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Tai lande įvykdytas karinis perversmas 

Ginkluoti perversmininkai Bankoko gatvėse. STR nuotr. 

Bankokas, rugsėjo 20 d. („Reu- Thaksin Shinawatra, išrinkti naują 
ters'VAFP/BNS) — Tailando kariš- premjerą ir per vienerius metus at-
kiai planuoja per dvi savaites po aukų kurti demokratiją, pareiškė pervers-
nepareikalavusio perversmo, kurio mininkų vadovas generolas Sonthi 
metu buvo nušalintas premjeras Boonyaratglin. 

„Turime dvi savaites. Po dviejų 
savaičių pasitrauksime", — per spau
dos konferenciją sakė generolas, ku
ris perversmą įvykdė antradienį, kai 
premjero nebuvo šalyje. 

Karinė vadovybė studijuoja kan
didatų į šalies premjerus sąrašus. 
„Norime tokio žmogaus, kuriam pa
tinka demokratija ir konstitucinė 
monarchija", — sakė Sonthi Boonya
ratglin. 

„Per dvi savaites bus parengta 
laikinoji konstitucija, paskirta nauja 
nacionalinė asamblėja ir paskirtas 
naujas premjeras", — nurodė jis. 

Nušalintasis premjeras, kuris 
buvo New York, kai kariškiai vėlai 
antradienį perėmė valdžią, gali grįžti 
į tėvynę, nurodė generolas. 

„Thaksin yra tailandietis ir tėvy
nainis, ir nebus jokių problemų, jei 
jis nuspręstų grįžti", — sakė jis. 

Pasak Sonthi Boonyaratglin, 
naujų rinkimų Tailande tikriausiai 
nebus iki kitų metų rugsėjo, nes pri
reiks tiek laiko naujai nuolatinei 

A. Valionis — kandidatas į ambasadorius 
Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 

Seimo užsienio reikalų komitetas 
(URK) trečiadienį patvirtino buvusio 
Užsienio reikalų ministro Antano 
Valionio kandidatūrą į Lietuvos am
basadoriaus Baltarusijoje postą. 

Komiteto posėdis buvo uždaras ir 
oficialiai jo rezultatai nekomentuoja
mi. Neoficialiomis žiniomis, URK pri
tarė visoms Užsienio reikalų minis
terijos pateiktoms kandidatūroms į 
diplomatinių atstovybių vadovų pos
tus. 

Pasak A. Valionio, užsienio šalys, 
nesutinkančios priimti siūlomo diplo
mato paprastai delsia atsiųsti sutiki
mo raštus, ir toks vilkinimas laiko
mas nepritarimu siūlomai ambasado
riaus kandidatūrai. 

Tačiau kalbėdamas apie save, 
A.Valionis vylėsi, jog Baltarusija ne
užtruks atsiųsti sutikimo. 

Įprastai šios procedūros užtrun
ka 3 — 4 savaites. 

URK nariai taip pat trečiadienį 
patvirtino prieš kelerius metus taria
mai dėl šnipinėjimo iš Rusijos išsiųs
to ambasados Maskvoje ministro pa
tarėjo Kęstučio Kudzmano kandida
tūrą į ambasadoriaus Azerbaidžane 
pareigas. 

Kol kas nėra pateikta būsimojo 
ambasadoriaus JAV kandidatūra. Va
sarą Užsienio reikalų ministerija į šį 
postą buvo pasiūliusi buvusio prezi
dento patarėjo Edmino Bagdono kan
didatūrą, tačiau parlamentarai jai ne
pritarė. 

Liustracijos komisiją pasiekė 
nauja archyvinė medžiaga 

Lina Balsytė 

Liustracijos komisijai perduota 
labai vertinga Balio Gajausko ko
misijos archyvinė medžiaga, kurioje 
užfiksuoti kelių šimtų asmenų prisi
pažinimai apie bendradarbiavimą su 
KGB, tvirtina Liustracijos komisijos 
pirmininkė Dalia Kuodytė. 

„Šiomis dienomis Liustracijos 
komisijai buvo perduota vadinamo
sios Gajausko komisijos archyvinė 
medžiaga. Tai yra 1991-1992 m. vei
kusios komisijos, vadovaujamos Ba
lio Gajausko, dokumentacija. Mes 
nežinome, ar tai visa medžiaga, bet ji 
labai vertinga. Joje užfiksuoti dauge
lio žmonių prisipažinimai, rašyti tuo
metinei komisijai", - po susitikimo 
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Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras. Eltos nuotr. 
su Seimo pirmininku Viktoru Mun-
tianu sakė D. Kuodytė. 

Gautoje medžiagoje yra daug B. 
Gajausko komisijos darbo grupės už
rašų, kuriuose identifikuoti agentai. 
Taip pat medžiaga, surinkta apie 
juos. Nukelta į 6 psl. 

Klasikos nebus, 
premjere 
Vladimiras Laučius 

Lietuviai vis iabiau pasitiki nebe 
pažadus dalijančiais populistais, o 
vertybiškai susipratusiomis „klasiki
nėmis" partijomis, todėl esą tik jos 
išliks ir bus populiarios, pareiškė mi
nistras pirmininkas Gediminas Kir
kilas. 

Anot jo, Lietuvos daugiapartinė 
sistema jau įžengė į šią išganingą fa
zę - tai rodąs smarkiai sumenkęs 
Darbo partijos populiarumas. 

„Turi būti kaip visoje Europoje -
daugiapartinės sistemos branduolį 
sudaro „klasikinės' partijos, kurios 
turi savo vertybes, jų laikosi, kurios 
yra aiškios savo veiksmais. Pamažu 
visuomenė pradeda suprasti, kad bū
tent šitomis partijomis reikia pasiti
kėti", - tikina G. Kirkilas. 

Gerą premjero nuotaiką lyg ir 
paaiškina visuomenės apklausų re
zultatai. Jei kitą sekmadienį vyktų 
rinkimai į Seimą, už konservatorius 
balsuotų netoli 15 nuošimčių ap
klaustųjų, už socialdemokratus -
veik 14 nuošimčių, skelbia „Lietuvos 
rytas". 

Liepą šios „klasikinės" partijos 
. turėjo po du nuošimčius mažiau ger
bėjų. Tuo tarpu Darbo partijos popu
liarumas dabar kone perpus mažes
nis nei konservatorių, o valstiečiai 
liaudininkai ir liberaldemokratai vos 
peržengia 5 proc. barjerą. 

Šen bei ten jau girdėti premjerui 
antrinančių balsų, kad mūsų šalis 
artėja prie dvipartinę primenančios 
sistemos su klasikinės „povyzos" 
partijomis. Nukelta j 6 psl. 

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

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

konstitucijai parengti. 
Per savo pirmąją trumpą spau

dos konferenciją po valdžios perėmi
mo Sonthi Boonyaratglin taip pat sa
kė, kad šalyje gerbiamas karalius 
Bhumibol Adulyadej neturi nieko 
bendra su perversmu. 

„Už mūsų niekas nestovėjo. Nu
sprendėme patys ir patys tuo pa
sirūpinome. Per pastarąsias dvi die
nas nusprendėme surengti pervers
mą, Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuviu telkiniuose. 
•Lietuvių opera 
tebegyvuoja. 
•Mintys JAV LB Tarybai 
renkantis. 
•Puikus seminaras. 
•Pirmasis „Suktinio" 
gimtadienis. 
•Pasaulinis medikų . 
kongresas Lietuvoje. 
•Norėčiau pasimelsti 
prie Juozo kapo. 
•Plastmasinės šypsenos: 
kaip padaroma politika. 
•Pasinaudoja ES parama. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.72 LT 
1 EUR —3.45 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PALM BEACH, FL 

KĘSTUTIS MIKLAS VIEŠĖJO TĖVYNĖJE 
Kaip ir kiekvieną vasarą, taip 

pat ir šiemet, veiklus JAV visuo
menės ir spaudos darbuotojas Kęs
tutis Miklas, dabar gyvenantis Flo
ridoje, liepos 23 d. išsiruošė kelionėn 
į Lietuvą. Iš pradžių buvo galvojęs 
ten viešėti tik tris savaites, bet vi
zitą tėvynėn pailgino iki mėnesio. K. 
Miklas pirmininkauja JAV LB Palm 
Beach apylinkės valdybai ir buvo 
išrinktas delegatu į PLB seimą, ku
ris vyko rugpjūčio 7-10 d. Vilniuje. 

Mums pasakodamas apie šį ren
ginį, K. Miklas pateikė nemažai kri
tiškų pastabų, kurias jau anksčiau 
išsakė ir kai kurie kiti delegatai. 

Kadangi praėjusį rudenį buvo 
išrinktas seniausios Amerikoje lie
tuvių organizacijos (šiemet minin
čios 120 metų sukaktį) prezidentu, 
PLB seimą Kęstutis sveikino jos 
vardu. O ta organizacija vadinasi 
Susivienijimas lietuvių Amerikoje. 
Eidamas aukštas pareigas ir Išei
vijos lietuvių šaulių vadovybėje, 
floridietis nemažai bendravo ir su 
Lietuvos šaulių organizacijos atsto
vais bei su eile kitų tautiečių įvai
riuose miestuose. 

Buvęs Lietuvių žurnalistų są
jungos pirmininkas Kęstutis dalyva
vo Lietuvos žurnalistų sąjungos rug
pjūčio 19-20 d. renginyje „Lietuvos 
žurnalistai už taiką '06" (tai trečia
sis panašus renginys) Klaipėdos ra
jone, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Butigeidžio dragūnų mokomojo ba
taliono teritorijoje, Kairių kaime. 
Čia buvo susirinkę daugiau nei pus
trečio šimto spaudos, radijo, televizi
jos žurnalistų ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš kaimyninių šalių. Čia juos ap
lankė krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas, finansų ministras 
Zigmas Balčytis, teisingumo minis
tras Petras Boguška, taip pat ir kitų 
ministerijų atstovai. 

Būta įvairių varžybų, taip pat ir 
oficialioji dalis. Išeivijos žurnalistų 
vardu sveikino K Miklas (LŽS inter-
netinėje svetainėje dar pristatytas 
pirmininku), taip pat ir Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirmininkas 
Dainius Radzevičius. 

K Miklas aptarė ir Lietuvių žur
nalistų sąjungos metinių premijų 
skyrimą Vilniaus universitete žur
nalistiką studijuojantiems pažan-

Jūrate ir Kęstutis Mikiai (iš dešinės), šia vasarą besilankydami Lietuvoje, daly
vavo JAV LB Kultūros tarybos išleistos knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje" 
sutiktuvėse, {vykusiose rugpjūčio 8 d. Vilniuje. 

giems studentams. Seniau kandida
tai būdavo pristatomi prieš mokslo 
metų pradžią, tačiau šiemet tai pa
vėluota padaryti, tad dar laukiama 
kandidatų pavardžių sąrašo. Dviem 
išrinktiesiems bus skiriama po 300 
dol. iš žurnalistų Salomėjos Narkeliū-
naitės ir Henriko Blazo palikimo. 

Kelionėje floridietį lydėjo žmona 
Jūratė Miklienė, kuri yra Floridos 
paatlančio „Lietuvių biuletenio" re
daktorė (beje, neseniai pasirodė šio 

CLEVELAND, OH 

„ŠVYTURYS JJ Į LIETUVĄ 
2007 metų liepos mėnesį Lietu

voje įvyks pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių Šventė. 1990 metais L. ir A. 
Sagių vadovaujama, „Grandinėlė" 
gražiai atstovavo Cleveland Lietuvių 
Bendruomenei. Deja, tai buvo vienin
telis kartas, kai šokių grupė iš Cle
veland dalyvavo Lietuvoje dainų ir 
šokių šventėje. Nesitveriu džiaugs
mu pranešdama, kad po ilgos, sep
tyniolika metų trukusios, pertraukos 
į Lietuvą vėl vyks Cleveland šokėjai. 

Jaunimo tautinių šokių grupė 
„Švyturys", vadovaujama jaunų ir 
nepailstančių Aušrinės ir Ričardo Sir-
vinskų, gyvuoja Cleveland jau ketvir
ti metai. „Švyturio" grupė turi kuo 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Tarp 
daugelio grupės pasirodymų norėčiau 
paminėti, kad „Švyturys" 2004 me
tais dalyvavo vykusioje vaikų sporto 
olimpiadoje Cleveland, tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Kiekvienai? metais 
jis dalyvauja tarptautiniame, ,.Inter
national Services" organizuoiamame 

koncerte, keletą kartų koncertavo 
Cleveland senelių namuose, buvo 
išvažiavę koncertuoti į Detroitą. 

Paskutinio didelio koncerto „Drau
gystės vartai", įvykusio Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos salėje kovo 
mėnesį, metu žiūrovai galėjo pama
tyti, kiek daug ši grupė subrendo ir 
pažengė į priekį. Į Šventę Lietuvoje 
taip pat žada vykti šokėjai iš Čikagos, 
Toronto, ir Los Angeles. Repeticijos 
prasidės Kaune liepos 1 dieną, o pati 
šokių šventė vyks liepos 6 di^ną (Vil
niaus Žalgirio stadionas yra remon
tuojamas), liepos 7 dieną reikės va
žiuoti į Vilnių, kur vakare Kalnų par
ke vyks ansamblių vakaras, o.liepos 8 
dieną — Dainų šventė Vingio parke ir 
visų dalyvių eisena. 

2007 metų šokių dienos tema — 
„Linas — myliu tave seniai audimo 
raštuos". Daina ir šokis lydėjo lietu
vių tautą visur ir visada: per tragedi
jas ir ašaras, džiaugsmus ir juoką. 
Dama ir šokis per amžius palaikė 

Šoka Cleveland jaunimo tautinių šokių grupė „Švyturys' 

mūsų tautą ir suteikė viltį. Lietuvių 
tautos pasaulėjauta, būtis ir buitis 
daugeriopais saitais susijusi su aug
menijos pasauliu. To patvirtinimą 
nenuginčijamai galima surasti papro
čiuose, tikėjimuose, tautosakoje. 
Ypač daug dėmesio buvo skiriama 
linui. Jis apdainuojamas ir žaidžiant 
žaidimus, ir šokant šokius, ir dainuo
jant dainas. Tą labai lengvai galima 
paaiškinti tuo, kad linai Lietuvoje 
buvo viena pagrindinių žemės ūkio 
kultūrų, jie teikė lietuviams aprangą, 
o su jo apdorojimu surišti darbai teik
davo puikias sąlygas dainuoti, kartu 
ir šokti. Visi šventėje atlikti šokiai 
vienaip ar kitaip suksis apie lino 
darbų ciklą, tuo būdu sukurdami iš-
samią lino pasaką. Šios pasakos cen
tre — verpiančios motinos įvaizdis, 
kuris tapo nenutrūkstamu gyvybin
gumo ir tradicijų perdavimo iš kartos 
į karta simboliu. 

„Švyturio" kolektyvas jau labai 
intensyviai ruošiasi kelionei į Lie
tuvą. Yra sudarytas tėvų komitetas, 
kurio vedėjomis sutiko būti, visada 
pagalbos ranką ištiesiančios, Ada 
Stungienė ir Vilija Klimienė. Įvyko 
keli tėvų komiteto posėdžiai, kurių 
metu buvo aptarti įvairūs su kelio
ne surišti darbai ir finansiniai rei
kalai, pradėta važiuojančių į šventę 
narių registracija. Buvo aišku, kad 
šokėjai turės gyventi Kaune 6 paras, 
o Vilniuje — mažiausiai 2 paras, tad 
paskaičiuotos laukiančios išlaidos. 
Tėvų komiteto laukia didelis ir sun
kus darbas, tad visi, turintys idėjų, 
laiko ir noro prisidėti — prašau 
atsiliepkit. „Švyturio jaunimas" —vi
sos Lietuvių Bendruomenės vaikai, 
visų mūsų ateitis, visų mūsų atsa
komybė ir pasididžiavimas. Daly
vaukite „Švyturio" organizuojamuo
se renginiuose, remkite finansiškai, 
reikia visų pagalbos, kad ši kelionė į 
tėvų ir protėvių žemę būtų sėkmin
ga. Nepraleiskite progos prisidėti. 

Nukelta i 5 psl. 

leidinio 25-asis numeris). 
Mėnesį Lietuvoje praleidęs Kęs

tutis sakė, jog turės gerokai pasis
tengti, kol pasivys laiką šiame kraš
te. Susivienijimo lietuvių Amerikoje 
organizacijoje jo laukia dideli dar
bai - rudeniui atėjus, norima išvys
tyti gana aktyvią veiklą, ypač ieš
kant naujų narių. Taip pat būtų 
svarbu paminėti šios seniausios 
pasaulyje lietuvių organizacijos 120 
metų veiklos jubiliejų. 

Edvardas Šulaitis 
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MINTYS JAV LB TARYBAI 
PHILADELPHIA RENKANTIS 
ALGIMANTAS S. GEČYS 

Š. m. rugsėjo 29 - spalio 1 d. iš 
plačiosios Amerikos į Philadelphia 
suvažiuos pereito pavasario visuo
tiniuose rinkimuose išrinkti JAV LB 
XVIII Tarybos nariai. JAV LB 
Tarybą sudaro 60 atstovų, išrinktų 
JAV pagal rinkimines apygardas, ir 
dešimt (10) LB apygardų pirminin
kų. Iš viso 70 asmenų. Tarybos ka
dencija: 3 metai. Stebint vykstančią 
registraciją, 65 tarybos nariai j au 
yra užsiregistravę dalyvauti XVIII 
Tarybos pirmojoje sesijoje. Žinant, 
kad kiekvienas tarybos narys atvyks
t a savomis lėšomis, apsimoka vieš
butį ir gan aukštoką registracijos 
mokestį, galime tik pasidžiaugti 
tarybos narių skiriamu dėmesiu LB 
ir jaučiama atsakomybe juos rin
kusiems. 

Nėra abejonės, kad JAV LB ne 
vieną stebina sugebėjimu pasiprie
šinti laiko dvasiai ir atkurti metų 
slinkties laikotarpyje išsenkančias 
fizines bei dvasines jėgas. Nepaisant 
išeivijoje ryškiai pastebimų išsisėmi
mo bei nuovargio žymių, LB tiek 
2003-siais, tiek 2006-siais metais 
vykusiuose Tarybos rinkimuose su
gebėjo padidinti balsuotojų skaičių. 
LB sugeba ir atsinaujinti. Tarybos 
narių gretose vėl pastebime nemažai 
amžiumi jaunų žmonių. Įdomiu 
reiškiniu yra naujai atvykstančiųių 
iš Lietuvos, vadinamų ;trečiaban-
gių", palaipsniui didėjantis įsitrau
kimas į JAV LB gretas. Į JAV LB 
XVIII Tarybą iš viso išrinkta 17 „tre-
čiabangių". Turėdami 25 procentus 
atstovų taryboje, jie neabejotinai bus 
įtakinga ir daugelį sprendimų nu
lemianti jėga. Būtina pagalvoti apie 
„trečiabangių" gausesnį įtraukimą į 
Krašto valdybos, Tarybos prezidiu
mo, Lietuvos Respublikos Seimo — 
JAV LB komisijos sudėtis. 

Philadelphia lietuvių telkinys, 
kuriame vyks JAV LB XVIII Tary
bos pirmoji sesija, seniai žinomas 
savo bendruomeniškumu. Nuo prieš 
55-erius metus įvykusio JAV LB 
įsisteigimo, 18 metų šiame mieste 
veikė šešios JAV LB Krašto valdy
bos. Pagal leidinį „JAV LB — penki 
dešimtmečiai", LB taryba Philadel
phia sesijai rinksis jau ketvirtą 
kartą. Anksčiau čia tarybos rinkosi 
1971, 1991 ir 1997 metais. Bendruo
meninei veiklai lemtinga buvo 1971 
metų tarybos sesija, priėmusi spren
dimą dėl JAV LB aktyvaus dalyva
vimo Lietuvos laisvinimo veikloje. 
Taip pat ir 1991 metų tarybos sesija, 
kurios metu buvo priimta eilė nu
tarimų, ryšium su nepriklausomam 
gyvenimui atsikuriančia Lietuvos 
valstybe. 

JAV LB XVIII Taryba į gyveni
mą ateina momentu, kada išeivijai 
būtini drąsūs, gerai išmąstyti bei su
derinti sprendimai. Ilgametei krašto 
valdybos ir tarybos prezidiumo pir
mininkei adv. Reginai Narušienei 
perėmus vadovavimą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai, ka
denciją baigiančiai Krašto valdybos 
pirmininkei Vaivai Vėbraitei pla
nuojant visą laiką skirti tarnybai 
Lietuvos Prezidentūroje, Kultūros 
tarybos pirm. Marijai Remienei ir 
Švietimo tarybos pirm. Dalilei Po-
likaitienei kalbant apie traukimąsi 
„į atsargą", yra būtina šioms veik
lioms visuomenininkėms surasti tin
kamus pakaitalus. Norėtųsi matyti 
tiek tarybos prezidiumo, tiek Krašto 

valdybos sudėtyje amžiumi atjau
nėjusius, veiklą balansuojančius 
tarp „trečiosios bangos" bei jau čia, 
Amerikoje, gimusių ir tautiškumo 
išlaikymo svarbą įsiminusių pokario 
politinių pabėgėlių vaikų. 

Per daugiau kaip pusšimtį gy
vavimo metų JAV LB prisiėmė eilę 
su veikla susijusių uždavinių. Dau
guma prisiimtų įsipareigojimų te
bėra aktualūs, tačiau nemažai jų yra 
tapę ir savotišku organizaciniu ba
lastu. Eikvojamas laikas, lėšos, kai 
tuo tarpu naujai gyvenimo iššauktos 
problemos dėmesio nesulaukia. Pa t s 
laikas LB nusikratyti mažą poveikį 
turinčiomis veiklos sritimis, pasis
tengti nedubliuoti kitų specifiniais 
tikslais įkurtų organizacijų vykdo
mos veiklos. Naujai išrinkta LB Ta
ryba turėtų peržiūrėti ir konsoliduo
ti kai kurių „vidinių" LB tarybų 
veiklą, atsisakant, pavyzdžiui, mer
dinčios Ekonominių reikalų tarybos 
paslaugų. Reikėtų pasvarstyti, ar 
Lietuvai teikiama parama per LB 
Socialinių reikalų tarybos rėmuose 
veikiančias įvairias labdaros institu
cijas tebėra būtina. Ar nėra atėjęs 
laikas prieš daugiau kaip 15 metų 
atkurtai Lietuvos valstybei pasirū
pinti savo piliečių gerove? Būtina 
peržiūrėti ir taupumo tikslais ma
žinti Krašto valdybos pareigūnų 
skaičių. Gal vertėtų įsteigti nuolati
nę Krašto valdybos įstaigą, su keletu 
apmokamų tarnautojų? Ši įstaiga 
atliktų ryšių palaikymo funkciją su 
LB vienetais, rūpintųsi informacijos 
pateikimu išeivijos spaudai, JAV-ių 
įstatymų ribose atliktų nepelno tik
slams veikiančios institucijos lobiz-
mą, būtų tiesiogine ryšininke su 
įvairiomis Lietuvos valdžios institu
cijomis. Rūpestis bevizio režimo su 
Lietuva įteisinimu, pravedimas JAV 
Kongrese amnestijos įstatymo nele
galiai atvykusiems, išrūpinimas so
cialinių paslaugų vargan pateku
siems tautiečiams galėtų taip pat 
būti šios įstaigos tarnautojų užda
viniu. Viliamės, kad ši JAV LB 
XVIII Tarybos sesija nutars sudary
ti kvalifikuotų asmenų komisiją per
žiūrėti JAV LB Įstatus bei veiklos 
taisykles, tikslu pravesti būtinas re
formas ir LB veiklą pritaikyti šių 
laikų reikalavimams. 

Jau pirmąją sesijos dieną LB 
Taryba rinks savąjį prezidiumą. Kei
čiantis tarybos prezidiumo vadovy
bei, gera proga keisti per eilę metų 
šabloniškomis tapusias tarybos veik
los formas, trumpinti pergrūstas ta
rybos sesijų darbotvarkes, dėl nuo
latinės laiko stokos užgožiančias bet 
kokias prasmingesnes tarybos narių 
diskusijas. Tarybos nariai dažnai 
nusiskundžia, kad jie pasigenda sta
tistiniais duomenimis paremtų, ge
rai išmąstytų, veiklai uždegančių 
pranešimų — paskaitų. Pasigenda ir 
laisvalaikio atstovų ar t imesniam 
susipažinimui, asmeniškam pasi
dalinimui veiklos patirtimi. Pažintys 
bendruomeninėje veikloje vaidina 
svarbią rolę, padeda vykdyti ką 
amerikiečiai vadina „net-working", 
ir jas būtina skatinti. Paskutiniai
siais metais JAV LB Tarybos sesijos 
yrą tapę savotiškomis nutarimų „ke
pyklomis". Šią vasarą žiniasklaidai 
dar nebaigus skelbti žodingus Lie
tuvos Respublikos Seimo — JAV LB 
komisijos nutarimus, laikraščių skil
tis tuoj užplūs Vilniuje vykusio PLB 
XII seimo nutarimai. Būtų gera, kad 
JAV LB XVIII Taryba visuomenės 

DANUTE BINDOKIENE 

Lietuvių opera tebegyvuoja 

Po šį pavasarį labai sėkmingo 
— sukaktuvinio — Lietuvių 
operos choro pastatyto Klo

vos „Pilėnų" spektaklio, tarsi juo
das negandas pradėjo šmėkščioti 
užuominos, kad tai buvo Lietuvių 
operos „gulbės giesmė" ir po pus
šimčio metų visam laikui užverčia
mas paskutinis gaidų puslapis, į 
archyvus padedama dirigento laz
delė, o simboliška rūtos šakelė dau
giau niekuomet nepuoš Morton 
gimnazijos ar kurios kitos auditori
jos scenos uždangą... Daugeliui 
Amerikos lietuvių (net ir tų, kurie 
niekuomet nėra apsilankę mūsų 
operos spektakliuose) tai buvo 
skaudi žinia. Bet kuri netektis ar 
padėtas paskutinis „veiklos taškas" 
dar kartą akivaizdžiai paliudija 
faktą, kad gyvenimo aplinkybės yra 
tas negailestingasis veiksnys, ver
čiantis daug ko atsisakyti. Tačiau 
buvo ir Įsitikinusių, kad „pats lai
kas", kad lietuvišką operą kasmet 
statyti yra per didelė prabanga: juk 
reikia iš Lietuvos atsikviesti solis
tus (kartais ir chorui talka;, išsi-
nuomuoti salę. dekoracijas, kostiu
mus, o kur dar orkestras ir kitos 
būtinybės... Tie išleistieji tūkstan
čiai dolerių galėtų būti panaudoti 
kitiems tikslams arba vargšų šal
pai tėvynėje. 

Tačiau ir Kristus yra pasakęs, 
kad „vargšų jūs visuomet turėsite". 
Nors būtina juos šelpti ir jais pa
sirūpinti, bet vis dėlto gyvenime 
yra ir kitų būtinybių, kitų reikalų, 
kurie galbūt tiek pat svarbūs, nes 
suteikia dvasinę atgaivą, stiprina 
pasitikėjimą savimi, pasididžiavimą 
savo tautiečių pasiekimais. O dėl tų 
„kitų tikslų", kuriems būtų galima 
skirti operos pastatymui išleidžia
mus pinigus, tai galime tik tiek 
pasakyti: kokius pinigus? Paprastai 
žmonės ir institucijos, pvz., Lie
tuvių fondas, aukoja specifiniam 
tikslui — šiuo atveju Lietuvių ope
ros pastatymui. Jeigu to tikslo nė
ra, tai nėra ir pinigų, nes kiekvie
nas pasirenka aukoti pagal savo pa
sirinktas pirmenybes. Lietuviškos 
operos rėmimas pinigais ar kuriais 
kitais būdais, pvz., nepraleidžiant 
nei vieno jos spektaklio, yra tarp 
Amerikos lietuvių jau įgavęs „se
naties teises". Nepaisant, kiek ir 

kokių svarbių renginių ruošiama 
pavasari Čikagoje bei apylinkėse, 
dalyvauti lietuviškos operos spek
taklyje yra kiekvieno kultūringo 
lietuvio ir pareiga, ir privilegija. 
(Gaila, kad aplinkinių valstijų tau
tiečiai retai suorganizuoja „ekskur
siją" į lietuvišką operą). 

Artėja ruduo. Vėl pajudėjo lie
tuviška veikla — matome skelbi
mus, kad prasideda chorų, tautinių 
šokių grupių repeticijos, organizaci
jos šaukia susirinkimus... Ir štai 
džiugi žinutė: Lietuvių operos cho
ras kviečia į repeticiją — ne tik bu
vusius choristus, bet ypač naujus 
balsus. Vadinasi, kitą pavasarį ga
lime tikėtis naujo operos spektak
lio? Dabartinis Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vytautas Ra-
džius sako — taip, tik labai pagei
dauja, kad j chorą ateitų naujų 
dainininkų, ypač t rūks ta vyrų. Ką 
gi, sakome, neseniai labai sėkmin
gai praėjo VIII dainų šventė, o ten 
vyrų — kaip mūrų, net salės lubos 
kilnojosi kai užtraukė dainą. Žino
ma, daug jų iš tolimesnių vietovių 
ir į operos chorą jiems įsijungti neį
manoma, nors ir labai norėtų. Bet 
juk ten daug ir tokių, kuriems re
peticijas lankyti ypatingų sunkumų 
nesudarytų. Tik kaip tuos skardžia
balsius vyrus įvilioti į Lietuvių 
operos chorą? Tai jau nemaža už
duotis ir, tikimės, kad jie „atsilieps 
daina" ir į šį svarbų reikalą. Na, o 
jeigu chore atsiras daug jaunų „se
sių geltonkasių", tai ir vyriška gi
minė neatsiliks. Lietuvių operos 
choras žengia į naują veiklos tarps
nį, tad nepalikime jo vieno. 
' Suprantama, lietuviškos ope

ros pastatymas iš choro vadovybės 
ir kitų rengėjų pareikalauja milži
niškų pastangų. Kaip sakoma: 
„darbo daugybė, o darbininkų ma
ža". Todėl reikia tikėtis, kad visi 
tie, kurie su liūdesiu sutiko gandus 
apie Lietuvių operos „likvidavimą", 
nepasitenkins tik pri tarimu tęsti 
jos veiklą, bet aktyviai prisidės prie 
naujų spektaklių išvedimo i sceną. 
O skeptikai ar įsitikinę, kad lietu
viškos operos mums nereikia, pa
keis nuomonę ir taip pat įsijungs į 
Lietuvių operos gerbėjų bei rėmėjų 
eiles. 

pasigailėtų ir pažabotų nutarimų 
infliaciją. Pageidaujame keletos 
svarių nutarimų, gerai išmąstytų, 
faktais paremtų, galimų bei pa
ruoštų įgyvendinti. 

Naujai išrinktoji JAV LB Taryba 
renkasi laiku, kada nesantaikos vė
jai tarp išeivijos lietuvių organizaci
jų yra aprimę. Išlyginti tapo LB san
tykiai su Lietuvių fondu, lyg ir 
sprendžiasi PLB fondo pavaldumo 
klausimas, likviduoti .nesutarimai 
New York „Kultūros židinio" reikalu. 
Mokinių skaičius lituanistinėse mo
kyklose didėja, kuriasi naujos mo
kyklos. JAV LB Krašto valdybos 
paskelbti Jaunimo stovyklų metai ne 
tik pabrėžė stovyklavimo reikšmę, 
bet šiais metai ir gausiau į jas su
būrė mūsų jaunimą. Šią vasarą Či
kagoje vykusi VIII Lietuvių dainų 
šventė sustiprino mūsų tautinį nu
siteikimą, įdiegė norą „atsiliepti 
daina". Viliamės, kad 2008 metais 

įvyksianti tautinių šokių šventė bus 
ne mažiau sėkminga. Su džiaugsmu 
į rankas imame JAV LB Kultūros 
tarybos į gyvenimą tik ką išvestą 
knygą „Lietuvių pėdsakai Ameri
koje". Tokio leidinio seniai reikėjo! 
Džiugina, kad ir gerokai pavėluotas, 
Lietuvos valstybės sust iprintas dė
mesys užsienio l ietuviams. Gerai, 
kad Seimo - JAV LB komisija bus 
praplečiama, į ją įsijungiant PLB ir 
Kanados LB ats tovams. Originali 
komisijos kūrėjų mint i s buvo j ą 
turėti PLB rėmuose. Tikimės, kad 
Lietuvos valstybinė parama užsienio 
lietuvių veiklai neišt i rps jos biu
rokratijos labirintuose, o bus efekty
viai panaudota s t ipr int i išeivijos 
žiniasklaidą, t au t ines mokyklas , 
kultūrinės veiklos apraiškas . Sesijon 
susirenkančiai JAV LB Tarybai 
linkime būti drąsia, nebijoti priimti 
bendruomeninę veiklą stiprinančius 
radikalius sprendimus. 
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Puikus seminaras 
DANUTĖ BALČIŪNIENĖ 

Tai, kas pirmomis rugsėjo die
nomis vyko Putname, buvo išties 
nuostabu! 

Na, ir kas, kad mūsų, šešių 
floridiškių kelionė į Connecticut vals
tiją truko net 29 valandas ir buvo 
tikrai nelengva: vos ne visą kelią mus 
lydėjo tropinė audra „Ernesto", pa
tyrėme, ką reiškia eismo kamščiai 
Vašingtone ir klaidžiojimas po nakti
mi alsuojantį New York. O kai ke
lionės tikslas buvo jau ranka pasie
kiamas, iš nuovargio net nebesusi-
gaudėme, kur kairė, o kur dešinė. 

Bet viskas netikėtai pasikeitė, 
kai beveik 5 valandą ryto prie keliuko 
i Putnamo vienuolyną pamatėme 
mūsų laukiančias Sigitą Šimkuvie-
nę-Rosen ir Rasą Ardytę-Juškienę. 
Viskas aplink prisipildė nuostabios 
žmogiškos šilumos ir gerumo. Ir jau 
visai nesunku buvo, vos dvi valandas 
pamiegojus, aktyviai dalyvauti semi
naro darbe, tą šeštadienį trukusiame 
net iki išnaktų. 

Darbas prasidėjo sveikinimais 
raštu ir žodžiu. Po jų — rimti pra
nešimai, iš kurių pirmą dieną labiau
siai įsiminė V Maciūno LB istorijos 
priminimas ir struktūros išaiškini
mas, R. Ardytės-Juškienės LB susi
rinkimų pravedimo taisyklės, dr. Lai
mos Karosienės apie LB finansus, jų 
kaupimą ir tvarkymą, o taip pat NY 
apygardos pirmininkės Ramutės 
Žukaitės pasakojimas apie darbą apy
gardoje. Čia mums, floridiškiams, be
liko tik giliai atsidusti — iš savo apy
gardos mūsų tik ką susikūrusi apy
linkė jokios pagalbos nesulaukia, ir 
jei ne nuoširdus, betarpiškas ir daly
kiškas bendravimas su JAV LB vice
pirmininke bendruomenių plėtotei 
dr. Elona Vaišniene, šiandien nei Flo
ridos Pietvakarinės apylinkės, nei 
Ąžuoliuko lituanistinės mokyklėlės 
ko gero dar nebūtų. Nebūtume ir sa
vo net dviejų atstovių — Zitos Si-
derienės ir Linos Gedvilaitės — iš
rinkę į JAV LB Tarybą. 

Na, bet čia jau mūsų bėdos. O 
seminaro darbas, vadovaujant, atro
do, niekada nepavargstančioms Sigi
tai ir Rasai, sparčiai riedėjo į priekį. 
Popiet išvykome į Yale universitetą, 
esantį New Haven, kur dr. Žydrūnas 
Gimbutas viską ne tik parodė, bet ir 
labai įdomiai papasakojo. Mums, 
trims floridiškėms, labai pasisekė. 
Mus į New Haven vežė pats Žydrū
nas. Ir ne tik vežė, bet ir noriai atsa
kinėjo į mūsų klausimus. 

Po ekskursijos — trumpas atok

vėpis svetinguose Sigitos ir jos vyro 
namuose ir — atgal į Putnam. Tiesa, 
vakaro sutemoms užklojus nuosta
bius pakelės vaizdus, netikėtai visos 
trys ūžsnūdome... O taktiškasis 
Žydrūnas taip ir nepasakė, kuomet 
jam vairuoti buvo smagiau — kai be 
paliovos jį kamantinėjome, ar kai 
miegojome. 

Nors jau buvo vėlyvas vakaras, 
grįžimu atgal tos dienos programa 
nesibaigė. Vieną kitą „iš koto išvertė" 
didžiulis nuovargis, bet dauguma 
susirinko pasiklausyti jaunimo eks
pedicijos į Sibirą dalyvių įspūdžių. 

Laikrodžio rodyklė jau buvo šok
telėjusi po vidurnakčio, kai visi išsi
skirstė pailsėti. 

O poilsis Putnamo vienuolyne 
išties nuostabus. Pakanka neilgo 
laiko, kad atgautum jėgas. Ir sunku 
suprasti, kas taip gerai veikia — 
nuostabi gamta ir gaivus oras ar nuo
latinis, nors dažnai nepastebimas, 
vienuolyno sesių rūpestis, gardus jų 
gaminamas maistas, kvapni lietuviš
ka duona ir pyragas. 

Tad ankstyvą sekmadienio rytą 
atsikėlėme žvalūs ir išskubėjome į 
Mišias, o po pusryčių — į Alkos mu
ziejų, apie kurį įdomiai pasakojo 
Juozas Rygelis. 

O pirmąjį pranešimą tądien 
skaitė LR JAV ambasados antroji 
sekretorė Žana Tarasevič. Ir... labai 
nuvylė. Ji kalbėjo tik apie pirmąją ir 
antrąją lietuvių išeivių bangą, pavel
do išsaugojimą, o mes, trečiabangiai, 
nebuvome net paminėti. Kalbėjo apie 
lituanistinių mokyklų svarbą JAV 
gimusioms lietuvių atžaloms, o kad 
tai lygiai taip pat svarbu ir neseniai į 
JAV su tėvais atvykusiems vaikams, 
net nepaminėjo. Tarsi tos trečiosios 
bangos nė nebūtų... O kai viena iš 
mūsų pasivijo iškart po pranešimo iš 
seminaro išskubančią Žaną ir pa
klausė, kuo ambasada galite padėti 
trečiabangiams, ši atsakė: „Lietuvoje 
žmonės gyventi neturi kur, ieškokitės 
patys..." Ji net nesuprato, kad pagal
ba gali būti visai ne materialinė. Ir ši, 
labai svarbi moteris, jei gerai su
pratau, atsakinga už ryšius su Lie
tuvių Bendruomene JAV.. 

O seminaras sklandžiai vyko to
liau. Įdomiai kalbėjo jaunimas iš LJS 
ir LB Studentų sąjungos. Pasigai
lėjau, kad su mumis neatvažiavo jau
nimo atstovė, atsisakiusi važiuoti 
paskutiniu momentu, kai surasti kitą 
žmogų buvo jau per vėlu. Beje, ant
rąją seminaro dieną susipažinome su 
JAV LB Krašto valdybos pirmininke 
Vaiva Vėbraite-Gust, atvykusia tiesiai 

Alkos muziejaus bibliotekoje. Iš kairės: Inga Balčiūnienė, Danutė Balčiūnienė, 
Zita Siderienė su seminaro organizatore Sigita Šimkuviene-Rosen. 

Inga Balčiūnienė apžiūrinėja eksponatus Alkos muziejuje. 

po kelionės ir iškart įsijungusia į 
darbą. 

Laikas negailestingai skubėjo, o 
kalbėtojų netrūko. Po Tomo Urbono 
iš Minnesota, atėjo ir mano eilė. 
Papasakojau apie mūsų Floridos 
Pietvakarių apylinkės įkūrimą prieš 
mažiau kaip dvejus metus, apie 
Ąžuoliuko lituanistinę mokyklą, apie 
problemas ir perspektyvas ateičiai ir 
apie tai, kad šią apylinkę įkūrėme 
mes, trečiabangiai. Ak, galėjau kal
bėti dar ilgiau, nes iš tiesų turiu ką 
pasakyti, bet laikas, tas negailestin
gas laikas, nenumaldomai lėkė į 
priekį... 

Visą seminaro darbą vainikavo 
dr. Elonos Vaišnienės pranešimas 
„Vitaminas demokratijai Amerikoj 
(gal net ir Lietuvoj)..." Po jo jau tikrai 
nebereikėjo kalbų, beliko pateikti 
pasiūlymus ateičiai. Tą ir darėme, 
susiskirstę į grupes. Po to aptarėme 
kiekvieną pasiūlymą ir priėmėme 
nutarimus. 

O tada — atsisveikinimas ir ilga 
kelionė namo. 

Apie ką gi kalbėjomės grįždami? 
Pirmiausia, kad esame sužavėti 

ne tik Sigitos Simkuvienės-Rosen ir 
Rasos Ardytės-Juškienės suorgani
zuotu įdomiu, dalykišku ir labai daug 
reikalingų žinių mums suteikusiu 
seminaru, bet ir nenuilstančia bei 
užkrečiančia šių moterų energija, 
nuoširdumu ir rūpinimusi kiekvienu 
žmogumi. Kad čia pagaliau susiti
kome ne tik su seminaro organiza
torėmis, bet ir su dr. Elona Vaišniene, 
Vaiva Vėbraite-Gust, Monika Kun-
giene ir dar daugybe kitų įdomių 
žmonių, apie kuriuos žinojome, bu
vome skaitę, bendravę telefonu ar e-
laiškiais, bet niekda nebuvome susi
tikę. Kad pamatėme čia ir didelį būrį 
šaunaus lietuviško jaunimo. Kad 
esame nepaprastai dėkingi rėmėjams, 
o ypač Lietuvių fondui už pagalbą, 
padengiant bent dalį mūsų kelionės 
išlaidų. 

Beje, apie išlaidas. Dabar labai 
dažnai kalbama apie trečiabangių 
įtraukimą į aktyvią LB veiklą, bet 
dažnai, kad ir labai aktyvūs ir gera
noriški, žmonės nusivilia, kai pa
aiškėja, kad jiems LB reikės aukoti 
ne tik savo laiką, gabumus, darbą, 
bet dar už viską pačiam susimokėti. 
LB vyksta labai įdomių renginių, 
konferencijų, seminarų ir pan., bet, 
kai paskaičiuoji, kad už vieną tokią 
išvyką reikia prarasti mažiausiai du 
trečdalius mėnesinio atlyginimo, daž
nai nuleidi rankas. Juk koks bebū

tum aktyvistas ar tėvynės patriotas, 
valgyti norisi ne tik pačiam, bet ir 
tavo vaikams, o kur dar mokesčiai ir 
t.t. Tad ar ne laikas pagalvoti apie 
visų kelionės išlaidų padengimą 
tikrai aktyviems LB nariams ir pir
miausia JAV LB Tarybos nariams? 
Supraskime pagaliau, kad kol kitų 
bangų lietuviai JAV turėjo galimybę 
tuos 50 metų, kad ir labai sunkiai 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Vaiva 
Vėbraitė-Gust atidžiai klausosi semi
naro paskaitos. 

dirbdami, susikrauti kažkokį kapi
talą, likusieji Lietuvoje negalėjo tu
rėti nieko, tad ir į JAV dauguma 
trečiabangių atvyko ne tik su skylė
tomis kišenėmis, bet ir su paliktomis 
didžiulėmis skolomis, kurias pir
miausia ir reikia grąžinti. O juk dau
giausia tai jauni žmonės, kuriantys 
ar jau turintys šeimas, auginantys 
vaikus. Pastebėjau, kad ir lietuviško
je JAV spaudoje labiausiai išgarbina
mi paaukoję bent 5 dolerius, o jei tu 
aukoji laiką LB veiklai, jei rašai 
straipsnius į laikraščius ar iš širdies 
užsiimi kita nemokama, bet lietu
viams labai reikalinga, veikla, paska
tinimo vargiai sulauksi. O paskatini
mas ir galėtų būti ta apmokėta 
kelionė į kokį nors svarbų ir labai 
reikalingą renginį. Žodžiu, siūlau šį 
klausimą labai rimtai apsvarstyti 
naujai išrinktai JAV LB Tarybai. 

Belieka pridurti, kad po šio pui
kaus seminaro kilo daug naujų su
manymų, idėjų ir planų ateičiai, ku
riuos ir pasistengsime įgyvendinti. 
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„ŠVYTURYS" — | LIETUVĄ 
Atkelta iš 2 psl. 
Bet kokia pagalba, kad ir labai 

maža, yra be galo jiems reikalinga ir 
vertinama. „Švyturio" grupei šiuo 
metu labai trūksta 16-30 metų vyrų 
šokėjų. Norintiems ir besidomin
tiems dar nevėlu užsiregistruoti. Dėl 
informacijos prašome kreiptis į 
Marių Juodišių tel. 216 481 9844 e-
mail svyturys_usa@yahoo.com 
arba Ričardą Širvinską, tel. 440 749 
2121 e-mail. sir.richardas@sbcglob-
al.net 

„Švyturio" šokėjų repeticijų se

zonas prasidės spalio 1 dieną, sekma
dienį, išvyka pas Adą ir Augustiną 
Stungius. Kviečiami dalyvauti visi 
šokėjai, tėveliai, nauji nariai, kurie no
rėtų užsirašyti į kolektyvą ir ruoštis 
šventei. Tą dieną bus pateikta daug 
informacijos apie jau atliktą darbą, 
pasidalinta mintimis ir idėjomis apie 
pinigų rinkimo vajų. Vadovė Aušrinė 
Širvinskienė, kuri šiuo metu yra iš
vykusi į Lietuvą (savo lėšomis), į Ni
doje, KTI centre ,,Agila" vykstančius 
šokių vadovų kursus, pasidalins savo 
įspūdžiais ir naujienomis, pristatys 

jaunimas ruošiasi šokiui. 

Akimirka š „Švyturio" pasirodymo. 

šokius, kuriuos „Švyturio" kolekty
vui reikės paruošti. Repeticijos prasi
dės spalio 7 dieną ir vyks kiekvieną 
sekmadienį, 11:30-1:30 vai. 

Pirmas „Švyturio" pasirodymas 
įvyks spalio 21 dieną Wolstein Cen-
ter (Cleveland State University Down-
town) vengrų bendruomenės minėji
me „50th Hungarian 1956 Freedom 
Fight". Tai tik vienas iš keleto koncer
tų, kurie laukia „Švyturio" ilgoje ir 
sunkioje kelionėje į šventę Lietuvoje. 
Didžiausias „Švyturio" pasiruošimo iš

mėginimas bus pavasarį planuojama
me koncerte su svečiais iš Čikagos. 

Darbas bus sunkus ir ilgas, rei
kalaujantis daug pasiaukojimo, atsa
kingumo ir kantrybės, ir kartais gali 
pasidaryti sunku. Bet .tik reikia pa
galvoti apie galutinį rezultatą — „Švy
turys", mūsų vaikai, mūsų ateitis bus 
maža dalelė didžiulės šokių pynės 
Lietuvoje, tėvų ir senelių žemėje ir 
nebebus taip sunku. Sėkmės. 

Beata Čiurlionienė 

Kiek pavažiavus į šiaurę, saulė daug vėliau 
teka. Šį rytą atsikėliau beveik tamsoje, o jau buvo 
aštunta valanda. Romualdas pabudo po valandos ir 
manė. kad aš atsikėliau apie trečią ryto, nes buvo 
taip tamsu. Patikrinome laikrodžius, papusry
čiavome ir toliau į šios dienos tikslą - Pierre, S. 
Dakota valstijos sostinę. Planavome važiuoti gam-
tovaizdingu keliu, tačiau jis nebuvo pažymėtas, tai 
važiavome 34 keliu, kuris buvo originalus Lewis ir 
Clark ekspedicijos kelias. Aišku, tuo metu jokio 
kelio nebuvo. Pakeliui prerija, kukurūzai, daug 
juodų karvių. Po poros valandų jau ir sostinės 
mieste, kuriame gyvena beveik keturiolika tūk
stančių gyventojų. Visoje valstijoje yra beveik šim
tas septyniasdešimt tūkstančių gyventojų. Tai 
viena mažiausiai apgyventų JAV valstijų. 

Pierre kultūros centras 

Greit suradome S. Dakota kultūrinio paveldo 
centrą. Jis pastatytas 1989 metais atšvęsti šimt
metį nuo tapimo valstija. Centras pastatytas ant 
aukštos kalvos, tačiau pats pastatas yra iš dalies po 
žeme. Taip seniau gyvendavo Arikara indėnai. Šia
me pastate yra muziejus, istorijos centras su archy
vais, biblioteka ir kiti administraciniai bei istori
niai šaltiniai. Bendras plotas yra šešiasdešimt trys 
tūkstančiai kvadratinių pėdų. Centro tikslas — 
turėti tinkamą vietą sudėti valstijos istorinius ob
jektus, raštus ir palikimą valstijos šimtmečio šven
timui. Pats muziejus labai moderniai įrengtas. 
Mums buvo įspūdinga, kad, priėjus prie kokio eks
ponato, pasigirsta paaiškinimas, ar šviesos įsijun
gia. Jėjus į traukinio vagoną, staiga pasigirdo gar
vežio šniokštimas ir ant sienos pasirodė skaidrės 
apie geležinkelio statymą, keliones, kokios prekės 
buvo vežamos ir t.t. 

Muziejus padalintas į keturias dalis. Pirmoje 
dalyje buvo daugiau istorinių namų, architektūros 
apžvalga. Antroje - indėnų kultūra, rūbai, gyveni
mo būdas, reikmenys. Trečioje, atradus auksą 
Black Hills, atvyko kariuomenė saugoti aukso ieš-
kotojus. Cia eksponatai iš kareivių gyvenimo, jų 
konfliktų su indėnais. Toliau karietos, prerijos gy
venimas, iš velėnų pastatytas namas. Paskiausi 
eksponatai iš II Pasaulinio karo, skatinimas maistą 
namuose konservuoti, rinkti metalo laužą, pvz., 
skardines nes to metalo reikia šaudmenims. Pa
žymėta, kokie indėnų daliniai dalyvavo kare. 

Daug įspūdžių, daug informacijos. Laikas vėl 
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susirasti nakvynę. Iš čia dirbančios sužinojome, 
kad pačiame mieste yra parkas, kuriame yra sto
vyklavietės. Anksčiau jos buvo nemokamos, bet 
nuo pernai jau reikia mokėti. Stovyklavietės pato
bulintos — prie kiekvienos vietos įvesti elektros 
stulpeliai. Beveik neklaidžioję suradome Griffm 
miesto parką. Vidury parko, ant žvyro išrikiuota 
šešiolika vietų motornamiams. Bet aplink parkas, 
žolė, medžiai, vėl Missouri upė, pasivaikščiojimo 
takelis. Visiškai neblogai. Romualdas išsikalbėjo su 
kaimynu, kur registruotis ir sužinojo, kad, kai čia 
buvo nemokamas stovyklavimas, privažiuodavo 
varguomenės ir susirinkdavo apie vienintelį elek
tros stulpą. Dabar, kai reikia mokėti, jie dingo. 
Stovyklauja tikri turistai. Pavalgę, pasivaikščioję, 
žiūrėjome filmą „Christmas Wish", įrašytą nuo TV 
prieš pusmetį. Labai įspūdingas ir pamokantis. 

Indėnų vadas Sitting Bull 

Kitą rytą pervažiavome miestą. Prie US 12 
kelio radome Sitting Bull kapą ir netoliese obe
lisko formos paminklą indėnei Sakakawea. Ji daug 
padėjo ir prisidėjo prie Lewis ir Clark ekspedicijos, 
vertėjaudama, palengvindama susitikimus su in
dėnų gentimis, palaikydama pozityvią nuotaiką. 
Prieš keliaujant toliau į vakarus, ji pagimdė sūnų, 
kurį kelionėje nešėsi. Šio kūdikio buvimas greit 
įtikino sutiktas indėnų gentis, kad ši grupė keliau
ja be karinių tikslų. Tuo tarpu Sitting Bull buvo 
labai gerbiamas ir įtakingas indėnų vadas. Tomis 
dienomis indėnams buvo sunkūs laikai, bizonai 
išnyko, stigo maisto. Tarp indėnų iškilo paprotys 
turėti vadinamuosius dvasių šokius, kurie jų įsi
tikinimu, turėjo grąžinti bizonus, atitolinti baltuo
sius. Baltieji labai indėnų bijojo ir manė, kad šie 
šokiai — tai organizuojamas sukilimas juos visus 
nužudyti. Bandant tokį šokį sutrukdyti, Sitting 
Bull buvo nukautas. Jo palaikai vėliau čia buvo 

atvežti ir palaidoti. 
Vėl grįžę ir pervažiavę miestą, stumiamės to

liau 1904 keliu į šiaurę. Po kiek laiko nuoroda, kad 
šis kelias toliau tęsis už keturiasdešimt trijų mylių. 
Mat ši dalis kelio žvyras - neasfaltuota, tai ir negali 
vadintis oficialiu valstijos keliu. Kelias nykus, jokių 
gyvybės ženklų. Aplink pievos, kalvos, daug saulė
grąžų laukų. Apsiniaukę. Šaltoka. 

Rodos, kelio atstumas ne per toliausias, bet tik 
vėlyvą popietę pasiekėme numatytą stovyklavietę. 
Čia buvo dar nykiau. Mes beveik vieni, toli nuo bet 
kokios gyvenvietės. Pakilęs vėjas kaukia. Temsta. 
Man klaiku. Po kiek laiko atvyko anksčiau matytas 
stovyklautojas su dideliu šuniu ir pasiūlė mums 
pasistatyti arčiau prie jo pakalnėje, nes čia ant 
kalno vėjas stipresnis, bus labai šalta naktis. Pra
našaujama sniego nuo trijų iki septynių colių. Ne 
kas, bet pasilikome. Tą vakarą žiūrėjome filmą „Guns 
of Navaronne". Pasirodo, Romualdas niekad to 
filmo nėra matęs nuo pat pradžios, tai jam buvo 
labai įdomu. Man irgi, nors jau ne kartą buvau 
mačiusi, tai galėjau tuo pat laiku ir knygą skaityti. 

Naktis buvo nerami. Ilgai vakarojau, tai tru
putį po vidurnakčio girdėjau perkūniją. Gerai, va
dinasi nesninga. 

Bismark muziejus 

Iš ryto sniego dar nematyti, bet pradėjus va
žiuoti, pradėjo snigti. Važiuojame per kalvas. Iš 
abiejų kelio pusių iki horizonto tęsiasi ganyklos. 
Kai kur matyti karvių, tačiau nei namelio, nei 
kaimelio, nei bet kokio kito gyvybės ženklo. Kai 
kur vėl matome didžiulius saulėgrąžų laukus. Čia 
saulėgrąžos auginamos komerciniais tikslais. Taip 
pavažiavus daugiau kaip pusantros valandos, 
pagaliau pamatėme viensėdystes, daugiau namų. 
Artėjame prie Bismark, North Dakota sostinės. 
Kadangi dar tik pietūs, per anksti ieškoti sto
vyklavietės. Suradome miesto centre Heritage 
Center. 

Pats centrinis muziejus padalintas į šešias 
dalis, o septinta dar nebaigta. Prieš eidami apžiū
rėti eksponatų, užsukome į šalutinę galeriją. Čia 
buvo eksponatai, kuriuos atsivežė vokiečiai iš pie
tinės Rusijos. Jų metaliniai kryžiai labai panašūs į 
lietuviškus. Šalimais kambarėlyje radome per TV 
rodomą filmą apie George Catlin meną. Jis pirmas 
piešė indėnų portretus. Jo paveikslai atspindėjo jų 
kultūrą. Bus daugiau. 

mailto:svyturys_usa@yahoo.com
http://al.net
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Įvykdyta M. Krupavičiaus valia Klasikos nebus, premjere 

M. Krupavičiaus palaikai parvežti į Lietuvą. Gedimine Bar tuškos j.L_A -_c:r 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) — 
Vykdant prelato Mykolo Krupavi
čiaus — Lietuvos Steigiamojo Seimo, 
I, II, III Seimo nario, žemės ūkio mi
nistro ir žemės reformos sumanytojo 
bei įgyvendintojo, Vyriausiojo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto pirminin
ko, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kūrėjo, Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos kūrėjo ir vadovo — tes
tamentą, jo palaikai iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų parvežti į tėvynę. 

Trečiadienio vidudienį Vilniaus 
oro uoste nusileido lėktuvas su Lietu
vos valstybės veikėjo, prelato M. Kru
pavičiaus palaikais. 

Prelato palaikai atvežti cinkuo
tame karste, uždengtame Lietuvos 
vėliava, kurią lietuvių išeivija saugo
jo daugiau kaip keturiasdešimt metų. 

Pasitikimo ceremonijoje dalyva
vo Valstybinės laidotuvių komisijos 
pirmininkė žemės ūkio ministrė Ka-

zimira Prunskienė, Kauno vicemeras 
Kazimieras Kuzmickas, dvasininki
jos, visuomenės atstovai. 

Po trumpos ceremonijos kortežas 
su M. Krupavičiaus karstu išvežtas į 
Kauną, Kristaus Prisikėlimo bažny
čią, kur pašarvoti palaikai. 

Ketvirtadienį M. Krupavičiaus 
atminimas bus pagerbtas Seimo po
sėdyje. Minėjime kalbės istorikė Au
dronė Veilentienė, prelato dukterėčia 
Genovaitė Jarumbavičiūtė, Lietuvos 
krikščionių demokratų pirmininkas 
Valentinas Stundys, JAV lietuvių vi
suomeninio komiteto M. Krupavi
čiaus palaikams perlaidoti pirminin
kas Pranas Povilaitis, kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. 

Šeštadienį Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje Kaune šv. Mišių aukojimu 
prasidės laidotuvių ceremonija. Vals
tybininko palaikai bus perlaidoti baž
nyčios šventoriuje. 

V. Adamkus akcentavo NVO reikšmę 

Atkelta iš 1 psl. 
Ar ši nuomonė kuo nors pagrįsta, 

išskyrus permainingas rinkėjų nuo
taikas liudijančią statistiką? 

Kol kas tvirto pagrindo nematyti. 
Nei tam tikros permainos Socialde
mokratų partijoje, nei tai, kad kon
servatorių varžovai dešinėje - krikš
čionys demokratai ir liberalai - nusil
po, neliudija artėjančios politinės 
„klasikos" pergalės. 

Kad krikščionys demokratai ne
sugeba atsigauti po 2000-ųjų nokau
to, o liberalai suskilo ir nugarmėjo į 
apklausų dugną, parodo ne tiek kon
servatorių sustiprėjimą, kiek centro 
dešinės nuosmukį. 

Žinoma, ideologiškai artimiausių 
varžovų nesėkmės teikia galimybę 
Tėvynės sąjungai įsitvirtinti kaip vie
nintelei centro dešinės partijai, ne
įsileidžiančiai į savo daržą jokių „tre
čiųjų jėgų", kaip Rolandas Paksas 
arba Artūras Zuokas. Tačiau jei šis 
šansas būtų išnaudojamas tinkamai, 
už konservatorius dabar sakytų bal
suosią ne 15, o 25 nuošimčiai apklau
sų dalyvių. 

Savo ruožtu populiariausi social
demokratų politikai šiuo metu yra 
nuo politinės scenos pamažu besi
traukiantis AMB ir nuoseklių politi-

į nių pažiūrų neatskleidžianti Vilija 
Blinkevičiūtė. Iš dirbančių pensinin
kų atėmusi pensijas socialliberalų 
perbėgėlė kažkaip sunkiai dera su 
klasikinės politikos, apie kurią kalba 
G. Kirkilas, vizija. 

Šią viziją aptemdo ir vis dar ne
menkas „trečiosios jėgos" poreikis, 
kurį liudija nemaži „darbiečių", libe-
raldemokratų ir valstiečių liaudi
ninkų, kartu sudėjus, reitingai, kaip 
ir augantis R. Pakso populiarumas. 

Net ir tarus, kad Darbo partija 
tolydžio galutinai praras rinkėjų pa
sitikėjimą, tai dar nereikštų, jog din
go žmonės, nuo 2000—ųjų masiškai 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus viešė
damas New York pabrėžė, kad ak
tyvus demokratijos skatinimas yra 
neginčijamas prioritetas, o nevyriau
sybinės organizacijos (NVO) — vie
nas pagrindinių dalyvių, prižiūrinčių, 
kad nebūtų pažeidžiamos visuome
nės ir jos narių teisės. 

Tai V Adamkus sakė antradienį 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dento George W. Bush surengtame 25 
valstybių vadovų susitikime demok
ratijos plėtros klausimais. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, kreipdamasis į diskusijos 
dalyvius, V Adamkus akreipė dėmesį, 
kad pastarojo dešimtmečio Lietuvos 
patirtis rodo, jog nevyriausybinės or
ganizacijos yra ypač svarbios kuriant 

laisvą ir atvirą visuomenę, stiprinant 
nepriklausomą žiniasklaidą ir pilie
tinę visuomenę. 

Jis pripažino, kad partnerystė su 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
yra būtina sąlyga valdžiai ir toliau 
skatinti demokratijos vertybes bei 
laisves ne tik vidaus lygiu, bet ir tarp
tautiniu bei regioniniu lygiu, 

„Būtent todėl Lietuva tampa at
vira vieta ir išvarytoms iš Baltarusi
jos nevyriausybinėms organizacijoms 
kurtis. Praėjusiais metais Lietuvoje 
įsikūrė Minske nustojęs veikti Euro
pos humanitarinis universitetas, šie
met Vilniuje bus įsteigtas Demokra
tijos ir plėtros paramos fondas, kuris 
teiks visokeriopą privačią finansinę 
pagalbą ir Baltarusijos pilietinei vi
suomenei", — sakė V Adamkus. 

* Pirėjo „Olympiacos" (Grai
kija) vyru krepšinio komandos 
gynėjui Arvydui Macijauskui an
tradienį atlikta trūkusios Achilo 
sausgyslės operacija. Pasak klubo 
svetainės internete, operacija buvusi 
sėkminga ir jau trečiadienį krepši
ninkas paliks ligoninę. Prognozuo
jama, jog į krepšinio aikštelę A. Ma
cijauskas sugrįš po 4-5 mėnesių. 

* Trečiadienj Austrijoje pra
sidėjusio pasaulio dviračių spor
to plente čempionato moterų as
meninėse lenktynėse laikui Edita 
Pučinskaitė užėmė 23-ą vietą. Dvi
ratininkė iš Lietuvos 26.12 km dis
tancijoje 2 minutes 42,21 sekundės 
pralaimėjo naujajai pasaulio čempio
nei amerikietei Kristin Armstrong. 

* Ispanijos sostinėje vykstan
čiame pasaulio badmintono čem
pionato vyru vienetų varžybose 
Kęstučiui Navickui nepavyko pa
tekti tarp šešiolikos pajėgiausių pla
netos žaidėjų. Trečiadienį antrajame 
rate lietuvis po atkaklios kovos nusi
leido Indonezijos badmintonininkui 
Taufik Hidayat. 

* 2006-2007 metų NHL sezo
nui besirengianti Dariaus Kas
paraičio New York „Rangers" 
komanda antradienį pirmosiose 
priešsezonėse rungtynėse svečiuose 
3:1 nugalėjo New Jersey „Devils" ko
mandą. Lietuvis per beveik 17 žai
dimo minučių blokavo vieną varžovo 
metimą bei pirmajame kėlinyje gavo 
dvi baudos minutes. 

atidavinėję savo balsus už „naująją 
politiką", R. Paksą ir Viktorą 
Uspaskichą. Tikėtina, kad jie ir toliau 
lauks kokio nors „gelbėtojo", užuot iš 
bėdos balsavę už konservatorius ar 
socialdemokratus. 

Proveržį žadantys konservatoriai 
šiuo atžvilgiu atrodytų perspektyves
ni, tačiau jiems, kaip ir socialde
mokratams, trukdo vidaus atsinauji
nimo stoka. Abiem partijoms nuo 
praėjusio dešimtmečio viešojoje erd
vėje atstovauja tos pačios „kalbančios 
galvos", o pokyčių - naujų veidų - be
veik nematyti. Dėl to susidaro įspū
dis, kad konservatoriai ir socialde
mokratai paprasčiausiai neturi politi
nės pamainos - „žmogiškojo poten
cialo;. 

Šis įspūdis sustiprėja stebint, 
kaip gabiausi jauni, ambicingi žmo
nės renkasi karjerą versle, valstybės 
tarnyboje, kituose veiklos baruose, 
užuot mėginę ragauti politikų duo
nos. Kad ir kaip, pavyzdžiui, vertin
tume Artūrą Zuoką, jis šiuo atžvilgiu 
yra reta išimtis. 

Tokiomis aplinkybėmis nestebi
na didėjanti politinė įtaka, kurią toly
džio įgyja tiesiogiai politika neužsi-
imantys patarėjai ir konsultantai, mi
nisterijų sekretoriai, įvairių tarnybų, 
padalinių vadovai, kiti karjeros tar
nautojai. Jie jau patys „strateguoja" 
ir tvarko valstybės reikalus, politi
kams patardami nesikišti, neklausi
nėti, „nepolitizuoti" pačios politikos. 

Ši įtakingos, bet politiškai tautai 
neatskaitingos valdžios elito karta 
susiformavo valdant konservato
riams ir socialdemokratams. 

Nesubrendusi Lietuvos demok
ratija traukiasi ir gūžiasi spaudžiama 
tobulėjančios biurokratijos. Formuo
jasi sistema, kurią protesto balsais 
besiremiantys tautos atstovai vadina 
„supuvusiu elitu" ar „klanu". 

Alfa.lt 

Komisiją pasiekė nauja archyvinė medžiaga 
Atkelta iš 1 psl. 

Tačiau Liustracijos komisijos pir
mininkė atkreipė dėmesį į tai, kad 
gauta medžiaga yra pirminė medžia
ga ir todėl su ja reikės daug ir nuo
dugniai dirbti, kol ji „taps kažkuo". 

Liustracijos komisijos pirminin
kė taip pat pažymėjo, kad trečiadienį 
į neeilinį posėdį susirinkusi komisija 
aptarė, ką daryti su gauta medžiaga. 

„Kalbėjome apie prisipažinusių 
žmonių laiškus. Manau, kad mūsų 
sudėties komisija ar naujoji komisija 

i turėtų rasti būdą, kaip padaryti, kad 
i tų žmonių prisipažinimai tada, kai 
j Lietuvos valstybė juos skatino prisi-
j pažinti, ir jiems garantavo įvairią ap

saugą, būtų laikomi prisipažinimais 
pagal dabar galiojantį įstatymą. Juk 
negali valstybė šių žmonių atžvilgiu 

: elgtis nedorai ir nesąžiningai", - kal-
į bėjo D. Kuodytė. 

Pasak jos, ir dabar būna žmonių, 
1 atėjusių į Liustracijos komisiją prisi

pažinti. Kaip sakė D. Kuodytė, komi

sija „iš tiesų galbūt truputėlį teisiškai 
nusižengdama" stengiasi tų žmonių 
atžvilgiu elgtis etiškai ir jų neskelbia. 

D. Kuodytė neatskleidė, kas Lius
tracijos komisijai perdavė B. Gajaus
ko komisijos archyvinę medžiagą. Pa
sak jos, prieš metus komisija kreipėsi 
į žmones, prašydama visų, turinčių 
kokios nors informacijos, kuri galėtų 
padėti komisijai dirbti, apie tai pra
nešti. 

„Matyt, iš tokios palėpės tą infor
maciją ir gavome. Deja, esame pasi
žadėję ir tada, ir dabar, kad asmens, 
suteikusio informaciją, neatskleisi-
me", - kalbėjo D. Kuodytė. 

Liustracijos komisijos pirminin
kė tvirtino, kad susitikimo su parla
mento vadovu tikslas - paprašyti, kad 
kaip įmanoma greičiau būtų pabaig
tas liustracijos procesas Lietuvoje. 

„Blogiausia, kas gali atsitikti -
nutempti liustracijos procesą į amži
nybę", - tikino D. Kuodytė. 

Alfa.lt 

Čekijos televizijai vadovaus lietuvis 
Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) — 

Švedijos žiniasklaidos susivienijimo 
„Modern times Group" (MTG) valdo
mai antrai pagal dydį komercinei Če
kijos televizijai „Prima" vadovaus 
Aleksandras Cesnavičius, anksčiau 
dirbęs Lietuvos televizijos kanalo 
TV3 tyrimų vadovu. 

A. Cesnavičius „Prima" vykdo
mojo direktoriaus pareigose pakeitė 
Martin Dvoraką, kuris paskirtas tele

vizijos finansų direktoriumi, pranešė 
Čekijos žiniasklaidą. 

TV3 atstovė spaudai Rima 01-
berkytė-Stankus sakė, kad A. Ces
navičius po to, kai paliko TV3, dar 
spėjo padirbėti vienoje iš MTG valdo
mų žiniasklaidos priemonių Vengri
joje ir tik paskui persikėlė į Čekiją. 

Televizijoje TV3 taip pat dirba A. 
Česnavičiaus žmona — pirktinės pro
dukcijos vadovė Ieva Govedaitė. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR !nterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

C. W. Bush ir M. Ahmadinejad 
susirėmė Jungtinių Tautų tribūnoje 

Jungtinės Tautos, rugsėjo 20 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush ir Irano prezidentas 
Mahmoud Ahmadinejad antradienį 
sakydami kalbas Jungtinėse Tautose 
surėmė ietis dėl Tehran branduolinių 
ambicijų, bet JAV sutiko skirti dau
giau laiko deryboms su iraniečiais. 

G. W. Bush kaltino Irano valdyto
jus tuo, kad jie švaisto savo valstybės 
turtą teroristams finansuoti ir bran
duolinių ginklų tyrimams. Tačiau 
esant neaiškumui dėl tarptautinės 
paramos jis pridūrė, kad prieš sankci
jų panaudojimą nori tęsti diplomati
j a 

„Iranas privalo atsisakyti savo 
ambicijų dėl branduolinių ginklų", — 
sakydamas kalbą JT Generalinei 
Asamblėjai pareiškė JAV vadovas. 

Didžiųjų valstybių — JAY Ru
sijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos — užsienio 
reikalų ministrai sutiko duoti Euro
pos Sąjungos (ES) užsienio politikos 
vadovui Javier Solana daugiau laiko, 
kad jis su iraniečių derybininku Ali 
Larijani išsiaiškintų galimybes susi
tarti. 

Tačiau ministrai vėl patvirtino 
savo paramą sankcijoms, jei Tehran 
nesustabdys tam tikrų darbų bran
duolinėje srityje, kuriuos galima pa
naudoti ir atominei bombai pasiga
minti, žurnalistams sakė JAV valsty
bės sekretorės pavaduotojas Nicholas 
Burns. 

G. W. Bush gynė savo demokrati
jos skatinimą Artimuosiuose Rytuose 
ir užsipuolė Irano bei Sirijos vadovus 
ir kreipėsi j šių šalių žmones juos 
apeidamas. 

„Jūsų valdytojai pasirinko ne
duoti jums laisvės ir naudoti jūsų ša
lies resursus terorizmui finansuoti, 
ekstremizmui kurstyti ir tam, kad 
siektų branduolinių ginklų", — ira
niečiams sakė G. W. Bush. 

Irano prezidentas M. Ahmadine
jad po kelių valandų atsikirto iš tos 

pačios tribūnos apkaltindamas JAV ir 
jų sąjungininkus piktnaudžiaujant 15 
valstybių JT Saugumo Taryba tam, 
kad atimtų iš Irano teisę į taikią ato
minę energiją, kuria naudojasi Vaka
rų valstybės. 

Jis tvirtino, kad Irano branduo
linė programa yra „skaidri, taiki ir 
atidžiai stebima TATENA (JT Tarp
tautinės atominės energetikos agen
tūros) inspektorių", tačiau galutinai 
neatmetė JT reikalavimų sustabdyti 
urano sodrinimą. 

Sią savaitę pasaulyje vyko mu
sulmonų protestai dėl popiežiaus Be
nedikto XVI kritikos islamo atžvilgiu, 
o G. W. Bush sakydamas kalbą JT pa
brėžė, kad Vakarai nėra priešiški isla
mui, nors taip teigia „propaganda ir 
sąmokslo teorijos". 

M. Ahmadinejad salėje tuo metu 
nebuvo, bet kai atėjo jo eilė kalbėti, 
jis leidosi į kategorišką tiradą prieš 
JAV dominavimą pasaulyje ir pami
nėjo „neteisėtą invaziją" į Iraką ir 
„visa apimančią ir nepateisinamą pa
ramą" Izraeliui. 

G. W. Bush sakė, kad Sirijos va
dovai savo šalį pavertė „terorizmo 
kryžkele", o Sirijos liaudžiai pareiš
kė: „Tarp jūsų 'Hamas' ir 'Hezbollah' 
stengiasi destabilizuoti regioną, o jū
sų vyriausybė verčia jūsų šalį Irano 
įrankiu". 

JAV prezidentas kategoriškai at
sikirto kritikams, tarp kurių yra ne
mažai JAV demokratų ir kurie teigia, 
kad jo demokratijos siekis destabili
zavo Artimuosius Rytus nuo Irako iki 
plestiniečių teritorijų, sustiprino is-
lamistus ir paskleidė chaosą. 

„Sis argumentas pagrįstas klai
dinga prielaida, kad, visų pirma, Ar
timieji Rytai buvo stabilūs",— tvirti
no Amerikos vadovas. 

Tačiau skepticizmas dėl jo politi
kos Irano ir Irako atžvilgiu stiprėja, o 
JT generalinis sekretorius Kofi An-
nan perspėjo, kad Irakas atsidūrė di
deliame pilietinio karo pavojuje. 

įvykdytas karinis perversmas 
Atkelta iš 1 psl. 
nes liaudis ragino tai padaryti, taip 
pat — dėl blogo vyriausybės valdy
mo", — sakė jis ir pridūrė: „Kariškiai 
veikė pagal liaudies norus". 

Antradienį paskelbęs apie per
versmą, Sonthi Boonyaratglin ir jo 
generolai susitiko su karaliumi, kuris 
anksčiau yra suteikęs nebylų palaimi
nimą nepopuliarių vadovų pakeiti
mui ir tvarkos atkūrimui. 

Tailande, kuris yra JAV sąjungi
ninkas, politinė sumaištis trunka jau 
ne vieną mėnesį, nuo to laiko, kai 
Thaksin Shinawatra šeima nesumo
kėdama jokių mokesčių pardavė jo 
įkurto telekomo akcijų už beveik 2 
mlrd. JAV dolerių. Masiniai protestai 
įtikino Th. Shinawatra laikinai atsis
tatydinti ir balandį surengti rinki
mus, bet juos nustelbė chaosas, o 
rinkimų komisijos nariai buvo įkalin
ti už pagalbą premjero partijai. 

Nauji rinkimai buvo ne kartą ati
dėti, ir, pasak Sonthi Boonyaratglin, 
generolai pagaliau nusprendė, kad 
atėjo metas veikti. 

Anksčiau Sonthi Boonyaratglin 
per valstybinę televiziją paskelbė apie 

EUROPA 

naujas griežtas žiniasklaidos kontro
lės priemones ir draudimą viešai bur
tis į grupes. Tailando šiaurėje, kur 
žmonės remia Thaksin Shinawatra, 
buvo uždaryta valstybinė siena su 
Laosu ir Mianmaru. 

Vadovai visame pasaulyje smerkė 
šį perversmą, kuris sutrikdė Azijos 
vertybinių popierių biržas ir užtemdė 
metinės Jungtinių Tautų (JT) Gene
ralinės Asamblėjos sesijos New York 
pradžią. 

Thaksin Shinawatra buvo nu
vykęs į New York sakyti kalbos Asam
blėjoje, tačiau kreiptis į susirinkusius 
pasaulio vadovus jam nebeteko. 

Valdžią Tailande, kur gyventojų 
daugumą sudaro budistai, pirmasis 
šalies armijos vadas musulmonas 
Sonthi Boonyaratglin užėmė tokiu 
metu, kai premjeras buvo kritikuoja
mas dėl atsako į islamistų sukilimą 
šalies pietuose. 

Pietų Tailande per beveik trejus 
metus smurtas pareikalavo daugiau 
kaip 1,400 žmonių gyvybių, o nera
mumai toliau stiprėjo, nors Th. Shi-
navvatra kai kuriose regiono dalyse 
paskelbė karo padėtį. 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI trečia-

I dienį Vatikane tūkstančiams piligri-
I mų teigė, kad pasaulinis musulmonų 

pasipiktinimas dėl jo Vokietijoje pa
sakytos kalbos buvo „nelaimingo ne
susipratimo" rezultatas. 79 metų Ka
talikų Bažnyčios vadovas pakartojo, 
kad jo kalbos dalys, papiktinusios 

I musulmonus, neatspindi jo asmeni-
į nės nuomonės. Per bendrąją savaiti-
j nę audienciją Sv. Petro aikštėje jis 
j taip pat išreiškė pagarbą visų religijų 

tikintiesiems, „ypač musulmonams". 
Popiežius teigė „nuoširdžiai apgailes
taujantis" dėl reakcijos, kurią sukėlė 
jo kalba, kurioje jis pacitavo mažai ži
nomą viduramžių tekstą, kritikuo
jantį kai kuriuos pranašo Muham-
mad mokymo aspektus kaip „blogus 
ir nežmoniškus". 

VARŠUVA 
Lenkijai rinkimų nebūtinai rei

kia šiandien — svarbesnė už rinki
mus yra dauguma parlamente. Tai 
šalies radijui pareiškė Seimo pirmi
ninkas Marek Jurek, kuris pridūrė, 
kad pirmalaikius rinkimus išprovo
kuos tie, kurie tą daugumą suardys. 
Pasak Seimo pirmininko, galimi du 
scenarijai: arba koalicijos partneriai 
turi būti vieningi, arba reikės skelbti 
pirmalaikius parlamento rinkimus. 
Antradienį įvyko valdančiosios koali
cijos partnerių — „Įstatymo ir teisin
gumo" pirmininko J. Kaczynski, A. 
Lepper ir Lenkijos šeimų lygos vado
vo R. Giertych — susitikimas, kuris 
truko 15 minučių. Nors pokalbių tu
rinys neskelbiamas, manoma, jog si
tuacija koalicijoje nebuvo aptarta. 

DONECKAS 
Rytų Ukrainos Donbaso regione 

per dujų sprogimą vienoje šachtoje 
žuvo 13 angliakasių, o dar daugiau 
kaip 60 buvo sužeisti. Ukrainos Ne
paprastųjų situacijų ministerija pra
nešė, kad paieškos operacija šachtoje 
baigta. Pareigūnai sakė, kad šachtoje 
daugiau kaip 1,000 m gylyje sprogo 
anglies dulkių ir metano mišinys. Iš 
viso buvo sužeistas 61 žmogus. 

ATLANTIC 

BERLYNAS 
Vokietijos žemieji parlamento 

rūmai trečiadienį patvirtino vyriau
sybės planą pasiųsti iki 2,400 karių į 
Jungtinių Tautų (JT) taikos palaiky
mo pajėgas Libane, kurios prižiūrės 
Izraelio ir „Hezbollah" paliaubas. Sis 
balsavimas pašalino paskutinę kliūtį 
Vokietijos karių dislokavimui Libane, 
kuris dėl nacistinės Vokietijos pra
eities ir Holokausto kėlė daug ginčų. 
Norėdama išvengti galimų Vokietijos 
taikdarių susirėmimų su Izraelio ka
reiviais, vyriausybė atsisakė pasiųsti 
sausumos pajėgas — jos kariai pa
truliuos palei Libano pakrantę ir tu
rės užtikrinti, kad „Hezbollah" par
tizanams nebūtų tiekiami ginklai. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Chaki drabužiais apsivilkę cho

ristai, Hollywood žvaigždės ir tūks
tančiai paprastų australų trečiadienį 
per atminimo renginį atsisveikino su 
„krokodilų gaudytoju" Steve Invin. 
Praėjus 16 dienų po to, kai populia
rusis 44 metų televizijos gamtininkas 
mirė nuo dygliauodegės rajos dūrio į 
širdį, ceremonija, kuri vyko jo paties 
statytame „Krokoziejuje" ir buvo tie
siogiai transliuojama visoje Australi
joje. „Prašau, neliūdėkite dėl Steve. 
Dabar jis ilsisi ramybėje. Norėčiau, 
kad liūdėtumėte dėl gyvūnų, nes jie 
neteko geriausio savo draugo, kaip ir 
aš", — per renginį sakė S. Invin tė
vas Bob. 

AZIJA 

TOKYO 
Konservatyvus ryžtingesnės Ja

ponijos užsienio politikos šalininkas 
Shinzo Abe didele balsų dauguma 
buvo išrinktas Liberalų demokratų 
partijos vadovu ir užsitikrino minis
tro pirmininko postą, dėl kurio bus 
balsuojama kitą savaitę. Sh. Abe, 
tapsiantis pirmuoju Japonijos prem
jeru, gimusiu po Antrojo pasaulinio 
karo, žada daug dėmesio skirti diplo
matijai, perrašyti pacifistinę Japo
nijos konstituciją, dar artimiau ben
dradarbiauti su JAV ir sugrąžinti pa
triotizmą į šalies mokyklų klases. Jis 
taip pat sieks pagerinti santykius su 
Kinija, kuriems pakenkė J. Koizumi 
apsilankymai Yasukuni šventykloje. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocedi 

iffc'.v 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas oasauiio saJis. v-v-, 

Air Frelght / 

AutomoDiliL pirkimas bei 
siirtimas i vsas oasaulio ša is 

Krovmij pervežimas 
v'sce Amerikc»e 

Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
prstatyrras i namus Lietuvoje Latvi,oje 
Estijoje. Baltarusijoje oe< Ukrainoje 
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Norėčiau ateiti prie Juozo kapo ir pasimelsti 

Seimo Tėvynes sąjungos frakcijos nariai, gausiai dalyvavę susitikime su Nijole 
Bražėnaite Lukšiene-Paronetto. nusifotografavo prisiminimui. 

tuKstancių Knygų egzempliorių ir 
šiuo metu rengiamasi siųsti į mokyk
las kapeliono Justino Lelešiaus-Grafo 
prisiminimų knygą. 

Įdomių minčių pateikė Jonas 
Ohmanas, kurio vardą N. Bražėnaitė 
Lukšiene-Paronetto kėlė neseniai vy
kusiuose geriausiai propagavusio Lie
tuvos vardą asmens rinkimuose. Jo
nas patarė lietuviams į pasipriešini
mo judėjimą pažvelgti plačiau, nes po 
Antrojo pasaulinio karo jis vyko viso
je plačioje rytinės Europos teritorijo
je, tik gal mažesniu mastu. Jis, nese
niai grįžęs iš Ukrainos, mato daug 
bendrų dalykų Pabaltijo ir Ukrainos 
tautų pasipriešinimo judėjime. Tai 
padėtų lietuvių laisvės kovos feno
meną išplatinti plačiau po pasaulį. 
Jonas Ohmanas pasižadėjo padaryti 
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„Sidabro amžius" Tekančios Saulės šalyje 

Lietuvos pasipriešinimo judėjimo vei
kėjo, partizanų vado Juozo Lukšos-
Daumanto našlė, medicinos mokslų 
daktarė, aktyvi Tautos fondo veikėja 
iš Niujorko Nijolė Bražėnaitė-Lukšie-
nė-Paronetto ir tremtinių dukra 
Seimo narė Rasa Juknevičienė susi
tikime su Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcija. 

informavusi, kad jau išsiųsta keletas 
tūkstančių knygų egzempliorių ir 
šiuo metu rengiamasi siųsti į mokyk
las kapeliono Justino Lelešiaus-Grafo 
prisiminimų knygą. 

Įdomių minčių pateikė Jonas 
Ohmanas, kurio vardą N. Bražėnaitė 
Lukšiene-Paronetto kėlė neseniai vy
kusiuose geriausiai propagavusio Lie
tuvos vardą asmens rinkimuose. Jo
nas patarė lietuviams į pasipriešini
mo judėjimą pažvelgti plačiau, nes po 
Antrojo pasaulinio karo jis vyko viso
je plačioje rytinės Europos teritorijo
je, tik gal mažesniu mastu. Jis, nese
niai grįžęs iš Ukrainos, mato daug 
bendrų dalykų Pabaltijo ir Ukrainos 
tautų pasipriešinimo judėjime. Tai 
padėtų lietuvių laisvės kovos feno
meną išplatinti plačiau po pasaulį. 
Jonas Ohmanas pasižadėjo padaryti 

viską, kad mūsų tautos didvyriška 
kova Vakaruose būtų vis plačiau žino
ma. Jis pranešė, kad kuria filmą apie 
Lietuvos partizanus, kad greitai pa
sirodys dar viena jo versta knyga -
Justino Baliukevičiaus-Dzūko dieno
raštis ir kad jo ir jo draugų švedų ini
ciatyva jau sukurtas internetinis pus
lapis thesilentland.com, skirtas 
papasakoti būtent apie tautų pasi
priešinimo kovą. Kol kas ten rašoma 
tik švediškai, bet artimiausiu metu 
bus parengti vertimai ir į anglų, rusų, 
Baltijos šalių kalbas. Jam imponuoja 
tai, kad lietuvių pasipriešinimo da
lyviai buvo paprasti žmonės - ūki
ninkai ir kad aplink kiekvieną vyrą 
partizaną sukdavosi 4-5 moterys ry
šininkės. Seimo narys, Tremtinių ir 
politinių kalinių sąjungos pirmi
ninkas Povilas Jakučionis, padėkojęs 
abiem svečiams už jų labai reikalingą 
darbą, paprašė progai pasitaikius 
sugėdinti Lietuvos valstybės vado
vus, kad ji neranda lėšų pastatyti 
filmą „Sibiro madona", kuriam jau 
yra parašytas scenarijus. 

Seimo TS frakcijos seniūnė I. 
Degutienė padėkojo svečiams už lie
tuvių pasipriešinimo istorijos propa
gavimą Lietuvoje ir užsienyje; TS 
pirmininkas A. Kubilius apgailesta
vo, kad Lietuva kol kas rūpinasi tik 
kunigaikštiška praeitimi ir sugeba 
atstatyti tik Valdovų rūmus, bet 
nesugeba valstybiškai pažvelgti į 
pokario kovų istoriją. Jo nuomone, 
tas pats yra ir Europoje: Europa 
niekaip negali pripažinti savo kolabo
ravimo su sovietiniu režimu klaidų. 
A. Kubilius iškėlė idėją patriotinį 
auklėjimą Lietuvoje išvesti iš knygų 
srities į gyvenimą ir siūlė imtis inici
atyvos, kad mokyklose būtų globoja
mas konkretus apylinkėje veikęs par
tizanas, prie kurio kapo vaikai galėtų 
padėti gėlių. Į šią idėją susitikimo 
dalyvių buvo operatyviai reaguota ir 
nuspręsta, kad grupė Seimo narių 
parengs rekomendacijų projektą 
Švietimo ministerijai. 

kančios Saulės šalyje 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

2006 m. rugsėjo 17 d. Tėvynės 
sąjungos frakcijos nariai susitiko su 
Lietuvoje viešinčia įžymaus Lietuvos 
pasipriešinimo judėjimo veikėjo, par
tizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto 
našle, medicinos mokslų daktare, 
aktyvia lietuvių išeivijos veikėja JAV 
Nijole Bražėnaite Lukšiene-Paro
netto, atvykusia iš Niujorko. Ji buvo 
pakviesta pasisakyti Seime, po to su 
ja pageidavo susitikti Tėvynės sąjun
gos frakcijos nariai. Susipažinti su šia 
legendine asmenybe panoro didelis 
būrys parlamentarų ir frakcijos dar
buotojų. Ir Seime, ir frakcijoje viešnia 
daugiausia kalbėjo apie patriotinį 
auklėjimą mokyklose ir mokymo kur-

*so apie Lietuvos partizaninį judėjimą 
praplėtimą. Susitikime taip pat daly
vavo švedų pastorius, vertėjas, mo
kantis 8 kalbas, Jonas Ohmanas, iš
vertęs į švedų kalbą J. Lukšos dieno
raščio „Partizanai" knygą, kuri Šve
dijoje tapo bestseleriu, ir jau rengia
mas šios knygos antrasis leidimas. 

N. Bražėnaitė-Paronetto — Tau
tos fondo tarybos narė, vedanti mo
kyklų programą, informavo apie 

Kaip gyvena ir ką veikia pagy
venusieji, išėję į pensiją, gerai 
ekonomiškai išsivysčiusioje Japoni
joje? 

Ko vertėtų iš japonų pasimokyti? 
Gali būti, kad trečiasis tūkstantmetis 
jų šalyje bus vadinamas „sidabro 
amžiumi", nes didžiąją gyventojų dalį 
sudarys pagyvenę žilaplaukiai pilie
čiai. 

Keturi 
parametrai 

Japonijos sveikatos fondas su
rengė savo krašto piliečių, sulaukusių 
šimto ir daugiau metų, apklausą, kas 
jiems padeda taip ilgai gyventi. 

Kaip vieną ilgaamžiškumo ga
rantų net 43 proc. vyrų ir 25,8 proc. 
moterų nurodė žmogaus domėjimąsi 
aplinkiniu gyvenimu, aktyvų daly
vavimą jame. 

Antra ilgo gyvenimo trukmės 
sąlyga, japonų nuomone, — laiminga 
šeima. 

Trečia — fizinė ir dvasinė gerovė, 
o ketvirta — paveldėti ilgaamžiš
kumo g*enai, sveikas gyvenimo bū
das, apie kurio efektyvumą liudija 
ir didelis šios šalies ilgaamžių skai
čius. 

Tautos fondo projektą siųsti Lietuvos 
mokyklų bibliotekoms knygas apie 
partizaninį judėjimą. „Esu susitikusi 
nemažai trečiosios bangos lietuvių, 
neseniai iš Lietuvos atvykusių jaunų 
žmonių ir sužinojau, kad daugelis jų 
nieko nežino apie Lietuvoje vykusią 
nepaprastai žiaurią kovą, pasiprieši
nimą prieš okupantus, apie vadinamą 
karą po karo. Išeivijoje kilo mintis 
prisidėti, kad ši kova būtų taip pat 
žinoma, kaip ir visos kovos dėl Lie
tuvos laisvės, vykusios Lietuvoje, kad 
būtų nustota laisvės didvyrius vadin
ti banditais, juos niekinti ir kad būtų 
pradėta juos gerbti. Antroji mano ir 
mano bendraminčių mintis yra -
surasti nežinomas didvyrių palaidoji
mo vietas ir deramai palaidoti jų 
palaikus. Žinoma, man svarbiausia 
yra Juozas, bet taip pat reikia surasti 
Adolfo Ramanausko-Vanago ir kitų 
palaikus. Norėtume, kad apie tai Lie
tuvoje būtų pagalvota ir dėtos pas
tangos juos surasti ir pagarbiai pa
laidoti. Norėčiau, kad Juozo vardas 
nebūtų vien legenda. Norėčiau ateiti 
prie jo kapo, padėti gėlių ir pasimels
ti", — kalbėjo N. Bražėnaitė Seime. 
Tą temą ji pratęsė ir TS frakcijoje, 

Senimas — finansiškai 
i nepriklausomas 

Japonai nuo seno įpratę senatvei 
? ruoštis visą gyvenimą - kaupti lėšas. 
s Jų čia atidedama net dukart daugiau 
3 nei JAV ar Vokietijoje. Šiai tautai sve-
į timas gyvenimas be perspektyvos -

viendieniškumas. Todėl netenka ste
bėtis, kad sulaukusių 65 metų (o to
kių šalyje yra 17 proc.) žmonių kapi
talas taupomuosiuose bankuose su
daro 38 proc. 

Japonijos pensininkai, nors ir 
pasiturintys, su savo uždirbtais pini-

4 gaiš skirtis neskuba. Paprastai per 
s metus jie išleidžia apie 13 proc. savo 

santaupų, 
i- Tačiau tai nereiškia, kad tų san-
:. taupų jie nepapildo, vien tik iš jų 
>i gyvena ir maitinasi. Taip nėra. 
'- Jie jau yra išmokėję visas pasko

las, išpirkę namus, išleidę į mokslus 
s vaikus ir galėtų sau leisti pagyventi 
a laisviau. Tačiau jie ir toliau neiš

laidauja. Matyt, juos veikia taupymo 
;, inercija. 
;- Japonų senoliai brangina, myli 
i- savo šeimas, tačiau labai mėgsta 
a gyventi savarankiškai. 
i- Pagal vienišų senelių skaičių 

Japonija pasaulyje užima pirmą vietą. 

Tikriausiai čia daug lemia ir ilga 
gyvenimo trukmė. 

Ką veikia pensininkai? 

Ką Japonijos pensininkui reiškia 
turėti širdžiai mielą užsiėmimą? 
Patys jie sako, kad tai nėra lengvai 
realizuojamas noras. 

Nors šalies profsąjungos pasiekė, 
kad stambiose pramonės įmonėse 
būtų nustatytas 55-erių metų pensi
nis amžius, tačiau daug tokio am
žiaus žmonių pasilieka ir toliau dirbti 
savo darbovietėse. 

Suprantama, tokiems jauniems 
pensininkams dirbti nesunku, o gauti 
pensiją ir atlyginimą - ir visai puiku. 

O ir išėjusiems iš savo buvusios 
darbovietės pensininkams susirasti 
darbą šioje šalyje nesunku. 

Japonijoje yra įsteigta 1,300 dar
bo išteklių centrų, kurie žmonėms 
parenka užsiėmimą pagal jėgas, no
rus ir sugebėjimus. 

Labai populiarūs repetitorių, 
knygų, mokslinių žurnalų bendraau
torių, sodo prižiūrėtojų, vestuvių fil-
muotojų darbai. 

Nemažai japonų pensininkų vyks
ta padirbėti į besivystančias šalis, 
kuriose jie vietinius gyventojus moko 

dirbti su nauja technika, pažangiau 
ūkininkauti, geriau statyti namus. 

Neseniai stambi japonų reklamos 
kompanija „Lencu" surengė Didžiojo 
Tokijo zonos gyventojų apklausą. Pa
aiškėjo, kad pagal savo požiūrį į gy
venimą, interesus veteranus galima 
suskirstyti į keturias pagrindines 
grupes. 

25 proc. jų laikosi konservatyvių 
pažiūrų - išėję į pensiją, visą savo 
dėmesį skiria šeimos interesams; 47 
proc. suderina šeimos rūpesčius su 
aktyvia visuomenine veikla; 11 proc. 
likusius metus nori paskirti gyveni
mo džiaugsmams - kelionėms po 
užsienį, sportui; 19 proc. — aktyvūs 
veteranai, besimokantys naujų profe
sijų (!) - daugiausia verslo, darbo su 
kompiuteriu ir kt. 

Taigi Japonijoje kasmet mažėja 
žmonių, vertinančių savo pensinio 
amžiaus laikotarpį kaip tylų praėju
sio gyvenimo epilogą, ir vis daugėja, 
norinčių nugyventi antrą maksima
liai aktyvų gyvenimą. 

Pasirinkimas pagal skonį 

Matyt, todėl didžiulį populia
rumą Japonijoje įgijo asociacija „Ant
ras gyvenimas", Nukelta į 9 psl. 

http://thesilentland.com
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Plastmasinės šypsenos: 
kaip daroma politika 

Čikaga yra tikrai gerai parinkta 
vieta parodai, kuri iki spalio 14 die
nos veiks Šiuolaikinės fotografijos 
muziejuje (Museum of Contemporary 
Photography), Columbia College. Ži
nomo fotografo Tim Davis, kurio dar
bus turi įsigiję Metropolitan, Gug-
genheim, Brooklyn meno muziejai 
bei Smithsonian Institute fotografi
jos iš ciklo „My Life in Politics" ats
kleidžia šiam miestui ypač skaudžią 
temą - politikų tuštybę, korupciją, 
netikrus pažadus. (Šiuo atveju turėtų 
būti labai aiškiai atskirta, kad politi
ka ir politikai nėra vienas ir tas pats. 
Nešvarios politikos savaime nėra, yra 
tik politikai, kurie savo darbais poli
tiką „supurvina".) 

T. Davis, Bard kolegijos absolven
tas bei dėstytojas, poetas, kurį laiką 
New York dirbęs kaip įvairių žurnalų 
redaktorius, pastaraisiais metais vėl 
grįžo prie to, nuo ko ir pradėjo savo, 
kaip menininko, karjerą - fotografi
jos (2001 m. jis apsigynė menų ma
gistro laipsnį Yale universitete). 

Columbia kolegijos galerijoje eks
ponuojamose ciklo „My Life in Poli
tics" fotografijose - JAV politikos 
„darymo" materialių įrankių nuo
traukos, kuriose — įvairūs politinės 
tematikos ženkliukai, ant automobi

lių klijuojami lipdukai, politinėse 
kampanijose naudoti kartoniniai žen
klai. Atskira dalis šios parodos skirta 
politikų buveinėms - vienoje nuo
traukoje pavaizduotas kraują sting
dančia nuobodybe dvelkiantis tuščias 
Ovalinis kabinetas, kitose - JAV 
provincijų biurokratinių įstaigų kori
doriai bei smulkių valdininkėlių pri
imamieji. 

Bene didžiausia T. Davis ciklo 
apie politiką Amerikoje sensacija yra 
tapusi fotografija, kurioje matyti pro
vincijos greitojo maisto restorano sie
na. Joje - įvairius Martin Luther 
King gyvenimo etapus vaizduojantys 
primityvia technika atlikti kičiniai 
piešinėliai. Juos visus tematiškai su
sieja ir perteikiamą žinią reziumuoja 
didžiulis ištapytas šūkis: „One peo-
ple, One nation, One taco, One des-
tiny". 

T. Davis nesiūlo jokių komenarų 
ir nerašo jokių išvadų, tačiau jas 
padaryti nėra sunku žvelgiant į šias 
nuotraukas. Kaip yra pabrėžęs ne 
vienas fotografo kūrybą vertinęs kri
tikas, ciklo „My Life in Politics" 
įvaizdžiai sukasi apie tuštybės idėją, 
kuri atkartojama skirtinguose poli
tinės tematikos objektuose. Tušti val
dininkų kabinetai, tušti politikų vei-

ONE PEOPLE Om L. \\rs\ ION ONE ONE DES1 

Tim Davis. ,,One people, One nation One taco, One d e s t i r u y ' 

Skelbimai 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 
HELP EVVANTED: 

Caregiver needed for disabled 
malė attorney. Complete care 
needed. Mušt drive & speak 

English. Medical experience a 
plūs. Mušt live in. 847-381-4753 

Prie 66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

RLMIM-.NT1AL 
HKOKtKAOk 

VIDA M . f2> 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardauimas 
708-889-2148 

S k e l b i m ų s k y r i a u s 
tel. 773-585-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th StM 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS/ M D 
TCRRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

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 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

dai, padabinti plastmasinėmis šypse
nomis (pradedant demokratų prezi
dentu Bill Clinton, baigiant ultrade
šiniųjų pažiūrų laidų vedėju Rush 
Limbaugh). 

Ciklo fotografijos atskleidžia tai, 
kiek politika nutolo nuo savo pir
minės paskirties - tarnauti piliečiams 
ir atstovauti jų interesams. Šiuolai
kinė daugelio Vakarų valstybių politi
ka, kurios pagrindiniai įrankiai - ne 
nuoširdus dialogas, bet spalvoti pla
katai bei nesibaigiančios kampanijos, 
akcentuoja darymą, serijinę gamybą, 
o ne pozityvų kūrimą. Ne veltui, kad 
ir toje pačioje Čikagoje, garsėjančioje 
kontroversišku ir nešvariu politiniu 
gyvenimu, jau daugeli metų cirku
liuoja tokie terminai kaip „politi
nė mašina" ar „Daley klano politinis 
buldozeris". Kaip tik šį automatizuo
to, dirbtinio, nužmoginto proceso -
politikos darymo iš nieko, tiksliau, iš 
pigių blizgučių, plakatų, lipdukų ir 
parodo T. Davis fotografijos. 

Pagirtina tai, jog fotografą tikrai 
sunku būtų apkaltinti šališkumu ar 
kurios nors „antiesteblišmento" sto

vyklos palaikymu. Kandaus T. Davis 
fotokameros žvilgsnio neišvengia ne 
tik JAV politikos legendos - valstybės 
tėvai (founding fathers), pastarųjų 
metų šalies vadovai ar žymūs veikėjai 
- Bill Clinton, George W. Bush, Co-
ling Powell, bet ir eiliniai piliečiai, 
ypač jaunimas, kuris menininko nuo
mone pernelyg pasyviai ir nuolankiai 
reaguoja į žmonių, formuojančių poli
tiką tiek jaunimo, tiek visų piliečių 
atžvilgiu, veiksmus. 

Fotografijoje, pavadintoje „Flag-
Waivers", vaizduojamas būrys nena
tūraliai optimistiškai nusiteikusių 
jaunuolių, mojuojančių JAV vėliavomis 
prie greitkelio pastatyto agitacinio 
stulpo. Ant stulpo matyti apdriskę ne
seniai praūžusios vietinių politikierių 
agitacinės kampanijos plakatai. 

Nereikia būti genijams, kad per
skaitytume bauginančią T. Davis fo
tografijų potekstę: kas, jei plastma
siniai politikai dirbtinėmis šypse
nomis yra mūsų, šios šalies, šio pa
saulio gyventojų, atspindys. Bet ar 
tikrai? 

Monika Bončkutė 

„Sidabro amžius" 
Tekančios Saulės šalyje 

Atkelta iš 8 psl. turinti savas 
šokių mokyklas (šokiai čia labai 
mėgstami; ypač daug norinčių šokti 
ispanų šokį flamenko), arbatos gė
rimų ceremonijos būrelius, užsienio 
kalbų kursus ir kt. 

Pastaruosius lanko itin daug 
žmonių, nes pataria gydytojai, aiškin
dami, jog kalbų mokymasis yra gera 
priemonė nuo proto senėjimo. 

Daug japonų pensininkų noriai 
sportuoja: keliauja pėsčiomis bei dvi
račiais, bėgioja, žaidžia populiariau
sius judrius žaidimus, čiuožinėja 
sutrumpintomis (90 - 110 cm.) sli
dėmis, kurios lengviau valdomos. 

Mėgsta senieji padirbėti, prižiū
rėdami mažiau turinčių laiko kai
mynų darželius, sodus. Dar kiti pra
deda puikios kulinarijos verslą. 

Čia j iems padės 

Žinoma, ilgą japonų gyvenimą ne 
visada lydi puiki fizinė ir dvasinė 
sveikata. Negalintieji patys apsitar
nauti turi galimybę persikelti į spe

cialius senelių namus. 
Tokios įstaigos čia veikia komer

ciniais pagrindais, tačiau pensinin
kai, neįgalieji paprastai turi pakanka
mai lėšų ir gali užsitikrinti sau ramų 
gyvenimą iki amžiaus galo. 

Tokios įstaigos nėra didelės -
dešimčiai kitai gyventojų. Kiekvienas 
čia turi atskirą kambarį su visais 
patogumais, ištisą parą teikiama me
dicinos priežiūra. 

Gyventojai gali maitintis bendro
je valgykloje arba ruošti sau maistą 
kambaryje. Sekmadieniais jie čia su
sitinka su artimaisiais, draugais bei 
pažįstamais. 

įskaitant valstybinę dotaciją, to
kiuose senelių namuose vieno gyven
tojo išlaikymas per mėnesį kainuoja 
50 tūkstančių jenų (475 dolerius). 

Žinoma, Japonija nėra visuotinės 
palaimos šalis. Čia yra ir elgetų, ir 
benamių. Tačiau normaliai dirbu
siam pensininkui šalyje sudarytos 
visos sąlygos deramai praleisti savo 
antrąjį gyvenimą. 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com
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PIRMASIS „SUKTINIO"GIMTADIENIS 
Gimtadienis gimtadienis! Tai 

šventė, kuri ateina net tada, kai jo 
visai nelauki. Lietuvių tautinių šokių 
kolektyvas „Suktinis" švenčia pir
mąjį savo gimtadienį! 

Net sunku patikėti. Dar tik 
vieneri, o kolektyvą jau žino daugelis. 
„Suktinis" šoko daugelyje renginių 
— gražias šokių pynes jie pynė 8-joje 
Dainų šventėje, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus 40-metyje, kalėdi
niame pasirodyme Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejuje ir 1.1. 

„Suktinio" vadovė Salomėja Striži-
gauskienė prireikus imasi ir siuvėjos 
amato. 

Tačiau visa tai — gražioji pusė, 
ta, kurią -matome mes, žiūrovai. C 
koks kasdieninis „Suktinio"gyveni-
mas? „Viską darome patys — lak
stome po parduotuves, ieškodami 
medžiagos tautiniams drabužiams, 
siuvame, lipdome, dažome, klijuo
jame, repetuojame, — juokiasi už
klausta grupės vadovė Salomėja Stri-
žigauskienė. — Net padarytas klum
pes Vidmantui reikėjo išskaptuoti 
pagal kiekvieno šokėjo koją". 

O gimė šis kolektyvas po to, kai 
liaudiškos muzikos kapela „Sodžius" 
pakvietė pašokti savo gimtadienio 
šventėje. „Subūrėme keturias šokėjų 

poras, tris savaites parepetavome ir 
'Sodžiaus' gimtadienyje sušokome 
pirmąjį savo šokį — 'Agotėlę' ", — 
pasakoja Vidmantas Strižigauskas. 

Dar dirbdama Čikagos litua
nistinėje mokykloje (ČLM) tautinių 
šokių mokytoja Salomėja Strižigaus-
kienė svajojo apie savo šokių kolek
tyvą. Ruošiantis lietuvių Šokių šven
tei Čikagoje, Salomėja į šokių sūkurį 
įtraukia ir Vidmantą, kuris sakosi iki 
tolei niekada nešokęs. Šventėje abu 
šoka ne tik su ČLM jaunimo grupe, 
bet ir su Nijolės Pupienės vadovau
jamo „Lėtūno" šokėjais. 

Po pasirodymo „Sodžiaus" gim
tadienyje šokti panoro nemažai jauni
mo. Laikas atrinko tuos, kurie tikrai 
buvo ištikimi šokiui. Šiandien grupė
je — 23 šokėjai, buvę profesionalai 
Lietuvoje ir tie, kurie tik neseniai 
pradėjo šokti. Kasdien gražėja šokio 
linija, gimsta nauji šokiai, gausėja 
programos numerių. Sis kolektyvas 
ne tik kartu repetuoja, dalyvauja 
koncertuose, bet ir gyvena kaip viena 
šeima. Suktiniečiai kartu švenčia 
gimtadienius, įvairiausias šventes, 
leidžiasi į turistinius žygius, o kartą 
net šoko su parašiutais. 

3-C510S Dainų šventes Kraičiu s<rv-i3 zau\nc visi. 

Neseniai paskambino kolektyvo 
vadovė, klausdama, ar aš nežinanti, 
kas rūtas augina. Pasirodo, viena 
šokėja išteka, vadovai bus piršliais, o 
visas kolektyvas dalyvaus pagal lietu
viškas tradicijas surengtose vestu
vėse. Mačiau juos kartu ir Gedimino 
Storpirščio koncerte Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. 

„Esame vyriausi ir, nors patys 

Vidmantas Strižigauskas kuria šokių kolektyvo ženklą. 

šokame, kartais jaučiamės kaip tėvai. 
Jie mūsų klausia patarimų, tiki mūsų 
žodžiu. Smagu, kai jaunimas taip 
gražiai bendrauja", — džiaugiasi Sa
lomėja. 

O kokia šventė be draugų! Jų bus 
ir gimtadienio koncerte. Pasveikinti 
su gimtadieniu ir dalyvauti liaudiško
je vakaronėje atvyksta ansamblis 
„Gabija", šokių kolektyvas „Lietuvos 
Vyčiai", liaudiškos muzikos kapela 
„Sodžius", dainas dainuos „Sukti
nio" draugai. 

O kai jau prisidainuosime, prisik
lausysime ir prisižiūrėsime, visus — 
dainininkus, šokėjus ir žiūrovus, 
linksmins ansamblis „Kaukas". Ta
da jau visi suksimės šokio sūkuryje, 
kartu dainuosime. Tad nepraleiskite 
progos ir atvykite į gimtadienio šven
tę, kuri vyks rugsėjo 23 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
(5600 S. Claremont Ave.). Gimta
dienio pradžia 6:30 vai. v. Bilietus 
(kaina su vaišėmis — 25 dol.) galėsite 
įsigyti prie įėjimo durų. Nepatekę į 
salę, koncertą galės žiūrėti iš balkono 
(bilieto kaina —15 dol.). Tad iki susi
tikimo gimtadienio šventėje! 

Laima Apanavičienė 

Pasaulinis medikų kongresas Lietuvoje 
Čikagietis dr. Mindaugas Vy

gantas yra vienas iš tų, kuris jaučia 
pareigą dalintis profesine patirtimi 
su kolegomis Lietuvoje ir konkrečiai 
remti tėvynainių pastangas. 

Jo pačio žodžiais tariant: „Kai 
lankiausi akių klinikose Lietuvoje, 
susipažinau su daugeliu oftalmolo
gų. Susidariau teigiamą įspūdį, 
pastebėjęs gydytojų gabumus, o taip 
pat pajutęs jų nuoširdžią pacientų 
priežiūrą. Deja, technologijos srityje 
jautėsi trūkumai tobulesnės diagno
zės nustatymui ir tolimesniam gydy
mui. Jie stengėsi tuos trūkumus 
pašalinti. Vieni jų naudojosi iš Va
karų gaunama parama, kiti staža
vosi techniškai pažengusiuose kraš
tuose, o dar kiti dalyvavo užsienio 
valstybėse rengiamose konferenci
jose". 

Pakalbinau dr. M. Vygantą: 
— Gal galėtumėt visa tai 

paryškinti pavyzdžiais? 
— Pavyzdžių netrūksta. Štai, dr. 

Rasa Bagdonienė nuvyko į Tuebin-
geną ir ten susipažinusi su vokiečių 
oftalmologais, įsigilino į jų atlieka
mus darbus. (Tuebingenas yra gerai 
žinomas JAV lietuvių gydytojams, 
nes pokario metais daugelis ten stu
dijavo medicinos mokslus). Dr. Rasa 
Bagdonienė Tuebingene tobulino 
savo žinias akies dugno, o ypatingai 
tinklainės gydyme. 

— Dr. Bagdonienė svetur įgy

tomis žiniomis tikriausia pasi
dalino su kolegomis Lietuvoje? 

— Taip. Sugrįžusi į Lietuvą ji 
pritaikė naujai įgytas žinias spe
cifinės oftalmologijos problemos 
sprendimui. Tai yra gelbėjimui nuo 
apakimo neišnešiotus naujagimius. 
Anglų kalba tai būtų „Retinopathy of 
Prematurity". Prie jos pastangų 
prisidėjo dr. Rasa Sirtautienė. Jos 
kartu ėmėsi naujais metodais šią 
ligą gydyti Lietuvoje. Jų pastangos 
buvo aprašytos užsienio oftalmologi
jos žurnaluose ir apibūdintos tarp
tautiniuose suvažiavimuose. Paskui 
buvo surinkta pakankamai medžia
gos knygai, kuri buvo išleista lietu
vių ir anglų kalbomis. 

— Sakykite, kaip toliau vys
tėsi Jūsų profesinis bendravi
mas? 

— Šių dviejų gydytojų pastangos 
ir atsiekimai paskatino mane pri
sidėti prie tos aukšto lygio knygos 
garsinimo ir platinimo. Jaučiu pa
reigą pasakyti, kad knygos autorės 
asmeniškai finansavo knygos išlei
dimą. Aš, įsigijęs keletą knygų, jas 
išsiuntinėjau oftalmologijos žurnalų 
redakcijoms. Visi atsiliepimai buvo 
labai pozityvūs. Deja, knygos išleidi
mas buvo nuostolingas. 

— Na, o kas toliau? 
— Pasitarus su abiem gydyto

jom, kilo mintis suorganizuoti tarp
tautinę konferenciją Lietuvoje. Pa

saulinio masto konferencija nebuvo 
įprastas renginys Lietuvoje. Finan
sinės paramos iš oftalmologijos ga
minių įmonių, deja, nebuvo sulauk
ta. Todėl dėmesys buvo nukreiptas į 
JAV „Retinopathy of Prematurity" 
centrus. Buvo nutarta abi gydytojas 
supažindinti su specialistais Ame
rikoje. Man teko pareiga jas iškviesti 
ir sudaryti kelionės maršrutą. Tokiu 
būdu susidarė proga amerikiečiams 
specialistams susipažinti su Lietu
vos gydytojomis, jų atliekamais dar
bais ir su jų parašyta bei išleista 
knyga. Joms keliaujant po Ameriką, 
Rytų Europos valstybėse ir kituo
se neišsivysčiusiuose (Developing) 
kraštuose buvo dokumentuotos ROP 
problemos. Tai sukėlė didesnį su
sidomėjimą ir paskatino burtis ir 
stengtis bendromis jėgomis spręsti 
esamas problemas. Beje, 2004 m. 
oftalmologų suvažiavime (ARVO) 
Floridoje šiame pasikalbėjime minė
tos gydytojos pristatė savo išradimus 
suvažiavimo dalyviams. Tąsyk buvo 
pritarta ruošti konferenciją ROP 
problemų nagrinėjimui. Aš pasiūliau 
Vilnių. Mano pasiūlymas buvo pri
imtas. 

— Ką galėtumėt pasakyti 
apie konferencijos organizavi
mą? 

— Tenka pasakyti, kad viskas 
vyksta sklandžiai. Abi gydytojos pui
kiai atlieka organizacinius darbus. 

JAV aukščiausio lygio specialistai 
pasisiūlė atvykti su paskaitomis ir 
nuostabiausia, kad šis suvažiavimas 
susilaukė viso pasaulio oftalmologų 
dėmesio. 

Suprantant šios konferencijos 
svarbą, keletas mano artimesnių 
kolegų ėmėsi pastangų gauti para
mos iš įstaigų, kurios domisi vaikų 
akių ligų gydymu. Šių oftalmologų 
dėka pavyko užtikrinti neišsivys
čiusių kraštų oftalmologų dalyva
vimą konferencijoje ir padengti jų 
kelionės išlaidas. Turiu pasakyti, 
kad tiek prelegentai, tiek ir dalyviai 
labai teigiamai vertina rengiamą 
konferenciją. 

Konferencijos organizacinį komi
tetą sudarė: Rasa Bagdonienė (Lie
tuva), Nijolė Drazdienė (Lietuva), 
Clare Gilberty (D. Britanija), Mary-
lyn T. Miller (JAV), Algimantas Rau
gale (Lietuva), Rasa Sirtautienė 
(Lietuva), Mindaugas Vygantas 
(JAV). 

Teko patirti, kad š.m. rugsėjo 
14-16 d. Vilniuje vykusią pirmą 
kartą Lietuvoje surengtą pasaulinę 
medikų konferenciją globojo Lietu
vos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Turimomis žiniomis, konferenci
joje dalyvavo keli šimtai oftalmologų 
ir neonatologų iš 53 valstybių. 

Petras Petrutis 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAS 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

Hundred thirty fourth lesson. 
(Handred thiory forth lesan) — 
Šimtas trisdešimt ketvirta pamoka. 
Fire department. (Faer dipartment) 
- Gaisrinė. • 
Did you hear the fire engines 
that came to our neighborhood 
lašt night? (Didž jū hyr tha faer 
endžins thęt keim tū aur neiborhud 
lest nait) — Ar girdėjai vakar vakare 
į mūsų kaimynystę atvažiavusias 
ugniagesių mašinas. 
What time was that? I didn't 
come home until after ten 
o'clock. (Uat taim uoz thęt? Ai 
didnt kam hom antil ęfter ten aklak) 
— Kuriuo laiku tai buvo? Aš namo 
grįžau po dešimtos. 
You mušt have missed it, they 
came about eight o'clock. (Jū 
mast hev misd them, thei keim 
ebaut eith aklak) — Tai tau neteko 
matyti, nes jie atvažiavo apie aštun
tą valandą. 
What happened, was there a fire 
in the neighborhood? (Uat hę-
pend, uoz thėr e faer in tha nei
borhud) — Kas atsitiko, ar kaimy
nystėje kilo gaisras? 
The little boy next door was 
playing with matches and the 
drapes caught fire. (Tha liti boi 
neks dor uoz pleijing uith męčis ęnd 
tha džreips kot faer) — Kaimynų 
berniukas žaidė su degtukais ir 

uždegė užuolaidas. 
Did the little boy get hurt, how 
mueh damage did the fire do to 
the house? (Didž tha liti boi get 
hiurt, hau mač dęmidž did tha faer 
dū tū tha hauz) - Ar berniukas 
nesužeistas, kiek nuostolio gaisras 
padarė namui? 
The boy wasn't hurt, just fright-
ened, but their living room is 
totally destroyed. (Tha boy uoznt 
hiurt, džest fraitend, bat their living 
rūm iz totali destroid) — Berniukas 
nesužeistas, tik išsigandęs, bet jų 
salonas visiškai sunaikintas. 
How come the parents didn't 
see the boy playing with mat
ches? (Hau kam tha pėrents didžnt 
sy tha boi pleijing uith męčis) — 
Kodėl tėvai nepamatė, kad berniu
kas žaidžia su degtukais? 
They just went outside in the 
garden when the fire broke out. 
(They džest uent autsaid in tha gar
den uen tha faer brok aut) — Jie 
buvo išėję laukan, į darželį, kai 
prasidėjo gaisras. 
It's a good thing that no one was 
hurt, I hope that they have fire 
insur ance. (Its e gud thing thęt nou 
uon uoz hiurt, ai houp thęt thei hev 
faer inšiurens) — Gerai, kad niekas 
nebuvo sužeistas, tikiuosi, kad jie 
turi apdraudą nuo gaisro. 

ES PARAMA TIKIMASI PASINAUDOTI 
LAIKU IR VEIKSMINGAI 

KĘSTUTIS PRANCKEV1CIUS 

Jau daugiau nei dvejus metus iš 
Europos Sąjungos (ES) gaunamą 
paramą, skirtą kaimo plėtrai ir žemės 
ūkiui, šiais metais tikimasi panaudoti 
laiku ir veiksmingai. Taip mūsų 
skaitytojus patikino Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) prie Že
mės ūkio ministerijos specialistai. 
2004-2006 metams pagal Kaimo plėt
ros plano (KPP) priemones Lietuvai 
yra skirta daugiau nei 1,6 milijardai 
litų. 

NMA Kaimo plėtros programų 
departamento direktoriaus pavaduo
toja Erika Viltrakienė tikino, jog tam 
pagrindo suteikia didelis mūsų šalies 
ūkininkų, siekiančių paramos, akty
vumas, taip pat kasmet vis mažiau 
atmetama netinkamų paraiškų tai 
paramai gauti, be to, be jokių fi
nansinių korekcijų Europos Komi
sijos (EK) patvirtintos 2004 bei 2005 
metų KPP išlaidų ataskaitos. 

Pašnekovės teigimu, įvertinus 
jau dabar išmokėtos paramos sumą, 
akivaizdu, kad nėra jokios rizikos, jog 
dalis paramos bus neįsisavinta ir 
grąžinta į Europos Sąjungos biu
džetą. Nors dar ne visos paraiškos 
Kaimo plėtros plano paramai gauti 
šiemet baigtos rinkti, tačiau jau 
dabar galima aiškiai matyti, jog visa 
mūsų šalies ūkininkams skirta para
ma bus panaudota sėkmingai. Iki šiol 
jiems pagal šias paramos priemones 
jau yra išmokėta beveik 800 mln. litų 
- pusė viso KPP biudžeto sumos. 
Kadangi atmetamų paraiškų skaičius 
siekia vos 5 proc, prognozuojama, 
kad pagal šiemet pateiktas paraiškas 
žemdirbiams bus išmokėta dar apie 
315 mln. litų. Kasmet išmokamos 
paramos suma vis didėja, nes beveik 

visos Kaimo plėtros plano priemonės 
yra įgyvendinamos po keletą metų. 

Finansiniai pataisymai ir labiau 
prityrusioms valstybėms 

„Jeigu mūsų valstybės 2004 ir 
2005-aisiais metais Kaimo plėtros 
plano išlaidų ataskaitas Europos Ko
misija patvirtino be jokių finansinių 
pataisymų, nemažai daliai kitų Euro
pos Sąjungos šalių pateiktoms pa
ramos ataskaitoms finansiniai pa
taisymai vis dėlto buvo pritaikyti. 
Vien pernai Europos Komisija tuos 
finansinius pataisymus pritaikė 14 
ES valstybių. Tarp jų paminėtos ir 
didžiausią paramą gaunančios Ispa
nija, Prancūzija ir Italija", — teigė E. 
Viltrakienė. 

Mūsų šalies ūkininkai kiekvie
nais metais KPP paramai gauti Na
cionalinei mokėjimo agentūrai pa
teikia daugiau kaip 100 tūkst. pa
raiškų. Pastaruoju metu pretenduoti 
į šią Europos Sąjungos paramą jie 
gali tik pagal vienintelę Kaimo 
plėtros plano priemonę - „Žemės 
ūkio paskirties žemės apželdinimas 
mišku". 

Jos nuomone, veiksmingam ir 
skaidriam Kaimo plėtros plano pa
ramos administravimui nemažai įta
kos turėjo įvairios prevencinės prie
monės: Nacionalinės mokėjimo agen
tūros įsteigtas Rizikų vertinimo ir 
valdymo skyrius, įdiegta pasitikėjimo 
linija, sukurtas informacinis pus
lapis, kuriame Lietuvos ūkininkai ir 
su paramos administravimu susijusių 
institucijų pareigūnai, gali prisijungti 
prie Agentūros duomenų bazės. Be 
abejo, daug ką lemia ir neseniai pra
sidėjęs glaudesnis bendradarbiavi
mas su socialiniais partneriais. 

Pranešame, kad 20006 m. rugsėjo 23 d., 11 vai. ryto Šv. 
Marko parapijos bažnyčioje Vienna, VA bus gedulingos Mišios 
už a.a. mylimą sūnų ir brolį 

A t A 
MYKOLIUKĄ R. BAILEY, 

kuris paliko mus giliame liūdesy birželio 24 d. Po Mišių jo pele
nai bus palaidoti kapinaitėse šalia bažnyčios. Kviečiame visus, 
pažinojusius jį, prisiminti Mykoliuką maldoje. Esame širdingai 
dėkingi visiems, už išreikštą užuojautą, visokeriopą pagalbą ir 
paramą ne tik per šiuos sunkius mėnesius, bet ir per visus jo 
26-erius gyvenimo metus. 

Mama, tėtis — Angelė Bai ley ir Ross Bailey, sesutės 
Laura ir Natalija 

j 

Mielai mamytei ir močiutei 

A t A 
ZUZANAI JUNEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiu dukras NIJOLĘ 
CIJŪNĖLIENĘ su šeima ir VIDĄ RUDIENC su vai
kais. 

Palieku maldoje su Jumis. 
n i z 

Regina Vaitkūnas 

A t A 
SAULIUS VITKAUSKAS 

Gimė 1961 m. gruodžio 15 d., mirė 2006 m. rugsėjo 12 d. 
Jo liūdi motina Gražina Vitkauskienė, brolis Vytautas, sese

rys Vida ir Natalia su šeimomis. 
Buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, netoli 

senelių ir tėvo. 
Ramybė Jam. 

Liūdi šeima 

Partijų pinigai - valstybinė 
paslaptis? 

Lietuvos krikščionis demokratus 
stebina informacija, kad „Laisvo 
laikraščio" ketinta paskelbti žinia 
apie pinigus, skirtus tam tikroms 
partijoms, laikoma valstybine paslap
timi. Politinės partijos - vieši juri
diniai asmenys, dėl kurių finansavi
mo ypač suaktyvėjusios diskusijos, 
kai galų gale pradėtas tyrimas dėl 
Darbo partijos neskaidraus finansa
vimo . 

Esame Įsitikinę, kad visuomenė 
privalo žinoti išsamią informaciją 
apie politinių partijų finansavimą, 
nors ta informacija ir nepatiktų kai 
kurioms partijoms ir garsiems poli
tikams. Tik viešumas ir skaidrumas 
gali padėti apsisaugoti nuo populistų, 
tariamų gelbėtojų ir padėti Lietuvai 
žengti brandžios demokratijos keliu. 

Nesinori tikėti, kad A. Paulausko 
partijos bendražygių pateiktos įstaty
mo pataisos, kuriomis butų apribotos 
politinėms partijoms gauti finansinę 
paramą iš juridinių asmenų, tėra tik 
dėmesio nukreipimas dėl krintančio 

šešėlio Naujajai sąjungai bei šven
teiviškos laikysenos užėmimas. 

Įvykusio skandalo kontekste iš 
tiesų būtina kuo skubiau tvarkyti 
partijų finansavimo klausimus. Par
tijų finansavimo mechanizmą būtina 
reformuoti iš esmės, kad pačios poli
tinės partijos turėtų kuo mažiau 
įtakos tam mechanizmui kontroliuo
ti, nes nepanašu, kad parlamenti
nėms partijoms nuoširdžiai rūpi 
skaidraus politinių partijų finansa
vimo mechanizmo sukūrimas. 

Kai parlamente atstovaujančios 
politinės jėgos tik pasitaikius progai 
demonstruoja savanaudžius pragma
tinius interesus, tai naivu tikėtis, kad 
ims kirsti šaką, ant kurios gerai sė-
disi. įstatymo iniciatyvos teise galėtų 
pasinaudoti ir prezidentas, reikalau
jantis partijų veiklos skaidrumo tr 
pasisakantis už moralią politiką -
toks jo veiksmas būtų indėlis stipri
nant demokratiją Lietuvoje . 

Valentinas Stundys 
LKD pirmininkas 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N 1 A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Aleksas Vitkus, spaudos dar
buotojas, pristatys knygą „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje" rugsėjo 22 d., 
penktadienį, 6 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Ištraukas iš kny
gos skaitys Zina Daknienė. Visuome
nė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. 
Po programos bus vaišės. Ruošia JAV 
Kultūros taryba. 

• D o n Varnas Amerikos karių 
veteranų posto nr. 986 ir pagalbinio 
moterų vieneto naujų valdybos narių 
įvedimas įvyks š. m. rugsėjo 24 d. 3 
vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago. Don Varnas posto 
valdybą sudaro komendantas Clifford 
Glass, vicekomendantas Edmund 
Lozano, 2-asis komendantas John W. 
Yerkes, sekretorius ir iždininkas Ed
vardas Pocius, kapelionas Vitas Paš-
kauskas. Įvedimo apeigas praves bu
vęs 4-os apskrities komendantas Alf
redas Galinaitis. Moterų valdybą su
daro: pirmininkė Mary Ellen Pociūtė-
Martis, 1-oji vicepirmininkė ir. iždi
ninkė Kathryn McKevitt, kapelione 
Cynthia Paškauskas, sekretorė Doro-
thy Dubinski. Kitos valdybos narės: 
Rose Carpenter, Therese Senėse, 
Alice O'Donnell ir Erin Radeliff. Mo
terų įvesdinimą praves Cynthia Paš
kauskas, Carol Dubinski ir Anelė Po
cius. 

•Rugsėjo 29 d., penktadieni, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Nijolės Šalteny
tės parodos „Mario laiškas tau" ati
darymas. Atidaryme dalyvaus auto
rė. Maloniai kviečiame visus į parodą. 
Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768. 

•Kun. A. Paliokas, S J, pasku
tines šv. Mišias Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje atnašaus spalio 1 
d. Nuo spalio 2 d. tarnystę misijoje 
pradeda tėvas Antanas Saulaitis, SJ. 

• Švento Kazimiero seselių rė
mėjos rengia pokylį seselėms parem

ti. Šiemet seselės kazimierietės šven
čia Kongregacijos įsteigimo 100 metų 
sukaktį ir 87 metų sukaktį nuo sese
lių rėmėjų organizacijos įsikūrimo 
pradžios. Maloniai kviečiame visus 
seselių rėmėjus, draugus, pažįstamus 
spalio 1 d., sekmadienį, atvykti į 
„Hilton" viešbutį, esantį Cicero ir 94-
os gatvės sankryžoje, Oak Lawn. 
Pokylio pradžia — 1:30 vai. p.p. Bus 
ilgamečių rėmėjų pagerbimas, įdomi 
programa, skanus maistas, loterija. 
Vietas prašome užsisakyti iki rugsėjo 
27 d. tel. 773-776-1324 (ses. Genovaitė). 

• Spalio 7 d., šeštadieni, 7 vai. v. 
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, vyks muziki
nės grupės „Delfinai" koncertas. 
Kviečiame visus atvykti. Ruošia JAV 
LB Kultūros taryba. 

• Lietuvos Vyčių organizacija 
maloniai kviečia lietuvišką visuo
menę ir visas organizacijas gausiai 
dalyvauti jų užprašytose specialiose 
šv. Mišiose š. m. spalio 8 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p., Washington, DC, skir
tose 40 metų sukakčiai nuo Šiluvos 
Mergelės Marijos koplyčios įkūrimo 
Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo 
katedros (National Shrine of the Im-
maculate Conception) šventovėje. No
rint daugiau informacijos, prašome 
kreiptis į LV organizacijos Lietuvių 
kalbos ir kultūros pirmininkę Julia 
Schroder, 107 Stanley Dr., Cente-
reeach, NY11720. Twel. 631-467-3747. 

•Rašytojo Antano Vaičiulaičio 
100-mečio paminėjimas vyks spalio 
14 d., šeštadienį, 6 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, 14911 127th St., 
Lemont, IL 60439. Pagrindinė kalbė
toja - Virginija Paplauskienė, Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus Lietuvių išeivių skyriaus vedėja, 
į Čikagą dalyvauti minėjime atvyksta 
rašytojo duktė Joana Vaičiulaitytė-
Buivienė. Ruošia JAV LB Kultūros 
taryba. > 

Viva JAV LJS metinis suvažiavimas! 
Kas dalyvauja? JAV LJS ir skyriaus valdyba, nariai ir kiti atstovai. 
Kur? Memphis, Tennessee (Graceland). 
Kada? 2007 m. sausio 26-28 dienomis. 
Ką veiksim? JAV LJS statuto diskusijos; JAV LJS naujos valdybos bal

savimai; XIII kongresas Pietų Amerikoje. 
Kviečiame jus apsiauti mėlynus verstos odos batus (blue suede shoes) 

ir dalyvauti suvažiavime! Gal pamatysim Elvis! 
Prašome peržiūrėti www.cljs.org/javljs-suvaz 

EI. paštas: auksyte@gmail.com 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
6 5 0 0 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 6 0 6 2 9 Tel. 7 7 3 5 8 2 6 5 0 0 

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 2 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 

Anthony Stellaccio 
kalbės apie XX amžiaus 

lietuvių keramiką. 

Nuo 2004 m. Anthony Stellaccio 
gyvena Lietuvoje, kur tyrinėja XX am
žiaus lietuvių keramiką. Šiuo metu jis 
rašo ne tik straipsnius, bet ir knygą, 
yra sukūręs dokumentini filmą, skaito 
paskaitas, yra Dailės muziejaus kon
sultantas, Vilniaus puodžių cecho ir 
Amatų dirbtuvės atstovas. Visus malo
niai kviečiame atvykti pasiklausyti šios 
įdomios paskaitos. Bus vaišės, f ėjimas 
nemokamas. 

Balzeko lietuvių kultūros muiejus spalio mėnesį kviečia įsigyti 
lietuvių kalbos ir literatūros mokslo, poezijos ir grožinės literatūros 
knygų, žurnalų bei leidinių vaikams. Žurnalai parduodami po 25 centus, 
knygos — nuo 1 dolerio. Parduodami leidiniai yra dublikatai. Už gautas 
lėšas bus nupirktos knygos, kurių muziejaus biblioteka neturi. Muziejus 
dirba kasdien, nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonas pasiteira
vimui: 773-582-6500. Bibliotekininkė Irena Pumputienė. 

„Dievų miškas" Čikagoje . 
„Dievų miškas" - rež. Algimanto Puipos vaidybinis filmas pagal to paties 

pavadinimo Balio Sruogos romaną bus rodomas rugsėjo 22 d., penktadienį, 
7 vai. v. Pasaulio lietuvių centre Lemonte, „Bočių menėje" ir rugsėjo 
23 d., šeštadieni, 7 vai. v. Jaunimo centro kavinėje (5620 S. Cla
remont Ave.). 

Šis neįprastos stilistikos, originalios dramaturgijos ir režisūros filmas pa
sakoja apie žmogų, menininką, mąstytoją, kuriam buvo lemta likti nepalūžu
siu dviejų totalitarinių - nacių ir sovietinio - režimų kaliniu. Filmo herojus 
Profesorius (kurio prototipas - pats romano autorius Balys Sruoga) - išskirti
nė asmenybė, gyvenanti pagal savo Dekalogą, savus tiesos ir moralės princi
pus. Įkalintas vokiečių koncentracijos stovykloje Profesorius tampa myriop 
pasmerktų žmonių dramos dalimi. Išgyventi šioje ekstremalioje situacijoje, 
atsiriboti nuo savęs ir žiaurios realybės jam padeda ironija. Grįžęs iš konc-
lagerio, Profesorius parašo prisiminimų knygą, kurioje sarkastiškomis spal
vomis nupiešia mirties „Babelį" - Štuthofą, tačiau sovietų valdžiai toks kū
rinys nepriimtinas. Tariamoji sovietinė laisvė jam tampa ne mažesniu išban
dymu nei vokiečių konclageris. 

Pagrindinius vaidmenis atlieka: Valentinas Masalskis, Steven Berkoff, 
Rolandas Boravskis, Monika Bičiūnaitė, Liubomiras Laucevičius, Marius 
Jampolskis. Šio filmo rodymas - savotiška „Dievų miško" premjera lietuviško
je Čikagoje. Po filmo 
įvyks jo aptarimas, o 
Jaunimo cento kavinė
je veiks nedidelė rašy
tojui Baliui Sruogai 
skirta parodėlė, suda
ryta iš Lituanistikos 
tyrimų ir studijų cen
tro archyvuose laiko
mų eksponatų. 

Rengia Amerikos 
lietuvių televizija. Tai 
- pirmasis lietuviško 
kino vakaras. Daugiau 
jų ALTV ši sezoną ke
tina pasiūlyti bent 
kartą per mėnesį. 

Režisierius Algimantas Puipa ir aktorius Valentinas 
Masalskis „Dievų miško" filmavimo metu. 

Dalia Katiliūtė-Boydstun, Chicago, IL, kartu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė 90 dol. auką „Draugui". Esame nuoširdžiai 
dėkingi prof. Boydstun už paramą. 

Nuotraukoje: Čikagos LJS pi rmininkas Justinas Andriušis ir JAV LJS suvažiavimo 
ruošos komi te to p i rm in inke Auksė Grigal iūnai tė. 

Teklė Bogušas, South Bos
ton, MA. jau grąžino „Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles ir 
dar pridėjo 50 dol. auką. Labai 
dėkojame šiai savo skaitytojai ir 
raginame jos pavyzdžiu pasekti 
kitus: nedelsiant grąžinti bilie
tėlių šakneles „Draugo" adminis
tracijai. 

Skelbimas 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

http://www.cljs.org/javljs-suvaz
mailto:auksyte@gmail.com

