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Lietuva 
„importuoja 
darbininkus iš 
Vokietijos 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — Lie
tuvoje trūkstant statybininkų, at
naujinti daugiabučius sostinėje pade
da iš Vokietijos atvykę darbininkai. 

Vilniaus savivaldybė pranešė, 
kad statybininkų brigada iš Vokie
tijos darbuojasi atnaujinant vieną 
daugiabuti Antakalnio rajone, Šilo 
gatvėje. 

„Mus stebina vokiečių skrupu
lingumas ir darbų sparta. Pradėję 
rugsėjo pabaigoje, šiuo metu darbi
ninkai jau beveik įpusėjo darbus", — 
bendrijos pirmininką Algirdą Kruli-
ką pranešime spaudai cituoja savival
dybė. 

Keturių aukštų 24 butų namo at
naujinimas savininkams kainuos 
apie 776,000 litų. Pasinaudojus savi
valdybės ir valstybės parama, gyven
tojams liks padengti apie 40 proc. 
projekto vertės. 

Užsieniečių brigadą į Lietuvą at
gabeno viena bendrijos skelbtą kon
kursą laimėjusi įmonė. 

„Vakarų europiečiams tampa 
įdomūs mūsų daugiabučių atnaujini
mo projektai. Remiantis sostinės pa
tirtimi, šis vokiečių debiutas kainos 
požiūriu yra itin konkurencingas da
bartinėje būsto renovacijos rinkoje", 
— pranešime spaudai sakė progra
mos „Atnaujinkime būstą — atnau
jinkime miestą" vadovas Kęstutis 
Nėnius. 

Norint atnaujinti visus daugia
bučius, reikėtų 8 mlrd. litų. Vieno 
daugiabučio vidutinė rekonstrukcijos 
kaina be valstybės paramos siekia 
apie 1,5 mln. litų. 

Šiame 
numeryje: j j 

•Lietuvių telkiniuose. 
Cape Cod lietuvių rudens 
gegužinė (p. 2). 
Dviejų menininkių pasirody
mas New York (p. 2) 
•Ir išimk iš jų krūtinių akmenį 
(p. 3) 
• Tarnaukime Dievui ir savo 
artimui (p. 4-5) 
•Laiškai, nuomonės, komen
tarai (p. 5, 9) 
•Koks didelis tas grožio ilgesys 
(p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (3) (p. 9) 
•Mano savanoriškas darbas 
Lietuvoje (p. 10) 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.43 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

JAV politikai pateisino ne visus 
bevizio režimo lūkesčius 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — 
Baltijos valstybių premjerai pareiškė 
pritariantys JAV Kongreso ir prezi
dento palaimintai Vizų atsisakymo 
programos plėtrai, bet pažymi, kad ji 
pateisino ne visus lūkesčius. 

„Įstatymo projektas pateisino ne 
visus lūkesčius ir dėl to kai kurie 
glaudžiausi JAV sąjungininkai vis 
dar susiduria su dirbtinėmis kliūti
mis", — teigiama trečiadienį pa
skelbtame bendrame Baltijos prem
jerų susitikimo dokumente. 

Latvijoje dvi dienas Baltijos Mi
nistrų Tarybos rėmuose posėdžiavę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos premje
rai pabrėžia, kad bevizis režimas yra 
vienas iš Baltijos valstybių prioritetų 
palaikant santykius su JAV ir iš
reiškė ryžtą tęsti atvirą dialogą dėl 
politinių ir techninių JAV vizų 
atsisakymo programos aspektų. 

Vasarą JAV palaiminta Vizų atsi
sakymo programos plėtra siekiama 
reformuoti Vizų atsisakymo progra
mą, sustiprinant kelionių bei ke-

Baltieji rūmai palaiko Vizų atsisakymo programos plėtrą. 

leivių saugumą bei priartinant gali
mybę į JAV keliauti be vizų į trum
palaikes, ne ilgesnes nei 90 dienų, tu
ristines keliones. 

Priimtas įstatymas yra lankstes
nis, nei buvęs anksčiau, nes pagal j j , 
sprendžiant, ar šalis galės dalyvauti 
Vizų atsisakymo programoje, taip pat 

bus vertinami tokie kriterijai kaip 
bendradarbiavimas su JAV kovoje 
prieš tarptautinį terorizmą. 

Tačiau programoje išlieka at
mestų paraiškų vizai gauti procentas, 
kurį jau anksčiau kritiškai įvertino 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
(URM). 

Sprogus dujoms Airi joje žuvo lietuvis 
Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — Ai

rijos mieste Limerike, išnuomotame 
name antradienį sprogus dujų balio
nui, žuvo lietuvis. 

Kaip pranešė Lietuvos ambasada 
Arijoje, žuvusiojo tapatybė yra nus
tatinėjama, policija dėl įvykio pradėjo 
tyrimą. 

Portalo „independent.ie" žinio

mis, sprogimo, kuris įvyko prieš vi
durdienį, metu namas buvo smarkiai 
apgadintas, vyro kūnas buvo rastas 
šalia namo. 

Manoma, kad lietuvio gyvybę nu
sinešęs sprogimas — nelaimingas at
sitikimas, nes buvo pranešta apie 
apylinkėse pasklidusį stiprų dujų 
kvapą. 

Pranešama, kad lietuvis patalpas 
nuomojo iš tame netoliese gyvenan
čio vyriškio. 

Apie žuvusį lietuvį žinoma tik 
tiek, kad jis neseniai trims savaitėms 
buvo išvykęs į Lietuvą ir neseniai vėl 
grįžo į Limeriką. Manoma, kad žu
vusysis gyveno vienas. Per sprogimą 
daugiau niekas nenukentėjo. 

R. Paksas JAV susilaukė dėmesio 
Vilnius, spalio 2 d. (ELTA) — 

JAV viešintis partijos „Tvarka ir tei
singumas (Liberalai demokratai)" 
vadovas Rolandas Paksas susilaukė 
susidomėjimo ir jo apkaltos procesu. 

Dienraščio „The New York Ti
mes" redakcijoje pokalbis daugiausia 
sukosi apie įvykius Lietuvoje per 
prezidento apkaltą ir po jos, taip pat 
apie Lietuvos santykius su kaimy
nais. 

Kaip teigiama partijos „Tvarka 
ir teisingumas" pranešime, R. Pakso 
pašnekovų dėmesį patraukė faktas, 
kad prezidento apkalta Lietuvoje 
įvyko nelaukiant Aukščiausiojo Teis
mo ir Generalinės prokuratūros iš
vadų. , 

„Kai tos išvados paaiškėjo ir pa
sirodė esą palankios prezidentui, ša
lyje stengiamasi nematyti, jog jos pa
kerta Konstitucinio Teismo sprendi
mą. Su nuostaba išklausyta informa
cija, jog dar visai neseniai Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijai vadova
vo buvęs KGB rezervo kapitonas, o 
kitas buvęs KGB rezervo karininkas 
buvo Valstybės saugumo departa-

PERIODICALS 

Rolandas Paksas. 
Liberaldemokratų nuotr 

mento vadovybėje ir abu šie asmenys 
vaidino aktyvų vaidmenį prezidento 
apkaltos procese", — pastebima li
beraldemokratų pranešime iš R. Pak
so vizito JAV 

R. Paksas, susitikęs su JAV ne
vyriausybinės organizacijos „Fre-
edom House" studijų direktoriumi 
Chris Walker, kalbėjosi apie kovą su 
korupcija. 

R. Paksas domėjosi, kokios prie
žastys sukėlė didelį korupcijos lygį 
Lietuvoje ir kokie galėtų būti organi
zacijos siūlymai. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CAPE COD, MA 

JAV LB Cape Cod apylinkės 
rudens gegužinė 

Sekmadieni, rugsėjo 16 d., sau
lutei linksmai šviečiant Į Reginos 
Petrutienės gražų sodeli, Centerville, 
MA rinkosi lietuvių bendruomenės 
nariai ir svečiai. Tai tradicinis Įvykis 
- atsisveikinimas su vasaros sezonu 
ir pabendravimas su bičiuliais. Dau
geli metų susirinkdavome Jucėnų 
dideliame kieme, tačiau keičiasi lai
kai ir šiais metais LB Cape Cod 
apylinkės pirmininkė Regina Pet-
rutienė leido susiburti pas ją. Pagy
venę pensininkai, jaunesnės šeimynė

lės su vaikučiais ir net keturkojai 
„sargai" šuneliai susirinko maloniai 
praleisti jau rudeni greit sveikinanti 
popieti. Buvo neoficialiai suskaičiuoti 
šešiasdešimt penki dalyviai, tarp 
kurių buvo ir keletas svetimtaučių 
svečių. 

Žmonės rinkosi ne tuščiomis 
rankomis, visi atnešė loterijai do
vanėlių. Gerosios šeimininkės ir kiti 
dalyviai sunešė vaišių stalui Įdomių, 
skanių patiekalų. Du stalai, apkrauti 
maistu, beveik lūžo nuo gausių rimtų 

Pagyvenę gegužinės dalyviai. 

Jaunimas. 

ir saldžių valgių, netrūko ir gėrimų. 
O kas norėjo, atsinešė vyno ir dali
nosi juo su prie stalo sėdinčiais. 
Sklido pokalbiai, diskusijos, anekdo
tai ir juokai, o gal ir kokie nors 
ginčai... Juk lietuviai mėgsta susiėję 
ir papolitikuoti. 

Gegužinės metu sužinojome, kad 
Lietuvos komanda laimėjo trečią 
vietą - bronzos medalĮ - Europos 
krepšinio finale. Vėliau tai buvo 
atšvęsta su „Alitos" šampanu, kuris 
buvo atneštas jaunimo ir labai tiko 
šiai progai. Kaip kas metą, buvo par
duodami loterijos bilietai, todėl vi
siems pasivaišinus ir smagiai paben
dravus, buvo traukiami laimingieji 
skaičiai. Iždininkui Algimantui Gus
taičiui net užkimo balsas juos be
šaukiant, o sekretorė Aurelija Borges 
Įteikinėjo prizus. Daug kas labai 
dosniai pirko bilietus ir nors ne visi 
parsinešė namo laimikĮ, Cape Cod 
apylinkės valdyba labai dėkoja vi-

NEW YORK, NY 

Dviejų menininkių pasirodymas 
GINTARE BUKAUSKIENE 

New York, Estų namuose, rugsė
jo 19 dieną Įvyko dviejų menininkių: 
aktorės Virginijos Kochanskytės ir 
žurnalistės bei dainų kūrėjos Audro
nės Simanonytės dainų ir poezijos 
vakaras ,.Koks didelis tas grožio ilge
sys". 

Aktorė jau nebe pirmą kartą ke
liauja po JAV skleisdama dailųjĮ 
lietuvišką žodi. ŠĮ kartą didesnė pro
gramos dalis buvo skirta poeto B. 
Brazdžionio 100-ųjų gimimo metinių 
paminėjimui. Antroje dalyje skam
bėjo romantiškos ir ironiškos, ly
riškos ir šmaikščios aktorės Virgi
nijos Kochanskytės autorinės inter
pretacijos lietuvių bei pasaulio rašy
tojų tekstais. Buvo paskaityti G. 
Markeso ir M. K. Čiurlionio laiškų 
fragmentai, Č. Milošo, H. Radausko, 
S. Gedos, B. Brazdžionio. J. Vaičiū
naitės, J. Kaplinskio, L. Sutemos, A. 
A. Jonyno, V Simborskos bei kitų 
poetų eilės. 

Malonia staigmena tapo .Ameri
kos lietuvio" žurnalistės Audronės 
Simanonytės pasirodymas. Šiuo atve
ju dainų autorė bei atlikėja Audronė 
Simanonytė, pritardama gitara, at

liko savo kūrybos dainas savo pačios 
bei lietuvių autorių tekstais. Aud
ronė turi nepaprastai malonaus ir 
gilaus tembro balsą, kurj papildo 
prasmingi dainų tekstai, taisyklinga 
tartis ir profesionalus muzikinių bei 
kalbinių kirčių sutapimas. Tačiau ne 
vien tame muzikos esmė. Klausantis 
Audronės interpretuojamų eilių, 

mintimis ir garsais esi vedamas stip
rios asmenybės Į jos sukurtą visumą, 
kupiną rimties, mąslumo, pagarbos 
Įvairiems gyvenimo akimirksniams. 
Tiesiog - lyg ir klausydamasis gan 
demokratiškų ir bardiškų dainų in
terpretacijų, patiri ir išgyveni šiek 
tiek daugiau, ką žodžiai ne visuomet 
pajėgūs Įvardinti. 

Virginija Kochanskvtė Cantra is kairės) ir Audronė Simanonvtė (viduryje) 
su klausytojais rugsėjo 1 6 d. Elizabeth. NJ. 

LB HARTFORD APYLINKĖS METINIS POKYLIS RENGIAMAS LAPKRIČIO 10 D., ŠEŠTADIENJ. Vakaras įvyks $V. 
Trejybės parapijos salėje. Programoje; taut in ių Šokiu grupė ..Berželis", vadovau jama D. Dzikienės, bei 
liaudies dainų vienetas „Sodžius", vadovaujamas R. Jalinskienes. Prieš p rog rama - pietūs, po programos 
- šokiai, grojant S. Telšinskui. Informacija ir stalu užsakymas te l 860-657-9067 LB Hart ford apylinkės 
valdyba, vadovaujama V. Kogelio. kviečia visus apsilankyti ir l inksmai praleist i vakarą su draugais. 

šiems dalyvavusiems. Tai vienintelė 
proga padidinti mūsų iždą, iš kurio 
dažnai siunčiama parama Įvairiai 
labdarai ir visokiai lietuviškai veik
lai, ar tai būtų JAY ar Lietuvoje. 
Labai ačiū visiems dalyviams, kad 
atvykote, tikimės, kad smagiai pa
bendravote, pasidžiaugėte jaukioje 
aplinkoje ir toliau remsite savo 
apylinkės veiklą. 

Aurelija N. Borges 
(Kucinaitė) 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma kiase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 
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JAV 
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Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paŠtas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. spalio 4 d., ketvirtadienis 

IR IŠIMK IS JŲ KRŪTINIŲ AKMENĮ 
Lietuvos pensininkai pradėjo badauti. Tai ne metafora ir ne pokštas. Kas atsitiko? 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDUL1S, OFS, 
Lietuvos pensininkų sąjūdžio 
pirmininkas 

Aš duosiu jums naują širdį 
ir įvesiu į jūsų vidų naują dvasią: 
aš atimsiu iš jūsų kūno 

akmeninę širdį, 
ir duosiu jums kūninę širdį. 

(Ez. 36, 26) 

Greitai sukaks aštuoneri metai, 
kai Lietuvos Konstitucinis Teismas 
priėmė nutarimą (2002 m. lapkričio 
25 d.), kuriuo nustatė, jog Lietuvos 
Vyriausybė, dirbantiems pensinin
kams nuo 1995 metų sausio 1 d. apri
bojusi arba visiškai nustojusi mokėti 
senatvės pensijas, pažeidė Lietuvos 
Konstituciją. 

Pensininkams tas Vyriausybės 
nutarimas buvo sunkus smūgis. 1991 
m., po komunizmo žlugimo, Lietu
voje, kaip ir visose postkomunistinė
se valstybėse, planinė ekonomika 
žlugo. Prasidėjo sunkios dienos —-
viena po kitos užsidarydavo stambios 
Įmonės, pensijos pasiekdavo pensi
ninkus vėluodamos mėnesi ir du. 
Suirutė ir chaosas ekonomikoje grei
tai plėtėsi. Vyriausybė ilgai negalvojo, 
kaip pasielgti, senasis mąstymas 
buvo labai gajus, demokratiškų tradi
cijų nebuvo — buvo nuspręsta nu
traukti ar sumažinti pensijas visiems 
dirbantiems pensininkams. Nedarbas 
sparčiai augo. Išmetus į gatvę dali 
dirbusių pensininkų, atsirado nema
žai darbo vietų, o jas atlaisvinusieji 
pensininkai papildė vargšų gretas. 

O pagalvoti Vyriausybei buvo 
apie ką ir dėl ko. Ką buvo galima 
padaryti? Buvo galima: paimti pas
kolą iš bankų ir spręsti iškilusias 
„Sodros" (socialinio draudimo siste
mos) problemas; išleisti Vyriausybės 
vertybinių popierių emisiją ir su
kauptas lėšas naudoti tam pačiam 
tikslui; išleisti specialią Vyriausybės 
vertybinių popierių emisiją kiekvienam 
pensininkui sudarant kaupiamąjį 
paskolos lakštą kelerių metų laiko
tarpiui, ją padengiant per sutartą 

laikotarpi; galimas dalykas, jog 
ekonomikos ir finansų ekspertai būtų 
pasiūlę ir kitų veiksmingų būdų. 

Tačiau 1994 m. pabaigoje tuome
tinėje komunistinėje Vyriausybėje 
tokių išeičių nebuvo kam ieškoti, 
todėl niekas jų ir neieškojo. Buržua
zijos ekspropriacija komunistams bu
vo gerai žinomas metodas, kai 1940 
m. Lietuvą okupavo sovietinė Rusija, 
komunistai viską nacionalizavo. Ta
čiau 1994 m. skyrėsi nuo 1940-ųjų — 
ne okupantas, o sava valdžia pažeidė 
Konstituciją ir apiplėšė savo piliečius. 

Lietuvos Konstitucinio Teismo 
nutarimas panaikino vieną problemą, 
tačiau pagimdė naują — buvo liautasi 
plėšikauti, tačiau apiplėštieji pradėjo 
reikalauti grąžinti atimtas pensijas. 
Daugelis kreipėsi į teismus, tačiau 
Lietuvos teisėjai apsimetė esantys 
akli ir kurti: kai kurie įžiūrėjo senatį, 
kai kurie pareiškė, jog Konstitucinio 
Teismo nutarimai į praeitį negalioja, 
ir apiplėštiems pensininkams iš 
Lietuvos valdžios nepriteisė nė supu
vusio skatiko. 

Tačiau viskas pasikeitė, kai 2006 
m. rugsėjo 12 d. įsikūrė Lietuvos pen
sininkų sąjūdis. Per metus laiko prie 
Lietuvos Seimo ir Vyriausybės rūmų 
Sąjūdis surengė keturis mitingus, 
kuriuose buvo priimtos rezoliucijos, 
griežtai reikalaujančios grąžinti nu
savintą pensininkų turtą. 

Tačiau Vyriausybei reikalas atro
dė kitaip. 2007 m. birželio 20 d. mi
nistras pirmininkas G. Kirkilas, kal
bėdamas spaudos, televizijos ir radijo 
korespondentams, pareiškė: „Mes 
dalį grąžinom. Kad galėtumėme grą
žinti jiems pinigus, privatizavimo 
fonde reikėtų turėti mažų mažiausiai 
0,5 mlrd. Lt. Manau, kad mokam 
kompensacijas šiek tiek iškreipdami 
ir rinkos sąlygas. Geriau eiti pensijų 
didinimo keliu, nes tokių, norinčių, 
jog būtų kompensuota už kažką, už 
buvusius sprendimus, yra ir daugiau. 
Už 1995-2000 m. pensijos nebus 

kompensuojamos. Neapsimoka inves
tuoti į kompensacijas pensininkams. 
Geriau investuoti į ateitį — i mokslą, 
į jaunimą". 

Tokiu būdu ministras pirminin
kas pirmą kartą viešai pripažino, jog 
Vyriausybė priėmė politinį sprendi
mą — atsisakyti grąžinti pensinin
kams neteisėtai neišmokėtas pensi
jas. Tačiau Lietuvos Vyriausybės va
dovas labai suklydo, tokiu neatsargiu 
pareiškimu jis pripažino, jog 1995-
2000 m. dirbusius pensininkus dis
kriminuoja. 

Tenka tik stebėtis, jog ministras 
pirmininkas, iš esmės jau įvykdęs 
baudžiamojo įstatymo požiūriu 
smerktiną poelgį, kurį įrodyti būtų 
paprasta, atidžiai neapsvarsto savo 
laikysenos ir erzina pensininkus, 
kurie ir taip yra iškankinti ir įerzinti. 
Kaip tyčia, situaciją dar labiau aštri
na visą laiką kylančios Kainų ir kon
kurencijos tarnybos nekontroliuo
jamos kainos, kurios paskutiniu me
tu visiškai pašėlo — maisto produktų 
kainos pašoko 15 ir daugiau procen
tų. 

Tokiomis sąlygomis vystosi 
Vyriausybės ir pensininkų dialogas, 
kurį geriau pritiktų vadinti kova už 
būvį. Neįtikėtina, tačiau Lietuvos 
socialdemokratų partija elgiasi taip, 
tarsi pensininkai ir visa tauta būtų 
jos mirtini priešai. Tuo labiau nesu
prantama, kaip tokiomis sąlygomis 
socialdemokratų Vyriausybė tikisi 
laimėti 2008 m. Seimo rinkimus. 

2007 m. rugsėjo 10 d. ilgam išliks 
Lietuvos žmonių atmintyje, tą dieną 
Lietuvos Seimas po vasaros atostogų 
pirmajam posėdžiui susirinko į naują 
50 mln. litų kainavusią plenarinių 
posėdžių salę. Lietuvos pensininkai 
prie parlamentarų šventės prisijungė 
savaip - jie prie Seimo rūmų pradėjo 
šešių savaičių bado streiką, reikalau
dami, kad Seimas skubos tvarka pri
imtų „neišmokėtų pensijų grąžinimo 
tvarkos įstatymą". Pensininkų reika

lavimus bus nesunku suprasti, jeigu 
turėsime omenyje, kad Vyriausybė 
stengiasi vilkinti įstatymo priėmimą 
ir 2007 m. skirtų išmokėti 200 mln. 
litų sumą nukelti 4 2008 metus. Mo
tyvas primityvus - nukelti išmoka
mas sumas kuo arčiau rinkimų datos 
ir taip papirkti rinkėjus. 

Bado streiko dalyviai kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį, nešini 
kryžiumi, su maldomis ir giesmėmis 
eina maldininkų procesijoje aplink 
Seimo rūmus, prašydami Dievą, kad 
apšviestų politikų protus, apvalytų jų 
sąžines, išimtų iš jų krūtinių akmenį 
ir įdėtų jautrią žmogaus širdį, kaip 
Dievas žadėjo pranašui Ezekieliui. 
Jie įsitikinę, jog Dievas išgirs jų 
maldą. ^ 

Kur nors kitoje šalyje už tokią 
nepagarbą rinkėjams Vyriausybė 
užmokėtų labai brangiai, tačiau paly
ginti skurdžioje Lietuvoje, kur rinkė
jai patiklūs it vaikai, tokie triukai 
Vyriausybei iki šiol sekėsi ne ką 
prasčiau, kaip iliuzionistui cirke triu
šius iš skrybėlės traukti. Nors bado 
streiko dalyvius aplankė pats Seimo 
pirmininkas Viktoras Muntianas, su 
jais kalbėjęs su užuojauta ir žadėjęs 
įstatymą priimti netrukus, pensi
ninkai jam išaiškino, jog nepasitiki 
socialdemokratų Vyriausybe ir pa
lauks, kol įstatymas bus priimtas ir 
tik tada nutrauks bado streiką. 

Taigi Lietuvos pensininkai įrodė, 
jog ir paprasti žmonės Lietuvoje turi 
balsą ne tik per rinkimus, bet dar 
sugeba juo ir pasinaudoti, {statymo 
projekto svarstymas jau įtrauktas į 
Seimo rugsėjo mėnesio darbotvarkę, 
tad pensininkams laukti liko neilgai. 
Lietuva bus pirmoji valstybė Europos 
Sąjungoje (o gal ir visame pasaulyje), 
kurioje pensininkams kovojant už 
konstitucines savo teises ir nenorint 
numirti iš bado, teko griebtis tokios 
kraštutinės priemonės — bado 
streiko. 

Sostinės Savivaldybės aikštėje rugsėjo 27 d., ketvirtadieni, partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 
surengtoje protesto akojoj, prieš nepaliaujamą kainų didėjimą dalyvavo apie porą šimtų žmonių. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotraukos 
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Tarnaukime Dievui ir savo artimui 

šv. Mišias aukojo (iš kairės): prelatas I. Urbonas, tėvas A. Saulaitis ir jėzuitas 
L. Laniauskas. 

Skaitovai ir Mišių patarnautojai (iš kairės) Raimondas Kazlauskas, Mantas 
Kisielius, Vida Brazaitytė, Zigmas Kisielius, Irena Kazlauskienė ir Tadas 
Vildžiūnas. 

KRISTINA BALNIŪTĖ 

Sekmadieni, rugsėjo 23 d., Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte, buvo aukojamos bendruo
menės Mišios bei surengta tarnysčių 
mugė. Mintis ir idėja tokiai šventei 
kilo iš siekio suburti tikinčiuosius 
draugėn kaip vieną bendrą šeimą, 
kurios kiekvienas narys yra svarbus 
ir reikšmingas, kviečiamas vienokiu 
a r kitokiu būdu prisidėti prie ben
druomenės veiklos kūrimo, plėtoji
mosi bei misijos. 

Apytikriais skaičiavimais susi
rinko netoli septyni šimtai žmonių. 
Visi buvo sukviesti į jaukią lauko 
žalumą čia pat po atviru dangumi 
bažnyčios sodelyje. Akį džiugino ry
t inės saulės spindulių nušviestas 
altorius (tėvas Antanas jau prieš kelis 
mėnesius buvo susitaręs dėl gero 
oro), margaspalvėmis gėlėmis pa
puoštas kryžius. Sv. Mišios prasidėjo 
iškilminga „Giedokit Viešpačiui" 
giesme, atliekama Misijos choro, ku
riam savo angeliškais balseliais pri
ta rė Dariaus Polikaičio vadovauja
mas „Vyturys". 

Mišių aukoje tėvui Antanui Sau-
laičiui talkino prel. Ignas Urbonas 
bei jėzuitas Lukas Laniauskas. 

Gražus liturgijos akcentas buvo 
tautinius drabužius vilkinčių „Spin
dulio" šokėjų choreografinis žvakės 
liepsnelių etiudas, kuriam lyriška 
kanklių gaida akompanavo Genutės 
Razumienės „Gabija". Tos dienos 
pagrindinė mintis, išsakyta tėvo An
tano pamoksle, buvo ta, jog mes visi 
ir kiekvienas atskirai esame atsakin
gi už savo bendruomenę, jos ateities 
perspektyvą bei vaidmenį mūsų pačių 
bei kitų gyvenimuose. Svarbu visiems 
susitelkti bendrystėn, stengiantis su 
meile, kiek kas galime, pajėgiame ir 
sugebame tarnauti Dievui ir savo 
artimui. 

Po Mišių surengta tarnysčių mu
gė buvo puiki proga visiems norin
t iems prisidėti prie geros valios 
darbų, kuriais ir liudijame meilę 
Dievui bei artimui. Kiekvienas turėjo 
galimybę peržvelgti Misijos tarnysčių 
sąrašą ir pasvarstyti, kokiais talen

tais ir gebėjimais yra Dievo apdova
notas, kokia pagalbos forma galėtų 
prisidėti prie bažnyčios veiklos. Visai 
kaip to sekmadienio skaitytoje Luko 
Evangelijos ištraukoje apie didelę 
pjūtį, kurioje taip reikalingi darbi
ninkai, visas bažnyčios kiemas puo
šėsi margaspalviais tarnysčių plaka
tais, kviečiančiais ir skaitytojų, ir 
choristų, ir Mišių patarnautojų, Ko
munijos dalintojų, renginių progra
mų ruošėjų, puošėjų, pagalbininkų 
bažnyčios raštinėje ir bibliotekoje, 
religinio ugdymo darbuotojų, ligonių 
lankytojų ir pan. Bene daugiausiai 
prisirašiusiųjų savanorių buvo ligo
nių lankymo darbams. 

Graži ir autentiška pasirodė Da
lios Žarskienės sukomponuota trijų 
audimo staklių simbolika: kiekvienas 
galėjo į bendrą margaspalvį audinį 
įpinti ir savo paties ar šeimos juostelę 
su užrašytais vardais ar maldos žo
džiais. Visos trys juostos dar ir dabar 
puikuojasi prie įėjimo į bažnyčią kaip 
gražus liudijimas apie čia susiren
kančią lietuvių bendruomenę. 

Be tarnysčių atstovų pal. Jurgio 
Matulaičio misija tądien džiaugėsi ir 
šventėn atvykusiais svečiais: ateiti
ninkų organizacija (studentai, moks
leiviai ir jaunučiai), skautų draugija, 
šokių grupės „Grandis" ir jau minė
tasis „Spindulys", jėzuitai „Baltic Je-
suit Advancement", „Draugas", PLC 
lėšų telkimo komitetas, „Vaiko vartai 
į mokslą", Marijos Legionas, Sv. Ka
zimiero liet. kapinių sklypų savinin
kų draugija ir kt. 

Misija nuoširdžiai dėkoja visiems 
padėjusiems surengti bendruomenės 
Mišias, įvairiausiais didesniais ar 
mažesniais darbais prisidėjusiems 
prie šventės organizavimo, planavi
mo, puošimo, sklandžios eigos, sau
gumo. Kiekvieno mintys, idėjos, su
manymai, darbai, meninis, muzikinis 
ir visapusiškas fizinis įnašas yra 
nepaprastai svarbus ir neįkainoja
mas. 

Džiaugiamės visais dalyvavu
siais, prisirašiusiais prie tarnysčių ir 
naujai įsijungusiais į Misijos ben
druomenę. 

JAUNUJU 
ATEITININKŲ 

SĄJUNGA 

• f f m -i. i 

Jūratė Lukminienė dirigavo suaugusiųjų ir vaikų chorui, akompanavo Rasa Poskočimienė. 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos pa
ruoštas plakatas. 
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Raimondas Kazlauskas skaito pir 
mąjj skaitinį. 

Vida Brazaityte skaito antrąjį skai
t ini . 

Nuolatiniai MISIJOS talkininkai rinkliavai ir tvarkai paiaikvti. 

ĮLsiišlkgiL iMMMBManžs, 
Rašykite mums ei. pašto adresais: 

re da kcija@draugas. o r g 
dai ia.cidzikaite@gmail .com 

PARAPIJA BE PARAPIJIEČIŲ BUS UŽDARYTA 
Skaitant Eugenijos Barškėtienės 

rašinį „Drauge" „Ar tik parapijiečiai 
kalti", susidaro vaizdas, kad tik „so
cialus kunigas", mokąs prieiti prie 
tikinčiųjų, išgelbės parapiją nuo už
darymo. Parapijai reikia žmonių, ku
rie supranta lietuviškų pamaldų 
reikšmę ir parodo atsidavimą, nepai
sant kunigo patrauklumo. 

Kiekvienas galvojantis sutiks su 
autorės mintimis, kad kunigas tur i 
būti parapijiečiams visada prieina
mas ir suteikti norimus patarnavi
mus bei patarimus įvairių nesėkmių 
ir džiaugsmų metu. Reikia taip pat, 
kad jis vestų visus tikėjimui stiprinti 
reikalingus tautinius papročius lietu
viškų pamaldų metu kanonų ribo
se. 

Čikagoje turėjome 13 lietuvių pi
nigais pastatytų bažnyčių, įvairius 

parapijos pastatus, liko tik viena — 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo Mar-
ąuette Park apylinkėje, o kitos dvi 
yra tik kampininkės. Dauguma iš jų 
užsidarė tik dėl lankytojų nebuvimo. 
Ar ne tas atsitinka su daugeliu lietu
vių pinigais statytų bažnyčių? Nuo 
uždarymo neišgelbės ir labiausiai 
mylimas kunigas, jeigu bus mažas, 
ilgalaikis bažnyčių lankymas. Reikia 
socialiai mąstančių kunigų, bet la
biausiai reikia žmonių, kurie lankytų 
savąsias parapijas, nors ir būtų sun
koka į jas atvykti, taip pat reikia įsi
jungti į parapijos veiklą, remti turi
mais ištekliais ir jausti, kad esame 
lietuviškos parapijos nariai. Tik 
aktyvia veikla išlaikysime savąsias 
parapijas. 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

BALSAS IŠ MINIOS 
2007 m. rugsėjo 5 d. „Draugas" gali eiti kartu su dabartine gyvenimo 

(Nr. 172) Rita Bagdonienė „Laiškai, 
nuomonės, komentarai" laiške 
„Draugo straipsniai" tarp diktatoriš
kų patarimų rašo: „Pagaliau jas (ži
nias — Red.) tuoj pat gauname per 
televiziją, radiją ir amerikiečių laik
raščius". 

sparta, jie yra „Draugo" ilgamečiai 
prenumeratoriai, vieni daugiau, kiti 
mažiau jo rėmėjai. Jei jie remia 
„Draugą", jiems patinka „Draugas". 

Dažnai yra sakoma, kad toks tokį 
tik supranta — mokytas mokytą, 
turtingas — turtingą, o tie prasčio-

Rita Bagdonienė taip išsimoksli- kėliai, skriaudžiami mokytų, susitikę 
no, garbė jai ir džiugu mums visiems, galės vieni kitiems tik pasibėdoti. 
tik graudu, kad jau nebežino, kad ne 
visi yra tokie mokyti, kad yra ir Petras Pagojus 
prasčiokėlių ir tokių, kurie jau nebe- Detroit, MI 

KOKS SKIRTUMAS? ESMINIS - GRAMATIKOS 
,,Draugo" rugsėjo 26 d. (kurį 

šiandien gavau, taigi per vieną dieną) 
,,Laiškų, nuomonių" skyriuje L. Žlio-
bienė vėl iškėlė tarptautinių vardų 
rašymą, nes spaudoje perskaičiusi 
, Jis gyvena New York", „Diana mirtis 
paminėta London" ji kiekvieną kartą 
krūpteli. Klausia, kuo skiriasi ,Jis 
gyvena Kaunas" ar „Milda mirtis 
paminėta Kretinga"? Skirtumas 
toks: anglų kalbos linksniuotėse yra 
trys linksniai: nominative, possessive 
ir objective. Pirmas ir trečias rašomi 
taip pat, o prie antro pridedamas 
viršutinis kablelis '. Lietuvių kalboje 
yra penkios linksniuotės, kiekvienoje 
yra septyni linksniai: vardininko, 
kilmininko, naudininko, galininko, 
įnagininko, vietininko ir šauksmi
ninko. Kiekvienoje linksniuotėje kiek
vienas linksnis turi savo galūnę. 

Taigi, sekant gramatika, rašytume 
J i s gyvena Kaune" ir „Mildos mirtis 
paminėta Kretingoje". 

Redaguodama „Ateitis" tinkla-
lapį, kai reikia tikslumo sakinyje su 
angliškais vardais, pridedu lietuvišką 
daiktavardį, pvz. „princesės Diana 
mirtis paminėta jos krašto sostinėje 
London", o ,jis gyvena New York" 
nieko nepasako, nors ir būtų parašy
ta „Niujorke" ar „Naujorke", nes tuo 
pavadinimu yra ir miestas, ir valstija. 

Po diskusijų, kuriose dalyvavo 
redakcija, žurnalistai ir skaitytojai, 
šią vasarą „Draugo" redakcija nutarė 
spaudoje angliškų tikrinių daikta
vardžių nedarkyti pagal lietuvišką 
gramatiką. Buvo svarstyta ir nutarta. 
Baikime. 

Gražina Kriaučiūnienė 
Lansing, MI 

RUSŲ KAREIVIŲ ANTPEČIAI 

Savanoriai talkininkai - moksleiviai. 1$ viso jų buvo 20. 
Dainos Čyvienės nuotraukos 

Rugpjūčio 23 d. galų gale mus 
pasiekė gegužės 19 dienos „Drau
gas", matyt, buvo kažkur užkliuvęs. 
Tuo pačiu noriu pranešti, kad dabar 
— „stebuklų stebuklai" —gauname 
„Draugą" per dvi dienas. 

Juozo Gailos straipsnis turėtų 
būti skaitomas kiekvieno lietuvio, 
kuris taip aklai nori pamiršti ir at
leisti (J. Gaila rašė apie Vilniuje ant 
Žaliojo tilto vis dar stovinčias sovie
tines skulptūras — Red). Juozas 
Gaila, be jokio padailinimo kala 
žodžius, kaip vinis į kietą medį, 

žodžius teisybės ir dar tokios neto
limos praeities. 

Sunku papasakoti, kai metai ir 
atmintis išblukino pavardes ir atsi
tikimų datas, bet bandysiu prisidėti 
prie Juozo straipsnio savo, tada bu
vau 9 metų, pergyvenimais ir atsi
minimais, susijusiais su rusų karei
viais ir antpečiais. 

Praėjus maždaug 3 savaitėms po 
sovietų „bazių" įsteigimo Lietuvoje, 
labai vėlyvą naktį kažkas pradėjo 
daužyti į duris. 

Nukelta i 9 psl. 

mailto:daiia.cidzikaite@gmail.com
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Poeto likimą nulems ir gydytojai 

Teatrologas Egmontas Georgas Jansonas. 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — Ei
damas 69-uosius metus, mirė žino
mas teatro kritikas Egmontas Janso
nas. 

Tai patvirtino Lietuvos naciona
linio dramos teatro vadovas Adolfas 
Večerskis. 

E. Jansonas 1939 metais gimė 
Kaune, studijavo Maskvos A. Luna-
čiarskij teatro meno institute, vėliau 
mokslus tęsė Lietuvos muzikos aka
demijoje. 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Teatro kritikas dirbo savaitraš
čio „Literatūra ir menas" korespon
dentu, 1991 — 1994 metais buvo 
dienraščio „Respublika" reporteriu. 
Vėliau jis bendradarbiavo su laikraš
čiu „Diena", dirbo LNDT meno va
dovu. 

E. Jansonas išleido straipsnių 
rinkinį „Teatro etiudai", parengė 
brošiūrą „Teatras ir žiūrovai", daug 
rašė apie teatro gyvenimą ir jo ak
tualijas. 

Rinkimų Ukrainoje netikėtumai 
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) — 

Sekmadienį rinkimai į Ukrainos 
Aukščiausią Tarybą galiausiai įvyko. 
Politinės rietenos tam kartui irgi ap
rimo. Rinkimų rezultatai, nors dar 
nėra oficialūs, vis dėlto gana iškalbin
gi: nors Regionų partija gavo dau
giausiai (34,21 proc.) rinkėjų balsų, 
parama Julija Timošenko (30,83 
proc.) ir „Mūsų Ukrainos" (14,22 
proc.) partijoms ženklina provaka-
rietiškų pažiūrų pergalę. 

Apie rinkimų rezultatus, jų 
poveikį tolesnei Ukrainos politinei 
raidai ir Lietuvai kalbėjomės su poli
tologu, Ukrainos instituto Lietuvoje 
direktoriumi dr. doc. Vladu Sirutavi-
čiumi. 

— Kaip ver t ina te rinkimų 
Ukrainoje rezultatus? 

— Rezultatai yra gana netikėti 
dėl to, kad J. Timošenko blokas su
rinko tiek daug balsų. Nustebino, kad 
ji turi tokią didelę elektorato paramą. 
Čia, matyt, daugeliui yra didžiausias 
netikėtumas. 

— Ką manote apie anksčiau 
išsakytus Vlktor Janukovič ke
t inimus po šių rinkimų valdžioje 
išbūti dar mažiaus ia i dešimt 
metų? Ar tai realu? 

— Na, yra viena problema. Daug 
kas mano, kad susidarys vadinamoji 
„oranžinė" koalicija. Kiek ji bus pat
vari, kiek pasiseks susitarti, čia yra 
klausimas. Sunku pasakyti, ką V 
Janukovič turėjo galvoje taip saky
damas, bet kad jam teks kurį laiką 
pabūti opozicijoje, tai tikrai teks. 

— Pirmalaikiai parlamento 
rinkimai Ukrainoje buvo politi
nės krizės sprendimas, ar ne? 

— Na, tik labai iš dalies. Šitie 
rinkimai dar neišsprendžia visko. 
Labai daug kas priklauso nuo rinkėjų 
pasirinkimo. Pirmiausia gerai, kad 
jie įvyko, kad ir kaip ten būtų. Va
dinasi, tam tikras kompromisas yra 
pasiektas — konfliktus reikia spręsti 
rinkimais. Nors ir rinkėjų dalyvavi-

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) — 64 
metų poetą Sigitą Gedą, teisiamą dėl 
savo dukters sužalojimo, greičiausiai 
tirs teismo medikai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", an
tradienį vykusiame Vilniaus apygar
dos teismo posėdyje nuspręsta, kad 
prokuroras ir advokatas turi sufor
muluoti klausimus ekspertams, ar 
kaltinamasis galėtų atlikti įkalinimo 
įstaigoje bausmę, jeigu tokia būtų pa
skirta. 

Tuomet teismas turėtų skirti 
kaltinamajam ekspertizę. Į teisia
mųjų suolą sėdęs menininkas praėju
siame posėdyje pareiškė, kad serga 
nepagydoma liga. 

Medikų išvadų galima tikėtis tik
tai po kelių mėnesių. Tuomet teismas 
toliau nagrinės šią baudžiamąją bylą. 

Teismas galbūt skirs ir dar vieną 
ekspertizę — ketinama aiškintis, ar 
kaltinamasis iš tiesų savo dukterį su
žalojo peiliais, kurie rasti jo bute. 

Daugybės literatūros premijų 
laureatas, Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordi
no kavalierius, poetas, kritikas, dra
maturgas, vertėjas, eseistas S. Geda 

mas buvo mažesnis nei anksčiau. 
O ar konfliktas išsispręs, nulems 

tai, kaip vyriausybė sudarys koaliciją 
ir ar bus pajėgi dirbti. Čia yra svar
būs ir tarpusavio santykiai. Tarp V 
Juščenko ir J. Timošenko būtų ir 
konfliktų, ir ambicijų. 

Daug analitikų teigia, jog šie rin
kimai — tik pradžia už prezidento 
kėdę. Be to, yra duota daug įvairių 
socialinių pažadų. Klausimas, ar jie 
bus įgyvendinti. Jų įgyvendinimo kai
na yra labai didelė — keliasdešimt 
milijardų dolerių. Tai yra klaikūs 
pinigai. Tas faktas uždės tam tikrą 
antspaudą. Gali pradėti keistis ir rin
kėjų pasirinkimai. 

— Kas nulėmė J. Timošenko 
pergalę? 

— Daugiausia J. Timošenko per
galę paskatino charizmatinis vado
vas, rinkimų kampanija. 

Apskritai visos tos partijos Uk
rainoje yra labai personalizuotos. J. 
Timošenko ilgą laiką išbuvo opozici
joje, dėl to nuo praėjusių metų tą pro-
testinį elektoratą taip ir „susišlavė". 
Tačiau kiek ji išlaikys rinkėjų pa
ramą, kurie tikisi daug — kitas 
klausimas. Prižadėta tai daug buvo, 
tačiau pažadai liks neįgyvendinti. 

— J. Timošenko iš laikyti 
rinkėjų paramą nebus lengva... 

— Nebus. Aš neduočiau daug 
procentų, kad ta koalicija bus stabili. 
Jei ir bus Ukrainoje suformuota vadi
namoji „oranžinė" koalicija, tai ne
manau, kad ji ilgai išsilaikys. Politinė 
dienotvarkė per sudėtinga, reikia su
tarti dėl taisyklių. 

Kita vertus, ir vienos partijos, ir 
kitos, sutaria, kad ta vykdoma refor
ma yra netinkama. Sako, kad ją per
žiūrėti reikia, bet požiūris tai juk ne
pasikeitęs. 

Šia prasme tie rinkimai kažko 
ypatingo neparodė. Tik tiek, kad jie 
įvyko. Aiškiai, matosi, kad sistema — 
poliarizuota. Sistema aiškiai nu
kreipta į visuomenę. 

teisiamas už savo 26 metų dukters 
Uršulės sunkų sužalojimą peiliu savo 
namuose šių metų sausio 19-osios 
vakarą. 

Si baudžiamoji byla teisme na
grinėjama neviešame teismo posėdy
je. 

Ikiteisminio tyrimo metu kelis 
kartus policininkų apklaustas įtaria
masis šeimos dramos aplinkybes aiš
kino skirtingai. 

Pirmąsyk pareigūnams, jį netru
kus apklaususiems po dukters su
žalojimo, poetas teigė, kad jokio kon
flikto su Uršule nebuvo. Esą tą lem
tingąjį vakarą jos namuose nebuvo. 

Antrojoje apklausoje S. Geda jau 
aiškino tiksliai negalįs pasakyti, ar 
puolė dukterį su peiliu. Esą Uršulė, 
reikalavusi perrašyti jai sostinės 
Antakalnio rajone esantį butą, ėmė jį 
spardyti ir sužalojo. Poetas aiškino, 
kad jam šlubuoja atmintis, nes tuo 
metu vartojo vaistus. 

Apklaustas teisme kaltinamasis 
tvirtino savo dukters peiliu nesužalo
jęs ir nieko apie šią tragediją papasa
koti negalįs. 

Iš sekso vergijos • v lietuvę 
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) — 

Anglijos policija išlaisvino iš sekso 
vergijos aštuoniolikmetę lietuvaitę, 
kuri buvo verčiama prievarta užsiim
ti prostitucija Northempton grafystė-

! je. 
Gavę pranešimų apie galimą nu

sikaltimą, merginą Anglijos pareigū
nai rado Wales. Policija aiškinasi, ar 
lietuvaitė buvo atvežta į Didžiąją Bri
taniją per prievartą, ar čia buvo savo 
noru, bet pateko į sutenerių pinkles. 

Komentuodamas tyrimą britų ži-
niasklaidai detektyvas John Jonės 
pripažino, kad prekyba moterimis ir 
merginomis, kurios vėliau priverčia
mos dirbti prostitutėmis, yra didžiulė 
problema Didžiojoje Britanijoje. 

Tarptautinės migracijos organi
zacijos Vilniaus biuro programų ko
ordinatorės Rasos Erentaitės tei
gimu, Didžiojoje Britanijoje pasta
raisiais metais vykdoma vis daugiau 
programų, kuriose gali dalyvauti iš 

sekso vergijos ištrūkusios merginos. 
Pastebima, kad tuo dažniau naudo
jasi ir lietuvaitės. 

Dažniausiai prostitutėmis mer
ginos tampa įkliuvusios į apgaulės 
pinkles. „Yra daugybė būdų manipu
liuoti žmogumi, ir nebūtinai tai būna 
atviras smurtas. Tai gali būti klaidin
ga informacija apie darbo sąlygas, 
emocinė prievarta. Šiuos atvejus daž
nai būna sunku įrodyti", — sakė R. 
Erentaitė. 

Statistika rodo, kad dažniausiai 
lietuvaičių suteneriais Didžiojoje Bri
tanijoje tampa albanai. 

Britų policija, kovodama su 
prekyba žmonėmis, šiuo metu vykdo 
specialiąją operaciją „Pentametras 
2". Jos metu renkami duomenys apie 
moteris, kurios galėjo būti prievarta 
atgabentos į šalį, ir ieškant jų pėd
sakų, bandoma nustatyti nusikalti
mų organizatorius bei vykdytojus. 

VSD aiškinsis galimas diplomatų 
sąsajas su KGB 

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) — 
Seimo Užsienio reikalų komitetas pa
prašė Valstybinio saugumo departa
mento (VSD) išsiaiškinti, ar kai kurie 
Lietuvos aukšti diplomatai nuslėpė 
savo bendradarbiavimą su KGB, ir 
tai padarė su VSD vadovų pagalba. 
VSD vadovas Povilas Malakauskas 
kaltinimų nekomentuoja, tik žada 
viską išsiaiškinti. 

„Raginu visus, kad kuo greičiau 
abejonės ar prielaidos dėl nuslėpto 
bendradarbiavimo su KGB atsidurtų 
pas prokurorą ant stalo, ir aš padė
siu, kad toks tyrimas būtų atliktas. 
Nes mano interesas, kad šita tarnyba 
būtų maksimaliai skaidri", - aptakiai 
kalbėjo R Malakauskas trečiadienį po 
Seimo Nacionalinio gynybos ir sau
gumo komiteto (NSGK) posėdžio. 

Jis žadėjo, kad Užsienio reikalų 
komiteto prašymo neignoruos: „Visi, 
kas kreipiasi į Saugumo departamen
tą, gauna atsakymus." 

Be to, trečiadienį NSGK nariai 
žodžiu paprašė P Malakauską, kad 
būtų „dar kartą peržiūrėta, ar išties 
pagrįstai buvo išduoti leidimai dirbti 

su slapta informacija diplomatams, 
kurie užima aukštas pareigas", - sa
kė komiteto vadovo pavaduotojas Al
gis Kašėta. 

R Malakauskas kartojo, kad sau
gumo pareigūnai negalėjo prisidėti 
prie liustracijos, nes įstatymai to ne
leidžia. Tai galinti daryti tik Lius
tracijos komisija. 

Nors P Malakauskas atsisakė 
žurnalistams kalbėti apie konkrečius 
atvejus, jis pastebėjo, kad Lietuvoje 
yra likusi tik dalis KGB archyvų, to
dėl po 17 metų jų nagrinėjimo yra li
kę labai mažai dar nepanaudotų do
kumentų, kuriais remiantis teismuo
se būtų galima įrodyti bendradarbia
vimą su KGB. 

„Morališkai dažnai yra aišku vis
kas, o įstatymų, teisės kalba yra kita 
- tai įrodymų kalba, ir ne visada tų 
įrodymų pakanka", - kalbėjo jis. 

NSGK vadovas Algimantas Ma
tulevičius trečiadienį tyrimus įverti
no labai skeptiškai - esą jais bando
ma nukreipti dėmesį nuo kritiškų 
VSD tyrimo išvadų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Vyrai iš Miami mėgino 
nuversti JAV vyriausybę 

Sąmokslininkai kilę iš skurdaus Libery City rajono Miami mieste. 

Miami, spalio 3 d. („Reu-
ters"/BNS) — Septyni vyrai rezgė są
mokslą nuversti JAV vyriausybę, už
nuodydami restoranų druskines ir 
susprogdindami svarbius pastatus, 
antradienj prasidėjus šių asmenų 
teismui, Miami prisiekusiesiems tei
gė prokuroras. 

„Liberty City septynetas", kurį 
sudarė daugiausia imigrantai iš Hai
čio, siekė sukelti sąmyšį ir taip nu
tiesti kelią su „ai Qaeda" susijusiems 
kovotojams perimti Jungtinių Vals
tijų kontrolę, įžanginėje kaltintojo 
kalboje sakė JAV prokuroro pavaduo
tojas Richard Gregorie. 

„Turime padaryti, kad žmonės 
gatvėse imtųsi kraustytis iš proto", 
— R. Gregorie citavo įtariamo kuo
pelės vadovo Narseal Batiste žodžius. 

Gynybos advokatai teigė, kad šie 
kaltinimai yra „nesąmonės", kurias 
sukūrė vyriausybė ir pasamdyti Fe
deralinio tyrimų biuro (FTB) infor
matoriai, kuriuos jie pavadino Con-
man No. 1 ir Conman No. 2. 

Pasak jų, kaltinamieji, iš kurių 
vienas beveik visą laiką skiria mari
huanos rūkymui, neturėjo ginklų ir 
neketino imtis smurto, o tai, kad jie 
ketino užnuodyti restoranų druski

nes ir sprogdinti pastatus, sugalvojo 
informatoriai. 

„Liberty City septynetas", pasi
vadinęs pagal skurdų Miami rajoną, 
kur viename sandėlyje vykdavo jo su
sirinkimai, buvo suimtas 2006 metais 
dėl kaltinimų rezgus sąmokslą sus
progdinti 110 aukštų Čikagos pastatą 
„Sears Tower" — aukščiausią JAV 
dangoraižį, taip pat kelis FTB biurus 
ir Miami federalinio teismo komplek
są, kur dabar jis yra teisiamas. 

Jauniems vyrams gresia iki 70 
metų kalėjimo, jeigu byloje, kurią vy
riausybės pareigūnai laiko svarbia 
pergale kare su terorizmu, jie bus pri
pažinti kaltais dėl visų keturių kal
tinimų sąmokslu. 

Tačiau po kaltinamųjų suėmimo 
federaliniai agentai sakė, kad šios 
kuopelės planai „veikiau buvo aspira-
ciniai negu operaciniai" ir kad ji ne
kėlė jokios realios grėsmės, nes netu
rėjo nei „ai Qaeda" kontaktų, nei 
priemonių šioms atakoms įvykdyti. 

Pagrindinius vyriausybės įrody
mus sudaro 15,000 pokalbių, kuriuos 
įrašė informatoriai. Vienas informa
torius buvo įfiltruotas į kuopelę ir at
sivedė antrąjį, kuris buvo pristatytas 
kaip jo dėdės draugas iš „ai Qaeda". 

Mažės europarlamentarų 
Briuselis, spalio 2 d. (AFP/ 

BNS) — Europos parlamento komite
tas antradienį pritarė planui suma
žinti Europos parlamento narių skai
čių 17-oje iš 27-ių Europos šalių. 

Europos parlamento vietų per
skirstymas yra viena iš paskutinių 
kliūčių, kurią reikia įveikti, kad būtų 
galutinai suderinta reformų sutartis, 
turinti pakeisti atmestąją ES konsti
tuciją. 

Šiuo metu Europos parlamente 
yra 785 nariai, bet reformų sutartis 
numato daugiausia 750 vietų. Valsty
bių narių kvotos kitame parlamente 
svyruos nuo 6 iki 96 vietų. 

Tikiuosi, kad „mažesnis parla
mentas bus veiksmingesnis ir mažiau 
kainuojantis", — sakė Europos parla
mento narys, parlamento įgaliotinis 
Adrian Severin, socialistų partijos na
rys iš Rumunijos. 

Šis planas, kuris taikomas 2009-
2014 metų parlamentui, buvo pa
tvirtintas Europarlamento Konstitu

cinių reikalų komitete 17 narių balsa
vus už, penkiems prieš, ir trims susi
laikius. 

Jis bus toliau patvirtintas kitą 
savaitę vyksiančioje parlamento sesi
joje, o galutinai bus patvirtintas ES 
valstybių ir vyriausybių vadovų susi
tikime Lisabonoje, spalio 18-19 die
nomis. 

Parlamento komitetas nuspren
dė, kad didžiausia ES narė Vokietija 
turės 96 vietas vietoj šiuo metu tu
rimų 99. 

Ispanija, viena didžiausių ES 
valstybių, išsaugos tokį pat 54 vietų 
skaičių. 

Prancūzija neteks keturių ir tu
rės 74 vietas, Britanija vietoj 78 gaus 
73. Italijos dalis sumažės nuo 78 iki 
72 vietų. 

Lenkijai skirtų vietų skaičius su
mažės nuo 54 iki 51, taip pat ir kitų 
penkių šalių — Bulgarijos, Kipro, Es
tijos, Latvijos ir Liuksemburgo vietų 
skaičius bus sumažintas. 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko pavadino sekmadienį įvy
kusius pirmalaikius parlamento rin
kimus demokratijos pergalės paliudi
jimu ir paragino pagrindinius var
žovus — ministrą pirmininką Viktor 
Janukovič ir siekiančią atimti iš jo šį 
postą Julija Tymošenko — pradėti 
derybas dėl naujos vyriausybės. Pa
gal įstatymus, ministrų kabinetą su
daro daugumos Aukščiausiojoje Ra-
doje koalicija. Anksčiau savo kalboje 
Ukrainos prezidentas paragino po
litines jėgas, atėjusias į parlamentą, 
sutelkti šalį aplink nacionalinius 
prioritetus. Prezidentas nenurodė 
tarp išvardytų politinių jėgų Komu
nistų partijos. 

LONDONAS 
Izraelis pirmą kartą patvirtino, 

kad prieš dvi savaites smogė smūgį 
kariniam objektui Sirijos teritorijoje, 
pranešė Britanijos visuomeninė tele
vizija BBC, remdamasi Izraelio radijo 
pareiškimu. Pagal pranešimą, Izrae
lio lėktuvai smogė smūgį kariniam 
objektui „Sirijos teritorijoje" toli nuo 
sienos. Tačiau Izraelio valdžia ne-

i pranešė, dėl kokių priežasčių buvo 
i smogtas smūgis ir koks objektas bu-
i vo užpultas. Apie tokį antskrydį pir-
\ mą kartą pranešė oficialusis Damas

kas, bet Izraelio valdžia atsisakė ko
mentuoti šiuos duomenis. 

JAV 

NEWYORK 
JAV automobilių rinka pradeda 

| stabilizuotis, ir didžiausi gamintojai 
viliasi, kad bazinių palūkanų normų 
sumažinimas rugsėjo mėnesį bei nu
matomas tolesnis normų apkarpy
mas atgaivins pramonę, rašo JAV 

I verslo dienraštis „The Wall Street 
Journal". Automobilių rinkos tyrimų 
bendrovės „Autodata" vertinimais, 
automobilių pardavimai per dvylika 

I mėnesių iki rugsėjo pabaigos siekė 
16,23 mln. ir gerokai pranoko analiti
kų ir įmonių vadovų lūkesčius, tačiau 

buvo pastebimai mažesni, palyginti 
su pastarojo dešimtmečio vidurkiais. 
Nemažai ekspertų mano, kad parda
vimai šiemet vos sieks 16 mln., tuo 
tarpu įprastas metinis vidurkis yra 
16,7 milijono. 

RUSIJA 

MASKVA 
Buvusi Gruzijos užsienio reikalų 

ministrė Salome Zurabišvili, dabar 
esanti opozicijoje šalies vadovui, ma
no, kad Washington ne visiškai su
pranta, kokia yra vidaus politinė si
tuacija Gruzijoje. „Amerikiečiai yra 
susidarę ne visiškai objektyvią Gru
zijos sampratą. Ten buvo manoma, 
kad procesai čia vyksta teisinga link
me", — sakė buvusi ministrė inter
viu laikraščiui „Vremia novostej", iš
spausdintame trečiadienį. Neseniai 
S. Zurabišvili ir dar keli Gruzijos 
opozicijos atstovai apsilankė JAV, kur 
surengė kelis susitikimus, tarp jų su 
valstybės sekretorės pavaduotojo pa
dėjėju Europos ir Eurazijos klausi
mais Matthew Bryzą. 

Per gaisrą, kuris antradienį kilo 
Maskvos valstybinio ir korporacinio 
valdymo institute, devyni žmonės žu
vo, o dar mažiausiai 48 nukentėjo. 
Sostinės ligoninėse gydomi per gaisrą 
įvairių sužeidimų patyrę 25 vyrai ir 
22 moterys, pranešė trečiadienį šalti
nis medicinos sluoksniuose. Trečia
dienio ryto duomenimis, trijų iš jų 
būklė itin sunki, 28 — sunki, 12 — 
vidutinio sunkumo ir 4 — patenkina
ma, pridūrė šaltinis. Iš devynių mi
rusiųjų penki apdegė, vienas iššoko 
pro langą ir užsimušė, o dar trys mirė 
ligoninėje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Bagdade trečiadienį per spro

gimą buvo sužeistas Lenkijos amba
sadorius Irake, pranešė irakiečių ir 
lenkų pareigūnai. Irako gynybos mi
nisterijos pareigūnai patvirtino, kad 
šalimais ambasadoriaus Edvvard 
Pietrzyk automobilių kolonos centri
niame Irako sostinės Arasato rajone 
sprogo trys pakelėje padėtos bombos. 
„Ambasadorius buvo sužeistas, bet 
sugebėjo pats palikti įvykio vietą", — 
sakė jo atstovas Robert Szaniawski. 

ATLANTIC I-8OO-77S-SEND 
www.atlantJcexpresscofp.com 

Ocea. 
• 

ZMčm 
K/oviniu gabenimas 

***"? , **+ - laiv j i visas sasauifc šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Frelght y / 

1 Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

/"SmMf Pacfca Trucking s 

Smulkiu siuntimu stuntmas oei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvį.ote 
Estijoje. Baltarusijoje oe< U K ra ~o;e 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Te(. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlantJcexpresscofp.com


8 DRAUGAS, 2007 m. spalio 4 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURC, FL 

KOKS DIDELIS 
TAS GROŽIO ILGESYS 
MEČYS SILKAITIS 

Lietuviško pasaulio centruose 
šiemet minimos mūsų tautos, pasku
tinio šimtmečio iškiliausio poeto, tau
tinės vienybės ugdytojo, gilaus pat
rioto, moralinių vertybių puoselėtojo 
ir nepriklausomybės šauklio Bernar
do Brazdžionio šimtosios gimimo me
tinės. Jis kūrė eiles ir jauniems, ir 
vyresniesiems. Jos buvo noriai skai
tomos ir kartojamos žodžiais bei dai
na visų tautiečių: gyvenančių Lietu
voje ar įsikūrusių už jos ribų. 

Lietuvių klubo kultūrinių popie
čių būrelis rugsėjo 27 d. surengė pasi
gėrėtiną popietę su šiuo metu popu
liariausia literatūrinės poezijos akto
re, savo kūrybiniame kelyje, sukūru
sią daug įsimintinų ir įdomių vaidme
nų, gavusią daug aukštų apdovano
jimų Virginija Kochanskyte. Iš Lie
tuvos nacionalinio UNICEF komiteto 
jai yra suteiktas Geros Valios amba
sadorės vardas. Jos koncertais grožė
jasi plati Lietuvos visuomenė ir lietu
vių telkiniai veik visuose kontinen
tuose. V Kochanskyte pati planuoja 
savo programas, kuria scenarijus, 
juos režisuoja ir pristato žiūrovams 
su tikslu, kaip ji sako: „poeziją pri
kelti gyvenimui". Sis jau antrasis Vir
ginijos pasirodymas St. Petersburg 
apylinkėje. 

Buvo galima pastebėti jos įnašą 
ruošiant koncertui Lietuvių klubo sa
lę. Tik įėjus į salę pastebėjome čia pat 
išdėstytus keliolika kukliai papuoštų 
stalų, prie kurių, kaip įprasta, pasi
ėmę vyno taurę, galėjo sėsti anks
čiau atvykę žmonės. Arčiau scenos 
puslankiu sustatytos kėdės. O tarp 
scenos pakylos ir kėdžių atvira 
erdvė, inscenizuojanti kambario de
talę. Viename šone pianinas su 
Bernardo Brazdžionio nuotrauka ir 
degančia žvakidė. Kitoje pusėje sta
lelis, kėdė su šalia atremtu lietsargiu 
ir skrybėle. Ant stalelio antra degan
ti žvakidė. Toks paruošimas neatski
ria aktoriaus nuo klausytojų, o su
teikia galimybę artimiau bendrauti 
su klausytojais, toje pat plotmėje. 

Koncertui paruošta programa, 
pavadinta: ,,Koks didelis tas grožio il
gesys", susidėjo iš dviejų dalių. Pir
moji dalis išryškino Bernardo Braz
džionio kūrybą, antroji - tai „roman
tiškos ir ironiškos, šmaikščios ir lyriš
kos, ilgesingos ir svajingos aktorės 
autorinės interpretacijos gyvenimo 

Virginija Kochanskyte 

kelionės tema, perpintos su lietuvių 
ir pasaulio rašytojų tekstais." 

Visiems susėdus ir būrelio pirm. 
Angelei Karnienei trumpai papasako
jus kaip renginys vyks, į „kambarį" 
pakviečiama Virginija Kochanskyte. 
Pro šalutines duris įeina grakšti, ilga 
balta suknele pasipuošusi, aktorė, 
deklamuodama Brazdžionio eilėraštį 
„Per pasaulį keliauja žmogų". 

Po to Virginija jausmingai padė
kojo visiems, suteikusiems galimybę 
jai lankytis šioje apylinkėje, kur ma
loniai ir nuoširdžiai ji buvo priimta 
jau anksčiau ir iš kurios parsivežė 
daug gražių prisiminimų. Visa valan
da buvo pašvęsta kelionei Brazdžio
nio kūrybos takais. Štai jis jaunas 
energingas, visur tik gėrį matantis 
poetas. Jo širdis džiaugiasi tėvynės 
grožiu, spalvingumu, žvaigždynų plo
tais ir ošiančių miškų kvapais. Jo 
žmonės dori, taurūs, paslaugūs, dar
bštūs, vaišingi. Štai jis išeivijo
je skatina nepalikti vienos Lietuvos, 
jų vargstančių žmonių. Štai vėl artė
jant nepriklausomybei jis šaukiasi 
tėvynės žemės. Ar ji dar ta pati, kokią 
jis paliko? Ar ji pajėgi atsikelti pati? 
Jis puola tautiečių sąžinę siekti gėrio, 
padėti vieni kitiems, kreipiasi į 
Aukščiausiąjį ir ragina kitus tai dary
ti. Jis jau jaunystėje tikėjo ir pa
sitikėjo Dievu ir Jo gailestinga ranka 
ir apvaizda. Jo meilė savo žemei pri
gimta, jo meilė savo artimui tvirta ir 
jo meilė savo tėvynei nepalaužiama. 
Visa tai savo asmeniniais intarpais, 
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giliu žvilgsniu ir atitinkamais rankų 
bei kūno išraiškos gestais, įprasmino 
Virginija Kochanskyte. 

Pertraukos metu kalbėjo ją lydė
jusi Birutė Bublienė, kurios kartu su 
dukrele vasaros metu praleistos atos
togos Lietuvoje globojant benamius 
vaikučius buvo gražiai aprašytos 
paskutiniame „Amerikos lietuvis" 
numeryje. Ji aktyvi ateitininkė, daug 
dirbanti „Dainavos" stovyklavietėje, 
šiuo metu sutikusi dirbti su užsieny
je gyvenančiu jaunimu sielovados 
projektuose. 

Scenos aktoriumi vadiname as
menį, kuris interpretuoja rašytojo 
vaizduotės kūrinį, bet to veiksmo 
erdvę ir išpildymą riboja režisieriaus 
kontrolė. Poetas savo viduje glūdin
čius jausmus išlieja žodžių pynės 
forma, tačiau ne visada pajėgia tuos 
jausmus įtikinančiai perteikti klausy
tojui. Daug ryškiau tų žodžių prasmę 
perduoda specifinį talentą turintis 
skaitovas. Prozininkas dažnai bando 
pateikti gyvenimo prasmės nuovoką 
ilgais ištisiniais aiškinimais. Ir tik 
įžvalgą ir scenos patirtį turintis akto
rius gali įdomiai pristatyti rašytojo 
mintį ir jos prasmę. 

Virginija Kochanskyte yra viena 
iš tokių talentingų asmenybių, galin
čių išpildyti visus minimus reikalavi
mus ir neginčijamai būti pripažinta 
tikra literatūrinės poezijos ir prozos 
artiste - meistre. Savo pasirinktame 
žanre ji planuoja, nevaržoma ir neri
bojama kuria, pasitiki savo nuojauta, 
savo jausmų šaltiniu, savo ilga teatri
ne patirtimi. Tas jos meistriškumas 
ypatingai pasireiškė antroje dalyje. 
Jos jausmų pasaulis turi plačią skalę. 
Ten yra vietos skausmingam liūde
siui, žydram džiaugsmui, atsidavi
mui, meilei, spindinčiai iš akių žvilgs
nio, choreografinei išraiškai iš rankų 
ir kūno judesių bei balso tonacijai 
jausmų išraiškai paženklinti. Tai yra 
tikro literatūrinio meistro į žiūrovą 
kreipimosi išraiška. 

Ši dalis daugiau buvo pašvęsta 
meilei, jos raiškai poezijos ir prozos 
tekstuose. Pradžioje Virginija pami

nėjo, kad savo gyvenime ji remiasi 
lenkės poetės Nobelio laureatės Wis-
lawos Shimborskos nuostata: „norė
čiau savęs, mylinčios žmones, o ne 
žmogiškumą". Tai buvo, kaip minė
jau pradžioje, romantiškos ir ironiš
kos, lyriškos, ilgesingos ir svajingos 
ištraukos iš gausybės kūrėjų tekstų, 
įdomiai narpliojančių tą pačią meilės 
temą. Minėjo Henriką Radauską, Vy
tautą Mačernį, Salomėją Nerį (ne po
litikę, o poetę), Kazį Bradūną, Čiur
lionį ir keletą kitų. Kiek plačiau sus
tojo ties Adomo Mickevičiaus „Ponas 
Tadas". Žinoma, šmaikštūs buvo jos 
pačios sukurti intarpiai, kartais įdo
mumo dėlei paminint ir salėje esan
čius asmenis. Jausminga buvo jos pa
staba, kad jai dalyvaujant Kazio Bra-
dūno devyniasdešimtose gimimo me
tinėse ji pastebėjo, kad meilei išreikš
ti nereikia įspūdingų pasirodymų, 
skambių žodžių, užtenka ramaus 
žvilgsnio ir paprasto prisilietimo 
ranka. (Tai buvo tarp Kazio Bradūno 
ir jo žmonos). 

Sis pirmasis besibaigiančios 
vasaros koncertas buvo tikra atgaiva 
visam lietuvių telkiniui, išsiilgusiam 
renginio, kuris sujaudina žiūrovus ir 
net grįžus namo verstų pagalvoti apie 
žmogaus buitį, gyvenimo prasmę, nu
eitą kelią ir džiaugtis tuo, ką gyveni
mas teikia. Baigiant noriu priminti 
Virginijos Kochanskytės teiginį: „aš 
noriu, kad žiūrovai iš susitikimo su 
manimi išeitų kupini noru gyventi, 
pašviesėję. Man labai svarbu gyventi 
taikoje su pačia savimi." 

Virginija Kochanskyte yra paruo
šusi dvi naujas kompaktines plokšte
les, kurias po koncerto buvo galima 
įsigyti salėje. Pirmoji, „Per pasaulį 
keliauja žmogus", - Bernardo Braz
džionio kūrybos pristatymas ir antro
ji - „Romansero bėgančiam laikui" -
tai muzikos ir poezijos meditacija 
apie gyvenimą, greitai bėganti laiką, 
tamsą ir šviesą, jų buvimą greta. Tai 
tauri baladė, mokanti kantrumo, iš
minties, meilės. Salia Virginijos dar 
dalyvauja jaunas klasikinės gitaros 
virtuozas Saulius S. Lipčius. 

t § 
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14911 127th Street, Lemont, IL 60439, 630-257-1616 
www.lfthuanianfoundation.org 

Sėkmingai prasidėjo publikos mėgstamo dueto iš Lietuvos - Livetos ir 
Petro Kazlauskų - koncertinis turas. Lietuvių fondo (LF) veiklos 45-ečiui 
paminėti, LF šį turą rengia kartu su Lietuvių Bendruomenės (LB) apylin
kėmis, LF įgaliotiniais bei kitomis lietuviškomis organizacijomis. Praėjusį 
savaitgalį, rugsėjo 29 d., duetas koncertavo Philadelphia Lietuvių namuo
se. Į vakarą susirinko daugiau nei 150 linksmai nusiteikusių, įvairaus am
žiaus mūsų tautiečių. Šis renginys yra išskirtinis, kadangi tai yra pirmas, 
kartas kuomet Lietuvių fondo plėtrai skirtas renginys yra rengiamas kartu 
su Lietuvių Bendruomene. Koncerte susirinkusiuosius sveikino LF Tary
bos pirmininkas Arvydas Tamulis, kuris savo kalboje dėkojo Fondo na
riams už paramą, kvietė jaunąją išeivijos kartą tapti LF nariais, būti atsa
kingiems už išeivijos tautinį likimą. Lietuvių fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja Philadelphia LB apylinkės nariams, ypatingai Kristinai ir Virgiui 
Volertams, Romai Krušinskienei, Teresei ir Algimantui Gečiams ir Fondo 
įgaliotinei Daliai Jakienei už pastangas ir entuziazmą surengiant šį lab
daros vakarą. 

LF 45-ečiui skirti Livetos ir Petro Kazlauskų koncertai taip 
pat vyks: 

spalio 6 d., 7 v. v. Cleveland - Dievo Motinos nuolatinės pagalbos 
parapijos auditorijoje, (tel.) 440-255-6832 - dpuskorius@sbcglobal.net 

spalio 13 d. 6:30 v. v. West Palm Beach, FL - Lietuvos garbės kon
sulate (tel.) 561-309-6708 arba 863-517-7096 - lithuaniancentre@gmail.com 

spalio 21 d., 3 v. p. p. Atlanta, GA -Red Top Mountain State Park & 
Lodge, (tel.) 404-931-8350 - laura.vincaityte@comcast.net 

spalio 27 d., 6 v. v. Maspeth, NY - Viešpaties atsimainymo parapijos 
salėje, (tel.) 516-353-1229 

lapkričio 4 d., 12:30 v. p. p. Rochester, NY - Šv. Jurgio parapijos salė
je, vidukas@aol.com 

Lietuvių fondo info. 

http://www.lfthuanianfoundation.org
mailto:dpuskorius@sbcglobal.net
mailto:lithuaniancentre@gmail.com
mailto:laura.vincaityte@comcast.net
mailto:vidukas@aol.com
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Fortas statytas to paties impera
toriaus Shah Jahan, kuris Agra mies
te pastatė garsųjį Taj Mahal šedevrą. 

Pačiame New Delhi centre yra 
garsioji Connaught aikštė, į kurią su
eina septynios pagrindinės gatvės, ir 
baigiasi plačiu apskritimo formos 
parku. Ji supa trys gatvių ratai, šiek 
tiek primeną Maskvos arba Vienos 
miestų centro ratus. Čia knibžda šim
tai, jei ne tūkstančiai, Įvairiausio dy
džio parduotuvių. Čia ir Chandni 
Chowk (sidabro gatvė), kadaise buvu
si viena iš ištaigingiausių gatvių pa
saulyje. J i ir dabar yra pagrindinė 
miesto prekybos gatvė, aplink kurią 
driekiasi nesuskaitoma gausybė ma
žų kreivų gatvelių, sudarančių baza-
rą, kiek primenanti Istambulo bazarą 
Turkijoje. Gatvėse girdėjosi nuolati
nis garsus eismo, ypač automobilių, 
signalų triukšmas, vienas iš mūsų 
grupės tai pavadino Indijos himnu. 
Paties centro, deja, nematėme, nes 
kaip tik tuo laiku ten vyko neramu
mai ir buvo paskelbtas perspėjimas 
turistams tose gatvėse nesirodyti. 
Skaičiau vietiniame „Times of India" 
laikraštyje, kad tą dieną ten buvo nu
šautas vienas žmogus, o kitas sužeis
tas. Tą pačią dieną vyko neramumai 
ir Srinagar mieste, kur buvo sužeista 
apie 50 žmonių. Poryt turėsime skris
ti i tą miestą, gal jau bus nusiraminę. 

Aplankėme didingą antrojo Mug-
hal dinastijos imperatoriaus Humay-
un (1508—1556) kapavietę, pagal 
kurios pavyzdį vėliau buvo pastatytas 
ir garsusis architektūrinis Taj Mahal 
paminklas Agra mieste. Miesto pa
krašty, netoli upės, yra ir Rajghat pa
minklas, kur palaidoti Mahatma 
Gandhi pelenai. Jį supa gražus ir ste
bėtinai ramus parkas, taip pagerbiąs 
didžiojo Indijos laisvės kovotojo 
atminimą. Tako vieta, kur Gandhi 
ėjo paskutinius savo gyvenimo žings
nius, yra pažymėta specialiu ženklu. 

Primiršę vakarykštį tokį nesve
tingą mūsų sutikimą oro uoste, tęsė
me miesto įdomybių apžiūrėjimą. 
Spėjome aplankyti prieš 1500 metų 
pastatytą Quwwat-ul musulmonų 
mečetę, didžiausią visoje Indijoje. 
Taip nuostabiai gražiai išdailintą, 
kad vienas senųjų Persijos poetų apie 
ją pasakė: „Jei yra žemėje rojus, tai 
jis čia, jis čia!" Čia pat ir jos pagrin
dinė geležinė kolona, kurios, atrodo, 
nei metai, nei karai, nei saulė, nei 
lietūs, nei žemės drebėjimai nepavei
kė. Stovėjo ji ten išdidžiai ir nerodė 

Pagrindinė geležinė kolona Quw-
wat-ul musulmonų mečetėje. 

net jokių rūdžių žymių. Sako, kad jei 
atsistotum nugara į šią koloną ir pa
jėgtum savo rankomis ją aprėpti tap
tum imperatoriumi. 

Palikę senamiesčio labirintus, 
pasukome į naująją miesto dalį, kurią 
anglai mėgo vadinti New Delhi. Čia 
platūs nuo saulės tankiais medžiais 
apsaugoti bulvarai, parkai, gėlynai ir 
tarp jų stovintys valstybiniai pas
tatai. Net trys pačios didžiausios par
duotuvės — Rajasthan, Gujarat ir 
Kashmir — yra valstybinės. Pag
rindinė, gal 3 km ilgumo Rajpath 
gatvė eina nuo pat Parlamento rūmų 
iki didingo Indijos bokšto, pastatyto 
pagerbti Pirmojo pasaulinio karo 
žuvusiuosius, iki valstybinio stadiono 
rytuose. Tame kare už anglus įvai
riuose frontuose kariavo net 750,000 
indų. Pravažiavome ir pro netoliese 
esantį įspūdingą nemažą Nehru 
parką, prie kurio yra prisiglaudęs 
didžiulis įvairių valstybių ambasadų 
rajonas. Čia matėme ir plevėsuojan
čią didelę Amerikos vėliavą. Netoli, 
tik atskirtas Burmos ambasados, sto
vėjo ir ne ką mažesnis Sovietų amba
sados pastatas. 

Bus daugiau. 
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RUSŲ KAREIVIŲ ANTPEČIAI 

Quwwat -u i musulmonų mečete De ^i 

Atkelta iš 5 psl. 
Į butą įsibrovė kažkokie vietiniai 

civiliai ir du rusų kareiviai su šautu
vais. Suėmė tėvelį, bute padarė kratą, 
pasiimdami daiktus, kurie jiems 
patiko. Mes, 3 mergaitės, su didžiau
sia baime žiūrėjome, kas čia darosi. 
Mums neleido prieiti prie tėvelio net 
atsisveikinti. Tada rusų kareivių 
antpečiai mums nieko nereiškė, tai jų 
net nepastebėjome. Išvedė tėvelį į 
gatvę, kur stovėjo sunkvežimis su dar 
keliais suimtais vyrais ir keletu gink
luotų rusų kareivių. 

Prieš važiuojant, kareiviai pakėlė 
kumščius į viršų, tų laikų pagarbos 
ženklą „tėvui Stalinui" ir Sovietų Są
jungai. Tuo laiku mes gyvenome Laz
dijuose, vis dėlto mums buvo praneš
ta, kad tėvelis buvo pasodintas į 
Marijampolės kalėjimą. 

Persikraustėme į Kaišiadoris, 
kur mūsų name gyveno mūsų sene
liai. Baisiojo birželio naktį vėl daužy
mas į duris, vėl vietiniai vyrai ir rusų 
ginkluoti kareiviai. Šį kartą ieškojo 
Teresės Simasiūtės, kuri gyveno pas 
mus ir lankė gimnaziją. Jos šeimos 
nariai jau buvo suimti dvare ir sėdėjo 
lauke sunkvežimyje. Visą naktį tęsėsi 
triukšmas ir sunkvežimių ūžimas. Tų 
rusų kareivių antpečių vėl nepaste
bėjome. 

Iš ankstyvo ryto aš ir draugė Ge
nutė nubėgome į geležinkelio stotį, 
kur stovėjo ilgas traukinys su preki
niais vagonais. Girdėjosi dejavimai, 
verksmas. Išgirdome bendro sky
riaus draugės balsą: „Genute, Žibute, 
atneškit mums vandens!" Nežinojom, 
iš kokio vagono yra šaukiama, ban
dėm prieiti arčiau, ginkluotas rusų 
kareivis gana žiauriai pastūmė mus 
atgal „Niet, niet". Į jo antpečius ne-
kreipėm dėmesio. 

Praėjus dienai po vokiečių atėji
mo pas mus atsirado jaunas kunigas 
iš Kaišiadorių klebonijos. Nežino
damas, ar yra jau saugu, jis besislaps

tydamas atėjo pas mus. Mes gyve
nome prie miestelio krašto, palaikė
me artimus santykius su klebonija, 
ypatingai su kun. Kiškiu. Apaugęs 
barzda, drabužiai labai nešvarūs, šla
pi ir dumblėti, atrodė, kaip benamis 
elgeta, tas kunigas mums papasakojo, 
kas atsitiko. Prieš 4 dienas jį ir kitą, 
vyresnio amžiaus kunigą, įsibrovę į 
kleboniją 2 vietiniai ir 3 rusų karei
viai, surišę jiems rankas, išvedė į dur
pynus už miesto. Buvo vėlyva naktis, 
aplink pelkės ir krūmai. Pastatė juos 
abu sušaudyti. Jaunas kunigas pa
galvojo, reikės vis tiek mirti, davėsi į 
šoną, krito į pelkę, kuri buvo toj 
vietoj gana gili, po vandeniu nuslinko 
iki nendrių. Girdėjo, kaip nušovė kitą 
kunigą, paskui jo kūną padegė. Ru
siškai keikdamiesi jie bandė surasti 
pasislėpusį, bet nakties tamsoj nedrį
so bristi į pelkę. Besislapstydamas 
kelias dienas, atėjo pas mus. Buvo su
rastas vyresnio kunigo lavonas, pa
šarvotas katedros koplyčioje, nosis 
užsidengę ėjome melstis. 

Be abejo, tie du kunigai neturėjo 
laiko žiūrėti į rusų kareivių antpe
čius. Nepaprastai gaila, kad negaliu 
prisiminti tų kunigų pavardžių, bet 
buvo viskas užregistruota arba vys
kupijos, arba klebonijos archyvuose, 
jei kas nors nepasistengė sunaikinti. 

Pravieniškių kalėjime krūva la
vonų, sušaudytų politinių kalinių 
lavonų. Ant pačio viršaus galima bu
vo atpažinti mano sesers krikšto tėvo 
lavoną. Ar tie kaliniai turėjo laiko ar 
galimybės pažiūrėti į juos šaudančių 
rusų kareivių antpečius9 Abejoju. 

Jei jūs, lietuviai, negalite atsisa
kyti pašalinti dar vieną okupacijos 
prisiminimą, prašau uždėkite antpe
čius tiems rusų kareiviams su rai
dėmis, kiek tik galima didesnėm OZ 
— okupantai-žudikai, kad visas pa
saulis žinotų. 

Žibutė Masaitienė 
Pennsylvania 

http://www.iliinoispaJn.com
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Mano savanoriškas 
darbas Lietuvoje 

Irena Regienė, apsupta savo vyrų (iš k.): Algis Regis vyresnysis, sūnūs Algis, 
Linas ir Audrius. 

Regis, Regienė 
ir Regiukai 

PETRAS PETRUTIS 

Aš nenustebčiau, kai kuriems 
skaitytojams šio rašinėlio antraštė at
rodytų panaši į pasakos pavadini
mą. Manyčiau, kad šiuo atveju bū
tų ne pro šalį prisiminti poetą H. Ra
dauską, kuris eiliavo: „Pasauliu ne
tikiu, bet pasaka tikiu." Tiesą pa
sakius, šio rašinėlio antraštė netu
ri nieko bendro su pasakomis. Vis
kas, kas čia parašyta, yra gryna teisy
bė. 

Aš džiaugiuosi galėdamas truputį 
papasakoti apie šią teisybę. Mes bu
vome linkę sulietuvinti Marąuette 
Park, jį vadindami lietuviškuoju Mar
ąuette parku. Toks pavadinimas bu
vo pagrįstas čia gyvenusių tautiečių 
gausa. Anksčiau (ne dabar) beveik 
kiekviename šios apylinkės name 
gyveno lietuviai. Viename, ar tik ne 
architekto Muloko suprojektuotame 
name, gyveno ponas (papą) Regis, 
ponia (mama) Regienė ir trys Regiu
kai. Vienas jų (Audrius) buvo beveik 
pamišęs dėl savo sukurto radijo pa
saulėlio. Jis garaže buvo įsirengęs 
vaizduotėje nepakeičiamą radijo sto
tį, savaip „pertransliuodavo" „Mar
gučio" radijo laidas. Paaugęs lanky
davosi „Margučio" radijo studijoje. 
Pamenu, vieną kartą aš klustelėjau, 
ar nenorėtum pramokti radijo trans
liacijos? 

— Ačiū, aš jau viską moku, — 
atsakė neseniai i keliolikamečius 
„įsimušęs" Audrius. 

— Kada gi tu išmokai? 
— Aš stebėdavau. Stebėdamas 

išmokau, — atsakė Audrius. 
Jis stebėdamas ir neužmiršda

mas išmoko „radijuoti". Turėdamas 
gražų balso tembrą ir gerą atminti 
išmoko tobulai skaityti komercinius 
skelbimus, pranešimus ir visa kita. 
Ilgainiui Audrius Regiukas tapo 
mano sumaniu, nuoširdžiu pagal
bininku. Kurį laiką „Margučio" radi
jo laidos buvo transliuojamos 7—8 
valandą ryto. Pirmiausia Audrius 
ateidavo į „Margutį", o pasibaigus 
laidai ir atsisveikinus su klausytojais 
keliaudavo į mokyklą. 

Regiukai i Algis ir Linas) taip pat 
dažnai lankydavosi „Margutyje". 
Algis, Jr. labiau domėjosi prekyba ir 
kitais panašiais dalykais. Linui pa
tiko radijas, bet jam labiau rūpėjo 
fotografavimas. 

Ponas Regis, kuris mums atrodė 
vadintinas Papą Regiu, daug kartų 
kalbėjo „Margučio" radijo bangomis. 

Dažniausiai kalbėdavo apie lietuvy
bės išlaikymą bažnyčiose ir kapinėse, 
taip pat Mažosios Lietuvos reikalais. 

Ponia (mama) Regienė niekuo
met nebuvo abejinga „Margučio" rei
kalams bei reikaliukams ir visada su
teikdavo reikalingą paramą. 

Anais laikais „Margučio" patal
pose veikė JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos ryšių centras. Čia vystėsi ir 
Lietuvių fondo veikla. Čia buvo įsi
kūrę lietuviai respublikonai. Čia vyk
davo plakatų gamyba ir pasiruošimai 
demonstracijoms. Čia būdavo pri
imamos, paruošiamos ir išsiunčiamos 
telegramos, protestuojant prieš Lie
tuvoje vykstantį žmogaus teisių lau
žymą. Čia prasidėjo ir Socialinių 
reikalų tarnybos veikla. 

Broliai Regiukai ne vieną kartą 
„Margučio" patalpose ruošė mokyk
lose užduotas pamokas. Galima sa
kyti, daug mūsų jaunimo subrendo 
„Margutyje". Laikui bėgant Regiukai 
ir jų draugai išsiskirstė. Vienas jų 
(Algis, Jr.) išvyko ir įsikūrė Califor-
nia, o kitas (Linas) Arizona. Tretysis 
(Audrius) pasitraukė į VVashington ir 
įsitvirtino „Amerikos balso" radijo 
tarnyboje. Nebus perdėta pasakius, 
kad jam "VVashington nebereikėjo 
mokytis. Jis turėjo sukaupęs pakan
kamai žinių ir galėjo kitus pamokyti. 
Audrius Regiukas tebedirba „Ame
rikos balse", o aš (čia rašantysis) ga
liu didžiuotis „Margučiu" ir jame vy
ravusia margutiška nuotaika ir 
užmojais. 

Ponas (papą) Regis buvo ir te
bėra paskendęs įvairiuose nesibai
giančiuose darbuose. Mudu dažnai 
susiduriame Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Čia buvo surinkta ir 
atitinkamai sugrupuota visa turima 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinių me
džiaga ir išleista knyga. Šią knygą ga
lima laikyti paminklu amžinu miegu 
užmigusiems mūsų tautiečiams. 

Poniai (mamai) Regienei, ilgokai 
išdirbusiai „Draugo" dienraščio re
dakcijoje, buvo lemta išeiti iš gyvųjų 
tarpo. Ponas (papą) Regis, trys Re
giukai ir gausūs bičiuliai su ja at
sisveikino, palinkėdami Dievo ma
lonės bei viso geriausio. Prisimenant 
skautiškus atsisveikinimo žodžius, 
galima sakyti, jog atėjo nelaukta nak
tis. Tebūna jai „Anapus saulės" švie
si, šviesi, šviesiausia naktis. Norisi 
tikėti, kad ir mums, likusiems vadi
namoje ašarų pakalnėje, nebus die
nos ir naktys pernelyg aptemu
sios. 

DAIVA RAGAITĖ 

Šią vasarą turėjau progos padir
bėti ,,Vaiko vartai į mokslą" remia
mame „Vilties angelas" dienos centre 
Vilniuje. Man užtruko porą dienų su
sipažinti su aplinka, vaikais ir vado
vais. Pradėjome nuo pasikalbėjimų 
su vadovais ir nuo žaidimų su vai
kais. 

Pirmą dieną, kai sutikau vaikus, 
su kuriais aš praleidau daugiausia 
laiko, žaidėme lietuvišką „Monopo
ly". Po poros dienų jau buvau įgijusi 
vaikų pasitikėjimą, tad užtruko neil
gai. Iš tikrųjų, manau, kad vaikai 
Lietuvoje ir vaikai Amerikoje nelabai 
skiriasi, bet man atrodė, kad Lie
tuvos vaikai elgėsi ir kalbėjo lyg būtų 
labiau subrendę, nors jų elgesys ir 
nebuvo visuomet geras. Man atrodė, 
kad šie vaikai turi daugiau gyvenimo 
patirties negu vaikai iš lietuviškų 
šeimų Amerikoje, todėl kad jie yra 
išgyvenę daugiau sunkumų savo 
trumpuose gyvenimuose. Jiems buvo 
labai įdomu sužinoti apie gyvenimą 
Amerikoje, klausė daug klausimų. 

Nors pačiame centre dirbau trum
pai, praleidau daug laiko su vaikais, 
ypač su viena mergaite Sandra. Mes 
pasidarėm geros draugės. Daviau 
vaikams meilės ir draugystės, kurios 
kartais trūksta jų gyvenimuose. No
riu tikėti, kad aš palikau jų gyveni
muose truputį daugiau linksmumo ir 
pasitikėjimo savimi. Norėjau jiems 
parodyti, kad nors gyvenime yra daug 
sunkumų, gali rasti žmonių, kurie 
tikrai tave myli ir rūpinasi tavimi. 

Teko dirbti ir virtuvėje bei pirkti 
ir gaminti vaikams maistą. Pasigedau 
virtuvėje higienos, trūko muilo ir 
švaros. Norėčiau grįžti į Lietuva vėl 
dirbti su vaikais, bet kitą kartą no
rėčiau dirbti kaimo centre arba va
dove stovykloje. 

Tai buvo mano trečias kartas 

Daiva Ragaitė su geriausia drauge 
Sandra. 

Lietuvoje, ir kiekvieną kartą man 
Lietuva vis labiau patinka. Mokė
jimas kalbėti lietuviškai buvo ne tik 
naudingas, bet ir būtinas. Galėjau vi
sur laisvai susikalbėti lietuviškai. Aš 
tikrai patarčiau savo draugams ke
liauti į Lietuvą ir ten padirbėti, ka
dangi tai buvo labai įspūdinga ir ver
tinga kelionė. Patarčiau rasti centrus, 
kuriems reikia mūsų pagalbos, ypač 
padirbėti kaimo centruose, kadangi 
visi keliauja į miestus ir kartais cen
trai kaimuose yra pamirštami. 

Turėjau progą pabendrauti su 
Lietuvos jaunuoliais, kurie savano
riškai dirbo vadovais, kaip ir aš, ir su 
jaunimu Lietuvių jaunimo dienose. 
Buvo įdomu padiskutuoti su jais apie 
gyvenimą ir socialines problemas bei 
pagalvoti apie skirtumus tarp Ame
rikos ir Lietuvos kultūrų, apie pana
šumus ir sunkumus abejose šalyse. 

.DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos Jungtis! 
www.draugas.org Daiva Ragaitė su vaikų dienos centro „Vilties angelas" lankytojomis 

http://www.draugas.org
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PERSIKAI 
Šis bei tas 

Senovės Rytuose manyta, kad 
geriausias vanduo arbatai užplikyti -
ištirpęs pavasario sniegas, išprausęs 
persiko žiedą. Kas matė, kaip žydi 
persikai, sutiks su tuo. Bet ne žiedai 
ir ne vanduo yra svarbiausi, tikra 
palaima - įstabaus skonio persikų 
vaisiai. Pabandykime išsiaiškinti, kur 
yra persikų tėvynė. Deja, šio vaisiaus 
pavadinimas „persikas" (lot. Persum 
malus J, sakantis, kad tai - persų 
obuolys, mus klaidina. 

Persiko, kaip ir daugelio kitų 
ypatingų dalykų, tėvynė yra Kinija, 
tik atkeliavo jis pas mus per Persiją. 
Kaip in ir jan susilieja begalybėje, 
taip, anot kinų išminčių, persikas su
vienijo moteriškąjį ir vyriškąjį pra
dus: nuostabus gundantis aromatin
gas minkštimas ir kietas, žmogaus 
smegenis primenantis kauliukas. Vis 
dėlto persikas - ne tik penas fantazi
joms, bet ir labai skanus vaisius. 

Jis galbūt neturi tiek vertingų žmo
gaus organizmui medžiagų, kaip kai 
kurie kiti vaisiai, bet tai, kaip plačiai 
jis naudojamas įvairių šalių virtu
vėse, ilgus amžius gyvuojantys 
patiekalų receptai įrodo, kad, nors 
pasaulis be persiko ir nesugrius, bet 
tikrai praras daug spalvų. Ateinančių 
kartų atstovams, skaitysiantiems 
„Iliadą" ar „Odisėją", tektų aiškintis, 
koks čia daiktas tas persikas, o 
skaitysiantiems O'Henrį beliktų tik 
gūžtelėti pečiais: kam dėl kažkokio 
persiko, kurio užsimanė mylimoji, 
šaltą vasario naktį reikėjo iškratyti 
visą miestą... 

Faktai 

Persikas iš tikrųjų priklauso 
erškėtinių šeimai. Persikai gali būti 
įvairių geltonos spalvos atspalvių, 
kreminės, oranžinės, net tamsiai 
raudonos spalvos. Formų irgi būna 
įvairiausių: nuo plokščios spurgos iki 
ovalo. Pats vaisius - stambus, akso
minis pūkuotas kaulavaisis, kurio 
kauliukas, tai priklauso nuo veislės, 
laisvai atsiskiria nuo minkštimo arba 
yra su juo sujungtas. Kauliukas 
stambus, gruoblėtas, dažnai raudono 
atspalvio. Vaisiai noksta nuo birželio 
iki rugsėjo. 

Pasirinkimas 

Renkantis persikus reikia at
kreipti dėmesį į tai, kad vaisiai turi 

būti nekieti, be dėmių ir turėti ma
lonų, būdingą šiems vaisiams kvapą. 
Šviesūs persikai dažnai esti su rausva 
pusele. Bet rausva spalva dar ne
garantuoja, kad vaisius yra prinokęs. 
Persikus galima „prinokinti" laikant 
popieriniame maišelyje kambario 
temperatūroje. 

Persikai labai greitai genda, todėl 
patartina pirkti jų tiek, kiek planuo
jama suvartoti iš karto. Persikus 
laikyti reikia vėsioje vietoje, atokiau 
nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Nevisiškai sunokusius vaisius galima 
laikyti ir šaldytuve, pamažu nokinant 
juos jau minėtu būdu. Skaniausi per
sikai yra kambario temperatūros -
tada jie atskleidžia visą savo aro
matą. Todėl neužmirškite išimti juos 
iš šaldytuvo mažiausiai valandą prieš 
vartojimą. Tada galėsite- džiaugtis 
tikrai visu šio vaisiaus aromatu ir 
skoniu. 

Vištiena su persiku padažu 

Padažui: 
5 nuvalyti ir supjaustyti kube

liais persikai 
1 didelis pomidoras, supjausty

tas kubeliais 
2 valg. šaukštai smulkiai sup

jaustytų kalendrų lapelių 
2 valg. šaukštai aliejaus 
2 valg. šaukštai vyno acto 
0,25 arb. šaukštelio druskos 
Vištienos paruošti: 
0,5 stiklinės kukurūzų miltų 
0,5 arb. šaukštelio druskos 
0,25 arb. šaukštelio maltų juo

dųjų pipirų 
4 vištienos filė gabaliukai 
2 valg. šaukštai aliejaus 
Padažui reikia tiesiog sumaišyti 

visus produktus ir palikti šaldytuve 
maždaug valandai. 

Tada ruošiame vištieną. Kuku
rūzų miltus, druską ir pipirus su
maišyti. Mišinyje apvolioti vištienos 
gabaliukus ir kepti 10-15 min. įkai
tintame aliejuje. Patiekti su persikų 
padažu. 

Aštrus indiškas nektarinų arba 
persikų padažas (chatni) 

1 valg. šaukštas alyvuogių alie
jaus 

1/2 plonais pusžiedžiais supjaus
tyto svogūno 

1 skiltelė česnako 
1 valg. šaukštas tarkuotos im

biero šaknies 
2 mažos aitriosios paprikos 
1/2 stiklinės rudojo cukraus 
114 stiklinės baltojo vyno arba 

ryžių acto 
1/2 arb. šaukštelio cinamono 
1/2 stiklinės baltojo vyno 
4 prinokę nektarinai arba per

sikai, nuvalyti ir smulkiai supjaus
tyti 

Puode storu dugnu įkaitinti alie
jų, suberti svogūno pusžiedžius, 
smulkintą česnaką, imbierą ir smul
kiai supjaustytas aitriąsias paprikas 
ir maždaug 5 minutes kepinti ant 
vidutinės ugnies. Įberti cukraus, 
cinamono, įpilti acto ir vyno. Virti dar 
10-15 minučių, kol sutirštės. Tada 
suberti supjaustytus persikus arba 
nektarinus ir virti pamaišant 15-20 
minučių, kol viskas sutirštės. Patiek
ti šiltą prie kiaulienos arba vištienos 
patiekalų. 

A t A 
JOANA RUDĖNAS 

Mirė 2007 m. spalio 2 d., sulaukusi 80 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Petras Rudėnas, sesuo Ona Rimkus, duktė 

Lina Rudėnas, anūkai Laurana ir Erik, dukterėčia, sūnėnai , kiti gi
minės ir draugai. 

A.a. Joana buvo gera žmona, mama ir draugė. Jos pasiilgs 
daugelis. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

A t A 
JUOZAS SUDEIKIS 

Mirė 2007 m. spalio 2 d. Bridgeview Healthcare, sulaukęs 92 
metų. 

Gyveno Brighton Park. { JAV atvyko 1949 m. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko vaikai: Vaclovas su Denise, Maria Sudeikis, Dana 

Bedalow ir Rūta su Andy Dowiarz; 8 anūkai; sesuo Aldona ir Er ikas 
Sakauskai, gyvenantys Lietuvoje. 

Velionis ilgą laiką buvo Saulių namų narys. 
A.a. Juozas buvo vyras a.a. Filomenos Rekašiūtės. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 

v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southvvest Hwy. (7700 
W), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų 10 
vai. ryto a.a. Juozas bus atlydėtas į St. Alphonsus bažnyčią Lemont, 
IL, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410 

Aukščiausiajam pas save pasišaukus taurų jaunuolį 
At A 

KOVĄ JUŠKĄ, 

liūdesy ir maldoje jungiamės su gilią vagą Filadelfijoje 
palikusiais jo seneliais REDA ir JUOZU ARDŽIAIS, 
tėvais RASA ARDYTE ir JUOZU JUŠKAIS, broliu 
AISČIU ir artimaisiais. 

Julija Dantienė 
Darija ir Gediminas Dragūnai 

Teresė ir Algimantas Gečiai 
Dalia ir Rimas Jakai 

Aniliora ir Putinas Mašalaičiai 
Aušra Zerr ir Vladas Mameniškiai 

Onutė ir Kęstutis Pliuškoniai 

Pyragaičiai su nektarinais 

4 lapeliai (14 oz arba 400 g) 
šaldytos sluoksniuotos tešlos 

0,7 oz (20 g) sviesto 
1 vai. šaukštas rudojo cukraus 
4,5 oz (125 g) tepamojo varškės 

sūrelio 
2 valg. šaukštai cukraus pudros 
4, 5 oz (125 g) riebios grietinės 
Vanilinio cukraus 
3 nektarinai, supjaustyti skil

telėmis 
Cukraus pudros pabarstyti 
Orkaitę įkaitinti iki 390 F. 

Kepimo skardą iškloti kepimo po

pieriumi. Kiekvieną tešlos lapelį per
pjauti pusiau. Gautus kvadratėlius 
patepti tirpintu sviestu, pabarstyti 
cukrumi. Kepti maždaug 8-10 minu
čių, kol gražiai pagels. Ataušinti. 

Sūrelį išplakti su cukraus pudra, 
vaniliniu cukrumi ir grietine. Tešlos 
kvadratėlius supjaustyti horizonta
liai, ant apatinės dalies išspausti 
sūrelio kremo, uždėti persiko grieži
nėlių ir uždengti kitu tešlos kvad
ratėliu. Pabarstyti cukraus pudra. 

Elžbieta Monkevič 
Alfa.lt 

http://Alfa.lt
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ČIKAGOJ* IR APYLINKĖSE 

•Willowbrook pokylių salėje spa
lio 6 d. įvyks „Draugo" metinis pokylis. 
Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius VVashington, DC Audrius 
Brūzga. Meninę programą atliks Bos
ton vyrų sekstetas, vadovaujamas mu
zikės Daivos Navickienės. Bus puiki 
kepsnio ir žuvies vakarienė su vynu. 
Kiekvienam svečiui du kokteiliai ne
mokamai. Pradžia 6 vai. v., vakarienė -
7 vai. v. Bilietus ar stalus prašome už
sisakyti iš anksto „Draugo" administ
racijoje tel. 773-585-9500. Willow-
brook pokylių salės adresas: 8900 S. 
Archer Ave., Willow Springs, IL. 

• A n t a n o Gustaičio minėj imas 
vyks spalio 7 d. 12:30 vai. p.p. Lie
tuvių dailės muziejuje (PLC, Le-
mont). Apie A. Gustaitį kalbės Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus darbuotoja Virginija Paplaus
kienė. Poeto eiles skaitys režisierius 
Algimantas Žemaitaitis (Los Ange
les). Smuikininkė Dainora Petkevi
čiūtė atliks muzikinius intarpus. Ra
dijo laida „Margutis II" nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti šiame renginyje. 

• S p a l i o 17 d., trečiadienį, 8 v. 
ryte Dantų gydytojų sąjungos narės 
ir artimieji melsis šv. Mišiose už 
mirusias ir gyvas nares. Sv. Mišios 
bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont. Valdyba prašo daly
vauti šv. Mišių aukoje ir prisiminti 
mirusias amžinybėje. Po pamaldų 
įvyks pabendravimas ir pasitarimas 
dėl ateities veiklos. 

•Lapkričio 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk

ti ir tuo paremti Lietuvių operą. 

• BALF'o Lemont 28 skyrius 
spalio mėnesį ir vėl rinks aukas 
vargstančių žmonių šalpai Lietuvoje 
ir kitur. Jau išsiuntinėti laiškai, o 
sekmadieniais nuo spalio 7 dienos 
aukos bus priimamos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčios prie
angyje po 9 vai. ir 11 vai. Sv. Mišių. 

• Š 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 
lapkričio 1 d. adresu: Lithuanian 
Youth Center, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

IS ARTI IR TOLI ,.« 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicini Rudens po
kylį, kuris įvyks spalio 13 d., šeštadie
nį, 6 vai. v., Blue Chip Hotel and Ca-
sino, Great Lakęs Ballroom, 2 Easy 
Street, Michigan City, IN. (www. 
bluechipcasino.com). Vaišės, muzika, 
šokiai! „Cigar" grupės nariai - dai
nininkas V Gražulis ir A. Pilibaitis 
linksmins ir ves muzikinę programą. 
Renginio pelnas skiriamas moks
leivių ir studentų paramai. Auka - 60 
dol. asmeniui. Vietas užsisakyti pra
šome iki rugsėjo 29 d. telefonu 219-
879-9025 (Vytas) po 6 vai. v. Nuošir
džiai kviečiame visus gausiai daly
vauti! 

Pirksiu Jono Rimšos, 
Viktoro Vizgirdos ir 

Vytauto Kasiulio 
tapybos darbų. 

Tel. 708-349-0348 

Čikagos lietuviu moterų klubo narės, pailsėję po vasaros, vėl kimba 
i darb^. Spalio 7 d., sekmadienį, kviečia viešnias ir svečius i „Žavinčio 
ritmo" popietę, Camelot restorane, 8624 West 95th St„ Hlckory Hllis. 
Programoje flamenko šokėja, choreografė, mokytoja ir dainininkė 
Maya Tatiana, tarptautinėje scenoje žinoma kaip elegantiška, jautri ir 
su pasididžiavimu išpildanti savo vaidmenį. Jai akompanuos gitaristas 
Mehran. Pasisvečiavimas 12 vai. p. p., pietūs -1 vai. p. p. Vietas užsisakyti 
galima paskambinus Sofijai Žukaitei telefonu 773-582-3820. 

Nuotraukoje Čikagos lietuviu moterų klubo renginio „Žavintis r i t 
mas" komiteto narės: Irena Norbut ienė. Pranė Simanonienė, Sofija 
Žukaitė, Marija Krauchunienė, Cecilija Matulytė. Birutė Zalatorienė, 
Elena Čižinauskienė. Nijolė Kaveckiene ir Irena Buchbinder. 

pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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Marąuette Park namų savininku draugija jau suskubo užsisakyti 

stalą „Draugo" pobūvyje spalio 6 d. Kviečiame prisijungti ir kitas organizaci
jas, „Draugo" skaitytojus ir atvykti j šį šventinį renginį bei taip paremti vie
nintelį lietuvišką dienraštį išeivijoje. 

Pasaulio lietuvių centras užsisakė stalą spalio 6 d. Willowbrook 
Ballroom rengiamame „Draugo" pobūvyje. Nuoširdžiai dėkojame. Savo daly
vavimu jūs remiate dienraščio leidybą. 

Vitalija Stadalnykienė jau užsisakė stalą „Draugo" pokyliui spalio 6 d. 
VVillobrook pokylių salėje, Willow Springs, IL. Kviečiame visus prisijungti ir 
puikiai praleisti vakarą kartu su kitais „Draugo" skaitytojais ir rėmėjais. 

Lietuvybė juk 
J? aktuali ne tik 
j | dideliems, bet 

w" ^ ir mažiems! 

Lietuvių fondas laukia vaikų piešinukų 
lietuviška tema ruošiamai 
LF spalvojimo knygelei. 

Jeigu norite tapti vienu šios knygelės 
dailininkų, piešinukus kviečiame siųsti 
iki 2007 m. lapkričio 24 d. 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439, 630-257-1616 

admin@lithfund.org www.lithuanianfoundation.org 

JAV LB Krašto valdyba ir Amer ikos lietuvių j a u n i m o są junga 
• 

organizuoja pirmąjį Jurgos Seduikytės ir grupės turq 
Amerikoje. 

Koncertai vyks: 
Čikagoje - spalio 26 d., penktadienį, 8 v. v., Jaunimo centre, 5620 S. 

Claremont Ave., Chicago, IL 60636 
Cleveland - spalio 27 d., šeštadienį, 7 v. v., Lietuvių namuose, 877 E. 

185th St., Cleveland, OH 44119 

Detroit - spalio 28 d., sekmadienį, 1 v. p. p., Dievo Apvaizdos bažnyčios 
salėje, 25335 W. 9 Mile Road, Southfield, MI 48033 

Baltimore - lapkričio 3 d., šeštadienį 7 v. v, Lietuvių namuose, 
851-853 Hollins Street, Baltimore, MD 21201 

New York - lapkričio 4 d., sekmadienį (laikas ir vieta bus paskelbti vėliau) 

Boston - lapkričio 9 d., penktadienį, 7:30 v. v, Lietuvių namuose, 368 W. 
Broadvvay Street, So. Boston, MA 02127 

Philadelphia - lapkričio 10 d., šeštadienį, 7 v. v, Lietuvių namuose, 2715 
East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 

http://bluechipcasino.com
mailto:admin@lithfund.org
http://www.lithuanianfoundation.org

