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Teismas leido suimti V. Uspaskichą 

Viktoras Uspaskichas — įtariamasis. 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra, net tris
kart nesulaukusi į apklausas kviečia
mo Kėdainių verslininko buvusio 
Darbo partijos (DP) vadovo Viktoro 

Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Uspaskicho, nusprendė skelbti jo 
tarptautinę paiešką. 

Pranešama, kad teismas leido su
imti V Uspaskichą, kuris šiuo metu 
slapstosi Rusijoje. 

Generalinis prokuroras Algi
mantas Valantinas šių žinių antra
dienį nekomentavo. 

Kaltinamas , juodąja 
buhalterija" 

Teisinės pagalbos prašymas Ru
sijos prokurorams jau išsiųstas, ta
čiau atsakymo iš Rusijos dar negau
ta. 

Prokurorai, tiriantys įtartiną 
Darbo partijos finansinę veiklą, ne
nurodo, kokiam laikui gali būti suim
tas buvęs ūkio ministras ir buvęs 
Darbo partijos vadovas. 

Darbo partijos pirmininkas V 
Uspaskichas išvyko į Rusiją gegužės 
mėnesį ir negrįžo iš jos iki šiol. 

Maždaug tuo pat metu, kai V Us
paskichas dingo iš Lietuvos, prokuro
rai ir Valstybės saugumo departa
mentas atliko kratas Darbo partijos 
būstinėje. Partija įtariama turėjusi 
Juodąją buhalteriją". Įtartinais bū-

Nuostoliai dėl emigracijos 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (BNS) 

— Dėl emigracijos į kitas Europos Są
jungos šalis proporciškai didžiausius 
demografinius nuostolius iš visų Ry
tų Europos šalių patyrė Lietuva. 

Kaip rašo Didžiosios Britanijos 
dienraštis „Financial Times", iš Lie
tuvos svetur išvyko dirbti maždaug 
100,000 žmonių, arba 3 proc. visų 
gyventojų. 

Tačiau politinis poveikis dar di
desnis yra Latvijoje, iš kurios išvyko 
50,000 žmonių, arba 2 proc. visų gy
ventojų. Latvija, kitaip nei Lietuva, 
turi didelę etninę rusų mažumą, 
todėl latviai baiminasi, kad vieną die
ną rusų skaičius pranoks latvių. 

Pasak britų dienraščio, rytų eu

ropiečiai iš naujųjų ES narių vertina 
emigraciją, kaip galimybę susirasti 
darbą, sutaupyti pinigų ir pasinaudo
ti proga pamatyti pasaulį. Bet Vakarų 
Europos gyventojai Į emigrantus 
žvelgia dvejopai — tai pigios darbo jė
gos šaltinis, bet taip pat ir grėsmė 
prarasti darbą. 

Vis dėlto Europos Komisija tvir
tina, kad bendras emigracijos povei
kis yra teigiamas, nes prisideda prie 
ekonomikos augimo ir užpildo tuš
čias darbo vietas. 

Tačiau kol kas ES senbuvės ne
noriai priima migrantus iš Rytų Eu
ropos. 2004 metais, po ES plėtros, tik 
Didžioji Britanija, Airija ir Švedija 
jiems atvėrė duris. 

Policija buvo sulaikiusi BBC žurnalistą 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (Alfa.lt) 

— Garsus žurnalistas iš Didžiosios 
Britanijos, politikos komentatorius 
ir knygų autorius Nicholas Jonės, 
daugelį metų dirbęs BBC, antradie
nio vakarą buvo sulaikytas Vilniaus 
pakraštyje, netoli čigonų taboro, gar
sėjančio kaip didžiausia sostinės nar
kotikų prekyvietė. 

Kartu su BBC žurnalistu buvo 
sulaikyta realybės laidos „Alfa.lt" 
dalyvė Ieva Zubavičiūtė. Abu žurna
listai po sulaikymo buvo nuvežti į 
Vilniaus 3-ąjį policijos komisariatą ir 
čia praleido daugiau nei tris valan
das. Tik įsikišus advokatams, iš įta
riamųjų žurnalistai virto liudytojais. 

Žurnalistai buvo sulaikyti po to, 
kai greta Čigonų taboro įsigijo dvi do
zes aguonų nuoviro, tarp narkomanų 
žinomo „širkos" pavadinimu. 

Nicholas Jonės 
BBC nuotr. 

Kaip teigia I. Zubavičiūtė, idėja 
padaryti žurnalistinį eksperimentą 
čigonų tabore jai kilo prieš kelias die
nas paskambinus į Policijos departa
mentą. Nukelta į 6 psl. 

Prezidentas 
pritaria Piliečių 
santalkos idėjai 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (BNS) 
— Prezidento Valdo Adamkaus kabi
nete trečiadienį apsilankę Piliečių 
santalkos atstovai rado pritarimą sa
vo idėjoms ir dėl teismų veiklos geri
nimo, ir dėl mišrių savivaldybių tary
bų rinkimų. 

Kaip po susitikimo sakė nefor
malaus" judėjimo — Piliečių santal
kos — vienas dalyvių, Pilietinės vi
suomenės instituto vadovas Darius 
Kuolys, šalies vadovas sakė palaikan
tis siūlymą dėl savivaldybių tarybų 
rinkimų. 

„Yra tam tikro nesusipratimo, 
kada Lietuvos piliečiai turi savo ats
tovus Seime, bet neturi savo atstovų 
savivaldybių tarybose", — pabrėžė 
D. Kuolys. 

Pagal dabartinius įstatymus, sa
vivaldybių tarybos renkamos pagal 
partijų kandidatų sąrašus. 

D. Kuolio teigimu, mišri sistema 
būtų naudinga ir partijoms, nes pri
verstų jas „rimčiau galvoti apie savo 
sąrašus, savo narius, kviesti vietos 
vadovus į savo gretas". 

D. Kuolio vadovaujamam insti
tutui atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad 
net 85 proc. apklaustųjų nemano ga
lintys daryti įtaką savivaldybių 
sprendimams, 6 proc. teigė, kad gali 
įtakoti sprendimus. 

Tyrimai taip pat fodo, kad dau
guma apklaustųjų mano, kad kasdie
nius gyvenamosios vietovės reikalus 
turėtų spręsti vietos savivaldos insti
tucijos: 57 proc. įsitikinę, kad tai tu
rėtų daryti seniūnija, 35 proc. — jog 
miesto ar rajono savivaldybė. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

dais gauti pinigai buvo naudojami ir 
nelegalioms Darbo partijos politikų 
algoms mokėti. 

Vienas jų, buvęs Darbo partijos 
veikėjas, perėjęs į Pilietinės demok
ratijos partiją J. Jaruševičius, prisi
pažino gavęs tokiu būdu 30,000 litų. 
Apie 40,000 litų gavo dabar jau buvęs 
sveikatos apsaugos ministras Z. Pa
daiga. 

Kiek žinoma, teisėsaugos įtari
mus patvirtino Nukelta į 6 psl. 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Kas atris Temidei akis. 
•Pokalbis su naująja PLB 
pirmininke. 
•Naujoji emigracijos 
banga kelia ir naujus 
iššūkius. 
•Romano Borisovo 
Rytprūsiai. 
• Philadelphia ruošiasi 
priimti JAV LB Tarybos 
sesiją. 
•Gerovė pagal naują 
koaliciją. 
•Palaidoti korupciją. 

V a l i u t ų san tyk is 
1 USD — 2.689 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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3AV LB Krašto valdybos 
. konferencija 

Dauniems bendruomenininkams" 
Jau tapo gražia tradicija JAV LB 

Krašto valdybai ruošti darbo konfe
rencijas žmonėms, kuriems rūpi lie
tuvybės reikalai čia-, Amerikoje. 

Tradicija tęsiasi nuo 2002 m., 
nuo dr. Romualdo Kriaučiūno su
ruoštos darbo konferencijos" Tikėki
me savo ateitimi". Praėjusios Krašto 
valdybos pirm. Algimantas Gečys 
puikiai numanė, kad reikia suskubti 
ir pradėti ruošti pamainą vyresniems 
bendruomenininkams pakeisti lietu
vybės veiklos platybėse. 

. Pirmoji konferencija, įvykusi 
Dainavos stovykloje, įrodė, kad labai 
naudinga kviesti jaunus, kūrybingus 
žmones įsijungti į LB veiklą,, plačiau 
apibūdinti jiems veiklos gaires ir sie
kius. 

Pirmosios konferencijos dalyviai 
dabar puikiai darbuojasi lietuvybės 
labui. Čikagiškis Saulius Rakauskas 
su savo rankų lenkimo klubu atsto
vauja Amerikoje Lietuvai. Su savo 
komandos nariais puikiai propaguo
ja lietuvišką stiprybę, skindami per
galių laurus įvairiose varžybose. 

Rita Sakenienė iš Čikagos suma
niai ir puikiai perėmė vadovauti 
„Seklyčios" restoranui. Atvykę lietu
viai randa ir gardų maistą, ir įvairių 
pramogų - vakarų, popiečių susiti
kimų. Dar vienas dainaviškis, dr. 
Daumantas Matulis, atgaivinęs LJS 
skyrių Philadelphia, sėkmingai dirbo 
apylinkėje būdamas jos pirmininku. 
Kad ir dabar jis grįžęs su šeima į 
Lietuvą palaiko glaudžius ryšius su 
JAV LB. 

Amandas Ragauskas iš Los An
geles aktyviai reiškiasi „Retro" gru
pėje - taip pat Dainavos konferenci
jos dalyvis. 

Lygiai po metų, 2003 spalio mė
nesį, antroji darbo konferencija vyko 
Putnam, CT. Jos pavadinimas „Nauji 
veidai - nauji sumanymai" parodė, 
kad tikrai yra naujų, veržlių ir kūry-

15 studentu stovyklos Vermont valst i jo je siu metų b i rže l io 
mėnesi. 

bingų žmonių, norinčių daugiau įsi
lieti į Lietuvių Bendruomenės veiklą. 

Trečioji darbo konferencija ruo
šiama šį rudenį, rugsėjo 13 d., taip 
pat Putnam, CT. Ji pavadinta „Jau
nieji bendruomenininkai". Šios kon
ferencijos tikslas, kaip ir dviejų anks
tesnių - supažindinti jaunus žmones 
su LB organizacija, jos struktūra, 
pamokyti, kaip teisingai vesti bend
ruomenių susirinkimus, paaiškinti 
jiems apie LB finansus, padėti su
prasti, kas yra solidarumo mokestis 
ir aukos. Džiugu, kad šios konferen
cijos prelegentai — puikūs bendruo-
meninkai: Juozas Ardys, dr. Elona 
Vaišniėnė, dr. Laima Karosienė, Vyt. 
Maciūnas, Vaiva Vėbraitė, Rasa Ar-
dytė-Juškienė, Irena Veitienė, Ramu
tė Žukaitė, mielai sutiko dalyvauti 
šioje darbo konferencijoje ir pasida
lyti savo patirtimi. J konferenciją 
užsiregistravo 35 dalyviai. 

Net septyni konferencijos daly
viai atvyksta iš Floridos pietvakarių 
- Cape Coral apylinkės. Jai sėkmin
gai vadovauja energinga Danutė 
Balčiūnienė. Turėsime progos susi
pažinti su nauja tarybos nare - Zita 
Sideriene. Šios konferencijos darbe 
dalyvaus ir dar trys naujos tarybos 
nariai - Rima Girniuvienė iš Bos
tono, Rimas Samis iš Connecticut, 
Žilvinas Bublys iš New Jersy. Su
lauksime žmonių ir iš Minnesota. Jos 
valdybos pirmininkas Tomas Ur
bonas, taip pat jaunas lietuvis, turės 
progos pasidalinti su visais, kaip jam 
sekasi suburti dainingus vyrus į 
ansamblį ir puikiai sudalyvauti Dai
nų šventėje Čikagoje, sėkmingai 
veikti sporte. NY apygardos pirmi
ninkė Ramutė Žukaitė, mokanti 
lengvai bendrauti, atvyksta su pui
kiu jaunų žmonių būriu, kurie jau 
darbuojasi LB, bet nori daugiau su
žinoti, susitikti su kitais bendruo-
menininkais. Bus įdomu susipažinti 

ir išgirsti apie klu
bo „Niujorkiečiai" 
veiklą. Viena suma
nytojų, Gintarė Bu
kauskienė, mielai 
atsiliepė į pakvie
timą dalyvauti kon
ferencijoje. 

Ph i lade lph ia 
LB apylinkės pir
mininkė Teresė Ge
čienė į šią konfe
renciją rekomenda
vo net penkis jau
nus žmones iš savo 
apylinkės. Džiugu 
pastebėti, kad apy
linkės vyresniems 
bendruomeninin
kams ne tas pats, 
kas pakeis juos. 

Lemonto apy
linkės pirmininkė 
Irena Vilimienė 
taip pat mielai at
sišaukė į pasiūly
mą dalyvauti kon
ferencijoje, iš savo 
apylinkės reko
mendavo dvi naujas 
veikėjas, kurios 
trokšta darbuotis 

Sigita Šimkuvienė (iš kairės), Vaiva Vėbraitė, dr. Ekma v atšnienė ir Jurgita Mockutė 
— visos New Haven LB apylinkės narės su Lietuvos prezidentu Vaidu Adamkumi, JAV 
LB Krašto valdybos ruoštame susitikime, kai prezidentas liepos pradžioje buvo 
atvykęs i Čikagą. 

Valentinos Čepienės nuotr. 

Kovo Juškos n u o t r 

lietuviškoje veikloje. 
Džiugu, kad į konferenciją už

siregistravo ir keliolika aktyvių ben
druomenės veikėjų iš CT, tarp jų 
Connecticut Lietuvių sporto klubo 
prezidentas Marius Janušaitis. Kon
ferencijos svečiai - Žana TaraseviČ, 
LR ambasados antroji sekretorė. Ji 
darys pranešimą „LR ambasados ir 
JAV LB bendri tikslai". Dalyviai tu
rės progą ne tik klausytis prelegentų, 
bet ir turės praktinių užduočių. Jau 
visiems dalyviams išsiuntinėta ben-
druomenininko Algimanto Rugie-
niaus paruošta medžiaga - „Susi
rinkimų vedimo taisyklės". Semina
rą - praktiką šia tema praves Rasa 
Ardytė-Juškienė, kuri sėkmingai jau 
antrus metus veda stovyklas studen
tams Vermonte. Rasa į jas sukviečia 
jaunimą daugiausia iš rytinio pak
raščio, kuriems labai rūpi lietuvybės 
reikalai. Birželio mėnesį šios stovyk
los stovyklautojai studentai įkūrė 
Studentų tarybą prie LJS, kuriai 
ėmėsi vadovauti Kovas Juška. Ir jau 
į šią, Putnam ruošiamą, konferenciją 
„Jauniems bendruomenininkams" 
atvyksta 6 šios Studentų tarybos na
riai. Jie nori praktiškai daugiau 
sužinoti apie LB struktūrą, pasisemti 
patirties iš vyresniųjų. 

Konferencijos dalyviai šeštadienį 
po pietų vyks į New Haven, kur dr. 
Žydrūnas Gimbutas, pats baigės Yale 
universitetą, aprodys ir papasakos 
apie šią mokslo kalvę. 

Vakare, prie arbatos ir Juozo 
Liudžiaus iškepto raguolio, visų 
lauks Ievos Butkutės ir Justino Riš
kaus įspūdžiai iš kelionės į Sibirą. 
Šie jaunuoliai atstovavo mūsų JAV 
Lietuvių Bendruomenei šiame ypa
tingame projekte. Liepa Gust pasa
kos apie Kanadoje įvykusį Pasaulio 
jaunimo kongresą. Rima Girniuvienė 
pasidalys įspūdžiais iš Pasaulio Lie
tuvių Seimo. 

Antrai dienai taip pat numatyta 
idomi ir turininga programa — pas
kaitos, diskusijos, simpoziumas ir, 
aišku, apsilankymas ,Alkos" muzie
juje. Jdomios medžiagos laukiame iš 
Lietuvos — TMID, kurioje bus papa
sakota apie LB visame pasaulyje, taip 
pat išsamiau bus paaiškinta apie jo 
veiklą. 

Vienas pagrindinių šios trečio
sios konferencijos „Jauniems ben-
druomenininkamas" rėmėjų yra Lie
tuvių fondas. Nuoširdi padėka ir LF 
darbuotojams, kurie supranta Lietu
vių Bendruomenės veiklos svarbumą 

ir ją visokeriopai remia. 
Dėkoju apylinkių ir apygardų 

pirmininkams už pagalbą ir ben
dradarbiavimą, ruošiant konferen
ciją. 

Sigita Šimkuvienė, 
JAV LB Krašto valdybos 

vicepirm. jaunimo reikalams 
: -
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Regina Narušienc-

POKALBIS SU NAUJAI IŠRINKTA 
PLB PIRMININKE 

REGINA NARUŠIENE 
— Esate veikli visuomeninin

ke, eilę metų užėmėte įvairias 
pareigas JAV Lietuvių Bendruo
menėje. Kas paskatino pereiti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veiklą? 

— Jaučiau, kad PLB turi būti 
sustiprinta ir, tik perimant šios or
ganizacijos vadovavimą, turėsiu ga
limybę atlikti savo užsibrėžtus tiks
lus. Šiandieną yra svarbu įtraukti 
tuos naujus imigrantus, kurie dabar 
apleidžia Lietuvą, kad būtų galima 
suprasti juos ir jų poreikius. Nors 
yra tik viena PLB, bet šiandieną ji 
susideda iš trijų dalių: tai senoji 
Bendruomenė, Rytų Bendruomenės 
ir naujieji emigrantai. Todėl mūsų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
bent tokia, kokią mes pažinojome 
okupaciniu laikotarpiu, yra pasi
keitusi. Kita vertus, joje galima at
rasti ne tik skirtumus, bet ir daugelį 
atvejų, kas mus riša. Tai kaip tik ir 
reikia išryškinti mūsų veikloje. Tą 
mūsų, beveik naująją bendruomenę 
reikia daugiau ir prasmingiau su
rišti, ir praplėsti jos veiklą. Kadangi 
užsienyje gyvena apie milijonas lie
tuvių, o tai beveik trečdalis tautos, ir 
Lietuva tikrai daug ką praras, jeigu 
mes neišliksime lietuviais. Nemaža 
dalis išvykusiųjų, tikėkime, sugrįš, 
daugelis nebesugrįš, bet vis tiek mes 
turime atiduoti tavo įnašą į Lietuvos 
gyvenimą. 

— Stasys Barzdukas, vienas 
šios organizacijos steigėjų, PLB 
viziją išsakė šiais žodžiais: 
„...sąmoninga, kovojanti, patvari 
lietuvybė, kuria remiasi išeivijos 

lietuvių veikla". O kaip Jūs iš
sakytumėte savąją viziją, kai 
šiandieną tėvynė nėra oku
puota? 

— Ji nėra okupuota, bet per 
šešiolika nepriklausomybės metų, 
nors ir gyvenant Vakaruose, Lietuva 
dar neturėjo užtektinai laiko su
bręsti ir įtvirtinti demokratinius 
principus. Iš dalies ir mes galime 
prie to proceso prisidėti, bet mūsų 
pagrindinis tikslas yra išlaikyti tau
tiškumą tarp užsienyje gyvenančių 
lietuvių. Mes turime kurti naujas 
bendruomenes, kurti lietuviškas mo
kyklas ir įvairias lietuvybės išlai
kymo programas. Todėl mūsų jėgos 
turi būti pašvęstos tam, kad mes, 
gyvenantys užsienyje, išliktume lie
tuviais — išliktume Lietuvos dalimi. 

— Šio mėnesio pradžioje, su
sitikime su prezidentu V. Adam
kum, kuriame dalyvavo ir buvęs 
PLB pirmininkas Gabrielis Žem
kalnis, Jūs išreiškėte norą turėti 
artimesnius ryšius su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentu. Kokiais būdais norėtu
mėte bendrauti su šiuo depar
tamentu prie vyriausybės? 

— Aš norėčiau turėti geresnius 
ir prasmingesnius ryšius su užsienio 
lietuviais, o ne Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentu. Arčiau tie
sos būtų, kad už Lietuvos ribų gy
vena užsienio lietuviai, o ne išeiviai 
iš Lietuvos. Teisybė, daugelis mūsų 
išėjo, bet išėjome, kadangi, mūsų 
manymu, neturėjome kitos išeities. 
Kalbu čia apie tuos, kurie pasi
traukė iš Lietuvos, baigiantis II pa-

DANUTE BINDOKIENE 

Kas atr is Temide i akis? 

Graikų mitologijoje Temidė 
buvo teisingumo deivė, sau
ganti teisėtumą, įstatymus, 

papročius. Šios savo simboliškos 
prasmės ji nėra praradusi ir moder
niais laikais. Deja, Temidė vaizduo
jama užrištomis akimis, tad nega
lime tikėtis, kad jos globojamos ver
tybės bus visuomet išsaugotos. 
Aiškinama, kad „Temidės aklu
mas" yra jos nešališkumo ženklas, 
tačiau gali būti ir kitos priežastys, 
pvz., kad Temidė nematytų teisin
gumo piktnaudojimo teismuose ir 
žmonėms daromų skriaudų. 

Iš Lietuvos daug kartų pasi
girsta nusiskundimai, kad valsty
bės teismai savo paskirties neat
lieka, yra šališki, todėl gyventojai 
jais nepasitiki labiau, nei kuria kita 
valstybine institucija. O tas nepasi
tikėjimas, kad Lietuvoje byla bus 
teisingai išspręsta, verčia įmones 
„teisybės ieškoti" užsienyje — 
Strasbūre ir kitur. 

Todėl žinią, kad šiomis dieno
mis pradeda darbą nevyriausybinė 
organizacija — Teisingumo institu
tas — galime sutikti labai pozity
viai. Į šią organizaciją, kaip rašoma 
oficialiame pranešime, buriasi jau
ni teisininkai, pasiruošę analizuoti 
šalyje atsirandančias teisės proble
mas, kelti jas viešumon ir stengtis, 
kad tos problemos būtų teisingai 
sprendžiamos. Vadinasi, Lietuvoje 
jau atsiranda „kitaip" galvojančių 
profesionalų teisininkų, kurie pa
siryžę nuimti nuo Temidės akių 
raištį, kad ji galėtų į teisingumo 
vyksmą žvelgti atviromis akimis. 

Kas dar įdomiau ir nuostabiau 
— jaunieji teisininkai, dirbantys 
tiek praktinį, tiek ir mokslinį dar
bą, žada tam tikrą dalį savo laiko be 
jokio atlyginimo skirti visuomeni
nei veiklai. Lietuvoje toks dalykas 
dar negirdėtas, nors, pavyzdžiui, 
Amerikoje teisininkai dažnai pade
da apkaltintiesiems, ypač negalin
tiems už advokato paslaugas su
simokėti. Tiesa, pagal įstatymus, 
Amerikos teismai apkaltintiesiems, 
neturintiems pinigų ar dėl kitų 
priežasčių nenorintiems samdyti 
asmeniško gynėjo, tokį advokatą 
patys paskiria. Dažnai būtent šį 

darbą gauna jauni, ieškantys paty
rimo ir pripažinimo, teisininkai. 

„Teisingumo institutas greitu 
laiku taps kaip visuomenės priemo
nė, nes, mūsų įsitikinimu, vienas 
galingiausių ginklų, kovojant su 
neteisingumu, yra viešumas", — 
tvirtino vienas instituto steigėjų, 
adv. Valdemaras Stančikas. Tačiau 
labai svarbu kaip šie jaunieji idea
listai teisininkai užsirekomenduos 
šalyje, kaip įsigys žmonių pasiti
kėjimą, kaip \ jų pastangas žiūrės 
jau „įsisenėję" advokatai, teisėjai 
bei kiti su teismų veikla susiję as
menys. Be abejo, reikės paveikti ir 
kartais labai šališką Lietuvos ži-
niasklaidą, kad ji teiktųsi tiksliai 
pristatyti Teisingumo instituto 
užmojus. 

Gerai, kad instituto nariai pla
nuoja atidaryti pirmąjį Lietuvoje 
tinklalapį, skirtą teisingumo bei 
teisės problemoms. Tinklalapio tik
slas yra pasiekti platesnius visuo
menės sluoksnius ir tikinti, kad 
institutas — kelias į tikrąjį teisin
gumą: nors užtruks laiko, bet il
gainiui Teisingumo institute veikla, 
be abejo, padarys nemažą skirtumą 
šalies teismų sistemos darbuose. 
Gaila, kad tinklalapis pasieks dau
giau jaunesniuosius, nes vyresnieji 
galbūt nėra susipažinę su kompiu
teriais arba neturi progos jais 
pasinaudoti. Tačiau, jei Teisingumo 
instituto vadovybės gražūs pažadai 
bus paremti konkrečiais darbais, tų 
darbų garsas greitai nuaidės per 
visą Lietuvą ir taip skatins žmonių 
pasitikėjimą jaunųjų teisininkų 
veikla. Kaip skelbiama, „institutas 
teisinėmis priemonėmis sieks at
kurti teisingumą, todėl, esant rei
kalui, inicijuos teismo bylas ir 
padės žmonėms ginti savo teises, ko 
jie dažnai nesugeba dėl nežinojimo, 
baimės ar lėšų trūkumo". 

Tokie pažadai skamba labai 
gražiai, tad nekantriai lauksime 
konkrečių instituto darbų, linkėda
mi geriausios sėkmės. Jeigu jau 
einama tokia teigiama linkme, gal
būt kažkas įsteigs ir Patriotizmo 
institutą, kurio nariai, susipratę 
lietuviai patriotai, sengsis tėvynės 
meilės vertybę įdiegti savo tautai... 

sauliniam karui, ir tuos, kurie iš
vyko jau atgavus nepriklausomybę. 
Todėl siūlyčiau šį departamentą 
pavadinti Užsienio lietuvių depar
tamentu ir jokiu būdu nesujungti 
mažumų su Išeivijos departamentu. 
Kalbėkime atvirai, vieni jų yra lie
tuvių tautos dalis, gyvenanti užsie
nyje, o kiti yra kitų tautų žmonės, 
gyvenantys Lietuvoje ir ieškantys 
savojo identiteto. Kaip gali surinkti į 
vieną departamentą programas, ku
rios turi tiek daug skirtumų jų 
sprendime. Užsienio lietuviai bando 
išlaikyti lietuviškąjį „aš", gyvendami 
svetur, o kiti: lenkų, rusų, čigonų, 
vokiečių mažumos, tą bando daryti 
Lietuvoje. Nėra nieko beridro. Tai 
pirmasis mūsų nepasitenkinimas. 
Antras nepasitenkinimas — mūsų 
ryšiai nėra prasmingi. Jie nėra 
prasmingi, kadangi departamentas 
pasirenka, su kuo jie nori bendrauti 
ir bendradarbiauti. Jie neturi tie
sioginės konsultacijos su užsienio 
lietuvių bendruomenėmis. Konsul
tuojamasi yra su paskirais asme

nimis, ir tik su tais, kuriuos jie patys 
pasirenka. Reikalinga sukurti ta
rybą, kurioje būtų atstovai ir iŠ 
užsienio bendruomenių. Taipogi rei
kėtų atkreipti dėmesį ir į Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos centrą, 
dar į vieną vyriausybinį departa
mentą, tiksliau sakant, biurą, kuris 
irgi rūpinasi užsienyje gyvenančių 
lietuvių reikalais. 

— Bet Jums turbūt yra ži
noma, kad praėjusioje kaden
cijoje PLB pirmininkas, kuris 
buvo ir jūsų organizacijos įga
liotinis Lietuvoje, dalyvaudavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento veikloje. 

— Gabrielio Žemkalnio dalyvavi
mas buvo daugiau lėšų skirstyme, o 
ne kokios nors strategijos, veiksmo 
formavime ar planavime. O tai yra 
didelis skirtumas. Labai gerai, kad 
jis turėjo progą bent tiek prisidėti, 
bet ten turėtų dalyvauti atstovai iš 
Rytų, iš naujųjų imigrantų ir seno
sios bendruomenės. 

Nukelta i 8 psl. 
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NAUJOJI EMIGRACIJOS BANGA KELIA 
IR NAUJUS IŠŠŪKIUS 

KĘSTUTIS PRANCKEVIC1US 

Šią vasarą Lietuvoje ne t rūko 
įvairiausių renginių, pri traukusių ir 
nemažai svetur gyvenančių išeivijos 
lietuvių. Nuo politinėmis batalijo
mis dvelkiančių simpoziumų ir su
važiavimų iki muzikinių festivalių 
bei sportinių turnyrų, visur galėjai 
sutikti daugiau ar mažiau pažįs
tamus, po margą pasaulį išsibarsčiu
sius tautiečius. Savo gimtąją žemę 
aplankyti atvykusiai garsiai JAV 
Lietuvių Bendruomenės veikėjai, 
Kultūros tarybos pirmininkei Marijai 
Remienei pastaroji kelionė nebuvo 
vien tik lengvas pasivaikščioji
mas ,,žydru dangaus horizontu": Pas
aulio Lietuvių Bendruomenės seimo 
posėdžiai, susitikimai ir dialogai su 
meno, kultūros atstovais, kiti svar
būs įvykiai užėmė didesnę dalį 
Marijos Remienės viešnagės išsiilg
toje tėvynėje. 

Nele ido užgest i l i e tuvybės 
ž idiniui 

Ir tąsyk besibaigiančios vasaros 
karštoką rytmetį vos pavyko minu
tėlei, kitai pakalbinti šią nenuils
tančią kultūros puoselėtoją. M. Re
inienė ką tik buvo grįžusi iš popu-, 
liarios Lietuvos nacionalinio, radijo 
programos „Klasika" laidos, kur 
gausiai klausytojų auditorijai pristatė 
ką tik išleistą knygą „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje". 

Trumpučio pokalbio metu Marija 
Remienė, kaip ir įprasta, neieško
dama žodžių kišenėje, spėjo paliesti 
vieną iš esminių klausimų, neduo
dančių ramybės ne tik išeivijos, bet ir 
Lietuvos visuomenei - a r per pas
taruosius keletą metų grėsmingai 

išaugus emigracijos bangai, mūsų 
tautiečiai sugebės išlikti lietuviais 
visur ir visada? 

,,Iš tiesų, tas išaugęs emigracijos 
srautas mūsų mažai valstybei negali 
nekelti rūpesčių - tai be abejo didelė 
problema ne tik Lietuvai, bet ir pačiai 
išeivijai. Kaip pavyks išsaugoti savo 
gimtąją kalbą, tradicijas, papročius, 
daug kas priklausys ir nuo emig
ravusių tautiečių ir pagaliau nuo 
pačios Lietuvos valstybės politikos 
išeivijos atžvilgiu", — savo nuomone 
dalijosi Marija Remienė. 

Pašnekovė gyvais pavyzdžiais 
priminė kaip tais slogiais ir nera
miais pokario laikais per antrąją ir, 
bene didžiausią emigracijos bangą 
negandų ir pavojų išblaškyti lietuviai 
tiek Australijoje, tiek Kanadoje ir 
galų gale JAV, per trumpą laiką spėjo 
susiburti į pakankamai stiprius ir 
aktyvius visuomeninius judėjimus, 
išlikusius gyvastingais ir iki šiol! 
Kultūrinė, socialinė, švietėjiška tau
tiečių veikla tuose svetimuose kraš
tuose per daugiau nei pusę amžiaus 
neleido susvetimėti, nutolti nuo savo 
lietuviškų šaknų ir kitoms kartoms. 
O juk tokia veiklos patirtimi, pasak 
Marijos, Amerikos lietuviai galėtų 
pasidalyti su Norvegijos, Švedijos, ki
tų šalių, kur neseniai įsikūrusios 
tautiečių bendruomenės, atstovais. 

„Žinoma, malonu, kad mūsų 
bendruomenė turi įgijusi didžiulę 
patirtį, bet antra vertus, nepamirš
kime, jog kiekvienoje užsienio šalyje 
yra susiklosčiusios visai kitos, savitos 
socialinės, ekonominės ir kultūrinės 
aplinkybės, tad tenykščių tautiečių 
bendrijose diegti ir pritaikyti mūsiš
kę sistemą nelabai tiktų ir kažin ar 
būtų tai tikslinga daryti?", — reto
riškai klausė M. Remienė. 

Tikisi didesnio aktyvumo 
iš naujosios kartos 

Įdomaus ir turiningo pokalbio 
metu garbioji pašnekovė nepamiršo 
ir kito opaus klausimo - tautinės 
kultūros, švietėjiškos veiklos išlaiky
mo užsienyje, taip pat naujosios 
emigrantų bangos, jų santykių su 
senąja išeivijos karta, palaikymo. M. 
Remienės teigimu, per pastaruosius 
keletą metų įvairiose pasaulio šalyse, 
kur veikia lietuvių bendruomenės, 
vis dažniau pasigirsta raginimų siųsti 
iš Lietuvos kvalifikuotus lituanisti
kos, kultūros specialistus, netgi tam 
reikalui prašoma skirti kuo daugiau 
lėšų... „Bet mes nieko neprašome, 
nors kita vertus taip pat galėtume tą 
daryti...Kodėl? Ogi dėl to, kad Ame
rikoje veikiančioms lietuviškoms or
ganizacijoms surasti ir pasikviesti 
tokius specialistus dėl finansinių, 
kitų sunkumų, nėra taip paprasta. 
Per tuos kelerius metus, kai žymiai 
pabrango kelionės, mums jau vis 
sudėtingiau iš Lietuvos pasikviesti ir 
kokią nors muzikos įžymybę. Beje, 
mūsų vyresnioji karta pagal išgales ta 
ar kita proga vis dar bando rengti 
įvairius pokylius, sueigas ir jų metu 
rinkti lėšas", — teigė M. Remienė. 

Ar prie tokio kilnaus tikslo ak
tyviai prisideda per pastaruosius 
keliolika metų iš Lietuvos emigravę 
tautiečiai, mūsų pašnekovė paklaus
ta, tik santūriai nusišypsojo... Be 
abejo, pasak Marijos, tokio aktyvumo 
labai pasigendama, tačiau antra ver
tus, galbūt nereikėtų naujai atvyku
sių tautiečių kritikuoti - juk galbūt 
per tą laiką jie dar nespėjo tvirčiau 
atsistoti ant kojų ir taip nors dalelyte 
prisidėti prie to labdaringo tikslo -
lietuvybės išsaugojimo. O gal dar juos 

kamuoja ir kiti rūpesčiai?... 
„Žinoma, tų bėdų bėdelių niekam 

niekada nepristinga. Bet mane, kaip 
ir daugumą senosios lietuvių išeivijos 
atstovų, vis dėlto glumina toks abe
jingumas. Niekad nepamiršiu, kaip 
tūkstančiai mano kartos tautiečių, 
gelbėdamiesi nuo 'raudonojo maro', 
atvykę į tolimąjį, nežinomą užjūrį, 
per sunkiausius vargus kibo į darbus, 
į gyvenimą kaip kas tik galėdami... Ir 
ką gi, daugelio nuostabai, tie mūsų 
'dipukai' ('Dievo paukštukai' — anot 
poeto Pulgio Andriušio paleistos 
sparnuotos frazės) spėjo įsteigti Lie
tuvių fondą ir per nepilnus 10 metų 
sukaupti daugiau nei 1 milijoną do
lerių, kurie davė pradžią vaisingai ir 
prasmingai JAV lietuvių išeivijos 
veiklai", — pasakojo Marija Remienė. 

Mūsų garbioji pašnekovė pridū
rė, kad jokiu būdu nenorinti kritiškai 
atsiliepti apie naujai atvykusius lietu
vius - juk ir tarp jų jau atsiranda vis 
daugiau veiklių ir aktyvių žmonių, sie
kiančių tęsti senosios kartos tautie
čių pradėtą darbą. Antai, JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros tarybos 
veikloje su didžiuliu entuziazmu triū
sia keturios jaunos darbuotojos, ne
seniai atvykusios iš Lietuvos. 

„Norėtųsi, kad tokių veiklių 
žmonių atsirastų kuo daugiau, kad jie 
perimtų mūsų pozicijas ir garbingai 
vėliau tęstų mūsų tėvų bei senelių 
kadaise pradėtus darbus. Nepamirš
kime, jog senosios lietuvių išeivijos 
kartos gretos kasmet sparčiai mažėja. 
Esu įsitikinusi, jog tik per kultūrą, 
švietimą ir sportą jaunoji karta su
gebės išsaugoti tas tautines, dvasines 
vertybes, kurias kruopelytė po kruo
pelytės yra surinkę mūsų sumanūs ir 
pasiaukojantys pirmtakai", — vylėsi 
Marija Remienė. 

Lietuvos kultūros ministro Jono Jučo sveikinimas 
knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje" sutiktuvėse 

Pirmojoje lietuviškoje gramati
koje Danielius Kleinas yra teigęs, 
kad, „pavyzdžiai yra taisyklių dvasia 
ir gyvybė r ' . Šiandien m u m s JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul tūros 
taryba pateikia ypač svarbų, ver
tingą pavyzdį. 

Kadangi esu vienas pirmųjų šios 
knygos skaitytojų, nes iš veikliosios 
tarybos pirmininkės Marijos Remie
nės studiją gavau j a u praėjusią 
savaitę, norėčiau pasakyt i keletą 
bendresnių minčių, klausiančia min
tim galvodamas apie ateitį, apie šio 
vertingo pavyzdžio kaip kul tūros 
paveldo aktual inimo modelio pri
taikymą ir tęsinį. 

Kaip lietuviai moka organizuotis 
pasaulyje t a rp svet imų ku l tū rų , 
ryškiausiai t u rbū t yra a tskle idęs 
profesorius kunigas Stasys Yla Put-
name parašytoje studijoje „Lietuvių 
šeimos tradicijos". Jo mint im, pir
miausia svetimoje žemėje sukuria
mas dvasinio gyvenimo pama ta s — 
parapija, statomi jos maldų namai, 
toliau kuriamos mokyklos kalbos ir 
rašto išsaugojimui, toliau telkiamasi 
meno puoselėjimui, sukuriant cho
rus, ansamblius, imamasi saugoti 
atmint), įkuriant muziejus, archy
vus, fondus, bendrijas. 

Pristatoma knyga „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje" yra šio telkimosi ir 
organizavimosi puikus įrodymas. 

Vien New York, kuris buvo visų lie
tuvių pradžia naujajame žemyne, 
penkios lietuvių bažnyčios, kurias 
pastatė ir puoselėjo taip sunkiai su
sikūrę bendruomenes lietuviai imi
grantai pavyzdys atskleidžia nepa
prastą lietuvių gajumą ir tvirtus 
tapatybės pagrindus. 

Man asmeniškai buvo ypatingas 
patyr imas perskaityti pirmuosius 
skyrius, apžvelgiančius pradžią — 
lietuvių genezes siaubingus vargus. 
XIX amžiaus abiejų pralaimėtų suki
limų drąsiausi, garbingiausi vyrai po 
klaidžių kelionių buriniais laivais 
per Atlantą, vėliau nuo rekrūtų bė
gantys ar carinių represijų gąsdina
mi lietuviai Ameriką pasiekdavo ir 
joje pradėdavo kurtis po tokių baisių 
išbandymų, kurie skaitant primena 
mūsų šiurpiųjų tremčių į Sibirą 
istorijas. 

Tad pirmoji emigracjos banga 
lietuviškosios kultūros ženklus — 
bažnyčias, parapijų namus, mokyk
las, klubus sukūrė titaniškai grum
damiesi su likimu. Ir laimėdami. 
Marijos Remienės, Algimanto Gečio, 
Audronės Škiudaitės tekstai yra 
persmelkti giliausio įsipareigojimo 
šiuos ženklus surasti, suprasti, įam
žinti ir išsaugoti. Didžiulei mūsų 
laimei, šis titaniškas tikslą- svaria 
knyga yra sėkmingai įvykdytas, tuo 
pačiu jis šaukiasi tolimesnių darbu 

Knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje" sutiktuvėse (iš kairės): solistas Vytautas 
juozapaitis, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė ir Taikomosios 
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Aušrelės Sakalaitės nuotr. 

— išsamių katalogų, kuriuose būtų 
nurodyti konkretūs nekilnojamieji 
objektai, vertingi m^no kuriniai — 
vitražai, skulptūros, freskos, lipdy
ba Juk visa tai — Lietuvos kultūros 

paveldo neatskiriama dalis. deja. jau 
daugeliu atveju esanti svetimtaučių 
rankose. Tad j knyga žiūriu kaip i 
pavyzdi, kaip } model|, kaip tai turė
tume daryti Nukelta j S psl. 
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Lietuvos kultūros 
ministro Jono Jučo 

sveikinimas 
Atkelta iš 4 psl. 
Naudojuosi šia ypatinga proga, 

nes viename būryje šiandien čia — 
daugelio šalių Lietuvių Bendruo
menių vadovai. Permąstykime ir 
imkimės kartu bendros išeivijos 
kultūrinio palikimo išsaugojimo pro
gramos, sutelkę ministerijų, depar
tamento ir bendruomenių jėgas. 

Veiklioji Marija Remienė, per
nai žurnalo „Veidas" gražiai pava
dinta mūsų išeivijos kultūros mi
nistre, šiandien mums davė puikų 
pavyzdį, su žurnaliste Audrone 
Škiudaite ir gausiu būriu talkininkų 
visose valstijose mums parodė, kad 
galima aprėpti neaprėpiama, savo 
pavyzdžiu padaryti darbą, kurio 
nesugebėjo atlikti valstybės institu
cijos. 

Ačiū už knygą ir jos 500 egzem
pliorių, kuriuos JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos pirmi
ninkė jau padovanojo Lietuvos mo
kykloms. Tad šį rudenį studija „Lie
tuvių pėdsakai Amerikoje" jau bus 
skaitoma mūsų jaunuomenės, kuri 
galės joje surasti savo giminės žmo
nių likimo JAV ženklus. 

Kultūros lemtys yra trapios, 
labai pažeidžiamos. Ir stiprios, tvir
tos, kai jas saugo tokios išmintingos 
asmenybės, kurios mums dovanojo 
šią knygą. 

Ačiū Jums už tai iš visos širdies! 

SALDU KAIP DU MEDU 
Šiandien medų naudoja ir kosme

tologai, ir dietologai, ir parfumerijos 
gamintojai. Saldusis auksas nuo seno 
garsėja savo gydomosiomis savy
bėmis. 

„Valio, galima valgyti saldžiai!" -
džiūgaujame, kai dietologas racione 
cukrų pasiūlo keisti medumi, ir ne 
visada nesusimąstome kodėl. 

Suprantama, juk kiekvienas jau 
nuo vaikystės žino, kad medus - labai 
naudingas produktas. Jame yra uni
kali medžiagų kompozicija: makro ir 
mikroelementų, įvairiausių vitaminų, 
enzimų, fermentų, organinių rūgščių. 
Ilinois universitete atlikti tyrimai 
parodė, kad daugiausia antioksidantų 
turi grikių medus. O 2002 metais 
Michigan mokslininkai patvirtino, 
kad medaus oligosacharidai stimu
liuoja bifidobakterijų augimą ir ats
parumą, o šios padeda virškinamajam 
traktui, stiprina imunitetą ir užkerta 
kelią vėžiui. 

Tačiau šios neįkainojamos me
daus savybės kažin ar padeda liesėti. 
Naudingosios medžiagos, kartu paė
mus, sudaro daugiausia 5 proc. ben
drojo medaus tūrio. Apie 80 proc. vis 
dėlto yra gliukozė ir fruktozė. 100 
gramų medaus - tai maždaug 335 
kilokalorijos, glikemijos indeksas 
(GI) gana aukštas - apie 55. Galima 
palyginti su cukraus rodikliais - 400 
kilokalorijų ir glikemijos indeksas — 
60. Sutikite, skirtumas nedidelis. 

Dar vienas nemalonus momentas 
- alergija medui. Daugelis apie tai 
žino ne vien iš nuogirdų. Kodėl gi 
tuomet mokslininkai alergiją medui 
vadina mitu ir prietarais? Tiesą sa
kant, medus alergiją sukelia tik 0,8 
proc. žmonių. O štai dirbtiniai prie
dai, kurių esama „parduotuvinėje" 
medaus versijoje, gali sukelti daug 
nemalonumų. Tačiau ir šimtaprocen
tiniame natūraliame meduje iš bityno 
gali būti žiedadulkių, kurios yra 
stiprus alergenas. Jei ir ši mokslinė 
žinia nepadeda, vadinasi, žmogus 
priklauso tam 0,8 proc. Tuomet jam 
belieka atsisakyti ne tik medaus, bet 
ir puikios kosmetinės priemonės. 

Žmonija jau seniai pastebėjo, kad 
kvepiantį ir skanų bičių darbininkių 
produktą galima ne tik valgyti. Asirai 
senovėje mirusių valdovų kūnus 
ištepdavo bičių vašku ir panardinda
vo į medų. Žydai ir slavai medumi 
gydydavo žmonių ir gyvulių nu
degimus ir žaizdas. Konservuojan
čiosios ir baktericidinės medaus savy
bės vienodai sėkmingai padėdavo 
išsaugoti tiek šviežią sumedžiotą lai
mikį, tiek skaistų merginos veidą. 
Dar Kleopatra maudėsi pieno ir me
daus voniose, o kinų moterys ir šian
dien spuogus gydo medaus ir grūstų 
apelsinų sėklų mišiniu. 

Medus dažnai įeina tiek į sausai, 
tiek į riebiai odai skirtos kosmetikos 
sudėtį. Jis tinka ir jaunatviškiems 

uždegimams gydyti, ir raukšlėms 
mažinti. Nenuostabu, kad šiuolai
kinėje kosmetikoje tiek įvairiausių 
priemonių - nuo lūpų balzamo iki 
vonios putų. 

Jvairios grožio ir terapijos klini
kos medų naudoja organoterapijos 
procedūroms bei celiulitui gydyti. 
Naudojant specialiąsias technologi
jas, ląstelių substancijos ir medaus 
ekstraktas įvedami į organizmą -
mikrocirkuliacijai ir kraujotakai ge
rinti. Tuo pat metu aktyvinama lipo-
lizė ir šalinamas paburkimas. Juk 
medus padeda sudeginti riebalus ir 
nutekėti limfai, absorbuoja toksinus 
ir padeda juos pašalinti iš organizmo. 
Derinant medų su organiniais pre
paratais, pasiekiama puikaus efekto. 

Vis dėlto parfumerijoje medus 
naudojamas rečiau. Gaminant kvepa
lus medus derinamas su šokoladu, 
karamele ir vanile, taip pat bičių vaš
ku. Saldu kaip du medų. 

.,Klaipėda" 

Antroji suvažiavimo diena 

Penktadienį, rugpjūčio 4 d. šv. Mišios aukoja
mos viešbutyje už mirusius Lietuvos Vyčius ir 

organizacijos rėmėjus. Jas koncelebravo prelatai 
kun. J. Anderlonis, Algimantas Bartkus ir diako
nas Vitas Paškauskas. 

Po Mišių antrą posėdžio sesiją malda pradėjo 
prelatas dr. J. Anderlonis. 

Centro valdybos pirmininkės antroji pavaduo
toja, seselė Johanna Shainauskas darė organizaci
jos narystės pranešimą. Kaip ir visose organizaci
jose, nariai iškrinta, miršta ir organizacijos skai
čius mažėja. Dabartiniu laiku kartais sunku pri
traukti naujų narių, bet Lietuvos Vyčių organizaci
ja gali didžiuotis, kad per paskutiniuosius metus 
100 naujų narių įstojo į LV organizaciją ar atnauji
no narystę. Šiuo laiku Lietuvos Vyčių organizacijai 
priklauso arti 2,500 narių iš 5 apygardų/rajonų ir 
50 kuopų. 144 k-pa, Anthracite prirašė 20 naujų 
narių; 133 k-pą Los Angeles, CA, įstojo 10 naujų 
narių; ir 7 k-pa Waterbury, CT, pritraukė 9 narius. 
Kuopos buvo apdovanotos dovanėlėmis ir žyme
nimis. Individualių kuopų nariai, kurie prirašė 
daugiausia narių, yra Marytė Šepikaitė, 133 k-pa, 
Los Angeles, CA; Marian Wydra, 144 k-pa, An
thracite ir dr. Paul Kazas. 110 k-pa. Masbeth, NY. 

Seselė kazimierietė Margaret Petcavage buvo 
pakviesta pakalbėti ir supažindinti vyčius su 
Motinos Marijos Kaupaitės (buvusi Kazimira Kau
paitė) gyvenimo bruožais ir pastangomis ją pas
kelbti šventąja. Savo paskaita ir skaidrėmis rodė 
Motinos Marijos Kaupaitės įstojimą ir seselių ka-
zimieriečių steigimą. Seselės kazimierietės šiais 
metais švenčia garbingo šimtmečio gyvavimo šven
tę, tarnaujant Dievui ir artimui JAV, Lietuvoje bei 
Argentinoje. Visiems delegatams buvo išdalinta 
knygutė „Tikėjimo kelione'' (A Journey of Faith, the 
legacy of Servant of God, Maria Kaupas, Found-
ress) ir maldos atvirutė. Seselė Margaret padėkojo 
už pakvietimą ir galimybę dalyvauti LV organi
zacijos metiniame suvažiavime. 

Irene Ozalis, LV fondo pirmininkė, pranešė 
fondo apyskaitą ir apibūdino šio padalinio praeitų 
metų veiklą. I. Ozalis paskelbė rašinio konkurso 
laimėtojus: I-a vieta ($300) - Joanne Antanavich, 
144-k-pa, Anthracite, PA; 2-tra vieta ($200> - se
sele vienuole Helen Ivanauskas. 1 - k-pa. Brock-
ton, MA; ir 3-čia vieta ($100) Stephany Gutauskas. 
3 k-pa. Philadelphia, PA. Baigdama savo prane-
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Šimą, I. Ozalis prašė visus ir toliau tęsti paramą 
Lietuvos Vyčių fondui. 

Tolimesnėje posėdžio eigoje centro valdybos ri
tualų komiteto pirmininkė Lee Moore paskelbė 4-to 
laipsnio kandidatus: Dianne Martin, 16 k-pa, 
Chicago, IL, seselė Theresa Papsis ir Virginia Bu-
žėnas, abi iš 112 k-pos, Chicago, IL, Mary Pamela 
Smith, 143, Pittston, PA, ir Anna Bendrick, 144 
k-pa, Anthracite, PA. Dvi kandidatės, kurios daly
vavo suvažiavime - seselė vienuolė Theresa Papsis 
ir Dianne Martin, bus apdovanotos 4-uoju laips
niu. Kiti, kurie negalėjo dalyvauti dėl įvairių 
priežasčių, bus apdovanoti artimiausiu laiku. 

Garbės narystės pirmininkė Elinor Slųzas 
pranešė šių metų naujus garbės narius - Walter 
Svekla, 3 k-pa, Philadelphia, PA ir Teresė Stro-
lienė, 157 k-pa, Lemont, IL Taip pat pranešė 2007 
garbės narystės kandidatą - Robert A. Martin, Jr. 

„Pagalba Lietuvai" valdybos pirmininkė Re
gina Juškaitė-Švobienė pranešė apie šio padalinio 
praėjusių metų veiklą. Praeitais metais padalinys 
atšventė savo 154 gyvavimo metus. Padėkojo vi
siems, kurie nuolat rėmė ir dabar remia šio pa
dalinio reikšmingą veiklą. Per paskutiniuosius pa
dalinio 16 gyvavimo metų išsiųsti 92 talpintuvai, 
kurių vertė buvo arti 72 milijonų JAV dol. Talpin-
tuvuose siųsta įvairūs vaistai medikamentai, įran
gos, kompiuteriai, ligoninės lovos ir staliukai. Šv. 
Petro bažnyčią Detroite uždarius, bažnyčios suolai, 
liturginiai rūbai, statulos, vargonai ir dūdos, taber
nakulis ar altoriai. Šv. Kazimiero bažnyčios, Pitts-
burgh, suolai, statulos ir kryžiaus keliai buvo siųsti 
vysk. Juozui Žemaičiui Vilkaviškio katedrai. Medi
kamentai, įrangos, lovos, stalai, antklodės, rankš
luosčiai, įvairūs muilai, medicininiai žurnalai ir 
knygos, rūbai buvo siųsti įkurti Šv. Klaros mirš
tančiųjų ligoninę (hospice center) Utenoj. Taip pat 
buvo siųsti įvairūs vaistai, skiepai nuo hepatito B 
ir C. Bus daugiau. 

Lietuvos Vyčių seimo dalyviai po šv. Mišių suvažiavimo pabaigoje. 
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Mokyto jų namai Švenčia 60 mėtį Teismas leido suimti V. Uspaskichą 

Vilniaus mokytojų namai. 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (ELTA) 
•— Paskutinę vasaros dieną Vilniaus 
mokytojų namai šventiškai mini 60 
metų veiklos jubiliejų. 

Ketvirtadienio vakarą Vilniaus 
mokytojų namų kieme vyks šventinis 
koncertas, jubiliejaus proga Vilniaus 
mokytojų namų darbuotojus sveikins 
sostinės vadovai, Švietimo ir mokslo, 
Kultūros ministerijų, kitų kultūros 
įstaigų atstovai. 

Vilniaus mokytojų namų istorija 
prasidėjo nuo 1946-ųjų, kai buvo 
įsteigti tuometiniai Respublikiniai 
švietimo darbuotojų namai. Čia dar
bavosi ryškūs Lietuvos kultūros ver
kėjai, teatro studijoje dirbo aktoriai 
Laimonas Noreika, Elvyra Zeberta-
vičiūtė, Irena Garasimavičiūtė, pia
nistai Algis Žiūraitis, Chaimas Pota-
šinskas ir daugelis kitų. 1956 m. Mo
kytojų namuose buvo Įkurtas berniu
kų choras „Ąžuoliukas", tapęs uni
kaliu Lietuvoje meno ir ugdymo reiš
kiniu. 1986 m. Mokytojų namai pir-

, •n'-f*..'*; 
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Vladimiro Gulevičiaus iELTA) nuotr 

mieji Lietuvoje įsteigė savaitgalio es
tetinio lavinimo mokyklėlę. 1988 m. 
Vilniaus mokytojų namai persikėlė j 
restauruotą XVIII amžiaus pastatą 
Vilniaus gatvėje — čia 1904 m. Petro 
Vileišio spaustuvėje buvo atspausdin
tas pirmasis lietuviškas dienraštis 
„Vilniaus žinios". 

Vilniaus mokytojų namai nuo se
no yra ryškus miesto kultūros ir švie
timo centras. Čia kasmet surengiama 
daugiau negu 300 įvairių renginių, 
apie 40 parodų, apsilanko apie 
100,000 žmonių. Mokytojų namuose 
veikia 14 meno kolektyvų, 15 in
teresų klubų ir draugijų, aštuonios 
studijos ir mokyklos, dvi estetinio la
vinimo mokyklėlės, keturios dailės 
galerijos, taip pat Valstybės instituci
jų kalbų centras ir Danijos kultūros 
institutas. Mokytojų namų kieme iš
tisus metus vyksta įvairios tradicinės 
šventės, vasarą — šokių vakarai, ro
domi nekomerciniai filmai po atviru 
dangumi. 

Atkelta iš 1 psl . 
ne tik per kratas paimti dokumentai 
bei kompiuterių laikmenos, bet ir 
Darbo partijos darbuotojos, sutiku
sios bendradarbiauti su teisėsauga. 

Vėliau V Uspaskichas jau iš Ru
sijos atsisakė Darbo partijos pirmi
ninko posto. Jį iš pradžių laikinai pa
keitė Seimo narė Loreta Graužinie-
nė, o praėjusį savaitgalį Darbo parti
jos vadu buvo išrinktas Seimo narys 
Kęstutis Daukšys. 

Neatsiribojo nuo buvusio 
vadovo 

Nei K. Daukšys, nei suvažiavimo 
delegatai neatsiribojo nuo dabar jau 
oficialiai ieškomo V. Uspaskicho. 
Priešingai, K. Daukšys pareiškė esąs 
V Uspaskicho žmogus ir prisiekė jam 
ištikimybę. 

Tuo tarpu premjeras Gediminas 
Kirkilas pareiškė, kad Darbo partijai 
atėjo laikas atsiriboti nuo susikom
promitavusio buvusio vadovo. Social
demokratų vadovo Algirdo Brazaus
ko nuomonė — tokia pati. 

Paklaustas, ar galima tikėtis Ru
sijos pagalbos paskelbus V Uspas
kicho tarptautinę paiešką, G. Kir
kilas nesiėmė prognozuoti Rusijos 
teisėsaugininkų elgesio. 

„Bendradarbiavimo praktikos su 
Rusija iki šiol turėjome įvairios — 
kartais Rusija padėdavo, kartais at
sisakydavo bendradarbiauti su mūsų 
teisėsauga, todėl tik laikas parodys, 
ko šiuo atveju galime tikėtis", — 
svarstė premjeras. 

G. Kirkilas taip pat teigė nema-

Klaipėdos da 
auksci 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (BNS) 
— Klaipėdos Gandrališkių rajone ky
lantis 34 aukštų gyvenamasis dango
raižis pretenduoja tapti pačiu aukš
čiausiu Lietuvoje pastatu. 

Pabrėžiant šio statinio didingu
mą, jam jau sugalvotas ir vardas — 
Pilsotas. Tai — istorinis vienos kur
šių genčių apgyvendintos, bet vėliau 
kryžiuočių užkariautos Lietuvos pa
jūrio srities pavadinimas, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Nors Gandrališkėse statomas 
dangoraižis šoktelėjęs dar tiktai iki 
26-ojo aukšto, trečdalis būsimo gyve
namojo ploto jau parduota. Patalpos 
nedidelėms parduotuvėlėms, kitoms 
verslo įstaigos siūlomos tik pirmame 
pastato aukšte. 

„,Dangoraižis statomas ant 138 į 

ngoraižis bus 
Lietuvoje 

moreną įgręžtų armuoto betono po
lių, kurių ilgis siekia 10 metrų. Taip 
sutvirtintas pastatas nuo vėjo gūsių 
nesvyruos", — įsitikinęs Pilsotą 
montuojančios Vakarų Lietuvos sta
tybos bendrovės „Plienas" generali
nis direktorius Gediminas Bartkevi
čius. 

Pernai rudenį Klaipėdoje pradėtą 
statyti kol kas aukščiausią Lietuvos 
gyvenamąjį dangoraižį ketinama ap
gyvendinti kitąmet gegužę. 

Tarp Taikos ir Minijos gatvių 9 
hektarų ploto sklype kuriamas mo
dernus Gandrališkių mikrorajonas — 
bendras Vakarų Lietuvos pramonės 
ir finansų korporacijos bei Palangos 
bendrovės „Plienas" projektas. 

Į naujas statybas užsimota inves
tuoti beveik 450 mln. litų. 

* Paskutine pasau l io vyrų 
krepšinio čempionato Japonijo
je pusfinalio dalyve tapo JAV 
rinktinė, trečiadienį ketvirtfinalio 
rungtynėse 85:65 nugalėjusi Europos 
vicečempione Vokietijos komandą. 19 
taškų- nugalėtojams pelnė Carmelo 
Anthony, 13 — LeBron James, 11 — 
Joe Johnson. Vokietijos komandoje 
išsiskyrė po 15 taškų įmetę Dirk No-
vvitzki. 

* Austrijoje vykstančiose 5-
osiose Kuropos kurčiųjų badmin
t o n o p i rmenybėse k o m a n d i n i u 
va r žybų nugalėtoja tarp 12 ko
mandų tapo Lietuvos rinktinė, antra

dienį finale įveikusi Vokietijos ko
mandą. Bronzos medaliai atiteko Ru
sijos rinktinei, kuri varžybose dėl tre
čiosios vietos privertė pasiduoti Di
džiosios Britanijos atstovus. 

* Olandijoje vykstančių dau
giadienių „Expert Holland La-
dies Tour" dviratininkių lenkty
nių antrajame etape dvidešimta fi
nišavo bei penktąją vietą bendrojoje 
įskaitoje užima Diana Žiliūtė, atsto
vaujanti „Safi-Pasta Žara Manhat
tan" komandai. Jos komandos drau
gė Zita Urbonaitė antrojo etapo finiše 
buvo 17-ta, o bendrojoje įskaitoje iš 
35-osios pozicijos pakilo į 21-ąją. 

nąs, kad DP yra centristinė jėga ar 
turinti apskritai kokią aiškią ideo
logiją ir todėl keistomis bei klaidingo
mis vadino socialliberalų vadovo Ar
tūro Paulausko kalbas apie idėją bur
ti centro jėgų bloką, kuriame būtų ir 
Darbo partija. 

Teigia nesis lapstantis 

Generalinėje prokuratūroje tre
čiadienį apsilankęs V Uspaskicho ad
vokatas Vytautas Sviderskis prokuro
rams įteikė orderį, tuo pranešdamas, 
kad jis yra įtariamojo advokatas. 

Tačiau, pasak V Sviderskio, su 
jokiais dokumentais jam susipažinti 
neleista, taip pat jam nebuvo įteikti 
jokie dokumentai. 

Generalinės prokuratūros Orga
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty
rimo departamento vyriausiasis pro
kuroras Algimantas Kiunka sakė, 
kad, pagal įstatymus, advokatas turi 
teisę susipažinti su įtariamojo sulai
kymo protokolu, bet sulaikyto paties 
įtariamojo nėra. 

Šeštadienį vykusio DP suvažiavi
mo delegatams V. Uspaskichas telefo
nu iš Rusijos teigė niekur nesislaps
tantis. 

„Gyvenu Rusijoje, Maskvoje, bu
te, adresas žinomas, net yra dekla
ruotas, nesislapstau, normaliai vaikš
tau ir dirbu be jokios apsaugos, esu 
pasiruošęs su visais bendrauti", — 
pabrėžė V Uspaskichas. 

Kiek anksčiau V Uspaskichas 
teigė nepasitikintis Lietuvos teisė
sauga ir besibaiminantis atsidurti už 
grotų grįžęs į Lietuvą. 

Policija buvo sulaikiusi BBC žurnalistą 
Atkelta iš 1 psl . 
Čia pasidomėjusiai narkotikų preky
ba tabore L Zubavičiūtei buvo pa
aiškinta, kad prekyba kvaišalais ta
bore pažabota, čigonai jais nebepre-
kiauja, narkotikus vartojantys asme
nys kvaišalų įsigyja kitur. 

„Laisvai narkotikų ten nebenu-
sipirksi", - išgirdo I. Zubavičiūtė. 

Tačiau su N. Jonės nuvažiavusi į 
taborą ir pirmo sutikto čigono pak
laususi, ar įmanoma čia įsigyti nar
kotikų, mergina išgirdo tvirtą taip. 
„Duokit pinigus, tuoj atnešiu", - sakė 
sutiktasis. Po kelių minučių jis grįžo 
su dviem apypilniais balzgano skys
čio švirkštais. Sandėris įvyko vos už 
keliasdešimties metrų nuo policijos 
posto, čigonų tabore įrengto kaip tik 
ir siekiant pažaboti narkomaniją šia
me rajone. 

įsigiję narkotikų britas ir lietuvė 
apie tai iš karto informavo policiją. 
Tačiau jie sunkiai suvokė tai, kas įvy
ko vėliau. 

Atvykę pareigūnai ilgiau nei va
landą dar tabore sprendė, ką daryti 
su žurnalistais. Apie pusę aštuonių 
vakaro abu žurnalistai buvo pasodin
ti į automobilį ir nuvežti į Vilniaus III 
policijos komisariatą. „Jūs esate įta
riami neteisėtu narkotikų įsigijimu", 
- paaiškino policininkai žurnalis

tams. 
Švirkštų iš merginos rankų pa

reigūnai neėmė net ir policijos komi
sariate. „Tai daiktiniai įrodymai. Lai
kykite juos", - kartojo policininkai. 

Iš I. Zubavičiūtės ir N. Jonės bu
vo atimti visi daiktai, merginai buvo 
liepta išsiverti diržą. BBC žurnalis
tas buvo pastatytas prie sienos ir iš 
visų pusių nufotografuotas. Abiem 
buvo uždrausta išeiti iš kambario, į 
kurį jie buvo nuvesti. 

Tik po kiek laiko į policijos ko
misariatą atvykus realybės šou va
dovams bei advokatui Vytautui Svi-
derskiui padėtis pradėjo keistis. 

Daugiau kaip 3 vai. praleidę poli
cijos komisariate ir parašę smulkius 
pasiaiškinimus, I. Zubavičiūtė ir N. 
Jonės buvo paleisti. Jiems nurodyta 
ketvirtadienį vėl atvykti į apklausą. 

„Man šioje istorijoje keisčiausia 
yra tai, kad policininkai mane foto
grafavo kaip kokį nusikaltėlį. Tačiau 
per tas kelias valandas jie manęs taip 
ir nepaklausė, kaip atrodo tas žmo
gus, pardavęs mums narkotikų", -
išėjęs iš komisariato jau vidurnaktį 
sakė N. Jonės. Karjerą pradėjęs „The 
Times" laikraštyje, 1970 m. jis atėjo į 
BBC ir čia dirbo 30 metų verslo ir po
litikos korespondentu, rengė reporta
žus karščiausiomis temomis. 

Vandalai sostinei atsieina milijonus 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (ELTA) 

— Vandalų padaryta žala Vilniaus 
miestui šiais metais jau siekia dau
giau kaip 1,120,000 litų. 

Informacija apie tai, kiek sostinei 
kainuoja padarytos žalos ištaisymas, 
pateikiama Odminių skvere, kuriame 
trečiadienį iš spygliuotų vielų išlais
vinta vidurvasarį suniokota ir dabar į 
>kv«>ra - g r a ž i n i a portugalų meni

ninko Nuno Vasa skulptūra „Galimi 
pietūs". Suniokojus vos kelias dienas 
skverą puošusias jauno menininko 
kinetines skulptūras „Galimi pie
tūs", padaryta 75,000 litų žala. 

Skvere įrengtame ekrane rodo
ma medžiaga apie vandalų sunioko
tus objektus, pateikta informacija 
apie padarytos žalos ištaisymo kai
nas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

New Orleans pagerbė žuvusiuosius 

Praėjus metams nuo tragedijos, miestas vis dar negali susidoroti su potvynio pa
dariniais. APF nuotr. 

New Orleans, rugpjūčio 30 d. 
(,,Reuters7BNS) — New Orleans gy
ventojai antradieni minėdami ura
gano ,,Katrina" metines rengė eity
nes nusiaubto savo miesto gatvėmis, 
pagerbė gelbėtojus ir žuvusiuosius ir 
ragino sudaryti sąlygas grjžti tiems, 
kurie dėl uragano paliko savo namus 
ir dar nespėjo sugrįžti. 

J paminėjimo renginį atvykęs 
JAV prezidentas George W Bush sa
kė, kad prisiima „visą atsakomybę" 
už lėtą federalinės vyriausybės reak
ciją į šią didžiausią Amerikos stichinę 
nelaimę, ir žadėjo dirbti geriau. 

Po uragano atsivėrusios rūsčios 
skurdo ir rasinės nelygybės scenos 
pakenkė JAV įvaizdžiui užsienyje, o 
G. W. Bush administracija buvo griež
tai kritikuojama dėl vangaus atsako. 
Daug gyventojų tebepyksta dėl lėtai 
vykstančio atstatymo ir mano, kad G. 
W. Bush netesėjo savo pažado. 

Nors turistų lankomos vietos, to
kios kaip garsusis Prancūzų kvarta
las, atgijo, didelės New Orleans dalys 
vis dar yra griuvėsiai, o federalinės 
dotacijos žmonėms, skirtos jų na

mams atstatyti, skirstomos tik dabar. 
Gimtajame džiazo mieste gyven

tojų dabar yra maždaug dvigubai ma
žiau nei prieš uraganą „Katrina", kai 
New Orleans gyveno 450,000 žmo
nių, ir daugelis prognozuoja, kad 
miestas liks mažas, nes j ji sunku 
grįžti neturtingesniems gyventojams, 
daugiausia — afroamerikiečiams. 

Didelės minios stebėjo, kaip tra
dicinė laidotuvių su muzika procesija, 
traukia per miestą nuo suvažiavimų 
centro į stadioną „Superdome", kur 
prieš metus, potvynio vandenims 
pralaužus apsauginius pylimus ir už
liejus 80 proc. miesto, glaudėsi ir pa
galbos laukė tūkstančiai žmonių. 

Procesijos priekyje per miesto 
verslo rajoną ėjo meras Ray Nagin ir 
generolas leitenantas Russel Honore, 
po uragano vadovavęs kariškių vyk
dytai gelbėjimo operacijai, o už jų žy
giavo policininkai, ugniagesiai ir jūrų 
pėstininkų gelbėtojai. 

Antradienį 9 vai. 38 min. vietos 
laiku mieste skambėjo varpai. Tą mi
nutę lygiai prieš metus pylimus pra
laužė pirmasis vandens srautas. 

Kino festivalyje — niūrus filmai 
Venecija, rugpjūčio 30 d. („Reu-

ters'VBNS) — Niūrios istorijos apie 
nusikaltimus ir nusikaltėlius, ku
rioms JAV režisierius įkvėpė paslap
tingos praėjusio amžiaus penktojo, 
šeštojo ir septintojo dešimtmečių 
žmogžudysčių istorijos, taps pagrin
dine trečiadienį prasidėjusios 63-iojo 
Venecijos kino festivalio tema. 

Vienuolika dienų truksiantis ki
no forumas pradėtas ilgai lauktu 
Brian de Palm filmu ,,Black Dahlia", 
kuriame pasakojama apie du polici
ninkus, tiriančius žiaurų aktorės nu
žudymą." 

Pagrindinius vaidmenis šiame fil
me, sukurtame James Ellroy detek
tyvo motyvais, sukūrė dukart „Oska
ru" apdovanota Hilary Svvank ir jau
na kino žvaigždė Scarlett Johansson. 

„Black Dahlia" veiksmas vyksta 
1947 metais: dviem policininkams pa
vesta ištirti žiaurų menkai žinomos 
jaunos aktorės nužudymą. S. Johans
son vaidina moterį, kurią įsimylėję 
abu policininkai, o H. Svvank teko 
paslaptingos nepažįstamosios, susiju
sios su žmogžudyste, vaidmuo. 

Tirdami šį įvykį policininkai su
siduria su korumpuotais kolegomis, 

EUROPA 

TALINAS 
Didžiausi Estijos laikraščiai tre

čiadienį savo redakcijų komentaruo
se smerkė Centro partijos ir Reformų 
partijos sprendimą nedalyvauti 
prezidento rinkimų parlamente bal
savime. „Eesti Paevaleht" pažymi, 
kad šįkart prezidento rinkimai parla-

: mente vyko nesiliaujant melagin
giems ir demagogiškiems pareiški
mams. Kaip pažymi dienraštis, parti
jų elgesys iš principo skiriasi tuo, kad 
Reformų partija niekam iš savo de
putatų bent nedraudė dalyvauti bal
savime. Šią temą plėtoja ir dienraštis 
„Postimees". teigdamas, kad uždrau
dimas centristams ir liaudininkams 
balsuoti sugriovė paskutines morali
nes nuostatas ir dabar kitas žingsnis, 
esant panašioms situacijoms per rin
kimus, bus „deputatus tiesiai siųsti 
iš posėdžių salės į rūsį užrakinti". 

ISTAMBUL 
Turkijos pietuose esančiame 

Mersin uostamiestyje trečiadienį 
sprogus šiukšlių konteineryje buvu
siai bombai, buvo sužeistas vienas 
žmogus. Sprogimas Mersin nugriau
dėjo po penkių išpuolių Turkijos ku
rortuose ir sostinėje Istambul, kurie 
buvo įvykdyti sekmadienį ir pirma
dienį. Per šiuos sprogimus žuvo trys 
ir buvo sužeista dar dešimtys žmo
nių. Atsakomybę už sekmadienio ir 
pirmadienio išpuolius prisiėmė „Kur
distano išvadavimo vanagai" — sepa
ratistų kovotojų grupuotė, kuri grasi
no paversti Turkiją „pragaru" ir pa
kartojo perspėjimą turistams nevykti 
į Turkiją. 

kurių veikla glaudžiai persipynusi su 
nusikalstamu Los Angeles pasauliu. 

J. Ellroy knyga — prasimany
mas, pagrįstas realia 22 metų Eliza-
beth Short, kurios perpus perkirstas 
kūnas buvo rastas Los Angeles 1947 
metais, žmogžudyste. Merginos žudi
kas taip ir nebuvo išaiškintas, tačiau 
jos pravardė — Black Dahlia — išliko 
miesto folklore iki šių dienų. 

Hollywood stebėtojai apgailes
tauja, kad kol kas matė nedaug filmų, 
galinčių pretenduoti į svarbiausią 
metų apdovanojimą, tačiau Venecijos 
ir Toronto festivaliai paprastai lei
džia skelbti pirmąsias prognozes. 

B. de Paima filmas davė toną fes
tivaliui, žadančiam pradžiuginti ki-
nomanus tokiais kūriniais kaip Allen 
Coulter ,,Hollywoodland" — apie pas
laptingą pagrindinio vaidmens televi
zijos seriale „Superman" atlikėjo 
George Reeves mirtį 1959 metais, 
taip pat — Emilio Estevez filmu 
„Bobby" — apie Robert Kennedy nu
žudymą 1968-aisiais. 

Kino kritikai nekantraudami 
laukia ir Darren Aronofsky filmo 
„The Fountain", ir Alfonso Cuaron 
futuristinės sagos „Children of Men". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAy kurių santykiai su Iranu yra 

įtempti dėl Tehran branduolinės pro
gramos, buvusiam šios šalies prezi
dentui Mohammad Khatami išdavė 
vizą atvykti į šalį ateinančią savaitę, 
pranešė Valstybės departamentas . 
Viza leis M. Khatami surengti priva
tų vizitą, per kurį jis kalbės Wa-

shington, DC, nacionalinėje katedro
je ir dalyvaus Jungtinių Tautų konfe
rencijoje New York rugsėjo 5 ir 6 die
nomis. Šiitas M. Khatami bus aukš
čiausias svečias iš Irano, kuris apsi
lankys JAV nuo diplomatinių santy
kių nutraukimo po islamo revoliuci
jos 1979 metais, kai 52 amerikiečiai 
buvo pagrobti įkaitais JAV ambasa
doje Tehran. JAV valdžios atstovai 
nenumato susitikti su M. Khatami. 

AZIJA 

BEIJING 
Iranas ir Kinija, kuriai labai rei

kia naftos, sutinka, kad tarptautinis 
susipriešinimas dėl Tehran branduo
linės programos turi būti sureguliuo
tas diplomatinėmis priemonėmis, pa
reiškė Kinijos užsienio reikalų minis
tras Li Zhaoxing. Jis su Irano užsie
nio reikalų viceministru Abbas Ara-
ghchi derybas vedė Beijing mieste. 
„Abi šalys pasikeitė nuomonėmis 
apie padėties, susijusios su Irano 
branduoline programa, raidą ir pa
brėžė, kad sprendimas turi būti dip
lomatinio pobūdžio", — sakoma pa
reiškime. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Baghdad gyventojų pamėgtoje 

sostinės turgavietėje sukilėliams tre
čiadienį susprogdinus bombą, 24 
žmonės žuvo, o dar 35 buvo sužeisti. 
Sprogimas turgavietėje, kuri jau ne 
pirmą kartą tampa išpuolio taikiniu, 
nugriaudėjo praėjus vos dviem valan
doms po to, kai, sprogus bombai prie 
irakiečių armijos naujokų ėmimo 
centro, kur žuvo dvylika savanorių ir 
dar 38 buvo sužeisti. 

AFRIKA 

CAIRO 
Trečiadienį dėl kraujavusios 

opos mirė 1988-ųjų Nobelio literatū
ros premijos laureatas Naguib Mah-
fouz, geriausiai žinomas dėl savo 
„Cairo trilogijos". 94 metų N. Mah-
fouz, kuris yra vienintelis arabų kal
ba rašęs Nobelio premijos laureatas, 
ligoninėje gulėjo nuo liepos 19 die
nos. Už tai, kad viename savo roma
ne rašė apie Dievą, jis musulmonų 
kovotojų buvo paskelbtas netikėliu. 
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POKALBIS SU NAUJAI IŠRINKTA 
PLB PIRMININKE 

REGINA NARUŠIENE 
Atkelta iš 3 psl. 
Pirmiausia reikia surast i bendrą 

kalbą ir tik tada bus galima sudaryti 
tikrąjį bendravimo modelį. Aš su
prantu, kad mes turime PLB atstovą 
Lietuvoje, kuris mums atstovauja, 
bet, jeigu norime išdirbti tas prog
ramas paskiriems regionams, tai čia 
jau yra reikalingi tokie mūsų or
ganizacijos atstovai, kurie ten gy
vena ir supranta tas problemas, ir 
gali įnešti konkrečias idėjas, kaip jas 
teigiamai išspręsti. 

— J ū s ų į s i t i k i n i m u , i š s a k y t u 
t a m e p a č i a m e s u s i t i k i m e s u 
p r e z i d e n t u , i š e iv i j o s a t s t o v a i 
t u r ė t ų dalyvaut i , į gyvendinant 
įva ir ias progamas , susi jusias su 
m ū s ų i š s i s k l a i d ž i u s i a tauta . 
Koks b ū t ų ger iaus ias būdas tai 
pas iekt i? 

— Bendra programa, kurią 
reikia kur t i kar tu, į t raukiant mūsų 
PLB atstovus. Žinoma, pirma rei
kalinga patenkinti Lietuvos žmonių 
norus , bet be mūsų indėlio tos 
programos ar šventės nebus ypa
tingai mums prasmingos, jeigu mes 
negalėsime prisidėti prie jų kūrimo. 

— Taigi , mane kaip tik ir 
su intr igavo J ū s ų i šsakytas no
ras p r e z i d e n t u i , k a d u ž s i e n i o 
l i e tuv ia i būtų į traukti į Lietuvos 
šven te s . J ū s ų žodžia is tariant: 
„ateina šventės , m e s nenor ime j ų 
švęst i atskirai". Kaip J ū s įsivaiz
duojate tą dalyvavimą? 

— Už kelių metų švęsime Lie
tuvos tūkstantmetį . Iki šiol PLB, 
kitaip sakant užsienyje gyvenantys 
lietuviai, nėra į traukti į šio renginio 
ar panašių renginių komisijas. Argi 
mes nesame Lietuvos istorijos dalis? 
Nors mūsų žmonės j a u gyvena 
užsienyje seniai, bet j ie yra išlikę 
lietuviais, tai kodėl jie neturėtų būti 
į traukti į rengimo komisiją? Kitas 
pavyzdys, tai Valdovų rūmų komi
sija, ku r yra sprendžiami rūmų 
paski r t ies k lausimai . Mes pagei
daujame turėti PLB erdvę, kartu su 
Sibiro lietuviais, JAV lietuviais ir 
kitais, nes mes visi įnešėme didelį 
indėlį į Lietuvos istoriją. Bet kaž
kodėl visa tai nėra priimtina kai 
kuriems rengėjams. 

— Ga l t o k i u a t v e j u , v ie to j 
V a l d o v ų r ū m ų g e r i a u t i k t ų 
S i g n a t a r ų n a m a i , n e s d a u g e l i s 
N e p r i k l a u s o m y b ė s a k t o s i g n a 
t a r ų v i e n u a r k i t u l a i k u g y v e n o 

SIŪLO DARBĄ 

užs i eny je , o v i e t o s t en t i k r a i 
u ž t e k t u v i s o m s i n t e r e s u o t o m s 
g r u p ė m s ? 

— Aš sakyčiau — ne, ir atsaky
siu kodėl. Valdovų rūmai nėra ats
tatomi tik kaip muziejus, nes tie rū
mai yra valstybingumo simbolis. 
Žmogus, ar jis būtų mūsų tautietis, 
ar užsienietis, įėjęs į tuos rūmus, 
turėtų jausti, suvokti ir matyti, kas 
buvo ir kas yra mūsų Lietuva. Kalbu 
apie lietuvių tautos visumą, taigi ne 
tik žmones gyvenančius Lietuvoje, 
bet ir istoriją, kuri paaiškintų apie 
išsisklaidžiusią mūsų tautos dalį. 
Pasakyti žmonėms, kad nueitų kitur 
visa tai suvokti, iš tiesų neužtenka. 
Kadangi mes, užsienyje gyvenantys 
lietuviai esame mūsų tautos dalis, 
todėl ir turime teisę dalyvauti Lie
tuvos valstybingumo simbolio pla
navime. 

— Kalbame apie bendravimą 
tarp Lietuvos žmonių, Lietuvos 
vyriausybės, Lietuvos valstybės 
ir i šs isklaidžiusios mūsų dias
poros . Ar Nacional in is trans
liuotojas (LRT) irgi turėtų įsi
jungti į šią bendrą veiklą? 

— Aš manau, kad Jūs matėte 
rezoliuciją, kuri buvo priimta PLB 
XII seime. Toje rezoliucijoje kaip tik 
ir kalbama apie reikalingumą rodyti 
Lietuvos televizijos programas už
sienyje. Labai svarbu gauti žinias iš 
Lietuvos ir jas gauti tą pačią dieną. 
Lietuva gali tą atlikti, labai lengvai 
perduodama pasauliui stipresnį, 
palydovinės televizijos kanalo sig
nalą. Pavyzdžiui, mes, Amerikoje 
gyvenantys lietuviai, turime gali
mybę tą signalą priimti ir kiekvieną 
dieną rodyti mūsų tautiečiams ne tik 
žinias iš Lietuvos, bet ir kitas prog
ramas, priduriant vietines aktua
lijas. Su Nacionalinio transliuotojo 
pagalba, yra galimybė transliuoti 
mažiausiai 10-12 valandų per parą. 
Tą patį galėtų padaryti ir kitos 
įvairių kraštų Bendruomenės. 

Žinoma, visuomet yra inter
netas, bet jis jokiu būdu neatstos 
reguliarių televizijos laidų. Priedo, 
dar ir šiandieną ne visiems yra 
prieinamas internetas. 

— P r a ė j u s i a i s me ta i s XIII 
Mokslo i r k ū r y b o s s impoziume 
Vi ln iu je J ū s p a r e i š k ė t e , k a d 
L i e t u v o s v a l s t y b ė galėtų ben
d r a u t i su išs isklaidžiusia dias
p o r a m ū s ų va l s tybės politikos 
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formavime. Ar J ū s kalbate apie 
Lie tuvos v a l s t y b ė s v id in į , a r 
užsienio politikos fo rmavimą? 

— Aš sakyčiau — visaip, pri
klausytų nuo reikalo. Pavyzdžiui, 
mes, gyvenantys už Lietuvos ribų, 
turime įtaką savo gyvenamos vietos 
valdžiai ir galime tuo pasinaudoti, 
žinoma, jei Lietuvai mūsų pagalba 
yra reikalinga. Mes galime kalbėtis 
su savo gyvenamų vietų atstovais, ar 
tai būtų Šiaurės Amerikoje, ar 
Europoje, ir paveikti juos taip, kad 
jie vienaip ar kitaip padėtų Lietuvai. 
Bet mums labai reikalingas Lietuvos 
indėlis, kadangi be jos pripažinimo, 
rūpesčio ir bendravimo, negalėsime 
ne tik art imai bendrauti , bet ir 
egzistuoti kaip tautos dalis. Atskirai 
mūsų veikimas svečioje šalyje ribo-
sis tik kokių nors klubų ar klubelių 
veikia, o tokioje veikloje būsime at
skirti nuo tautos kamieno. Šian
dieną per daug mūsų gyvena už
sienyje, ypatingai po įstojimo į Euro
pos Sąjungą, kad Lietuva nenorėtų 
pasinaudoti esančiomis mūsų gali
mybėmis. 

Taip, mes esame pasireiškę ir 
politinėje plotmėje. Darbo t ikrai 
buvo daug įdėta, ieškant užtarimo 
JAV dėl Lietuvos įstojimo į NATO. O 
šiandieną kalbame apie įslaptintus 
KGB archyvus, dėl kurių nepriei
namumo esame kategoriškai pasi
priešinę. Kitas sunkus užsimojimas, 
kur taip pat jaučiame pareigą, tik šį 
kartą pasisakydami už tautos valią, 
kuri buvo išreikšta referendumo pri
ėmimų, tai Rusijos atlyginimas už 
padarytą žalą okupacijos laiko
tarpiu. Aš žinau, kad tai yra sunkiai 
pasiekiami tikslai, bet, dirbant kar
tu, jie gali būti lengviau pasiekiami, 
nes turime galimybę kalbėtis su 
mūsų gyvenamo krašto vadovais, 
galime klausti jų, kodėl, pavyzdžiui, 
jei iš vokiečių buvo reikalaujama 
grąžinti atlygį už padarytą žalą, 
kodėl ir mums nepradėjus atkreipti 
Rusijos dėmesį į esamą situaciją. 

— Tai Jūs siūlote PLB na
riams tapti politiniais aktyvis
tais savo gyvenamuose kraš
tuose, taip kaip yra daroma JAV 
LB? 

— Taip, paraginti per savo kraš
tus, kuriuose jie gyvena, o vienas 
būdų, kaip t ik ir būtų per savo Kraš
tų bendruomenes. Mano giliu įsiti
kinimu, šis momentas yra labai 
svarbus Lietuvai. Aš manau, kad 
reikia kalbėti apie žalos atlyginimą, 
reikia, kad Rusija pripažintų, jog 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos oku
pacijos auka. Negalime keisti 
istorijos. 

— Daug iau k a i p p r i e š de
š imtmet į įkur to je L i e t u v o s 
Respubl ikos Seimo i r JAV LB 
komisijoje, PLB a t s tova i da ly
vauja t ik k a i p s tebėtojai . Ar J u s 
ir to l iau t enk ins ši s i tuaci ja? 

— Aš manau, kad nei PLB, nei 
Lietuvos atstovams nebus tai priim
tina ateityje. Žinau, kad Kanada jau 
yra pateikus prašymą, prisijungti 
prie tos komisijos. Taip pat ir PLB 
žmonių tarpe yra norinčių įsijungti į 
šios komisijos darbus. Žinoma, tu
rėsiu gauti valdybos sutikimą, dėl 
mūsų prisijungimo prie tos komi
sijos. Taip pat žinau, kad ir Seimo 

atstovai komisijoje pageidauja plėsti 
jos sudėtį, nes komisija turėtų apim
ti platesnę diasporos dalį. Manau, 
kad komisijos plėtimas įvyks gan 
greitai, bet kokia forma, kiek ats
tovų bus toje komisijoje, kaip jie 
veiks, ar bus pakeistas komisijos 
vardas, ir kokias galimybes turės, 
spręsime, manyčiau, per ateinančius 
keletą mėnesių. 

— Ar J u s t e n k i n a d a b a r t i n i s 
p a j a m ų m o k e s č i u į s t a t y m a s , 
k u r i s r e g l a m e n t u o j a L i e t u v o s 
p i l i e č i ų į s i p a r e i g o j i m u s , j iems 
nor in t grįžt i į t ė v y n ę nuola
t in iam apsigyvenimui? 

— Sakyčiau, kad tie žmonės, 
kurių įplaukos yra apmokestinamos 
kitoje šalyje, neturėtų antrą kartą 
mokėti mokesčius Lietuvoje. Dali
nai, įstatymo tvarka, tas jau yra pri
imta. Jeigu mūsų valstybė nori 
susigrąžinti bent dalį išsibarsčiusios 
tautos, vienas pirmųjų, jeigu ne pats 
p i rmasis , reikalavimų, būtų pa
ruošti dirvą uždirbtam užsienio lie
tuvių kapitalui sugrįžti į tėvynę. Jei 
sugrįš lietuvių uždirbti pinigai, 
sugrįš ir jų savininkai. Tokiu atveju 
bus dviguba nauda Lietuvai — 
padaugės grįžtančiųjų skaičius ir 
pagerės Lietuvos ekonominis gy
venimas. 

— Perėmus naujas pareigas, 
kokie b u s pirmieji trys darbai 
per ate inančius šešis mėnesius? 

— Pirma, susiorganizuoti — 
turiu puikią dešimties jaunų žmonių 
valdybą. Turime pasiskirstyti parei
gomis ir nutarti, už ką kiekvienas 
būsime atsakingas. Pagal naujai 
priimtą PLB misiją ir viziją mes tu
rime sukurti švietimo, mokslo, kul
tūros, sporto, jaunimo ir socialinių 
reikalų komisijas, ir nustatyti jų 
veiklos programą. Duoti eigą priim
toms PLB seimo rezoliucijoms, kurių 
buvo dvidešimt viena. Turiu pasa
kyti, kad kai kurios jau yra vykdo
mos, o kitos laukia savo eilės arba 
galimybių jas įgyvendinti. 

Antra , tai stiprinimas mūsų 
organizacijos ryšių su įvairiomis 
Lietuvos institucijomis, o ypač su 
Lietuvos žmonėmis, suteikiant jiems 
kuo platesnę ir išsamesnę informa
ciją apie mus, mūsų veiklą, mūsų no
rus ir mūsų pasiekimus, kad jie 
nebūtų abejingi užsienyje gyvenan
tiems lietuviams. O kad tai pasiek
tume yra svarbu užmegzti artimes
nius ryšius su žiniasklaida — radiju, 
televizija ir laikraščiais. Tą turime 
daryti abiejose Atlanto pusėse. Rei
kia taip pat apsispręsti, kaip pa
gyvinti ir pagerinti žurnalo „Pa
saulio lietuvis" leidybą, suteikiant 
dar daugiau informacijos mūsų iš
sisklaidžiusiems nariams ir visuo
menei. 

Trečia, išvystyti veikimo strate
giją, kurios akcentas turėtų būti — 
mes nesame išeiviai, o tik užsienyje 
gyvenanti mūsų tautos dalis ir 
norime tokiais likti, nes be Lietuvos 
pagalbos tapsime britais, airiais, 
ispanais ar amerikiečiais. Lietuvai 
nereikalinga nudžiūvusi šaka. 

— Ačiū už pokalbį . 

Leonas Na rbu t i s 
„Draugo" korespondentas 

Vilniuje 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://70S-424-8654.773-5Xl-.N654
http://www.draugas.org


DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 31d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

PHILADELPHIA, PA 

PHILADELPHIA RUOŠIASI 
PRIIMTI JAV LB TARYBOS 

SESIJĄ 
Š. m. rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 d. 

į Philadelphia iš Amerikos kampų 
svars ty t i lietuviškosios diasporos 
problemų sugužės per 60 šį pavasarį 
i š r inktų JAV LB XVIII Tarybos 
narių. Su atvykusiais Lietuvos val
stybės pareigūnais, svečio teisėmis 
pakvies ta i s išeivijos lietuviškųjų 
organizacijų vadovais, spaudos ats
tovais, stebėtojo teisėmis dalyvau
jančiais LB apylinkių pirmininkais 
bei šeimų nariais t ikima sulaukti 
gerokai per 100 asmenų. Nereikia 
a iškint i , kad nepa isan t nemažų 
problemų, susijusių su JAV LB Ta
rybos sesijos ruoša, kiekvienam 
lietuvių telkiniui maloni pareiga yra 
atvykusius priimti ir juos globoti. 
Philadelphia LB apylinkės valdybos 
rūpesčiu yra suku r t a s specialus 
komitetas, kuris rūpinasi atvykusių 
registracija, t ransportu, sesijos pa
talpomis, maloniu priėmimu bei pa
vaišinimu. Komitetui pirmininkauja 
LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė, 
t a lk inan t Jurgi ta i Pociūtei, Vytui 
Bagdonavičiui , Daliai Jakienei , 
Sauliui Garalevičiui, Dainai Krivic-
kaitei, Romai ir Ant. Krušinskams, 
Rimui Gadeikai, Vytui Maciūnui, 
Julijai Dantienei ir kt. 

Tris dienas besitęsiantys JAV 
LB Tarybos sesijos posėdžiai vyks 
Phi lade lph ia oro uosto artumoje 
esančiame Embassy Suites viešbuty
je . Šiame viebutyje, su keliomis išim
timis, apsistos atvykusieji. Penkta
dienio ryte vyks speciali naujai iš
rinktų tarybos narių orientacija, o 
1:30 vai. p.p. įvyks tarybos sesijos iš
kilmingas atidarymas. Svečiai ir vie
tos visuomenė yra kviečiami stebėti 
JAV LB Tarybos sesijos eigą, tačiau 
teisė tarybos sesijoje pareikšti savą
ją nuomonę yra teikiama išimtinai 
tik tarybos nariams. 

Šeštadienį, 7 vai. v.. Philadelp
hia Lietuvių namų M. K. Čiurlionio 
salėje vyks iškilmingas pokylis, tary
bos nar ių susi t ikimas bei paben
dravimas su Philadelphia lietuvių 
visuomene. Pokylio metu bus pa
gerbtas buvęs JAV Atstovų rūmų 
narys Charles Dougherty. Šiais me
tais Lietuvos valstybės dienos proga 
prez. V. Adamkus už nuopelnus 
siekiant Lietuvai nepriklausomybės, 
Dougherty apdovanojo Kunigaikščio 
Gedimino komandoro kryžiumi. Ne
galėjus Lietuvon nuvykti, atstovui 
Dougherty valstybinį apdovanojimą 
pokylyje įteiks Lietuvos valstybės 
atstovas. Tikėtina, kad iki to laiko 
Lietuva turės ir savąjį ambasadorių 
Washington, DC. Charles Dougherty 
pastangomis, jam art imai bendra
darbiaujant su tuomet Philadelphia 
reziduojančia JAV LB Krašto valdy
ba, JAV Kongrese buvo įsteigtas 
„Caucus for the Baltic States and 
Ukraine", išsaugotas Lietuvos am
basados pas ta tas Washington, parū
pintos lėšos Lietuvos atstovybių už
sienyje išlaikymui, įs tatymu nutar
ta, kad JAV Gynybos departamento 
leidiniuose, įskai tant ir žemėlapius, 
būtų įrašyta pastaba, jog JAV nepri
pažįstančios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksijos į Sov. Sąjungą. Lai
kui bėgant pradėjusios iš JAV vals

tybinių žemėlapių dingti nepriklau
somų Baltijos valstybių sienos atsto
vo Dougherty rūpesčiu buvo vėl 
pradėtos žemėlapiuose žymėti. 

Pokylio metu Charles Dougherty 
planuojama staigmena. Kai 1980 
metais Lino Kojelio vadovaujami 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos na
riai, kartu su Simu Kudirka ir kun. 
Kazimieru Pugevičiumi, prisirakino 
prie Sov. Sąjungos ambasados Wa-
shington tvoros, atstovas Dougherty 
pagerbė Washington miesto policijos 
areštuotą jaunimą. Atkreipti dėmesį 
į protestavusius dėl Lietuvos laisvės 
reikalų jis JAV Atstovų rūmuose 
suruošė specialią sesiją. Nors S. 
Kudirka gyvena Lietuvoje, o kun. 
Pugevičius iškeliavęs pas Aukš
čiausiąjį, t ikimasi, kad pokylyje 
dalyvaus didžioji dalis „Embassy 18" 
šaunuolių! 

Šio neeilinio pokylio bilietų 
kaina asmeniui yra 45 dol. Į kainą 
įeina pabendravimo valanda, šilta 
vakarienė ir nuotaikinga programa, 
kurią atliks neseniai įsikūręs vokali-
nis-instrumentinis vienetas „Sma
gumėlis" (vad. Ilona Babinskienė) ir 
Philadelphia lietuvių „Kaimo ka
pela" (vad. Lynn Cox). Visuomenė 
kviečiama pokylyje dalyvauti. Bi
lietai gaunami pas tarybos sesijos 
ruošos komiteto narius arba skambi
nant telefonu (215) 938-0783. 

Ruošiamasi nau j iems moks lo 
m e t a m s 

Dviem mėnesiam prieš mokslo 
metų pradžią, Philadelphia V. Krė
vės lituanistinę mokyklą ištiko neti
kėta krizė. Pereitą žiemą pagal „ža
lią kortelę" iš Lietuvos atvykęs ir 
ateinančiais mokslo metais sutikęs 
vadovauti l i tuanistinei mokyklai 
Giedrius Žukauskas, nutarė skubiai 
išvykti į Airiją. Sprendimą lėmė ne
sėkmė del JAV pilietybės neturėjimo 
gauti visalaikį darbą amerikiečių 
mokykloje. Airijai ir Lietuvai esant 
Europos Sąjungos narėmis, ten mo
kytojavimui krašto pilietybės nerei
kia. Giedriaus išvykimas yra nema
ža netektis. Jis atliko daug paruo
šiamųjų darbų, tvarkė klases, per
žiūrėjo vadovėlius, iš Lietuvos atsi
gabeno įvairių mokymo priemonių, 
ruošė programos gaires. Net ir Airi
joje atsidūręs jis tebesirūpina V. 
Krėvės mokykla, mokytojų pamokų 
tvarkaraščiais, teikia patarimus. 

Philadelphia LB apylinkės val
dybai skubiai teko gelbėti krizėje 
atsidūrusią mokyklą. Š. m. rugpjūčio 
27 d. buvo sušauktas mokytojų ir bu
vusio Tėvų komiteto atstovų posėdis 
tikslu padaryti svarbiuosius spren
dimus. Mokyklai vadovauti sutiko 
15 metų J . Jablonskio mokykloje 
Kaune dirbusi mokytoja Jū r a t ė 
Vrubliauskienė ir ilgametė V. Krė
vės mokyklos mokytoja bei vedėja 
Danutė Surdėnienė. Dviejų „bangų" 
atstovės sujungė jėgas sukurt i 
ramią, kūrybingą, vėjų neblaškomą 
mokyklą. Mokykloje toliau mokyto
jaus dr. Vitalija Dunčienė, Danutė 
Gečienė, Virgus Volertas. J mokytojų 
gretas naujai įsijungia trečiabangės 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 
MAUNAK V. RANA, M D 

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 

ElkCrove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRD1ES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.St.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

J. Vrubliauskienė ir Vaida Remei-
kaitė. Belieka tik surasti mokytoją 
angliškai kalbant iems „darželio-
kams". Šiuo metu pranešimais baž
nyčioje, LB tinklalapyje, elektroni
niu paštu, per „Bendruomenės bal
so" radiją, plačiai vykdomas mokinių 
į mokyklą telkimas — registracija. 
Norintys vaikus užregistruoti į 
mokyklą, yra prašomi skambinti D. 
Surdėnienei (856-227-2837) arba 
dr. Gintarei Gečytei (856-858-7809). 

Š. m. rugsėjo 10 d., po lietuviškų 
šv. Mišių Šv. Andriejaus parapijoje, 
šaukiamas V. Krėvės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas. Jo metu 
bus aptartos mokslo gairės, numa
tyti mokyklos renginiai ir išrinktas 
naujas tėvų komitetas. Nuoširdi 
padėka Tėvų komitetą apleidžian-
tiems pirm. Kaziui Razgaičiui, 
iždininkui Linui Kučui, abiturientų 
mamoms Aldonai Jakubėnienei ir 
Ingai Stravinskienei. Pirmoji oficiali 
mokyklos diena — rugsėjo 17. 

Didž iuo jamės moks lo 
la imėj imais i r sve ik iname! 

Šį pavasarį Philadelphia vei
kiantis Temple universitetas infor

matikos mokslų magistro laipsnį su
teikė veikliam „trečiabangiui" Sau
liui Garalevičiui. Magistro studijų 
metu Saulius tyrinėjo dirbtinio in
telekto sistemas, paremtas žmogaus 
smegenų modeliu. Jo straipsnis šia 
tema pasirodys artėjančio FLAIRS 
(Florida Artificial Intelligence Re
search Society) konferencijos lei
dinyje. 

1996 m. Lietuvoje su pagyrimu 
baigęs Vilniaus Tiksliųjų, Gamtos ir 
technikos mokslų licėjų, 2000 me
tais Kauno Technologijos universite
tas aukštu įvertinimu jam suteikė 
informatikos bakalauro diplomą. 
Studijų JAV metu, Saulius šoko Phi
ladelphia tautinių šokių grupėje 
„Aušrinė", dainavo chore „Laisvė", 
vadovavo Lietuvių jaunimo sąjungos 
skyriui, priklausė Philadelphia LB 
apylinkės valdybai. Pereitą pavasarį 
Saulius buvo išrinktas į JAV LB 
XVIII Tarybą. Š.m. liepos 7 d. Sau
lius sukūrė lietuvišką šeimą su Egle 
Juškevičiūte. Eglė šiuo metu Jeffer-
son University dirba tyrimų srityje 
ir rašo disertaciją mokslų daktaro 
laipsniui gauti. Sveikiname! 

A lg iman ta s Gečys 

CLEVELAND, OH 

ĮDOMIOS DISKUSIJOS 
Jau trečius metus laisvai lietu

viškai kalbančių suaugusiųjų būrelis 
rinksis pokalbiams įvairiomis, su 
Lietuva susijusiomis temomis. Šie
met numatyta aptarti 20-ojo am
žiaus antrosios pusės istoriją, to am
žiaus literatūrą ir dabarties aktua
lijas. Pageidaujantiems taip pat bus 
sudaryta proga pakartoti lietuvių 
kalbos rašybos bei skyrybos taisyk

les ir susipažinti su kalbininkų nese
niai padarytais pakeitimais. Vado
vauja Vida Bučmienė. 

Kviečiami visi, tomis temomis 
besidomintys prie būrelio prisijun
gti. Pirmasis susirinkimas po va
saros atostogų šeštadienį, rugsėjo 16 
d., 10 v.r. Dievo Motinos parapijos 
patalpose kambaryje prie scenos. 

PAMOKOS SUAUGUSIEMS 
BEI PAAUGLIAMS 

Lietuvių kalbos pamokos lietu
viškai nemokantiems arba menkai 
temokantiems suaugusiems bei pa
augliams vyksta sekmadieniais, 
11:15 v.r., Dievo Motinos parapijos 
patalpose, klasėje prie scenos. Pri
imami ir nauji mokiniai. 

Turintys pažįstamų ar giminių. 

kurie tokiomis pamokomis domėtųsi, 
prašomi juos informuoti apie šias 
pamokas. 

Dėl smulkesnės informacijos 
kreiptis į mokytoją Vidą Bučmienę 
tel. 216-481-0653. 

V. B. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.St.5ir6
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Lemonte, Lietuvių dailės muzie-. 
juje rugsėjo 9 dieną 6 vai.v. bus ati
daryta vilniečio dailininko Romano 
Borisovo akvarelių paroda „Išeinan
tys Rytprūsiai". 

Galima tik stebėtis šio žinomo 
menininko darbštumu ir kūrybiš
kumu. Atrodo visai neseniai vilniečiai 
ir Sankt Peterburg gyventojai galėjo 
susipažinti su unikalia R. Borisovo 
paroda „Karaliaučiui 750", vėliau 
Įvyko dvi parodos Berlyne, viena -
Vilniuje, o šios vasaros-pabaigoje -
gražių spaudos atsiliepimų susilaukė 
ir paskutinioji jo paroda, įvykusi 
Juodkrantėje. 

Prisiminė man ir parodą Juod
krantėje aplankiusio Vokietijos am
basadoriaus Lietuvoje Volker Heins-
berg gražus dailininko darbų įver
tinamas: „Su Romano Borisovo dar
bais susipažinau dar Vilniuje. Mane 
žavi jo akvarelių aukšta kul tūra, 
meniškumas. Žinau, kad jos ne kartą 
su pasisekimu buvo demonstruo
jamos įvairiose Vokietijos miestų 
parodų salėse". 

Dabar su malonumu galiu infor
muoti „Draugo" skaitytojus, kad ta
lentingas ir labai produktyvus dai
lininkas Romanas Borisovas dalį savo 
darbų atvežė į JAV Ta proga Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugijos Či
kagoje lėšomis ir Viliaus Trumpjono 
rūpesčiu Vilniuje išleistas meniškas 
parodos plakatas ir katalogas lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Katalogo įžangoje poetas Jus
tinas Marcinkevičius, Karaliaučiaus 
kraštą teisingai pavadinęs „Skau
dančia žeme", rašo: „Istorijos dra
matizmas žvelgia į mus ir iš Romano 
Borisovo akvarelių. Fantastinė, siur
realistinė griuvėsių architektūra, 
liudijanti buvusį linijų ir formų grožį, 
jau tik primenantį gyvenimą, dvasios 
stiebimąsi aukštyn. Lyg nutrauktos 
maldos arba giesmės fragmentai". 

Kataloge yra ir įdomūs menoty
rininkų Loretos Sileikaitės ir moks
lininko Kazio Almeno straipsniai. 

„Romano Borisovo akvarelės — 
meniškai įprasminta dokumentika, 
jose tarsi sustabdytas laikas, ver
čiantis mus stabtelėti, susimąstyti 
apie tikrąsias praeinančių epochų 
vertybes, kurios mus vienaip ar 
kitaip dar ilgai dvasiškai įtakos. 
Karaliaučiaus krašto architektūrinio 
paveldo europinė reikšmė yra didelė, 
todėl suprantama ir būtinybė bend
romis pastangomis rūpintis jo likimu. 
Jose jaučiu praėjusiųjų amžių didybę 
ir aukštą kultūrą, kurią, beje, šalia 
vokiečių kūrė ir lietuvninkai. Be to, 
aukščiausio intelekto lietuvių kultū

ros puoselėtojai - Mikalojus Daukša, 
Kristijonas Donelaitis, Liudvikas Ge
diminas Rėza... Todėl labai įvertinu 
dailininko Romano Borisovo indėlį 
plėtojant šias idėjas. Man tiesiog pa
tinka jo akvarelės, žaviuosi jomis", — 
rašo Loreta Šileikaitė. 

R. Borisovo parodą Berlyne ap
lankęs Tilžėje gyvenusio žymaus 
lietuvių filosofo ir menininko Vydūno 
(Vilhelmo Storastos) giminaitis dak
taras Wolfgangas Storasta sakė: 
„Mane labai sudomino Romano Bori
sovo akvarelės. Jos yra nuostabios 
meniniu, ir įspūdingos istoriniu po
žiūriu". 

Romanas Borisovas, prieš išvyk
damas į Lemonto parodos atidarymą 
prisipažino, kad jam dažnai skauda 
širdį matant nykstančius Karaliau
čiaus krašto architektūros pamink
lus. Jų nebylus skundas ragina imtis 
pieštuko ar teptuko ir užfiksuoti tai, 
kas liko, bet kas gali greitai visiškai 
išnykti. 

Dailininkas teisus. Po karo, šį 
klestintį vokiečių ir lietuvninkų ap
gyvendintą kraštą okupavusi Sovietų 
Sąjungą visą laiką ten jautėsi ne 
šeimininkė. Vietiniai žmonės, nespėję 
pabėgti, praktiškai buvo visi sunai
kinti. Likęs kultūrinis paveldas, ar
chitektūra buvo niokojami, griau-

Obeliškiai, evangelikų bažnyčios griuvėsiai, 2000. 

narni. 

institute. Nuo 1983 m. — Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. 

Jis kūrė p lakatus , iliustravo 
knygas, projektavo baldus, vaizdinę 
reklamą, firminius ženklus, rengė 
parodų projektus. Šiuo metu pro
jektuoja, rengia bei vykdo įvairius 
meninius užsakymus Lietuvoje, 
Vokietijoje, Olandijoje ir kitose Va
karų Europos šalyse. 

Jo darbų yra įsigiję muziejai, 
privatūs asmenys Lietuvoje, Vokie-

Girdava, 2002. 

Romanas Borisovas bando gel
bėti atmintį, menine kalba užfiksuoti 
tai, ko jau rytoj gali nebūti. Lietuvoje 
jis gerai žinomas, Amerikoje — gal 
mažiau, todėl pasakysiu ir keletą 
žodžių apie patį dailininką. 

R. Borisovas gimė 1949 m. gegu
žės 11 d. Vilniuje. 1973 m. baigė di
zaino specialybę Vilniaus dailės 

tijoje, D. Britanijoje, Lenkijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, 
Italijoje. 

Dailininkui akvarelės liejimas — 
dvasinė atgaiva ir savotiška medi
tacija. Tai priemonė kilniems kul
tūrologiniams t iks lams realizuoti, 
kartu tai ir meninės individualybės 
įprasminimas. 

Dailininkas nuo seno domisi ir 
Mažąja Lietuva. Jo mama, kilusi iš 
Mozūrijos, dažnai pasakodavo apie 
nežinomą kraštą prie Aistmarių — 
Rytų Prūsiją, jos didingą praeitį. 
Tėvų namuose buvo sukaupta tur
tinga biblioteka, todėl būsimas 
dailininkas dažnai mėgdavo atsivers

ti knygas apie dar nepažintas šalis, 
miestus — taip jis susidomėjo ir 
Europos urbanistikos raida, archi
tektūros istorija. Mėgino daugiau 
sužinoti ir apie Rytų Prūsiją, mamos 
pasakojimų kraštą. 

Tam pasitarnavo ir dar vienas 
įvykis — kartą tėvas, vykdamas į 
tarnybinę komandiruotę Karaliau
čiun, pasiūlė kartu keliauti ir jam. 
Būsimasis dailininkas, vos šešiolikos 
metų paauglys, pateko į šį stebuklų 
kraštą. Neregėti rūmai ir pilys, šliu
zai ir kanalai — viskas lyg pasakoje. 
Tačiau ta pasaka kėlė ir susirūpinimą 
— karo sugriovimų tikrovė pasirodė 
daug kraupesnė, nei jaunuolis galėjo 
ligi šios kelionės įsivaizduoti. Tos 
kelios dienos jam paliko neišdildomą 
įspūdį — viską iki šiol prisimena taip 
ryškiai, tarsi į Rytprūsius būtų ke
liavęs vakar. Ir tuomet jau daug 
piešė. Todėl tie keli piešinėliai, piešti 
tuomet Karaliaučiuje, tapo savotiška 
ilgo kelio, kurį dailininkas simbo
liškai pavadina „manieji Rytprūsiai", 
pradžia. 

Greitai įvyko ir kita būsimo dai
lininko pažintis su šiuo kraštu — jis 
buvo pašauktas į sovietų kariuo
menę ir nusiųstas tarnauti į Ka
liningrado sritį. 

Apibendrinant dailininko kūry
binius ieškojimus, galima pastebėti, 
kad greta autoriaus marinistinės 
tematikos, gausios gimtajam Vilniui 
skirtos kūrybos dalies, didžiausias 
dėmesys skiriamas kraštui prie Aist
marių. Galima drąsiai teigti, kad 
Mažosios Lietuvos tematika jo kū
ryboje ir gyvenime užima išskirtinę 
vietą. Dailininkas yra nuliejęs dau
gybę akvarelių, kuriose meniškai 
įprasmino konkrečių šio, kadaise 
klestėjusio, krašto statinių, pilių, 
bažnyčių. 

Visą tai atspindės ir naujoje Le
monto parodoje ,,Išeinantys Ryt
prūsiai" eksponuojamos akvarelėse. 
Paroda veiks iki rugsėjo 24 dienos. 

Vytautas Zeimantas 

• ' • - * - , ... »• . . 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija kviečia 
Rugsėjo 9 d., šeštadieni, 6 vai. v. į Romano Borisovo akvarelių paro

dos „Išeinantys Rytprūsiai" atidarymą. Paroda veiks iki rugsėjo 24 d. 
Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 1:30 vai. p.p. pokalbiui „Išeinantys 

Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus dailininkas Romanas Borisovas, lietuv
ninkas Vytautas Gocentas. Meninę programą atliks solistė Nida Grigalavi
čiūtė, akompanuos Olivija Urbonaitė. Visus maloniai kviečiame atvykti. 

Renginiai vyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, 

Alnava. evangelikų bažnyčios griuvėsiai, 2001 
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Palaidoti korupciją... 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

1UOZAS GREVELDA 

Mūsų kavinukėje nebuvo kur 
kojos pastatyti. Visi Seimo ir Vyriau
sybės nariai, visų partijų vadai buvo 
čia. 

Mes suglumę pažvelgėme viens į 
kitą, negalėdami suprasti, kas atsi
tiko. Kavinukėje buvo ankšta, visą 
laiką stovėjo tik šeši staliukai, vietos 
nebuvo net skėčių stovui, o šiandien 
čia buvo susispaudę — bent du šimtai 
žmonių. 

Pastebėjęs mūsų neryžtingumą, 
barmenas pakvietė eiti paskui jj. 
Nusivedęs į kampą, jis mums pa
merkė akj. Mes neiškart pažinome 
Zmitriuką - nenustygstantį mūsų 
konsultantą, - nešvarių sąžinių už
tarėją, lenktų pirštų globėją, kuris 
prisistatydavo visada, kai tik valdžios 
vyrai ir moterys sumanydavo eilinę 
šunybę. 

Zmitriukas spragtelėjo pirštais, 
ir siena tuoj pat pasislinko. Jis 
spragtelėjo dar kartą, ir atsiradusioje 
erdvėje išdygo staliukas su kėdėmis. 
Visi susėdome, ir mes apsidairėme. 

Visų rūšių ir spalvų opozicio
nieriai broliavosi su koalicininkais, 
Seimo pirmininkas meiliai burkavo 
su Loreta, Andrius ir Kazytė Danutė, 
laikydamiesi už rankų, vienas nuo 
kito nenuleido spindinčių akių, Al
girdas Mykolas gėrė bruderšaftą su 
Agurkichu, karo ir taikos ministras 
dėl kažko rimtai tarėsi su politinių 
kalinių atstovu. Šaudė šampano 
kamščiai, aidėjo linksmas juokas, visi 
iš anksto džiaugėsi būsimomis atos
togomis. 

- Ką gi jūs čia veikiate tokiame 
netikėtame vaidmenyje? - pak
lausėme Zmitriuką. - Juk jūs visada 
buvote deputatų ir ministrų ponas, o 
ne tarnas. Kodėl gi šiandien ruošiatės 
jiems tarnauti? 

- O iš kur jūs žinote, gerbiamieji, 
kas kam tarnauja, - tarnas ponui, ar 
ponas tarnui? - klausimu į klausimą 
atsakė Zmitriukas. - Koks sukčius, 
norėdamas apiplėšti lengvatikį, nepa
masins jo menku blizgučiu? 

Klausimas mums linksmai 
nusišypsojo iš kitos pusės. 

- Tai jūs šiandien susirinkusiai 
publikai tik tariamai tarnausite? O 
kokia gi jūsų tikroji užmačia? - pas
malsavome, pajutę sensacijos užuo
mazgą. 

Zmitriukas mums pasakė, kad 
sektume, ką jis darys, ir, priėjęs prie 
Seimo pirmininko, pradėjo jam kažką 
kalbėti j ausį. Pirmininkas iš pradžių 
nekantriai klausėsi, o paskui susi
domėjo ir palinko arčiau. Jiems bai
gus kalbėtis, pirmininkas paskambi
no peiliu į taurę, kurią laikė rankoje 
ir prabilo: 

- Gerbiamieji, mes šiandien 
susirinkome palydėti į praeitį nuėju
sios labai įtemptos pavasarinės 
Seimo sesijos. Mūsų laukia karšta ir 
graži vasara, bet, taip sakant, neuž
mirškime, kad mūsų priešai laukia 
mūsų klaidų ir panašiai. Mes nega
lime pamiršti, kiek nervų mums su
gadino žiniasklaida ir taip toliau. 
Todėl, turėdami visa tai galvoje ir 
panašiai, mes turime išlikti nuosek
lūs ir tiems priešams principingai 
atsimokėti, taip sakant. Todėl šią iš
kilmingą valandą siūlau gerai įtemp
ti savo protų galias ir sumanyti, kaip 
tai padaryti, kad mūsų pastangos 
duotų gerų dividendų arba apsimo

kėtų. Kalbėkime be reglamento ir be 
Seimo statuto, nes jie abu mums 
visiems atsipyko iki gyvo kaulo. 

Visi pradėjo karštai ploti ran
komis. Zmitriukas kažką pakuždėjo 
Loretai ir ji, palikusi pirmininką, pra
bilo pirmoji: 

- Gerbiami kolegos! Mes visi 
matėme, kiek nervų kainavo sudilu
sio skatiko neverta diplomo istorija 
mylimam Viktorui, visi mes be saiko 
sielvartavome dėl likimo jam pakištos 
kojos, kai kaukėti valdžios banditai 
išnešė visą mūsų partijos juodąją 
buhalteriją ir pas jį po lova saugotus 
„otkato" milijonus. Juk nė viena mū
sų koalicijos partija neišvengė pa
našių užmačių! Niekas iš mūsų ne
turėsime nei lašo ramybės, nei gražių 
atostogų, jeigu neužimsime burnų 
tiems rašeivoms iš laikraščių ir tiems 
komentatoriams televizijoje. Laikas 
juos pastatyti į vietą! 

Gerbiami kolegos apdovanojo 
kolegę katutėmis, o Zmitriukas kaž
ką pakuždėjo Kazimierai Danutei, 
kuri tuoj pat paleido Andriaus ranką: 

- Mieli kolegos! Besidžiaugdami 
tautos pradėta visuotinio skundimo 
akcija (juokai menki, - per visą Lie
tuvą nusirito keršto banga), šiandien 
švenčiame savotišką jubiliejų - šešis 
šimtus įskundimų! Ar jūs susi
mąstėte, kiek įmonių Lietuvoje atsi
dūrė ant bankroto ribos? Ar bent 
nujaučiate, kaip tai atsilieps valsty
bės ir „Sodros" biudžetams? Pada
riniai gali būti katastrofiški ir tik dėl 
vienos vienintelės priežasties, - kad 
sensacijų kūrėjams niežti nagai ir už-
simagėjo susižerti sau finansinį kapi
talą. Ir dar kokiu būdu - mūsų poli
tinio kapitalo sąskaita! To negalima 
leisti, ir mes to neleisime! Aš siūlau 
uždrausti žiniasklaidai rašyti apie 
korupciją. 

Akimirką kavinukėje viešpatavo 
mirtina tyla, bet tik vieną akimirką, 
nes mieli kolegos pratrūko tokiais 
audringais aplodismentais, kad mes 
vos neapkurtome. Mieli kolegos ža
vėjosi kolegės įžvalgos tikslumu ir 
minties drąsumu. Atslūgus susižavė
jimo įkarščiui, priekaištingai prabilo 
premjeras: 

- Kolegos, kolegos! Ar jūs pa
galvojote, ką pasakys mūsų kolegos 
Europoje, jeigu mes imsime ir už
čiaupsime žurnalistams burnas? Ne
jaugi jūs geidžiate, kad iš mūsų ar
timiausios kaimynės mes perimtume 
paskutinės diktatūros vėliavą? Reikia 
galvoti, ką sakai, ir ką darai, - tik 
tada mūsų darbas apsivainikuos sėk
me. Uždrausdami rašyti ir kalbėti 
apie korupciją, mes kovosime su 
pasekmėmės. O juk šiandien visi ži
no, jog kovoti reikia su priežastimis. 
Todėl aš ir siūlau: amžiams palai
dokime korupciją! Išbraukime ją iš 
Baudžiamojo Kodekso ir iš lietuvių 
kalbos žodyno. Žurnalistai tegul rašo 
ir paisto, ką tik užsigeidę, o mes pri
imkime įstatymą, kad teisėsauga į jų 
rašymus ir paistymus nekreiptų jokio 
dėmesio. Jeigu kas nors ras kokią 
nors korupciją, tegul neša ir tą ko
rupciją, ir skundą į VSD, STT ar į 
teismą. O ten jau žinos, ką su jais 
daryti, - tegul pareikalauja įtikinamų 
įrodymų. Tada bus tvarka, tada nė 
šuva nesulos! 

Visi pritariamai suūžė, atsaliuta-
vo šampano kamščiais ir vieningai 
palaidojo korupciją Lietuvoje. Išvydę 
laimingą pabaigą, mes taip pat su 
palengvėjimu atsidusome ir linksmi 
bei laimingi grįžome į redakciją. 

A t A 
AGOTAI VALAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukte
rį IRENĄ ir žentą JUOZĄ POLIKAIČIUS bei visą jų 
šeimą. 

„Seklyčia" 
Našlaičių globos komitetas 

Socialinių Reikalų taryba 

Gerovė pagal naująją 
koaliciją 

Žinia apie apskričių viršininkų ir 
jų pavaduotojų atlyginimų priedus 
suglumino: nomenklatūrinė tradicija 
valstybėje tęsiama, o viltys, sietos su 
kitos kartos premjero šiuolaikiš-
kesniu požiūriu ir mąstymu, ima 
bliukšti. Kodėl ta žinia tokia reikš
minga? Apskričių vadų ir pusvadžių 
tik dvidešimt, gal nevertėtų daryti 
kokių ypatingų išvadų. Tačiau jos 
neišvengiamos, jos prašyte prašosi, o 
ir veiksmas simptomiškas, tradicinis, 
demaskuojantis. 

Pirmiausia grubiai pažeidžiamas 
teisingumo principas, jeigu jį su
prasime, kaip teisingą atlygį už dar
bą. Mestelėtas iki pusantro tūkstan
čio litų priedelis minėtiems viršinin
kams už darbą nedarbo laiku yra 
atviras spjūvis visiems biudžetinių 
įstaigų darbuotojams, kurių darbo 
užmokestis priklauso nuo centrinės 
valdžios sprendimų ir jos malonės: 
daugelio dirbančiųjų mėnesio atlygi
nimas panašus į tą priedelį arba net 
mažesnis. Koks išskirtinis rūpestis 
savaisiais. Jeigu prisimintume, kaip 
noriai ir graudžiai Seimo nariai pa
sididino sau kanceliarinėms išlai
doms skirtas išmokas, kaip rūpinosi 
savo profesionaliu darbu pamylėdami 
sočiu atlygiu padėjėjus arba kaip 
liūdnai rypavo dėl kenksmingų svei
katai darbo sąlygų Seimo posėdžių 
salėje (dabar, kaip žinia, iškils nauja 
keliasdešimties milijonų vertės), — 
tai supranti, kad kuriama gerovė sau 
ir jų aplinkai parankiems veikėjams. 

Dar įdomiau, kai imi gretinti fak
tus ir požiūrius. Štai vidaus reikalų 
ministras (liberalas!) visiškai supran
ta apskričių vadų darbo reikšmingu
mą ir jų atsakomybę, bet ultimaty-
vumu kaltina didesnio atlyginimo 
reikalaujančius gaisrininkus, kurių 
darbo svarba ir pavojingumas visuo
menei nekelia abejonių - tai ne 
sėdėjimas kokioje šventėje užkan
džiaujant ar dalyvavimas be rizikos 
kitame renginyje. Bet apgailėtina: 
gaisrininko darbas per mėnesį never
tas apskrities viršininko priedo. 

Tokia neteisinga politika tik aitrina 
visuomenės nepasitikėjimą valdžia, 
didina visuomenės ir valdžios nesu
sikalbėjimą, šiurkščiai pažeidžia 
žmogaus teisę gyventi oriai. 

Nuolat sparčiais tempais kasmet 
augantis bendrasis vidaus produktas 
atspindi ūkio stiprėjimą ir pasieki
mus, tačiau paradoksalu: visuomenės 
turtinė poliarizacija dar negailestin-
gesnė, ryškiai didėja atskirų visuo
menės grupių ar profesijų žmonių 
socialinė atskirtis. Mažne du treč
dalius visuomenės sudaro sunkiai 
išgyvenantys, kurių gyvenimo lygis 
nesiekia valstybės vidutinio lygio, 
darbo užmokesčiai skiriasi nuo kelių 
iki keliolikos kartų, tame pačiame 
centrinės valdžios reguliuojamame 
sektoriuje šalia privilegijuotų, gerai 
apmokamų darbų (politikų, valstybės 
tarnautojų, teisėjų ir kt.) skurdinami 
pedagogai, kultūros darbuotojai, biu
džetinių įstaigų techninis personalas. 
Netgi toje pačioje srityje vienos pro
fesijos dirbantieji pamaloninami, kiti 
pamirštami (sakykim, pedagogams, 
švietimo įstaigų finansininkams šiek 
tiek padidinama, o kiti, metodinin
kai, švietimo centrų specialistai ir 
kt., darbuotojai pamirštami). Aki
vaizdu, kad tokios deformacijos yra 
nulemtos sisteminio požiūrio stokos, 
dominuoja principas „kas prieina" 
arba „kas reikalingas". Antra vertus, 
ekonomikos augimą visuomenė pajus 
tiks tada, kai darbo apmokėjimo sis
tema bus susieta su tais augimo tem
pais, kai nebus daroma jokių išimčių 
ar malonių. Žinoma, toks neteisin
gumas turėtų skatinti dirbančiuosius 
labiau solidarizuotis, jungtis į pro
fesines sąjungas, kad drauge būtų 
daromas spaudimas valdžiai, kad 
megztųsi konstruktyvus valdžios ir 
darbuotojų dialogas. Tik tokiu būdu 
įmanoma įveikti totalų visuomenės 
nepasitikėjimą ir pagrindiniais val
džios institutais. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas 

99 
yy 

vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. 
Vienintelis lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia 

JAV lietuvių visuomenę 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau s) J-tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja 
jau beveik šimtmetį. I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• M i e l i e m s ska i ty to jams pra
nešame, kad pirmadienį, rugsėjo 4 d. 
„Draugo" redakcija nedirbs. 

• D a i n a v o s taryba labai apgai
lestauja, bet registracija* j Dainavos 
stovyklos jubiliejaus šventę, kuri 
jvyks rugsėjo 2-3 dienomis Man-
chester, MI, jau uždaryta. Stovyklos 
patalpos perpildytos. 

• „Dainava" vėl pradeda naują 
sezoną. Visi - ir senieji-nariai, ir no
rintys įsilieti į šio ansamblio gretas -
antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v. 
kviečiami į pirmąją naujojo sezono 
repeticiją PLC žemutinėje salėje, 
14911 127th Street, Lemont, IL. (prie 
Lietuvių dailės muziejaus). Ypač 
laukiami vyriški balsai, kurie pra
turt intų šį vis stiprėjantį kolektyvą. 

• Ir vėl ruduo. Ne tik mokykla 
kviečia į klases. Šokių grupė „Lietu
vos Vyčiai" laukia visų sugrįžtant po 
smagių vasaros atostogų. Rugsėjo 6 d. 
ir kiekvieną trečiadienį repeticijos 
6:30 vai. v. vaikams ( 6 - 1 1 metų am
žiaus), ir 7:30 vai. v. jauniams (12 — 
17 metų) vyks PLC apatinėje repeti
cijų salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Tel. pasiteira
vimui: 630-243-8113. Nepamirškite 
geros nuotaikos. 

• R u g s ė j o 8 d. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
prasidės Šiluvos Marijos Novena. 
Rugsėjo 10 d. po 10:30 vai. r. šv. Mi
šių vyks procesija. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti iškilmingose .apei
gose. Pr imename, kad tą sekmadienį 
nebus 12:15 vai. popietinių šv. Mi
šių. 

• Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., vyks Audriaus 
Plioplio parodos „Mąstymas ir min
čių procesas" atidarymas. Atidaryme 
dalyvaus autorius. Paroda tęsis iki š. 
m. spalio 28 d. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

• LB B r i g h t o n Park apyl inkės 
valdyba rugsėjo 10 d. parapijos Moze-
rio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
„Pensininkų" pietus. Pietų metu pa
gerbsime mūsų „auksinio rudens" 
parapijiečius, sulaukusius 90 metų ir 
vyresnius. Maloniai kviečiame Čika
gos lietuviškąją visuomenę dalyvauti 
šiame Brighton Park garbaus am
žiaus žmonių pagerbime. Prašome iš 
anksto užsisakyti vietas tel. 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė). Automobi
lius galėsite pasistatyti kieme (po 
Mišių jį uždarysime), šalutinėse gat
vėse arba lenkų parapijos aikštėje, 
44-tos gatvės ir Francisco Ave. sank
ryžoje. 

• R u g s ė j o 10 d., sekmadieni , 12 
vai . p.p. Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje LB Lemont apylinkės valdy-

Skelbimas 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

ba ruošia linksmą rudeninę popietę 
su dainomis, muzika, šokiais, varžy
bomis ir kitomis pramogomis. Išal
kusius pamaitinsime gardžiais šaš
lykais ir kitais gardumynais, ištroš
kusius pagirdysime gaiviais gėrimais. 
Kviečiame visus atvykti kartu pa
silinksminti, pabendrauti, save paro
dyti ir kitus pamatyti. Maloniai pra
šome galinčius paaukoti loterijai lai
mikių. Rugsėjis — mokyklų rėmimo 
mėnuo, todėl popietės metu surink
tas aukas ir dalį pelno skirsime švie
timui paremti. Tel. pasiteiravimui: 
708-974-0591. 

• Lietuvos Vyčiai organizuoja 
kelionę autobusu į Washington, 
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo 
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios 
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus 
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis 
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl 
papildomos informacijos (kelionės 
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430. 

• „Draugo" redakcija ruoš ia 
renginių kalendorių ir prašo skaityto
jų ir organizacijų atsiųsti žinutes apie 
organizuojamus renginius. 

• R u g s ė j o 16 d., šeštadieni, Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont Ave, 
Chicago, IL 60636, 3 vai. p.p. bus 
rodomas lietuvių režisieriaus Alberto 
Vidžiūno spektaklis vaikams „Arklio 
Dominyko meilė". Spektaklyje vaidi
na Neringa Varnelytė ir Gediminas 
Storpirštis. Spektaklis sukurtas pa
gal V V Landsbergio ir S. Ach knygą 
tuo pačiu pavadinimu, kuri išrinkta 
2004 m. geriausia knyga vaikams. 

IŠARTI IR TOLI... 

• J A V Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
East Chicago, Indiana apylinkės 
valdyba š. m. rugsėjo 3 d. 1 vai. p.p. 
Vilučių sodyboje, 1143 Southvievv 
Dr., Schereville, IN, rengia tradicinę 
gegužinę. Maloniai kviečiame daly
vauti. 

• Rugsėjo 10 d., sekmadienį , 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. Ją ves 
Amerikos lietuvių kunigų vienybės 
pirmininkas, prel. Albertas Kontau-
tas. Dienos programa: 10 vai. r. — re
gistracija, klausomos išpažintys; 11 
vai. r. — Šv. Mišios ir homilija; 12 vai. 
p. p. — pietūs; 1:15 vai. p. p. — kon
ferencija, procesija su rožinio malda 
vienuolyno sodyboje, Šv. Sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Apie da
lyvavimą prašome pranešti iki rug
sėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. Visi 
maloniai kviečiami! 

• R u g s ė j o 29-30 dienomis (penk
tadienį, sekmadienį) Los Angeles 
vyksiančio renginio „Lietuvių die
nos" metu koncertuos muzikinė gru
pė iš Lietuvos „Delfinai". 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

Skambinti ketvirtadieniais 
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

Sveikinimas 
Rugsėjo 1-osios - Mokslo ir žinių dienos 

proga 

Kartu su bendraamžiais Lietuvoje naujuosius 
2006-2007 mokslo metus 

pradeda ir mūsų tėvynainių vaikai užsienio šalyse. 
Labai svarbu, kad, siekdami žinių ir pažindami pasaulio įvairovę, 

jie neatitrūktų nuo lietuviškųjų šaknų, ugdytų savyje tautinę savimonę, 
- mokytųsi Lietuvos istorijos, etnokultūros, puoselėtų gimtąją kalbą. 

Si garbinga ir atsakinga pareiga tenka mokytojams bei tėvams. 

Kiekviena lituanistinė mokykla - ryškus lietuvybės židinys, 
padedantis vaikams išlaikyti dvasinius ryšius su Lietuva, 

skiepijantis jiems patriotiškumo jausmus. 

Lietuvos valstybė užsienyje dirbančių pedagogų darbą 
vertina kaip nepaprastai reikšmingą. Parama ugdymo įstaigoms, 

rūpestis mokytojų gyvenimo sąlygomis, kvalifikacijos kėlimu 
yra ir ateityje bus prioritetinė valstybės institucijų veiklos kryptis. 

Naujųjų mokslo metų proga sveikinu užsienio lietuvių ugdymo 
įstaigų vadovus, pedagogus, mokinius, jų tėvus, 

linkiu visiems didelės sėkmės, ryžto, pasišventimo, darbštumo 
siekiant mokslo aukštumų, puoselėjant bendražmogiškąsias ir 

tautines vertybes. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas 

Spaudos apžvalga 

Pasirodė naujas žurnalo „Brid-
ges" numeris Žurnalas leidžiamas 

anglų kalba. 
Leidinio pirmuosiuose pusla-piu-

ose rašoma apie „The Joit Baltic 
American National Committee, Inc." 
45-ąsias metines, kurios buvo pa
žymėtos liepos 2 d. Latvijos amba
sadoje. 

Rimas Gadeika supažindina 
skaitytojus su lietuviais kadetais, 
kurie mokosi JAV karo mokyklose. 

Besidomintys muzika galės pa
siskaityti apie Philadelphia, PA, 
vykusį 8-ąjį lietuviškos dainos festi
valį. 

Gloria O'Brien straipsnyje „To
dėl nebijosime, kad ir žemė drebėtų" 
rašo apie Žemaičių Kalvariją. 

Skaitytojai ras ir žinių iš Lietu
vos bei kitų įdomių straipsnių. 

Žurnalo kaina — 20 dol. me
tams, jei užsisakote JAY kitur — 30 
dol. 


