 
tiesiogiai su gynyba nesusijusių 
struktūrų finansavimą per gy
nybos biudžetą. Anksčiau buvo 
leidžiamas finansavimas gin
kluotų struktūrų, turinčių mini
malų kovinį parengimą. Šiuo 
metu ginkluotųjų pajėgų api
brėžimas griežčiau sukonkre
tintas. 

KAM vadovybė pripažįsta, 
kad nuo mažėjančio finansavi
mo smarkiai kenčia kariuome
nės modernizavimo ir naujos 
ginkluotės įsigijimo planai. 

Kariuomenės modernizavi
mui šiemet buvo numatyta 20-
25 proc. tiesiogiai gynybai skir
tų lėšų, tačiau jos bus sumažin
tos per pusę, iki 10 procentų. Po 
sumažinimo ši suma sudaro 
apie 85 mln. litų. 

L. Linkevičius ir J. de Hoop 
Scheffer taip pat aptarė tarp
tautinių saugumo paramos pa
jėgų operaciją Afganistane, 
NATO bendradarbiavimą su 
partneriais, pajėgų ir s truktū
ros pertvarkymą, pasikeis ta 
nuomonėmis apie artėjantį gy
nybos ministrų susitikimą. 

Prez identūra dairosi lėk tuvo 
Vilnius, rugsėjo 6 a. I BNS; 

— Ne vienerius metus brandin
tas planas įsigyti valstybės 
reikmėms skirtą lėktuvą turėtų 
būti įgyvendintas dar šiemet. 

„Šiuo metu skaičiuojama 
kaip, kokiu būdu ir už kiek gali
m a būtų įsigyti maždaug 60 vie
tų lėktuvą, kuriuo šalies repre
zentacijos reikalais galėtų nau
dotis aukščiausi valdžios parei
gūnai", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" sakė prezidento patarėjų 
komandos koordinatorius Ed-
minas Bagdonas. 

* Anot jo, lėktuvą būtų gali
ma įsigyti ir įrengti dar iki šių 
metų pabaigos, jeigu būtų ras
tas bendras sutarimas su prem
jeru Algirdu Brazausku bei ki
tais šalies vadovais. 

„įsigiję t inkamą lėktuvą, 
sutaupytume nemažai pinigų, o 
užsienio oro uostuose neberei
kėtų raudonuoti prieš kitų vals
tybių vadovus", tvirtino prezi
dento patarėjas. 

Daugelyje pasaulio valsty
bių prezidento lėktuvus prižiūri 
karinių pajėgų specialistai. To
kia tvarka galėtų pasinaudoti ir 
Lietuva. 

„Ši tvarka mums tiktų, nes 
prezidentas Lietuvoje yra kari
nių pajėgų vadas. Jeigu būtų 
nu ta r ta prezidentinį lėktuvą 
patikėti išlaikyti karinėms pa
jėgoms, tam prireiktų labai di
delių išlaidų. Tačiau valstybės 

t u n turėti tinkamą lėktuvą sa
vo vadovams ir kitiems išskirti
niams atvejams", sakė krašto 
apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas. 

Pasak ministro, krašto ap
saugos sistemoje atsirastų ir la
kūnų, ir specialistų, galinčių 
prižiūrėti tokį lėktuvą. 

Šalies vadovai kiekvienais 
metais išvyksta į užsienį po 60-
70 vizitų. Jeigu lėktuvai nenuo-
mojami, tenka skristi reisiniais 
lėktuvais. 

Ar dar šiemet atsirastų pi
nigų lėktuvui, skirtam valsty
bės reikmėms, finansų minis
t ras Zigmantas Balčytis atsaky
ti tiksliai negalėjo. „Prezidentū
ra kol kas neatsiuntė prašymo 
skirti pinigų lėktuvui. Je igu 
toks prašymas būtų, tektų jį 
svarstyti ministrų kabinete", 
perdavė Z. Balčyčio atstovas. 

Anot dienraščio, skolintais, 
išnuomotais arba pakeleivin
gais lėktuvais į valstybinius bei 
svarbius vizitus aukščiausi ša
lies valdžios atstovais skraido 
jau daugelį metų. 

„Lietuvos rytas" pažymi, 
kad po užsienio vizitų Lietuvos 
vadovus savu lėktuvu ne kartą 
yra parskraidinęs Lenkijos pre
zidentas Aleksandr Kwasniews-
ki. 

Pastarąjį kartą jo lėktuvu 
praėjusių metų pabaigoje V. 
Adamkus grįžo iš Ukrainos. 

Lietuvos laivas pa judė jo iš 
N e w Orleans u o s t o 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
— Lietuvos motorlaivis „Audrė" 
pajudėjo iš New Orleans uosto. 
kur buvo įstrigęs daugiau nei 
savaitę po uragano „Katrina" . 

Šią informaciją patvirtino 
Klaipėdos bendrovės „Lietuvos 
jūrų laivininkystės" technikos 
direktorius Viktoras Čepys. 

Bendrovei „Lietuvos jūrų 
laivininkystė" priklausantis 
motorlaivis daugiau nei savaitę 
New Orleans uoste negalėjo iš
sikrauti krovinio ir išplaukti, 
nes laivyba Mississippi upe bu
vo paralyžiuota — ja plaukiojo 

tik gelbėjimo valtys. Laivo įgula 
jaučiasi gerai ir dar turi maisto 
bei vandens atsargų 

Klaipėdos bendrove dar nė
ra suskaičiavusi, kokių nuosto
lių patyrė dėl laivo apgadinimo, 
tačiau prognozuoja, kad jie ne
bus dideli. 

Sausakrūvis „Audre" į New 
Orleans atplaukė rugpjūčio 27-
osios vakare. J is a tgabeno 
5,000 tonų cheminių medžiagų 
krovinį ir iki pirmadienio sto
vėjo inkaravimo vietoje, laukda
mas krovos Įgula tam buvo pa
sirengusi iš anksto. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS PIRMININKO 

Įsakymas Nr. 14 
L.S.S. Vadovybės r inkimai 

2005 m. rugpjūčio 22 d. 
Par. 1: Remiantis Lietuvos 

Skautų sąjungos vadovybės rin
kimų nuostatais, naujos 2006— 
2008 m. vadovybės rinkimai 
vykdomi pagal prisegtą darbot
varkę. 

Par. 2: s. Edvardas Andriu
šis, gyvenąs prie Čikagos, pa
sk i r tas r inkimų prezidiumo 
pirmininku. Brolis Edis kviečia 
narius į rinkimų prezidiumą pa
gal savo nuožiūrą. Galutinė 
prezidiumo sudėtis pristatoma 

L.S.S. Pirmijai patvirtinti. 
Par. 3: Nuoširdžiai dėkoju 

broliui Edžiui, apsiėmusiam 
šias labai atsakingas pareigas 
ir linkiu jam ir rinkimų prezi
diumui ištvermės sėkmingai 
atlikti šį svarbų darbą. 

Budėkime! 
Gero Vėjo! ir 
Ad Meliorem! 

v.s. fil. Rimantas Griškelis 
L.S.S. tarybos pirmininkas 

ps. Vitalija Vasaitienė 
L.S.S. tarybos sekretorė 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADOVYBĖS RINKIMŲ 

DARBOTVARKĖ 
2006—2008 M. KADENCIJAI 

1. Pirmijos kvieslys kvie
čia pradėti rinkimus. 

Kvieslys siunčiamas šakų ir 
rajonų vadovams, kurie per šį 
laikotarpį paruošia atit inkamus 
sąrašus visų savo narių, turin
čių teisę dalyvauti rinkimuose. 
Pastaba: sąrašų tikslumas lieka 
šakų ir rajonų vadovų atsa
komybėj, nes prezidiumas ne
turi galimybių sąrašus tikrinti. 
Visi nekvalifikuojantys daly
vauti tur i būti išbraukti iš są
rašų prieš pristatymą rinkimų 
prezidiumui. Sąrašų tvarka: 

• Narys turi būti ne jaunes
nis kaip 18 metų amžiaus. 

• Narys turi būti užsimo
kėjęs L.S.S. nario mokesčius už 
visus trejus šios kadencijos 
metus. 

• Visų vardai , pavardės 
tiksliai surašomos, ypač sesių, 
kurių pavardės pasikeitė per 
kadencijos laikotarpį. 

• Visa dublikacija panai
kinta. Kiekvienas dalyvis įrašo
mas tik vieną kartą į sąrašus. 

Visi sąrašai paruošiami 
Mikrosoft Excel formate ir 
pristatomi CD bei „hard copy" 
prezidiumui. 

2. Prez id iumas p a r u o š i a 
registracijos lapus pagal gau
tus sąrašus ir išsiuntinėja rinki
mų dalyviams iki rugsėjo 15 d. 

Regis trac i jos m e t u , da
lyviai: 

• Pasisako, ar jie žada daly
vauti rinkimuose. 

• Pasisako, kurioje/kuriose 
sueigose dalyvaus t.y.. ASS ir/ar 
brolijos, seserijos. 

• Siūlo kandidatus su kan
didato biografija bei rašytu 
sutikimu kandidatuoti. 

• Pris tato siūlymus atei
nančios tarybos įvertinimui. 

• Pristato prašomą infor
maciją apie save. 

Registracijos lapai su adre

suotais vokais dalyviams Aus
tralijoje, Brazilijoje ir Europoje 
bus siunčiami DHL ar Federal 
Express Courier šių rajonų va
dovams, kurie bus atsakingi 
šiuos vokus išsiuntinėti savo 
rajono dalyviams vietiniu paš
tu. 

Registracijos duomenys 
grąžinami prezidiumui iki 
spalio 15 d. 

3. Prezidiumas paruošia 
balsavimo lapus ir išsiun
tinėja rinkimu dalyviams iki 
l apk r i č io 1 d. 

Balsavimo lapai su adresuo
tais vokais dalyviams Austra
lijoje, Brazilijoje ir Europoje bus 
vėl siunčiami DHL ar Federal 
Express Courier šių rajonų va
dovams, kurie bus atsakingi 
šiuos vokus išsiuntinėti savo 
rajono dalyviams vietiniu paš
tu. 

4. Ba l sav imo lapa i grąži
n a m i p r e z i d i u m u i iki gruo
džio 1 d. 

5. Tarybos, Ga rbės teis
mo ir Kontrolės komisijos 
pirmininkų rinkimu pradžia 
— gruodžio 15 d. 

Šie rinkimai vyksta tik ta
rybos, Garbės teismo ir Kon
trolės komisijos naujai išrinktų 
narių tarpe. Puiki galimybė, 
kad tai bus vykdoma E-paslau-
gomis. 

6. Balsavimo duomenys 
paskelbiami iki gruodžio 31 d. 

Duomenys su adresuotais 
vokais dalyviams Australijoje, 
Brazilijoje ir Europoje bus siun
čiami DHL ar Federal Express 
Courier šių rajonų vadovams, 
kurie bus atsakingi šiuos vokus 
išsiuntinėti savo rajono daly
viams vietiniu paštu. 

7. Rinkimu eiga baigiasi. 
Akivaizdinis tarybos parei

gų perdavimas vyksta pagal 
tarybos narių nuožiūrą. 

Po įžodžio sūnūs sveikina tėvelį. Iš kairės: prityręs skautas \ ytaj 
Kapačinskas, ps. Juo/as Kapačinskas, prityręs itaMfeM HMM 
Kapatinskas R. Aleksiūnienės nuotr 

Nauji skautai vyčiai. Iš kairės: 
Senkevičius, Linas Aleksiūnas. 

Matas Tamošiūnas, Jonas Vaičikonis, Paulius Ambutas, Antanas 
R. Aleksiūnienės nuotr. 

Prityrė satantaj po izodzs 
Siiiūnas. Justinas Bartąsias, 

I K U U S Le ipus , Aleksas 
ietuvninkas. 

MUŠU MALDOS IR MINTYS 
PAMĄSTYMUI 

Būdami skautai ir vykdyda
mi įstatus ir gyvendami skautų 
ideologijos rėmuose, tur ime at
likti ir tarnystę Dievui. Čia yra 
keletą minčių pamąstymui. 

Viešpatie Jėzau, atverk 
m ū s ų š irdis savo buvimui 

mūsų tarpe 
— Viešpatie Jėzau, ištiki

mai laikaisi savo pažado su 
mumis būti ligi pasaulio pabai
gos. Mūsų tarpe esi nuolatos ir 
įvairiais būdais. 

— Viešpatie Jėzau, esi mū
sų tarpe, nes pažadėjai: „Kur du 
ar trys susirenka mano vardu, 
ten ir aš esu". Išmokyk mus vi
suomet Tave savo broliuose at
pažinti ir taip tave sutikti. 

— Viešpatie Jėzau, esi gy
vas savo žodyje, nes pats kalbi 
ir skelbi Gerąją Naujieną, kai 

Šventas i s Rašjas ska i tomas 
Bažnyčioje. Tegul mūsų ausys ir 
mūsų suprat imas atpažįsta Ta
vo balsą ir Tavo kasdienį mo
kymą. 

— Viešpatie Jėzau, esi mū
sų t a r p e savo t a rnuose , j ų 
ta rnyba aukodamas save dabar, 
kaip kadaise save an t kryžiaus 
paaukojai". Atverk mūsų tikėji
mo akis, kad visuomet Tave 
a tpaž in tume tavo kunige , ir 
savo kunigų širdis pripildyk 
savo malone, kad j ie būtų 
panašūs į Tave. 

. Padėk m u m s s u p r a s t i 
— Viešpatie, kar ta is esame 

labai užsiėmę planuodami, kal
bėdami ir užmirš tame susi
kaupt i ir pagalvoti, ką darome 
ir kodėl ta ip darome. Padėk 
m u m s atsileisti ir valandėlę 

sustoti: 
— pusiausvyrą tarp veiks

mo ir poilsio, kalbėjimo ir ati
daus klausymosi, kad būtume 
ramūs ir taikingi — 

— Tavo mintį, tavo vertybių 
sąrangą, Tavo sėkmės supra
timą ir Tavo laiko sąvoką — 

— ką mums sakai kitų 
žodžiais, kasdienio gyvenimo 
ramiomis valandėlėmis, sun
kiais atvejais ir kai viskas 
sklandžiai vyksta — 

— kad ne mes. o Tu esi visos 
išminties ir galybės šaltinis — 

— kad ne viskas vyksta, 
kaip norime ar planuojame ir 
kad tai nebūtinai reiškia nesėk
mę ar klaidą — 

— džiaugsmą ir gyvenimą 
be baimės, kai norim meilingai 
ir paklusniai tave į širdį pri
imame. 

KAS ŽINOTINA APIE KENKĖJUS 
Uodai 

Stovyklaudami diena iš 
dienos susiduriam su uodais. 
„Priešą" reikia pažinti . Š ta i 
keletas uodo savybių. Uodas 
turi sudėtingas akis, kurios yra 
pritaikytos pastebėjimui jų 
aplinkoje tykančių pavojų. Uodą 
sudaro 3 dalys: galva, krūtinė ir 
pilvelis laikymui mūsų iščiulpto 
kraujo. Viršugalvyje yra dvi 
antenos — jutimui ir krypčiai 
nustatyti. Burna panaši į ma
žylį siurbliuką. Turi 6 stiprias 
kojas, o kiekviena koja turi pora 
mažų kabliukų, kad išsilaikytų 
ant aukos ir taip pat kabant 
žemyn galva ant lubų 

Skrendančio uodo sparnai ju
da apie 500-1.000 kartų per se
kundę, o mes girdime dūzgimo 
balsą. Uodai skrenda iki du su pu
se kilometro į valandą greičiu. 

Gyvūnus puola tik patelės ir 
jos minta krauju, kad galėtų 
pamaitinti kiaušinėlius. Uodai 
gali prisisiurbti 4 kar tus dides
nį kraujo kiekį negu ji pati sve
ria. Po pasimaitinimo ir maisto 
virškinimo (2-3) dienų laikotar
pyje patelė į stovintį arba labai 
lėtai tekantį vandenį padeda 
kiaušinėlius. Iš kiaušinėlių vys

tosi lervos, po to lėliukės ir ga
liausiai uodai — puolėjai. Uodų 
patinai minta augalų sultimis. 
Poravimosi metu jie pateles su
randa pagal sparnelių dūzgimą. 

Uodas savo auką suranda 
pagal drėgmę, šilumą, prakaito 
ir k i tus kvapus. 

Niežėjimas ir raudonos odos 
dėmės , a ts i radusios po uodo 
įkandimo — tai yra odos aler
ginė reakcija į proteinus, esan
čius uodo seilėse. Seiles sumaži
na kraujo krešėjimą. Siurb
dama kraują uodo patelė jas 
pastoviai išskiria. 

Suaugęs uodas gyvena nuo 
dviejų iki keturių savaičių. Per 
tą laiką padaro daug žalos. 
Siurbdamos kraują uodo patelės 
perneša įvairias ligas, kaip pvz.: 
maliariją, japonišką encifelitą, 
juodligę, „West Nile" ligą ir 
daug kitų. 

Apsigynimui reikia naudo
t is t am tikslui pagaminta i s 
purškikliais. Jų yra įvairių rū
šių. Teirautis pas vaistininką. 

Nuodingi vorai 
J ų nėra daug. iš jų pažymė

tini „Brovvn Recluse" ir „Black 
Widow". Amerikoje daugiau 

žmonių nukenčia nuo bičių, 
vapsvų, širšių. Vorai kanda tik 
kai juos suerzina ar kai įlenda į 
miegmaišį ir juos prispaudžia. 

„Brovvn Recluse" gyvena 
namukuose ant grindų už sofų. 
tamsiose vietose. įkandus, lieka 
raudonas taškas. 

„Black Widow" vorų kanda 
tik pateles. Įkandimas gali 
praeiti nepastebėtas, bet esant 
daugybei įkandimų, jie iššaukia 
pilvo dalies skausmą, panašų į 
apendicitą. Įkandimo vieta 
netinsta. 
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Kanadoje ir kitur (USD) 
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Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
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$68.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
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• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turim neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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

Center for Health, 
1200 S. York, Emhurst IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

NflDASJ.NEMrCKAS.M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRl DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

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

Uetuviams sutvarkys dantis ui pneinamą kainą. 
Susitanrnu! kabėti anglškai arta lietuviškai. 

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

Chicago, iL 
Tel. 708^22-8260. 

// AUŠROS VARTŲ7„KERNAVES 
TUNTO" STOVYKLA 

Šią vasarą liepos 10 d., 
suvažiavo daugiau kaip 35 
skaučių ir vadovių iš ^Aušros 
Vartų7„Kernavės* tunto pas-
tovyklauti gražiuose Rako miš
kuose. Tenai atvykusias seses 
sutiko pastovyklės viršininkė js. 
Rūta Ozers. Pastovyklė buvo 
pavadinta „Birutės" vardu. 

Dešimt dienų sesės daina
vo, kepė ir virė lauko virtuvėse, 
iškylavo, šoko, stovyklavo lietu
viškoje skautiškoje dvasioje. 
Šios pastovyklės vadovių štabą 
sudarė: s. Rūta Ozers, v.sl. 
Krista Plačaitė, s. Rasa Conk-
lin, v. si. Vanessa Kašelionis 
Sandoval, s. Onutė Gecevičienė, 
v. si. Lina Rauchaitė, v. si. 
Dalia Stropienė, v. si. Rita Ston-
čienė, s. Audra Lintakienė ir v. 
si. Lidija Viktorienė. 

Įsikūrusios sesės pradėjo 
smarkiai dirbti savo progra
mose. Kiekviena paukštyčių 
skiltis pasipuošė savo palapines 
pionerijos darbais. Naujos vyr. 
skautės „mėlynšlipsės" pastatė 
pastovyklei naujus vartus. Se
sės prityrusios skautės suruošė 
lietuvišką „Mergvakari". Sesės 
skautės „geltonšlipsės" išmoko 

skaniai kepti ir virti lauko vir
tuvėse. 

Sesės iškylavo. Sesės skau
tės ir prityrusios skautės plau
kė kanojom. Sesės skautės nak
vojo be palapinių po žvaigž
dėmis. O pačios jauniausios 
paukštytės atsigaivino prie Mi-
chigan ežero. 

Buvo laiko sesėms ir paben
drauti su kitais. Sesės prityru
sios skautės suruošė paukš
tytėm, ūdrytėm, vilkiukams ir 
bebrams naktinį žaidimą, nau
dojant kelio ženklus. Čia sesės 
ir broliai turėjo sekti kelio žen
klus, kurie buvo išdėlioti pas-
tovyklėje. Sesės ir broliai be 
lempučių stebėjo naktinį miško 
gyvenimą. 

Nors stovykla buvo tiktai 10 
dienų, „Aušros Vartų7„Kerna-
vės" tunto sesės daug ką atliko. 
Daug specialybių įsigijo. Daug 
programos atliko. Naujas drau
gystes užmezgė. Nors buvo 
sunku išsiskirstyti, visos žinojo, 
kad vėl pasimatysime sueigose 
Čikagoje ir kitais metais vėl 
sugrįšime į tuos pačius Rako 
miškus. 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 

KAS NAUJO STOVYKLOS VEIKLOJE? 
Po ilgų metų stovyklinio 

gyvenimo, į „Tėvynės didvyrių" 
stovyklą buvo grąžinta trimi
tininko tradicija, prikėlimui mie
gančių skautų arba pranešimui 
apie ateinančius pavojus, kaip: 
uraganai, gaisrai ir kiti. Šioje 
stovykloje trimitininko darbą 
atlieka oro skautas vyt. p.s. fil. 
Aras Lintakas. 

Stovyklos gairę padarė vyr. 
skautės: Audra Brooks ir Alina 
Meilytė. 

Stovyklos gairę suprojekta
vo prityręs skautas Linas Alek

siūnas. Gairėje yra Lietuvos 
vėliava su užrašu „Tėvynės did
vyriai", viduryje ženklo ant vėlia
vos yra Lietuvos herbas — „Vytis". 

Reikia pasidžiaugti laužų 
programomis. J laužų programas 
yra įtraukiama kas nors apie 
Lietuvą, kai kurie papročiai, 
valgių rūšys ir t.t. Ypatingai 
džiugu, gražių dainų pravedi-
mas. Pagarba laužavedžiams. 

Vai lėkite dainos iš jausmų 
nupintos. Neturint muzikanto, 
kaip būdavo praeityje, Fausto 
Strolios ir Viktoro Puodžiūno — 

yra sudaryta dainininkų skiltis. 
Skiltį sudaro Marytė Utz, Lina 
Meilytė, Audra Brooks, Rasa 
Aleksiūnienė, Pupa Strub ir Li
nas Aleksiūnas. 

Jūrų skautai padarė didžiu
lį pagerinimą prie ežero. Atvykę 
savaitgalyje užgrėbstė ežero 
pakrantę. Pripylė daug švaraus 
smėlio. Įrengė vietą šešiems 
automobiliams statyti. Visa 
pakrantė ir „pievelė" labai tvar
kingai atrodo. Ačiū Jums už pa
siaukojantį darbą. 

Stovyklautojas 

mailto:a@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iilinoispain.com


PO ŠĖTONU ŽENKLU? 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

„Keliavo į miestą dvi statinės, 
Viena pilna, kita — tuščia" 

Ezopas , „Pasakėčios" 

Rugpjūčio 27 d. Vilniuje su 
didelėmis iškilmėmis įvyko Lie
tuvos moterų IV suvažiavimas. 
Jį atidarė Vilija Blinkevičiūtė — 
organizacinio komiteto pirmi
ninkė, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė, sveikino prezi
dentas V. Adamkus, Seimo pir
mininkas A. Paulauskas, minis
tras pirmininkas A. M. Bra
zauskas, taip pat sveikinimą 
atsiuntė JAV valstybės sekre
torė C. Rice, EWL prezidentė K. 
Kolthoff. 

Atrodytų, jog suvažiavimui 
buvo rimtai pasirengta — visose 
apskrityse įvyko moterų konfe
rencijos, kuriose, pagal organi
zacinio komiteto rekomendaci
jas, buvo išnagrinėtos šios Lie
tuvos moter ims aktualios 
temos: ekonomika, skurdas, 
sprendimų priėmimas, švieti
mas, mergaitė, sveikata, aplin
ka, kultūra, identiteto savivoka 
ir raiška, smur tas , žmogaus 
teisės, instituciniai mechaniz
mai, finansiniai susitarimai ir 

•visuomenės informavimo prie
monės. Per pusantro mėnesio (!) 
buvo puikiai paruošta ir išleista 
didelio formato knyga „Lietuvos 
moterų pažanga: iššūkiai ir 
realybė, 1990—2005 metai". Jos 
leidimą, taip pat ir patį suva
žiavimą, dosniai parėmė Lie
tuvos Respublikos Vyriausybė, 
skyrusi iš biudžeto 320,000 litų. 
Vilniaus meras A. Zuokas taip 
pat nepagailėjo net 20,000 litų. 
Taip pat prisidėjo ir moterys 
verslininkės. Susidarė įspūdin
ga suma, todėl buvo keista ste
bėti, kai ne viena moteris ste
bėjosi, kur pradingo tie pinigai, 

jeigu delegatėms netgi kavos 
pritrūko... 

Stebint suvažiavimo darbą 
ir sklaidant knygos puslapius, 
kyla nuoširdus gailestis, kad 
pačios opiausios Lietuvos visuo
menei problemos liko nė kiek 
nepaliestos — tautos moralė, jos 
likimas ir sparčiai gilėjanti tau
tos degradacija, tikėjimas ir 
religija. Net Seimo narei V. 
Abramikienei nebuvo leista pa
siūlyti rezoliucijos projekto 
g imstamumo ir demografijos 
klausimais . Nei knygoje, nei 
suvažiavime nerasta vietos Die
vo vardui — jis čia nebuvo 
įsileistas. Tik vienoje knygos 
vietoje, kalbant prieš Kazokiš
kių sąvartyno statybą, paminė
ta, kad protesto ženklan pas
ta ty t i ir pašventinti ke tur i 
kryžiai ir koplytstulpis. Šiaip 
pati knyga atrodo įspūdingai — 
geras popierius, nemaža len
telių, diagramų, geras redakci
nis darbas. 

Nors žmogaus teisės ir 
nagrinėtos, tačiau tai daryta, 
tik lyginant jas su vyrų tei
sėmis, nurodant, kad moterys 
gauna mažesnį atlyginimą negu 
vyrai, teisėmis, nurodant, jog 
šiaip jau Lietuvoje gyventi gera. 
Tuo t a rpu žmogaus teisės 
įstatymo požiūriu liko bemaž 
nepaliestos. Tik prabėgšmiais 
užsiminta apie Konstitucijos 
garantuojamą teisę laisvai pa
sirinkti darbą bei verslą, gauti 
teisingą apmokėjimą už darbą ir 
socialinę apsaugą, tačiau net 
nemėginta paliesti darbdavių 
sauvalės, kuri praktiškai įtei
sinta Lietuvos Darbo kodekse ir 
kuri vienodai skaudžiai paliečia 
ne tik Lietuvos moteris, bet ir 
vyrus, ir šeimas, ir vaikus. 

Labai gaila, kad didelis ir 
nuoširdus daugelio moterų dar
bas buvo išeikvotas plikai pro
pagandai. Tačiau, turint galvo

je, kad suvažiavimo organiza
ciniam komitetui vadovavo Vy
riausybės narė, ir reikėjo tikė
tis, kad tai bus tik valdiškas 
renginys, sk i r tas pademon
struoti, jog valdžia neva rū
pinasi Lietuvos moterimis, kad 
tai bus puiki proga užsire
komenduoti naujosioms kandi
datėms artėjančiuose rinki
muose į savivaldybių tarybas. 

Deja, buvo ir daugiau progų 
apgailestauti, kad suvažiavimas 
nukrypo ne į tas vėžes. Nebuvo 
parodyta pakankamai pagarbos 
Lietuvos prezidentui V. Adam
kui, nebuvo skir ta vietos jo 
sveikinimui paruoštoje knygoje, 
nors A. Brazausko sveikinimas į 
ją įdėtas. Buvo akivaizdu, kad 
„svetimi" nelabai pageidaujami. 

Nejauku buvo ir be lietuviš
kos trispalvės (jos nebuvo netgi 
ant pirmininkaujančių stalelio), 
nesmagu, kad nebuvo leista 
jokių diskusijų, nebuvo jokios 
kalbos apie tautiškumą, pilie
tiškumą, patriotizmą. Visa tai 
liko už durų, tautinių ir patrio
tinių moterų organizacijų ats
tovės tik stebėtojų teisėmis 
galėjo klausytis valdiškų kalbų 
ir džiaugtis ant visų sienų di
džiausiomis raidėmis išrašytais 
skelbimais, kad suvažiavimą 
globoja Algirdas Brazauskas ir 
Kristina Brazauskienė. Baž
nyčios atstovai nedalyvavo net 
stebėtojų teisėmis — buvo leista 
suprasti, kad jie bus nepagei
daujami. Apmaudu, kad net 
1.200 moterų liko lauke, —joms 
reikėjo tenkint is Gedimino 
prospekte suruošta niekučių 
muge, Kretingos delegates taip 
ir „posėdžiavo" ištisą dieną ant 
kojų lauke, o po suvažiavimo va
žiavo namo it musę kandusios. 

Ne vieną dalyvę stebino ir 
suvažiavimo emblema — aps
kritimas su septyniais ugnies 
liežuviais ir aštuntojo vietoje 

esantis kryžius. Lietuvių liau
dies mene apskritimas su spin
dul ia is dievdirbių papras ta i 
būdavo ta lp inamas kryžiaus 
centre, o suvažiavimo emblemo
je jis yra patalpintas apskritimo 
apačioje, apverstas. Kaip žino
ma, apverstą kryžių savo ženklu 
yra pasirinkę satanistų organi
zacijos. Tenka tik stebėtis, kad 
tokį keis tą simbolį pasirinko 
Lietuvos moterys savo suva
žiavimui. Kalbama, jog tai esan
ti moterų tarptautinių organi
zacijų emblema. Deja, tarp su
važiavimo delegačių neatsirado 
nė vienos moters, kuri būtų 
pakėlusi balsą prieš šį simbolį. 
Ar jos nesuprato, kas tai per 
simbolis, ar bijojo pasakyti savo 
nuomonę? 

Sudėjus viską į krūvą, per
šasi išvada, jog Kristinos ir 
Algirdo Brazausko globoto IV 
Lietuvos moterų suvažiavimo 
delegatės norėtų matyti Lietuvą 
ne kaip lietuvių tautos atkurtą 
ir toliau puoselėjamą valstybę, o 
kaip Europos provinciją, globa
lios pasaulio santvarkos sraig
telį. Tokį, koks jau buvo, kai 
sovietmečio himne buvo gie
dama — „tarp lygių lygi ir lais
va, brangi tarybų Lietuva". Tokį 
įspūdį tik sustiprina sovietinių 
laikų tradicijomis „ūkinio akty
vo" dvasia įvykęs suvažiavimas. 

Gaila, kad tiek mokėtojų 
pinigų išleista tuščiai. Suva
ž iavimas t ikra i neatspindėjo 
Lietuvos moterų nuomonių 
įvairovės. Už durų palikęs tau
tos lūkesčius ir viltis, atmetęs 
visa, kas brangiausia — Dievą, 
t au t i škumą, pilietiškumą, tė
vynės meilę, IV Lietuvos moterų 
suvaž iav imas išliks istorijoje 
kaip bergždžias triūsas nežinia 
kieno labui nudirbtas , kaip 
apgaulė, po Šėtono ženklu iš
sikerojusi. Deja... 
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M O K I N I O KREPŠELIS PILNES, 
DIDĖS IR MOKYTOJŲ A T L Y G I N I M A I 

KĘSTUTIS PRAIMCKEVICIUS 

P a s a i p i r m o k ė l i a m s 

Prabėgo paskutinė vasaros 
savaitė ir Lietuvos miestų, 
miestelių gatvės vėl aidėjo, 
klegėjo nuo nerūpestingo vaikų 
ir jaunimo šurmulio. Į mokyklų 
suolus rugsėjo 1-ąją susėdo dau
giau nei pusė milijono mokinių, 
iš jų beveik 36,000 pirmokėlių. 
Beje, šių mažųjų šalies piliečių 
laukia staigmena — jiems bus 
įteikti Švietimo ir mokslo mi
nisterijos iniciatyva pagaminti 
Pirmoko pasai... 

Iš ministerijos taip pat suži
nojome dar keletą džiugių nau
jienų. Pasak švietimo ir mokslo 
ministro Remigijaus Motuzo, 
artėjantys mokslo metai bus jau 
kur kas turt ingesni bendrojo 
lavinimo mokykloms. Jaunimo 
bei moksleivių ugdymui skirtas 
Mokinio krepšelis nuo rugsėjo 
1-osios padijo bevei 100 litų ir 
siekė 1,802 Lt. 

„Malonu, kad pagaliau ga
lime realiai pradėti įgyvendinti 
ilgalaikę mokytojų atlyginimų 
didinimo programą. Nuo rug
sėjo 1 d. mokytojai gaus kelias-
dešimčia, o mokyklų vadovai — 
iki 300-500 litų didesnius atly
ginimus. J i s priklausys nuo pe
dagogų kvalifikacijos, pasirink
tos darbinės veiklos ir kt. Mo
kytojų atlyginimų augimas tę
sis iki 2012 m. Jau 2009 m. pe
dagogų alga bus didesnė puse 
tūkstančio litų, nepriklausomai 
nuo bazinės mėnesinės algos 
didinimo", — sakė R. Motuzas. 

Naujųjų mokslo metų pra
džioje daugelis mokyklų bus 
aprūpintos naujais mokykli
niais baldais. Modernius mo

kyklinius suolus, stalus gaus 
1.000 klasių tų pagrindinių 
mokyklų, kurios dalyvauja mo
kyklų tobulinimo programoje. 
Valstybė šiam tikslui skyrė per 
6 milijonus litų. 

Vadovėl iai b u s 
n e m o k a m i 

Lietuvoje kasmet vis dides
nis dėmesys skiriamas mokyklų 
atnaujinimui. Šį rudenį duris 
atvers 19 atnaujintų švietimo 
įstaigų, jų remontui skirta apie 
64 milijonus litų. „Šiais mokslo 
metais duris atvers ir viena 
nauja, moderniai pastatyta mo
kykla Vilniaus rajone. Turge
liuose. Pagaliau po ilgai užsitę
susios 'amžiaus statybos' į šią 
mokyklą susirinks maždaug 
pustrečio šimto moksleivių. Jie 
čia bus mokomi valstybine 
lietuvių kalba, be to, ši mokyk
la, tikimės, bus viena iš lietuvy
bės židinių šiame atokiame 
kampelyje", — pasidžiaugė R. 
Motuzas. 

Švietimo ir mokslo minis
terija dar sykį primena tėvams 
ir jų vaikams neskubėti pirkti 
vadovėlių. Pasak R. Motuzo. 
I-X klasių mokiniai bus jais 
aprūpinti nemokamai. Daugu
mą vadovėlių nemokamai galės 
įsigyti ir baigiamųjų XI-XII 
klasių moksleiviai. Tiesa, jiems 
gali prireikti nusipirkt tik re
čiau naudojamus pasirenka
mųjų dalykų vadovėlius. Pagal 
mokyklų aprūpinimo vadovė
liais tvarką, juos užsako ir 
nuperka mokyklos, bet ne mo
kinių tėvai. Vadovėlius iki rug
pjūčio 30 dienos į mokyklas 
pristatė pačios leidyklos, todėl 
jie yra pigesni nei knygynuose. 

S ieks d r a u g y s t ė s i r 
t a r p u s a v i o s u p r a t i m o 

Nors mokyklų aprūpinimas 
ir gerėja, tačiau ne mažiau 
svarbus ir k i tas t ikslas — 
draugiška, demokratiška aplin
ka, geranoriški ir darnūs tar
pusavio ryšiai mokykloje. Švie
timo ir mokslo ministerija kartu 
su Lietuvos moksleivių sąjunga 
ir Lietuvos mokinių parlamentu 
šiuos mokslo metus skelbia 
„Draugiškos mokyklos metais" 
ir rengia projektą „Draugiška 
mokykla". R. Motuzo teigimu, 
esminis šio projekto tikslas — 
skatinti mokyklas kurti drau
gišką klimatą, pagarbius mo
kinių ir mokytojų, ta ip pat 
mokyklos bendruomenės narių 
santykius. 

Vienas iš šios idėjos inicia
torių — Lietuvos mokinių par
lamento atstovas Antonas Ni

kit inas sakė, jog projekto orga
nizatoriai ir vykdytojai numato 
daug įvairių smagių ir turi
ningų priemonių. Pirmąją nau
jųjų mokslo metų dieną vyko 
akcija „Mokyklon? Pakeliui!" — 
ja siekiama stengtis į mokyklas 
sugrąžint i nesimokančius ar 
pamokas praleidinėjančius vai
kus. 

„Svarbu ne tik pritraukti 
mokinius į mokyklas, bet ir 
sukurt i jose tokią aplinką, kad 
visi čia jaus tųs i saugūs ir 
laimingi . Moksleiviai rengs 
sutiktuves naujokams, diskusi
jas su mokyklų vadovais, moky
tojais bei tėvais apie mokyklą, 
ki tus aktualius kasdienius rei
kalus. Daugumas mokinių nori, 
kad santykiai mokykloje būtų 
demokrat išk i , harmoningi ir 
paga rbūs vieni kitiems", — 
teigė A. Nikitinas. 

UZ SAULES SISTEMOS 
RIBŲ 

NASA visiems norintiems 
suteiks galimybę nusiųsti savo 
autografus už Saulės sistemos 
ribų. Diską su vardais nu
skaidrins zondas _New Ho-
rizons", siunčiamas į Plutoną 
kitų metų sausi. Norint tapti 
eksperimento dalyviais, pakan
ka iki rugsėjo 15 dienos užsire
gistruoti projekto tinklalapyje 
adresu: 

http://pluto.jhuapl.edu/ 
Numatoma, kad 2007 me

tais zondo judėjimas pagreitės 
veikiant Jupi ter iu i ir pačią 
tolimiausią Saulės sistemos 
planetą pasieks po aštuonerių 
metų. Nufotografavęs Plutoną 

ir jo palydovą Charoną, kosmi
nis apara tas pereis per Koiperio 
kometoidų juostą ir visiems 
laikams paliks Saulės sistemą. 

Panašią kelionę jau atliko 
apara ta i „Pioneer" ir „Voyager", 
paleisti praėjusio amžiaus aš
tuntajame dešimtmetyje. Šįmet 
sukanka 75 metai, kai buvo 
a t ras tas Plutonas — devintoji 
Saulės sistemos planeta. Tai 
toliausiai nuo Saulės skriejanti 
ir mažiausia šios sistemos pla
neta, pavadinta romėnų mitolo
gijos požemio dievo vardu. 1930 
meta i s Plutoną at rado ame
rikiečių astronomas Klydę 
Tombaugh. (Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

jiems visos „darbo dienos / / 

Prieš porą dienų Amerika šventė pas
kutinę vasaros pabaigos šventę, paradok
siškai pavadintą Darbo diena. Trijų die

nų savaitgalis visiems buvo maloni atgaiva 
prieš vel pasineriant į rudenį — kasdieninius 
darbus, naujus mokslo metus... 

Šiame kraš te gyvenantiems lietuviams 
Darbo diena yra tarytum vartai į naują veiklos 
sezoną. Ir tai ne vien Čikagoje bei apylinkėse, 
kur kas mėnesį „Drauge" spausdinamas „Ren
ginių kalendorius" tampa labiausiai skaitoma 
skiltimi, organizacijoms besistengiant surasti 
„laisvą" šeštadienį ar sekmadienį, kad savam 
renginiui tektų daugiau publikos. 

Pasipila kvietimai į koncertus, parodas, 
pietus bei kitokius renginius. Didžioji jų dalis 
skirta kilniam tikslui: atskaičiavus išlaidas, 
likusiais pinigais bus paremta lietuviška veik
la, spauda, vargstantys Lietuvoje. Visgi mūsų 
publika pradeda murmėti, kad renginių per 
daug: jeigu visur dalyvautum, neliktų savait
galiais nei valandėlės laiko sau... Be abejo, 
kiekvienas turime teisę pasirinkti, kur dalyvau
ti, kur ne. Kiekvieno ir pirmumai skirtingi, bet 
būtų nepateisinama, jeigu „dėl per didelio pa
sirinkimo", aplamai atsisakytume kur nors da
lyvauti. 

Praėjus amerikietiškai Darbo šventei, skir
tai pagerbti visus dirbančiuosius, verta stab
telėti ir ties mūsų darbštuoliais, tempiančiais 
sunkų lietuviškos veiklos vežimą. Dalyvau
dami sėkmingame renginyje, nepagalvojame 
apie tuos, kurie padėjo daug darbo, kad viskas 
vyktų sklandžiai ir susirinkusieji jaus tųs i 
patenkinti. Žinoma, jeigu renginys ne visai pa
vyksta, tuomet jo ruošėjams negailima kri
tikos... 

Šį savaitgalį daug lietuviškųjų mokyklų 
pradės mokslo metus. Nors nemaža mokinių 
dalis į pamokas rinksis nenoromis, bet mokyto
jai joms visą vasarą ruošėsi — ne vienas net 
savaitę praleido pasitobulinimo kursuose Dai
navoje. Su kokia pagarba ir padėka turėtume 
minėti lietuviškosios mokyklos mokytojo vardą! 
Tai jo (dažniau —jos) dėka šimtų šimtai mūsų 

atžalų šiandien skaito, rašo, kalba lietuviškai, 
negeda juos ir Lietuvai parodyti. 

Jeigu kalbame apie „lietuviškų dirvonų 
purentojus", kaip galime neprisiminti chorų, 
ansamblių vadovų, žinoma, ir choristų, kurie 
daug laisvalaikio valandų atiduoda lietuviškai 
dainai! Ateinančią vasarą Čikagoje ruošiama 
didžioji Dainų šventė (kaip tų švenčių pasiil
gome!), tad šiems dainos entuziastam darbo per 
akis. Nėra abejonės, kad jų pastangos bus įver
tinamos ir publikos nereikės „su pyragu pra
šyti" į tos šventės renginius. 

Jau rugpjūčio pabaigoje matėme skelbimus, 
kad naują veiklos sezoną pradeda ir tautinių 
šokių grupės, kai kurios gyvuojančios daug 
dešimtmečių, kai kurios naujokės. Jų vadovai, 
mokytojai, o taip pat ir šokėjai, gražiausiomis 
raidėmis įrašytini į mūsų lietuviškos kultūros 
puoselėtojų, darbuotojų sąrašus. Jiems ne tik 
Darbo šventės proga, bet kasdien turėtume 
jausti padėką. 

Pasibaigė vasaros stovyklos, iš jų grįžo atei
tininkai, skautai... Kiek tenka girdėti, šieme
tinės stovyklos buvo sėkmingos — ir įgyvendin
tais siekiais, ir dalyvių skaičiumi. Šių organi
zacijų vadovybei ir visiems, prisidėjusiems prie 
ruošos darbų, tai teikia pasitenkinimą, padeda 
pamiršti rūpesčius bei darbus, kuriuos reikėjo 
atlikt, prieš sus i renkant stovyklautojams. 
Kiekviena stovykloje praleista savaitė mūsų 
vaikams bei jaunuoliams yra tikri lietuviškumo 
vitaminai, tad tarkime ačiū visiems, dėjusiems 
pastangas, kad tos stovyklos įvyktų. 

Šiam mėnesiui krypstant į pabaigą, Det
roite susirinks JAV LB XVII Taryba trečiajai 
savo sesijai. Tai didieji mūsų lietuviškųjų darbų 
varikliai, kurių veikla apima kone visas lietu
viško gyvenimo sritis. Suvažiavimo programa 
jau skelbiama lietuviškoje žiniasklaidoje. Ma
tome, kiek daug dėmesio ir pastangų skirta, 
kad tas suvažiavimas būtų našus ir prasmin
gas, tad linkime jam geriausios sėkmės. 

O visiems, besidarbuojantiems lietuviškos 
veiklos baruose — ačiū! 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.2 

Mes Rusijoje, geriau sakant — buvusioje So
vietų Sąjungoje, jau ketvirtą kartą, kartais tik 
trumpai, vos t rumpam sustojant Maskvoje ar bu
vusiame Leningrade, kad gautume leidimą į 
okupuotą Lietuvą įsmukti, o kartais ir ilgiau pa-
klajojant po jos kitas platybes bei tolimas žemes. 
Šį kartą ne taip jau toli: Sankt Peterburg, 
Maskva ir Kijev, visi trys miestai — buvusios Ru
sijos sostinės. 

Buvom po Rusiją važinėje autobusais, trau
kiniais, automobiliais, skraidę lėktuvais, bet dar 
niekada — laivu. Todėl šį kartą ir pasirinkome 
pagrindinį maršrutą laivu — nuo Sankt Peter
burg iki pat Maskvos. Kuris skaitytojas gali tuo 
suabejoti — laivu? Bet juk ten nėra didelių upių. 
tik neblogas plentas tarp Sankt Peterburg ir 
Maskvos ir dar — vienvėžis geležinkelis. Vandens 
kelio ten nėra. Ir mes taip manėme, bet. pasirodo, 
yra . Išsitieskite Rusijos smulkų žemėlapį ir 
pamatysite. Nevos upė. Ladogos ežeras, Sver upė, 
Onegos ežeras, Volgos-Baltijos jūros kanalas, 
Beloję ežeras. Šėkšnos upė, Rybinsko kanalas. 
Volga, ir pagaliau Maskvos kanalu — tiesiai į 
Maskvos š iaur inę prieplauką. Jei t ikit , — 
skaitykit toliau. 

Pirmieji ž ingsn ia i 

Kelionė iš Amerikos, kaip ir visos, prasidėjo 
skrydžiu iš Čikagos, kuri. po trumpo sustojimo 
Frankfurt, baigėsi Sankt Peterburg. Buvom 
truputį sunerimę, kai sužinojom, kad mūsų lėk
tuvą valdys pilotė moteris. Be reikalo, nes lėktu
vas Frankfurt nusileido dar švelniau, negu vyrai 
tai sugeba padaryti. Tik keista, kad kai jau bu
vom ant žemes, televizoriaus ekranas rodė, kad 
mes dar esam 300 pėdų aukštyje. Pastebėjau, kad 
vietoj įprasto vokiško žodžio „Auskunft" matėme 
anglišką „Information". Pasų kontrolė ir praėji
mas pro muitinę Sank Peterburg visiškai be prob
lemų, netoks, koks būdavo anais sovietų laikais 
Antra vertus, neatsimenu, kiek tada mokėdavom 
už vizą, jei iš viso toks mokestis buvo, bet už tai 
dabar kaip pasikeitė' Keliaudami po Vakaru 
Europą, atpratome nuo vizų reikalavimo, o čia 
jau ne — vizos įvažiuoti į Rusiją mums kainavo 
250 dol., o ukrainiečiai gudresni, jie pareikalavo 
net 295 dolerių! Skųstis del to negražu, nes apie 

tas kainas žinojome, dar prieš paliekant namus. 
Kaip sakoma, įpuolęs į duobę — sausas nekelsi. 

Iš Pulkov vardo oro uosto į gražuolį Sankt 
Peterburg miestą? Taip ir ne. Mus apnakvyndino 
ne kokiame miesto viešbutyje, bet laive, kuriuo 
po penkių dienų turėjome išplaukti Maskvos link. 
Laivų prieplauka (Rečnoj vokzal) Nevos upėje, 
bet gana toli nuo miesto centro, kuris pasiekia
mas arba kasdien ekskursijos vadovų parūpina
mu autobusu, arba požeminiu traukiniu (metro), 
kurio artimiausią stotelę pasiekti irgi reikia apie 
15 minučių trunkančio žygio. O ir stotelės pava
dinimas lyg mums kaip tyčia par inktas : 
„Proletarskaja". ir dar su iškaba: „Rossija — stra-
na vozmožnostej" (Rusija — galimybių šalis). Įsė
dus į traukinį, miesto centrą gali pasiekti per 
maždaug 20 minučių. Netrukus pripratom prie 
tvarkos ir metro naudojomės kaip seni peter-
burgiečiai. 

Bus d a u g i a u . 

idus Sankt Peteri 

http://pluto.jhuapl.edu/
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Imimsiniairai 

AR REIKĖS LIETUVOS BAŽNYČIAI 
SURENGTI ATSKIRA MINĖJIMĄ: ? 

Kardinolas Audris J. Bač-
kis, da lyvaudamas Lietuvos 
vardo minėjimo tūkstantmečio 
komiteto posėdyje š.m. rugpjū
čio 26 d., atskleidė labai nema
lonų katalikų visuomenei faktą: 
Lietuvos Vyriausybė planuoja 
nepaminėti Lietuvos Bažnyčios, 
lyg tai per praėjusį tūkstant
metį Lietuvos Bažnyčia neegzis
tavo. 

Perskaitęs tą žinią, pagal
vojau, kiek pastangų rodoma 
susigrąžinti iš užsienio „praras
tus protus", o čia matome, koks 
nepaprastas ,.protingumas" iš
šauks (reikia tikėti) katalikų 
reakciją ne tik Lietuvoje, bet 
tarp užsienyje gyvenančių mū
sų tautiečių. 

Kard. A. J. Bačkis teisingai 
teigia ir įrodo, kad arkivysku
pas Brunonas buvo nužudytas 
Lietuvoje pačiais anksčiausiais 
amžiais. Šį faktą paremia iš
likusiais dokumentais. Šių do
kumentų au tor ius , ta ip pat 
vienuolis, apaštalavęs to meto 
Lietuvoje, iš pasigailėjimo buvo 
lietuvių paleistas, kadangi tu
rėjęs silpnas akis, teigia, kad 
vyskupas Brunonas buvo nužu
dytas „Li tau" žemėje. Todėl 
Lietuvos vardas Vakarų Euro
poje buvo paminėtas 1009 me
tais. Nesvarbu, ar kunigaikštis 
Net imeras buvo lietuvis, ar 
prūsas, bet svarbu, kad šis tra
giškas įvykis atsi t iko būtent 
Lietuvoje. 

Tą patį tvirtina ir istorikas 
E. Gudavičius (žr. Vydūno fondo 
išleistame „Lietuvos istorijos" I 
tome, 28 psl.). Tą patį tvirtina ir 
Pažaislio vienuolyne esančios 
freskos, ypač „Netimero krikš
tas" ir vysk. „Brunono nužudy
mas". (Atrodo, kad Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės kanc
leris Kristupas Zigmantas Pa
cas, Pažaislio vienuolyno funda
torius, baigęs mokslus Romoje, 
Italijoje, daugiau žinojo apie 
Lietuvos krašto pradžią negu 
mes!) 

Lietuvos Vyriausybės nuta
rimai neįtraukti Pažaislio vie
nuolyno į Lietuvos tūkstant
mečio minėjimo programą ir 
Lietuvos Bažnyčią —jos istoriją 
— apskritai išjungti iš minėji
mo, kelia didelį rūpestį ir neri
mą Lietuvos žmonėms. 

Jeigu yra išmetami istori
niai faktai ir dokumentinė me
džiaga, kokiu pagrindu šis mi
nėjimas vyks? Ar remsis tik 
gandais? 

Kard. A. J. Bačkis teisingai 
sakė: Tūkstantmečio programo
je neliko bažnyčios" (žr. „Drau
go" pirmą psl. š.m. rugpjūčio 27 
d.). O Lietuva, Marijos žeme, 
sugrąžink protus tiems valdi
ninkams, kurie bando iš Lie
tuvos tūkstantmečio minėjimo 
padaryti pajuoką ir gėdą savo 
tautai! 

Algis Liepinai t is 
Chicago, IL 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

PER DAUG PRODUKTŲ? 
Kai kurie mūsų skaitytojai 

( t iesa, skaitytojos) nusiskun
džia, kad receptai per sunkūs: 
reikia visokių prieskonių ir pro
duktų, kodei neapsieinama su 
mažiau? 

Žinoma, jeigu kiekvieną 
kartą. nGrint pamėginti naują 
receptą, reikia skubėti į parduo
tuvę, viskas atrodo komplikuo
ta , tiesiog neapsimoka net 
bandyti... Tačiau, rodos, kiek
vienoje virtuvėje turėtume tu
rėti įvairių prieskonių, pvz.: 

karčiųjų; p i p i r ų (black 
pepper) ir jiems malti malūnėlį, 
nes šviežiai malt i pipirai 
visuomet tur i geriausią aro
matą ir skonį (malti pipirai, net 
buteliukuose ar dėžutėse, grei
ta i p ra randa savo gerąsias 
ypatybes); 

g a r s t y č i ų (mustard) mil
telių: 

d ž i o v i n t o i m b i e r o mil
telių (ground ginger); taip pat 
šviežio imbiero šaknies, kuri 
platmasiniame maišelyje arba 
gerai uždengtame stiklainyje 
šaldytuve nesuges kelias savai
tes); 

d ž iov in to baz i l i ko basil); 
d ž i o v i n t u č i o b r e l i u 

(thyme); 
d ž i o v i n t o r a u d o n ė l i o 

(oregano); 
kvapn ių jų p i p i r ų (vvhole 

alspice); 
l a u r o l a p e l i ų (bay arba 

laurel leaves); 
ke l i s m u s k a t o 'nutmeg) 

r iešutus ir jiems tarkuoti smul
kią tarkutę (žinoma, muskatą 
galima sutarkuoti ir paprasta 
tarka). 

Nepatart ina laikyti džiovin
tų petražolių, nes jos neturi nei 
kvapo, nei skonio. Verčiau pirk
ti šviežias, nuplauti , nusausin
ti, sudėti i plastmasinį maišelį 
ir jos šaldytuve išsilaikys apie 
savaitę ar ilgiau. 

KAS YRA CELIBATAS 
Priesaika yra priesaika, 

celibatas yra celibatas. 
Per radiją kelintą kartą 

girdžiu kunigą aiškinant, kad 
celibatas taikomas ir šeimai. 
Bet tai netiesa. Lotyniškas žo
dis „celibat", išvertus į lietuvių 
kalbą, reiškia viengungis, „celi
bate" — vienišius. 

Kunigai duoda priesaiką 
laikytis viengungiško gyveni
mo, o sutuoktiniai duoda prie
saiką būti ištikimi vienas 
kitam. Vedęs vyras nėra vien
gungis, jis turi žmoną ir vaikus. 

Gamtos reikalavimą vien
gungiams vyrams neįmanoma 
sutramdyti, todėl kunigai daug 
dažniau savo celibatos prie
saiką sulaužo, nei vedę vyrai. 

Ona Matūzai tė 
Chicago, IL 

BŪTINA ATKREIPTI 
DĖMESJ 

Perskaitęs paskutinį Va
sario 16-osios gimnazijos pra
nešimą, turiu atkreipti dėmesį į 
klaidinančius teiginius, kurių 
skelbėjas nepanoro net savo 
skelbimo pasirašyti (straipsnis 
pasirašytas „V. 16- gim. info"). 
Beje, pranešimuose, kuriuose 
tvirtinami dalykai, galintys pa
kenkti kito žmogaus reputaci
j a i , įprasta matyti bent jau 
autoriaus vardą, o ne slapy
vardį. Tačiau gimnazijos vado
vų nenoras prisiimti atsako
mybės už savo žodžius nestebi
na , prisimenant, kiek per pa
skutinius metus jau prirašyta 
klaidinančių teiginių ir neteisy
bių apie mane, Darių Udrį, 
Vingaudą Damijonaitį ir kitus, 
kuriems rūpi vienintelės. Vaka-

Visus sausus prieskonius 
reikia laikyti vėsioje, tamsioje 
vietoje, pvz., spintelėje, kiek 
galima toliau nuo viryklės ir 
orkaitės. Panaudojus kurį prie
skonį, indelį tvirtai uždaryti — 
prieskoniai ilgiausiai būna 
švieži tamsaus stiklo indeliuo
se. Jokiu būdu jų nelaikyti 
popieriniuose maišeliuose ar 
kartoninėse dėžutėse. Jeigu yra 
vietos šaldytuve, prieskonius 
galima jame laikyti. 

Žinoma, virtuvėje neįmano
ma apsieiti be svogūnų ir čes
nakų. Svogūnų nepatariama 
laikyti šaldytuve, bet patarimų 
ne visuomet reikia klausyti: iš 
patirties žinau, kad svogūnams 
šaldytuve visai „gerai", jeigu jie 
sausi ir laikomi plastmasiniame 
maišelyje. Beje, jeigu svogūnai 
pradeda „pasenti", reikia juos 
nulupt i , sukapoti arba su
pjaustyti ir sušaldyti (dėti į 
dvigubą plastmasinį maišelį, 
kad nesijaustų kvapo), o paskui 
vartoti kaip šviežius įvairiuose 
patiekaluose. 

Česnaką išlaikyti dar leng
viau: nulupti, išskirstyti skil
telėmis, sudėti į tvirtai užda
romą stiklainį ir užpilti aliejumi 
(galima ir alyvų ar paprastu) — 
taip paruoštas česnakas išsi
laikys kone pusmetį. Beje, ne 
t ik česnako skiltelės, bet ir 
aliejus labai tinka salotų užpi
lams, padažams, įvairiems mė
sos patiekalams. 

Dar virtuves spintelėse ver
ta turėti sultinio kubelių arba 
kristaliukų — tiek jautienos, 
tiek vištienos, tiek ir be mėsos, 
vien daržovių. 

Na, o jeigu dar buteliukas 
sojos padažo (soy sauce), teriaki 
padažo, Vvorchestershire pada
žo ir pomidorų (ketehup) pa
dažo — tai ir visa gero virėjo 
„ginkluotė" Kadangi visų šių 
prieskonių ir produktų papras-

ruose veikiančios, lietuviškos 
gimnazijos ateitis, ir kritiškai 
vertina dabartinę jos vadovybę 
ir kryptį. 

Vokietijos katalikų atstovą 
Vasario 16—osios gimnazijos 
kuratorijoje skiria ne prel. E. 
Putrimas, o Vokietijos katalikų 
sielovados vadovas. Šias parei
gas man pavedė ir neatšaukė 
Vokietijos vyskupų konferenci
jos 14-oji komisija (prel. Put
rimas yra Lietuvos, o ne Vokie
tijos vyskupų delegatas). Gim
nazijos kuratorijos statuto 8 
straipsnio 4 psl. suteikia Vo
kietijos katalikų sielovados 
vadovui teisę skirti katalikų 
atstovą kuratorijon. Prel. Put
rimas, neigdamas D. Udrio įga
liojimus, peržengia savo kom
petenciją, ir tvirtinimai, kad jis 
gali D. Udrį atšaukti iš kura
torijos, neatitinka nei Bažny
čios teisės, nei Vokietijos Vasa
rio 16 gimnazijos statuto, nei 
Vokietijos įstatymų. 

Šiuos dalykus atspindi ir 
faktas, jog gimnazijos kuratori-
ja D. Udriui nedrįso neleisti 
dalyvauti šių metų gegužės 
mėnesį vykusiame kuratorijos 
posėdyje, nors jau nuo 2004-ųjų 
metų lapkričio mėnesio tvirti
na, kad jis nėra kuratorijos 
narys. Vokietijos įstatymų jie 
dar pribijo. 

Kun. Alfonsas Kelmelis 
Vokietijos lietuvių katalikų 

sielovados vadovas 

Redakci jos pas t aba . Va
sario 16-osios gimnazijos žinu
tes, straipsnius ir kitą informa
ciją visuomet atsiunčia jos di
rektorius Andrius Šmitas, ir vi
suomet toji medžiaga pasira
šoma kaip „Vasario 16 gimna
zijos informacija". Redakcijai 
gerai žinoma, kas medžiagą 
siunčia ir ja pasitikima, todėl 

t a i vartojame nedidelius kie
kius, jų pakaks ilgam laikui. Vis
gi džiovintus prieskonius pata
riama bent kartą per metus at
naujinti: nors senieji ir nėra vi
siškai suvartoti, jie, be abejo, bus 
praradę nemažai savo kvapo. 

Kalakuto vyniot iniai 
8 žalios kalakuto krūtinės 

riekutės (plonos) 
S plonos kalakutinio „kum

pio" riekutės 
8 sumažinto riebumo švei

cariško ar kitokio sūrio riekutės 
1 šaukštas Dijon garstyčių 
7 šaukštai baltos duonos 

džiūvėsėlių 
1/2 šaukštelio druskos (arba 

mažiau) 
1/4 šaukštelio maltu pipirų 
1/8 šaukštelio paprikos mil

telių 
3 šaukštai sumažinto riebu

mo majonezo 
Kalakutienos riekutes pa

daužyti, kad pasidarytų maž
daug 1/8 colio storumo, ant 
kiekvienos uždėti riekutę ka
lakutienos „kumpio", riekutę 
sūrio, viršų patepti garsty
čiomis, suvynioti \ tvirtą volelį 
ir persmeigti mediniu dantų 
krapštuku, kad neatsivyniotų. 

Dubenėlyje sumaišyti duo
nos džiūvėsėlius, papriką, pi
pirus ir druską. Kiekvieną ka
lakutienos vyniotinį iš visų 
pusių aptepti majonezu ir pavo-
lioti į paruoštus trupinėlius. 

Vyniotinius išdėlioti ant 
aliejumi išpurkštos ar pateptos 
skardos ir kepti — neuždengtus 
— iki 425° F įkaitintoje orkaitė
je 25 min., kol kalakutiena bus 
iškepusi. 

Avokadų salotos 
2 dideli apelsinai, nulupti ir 

supjaustyti maždaug 1/4 colio 
storio gabaliukais 

1 vid. dydžio greipfrutas, 
nuluptas ir išskirstytas skil
telėmis 

1 skardinukė '20 uncijų) 
nesaldyto ananaso gabalų, ne-
nupilant skysčio (pinapple 
chunks, undrained) 

1/2 puod. be riebalų rūgščios 
grietinės (fat free sour cream) 

čia nėra jokios paslapties, kaip 
laiško autorius mėgina įžiūrėti. 
Taip pat primename, kad į Va
sario 16—osios gimnazijoje vyks
tančius ginčus „kas kur pri
klauso ar nepriklauso" „Drau
gas" nesikiša. Amerikos lietu
viai visuomet šią mokslo įs
taigą rėmė (ir teberemia), tikė
dami, kad ji atlieka nuostabiai 
svarbų darbą lietuvybei. Tos 
nuostatos laikysimės ir toliau. 

NEPAMĖGDŽIOK! 
Pirmosios nepriklausomy

bės Lietuvoje laikais atsisvei
kindami sakydavome „sudiev" 
(tai kilo iš posakio „eik su Die
vu", kas visai natūralu katali
kiškame krašte). Atvykę iš Lie
tuvos naujieji emigrantai atsi
sveikina „atia, atia" (kas į mū
sų ausis atsimuša vaikiškai, 
nes taip pamojuodavome atsi
sveikindami kūdikius). Mūsų 
išmintingieji kaimiečiai pasa
kytų: „Ale, kad ir nežmoniškai, 
bet kitoniškai!" 

Tačiau mes savo tautiečius 
suprantame ir atjaučiame — 
tokiu būdu okupacijos metais 
jie atsisveikindavo, vengdami 
priminti okupantams sovie
tams uždraustąjį Dievą. Deja, 
mūsiškiai, seniau čia gyvenan
tys, puolė tuoj pamėgdžioti šią 
atsisveikinimo formą ir tarp 
savęs taip atsisveikinti. 

Lietuvos spaudoje nūdien 
rašoma „sudie". Ir tai mes pri
imame teigiamai, vėl prisimin
dami, kad sovietai bijojo Dievo 
vardo, kaip velnias kryžiaus. 

O visgi, kai išeivijos spau
doje pabiro „sudie", to jau mū
sų kantrybei buvo per daug! Ką 
pasako ..sudie"? Visiškai nieko' 

Kiekvienoje kitoje kalboje 
atsisveikinimas turi reikšmę. 
Anglų kalboje „good-bye" — vi-

2 šaukštai be riebalų pieno 
1 šaukštas tarkuotos apelsi

no žievelės (tik oranžinė dalis) 
1 šaukštas rudo cukraus 
1/4 šaukštelio tarkuoto im

biero (ginger) 
1/8 šaukštelio tarkuoto 

muskato (nutmeg) 
6 puod. supjaustytų arba 

suplėšytų salotos lapų 
1 didelė avokada, nulupta ir 

supjaustyta 
1/4 puod. paskrudintų kapo

tų riešutų (vvalnuts arba pecans) 
Dideliame dubenyje sumai

šyti apelsinus, greipfrutus ir 
ananasus, uždengti ir palaikyti 
šaldytuve kelias valandas. Ki
tame dubenvje sumaišyti grie
tinę, pieną, rudą cukrų ir visus 
kitus prieskonius. Uždengti ir 
palaikyti šaldytuve bent 1 vai. 

Salotos lapus išdėstyti į še
šias lėkštes, ant viršaus išdė
lioti supjaustytą avokadą. Var
tojant „skylėtą" šaukštą, ant 
paruoštų salotų išdėstyti atšal
dytus vaisius ir ant viršaus 
vienodai užpilti paruoštą užpi
lą, papuošiant kapotais riešu
tais. 

Žuvies p i r š te l i a i 
1 sv. šaldytos „cod" žuvies filė 
1/2 puod. baltos duonos 

džiūvėsėlių 
2 šaukštai tarkuoto Par-

mesan sūrio 
1 šaukštas smulkiai suka

potų šviežių petražolių 
1 šaukštelis tarkuotos citri

nos žievės (tik geltonoji dalis) 
1/2 šaukštelio paprikos mil-

so labo, pagal kilmę XVI a. reiš
kė „God be with you". Vokiečių 
kalba „Auf Wiedersehen" — iki 
ve pasimatysime. Prancūzų 
kalba „Aurevoir" — iki pasi
matymo ir t.t. 

Nepameskime savo gražių, 
reikšmingų, senų papročių, tra
dicijų, bet puoselėkime jas, 
ugdykime ir perduokime kartų 
kartoms. Vienuoliktuoju įsaky
mu įsikalkime į galvą: „Nepa
mėgdžiok!" 

Sudiev! 
S t a sė E. S e m ė n i e n ė 

Baraboo, WI 

P a s t a b a : Lietuvoje, ypač 
jaunimas, ir „senais laikais" 

atsisveikindavo paprastu „su" 
(taip pat „sudie"), arba, užuot 
„iki pas imatymo" — tiesiog 
„iki", kuris iš esmės taip pat 
„nieko nereiškia". Visgi, mano
me, kad geriau lietuviškas „su
die", negu angliškojo san
t rumpa „bye!" J u k iš esmės 
atsisveikinimas prasmingas tik 
tuomet, ka i j i s nuoš i rdus , o 
vienoks ar kitoks žodis — ma
dos reikalas. Kaip visi žinome: 
mados ateina ir išeina, nepalik
damos ženklo. Turėtume į j a s 
kiek atlaidžiau žiūrėti ir dėl 
menkniekių negadint i savo 
kraujospūdžio... 

R e d a k c i j a 

S K E L B I M A I 

telių 
1/2 šaukštelio džiovintų 

čiobrelių (thyme) 
1/4 šaukštelio česnakų mil

telių 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 puod. 1 proc. riebumo 

pasukų (galima vartoti pieną, 
įpylus į ji 1/2 šaukštelio citrinos 
sulčių) 

1/4 puod. ir 2 šaukštai miltų 
Žuvį atšildyti, bet palikti 

truputį sušalusią, kad nebūtų 
visiškai minkšta. Supjaustyti 
kiekvieną file į kelias 3/4 pločio 
juosteles. Dubenyje sumaišyti 
džiūvėsėlius, sūrį. petražoles, cit
rinos žievelę, papriką, čiobre
lius, česnakų miltelius ir drus
ką. Kitame dubenėlyje supilti 
pasukas, o miltus — dar kitame. 

Visų pirma kiekvieną žu
vies juostelę pavolioti į miltus, 
tuomet panardyti pasukose ir 
vėl pavolioti duonos džiūvėsė
liuose. Sudėti paruoštą žuvį ant 
aliejumi išpurkštos (nonstick 
cooking spray) skardos ir pa
laikyti šaldytuve 20 min. Kepti 
iki 425° F įkaitintoje orkaitėje 
15-20 min., kol žuvis bus iške
pusi. Išėmus iš orkaitės, palai
kyti 2 minutes, prieš nuimant 
nuo skardos. 

Rwt — Personai Bank 
/ \ 

KVIEČIAME VISUS Į ČIKAGOS SKYRIAUS 
5-ių METŲ SUKAKTUVIŲ ŠVENTĘ 

Kur? 
6162 South Archer Avenue 

Kada? 
Šeštadienį, rugsėjo 10 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 

Kodėl? 
• Laimėti S500, $250 ir $100 
• Pasivaišinti banko vadovu keptomis dešrelėmis 
•Pasiklausyti ,,gyvos" muzikos 
•Gauti dovanu 
•Vaikučiu džiaugsmui — klounas, veidu 

tatuiruotės, balionai, laimėjimai 
• Pabendrauti su banko tarnautojais ir vadovybe 

fOf Iki malonaus pasimatymo! 
SSSS Dėl platesnės informacijos, 

skambinki te Rūtai Staniulienei: 630-257-1400 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas rrank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St. 

F.vergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

Profesionalus langu plovimas, 
lietvamzdžių varymas, kiti darbai. 

Visą rudenį visiems darbams 
$15 nuolaida. Draudimas. 
Nemokamas „est imate". 

T e l . 6 3 0 - 2 0 1 ^ * 5 1 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonią ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: ..sidings". 

..soffits"'. ..decks". ..gutters",plokšti 
ir ..shingle" stosar. cementas, 

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

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty mm. 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

IŠNUOMOJA 

S k e i b i m t f 
s k y r i a u s 

tel. 1-773-5*5-9500 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, R«utets. AP, ln!ef<3X, ITAR-TASS. BNS 

knių agsrttCfų prariešimaisį 

EUROPA JAV 

LONDONAS 
Užsienio spaudimas poso

vietinėms valstybėms siekiant, 
kad jos vykdytų reformas, gali 
paversti šias šalis suirutės kre
čiamomis „bananinėmis res
publikomis", pareiškė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Ga
limas dalykas, Vakarų šalys 
klydo, remdamos nevyriausybi
nes organizacijas, suvaidinusias 
svarbų vaidmenį pernai per 
..oranžinę revoliuciją" Ukrai
noje, mano jis. Rusijos vadovo 
nenustebino tai, kad Ukrainos 
valstybės sekretorius Olek-
sandr Zinčenko savaitgalį atsi
statydino, protestuodamas prieš 
plintančią tarp aukštų Ukrai
nos pareigūnų korupciją. ..Mes 
kalbėjome apie tai anksčiau, bet 
niekas nenorėjo mūsų klausyti", 
sakė V. Putin. 

Iranas, kuriam dėl branduo
linių ambicijų grasinama Jung
tinių Tautų (JT) Saugumo Tary
bos sankcijomis, po penkerių 
metų gali pasigaminti branduo
linį ginklą, paskelbė Londone 
įsikūręs autoritetingas Tarptau
tinis strateginių studijų institu
tas (IISS). Tačiau jis pridūrė, 
jog Iranas veikiau stengsis ga
mybos pajėgumus sutelkti per 
ilgesnį laikotarpį — per 10 a r 15 
metų, ir tik tada spręs, ar turėti 
branduolinių ginklų. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko paskyrė Ivan Va-
siunyk laikinai eiti valstybės 
sekretoriaus pareigas. Valsty
bės vadovo sekretoriato vadovo 
postas atsilaisvino po vieno 
„oranžinės revoliucijos" vadovų 
— Oleksandr Zinčenko drastiš
ko žingsnio praėjusį savaitgalį. 
O. Zinčenko apkaltino ar t i 
miausią valstybės vadovo aplin
ką korupcija ir pareikalavo, kad 
atsistatydintų nacionalinio sau
gumo ir gynybos sekretorius 
Petro Porošenko ir prezidento 
pirmasis padėjėjas Oleksandr 
Tretjakov. P. Porošenko ir O. 
Tretjakov atmetė visus j iems 
pateikiamus kaltinimus. 

WASHINGTON, DC 
Prezidentas George W. 

Bush JAV Aukščiausiojo Teismo 
pirmininku vietoje velionio Wil-
liam Rehnąuist siūlo skirti ape
liacinio teismo teisėją John Ro-
berts. Pasak vieno administra
cijos pareigūno, G. W. Bush su 
J . Roberts Baltuosiuose rū
muose susitiko sekmadienį, o 
pirmadienio rytą pasiūlė jam 
postą. Antradienį Senatas tu
rėjo pradėti svarstyti J. Roberts 
paskyrimą Aukščiausiojo Teis
mo teisėju vietoje į pensiją išei
nančios Sandra Day O'Connor. 

JAV demokratų senatorė 
Hillary Clinton prezidentą 
Georg W. Bush paragino suda
ryti „Katrinos komisiją", kuri 
ištirtų vyriausybės reakciją į 
uraganą, nusiaubusį Nevv 
Orleans ir jo apylinkes bei nusi
nešusi tūkstančių žmonių gy
vybes. Sekmadienį prezidentui 
nusiųstame laiške buvusio JAV 
vadovo Bill Clinton žmona tei
gė, jog ši tyrėjų grupė turėtų bū
ti panaši į rugsėjo 11-osios ko
misiją, kuri tyrė 2001 m. rug
sėjo 11-osios teroro išpuolius 
prieš JAV. Ji pridūrė, kad lėtas 
gelbėjimo darbų tempas „tarsi 
patvirtina, kad mūsų sugebėji
mams reaguoti į kataklizmines 
katastrofas nebuvo skirta rei
kiamo dėmesio". 

BATON ROUGE 
JAV prezidentas George W. 

Bush, kuris sulaukė griežtos 
kritikos dėl lėto vyriausybės at
sako į uraganą „Katrina", pir
madienį pažadėjo, jog JAV „pa
darys tai , kas reikalinga", kad 
būtų padėta nuo uragano nu
kentėjusiems žmonėms. G. W. 
Bush kalbėjo antrą kartą po 
uragano lankydamasis Louisia-
na ir Mississippi, kur „Katrina" 
išprovokavo vieną didžiausių 
humanitarinių krizių per visą 
JAV istoriją. Per savo pirmąjį 
apsilankymą penktadienį prezi
dentas pripažino, kad pradine 
gelbėjimo operacija „buvo ne
priimtina". Apsilankęs vienuose 
maldos namuose, G. W. Bush 

dalijo autografus, prieidavo ir 
apkabindavo moteris su mažais 
vaikais ir pasėdėjo ant vienos 
nėščiosios lovos krašto. 

NEW ORLEANS 
Uragano „Katrina" nu

siaubto New Orleans vakarinių 
priemiesčių valdžia rengiasi 
naujam gyventojų, kurie susku
bo naudotis ribotomis galimybė
mis grįžti namo, srautui. Neri
maujantiems žmonėms skubant 
po rugpjūčio 29-osios uragano 
pamatyti savo namus, pirma
dienį keliuose susidarė kilo
metr inės automobilių eilės. 
Apygardos valdžia leido gyven
tojams trečiadienį dienos metu 
aplankyti savo namus, tačiau 
uždraudė pasilikti nakčiai. Po
licija ir Nacionalinė gvardija 
prižiūri, kaip laikomasi nuo 
saulėlydžio iki saulėtekio galio
jančios komendanto valandos, 
kuri buvo įvesta siekiant neleis
ti žmonėms vaikščioti užtvindy
tomis gatvėmis ir užkirsti kelią 
plėšikavimams. 

AZIJA 

BEIJING 
Taifūno „Talim", praėjusią 

savaitę praslinkusio Kinijoje, 
aukų skaičius pakilo iki 102. 
Nuo taifūno padarinių iš viso 
nukentėjo 5.4 mln. žmonių. Be 
to, 42.000 gyventojų buvo pri
versti evakuotis. Pietvakarių 
Japonijoje taip pat siaučia ga
lingas taifūnas, kuris sukėlė 
potvynius ir žemės nuošliaužas, 
paralyžiavo eismą ir privertė 
evakuotis daugiau kaip 100.000 
gyventojų. Žuvo vienas ir dingo 
dar 17 žmonių, o 45 kiti žmones 
buvo sužeisti. 

MANILA 
Filipinų opozicija pripažino 

pralaimėjusi balsavimą parla
mente dėl apkaltos šalies prezi
dentei Gioria Macapagal Arro-
yo. Suskaičiavus pusę iš 236 
baisų parlamento žemuosiuose 
rūmuose, buvo paskelbta, jog 
tik 26 deputatai balsavo už tai. 
kad būtų pradėta prezidentės 
apkalta dėl įtarimų klastojus 
rinkimų rezultatus ir kyšinin
ką vus. 

C. Kirkilas: Lietuva suinteresuota gerais santykiais su Rusija 
Atkelta iš 1 psl. 
karo atašė pulkininką Sigitą 
Butkų ir atsisakė akredituoti jį 
turėjusį pakeisti pulkininką Ro
mą Žibą. Tik šiemet liepą Mask
va įsileido naują Lietuvos gyny
bos atašė, kuriuo paskirtas pul
kininkas Česlovas Šlėgaitis. 

36-erių metų O. Kornijenko 

— penktasis Rusijos gynybos 
atašė Lietuvai: pirmasis buvo 
akredituotas 1994 metais. Jis 
nuo 1986 metų tarnauja Rusijos 
ginkluotosiose pajėgose. Kari
ninkas yra tarnavęs Siaurės lai
vyne, kur ėjo atominio povande
ninio laivo grupes vado. vėliau 
laivo vado padėjėjo pareigas; 

taip pat Karinių jūrų pajėgų 
štabe Maskvoje. 

2000-2003 metais O. Korni
jenko tarnavo Latvijoje, kur ėjo 
Rusijos gynybos atašė padėjėjo 
pareigas. Karininkas yra baigęs 
Kuznecov karinių jūrų pajėgų 
akademiją ir Karinių jūrų pajė
gų radioelektronikos mokyklą. 

„Sirenų" festivalyje — socialinio teatro veidai 
Atkelta iš 1 psl. 
gyvai skambinant fortepijonu, 
samčiais krėtė sočią penkių grū
dų košę iš lauko virtuvės puodų. 

Be gausybės kitų užsienio 
svečių, festivalyje dalyvaus ir jį 
užbaigs vieno skandalingiausių 
šiuolaikinių teatro menininkų 
— argentiniečių kilmės Ispani

jos režisieriaus Rodrig Garcia 
spektaklis „Ronaldo. 'McDo
nald's' klouno, istorijos". Siame 
spektaklyje režisierius tiria var
totojiškos visuomenės maitini
mo ritualus. 

Lietuviškajai „Sirenų" pro
gramos daliai a ts tovaus Ag-
niaus Jankevičiaus „Žiurkia-

gaiviai". Jono Vaitkaus „Demo
nai. Nelabieji. Apsėstieji. Kip
šai", Rimo Tumino „Trys sese
rys", Aido Giniočio „Atviras ra
tas". Eimunto Nekrošiaus 
„Giesmių giesmė". Cezario 
Graužinio „Pasikėsinimai". Os
karo Koršunovo ..Vaidinant 
auką". 

Raginama kompiuter ių įsilaužėlius pr i lyg in t i sunkiems 
nusikaltėl iams 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (ELTA) 
— Specialistai ragina sugriež
tinti baudžiamuosius įstatymus 
ir kai kuriuos kompiuterių įsi
laužėlių veiksmus prilyginti 
sunkiems nusikaltimams, padi
dinti tokius nusikaltimus ti
riančių pareigūnų būrį ir imtis 
nuolat inės prevencinės infor
macinių sistemų patikros. 

Taip tikimasi apsisaugoti 
nuo įvairių nusikaltimų virtua
lioje erdvėje, visų pirma susiju
sių su elektronine bankinin
kyste ir asmens duomenimis. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninko Alvydo Sadecko iniciaty
va antradienį buvo surengtas 
parlamento, teisėsaugos institu

cijų ir bankų atstovų pasitari
mas, kaip apsisaugoti nuo elek
troninėje erdvėje vykdomų nu
sikaltimų. 

Pasak A. Sadecko. mūsų ša
lis kol kas nėra tinkamai pasi
rengusi kovoti su šia modernių 
laikų problema, keliančia nema
žą grėsmę nacionaliniam saugu
mui. 

Tiek bankų, tiek teisėsau
gos institucijų atstovai skun
dėsi, jog kompiuterių įsilaužėlių 
veiksmai iki šiol nelaikomi sun
kiu nusikaltimu arba apskritai 
neapibrėžti baudžiamuosiuose 
įstatymuose. Antai už įsilau
žimą į mterneto svetainę ir as
mens duomenų rinkimą, prie
šingai nei už jų panaudojimą. 

negresia baudžiamoji atsako
mybė. 

Dėl tokio teisinio reguliavi
mo pareigūnai negali taikyti 
operatyvinių priemonių. 

Anot Generalinės prokura
tūros Ikiteisminių tyrimų kon
trolės skyriaus prokuroro Si
mono Slapšinsko. už tam tikras 
kompiuterių įsilaužėlių veikas 
turėtų būti numatyta griežtesnė 
atsakomybė. Pavyzdžiui. JAV 
asmens identifikavimo duome
nų rinkimas laikomas sunkiu 
nusikaltimu. 

Pagal mūsų šalies įstaty
mus laisvės atėmimas iki 2 me
tų už informacinių sistemų dar
bo sutrikdymą gresia tik jei pa
daroma didele žala. 

RENGINIŲ KALENDORIUS 

2005 METAI 

DRAUGAS, 2005 m. rugsė jo 7 d., t r eč i ad ien i s 

Rugsėjis 

Rugsė jo 8-11 d., Santa
ros-Šviesos federacijos 52-sis 
suvažiavimas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

Rugsėjo 11 d., sekma
dienį: Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė. Pradžia 12:30 vai. 
P P 

—Korp! Neo-Lithuania me
tinė golfo iškyla Glen Eagles 
Country Club, Lemont, IL. 

Rugsėjo 16 d., penkta
dienį: grafikės Nelės Zirnitės 
parodos ,,Nexus" at idarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Pradžia 7:30 Vai. vak. 

R u g s ė j o 18 d., sekma
dienį: Lietuvių fondo Golfo die
na Old Oak Country Club. 

—Filmas „Pasaulio lietuvių 
dainų šventė" (2003) Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 1 vai. p.p. 

Rugsėjo 25 d., sekma
dienį: „Rudens derliaus pietūs" 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
12:30 v. p.p. Rengia „Vaiko var
tai į mokslą". 

Rugsėjo 30 d., penkta
dienį: paroda „Karas po karo" 
ir filmas „Ginkluotas pasi
priešinimas" Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Pradžia 7 
vai. vak. 

Spalis 

Spalio 2 d., sekmadienį: 
„Draugo" rudens šventė t. mari
jonų sodelyje 'prie „Draugo" 
pastato. Pradžia 11:30 vai. r. 

—Mišios už Lietuvos Duk
terų draugijos mirusias nares 
bus aukojamos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 9 
vai. r„ pabendravimas po Mišių 
Bočių menėje. 

—Undines Uogintaitės, Ph.D. 
paskaita ..Tennessee Williams: 
žvilgsnis iš Lietuvos į ame
rikiečių dramaturgą" Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 1 vai. p.p. 

Spalio 7 d., penktadienį: 
Liucijos Kryževičienės tekstiles 
ir Sonatos Kazimieraitienės ke
ramikos darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centre. 

Spalio 8 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC di
džiojoje salėje. Ruošia Pal. Jur
gio Matulaičio misija. Pradžia 
12 vai. 

Spalio 7, 8 ir 9 d. Ame
rikos Lietuvių tautinės sąjun
gos suvažiavimas Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus patal
pose. 

Spalio 15 d., šeštadienį: 
Los Angeles, CA, „Retro" gru
pės koncertas. Ruošia „Drau
gas". 

— Tradicinis rudens pokylis 
ir tautinių šokiu grupės „Klum
pė" 25 metų jubiliejaus šventė 
European Crystal Banąuet 
Center. Arlington Heights, IL. 
Ruošia Waukegan/Lake County 
LB apylinkė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. 

Spalio 16 d., sekmadienį: 
„Draugo" metinis pokylis. 

—Audriaus V. Plioplio, 
M.D., paroda ir paskaita „Nu
mizmatika: kapos, grivinos ir 
t.t." Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Spalio 21-22 d. Amerikos 
Lietuvių kongresas Čikagoje. 
Ruošia ALTas 

Spal io 22 d., šeš tadienį : 
Balzeko Lietuvių muziejaus 
paramai ruošiami priešpiečiai 
su programa, Lincoln Room— 
Hilton. Oak Lawn viešbutyje. 
Ruošia Bazeko muziejaus Mo
terų gildija. Pradžia 12 vai. 

—Birutės Marcinkevičiūtės 
monospektaklis „Poetės" M. K. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. 

Spalio 23 d., sekmadienį: 
paskaita „Gimtoji kalba imigra
cijoje" Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. Pradžia 1 vai. p.p 

Spal io 28 d., penktadienį : 
Loretos Petraitis (JAV) ir Jū
ratės Weis (Vokietija) tapybos 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre. 

—Filmas „Baltijos ginta
ras" (anglų kalba) Bazeko lietu
vių kultūros muziejuje. Pradžia 
7 vai. vak. 

Spalio 30 d., sekmadienį: 
Kun. Alfonso Lipniūno 100 
metų gimimo ir 60 metų mirties 
paminėjimas, Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Pradžia 3 
vai. p.p. 

Lapkr i t i s 

Lapkr ič io 4 d., penkta
d ienį : poezijos skaitymai Bal
zeko lietuvių kultūros muzieju
je. Pradžia 7 vai. vak. 

Lapkričio 5 d., šeštadie
nį: Lietuvių fondo metinis po
kylis Pasaulio lietuvių centre. 

Lapkričio 6 d., sekmadie
nį: Čikagos Lietuvių moterų 
klubo priešpiečiai ir programa 
Garden Chalet restorane. Pel
nas skiriamas „Philanthropic 
Fund". Pradžia 12:30 v. po 
pietų. 

—Lietuvos Dukterų draugi
jos ruošiama vakarienė Jauni
mo centre. 

—Dail. Rasos Ibianskienės 
vadovaujamas užsiėmimas „Ka
lėdinės dovanos ir atvirukai" 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pradžia 1 vai. p.p. 

Lapkričio 12 d., šeštadie
nį: JAV LB Kultūros tarybos 
premijų šventė Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

—Lithuanian Mercy Lift 15 
metų sukaktuvinis pokylis Mor
ton Arboretum lankytojų salėje, 
Lisle, IL. 

—Cultural Connections pro
grama „Dressed for the Part" 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pradžia 10:30 vai. r. 

Lapkričio 13 d., sekma
dienį: madų paroda, PLC di
džiojoje salėje. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

—Paskaita „Lietuvių litera
tūra šiandien" Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Pradžia 1 
vai. p.p. 

Lapkričio 18 d., penkta
dienį: Užsiėmimas Čikagos mo
kyklų mokytojams „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos" Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 10 vai. r. 

Lapkričio 19 d., šeštadie
nį: Lietuvių operos pokylis 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Lapkr ič io 20 d., sekma
dienį: „Sodauto" iš Boston, 
MA. spektaklis „Pennsyivanijos 
lietuviai" Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

—Lietuvos kariuomenės 87 
m. atkūrimo sukakties paminė
jimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 25 d., penkta
dienį: Jaunųjų dailininkų paro
da „Atgimusi Lietuva" Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. ' 

—Filmas „Sveikas, Jėzau 
gimusis" Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 7 vai. 
vak. 

L a p k r i č i o 26 d., šešta
d i en į : Balio Pakšto 100-ųjų 
gimimo metinių paminėjimas ir 
ansamblio „Gabija" penkmečio 
jubiliejaus koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 7 vai. vak. 

Lapkr ič io 27 d., sekma
d ien į : Tilžės Akto 87 metų 
sukakties iškilmingas minėji
mas Šauliu salėje. Pradžia 2 
vai. p.p. 

Gruodis 

Gruodž io 3-4 d., šešta
d ien i ir sekmadienį, kalėdinė 
muge Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Abi dienas pradžia 9 
vai. r. 

Avarijos metu staigiai žuvus 

A t A 
CARYL ESTRADA, 

skaudaus liūdesio metu tėvui JURGIUI BENDI-
KUI ir DANUTEI, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir Vytautas Markevičiui 

SIŪLO PRIVALOMAS DAINAVIMO 
PAMOKAS 

Puoselėdama dainų švenčių 
tradicijas, Latvijos kul tūros 
ministrė Helena Demakova nori 
įvesti vidurinėse mokyklose pri
valomas dainavimo pamokas ir 
pagerinti šio dalyko dėstymo 
kokybę. Ministrė sakė, kad 
dainavimas mokyklose tu rė tų 
būti privaloma disciplina. „Tai 
glaudžiai susiję su da inos 
švenčių ateitimi", — pažymėjo 
ji-

Pasak ministrės, panašia i 
galvoja ir žinomi Latvijos diri

gentai, kurie iškėlė šią idėją. 
Žinovų nuomone, dainavimo 
pamokos vidurinėje mokykloje 
galėtų būti privalomos ir vykti 
bent kartą per savaitę. „Svarbu 
kalbėti ir apie šių pamokų 
kokybę bei profesionalumą", — 
pabrėžė ji. 

Pasiūlymas buvo perduotas 
Švietimo ir mokslo ministerijai, 
bet j i , t iesa, „neišgirdo", — 
apgailestavo ministrė. 

BNS 

Trečdaliui Rusijos pirmokėlių reikalinga 
psichologo pagalba 

Maždaug trečdalis Rusijos 
pirmaklasių negali greitai prisi
taikyti prie mokyklos reikala
vimų be neurologo a r psichologo 
pagalbos, mano šalies Mokslų 
akademijos Žmogaus smegenų 
instituto mokslininkai. 

„Ypač sunku pirmokams ir 
moksleiviams, pereinantiems iš 
pradinės mokyklos į vidurinę, 
taip pat paaugliams nuo 12 
metų", — sakoma Ins t i tu to 
pareiškime. 

Gydytojų vertinimu, prisi
taikyti nesugebantis va ikas 
atsisako lankyti pamokas , 
tampa užmaršus, nesugeba iki 

galo atlikti užduočių. Be to, gali 
atsirasti galvos skausmas, ner
vinis t ikas , apnikt i „mokyk
linės fobijos". 

Pastebėję šias vaiko elgesio 
a r emocinės būsenos per
mainas , tėvai tur i kreiptis į 
neurologą ar psichologą. 

„Nekreipti dėmesio į šias 
nerimą keliančias apraiškas 
nevalia, specialistas gali padėti 
psichologinės korekcijos prie
monėmis ar sk i rdamas far
makologinių preparatų kursą", 
— pažymi ekspertai. 

Reuters-ELTA 

Mirė olandė, 
laikyta vyriausiu žmogumi pasaulyje 
Mirė olandė, Guiness re

kordų knygoje įrašyta kaip se
niausias žmogus pasaulyje, 
pranešė ANP naujienų agen
tūra. Ja i buvo 115 metų. 

1890 m. gimusi Hendrikje 
van Andel-Schipper, buvusi siu
vinėjimo mokytoja, mirė miego-

Gruodžio 4 d., s e k m a 
dienį: Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė JC didžiojoje salėje. 

—Kalėdinių eglutės papuo-
šalų-šiaudinukų pamokos Bal
zeko lietuvių kultūros muzieju
je. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gruodžio 9 d., penkta 
dienį: kalėdinė paroda „Mano 
kolekcija" M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. 

Gruodžio 11 d., sekma
dienį: paskaita Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Pradžia 
1 vai. p.p. 

dama slaugos namuose Ny
derlandų šiaurėje įsikūrusiame 
Hogeven miestelyje. Senolė 
nuolat tv i r t indavo, kad jos 
i lgaamžiškumo paslapt is — 
kasdien valgoma silkė. 

ELTA 

Gruodžio 16 d., penkta
dienį: filmas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Pradžia 7 
vai. vak. 

Gruodžio 18 d., sekma
dienį: kūčios Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gruodžio 31 d., šeštadie
nį: Naujų metų sutikimas Pa
saulio lietuvių centre. Pradžia 8 
vai. vak. 

—Lietuvių operos ruošia
mas Naujų metų sut ikimas 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak 

2006 METAI 
Vasaris 

Vasario 26 d., s ekmadie 
nį: teatro spektaklis „Aitvaras" 
iš Toronto. Rengia JAB LB Kul
tūros taryba. 

Kovas 

Kovo 19 d., s e k m a d i e n į : 
JAV LB Kultūros tarybos ren
giamas estradinis koncer tas 
Jaunimo centre. 

Kovo 26 d., sekmadienį : 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių rėmėjų metine 
šventė. 

Balandis 

Balandžio 2 d., s ekma
dienį: „Vilnijos", l iaudiškos 

muzikos kapelos koncertas. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

Balandžio 30 d., sekma
dienį: Lietuvių operos 50 metų 
jubiliejinis renginys Morton 
gimnazijos sa lė je . P radž ia 
3 v. p.p. 

L i e p a 

L iepos 1 d„ š e š t a d i e n i s : 
VIII Lietuvių dainų šventės 
susipažinimo vakaronė. 

Liepos 2 d., s e k m a d i e n į : 
VIII Lietuvių dainų šventė 
l 'niversity of Illinois Pavilion 
salėje. 

Liepos 2 d., sekmadienį: 
VIII Lietuvių dainų šventes 
pokylis Sheraton Chicago Hotel 
& Tovvers patalpose. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO mirusių narių metinis 
prisiminimas vyks sekmadienį, 
rugsėjo 11 d. Visi Čikagos sky
riaus nariai prašomi dalyvauti 
9 v.r. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po Mišių 
vyksime į kapines susikaupti 
prie a.a. sesių ir brolių kapų. 
Informacija teikiama telefonu 
630-853-5650, Vytenis. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYK
LA darbui su vyresnių klasių 
moksleiviais kviečia dirbti tau
tinių šokių mokytoją. Skam
binti direktorei Jūratei Dovilie-
nei, tel. 630-832-6331, arba 
Laimai Apanavičienei, tel. 
708-361-5545. 

NUO 1916 M. ČIKAGOJE tebe
gyvuojantis Lietuvos vyčių or
ganizacijos choras pasiryžęs da
lyvauti VlII-oje JAV ir Kana
dos Lietuvių dienų šventėje. 
Chorui tai bus jubiliejiniai 90-
-ieji gyvavimo metai. Chorui il
gus metus vadovauja muzikas 
Faus tas Strolia. Repeticijos 
vyksta seserų kazimieriečių 
Motiniško namo auditorijoje. 
2601 West Marąuette Road, 
įvažiavimas iš Washtenaw 
Ave.. kur yra saugi automobi
liams aikštelė. Repeticijos vyks
ta ketvirtadieniais, nuo 7:30 iki 
9:30 v.v. Pirmoji repeticija įvyks 
rugsėjo 15 d. Kviečiame prie 
choro prisijungti dainą mylin
čius tautiečius. 

„SPINDULIO" TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupė pradeda trisdešimtuosius 
veiklos metus. Registracija vyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
Pasaulio lietuvių centre. Jaunių 
ratelio (nuo 8 iki 11 skyriaus) 
registracija nuo 5 v.v. iki 6 v.v. 
Studentų ratelio (nuo 12 skyri
aus) registracija 6:30 v.v. Vaikų 
ir jaunimo registracija vyks pir
madienį, rugsėjo 19 d., 6:30 v.v., 
Lietuvių fondo salėje, Pasaulio 
lietuvių centre. Kviečiame nau
jus ir buvusius šokėjus. Nega
lėsiantys dalyvauti registracijo
je, skambinkite Rasai Posko-
čimienei, tel. 708-301-4439. 

MOKSLO METŲ PRADŽIA-
atidarymas ir mokinių registra
cija Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks rugsėjo 10 d., šeš
tadienį, 10 v.r. Libertyville Ci-
vic Center, 135 W. Church St., 
Libertyville, IL. Maloniai kvie
čiame Waukegan-Lake County 
ir tolimesnių apylinkių vaiku
čius nuo 4—5 metų ir vyresnius 
iki 6 klasės mokinius, norinčius 
mokytis šioje mokykloje lietu
vių kalbos, istorijos, geografijos, 
tautinių šokių ir dainų, atvykti 
į 2005-2006 mokslo metų ati-
darymą-šventę. Papildoma inf
ormacija teikiama tel. 847-537-
6829, arba 847-244-4943. 

SKAUTŲ REGISTRACIJA VYKS 
šeštadienį, rugsėjo 10 d., nuo 9 
v.r. iki 12 v.p.p. Pasaulio lietu-* 
vių centre ir Jaunimo centre. 
Laukiame visų - naujų ir su
grįžtančių skautų. 

VISI ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 
pradžios mokyklos vaikai, nuo 1 
iki 8 skyriaus, kurie norėtų da
lyvauti ateitininkų veikloje yra 
kviečiami į pirmą šių metų su
sirinkimą. Prano Dielininkai-
čio/partizano Daumanto ateiti
ninkų kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., po 9 
v.r. vaikų šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Susirinki
mas bus 10:15 v.r. Ateitininkų 
namuose. Kuopos registracija 
bus rugsėjo 10 d., 9:30 v.r. Pa
saulio lietuvių centro apatinėje 
salėje. Jei tą dieną negalite už
siregistruoti - bus galima tą pa
daryti sekmadienį per susirin
kimą. Jei turite klausimų, pra
šau skambinti Laimai Aleksie
nei, tel. 708-442-5869, arba 
rašyti e-paštu: 

laleksa@ameritech. net 
ir Rasai Kasniūnienei: 

Rasakas@aol.com. 

LIETUVIŲ OPERA KVIEČIA buvu
sius choro narius ir kitus galin
čius dainuoti, atvykti į 2005-
-2006 metų sezono atidarymą -
pirmą repeticiją, penktadienį, 
rugsėjo 9 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Meno vadovas 
- dirigentas Alvydas Vasaitis 
supažindins su Lietuvių operos 
50-mečio sukakčiai paminėti 
statoma komp. Vytauto Klovos 
opera „Pilėnai". Bus rodomas ir 
1994 m. šios operos pastatymas. 
Kad pirmą kartą susir inkus 
būtų linksmiau, valdyba prašo 
moterų, kurios gali, atsinešti 
užkandžių, o vyrai pasirūpins 
gėrimais; taip pat prašo buvu
sius choristus kviesti į pirmą 
repeticiją balsingus savo drau
gus ir drauges. 

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
„Dainava" skelbia naujojo se
zono atidarymą bei kviečia mu
zikalius lietuvaičius bei lietu
vaites (muzikinis išsilavinimas 
nebūtinas) įsijungti į šį stiprė
jantį, jaunėjantį chorą, vado
vaujamą Dariaus Polikaičio. 
Repeticijos vyks kiekvieną an
tradienį, 7:45 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, 121 
kamb. Pirmoji intensyvaus ir 
įdomaus sezono repeticija -
antradienį, rugsėjo 6 d. Dau
giau informacijos telefonu 773-
575-3440, arba 630-973-7884. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIŲ 
ansamblis „Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjį, 2005-2006 veik
los metų. sezoną. Šį sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicinė metinė šventė. Nauji 
ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v. Užsiregistravusiems 
bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis pradės 
repeticijas. Jaunių, studentų ir 
veteranų šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo mėn., o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio mėn. Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, „Grandies" inter
netu svetainėje (www.voras . 
com/grandis ) bus galima re
gistruotis ir matyti įvairių šo
kių ratelių repeticijų kalen
dorius. Papildomą informaciją 
galima gauti e-paštu: 

poniavioleta@yahoo.com 
arba tel. 708-422-3556 (Violeta 
Fabianovič). 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
renginių komitetas kviečia vi
sus, mažus ir didelius į rengia
mą PLC gegužinę, kuri įvyks rug
sėjo 11d. , sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių cente, Lemont, 12:30 
v.p.p. Galėsite išbandyti savo 
laimę loterijoje, skaniai paval
gyti, pabendrauti ir pašokti. 

LF NARIŲ DĖKA LIETUVYBĖS 
išlaikymo darbams jau paskirta 
13,340,608 dol., įskai tant 
1.248.562 dol. dovaną Lietuvai, 
jai atgavus nepriklausomybę. 
Užsitikrinkime šios gražios pa
ramos tęstinumą, aukodami lie
tuvių fondui. LF adresas: Lie
tuvių fondas, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

LIETUVIŲ FONDO ORGANI-
zuojama Golfo diena, jau 11-oji 
iš eilės, rengiama rugsėjo 18 d., 
sekmadieni, Old Oak Country 
Club aikštyne, Homer Glen, IL. 
Registruotis reikia pas šio ren
ginio vyriausią organizatorių, 
LF tarybos ir valdybos narį Vy
tą Vaitkų, tel. 630-243-8178. 
Bus ne tik golfo žaidimai, bet po 
jų laimėtojų apdovanojimas bei 
vakarienė. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, lL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

TALKA RUDENS VAJUI 
Nuo pat Draugo fondo pra

džios vajų laiškų siuntimą 
atlieka savarankiška, patyrusi 
Draugo fondo narių bei garbes 
narių talka, vadovaujama An
tano Valavičiaus. 

Šių metų Draugo fondo ru
dens vajaus laiškai buvo išsiųsti 
„Draugo" prenumeratorių adre
sais rugsėjo 1 d. Siuntime tėvų 
marijonų vienuolyno apatinėje 
salėje dalyvavo: Algirdas Če
pėnas, Ona Gradinskienė. Ade
lė Lietuvninkienė, Vaclovas 
Momkus, Aleksas Smilga, Al

dona Totoraitienė, Pranas To
toraitis, Viktorija Valavičienė, 
Antanas Valavičius, Jurgis Vi
džiūnas ir Jonas Vyšniauskas. 
Draugo fondas j iems reiškia 
didelę padėką. 

Kaip ir anksčiau, ta lkai 
užkandžius paruošė Viktorija 
Valavičienė ir Ona Gradinskie
nė, prisidedant ir Adelei Lie-
tuvninkienei su pyragaičiais. 
Joms labai dėkojame. 

Laiškų siuntime dalyvavo ir 
DF tarybos pirm. Bronius Juo
delis. In fo rmac i j a 

Draugo fondo talkininkai. J.Kuprio nuotr. 

Išeivių archyvai keliauja į Lietuvą 
Pokalbis su muziejininke kauniete V. Paplauskiene 

Kaune įsikūrusio Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
Išeivių literatūros skyriaus ve
dėja Virginija Paplauskienė jau, 
galima sakyti, yra gerai pažįsta
ma Amerikoje gyvenantiems 
mūsų tautiečiams. 

J i šiemet čia j au penktą 
kartą lankėsi, besirūpindama 
JAV gyvenusių ar tebegyve
nančių rašytojų (o jų čia buvo 
įsikūrę gana daug) palikimais, 
literatūrinę ir archyvinę me
džiagą norint perkelti Kaunan. 
Kaip atrodo, šis paskutinis jos 
vizitas šiapus Atlanto buvo vie
nas iš sėkmingiausių, nors ir 
anksčiau ji į namus grįždavo ne 
tuščiomis rankomis. 

Apie šią pasišventusią mu
ziejininkę šių eilučių autorius 
jau anksčiau yra nemažai rašęs 
S. Amerikos lietuvių spaudoje. 
Ypatingai mus domino faktas, 

kad ši moteris yra gimusi Si
bire, Vorkutoje, ten 1941 m. bir
želio 14 d. išvežtų tremtinių šei
moje. Ir tik 1974 m. Virginija 
galėjo sugrįžti Lietuvon ir lai
mės dėka buvo priimta darbuo
tis Maironio muziejun (ji yra to
lima poeto Maironio giminaitė). 
Dirbdama kartu studijavo Vil
niaus universitete. Šaltame Si
bire užgrūdinta moteris ir Lie
tuvoje įstengė nugalėti visas 
pasitaikiusias kliūtis ir užbaigti 
studijas. 

Paklausus apie pagrindinį 
viešnagės JAV tikslą, V. Pap
lauskienė atsakė: 

— 2004 metais pateikiau 
Kultūros ministerijai projektą 
— „Kultūrinio paveldo sug
rąžinimas iš JAV". Projektas 
buvo patvirtintas, man suteikta 
galimybė išvykti į edukacinę 
stažuotę ir paskirta 4 mėn. Vals-

Rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė su Virginiją Paplauskiene. 
E. Šulaičio nuotr. 

tybės stipendija. Kelionės bilie
tų išlaidas padengė buvęs ilga
metis Amerikos Lietuvių kultū
ros archyvo direktorius Juozas 
Kriaučiūnas. Jis puikiai susipa
žinęs su mano darbais, skatina, 
remia visus mano projektus. 

Projekto tikslas — išeivių 
rašytojų archyvinės medžiagos 
pargabenimas į Maironio lietu
vių literatūros muziejų. Sie
kiau įvykdyti svarbius uždavi
nius — sukaupti muziejines 
vertybes, kurios turi išlieka
mąją vertę. Rūpėjo surinkti sve
tur atsidūrusius kultūros istori
jos ir meno ženklus, susijusius 
su Lietuva. Siekiau sukaupti 
kuo daugiau medžiagos apie iš
eivių rašytojus. Mano tikslas — 
„išėjusiems" rašytojams padėti 
„sugrįžti" į MLIM, į Lietuvą. 

2004 metais apsigyniau ma
gistrą. Parašiau magistrinį dar
bą — „Lituanistiniai muziejai 
išeivijoje" (JAV, Kanada. Aus
tralija). Tad norėjau dar kartą 
aplankyti visus muziejus apie 
kuriuos rašiau ir nuodugniai 
susipažinti su jų turimais ar
chyviniais turtais. 

P lač iau apie kaunietės 
vizitą Amerikoje 

— Kiek laiko išbuvote JAV 
ir kok ius mies tus aplankėte? 

— Projekto vykdymas truko 
beveik 4 mėnesius. Lankiausi 
Marianapolyje, Putnam, Newark. 
New York, Baltimore, Frackvil
le, Scranton. Philadelphia, Wa-
shington ir Chicago. 

Teko bendrauti su įvairiais 
rašytojais, jų artimaisiais, gi
minėmis, su įvairiais meno 
žmonėmis. Bendravimai pratur
tina ir suteikia minčių naujiems 
darbams ir sumanymams. 

Vienas iš didesnių ateities 
projektų — rašytojo Antano 
Vaičiulaičio 100-mečio pami
nėjimas. Tad norėjau pervažiuo
ti per visas vietas, kuriose j is 
gyveno ir dirbo nuo atvykimo į 
JAV. Gerų žmonių dėka ta i 

SKELBIMAI 

SANTAROS-ŠVIESOS 
52-ame suvažiavime 
sekmad ien i , rugsė jo 1 1 d . 

vietoj Valdo Petrausko 
paskaitos, 

J u l i u s Š m u l k š t y s ir 
Hors t a s Žibąs 

skaitys pranešimą 
„L ie tuva p o 15 m e t ų 
n e p r i k l a u s o m y b ė s " 

Skelbimu skyrius: 
773-585-9500 

TAI — JŪSŲ 

LAIKRAŠTIS! 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont. n . 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG& ASSOCIATES 
TeI.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastines Čikagoje ir 

Woodridgp 
T e l . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicaga IL 60603 
Galimos konsultacijom s*^štiidieruais 

pavyko sėkmingai įgyvendinti. 
— K o k i u s į d o m e s n i u s 

žmones ap l ankė t e i r kok ie 
tų su s i t i k imų rezu l ta ta i? 

— Kiekviename mieste tu
rėjau įdomius ir nepakartoja
mus susitikimus su rašytojais 
ar jų artimaisiais. Daugiau nei 
du dešimtmečius domiuosi išei
vių rašytojais, kaupiu medžia
gą, parvežu į Lietuvą. Ši kelionė 
buvo sėkminga ir ypatingai 
įdomi — bendravau su drama
turgu Kostu Ostrausku ir jo pui
kia žmona Danute. Džiaugiuosi, 
kad rašytojas nusprendė savo ver
tingą rinkinį perduoti į MLIM. 

Baltimore lankiausi poeto, 
literatūros kritiko Alfonso Ny
kos-Niliūno ir jo žmonos dai
lininkės Sandros namuose. Ra
šytojo leidimu peržiūrėjau ir 
atrinkau kai kurią jo archyvinę 
medžiagą, o taip pat gavau ir 
dalį H. Radausko bei Juliaus 
Kaupo archyvo. 

Čikagoje ne kartą teko ben
drauti su poete Liūne Sutema 
(Zina Katiliškiene). Bendravi
mas su ja be galo malonus ir 
labai man svarbus. Ji perdavė 
ne tik dalį savo vertingos me
džiagos, bet ir brolio poeto Hen
riko Nagio. bei savo vyro rašyto
jo Mariaus Katiliškio rinkinius. 
Rašytoja Julija Švabaitė žavi 
savo nuoširdumu. Ji perdavė į 
muziejų svarbius rašytojų laiš
kus bei archyvines nuotraukas 
(iš Vokietijos, Australijos gyve
nimo laikotarpio). 

Didele reikšmę man tur i 
bendravimas su LRD pirmi
ninke Stase Petersoniene bei jos 
pavaduotoju Stasiu Džiugu. 
Esu dėkinga S. Džiugui ir jo 
žmonai Sofijai už padovanotas 
vertingas knygas. 

Malonūs ir įdomūs bendravi
mai Putnam — su rašytoja ses. 
Onute Mikailaite, poete Dan
guole Sadūnaite, vaikų rašytoja 
Danute Lipčiūte-Augiene. 

Washington bendravau su 
rašytoju, režisieriumi Jurgiu 
Blekaičiu. dramaturgo Algirdo 
Landsbergio artimaisiais — ga
vau įdomios vertingos medžiagos. 

Pagaliau galima teigti, kad 
pavyko pargabenti beveik visą 
rašytojo Antano Vaičiulaičio 
kultūrinį archyvinį palikimą 
(tai, ką nutarė atiduoti dukros, 
gyv. Newark. Baltimore, Wa-
shington). 

Kiekvienas bendravimas 
yra unikalus ir nepakartoja
mas. Dabar tarsi iš gabalėlių 
dėlioju tą neįkainojamą mūsų 
kultūrinio paveldo kilimą ir 
džiaugiuosi juo. 

— Kokie didžiausi kel io
nės įspūdžiai išliko atmintyje? 

— Turėčiau pasakyti — kad 
visa kelionė buvo tarsi Dievo 
dovanotas mažas stebuklas. 
Kiekvienas sutiktas žmogus 
unikalus ir savaip įdomus. Tas 
naujų pasaulių atradimas man 
buvo stulbinantis. Aš dėkinga 
žmonėms, kurie suprato mano 
darbus ir siekius ir padėjo man 
Dėkoju ALKA direktoriui J . 

Rygeliui, Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyno 
vyresniajai ses. Bernadetai, Ka
zimieriečių archyvo muziejaus 
darbuotojai ses. Theresai Pap-
šytei, LTSC vadovui prof. J. 
Račkauskui, Dailės muziejaus 
Lemonte vedėjai D. Šlenienei, 
Frackville muziejaus vedėjai B. 
Vaičaitis. 

Mano kelionė buvo sunki ir 
varginanti, tačiau žmonių meilė 
ir rūpestis ištirpindavo visus 
sunkumus, vėl pajusdavau įkvė
pimą ir, atgavusi jėgas, dirbau. 

Už begalinę meilę ir rūpestį 
tariu nuoširdžius padėkos žo
džius — M. ir A. Pakščiarhs, T. 
ir A. Landsbergiams, A. ir J. 
Grinoms, D. Lipčiūtei—Augienei 
su vaikais, R. Kavolienei, G. ir 
J. Blekaičiams. Dėkoju visiems, 
padėjusiems mano darbuose. 
Nuoširdžiai dėkoju Jonui Puo
džiūnui, sudariusiam galimybę 
išsiųsti mano sukauptą me
džiagą į muziejų lengvatinėmis 
sąlygomis. 

— Ką spėjote n u v e i k t i , 
sugr įžus i iš JAV? 

— Kilnojamųjų kul tūros 
vertybių sugrąžinimas' į Lietuvą 
be galo svarbus ir reikalingas. 
Sugrįžo neįkainuojamąją vertę 
turinti medžiaga. Ji šiuo metu 
tvarkoma, tyrinėjama, rašomi 
aktai, priduodama į muziejaus 
fondus. Kitaip sakant, vyksta 
mokslinis muziejinis tyrinėji
mas. Vėliau ši medžiaga bus 
naudojama parodose, ekspozi
cijose, bus rengiami leidiniai, 
rašomi straipsniai, rengiamos 
paskaitos. Tai bus unikali ga
limybė pristatyti Lietuvos vi
suomenei išeivių rašytojų kul
tūrinį palikimą, kuris yra neat
siejamas nuo Lietuvos istorinio 
paveldo. Rudenį lankytojai bus 
pakviesti į renginius ir naujas 
parodas, skirtas H. Nagiui, M. 
Katiliškiui, J . Kaupui . Alei 
Rūtai. 

Kilnojamosios vertybės turi 
būti išsaugotos ir išlikti ateities 
kartoms. 

V. Pap lausk i ene i n i e k a d a 
d a r b ų n e t r ū k s t a 

Su V. Paplauskiene teko 
bendrauti ne tik jai viešint JAV, 
bet ir jai sugrįžus į namus . 
Susirašinėjant ei. paštu ji at
siuntė nemaža įdomių minčių, 
kurios tikrai yra vertos dėme
sio. 

Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus adresas: Ro
tušės a. 13, Kaunas, o telefonas 
— 206847 (skambinant iš už
sienio dar reikia pridėti 011-
370-37) Virginija visą laiką 
laukia ir naujos archyvinės me
džiagos. 

O šiuo metu jau prasideda 
išeivijos lietuvių rašytojų eks
pozicijos, minėjimai ir kt. Į juos 
V. Paplauskienė kviečia visus 
atsilankyti, ypatingai tuos. ku
rie Kaunan vyksta įvairiais 
reikalais. 
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