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Vakarus suintrigavo V. Putin pasirinkimas 

Naujasis Rusijos premjeras Viktor Zubkov. 

Washington, DC, rugsėjo 13 d. 
(„Interfax"/BNS/„Draugo" info.) — 
Vakarų spauda plačiai komentuoja 
Rusijos vyriausybės atsistatydinimą 
ir naujo ministro pirmininko pasky
rimą, pareikšdama bendrą nuomonę, 
kad šalies vadovo pasirinkimas, ką 
paskirti naujuoju vyriausybės vado

vu, visus suintrigavo. 
Rusijos prezidento Vladimir Pu

tin priimtas ministro pirmininko Mi-
chail Fradkov atsistatydinimas ir 
Viktor Zubkov paskyrimas į šį postą 
,,yra signalas, kad prasidėjo Krem
liaus vidaus pertvarkymas artėjant 
parlamento rinkimams šį rudenį ir 

numatomai kitais metais V Putin 
prezidento įgaliojimų pabaigai", rašo 
„The New York Times", pabrėžda
mas, kad „visą dieną gaubė pa
slaptingumo atmosfera". 

. „Analitikai ir diplomatai sako, 
kad jie buvo išmušti iš vėžių, stebė
dami, kokią reikšmę turi Putin pa
sirinkimas atsakymui į opų klausi
mą, kas gali jį pakeisti prezidento 
poste pasibaigus jo antrajam prezi
dentavimo laikotarpiui kitų metų pa
vasari", — rašo laikraštis. 

„The New York Times" pažymi, 
kad „trečiadienį padarytais pakeiti
mais Putin dėl to nedavė jokio signa
lo" . 

„Vakarykštis sprendimas buvo 
netikėtas. Tačiau jis negalėjo paaiš
kinti, kas užims Putin vietą, kai šis 
pasitrauks iš prezidento posto kitą 
pavasarį", — savo ruožtu rašo Lon
dono laikraštis 'The Guardian'. — 
Zubkov — jo artimas draugas ir poli
tinis sąjungininkas, bet jis nelaiko
mas galimu įpėdiniu". 

„Pasiūlęs Viktor Zubkov, Rusijos 
finansinės Nukelta j 7 psl. 

Dviguba pil ietybė — t ik kilusiems iš Lietuvos 
Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS) — 

Opoziciniai liberalai referendumui 
dėl dvigubos pilietybės taria „taip", 
tačiau mano, jog tokie ryšiai su Lie
tuva ir kita valstybe galimi tik iš Lie
tuvos kilusiems asmenims. 

„Vienintelis nedviprasmiškas ir 
teisingas sprendimas — referendu
mas, kurio metu Lietuvos žmonės pa
reikš savo valią dėl dvigubos piliety
bės", — sako Liberalų sąjūdžio parla
mentinės frakcijos seniūnas Petras 
Auštrevičius. 

Liberalai teigia remsiantys so
cialliberalų iniciatyvą rengti referen
dumą, kuriame siūloma keisti Kons
titucijos 12 straipsnio 2 dalį — jame 
teigiama, kad dvigubą pilietybę Lie
tuvos piliečiai gali turėti tik išimti
niais atvejais. 

Pagal socialliberalų siūlymą vi
suotiniam piliečių balsavimui būtų 
teikiamas toks klausimo tekstas: 
„Pritariu, kad Lietuvos Respublikos 
pilietis gali būti ir kitos valstybės pi
liečiu". 

Tačiau liberalai mano, kad dėl pi
liečiams pateikiamo klausimo formu
luotės turi būti toliau diskutuojama. 

„Liberalai akcentuoja, jog refe
rendumu siūlomos daryti Konstituci
jos pataisos turi numatyti išlygas dėl 
dvigubos pilietybės suteikimo. Mini
malus reikalavimas dvigubos piliety
bės įgyjimui turėtų būti Lietuvos 
Respublikos pilietybės turėjimas pa
gal kilmę", — rašoma ketvirtadienį 
išplatintame partijos pranešime. 

Siame 
numeryje: 

VU rektoriumi perrinktas B. Juodka 

• Sporto apžvalga. Futbolas. 
Tenisas. Krepšinis (p. 2, 8) 
• Dviejų ponų bernas (p. 3) 
•Diaugsmingai praleistas 
sekmadienis (p. 4) 
•Kad pažintume vienas kito 
veidą (p. 5) 
•Kaip kalbame (p. 8) 
•Prelato M. Krupavičiaus 
vaikystė (7) (p. 9) (pabaiga) 
•A. Žemaitaitis skaitys A. 
Gustaičio eiles (p. 10) 
•Jaunimas filmus kuria 
savaip (p. 11) 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.49 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS) — 
Vilniaus universiteto (VU) rektoriu
mi ketvirtadienį antrai kadencijai 
buvo išrinktas profesorius Benedik
tas Juodka. 

VU rektorių rinko Senatas, kurį 
sudaro visų VU fakultetų ir studentų 
atstovai. Iš 67 rinkimuose dalyva
vusių Senato narių 53 savo balsus 
atidavė B. Juodkai, 14 — kitam kan
didatui, Medžiagotyros ir taikomųjų 
mokslų instituto vadovui profesoriui 
Artūrui Žukauskui. 

Universiteto vadovo rinkimuose 
taip pat ketinęs dalyvauti Chemijos 
fakulteto dekanas Aivaras Kareiva 
praėjusią savaitę savo kandidatūrą 
atsiėmė. 

64-erių metų B. Juodka studija
vo Maskvos M. Lomonosov universi
tete, Chemijos fakultete. 1986 me
tais B. Juodka tapo Lietuvos valsty
binės mokslo premijos laureatu. 

Profesorius stažavosi, dirbo 
mokslinį darbą bei skaitė paskaitas 

Benediktas Juodka. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

JAV, Danijos, Švedijos, Vokietijos, 
Norvegijos bei kitų šalių mokslo cen
truose, 10 metų ėjo VU mokslo rei
kalų prorektoriaus pareigas, metus 
buvo Vyriausybės patarėju. 

B. Juodka yra Lietuvos mokslo 
akademijos, Latvijos mokslo akade
mijos, Zalcburgo Europos mokslo ir 
meno akademijos, Europos menų, 
gamtos ir humanitarinių mokslų 
akademijos Paryžiuje tituluotas na
rys. 
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Su kamuoliu — Rimantas Kaukėnas. 
Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr 

Lietuva 
sutriuškino 
Slovėniją! 

Madridas, rugsėjo 13 d. (ELTA) 
— Lietuvos rinktinė dviejų grupių 
etapą baigė be pralaimėjimų. Lietu
viai sutriuškino slovėnus rezultatu 
80:61. 

Lietuvos krepšininkai iškovojo 
pirmąją vietą grupėje ir ketvirtfina
lyje susitiks su Kroatijos krepšinin
kais. Pirmojo kėlinio. pradžioje kova 
vyko taškas į tašką. Per pirmąją 
rungtynių pusę vyko atkakli kova. 

Tačiau lietuviai sugebėjo laimėti 
pirmąją atkarpą rezultatu 44:41. Be
ne naudingiausiai lietuvių gretose 
žaidė Kšištofas Lavrinovičius. Eilinę 
traumą šiose rungtynėse patyrė 
Šarūnas Jasikevičius. Belieka tikėtis, 
jog pagrindinio rinktinės įžaidėjo 
trauma nėra rimta ir jis galės padėti 
rinktinei ketvirtfinalio varžybose. 
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SPORTO 

Tenisas 

APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Bd, Šulaitis 

Prasidėjo pasaulio moterų futbolo 
čempionatas 

Nors dabar lietuvių sporto sirga
lių dėmesys yra nukreiptas j Ispaniją, 
kur Lietuvos krepšinio vyrų rinktinė 
kovoja dėl medalių Europos pir
menybėse, reikia pažvelgti į patį 
svarbiausiąjį šių dienų sportinį įvykį 
— Pasaulio moterų futbolo pir
menybes Kinijoje. 

Čia dalyvaujanti JAV futbolo 
rinktinė antradienį žaidė pirmąsias 
rungtynes. Žaisdama su Siaurės Ko
rėjos atstovėmis, amerikietės turėjo 
pasitenkinti lygiosiomis — 2:2. Ki-
nietės abu įvarčius įmušė per dešimt 
minučių, kuomet amerikietės žaidė 
be vienos iš savo pagrindinių futbo
lininkių — Aby Wambach, kuriai 
buvo prakirsta galva. Kada šiai žaidė
jai buvo siuvama žaizda, kinietės 
puikiai sugebėjo tuo pasinaudoti. Bet 
į aikštę sugrįžus sužeistajai ir žai
džiant pilna sudėtimi, amerikietės 
pajėgė išlyginti ir išsaugoti bent 
vieną tašką. 

Amerikietės rungtyniauja B gru
pėje, kurioje pirmąją varžybų dieną 
Švedija sužaidė lygiosiomis su Nigeri
ja (1:1). Antrame šių pirmenybių su
sitikime JAV atstovės išmėgins Šve
dijos futbolininkių jėgas. 

JAV moterų rinktinė yra šių pir
menybių favoritė. Ji yra tapusi nuga
lėtoja 1991 m. pasaulio čempionate. 
Šią pergalę amerikietės iškovojo 
1999-siais, kuomet žaidžiant namuo
se jos vėl tapo pasaulio čempionėmis. 

Beje, trečiąsias rungtynes grupi
nėse varžybose amerikietės žais atei
nantį antradienį, rugsėjo 18 d. Nepai
sant nesėkmės pirmose rungtynėse, 
tikimasi, kad amerikietės pasieks 
tolimesnį ratą. 

Kitų iki trečiadienio įvykusių 
rungtynių rezultatai: Japonija — 
Anglija 2:2, Australija — Ghana 4:1, 
Norvegija — Kanada 2:1, Brazilija — 
Naujoji Zelandija 5:0, Kinija — 
Danija 3:2. 

Jau skelbėme, kad tenisininkas R. Berankis rugsėjo 9 d. New York tapo 
atvirojo JAV teniso čempionato (,,US Open") jaunių (iki 18 metų) vienetų 
varžybų nugalėtoju. 17-metis lietuvis sekmadienį finale 6:3, 6:4 nugalėjo 
penkiais mėnesiais jaunesnį 202 cm ūgio lenką Jerzy Janowicz, kuris 
pasaulio jaunių reit inge yra 46-as. 

R. Berankis tapo p i rmuoju Lietuvos tenisininku, kur iam pavyko tapt i 
„Grand Slam" serijos t u rny ro nugalėtoju. „US Open" jaunių varžybas yra 
laimėjusios tokios teniso žvaigždės kaip David Naibandian (Argentina, 
1998), Andy Roddick (JAV, 2000), Richard 6asquet (Prancūzija, 2002), 
Andrevv Murray (D. Britanija, 2004). 

„Neįtikėtinas jausmas, - po pergalės f inale sakė R. Berankis, kuris „US 
Open" jaunių turnyre žaidė t ik antrą kartą. 

Nuotrauka atsiuntė Stasys Bačkaitis. 

Brazilai įveikė JAV vyrų rinktinę 
Brazilijos futbolo rinktinė sek

madienį žaisdama Čikagos Soldier 
Field stadione jveikė JAV fut
bolininkus (4:2) ir įrodė, kad ji vis dar 
pirmaujanti pasaulyje. 

Apie 44,000 žiūrovu stadione ir 
milijonai stebėjusių televizorių ekra
nuose matė brazilų pranašumą. Nors 
bent pirmame kėlinyje jiems Įvarčiai 
nekrito. Pirmieji išsiveržė amerikie
čiai. Išlyginamasis Įvartis buvo pasiek
tas 33-oje minutėje, kada JAV gyni-

kas kamuolį nukreipė Į savo vartus. 
Po pertraukos brazilai vedė 2:1, 

bet Clint Dempsey šūviu, amerikie
čiai rezultatą išlygino 2:2. Tada jau 
progą sugebėjo išnaudoti Brazilijos 
atstovai. Jie pergalę įtvirtino pasku
tinę žaidimo minutę pelnytu įvarčiu 
nuo 11 metrų ribos. Prieš tai — 75-
ąją minutę pasižymėjo geriausiu pa
saulio žaidėju vadinamas futbolinin
kas Ronaldinho, kuris įvartį pelnė iš 
baudos smūgio. 

Rungtynės su brazilais prisidėjo prie 
„Lituanicos" pralaimėjimo 

Atrodo, kad dalis „Lituanicos" 
futbolininkų yra dideli Brazilijos 
rinktinės gerbėjai. Nepaisant, jog jų 
praėjusį sekmadienį laukė pirmeny
bių rungtynės su „International" ko
manda, nemaža jų dalis nuvažiavo į 
Soldier Field stadioną, o ne i Burden 
Field Eik Grove Village miestelyje. 

Tenka apgailestauti, jog „Litua
nicos" — „International" rungtynėse 
žaidė tik 7 lietuvių komandos fut-

sužeidimų sumažėjo iki penkių. 10-
oje antrojo kėlinio minutėje teisėjas 
rungtynes nutraukė 0:4 rezultatu. 

Atrodo, kad kai kurie „Lituani
cos" žaidėjai nežino, kas yra ne tik 
klubinė, bet ir tautinė garbė. Matant 
tokį žaidėjų nusiteikimą klubo vado
vybė turėtų ieškoti būdų, kaip būtų 
galima išbristi iš tokios klaikios pa
dėties. Sis klubas gyvuoja jau 57 
metus ir iki šiol, kiek žinoma, tokių 

8 psi . rasi te Remig i jaus i r 
Aldonos Gaškų f o t o r e p o r t a -
žą iš Ispanijos, 35 -o jo E u r o 
pos vyrų krepšinio č e m p i o 
nato . Nuotraukose l i e tuv ia i 
sirgal iai . 

bolininkai. Kiti septyni, kurie turėjo atsitikimų nėra buvę. 
atvykti, nusprendė važiuoti į Soldier 
Field ir saviškius palikti Dievo valiai. 

Žaidžiant septyniese, mūsiškiai 
pradžioje dar laikėsi. Kėlinio antroje 
pusėje jie palūžo ir varžovai vedė 3:0. 
Po pertraukos, mūsiškių gretos dėl 

Šį sekmadienį, rugsėjo 16 d. 3 
vai. p.p. „Lituanicos" futbolo koman
da antrąsias pirmenybių rungtynes 
žais namuose — Bambrick Park, 
Lemont. Lietuvių varžovas „Belg
rade" vienuolikė. 

Lietuvos futbolo rinktinė iškovojo 3 taškus 
Lietuvos futbolo rinktinės tre

neris Algimantas Liubinskas prieš 
Europos čempionato B grupės atran
kines rungtynes su škotais ir Farerų 
salų futbolininkais sirgaliams žadėjo 
4 taškus: lygiąsias prieš škotus ir per
galę — prieš Farerų salų ekipą. 

Šie pažadai nebuvo visiškai išpil
dyti: škotams šeštadienį buvo nusi

leista 1:3, tačiau trečiadienį Kaune 
įvykusiose rungtynėse buvo išpildy
tas antras pažadas: Farerų salos 
įveiktos rezultatu 2:1. 

Žaidžiant su Farerų salų koman
da jau rungtynių pradžioje — 8 min. 
Edgaras Jankauskas išvedė komandą 
į priekį 1:0. Antrojo kėlinio 7-ą mi
nutę Tomas Danilevičius šį rezultatą 

padvigubino. Pačioje rungtynių pa
baigoje, žaidžiant pridėtines minutes, 
varžovai pelnė garbės įvartį. 

Po Šio laimėjimo Lietuvos rink
tinė įsitvirtino 5-oje B grupės vietoje 
(10 taškų). Pirmoje yra Prancūzija — 
19, antroje — Škotija — 18, trečioje 
— Italija— 17 taškų. 
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DVIEJŲ PONŲ BERNAS 
Siūlome euro parlamentaro, priklausančio Europos Parlamento 
(EP) socialistu frakcijai, svarstymus apie tai, ar verta Lietuvoje 

Įteisinti dvigubq pilietybę. 
ALOYZAS SAKALAS 

Įstatymas - tai stulpas, kurio 
neperšoksi, bet ji apeiti - nūdienos 
politikų garbės reikalas. Tokia mintis 
kyla, kai pradedi galvoti, kas gi yra ta 
dviguba pilietybė. Konstitucinis Teis
mas išaiškino ir pilietybės sąvoką, ir 
jos turini. Jo sprendimas nepatiko 
nei daliai politikų, nei tiems, kurie 
norėtų būti dviejų valstybių pilie
čiais, o tai reiškia ne tik nevizinį va
žinėjimą, bet ir pareigas kiekvienai iš 
tų valstybių. Kai kurios pareigos 
tiesiog sukelia vidinį konfliktą. Pa
vyzdys. Kažkuris X yra dviejų, saky
kime, Lietuvos ir Lenkijos ar Lietu
vos ir Rusijos pilietis. Tos valstybės 
ima ir susipyksta taip, kad artėja 
ginkluotas konfliktas. Pilietį X abi 
valstybės kviečia į savo ginkluotąsias 
pajėgas. Kurios valstybės ginkluotas 
pajėgas turėtų pasirinkti pilietis X? 
Pasirinks Lenkiją ar Rusiją - išduos 
Lietuvą, pasirinks Lietuvą - taps 
išdaviku Lenkijoje ar Rusijoje. Taigi, 
suteikdami dvigubą pilietybę piliečiui 
X, mes jam paspendžiame spąstus. 
Žinoma, ginkluotų konfliktų gali ir 

Dvigubos pilietybės la
biausiai trokšta tie, kurie 
net nemano grįžti į Lietu
vą. Jie Lietuvai jau praras
ta karta. Kartais sakoma, 
kad neįteisinus dvigubos 
pilietybės mes prarasime 
šimtus tūkstančių piliečių. 
Bet ar galima prarasti tai, 
kas jau prarasta? 

nebūti, taigi spąstai neužsitrenks, 
bet potenciali galimybė visados iš
lieka. Tai gal leiskime turėti dvigubą 
pilietybę tik tiems, kurie gyvena už 
jūrų marių? Bet kuo mes pagrisime 
Strasbūro ar Liuksemburgo teismui 
tokią kitų valstybių diskriminaciją? 
Ir ką pasakys teismas, jei mes lietu
viui, gyvenančiam svečioje šalyje, 
leisime įsigyti ir tos šalies pilietybę, o 
Lietuvos lenkui arba rusui - ne? Kol 
dar nebuvome Europos Sąjungos 
(ES) nariais, galėjome numoti ranka į 
jos teismus, dabar - mūsų lauktų 
griežtos sankcijos. Todėl, padarę 
prielaidą, kad ginkluotų konfliktų 
era baigėsi, mes galime arba visiems 
leisti Įsigyti antrą pilietybę, neprik
lausomai nuo jų tautybės ar rasės, 
arba neleisti nė vienam. 

Bet pilietybė kartu yra ir Įpa
reigojimas dirbti tos valstybės labui, 
ją stiprinant ekonomiškai, politiškai 
ir visomis kitomis prasmėmis. Jei 
Lietuvos pilietis dirba kitoje valstybė
je bei yra ir jos pilietis, tai kurią vals
tybę jam privalu stiprinti: Lietuvą ar 
tą kitą? Ar stiprinti ir vieną, ir kitą, 
būnant dviejų ponų bernu? Ir ar pa
teisinama skaldyti savo jėgas ir gali
mybes į dvi labai nelygias dalis: už
sienio valstybei atiduodant visas savo 
jėgas, iniciatyvas ir protą, Lietuvai 
paliekant aukas ir epizodinę politinę 

paramą. Šiuo atžvilgiu dvigubas pi
lietis naudingas tik tai valstybei, 
kurioje pilietis gyvena. . 

Labiausiai suinteresuoti dviguba 
pilietybe tie JAV ir kitose Vakaru 
valstybės gyvenantieji lietuviai, kurie 
karo metu pasitraukė į Vakarus, ne
norėdami atsidurti ten, kur „oras 
grynas ir musės nekanda", ir kur 
pateko keli šimtai tūkstančių Lietu
vos piliečių. Tokius Vakaruose gyve
nančius politinius emigrantus galima 
atjausti, nes jų vaikai, jei dar kalba 
lietuviškai, tai jau su amerikonišku 
akcentu, žentai ir marčios - Džonai ir 
Merės, o vaikaičiai ir visai lietuviškai 
nemoka. Neišvengiamas nutautėji
mas akivaizdus, ir dėl to skauda širdį 
ne tik jų tėvams ir seneliams, bet ir 
ne vienam Lietuvoje gyvenančiam 
tautiečiui. Bet štai paradoksas, vaikai 
nutautėją, o tėvai ir toliau ramiai 
gyvena Amerikoje ir net nemano 
grįžti Lietuvon ir savo darbus skirti 
jai čia, o ne ten, savo vaikus ir vai
kaičius mokyti Lietuvos mokyklose, o 
ne ten. Tai kam jiems tada Lietuvos 
pilietybė, jeigu nepradėsime galvoti 
apie pasitraukiant iš Lietuvos paliktą 
nekilnojamąjį turtą, kurį gali atgauti 
tik Lietuvos piliečiai. 

Suprantama, gyvendamas JAV ar 
Kanadoje ir gaudamas daug didesnį 
atlyginimą arba pensiją, skaitai apie 
Lietuvos politikos viražus internete, 
dalyvauji kassavaitiniuose susirinki
muose, patriotines kalbas užkąsda
mas cepelinais. Bet Lietuva atsikuria 
po okupacijos, kiekvienas jos pilietis 
iš ten gali pakeisti Lietuvos politinį 
žemėlapi, gali savo asmeniniu pa
vyzdžiu parodyti, jog galima gyventi 
ir neįsivėlus į korupcinį tinklą, gali 
parodyti, kaip reikia „daryti biznį", 
dėstyti universitetuose, pagaliau, 
kaip turiningai leisti laiką, išėjus i 
užtarnautą poilsį. Ir kodėl neinves
tuoti į Lietuvos verslą, užuot stipri
nus JAV karinį potencialą. Bet at
vykusiųjų iš ten - tik saujelė, kiti ra
miai gyvena kaip gyvenę, todėl pilie
tybė jiems reikalinga daugiau kaip 
emocinis papuošalas, jei nesuvulga
rinsime jos iki turtinių santykių. 

Reikia nepamiršti ir mūsų už
jūrio tautiečių nuopelnų. Būdami 
ten. jie darė demaršus JAV preziden
tams, reikalaudami nepripažinti Lie
tuvos okupacijos, bet už nuopelnus 
Lietuvai statomi paminklai, teikiami 
ordinai ir medaliai, o ne pilietybės. 
Tautiečių demaršai negalėjo iš prin
cipo pakeisti Amerikos pozicijos, nes 
ji pati Lietuvą kartu su kitomis Rytų 
Europos valstybėmis maloningai pa
dovanojo dėdei Stalin, nors ir žinojo 
visas to pasekmes. Kuo ne Ribbent-
rop-Molotov paktas N r. 2? Šiuo at
žvilgiu Roosevelt ir Churchill pri
skirtini kariniams nusikaltėliams, 
kurie išvengė tribunolo tik dėl to, kad 
tapo karo nugalėtojais, o nugalėtojų 
niekas neteisia. Amerikai visados 
mažiausiai rūpėjo kažkokios ten ma
žos tautos. Prisiminkime ir G. Bush 
(vyresnįjį), kuris tol delsė pripažinti 
atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, 
kol B. Jelcin neišformavo Sovietų 
Sąjungos. 

Nukelta į 4 psl. 

Girdėti, matyti 
ir sakyti 

DALIA CIDZIKALTE 

Lankydamasi ateitininkų studijų savaitgalyje Dainavoje gavau 
dovanų medinę lentelę su išdegintomis trimis beždžionėlėmis. Tai 
daugeliui gerai žinoma ir lengvai atpažįstama ,,trejybė", priklau

somai nuo situacijos, žodžiais įvardijama pasitelkus įvairius veiksma
žodžių laikus ir nuosakas. Bene populiariausi yra esamasis ir būsimasis 
laikai: nieko negirdžiu (negirdėsiu), nieko nematau (nematysiu) ir nieko 
nesakau (nesakysiu). Dovaną įteikęs žmogus pajuokavo, kad turbūt tai 
nelabai tinkama dovana žurnalistei — suprask, ją duodamas jis man linki 
nieko negirdėti, nieko nematyti ir nieko nesakyti. 

Praėjusį savaitgalį Čikagoje visai neplanuotai lankėsi garsus smui-
kininkas virtuozas Martynas Švėgžda von Bekker: Santaros-Šviesos suva
žiavime jis skaitė pranešimą apie lietuvių liaudies muzikos kelią į moder
nių lietuvių kompozitorių kūrinius, o Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont klasikinės muzikos mylėtojus sukvietė į savo 
neeilinį koncertą. Ką jis gros, galėjome tik spėlioti, tačiau, nors ir kiek lei
dome savo vaizduotei įsismaginti, nė vienas mūsų nesitikėjo išgirsti tokių 
sudėtingų ir daug smuikininko įgūdžių pareikalavusių kompozicijų. Kitą 
dieną telefonu kalbintas Švėgžda von Bekker prasitarė, jog jam ruošiantis 
kelionei į Ameriką, draugai perspėjo apie išeivijoje gyvenančių lietuvių 
paviršutinišką muzikinį (ir ne tik) skonį. Tačiau jo atsakymas buvo viena
reikšmis: „Vešiu tai, kas muzikoje yra geriausia. Arba mane priims tokį, 
koks aš esu, arba ne". 

Muzikantas įsitikinęs, jog jis, pasirinkdamas tokią sudėtingą pro
gramą, neapsiriko. Koncerto metu jis sakė pajutęs tokią tylą, kurią galima 
patirti tik pačiose didžiausiose ir geriausiose salėse, kur apsilankę mu
zikos žinovai klauso ne tik atliekamos muzikos, bet ir tavo atsidusimų. Aš 
pati, sėdėjusi ne pirmosiose muziejaus salės eilėse, keletą kartų girdėjau 
ne tik pačią muziką, bet ir Švėgždos von Bekker kvėpavimo ritmą. Taigi 
tiek mes, žiūrovai salėje, tiek smuikininkas klausėmės ir buvome iš
klausyti. 

Rugsėjo 23 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija Lemont su
kvies visus į Bendruomenės Mišias, o po jų — tarnystės mugę (apie tai 
daugiau rasite šio „Draugo" 5 puslapyje;. Tai naujas dalykas Misijoje ir šio 
būsimo renginio organizatoriai tikisi, jog jis ne tik neatbaidys dabartinių 
Misijos narių ir tikinčiųjų, bet sutrauks ir daug naujų narių. Vienas iš 
svarbiausių organizatorių tikslų — Į vienas Mišias sukviesti per savaitgalį 
vykstančias keturias šv. Mišias pasidalinusius ir išsibarsčiusius tikinčiuo
sius. Misijoje dirbančios ir vienos iš Bendruomenės Mišių organizatorės 
Grasildos Reinytės-Petkienės žodžiais, šįkart Misija stengsis, kad visi mes 
ne tik susiburtume po vienu stogu (jeigu nelis — po vienu Lemont dangu
mi), bet — svarbiausia — pamatytume ir pažintume vienas kito veidą. 
Galbūt tada, pažinę vienas kitą, kitąkart susitikę bažnyčioje ar kokiame 
nors renginyje ne tik atpažinsime vienas kitą, bet ir linktelėsime ir ištar
sime „labas". 

Tame pačiame ateitininkų studijų savaitgalyje po Broniaus Nainio 
pranešimo nuskambėjo klausimas iš salės: kaip lietuviai išeivijoje galėtų 
ir — ar turėtų — reaguoti i Lietuvoje vykstančius politinius, visuome
ninius, kultūrinius įvykius? Galbūt geriau pagalvoję į ši klausimą suras
tume daugiau nei vieną atsakymą, tačiau vienas jų tikrai turėtų būti 
paties Nainio pasiūlymas išeiviams ne tik girdėti ir matyti, kas vyksta 
Lietuvoje, bet ir kalbėti (rašyti) apie tai. Ir daryti tai ne tik susitikus pri
vačiai, mažuose būreliuose, bet viešai — per spaudą. Tokių temų ieškoti 
ilgai nereikia. Viena jų jau laukia mūsų žodžio — ką tik prasidėjusioje 
Lietuvos Respublikos Seimo rudens sesijoje vienas iš svarstytinų klau
simų bus dviguba pilietybė. Kol kas spaudoje neproporcingai daug nuo
monių, pasisakančių prieš dvigubą pilietybę, beje, kone visi jų autoriai 
gyvena Lietuvoje. Tad klausimas mums: ką mes galvojame apie tai? Kokie 
mūsų argumentai — už ar prieš — dvigubos pilietybės Įteisinimą? 

Rugsėjui, o su juo ir rudeniui atėjus, čia, Amerikoje, gyvenantys lietu
viai ir vėl ims lankytis įvairiuose renginiuose: koncertuose, parodose, 
knygų sutiktuvėse, šventėse, labdaringuose pietuose, vakarienėse, poky
liuose, tiek Lietuvoje, tiek ir likusiame pasaulyje įvykiai vysis vienas kitą. 
Kiekvienas iš tų įvykių bei renginių laukia ne tik mūsų dalyvavimo, bet ir 
išgirdimo, pamatymo ir pasisakymo. 

Išdegintą lentelę su trimis beždžionėlėmis padėjau prie įėjimo į savo 
atitvertą erdvę „Draugo" redakcijoje. Kiekvieną rytą į ją pažiūriu ne į 
kaip siūlymą nieko negirdėti, nieko nematyti, nieko nesakyti, bet, at
virkščiai, į kaip raginimą sau ir kitiems — girdėti (klausyti), matyti 
(ieškoti) ir sakyti (rašyti). Ir būtent tokia eilės tvarka. 

Tai - |ust| laikraštis 

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

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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Svečiai ALTS-jos Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje (iš kairės): viešnia Irena Kriaučeliūnienė, svečias 
iš Cieveland „Vilties" draugijos pirmininkas Algirdas Matulionis, dr. Romualda Johnson, viešnia iš Lietuvos tauto
dailininkė Dalia Kerpauskienė, „Dirvos" redaktorius Vytautas Radžius ir Irena Dirdienė. 

Jūratės Variakojienės nuotr. 

Džiaugsmingai praleistas sekmadienis 
ANTANAS PAUZUOLIS 

Jau tradiciškai Lietuvių tautinės 
sąjungos Čikagos skyrius kas mėtai 
suruošia pasisvečiavimą Ateitininkų 
namų ąžuolyne. Ateitininkų ąžuoly
nas yra labai patrauklus, nes jame 
yra daug medžių. Medžių pavėsyje 
daug lengviau pasislėpti nuo karščio 
ir kartu pasidžiaugti žaliuojančiomis 
pievomis. 

2007 metų rugsėjo 2 dieną Lietu
vių Tautinės sąjungos Čikagos sky
riaus vadovai sukvietė lietuvių visuo
menę, norinčią praleisti šventadienio 
popietę žaliuojančioje gamtoje, kartu 
pabendrauti su draugais. Į šią popietę 
suvažiavo nemažas skaičius sąjungos 
narių ir jų draugų tiek, kad net rei
kėjo savuosius „arklius" statyti ant 
žaliuojančio dirvono. Rugsėjis yra 
mėnuo, kuris primena, kad vasara 
baigiasi, netrukus atsidarys mokyklų 
durys daugeliui jaunuolių, o jaunimo 

organizacijų lauks nauji susirinkimų 
metai, pakilimas į aukštesnius patyri
mo laipsnius. 

Šiai Lietuvių Tautinei sąjungai 
vadovauja Petras Buchas, o Čikagos 
skyriui — visuomenininke Matilda 
Marcinkienė, ant kurios pečių ir buvo 
uždėta šio pasisvečiavimo ruoša. J i 
yra labai dėkinga asmenims, padė
jusiems suruošti pasibuvimą gamtoje. 
Talkino darbščios bitelės — Jūratė ir 
Jonas Variakojai, Irena Kriaučeliū
nienė, M. S. Juškos, Zina Pocienė, 
Irena Dirdienė, Kremerienė, Panarie-
nė ir Agutė Tiškuvienė. Atsigaivi
nimų viršininkais buvo ponai Pan-
dėlos. 

Į ąžuolyną susirinkusius svečius 
linksmino Stasė ir Vytautas Jagmi
nai. Nors skambėjo šokių muzika, 
entuziastų šokti buvo mažokai, gal 
todėl, kad saulė žėrė savo karštus 
spindulius per ąžuolyno šakas. 

Reikia džiaugtis, kad dar yra likę 

ALTS Čikagos skyriaus surengtos gegužinės rengėjai (iš kairės): Jūratė 
Vanakojienė. svečias iŠ Cieveland ..Vilties" draugijos pirmininkas Algirdas 
Matul ionis. ALTS vaidvbos pirmininkas Petras Buchas. ALTS Čikagos 
pirmininkė Matilda Marcinkienė. Irena Dirdienė Ir Jonas Variakojis. 

Milita Lauraitienė ALTS Čikagos 
skyriaus surengtoje gegužinėje 
laimėjo didžiausią loterijos prizą — 
paveikslą. 

pora vietų, kur galima praleisti šven
tadienius gamtoje. Prisimintini lai
kai, kai atvykome į Čikagą, kada 
turėjome daug vietų pasisvečiuoti. 
Šiuo metu daugelyje buvusių tuščių 
plotų yra pastatyti gyvenamieji 
namai. 

Ateitininkų namų ąžuolynas 
savo gražia gamta ir prieinama kaina 
pritraukia daug norinčių praleisti 
šventadienius. 

Kiekvienas subuvimas nepraeina 
be „dovanų paskirstymo". Daugeliui 
šio subuvimo dalyviams „laimė nusi
šypsojo", namo parsivežė gerų „dova-
nų". 

Valdybos pirmininkė Matilda 
Marcinkienė pabrėžė, kad šitokie 
pasisvečiavimai daromi ne dėl kapita
lo surinkimo, bet dėl metinio paben
dravimo tarp narių ir draugų. Su
ruošti tokius suėjimus nėra lengva, 
nes jie pareikalauja daug išlaidų, 
trūksta talkininkų. Šitokių subuvimų 
pasisekimas priklauso nuo dalyvių 
skaičiaus. Valdybos pirmininkė dėko
jo talkininkams ir svečiams, nepa
tingėjusiems atvykti ir žaliuojančioje 
gamtoje praleisti sekmadienį draugų 
būryje. 

DVIEJŲ PONŲ 
BERNAS 

Atkelta iš 3 psl. 

Kita grupė žmonių, vadinamoji 
antroji banga, emigravo iš Lietuvos 
dėl to, kad negalėjo rasti padoriai 
apmokamo darbo. Pastaruoju metu 
jaučiamas stiprus darbo rankų sty
gius Lietuvoje, privertęs verslininkus 
plačiau atidaryti savo pinigines, todėl 
ekonominių migrantų dinamika kei
čiasi, ir galima tikėtis emigracijos 
transformacijos į reemigraciją. Realu 
tikėtis, kad dauguma jų grįš atgal, jei 
ten neužsibus per ilgai ir nenutautės. 
Tokiems ekonominiams migrantams 
dviguba pilietybė nėra nūdienos 
pirma reikmė. 

Trečia grupė žmonių, daugiausia 
jaunimo, išvažiavo mokytis Vakarų 
universitetuose. Dalis jų neabejotinai 
grįš, kitą - įsiurbs Vakarų firmos, 
mokėdamos solidžius atlyginimus. 
Kol Lietuvos mokslininkai bus trak
tuojami blogiau nei ministerijų kler
kai, protų nutekėjimas nemažės. Bet 
tai dar neprarasta karta, ir, pasikei
tus sąlygoms, didelė dalis gali grįžti. 
Jiems dviguba pilietybė taip pat ne
būtina, nes mokslo įstaigos žiūri į 
protą, o ne į pasą. 

Reziumuodamas drįsčiau teigti, 
kad dvigubos pilietybės labiausiai 
trokšta tie, kurie net nemano grįžti į 
Lietuvą. Jie Lietuvai jau prarasta 
karta. Kartais sakoma, kad neįteisi
nus dvigubos pilietybės mes prara
sime šimtus tūkstančių piliečių. Bet 
ar galima prarasti tai, kas jau praras
ta? Būtų gražesni tik skaičiai, bet ne 
realybė. 

Yra keistenybių ir mūsų įstaty
muose. Štai du Lietuvos piliečiai 
dirba užsienyje ir pasigimdo vaiką. 
Jis jau tampa tos užsienio valstybės 
piliečiu. Jei motina prieš gimdydama 
atvyktų į Lietuvą ir čia gimdytų — 
vaikas taptų Lietuvos piliečiu. Ar 
daug logikos matote, kada vaiko pi
lietybė priklauso ne nuo tėvų, o nuo 
gimdymo namų teritorinės priklau
somybės? O jei gimdoma lėktuve, o 
lėktuvas skrenda virš kokios nors 
Zimbabvės? Gal tada jis tampa 
Zimbabvės piliečiu ar piliečiu tos val
stybės, kurioje registruota lėktuvo 
firma? 

Konstitucija numato, kad dvigu
ba pilietybė suteikiama tik išskirti-
niais atvejais. Šitą nuostatą galima 
pakeisti tik referendumu. Bet refe
rendumo sėkmė nėra garantuota, 
todėl mūsų politikai neriasi iš kailio 
norėdami ne įtvirtinti įstatymą, bet... 
jį apeiti. Tuo jie pateikia visuomenei 
puikų pavyzdį, kad įstatymas - tai 
stulpas, kurio neperšoksi, bet apeiti 
galima ir net reikia, kartu nurodyda
mi visuomenei, kaip jai reikėtų elgtis 
ir su kitais įstatymais. Ir tai daro 
vien norėdami įsiteikti tiems, kurie 
aplinkybių verčiami emigravo iš oku
puojamos Lietuvos, bet į laisvą Lietu
vą kažkodėl nebenori grįžti ir vargu 
ar kada grįš, amžiams ištremdami iš 
Lietuvos ir savo vaikus, ir vaikaičius. 

Tekstas skelbiamas bendradar
biaujant su EP Socialistu frakcijos 
Lietuvos delegacija. 

Bernardinai.lt 

http://Bernardinai.lt
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KAD PAŽINTUME VIENAS KITO VEIDĄ 
Rugsėjo 23 d. 10 vai. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijoje pirmą kartą vyks 

Bendruomenės Mišios ir tarnysčių mugė 
DALIA C1PZIKAITE 

Jau kuris laikas spaudoje skel
biama apie rugsėjo 23 dieną Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
įvyksiančias Bendruomenės Mišias ir 
po jų — tarnysčių mugę. Galbūt 
todėl, kad šis renginys vyks pirmą 
kartą ir organizatoriai kol kas su
laukia daugiau klausimų nei pasiža
dėjimų jame dalyvauti, j „Draugo" 
redakciją užsukę Misijos kapelionas 
kun. Antanas Saulaitis, Misijos raš
tinės sekretorė Daina Cyvienė ir 
Grasilda Reinytė-Petkienė, kuri Mi
sijoje rūpinasi sutvirtinimo ir suau
gusiųjų Įkrikščioninimo programo
mis, sutiko mielai papasakoti, kas tą 
— būtinai nelietingą — rugsėjo sek
madienį vyks Misijoje. 

Kiekvienas pakv ies tas 
asmeniškai 

Kadangi tą dieną Misijoje vyks 
lyg ir du renginiai, paprašiau svečių 
papasakoti apie pirmąjį sumanymą 
— Bendruomenės Mišias. Kun. Sau-
laičio teigimu, kiekvieną savaitgalį 
Misijoje vyksta keturios pamaldos ir 
mes visi žinom, kas ateina sekma
dienį vakare — paprastai tai būna tie 
patys žmonės, kas kur sėdi — kiek
vienas turi savo vietelę. Vienas iš 
nuolatinių tikinčiųjų nusiskundimų 
yra, kad tiek anksčiau atvažiavę, tiek 
ir senesnio amžiaus žmonės nieko 
nepažįsta. „Neturime, kaip normalio
je parapijoje, svetingumo tarnybos. 

/«* 

Jy^ft 

%4 

-\l 
f& 

Pala imin to jo Jurg io M a t u l a i č i o mi 
sija Lemon t . 

kai prie durų atvykstančius pasvei
kintų vienas ar du žmonės, todėl rei
kia stengtis ugdyti bendruomenišku
mo jausmą — teigė kunigas. Tad vie
nas iš būsimų Bendruomenės Mišių 
tikslų yra, kad visi žmonės turėtų 
progos ateiti ir dalyvauti vienose 
pamaldose. Kunigui Saulaičiui pri
tarė G. Reinytė-Petkienė, anot ku
rios, lietuvių grupės Misijoje renkasi 
atskirai ir net demografiškai yra su
sikūrusios skirtingos grupės, pavyz
džiui, sekmadienį vakare Mišiose lan
kosi trečiosios bangos lietuviai, o 11 
vai. ryte — antrabangiai. Organiza
toriai tikisi, kad rengiamos Bendruo
menės Mišios bus gera proga pažinti 
vienas kito veidą, o tiems, kurie nė 
vienai parapijai nepriklauso ir niekur 
nedalyvauja — tai padaryti. Pirmą 
kartą kiekvienam Misiją lankančiam 
buvo atskirai išsiųstas pakvietimas 
dalyvauti rugsėjo 23 d. pamaldose. 

Tai nieko nekainuos 

Antra, — sakė renginio organiza
toriai, — turime daugybę tarnysčių ir 
mums reikia surasti žmonių, kurie 
įsijungtų į tuos įvairius darbus. Tą 
galima bus padaryti po Mišių sureng
toje tarnysčių mugėje. Grasildos ir 
Dainos sumanymu, pamaldoms pasi
baigus lauke bus pastatyti stalai, 
žmonės galės eiti nuo vieno staliuko 
prie kito ir susipažinti su Misijos 
tarnystėmis. Žinoma, tikimasi, jog 
žmonės ne tik domėsis Misijos tar
nystėmis, bet ir užsirašys į vieną kitą. 
Juk kai kurie žmonės net nežino, kad 
tokios tarnystės Misijoje egzistuoja, 
— sakė kun. Saulaitis, — kad yra 
lankomi ligoniai, vyksta suaugusiųjų 
ruošimas sakramentui, vedyboms. 
Žmogus arba šeima per tarnysčių 
mugę galės užpildyti lapelį, kada jis 
ar ji yra laisvesnis(-ė), kokią tarnystę 
jis/ji norėtų atlikti. Ir svarbiausia — 
tai nieko nekainuos — sakė Daina 
Cyvienė. Ji taip pat tikisi, jog tą dieną 
žmonės įsirašys ir į Misijos narius: 
„Esame dalis Čikagos vyskupijos, jai 
priklausome ir turime joje dalyvau
ti". Šiuo metu Misijoje yra apie 450 
šeimų arba vienetų. 

Kun. Saulaitis tikisi, jog tarnys
čių mugė kaip nors pasitarnaus ir 
svarbiausiai lietuvių parapijai Mar-
ąuette Park, galbūt paskatins, kad 
žmonės dalyvautų, įsirašytų. Šiuo 
metu, anot kunigo, Misija turi dau
giau užsirašiusių narių nei Mar-
ąuette Park lietuvių parapija. O juk 
parapija išlaiko mokyklą, kas yra 
daugiau nei pusė visos apyvartos. 

Nauja tradicija? 

Misijos organizuojamas renginys 
nėra naujiena bažnyčioje. Daugybė 
parapijų tiek čia, Amerikoje, tiek 
Lietuvoje turi savo atlaidus arba me
tinius piknikus, pvz. Putnam seselės 
rengia savo metinę šventę, į kurią 
žmonės ir arti ir iš toli susirenka pa
bendrauti. Tai tokia pati mintis, tik 
pritaikyta mūsų sąlygoms — sakė 
kun. Saulaitis. 

Paklausti, kiek organizatoriai 
tikisi sulaukti žmonių, atsakė, jog, jei 
bus gera diena, jų nuomone, susi
rinks apie 800 žmonių. „Draugo" 
svečiai sakė, jog jie laukia įvairaus 

„Drauge" apsilankę Daina Cyvienė, Grasilda Reinytė-Petkienė, kun. Anta
nas Saulaitis. Dalios Cidzikaitės nuotr. 

amžiaus žmonių, seimų, pavienių 
žmonių, antrabangių ir trečiabangių. 
Nors tokį naują dalyką organizuoti 
truputį baugu, nes tai kažkas naujo ir 
žmonės bijo pasikeitimų, mes opti
mistai — tvirtino Daina Cyvienė. 
Rugsėjis yra naujos veiklos pradžia, 
naujų metų pradžia, toks šis mėnuo 
žada būti ir Misijoje. O ar tokios 

šventės bus rengiamos ir ateityje, ar 
tai taps gražia Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos tradicija prik
lausys nuo rugsėjo 23 d. įvyksiančių 
Bendruomenės Mišių, kurių sėkmę 
lems mūsų visų apsilankymas. Ren
gėjai pažadėjo, kad visų mūsų lauks 
siurprizas, tad mums iš tiesų belieka 
tik ateiti jo pamatyti. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
kviečia dalyvauti Bendruomenės Mišiose, 

kurios įvyks rugsėjo 23 d. 10 vai. r. 
Tą savaitgalį bus tik vienerios Mišios. 

KODĖL? Tai proga kartu pasimelsti, pavalgyti , pabendraut i , susitikti 
kitus Misijos narius ir Įsirašyti i tarnystes. 

KUR? Mišios bus lauke. Jei lis, būsim Jaunimo rūmuose (naujoje 
sporto salėje). 

KAS YRA TARNYSČIŲ MUGĖ? Proga Įsirašyti į tarnystes. 

KAS YRA TARNYSTĖS? Kiekvienas tur ime tam tikrų talentų bei suge
bėjimu, kuriais mus apdovanoja Dievas. Esate kviečiami tai panaudot i 
kilniam tikslui ir, kiek kas ga l i , prisidėti prie mūsų Misijoje esančių tar
nysčių: 

Vaikų choras 
Vaikų Mišios/vaikų tarnyba 
Skaityto ja i/os 
Patarnautojai 
Sutvirtinimas 
Rinkliava/tvarka 
Šeimų ruoša Krikštui 
Rekolekcijos/seminarai 
Šv. Rašto būrelis 
Bibl ioteka/spauda/video/DVD 
Misijos taryba 
Komunijos dal intojai 
Suaugusių choras 
Moterų choras 
Raštinė/nauji nariai 
Maldos būrelis 
Ligonių lankymas 
Žinios/biuletenis/ryšiai 
Renginių komisi ja 

Tad visi kviečiami Įsirašyti ir tapt i Misijos nariais. Reikia tik užpildyti 
anketą, kurig rasite Misijos raštinėje, ir tapsite Misijos nariais. 

Daugiau informacijos gausite kreipęsi į raštinę (Daina Cyvienė) tel . : 
630-257-5613 . 

„Esame skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esame skirt in
gų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvie
nam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui " . ( I Kor 72, į-ų) 
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Darbininkai iš užsienio branginasi 

Premjeras G. Kirkilas Madride bendravo su Lietuvos krepšinio aistruoliais. 
Irmanto Sidaravičiaus (ELTA) nuotr. 

G. Kirkilas susitiko su Ispanijos 
LB atstovais 

Vilnius/Madridas, rugsėjo 13 d. 
(ELTA ) — Ministras pirmininkas 
Gediminas Kirkilas, trečiadienį Mad
ride susitikęs su Lietuvių Ben
druomenės Ispanijoje atstovais, dau
giausia dėmesio skyrė dvigubos pilie
tybės problemai. 

Premjeras informavo apie savo 
sudarytą darbo grupę, įstatymo pa
taisas, kurioms pritarė Vyriausybė, 
Seime registruotas naujas pataisas, 
referendumo galimybę. 

Ministras pirmininkas neatmetė 
referendumo galimybės, jeigu nepa
vyktų priimti įstatymo pataisų Sei
me, ir pareiškė manas, jog yra daug 
galimybių, kad referendumas įvyks, 
nes didelė dalis visuomenės ir beveik 
visos politinės jėgos palaiko dvigubos 
pilietybės idėją. 

Ispanijos lietuviai taip pat do
mėjosi, kaip Lietuvoje bus mažinami 
mokesčiai, nes, pasak jų, yra galvo
jančių apie sugrįžimą į Lietuvą ir no
rinčių kurti savo verslą. Išeiviai taip 
pat labai suinteresuoti lietuviškos te
levizijos transliacijomis, nes šiuo me
tu jie nemato tokių televizijos progra
mų. 

Premjeras taip pat papasakojo 

apie ekonominę šalies padėtį, augimo 
tempus, didėjančius atlyginimus, ar
timiausius Vyriausybės darbo planus. 

Vakare premjeras stebėjo Eu
ropos vyrų krepšinio čempionato Lie
tuvos ir Slovėnijos komandų rungty
nes. 

Po rungtynių G. Kirkilas susitiko 
su Lietuvos krepšininkais ir trene
riais, pasveikino juos su pergale ir 
palinkėjo sėkmės kitose varžybose. 
Premjeras taip pat trumpai bendravo 
su Lietuvos krepšinio sirgaliais. 

Sirgalius premjeras paragino 
„nekaitinti atmosferos" dėl konflikto 
su ispanų policinininkais Madride 
per Europos čempionatą ir nerengti 
parodomųjų akcijų prieš Ispaniją. 

Nuo trečiadienio Madride viešin
tis G. Kirkilas, kuris darbo vizitą su
derino su krepšinio čempionatu, sakė 
neabejojantis, kad prieš rungtynes su 
prancūzais šią savaitę kilęs konflik
tas bus objektyviai ištirtas. 

Su lietuvių krepšininkais ben
dravęs G. Kirkilas teigė, esą jie į sir
galių konfliktą su ispanų policija ne
reaguoja, o yra susitelkę ties treni
ruotėmis ir varžybomis. 

Lietuviai nemoka taikyti žinių 
Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS) — 

Lietuvai perspektyviausia vystyti tai
komąjį mokslą, naudotis kitose šalyse 
sukurtomis idėjomis arba pirkti pa
tentus, o tuomet, remiantis šiomis 
idėjomis, kurti technologijas ir pro
duktus. Mat tik galingos valstybės 
turi pakankamai lėšų tinkamai plė
toti fundamentinius mokslus. 

Tokią mintį trečiadienį vykusioje 
konferencijoje „Biotechnologija Lie
tuvos įmonėse" išsakė Mokslų aka
demijos Biotechnologijos komisijos 
pirmininkas ir biotechnologijų kom
panijos „Sicor Biotech" generalinis 
direktorius Vladas Bumelis. 

Šiuo metu tik šešios Lietuvos 
įmonės savo veikloje naudojasi bio
technologijos tyrimų rezultatais, tuo 
metu kitur, tarkime, Izraelyje, tokių 
kompanijų galima suskaičiuoti apie 
300. 

„Biotechnologijos srities mokslai 
Lietuvoje turi gilias šaknis ir valsty
biniu lygiu pripažįstami kaip prio
ritetiniai. Tačiau šiandien versle nau
jausios biotechnologijos žinios panau
dojamos nepakankamai - šioje srityje 

Lietuvos darbdaviams teko pa
miršti svajones apie pigią darbo jėgą 
iš kitų šalių, rašo „Kauno diena". 
Tiesa, užsieniečių įdarbinama vis 
daugiau, bet juos samdydami versli
ninkai išleidžia ne mažiau, o kartais 
net daugiau nei įdarbindami lietu
vius. 

Lietuvos darbo biržos (LDB) duo
menimis, pirmąjį šių metų pusmetį 
užsieniečiams išduota 2,300 leidimų 
dirbti ir 89 leidimai pratęsti, kai per
nai per visus metus išduota beveik 
3,000 leidimų. 

„Matyt, kad Lietuvoje 2-5 metus, 
kol ūkio augimas nesulėtės, neapsiei
sime be darbo jėgos importo. Nesvar
bu, iš kokių šalių. Poreikis labai di
delis ir visi ieško būdų, kaip jį paten
kinti", - sakė Kauno statybų bendro
vės „Mitnija" generalinio direkto
riaus pavaduotojas Raimundas Mic-
kūnas. 

Alytaus statybų bendrovėje „Mu-
rena" šiuo metu dirba 10 baltarusių. 
Anot įmonės pardavimų direktorės 
Dainos Gorovičienės, nėra skirtumo, 
kurioje šalyje samdomi darbuotojai, 
nes juos alytiškiai atsiveža ne dėl pi
gumo. „Mes nepeikiame lietuvių ir 
mielai juos priimame. Atlyginimai 
vienodi vietiniams ir užsieniečiams, 
tačiau užsieniečiai bendrovei kainuo
ja brangiau, nes reikia mokėti už do
kumentų sutvarkymą, investuoti į 
gyvenamąjį kompleksą, kad iš kitų 
valstybių atvažiavę žmonės turėtų 
kur gyventi", - sakė ji. Didžiausia 
problema ta, kad mūsų šalyje nėra ką 
samdyti. „Tiesiog nebėra darbuotojų. 
Mūrininkų Lietuvoje mokyklos tur
būt neberuošia. Senieji išvažinėjo į 
užsienį. Nebelieka nieko kito, kaip 
atsivežti juos iš kitur", - sakė D. Go-
rovčienė. 

LDB duomenimis, mūrininkams 

veikia stebėtinai mažai įmonių. Vadi
nasi, privalome ieškoti sprendimų, ką 
galime daryti efektyviau, kad mokslo 
atradimai būtų patrauklūs verslui ir 
atneštų realią naudą Lietuvos eko
nomikai ir vartotojams", — kalbėjo V 
Bumelis. 

Jo teigimu, Lietuvoje biotechno
logijos galėtų sukurti žymiai didesnę 
pridėtinę vertę, nei dabar. Tačiau 
trūksta infrastruktūros ir kryptingų 
pastangų, leidžiančių mokslinius at
radimus perkelti į pramonę ir kurti 
konkurencingus produktus. 

„Fermento" generalinis direkto
rius Viktoras Butkus mano, kad Lie
tuvoje pernelyg mažai verslo įmonių 
yra įsteigę savo mokslo tyrimų cen
trus, kuriuose kuriamos strateginės 
inovacijos. Tačiau, pasak V Butkaus, 
tik per tokius centrus įmanoma aka
deminio mokslo ir verslo sąsaja. 

„Mokslininkai neprivalo tiesio
giai dalyvauti įmonių veikloje. Pa
kanka, kad vyktų aktyvi specialistų 
migracija tarp akademinio ir priva
taus sektoriaus", - sako „Fermento" 
generalinis direktorius. 

iš Ukrainos ir Baltarusijos šiemet iš
duoti 365 leidimai dirbti. 

Statybų sektoriuje šį pusmetį 
dirba 33 proc. visų Lietuvoje įsidarbi
nusių užsieniečių iš Baltarusijos, Uk
rainos, Uzbekistano, Moldovos. 

„Statybų sektorius vystosi labai 
sparčiai, o rasti kvalifikuotų žmonių 
galimybės ribotos", - sakė R. Mickū-
nas. „Mitnija" atsidūrė visuomenės 
dėmesio centre įdarbinusi per 30 ki
nų brigadą. Anot R. Mickūno, staty
bų sektoriuje lietuviška darbo jėga 
brangsta neprognozuojamai ir neval
domai. 

„Brangimą, jei apie jį žinotume iš 
anksto, galėtume perkelti ant užsa
kovo pečių, bet šiandien ką nors pla
nuoti tapo neįmanoma. Su užsienie
čiais bent galima sutarti kainą ir būti 
tikram, kad ji nepasikeis iki sutarties 
pabaigos", - kalbėjo R. Mickūnas. 
Įmonė, gavusi pasiūlymą išmėginti 
kvalifikuotų, negeriančių ir norinčių 
užsidirbti žmonių paslaugas ryžosi 
komplikuotoms užsieniečių įdarbini
mo procedūroms. „Žmonių mūsų 
įmonėje daugėja labai lėtai - vos 100 
per metus. Todėl apie 40 darbuotojų 
iš karto - mums rimta paspirtis", -
teigė R. Mickūnas. 

D. Gorovičienė tvirtino, kad 
„Murena" nori įdarbinti dar daugiau 
baltarusių. „Dokumentai ruošiami 
daugiau nei 20 žmonių. Kiek jų at
vyks, neaišku, nes dokumentų rengi
mas - procesas ilgas ir žmonės dažnai 
neišlaukia. Susiranda darbą kitur", -
sakė „Murenos" pardavimų direkto
rė. J i teigė, kad žmones iš Europos 
Sąjungos šalių galima įdarbinti per 
porą mėnesių, o iš trečiųjų šalių - per 
pusmetį. R. Mickūnas taip pat tvirti
no, jog vargo daug - įmonė nesiti
kėjusi, kad užsieniečių įdarbinimas 
reikalauja tiek vargo ir laiko. 

V. Uspaskichas pra la imėjo bylą 
Vilnius, rugsėjo 13 d. (BNS) — 

Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ketvirtadienį a tme tė nuo 
Lietuvos teisėsaugos į Rusiją pabėgu
sio ir į Seimą kandidatuojančio Vik
toro Uspaskicho skundą dėl Vyriau
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
sprendimo panaikinti buvusio „dar-
biečių" vadovo teisinę neliečiamybę. 

Jei V Uspaskichas atvyktų į Lie
tuvą, jis būtų sulaikytas, kandidato 
statusas jo neišgelbėtų. 

Šio teismo sprendimas yra galuti
nis ir neskundžiamas. 

Ekspolitiko interesams atstovau
jantis advokatas Vytautas Sviderskis 
skundu prašė panaikinti VRK priim
tą sprendimą dėl V Uspaskicho teisi

nės neliečiamybės panaikinimo kan
didatuojant į Seimą. Advokatas po
sėdyje teigė, kad komisijos sprendi
mas yra neteisėtas, nepagrįstas ir ne
motyvuotas. 

VRK atstovavęs jos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas ir narys Julius 
Jasaitis prašė skundo netenkinti. 

Byloje trečiuoju asmeniu yra pa
traukta Generalinė prokuratūra. Jos 
atstovai nedalyvavo posėdyje. Atsilie
pime prokuratūra taip pat prašė ne
tenkinti skundo. 

Asmuo, įregistruotas kandidatu į 
Seimą, įgyja teisinę neliečiamybę ir 
išlaiko ją iki išrinkto parlamentaro 
priesaikos. Teisinė neliečiamybė gali 
būti panaikinta tik VRK sprendimu. 

Lietuviai pyksta an t valdžios 
Vilnius, rugsėjo 13 d. (Alfa.lt) — 

Lietuviai ne tik nepalankiai vertina 
daug valdžios šakų, bet ir yra visiškai 
abejingi įstatymų leidžiamajai val
džiai. Kaip rodo „Veido" užsakymu 
atlikta apklausa, tik septyni proc. ap-

| klaustųjų pripažįsta, kad jų gyveni
mui Seimo veikla turi itin didelę 

Į reikšmę. Tuo tarpu net trečdalis jų ti-
i kiną, kad parlamento darbas jų gy

venimui neturi jokios įtakos. Kaip ro
do tos pačios apklausos rezultatai, 
dviem trečdaliams lietuvių net nes
varbu, kokie sprendimai priimami 
Seime. 

Bene skeptiškiausiai tautos ats
tovų darbą vertina verslininkai. Pa
sak „Veido", pusei jų net neįdomu, 
kas vyksta parlamente. 

42 proc. apklaustųjų teigė, kad 
geriausiai Lietuvoje šiuo metu veikia 
prezidento institucija. Tuo tarpu 30,2 
proc. apklaustųjų tikino, kad visos 
valdžios institucijos dirba blogai. Gy
ventojų nuomone, svarbiausia menko 
žmonių pasitikėjimo -valdžia priežas
tis - politikų atotrūkis nuo visuome
nės poreikių (taip atsakė 30,7 proc. 
apklaustųjų), taip pat - menka poli
tikų kvalifikacija (10,7 proc. respon
dentų). 

Jei artimiausiu metu vyktų Sei
mo rinkimai, net 47,1 proc. apklaus
tųjų nebalsuotų už nieką. 

Apibendrindamas apklausos re
zultatus, savaitraštis teigia, kad „su
sidaro įspūdis, kad žmonių nusivyli
mas Lietuvoje vis didėja". 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Musulmoną1 mini Ramadaną 
••»K-rrr3T 
# . , . i 

Musulmonės meldžiasi prie artimųjų kapų. 

Džakarta, rugsėjo 13 d. (AFP/ 
BNS) — Dauguma iš 1,2 mlrd. pasau
lio musulmonų ketvirtadienį pradėjo 
laikytis Ramadano — šventojo pas
ninko, pakilios nuotaikos ir abstinen
cijos mėnesio. 

Ramadano, devintojo ir švenčiau
sio mėnesio musulmonų kalendo
riuje, pradžią tradiciškai nurodo 
jauno Mėnulio pasirodymas, islamiš
kose šalyse ir bendruomenėse dažnai 
sukeliantis nesutarimų dėl tikslios 
datos. 

Didžiojoje musulmonų pasaulio 
dalyje Ramadanas prasidėjo ketvirta
dienį, nors Libija jo laikytis pradėjo 
trečiadienį, tą pačią dieną kaip ir Ni
gerijos musulmonai. 

Šventojo mėnesio metu musul

monai nuo aušros iki sutemų turi su
silaikyti nuo maisto, gėrimų ir lytinių 
santykių. Per Ramadaną dienos metu 
gyvenimo ritmas sulėtėja, tačiau 
suaktyvėja nuo iftaro — pasninko 
nutraukimo saulei leidžiantis, iki su-
huro, paskutinio valgio prieš aušrą. 

Indonezijoje, kur gyvena didžiau
sia musulmonų bendruomenė pasau
lyje, Ramadano pradžią aptemdė 
smarkus žemės drebėjimas, sukrėtęs 
Sumatros salą. 

Tuo tarpu griežtosios linijos In
donezijos musulmonų organizacijos 
perspėjo, kad imsis veiksmų prieš 
naktinius klubus ir kitas „blogio iršt
vas", kurios Ramadano metu nesilai
kys darbo valandų apribojimo. 

Vakarus suintrigavo V. Putin pasirinkimas 
Atkelta iš 1 psl. 
priežiūros institucijos vadovą, į mi
nistro pirmininko postą prezidentas 
V Putin sąmoningai paliko atvirą 
svarbiausią klausimą, kas pakeis jį po 
prezidento rinkimų kitų metų kovą", 
— mano Britanijos „The Times". 

„Jeigu jis būtų paskyręs įtakingą 
ministro pirmininko pirmąjį pava
duotoją Sergej Ivanov, tai būtų buvęs 
signalas, kad V Putin jau nurodė 
savo būsimąjį įpėdinį ir galbūt jau 
pradėjo perduoti valdžią", — mano 
laikraštis. 

„Vietoj to, — tęsia 'The Times', 
— Putin tarsi sako Ivanov ir kitam 
pagrindiniam pretendentui Dmitrij 
Medvedev, kuris taip pat yra pirmasis 
ministro pirmininko pavaduotojas, 
kad jis toliau tvirtai vadovauja Krem
liuje". 

„Daug mėnesių Ivanov ir Med
vedev daugelis Rusijos gyventojų lai
kė pagrindiniais veikėjais, kurie tikisi 
gauti Putin pritarimą jų ketinimui 
balotiruotis į prezidentus, — dėsto 
panašią nuomonę 'The Washington 
Post'. — Kurio nors iš jų pakėlimas į 
ministro pirmininko postą būtų bu
vęs suprastas kaip signalas, kad Pu
tin jį remia ir kad jis beveik be abe
jonių iškovos pergalę per prezidento 
rinkimus". 

„Prezidentas Putin, paskyręs sa
vo seną bendražygį, kuris daugumai 
yra nežinomas, į šalies ministro pir
mininko postą, sujaukė prognozes, 
kas taps kandidatu, kurį rems Krem
lius per prezidento rinkimus kovą", 
— priduria „The VVashington Post". 

Vis dėlto neatmetama galimybė, 
kad iškeltas kandidatu į premjero 
postą V Zubkov ateityje gali preten
duoti į Rusijos prezidento postą. 

„Jeigu aš ką nors padarysiu bū
damas premjeru, tai taip gali būti", 
— sakė V Zubkov, atsakydamas į 
klausimą, ar jis bus prezidentu. 

„Kad ir kur aš dirbčiau, niekada 
neduodavau sutikimo, jeigu ko nors 
nepadarydavau: ar dirbdamas konk
rečiame ūkyje, ar mokesčių tarnybo
je, ar štai čia, naujoje man srityje, fi
nansų žvalgyboje", — sakė V Zubkov, 
pažymėdamas, kad šiuose postuose 
jam pavyko „kažką padaryti". 

Kalbėdamas su žurnalistais V 
Zubkov sakė, kad ketina keisti vy
riausybės sudėti ir struktūrą. 

Pasak jo, deputatai uždavė dau
giausia socialinio pobūdžio klausi
mus, susijusius su veteranų, karių ir. 
pensininkų gynimu. 

„Daug buvo klausimų. Į visus aš 
stengiausi atsakyti. Džiaugiuosi, kad 
įvyko šios konsultacijos, nes rytoj Dū
mos posėdyje vėl reikės atsakinėti į 
klausimus", — sakė V Zubkov. 

Prezidentas motyvavo pakeiti
mus vyriausybėje ketinimu sudaryti 
garantijas aukščiausioms instituci
joms dirbti be sutrikimų rinkimų 
laikotarpiu. 

„Geriau jau šiandien padaryti 
tam tikrus personalo sprendimus, 
žengti būtinus žingsnius tobulinant 
pačią valdymo sistemą, kad nebūtų 
sutrikimų, susijusių su dideliais pa
keitimais, po rinkimų" — sakė V Pu
tin. 

EUROPA 

VIENA 
Austrijoje areštuoti trys su „ai 

Qaeda" susiję asmenys, kurie inter
nete skelbė vaizdo įrašus, grasindami 
išpuoliais Austrijai ir Vokietijai, tre
čiadienį paskelbė Austrijos užsienio 
reikalų ministras Guenther Platter. 
Visi trys asmenys yra įtariami kūrę 
vaizdo įrašus, kuriuose Vokietijos ir 
Austrijos kariai raginami palikti Af
ganistaną, tačiau juos kelis mėnesius 
stebėję policijos pareigūnai rado ne
tiesioginių įrodymų, kad išpuoliai ga
lėjo būti surengti netolimoje ateityje, 
sakė ministras. 

TALINAS 
Estijos ministras pirmininkas 

Andrus Ansip, pusę metų būdamas 
dabartiniame savo poste, pasiekė di
džiausią populiarumą, palyginti su 
savo pirmtakais, rašo ketvirtadienį 
laikraštis „Postimees". Pagal laikraš
čio užsakymą sociologijos bendrovė 
„Emor" išnagrinėjo šalies vyriausy
bės ir parlamento populiarumą pagal 
10 balų skalę. Apklausos dalyviai šių 
metų rugsėjį vertino vyriausybę gana 
gerai — 5,87 balo iš galimų 10 balų. 
Sociologas Andrus Saar interviu laik
raščiui pažymėjo, kad šalies ekono
minė padėtis paprastai atsispindi 
žmonių nuomonėje apie vyriausybę 
ir jos vadovą. 

VARŠUVA 
Lenkijos vyriausybė ketvirta

dienį oficialiai paskelbė, kad įkandin 
Didžiosios Britanijos atsisakys lai
kyti teisiškai įpareigojančiu doku
mentu Pagrindinių teisių chartiją, 
kuri yra naujos sutarties, turinčios 
pakeisti siūlytą Europos Sąjungos 
(ES) konstituciją, kertinis akmuo. 
„Lenkija paskelbė, kad prisidės prie 
britų protokolo, tuo pačiu metu derė-
damasi dėl išlygų, patvirtinančių 
Lenkijos pagarbą iškilioms sociali
nėms normoms", — sakoma Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos praneši
me. ES vadovai birželį susitarė dėl 
sutarties ES institucijoms tobulinti, 
kuri pakeistų 2005 m. prancūzų ir 
olandų rinkėjų atmestą konstituciją. 

JAV 

WASHINGON, DC 
JAV Senato komisija balsavo tre

čiadienį už George W. Bush adminis
tracijos plano dislokuoti priešraketi-
nės gynybos (PRG) objektus Len
kijoje ir Čekijoje finansavimo suma
žinimą. Komisija sumažino PRG ob
jektų Europoje programos finansa
vimą 85-iais mln. dolerių, nors buvo 
prašoma 310,4 mln. dolerių finansi
niais metais, prasidedančiais spalio 1 
dieną. Tuo tarpu senatoriai patvirti
no visų 549 mln. dolerių skyrimą oro 
bazavimo kovos su tankais lazerio 
kūrimo programai, kurią įgyvendina 
bendrovė „Boeing". 

Per Meksikos įlanką slenkanti 
tropinė audra „Humberto", turinti 
pasiekti sausumą ties JAV Texas val
stijos krantais, ketvirtadienį virto 
uraganu, pranešė JAV nacionalinis 
uraganų centras. Uraganų stebėjimo 
orlaivis ir radaras nustatė, kad Piet
ryčių Texas link judantis „Hum
berto" kelia 130 km per valandą stip
rumo vėjus, nurodė centras. 

AZIJA 

DŽAKARTA 
Mažiausiai devyni žmonės žuvo 

per žemės drebėjimus Indonezijos 
Sumatros saloje, kur sugriauta šim
tai namų, bet žuvusiųjų ir sužeistųjų 
skaičius, regis, yra mažesnis, nei ma
nyta iš pradžių, ketvirtadienį pra
nešė pareigūnai. „Benkulaus mieste 
žuvo šeši žmonės", — sakė Benku
laus provincijos krizių valdymo posto 
pareigūnas, kuris pridūrė, kad ligo
ninėje gydoma daugiau kaip 20 su
žeistų žmonių. 

TOKIJAS 
Staiga atsistatydinęs Japonijos 

premjeras Shinzo Abe ketvirtadienį 
dėl pervargimo buvo paguldytas į li
goninę, pranešė pareigūnai. Sh. Abe į 
medikus kreipėsi tokiu metu, kai pa
sigirdo spėlionių, jog jo sprendimą at
sistatydinti iš dalies galėjo nulemti 
prasta sveikata. Vyriausiasis minist
rų kabineto sekretorius Kaoru Yosa-
no anksčiau sakė, kad Sh. Abe diag
nozuotas išsekimas. 

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

Lietuvos rinktinė parklupdė ir 
Slovėnijos krepšininkus 

Kaip praneša Elta, Ispanijoje 
vykstančio 35-ojo Europos vyrų 
krepšinio čempionato antrojo etapo 
trečiosiose rungtynėse rugsėjo 12 d., 
trečiadienį, Lietuvos rinktinė 80:61 
(26:18, 18:23, 19:18, 17:12) nugalėjo 
Slovėnijos ekipą ir tapo F grupės nu
galėtoja. 

Didžiąją rungtynių dalį be 
Šarūno Jasikevičiaus žaidusiai mūsų 
šalies komandai Ramūnas Siškaus-
kas pelnė 21 (dvitaškiai 3/6, tritaš
kiai 3/6, baudos 6/8), Darius Songaila 
- 17, Kšištofas Lavrinovičius - 14, o 
Ri-mantas Kaukėnas - 11 taškų. 

F grupės nugalėtojos Lietuvos 
rinktinės sąskaitoje - penkios per
galės iš tiek pat galimų. Slovėnai su 
keturiomis pergalėmis liko antri ir 
ketvirtfinalyje susitiks su nugalėtojų 
titulą ginančiais graikais. 

Visas šešerias rungtynes šiame 
čempionate laimėjusi Lietuvos rink
tinė ketvirtfinalyje rugsėjo 14 d. žais 
su ketvirtąją vietą E grupėje užėmu
sia Kroatijos komanda. Jei lietu
viams pavyktų įveikti ketvirtfinalio 
barjerą, tai pusfinalyje jiems tektų 
žaisti su Rusijos ir Prancūzijos mačo 
nugalėtojais. 

O kaip už lietuvius krepšinin
kus „serga" lietuviai salėje, matote 
Remigijaus ir Aldonos Gaškų 
nuotraukose iš Ispanijos. 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Apie besikeičiančius žodžius 
Neseniai vartant senesnius žur

nalo „Lithuanian Heritage" nume
rius, akis užkliuvo už dviejų straips
nių: „'Skoliniai' Loan Words in the 
Lithuanian Language" ir atsako j šj 
straipsni »Too many Polish words? ,\ 
Nors pirmasis straipsnis aptaria 
skolinius lietuvių kalboje, o antra
jame atskleidžiami Amerikos lietu
vio John Millar „atradimai", jog 
abrūsas, dziegorius, čėsas ir kt., 
deja, ne lietuviški žodžiai (kaip jo iki 
tol manyta), o barbarizmai, šie du 
straipsniai privertė pamąstyti ne 
apie skolinius, o apie lietuvių kalbos 
leksikos raidą. 

Kad kalba laikui bėgant keičiasi 
- niekam ne naujiena. Kaip ne nau
jiena, kad sparčiausiai pasikeičia 
bene pastebimiausias jos sluoksnis -
žodynas arba leksika. Tam turi įta
kos daugybė veiksnių: politinių, 
ekonominių, mokslo, technikos, kul
tūrinių ir kt. Esti tokių šimtmečių, 
kai žodynas visai nepasikeičia, ta
čiau esti tokių - kai šio kalbos 
sluoksnio turtėjimui, rodos, nebus 
galo. Ar tokie pokyčiai nevyksta šiuo 
metu mūsų kalboje (turbūt ir kito
se)? Sužinoti paprasta - užtenka tik 
pamąstyti, kiek naujų žodžių suži
nojome per pastarąjį mėnesį, pus
metį, metus. Pamenu, kaip vieną 
dieną internete atsivėrusi lietuvišką 
www.google.lt tinklalapį, vietoje jau 
įprasto web išvydau žodį žiniatink-
lis, arba skaitydama straipsnį 
www.delfi.lt pamačiau žodį delni-
nukas. Daug tokių -ukų (atmintu-
kas, delninukas, skreitinukas ir kt.) 
ir ne tik mūsų kalboje atsirado 
dabartiniu metu, ieškant lietuviškų 
atitikmenų daugeliui kompiuterių 
srities terminų. Visi šie žodžiai -
naujažodžiai arba neologizmai. Apie 
juos jau buvo užsiminta ir mūsų 
dienraščio puslapiuose: Romualdas 
Kriaučiūnas, Vytautas Matulionis 
siūlė savuosius šašlyko atitikmenis, 
apie naujadarų priėmimo problemą 
svarstė prof. Giedrius Subačius. 

Tačiau naujadarai arba neolo
gizmai - tai tik vienas naujų žodžių 
atsiradimo būdas. Tokiu būdu mūsų 
vartosenoje yra atsiradę žodžiai ži-
niasklaida, sauskelnės, žiniatinklis 
ir kt. Naujų žodžių galima pasidary

ti sekant kitų kalbų pavyzdžiu. Tai 
taip vadinami vertiniai, apie ku
riuos buvo užsiminta š. m. liepos 
27 d. „Drauge". Tokiu būdu lietuvių 
kalboje atsirado žodžiai aplinkybė, 
turinys, laikraštis, įtaka, prieveiks
mis, išvada, priekaba ir kt. 

Trečias leksikos papildymo bū
das - skoliniai. Iš kitų kalbų pasis
kolinti žodžiai pritaikomi prie lietu
vių kalbos fonologinės, morfologi
nės, kirčiavimo sistemos, t. y. jie pri
taikomi lietuvių kalbai, asimiliuo
jasi. Taip į lietuvių kalbą atėjo 
jogurtas, teatras, muzika, tempas, 
kompiuteris, internetas ir kt. 

Kalbos leksika pasipildo ne tik 
sukūrus, pasiskolinus ar išsivertus 
kitos kalbos žodį, bet ir jau tarimam 
žodžiui įgįjus naują reikšmę, pvz., 
žodis kovoti anksčiau turėjo tris 
reikšmes (1. kovoti, muštis, 2. var
žytis sporto rungtynėse, 3. stengtis 
nugalėti), tačiau vėliau pradėtas 
vartoti ir dar viena reikšme -
stengtis pasiekti ką nors. 

Kalboje ne tik atsiranda naujų 
žodžių, bet kai kurie jų atvirkš
čiai - traukiasi iš aktyvios var
tosenos. Tai vadinamieji archaizmai 
ir istorizmai. Archaizmus iš kalbos 
išstumia nauji žodžiai ta pačia 
reikšme (pvz., algoti - vadinti, rykas 
- indas ir kt.), taip vadinamų 
semantinių arhaizmų nunyksta 
reikšmės (pvz., seniau žodis tiesa 
buvo vartojamas teismo, teismo pro
ceso, bylos, teisėjo, teisės mokslo 
reikšmėmis, kuriomis šiandien šio 
žodžio ne vartojame), o istorizmai 
pasitraukia iš vartosenos todėl, kad 
išnyko sąvokos, daiktai, kuriuos jie 
žymėjo (vyža, lažas, činčas, tijūnas 
ir kt). 

Tad žodžiai kinta, gyvena savo 
gyvenimą taip, kaip ir mes, žmonės. 
Vieni žodžiai „gimsta", atsiradus 
naujiems daiktams, reiškiniams, 
sąvokoms, kiti - pamažu išnyksta iš 
kalbančiojo lūpų. Tai natūrali kaita, 
kurios neišvengs nė viena gyva 
kalba. 

Remtasi E. Jakaitienės „Lietu
vių kalbos leksikologija" 

Neliks „Klaipėdos" TUSŲ kalba 
Nuo spalio pirmosios bus nu

traukta „Klaipėdos" laikraščio ru
siško varianto leidyba. 

Pastaraisiais metais dienraščio 
spausdinimas rusų kalba nebuvo pel
ningas, o laikraščio tiražas mažėjo. 
Kadangi laikraščio leidyba yra ne tik 
žinių, informacijos perteikimo prie
monė, bet ir atsakingas bei sudėtin
gas verslas, ji negali būti nuostolinga. 
„Klaipėdos" rusiškojo varianto gamy
bos kaštai nebeatsiperka. Tai ir lėmė 

sprendimą nutraukti jo leidybą. 
Laikraščio rusų kalba prenume

ratoriai gaus lietuvišką leidinį. Nuo 
spalio 22 dienos drauge su laikraščiu 
juos pasieks ir šeštadieninis televizi
jos ir pramogų gidas - žurnalas „TV 
diena". 

Skaitytojams, nepageidaujan
tiems lietuviškos „Klaipėdos", bus 
grąžinti pinigai už paskutinio metų 
ketvirčio prenumeratą. 

..Klaipėda'" 

http://www.google.lt
http://www.delfi.lt
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Prelato Nykolo Krupavičiaus 
jaunystė 

DR. ĮUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.7 

Jis labai rimtai studijavo popie
žiaus Leono XIII enciklikas „Rerum 
novarum", „Graves de communi" ir 
„Mater et magistrą". Jam tvarkant 
socialinį gyvenimą tai labai daug 
padėjo. Enciklika „Rerum novarum" 
pasaulio socialinėse sistemose padarė 
perversmą: darbininkai gavo jiems 
prideramas teises, o darbininkų sam
dytojai ir turtingi žmonės pajuto savo 
pareigas. 

Mykolas Krupavičius 
apie 1925 metus. 

Baigęs kunigų seminariją, M. 
Krupavičius nuvažiavo studijų tęsti į 
Petrapilio dvasinę akademiją. Ten jis 
taip pat įsijungė į aktyvų lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, nuvykdavo į 
Taliną. Tapo nuo karo nukentėjusių 
šelpimo draugijos Talino skyriaus 
pirmininku. Taline ir jo apylinkėse 
suregistravo penkis tūkstančius lie
tuvių. Tai buvo platesnės visuomeni
nės veiklos pradžia. 

M. Krupavičius pasiruošė ir tapo 
labai dideliu žmogumi, labai rimta ir 
karinga asmenybe. Tapo rimtu kultū
rininku, rimtu religininku ir rimtu 
politiku. Yra parašęs daug knygų ir 
labai daug straipsnių, kurie išspaus
dinti įvairiuose lietuviškuose žur
naluose ir laikraščiuose. Jo straips
niai ir knygos labai įdomūs, pilni 
realaus gyvenimo nurodymų, gausūs 
idėjų ir perspektyvių minčių. Apie 
Krupavičių yra šiek tiek straipsnių. 
Petras Maldeikis yra parašęs apie M. 
Krupavičių monografiją „Mykolas 
Krupavičius". Darbas yra rimtas ir 
įdomus. Apimtis — 442 psl. Jis taip 
pat yra surinkęs didelę dalį M. Kru
pavičiaus raštų. Norint tikrai ir gerai 
aprašyti M. Krupavičių, įvertinti jį, 
reikia perskaityti visus jo raštus, 
knygas ir straipsnius. Kaip pats P 
Maldeikis mini, jis visų M. Krupa
vičiaus raštų negalėjo surinkti ir su
registruoti, nes jis savo darbą rašė. 
kai prie nemažos M. Krupavičiaus 
raštų dalies negalėjo prieiti, kada 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos oku
puota. 

M. Krupavičiaus testamento vyk
dytojų ir jo dokumentų tvarkytojų — 
A. Repšio, dr. Kazio Šidlausko ir 
kunigo Vytauto Bagdonavičiaus — 

manymu, M. Krupavičiaus, tokios 
plačios ir gilios asmenybės studijas 
darant, reikėtų jo visą veiklą suskirs
tyti į tris savitas dalis. Pirmąją dalį 
sudarytų jo veikla Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo ir valstybės kū
rimo darbuose. Čia įeitų jo veikla 
Seinuose, žiedžiant Lietuvos konsti
tuciją, formuojant pagrindinius įsta
tymus ir darant žemės reformą. 
Antrąją jo veiklos dalį apimtų laiko
tarpis, jam pasitraukus iš valdžios. 
Čia įeitų jo klebonavimai, santykiai 
su Lietuvos valdžia, kovos už ūki
ninką, santykiai su vienu ir kitu oku
pantu. Trečiąją jo veiklos dalį sudaro 
jo veikla išeivijoje, atkuriant Vyr. 
Liet. Išl. Komitetą (VLIKas) ir jam 
vadovaujant. Čia priklausytų laisvi
nimo veiksnių derinimas, Lietuvių 
Chartos paskelbimas, pasaulio Lietu
vių Bendruomenės sampratos suda
rymas bei kiti išeivijos klausimai, 
prie kurių aiškinimosi M. Krupa
vičius prisidėjo. Pilnas M. Krupavi
čiaus pažinimas nėra įmanomas be jo 
raštų studijų. Būtų gera, jei atsirastų 
doktorantų, kuriems tai būtų temos 
disertacijoms. Aš esu prašytas para
šyti straipsnį apie M. Krupavičių, 
palyginti jį su kitais žymiais Lietuvos 
veikėjais. Jų mes turėjom: M. Sleže
vičių, Kairį, Čepinskį, Stulginskį, 
Bistrą ir daugelį kitų. Bet aš nerandu 
kito, kuris kartu būtų kultūrinin
kas, religininkas ir politikas, tai yra 
tokia plati ir gili asmenybė. Aš neran
du, su kuo jį galima būtų lyginti. Jis 
yra lietuvių tautos, bent XX amžiuje, 
unikumas. Vytautas Vaitiekūnas pre
latą M. Krupavičių laiko epochiniu 
lietuviu. Abu apibūdinimai M. Kru
pavičiui tinka. 

Apibendrinant M. Krupavičiaus 
subrendimą iš kaimo berniuko į dide
lę, plačią ir gilią asmenybę, galima 
pasakyti, kad šaltiniai buvo: šeima, 
ypač motina, Igliškėlių pradžios mo
kykla, Veiverių mokytojų seminarija, 
Seinų kunigų seminarija ir Petrapilio 
dvasinė akademija. Tose mokyklose 
jis atidžiai mokėsi, stebėjo mokytojus 
ir profesorius, perskaitė beveik visas 
tų mokyklų (bibliotekose) buvusias 
knygas, organizavo slaptas lietuvių 
kuopas ir kuopeles, jose dirbo ir plati
no, gilino tų grupių narių patriotiz
mą, lietuviškumą ir tautiškumą. 
Stebėjo, ko tų kuopelių nariams 
trūksta. Taip pat savo priimtais ga
bumais pastebėjo, kas yra juose gero 
ir ko galima iš jų pasimokyti. Taip jis 
tapo dideliu mokslo mėgėju, kultū
rininku, giliu tėvynę Lietuvą mylin
čiu patriotu, veikliu visuomeninin
ku, religininku. Jis yra parašęs knygą 
„Kunigas", kurią sudaro 723 psl. Jis 
buvo geras kalbėtojas ir rašytojas, 
yra parašęs daug straipsnių, knygų, 
pasakęs daug kalbų suvažiavimuose, 
susirinkimuose, konferencijose, po
būviuose ir seimuose, kurios yra už
rašytos seimo stenogramose ir orga
nizacijų protokoluose, privačiuose 
laiškuose. Jo kalbos dar nėra surink
tos. Visi jo raštai, kalbos, laiškai ir 
pasisakymai įvairiais klausimais, jei 
būtų surinkti, būtų Lietuvai labai 
didelis turtas. 

Pabaiga. 

Stuburo ir skausmo ligos j [ Širdies ir kraujagysl ių 
l igos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry : 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.Mi ino ispa in .com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D a n t ų gydy to ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H ickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių l igos 

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

|oliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 S t., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Margumynai 

Mobiliajam ryšiui - 20 metų 
Mobiliajam ryšiui sukako 20 

metų. 1987-aisiais pradėjo veikti pir
masis pasaulyje mobiliojo ryšio tink
las. Jame paslaugas teikė 15 ryšio 
operatorių. Tinklas apėmė 13 Euro
pos valstybių. 

Mobiliojo ryšio pradžia laikomas 
„Supratingumo memorandumas" 
(angį. Memorandum of Understan-
ding - aut. past.). Tai 1987-ųjų rug
sėjo 7 d. pasirašyta sutartis, kuria 15 
Europos telekomo bendrovių paža
dėjo nevaržyti ir padėti vystyti 

„Skaitmeninio tinklo sistemą", dabar 
vadinamą trumpiniu GSM (angį. 
„Global System of Mobile Communi
cations" lt. „Pasaulinė mobiliojo ryšio 
sistema" - aut past.). 

Šiuo metu GSM tinkluose veikia 
daugiau nei 700 mobiliojo ryšio ope
ratorių. Per metus pasaulyje mobi
liaisiais telefonais prakalbama dau
giau nei 7 trilijonai minučių, išsiun
čiama apie 2,5 trilijono tekstinių 
pranešimų. 

Alfa.lt 

Prašymas ligoninėse išjungti mobiliuosius 
telefonus - nėra tik prietaras 

Olandijos mokslininkų atliktas 
tyrimas patvirtino, kad mobilieji tele
fonai šalia ligoninės elektroninių 
prietaisų privalo būti išjungti. Ant
raip jie gali pakenkti elektronikos 
funkcionavimui ir sukelti grėsmę 
ligonių sveikatai. 

Amsterdamo universiteto moks
lininkai užfiksavo daugiau nei 50 at
vejų, kai telefonų skleidžiamos elek
tromagnetinės bangos tapo didesnių 
ar mažesnių incidentų ligoninėse 
priežastimi. 75 proc. šių atvejų buvo 
pripažinti kaip keliantys realią grės
mę medicinoje naudojamų prietaisų 
veikimui. 

Anot tyrimo, mobilųjį ryšį pa
laikantys Įrenginiai neturėtų būti 
nešami prie elektronika aprūpintų 
lovų ar kitų elektroninių įtaisų ar-

PASLAUGOS 

čiau nei per 1 metrą. 
Ši studija paneigė anksčiau atlik

tą tyrimą, kurio išvadose buvo teigia
ma, jog mobilūs telefonai neturi 
jokios įtakos medicininių elektroni
kos prietaisų veikimui. Olandų moks
lininkai atliko eksperimentus su 61 
medicininiu įrenginiu ir įrodė, kad 
ypatingai GPRS signalas gali išvesti 
juos iš rikiuotės. 

Alfa.lt 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
rffiĮj -, First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needečT 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

http://www.Miinoispain.com
http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Vytautas Kernagis (kairėje) ir Romualdas Zableckas. 
Iš asmeninio R. Zablecko albumo 

MAESTRO VYTAUTUI KERNAGIUI 
SUSIRGUS SUNKIA LIGA 

Neseniai mūsų dienraštyje buvo 
išspausdintas Audronės Sidaugienės 
pasikalbėjimas su Romualdu Zablec-
ku iš Colorado („Draugas", 2007. 
09.13). Gavome iš jo žinutę su nuoro
da, kur siųsti pinigus norintiems pa
dėti garsiam lietuvių dainininkui Vy
tautui Kernagiui, kuris ne kartą yra 
koncertavęs ir Čikagoje. V Kernagis 
žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visur, 
kur gyvena lietuviai. Jo darbas įver
tintas: Antano Sabaniausko premija 
(1995); „Bravo" premija „Už nuopel
nus" (2000); Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordino Karininko 
kryžiumi (2002); jo dvigubas albumas 
„Teisingos dainos" tapo auksiniu 
(2004); 2005 metais jis tapo H. K. 
Andersen ambasadoriumi Lietuvoje 

Romualdas atsiuntė ištrauką iš 
jam rašyto Vytauto elektroninio laiš
ko: „Sveikas, Romai! Kaip, tikiuosi, 
žinai mane čia, Lietuvoj jau ir palai
dojo, ir apraudojo... Gyventi neliūd
na! Tiesiog 'Ali that Jazz!!!!!!!!' O aš 
sau po truputi tvarkau mažus rei
kaliukus, su žmonos pagalba lyg ir 
baiginėju namą, su kai kuo susitinku 
ir aptariu ateities planus, kurių yra 
visokių ir visur... Bet svarbiausia -
'chebros' palaikymas, ir aš tai jau
čiu !!!!!!!!(...) Viskas! Varau nuodyti 
blogųjų ląstelių !!!! Vytautas". 

(Sent: Sunday, September 09, 
2007 2:09 AM). 

Taigi, V Kernagis kovoja su savo 
liga, tačiau niekada nežinai, kada pri
reiks pagalbos. 

Parama Vytautui Kernagiui 

Pirmas motyvas 
Kai pasklido žinia, kad Vytautą 

Kernagį užgriuvo didelė ir netikėta 
bėda, labai daug žmonių - draugų, 
pažįstamų, tiesiog jo talento gerbėjų 
nedelsdami pradėjo skambinti pa
čiam Vytautui bei jo artimiesiems, 
klausdami, kuo ir kaip jie galėtų pa
dėti Maestro šioje nelengvoje situaci
joje. 

Todėl Vytauto Kernagio draugų 
iniciatyva ir gimė idėja prašyti Ne
vyriausybinių organizacijų informa
cijos ir paramos centro suteikti pagal
bai vieną iš savo sąskaitų, kuri dabar 
yra skirta visiems, norintiems padėti 
Vytautui. 

Antras motyvas 
Visą savo sąmoningą gyvenimą 

Vytautas Kernagis atidavė Lietuvai. 
Ir dabar, ištikus negandai, Lietuva, 
jos puikūs, aukščiausios klasės ir pro

fesionalumo medikai neatlyginamai 
daro viską, kad Maestro kova su tik
rai sunkia ir klastinga liga vyktų kuo 
efektyviau: puikiai, nepriekaištingai 
jam buvo atlikta naviko pašalinimo iš 
organizmo operacija, chemoterapijos 
kursai vyksta laikantis naujausių ir 
progresyviausių Europos standartų, 
jokio geriausių vaistų ar moderniau
sios technikos trūkumo... 

Dar kartą pabrėžiame - visa tai 
Lietuvoje, visa tai - nemokamai ir su 
profesionaliausia kvalifikacija. Kitas, 
su reabilitacija tarp gydymo kursų 
susijusias išlaidas, apmoka pats 
Maestro. 

Deja, gali atsitikti taip, kad pa
darius viską, kas įmanoma Tėvynėje, 
Vytautui dar prireiks tokių proce
dūrų, kurios kol kas Lietuvoje neat
liekamos, tačiau turi puikią, patikrin
tą praktiką Šveicarijoj, Austrijoj, 
Vokietijoj ar Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Štai tokiai situacijai ir ren
kami pinigai pagalbos Maestro sąs
kaitoje, nes jau yra skaudžios patir
ties, kad, iškilus gydymo tąsos užsie
nyje problemai, sunku, o kartais, de
ja, ir per vėlu pradėti rinkti lėšas... 

Tad pagrindinis kreipimosi dėl 
pagalbos Maestro motyvas - ruoštis, 
nežinomai ateičiai iš anksto. 

Jei Vytautui Kernagiui, dėl sėk
mingo gydymo Tėvynėje, šių surink
tų lėšų neprireiks - visos jos bus pa
naudotos kovai su onkologinėmis li
gomis Lietuvoje. 

Nevyriausybinių organizacijų in
formacijos ir paramos centras. Įmo
nės kodas: 192 013 926. Bankas: AB 
SEB Vilniaus bankas. Banko kodas: 
70440. Banko adresas: Gedimino pr. 
12, LT-01103 Vilnius, Lietuva. Spe
cialios sąsk. Nr. (IBAN): LT66 7044 
0600 0109 6368. SWIFT kodas: CBV1 
LT 2X. Mokėjimo nurodymas: Para
ma Vytautui Kernagiui. 

Informacijos telefonai Vilniuje 
261-87-82, 212-60-45, mob. 8-670-
36796. Informaciją apie lėšas galima 
rasti ir internetinėje svetainėje: 
www.nisc.lt 

Atidaryta sąskaita Taupos banke 
Vytautui Kernagiui paremti. Ši sąs
kaita atidaryta aukotojų, gyvenančių 
JAV. patogumui. 

Prašome rašykite čekius „Ker
nagis Medical Fund" ir siųskite ad
resu: Taupa LFCU, PO.Box 95, South 
Boston, MA 021 27, Account # 3595 

Taupa turi elektroninį paštą 
taupa.boston(5 verizon.net. ku
riuo galite susisiekti, jeigu turite 
jiems kokių nors klausimų. 

ANTANAS GUSTAITIS 

SKEPTIŠKAI 

Nežinom, kam žydi žibutės ir ievos, 
Kam čiulba žydrynė ir žemė erdvi, 
Nežinom, kur neša nežinomas Dievas, 
Suglaudęs kaip žiedus mūs širdis po dvi, 
Kas esam užgimę ir mirę dorai, 
O giedame choru visi padarai: 
Gyventi — gerai! 

Gyventi — mylėti, gyventi — ilgėtis, 
Gyventi — už kitq, aukoti save, 
Gyventi — kad žygius įamžintų Goethės, 
Kaip Žilvinui grįžti su kraujo srovei — 
O Kronos įrašo į smėlį paikai: 
„Gyveno, kovojo, paseno plikai, 
Ką baigė — pradėjo iš naujo vaikai..." 

A. Žemaitaitis skaitys 
A. Gustaičio eiles 

MARIIA REMIENE 

Algimantas Žemaitaitis, pradėjęs 
savo teatro karjerą dar Lietuvoje, vai
kystėje Kudirkos Naumiestyje, tęsė 
DP stovykloje Liubeck lietuvių gim
nazijoje. Atvykęs į JAV, paskatintas 
rašytojo Stasio Santvaro ir aktoriaus 
Henriko Kačinsko, rinkosi teatrą sa
vo gyvenimo karjera. Connecticut 
universitete studijavo dramą. Studi
juodamas spektakliuose atliko daug 
pagrindinių vaidmenų. Tuo pačiu 
metu su Waterbury CT mėgėjų teat
ralais ir su savo „One Man show" 
lankė rytinio JAV pakraščio lietuvių 
telkinius: Boston, New York, Balti-
more ir kt. Baigęs studijas, New 
Yorke vaidino „Off Broadway" pasta
tymuose ,,Evenings with Chekhov", 
„Dream Play", ,,Shadow of Heroes". 
,,Snow Maiden" ir kituose. Režisavo 
„ S u m m e r Stock" ir „Community 
Thea te r " spektaklius Connecticut 
valstijoje. 

Persikėlęs gyventi į Los Angeles, 
eilę metų dirbo filmų industrijoje. 
Tuo pačiu metu režisavo muzikinės 
grupės ,,Opera West" spektaklius -
kar tu su vengrų dirigentu Nandor 
Domokos pastatė G. Puccini „Ma-
dame Butterfly", „La Boheme" ir ki
tas operas. 

Režisavo lietuvių muzikinės gru
pės „Vakarų aidai" spektaklius J. 
Strauss „Čigonų baronas", B. Sme-
tana „Parduotoji nuotaka", O. Met-
rikienės „Kartą gintaro pakrantėje". 

Nuo 1992 metų A. Žemaitaitis 
Los Angeles Dramos sambūrio re
žisierius. Su šia teatro grupe pastatė 
eilę veikalų: A. Landsbergio „Vėjas 
gluosniuose", I. Lukošienės „Kara
lius vagis", A. Škėmos „Žvakidę", 
Kazio Sajos „Susitikimas šaltame va
sarnamyje" ir.„Savaitgalio romanas". 
Vienas paskutiniųjų jo darbu - J 

Algimantas Žemaitaitis 

Tuopos „Reikia arklio", kurio prem
jera Los Angeles įvyko šių metų ba
landį. 

Kai kurie Algimanto Žemaitaičio 
režisuoti spektakliai buvo rodomi ir 
Čikagoje. 2000 metais Išeivijos teatrų 
festivalyje Čikagoje, IL apdovanotas 
už geriausią režisūrą. 2002 metais 
jam įteikta JAV LB Kultūros tarybos 
premija. 

Spalio 7 d., 12:30 vai. p. p. reži
sierių A. Žemaitaitį matysime Lie
tuvių dailės muziejaus, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, scenoje, kur jis 
deklamuos humoristo Antano Gus
taičio eiles. 

Humoristo Antano Gustaičio ei
lės ir tematiškai, ir savo poezijos ei
liavimo tobulumu bei savo kalbos ori
ginalumu buvo ir liks visiems lai
kams mūsų literatūros aukštumose. 
Literatūros popietę rengia ir kviečia 
radijo laida „Margutis II". 

http://www.nisc.lt
http://verizon.net
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Jaunimas lietuviškus filmus 
kuria savaip 

IUSTINA BEZARAITĖ 

Videoprojektas „Lietuva savaip. 
Istorinės žinutės" rugsėjo 6 dieną su 
griausmu prasidėjo kino teatre „Coca 
Cola Plaza", Lietuvoje, nustebinęs 
savo jaunu, įdomiu ir lietuviško kino 
istorijoje turbūt dar neregėtu po
žiūriu į Lietuvos praeitį, kaip į neat
skiriamą šių dienų dalį. 23 jaunimo 
sukurti videosiužetai varžėsi dėl ge
riausiojo vardo, tačiau nė vienas 
neliko neįvertintas. 

Vyresnių klasių moksleiviai, 
ir ne tik jie, profesionalų padeda
mi, jau pavasarį kibo į darbą. 
Projekto rezultatas jau dabar labai 
aiškus - jaunoji karta praskins kelią 
naujai, klestinčiai lietuviško kino 
epochai. 

Nuo popieriaus lapo 
iki kino ekrano 

68 atsiųsti scenarijai buvo 
kruopščiai peržiūrėti, 23 filmai buvo 
rodomi kino salėje ir pateikti žiū
rovų teismui. Tačiau projekto da
lyviai ne tik kūrė, rašė, vaidino, bet 
ir mokėsi visa tai atlikti kuo geriau: 
minifilmų kūrėjai galėjo naudotis 
profesionalų patarimais, tobulėti 
kūrybinių seminarų metu. „Pirmą 
kartą dalyvaujame tokiame projekte. 
Jis tikrai nepaskutinis - dabar jau 
turime patirties", - pasakoja „Is
torinės žinutės 2007 m." vardą pelnę 
Vilniaus Žvėryno gimnazijos mo
kiniai su filmuku „Joninių stebuk
las". 

Jaunimas lietuvišką filmą 
kuria savaip 

„Su politikų, kritikų, rašytojų, 
akademikų nuomone susiduriame 
kasdien, tačiau šiame projekte mums 
svarbi ir žmonių, ypač jaunimo, 
nuomonė, - sako projekto sumanyto
ja Gitana Platakytė-Grigienė. - Sis 
projektas skatina pažvelgti į praeitį 
kaip į šiandienos dalį. Čia bandoma 
laužyti stereotipus". 

Komisija negailėjo gerų žodžių, 
patarimų ne tik nugalėtojams, bet ir 
visiems dalyviams. Kiekvienas filmas 
mini skirtingą Lietuvos istorijos 
etapą, kiekviename iš jų skirtingai 
perteikta idėja, todėl vienodų ar bent 
jau panašių siužetų šįsyk nepasi
taikė. „Džiaugiuosi, kad šie mini-
siužetai gyvi. Visa tai - lietuviško fil
mo istorijos tęsinys, - teigia kino, 
televizijos ir fotografijos kritikas S. 
Valiulis. - Žinoma, neužbaigtumų 
buvo daug, tačiau geros idėjos juos 
užglaisto". Gražina Kadžytė džiau
giasi, jog Lietuvos jaunimas toks 
kūrybingas. Šiai garsiai etnologei pa
siūlius mintį sukurti klubą, kuriame 
dalyviai dalintųsi patirtimi, idėjų tu

rintys, jas siūlytų, mėgstantys rašy
ti, kurtų scenarijus, o kameros ne-
paleidžiantys iš rankų, idėjas paver
stų realybe, projekto iniciatorė Gita
na Platakytė-Grigienė rimtai susi
mąstė. Atrodo, jog klubo laukia šviesi 
ateitis. „Mano nuomone, buvo tikrai 
labai įspūdingų filmukų, net, saky
čiau, filmų, kurie kėlė įtampą ir norą 
nepaleisti sekamos gijos, — kalbėjo 
Mokinių parlamento narys Laurynas 
Narkevičius. — Lietuvos jaunimas 
yra tikrai šaunus, originalus, džiau
giuosi, kad esu dar jaunas" 

Daug idėjų - daug naujų 
atradimų 

Tautiškiausios istorinės žinutės 
apdovanojimus pelnė net du filmu
kai: Mažeikių Gabijos gimnazijos 
moksleivių sukurtas „Brangenybė 
amžinai?" bei panevėžiečio V Tin-
terio „Gelda". Meniškiausios istori
nės žinutės vardą namo parsivežė V 
Jankauskas iš Vilniaus - vienas iš 
nedaugelio, jau be moksleivių su fil
muku „Puikumėlis", kurį ypač gerai 
įvertino S t Valiulis. „Tikras, šiltas, 
meniškas filmukas. Mano išrinkta
sis", — sako kino, televizijos ir 
fotografijos kritikas. O „Geriausia 
istorine žinute 2007" buvo pavadin
tas Vilniaus Žvėryno gimnazijos 
mokinių filmukas „Joninių stebuk
las". Minisiužetas „Žvilgsnis kitu 
kampu. Darius Steponas", kurį pa
rengė Vilniaus Šeškinės mokyklos 
moksleiviai J. Butkevičius ir E. 
Smolskas, nors ir nepateko į ap-
dovanotojų sąrašą, tačiau tikrai buvo 
pastebėtas. Filmuke pateikta archy
vinė medžiaga apie Darių Steponą, 
kaip apie ypač daug nuveikusį krep
šiniui žmogų, nustebino ne vieną. 
„Kodėl žmonės žvejoja, o nenueina į 
parduotuvę ir ten nenusiperka žu
vies?" - su štai taip pavadintu fil
muku V Kazlauskas metė iššūkį 
mokytojams - taip pateikta informa
cija, jo nuomone, galėtų būti pa
vyzdys mokomajai medžiagai. Dar 
vienas atradimas - kine dar niekad 
nepaliesta lagamino tema, kurią atra
do Šilutės pirmoji gimnazija su siuže
tu „Ką neši su savim?". 

Projekto tęsinys — bendras 
filmas apie Lietuvą 

Apdovanojimais šis projektas 
tikrai nesibaigs. Jau dabar paskelbta, 
jog ruošiamasi naujam projekto eta
pui, kuris, atrodo, sulauks ne mažiau 
dėmesio nei ką tik pasibaigęs. 
Geriausiųjų filmukų autorių laukia 
bendras darbas su specialistais — bus 
kuriamas ir rašomas scenarijus fil
mui apie Lietuvą, kurį planuojama 
išleisti DVD formatu. 

A t A 
KOVAS JUŠKA 

Staiga netekus sūnaus a.a. Kovo Juškos, reiškiame 
nuoširdžią ir gilią užuojautą Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komiteto narei RASAI ARDYTEI-JUŠKIE
NEI, jos vyrui JUOZUI, sūnui AISČIUI, a.a. Kovo sene
liams REDAI ir JUOZUI ARDŽIAMS, artimiesiems ir 
draugams. 

Skaudžiausia, kai pasaulį staiga palieka jauna, daug 
gyvenime žadanti asmenybė. Meldžiame Aukščiausiojo 
globos a. a. Kovui, paguodos ir stiprybės jo tėvams, šei
mai, seneliams ir artimiesiems. 

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba 

Lithuanian Mercy Lift nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios 
buvo paskirtos Lietuvos moterų krūties vėžio ankstyvos diag
nostikos tyrimo programai. Prašome padėti Lietuvos moterims. 
Aukojo: 
$1,000 — D. ir J. Trotter, WI. 
$306 — Vinco ir Emilijos Rastenių labdaringas palikimas/L. Saba
liūnas, MI. 
$250 — R. ir M. Jagminas , MA. 
$50 — L. ir A. Žlioba, IL; D. ir M. Greb, CA; L.ir D. Polikaitis, IL; 
M. ir L.Mursko, CT, M. ir E. Laniauskas, OH. 
$35 — D. Kowalski, CT. 
$30 — R. ir R. Šlepetys, NJ. 
$27 — E. Laucius, MD. 
$25 — J. ir D. Vasys, MA; A. Januška , MA; A. ir A. Petroski, MI; D. 
ir A. Barzdukas , VA, T. G. Kudzma, NH, J. Miliulis, IL. 
$15 — R. ir B. Cosgrove, PA; G. Kumpikas, NY; F. L. Trumpick, NY. 
$10 — T. ir R. Thomann, NY. 
$5 — B. J. Skrabulis, MA; O. Barauskas, NY. 

L i t h u a n i a n Mercy Lift, P. O. B o x 88, Palos H e i g h t s , 
IL 60463 . Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 

l i thuanianmercy l i f t@yahoo .com 
wMrw.lithuanianmercylift.org 

Margumynai 

Lietuvos miestŲ gatvėse vyks tradicija tapusi 
„Diena be automobilio'7 

Didžiuosiuose Lietuvos miestuo
se rugsėjo 16-ąją prasidės kasmet 
rengiama Europos judrioji savaitė, 
kurią rugsėjo 22 dieną tradiciškai 
vainikuos „Diena be automobilio". 

Prie sumanymo paskatinti gy
ventojus bent kartą per metus palik
ti savo lengvuosius automobilius 
namuose ir naudotis viešuoju trans
portu bei dviračiais šiemet, kaip ir 
pernai, prisidės 21 savivaldybė. 

Akcijos metu visoje Lietuvoje pla
nuojama rengti dviračių žygius, teat
ralizuotus visuomenę informuojan
čius pasirodymus, vaikų ir jaunimo 
piešinių konkursus bei įvairias kon
certines programas. Kai kurių mies
tų gatvėse visą savaitę bus vykdomas 
taršos iš automobilių matavimas. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
Judriajai savaitei šį kartą parengė 

Namams Paskolos, Apdraudos S ą s k a i t o s 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L«B | 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
SrgSk < 7 7 3 ) 8 4 7 - 7 7 4 7 
LENOER S t e p h e n M . Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

dvi akcijas. Kampanijos „Į mokyklą 
ant dviračio" metu mokyklų mokyto
jai ir moksleiviai bus kviečiami vykti 
į mokyklą dviračiais ar visuomeniniu 
transportu. Taip pat vyks prevencinė 
saugaus eismo akcija „Vaikas keleivis 
- saugus eismo dalyvis". 

Klaipėdoje ,.Mieste be savo auto
mobilio" dieną yra numatytas vaikų 
ir jaunimo pramoginės muzikos 
atlikėjų pasirodymas. Šventės dieną 
taip pat planuojama vaikų ir jaunimo 
piešinių konkursas, gyventojai galės 
išbandyti savo jėgas saugaus elgesio 
gatvėje, bėgimo, dviratininkų figū
rinio važiavimo varžybose. Mažieji 
šventės dalyviai galės dalyvauti ma
žųjų dviratininkų važiavimo bei vai
kų darželių varžybose. 

Europos judrioji savaitė, besi
baigianti Europos diena „Mieste be 
savo automobilio!", kasmet rugsėjo 
16-22 dienomis vyksta daugelyje 
Europos miestų. Šiemet „Dieną be 
automobilio" švęs beveik 1,240 pa
saulio miestų. 

Kelerius metus iš eilės rengiama 
akcija siekiama paskatinti miesto 
gyventojus bent akcijos metu neva
žiuoti savo automobiliu, pasirinkti 
mažiau teršiantį viešąjį transportą 
arba dviračius, keliauti pėsčiomis, 
taip pat stengiamasi didinti miesto 
gyventojų atsakomybę, naudojant 
transporto priemones. BNS 

mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://wMrw.lithuanianmercylift.org
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Č I K A G O J ! IR APYLINKĖSE 

• D a k t a r o J o n o Ša lnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienj, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

• A L R K Moterų sąjungos 3 kuo
pa rugsėjo 22 d., šeštadienį, 2:30 vai. 
p. p. kviečia narių susirinkimą Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus aptariami svarbūs reika
lai. Kavutės nebus. 

• A m e r i k o s l ietuvių gydytojų są
junga (ALGS) ir Amerikos lietuvių-
farmacininkų asociacija maloniai 
kviečia Jus j pobūvj, kuris Įvyks šeš
tadienį, 2007 m. rugsėjo 29 d., 7 vai. 

"v. Players Bar & Grill, 551 North Og-
den Ave., Chicago, IL 60622; tel. 312-
733-2121. Registracija: praneškite 
apie dalyvavimą e-paštu: algs@ 
algslama. org įgalite užsakyti stalą 
6—8 žmonėms) arba telefonu 847-
405-0794 (palikite žinutę); atvykda
mi pateikite čekį (60 dol. asmeniui) 
„Lithuanian Research & Study Cen-
ter: Medical Studies" ir vizitinę kor
telę. Apranga: neformalus stilius. 
Tel. pasiteirauti: 312-733-2121. 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejus maloniai kviečia Knygos mylė
tojų klubo narius į susitikimą-dis-
kusiją „Antano Škėmos apysaka.'Iza
okas'". Apysaka .išspausdinta A. Škė
mos raštų III tome (Čikaga, Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1985). Apysakos kopiją galima 
nusipirkti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus parduotuvėje. Kaina 10 
dol. Susitikimas vyks šeštadienį, spa
lio 27 d., 7 vai. v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629). Vaišinsimės kava 
bei vynu. Dalyvio mokestis 5 dol. Te
lefonas pasiteiravimui: 773- 582-6500 
(Undinė Uogintaitė). 

• O r g . „Vaiko vartai į mokslą" 
tradiciniai rudens lėšų telkimo „Der
liaus pietūs" bus sekmadienį, rugsėjo 
30 d. Pasaulio lietuvių centre, Le
mont. Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi 
kviečiami pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuose, nes dalyvių dosnumo 
dėka, organizacija galės toliau remti 
Lietuvos dienos centrus ir laikinuo
sius globos namus, kuriuos lanko so
cialiniai remtinų šeimų vaikai. Vietas 

užsisakykite paskambinę Nijolei 
Nausėdienei tel. 708-301-5881. 

• L e m o n t Socialinių reikalų sky
rius spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. v. or
ganizuoja išvyką autobusu į gruzinų 
tautinių šokių ansambio koncertą, 
kuris vyks Auditorium Theatre. Iš
važiuojame nuo PL centro, Lemont 
5:45 vai. p. p. Kaina su kelione - 75 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
968-0184. 

• S i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį. ir čekį prašome siųsti iki 
spalio 1 d. adresu: Lithuanian Youth 
Center, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. Jaunimo 
centro taryba iš anksto dėkoja. 

JŠARTI IR TOLI... 

• J A V Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Indiana apylinkės val
dyba rugpjūčio 26 d. Vilučių sodyboje, 
1143 Southvievv Dr., Schererville, IN 
ruošia tradicinę gegužinę. Pradžia - 1 
vai. p. p. Maloniai kviečiame atvykti. 
Pradžiuginsime visus lietuvišku mais
tu, gaivinančiais gėrimais ir muzika. 

v 

• S p a l i o 6-7 dienomis S v. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su lie
tuvišku menu, paragauti tradicinio 
lietuviško maisto, atsigaivinti lietu
viškais gėrimais. Lietuvių dienose da
lyvauja žinomi meno kolektyvai: „Su-
taras" ir „Aitvaras" iš Lietuvos, an
samblis „Dainava" iš Čikagos, „Gy-
vataras" iš Kanados ir šventės šeimi
ninkai „Spindulys" bei „Retro". Bi
lietų kaina: suaugusiems - 8 dol., vy
resniems - 6 dol, vaikams iki 12 me
tų amžiaus - nemokamai. Lietuvių 
dienos prasidės penktadieni naktiniu 
vakarėliu. Šeštadienį Sheraton Uni-
versal Hotel, 333 Universal Terrace 
Parkvvay Nort Hollyvvood bus poky
lis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasitei
ravimui: 818-701-7977 arba: 

www.LTDays.com 

Regina Benson „Smarkus lietus' 

Spalio 26 d., penktadieni, 
730 vai. v. 

Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 

lietuvių kilmės dailininkės 
Reginos Palaitis- Benson 

(Colorado) 
tekstilės darbų parodos 

„Vizijos" 
atidarymas 

Atidaryme dalyvaus autorė. 
Paroda tęsis iki lapkričio 26 d. 

Maloniai kviečiame atvykti | 
parodą. Tel. pasiteiravimui: 773-
778-7500. 
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IRENA NORKAITYTE-GELAŽIENĖ 

BALTOJI 
PAVKŠTt 

ANTANAS LIPSKIS 

EILES 
IŠ MEMUARŲ 

Rugsėjo 30 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre bus 

Lietuvių rašytojų draugijos 
2006 metų literatūrinės premijos {teikimas poetams: 

IRENAI NORKAITYTEI-GELAŽIENEI Ir dr. ANTANUI LIPSKIUI 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 

Maloniai kviečiame atvykti. 

Ruošia JAV Lietuvių rašytojų draugija 

JAV LB Lemont apylinkei 
šiemet patikėta globoti 

JAV LB XVIII Tarybos antrąją sesiją, 
kuri vyks rugsėjo 21-23 dienomis 

Hilton Oak Lawn viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave.,Oak Lawn 
Ta proga rugsėjo 22 d., šeštadienį, 

Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
sesijos dalyviams ir visuomenei ruošiamas 

iškilmingas pokylis. 
7 val.v. - kokteiliai 

8 vai. v. - šventinė vakarienė 

Meninę programa atliks „Gabija", vaišes ruoš kavinė „Bravo", šokiams gros 
„Kaukas". Bilietų kaina - 45 dol. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną Vili
mienę tel. 708-974-0591. 

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame neeiliniame Lietuvių Bendruome
nės renginyje. 

„Draugo" knygynėlyje 

Dauguma mūsų, gyvenantys JAV 
susipažinę su rašytojos Eglės Juod-
valkės kūryba. Ji yra išleidusi du 
poezijos rinkinius: „Jei tu paliesi ma
ne" (1972 m.) ir „Pas ką žiedas žydi" 
(1983 m.). Šalia poezijos knygų, 2000 
metais pasirodė E. Juodvalkės prozos 
knyga „Cukraus kalnas arba lietuvės 
cukrinukės nuotykiai Amerikoje ir 
kitose egzotiškose šalyse", kurią iš
leido Lietuvos rašytojų sąjungos 
draugija. 

Tai knyga apie Eglės gyvenimą, 
apie jos kovą su klastinga liga - cuk
riniu diabetu, kuri pasireiškė dar vai
kystėje. 

Autorė įtaigiai pasakoja apie ne
galios jveikimo būdus, apie sveikatos 
apsaugą ir socialinę rūpybą JAV ir 
Vokietijoje. 

Knygoje daug įdomių žinių apie 
išeivių kultūrinę veiklą, kūrybinio 
kelio ir darbo radijo laidose ypatu
mus, įspūdingi kelionių po įvairias 
pasaulio šalis aprašymai. Ryškūs Mo
tinos, Tėvo, brolio Uosio, bičiulių, 
bendradarbių portretai. 

Knygos kaina — 17 dol. Knygą ga

lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.LTDays.com

