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Statistika apie lietuvius Didžiojoje 
Britanijoje gali būti netiksli 

Lietuviai ir latviai pirmenybę teikia darbui Britanijos žemės ūkyje. 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA) 
— Statistika, rodanti, kad mažėja Di
džiojoje Britanijoje darbo ieškančių 
lietuvių emigrantų, nėra tiksli, teigia 
Lietuvių Bendruomenės Jungtinėje 
Karalystėje atstovai. 

Anot britų vyriausybės paskelb

tų duomenų, per pirmąjį šių metų 
pusmetį buvo patenkinti 7,110 Lie
tuvos piliečių prašymai įsidarbinti 
Didžiojoje Britanijoje. Per atitinkamą 
laikotarpį pernai tokių buvo 8,705. 

Pateikti duomenys taip pat paro
dė, kad ilgą laiką antroje vietoje po 

lenkų pagal imigrantų skaičių buvę 
lietuviai šiais metais yra trečia di
džiausia imigrantų grupė iš 2004 m. 
Europos Sąjungos (ES) narėmis ta
pusių šalių. Daugiau nei lietuvių į 
Jungtinę Karalystę šiais metais at
vyksta ir slovakų. 

Tačiau Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungos vadovė Živilė Ilgūnai-
tė teigia nejaučianti tendencijos, kad 
į Jungtinę Karalystę atvyksta dirbti 
mažiau lietuvių. Pasak jos, registra
cijos duomenys nebuvo tikslūs nuo 
pat 2004 m., kada Lietuva tapo ES 
nare. 

„Sukurtoje registracijos siste
moje registruotis visiems nebūtina. 
Skelbiami duomenys atspindi tik da
lies žmonių registraciją. Kiti žmonės 
dirba patys sau (self-employed) ir yra 
atleisti nuo šios registracijos. Pasta
rųjų yra žymiai daugiau — tai staty
bininkai, studentai, vertėjai, versli
ninkai ir pan.", — teigė Z. Ilgūnaitė. 

Lietuviai išsiskiria tuo, kad daž
niau nei estai, lenkai, čekai, vengrai, 
slovakai ir slovėnai renkasi darbą že
mės ūkyje. 

Prezidento parama premjerui išgaravo 
# 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) 
— Prezidentas iš pradžių palaikė 
premjero idėją sudaryti komisiją sau
gumo karininko Vytauto Pociūno žū
ties aplinkybėms tirti ir net palaimi
no savo patarėjo dalyvavimą jos veik
loje. Tačiau po kelių dienų Preziden
tūra jį atšaukė ir viešai sukritikavo 
Vyriausybės vadovą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", prieš sudarydamas darbo gru
pę V Pociūno žūties aplinkybėms tir
ti, Gediminas Kirkilas tarėsi ir su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 

Prezidento patarėjas Lauras Bie
linis pasakojo, kad G. Kirkilas apie 
darbo grupės sudarymą prezidentui 
užsiminė per susitikimą, vykusį prieš 

porą savaičių. Pasak susitikime daly
vavusio V Adamkaus patarėjo, prem
jeras šalies vadovui apie naują komi
siją kalbėjo labai abstrakčiai. 

Tačiau po tokio neaiškaus pokal
bio V Adamkus palaikė G. Kirkilo 
idėją sudaryti specialią darbe grupę. 
„Jei tik duos naudos, reikia sudaryti, 
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• Skautybės kelias. Pokalbis 
su Vidurio rajono stovyklos 
viršininke j .s . D. Mikužiene 
(p. 2) 
• Draugo direktorių posėdis 
(p. 3) 
• „Mūsų veikla turi tapti 
aktyvesnė" (p. 4, 9) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Kaip KGB kovojo (4) (p. 9) 
•Čikagos simbolis atšventė 
gimtadieni (p. 10) 
•Kun. dr. K. Trimako išly-
dėtuvės (p. 10) 
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Kanados Londonas nenori 
dalytis savo simbolio 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA) 
— Kanadoje esančio Londono valdžia 
nenori, kad Lietuva reklamuotųsi 
prekės ženklu, primenančiu miesto 
simbolį. 

Liepos viduryje Lietuvos turiz
mo plėtros agentūra kreipėsi į Lon
doną, teiraudamasi, ar miestas prieš
tarautų, jei Lietuva naudotų žalią 
medį vaizduojantį simbolį. Atsakyme 
buvo nurodyta, kad Londonas tokį 
veiksmą traktuotų kaip teisės pažei
dimą. 

„Tikime, kad suprasite mūsų po
ziciją. Apgailestaujame, kad negali
me duoti teigiamo atsakymo", — ra
šoma miesto atstovo Kevin Beio laiš
ke, kurį cituoja laikraštis „London 
Free Press". 

Lietuvos prašymas nustebino ir 
Londono miesto mere Anne Marie 
DeCicco-Best. „Nežinau, kaip jie at
rado, kad turime tokį patį ženklą. 

l 
LIETUVA 

Kalbos apie 
rusų atominį 
ginklą 
Baltarusijoje — 
haliucinacijos 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) 
— Kalbos apie galimybę dislokuoti 
Baltarusijoje rusų branduolinį ginklą 
yra „artimos haliucinacijoms", mano 
Lietuvos politologas. 

Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų 
instituto direktoriaus Raimundo Lo
patos vertinimu, tokie veiksmai 
prieštarautų pačios Baltarusijos 
konstitucijai, 1968 metų Branduoli
nio ginklo neplatinimo sutarčiai, ki
tiems tarptautiniams įsipareigoji
mams, tarp jų ir 1992 metų Lisabo
nos protokolui prie Strateginės gink
luotės mažinimo sutarties (START). 

„Todėl tokio pobūdžio kalbos yra 
artimos haliucinacijoms", — antra
dienį sakė R. Lopata. 

Politologas komentavo Rusijos 
ambasadoriaus Minske Aleksandr 
Surikov pareiškimą, kad Baltarusi
joje gali būti dislokuoti nauji rusų 
kariniai objektai, — kaip atsakas į 
JAV priešraketinės gynybos elemen
tų dislokavimą Europoje. 

„Turiu galvoje objektus, susiju
sius su branduoliniu ginklu", — žur
nalistams pirmadienį sakė rusų dip
lomatas. 

NATO narė Lietuva turi su Bal
tarusija daugiau nei 650 kilometrų 
sieną, kuri drauge yra ir išorinė ES 
siena. 

PERIODICALS 

Lietuvos prekės ženklo projektas. 
Eltos nuotr. 

Bet tai labai neįprasta. Aš nekaltinu 
jų už tai, kad nori panaudoti medį. 
Jis puikiai mums tarnavo", — laik
raščiui sakė Londono vadovė. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 Ęl. paštas: ausra67@sbcglobal.net *Z5& 

Susipažinkime: Vidurio 
rajono stovyklos viršininkė 

j.s. Dana Mikužienė 
Išeivijos lietuviai skautai Rako 

stovyklavietėje stovyklauja jau nuo 
1956 metų. Skautai yra dėkingi vais
tininkui Pranui Rakui ir jo vadovau
jamam komitetui už šio ąžuolo perlei
dimą skautams. Po 50-ties metų šią 
žemę perėmė „Geležinio vilko" kor
poracija ir leido naudotis šiuo ąžuo
lynu stovyklauti. 

Čikagos ir apylinkių skautija yra 
dėkinga „Geležinio vilko" korporaci
jai už leidimą naudotis Rako miškais. 

Šioje stovyklavietėje buvo pra
leista daug vasarų bestovyklaujant, 
stovykloms vadovavo sumanus jauni
mo vadovai. 

Kalbiname 2007 m., Rako skautų 
stovyklos viršininkę, j.s. Daną Mi-
kužienę: 

- Šiais metais Jums teko va
dovauti Vidurio rajono stovyklai 
Rakė ir eiti viršininkės pareigas. 
Tėvai ir visuomenė norėtų dau
giau sužinoti apie Jūsų skautiš
ką veiklą, ką Jūs numatote įnešti 
| stovyklautojų gyvenimą. Kada 
susižavėjote skautiška veikla ir 
kada pati tapote skaute? 

- Skautauti pradėjau būdama 9 
metų amžiaus. Mano skautavimo 
pradžia buvo Waterbury, Conn. Šioje 
apylinkėje gyveno skautiška Sau
laičių šeima. Jie mane supažindino su 
skautais, nes jie Lietuvoje daug metų 
skautavo, o Antanas V Saulaitis buvo 
net „Skautų aido" redaktoriumi. 

Tuo metu Atlanto rajono mies
tuose buvo įsikūrę nemažai lietuvių 
ir beveik kiekvienas didesnis miestas 
turėjo skautiškus vienetus. 

Paaugusi pradėjau lankyti Put-
nam seselių vienuolių vedamą gim
naziją. Ten garsus pamokslininkas ir 
jaunimo pamėgtas kunigas, kuris tuo 
metu dar talkino skautams ir parašė 
vakaro maldą „Sutelk mus, Viešpatie, 

būrin". 
Atlanto rajone veikė daug skau

tiškų vienetų, todėl ir man atsirado 
galimybė juose dalyvauti. Priklausy
dama Atlanto rajonui, gavau vyres
nės skautės kaklaraištį, kuris suteikė 
didesnę progą vadovauti, kadangi vy
resniosios skautės yra įpareigotos 
teikti skautiškas žinias jaunimui ir 
paruošti juos vadovavimui. 

- Ar teko dalyvauti kitose 
jaunimo stovyklose ir vadovauti 
jaunimui? 

- Šalia rajoninių stovyklų teko da
lyvauti Dainavos stovyklavietėje ir tal
kinti ten stovyklaujančiam jaunimui. 

- Jus užauginote gražią lietu
višką šeimą ir abudu esate veik
lūs skautuose ir visuomeninėje 
veikloje. Taip pat dalyvaujate sū
nų ir dukters skautiškuose užsi
ėmimuose, suteikdami jiems ga
limybę tobulėti vadovaujant. At
rodo, kad viskam randate laiko, 
kada daugelis kratosi pareigų? 

- Auginant tris vaikus ir pragy
venimo darbai atima daug laiko, bet 
norint įsijungti į lietuvišką veiklą, 
reikia didelio pasiryžimo, taip pat 
neleisti laiko nereikalingiems dar
bams. Didžiąją gyvenimo dalį sky
rėme vaikų paruošimui gyvenimui, 
skautiškai ir visuomeninei veiklai. 

- Į stovyklą atvyksta daug 
jaunimo, kuriems reikia gabių 
vadovų, kas juos paskiria? 

- Stovyklų vadovavimui vadovus 
paskiria tuntininkai, pasitarę su 
draugovių vadovais. Nuo stovyklos 
iki stovyklos yra metų laikotarpis ir 
tuntininkai turi galimybę stebėti 
skautų veiklą draugovėse ir atpažinti 
gabiuosius vadovus. 

- Stovyklaujant teko paste
bėti ir Jūsų vaikus bei kitus 
jaunuolius ir seses vadovaujan

čiose pareigose. Iš kur jie gauna 
patyrimo? 

- Skautų sąjungos vadovai: sese
rija, brolija - metų bėgyje rengia va
dovavimo kursus, į kuriuos sunčiami 
jauni vadovai, parodę gabumų vado
vauti. Be to, ir mūsų vyresnieji vado
vai turi didelį patyrimą vadovaujant, 
o savo turimas žinias perduoda se
sėms ir broliams. Reikia atminti, kad 
mes visi mokomės iš klaidų, todėl pa
darius klaidą nereikia nusiminti, bet 
klaidą išnagrinėti ir atrasti priežastį. 

- Jūs ėjote stovyklos direkto
rės ir viršininkės pareigas, ar 
nėra per sunku ir kaip atrandate 
laiko visiems darbams? 

- Turiu dvi skirtingas pareigas. 
Eidama stovyklos direktorės parei
gas susiduriu su Michigan valstijos 
reikalavimais dėl stovyklos paruoši
mo stovyklavimui. Į reikalavimus įei
na geriamo vandens švarumas, ap
sauga nuo gaisro, maitinimas, taip 
pat vaikų užimtumas stovyklos me
tu. 

Stovyklos viršininkės darbas yra 
tik veiksmų derinimas su pastovyk-
lių viršininkais. Aš taip pat esu at
sakinga už stovyklautojų saugumą. 
Atliekamo laiko yra mažoka, bet no
rint ką nors atlikti, to laiko surandi, 
kai kada tenka daugelio dalykų at
sisakyti. 

- Salia vėlaus gulimo ir anks
taus kėlimosi, kokie kiti darbai 
gula ant Jūsų pečių? 

- Kaip ankščiau esu minėjusi, 
man rūpi skautų sveikata, ypač mais
to paruošimas, ir kad užsiėmimų pro
gramos būtų vykdomos. Taip pat rei
kia įsidėmėti, kad stovyklos viršinin
kė nėra koks nors „policininkas". 

- Koks stovyklos pavadini
mas ir kodėl tokį pavadinimą 
pasirinkote? 

- Stovyklos pavadinimą parenka 
v 

stovyklos vadija. Sių metų stovyklai 
parinkome „Pažadų keliai" pavadini
mą. Šiais metais pasaulio skautija 
švenčia 100 metų jubiliejų nuo jos įsi-
steigimo. Skautus įsteigė Anglijos ka
ralystės generolas Robert Baden Po-
well. Jis reikalavo iš berniukų pasiža
dėjimo vykdyti skautų įstatus, būti 
paklusniais Dievui, tarnauti Tėvynei 
ir padėti artimui. Šie pažadai pa
saulio skautija lydėjo 100 metų. 

- Stovykloje stovyklaus skir
tingos skautų šakos, tad kokia 
programa bus vykdoma? 

- Skautijai švenčiant 100 metų 
jubiliejų, vienetų vadovai pasirinko 
Baden Powell laikais vartotus pava

dinimus, kad būtų priminti kūrimosi 
metai. 

- Ar ši stovykla nebus sa
votiškai pasiruošimas artėjan
čiai Devintaj ai tautinei stovyk
lai 2008 metais? 

- Stovykloje bus skautiškoji pa
tyrimų ir specialybių programa. 
Skautai visada turi būti pasiruošę 
lenktyniauti, ypač kada stovykloje 
dalyvauja skautai iš kitų vietovių. 
Tai, ką jie išmoks stovyklaudami Ra
kė, galės panaudoti Tautinėje stovyk
loje. Yra dar laiko ir teorimam pasi
ruošimui sueigų metu. 

- Sese, esate sumani ir daug 
energijos turinti vadovė, ar ne
atėjo laikas Jums kandidatuoti į 
Vyriausios skautininkės vietą 
Seserijoje? 

- Dėkoju už klausimą, bet šiuo 
metu visiškai negalvoju apie artė
jančius rinkimus, kadangi man mie
liau dirbti su jaunimu, o ne adminis
tracinį darbą. 

Dėkoju sesei Danai už pasidali
nimą mintimis apie jos nepailstamą 
veiklą, dirbant Skautijos gerovei. 

Kalbėjosi 
v.s. fil.Antanas Paužuolis 

Daugiau informaciios apie 
lietuviu skautų veikli} rasite 

internete adresu; 
www.skautai.net 

v.s fll Antanas Paužuolis kalbasi su j.s. Dana Mikužienė, Vidurio rajono vade. Rako stovyklos d i rek tore ir „Pažadų 
kel iu" stovyklos viršininke. 
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Draugo fondo 
direktorių posėdis 

Praėjo Žolinės, lyg ir vasaros pa
baiga. Lietuvoje Žolinės reiškė, kad 
ūkininkui reikia užbaigti vasaros 
darbus ir laikas pasiruošti rudeniui. 
Tarp visų darbų privalu peržvelgti 
vasarą nudirbtus darbus ir padėkoti 
Viešpačiui už užaugintą derlių. 

Vasara yra vasara ir mes čia ma
žai ką dirbame. Džiaugiamės geguži
nėmis ir nerūpestingomis atostogo
mis. Vasarą po pavasario vajaus ir 
Draugo fondas ilsėjosi. Nariai laiki
nai „užmiršo" jį. Kaip geri ūkininkai 
Draugo fondo tarybos nariai rug
pjūčio 13 d. susirinko posėdžiui per
žvelgti pusmečio „derlių" ir nutiesti 
darbo gaires. 

Posėdis prasidėjo malda. Nesant 
kun. Viktoriui Rimšeliui, ją sukalbėjo 
dr. Ona Daugirdienė. Priėmus praėju
sio posėdžio protokolą ir posėdžio 
darbotvarkę, pirmininkė Marija Re
inienė informavo apie ateities planus 
ir „Draugo" dienraščio šimtmečiui 
paminėti ruošiamą istorinį leidinį. 
Pirmininkė aplankė buvusį ilgametį 
Draugo fondo pirmininką Bronių 
Juodelį. Jis vienas pirmųjų aprašė 
10-ties metų Draugo fondo veiklą bū
simam leidiniui. Nors Bronius Juo
delis nedalyvauja veikloje, jis kartais 
atvyksta į gegužines. 

Draugo fondo taryboje kilo ilgos 
diskusijos, kodėl „Draugo" dienraš
čiui nuolat reikia Draugo fondo para
mos. Šiais metais buvo išmokėta 
75,000 dol. Kada bus galas? „Drau
go" prenumeratos nuolat mažėja, au
kos nepadengia visų dienraščio išlai
dų. Siame posėdyje buvo gautas nau
jas prašymas 30,000 dol. skubioms 
skoloms padengti. Iš administracijos 
pateiktos išlaidų ir pajamų analizės 
didžiausias išlaidas sudaro tarnauto
jų algos. Paskutiniu metu padidėjo 
pašto išlaidos ir joks laikraštis iš pre
numeratų negali išsilaikyti. 

Jaunesnieji, nors jau gerai įsikū
rę, baigę lietuviškas mokyklas, lietu
viškų laikraščių neskaito. Iš jų tik la
bai nedaug kas užsiprenumeruoja 
„Draugą"; kartais jiems dienraštį už
prenumeruoja tėvai. Būtų gerai, jei 
tėvai užprenumeruotų „Draugą" 

pusmečiui studentams, išvykstan
tiems į universitetus toliau nuo 
namų. Toks dienraštis primintų 
jiems jų šeimą, nenutrūktų ryšys su 
lietuvybe. 

Nieko nėra amžino. Sumažėjo ir 
Draugo fondo narių, kurie pasitraukė 
i amžinybę. Prieš kelias dienas ne
grįžtamai iškeliavo daugelio organi
zacijų valdybų narys, Draugo fondo 
kontrolės komisijos narys Liudas Ra
manauskas. Taryba reiškia nuošir
džią užuojautą jo žmonai Albinai ir 
visai šeimai. Daugelis pasiges darbš
taus ir sąmoningo lietuvio patrioto. 
Pasigenda Liudo Ramanausko ir 
Draugo fondas. Kas užims jo vietą? 

Iždininkas Leopoldas von Braun 
pranešė ne tokią džiaugsmingą žinią. 
Paskutiniu metu investavimų rinka 
nukrito ir atnešė daugiau nei 40,000 
dol. nuostolio. Šiuo metu inves
tavimų „portfolio" yra 813,898 dol. 

Draugo fondas užmoka spaudos 
bendradarbiams honorarus. Šiais me
tais honorarams išmokėta 2,235 dol. 
Pavasario vajus papildė iždą 17,331 
dol. Buvo pasidžiaugta Leopoldo von 
Braun sumaniai tvarkomu iždu. Jis 
yra tikra dovana Draugo fondui, o 
taip pat dienraščiui „Draugui". Ne
imdamas mokesčio už finansinį pro
fesionalų patarnavimą. Draugo fon
das neturi jokių išlaidų, išskyrus 
pašto ženklus. Visas Draugo fondo 
administravimas tvarkomas be jokių 
atlyginimų. 

Apsvarsčius visus finansinius 
reikalus, buvo nutarta skelbti rudens 
vajų rugsėjo mėn. gale. Metinį Drau
go fondo narių suvažiavimą nutarta 
šaukti š.m. lapkričio mėn. 4 d., šešta
dienį, 9 vai. r. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje, Čikagoje. Darbotvar
kėje bus Draugo fondo veiklos prane
šimai, „Draugo" tarybos pirmininko 
ir vyr. redaktorės pranešimai ir direk
torių rinkimai. 

Mieli „Draugo" skaitytojai! Rašy
dami testamentus, nepamirškite dalį 
turto paskirti Draugo fondui. 

Marija Remienė 
Draugo fondo pirmininkė 

Steigiama JAV teisės mokykla 
2007 m. spalio mėnesį Vilniaus 

universiteto Teisės fakultete duris 
atvers JAV teisės mokykla su pirmą 
kartą pradedama JAV ir Tarptauti
nės komercinės teisės pagrindų ne
nuosekliųjų studijų programa. 

Tęsdami sėkmingai užsimezgusi 
glaudų bendradarbiavimą, Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetas drauge 
su Indiana University School or Law 
JAV pradeda registraciją į vienerių 
mokslo metų (120 akademinių va
landų) trukmės studijas. Ši nenuo
sekliųjų studijų programa parengta 
atsižvelgiant į teisininkams keliamus 
itin aukštus reikalavimus bei sie
kiant patekinti tarptautinių įmonių 
poreikius. Ji skirta ne jaunesniems 
nei 3 kurso Vilniaus universiteto 
(VU) Teisės fakulteto studentams bei 
teisės praktikams, dirbantiems įvai
riose teisinėse bei ekonominėse fir
mose, besidomintiems JAV teisine 
sistema ir siekiantiems įgyti šios sri
ties žinių. 

Anot VU TF dekano prof. Vytau
to Nekrošiaus, tokios studijų progra

mos atsiradimą lėmė išaugęs teisės 
žinių apie užsienio valstybių teisines 
sistemas ir tarptautinius verslo san
dorius poreikis. 

Mokymo programoje - 10-ties 
intensyvių kursų ciklas, apimsiantis 
ne tik Tarptautinę komercinę teisę, 
bet ir tokius dalykus, kaip JAV kon
stitucinės, civilinės, intelektinės nuo
savybės ir kitų sričių teisės temas. 
Darbas vyks paskaitų, diskusijų ir in
dividualių užduočių forma. Paskaitas 
anglų kalba skaitys ir darbus tikrins 
kompetentingi, ne vienerių metų 
teorinio ir praktinio darbo patirtį tu
rintys Indiana University School or Law 
dėstytojai. JAV ir Tarptautinės ko
mercinės teisės pagrindų nenuosek
liųjų studijų programa bus mokama. 

Mokslo metų pabaigoje išklausę 
paskaitas ir atlikę užduotis studentai 
gaus Vilniaus universiteto pažymėji
mą. Tai nėra oficialus diplomas, ta
čiau teisininkams jis taps savotiška 
rekomendacija. 

Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto informacija 

Grįžtamasis ryšys ar 
balsas tyruose? 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Periodinę spaudą skaitydamas turiu įprotį ką nors įdomaus rau
donu pieštuku pasižymėti, stačiai tą vietą rutuliuku apibraukti. 
Tada tą puslapį ar rašinį padedu į šoną, prie kitų to paties likimo 

susilaukusių rašinių. Apibraukiu su noru vėl prie to straipsnio grįžti to
limesniam apdūmojimui ar laiškui redakcijai, o retais atvejais, betarpiškai 
-• ir pačiam autoriui. Juk gyvename elektroninio susižinojimo gadynėje. 
Čia pat reikia prisipažinti, kad dauguma tų pasižymėjimų nesulaukia 
norėto dėmesio. Pasitaiko ir išimčių. 

Didelį įspūdį padarė Vitalijos Dunčienės iškeltas klausimas „Kas 
uždarinėja tautines bažnyčias?'' („Draugas", 2007.06.30). Tai įdomus, 
labai aktualus klausimas, dar įdomesnis jos atsakymas. Jos išvadoje lietu
viškų bažnyčių likimą čia, Amerikoje, sprendžiame mes - parapijiečiai. 
Jei autorė yra tipiška spaudos bendradarbė, parašiusi rašinį laukia kokio 
atgarsio. Niekas nenori likti tyruose šaukiančiu balsu. Laukia ryšio su 
skaitytojais. Nors ir pavėluotai, kaip skaitytojas noriu atsiliepti, saky
damas, kad jos rašinį perskaičiau ištisai ir su įdomumu. Jos mintys ver
tos dėmesio, lauksime ir daugiau jos įžvalgų kitomis aktualiomis te
momis. 

Stasė Semėnienė šio dienraščio vedamųjų skiltyje pasisakė retai var
tojamo naudojamo žodelio „Ačiū!" reikalu. Jos manymu, šis trumpas žo
delis yra panašus į šypseną, visiškai nieko nekainuoja, o nuperka labai 
daug. „Šitas nuolankus, be jokio pasipūtimo bei reikalavimų žodelytis 
'ačiū' atveria duris į kiekvieno širdį, nutiesia geraširdiškumo giją, uždega 
naują šiltą prielankumo jausmą vos sutiktam pašaliečiui" („Draugas", 
2007.07.28). Kitame tos pačios dienos puslapyje Juozas Gaila komentuo
ja: „Kažkodėl lietuviui labai sunku padėkoti. Jam tai nepatinka ir tiek. 
Gal jis" jaučiasi, kad dėkodamas save pažemina, nuvertina?" 

v 

Cia ką tik paminėti trys atvejai yra pavyzdžiai, kalbantys apie žmonių 
bendravimą ar jo stoką. Tarpasmeninis bendravimas yra dalis žmogiško
sios prigimties ir gali pasireikšti įvairiose formose. Savo pastabose apsiri
bosiu daugiau viešuoju, ypač spaudos bendravimu. Yra spaudos bendra
darbiai ir yra skaitytojai. Paprastai pastarųjų yra daugiau negu pirmųjų. 
Bent taip norėtų galvoti rašantysis, nors niekas jam negarantuoja net 
vieno skaitytojo, gal išskyrus laikraščio redaktorių ir korektorių. Ką nors 
parašius, norisi gauti nors kokį atgarsį, kad ir prasčiausią. Yra sakoma, 
kad blogiausias atvejis yra ne tada, kai su tavo mintimis ar galvojimu kas 
nors nesutinka ar dėl to pyksta, o tada, kai tavo mintys yra visiškai igno
ruojamos. Tokiu atveju esi sulyginamas su nuliu, o nuliu niekas nenori 
būti. 

Socialiniuose moksluose visa tai yra vadinama grįžtamuoju ryšiu. Ką 
nors pasakai, padarai, tada esi kitų pastebėtas ir, pagaliau, susilauki 
kokios nors reakcijos. Spaudoje užmegztas ryšys su skaitytoju grįžta ar 
skambučiu, e-laišku, laišku redakcijai ar net ilgesniu, toliau iškeltas min
tis nagrinėjančiu straipsniu. Iš to gali išsivystyti tikras dialogas, skatinąs 
tolimesnę minčių ar darbų plėtotę. 

Kurį laiką JAV išeivijoje buvo leidžiamas gana populiarus „Laiškai 
lietuviams" žurnalas. To žurnalo ankstyvesnis pavadinimas buvo „Mi
sionieriaus laiškai". Abu leidinius redagavo dvasiškiai. Nežinau, ar dėl to 
jiems buvo sunku užmegzti ir skatinti bendravimą laiškais su skaityto
jais. Retkarčiais net buvo aiškinama, kad į rašomus laiškus reikia atsa
kyti, nevalia jų ignoruoti ar kur užmesti. Tačiau tų skaitytojų laiškų tur
būt nedaug susilaukta, o jei ir buvo, tai jie nebuvo paviešinti. Prisimenu, 
kad keletą kartų, atsiliepdamas į redaktoriaus kvietimą vienu ar kitu jau 
iškeltu klausimu pasisakyti, pasinaudojau. Tačiau nei karto negavau jo
kio atgarsio - ar mano laišką gavo, ar jis patiko, ar nusišnekėjau. Nieko, 
visai nieko. Nors mano siųstus rašinius visada išspausdindavo. Tačiau 
nebuvo to laukto grįžtamojo ryšio, kuris leidinio pavadinime buvo akcen
tuojamas. 

Kaip spaudos bendradarbiui smagu palaikyti tą grįžtamąjį ryšį su 
skaitytojais. Per daugelį metų susidarė grupelė skaitytojų, kurie sako 
skaitą viską, ką parašau. Cia kyla pagunda pasikelti į puikybę, bet jai 
atsispiriu. Tuos ištikimus skaitytojus sutikus renginiuose ar prie baž
nyčios, ar kokioje gegužinėje, kas nors vis ką nors pamini. Iš paminėjimo 
kartais aišku, kad ne tik rašinį matė, bet ir su jo turiniu susipažino. 
Vėliausias toks atvejis buvo prieš porą dienų, kai Dainavos metinės šven
tės metu jau garbaus amžiaus sulaukęs Mykolas Abarius padėkojo, kad 
viename savo rašinyje (apie Mackinac tiltą) prisiminiau netoli gyvenusį 
kun. Vytautą Kluonių. Jis ne tik skaitė, ne tik aprašymą prisiminė, ne tik 
mane didelėje žmonių spūstyje atpažino, bet dar ir man asmeniškai pa
sakė. Gal jam nežinomas „grįžtamojo ryšio" terminas, bet jis jį nuošir
džiai atliko. Ačiū! 

Tebūna šis rašinys kvietimu visiems skaitytojams sustiprinti tą grįž
tamąjį ryšį su spaudos darbuotojais. Pastariesiems ne tik svarbu savo 
mintis ar sutelktą informaciją kuo plačiau paskleisti, bet taip pat svarbu 
gauti atgarsį. Kartais iš skaitytojo tai gali būti tas magiškas žodelis 
„Ačiū!". Kitą kartą gal labiau tiktų „Visai nesutinku!". Netrukus ateis 
noras ir plačiau savo mintimis su kitais skaitytojais pasidalinti. Tai ir 
būtų tas grįžtamasis ryšys. Laukiame! 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

„MŪSŲ VEIKLA TURI TAPTI 
AKTYVESNĖ" 

Pokalbis su JAV LB tarybos pirmininke 
Danguole Navickiene 

JAV Lietuvių Bendruomenė yra 
viena reikšmingiausių organizacijų 
išeivijoje, jungianti visas kartas, įvai
raus išsilavinimo lietuvius. LB veikla 
yra plačiašakė, turinti savo struktū
rą, pagal ją veikiama, siekiant išlai
kyti lietuvybę išeivijoje. 

JAV lietuviai kas treji metai de
mokratiškai išrenka vadovaujančius 
asmenis į tarybą. LB taryba yra vy
riausias JAV LB organas, kuris nus
tato LB veiklos kryptį bei veikimo bū
dus. J i savo 3-jų metų kadencijai išsi
renka LB tarybos prezidiumą, o pre
zidiumas iš savo tarpo išsirenka pre
zidiumo pirmininką(ę). 

Tarybos prezidiumo pirmininkui 
(ei) tenka sunkiausi vadovavimo už
daviniai. Į tarybos pirmininką(ę) yra 
atkreiptos visų akys ir dėmesys. Nuo 
2006 m. rugsėjo mėn. JAV LB tarybos 
prezidiumo tarybai vadovauja trapi, 
bet išsilavinusi, valinga, stipri, nuo
sekli, turinti tikslą, žinanti kelią, dar
bšti ir veikli patriotė Danguolė Na
vickienė. Trumpai pažvelkime į jos 
biografiją. 

Danguolė Navickienė-Masionytė 
gimė Lietuvoje, yra kompiuterių spe
cialistė, visuomenininke. 1949 m. tė
vų atvežta į Ameriką. 1965 m. mate
matikos bakalauro laipsniu cum įau
dė baigė Marymount Manhattan ko
ledžą New York. Daugelį metų dirbo 
karo lėktuvų projektavimo srityje: 
1977-1985 „Grumman Aerospace", 
1985-1990 „Lockheed Aircraft" ben
drovėse. 1991-2002 „Zenith" draudi
mo bendrovės kompiuterių skyriaus 
viršininkė. Nuo 2002 m. dirba kon
sultante - kuria dirbtinio intelekto 
rizikos analizės programas. Nuo ma
žens veikli ateitininkė. Vadovavo 
ALIAS Los Angeles apylinkės ir 
Birutiečių organizacijoms, buvo jų 
pirmininkė. Dalyvauja JAV LB veik
loje: vadovavo Los Angeles apylinkei, 
1988-1991 buvo Vakarų apygardos 
valdybos, LB tarybos ir jos prezidiu
mo narė. Lietuvių dienų ir California 
lietuvių respublikonų komitetų narė. 
Jai nesvetima ir labdara. Ji 2001 m. 
įsteigė Lietuvos vaikų vilties komi
tetą ir iki šių dienų jam vadovauja. 
Šis komitetas yra surinkęs daugiau 
nei milijoną dolerių, jis rūpinasi ir 
remia nudegimų gydymo centrą Vil
niaus universitetinėje vaikų ligoninė
je. 

Šiais metais vasario mėn. Lietu
vos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus už labdaringą ir visuome
ninę veiklą Danguolei Navickienei 
įteikė ordiną. 

Artėjant JAV LB XVIII antrajai 
tarybos sesijai, kuri Įvyks rugsėjo 21-
23 dienomis Čikagoje, kalbiname da
bartinę tarybos pirmininkę Danguo
lę Navick ienę . 

- 2006 m e t a i s JAV LB X m 
Tarybos p i rmoje sesijoje Phi la-
de lph i a , PA b u v o t e i š r ink ta į Ta-

Danguolė Navickienė 

rybos prezidiumą, tapote prezi
diumo pirmininke. Malonėkite 
supažindinti visuomenę, kas su
daro dabartinį prezidiumą. 

- Šiuo metu prezidiumą sudaro 
Danguolė Navickienė - pirmininkė, 
Jurgis Joga - sekretorius, nariai Vio
leta Gedgaudienė, Angelė Nelsienė ir 
dr. Rimtautas Marcinkevičius. 

- Kaip š io prezidiumo veikla 
skiriasi nuo ankstyvesnio prezi
diumo? 

- Per pirmąją šios Tarybos sesiją 
įvykdėme daug organizacinių reikalų. 
Reikėjo išrinkti naują prezidiumą, 
Krašto valdybą, JAV LB/Lietuvos 
Respublikos Seimo komisiją, Garbės 
teismą, mandatų bei kontrolės komi
sijas. Taip pat pasiskirstėme į įvai
rias darbo komisijas, kurios nustato 
ateities veiklos strategiją. Visuome
ninių, socialinių, kultūros, religinių, 
švietimo, sporto, finansinių, organi
zacinių ir ekonominių reikalų komisi
jos, kuria rezoliucijas, apibrėžiančias 
opias problemas bei svarbius klausi
mus ar pasiūlymus, kurie verti ne tik 
JAV LB, bet ir Lietuvos valdžios dė
mesio. Vienos rezoliucijos taikomos 
Krašto valdybai, kitos, ypač visuome
ninės, pateikiamos Lietuvos Seimui 
ir Vyriausybei. 

Per antrąją sesiją jau nebus rin
kimų, kadangi visos valdybos bei ko
misijos išrinktos trejiems metams. 
Per šią sesiją turėsime daugiau laiko 
įvertinti pirmųjų metų atliktus dar
bus, nepasisekimus, nepasitenkini
mus. Teks pamąstyti, pakritikuoti. 
paderinti. Jei kurios pereitos sesijos 
rezoliucijos buvo net nepradėtos įgy
vendinti, reikės pasvarstyti, kodėl 
taip įvyko. Gal buvo nerealistiškos, o 
tik retoriškos. Per pirmąją sesiją daž
nai iš didelio entuziazmo norima su
kurti kuo daugiau rezoliucijų. Šj kar
tą prašysiu visų komisijų truputj 
susivaldyti ir apnbodi rezoliucijų 
skaičių - atkreipti dėmesį į svarbiau
sius ir neatidėliotinus klausimus bei 

problemas. 

- Kokius sunkumus ar ma
lonumus teko patirti per šiuos 
pirmuosius metus? 

- Per sunkumus ši Taryba per
žengė XXI a. slenkstį. Reikia prisi
pažinti, kad tai buvo šio prezidiumo 
didžiausias malonumas. Naujai iš
rinktas Krašto pirmininkas nespėjo 
pristatyti savo siūlomos Krašto val
dybos per nustatytą laikotarpį. Pre
zidiumui buvo didelis galvosūkis, nes 
laikas priimti naują valdybą labai ri
botas. Žinojome, kad paštu tikrai ne
spėsime to padaryti. Taip įvyko pir
mas elektroninis balsavimas Tarybos 
istorijoje. Pasiklausę Sauliaus Gara-
levičiaus pasiūlymo pasinaudoti 
Yahoo Group technologija, su prezi
diumo sekretoriaus Jurgio Jogos dar
bštumu ir nepaprasta kantrybe su 
„rezistencija", nubalsavome duoti 
naujam pirmininkui daugiau laiko 
pristatyti valdybą. Visiems elektro
niniu būdu priėmus šį pasiūlymą, vė
liau sėkmingai įvykdėme Krašto val
dybos patvirtinimą, taip pat elektro
niškai. 

Daugiau technologijos pasirodys 
ir per pačią sesiją. Per pirmąją sesiją 
po ilgos nakties perrašymo prezidiu
mas nutarė, kad per būsimas sesijas 
rezoliucijos turės būti pateiktos elek
troniniu būdu ir per kelias minutes 
perrašytos į bendrą dokumentą. 

Per šiuos veiklos metus darbo ko
misijos buvo raginamos pradėti anks
čiau kurti rezoliucijas. Kompiuterių 
amžiuje galima elektroniniu būdu 
posėdžiauti arba susirašinėti. Darbo 
komisijoms atvykus į sesiją su jau su
kurtomis rezoliucijomis, liks daugiau 
laiko prasmingoms diskusijoms ir re
zoliucijų tobulinimui. Tarybai bus 
lengvesnis darbas jas priimti ar at
mesti. Jei viskas tikrai eis taip sklan
džiai, kaip numatome, džiaugsimės, 
kad modernios technologijos įvedi
mas į Tarybą liks šio prezidiumo pa
likimu. 

- Kokie klausiniai bus svars
tomi šioje tarybos sesijoje? Ar 
JAV LB veikla darosi gyvesnė, ar 
ji rieda įprasta lygia vaga? 

- Lietuvos santykiai su išeivija 
tradiciškai susilaukia daug dėmesio 
svarstant veiklą. Kaip keičiasi išeivi
ja, taip keičiasi ir nuomonės-apie tuos 
santykius abejose Atlanto pusėse. 
Manau, kad šie reikalai ir šiais me
tais bus svarstomi visuomeninių rei
kalų komisijos. Organizaciniai reika
lai taip pat susilaukia gyvų ir kartais 
net karštų diskusijų. Keičiasi organi
zacijos veidai, demografija, kyla nau
jos nuomonės. Reikia visus išklausyti 
ir daryti išvadas. 

JAV LB veikla, įvykių varoma, 
rieda labai greitai. Pavyzdžiui, kai už
darė New York Aušros Vartų bažny
čią, vyko gyvas susirašinėjimas, dis
kusijos, net išlieka pagieža dėl skir
tingų veiklos būdų. Nors praradome 
svarbų lietuvių paveldą, išmokome 
naudingą pamoką - mūsų veikla turi 
tapti aktyvesnė. Turime geriau apsi
šviesti, numatyti ateities problemas 
ir užkirsti joms kelią. Per ateinančią 
sesiją siūlyčiau kreipti daugiau dėme
sio į strategijų vystymą, o ne vien i 
dabartinių problemų sprendimą. 

Kadangi 2008-aisiais metais bus 
švenčiamas Šiluvos Marijos pasirody
mo 400 metų jubiliejus, vyksta dideli 
pasirengimai Lietuvoje ir Amerikoje. 
Pagal dabartinės Tarybos rezoliuciją, 
pasiruošimai minėjimams šiam svar
biam įvykiui paminėti jau vyksta 
daugelyje JAV LB apylinkių. Kaip 
Tarybos pirmininkė ir veikli parapi
jietė talkininkauju vysk. Sigitui Tam-

kevičiui, ruošiantis minėjimui Lietu
voje, ir Los Angeles Sv. Kazimiero 
parapijos komitetui su vietiniu mi
nėjimu. Kviečiu visus į talką. 

Šiais veiklos metais Seimo komi
sijoje dalyvavo tik JAV LB atstovai, 
bet pereitą balandžio mėnesį Lietu
vos Seimas priėmė rezoliuciją sukurti 
PLB komisiją, duoti daugiau balso 
naujoms išeivijos bendruomenėms, 
įsikūrusioms kituose pasaulio kraš
tuose. 

Maloni šių darbo metų staigme
na buvo susipažinimas su Tėvo David 
O'Rourke kuriamu filmu apie Sovie
tų okupaciją Lietuvoje ,,Red Terror 
on the Amber Coast". Gavusi rekla
minį klipą, apsiėmiau jį platinti, įsi
pareigojau rasti talkininkų šį projek
tą sėkmingai užbaigti. Labai koky
biškas filmas, tinkantis aukšto lygio 
programoms, pvz. History Channel, 
PBS ir t.t. 

Prezidiumas apsiėmė padėti JAV 
LB KV suruošti Tautinių Šokių šven
tę Los Angeles 2008 metų liepos 6-tą-
ją. Prezidiumo sekretorius Jurgis Jo
ga sutiko būti vienas iš trijų kopirmi-
ninkų, o aš sutikau komitete daly
vauti kaip vicepirmininkė. Komite
tas jau surado salę ir viešbutį. Dery
bos eina prie galo. Greitai pradėsime 
smulkesnius organizavimo darbus, 
deleguosime komitetams. 

- Yra balsų, kad dabartinę 
struktūrą reikia keisti . Steigiasi 
naujos LB apylinkės, kurių veik
la skiriasi nuo įprastinės, nes 
joms viskas yra nauja, neįprasta. 
Buvusiose gausiose LB apylinkė
se smarkiai sumažėjo narių. Apy
gardos jau neįs tengia sukviesti 
v isų apyl inkių atstovų dėl ats
tumų ir kt. priežasčių. Gal yra 
per d a u g vadų, o mažai dirban
čių. Kokius pakeit imus numatote 
JAV LB struktūroje? 

- Kai sakoma, kad gausiose LB 
apylinkėse smarkiai sumažėjo narių, 
paliekama daug kas nepasakyta. Ka
dangi JAV LB gyva ir gyvybinga orga
nizacija, jos sudėtis ir geografija kei
čiasi su Amerikos lietuvių migracija. 
Kaip Pasaulio Lietuvių centras atsi
rado Lemont dėl didelio skaičiaus Či
kagos lietuvių migracijos į vakarinius 
priemiesčius, taip ir anksčiau negir
dėtose vietose dygsta naujos apylin
kės, kurios įeina į egzistuojančias 
apygardas. Per pereitų metų Tarybos 
rinkimus balsavo rekordinis skaičius 
bendruomenės narių. Yra naujų apy
linkių, kurios yra gerokai izoliuotos 
nuo savo apygardos centro, bet jos 
veikia ir gyvuoja. 

Yra veikėjų, kurie siūlo visai pa
naikinti apygardas, kadangi sunku 
sukviesti suvažiavimus ir daug kam 
iš viso nėra aiški apygardų funkcija. 
Mano nuomone, apygardos reikalin
gos rinkimams ir suburti apylinkėms, 
kurios tur i geografinius panašumus. 
Pavyzdžiui, yra labai didelis skirtu
mas tarp apylinkių Amerikos Vaka
ruose, kurios veikia toli nuo visų kitų 
apylinkių. Vakarų apylinkės veikia 
savistoviau, vienišiau, jos negali pasi
naudoti kitų apylinkių šaltiniais bei 
ištekliais. Apylinkės Vidurio Vakarų 
arba Rytų apygardos gali artimiau 
bendrauti, pasinaudoti tuo pačiu pas
kaitininku ar choru iš Lietuvos. Išsi
vysto kita galvosena bei papročiai. Iš 
tos pusės esame iš tikrųjų skirtingi. 
Mūsų organizacinės problemos gali 
gerokai skirtis nuo rytinių apygardų. 
Šias problemas pristatyti Tarybai bei 
Krašto valdybai geriau pavyktų apy
gardos plotmėje. Dėl to aš nesu įsiti
kinusi, kad apygardos yra nereikalin
ga biurokratija. 

Nukelta j 9 psl. 
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APIE AKIMIRKAS 

DAINAVĄ ĮSIGIJO AMERIKOS LIETUVIŲ 
R. KATALIKŲ FEDERACIJA 

Šį laiškelį parašyti paskatino 
„Drauge" (rugpjūčio 8 d.) išspausdin
ti dr. Ramutės Skripkienės įspūdžiai 
iš mokytojų savaitės Dainavoje. Už
kliuvo Dainavos įkūrimo „neeilinė 
istorija" — 1956 m. dr. Adolfo Da-
mušio įs igytas (mano pabraukta — 
E Z.) žemės sklypas... Nemanau, kad 
viešnia iš Lietuvos sąmoningai ne
paminėjo Dainavos savininkės — 
ALRK Federacijos — vardo. Nors 
kartais pasitaiko žmonių, kuriems 
sunku pripažinti katalikams net ir 
labai ryškius nuopelnus. Pripažin
damas dr. Damušio didelį įnašą, ku
riant jaunimo stovyklą, noriu primin
ti, kad jis buvo organizacinis asmuo, 
veikė per organizacijas, nors dažnai 
ėmėsi net ir fizinio darbo Dainavoje. 

Jaunimo stovyklos idėja buvo 
keliama ir rezoliucijomis išreikšta jau 
per ALRK Federacijos kongresus 
1950 m. Pittsburg, 1952 m. Detroit ir 
1954 m. Cleveland. Idėja tapo realy
be, 1954 m. ALRK Fed. pirmininku 
išrinkus dr. Adolfą Damušį. Leidi
nyje „Dainava 1955—1975" jis rašo: 
„1954 metais Clevelando kongrese 
išrinkta ALRK Federacijos valdyba 
ėmėsi konkrečių žygių jaunimo sto
vyklavietei įgyti." 

1955 m. lapkričio 22 d. ALRK Fe
deracija nupirko 220 akrų ūkį su 10 

akrų ežeru jaunimo vasaros stovyklai 
prie Manchester miestelio apie 60 
mylių į pietvakarius nuo Detroit. Dėl 
ūkio nupirkimo 1955 m. gruodžio 30 
d. ALRK Federacija buvo inkorporuo
ta Michigan valstijoje. Inkorporacijos 
aktą pasirašė kun. Bronius Dagilis, 
Bronius Polikaitis ir Jurgis Mikaila. 
Akte atsakingais Federacijos Tarybos 
nariais pažymėti: Adolfas Darnusis, 
prel. Ignas Albavičius ir kun. An
tanas Juška. 

Detroit buvo sudarytas statybos 
komitetas, kuriam vadovavo Jurgis 
Mikaila. Lėšų vajui sudaryta komisi
ja: Robert Boris, dr. Vyt. Majauskas ir 
Bronius Polikaitis. Buvo sudaryti ir 
stovyklos globos komitetai Cleveland, 
Čikagoje, New York. Visuose komite
tuose narių daugumą sudarė ateiti
ninkai, o stovyklą remiantys detroi-
tiečiai ypatingai daug ir fiziškai sto
vyklavietėje pasidarbavo. Taigi Dai
navą įsigyjant, kuriant ir išlaikant 
svarbų vaidmenį vaidino ir vis dar 
vaidina ALRK Federacijos katalikiš
kų organizacijų atstovai ir rinkti še-
rininkų — „šimtininkų" tarybos ir 
valdybos nariai. Amerikos lietuviai 
katalikai gali ir turi didžiuotis Dai
nava 

Pranas Zaranka 
Livonia, MI 

LIETUVIŲ FONDAS - LIETUVYBĖS LAUŽELIŲ 
KURSTYTOJAS 

Prieš porą dienų Lietuvių fondo 
narius pasiekė stambus LF vokas su 
2007 metų LF Pelno skirstymo komi
teto ataskaita, narių apklausos lape
liu ir voku dėl papildomų įnašų į Lie
tuvių fondą. 

Labai gražiai išleistoje 2007 
metų LF Pelno skirstymo komiteto 
ataskaitoje išvardinta daugiau nei 
200 institucijų organizacijų, kurioms 
2007 m. LF paskyrė 600,000 dol. pa
gal jų prašymus finansinei paramai 
gauti Amerikoje, Kanadoje, Argen
tinoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Visos 
LF paramą gavusios institucijos, 
organizacijos ar asmenys yra lietuvy
bės išlaikymo laužai ir lauželiai, tu
rintys ir savo liepsną, kurią kiekvie
nais metais pakursto LF Pelno 
skirstymo komiteto finansinė para
ma. Be LF paramos užgestų arba 
prigestų jau 50 metų išeivijoje degan
tys didieji lietuvybės laužai — PLB, 
JAV LB, Lituanistinės mokyklos, 
šokių, dainų ir sporto šventės, visi 
lietuvybės išlaikymo centrai, mūsų 
archyvai ir spauda. Ne tik didieji 
laužai, bet ir visi kiti mažesni lauže
liai, kuriuos kas metai kursto LF, yra 
labai svarbūs mūsų lietuvybei 
išlaikyti išeivijoje. Tiesa LF Pelno 
skirstymo komitetas nėra pajėgus 
patenkinti visus prašymus, kurių kas 
metai būna dvigubai daugiau negu 
skirstoma pelno suma. 

Skaičiuojant septynis pasaulio 
stebuklus, reikėtų paskaičiuoti ir 
mūsų lietuviškus stebuklus. Jei Kovo 
11 d. laikysime pirmuoju lietuvišku 
stebuklu, tai antrasis stebuklas prik
lauso Lietuvių fondui — visiems jo 
statytojams, kurių dalis jau yra 
amžinybėje, kurių įnašai sudaro pen-

Būtų labai gerai, jeigu po nuo
traukomis surašytumėt žmonių var
dus bei pavardes. Skaitytojams įdo
mu, kas ten per žmonės — gal pažįs
tami, jų vaikai ar draugų anūkai. Tai 
istorinė informacija. Tačiau po nuo
traukomis pažymėta „Akimirka" — 
vienokia ar kitokia — skaitytojams 
nieko nereiškia. 

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė 
Parrish, FL 

Nors ir kaip stengiamės, kad visi 
nufotografuoti žmonės nuotraukoje 
būtų įvardyti, ne visada tai pavyksta. 
Dėl kelių priežasčių. Jei nuotraukos 
yra daromos didelių susibūrimų, pa
vyzdžiui, gegužinių, festivalių ar kon
certų, metu, net ir labai norint, ne 
visada pavyksta sužinoti į foto objek
tyvą pakliuvusių žmonių vardus ir 
pavardes. Tuo labiau, kad neretai nuot
raukos daromos netikėtai pamačius 
įdomią akimirką (sic!), o ne tvarkin
gai sustačius žmones į eilę. O jeigu 
dar ir straipsnį apie renginį norisi 
parašyti, turi rinktis: arba straipsnis 
su keliomis nuotraukomis, bet, deja, 
su užrašu ,^Akimirkos", arba geros 
nuotraukos su visų dalyvavusiųjų 

kiolikos milijonų dolerių kapitalą. 
Kad tas kapitalas neštų pelną, rei
kalingą lietuvybei išlaikyti ir laužams 
bei lauželiams kurstyti, prieš tai dar 
reikalingos profesionalios investicijas 
tvarkančios rankos. 

LF Pelno skirstymo ataskaitoje 
įspūdingai atrodo ir Specialios pas
kirties fondai, veikiantys Lietuvių 
fonde. Iš jų 2007 m. buvo skirta 
159,798 dol. 

Aprašyti 2007 m. LF pelno pa
skirstymą reikalingas atskiras straip
snis, tai, be abejo, atliks LF spaudos 
konferencijų dalyviai. Šiomis eilutė
mis tik noriu pabrėžti LF veiklos 
svarbą mūsų lietuvybei išlaikyti ir LF 
Pelno skirstymo komiteto reikšmę, 
kad dar ilgai būtų kurstomi lietuvy
bės laužai ir lauželiai išeivijoje. 

LF Pelno skirstymo komiteto 
pareigos yra vienos iš sunkiausių. 
Komiteto nariai per metus turi atlik
ti daug namų darbų, peržiūrėti visus 
prašymus ir jų dokumentaciją, pra
leisti daug valandų skirstymo posė
džiuose. Šias pareigas man teko eiti 
devynerius metus (1977-1986). Jų 
vertinimas yra labai sunkus, pačiam 
nedalyvavus LF Pelno paskirstymo 
komiteto posėdžiuose 2007 metais. 
Kas metai lietuvybės išlaikymo po
reikiai keičiasi ir jiems LF paramą 
nustatyti nuošimčiais nebūtų tikslu. 
Svarbu, kad LF Pelno skirstymo 
komiteto nariai turėtų platų akiratį, 
žinotų apie lietuviškų organizacijų 
veiklą ir jų pačių pastangas. Kad LF 
Pelno skirstymo darbu būtų visi 
patenkinti, tokios komisijos dar ne
buvo ir vargu, ar tokia gali būti. 

Bronius Juodelis 
Darien, IL 

pavardėmis, bet be straipsnio. 
O kaip pasielgti, jei fotografijoje 

esančių žmonių būryje vienas ar du 
žmonės nėra įvardyti? Ar jie neužsi
gaus, jei jie bus „apeiti" ir palaikyti 
anonimais? 

Ne vieną nuotrauką gauname ir 
iš telkiniuose gyvenančių bendradar
bių ir šiaip kartas nuo karto į 
,,Draugą" parašančių žmonių. Kar
tais nuotraukos mus pasiekia be taip 
reikalingų parašų po nuotraukomis. 
„Draugo" redakcijoje dirbantys tikrai 
visų Amerikoje gyvenančių lietuvių 
nepažįsta. Tad turime pasirinkimą: 
arba atgal nusiųsti nuotraukas ir 
laukti savaitę ar ir ilgiau atsakymo, 
arba verstis per galvą ir kažkaip nuo
traukas pavadinti. Gaila būtų pra
rasti ir medžiagą, ir nuotraukas. 

Todėl naudojamės proga ir pra
šome nuotraukų autorių prieš pa-
siunčiant jas į „Draugą" įsitikinti, jog 
nuotraukos turi parašus. Taip pat 
nurodyti, ar nuotraukas autoriams 
grąžinti ir jei taip, kokiu adresu. Savo 
ruožtu ir mes stengsimės, kad tokie 
užrašai, kaip „Akimirkos", lydėtų 
kuo mažiau nuotraukų „Drauge". 

Redakcija 

GERBIAMIEJI, 
Kaip smagu buvo viename di

deliame voke gauti visos savaitės 
„Draugo" numerius iš eilės, nepa
senusius, kaip būdavo anksčiau. 
Tikrai verta mokėti brangesnę pre
numeratą už šį patarnavimą. 

Su malonumu skaitau Juozo 

Gailos ,Apmąstymus...", Vytauto V 
Landsbergio išmintį, taip įdomų, net 
šiuos laikus primenantį, istorinį „Ke
lionės į Jeruzalę" aprašymą. Ačiū 
visiems(-oms). 

Birutė Prasauskienė 
Lomita, CA 

DAUGIAU APIE NAPOLEONĄ, LIETUVĄ BEI 
1807 METŲ TILŽĖS IMPERATORIŲ SUSITIKIMĄ 

Buvo įdomu skaityti „Drauge" 
Alekso Vitkaus straipsnius apie Na
poleoną ir Lietuvą — „Du šimtai me
tų nuo Tilžės sutarties". Tas jo apra
šytas susitikimas tarp Rusijos caro 
Aleksandro I ir imperatoriaus Napo
leono gal buvo pirmoji istorijoje tokio 
masto viršūnių, krašto valdovų (angį. 
summit) konferencija. Vėliau tokių 
buvo ir daugiau, pvz. Miuncheno 
konferencija 1938 metais ir, aišku, 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo susi
tikimai. Taip pat Vienos kongresas 
1814 metais, kur to meto nustatytos 
Europos valstybių ribos išsilaikė 100 
metų iki 1914 metų, kai prasidėjo 
Pirmasis pasaulinis karas. 

Tas Tilžės susitikimas vyko de
nyje, pastatyto Nemuno upės vidury 
ant keleto sujungtų medinių rąstų, 
ten buvo įrengta liuksusinė palapinė. 
Rusų kariuomenės daliniai stebėjo tą 
susitikimą iš šiaurinės Nemuno pu
sės, prancūzai — nuo pietų. Caras 
Aleksandras I gerai kalbėjo pancūziš-
kai, Napoleonas, pats kilęs iš Vidur
žemio jūros Korsikos salos, kalbėjo 
prancūziškai su stipriu itališku ak
centu. Abiejų valdovų palydovai pa
stebėjo, kad Rusijos caras kur kas 
geriau kalbėjo prancūziškai negu 
Prancūzijos imperatorius. Pasikalbė
jimai vyko labai malonioje ir širdin
goje atmosferoje. 

Vėliau Rusijos caras primygtinai 
reikalavo, kad ir Prūsijos karalius 
Friedrichas Wilhelmas, jo ankstyves
nis sąjungininkas, būtų iškviestas 
tiems pasitarimams. Aleksandras I 
labai gailėjosi Prūsijos karaliaus, 
kuris, prancūzams užėmus jo kara
lystę, atsidūrė nepavydėtinoje padėty. 
Jis pasitraukė iš Napoleono okupuoto 

Berlyno su karaliene Luiza ir laikinai 
apsigyveno pačiame šiaurrytiniame 
jo karalystės taške — Memel mieste
lyje, šiandieninėje Klaipėdoje. Caras 
Aleksandras I buvo geras moteriškos 
lyties žinovas, labai susižavėjęs ka
ralienės Luizos asmenybe, kuri buvo 
tikra gražuolė. Vis dėlto Prūsijos ka
ralius daug įtakos šioje konferencijo
je neturėjo. 

Vis dėlto Napoleonas n u t a r ė 
1812 metais paskelbti karą Aleksan
drui I. Jo „didžioji kar iuomenė" 
(pranc. Grand Armee) peržengė tuo
metinę Rusijos sieną ties Kaunu 1812 
metų birželio 24 dieną. Pats Napo
leonas stebėjo savo kariuomenės ju
dėjimą nuo nedidelės aukštumos, kai
riame Nemuno krante, maždaug pu-
siaukely tarp dabartinio geležinkelio 
tilto ir Jesios upelės. Kariuomenė žy
giavo trimis pontonų tiltais, kurie bu
vo pastatyti prancūzų kariuomenės 
inžinierių. Kiek atsimenu, pirmos ne
priklausomybės laikais, o gal ir dabar, 
toji aukštuma vietinių gyventojų 
buvo vadinama Napoleono kalneliu. 

Klaipėdos kraštas jau anksčiau 
priklausė Prūsijos karalystei. Po t re
čiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės pa
dalinimo 1795 metais į pietryčius 
Prūsijos-Rusijos valstybinė siena ėjo 
išilgai Nemuno upės. Kaunas buvo 
Rusijos pasienio miestas, Aleksotas, 
kaip ir visa Užnemunė-Suvalkija, 
priklausė Prūsijai, tuomet prancūzų 
okupuotai. 

Atsimenu, gal 1937-1938 metais 
mano gimnazijos istorijos mokytojas, 
didelis Napoleono šalininkas, nuvedė 
mus, vyresnių klasių mokinius, į tą 
kalnelį ir išaiškino istorinius faktus. 

Nukelta i 8 ps l . 



6 DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 29.d., trečiadienis 

MIESTO PANORAMA 

Tarp nutukusiųjų daugėja vaikų. 

24 proc. Illinois gyventojų — 
nutukę 

Šeši iš dešimties Illinois gyvento
jų turi viršsvorio ar yra nutukę. Net 
24 proc. valstijos žmonių Illinois ka
muoja nutukimas. Pagal šią statisti
ką valstija užima 25-ą vietą tarp 50 
JAV valstijų. Iš 15 valstijų, kuriose 
žmonės labiausiai nutukę, dešimt yra 
pietinėje dalyje. 

Pirmąją vietą pagal nutukusių 

žmonių skaičių užima Mississippi — 
net 30 proc. šios valstijos gyventojų 
sveria pavojingai per daug. Tuo tarpu 
mažiausiai apkūnių žmonių — Co-
lorado; tik 17.6 proc. 

Laikoma, kad žmogus turi virš
svorio tuomet, kai jo kūno masės in
deksas (ang. body mass index, BMI) 
yra 25-29.9. Nutukimas nustatomas 
tada, kai žmogaus BMI yra 30 ar dau
giau. BMI galima nusistatyti pagal 
nesudėtingą formulę, kurią galima 

rasti internete ar medicinos žurna
luose. 

Mokslininkai teigia, kad 2002 
amerikiečiai valgė 300 kalorijų per 
dieną daugiau nei 1985 m., vartojo 
daugiau karbonizuotų gėrimų ir val
gė mažiau daržovių. 

Medikams nerimą kelia tai, kad 
tarp nutukusiųjų daugėja vaikų. 

Visiškas Mėnulio užtemimas 

Ankstyvą antradienio rytą Čika
gos gyventojai galėjo stebėti visišką 
Mėnulio užtemimą, kuris prasidėjo 4 
vai. 52 min. ryto. Sis užtemimas buvo 
ilgiausiai trukęs per pastaruosius 
septynerius metus — jis tęsėsi net 
pusantros valandos. 

Iš pradžių pasikeitimą matyti 
buvo sunku, tačiau netrukus ėmė 
keistis Mėnulio spalva — iš pilkšvos 
jis virto ryškiai raudonu. Tai reiškia, 
kad Žemės šešėlis visiškai uždengė 
savo palydovą Mėnulį. 

O'Hare oro uoste — 20 kg 
kokaino 

Federaliniai pareigūnai pranešė, 
kad O'Hare oro uosto teritorijoje 
rasta 20 kilogramų kokaino, kurio 
vertė juodojoje rinkoje — 400,000 do

lerių. Narkotikai rasti TACA oro lini
jų bagaže. TACA yra Salvadoro avia
cijos bendrovė. Plastikiniai maišeliai 
su narkotikais buvo paslėpti bagažą 
vežiojančio automobilio tuščiavi
durės konstrukcijos detalės viduje. 

Narkotikai atiduoti Čikagos poli
cijos žinion, kol kas dėl nelegalių me
džiagų kontrabandos niekas nesulai
kytas, iškelta baudžiamoji byla. 

Diek Durbin pasiūlymai 
neranda atgarsio 

Illinois atstovaujantis demokra
tas senatorius Diek Durbin jau kurį 
laiką neduoda ramybės JAV Vartoji
mo produktų saugumo komisijai pra
šydamas, kad Ši sutiktų tikrinti į šalį 
įvežamus žaislus ir papuošalus. Pagal 
D. Durbin parengtą planą, ši komisi
ja tikrintų visų į šalį importuojamų 
žaislų pavyzdžius, jog įsitikintų, kad 
juose nėra pavojingo žmonių gyvybei 
švino. Tačiau kiekvieną kartą, kai 
senatorius kreipėsi į komisiją, gauda
vo neigiamą atsakymą. Anot šios 
įstaigos direktorės Nancy Nord, dėl 
didelio kiekio įvežamos užsieninės 
produkcijos agentūra neturi pakan
kamo kiekio darbuotojų, kad galėtų 
tikrinti visos importuojamos produk
cijos pavyzdžius. 

Lietuviams banditams prilygti 
nėra lengva 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) 
— Didžiosios Britanijos sostinės Lon
dono kriminaliniame žemėlapyje Lie
tuva užima svarbią vietą - pagal šia
me mieste įvykdytų nusikaltimų 
skaičių lietuviai užtikrintai lenkia ge
rokai didesnių valstybių atstovus. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", indai, kinai, turkai, pakistanie
čiai į policijos akiratį pakliūva ge
rokai rečiau nei lietuviai. 

Tai liudija oficiali nusikaltimų, 
įvykdytų Londone nuo 2007 metų 
pradžios iki birželio pabaigos, statis
tika, kurią paskelbė policija. 

Kaip pastebi dienraštis, lieka 
guostis nebent tiktai tuo, kad kol kas 
lietuviai toli atsilieka nuo kaimynų 
lenkų, kurie yra absoliutūs krimina
linių didmiesčio suvestinių čempio
nai. Pagal įvairių nusikaltimų, įvyk
dytų Londone per pirmuosius šešis 
šių metų mėnesius, skaičių lenkai 
ryškiai lenkia antroje vietoje likusius 
jamaikiečius. 

Nei latvių, nei estų šiame sąraše 
nėra. 

Londono policija paskelbė, kad 

per pirmąjį pusmetį Jungtinės Kara
lystės sostinėje areštuoti ir apkaltinti 
įvairiais nusikaltimais 106,678 asme
nys. Daugiau nei penktadalis jų - už
sienio valstybių atstovai. 

Tarp svetimšalių pirmaujantys 
lenkai įvykdė 2,310 nusikaltimų. 
Daugiausia vyrauja vagystės, preky
ba narkotikais, įsilaužimai, smurti
niai nusikaltimai, išprievartavimai. 

1,750 nusikaltimų įvykdę jamai-
kiečiai daugiausia prekiauja narko
tikais, plėšikauja, smurtauja, prievar
tauja. 

Trečiąją vietą šiame sąraše už
ima airiai. Atvykėliai iš šios šalies ne
daug atsilieka nuo jamaikiečių. Airių 
nusikaltėliai labiausiai mėgsta lauž
tis į butus. 

Po somaliečių, rumunų ir nige-
riečių šiame sąraše - Lietuvos pava
dinimas. Per pusmetį lietuviai Londo
ne įvykdė net 856 nusikaltimus. 

Jie dažniausiai verčiasi prekyba 
žmonėmis, smurtauja, sukčiauja, pa
dirbinėja dokumentus, platina narko
tikus, vagia. 

V. Aleknai nepavyko iškovoti medalio 
Osaka, rugpjūčio 28 d. (ELTA) 

— Lietuvos disko metikui Virgilijui 
Aleknai nepavyko antrąkart apginti 
pasaulio čempiono titulo. 35-erių me
tų vilnietis Japonijos mieste Osakoje 
vykstančiame 11-ajame pasaulio 
lengvosios atletikos čempionate an
tradienį užėmė ketvirtąją vietą. Du
kart olimpinis ir dukart pasaulio 
čempionas geriausiu — trečiuoju — 
savo bandymu diską nusviedė 65 m 
24 cm. 

Tai buvo pirmoji Lietuvos leng
vaatlečio nesėkmė oficialiose varžy
bose po 37 pergalių iš eilės. 

Pirmuoju mėginimu lietuvis dis
ką nusviedė 63 m 68 cm, ketvirtuoju 
— 64 m 86 cm, šeštuoju — 63 m 75 
cm, o antrasis ir penktasis bandymai 
nebuvo įskaityti. 

Aukso medalį pelnė 28-erių metų 
estas Gerd Kanter, trečiuoju bandy
mu diską nusviedęs 68 m 94 cm. 

Sidabro medalį pelnė 22-ejų me
tų vokietis Robert Harting — 66 m 
68 m. Trečias liko 26-erių metų olan
das Rutger Smith — 66 m 42 cm. 

V Alekna kvalifikacijos varžybo
se, kuriose dalyvavo 29 sportininkai, 
buvo trečias. Jis sekmadienį diską 
trečiuoju bandymu nusviedė 66 m 54 
cm. 

Iš Kupiškio rajono kilęs V Alek
na pasaulio pirmenybių prizininku 
yra tapęs keturis kartus. 1997 ir 2001 
metų planetos čempionatuose Virgi
lijus pelnė sidabro medalius, o pirmą 
kartą pasaulio čempionu tapo 2003 
metais Paryžiuje. 2005 metais Hel
sinkyje vykusiose planetos pirmeny
bėse jam pavyko apginti nugalėjo ti
tulą. 

Iš Lietuvos disko metiko Virgili
jaus Aleknos pasaulio čempiono titu
lą atėmęs estas Gerd Kanter negai
lėjo pagyrų lietuviui. „Virgilijus yra 
geriausias visų laikų disko metikas ir 
anksčiau jis mane daugkart įkvėpė. 
Olimpinėse žaidynėse jį bus sunku 
vėl įveikti", — po pergalės kalbėjo G. 
Kanter. 

Buvo tikimasi, kad kova tarp 
dviejų Baltijos valstybių atletų per
žengs 70 metrų ribą. 

Prezidento parama premjerui išgaravo 
Atkelta iš 1 psl. 
tegul bando kažko paieškoti", — pre
zidento žodžius prisiminė jo patarė
jas. 

Valstybės vadovas pritarė ir tam, 
kad į komisijos sudėtį būtų įtrauktas 
Prezidentūros atstovas — V Adam
kaus patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Mindaugas Ladiga. 

Vėliau gavus išsamesnės infor
macijos, darbo grupės veiklos princi
pai V Adamkų gerokai nustebino ir 
papiktino. Prezidentūra atšaukė M. 
Ladigą iš komisijos. 

Dėl tokios padėties L. Bielinis 
įžvelgė ir G. Kirkilo, ir V Adamkaus 
kaltę. Pasak patarėjo, premjeras tu

rėjo detaliau papasakoti apie stei
giamą darbo grupę, o prezidentas — 
daugiau apie ją išsiklausinėti. Tačiau 
V Adamkaus patarėjas tikino, kad iš
siskyrusios nuomonės — jokiu būdu 
ne aukščiausių šalies vyrų konfliktas, 
o tiesiog nesusikalbėjimas. 

Prieš dešimt dienų G. Kirkilas 
sudarė specialią darbo grupę, kuriai 
pavesta ištirti V Pociūno mirties ap
linkybes. Premjero nuomone, ši dar
bo grupė turėtų atsakyti į visuomenei 
rūpimus jautrius V Pociūno bylos 
klausimus. 

G. Kirkilo sudaryta komisija jau 
sulaukė nevienareikšmiškų teisinin
kų bei politikų nuomonių. 

V Aiekna. nii-viede^ diską 65 m 2A c-m. pasaulio , -i>m pionat o a KO kotv;rta-
K PA KITA . •-
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais} 

Praėjus 10 metų po Diana žūties 
svarstomos sąmokslo teorijos 

Memorialas princesei Diana virš tunelio Paryžiuje 

Londonas, rugpjūčio 28 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Du didelio masto 
tyrimus atlikusi prancūzų ir britų po
licija priėjo prie vieningos nuomonės, 
kad Wales princesės Diana žūtis per 
automobilio katastrofą Paryžiuje bu
vo nelaimingas atsitikimas. 

Tačiau ir praėjus dešimčiai metų 
po šio įvykio nemažai žmonių tebėra 
įsitikinę, kad princesė tapo šiurpaus 
sąmokslo auka. 

Sąmokslo teorijų kūrėjai tarp pa
grindinių įtariamųjų dėl Diana mir
ties dažniausiai mini britų karališ
kąją šeimą, kuri buvo nepatenkinta 
tuo, jog princesė rengėsi ištekėti už 
savo mylimojo musulmono Dodi al-
Fayed, arba ginklų prekeivius, ku
riuos esą galėjo papiktinti jos pritari
mas sausumos minų uždraudimui. 

„Jie tapo šiurpaus sąmokslo, ku
rį parengė žmonės, nenorėję, kad 
princesė ištekėtų už mano sūnaus, ir 
bijoję to, ką ji gali pasakyti ar padary
ti, aukomis", — sakė Dodi tėvas Mo-
hamed, kuris neabejoja, kad jo sūnus 
ir Diana buvo nužudyti. 

Tačiau esama ir išties keistų hi
potezių. 

Remiantis viena jų, Dianą nužu
dė „haujos pasaulio tvarkos" sie
kiančios slaptos ir galingos organiza
cijos vadovai, kad ji neištekėtų už bu
vusio JAV prezidento Bill Clinton. 

Kitos hipotezės apie princesės 
mirtį autoriai tvirtina, kad jos nužu
dymas buvo satanistų ritualo dalis. 

Netgi tikima, kad Diana tik imi
tavo savo žūtį ir tebėra gyva. 

Alasdair Spark iš Didžiosios Bri
tanijos Winchester universiteto 
Konspiracijos kultūros centro sakė, 
jog abejonės oficialia Wales princesės 
žūties versija atspindi plačiai paplitu
sį įsitikinimą, kad valdžia visuomet 
sąmoningai klaidina visuomenę. 

„Viso to esmė yra nepalenkiamas 
įsitikinimas, kad mums visuomet me
luoja, kad jokia vyriausybė niekada 
nesako tiesos", — sakė A. Spark. 

„Žmonės tiki sąmokslo teori
jomis taip pat, kaip tiki per televiziją 
rodoma reklama. Tai labai paprastas 
įsitikinimas, kartais labiau ne įsiti
kinimas, o paprasčiausias atsisaky
mas netikėti. Tačiau žmonės pasi
rengę galvoti, kad tai gali būti tiesa", 
— sakė jis. 

Vienas stipriausių sąmokslo teo
rijų kūrėjų kozirių yra dėmesys iki 
šiol neatsakytiems klausimams, ne

reikšmingoms detalėms, kurios pa
verčiamos vieną ar kitą hipotezę pa
grindžiančiais argumentais. 

Diana atveju daug prielaidų buvo 
padaryta apie nerastą baltą automo
bilį „Fiat Uno", kuris, kaip teigiama 
policijos ataskaitose, susidūrė su 
princesės automobiliu prieš tragišką 
avariją Paryžiaus tunelyje. 

„Jei leisitės į pokalbį su sąmoks
lo teorijų kūrėjais, labai greitai jie 
pradės jums nuodugniai kalbėti apie 
faktus ir detales, — sakė A. Spark. — 
Tačiau labai dažnai tai iš tiesų tėra 
nereikšmingi, pr ieštar ingi faktai. 
Kur yra baltas 'Fiat Uno'? Dažnai 
linkstama išpūsti tokius dalykus, kal
bėti apie dėlionės dalį, kur i netinka. 
Apie tai galima prisigalvoti įvairiau
sių fantazijų". 

Pasak A. Spark, internetas taip 
pat atliko labai svarbų vaidmenį plin
tant įvairioms sąmokslo teorijoms 
apie Diana žūtį. Pirmosios hipotezės 
apie tai, kad princesė galėjo tapti są
mokslo auka, internete pasirodė iš 
karto po jos mirties. 

Jis pabrėžė, kad valdžia nedaug 
ką gali padaryti, kad įtikintų įvairio
mis sąmokslo teorijomis tikinčius 
žmones pakeisti savo nuomonę. 

Policija paskelbė 832 puslapių ty
rimo ataskaitą, tačiau skeptikai ir to
liau abejoja oficialia Dianos žūties 
versija. 

Dr. Karen Dougl iš Didžiosios 
Britanijos Kento universiteto atliko 
mokslinį tyrimą, siekdama išsiaiškin
ti, kaip žmones paveikė įvairios teori
jos apie Diana mirtį. 

Ji nustatė, kad žmonėms, supa
žindintiems su sąmokslo teorijomis 
apie princesės žūtį, turėjo įtakos tai, 
kas jiems buvo pasakyta, kai jie buvo 
paprašyti įvertinti, kiek sutinka su 
tokiais teiginiais kaip, pavyzdžiui, 
tai, kad „Diana nužudė britų slaptų
jų tarnybų agentai". 

Tyrimas taip pat atskleidė, jog 
šie žmonės netgi nesuvokė, kad jų 
vertinimas buvo paveiktas. 

Pasak A. Spark, klausimai ir abe
jonės dėl princesės Diana mirties ap
linkybių atskleidžia daugiau faktų ne 
apie pačią katastrofą, o apie britų 
visuomenę. 

„Tokia šiandien yra Britanija, 
kai žmonės po karo Irake beveik ne
betiki vyriausybe", — sakė moksli
ninkas A. Spark. 

EUROPA 

ATĖNAI 
Graikija antradienį jau penktą 

dieną kovojo su miškų gaisrais, o po
licija aiškinasi, a r tikrai daugiau kaip 
60 žmonių gyvybių pareikalavę gais
rai buvo sukelti tyčia. Pervargusiems 
graikų ugniagesiams į pagalbą atsku
b a vis daugiau užsienio lėktuvų ir 
sraigtasparnių, iš kurių galima pilti 
vandenį ant degančių miškų. Ugnia
gesiai sako, kad daugelyje labiausiai 
nukentėjusio pietinio Peloponeso pu
siasalio vietų vis dar siaučia liepsnos, 
nors greta esantiems kaimams šiuo 
metu pavojus negresia. Nuo penkta
dienio gaisrai pareikalavo mažiausiai 
63 žmonių gyvybių. 

HELSINKIS 
Praėjus 21 metams nuo Černo

bylio atominės elektrinės katastro
fos, žuvis ir grybai kai kuriose Suo
mijos dalyse yra vis dar apnuodyti ra
dioaktyviomis medžiagomis, pirma
dienį pranešė Suomijos valdžios ats
tovai. Cesio-137 koncentracija viršijo 
E S nustatytą maksimalų leistiną lygį 
daugiau nei pusėje ištirtų grybų ir 20 
proc. žuvies. Suomijos valdžia pata
ria vartotojams ežerų žuvis valgyti 
ne dažniau kaip vieną ar du kartus 
per mėnesį. 

HAGA 
Olandijos užsienio reikalų minis

t ras Maxime Verhagen antradienį pa
reiškė nuomonę, kad Belgrado ir 
Prištinos kompromisas padalyti Ko-
sovą būtų priimtinas ginčo dėl šios 
Serbijos provincijos būsimojo statuso 
sprendimas. „Jei abi šalys su tuo su
tiks ir jei tai įvykdomas sprendimas, 
tada padalijimas man yra priimtinas, 
bet tik globojant Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Tarybai", — sakė M. 
Verhagen, kuris su dviejų dienų vi
zitu lankosi Serbijoje ir Kosove. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Idaho atstovaujantis respubli

konų senatorius patvirtino, kad šį 

ATLANTIC 

mėnesį padarė kaltės pripažinimo pa
reiškimą dėl kaltinimo chuliganišku 
elgesiu, kuris jam buvo pateiktas dėl 
birželį įvykusio incidento vyrų tua
lete viename Minnesota oro uoste. 
Senatorių Larry Craig tarptautinio 
oro uosto vyrų tualete areštavo civi
liais drabužiais vilkėjęs policijos pa
reigūnas, kuris tikrino skundus dėl 
nepadoraus elgesio. 

AZIJA 

TOKIJAS 
1937 metų rugpjūčio 28 dieną 

įsteigta Japonijos automobilių įmonė 
„Toyota Motor" antradienį šventė sa
vo 70-ąjį gimtadienį. 1933 metais ma
šinų gamybos įmonėje „Toyoda Au
tomatic Loom" buvo įkurtas naujas 
padalinys, kuris turėjo sutelkti dė
mesį į automobilių gamybą. Padali
niui vadovavo Kiichiro Toyoda, vy
riausiasis įmonės steigėjo Sakichi 
Toyoda sūnus. Nors įmonės steigėjų 
pavardė — Toyoda, automobilių ga
mybos įmonės pavadinimas buvo pa
keistas į „Toyota". Pirma, įmonės 
steigėjai atskyrė šeimą ir profesinę 
veiklą. Antra, naują pavadinimą yra 
lengvai ištarti. Trečia priežastis gana 
įdomi — „Toyota" užrašas japonų 
kalba laikomas laimingesnių negu 
„Toyoda". Žodis „Toyota" japonų 
kalba sudarytas iš aštuonių simbolių, 
o skaičius 8 Japonijoje laikomas lai
mingu. 

SEULAS 
Afganistano talibai antradienį 

sutiko paleisti 19 įkaitų iš Pietų Ko
rėjos, pranešė Pietų Korėjos prezi
dento tarnyba. Talibanas sutiko pa
leisti įkaitus, kai Pietų Korėja paža
dėjo sustabdyti religinę veiklą Afga
nistane ir iki šių metų pabaigos iš
vesti savo karius, teigė Prezidentūros 
atstovas spaudai Cheon Ho-Seon. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio kareivio Gilad Shalit, 

kurį pernai pagrobė Gazos ruožo ko
votojai, šeima dar vieną nelaisvėje 
atėjusią jo gimimo dieną antradienį 
per mitingą Tel Avive paminėjo di
džiuliu tortu su žvakutėmis. G. Sha
lit, kuriam suėjo 21 metai, 2006-ųjų 
birželį pagrobė Izraelio sieną perėję 
palestiniečių kovotojai. 

1-800-7?S-SEND 
www*3tiantJcexpfesscorpxom 
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Krovimu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu, gabenimas 
'ektuvu i visas pasaulio šalis. 

AirFr&ghty 
Autom oDiiiu pirkimas bei 

Į santimas \ visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sniall Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvi,oje 
Estijoje, Baltarusijoje be« Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, lt 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Te/. ? 800-77S-736J 
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SAMARKANDUI 
2750 METU 

Praėjusį savaitgalį Samarkande 
prasidėjo muzikos, šokio ir šviesos 
šventė. XIV amžiuje Tamerlano im
perijos sostine tapęs miestas šventė 
savo 2750 jubiliejų. 

„Kai pasakome: 'Samarkandas', 
įsivaizduojame gražų ir didingą 
miestą, kuris pakeri kiekvieno žmo
gaus sielą... Tai miestas, kurį kartą 
pamatęs, kiekvienas nori sugrįžti 
vėl", — keturiems šimtams Uzbe
kistano pareigūnų, diplomatų ir 
UNESCO atstovų sakė Uzbekistano 
prezidentas Islam Karimov. 

Į UNESCO Pasaulio paveldo 
objektų sąrašą miestas buvo įtrauk
tas 2001 metais. 

„Samarkandas teisėtai yra šalia 
tokių senovės civilizacijų kaip Roma, 
Atėnai ir Babilonas", — sakė I. Ka
rimov. 

1969 metais miestas šventė 2500-
ąjį gimtadienį. Kai archeologai sura

do senovinius įrašus, paaiškėjo, jog jis 
yra daug senesnis, nei buvo iki tol 
manyta. 

Dalis šventės skirta Tamerlan, 
XIV a. karvedžiui, kuriam valdant 
esamos imperijos ribos buvo išplėstos 
nuo dabartinių Irako sienų iki pat 
Kinijos. 

Atšvęsti pareigūnai susirinko 
Registan aikštėje, kuri laikoma viena 
gražiausių aikščių pasaulyje. Tai 
vienintelė pasaulyje aikštė, kurią iš 
trijų pusių juosia Korano mokyklos. 

Tačiau šventė nebuvo atvira 
visuomenei. Šalia uždarytų parduo
tuvių buvo matyti milicijos pareigū
nai, kuriuos I. Karimov pasitelkė 
saugumui užtikrinti. 

Vakarų valstybės I. Karimov val
dymą laiko autoritariniu, ypač po 
2005 metais Andižano mieste vyku
sių protestų kruvino numalšinimo. 

Pagal BNS 

00 
DAUGIAU APIE NAPOLEONĄ-

Atkelta iš 5 psl. 
Jis su savimi turėjo Prancūzijoje 

išleistą knygą, kur viename paveiksle 
tie trys tiltai, žiūrint iš to kalno vir
šūnės, pilni žygiuojančios kariuo
menės, buvo gražiai atvaizduoti. Tie 
trys tiltai vedė į dešinįjį Nemuno 
krantą, kur vėliau įsikūrė Kauno 
priemiestis Šančiai, šiandien Kauno 
miesto dalis. 

Čia gal ne pro šalį pastebėti, kad 
129 metų vėliau beveik tą pačią dieną 
birželio mėnesį ir beveik toje pačioje 
vietoje kita kariuomenė, vadovauja

ma kito megalomanijos apimto as
mens (nors anaiptol nenoriu sulygin
ti Napoleono su Hitleriu), irgi su 
dideliu pasitikėjimu persikėlė per 
Nemuną ir žygiavo į rytus — su tuo 
pačiu galutiniu rezultatu. 

Galima pridurti, jog nei Napo
leonas, nei Hitleris per daug nesi
sielojo dėl Lietuvos ir jos gyventojų 
likimo. Istorija kai kada turi prigimtį 
pasikartoti. 

Nicholas I. Gemell 
Crystal Lake, IL 

SENSTANČIŲJŲ REIKALAIS 
Šio krašto prekybos varžybose 

būtina pagyvenusiems žmonėms, 
prieš perkant pagalbos priemones, 
užklausti kelias krautuves dėl kainų. 
To neatlikus, garantuotai permokė
site, ir nemažai. 

Štai gyvas pavyzdys. Neįgaliajam 
ratukais stumiama kėdė (vvalker) su 
sėdyne, stabdžiais ir krepšiu po 75 
proc. valstybės patvirtintos paramos 
apmokėjimo vienoje tokių priemonių 
parduotuvėje kainuoja 104.00 dol. 

plius 43.00 dol. už specialų krepšį. 
Kitoje parduotuvėje — „Shoppers 
Home Healthcare", Kanadoje — ji 
kainuoja 104.00 dol. jau su tokiu kė
dei specialiu krepšiu. Tai yra 40 proc. 
pigiau (po 75 proc. paramos). 

Pirkėjau, būk atsargus. Net 
romėnai tai gerai žinojo — CAVEAT 
EMPTOR! 

Edmundas Petrauskas 
London, Canada 

HIBRIDAS „BIELARUSIJA" 
Lietuvių fondui remiant, JAV LB 

Kultūros taryba išleido 12 puslapių 
Juozo Vaišnio redaguotą biuletenį 
„Dabartinė lietuvių kalbos rašyba". 

Jame yra didžiulis svetimų tik
rinių vardų sąrašas, kurį sudaro net 
192 terminai. 

v 

Cia redaktorius J. Vaišnys stro
piai apžvelgė viso pasaulio šalis, bet... 

ignoravo mūsų artimo kaimyno var
dą Gudija, Gudas, Gudė, Bielarusija, 
Baltarusija. 

Kalbininkas prof. dr. Antanas 
Klimas atmeta hibridus ir pataria 
mums likti prie senojo termino Gu
dija! 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
„Draugo" rugpjūčio 1 d. (nr.148) „Nedera iš nesusivokimo kilninti 

numeryje išspausdinto Edmundo Si- niekšybę", 
manaičio straipsnio antraštė turi būti Redakcija 

:,:':,::v'xV 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
GREIT PARDUODA 

T — ^ First Landmark Realty 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„sliingle" stogai; cementas, 

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

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagc f ar priemiesčiuose 
• Grerta<. >r '^a/iningas patarnavimas 
• Nuca .%b>u .Kai- iav imjs - c ' t u 
• TarDininkaujarrr gaunant paskolą 
. P r.« <,: r . >- k a rr ; " ^ <-.' a ' d a 

ĮVAIRUS 

* Energinga moteris, turinti patir
ties, atliekanti masažg, vairuojanti, 
ieško kompanįonės darbo. Gal i gy
venti kartu. Tel. 630-518-1072. 

* Moteris prižiūri vaikus savo 
namuose Orland Park rajone. Tel. 773-
704-3755. 

* Moteris ieško darbo seneliui 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-
691 -8650. 

* Ieškau kambar iokės /o kartu 
nuomotis 3 mieg. namq Napervil le 
rajone. Tel. 312-819-1683. 

* Ieškau kambariokės kartu nuo
motis 2 mieg. butq Lemonte. Tel. 708-
228-8003. 
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aip KGB kovojo prieš 
lietuvius, 

Nr.4 

Tobulinama ir literatūros siunti
mo į Lietuvos TSR taktika. Apie 
500,000 respublikos gyventojų susi
rašinėja su giminaičiais užsienyje. 
Tarybinėms įstaigoms ir piliečiams 
ateina daug knygų, žurnalų, laik
raščių ir kitų ideologiškai kenksmin
go turinio leidinių, kurių visų net 
Lietuvos KGB nespėjo konfiskuoti. 
Vaigauskas skundžiasi, kad išoriškai 
nekaltuose asmeniniuose laiškuose 
vis giriamas amerikietiškas gyveni
mo būdas, pateikiama informacija 
apie lietuvių reakcinės emigracijos 
kovą už „lietuvių liaudies nacionali
nius interesus". Ypač aktyviai pašto 
kanalu naudojasi „Santara-Šviesa", 
kuri kenksmingą literatūrą siunčia 
meninės inteligentijos darbuotojams, 
spaudoje kritikuotiems už idėjines 
klaidas ar nusižengimus. 

Norėdami paveikti tarybinius 
piliečius, lietuvių emigracijos vadei
vos stengiasi panaudoti tarpvalsty
binius turistinius, mokslinius, kul
tūrinius ir sportinius mainus bei pri
vačias tarybinių piliečių keliones į 
užsienį. Jiems kartais siūloma atsi
sakyti grįžti į TSRS. Vis dažniau at
važiuoja emigracinių nacionalistinių 
organizacijų vadeivos, kurie dirba 
tarp savo giminaičių ir pažįstamų, 
ieško apolitiškų ar priešiškai nusitei
kusių asmenų, ypač praeityje baustų 
už valstybinius nusikaltimus, ragina 
juos emigruoti ar pradėti priešišką 
ardomąją veiklą šalies viduje. 

Tokių asmenų rėmimas yra ypač 
ryškus BALFo veikloje. Šios organi
zacijos vadeivos ir aktyvistai siunčia 
emisarus į respubliką, siekdami iš
aiškinti praeityje represuotus ir prie
šiškai nusiteikusius nacionalistus, 
kad būtų galima juos skatinti tęsti 
priešišką veiklą suteikiant materia
linę ir moralinę pagalbą. Vertybių, 
atsiųstų iš užsienio neva darbininkų 
ar tarnautojų vardu, gavimas sukelia 
jų gavėjams ir aplinkiniams apgau
lingą įspūdį apie gyvenimo kapita
listinėse šalyse sąlygas, sukelia mies
čioniškai nusiteikusiems asmenims 
klaidingą požiūrį į tikrovę, skatina 
norą išvažiuoti į užsienį. 

Ardomosios nacionalistų veiklos 
taktikai yra būdinga organizuoti 
triukšmingas antitarybines kampani
jas, neva ginant TSRS nuteistuosius 
elementus. Buržuazinės Lietuvos 
„nepriklausomybės" dienos proga 
yra skleidžiamas visoks melas apie 
trūkumus, kurie neva būdingi tary
binei tikrovei. 

KGB kova prieš 
nacionalistus emigrantus 

Lietuvių buržuazinių nacionalis
tų antitarybinių organizacijų sieki
mas kovoti prieš TSRS primygtinai 
reikalauja suvienyti visus TSRS KGB 
kontražvalgybinius organus kovai su 
užsienio nacionalistinėmis organi
zacijomis, derinti ir koordinuoti 
veiksmus sustabdant jų ardomąją 
veiklą. Šio uždavinio įgyvendinimas 
pirmiausiai numato: 

1) diskredituoti tarptautinės 
visuomenės akyse lietuvių emigranti
nių centrų pastangas atstovauti 
„Lietuvos valstybei" ir kalbėti visos 

lietuvių tautos vardu. 
2) demaskuoti minėtus centrus 

prieš lietuvių emigraciją kaip imperi
alistinių valstybių spectarnybų tar
nus, siekiančius aštrinti tarptautinį 
įtempimą. 

3) dalyvauti kontrpropagan
dinėse lietuvių emigracijos priemonė
se supažindinti ją su Tarybų Lietuvos 
laimėjimais ir pasiekimais. 

4) skatinti progresyvios lietuvių 
emigracijos dalies organizacinę ir 
spaudos veiklą. 

5) patikimai atskirti respublikos 
gyventojus nuo nacionalistinės ardo
mosios veiklos. 

Tiems tikslams pasiekti kovoje 
prieš užsienio nacionalistines ir kle
rikalines organizacijas KGB sėkmin
gai naudoja praktikoje pasiteisinu
sius šiuos tris metodus; 

1) agentūrinis įsiskverbimas į 
lietuvių buržuazinių nacionalistų 
emigrantines formuotes. 

2) emigrantinių organizacijų ry
šių kanalų su jų vienminčiais respub
likoje perėmimas ir panaudojimas 
(operatyviniai žaidimai). 

3) atskirų lietuvių buržuazinių 
nacionalistų emigracinių organizaci
jų kompromitavimas ir išardymas. 

Agentūrinis įsiskverbimas tary
binei kontražvalgybai sudaro sąlygas 
puolimui, garantuoja pastovią ver
tingą informaciją. Tai gal pati svar
biausia sėkmingos kovos sąlyga. Toks 
metodas buvo dažnai naudotas, kaip 
pavyzdį Vaigauskas nurodo buvusį 
įsiskverbimą į VLIKą, kai jo užma
čios ir ketinimai buvo KGB žinomi 
iki paskutinių šios organizacijos eg
zistavimo dienų. Praktika parodė ne 
vieną kartą, kad asmeniniai kontak
tai vystosi gerai su tais emigrantais, 
kurie suinteresuoti gauti kokios nors 
naudos, turi artimų giminių ar 
draugų TSRS teritorijoje, su kuriais 
palaiko ryšius. 

Dažniausiai asmeninius kontak
tus su emigrantais Lietuvos TSR 
KGB darbuotojai užmegzdavo apsi
metę Mokslų Akademijos moksliniais 
bendradarbiais, nagrinėjančiais emi
gracijos problemas, arba bandydavo 
susieiti su prie Vilniaus V Kapsuko 
vardo universiteto esančių lituanis
tikos kursų emigrantų jaunimu. To
kie jaunuoliai, išauklėti tradicine li
beralia buržuazine dvasia, paprastai 
buvo ryškių nacionalistinių pažiūrų 
ir gerai žinojo Lietuvos istoriją. Šios 
aplinkybės reikalavo, kad operatyvi
nis darbuotojas, be aukšto politinio ir 
socialinio pasiruošimo, turėtų gilių 
žinių iš kultūros, meno, literatūros, 
respublikos ir emigracijos sričių. 
Kaip pavyzdį Vaigauskas mini agentą 
Vailokaitį, buržuazinės santvarkos 
metais turėjusį plačius ryšius aukš
tose valstybinio aparato sferose. 

Kitas efektyvus KGB kovos me
todas yra emigrantinių organizacijų 
ir jų vienminčių respublikos teritori
joje ryšių kanalų perėmimas. Šis 
metodas leidžia: 

1) atskleisti priešininko kenkėjiš
kus siekimus; 

2) siųsti priešininkui dezinfor
maciją; 

3) pakišti priešui KGB agentus; 
Bus daugiau. 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS UCŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TOM DAUAS PRUNSKIS, MD 

VKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-S822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys danus už prienamą namą. 
Susitanmui kafceti angliškai arba letuvukaL 
4647 W . 103 St , Oak Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sufte 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

Pokalbis su JAV LB tarybos pirmininke 
Danguole Navickiene 

Atkelta iš 4 psl. 
Siūlyčiau joms pagyvinti tar

pusavio bendravimą elektroniniu bū
du. Nereikėtų suvažiavimų, nerei
kėtų atstovų. Yra visokių galimybių, 
pvz., galima pakeisti įstatus taip, kad 
vienas iš apylinkių pirmininkų galėtų 
apsiimti būti apygardos pirmininku 
vieneriems metams, jo sekretorius 
sekretoriautų apygardai. Tokiu būdu 
išsivystytų daug glaudesni santykiai 
tarp apylinkių. Toks vieningumas 
pagyvintų veiklą. 

O apylinkės veikia kaip sugeba. 
Vienos veikia griežtai laikantis įsta
tų, kitos daugiau kaip lietuviškas 
klubas. Vienos mažėja, kitos didėja. 
Tai natūrali evoliucija, istoriškai 
susijusi su migracija. Kur apylinkės 
bus ateityje, priklausys nuo trečios 
bangos imigrantų. Taip mirs vienos 
apylinkės, atsiras kitos. Esu įsitiki
nus, kad kai trečiabangiai giliau įleis 
šaknis į Ameriką, jie plėtos Bend
ruomenę kartu su antrabangių pali
kuonimis pagal to laiko filosofiją. Tos 
filosofijos negalime pranašauti. Ga
lime šiuo laiku tik rūpintis Bendruo
menės principų išlaikymu ir stengtis 
juos perduoti ateities kartoms. 

- Kokius naujus projektus 
planuojate pateikti Tarybai įgy
vendinti? 

- Anksčiau minėtas strateginės 
veiklos išvystymas yra aukštas prio
ritetas. Reikia mėginti numatyti atei
ties kartų padėtį, jų unikalias proble
mas, reikalavimus. JAV LB kūrėjai 

statė veiklos pamatus pagal tų dienų 
padėtį. Kaip keičiasi mūsų bendruo
menė, taip turėtų vystytis ir Bend
ruomenė. Reikia tvirtinti pamatus ir 
statyti tokią JAV LB, kuri ir ateityje 
pajėgs mus jungti po mūsų neišdildo
mais principais - išlaikymu lietuvy
bės ir glaudžių santykių puoselėjimu 
su Lietuva. 

- Ar prezidiumas stebi LB 
Krašto valdybos veiklą t ik iš 
tolo, ar vyksta artimas ir darnus 
bendradarbiavimas? 

- Kaip anksčiau minėjau, šis pre
zidiumas nesibaido veiklaus įsijungi
mo į darbo komitetus paskatinti įgy
vendinimą Tarybos rezoliucijų ir 
Krašto valdybos apsiimtos veiklos 
įgyvendinimą. 

Santykiai su krašto pirmininku 
darnūs, bet galėtumėme dažniau 
pasikalbėti ar susirašinėti. Kaip ir 
artimose šeimose, daugiausia ir išsa
miausiai pasikalbama per krizes ir 
nelaimes. Iki šiol labai sutikome dėl 
visų kritiškų klausimų. Tikiuosi, kad 
ateityje dar artimiau bendraujant, 
būsime veiksmingesni ir efektyvesni. 

- Ką norėtumėte palinkėti 
šiai ateinančiai JAV LB tarybos 
sesijai? 

- Linkiu visiems tarybos nariams 
atsivežti pirmosios sesijos entuziaz
mą ir draugiškumą kartu su šiais me
tais įsigyta išmintimi ir žiniomis. Ir 
nepamiršti nešiojamų kompiuterių! 

Kalbino Marija Remienė 

MARGUTIS II 
MARGUTIS 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga Iš WCEV s to t ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

http://www.illinoispain.com
http://www.wcev1450.com
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a CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
LIETUVIAI IŠLYDĖJO 

KUN. DR. KĘSTUTĮ TRIMAKĄ 

Buckingham fontanas - Čikagos simbolis. 

ČIKAGOS SIMBOLIS 
ATŠVENTĖ 80-ĄJi 

GIMTADIENĮ 
LAIMA APANAVICIENE 

Važiuojant pro Čikagos miesto 
centrą Lake Shore Dr. gatve į Šiaurę 
kairėje kelio pusėje matyti fontanas, 
kuris karštą vasaros dieną meta 
didžiulę vandens srovę aukštyn. 
Krisdami- žemyn vandens purslai 
saulėje nusidažo įvairiomis vaivo
rykštės spalvomis. Tai Buckingham 
fontanas - vienas iš Čikagos simbo-
lių,esantis Grant Park. 

Šiemet sukako 80 metų, kai šis 
fontanas savo grožiu džiugina čika-
giečius ir miesto svečius. Fontano 
architektas Edward H. Bennett 
„perkėlė" Latona fontaną Versalyje, 
netoli Paryžiaus į Čikagą. Čikagie-
tiškas fontanas yra tiksli fontano 
Versalyje kopija, tik dukart didesnis. 
Sumanymas - į keturių jūros arklių 
kinkinį įkinkytas Michigan ežeras. O 
keturi jūros arkliai - tai ežerą sie
kiančios valstijos - Wisconsin, Illi
nois, Indiana ir Michigan. Bronzinių 
jūros arklių skulptūrų autorius -
Marcei Francois Loyau. Fontanas 
padarytas iš Georgia atvežto rožinio 
granito. Jis traukia ne tik savo dy
džiu, dekoratyvinėmis detalėmis, bet 
ir savo techniniais įrenginiais. 

Fontanas buvo atidarytas 1927 
metais gegužės 26 d. Tų pačių metų 
1927 m. rugpjūčio 26 d. Kate Bu
ckingham savo brolio Clarence Bu
ckingham atminimui padovanojo fon
taną miestui. Tai davė pradžią ir is
toriniam Route 66 keliui, kuris drie
kiasi nuo Čikagos iki Los Angeles. 

K. Buckingham ne tik padovano
jo šį fontaną čikagiečiams, bet ir įkū
rė 300,000 dol. kredito fondą, kad 

miesto gyventojams niekada nereikė
tų ieškoti lėšų fontano išlaikymui ir 
remontui. . 

Nuo balandžio 1 iki lapkričio 1 d. 
fontanas kasdien pratrūksta vande
niu kas 20 minučių, pradedant 10 vai. 
ryte ir baigiant 10 vai. vakaro. Van
duo ore pakyla į 150 pėdų aukštį. 
Ypač gražios įvairiaspalvės šviesos 
spindi tarp 9 ir 10 valandos vakaro. 

Fontane cirkuliuoja 1,5 milijonų 
galonų vandens. Pasirodymo metu 
pro 134 skyles per sekundę yra išstu
miama daugiau kaip 14,100 galonų 
vandens. 

Vanduo į orą pakeliamas 3 pom
pomis: 1 pompa pumpuoja 1,600 ga
lonų vandens 75 Arklio jėgų (AJ) 
galia, 2-oji - 5,500 galonų 190 AJ ir 
3-oji - 7,000 galonų 250 AJ galia. 

Pagrindinis fontano baseino dia
metras - 280 pėdų. Dar trys fontano 
baseinai, išsidėstę vienas ant kito, yra 
103, 60 ir 24 pėdų diametro. Po fonta
nu esantis pompų kambarys yra 35 
pėdų ilgio, 25 pločio ir 25 pėdų aukščio. 

Pati Kate Buckingham daug dir
bo su technikais, kad, kaip ji sakė 
„gautų švelnų mėnulio apšvietimą''. 
Buvo išbandyta daugybė spalvų, stik
lo filtrų. Fontaną apšviečia 820 lem
pų, kurios yra įstatytos: 16 pagrindi
niame baseine, 72 viršutinėje latakų 
dalyje, 204 - vidiniuose latakuose, 
432 - apatiniuose latakuose, 24 -
izoliuoti vandens skylėse, 60 - ketu
riuose jūrų arkliuose ir 12 - skulp
tūriniuose melduose. Visą apšvietimą 
reguliuoja kompiuteris, kuris stovi 
pompų patalpoje ir buvo 1994 metais 
atvežtas iš Atlanta, Georgia. 

Buckingham fontanas yra vienas 
didžiausių fonta
nų pasaulyje. Jis 
tapo tikru Čika
gos miesto sim
boliu, žavinčiu 
žmones. 

Fontanas yra 
Columbus Dr. ir 
Congress Pkwy. 
sankryžoje Grant 
Park, pačiame Či
kagos centre. 

^ Buckingham 
fontanas 1950 
metais. 

Lorry Witt nuotr. 

MARIJA REMIENE 

Po didelio lietaus ir karščių, rug
pjūčio 26 d. sekmadienį Čikagos ir 
apylinkių lietuviai išvydo puikų rytą. 
Saulė visiems maloniai šypsojosi ir 
žmonės buvo pakilios nuotaikos. 

Šv. Antano bažnyčioje 9 vai. r. 
kun. dr. Kęstutis Trimakas prieš iš
vykdamas į Lietuvą, atnašavo šv. Mi
šias. Po to kaip įprasta dalyviai susi
rinko pabendrauti sekmadienio ka
vinėje. Atrodo, kad gražus oras veikė 
visus, nes kalbų netrūko. Kun. K. 
Trimakas trumpai papasakojo, kad jo 
laukia nuostabus darbas Lietuvoje: 
dėstyti būsimiems ir jau esamiems 
kunigams, o taip pat tikybos mokyto
jams. Šį kartą jis išvyksta tik dviems 
mėnesiams, programa bus labai kon
densuota ir teks smarkiai padirbėti. 

Kavinės pirmininkė Mėta Ga-
balienė visų kavinėje susirinkusiųjų 
vardu įteikė kun. K. Trimakui 300 
dol. paramą jo neturtingiems studen
tams ir seminaristams. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas pra
nešė, kad mūsų parapijos naujas kle
bonas Sergio Solis turėjo staiga išvyk
ti į Meksiką, į savo tėvo laidotuves. 
Susirinkusieji pasimeldė ir pasirašė 
užuojautos kortelėje. 

Parapijos choro pirmininkė Jonė 
Bobinienė pasveikino Marių Prapuo
lenį, kuris prieš kelias dienas atšven
tė savo gimtadienį. Marius Prapuo
lenis daug metų vargonavo Cicero lie
tuviams, o dabar jis savo geru vyrišku 
balsu gerokai pakelia choro lygį, nuo
širdžiai jungiasi į choro eiles. Jonė 

Bobinienė choro vardu jam įteikė gel
tonų gyvų rožių vazoną, kad jis 
galėtų ilgiau jomis gėrėtis. 

Milda Šatienė, neseniai sugrįžusi 
iš Lietuvos, kur ji aplankė savo mamą 
švenčiančią 95-rių metų jubiliejų, pa
pasakojo savo įspūdžius. 

Cicero Šv. Antano lietuvių para
pija gyvuoja. Kiekvieną sekmadienį -
nauja programa. Džiaugiamės trečia-
bangėmis tautietėmis, kurios labai 
nuoširdžiai įsijungė į mūsų eiles. 

Kunigas dr. Kęstutis Trimakas. 
Edvardo Šulaičio nuotr. 

„Drango" knygynėlyje 
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Visada su nekantrumu laukiu 
kas ketvirtį išeinančio žurnalo 
„Lituanus". Jame spausdinami 
straipsniai, manau, patraukia ne 
vieną skaitytoją. 

Šį kartą numeris prasideda 
University of Mary VVashington pro
fesoriaus emeritus Richard J. Kric-
kus straipsniu apie politiką „The 
presidential Crisis in Lithuania: its 
Roots and Russian Factor', kuriame 
nagrinėjamos 2004 m. Lietuvos poli
tiką ištikusios krizės šaknys. 

Poezijos skyrelyje spausdinami 
Australijos poetės Lidijos Šimkutės 

eilėraščiai. 
Yale University profesorius poe

tas, eseistas Tomas Venclova straips
nyje „Native Realm Revisited: Mic-
kiewicz's Lithuania and Mickiewicz 
in Lithuania'' bando atsakyti į am
žiną klausimą - ar Adam Mickie-
wicz - lietuvių ar lenkų poetas? Mat 
ir pats poetas dažnai garbino 
Lietuvą, o kūrinyje „Ponas Tadas" 
Lietuvą yra pavadinęs sava šalimi. 

Net dviejų autorių - William R. 
Schmalstieg ir Patrick Chura straips
niai skirti Giedriaus Subačiaus kny
gos „The Lithuanian Jungle" apžval
gai. „Giedriaus Subačiaus knyga yra 
reikalinga ir savalaikė", - teigia vie
nas iš straipsnių autorių - P Chura. 

Milda Danytė skaitytojams pris
tato Algimanto R TaŠkūno knygą 
„Lithuanian Studies in Australia: 
the Case for Low-Demand Language 
and Cultural Courses in Higher 
Education", o Rita Nomicaitė skaity
tojus supažindina su kompaktine 
plokštele „Vladas Jakubėnas", kuria 
2005 m. Muzikos informacijos ir lei
dybos centras Lietuvoje pradėjo kom
paktinių plokštelių seriją „Lietuvių 
klasika". 

Žurnalą galite nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje. Kaina - 5 dol. Per
kant IL valstijoje pridedamas 9 proc. 
mokestis. Persiuntimo kaina - 3 dol. 

Paruošė L. A. 

,Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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Parkai ir. draustiniai apaugo 
nameliais ant ratų 

Pastaruoju metu itin išpopu
liarėjo namai ant ratų, kuriems pas
tatyti regioniniuose parkuose terei
kia parko direkcijos išduoto laikino 
leidimo, rašoma „Lietuvos ryto" prie
de „Laikinoji sostonė". 

Gamtosaugos specialistai pikti
nasi, kad su prijungtu vandentiekiu, 
elektra, įrengtais laipteliais, veranda 
jie tampa ne laikinuoju statiniu, o 
nelengvai pervežamu namu. 

Kelių miegamųjų, su svetaine, 
baldais, tualetu, dušu, baldais, ži
diniu mobilusis būstas kainuoja 
gerokai pigiau nei nedidelis iš me
dinių rastų pagamintas namelis. Ta
čiau norint jame gyventi ir žiemą, 
reikėtų apšildyti sienas, įrengti šildy
mo sistemą. 

Apšiltinimas kainuotų nuo 8 iki 
20 tūkst. Lt, dar apie 10 tūkst. Lt 
kainuotų centrinė šildymo sistema. 

Rimta prekyba jais prasidėjo tik 
prieš keletą metų. Bendrovės 
„Elindrė" atstovas Rimantas Urbo
nas teigia, kad sezono metu vidu
tiniškai per mėnesį parduoda apie 50 
iš Anglijos atvežtų dėvėtų namų. 

Pigiausiai naudotą namelį ant 
ratų dabar galima įsigyti už maždaug 
12 tūkst. Lt. Prabangūs kainuoja 
apie 80 tūkst. Lt, juose sudėti plas
tikiniai langai, įrengta centrinio 

šildymo sistema. 
Naujų namų kainos yra dvigubai 

ar daugiau didesnės nei naudotų ir 
siekia net kelis šimtus tūkstančių 
litų. 

Daug namelių ant ratų nuperka 
kempingus įrengę verslininkai. In
vesticija greitai atsiperka, nes poil
siautojai mielai nuomojasi laikiną 
būstą prie ežero ar upės. 

Namus ant ratų galima statyti ir 
regioniniuose parkuose, gavus laiki
ną parko direkcijos leidimą. Dėl 
įstatymų spragų nameliai statomi 
saugomose teritorijose. Nameliai ant 
ratų nelaikomi nei transporto prie
mone, nei gyvenamaisiais namais. 

„Verslininkai labai greitai pajuto 
šią įstatymo spragą ir ja pasinaudojo. 
Tai labai didelė problema: juk tokių 
namelių galima primėtyti ir mieste, 
aplink miestą. Įstatymas jų niekaip 
neapibūdina", - sakė Aplinkos minis
terijos sekretorė Jūratė Juozaitienė. 

Šiuo metu rengiamos Statybos 
įstatymo pataisos, kuriomis bus įtei
sintas ir naujas statinio apibrėžimas. 

Šiemet iki rugpjūčio mėnesio 
šalies saugomose teritorijose buvo 
užfiksuoti 258 neteisėtai pastatyti 
kilnojamieji nameliai ir vagonėliai. 

Pagal LRT 

Margumynai 

Estijos pakrantę pasiekė Afrikos skėriai 
Estijos krantus pasiekė skėriai, 

šeštadienį pranešė laikraštis ,,Eesti 
Paevaleht". Penki vabzdžiai atsitik
tinai įstrigo į paukščių raizgus Pernu 
apskrityje. Mokslininkų nuomone, 
skėrius į Estiją galėjo atblokšti oro 
srautai. 

Laikraštis primena, kad Afrikoje 
ir Azijoje skėrių pulkai nuniokoja 
tūkstančius hektarų pasėlių. 

Pirmąjį daugiau nei šešių cen
timetrų ilgio vabzdį praėjusį savait
galį rado Pernu — Viljandžio draus
tinių centro direktoriaus pavaduoto

jas Agu Leivitis. 
„Iš pradžių net nesupratau, kas 

čia per gyvis, bet vabzdžių žinovai 
iškart iš nuotraukos atpažino, kad šis 
žiogas — tai skėrys", — pasakojo spe
cialistas, kuris prisipažino nė sykio 
čia nematęs skėrio, nors dirba kone 
30 metų. 

„Jei į tinklus pateko penki indi
vidai, galima įtarti, kad iš tikrųjų jų 
čia jau kur kas daugiau", — sakė A. 
Leivitis interviu laikraščiui. 

BNS 

Paskelbti mažiausiai aplinką 
teršiantys automobiliai 

Britanijos vyriausybė žengė dar 
vieną žingsnį, kovodama su klimato 
kaita. Žmonėms pateiktas sąrašas 
automobilių, kurie mažiausiai teršia 
aplinką, rašo „Le Figaro". 

Prieš tai Didžiojoje Britanijoje 
buvo paaiškinta, kaip kiekvienas 
žmogus galėtų apskaičiuoti savo į 
aplinką išmetamo anglies dioksido 
kiekį ir taip keisti savo buitį. Dabar 
šalies atsakingieji asmenys siūlo 
rinktis mažiausiai aplinką teršian

čius automobilius. 
Tyrime buvo atkreiptas dėmesys 

į automobilio tipą, greičių dėžę ir jo 
naudojamus degalus. 

Išskirti šie automobiliai: 
Supermini kategorijos „Wolks-

wagen Polo 1,4 TDI 80 PS" su mecha
nine pavarų dėže, naudojantis dyzelį. 
Nuvažiuodamas vieną kilometrą į 
aplinką jis išmeta 99 g anglies dioksi
do. 

Šeimyninis „Toyota Prius 1,5WT-

A t A 
ANTANAS RUGYS 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 12 d. 
Gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Lake Worth, FL. 
Gimė 1908 m. vasario 28 d. Šakių apskr., Pavasijų kaime. Nuo 

1937 metų gyveno Raseiniuose, Lietuvoje. 
Į JAV atvyko 1950 m. Gyveno Cicero, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: mylima žmona Klara, posūnis 

Vytautas Virskus su šeima, podukros Audronė ir Danutė su 
šeimomis ir kiti giminės Lietuvoje. 

A. a. Antanas bus palaidotas Royal Palm Memorial Gardens 
kapinėse. 

Laidotuvės privačios. 

Nuliūdę artimieji 

Tragiška mirtis atėmė brangiausią Čepuliams šei
mos narį, žmonai - Vyrą, vaikams - Tėvą ir gausai 
vaikaičių mieląjį Senelį 

A t A 
dr. ALGIMANTĄ ČEPULĮ 

Skaudi žinia kaip aštri strėlė pervėrė ir mūsų šeimos 
•v • j • 

širdis. 
Dideliame skausme esančią velionio žmoną Ramutę, 

dukrą Dainą, sūnus Rimą, Liną ir Edį su šeimomis gi
liai užjaučiame ir labai labai liūdime. 

Jadvyga Damušienė, 
dukra Gintė (Lietuvoje), 

sūnūs dr. Vytenis su šeima 
ir Saulius 

DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
Inž. JUOZAS 

GIBAITIS 

Jau suėjo dvidešimt treji metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio 
netekome 1984 m. rugsėjo 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną 
Ramybę. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus tą dieną prisiminti velionį Juozą savo maldose. 

Adv. Jonas Gibaltis 

i Hybrid" automobilis su automatine 
pavarų dėže ir naudojantis benziną. 
Jis išmeta 104 g anglies dioksido. 

Kupė klasės „BMW 1 series 
120d" modelis su mechanine pavarų 
dėže, naudojantis dyzelį, nuvažiuo
damas kilometrą išmeta 128 g anglies 
dioksido. 

Šeimyninis „Citroen C5 l,5HDi 
16v". Šis automobilis, varomas dy

zeliu ir valdomas mechanine pavarų 
dėže, išmeta 139 g. 

Mechaninės pavarų dėžės „Hyun
dai New Santa Fe 2,21 CRTD", nau
dojantis dyzelį, - 191 g. 

Automatinė liukso klasės „BMW 
7 series 730d Saloon", naudojantis 
dyzelį, į aplinką išmeta 210 g anglies 
dioksido. 

LRT 
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ČJKAGOJC iJt APYUNKĖS* 

•Čikagos ir apylinkių tautiečius 
„Draugas" kviečia į metinį vajaus po
kylį, kuris įvyks spalio 6 d., šeštadie
nį, 6 vai. v. Willowbrook pokylių salė
je. Pokylyje dalyvaus Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV Audrius 
Brūzga. Meninę programą atliks Bos
ton vyrų sekstetas. Po šaunios vaka
rienės - šokiai. Bilietus į pokylį prašo
me įsigyti iš anksto „Draugo" admi
nistracijoje. 

•..Draugo" administracija prane
ša, kad skaitytojai, kurių pašto indek
sas (ZIP codes) yra 60629 ir 60632, dėl 
techninių kliūčių pašte laiku negaus 
dienraščio. 

•„Draugo" redakcija nedirbs pir
madienį, rugsėjo 3 d. Po Labor Day 
skaitytojus pasieks trečiadienio dien
raščio numeris. 

•Atveskite savo vaikučius Į Pipirų 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir pie
taus. Rudens semestras prasideda 2007 
m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mėnesių 
- 4 metų amžiaus vaikus. Lankymo 
dienos (dienas galite pasirinkti) - pir
madieniais, antradieniais arba penkta
dieniais nuo 9:30 v. r. iki 11:30 v. r. 
Siūlome vieną popietinę klasę trečiadie
niais nuo 11:30 vr iki 1:30 vr. Pipirų ra
telis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietuvių 
centre. Norintys užsiregistruoti, kreip
kitės į Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel. 
312-621-4824. Registracija-iki rugsėjo 
mėn. pabaigos. 

•Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rudens lėšų telkimo „Der
liaus pietūs" bus rengiami sekmadie
nį, rugsėjo 30 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. 
p. Vietas prie stalų galima užsisakyti 
tel. 708-301-5881 (Nijolė Nausėdienė). 

•Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras spalio 5 d. 7 vai. v. kviečia į savo 
sukaktuvinį - LTSC 25-mečio - renginį 
- parodą Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki spalio 19 d. 

•Lapkrič io 4 d., sekmadieni . 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

•Lemont Maironio li tuanistinei 
mokyklai reikalinga tautinių šokių 
mokytoja/as 2007-2008 mokslo me
tams. Kandidatas turi turėti doku
mentus legaliai gyventi Amerikoje. 
Mokslo metų pradžia - rugsėjo 8 d. 
Smulkesnė informacija1 tel. 708-422-
3556 (Violeta Fabianovich). 

IŠ ARTI m TOUL. 

•Sekmadieni, rugsėjo 9 d., 12:15 
vai. p. p. parapijos salėje kun. A. Babo-
nui bus ruošiami pagerbimas ir pie
tūs. Auka - 20 dol. asmeniui. Svečiai 
gali registruotis pas Reginą Juškaitę-
Svobienę tel. 248-547-2859 vakarais, 
arba pas Mykolą Abarių Dievo Ap
vaizdos parapijoje arba tel. 734-462-
2458. Gimtadienio proga klebonui 
kun. A. Babonui bus įteikta sveikini
mo knyga. Asmenys ar organizacijos, 
norinčios pasveikinti sukaktuvininką, 
gali atsiųsti sveikinimus adresu: Re
gina Juškaitė-Švobienė, 1594 Beaup-
re Ave., Madison Heights, MI 48071 
arba Mykolas Abarius, 38601 Tusca-
ny Ct., Livonia, MI 48154. Prašome 
užsiregistruoti iki rugsėjo 4 d. 

•Kviečiame registruoti vaikus i 
Philadelphia apylinkių V Krėvės li
tuanistinę mokyklą 2007-2008 moks
lo metams. Mokykloje veikia darželis, 
1-8 klasės, angliškai kalbančiųjų kla
sė ir jaunimo meno studija. Prašome 
kreiptis į mokyklos vedėją J. Vrub-
liauskienę tel. 215-964-0499; ei. paš
tas: vrubliauskiene@yahoo.com. 

•Detroi t apylinkės tėvelių i r 
mokinių dėmesiui. „Žiburio" litua
nistinės mokyklos vedėja Vida Pe-
korienė praneša, kad naujų mokslo 
metų atidarymas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., 9 vai. r. Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centro salėje. Tė
veliai maloniai kviečiami dalyvauti. 
Po to mokiniai ir mokytojai eis į kla
ses. Pamokos baigsis 1 vai. p.p. Lau
kiam sugrįžtant visų buvusių mo
kinių. Taip pat kviečiame naujus mo
kinius nuo 3 iki 13 metų užsiregist
ruoti tel. 734-367-9979 (Vida Peko-
rienė). Sekmadienį, rugsėjo 16 d., bus 
Dievo Apvaizdos parapijos gegužinė. 
„Žiburio" mokykla suruoš loteriją. 
Jei kas norėtų padovanoti laimėjimų 
loterijai, prašom juos atvežti pirmą 
mokslo metų dieną į mokyklą. Bū
sime dėkingi. Iki pasimatymo „Žibu
rio" mokykloje. 

Antanas Gustaitis 
Vytauto Maželio nuotr. 

Spalio 7 d., 1230 vai. 
po šv. Mišių Lemont, 

Lietuvių dalies muziejuje 
Įvyks 

rašytojo«humoristo 
ANTANO GUSTAIČIO 

minėjimas. 

Paskaitą apie 
A. Gustaiti skaitys Kauno 

Maironio muziejaus 
darbuotoja 

Virginija Paplauskienė, 
o eiles skaitys 

aktorius ir režisierius 
iš Los Angeles 

Algimantas Žemaitaitis. 

Rengia „Margutis Ii". 

Jaunimo centras švęs 50-metį 
Šių metų gruodžio 2 d., sekmadieni, Jaunimo centro didžiojoje 

salėje vyks Jaunimo centro pokylis. Šiemet Jaunimo centras švenčia 
sukaktuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei pažymėti bus išleistas proginis 
leidinys, kuriame galėsite pasveikinti Jaunimo centrą arba įdėti 
reklamą apie savo veiklą. 

1 psl. kaina - 100 dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. Laiškuti ir 
čekj prašome siųsti iki spalio 1 d. adresu: Lithuanian Yout Center, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

Iš anksto dėkojame. 
Jaunimo centro taryba 

Nuotrauka konkursui 

Jaunystė. Dariaus Karolio nuotr. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzle Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki S v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitisdaol.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-2574)200, Lemont, BL 

Smagu Ateitininkų namų ažuolg paūksmėje. Čia vykusioje gegužinėje da
lyvavo daug žmonių. Editos Jusienės nuotr. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.', 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:vrubliauskiene@yahoo.com
http://www.johngibaitis.com
http://gibaitisdaol.com

