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V. Adamkus: 
reikia aiškesnės 
aplinkos valdymo 
sistemos 

Jungtinės Tautos, rugsėjo 24 
d. (BNS) — Pasauliui reikia aiškes
nės ir visa apimančios tarptautinės 
aplinkos valdymo sistemos, pareiškė 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus, paraginęs kurti tvirtą mandatą 
turinčią Jungtinių Tautų aplinkos 
organizaciją. 

Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 62-ojoje sesijoje pirma
dieni kalbėjęs V Adamkus pabrėžė, 
kad visiems aplinkos susitarimams ir 
politikos kryptims reikia daugiašalių 
institucijų, vyriausybių, privataus 
sektoriaus, nevyriausybinių organi
zacijų ir finansinių institucijų naujo 
tipo partnerystės. 

„Per praėjusius kelerius metus 
pagaliau supratome, kokios pavojin
gos mūsų abejingumo aplinkai pa
sekmės, kai net didžiausi pasaulinio 
klimato atšilimo priešininkai pradėjo 
pripažinti pragaištingus nevaržomos 
žmogaus veiklos padarinius. 

Visa pasaulio bendruomenė turi 
nedelsdama imtis ambicingų, sude
rintų ir kryptingų veiksmų kovai su 
šia realybe. Tačiau visa ko pradžia 
turi būti visų valstybių, tarptautinių 
organizacijų ir politinių vadovų did
žiulis politinis ryžtas imtis realių 
veiksmų", — sakė V Adamkus. 

Kiek anksčiau su JT generali
niu sekretoriumi Ban Ki-moon susi
tikęs V Adamkus aptarė Lietuvos in
dėlį kuriant stabilumą Afganistane 
bei santykius su Rusija. 

Valstybės išdavimas yra išdavimas 
Bronius Genzelis 

A l fa . l t 

Prieš rinkimus idėjinė kova visa
da paaštrėja, Vyriausybė sulaukia 
daugiau kritikos, juolab kai yra už 
ką kritikuoti. Bet visai kas kita, kai 
bandoma ardyti valstybės pamatus. 
Tuos pačius veiksmus visada turime 
tinkamai vertinti. 

Specializuojamės, kas stipriau 
prie kryžiaus prikals Salomėją Nėrį 
ar Petrą Cvirką už jų kelionę į Mask
vą ir atvežtą Stalino saulę į Lietuvą. 
Be abejo, jų poelgis buvo gėdingas, 
nors jie nebuvo politikai ir, beje, oku
pacinė kariuomenė jau buvo įsiver
žusi į Lietuvą... Bet mes abejingai 
žiūrime į naujus saulės iš Rytų ve
žėjus. 

Rusijoje daug kas dar svajoja su
sigrąžinti mus j imperijos glėbį. Kad 
taip yra, nesunku įsitikinti susipaži
nus su Rusijos žiniasklaida. Keista 
būtų, jei būtų kitaip — juk visos 
valstybės siekia išplėsti savo įtaką. 
Latvijoje ir Estijoje žaidžiama rusų 
korta. Lietuvoje jos nėra. Kas gali at
silaikyti pagundai pasinaudoti vidi
niais savo valstybės pagrindų griovė
jais ir įkurti tarp jų savą agentūrą? 

Kai lietuvių tauta pakilo į kovą 
dėl nepriklausomybės, Lietuvos pa
dangėje atsirado „suvirintojas" V 
Uspaskichas. Per metus kitus jis čia 
apsiuostė. Kai aitvarai jam sunešė 
nemažus turtus, puolė organizuoti, 
kaip dabar akivaizdu, imperijai išti
kimą „partiją". Nežinau A. Paulaus
ko ir A. Brazausko motyvų: ar tai pa
prastas politinis vištakumas, ar turė
ta kitų sumetimų, bet be jų paramos 

•lyjPFPPPPĮ^.1 , ' m-> 
m 

'—:—r;'-T.r:»' 

Mes abejingai žiūrime į naujus saulės iš Rytų vežėjus... 

vargu ar V Uspaskichas būtų įsitvir
tinęs Lietuvos politiniame olimpe. 

Įgavęs visas regalijas V Uspaski
chas pradėjo veikti. Pirmiausia jis at
siskaitė su savo geradariais A. Pau
lausku ir A. Brazausku (tiek vienas, 
tiek kitas ne be V Uspaskicho pagal
bos neteko postų). Visa tolesnė V Us
paskicho ir jo bendrų veikla akivaiz
džiai nukreipta į tai, kad būtų dis
kredituojama Lietuvos valstybė. Tos 
partijos veikėjai nuolat važinėja į 
Maskvą gauti direktyvų, ką jie Lie
tuvoje turi veikti. Mūsų prokuratūra 
nesugeba (ar nenori") užbaigti „dar-
biečių" finansinių aferų tyrimų. Pro
kurorai ir kiti teisėtvarkos pareigū
nai užmiršta, kad mūsų šalies įstaty
mai neleidžia veikti užsienio šalių 
partijų filialams. Pastaraisiais veiks
mais Darbo partija įrodė, kad būtent 

tokia ji ir yra. 
V Uspaskichas ir jo bendrų suor

ganizuota spaudos konferencija 
Maskvoje duoda pagrindą Rusijai kiš
tis į Lietuvos vidaus reikalus — „gin
t i" joje žmogaus teises: Lietuvos Sei
mo nariai išvažiavo į užsienį guostis, 
kad jie Lietuvoje skriaudžiami, ir ten 
ieškoti nuo skriaudikų apsaugos. Pri
siminkime 1968-ųjų įvykius tuome
tinėje Čekoslovakijoje. Tada pakako 
grupei anonimų pareikšti, neva pa
žeidžiamos jų teisės, ir į šalį buvo pa
siųsta tūkstant is tankų. Nematau 
principinio skirtumo tarp tuometinio 
Čekoslovakijos „anonimų" kreipimo
si ir dabartinio „darbiečių" desanto 
Maskvoje. Vienu ir kitu atveju pra
šoma paramos. 

Tuo pat metu privalome matyti 
aiškų skirtumą N u k e l t a į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

• Skautybės kel ias . 
Paskilt ininku kursai 2007 (p. 
2) 
•Korupcija: n u o Petr iko iki 
Uspaskicho (p. 3) 
•Nuomonė. Būdų normal iam 
„Draugo" pristatymui 
be ieškant (p. 4) 
•Dėkojame, kad Tu j i mums 
davei (p. 4, 8) 
•Laiškai , nuomonės , komen
tarai (p. 5, 8) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Uolos , opalai ir kupranuga
riai (7) (p. 9) 
•Atkurta l i tuanist inė m-kla 
St. Petersburg (p. 10) 
• Ste igiama pasaul io kybar-
t ieč ių draugija (p. 11) 

Va l iu tų santykis 
1 USD — 2.45 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Pasmerkė kelionę į Maskvą PERIODICALS 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) — 
Beveik visos Seimo frakcijos — tiek 
valdžios, tiek ir opozicijos — pasmer
kė „darbiečių" desantą į Maskvoje 
vykusią nuo Lietuvos teisėsaugos pa
sislėpusio buvusio Darbo partijos va
dovo Viktoro Uspaskicho spaudos 
konferenciją. 

Smerkiantį dokumentą antra-
dienį pasirašė liberalcentristai, Libe
ralų sąjūdis, socialdemokratai, Nau
joji sąjunga, konservatoriai, taip pat 
valstiečiai liaudininkai su pilietinin-
kais. Parašo nepadėjo tik liberalde-
mokratų ir pačių „darbiečių" atsto
vai. 

„Pagal Seimo statutą draudžia
ma Seimo nario mandatą naudoti ne 
pagal paskirt}. Esame įsitikinę, kad 
14 Seimo narių, priklausančių Darbo 
partijos frakcijai, kelionės j Maskvą 
metu dalyvaudami Y Uspaskicho or
ganizuotame išpuolyje prieš Lietuvą, 
panaudojo Seimo nario mandatą ne 
pagal paskirtj", — iš Seimo tribūnos 
paskelbė konservatorių frakcijos se
niūnė Irena Degutienė. 

Etikos sargų vadovė „darbietė" Roma 
Kšanienė gali netekti posto. 

Eltos nuotr. 

Frakcijų pareiškimas posėdyje 
buvo perskaitytas susidūrus su pro
cedūriniais sunkumais — Seimo pir
mininko pavaduotojas ,,darbietis" 
Vydas Gedvilas iš pradžių nenorėjo 
leisti skaityti pareiškimo neįvyk
džius darbotvarkėje numatytų dar-
bų-
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. pastas: ausra67@sbcglobal.net 

Paskiltininkų kursai 
2007 

Teka saulė, pievos mirguliuoja, 
raitosi keliai! Suskambėjo paskil
tininkų kursų daina šią vasarą Rako 
miškuose, Custer Michigan. Paskil
tininkų kursų tikslas - įvesti pradinę 
skautišką teoriją 11-13 metų skau
tams ir skautėms. Si teorija apima 
skilčių sistemą, kuri moko, kaip 
dirbti mažoje grupėje, spręsti proble
mas ir atlikti uždavinius, taikytus 
skautiškam jaunimui. Apskritai mo
komės pradinių vadovavimo princi
pų, kuriais vadovausimės visą gyve
nimą. 

Atvažiavę kursantai buvo sustab
dyti prie vartų. Jiems buvo paaiškin
ta, kad jie yra išėję iš namų ginti 
Lietuvos laisvės. Sių metų tema -
partizanai. Jie turėjo susirasti sto
vyklavietę ir įsikurti. Trys skiltys rin
kosi ir mokėsi apie partizanų rink

tinių vardus. Mokėmės partizanų 
veiklos: rašėme ir slėpėme dieno
raščius, nešėme maistą miške pasislė
pusiam „partizanui". Vadovybė, val
ganti su skiltimis, stebėjo kažką 
neįprasto. Galiu pasididžiuoti, kad 
neradome nei vieno dienoraščio, nei 
pasislėpusio miške partizano. Sesė 
Izabelė, nesulaukusi valgio (dėl bu
dinčio vadovo), sugrįžo stovyklavie-
tėn nešina pagaliukais, aiškindama 
vadovui (sargybai), kad pritrūko 
prakuro. Taip ir žaidėme keturias 
dienas. Mokėmės partizaninių dai
nų: „Broliai žemę išpurenę", „Pra
žydo jazminai po langu", „Mažam 
kambarėly", nagrinėjome nuotrau
kas, partizanų posakius. Praplėtėme 
skautų akiračius! 

Be šių užsiėmimų buvo: skautiš
ki uždaviniai, kasdieninis virimas ant 

laužo, pionerija, paskaitos, pasiskirs
tymas pareigomis, kompaso žaidi
mai, iškylos planavimas ir pasiruoši
mas. Skautai turėjo progos įsigyti ir 
specialybę. Sesė Aušra Jasaitytė-
Petry kartu su sese Audra Linta-
kiene mokė virėjo specialybės, o bro
lis Aras Lintakas - vėliavininko. Kur
suose vyko rikiuotės, žygiuotės, žai
dimai, kompaso estafetės, lauko vir
tuvės puota ir begalė kitų įdomių 
užsiėmimų. Įspūdingiausias užsiėmi
mas - tai skautybės įkūrėjo Baden-
Powell pristatymas, surengtas sesės 
Vandos Aleknienės. Paskiltininkų 
kursų Baden-Powell pristatymo dalis 
vedė sesė Vanda Aleknienė, brolis 
Andrius Tamulis, sesė Audrė Kapa-
činskaitė, sesė Siga Lapinskaitė ir 
sesė Rima Lintakaitė. Skilčių kon
kursas (tvarkingumas, skautišku-
mas, dainingumas, lietuviškumas, 
punktualumas) sėkmingai tęsėsi. 
Konkursą skiltys užbaigė tarp 3 
taškų! 

Paskiltininkų kursų stovykla 
pilna nuotykių! Dėkoju į štabą at
skubėjusiems Vandai Aleknienei (ins
truktorė), Aušrai Jasaitytei-Petry 
(šeimininkė), Virginijai Juodišiūtei-
Rubinski, Arui Lintakui (instrukto
rius) ir Andriui Tamuliui (instrukto
rius). Dėkoju tėvui Saulaičiui už mi
šias ir kursantams už nuostabias 
pastangas ir gražius prisiminimus! 

Vyr. sk. s. Audra Lintakienė 

KMSSKŠBS 

Paskiltininkų kursų stovyklos dalyvia i . 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ČIKAGOS SKYRIAUS METINĖ ŠVENTĖ 
|VYKS ŠJL SPALIO MĖN. 27 D., ATEITININKŲ NAMUOSE, LEMONT. 

Iškilminga sueiga prasidės 6 vai. vakare. 
Po to vyks skani vakarienė ir linksmoji dalis. 

Kviečiame sąjūdžio narius bei visus skautus ir svečius atsilankyti 
ir kartu su linksma skautiška nuotaika praleisti vakarq. 

Daugiau informacijos 
apie lietuviŲ skautŲ 

veiklą 
rasite internete adresu: 

www.skautai.net 

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

Dėmesio, dėmesio! 
Svarbus pranešimas! 

„Skautybės keliui" 
trūksta medžiagos! 

Prašome aprašykite JŪSŲ 
vietovėse įvykusias vasaros 

stovyklas! 
Ką JŪSŲ tuntas veikia? 

Norime žinoti. 
Siųiskite medi;agą: 
Aušrai Jasaitytei-Petry, 
8830 Magnolta Court, 
Orland Park, Illinois 60462 
arba 
et, paštu: 
ausra67@sbc9lobol.net 

{nuotraukas taip pai galite siusti, 
jpg formoje): 

V isuomenė nor i ž i no t i , 
ką skautai ve ik ia ! 

0 Laukiu 
informactjos/medžtagos! 

IS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS 
FONDĄ J 
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KORUPCIJA: NUO PETRIKO 
IKI USPASKICHO. 

AR TOLIAU TAIKSTYSIMĖS? 

ANDRIUS KUBILIUS 
Seimo vicepirmininkas, 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 

Apie Darbo partijos kelionę į 
Maskvą galima būtų ir nekalbėti, tik 
pasišaipyti ar dar pagėdinti. Atrody
tų, viską jau pasakėme. Kyla vienin
telis klausimas - jei politikai užsiima 
kolektyvine politine savižudybe, tai 
ar gali juos kas nors nuo to sulaikyti? 
Galėtum sakyti, kad tokia savižudybė 
yra pačių darbiečių reikalas, bet ne
gali nematyti ir to, kad tokia kelionė 
yra ir visos valstybės gėda, smūgis ne 
tik Seimo, bet ir visos valstybės pres
tižui. 

Todėl, be abejo, kyla klausimas, 
kaip i tokias Lietuvai gėdingas avan
tiūras turi reaguoti Seimas. Apsiribo
ti vien tik biurokratinių kelionės as
pektų nagrinėjimu Etikos ir procedū
rų komisijoje, kodėl Seimo nariai 
išvažiavo be Seimo valdybos leidimo, 
būtų menkavertiška. 

Galima būtų net ir su apgailesta
vimu ir susirūpinimu kalbėti, kas 
tuos darbiečius taip ,,parišo", kokie 
prisiimti įsipareigojimai juos taip gąs
dina, kad jie ryžosi kolektyvinei 
avantiūrai? Pamename praėjusių 
metų vidurį, kada kai kuriems naujos 
Pilietinės demokratijos frakcijos na
riams teko aiškintis dėl paimtų de
šimttūkstantinių dovanų iš Y Uspas-
kicho. Tada paaiškėjo, kad V Uspas-
kichas turi galimybių šantažuoti savo 
bendrus. 

Tačiau net ir ne tai yra svarbiau
sia. Patys darbiečiai turi sau atsakyti, 
kas juos valdo ir kas juos verčia savi
žudybei. Pirmiausia jie patys turi at
sakyti ir kodėl jie vis dar bando va
dintis partija. Partija - tai ne uab'as. 
kuri vienija tik bendra buhalterija. 

Todėl žymiai svarbiau yra kelti 
visiems mums klausimą: kaip Lietu
va galėjo iki to ateiti, kad dešimta
dalis Seimo narių sugalvotų važiuoti j 

Maskvą, ten rengtų savo frakcijos po
sėdi, dalyvautų suplanuotame išpuo
lyje prieš Lietuvą ir po to laimingi ir 
atsipalaidavę grįžtų namo? Neįsivaiz
duoju, kad tai būtų galėję įvykti prieš 
gerą dešimtmetį. Per šį laiką Lietu
vos politinė sistema patyrė didžiulę 
vertybių krizę ir to kulminacinis ats
pindys yra darbiečių Seimo narių 
kelionė. Tai yra mūsų valstybės ligos 
diagnozė, o ne vien tik apgailėtinas 
grupės Seimo narių vojažas į Maskvą. 
Liūnas, kuriame Lietuvą laiko nesi
baigiantis pokomunistinis valdymas, 
tampa tiesiog atgrasus. 

Todėl tai reikia svarstyti, o ne 
vien tik, kokias procedūras keliau
ninkai pažeidė. Esu įsitikinęs, kad ne 
vien tik Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija tur i vertinti šią parlamen
tarų kelionę, bet ir visas Seimas. Dėl 
to konsultuosimės su kitomis frakci
jomis. 

Per šį laiką Lietuvos 
politinė sistema paty
rė didžiulę vertybių 
krizę ir to kulminacinis 
atspindys yra darbie
čių Seimo narių kelio
nė. Tai yra mūsų vals
tybės ligos diagnozė, o 
ne vien tik apgailėti
nas grupės Seimo na
rių vojažas į Maskvą. 

Antras įvykis, kurio negaliu ne
pakomentuoti - tai Gintaro Petriko 
sugrąžinimas į Lietuvą. Nors pirmo
siomis dienomis Petrikas vaizduoja
mas vos ne kaip scenos žvaigždė, pa
naši į Putin, ar daug kentėjęs didvy
ris, tačiau tai neturėtų nukreipti dė
mesio nuo pagrindinių klausimų - są
lygų, kurios leido sužlugdyti bankų 
sistemą ir išgrobstyti indėlininkų mi
lijonines lėšas, aiškinimosi. Stebina 
Petriko teiginiai, kad prokurorų visai 
nedomina to EBSW suregzto korup
cinio voratinklio ryšiai su aukščiau
siais to meto LDDP valdžios pareigū
nais. 

Ateina egzaminų metas visai val
stybei - arba mes sugebame atvirai 
įvardinti korupcinio vėžio ligą, kan
kinusią Lietuvą ir anksčiau ir nepa
liaujamai kankinančią dabar, ir tada 
pradedame sveikti, ar pasiliekame 
lėtai vegetacijai. 

Parengta pagal spaudos 
konferencija 2007 rugsėjo 24 d. 

Remkite ir platinkite* 
katalikišką spaudą 
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Amerikos imigracijos 
problemos 

ALEKSAS VITKUS 

Praėjo jau keli mėnesiai nuo to, kai prezidentui Bush ir jo patarė
jams nepavyko įtikinti Kongresą priimti naują, visapusiškai iš
samų imigracijos įstatymą, pagal kurį būtų sustiprinta JAV sienų 

apsauga, tuo pačiu leidžiant į kraštą įsileisti daugiau legalių darbininkų. 
Po to viešoji nuomonė liko dar labiau susiskaldžiusi, o pats Kongresas — 
visiškai paralyžiuotas. Kantrybės netekęs prezidentas pažadėjo ir net pa
grasino, kad nuo dabar 1986 m. priimtas imigracijos įstatymas bus ener
gingai ir griežtai vykdomas, nepaisant ir kai kurių Amerikos ekonomikai 
galimų neigiamų tokio vykdymo padarinių. 

Norint geriau suprasti to 1986 m. įstatymo aplinkybes, reikia bent 
trumpam sugrįžti į praeitį. Prieš Amerikos nepriklausomybės paskelbimą 
1776 m. Š. Amerikos kolonijas valdžiusi Anglija netaikė imigracijai jokių 
suvaržymų. Nelabai tuo rūpinosi ir naujoji valstybė, kol nesuprato, kad 
vis didėjantį imigrantų srautą reikia kaip nors tvarkyti. Rimti suvaržymai 
prasidėjo tik 1882 m., kai buvo bandyta sulaikyti kiniečių antplūdį. Ilgai
niui (1921 m.) buvo įvesta kvotų sistema, kuri 1965 m. buvo panaikinta. 
Tada prasidėjo kasmet vis auganti ne tik legali, bet ir nelegali imigracija, 
ypatingai iš pietinės Amerikos kaimynės — Meksikos. 

Kongresas susirūpino ir 1986 m. buvo priimtas įstatymas, kuris nu
matė nemažas bausmes JAV darbdaviams, samdantiems nelegalius imi
grantus. Tuo pačiu keliems milijonams nelegaliųjų, kurie galėjo įrodyti, 
kad jie Amerikoje gyveno jau nuo 1982 m., buvo suteikta amnestija, sutei
kianti jiems legalų statusą. Deja, spaudžiant įvairioms interesų grupėms, 
ypač žemės ūkio, tas įstatymas buvo apeinamas ir imigracijos įstaigų 
ignoruojamas. 

Jei Bush administracija dabar tikrai darys ką nors konkretaus, bus 
problemų. Net pats Vidaus saugumo sekretorius Michael Chertoff per
spėjo: „Truks darbininkų, ženkliai kils žemės ūkio produktų kainos, dalis 
įmonių išsikels į užsienį, valdžia praras milijonus imigrantų mokamų 
mokesčių." 

Ir jei tikrai taip atsitiktų, daug amerikiečių, kurie nori imigraciją taip 
suvaržyti, greitai pakeistų savo nuomonę. Matydamas, kad valdžia nevyk
do 1986 m. įstatymo, eilinis amerikietis nelabai ir nori kalbėti apie imi
gracijos įstatymo pakeitimą, bent kol neįsitikins, kad galima pasitikėti 
Washington politikų pažadais. Neatrodo, kad Chertoff blefuoja lyg koks 
XVI a. Machiavelli. Jis supranta, kad jau seniai reikėjo tą įstatymą stro
piai vykdyti, jei taip būtų buvę daroma jau nuo 1986 m., šiandien krašte 
neturėtume naujų 12 mln. „nelegalių", kurie tikisi ir dabar sulaukti am
nestijos. 

Valdžia paskelbė naujus potvarkius, pagal kuriuos darbdaviai privalės 
atleisti iš darbo tuos nelegaliuosius, kurių padirbti socialinio draudimo 
kortelių numeriai negali būti patvirtinti Washington įstaigų. Šiandien 
nelegalūs imigrantai sudaro apie 5 proc. Amerikos darbo jėgos. Pradėjus 
griežtai vykdyti veikiantį imigracijos įstatymą, kokie būtų tie neigiami 
padariniai Amerikos ekonomikai? Pirmiausia, žemės ūkiui, kur beveik 
visi laikinieji ar keliaujantieji darbininkai yra nelegalūs. 

Apskaičiuojama, kad šių metų derliui tinkamai nuimti pritruks apie 
35 proc. žemės ūkio darbininkų. Michigan ūkininkai skundžiasi dėl dar
bininkų stokos, jie prarado 20 proc. praeito pavasario šparagų derliaus. Ta 
pati istorija su California apelsinais ir vynuogėmis, su Idaho bulvėmis, 
Wisconsin obuoliais ir t.t. Kai kurie California ūkininkai, ieškodami dar
bininkų, net planuoja nuomoti žemę Meksikoje ir ten auginti pomidorus 
bei salotas. 

Dar kiti sakosi būsią priversti pereiti prie auginimo tik tokių augalų, 
kurių derliaus surinkimas atliekamas mašinomis, tai reiškia, kad inten
syvaus rankų darbo reikalaujantys produktai tokie kaip braškės ar per
sikai turės būti vis daugiau importuojami iš užsienio. Kiekvienu atveju, 
žemės ūkio produktai pabrangs. Panaši situacija yra ir žuvininkystėje, 
pvz. krabų gaudyme (Maryland), ir tokiose pramonės šakose kaip staty
bos, sodininkystė, restoranai, turizmas ir net senelių ar vaikų priežiūra. 

Ar amerikiečiui vartotojui tai patiks? Jei ne, tai pasigirs reikalavimai 
Amerikoje jau esantiems nelegaliems kaip nors sudaryti sąlygas tapti 
legaliais ir tam tikromis sąlygomis — piliečiais. O gal Amerikos darbda
viai suras kokį nors būdą įtraukti amerikiečių piliečius i darbus, kuriuos 
iki šiol atlikdavo nelegalūs? Jei taip, tai rodys, kad Amerikos ekonomikai 
nėra taip jau reikalingi nelegalūs darbininkai, kaip mus nori įtikinti imi
gracijos įstatymo pakeitimo ir amnestijos propaguotojai ir kitokie mora
listai. Ne vienas amerikietis atmeta mitą, kad nelegalūs dirba tik tokius 
darbus, kurių vidutinis amerikietis nedirbtų. Gal ir taip, bet prisimin
kime, jog yra ir žemesnės ekonominės klasės piliečių, kurie gal tų darbų 
neatsisakytų, jei nelegalūs nebūtų nuspaudę atlyginimo žemiau „neturto" 
lygio. 

Jei Bush administracijai pavyktų veiksmingai sekti jau 1986 m. Kon
greso priimtu įstatymu, nors politikai niekada ir nesirengė jo padaryti 
veiksmingu, tai ji bent nurodytų, kuria linkme turėtų eiti būsimoji 
Amerikos imigracijos politika. O kad pokyčių reikia, sutinka abi pusės. 

http://www.draugas.org
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Būdų normaliam „Draugo" 
pristatymui beieškant 

ALFONSAS NAKAS 

Mes, kurie su „Draugu" ir ki
tokia Čikagos lietuviška periodika 
draugavom prieš penkis, keturis, ar 
net ir tris dešimtmečius, dėl jos pris
tatymo paštu neturėdavom jokio var
go. 

Aš pats, iš Vokietijos atvykęs į 
Detroit 1949 m. pavasarį, už kelių 
mėnesių šį tą pradėjau rašinėti „Nau
jienoms", o už keliolikos mėnesių — 
ir „Draugui". Dabar vadinamų antra-
bangių lietuvių į ten suvažiavo bene 
penki tūkstančiai, nes Detroit tais 
laikais buvo pasaulio automobilių ga
mybos centras, daugelį mūsų įdar
bino. Radome dar labai daug gyvų ir 
sąmoningų pirmosios bangos tau
tiečių, Amerikon atvykusių XX šimt
mečio pradžioje, su lietuviškai išauk
lėtais vaikais. Abu minėti patriotiški 
dienraščiai, na, ir komunistų „Vilnis" 
bei New York leidžiama „Laisvė", tu
rėjo gausų prenumeratorių — skai
tytojų būrį. 

• Mano patirtis, anais laikais raši-
nėjant „Naujienoms" ir „Draugui", 
buvo tokia. Šeštadieniais ir sekma
dieniais lankydavau kultūrinius, poli
tinius ir kokius pobūvius, o sekma
dienių vakarais prisėsdavau prie 
rašomosios mašinėlės, kartais tik 
valandai kitai, kartais — iki vidur
nakčio. Pirmadienių rytais, eidamas 
link autobuso, mane vežančio dar-
bovietėn, voką su rašiniais įmes-
davau į pašto dėžutę. Antradienį Či
kagoje mano raštus paštas redakci
joms pristatydavo. Viskas būdavo išs
pausdinta ketvirtadienių laidose. 
Pabrėžiu: ketvirtadienio dienraš
čiai penktadieni pasiekdavo Det
roit. 

Šitaip slinko savaitės, mėnesiai, 
metai, tik retai tvarkai tesutrinkant. 
Su šypsniu prisimenu tokį nuotykį. 
Buvo kažkoks vaikų pasirodymas, 
bene lituanistinės mokyklos rengtas. 
Ten tėvai mane matė su bloknotu 
rankose. Po poros savaičių viena po
nia skundėsi draugei, kad pagyrimų 
jos mažyliui spaudoje nebuvo. Draugė 
parodė penktadienio dienraštį su jos 
vaikučio pavarde. Paaiškėjo, kad ta 
ponia prenumeravo tik ketvirtadie
nių laidas, o tą kartą dėl kažkokių 
sutrikimų spaustuvėje Detroit žinios 
buvo išspausdintos penktadienio 
laidoje. Beje, „savo dienas" abejuose 
dienraščiuose dar turėjo Cleveland 
(trečiadienius) ir NYC (berods, penk
tadienius ir šeštadienius). Nepa
mirškime, kad abu dienraščiai išeida
vo visas šešias savaitės „darbo" die
nas. Taip buvo „anais gerais laikais". 

O dabar? Neseniai Sunny Hills 
skaitytojai dvi savaites laukėme vie
no numerio, apie kurio turinį vienas 
kitas iš čikagiečių sužinojom kalbė
damiesi telefonu. Vėl, šitas rugpjūčio 
7 d. „Draugas" pas mus atskubėjo 
rugpjūčio 30 d., taigi per 23 dienas, 
turbūt kokio kurjerio neštas pės
tute... Dienraštis? Neeee! Ir ne sa
vaitraštis, o, patikėkite, — neperio
dinis leidinys, Čikagos pašto tar
nautojų išsiuntinėjamas tada, kai jie 
gerai išsimiega. Ak, džiaugiamės, kad 
tą numerį vis dėlto gavome, nes kele

tas per metus visiškai pradingsta, 
nors ištikimiems skaitytojams jis 
labai vertingas ir brangus. Ir mini
mame numery, keliavusiame 23 die
nas, būtume praradę premijuotų 
poetų posmus, Dresdeno tragediją ir 
daug kitokių rašinių. 

Tad kaip gi reikia iš pašlijusio 
Čikagos pašto skriaudos vaduotis, 
kad „Draugas" ne tik iki savo egzis
tencijos šimtmečio, bet ir daug ilgiau 
liktų mūsų draugu? Turiu 4 pasiūly
mus: 

1. Čikagos paštui kelti milijo
ninio ieškinio bylą. Tai neseniai pa
siūlė Vytautas Kamantas, ir ne iš 
piršto išlaužęs. Tokį siūlymą jau prieš 
keletą metų skaičiau Detroit leidžia
mame vokiečių „Nordamerikanische 
Wo-chen—Post" savaitrašty, kai ir šio 
laikraščio pristatymas skaitytojams 
buvo labai sutrikęs. Rodos, buvo siū
lyta kelioms etninėms grupėms kelti 
bylą visoms kartu. Skaitytojų para
mos, kaip ir V Kamanto pasiūlymas, 
nesulaukęs, „Wochen—Post" nutilo, 
o vėliau jo pristatymas labai pagerėjo, 
nes, matyt, Detroit paštas sukalba
mesnis nei Čikagos. Tik nei minimas 
vokiškas savaitraštis, nei V Kaman
tas griežtai nepabrėžė, kad byla 
turėtų būti supolitinta, teigiant, jog 
skriauda daroma e tn inėms mažu
moms Geri advokatai už kaltininko 
daromą diskriminaciją prisiekusiųjų 
narius nesunkiai galėtų įtikinti ir 
bylą laimėti. Bet tikiu, kad ir šis 
mano siūlymas bus nušvilptas. 

2. Bandyti „Draugą" vežti ne į 
Čikagos paštą, o į kurią nors mažesnę 
pašto įstaigą kitoje valstijoje. Juk nuo 
Čikagos visai netoli VVisconsin, India
na ir Michigan. Kas žino, mažiau ap
krauta provincijos pašto įstaiga, tu
rinti sąžiningus tarnautojus, gal imtų 
„Draugą" išsiuntinėti skaitytojams 
taip, kaip daroma visame kultūrin
game pasaulyje. 

3. Paversti „Draugą" savaitraš
čiu! J au minėtą detroitiškį „Wo-
chen—Post" prenumeruoju apie tris 
dešimtmečius. Per 153 metus buvęs 
ir dienraščiu, ir tris bei du kartus 
išeinantis per savaitę, iki dienos, 
kurią šias pastabas rašau, išspausdi
no beveik ketvirtį milijono numerių. 
Jo formatas maždaug 23 x 13 colių, 
tad maždaug 2.5 karto didesnis už 
„Draugo". Jo apimtis visada tokia 
pati — 20 puslapių, išskyrus kalėdinį 
numerį su keliolikos puslapių priedu. 
Visko jame yra: politinių naujienų, 
visas puslapis romano, ūkio reikalų 
(Wirtschaft), sporto, na, ir vienas 
puslapis kultūros; daug ryškių nuo
traukų, nuosaikiai pateikiamų apmo
kamą reklamų. Tad 50 psl. savaitinis 
„Draugas", gerai redaguojamas, pa
tenkintų tikrai didumą skaitytojų! 

Bet... Iš anksto „girdžiu" protes
to balsus: „Kur tavo protas! Dienraštį 
paverst savaitraščiu, kai jau ruošia
mės švęst jo šimtmetį!" Ir gal dar 
stipresnių priekaištų. Tad netikiu, 
kad šis mano pasiūlymas būtų kieno 
nors svarstomas, juoba realizuoja
mas. Manau, kad dar keletą metų su 
juo reikės palaukti. 

4. Šiuo numeriu pažymėtąjį iš 
tikrųjų norėjau siūlyt pirmiausia, nes 

man jis pats realiausias, būtent: 
spausdinkite, kaip iki šiol, sa
vaitėje penkias dienas, bet siun-
tinėkite visus savaitės numerius 
kartu! Kaip iš dejuojančių skaitytojų 
žinote, jau labai seniai „Draugą" gau
name ne dažniau, kaip dukart sa
vaitėje, o ir tai ne pagal išleidimo se
ką, bet visaip supainiotą. Sudėję jei 
ne į vokus, tai gal apjuosę plačia juos
ta su adresu, tikriausiai ir gerokai 

sumažintumėte siuntimo išlaidas, 
nes penkių numerių siuntimas galbūt 
daugiau nekainuotų, kaip poros nu
merių siuntimas drauge. Dienraštį 
gautume nesupainiotą, iš eilės skaity-
tumėm ilgesnių rašinių tęsinius. 

Viliuosi, kad į šį paskutinį mano 
siūlymą „Draugo" leidėjai, o ir seniai 
Čikagos pašto įstaigos kankinami 
skaitytojai atkreips dėmesį. 

Dėkojame, kad Tu jį 
mums davei 

K. Lozoraičio segamos. 

AUDRONE V. ŠK1UDA1TĖ 

Rugsėjo 20 d. Kauno Petrašiūnų 
kapinėse amžinojo poilsio atgulė 
atkurtosios nepriklausomos Lietuvos 
pirmojo nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus prie Sv. Sosto ir Mal
tos ordino Kazio Lozoraičio, mirusio 
rugpjūčio 13-ąją, palaikai. Palaikus iš 
Romos lydėjo žmona Joana ir dukra 
Daina, taip pat dabartinis amb. prie 
Šv. Sosto Algirdas Saudargas, kuriam 
teko didelė atsakomybė organizuoti 
palaikų perlaidojimą. Laidotuvėse 
dalyvavo Prezidentas V Adamkus, 
pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vadovas prof. V Landsber
gis, būrys diplomatų, Seimo nariai 
Audronius Ažubalis ir Rytas Kup
činskas, Kauno miesto meras And
rius Kupčinskas, Kauno Stasio Lozo
raičio gimnazijos moksleiviai, daug 
kauniečių. Buvo matyti nemažai ir 
išeivijos lietuvių. 

Karstas buvo pašarvotas Kau
no Vytauto bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo arkivyskupas S. Tamkevi-
čius, Mišiose dalyvavo kardinolas A. 
J. Bačkis, beveik visi Lietuvos vys
kupai, būrys įvairaus rango dvasi
ninkų. 

Buvo nuostabi diena, kuri, rodos, 

Audronės V. Škiudaitės nuotr. 

vainikavo šviesų Velionio gyvenimą. 
Šviesūs buvo ir žodžiai, skirti jam. 
Apie jį, dalindamasis prisiminimais, 
šv. Mišių pamoksle taip kalbėjo kardi
nolas A. J. Bačkis: 

„Jis visą gyvenimą troško ir ragi
no eiti Lietuvos nepriklausomybės 
link, neprarasti vilties. O atgavus 
laisvę kvietė įsijungti į Europos laisvą 
ir modernų gyvenimą, kurti naują 
istoriją. A. a. Kazys visą gyvenimą 
paskyrė Lietuvai. Lietuvai netekus 
laisvės jis sielojosi dėl Tėvynės ir 
žmonių likimų ir visą gyvenimą tar
navo Dievui. I r tai darė kukliai, ty
liai, sąžiningai. Lietuvos vardas dau
gelio buvo pamirštas, tarsi išbrauktas 
iš Europos žemėlapio. Jis ryžosi 
dirbti ir aukotis dėl Tėvynės, stengėsi 
priminti pasauliui, kad lietuvių tauta 
yra gyva ir trokšta laisvės, nors žmo
nių teisės buvo pamintos. 

Nuo 1972 m. K. Lozoraitis prade
da dirbti Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcijoje. Daugelis žmonių 
įsidėmėjo jo balsą, kai jis perduodavo 
žinias iš Vatikano, pasitarnaudamas 
Lietuvos žmonėms, o ypač tikintie
siems, kurių tikėjimo laisvė buvo su
trypta, atnešdamas ir paguodos, ir 
vilties", - sakė A. J. Bačkis. 

Nukelta į 8 psl. 
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AR NORĖTA SUERZINTI ŽMONES? 
Įdomu, kodėl žmogus po laišku 

nepasirašo savo pavardės? Ar jis gė
dinasi savo pareikštų minčių, ar bijo 
gauti pylos už neatsakingai netikslias 
pastabas? Ir nepasirašius, nei vienu, 
nei kitu atveju, slapukas vis viena 
jokios garbės nesulauks. O daugel 
skaitytojų nuomone, net pati redakci
ja neturėtų spausdinti laiško, kurį 
nepasirašęs, it pasalūnas, šaudomas 
kaip iš patrankos į uodą vis tiek ne
pataikydamas, tik sukelia erzelį tarp 
skaitytojų, mylinčių bei ginančių 
dienraštį, jį nepagrįstai teršiant prie
kaištais. 

Vytautas Juozas savo laiške „Ko
dėl rašau?" rugsėjo 19 d. skamba kaip 
labai piktas žmogus, o juk pastarasis 
panašus į anglį: jei nedegina, tai tepa. 
Jis puola „Draugą", kodėl „Draugo" 
pokylis ruošiamas Willowbrook po
kylių salėje, o ne, girdi, jo žiniomis 
(nepilnomis — S. E. S.), ten, kur 
„lietuviai turi 3 pagrindines vietas, 
kur organizuojant būtų remiama 
lietuvybė." Willowbrook salės sa
vininkai nėra arabai, bet tikri lietu
viai (BALF'o pastangomis čia atsi
radę dar Lietuvai neatgavus neprik
lausomybės) — Birutė ir Gediminas 
Jodvvaliai. Ojų salė — pati didžiausia 
iš V J. trijų suminėtų —joje telpa 500 
„dūšių". V J. siūlo Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus salę, kuri pajėgia 
priimti vos 200 svečių. 

2. Kodėl bilietas „tik" J 5 dol? Jo 
nuomone, „tai brangu". Sis pokylis 
— v ieninte l i s met in i s vajaus 
renginys. Kiti, pvz., lietuviškas 
muziejus, ruošia vajaus pokylį su 
100-125-150 dol. įėjimu asmeniui. 
Čia rašančioji, dviese išėjusi į ame
rikiečių restoraną, sumoka 150 dol., 
negavusi nei kultūrinės, nei meninės 
programos, nei šokių muzikos, nei 2 
brangiausių patiekalų („steak" ir 
žuvies), nei 2 rūšių vyno kiek nori (už 
taurę vyno pati sumokėdama 8 dol.). 
O štai „Draugo" pokyly su garbės 
svečio kalba, menine vyrų seksteto 
programa, lietuviška šokio muzika, 
šaunia vakariene: 2 kokteilio kupo
nai, ant stalo 2 buteliai vyno (balto ir 
raudono) ir visiems 2 patiekalai — 

„steak" ir žuvis. Kaip darbštūs ren
gėjai dar sugeba gauti šiek tiek pelno 
— rašančiai sunkoka suvokti?! 

3. Visiškai beprasmiškai V J. 
rašo: „...kam reikia mokėti samdomai 
ginkluotai apsaugai"? Tuojau tele
fonu ir elektroniniu paštu pasitikri
nus su žinovais, paaiškėjo, jog nėra 
jokios apsaugos, kurios ir nereikia — 
grynas paties laiško autoriaus iš-
galvojmas, jo „lakios" vaizduotės mi
ražas... 

Tačiau tuo dar Vytauto J. Ano
nimo „šedevriškas" laiškas nesibai
gia. Tarsi tipiškas pesimistas (o pe
simistas yra asmuo, kuris serga jūros 
liga per visą gyvenimo kelionę), jis be 
jokių mandagumo taisyklių žiauriai 
vanoja patį „Draugą": „...šiandien 
yra prastas, neįdomus". Kodėl ir 
ko jam trūksta? Ar „striptyzės" su 
plika privačia kūno dalimi pirmame 
puslapy, kaip regėjome viename lietu
viškame savaitrašty, ar nešvankių 
užuominų, kurių V J. spėjo pasigar
džiuodamas paberti savo laiške? 
Gaila! Tuo atveju jam reikia skaityti 
bulvarinį laikraštį, o ne rimtą, pilną 
žinių, kultūrinių, politinių įvykių, 
organizacijų veiklos dienraštį. Vien 
tik kultūrinis priedas (redaguojamas 
Lietuvoje pasižymėjusios rimtos žur
nalistės Aldonos Žemaitytės) — kas
kart puošnesnis ir įdomesnis, vertas 
dėmesio. Tačiau jis patenkina tik kul
tūringus, meno ir muzikos mėgėjus, 
mokslo ir istorijos žinių siekėjus, 
moralės ir etikos nuo Alfos iki Ome
gos besilaikančius, rimtus skaityto
jus. 

Pabaigai prisipažinsiu — netikiu 
laiško autoriaus bilietų įsigijimu į 
„Draugo" pokylį, kaip negalima tikėti 
jo visu neteisingu laišku. Šiam nauja
jam ateiviui — imigrantui (tegul ne
mano, jog jo „paslaptis" — pavardė 
yra nežinoma. Paslaptis kaip skylė 
apsiauste: juo labiau ją stengiamasi 
paslėpti, juo labiau ji rodosi) visi jo 
„patarimai" „Draugui", ispanai pa
sakytų, verti... pupos! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KAS NUTIKO GERANORIŠKUMUI? 
Kur bepažvelgtume, pastebime, 

jog ir žmonės, ir institucijos šiurkštė-
ja, dedasi kaukes, pasiduoda „poli
tiniams tikslumams", „degančiam 
tuometiniam reikalui" ar savųjų 
interesų apgynimui. Šypsomasi, kal
bama, daroma, kad tik atrodytų ge
rai, bet nebūtinai taip būtų. Kelias 
pametamas dėl takelio. 

Geranoriškumo t rūksta santy
kiuose - ir asmeniniuose, ir organiza
ciniuose - asmeniui su asmeniu, 
vyskupijai su parapija, vyskupui su 
tikinčiaisiais, neveiklių organizuotų 
vienetų „valdžioms" su nekantrau
jančiais nariais. 

Jau 52 sekmadienius lietuviškos 
pamaldos vyksta vėlyvu laiku sveti
moje, kur kas per didelėje Mary 
Immaculate šventovėje, tuo tarpu lie
tuvių salė stovi visiškai nenaudoja
ma. Kanados London Šiluvos su
sirinkime dėl lietuvių parapijos pas

tato ir Šiluvos bendrijos ateities 
vieno iš dalyvavusių tiksliai paminė
ta, kad London RK vyskupija per 
visus metus bendrijos lietuviams ti
kintiesiems jokio geranoriškumo nuo 
pat pradžios nerodė, nerodo ir, spėti
na, nerodys... Tad, sprendimas taisyti 
ir toliau laikytis pastate, priklausys 
nuo to, kiek geranoriška bus vyskupi
ja. Metus trukę nepateisinami delsi
mai geriausiai įrodo, kiek tokio gera
noriškumo būta. Todėl prieš spren
dimą perduodant vyskupijai, būtina 
aiškiai pareikšti tikinčiųjų abejones, 
prašant raštiško patvirtinimo su vys
kupijos antspaudu. 

Niekad netikėta, kad gali ateiti 
toks laikas, kai bus imama abejoti sa
vo tikėjimo vadovais. Gyvename mo
derniais, politiškai „korektiškais" 
laikais - reikia prisitaikyti, nes ir jie 
prisitaiko, ar bent atkakliai bando, 
kaip neseniai buvo sensacingai ap

rašyta dienraštyje „The London Free 
Press". 

Prieš keletą dešimčių metų Lon
don katalikų diecezija įkūrė aukštąją 
mokyklą Christ the King College 
(Kristaus Karaliaus kolegija) su šalia 
veikiančiu Vakarų Ontario univer
sitetu. Atidarius mokyklą, jos fasadą 
puošė moderni metalinė Kristaus Ka
raliaus skulptūra su karūna ir kry
žiumi. Su laiku kolegija tapo univer
siteto dalimi, pakeitus ir pavadinimą 
į King's University College (Kara
liaus universitetas kolegija) bei „nu-
rėdžius" Kristų, palikus skulptūrą 
jau be kryžiaus ir karūnos. Ant fasa
dinės sienos pakabintas vargingas 
kūnas liko neaiškus ir nesupranta
mas nei tikintiems, nei kitiems, bei 

įžeidimas skulptoriui. Dėl politinio 
„korekt iškumo". Paskutiniu laiku 
padaugėjus musulmonų studentų, 
an t mokyklos sienos pakabinta isla
mo kaligrafinė tughra, kuri apšviesta 
žalia neonine šviesa. Paradoksalu, 
tačiau žinovams tughra su simboliniu 
kalaviju atstovauja islamo pergalę 
prieš krikščionybę. Kolegija gina 
naują meno šedevrą - Kian, sukurtą 
„pasižymėjusios" atvykėlės arabės. 
J au planuojama jį perkelti į „court-
yard", kartu su ten įmontuota Do
vydo žvaigžde. 

Ne veltui romėnai nukaldino po
sakį: „Keičiasi laikai, keičiamės ir 
mes." 

Edmundas Petrauskas 
London, Kanada 

PILVAŽMOGIAIVS. NUSIGRIMAVĘ MANEKENAI 
Prieš keletą mėnesių teko būti 

lietuviškame parengime, kur daugu
ma buvo trečiabangiai. Ten buvo kal
bama apie Lietuvos mokytojų neman
dagumą, čia nelegalų įsidarbinimą, 
kaip sunkiai čia reikia dirbti, kaip 
gera Lietuvoje ir t.t. Buvo kalbama ir 
apie madas. Viena ponia man šviesiai 
tiesiai pasakė, maždaug sekančiais 
žodžiais: „Lietuvoje moterys labai 
gražiai rengiasi, puošiasi... Atvyku
sios rusės joms pavydi. Jei yra pasi
rinkimas, ką pirkti už turimus pini
gus: maistą ar kosmetiką, tai visuo
met pirks kosmetiką arba kokį rūbą 
pasipuošimui." Tai gal čia ir yra pag
rindinis kultūrų skirtumas: kosmeti
ka svarbiau už duoną, nors duona 
palaiko gyvybę, o kosmetika ką? Vis 
tik, tiek metų gyvenant sovietinėje 
atmosferoje nenuostabu, kad išsivys
tė ir kitokia vertybių skalė. 

Prisimenu, kai pirmą kartą vy
kome į Lietuvą, giminės prašė atvežti 
madų žurnalų. Aš tokio žurnalo 
niekad nesu į ranką paėmus. Gerai, 
kad kaimynės turėjo. Lietuvoje vie
šint pas vieną draugę ruošėmės į kon
certą. Ji pasigyrė, kad suknelė, kuria 
rengėsi, importuota iš Švedijos ir jai 
kainavo viso mėnesio algą. Tai va, už 
suknelę, ne balinę, ne vestuvinę, tik 
kuklią išeiginę paklojo viso mėnesio 
algą. Nesiskundė, o gyrėsi. Man tai 
sąžinė neleistų tokį pinigą už rūbą 
išleisti. 

Jau daug ir aiškiai buvo rašyta 
„Draugo" rugsėjo 12 d. laiškų sky
riuje (kurį šiandien gavau) atkertant 
p. Bončkutei apie pilvažmogius bei 
šinšilas. Ten buvo nuoširdžių ir sva

rių argumentų, kurių nekartosiu. 
Noriu tik priminti , kai pirmieji 
krikščionys susirinkdavo katakom
bose, po maldų dar praleisdavo laiką 
pabendraudami, pavalgydami. Tai 
buvo ,agapė', meilės valandėlė. Šian
dien, kai mes, lietuviai, susirenkame 
lietuviškame renginyje, tai irgi no
rime turėti 'agapę' — pabendrauti 
prie bendro stalo ir tuo pačiu sukelti 
lėšų lietuviškiems reikalams, vietoj 
to, kad skubėti į artimiausią McDo-
nalds ar BurgerKing. 

Vaišingumas, t.y. svečią pasitikti 
su maistu, yra būdingas ir kitoms 
tautoms. Man tai teko patirti pas ja
ponus, kiniečius, italus, vengrus, 
anglus ir vokiečius. Tai patyriau ir 
viešėdama Lietuvoje. Lankiau gimi
nes, draugus, pažįstamų draugus. Vi
si sodino prie stalo, apkrauto vaišė
mis. Sykį, kai buvau apsistojusi pas 
sūnų, laukiau 'transporto' į Panevėžį. 
Marti, sužinojusi, kad atvyks manęs 
paimti, tuoj pat pradėjo ruošti už
kandžių lėkštę. Sakiau, nereikia, su
stos, aš į auto įšoksiu ir važiuosime 
toliau. Ne, atsakė, taip negalima. 
Ateis čia, pasivaišinsime, tada toliau 
važiuosite. Tai toks lietuviškas nuo
širdumas, vaišingumas čia atsivežtas 
ir toliau įgyvendinamas. O kad p. 
Bončkutė tokio lietuviško bruožo 
nesupranta, tai reikia manyti, kad ji 
augo tarp tų nusigrimavusių mane
kenų, kurie už maisto pinigus pirkda
vo kosmetiką bei brangesnį 'skudu-
rą'-

Gražina Kriaučiūnienė, 
Lansing, MI 

BRAZDŽIONIO PAMINĖJIMAS - FIASCO 
Toronto KLB valdyba surengė 

B. Brazdžionio 100-to metų pami
nėjimą, kuris buvo tikras fiasco. 
Nukrypta nuo tradicinio paminėjimo 
ir programa pradėta įžengus į sceną, 
be pristatymo V Kochanskytei ir 
Agilei Storyk. Nebuvo perskaityta B. 
Brazdžionio biografija, nei buvo 
supažindinta su jo kūryba. 

Aktorė Virginija Kochanskytė 
padeklamavo keletą Brazdžionio eilė
raščių ir po to perėjo į antrąją dalį be 
sustojimo, kaip programoje parašyta: 
„romantiškos ir lyriškos ilgesingos ir 

svajingos aktorės interpretacijos gy
venimo kelionės tema, persipinančios 
su lietuvių ir pasaulio rašytojų teks
tais." Įdomu, ką tie rašytojai turėjo 
bendra su B. Brazdžioniu? Progra
moje daugiau nei dvi valandas aktorė 
rodė savo teatrinę vaidybą, nieko ne
turinčią bendro su minėjimu. 

Jei mes nemokame parengti ge
resnių programų, greitai nebeliks ir 
dalyvaujančių šiuose minėjimuose. 

Stasys Prakapas 
Etobicoke, ON, Kanada 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite 8 psl. 

i 
t Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti 
I nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, , 
I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei I 
j nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be \ 

adreso nespausdiname. 
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MIESTO PANORAMA 

Rašytojui Stuart Dybek paskirta „genijaus stipendija' 

Dėl vaikų nutukimo kalta 
televizija? 

University of Illinois at Chicago 
(UIC) mokslininkai pristatė studiją, 
kurioje ir vėl prieinama prie išvados, 
kad dėl masinio vaikų nutukimo la
biausiai kalta televizija. Šiuo metu 17 
proc. JAV gyvenančių paauglių turi 
viršsvorį. Tai daugiau nei triskart 
viršija nutukusių paauglių skaičių 
1970 m. 

Tyrimo metu nustatyta, kad pa
grindinės paauglių nutukimo prie
žastys — aplinkos faktoriai. Viena iš 
keturių reklamų, kurias per televiziją 
mato vaikai ir paaugliai, demons

truoja maisto produktus. Didžioji 
dauguma reklamose rodomų maisto 
produktų — nesveikas ir tukinantis 
maistas. Dar daugiau saldintų gė
rimų reklamų, tokių kaip „Coca-co-
la" ar „Pepsi". 

Televizoriaus žiūrėjimas paaug
lius skatina nuolat užkandžiauti bei 
vengti fizinio aktyvumo. 

Tarp kitų priežasčių, kodėl dau
gėja paauglių su viršsvoriu, UIC 
mokslininkai paminėjo mokyklose 
populiarius užkandžių ir gėrimų au
tomatus bei mažėjantį skaičių moks
leivių, kurie renkasi fizinio lavinimo 
pamokas. 

Meras neigia gandus dėl kazino 

Čikagos meras Richard Daley pa
neigė gandus, kad Navy Pier teritori
joje kada nors gali atsirasti kazino. 
Mero teigimu, žmonės mėgsta gan
dus, tačiau tai nereiškia, kad jie gali 
būti prilyginti teisybei. 

R. Daley priminė, kad iškart po 
to, kai jis liepė išardyti Meigs Field 
buvusį nedidelį oro uostą, pasipylė 
tvirtinimai, kad meras šioje vietoje 
planuoja steigti lošimo namus. Tas 
pats buvo ir su McCormick Place te
ritorija. 

Kalbėdamas pirmadienį meras 
pareiškė, kad jis niekuomet neleistų 
steigti kazino McCormick Place teri
torijoje dėl to, kad tokios pramogos 
kaip lošimas nebūtų painiojama su 
verslininkų suvažiavimais ir didelio 
masto parodomis, kurios nuolat 
vyksta šiuose parodų rūmuose. 

Čikagos rašytojui — 
„genijaus stipendija" 

Rašytojui iš Čikagos Stuart Dy
bek paskirta viena iš šių metų Mc-
Arthur fondo stipendijų, kurios meno 
pasaulyje žinomos „genijaus sti
pendijos" vardu. 65-erių metų S. Dy
bek, šiuo metu gyvenančiam Evans-
ton ir užimančiam reziduojančio ra
šytojo Northwestern University pa
reigas, per penkerius metus bus iš
mokėta 500,000 dolerių stipendija. 
McArthur stipendija yra išskirtinė 
tuo, kad fondas pats parenka kandi

datus šiems apie tai nė nežinant. Iš
rinkus laureatus, jiems tiesiog pa
skambinama ir pranešama apie sti
pendiją. 

„Genijaus stipendija" yra neįpa
reigojanti, t.y. jos gavėjas neprivalo 
būtinai ką nors parašyti ar prisiimti 
kokių nors kitų darbų, kurių jis ne
nori dirbti. 

S. Dybek — lenkų imigrantų sū
nus. Jis yra išleidęs tris novelių rinki
nius bei dvi poezijos knygas. Didžioji 
dalis jo novelių — apie Čikagą. Pats 
užaugęs Pilsen ir Little Village apy
linkėse S. Dybek dažniausiai savo he
rojus „apgyvendina" būtent šiose Či
kagos vietovėse ir ypač kruopščiai ap
rašinėja veikėjų gyvenamąją aplin-
ką. 

Dingusios moters ieško ir FBI 

Į 28 metų čikagietės Nailah 
Franklin paieškas įsitraukė ne tik 
vietinės policijos daliniai, bet ir FBI. 
Moteris dirbo miesto centre įsikūru
sioje Leo Burnett kompanijoje, kurio
je įsidarbino iškart baigusi universi
tetą. Artimieji sako jos nematę nuo 
praėjusio antradienio. Penktadienį 
policija surado N. Franklin automo
bilį paliktą Hammond mieste netoli 
tvenkinio. Automobilyje rasti ir mo
ters asmeniniai daiktai. Tačiau pa
čios N. Franklin surasti nepavyko. 

Policija prašo ką nors žinančius 
apie minėtos moters buvimo vietą 
kuo skubiau pranešti į artimiausią 
policijos nuovadą. 

Valstybes išdavimas yra išdavimas 
Atkelta iš 1 psl. 
tarp V Uspaskicho ir kitų to mitin-
gėlio dalyvių: V Uspaskichas — į mū
sų šalį atsibastęs svetimšalis, kuriam 
Rusija, o ne Lietuva tėvynė. Jis tė
vynės ir neišduoda: jis jai tarnauja. 
Tačiau jo bendrams Lietuva būtų lyg 
ir tėvynė, kurią jie vienaip ar kitaip 
išduoda. 

Gudriai suregzta provokacija. 
Kad ir koks būtų priimtas sprendi
mas, jis naudingas mūsų valstybingu
mo priešams. Vien „darbiečių" sei-
mūnų svarstymai Etikos komisijoje ir 
toliau plėtotų minti, kad Seimo nario 
priesaika — nieko nereiškiantis ri
tualas, kad Lietuvos Seime gali po
sėdžiauti asmenys, kurie dega vien 
neapykanta mūsų valstybei. Kas 
jiems trukdo emigruoti į apšviestąją 
Rusiją? Argumentų, kad už panašius 
veiksmus grupei „darbiečių," frakci
jos narių būtų surengta apkalta — 
daugiau negu pakanka. 

Tačiau „darbiečių" šeimininkai 
žino, jog panaikinusi 16 mandatų 
Lietuva įtartinai atrodytų pasaulio 
viešosios nuomonės akyse. Kita ver
tus, nieko neveikti rodytų mūsų vals
tybės neveiksnumą. Taigi kas galėtų 
paneigti, kad šia korta Rusijos impe
rialistai lošia be galimybės pralai
mėti. Ar ne laikas pagaliau panaikin
ti „darbiečių" registraciją? Tam pa
kaktų vien atskleisti jų finansines 
machinacijas. 

Ar sugrįš į Lietuvą V Uspaski
chas, spręs Maskvos strategai. Čia jis 
atsidurs už grotų. Tada bus galima 
šaukti visam pasauliui: „Lietuvoje 
suimami kandidatai j parlamentą." 
Kas ten gilinsis, už ką ir kodėl. 

Keistai šiame destrukcinių jėgų 
chore skamba ir „koalicininkų" libe-
ralcentristų balsas. Negi jiems neži

noma, kad parlamentuose postai 
skirstomi proporcingai pagal gautus 
mandatus? 

Vyriausybė ir Seimo vadovybė 
nėra identiškos. Parlamentuose (Sei
mas ir yra parlamentas) viską lemia 
balsavimas, tai yra vietų skaičius. Jo
kia vyriausybė negali didinti savo 
priešininkų, o juo labiau mažumos, 
skaičiaus, jeigu nesiekia savo žlugi
mo. Tai turėtų suprasti kiekvienas 
sveiko proto žmogus. Ką reiškia da
bartinis reikalavimas perimti kai ku
rių komitetų vadovavimą iš konser
vatorių? Kam to reikia? Ir kokiu bū
du? Pasitelkti „darbiečius"? 

Remiantis Seimo Statutu komi
teto pirmininką gali nušalinti pats 
komitetas — išreikšti jam nepasi
tikėjimą, kurį turi patvirtinti Seimas. 
Jei iniciatyva iš šalies, būtina surink
ti ne mažiau kaip 71 rėmėją. Iš kur jų 
imti? Taigi šis reikalavimas vargu ar 
realizuotinas, bet jis gali kuriam lai
kui paralyžiuoti Seimo veiklą. Jei to 
siektų opozicija, suprastum: artėja 
rinkimai, reikia įrodyti dabartinių 
valdančiųjų neįgalumą. 

Žinant apie „abonentininkų" go
dumą nejučiomis galvoje sukirba 
mintis: gal čia bėda tik ta, kad ko
miteto pirmininko atlyginimas per 
pusantro tūkstančio litų didesnis už 
eilinio Seimo nario? 

Lietuvių tautos tragedija yra tai, 
kad valstybę kuria didvyriai, o po to 
jos valdžioje atsiduria tingūs kinka-
drebiai... Nevyniokime žodžių į vatą 
— viską vadinkime tikrais vardais. 
Jei piliečiai nesugeba apginti savo 
valstybės, jei jie iki galo nesuvokia, 
kad ieškoti bet kokios paramos ne
draugiškoje šalyje tolygu išduoti 
valstybę, savo tautą — valstybė žlun
ga-

Š. Jasikevičius neseniai buvo apdovanotas prezidento. 

S. Jasikevičius pasirašė sutartį 
su „Panathinaikos 

Eito nuotr. 

/ / 

Atėnai, rugsėjo 25 d. (ELTA) — 
Europos vyrų krepšinio klubų Eu-
rolygos ir Graikijos čempionė Atėnų 
„Panathinaikos" komanda antradie
nį pasirašė dvejų metų sutartį su 31-
erių metų 193 cm ūgio Lietuvos rink
tinės įžaidėju Šarūnu Jasikevičiumi, 
skelbiama Graikijos komandos inter-
neto tinklalapyje. 

Anot Graikijos žiniasklaidos, 
triskart Eurolygos čempionas „Pa
nathinaikos" komandoje per dvejus 
metus uždirbs 7 mln. eurų. 

2003 metais Š. Jasikevičius pir

mą kartą tapo Eurolygos nugalėtoju 
su Barselonos „FC Barcelona" (Ispa
nija) komanda, o 2004 ir 2005 metais 
šį pasiekimą pakartojo su Tel Avivo 
„Maccabi" (Izraelis) komanda. 

Su Lietuvos rinktine Š. Jasike
vičius 2003 metais tapo Europos 
čempionu, o šių metų Senojo žemyno 
pirmenybėse iškovojo bronzos me
dalį. 

Praėjusius du sezonus Lietuvos 
krepšininkas rungtyniavo Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krepšinio 
asociacijos (NBA) lygoje. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Prie Japonijos vairo stojo 
nuosaikusis Fukuda 

Naujasis Japonijos premjeras Yasuo Fukuda. 

Tokijas, rugsėjo 25 d. (AFP/ 
BNS) — Taikingas par lamentaras 
Yasuo Fukuda, pažadėjęs po skanda
lų virtinės atkurti partijos autoritetą 
ir pagerinti santykius su Japonijos 
kaimynėmis, antradienį užėmė mi
nistro pirmininko postą. 

Paskelbtas ministru pirmininku, 
Y. Fukuda atsistojo, nusišypsojo ir 
nusilenkė pasidalijusio parlamento 
nariams. Jis turės suformuoti mi
nistrų kabinetą, kuriame, kaip tiki
masi, dominuos politiniai bendražy
giai. 

Darbą baigęs premjeras Shinzo 
Abe, kurio 365 dienas trukusį vado
vavimą lydėjo kabineto skandalai, ne
taktiški poelgiai ir skaudus pralai
mėjimas rinkimuose į aukštuosius 
parlamento rūmus, prieš pat balsa
vimą su visu kabinetu formaliai atsi
statydino iš savo pareigų. 

Sh. Abe, t rumpam išėjęs iš ligoni
nės, kur pateko po dienos, kai rugsėjo 
12-ąją netikėtai paskelbė apie savo 
atsistatydinimą, paspaudė rankas vi
siems savo ministrams. 

„Labai apgailestauju ir atsipra
šau, kad turėjau atsistatydinti per 
patj vidurį, kai suvokiau savo tiks
lus", — per paskutinį kabineto susi

rinkimą sakė Sh. Abe, jauniausias 
pastarųjų laikų Japonijos vadovas. 

71 metų Y. Fukuda, buvęs nafti
ninkas, premjeru buvo išrinktas že
muosiuose parlamento rūmuose, kur 
daugumą turi valdančioji Liberalų 
demokratų partija (LDP). 

Už Y. Fukuda balsavo 338 parla
mentarai, o už pagrindinį jo varžovą, 
opozicijos vadovą Ichiro Ozawa — 
117. 

Aukštieji rūmai, kaip ir buvo ti
kėtasi, premjeru išrinko O. Ozawa, 
tačiau pagal Japonijos parlamento 
taisykles, dar kartą susirinkę žemieji 
rūmai ministru pirmininku paskelbė 
Y. Fukuda. 

Liepos mėnesį LDP pirmą kartą 
nuo partijos įkūrimo 1955 metais 
pralaimėjo rinkimus į aukštuosius 
rūmus, kurie persvėrė pusiausvyrą 
Sh. Abe priešininkų pusėn. • 

Opozicija prisiekė pasinaudoti 
savo nauja įtaka, kad sužlugdytų vy
riausybės planus. 

I. Ozawa, kuris paspaudė ranką 
Y. Fukuda, kai jis buvo paskelbtas 
ministru pirmininku, žadėjo nebe-
pratęsti jūrinės misijos aprūpinti 
JAV vadovaujamos koalicijos pajėgas 
Afganistane. 

Putin išsaugojo vyriausybės branduolį 
Maskva, rugsėjo 25 d. („Reu

ters"—BNS) — Rusijos prezidentas 
pirmadienį atleido liberalų eko
nomikos plėtros ir prekybos ministrą 
German Gref ir paaukštino tarnyboje 
finansų ministrą Aleksėj Kudrin, iš
saugodamas buvusį branduolį vyriau
sybės, kuri, analitikų nuomone, gali 
toliau dirbti ir po 2008 metų prezi
dento rinkimų. 

Paskelbti po varginamo laukimo 
personalo paskyrimai rodo, kad dau
giausia pakeitimų padaryta ekonomi
kos bloke, o visus ki tus svarbiausius 
postus Rusijos Baltuosiuose rūmuose 
išsaugojo beveik visi pagrindiniai pa
reigūnai. 

Prezidentas Vladimir Putin, ku
rio susitikimo su ministrais ištrauką 
parodė televizija, pranešė, kad vietoj 
G. Gref Ekonomikos plėtros ir preky
bos ministerijos vadove tapo buvusi 
pirmoji ministro pavaduotoja, o pas
taraisiais metais — Strateginių pro
jektų centro vadovė Elvyra Nabiu-
lina. 

V Putin taip pat pranešė, kad 
„šiek tiek patikslintos" šios ministe

rijos funkcijos, bet konkrečiau to ne
komentavo. 

A. Kudrin pakeltas į vicepremje
rus ir išsaugojo finansų ministro pa
reigas. 

Naujame kabinete yra daugiau 
giminaičių: sveikatos apsaugos ir so
cialinės plėtros ministre paskirta fi
nansų ministro pavaduotoja Tatjana 
Golikova, dabartinio Pramonės mi
nistro vadovo Viktor Christenko 
žmona. V Putin nepriėmė gynybos 
ministro ir ministro pirmininko Vik
tor Zubkov žento Anatolij Serdiukov 
atsistatydinimo. 

Abu pirmieji vicepremjerai — 
Sergej Ivanov ir Dmitrij Medvedev, 
taip pat kiti vicepremjerai — Sergej 
Naryškin ir Aleksandr Žukov — pasi
liko savo postuose, kaip ir visi kiti ka
bineto nariai. 

Naujoji vyriausybė žengė dar vie
ną žingsnį j šalį nuo paskelbtų ne
pavykusios administracinės reformos 
tikslų — vicepremjerų skaičius vėl 
pasiekė penkis, o aparatas padidėjo 
įsteigus naujus jaunimo ir žvejybos 
komitetus. 

EUROPA 

JUNGTINĖS TAUTOS 
JT generalinis sekretorius Ban 

Ki-moon ir California gubernatorius 
Arnold Schwarzenegger pirmadienį 
specialioje J T Parlamentinės Asamb
lėjos sesijoje, skirtoje klimato poky
čių problemoms, pasakė panašias 
kalbas — abu ragino pažaboti atmos
feros šilimą skatinančių dujų išme
timą. „Tegu šiandien pasaulis žino, 
kad jūs esate pasirengę užsikrauti at
sakomybės naštą ir kad jūs atkreip
site dėmesį į šį iššūkį", — sakė Ban 
Ki-moon., Atėjo laikas liautis gręžio
tis į Kiyoto protokolą. — kalbėjo A. 
Schwarzenegger. — Laikas liautis 
gręžusis atgal su kaltinimais ar įtari
nėjimais turtingosioms valstybėms ir 
vargingosioms tenka skirtinga at
sakomybė, bet yra viena bendra visų 
mūsų atsakomybė — veikti". 

RYGA 
Latvijos Valstybės kontrolės ko

misija taip pat surado didžiulius pa
žeidimus ir Teisingumo ministerijoje. 
Tai antradienį prieš vyriausybės po
sėdį pareiškė žurnalistams valstybės 
kontrolierė Inguna Sudraba. Ji ap
gailestavo, kad per pastaruosius dve
jus metus vyriausybė nesurengė dėl 
„labai įspūdingų" patikrinimų rezul
tatų nė vienos diskusijos apie tai, 
„kodėl antrus metus iš eilės Vals-

' tybės kontrolės biuras atsisako pa
teikti išvadą Teisingumo ministeri
jai. 

VARŠUVA 
Lenkijos vidaus reikalų ir admi

nistracijos ministras Wladyslaw Sta-
siak pareiškė, kad raketų bazė, kurią 
numatoma dislokuoti Lenkijos teri
torijoje kaip Amerikos priešraketinės 
gynybos (PRG) sistemos dalį Rytų 
Europoje, nebus nukreipta prieš Ru
siją. „Būtų sunku surasti ką nors šia
me projekte, kas būtų nukreipta 
prieš Rusiją", — teigė jis, kalbėda
mas per radiją antradienį. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Lenkija suintere
suota bendradarbiavimo su JAV plė
tra, kuri neapsiribotų raketų bazės 
statyba. 

JAV 

NEW YORK 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad pirmadienį pasakė kalbą 
Columbia universitete New York, ku
rioje, nepaisydamas protestų, gynė 
savo požiūrį į holokaustą ir tvirtino, 
kad Iranas turi teisę į civilinę bran
duolinę programą. Pristatydamas jį 
klausytojams universiteto rektorius 
Lee Bollinger priminė, kad prieš juos 
stovi „smulkus ir žiaurus diktato
rius", kuris, neigdamas Holokaustą, 
„arba begėdiškai provokuoja, arba 
demonstruoja stulbinamą neišsilavi
nimą". Rektorius taip pat M. Ahma-
dinejad apkaltino žiauriu intelek
tualų ir homoseksualistų persekioji
mu. 

WASHENGTON, DC 
„General Motors" vadovybei ne

pasiekus susitarimo su profsąjunga 
dėl naujų darbo sutarčių, automobi
lių milžinės JAV gamyklų darbinin
kai pradėjo pirmąjį per 36 metus na
cionalinį streiką. Profsąjunga „Uni
ted Auto Workers" (UAW) neragino 
„General Motors" darbininkų su
rengti nacionalinį streiką nuo 1970 
metų, kai darbininkai paliko savo 
darbo vietas 67 dienoms. Nuo to laiko 
streikus rengė tik atskiros įmonės 
gamyklos. „General Motors" vadovy
bė ir UAW nesutaria dėl „General 
Motors" vadovo Riek Wagoner planų 
mažinti išlaidas darbo jėgai, įskaitant 
darbuotojų sveikatos apsaugą. 

RANGŪNAS 
Antradienį Rangūne apie 20,000 

žmonių, vedami budistų vienuolių, 
vėl dalyvavo antivyriausybinėse eity
nėse, nors Minamaro chunta buvo 
griežtai perspėjusi neberengti de
monstracijų, pranešė liudininkai. 
„Mes turime būti vieningi", — skan
davo apie 10,000 vienuolių, vedusių 
protestuotojus. Daug vienuolių, pra
dėjusių eitynes nuo auksinės Dago-
no pagodos, nešėsi mažas religines 
vėliavėles ir ikonas. Į gatves paskui 
vienuolius išėjo apie 10,000 šalinin
kų, tarp jų ir studentai, kurie nešė 
vėliavas su skraidančiais povais — 
opozicinės Nacionalinės demokrati
jos lygos simboliu. 

1-800-775-SEND 
www.atiantJcexpresscorp.com 
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K. Lozoraičio palaikai buvo pašarvoti Kauno Vytauto bažnyčioje. 
Aodrones V. Škiudaitės nuotr. 

Dėkojame, kad Tu jį mums davei 
Atkelta iš 4 psl. Kardinolas 

prisiminė Velionį kaip visuomet tak
tišką, kuris stengėsi suprasti kitus, 
padėti kitiems, daryti viską, kad būtų 
išsaugota tarpusavio santarvė. K. 
Lozoraitis buvo aktyvus Italijos Lie
tuvių Bendruomenės narys. Jis lietu
viams padėdavo užmegzti ryšius su 
Italijos politikais ir pareigūnais, su 
kuriais bendradarbiavo. 

„Kazys sugebėjo meilę Lietuvai 
perduoti ir savo dukrai Dainai", -
sakė kardinolas, pastebėdamas, kad 
Velionis nugyveno turiningą gyve
nimą ir davė gražų gyvenimo pa
vyzdį. O baigė savo pamokslą šv. 
Ambraziejaus žodžiais: „Neverkiame 
Viešpatie, kad jį iš mūsų atėmei, bet 
dėkojame, kad Tu jį mums davei." 

* * * 
Į Petrašiūnų kapines, kur ilsisi 

daug šviesių Lietuvos sūnų ir duk
terų, o tarp jų ir Kazio Lozoraičio 
tėvai bei brolis Stasys, Kazio Lozo
raičio palaikus lydėjo ilga virtinė 
automobilių, kuri laikinai buvo su
stabdžiusi pakelės gatvių eismą. 
Petrašiūnų kapinėse atsisveikinimo 
žodį tarė Prezidentas Valdas Adam
kus. Jis kalbėjo: 

„Šiandien dideliu skausmu dali
nasi visa tauta, nes Kazio Lozoraičio 
visas gyvenimas glaudžiai susijęs su 
valstybės kūrimu, kur nebuvo jokių 
kompromisų. Laisvė, teisingumas ir 
pagarba žmogui lydėjo visus Jo dar
bus. Lietuvos diplomatija neteko 
žymiausio mūsų diplomato, kuris 
gyveno pagal savo prisiimtus idealus, 
sekant jau tradicija tapusį jo šeimos 
kelią. Jis sekė Lozoraičių šeimos, 
diplomatų - tėvo ir brolio keliu. Jo 
asmenybė - tai intelektas, inteligen
cija, profesionalumas, asmeninė ši
luma ir ramumas, kurį jis spindu
liavo į aplinką ir kėlė pagarbą mums 
visiems ir užsienio diplomatams kole
goms. O tuo pačiu ypatingai prisidėjo 
prie atstovavimo Lietuvai tarp
tautinėje plotmėje. Jis išlieka šviesiu 
pavyzdžiu mūsų jaunajai diplomati
jai", - sakė Prezidentas. 

Prisiminimais pasidalijo ir Velio
nio gyvenimą įvertino Europos Par
lamento narys, pirmasis Lietuvos 
valstybės vadovas, skyręs Kazį Lozo
raitį pirmuoju nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šven
tojo Sosto ir Maltos ordino, prof. 
Vytautas Landsbergis: 

„Kazys Lozoraitis - vienas iš 
trijų Lietuvos diplomatų, su tėvu ir 
broliu budėjęs Lietuvos pažeistos, pa

laužtos, bet niekad neatsisakytos ne
priklausomybės sargyboje, tarnavęs 
kukliai ir ištikimai ten, kur buvo 
paskirtas. 

Kazys Lozoraitis - Lietuvos isto
rijos dalis, - sakė V Landsbergis. -
Kartais atrodydavo, kad jis buvo šiek 
tiek šešėlyje savo tėvo ir brolio, kuk
lesnis, tylesnis, labiau stebintis, o 
kartu, kaip teko pajusti, suvokti, la
biau apmąstantis, turintis savo san
tykį su tuo, kas yra aplink - su Italija, 
Europa, Lietuva." 

Bet labiausiai visus susirinku
siuosius sujaudino Dainos Lozorai-
tytės žodžiai, pasakyti gražia lietuvių 
kalba (Daina gimusi ir augusi Itali
joje, jos mama yra italė). Dainos kal
ba tam tikra prasme priminė išmin
tingojo, inteligentiškojo jos Tėvo kal
bos stilių. Klausant jos sudrėko ne 
vieno laidotuvių dalyvio akys. Žodžiai 
buvo tokie paprasti ir nuoširdūs, to
dėl jaudinantys: 

„Norėčiau Jums visiems širdin
gai padėkoti savo ir mamos vardu, 
kad čia atėjote. Ačiū jums už dėmesį, 
meilę ir užuojautą, kurią jautėme 
nuo tos akimirkos, kai tėvas mus pa
liko. Jūs pažinojote mano tėvą ir su
prasite, jeigu pasakysiu, kad jis būtų 
nustebęs ir susijaudinęs dėl tokio 
dėmesio ir iškilmingumo, skirto jo 
asmeniui. Mums su mama paliko gilų 
įspūdį nuoširdus jūsų dėmesys, nes 
jis liudija, jog šalis, kuriai daug metų 
tarnavo mano tėvas, vertina jo pas
tangas. Šiandien mano tėvas sugrįžo į 
savo vaikystės miestą, kad ilsėtųsi 
ten pat, kur jo tėvai ir brolis Stasys, 
mano dėdė. Turiu pasakyti, kad nuo 
šiol ir man žodis 'Tėvynė' įgauna 
naują skambesį, naują prasmę ir 
mano ryšys su Lietuva tampa giles
nis. Jūsų prisiminimai apie mano 
tėvą man yra didelė paguoda netek
ties akivaizdoje. Kai skausmą galima 
pasidalinti, tampa lengviau. Šiomis 
dienomis pamačiau ir pajutau, kokį 
didelį turtą mano tėtė mums paliko -
tai jūs visi, jo bičiuliai, žmonės, su 
kuriais jis bendravo, kuriuos pažinojo 
ir kuriuos mylėjo. Ačiū jums visiems 
dar kartą, kad atėjote atsisveikinti su 
mano tėvu, ačiū už paguodos žodžius, 
užuojautą, už meilę. O savo tėtei 
sakau: iki pasimatymo." 

Ne vienas diplomatas su pagar
ba, o gal ir pavydu, išklausė tuos 
paprastus, o kartu tokius paveikius 
žodžius, kuriuos, be abejo, sušildė ir 
tauri - lozoraitiška - asmenybė. 

• ^ • • i ^ ^ — — i ^^m^^m^^m^^m, i ••• — — — — 

KAS SUGALVOJO TMID? ) 

Būdamas vaiku, negalėdavau 
atsijuokti, matydamas, kaip ančiukus 
išperėjusi višta eidavo iš proto, jos 
išperėtiems ančiukams bandant „nu
siskandinti" kūdros vandenyje. Tai 
yra suprantama. Vienu atžvilgiu an
tis labai skiriasi nuo vištos. Ančiai 
vandens plotai yra rojus, o vištai — 
pražūtis. Gal dėl to ūkininkai papras
tai laiko antis atskirai nuo vištų. 
Lietuvybės atveju dauguma, ypač 
antrosios bangos, lietuvių išeivių 
skiriasi nuo daugumos Lietuvos tau

tinių mažumų. Kartais pagalvoju: o 
gal prie Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) sukūrimo yra 
prisidėjęs koks nors Putin patarėjas? 
Gal j am atrodė, kad supjudymas 
išeivijos su tautinėmis mažumomis 
gali būti naudingas Rusijai? Gal tai 
kiek sumažintų užsienio lietuvių 
įtaką Lietuvos valstybiniame gyve
nime? Dar labiau, negu dabar yra. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

KUR DINGSTA DEMOKRATIJOS, ŽODŽIO 
IR SPAUDOS LAISVĖS ŠŪKIAI? 

Amerikos spauda, radijas, televi
zija ir mūsų Vyriausybė nuolat skel
bia apie pas mus klestinčią demo
kratiją. Siunčiame savo karius į kitas 
tautas, „nešdami" demokratiją, ku
rios jie kratosi ir žudo mūsų sūnus ir 
dukteris. Kyla didelis klausimas, ar ji 
yra nuoširdi? Ar ji nėra iškraipoma 
nematomų jėgų saviems tikslams? 

Vienas iš pavyzdžių — Alekso 
Vitkaus rašinys „Draugo" dienrašty
je, pavadinimu „Profesorius Finkels-
tein", privers suabejoti. Šio profeso
riaus, dirbančio De Paul universitete, 
pareikštos mintys apie vieną tautą 
buvo sukritikuotos Harvard univer
siteto profesoriaus, kuris neigė prof. 
Finkelstein mintis ir nebuvo leista 
visuomenės nariams patiems padary

t i savus sprendimus. Universiteto 
vadovybė, neatlaikiusi išorės jėgų 
spaudimo, prof. Finkelstein neleido 
pasilikti universi tete dėstytojauti. 
Pasakytų minčių teisingumas, pa
teiktas skirtingai galvojančių asme
nų, išryškėtų laiko tėkmėje. Prieiti 
prie vienos nuomonės ir demokratijo
je yra neįmanoma, nes viršų paima 
išorinės jėgos, turinčios neribotas 
galias. 

Ačiū Aleksui Vitkui už šio rašinio 
pateikimą „Draugo" skaitytojams, 
nes ne visi yra pajėgūs skaityti anglų 
kalba pateiktas žinias ir padaryti tei
singą sprendimą. 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

DAR KARTĄ DĖL TARPTAUTINIŲ VARDŲ 
Atleiskite, kad dar kartą noriu 

atkreipti „Draugo" dėmesį į tarptau
tinių vardų rašymą, nors buvo prašy
ta šią temą užbaigti. Pritariu spren
dimui rašyti asmenų, vietovių, moks
lo terminus originalia forma. Tačiau 
skaitydama „Jis gyvena New York", 
„Diana mirtis paminėta London" ir 
panašius išsireiškimus, kiekvieną 
kartą krūpteliu. Prisimena lietuvių 

posakis „Iš didelio rašto išėjo iš kraš
to"... Kuo tai skiriasi nuo sakymo 
„Jis gyvena Kaunas" ar „Milda mir
tis paminėta Kretinga"? Ir kas nu
kentėtų, jei parašytumėte New Yor-
ke, Dianos ir t.t.? Prašau, pasvars
tykite šią temą dar vieną kartą. 

Laima Zliobienė, 
Barrington, IL 

PALINKĖJIMAS 
Susidomėję vartome „Draugo" 

lapus, praturtėjusius žiniomis ir įdo
miais straipsniais. Pagarba leidėjams, 
redaktoriams ir administracijai. Svei

kiname „Draugą", belaukiantį šimt
mečio ir linkime sėkmės. 

Mažeikų ir Utz šeimos 
Chicago, IL 

Margumynai 

Su karveliais kovojanti Venecija uždraus 
ant jaunavedžių berti ryžius 

Venecijoje netrukus bus uždraus
ta barstyti ryžius ant jaunavedžių, 
kai miesto valdžia nusprendė sugriež
tinti kovą su karveliais, teršiančiais 
aikštes ir ardančiais paminklus. 

„Ryžių grūdai, kuriomis apibars
tomi jaunavedžiai, privilioja pulkus 
karvelių, kurie po to laukia kitos ce
remonijos. Padėtis tapo nebepaken
čiama", - sakė miesto meras M. Agos-
tini. Valdžia taip pat ketina uždrausti 
prekybą grūdais, kuriais karveliai le
sinami Šv. Morkaus aikštėje - vienin
telėje Venecijos vietoje, kur galima tai 
daryti. Tačiau 18 licencijas turinčių 
prekybininkų nenori pasitraukti, be 
to, būgštavimus išreiškė ir gyvūnų 
teisių apsaugos aktyvistai. 

„Ši aikštė nėra vištidė ir negali
ma leisti, kad karvelių išmatos nu
klotų visą aikštę", - sakė M. Agostini. 
„Ši aikštė plaunama ir valoma kartą 
per savaitę, bet to nepakanka", - pri
dūrė jis. 

Tačiau paukščių išmatos yra tik 
viena problema. Pareigūnai tvirtina, 
kad karveliai ardo marmurines mies
to s ta tulas ir pastatus, kapodami 
fasadų plyšius, į kuriuos vėjas prine
ša maisto likučių. 

Neseniai atliktas tyrimas parodė, 
kad paminklų valymas ir karvelių 
padarytos žalos atitaisymas kiekvie
nam Venecijos mokesčių mokėtojui 
kasmet atsieina 275 eurus. 

BNS 
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Uolos, opalai ir kupranugariai 
(Žvilgsnis f seniausio žemyno vidurį) 

NHOLĖ IANKUTĖ 
Nr.7 

Karal iškasis t a r p e k l i s 

Vėl pirmyn — į Šiaurę! Vėl rau
doni smėlynai, pilkšvi druskos krū
mai ir raudonos dykumų pupos. Į 
pupas jos visai nepanašios, labiau į 
kipšiukus su liepsningai raudonais 
ragiukais ir juodom išverstom akim. 
Per visą dangų skleidžiasi plunks
nuota debesų vėduoklė, nubrėždama 
aplink saulę didžiulį drignės ratą, 
pranašaujantį oro atmainą. Ratas 
labai didelis: jei ir lis, tai tikrai ne 
dabar ir ne čia. 

Linda rodo į tolumoj dunksan
čius pastatus. Tai „Pine Gap" ame
rikiečių įrengta ir aptarnaujama 
paslaptinga satelitų, raketų, kovos 
lėktuvų sekimo stotis. Ji dar kažką 
aiškina apie kažkokį „Stanley cou-
sin". Kai paklausiau, kodėl tas „pus
brolis" svarbus, bendrakeleiviai pra
trūksta juoku. Pasirodo, kalbama 
apie Stanley Chasm. Tas žodis man 
nuskambėjo kaip „kazn". Štai kaip 
apsigauna mano „yankee" ausis, gir
dėdama „aussie" šnektą! Pagal prie
žodį — kur mano neprapuola, juo
kiausi kartu. 

Užkąst sustojam mažoj užeigoj, 
kurios savininkai vilioja keleivius 
pajodinėt ant kupranugarių. Čia 
keletas jų, savo ilgas kojas po pil
vais sulankstę, ramiai gromuliuoja. 
Prisimenu „dykumų laivą" Ramzį 
Egipte — ant jo kupros teko pasėdė
ti. 

Sustojam Watarrka valstybinia
me parke, nes čia yra garsusis Kara
liškasis tarpeklis (Kings Canyon). Jis 
iš tikrųjų, karališkas, ir man beveik 
įdomesnis už Uluru—Kata—Tjuta 
milžinus. Akmenuoti vingrūs takai, 
vėjų išlankstyti, išsukioti eukaliptai, 
vaizdingos uolos. Jaučiuosi lyg sapne, 
iš kurio nesinori pabusti. Nereikia 
daug fantazijos, kad šiose uolose 
įžiūrėtum griūvančius bokštus ir 
aborigenų veidus. Bet, įdomiausias 
čia ežeras, kurio ... nėra... Giliame 
tarpeklyje balto smėlio plotas. Kai 
ateina liūtys, jis prisipildo vandens. 
Atsisėdu ant sauso akmens (!) ežero 
vidury. Virš manęs — akinančiai mė
lyną dangų remia raudonos uolos. 
Pasakų, padavimų, fantazijos vieta. Į 
realybę grįžtu kliuvinėdama, slidinė
dama tais vingiais takais, kur 
kiekvienas žingsnis gali baigtis išsuk
tu riešu! 

Pavakary pro MacDonnell kal
nagūbrius įvažiuojam į Australijos 
centrinį tašką — Alicia Springs. 

Alice Spr ings 

Prieš 130 metų čia buvo mažas 
kaimelis — ilgosios telegrafo linijos 
tarpinė stotelė. Vėliau ta vietovė buvo 
pavadinta „Stuart", pagerbiant Aust
ralijos dykumų tyrinėtoją John Mc-
Douall Stuart. Šias keistas ir pavojin
gas dykumas jis ištyrinėjo raitas. O 
garsioji telegrafo linija buvo išvesta 
pagal jo išjodinėtus takus. Bet, kaip 
dažnai gyvenime atsitinka, visuome
nei daug nusipelnęs asmuo yra pa
mirštamas. Taip atsitiko ir John 
Stuart. 1933 m. šis miestas buvo per
vardintas į Alice Springs, pagerbiant 
pietų Australijos pašto viršininko 
Charles Todd žmoną Alice. Nežinau, 
ar ji teikėsi čia kada nors atvykti, ar 
ne, kaip nesiteikė karaliaus žmona 
Adelaidė į Adelaidę... 

Akių ligos 

Iki Čikagos tik... 15,749 km! Alicia 
Springs, Australija. 

Nors Alice Springs turi tik 
27,000 gyventojų, jo perspektyvos 
didėti labai geros: miestas tampa tu
rizmo centru. Jau iš tolo pasitinka 
ant raudonos uolos plevėsuojančios 
vėliavos: viena Australijos, kita Šiau
rės teritorijos. Vėliava iš dviejų ver
tikalių spalvų: juodos su baltomis 
Pietų Kryžiaus žvaigždėmis ir skais
čiai oranžinės su baltu šešialapiu dy
kumų rožės žiedu. Bus daug iau . 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- 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. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBRRI DALIAS PRUNSKI5, MD 

VKDUGARMD 
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 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.HUnoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kalbėt' angliškai arba Betuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401 , 

Chkago, 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 

Margumynai 

Australijoje aptikta „poliarinė" koala 
Australijos Rytuose esančio Port 

Macąuarie miesto policijos pareigū
nai greta gyvenamosios teritorijos 
esančiuose krūmynuose aptiko itin 
retos rūšies koalą, praneša „Reuters". 

Vietos žiniasklaidoje rašoma, jog 
gyvūnėlis tiesiog akinamai baltos 
spalvos, jo akių rainelės rožinės -
įprastai koaloms būdingas pakanka
mai tamsaus atspalvio kailis bei tam
sios akys. Keistąją koalą aptikę po
licininkai, baimindamiesi, jog gyvū
nėlis nebūtų sužeistas ar susirgęs, 
nugabeno „radinį" į miesto koalų kli
niką. Spėjama, jog čia gyvūnėliui teks 
praleisti keletą dienų - nors jokių 
sveikatos sutrikimų nebuvo pastebė-

SIŪLO DARBĄ 

ta, klinikos personalo nuomone, 
baltąją pacientę paleisti į laisvę šiuo 
metu būtų pernelyg rizikinga dėl 
miesto apylinkėse siautėjančių bra
konierių. 

Nors pradžioje manyta, kad bal-
takailis ir šviesiaakis gyvūnėlis gali 
būti albinosas, veterinarų teigimu, ši 
versija tikriausiai nėra teisinga. Spė
jama, jog Mikiu pavadintas guvus 
koalos patinėlis gali būti anksčiau 
neužfiksuoto baltųjų koalų porūšio 
atstovas. Klinikos darbuotojai juo
kais tvirtina, kad Mikis yra „polia
rinė koala". 

Alfa.lt 

ASSISTANT LAB MAN ACER 
CHEMISTRY/SCIENCE 

BACKGROUND 
FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 

P H O N E 6 3 0 - 2 5 7 - 9 8 2 2 

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 

Tipingas cent r ines Austra l i jos greitke'-is A i c i a Springs.. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Į V A I R U S 

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

* Reikalinga auklė prižiūrėti vaikučius 2 
dienas savaitėje Bridgeport rajone. Tel. 
773-896-6819, Elenutė. 

* Ieškau moters, Lemont centre kartu 
nuomotis butą. Tel. 630-518-1072. 

* Ieškau darbo su gyvenimu senų žmo
nių priežiūroje, Downers Grove ir aplin
kiniuose rajonuose. Tel. 630-723-9905. 

* 8 metų berniukui Lietuvoje labai reikia 
saksofono Alfa. Tel.773-816-6947. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
keturioms ar trims dienoms. Gali dirbti 
naktimis ar bet kurią savaitės dieną. Siū
lyti įvairius variantus. Tel. 708-691-6996. 

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną arba išleisti atostogų. 
Turi žalią kortą, susikalba angliškai, 
vairuoja automobili. Tel. 773-983-2879. 

S k e l b i m u skyriaus 
t e l . 1 - 7 7 3 - 5 8 S - 9 5 0 0 

http://www.HUnoispain.com
http://Alfa.lt
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Gyvenimas - tai amžinas laukimas, 
Baigti ir dar nepradėti darbai. 
Gyvenimas - tai amžinas siekimas, 
Padaryt tai, ko dar nepadarei. 
Gyvenimas prabėga vis beieškant] 
Vienintelės tikros pasauly vietos, 
Žmogaus, kuriuo galėtumei tikėti 
Prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, 
0 gal kažkur vis skubančio savęs... 

Atkurta l ituanistinė 
mokykla St. Petersburg 

M.-

x 

Jubiliejaus proga 
ALDONĄ GURSKIENĘ 
sveikina bendradarbiai! 

^MM^MM^MMSMM^S^&^MM^^PSS^S^J^^M^^^M^MM^^M^^ 
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JURGITA SEDUIKYTE 
DAINUOS AMERIKOJE 

MARU A REM1ENE 

Amerikoje Jurgi ta Šeduikytė ma
žai žinoma, bet Lietuvoje ji įsitvirtino 
pramoginės muzikos atlikėjų eilėse ir 
įėjo į lietuviškos pop muzikos istoriją. 
Jurgita sugrąžino viltį, kad pop po
būdžio lietuviškos muzikos dar įma
noma klausytis pavargusiam nuo 
technikos ir darbų. Klausytojas galės 
bent kiek atsipūsti. 

Naujas antrasis Jurgitos albu
mas ,,Instrukcija" - tai pavyzdys, 
kaip įmanoma kur t i puikią, koky
bišką ir nebanalią pop muziką, kurią 
maloniai gali klausytis tiek jaunimas, 
tiek ir vyresnieji. 

Jurgita 2005 m. išleido pirmąjį 
savo kūrybos albumą „Aukso pieva". 
Daina „Nebijok" dainininkę išgarsi
no Lietuvoje. Sis kūrinys tapo popu
liariausia 2005-ųjų lietuviška daina. 

Praėjusiais metais Jurgi ta su 
grupe surengė daugiau nei 70 koncer
tų Lietuvoje. Atlikėja sugeba prit
raukti ir sušildyti publiką taip, kad į 
jos koncertus bilietai išperkami ke
lios dienos iki pasirodymo. Savo mu
ziką praėjusiais metais ji pristatė ir 
Rygoje, kur pagrindinėje miesto aikš
tėje vykusiame renginyje „Baltų vie
nybės diena" jos pasirodymą stebėjo 
per 3,000 žiūrovų. 

2007 m. liepos 21 d. Jurga lai

mėjo pagrindinį prizą tarptautiniame 
Baltijos dainos muzikos festivalyje 
Karlshamn, Švedijoje. Atlikėjos per
galinga daina tapo anglų kalba 
atliekamas kūrinys ,,5th Season" iš 
albumo „Instrukcija". 

Daugeliui Jurgita jau gerai pažįs
tama iš ankstesnių projektų. 2002 m. 
Jurgita dalyvavo Baltijos šalių atli
kėjų konkurse „Fizz Super Star", ku
riame tapo viena iš finalisčių, o 2004 
m. atliko pagrindinius vaidmenis 
lietuviškuose roko miuzikluose „Ta
das Blida" bei „Ugnies medžioklė su 
varovais". 2005 m. Jurgita „Bravo" 
muzikos apdovanojimuose, kartu su 
Eurika Masyte atliko dainą „Laisvė". 
Tų pačių metų vasara Jurgita subūrė 
4 muzikantų grupę ir nuo to laiko 
savo dainas dainuoja gyvai. Su šia 
grupe dainininkė atkeliaus ir į Ame
riką. 

Pasikeitus LB Krašto valdybai, 
pora metų nebuvo suruošta koncer
tų. Šį kartą Jurgitos Šeduikytės kon
certų seriją Amerikoje organizuoja 
LB pirmininkas Vytautas Maciūnas 
su talkininkais. 

Jurgos Šeduikytės koncertas - de
biutas Amerikoje Įvyks Čikagoje spa
lio 26 d. Jaunimo centre. 5620 S. Cla-
remont Ave. Po to Jurga koncertuos 
Cleveland, Philadelphia, New York. 
Prašome sekti skelbimus spaudoje. 

IUOZAS ŠULAITIS 

Ilgai veikusi lituanistinė mokyk
la „Saulė" po vienerių metų pert
raukos vėl atvėrė duris tęsti litu
anistinį švietimą St. Petersburg ir 
apylinkėse gyvenančių lietuvių šei
mų, turinčių mokyklinio amžiaus vai
kus. 

S. m. rugpjūčio 26 d. Lietuvių 
klubo salėje susirinkę tėvai vienbal
siai nutarė atkurti lituanistinę mo
kyklą, kad lietuvių atžalos mokytųsi 
lietuvių kalbos, kultūros, mūsų šalies 
istorijos. Su dideliu entuziazmu iš
rinko mokyklos vedėją ir tėvų komi
tetą. Gavo sutikimą iš klubo pirmi
ninkės L. Kynienės naudotis klubo 
mažąja sale mokyklos reikalams. 

Rugsėjo 9 d. vyko pirmosios šių 
mokslo metų pamokos. Pamokos mo
kykloje vyks sekmadieniais nuo 9:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p. p. 

Sekmadieniniams pietums pasi
baigus Lietuvių klubo pirmininkė L. 
Kynienė pakvietė ilgus metus buvu
sią mokyklos vedėją Vidą Meiluvienę 
tarti žodį. Savo trumpame žodyje, bu
vusi vedėja kalbėjo apie lituanistinės 
mokyklos svarbą šeimoms, turin
čioms mokyklinio amžiaus vaikus. 
Stengtis, kad jie tobulėtų lietuviškoje 
aplinkoje ir siektų įgyti žinių: lietu
vių kalbos, istorijos... Kad subrendę 
galėtų prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo. To linkėjo naujai vedėjai ir 
kvietė Editą Navickienę prie pulto. E. 
Navickienė padėkojo už pasitikėjimą, 
pažymėjo, kad per dvi savaites reikėjo 
pasiruošti, kad galėtų turėti pirmą
sias pamokas. „Tikiu, kad taip sklan
džiai pamokos vyks ir toliau", - sakė 
ji. Paminėjo, kad iš 27 užsiregistra
vusių pirmą mokslo metų dieną atėjo 
17 mokinių. Bet tai tik pradžia. 

Naujai atkurtos lituanistinės mo
kyklos „Saulė" vedėja Edita Na
vickienė. Juozo Sulaičio nuotr. 

E. Navickienė padėkojo kultūri
nio būrelio pirmininkei A. Karnienei, 
Lietuvių klubo pirmininkei L. Ky-
nienei ir buvusiai mokyklos vedėjai V 
Meiluvienei už patarimus ir įteikė 
joms po puokštę gėlių. E. Slavinskas 
mokyklos vedėjai įteikė Lietuvoje 
išleistą N. Gaškaitės knygą. 

Susirinkusieji gausiais plojimais 
šiltai priėmė naująją vedėją ir linkėjo 
sėkmės „Saulės" lituanistinei mokyk
lai. 

Norint daugiau informacijos, 
kreiptis į vedėją E. Navickienę tel. 
727-549-9694. * 

„Draugo" knygynėlyje 

ANTGAMTINĖ PABĖGĖLĖS KELIONĖ 

..Jau keletas metų jaučiu sąžinės 
graužimą, kad iki šiol nepaėmiau 
plunksnos aprašyti savo gyvenimo 
įvykius. Jaučiuosi neatlikusi savo pa
reigos, kuri guli kaip akmuo ant krū
tinės... 

Mano gyvenimas buvo paliestas 
stebuklų, kuriais mažai su kuo esu 
pasidalinus, išskyrus savo šeimą. 

Jaučiu, kad negaliu daugiau delsti, 
nes neseniai sulaukiau septyniasde
šimt penkerių metų ir nežinau, kiek 
ilgai dar gyvensiu", - rašo knygos 
„Antgamtinė pabėgėlės kelionė" au
torė Dalia Telyčėnaitė-Bekas knygos 
pradžioje. 

Tai knyga apie lietuvių emig
rantų gyvenimą, apie jiems tekusius 
išmėginimus, apie nugalėtas kliūtis, 
apie gyvenimo kelyje sutiktus žmo
nes. Vienas iš tokių - arkivyskupas 
Paulius Marcinkus, dirbęs popie
žiaus ambasadoriumi Bolivijoje, vė
liau Vatikane banko prezidentu. 
Išvis Vatikane jis praleido 40 metų. 

Knygoje aprašomi susitikimai ir 
su kitais įdomias žmonėmis. 

Knygą išleido marijonų Talki
ninkų centro leidykla. 

Knygos kaina — 5 dol. Knygą ga
lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL-valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 3 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

Jurga špduifcvte Baltijos dainos festivalyje Švedijoje M.P.3 archyvo ~ ,c*-

.Draugo" knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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STEIGIAMA PASAULIO 
KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA 
EDVARDAS SULAITIS 

Kybartų miesto Eucharistinio 
(anksčiau - Dieviškojo) Išganytojo 
parapijos klebonas kun . Vytautas 
Sakavičius, iki šiol vadovavęs provi
zoriniam kybartiečių sambūriui, 
kartu su būreliu entuziastų sugalvojo 
įsteigti Pasaulio kybartiečių draugiją. 

Jis išsiuntinėjo kvietimą, skirtą 
kybartiečiams ir išeiviams iš Kybar
tų, gyvenantiems ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje, o taip pat po 
įvairias šalis išsibarsčiusiems, su šia 
vietove bet kokį ryšį turėjusiems tau
tiečiams. 

Kvietimas pradedamas tokiais 
žodžiais: „Prikelti ir jau metus skam
bantys Kybartų Eucharistinio Išga
nytojo bažnyčios varpai sužadino 
Kybartiečių sambūrio idėją. Pirmasis 
Kybartiečių sambūrio renginys - per 
Kalėdas šioje bažnyčioje įvykęs kon
certas. 

Kybartų katalikų parapija ir 
miesto bičiuliai šios vasaros pradžioje 
sutvarkė ir apželdino Eucharistinio 
Išganytojo bažnyčios šventoriaus te
ritoriją. Toks kybartiečių susitelki
mas ir bendrystė tik paliudijo, kad 
kybartiečiai nesiliauja puoselėję savo
jo miesto kultūrą ir dvasią". 

Kybartų herbas 

Šventė vyks paskut ini rugsė jo 
šeštadieni 

Toliau kvietime kalbama apie 
steigiamą Pasaulio kybartiečių drau
gijos šventę, kuri bus rengiama š.m. 
rugsėjo 29 d., šeštadienį. 

„Varpų žinia teperplėšia dangų ir 
širdis, kad Kybartai taptų jaukiais ir 
mielais mūsų namais", - sakoma kvie
time. Ir pridedama: „Šie žodžiai te
gul tampa Pasaulio kybartiečių drau
gijos kelrode žvaigžde." 

Kvietime taip pat pristatoma ir 
detali šventės programa: 3 vai. p.p. 
vai. vyks visuotinis susirinkimas ir 
Pasaulio kybartiečių draugijos įstatų 
tvirtinimas Kybartų parapijos salėje 
(Basanavičiaus g. 44); 4:30 vai. p.p. -
parodos „Kybartai senuosiuose atvi
rukuose" atidarymas; 5 vai. p.p. -
ekskursija „Kybartų praeities šydą 
praskleidus"; 7 vai. v. - šv. Mišios Ky
bartų Eucharistinio Išganytojo baž
nyčioje; 8 vai. v. - šventinis koncertas 
ir siurprizai. 

Atvirukų parodą iš Kauno atveža 
buvęs kybartietis Vytautas Mickevi
čius, didelis Kybartų populiarinimo 
entuziastas, internetinės svetainės 
apie Kybartus įkūrėjas ir prižiūrėto
jas. 

„Patikėkite, Jūsų dalyvavimas 

Štai kaip atrodo gražioji Kybartų 
bažnyčia, šalia kurios esančiose 
patalpose vyks Pasaulio kybartiečių 
draugijos steigiamasis suvažiavi
mas. 

Pasaulio kybartiečių draugijos rengi
niuose - geriausios jos prasmingumo 
įrodymas", - tokiais žodžiais baigia
mas kun. V Sakavičiaus pasirašytas 
kvietimas. 

Trumpa Kybartų, istorija 

JAV gyvena nemažai kybartiečių, 
pabėgusių ar išvežtų į Vokietiją, kuo
met Antrojo pasaulinio karo metu vo
kiečių kariuomenė traukėsi nuo rusų. 
Todėl bent trumpai norime papasa
koti apie šią vietovę ir priminti jos is
toriją. 

Kybartai prieš karą buvo žinomi 
kaip geležinkelio ir muitinės miestas 
prie Lieponos upės, per kurią brido 
Lietuvos prezidentas Antanas Smeto
na, bėgdamas nuo rusų. Tuo metu 
Kybartų geležinkelio stotis vadinosi 
Virbalio vardu (šis miestelis buvo 
maždaug 4 km nutolęs nuo Vokietijos 
sienos). 

Modernaus neorenesanso stiliaus 
mūrinė bažnyčia buvo pastatyta 1927 
m. pagal Vytauto Žemkalnio, tada ką 
tik baigusio architektūros mokslus 
Romoje, projektą. Antrojo pasaulinio 
karo metu ši bažnyčia gerokai nuken
tėjo, bet vėliau buvo suremontuota ir 
restauruota. Šiuo metu Kybartų baž
nyčia atrodo gana didingai, o naujieji 
jos varpai girdimi ir tolimiausiose 
apylinkėse. 

Pasipriešinimo okupantams 
centras 

Parapija ir bažnyčia ilgus metus 
buvo pasipriešinimo okupantams 
centras, ypač tada, kai parapijos kle
bonu tapo Tikinčiųjų teisių gynimo 
komiteto narys kun. Sigitas Tam-
kevičius. Šis 1923 m. gimęs ir 1962 
m. į kunigus įšventintas dvasiškis 
(dabar Kauno arkivyskupas) suge
bėjo į bažnyčios veiklą įtraukti jau
nimą. Taip tarybiniais laikais Kybar
tai buvo tapę Lietuvos jaunimo at
gimimo židiniu. 

Kun. S. Tamkevičius buvo drą
sus, sakydavo prieš okupantų valdžią 
nukreiptus, tautinius jausmus kurs
tančius pamokslus. Jis daug prisidėjo 
ir prie Lietuvos katalikų bažnyčios 
Kronikos leidimo bei platinimo. Už 
antikomunistinę veiklą buvo suim
tas, nuteistas ir ištremtas. 

Kybartuose darbavosi ir pogrin
džio seminariją baigęs kun. Virgi-
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mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ALGĮ REGI 
ir sūnus su šeimomis. 

Petkūnų šeima 

nijus Jaugelis. Po teismo už LKB 
Kronikos dauginimą jis buvo išvežtas 
į priverstinių darbų stovyklą. Tačiau 
dėl silpnos sveikatos iš jos buvo 
paleistas, siekiant, kad numirtų na
muose. Vis dėlto jis dar ilgokai gy
veno ir slapta ruošėsi kunigystei. 
Prieš mirtį buvo įšventintas kunigu. 

Kun. V Jaugelis mirė 1980 m. 
vasario 17 d. ir buvo palaidotas baž
nyčios sienoje, kur įtvirtinta pamin
klinė lenta su užrašu: „Kun. Virgili
jus Jaugelis 1948-1980. Iškovojau ge
rą kovą, manęs laukia teisingumo 
vainikas, kurį aną dieną man atiduos 
Viešpats". 

Abu minėtus kunigus teko pažin
ti ir šių eilučių autoriui. Keletą kartų 
teko lankyti Kybartuose gyvenusį 
brolį ir bendrauti su šiais dvasiškiais, 
kurie savo pavyzdžiais švietė visai ko
munistų spaudžiamai Lietuvai. 

Garsėja sena gimnazija, dūdų 
orkestru ir futbolu 

Kybartai taip pat garsėja savo 
sena gimnazija, kuri neseniai atšven
tė savo 95-ją sukaktį (dabar pavadin
ta Kristijono Donelaičio vardu.) Ją 
lankė nemažai JAV gyvenusių ar vis 

dar gyvenančių mūsų tautiečių. 
Sis miestas išgarsėjo ir savo dūdų 

orkestru „Kybartai", kuris yra laiko
mas geriausiu Lietuvoje. 

Kybartuose dar ir dabar gyvuoja 
seniausias Lietuvoje futbolo klubas 
„Sveikata", kuris prieškario metais 
buvo vienas iš stipresnių visoje šalyje. 
Beje, Kybartuose gimė ir žaidė dabar
tinis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės 
treneris Algimantas Liubinskas. 

Tokiomis mintimis pasitinkame 
steigiamojo Pasaulio kybartiečių 
draugijos suvažiavimo šventę. Nors ir 
negalint į šį neeilinį kybartiečių su
sirinkimą nuvažiuoti, linkime vi
siems dalyviams geros sėkmės ir gerų 
nutarimų. 

Jūsų dalyvavimas Pasaulio ky
bartiečių draugijos renginiuose - ge
riausias jos prasmingumo patvirtini
mas. Tad susitikime Kybartuose, kur 
mielai lauksime Jūsų atvykstant ar 
atsiunčiant atsiliepimus, prisimini
mus, sveikinimus ir pasiūlymus 
(Eucharistinio Išganytojo parapija, 
Darvino g. 8, Kybartai, LT-70440, 
Vilkaviškio r., Lietuva; klebonas 
Vytautas Sakavičius, tel. 370-342-
58266). 

Lenkai išsirinko septynis 
savo šalies stebuklus 
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Jau 700 metu veikiančios Veličkos druskos kasvklos (dabar ir muziejaus) 
viena iš salių. 

Dienraščio „Rzeczpospolita" ini
ciatyva tris savaites interneto sve
tainėje lenkai rinko savo šalies septy
nis stebuklus, kitaip tariant, labiau
siai tiek šalies gyventojus, tiek 
užsienio turistus dominančias vietas. 

Siame neįprastame konkurse da
lyvavo 82 tūkst. žmonių, jie ir išrinko 
septynis Lenkijos stebuklus. 

Garsiausiais šalyje objektais 
išrinkti: Veličkos druskos kasykla-
muziejus, Toninės senamiestis ir pa-
vyslio panorama, Malborko miesto 
pilis, Krokuvos Vavelio karalių rūmai 
ir katedra, Elblongo kanalas, Zamos-
čio renesansinis miestas ir Krokuvos 
senamiestis bei turgaus aikštė. 

Laimėjo favoritai, nors konkurso 
dalyviams buvo pateikta net 400 
objektų, iš kurių vertinimo komisija 
išrinko 27. Nugalėtojams savo balsus 
skyrė net 60 proc. internetinėje ap
klausoje dalyvavusių lenkų. 

Skaudų pralaimėjimą patyrė 
Lenkijos sostinė Varšuva, kurios gar
susis Lazienkų parkas užėmė tik 18 
vietą. 

Dienraščio nuomone, tokie „ste
buklų rinkimai" ne tik padeda šalies 
gyventojams pažinti savo šalį bei jos 
istorinę praeitį, bet ir sudomina gau
sius užsienio turistus. 

BNS 
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DRAUGO POKYLIS 
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Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 

Jūsų laukia turtinga 
loterija! 

Garbės 
svečias 
Lietuvos 
Respublikos 
ambasadorius JAV 
AUDRIUS BRŪZGA 

Dėl bilietų skambinkite į ,,Draugo" administraciją Meninę programą atliks 
t e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 Bostono vyrų sekstetas 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Rugsėjo 30 d., sekmadieni. 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks Lietuvių rašytojų draugi
jos 2006 metų literatūrinės premijos 
įteikimas. Laureatus, poetus: Ireną 
Norkaitytę-Gelažienę ir dr. Antaną 
Lipskį pristatys rašytoja Danutė 
Bindokienė. Laureatų poeziją skaitys 
Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė. Mu
zikinę programą atliks solistė Nijolė 
Penikaitė, akompanuos Manigirdas 
Motekaitis. Kartu vyks ir jų meno 
darbų paroda. Ruošia JAV Lietuvių 
rašytojų draugija. 

•Lietuvių Verslo tarybos meti
nis susirinkimas vyks š. m. spalio 7 
dieną, sekmadienį, Willowbrook po
kylių salėje (8900 S. Archer Avenue, 
Willow Springs, IL 60480). Vakaro 
pradžia 6 vai. v. (kokteiliai), 6:45 vai. 
v. (vakarienė). Įėjimo kaina su vaka
riene: 35 dol. (vietų skaičius ribotas). 
Apie savo dalyvavimą maloniai pra
šome pranešti Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato telefonu 312-
397-0382, ext. 204 arba elektroniniu 
paštu: lbc@ltconschi.org. Čekius, iš
rašytus „Lithuanian Business Coun-
cil" vardu, prašome iki spalio 1 d. 
siųsti adresu: 211 E. Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL. 60611. 
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• S p a l i o 7 d., 12:30 vai. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, įvyks rašy
tojo, humoristo Antano Gustaičio mi
nėjimas. Paskaitą apie A. Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus 
darbuotoja Virginija Paplauskienė. A. 
Gustaičio eiles skaitys aktorius ir 
režisierius iš Los Angeles Algimantas 
Žemaitaitis. Rengia „Margutis II". 

• S v e . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų putnamiečių me
tinė vakarienė vyks spalio 14 d., sek
madienį, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• S p a l i o 21 d., sekmadieni, 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia į „Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylio salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills. Vietas prie sta
lų užsisakyti galite tel. 708-599-5727 
(Irena Gelažienė) arba 708-499-4845 
(Aldona Rukuižienė). Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

• J u r g o s Šeduikytės, Lietuvoje 
žinomos dainininkės, debiutas Ameri
koje įvyks spalio 26 d. Jaunimo centre. 
Ji yra surengusi daugiau nei 70 kon
certų Lietuvoje. Atlikėja sugeba pri
traukti ir sušildyti publiką taip, kad įjos 
koncertus bilietai išperkami tuoj pat. 
Serija koncertų rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenė. 

• S p a l i o 26 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 7:30 vai. v. vyks Re
ginos Benson (Colorado) tekstilės darbų 
paroda „Vizijos" atidarymas. Dalyvaus 
autorė. Maloniai kviečiame visus į paro
dos atidarymą. 

• J A V LB Waukegan-Lake County 
apylinkė visus kviečia į kaimo karna
valą. Karnavalą ves Aušra ir Hansas, 
žiūrovus linksmins „Sodžius", šokiams 
gros Arūnas Augustaitis. Visus susirin
kusius vaišins „Kunigaikščių užeiga". 
Karnavalas vyks spalio 27 d. Vokiečių 
centre, 259 W Grand Ave., Lake Villa. 
Pradžia 6 vai. v. Įėjimo kaina - 35 dol. 
Tel. pasiteiravimui: 847-543-4313 (Algis 
Marcinkevičius). 

• 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 lei
dinys, 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 Yout 
Center, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, CT seselių vienuolyne sekmadieni, 

spalio 28 d. 11 vai. r. 
Sąskrydžio šv. Mišias atnašaus ir pamokslą sakys vienuolyno kapelionas 

kun. Arvydas Žygas. 
Po pietų - rėmėjų posėdis ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio beati

fikacijos dvidešimtmečio paminėjimas. Bus rodomos skaidrės. 
Po paminėjimo - mirusiųjų prisiminimas: kapinių lankymas bei naujų 

paminklų šventinimas ir Mišparai vienuolyno koplyčioje už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavimą, prašome pranešti iki spalio 22 d. te

lefonu: 860-928-7955. 

JAV LB nariai užsisako „Draugą" 
Nauji prenumeratoriai: 
Kristina Jonyka — Omahos LB apylinkės pirmininkė 
Ramutė Žukaitė — New York LB apygardos pirmininkė 
Jonas Stundžia — Lavvrence, MA LB tarybos narys 

>* Draugas" skelbia naujų prenumeratorių 
vajų visą spalio mėnesį 

Pirmą kartą prenumeruojant „Draugą" (JAV gaunate nuolaidą — tik 
120 dol. metams (reg. - 150 dol.) 

Atsiųskite savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kar tu su 
mokesčiu: „Draugas", 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Pranas Jurkus, Villa Park, IL, negalėdamas dalyvauti „Draugo" 
pokylyje, atsiuntė 100 dol. auką. „Draugo" vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
paramą spaudai. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
„VAKARAS VENECIJOJE" 

Kviečiame Jus į mūsų metinį renginį, kuris įvyks 
spalio 13 d., šeštadienį, 6 val.v. 

Gros populiarus brolių Švabų orkestras. 

Bilietus prašome įsigyti iki spalio 6 d. 
Bilietai parduodami PL centre 

po 9 vai. r. ir prieš bei po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Bilietus galite užsisakyti ir tel. 630-655-2485 

(Regina Griškelienė). 
Su PLC rėmėjo kortele būsite pavaišinti vienu gėrimu. 

Laukiame Jūsų ir dėkojame už centro rėmimą. 
Iki smagaus pasimatymo! 

Rengėjai 

JAV LB XVIII Tarybos prezidiumas (Iš kairės): dr. Rimtautas Marcin
kevičius, Jurgis Joga, Danguolė Navickienė (pirmininkė) ir Violeta Ged
gaudienė, dalyvavę antrosios sesijos šeštajame posėdyje. 

Laimos Apanavičlenės nuotr. 

mailto:lbc@ltconschi.org

