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Gediminas Kirkilas: Rusija siekia 
sužlugdyti konferenciją Vilniuje 

Vilniuje prasideda svarbi konferencija energetikos klausimais. 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) — Pa
sikviesdamas Prancūzijos prezidentą 
į Maskvą tuo metu, kai Vilniuje pra
sideda aukšto lygio tarptautinė ener
getikos konferencija, Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin siekia sumen-

vos premjeras. 
„Čia yra antroji dalis šito rengi

nio. Pirmoji buvo pavasarį Kroku
voje, buvo panašūs Rusijos veiksmai. 
Taip elgiamasi ir šį kartą — mėgina
ma sumenkinti šio susitikimo reikš-

kinti renginio reikšmę, mano Lietu- mę. Aš žinau, kad mūsų prezidentas 

kalbės su Prancūzijos prezidentu, iš 
esmės remiančiu mūsų renginį. Tai, 
kad Rusija bando sužlugdyti, tai ten
ka tik apgailestauti dėl to. Tuo la
biau, kad Rusija pati buvo pakviesta 
į šį energetikos susitikimą", — Lie
tuvos radijui teigė Gediminas Kirki
las. 

Trečiadienį ir ketvirtadienį vyk
siančioje konferencijoje „Atsakinga 
energetika — atsakingiems partne
riams" laukiama daugybės valstybių 
vadovų, kitų aukšto rango politikų, 
žinomų ekspertų, įmonių atstovų. 

Lietuvos kvietimą atvykti igno
ravęs V Putin į renginį delegavo am
basadorių Boris Cepov. 

Kvietimą atmetęs Prancūzijos 
prezidentas Nicolas Sarkozy bei JAV 
valstybės sekretorė Condoleezza Ri-
ce, taip pat kviesta į konferenciją 
Vilniuje, tuo metu lankysis Rusijoje. 

Vilniaus konferencijoje, daly
vaus ne tik Lenkijos, bet ir kitų Lie
tuvos strateginėmis partnerėmis lai
komų valstybių vadovai — Gruzijos 
ir Ukrainos prezidentai. 

Uostamiesčiui — turistų komplimentai ir kritika 
Vilnius, spalio 9 d. (BNS) — 

Dauguma Klaipėdoje šiemet apsilan
kiusių turistų prisipažino nieko apie 
ją anksčiau negirdėję. Tačiau suža
vėti senamiesčiu ir klaipėdiečiais 
daugelis teigė mielai čia apsilan
kysiantys vėl. 

Klaipėdos turizmo ir kul tūros in
formacijos centro direktorė Romena 
Savickienė džiaugėsi, kad jos va
dovaujamoje įstaigoje šiemet apsilan

kė daugiau turistų negu pas kolegas 
Vilniuje. Tai aiškinama tuo, jog Į uos
tamiestį vis dažniau atplaukia krui
ziniai laivai, rašo dienraštis „Klaipė
da". 

Jau ne vienerius metus daugumą 
Klaipėdos turistų sudaro vokiečiai — 
net 28 proc. Antroje vietoje šiemet 
buvo amerikiečiai. Nemažai Klaipė
doje lankėsi ir latvių, lenkų, estų, 
anglų, ispanų, prancūzų ir pirmąkart 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias. Laiškas, 
kuris pavėlavo (p. 2) 
•Ne 2K, bet 2V revoliucija 
yra reikalinga Lietuvai (p. 
3,5) 
•Kad lietuvių kultūrinis 
palikimas neišnyktų (p. 4) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Miesto panorama (p. 6) 
• Bet čia Dainavoj ir yra 
mažas kaimas (p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (7) (p. 
9) 
•Valdovų rūmų paramos 
komiteto pranešimas (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.45 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Laikinasis STT vadovas tampa 
nuolatiniu 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) — 
Ligšiolinis laikinasis Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) Žimantas Pa-
cevičius tapo nuolatiniu tarnybos di
rektoriumi — jo kandidatūrai parla
mentarai pritarė beveik vienbalsiai. 

Už Ž. Pacevičiaus skyrimą nau
juoju STT direktoriumi balsavo 79 
Seimo nariai ir tik 7 parlamentarai 
susilaikė. Niekas nebalsavo prieš. 

Aplankęs visas Seimo frakcijas, 
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko
mitetą (NSGK), taip pat Teisės ir tei
sėtvarkos komitetą bei Antikorup-
cijos komisiją Z. Pacevičius sulaukė 
komplimentų dėl profesionalumo, 
nuosaikumo bei apolitiškumo. 

Šiokią tokią abejonę dėl Ž. Pace
vičiaus kandidatūros išreiškė tik Tė
vynės sąjungos frakcija — konserva
torių vardu kalbėjęs Jurgis Razma 
pasigedo ryžtingesnės Z. Pacevičiaus 
pozicijos sprendžiant, prie ko šlieti 

į ši dešimtuką pakliuvusių olandų. 
Šiemet turistams buvo dalijamos 

anketos, kuriose prašyta atsakyti, 
kas labiausiai patiko ir nepatiko Klai
pėdoje. Turistai, daugiausiai ameri
kiečiai, teigė sužavėję senamiesčiu: 
senais pastatais, akmeniniu grindi
niu. Svečiams patiko klaipėdiečiai, 
kurie pasirodė draugiški, paslaugūs. 
Daugelis gyrė merginų grožį. 

Nukelta i 6 psl. 

Žimantas Pacevičius. 
Eltos nuotr. 

specialių partijų finansus kontroliuo
jantį padalinį. 

STT direktorių Seimo pritarimu 
skiria prezidentas. Z. Pacevičiaus 
kandidatūrą Valdas Adamkus Seimui 
pateikė rugsėjo pabaigoje. 
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Valdas Tutkus 

Kariuomenės 
vadas domėjosi 
misijos 
aktualijomis 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) — 
Lietuvos kariuomenės vadas Valdas 
Tutkus lankėsi Afganistano Goro 
provincijoje, kur domėjosi lietuvių 
karių misijos aktualijomis, su vietos 
valdžios atstovais aptarė provincijos 
atkūrimo perspektyvą. 

V Tutkus keturių dienų vizito 
Afganistane metu su Provincijos at
kūrimo grupės penktosios pamainos 
(PAG-5) vadu Daliumi Polekausku 
aptarė provincijos saugumo situaciją, 
stovyklos plėtros klausimus, domė
josi PAG vykdomomis užduotimis. 

Kariuomenės vadas pabrėžė, kad 
provincijai svarbu sukurti infra
struktūrą, o tikslams įgyvendinti bū
tina ieškoti tarptautinės pagalbos. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net ««££+" 

LAIŠKAS, KURIS PAVĖLAVO 
A.A. j.v.s Ireną Regienę prisimenant 

„Ruošiuosi kelionei į Lietuvą; 
grįžus papasakosiu apie viską. Lai
kykitės, miela Sese, iš* visų jėgų!" 
Tokie buvo paskutiniai mūsų pasi
kalbėjimo su a.a. sese Irena žodžiai 
praėjusį liepos mėnesį. Taigi — „iki 
kito karto"... 

Grįžus tuojau parašiau jai 
sveikinimą-laišką jos vardinių proga, 
kartu su keliais Lietuvoje patirtais 
įspūdžiais. Žinojau, kad jie jai būtų 
buvę įdomūs, nes ji viskuo domėjosi, 
viską apmąstydavo, apie viską turėjo 
savo tvirtą nuomonę. Daugelį metų ji 
dirbo dienraščio „Draugas" redakci
joje, net 40 metų redagavo jame sa
vaitinį skautų skyrių „Skautybės 
kelias". Tuo pat metu, apie 30 metų, 
mokytojavo „Dariaus ir Girėno" litu
anistinėje mokykloje bei Pedagogi
niame lituanistikos institute. 

Ji visada ramiai išklausydavo 
mūsų problemas, abejones, padėda
vo, kai reikėdavo skubiai ką nors pa
skelbti. Ji buvo atsidavusi, labai 
pareiginga šio skyriaus redaktorė, 
puiki kalbos stilistė. Žinojome, kad 
jai pasiųstame rašinyje neliks jokių 
kalbinių kliuvinių. 

Taip buvo daugelį metų, kol 
ilgainiui ėmė rodytis fiziniai negala
vimai, nors jos protinių galių jie 
nepaveikė. Todėl ir pasikalbėjimai su 
sese Irena visada buvo įdomūs. 
Tačiau liga vis labiau ėmė gniaužti 
jos silpstantį organizmą ir savo var
dinių — rugsėjo 18-sios — jai jau ne
buvo lemta sulaukti. Tad ir mano 
sveikinimas, išsiųstas vos kelios 
valandos prieš išgirstant šią liūdną 
žinią, jos jau nepasiekė... 

* * * 
Balta burė susikliaudė, tolimame 

horizonte maža valtelė išnyko ban
guojančioje gyvenimo jūroje. Ten ji 
ramiai įplaukė į Amžinąjį uostą, kur 
jokios audros nesiaučia, kur vien geri 
vėjai pučia. 

Su lakiomis žiežirbomis laužų 
Tu sugrįžai pas savo Kūrėją. Ilsėkis 
ramybėje, mieloji sese Irena! 

Sesė Sofija 
j .v.s Irena Regienė 
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ČIKAGOS SKYRIAUS MITINE ŠVENTI 
ĮVYKS Š.M. SPALIO MĖN. 27 D„ ATIITININKŲ NAMUOSE, LEMONt 

Iškilmingo sueiga prasidės 6 vai. vakare. Po to vyks skani vakarienė ir linksmoji dalis. 
Kviečiame sąjūdžio narius bei visus skautus ir svečius apsilankyti ir kartu su linksma 

skautiška nuotaika praleisti vakarq. 

Rezervacijoms skambint i fil. Danguolei Bielskienei 630-789-8248, f i l . Jofcmdoi Kerelienei 630-257-2558 

arba rašyti e i . paštu fil. Aleksai Moss: aleksyte@hotmail.com. 
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Kandidatės, norinčios jstot i f 
Akademikių Skaučių d raugove , 
skaito jų parašytas temas, los d is
kutuoja i r dalinasi žiniomis su 
draugoves narėmis (iš kairės): f i -
l isterė Dalia Urbutienė, kandidatės 
Birutė Vllutienė ir Aušrelė Saka-
lai tė. 

Akademikių Skaučių d rau
govės filisteres linksmai ben
drauja su kandidatėmis per 
susipažinimo ir temų skaitymo 
sueiga kandidačių y onejos. fi'. 
J o landos Kerelienės n«iHH»e, 

Prie uždegtų simbol inių 
žvakių stovi seses kandidates 
Aušre lė Sakaiaitė i r Birutė 
V i lu t lenė , šalia f i l . Dongucu-
Bielskienė - FSS Čikagos skv 
riaus pirmininkė. , r dešiniame 
<one fil Jolanda Kerehene ASD 
kandidaau gretose. 

Išskirtinė 
seseriška padėka 

Sesei Aušrai 
Jasaitytei-Petry 
„Skautybės kelio" 

redaktorei, 

už kilnu, seserišką dvasin
gumą, reiškiamą prieš ją skyrių 
redagavusiai sesei j.v.s. IRENAI 
REGIENEI. Kiekvieną trečiadieni 
matydavome Regienės pavardę 
šio skyriaus antraštėje, nors dėl 
ligos ji redagavimo darbo jau 
nebegalėjo tęsti. Ir taip iki pat jos 
mirties. 

Kokia pagarba ir dėmesys 
parodytas vyresniajai kartai! Koks 
gražus pavyzdys visiems ir visoms 
jaunesniosios kartos vadovams! 

Ačiū Tau, sese Aušra! 

v.s. Sofija Jelionienė 

Daugiau informacifos 
apie lietuviu skaute 

veiklą rasite internete 
adresu: 

www.skautoi.net 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 men. $57.00 

Pirma klase: kasdien S 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 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 
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JAV 
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Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
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Oro paštu 
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Metams $70.00 
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Po LR Seimo naujos posėdžių salės a t idarymo su LR Seimo pirmininku 
Viktoru Muntianu (viduryje) bendravo LR Seimo ir PLB Kom isijos narės 
(iš k. \ d,): Laima Mogenienė, Irena Degutienė, Angelė Nelsienė (JAV LB 
atstovė) ir Onutė Valiukevičiūtė. 

NE 2K, 0 2V REVOLIUCIJA 
YRA REIKALINGA LIETUVAI 
IRENA DEGUTIENE 
ANDRIUS KUBILIUS 

Yra dalykų, dėl kurių galima ilgai 
ginčytis, pavyzdžiui, kiek naudingas 
ir reikalingas Lietuvai buvo 2K pro
jektas. Kaip žinote, tai buvo trumpa
laikis reiškinys, kuriam pasibaigus, 
ypatingų permainų mūsų valstybės 
gyvenime neįvyko. Bet yra dalykų, 
yra projektų, dėl kurių svarbos disku
tuoti nėra prasmės. Vienas iš tokių 
projektų yra 2V projektas, kurio met
menis skelbėme prieš porą metų. Tai 
paramos šeimai, auginančiai vaikus, 
projektas, paskatinęs diskusiją Lietu
voje. Buvome ir kritikuojami, ir giria
mi. Kai kurie dalykai iš to projekto 
buvo pradėti įgyvendinti ir dabarti
nės valdžios. 

Gyvenimas šeimoje, 
vaikų auginimas šeimo
je valstybei, jos saugiai 
ateičiai yra tokie pat 
svarbūs dalykai, kaip ir 
gerai veikianti 
nacionalinio saugumo 
sistema. Šioje Tautos 
„saugumo sistemoje" 
pagrindiniai 
elementai yra ne žval
gyba ar kontržvalgyba, 
o pati šeima, motina, 
vaikai. 

Dabar skelbiame įstatymo pro
jektą, kurį 2007 rugsėjo 18 d. jau ir 
įregistravome. Projektą drįsčiau pa
vadinti „2V revoliucija". Tai dar vie
nas projektas iš Tėvynės sąjungos 
bendro projekto ,,Naujoji darbot
varkė Lietuvai". 

Esame tvirtai įsitikinę, kad Lie
tuvai yra būtina neatidėliotina 
„2V+MT", tai yra Motinos, Tėvo ir 2 
vaikų šeimoje revoliucija, arba, trum
pai sakant, „Šeimos revoliucija". Tai, 
ką siūlome, pirmiausia yra kultū

rinė, mąstymo ir valstybės požiūrio į 
tradicinę šeimą revoliucija. 

Nuo 1990-ųjų Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje kitų pokomunistinių šalių, 
vyksta tam tikra prasme savaiminė 
kontrrevoliucija, nukreipta prieš šei
mą. Statistikos duomenys, kuriuos 
daugelį kartų esame kartoję, rodo, 
kad per penkiolika nepriklausomybės 
metų pagal šeimos, kaip instituto, ny
kimą pasivijome tas Vakarų valsty
bes, kur tokios nykimo tendencijos 
buvo stebimos jau nuo XX a. šeštojo 
dešimtmečio. Lietuvoje nuo 90-ųjų 
metų vedybų sumažėjo dvigubai, vai
kų, gimusių ir augančių nepilnoje šei
moje, nuo 5 proc. 1990 metais padau
gėjo iki 30 proc., šiandien, gimstamu-, 
mas yra sumažėjęs nuo 2.1 iki 1.25. 
Esame išmirštanti tauta. Vakarai, 
ypač JAV pastaruoju metu imasi re
voliucinių permainų šeimos politiko
je, nes amerikiečiai suvokė paprastus 
dalykus, kuriuos apibendrina toks 
paprastas amerikiečių, šeimos poli
tikos iniciatorių sakymas: „Jeigu 
nori mažiau kalėjimų, stiprink šei-
mą . 

Gyvenimas šeimoje, vaikų augi
nimas šeimoje valstybei, jos saugiai 
ateičiai yra tokie pat svarbūs dalykai, 
kaip ir gerai veikianti nacionalinio 
saugumo sistema. Šioje Tautos „sau
gumo sistemoje" pagrindiniai ele
mentai yra ne žvalgyba ar kontržval
gyba, o pati šeima, motina, vaikai. 

Pateikiame Paramos šeimai pag
rindų įstatymo projektą, kurį paren
gėme sąmoningai rinkdamiesi analo
giją su Nacionalinio saugumo pagrin
du įstatymu. Šiame įstatymo projekte 
siekiame aprašyti visą vieningą pa
ramos šeimai sistemą, tiek tą, kuri ir 
šiandien veikia, tiek ir siūlomą su
kurti naują. Kai kurie iš mūsų siūly
mų yra tikrai revoliuciniai: 

• siūloma leisti tėvams pasirink
ti, į kokios t rukmės motinystės (tė
vystės) atostogas (1, 2 ar 3 metų 
trukmės), nustatant , kad jų metu ga
lima gauti atitinkamai 100 proc, 70 
proc. arba 50 proc. kompensuojamojo 
atlyginimo dydžio mėnesinę motinys
tės (tėvystės) pašalpą. Šių atostogų 
metu valstybės lėšomis tėvai yra 
draudžiami pensiniu ir sveikatos 
draudimu; 

• siūloma gimus vaikui dvigubai 
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Pasauliniai uždarbiai ir 
imigrantų veržlumas 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

JAV Darbo departamento (US Department of Labor) žiniomis, 2005 
metais JAV darbininkas vidutiniškai išdirbo 1,804 valandas. Nor
vegai ir olandai dirbo mažiausiai, ne daugiau nei 1,400 valandų, o 

Pietų korėjiečiai daugiausia — 2,394 valandas. Šie duomenys buvo sutelk
ti iš 22 darbo rinkų, esančių Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Ramiojo van
denyno regione. Norvegai, dirbę mažiausiai valandų, gavo didžiausią va
landinį uždarbį — 39.14 dol.! JAV darbininkų valandinio uždarbio vidur
kis buvo 23.65 dol. Žemiausias uždarbis buvo Meksikos gyventojų — vos 
2.63 dol. į valandą. Nors spaudos pranešimuose Lietuva nebuvo išskirta, 
jos darbininkų valandinis uždarbis gali būti labai art i meksikiečių uždar
bio. Buvusioje britų Hong Kong kolonijoje — 5.65 dol. Aukštų uždarbių 
pusėje puikuojasi Danija — 35.47 dol. Tuo ta rpu kanadiečiai džiaugėsi 
gaudami 23.82 dol. 

Aukščiausia bedarbystė buvo Vokietijoje ir Prancūzijoje (daugiau nei 
10 proc.), o JAV ir Autralijoje tik 5.1 proc. Uždarbis siejasi su išeitu mok
slu. Tarp JAV darbininkų 39 proc. turi universiteto išsilavinimą. Dar dau
giau — 45 proc. — aukštąjį mokslą baigusiųjų yra tarp kanadiečių. Antra 
vertus, Portugalija turėjo mažiausią nuošimtį darbininkų su aukštojo 
mokslo išsilavinimu — 13 proc. Mokslo pasiekimo padėtis tarp Meksikos 
darbininkų buvo artima portugalams. 

Dabar pažiūrėkime į naujųjų imigrantų JAV pasiekimus darbo rinko
je. Tebėra teisybė, kad nemažai naujų imigrantų, atvykusių i šį kraštą 
„kaip stovi", po vienos kartos pereina į viduriniąja klasę. Insti tute for the 
Future žiniomis, mažos prekybos sektoriuje imigrantai sudaro greičiau
siai augantį sektorių. Tai gali būti diktuojama susidariusių aplinkybių, 
nes naujai atvykusiems sunkiau įsitraukti į darbo rinką. Juk daugelis ne
pažįsta vietinės kultūros ir nemoka anglų kalbos. Tačiau imigrantai turi 
juos išskiriančių gerų savybių. 

Naujai atvykę imigrantai viską mato kiek kitaip ir pastebi kitų pra-
žiopsomas progas. Nors susiduriama su sunkumais, bet daugelis smulkių 
prekybininkų įsitaiso namus ir sugeba savo vaikus leisti į aukštąjį mokslą. 
Daug naujų imigrantų į JAV atvyksta su aukštojo mokslo išsilavinimu, 
gautu savo gimtajame krašte. Tačiau ten esanti aukšta bedarbystė, korup
cija ar klasinė diskriminacija užkirto kelią įsidarbinti. Jie dažnai pasik
liauja šeimynos sutelktomis žiniomis ir dirba daug valandų. J ie nenori 
prasiskolinti ir vengia bankų bei advokatų paslaugų. Kai kuriems imi
grantams visai nesvarbu turėti prabangų automobilį, gražius namus ar 
vesti išlaidų gyvenimo stilių. Jų anksčiau pat i r tas vargas juos daug ko iš
mokė. Taip pat išmokė savo užgaidas apvaldyti. 

2005 metais kiekvieną mėnesį maždaug 350 iš 100,000 imigrantų pra
dėjo savo smulkią prekybą. Tuo pačiu metu iš 100,000 Amerikoje gimusių 
tos rizikos ėmėsi 280. Aišku, daug pradėjusių neišsilaiko, bet kiti ne tik iš
silaiko, bet dar toliau prasimuša prekyboje ir kelyje į geresni gyvenimą. 
Abdul Rasheed, strateginės vadybos profesorius iš University of Texas, 
pastebėjo, kad imigrantai yra rizikuotojai. J ie yra daugiau linkę pasiekti, 
o ne laukti kokios nors paramos iš kitų. Todėl jie paliko savo kraštus ir at
vyko į gal jiems mažai žinomą kraštą. 

Smagu lietuviškoje Šiaurės Amerikos spaudoje skaityti apie įvairius 
naujakurių pasisekimus prekyboje, versle, amatuose ar profesijose. Apra
šymai būna įdomūs ir kitus skatinantys. Taip pat džiugu toje pat spaudo
je matyti apmokamus skelbimus, kur reklamuojasi mūsų naujieji ateiviai, 
siūlydami įvairias prekes ar paslaugas. Tokios gausybės reklamų ir pas
laugų „dipukų" gadynėje tikrai nebuvo arba jos nebuvo taip gausiai rekla
muojamos. Šioje vietoje gera proga kviesti naujuosius prekybininkus ir 
profesionalus savo reklamomis skelbtis ir „Draugo" dienraštyje. Tarp jo 
skaitytojų yra potencialių klientų ar pacientų. Visada miela matyti tautie
tį, ne tik sunkiai dirbantį, bet taip pat norintį patarnauti saviems. Cinikai 
sako, kad lietuviai yra pavydūs vieni kitiems ir kelia pokylį, kai kaimyno 
klojimas užsidega. Cinikų neatversime, o tuo tarpu savo pavyzdžiu gali
me savuosius ne tik paremti, bet iš jų gauti ir kokybinę prekę ar patarna
vimą. Ar ne laikas prisiminti ir atgaivinti mažai begirdimą posakį „Savas 

pas savus t"9 

mažinti motinos (tėvo) įsipareigoji
mus paskolos, paimtos studijų finan
savimui, grąžinimui; 

• siūloma nustatyti, kad jau ant
rajam vaikui gimus, tėvams yra 2,5 
karto didinamas neapmokestinama
sis pajamų dydis (NPD) (dabar yra 
nustatyta, kad jis yra žymiai mažiau 
didinamas gimus tik trečiajam vai
kui). Šis NPD būtų didinamas 15 
proc. tėvams, vaikus auginantiems 
santuokoje; 

• siūloma tėvams, kurie vaikus 
išaugino iki 18 metų gyvendami san

tuokoje, tais metais, kai vaikui su
kanka 18 metų, nustatyti mokestines 
atostogas, tai yra. tais metais atleisti 
juos nuo pajamų mokesčio mokėjimo; 

• siūloma nustatyti mokestines 
lengvatas šeimai, kuri ikimokyklinio 
vaiko priežiūrai samdo auklę; 

• siūloma nustatyti mokestines 
lengvatas bei socialines garantijas 
šeimos nariams, šeimoje prižiūrin-
tiems savo neįgalius tėvus arba kitus 
šeimos narius, kuriems yra nustaty
tas specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis; N u k e l t a j 5 psl. 



DRAUGAS, 2007 m. spalio 10 d., trečiadienis 

KAD LIETUVIŲ KULTŪRINIS 
PALIKIMAS NEIŠNYKTŲ 

DANUTE BINPOKIENĖ 

Jau nuo š.m. vasaros pradžios 
buvo ne kartą mūsų spaudoje užsi
minta, kad JAV LB Kultūros taryba 
ruošiasi išleisti meninį fotoalbumą, 
tekstais ir nuotraukomis įamžinantį 
lietuvių kultūrinį palikimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Tai nebus 
„kasdieninis leidinys", bet puošnus, 
didelio formato, gero popieriaus, 
spalvotų nuotraukų albumas, kuria
me atsispindės giliai šiame žemyne 
Amerikos lietuvių įminti kultūriniai 
pėdsakai - paminklai, mūsų daugelį 
dešimtmečių (ir net šimtmečių) 
kauptas kultūrinis lobis, kuriuo ga
lime patys didžiuotis ir kitiems paro
dyti. Albumas bus reprezentacinis, 
tinkantis padovanoti ne tik savie
siems — t.y. savo tautiečiams, bet 
ypač kitataučiams ir prestižinėms 
institucijoms (bibliotekoms, univer
sitetams, archyvams, muziejams), juo 
labiau, kad leidinys bus leidžiamas 
dviem kalbom: anglų ir lietuvių. Taip 
pat tikimasi, kad albumas pasitar
naus supažindinant mūsų tautiečius 
tėvynėje su lietuvių kultūriniu pali
kimu Amerikoje. 

Užuominos spaudoje ir kitur 
neliko tik užuominomis. Paruošia
mieji albumo darbai buvo tyliai ir 
kruopščiai atliekami: verbuojarfc re
dakcinį kolektyvą, fotografus, ieš
kant lėšų (o jų suma, deja, stamboka) 
ir pan. Malonu pasakyti, kad visi, su 
šiuo projektu susiję, asmenys dirba 
be jokio atlyginimo. 

Kadangi į albumo paruošimo 
darbus įtraukta nemažai žmonių, 
plačiai pasklidusių po visą Ameriką, 
pirmieji to pasiruošimo žingsniai 
daugiausia buvo atliekami elektro
niniu paštu bei kitomis greito susiži
nojimo priemonėmis. Didžioji darbų 
našta teko JAV LB Kultūros tarybos 
pakviestam atsakingajam redaktoriui 
Algiui Lukui. Jo pastangomis buvo 
suburtas redakcinis kolektyvas, va-
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Šv. Kryžiaus bažnyčia, Lietuvių statyta 
1904 m. Čikagos Town of Lake, Back 
of the Yards apylinkėje. 

j o f o kuprio nuotr. 

Šv. Kryžiaus bažnyčios detalės. 

dovaujamas vyr. redaktorės Danutės 
Bindokienės. 

Trumpai susipažinkime su albu
mo „Lietuvių kultūrinis palikimas 
Amerikoje" redakcinio kolektyvo 
nariais: 

Algis Lukas, MSCE (atsakingasis 
redaktorius) — inžinierius, JAV LB 
Tarybos narys, Kultūros komiteto 
narys, Amerikos lietuvių kultūrinio 
paveldo komiteto pirm., buvęs „Li-
tuanus" žurnalo fondo pirmininkas. 

Danutė Bindokienė (vyr. redak
torė) — rašytoja, žurnalistė, buv. ilga
metė dienraščio „Draugo", „Ateities" 
žurnalo, „Švietimo gairių" redaktorė, 
bent 20 metų „Laiškų lietuviams" 
redakcijos kolektyvo narė, knygų 
vaikams, jaunimui, suaugusiems, va
dovėlių lit. mokykloms autorė. 

Nida Dalmantaitė (Lietuvos 
Respublikos ambasados JAV atstovė) 
- diplomatė, LR ambasados JAV pir
moji sekretorė, kultūros ir ryšių su 
JAV LB reikalams, teisės ir viešojo 
administravimo bei filologijos ma
gistrė. 

Dr. Stasys Goštautas (Menas) — 
meno ir literatūros profesorius, rašy
tojas ir kritikas. Rašo lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbomis, išleidęs daug 
knygų kultūrinėmis temomis, tarp jų 
(anglų kalba) „Čiurlionis: Painter 
and Composer". 

Dr. Ramūnas Kondratas (Isto
rija) — istorikas, Smithsonian Insti
tute Amerikos Nacionalinio istorijos 
muziejaus Istorijos departamento 
vyr. kuratorius; Medicinos ir mokslo 
skyriaus kuratorius; Lituanistikos 
instituto narys. 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas (Jau
nimo stovyklos) — psichologas, profe
sorius, buvęs psichinės sveikatos cen
tro vyr. psichologas, buvęs Dainavos 
jaunimo stovyklos tarybos pirm., žur
nalistas, daugelio straipsnių auto
rius, apdovanotas JAV LB Kultūros 
tarybos Žurnalisto premija. 

Dalė Lukienė, MLS (Bibliotekos, 
archyvai, muziejai) — biblioteki
ninkė, buv. JAV valstybinės medici
nos bibliotekos komplektavimo sky
riaus, audiovizualinių programų ve
dėja; Lietuvos bibliotekininkų kon
ferencijų ir seminarų rengėja bei 
prelegentė; „Lithuanian Publishers 
Directory" redaktorė, JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. 

Dr. Milda Richardson-Bakšytė 
(Paminklai, koplytstulpiai, sodai) — 
meno istorikė, dėsto istoriją Nort-
heastern University, parašė studiją 
apie lietuviškus koplytstulpius. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ (Vie
nuolynai) — buvęs JAV lietuvių jė
zuitų profmciolas, Latvijos ir Lietu
vos jėzuitų provincijolas, Vilniaus 
akademinės sielovados centro va
dovas, Pal. Jurgio Matulaičio kata
likų misijos Lemont, IL kapelijonas, 
skautų jaunimo auklėtojas ir dvasinis 
vadovas, daugelio straipsnių religi
nėmis ir kitomis temomis autorius. 

Rimas Mulokas — architektas, 
redakcijos patarėjas; verčiasi privačia 
architektūros praktika, daugelio pas
tatų projektuotojas. 

Dr. Kęstutis Paulius Žygas — 
redakcijos patarėjas, architektūros 
istorikas, dėsto architektūros istoriją 
Arizona State University. 

Vincas Lukas - meninis redakto
rius. 

Viktoras Paulauskas - grafikas -
maketuotojas, leidybos kompiuterių 
specialistas. 

Paulius Mickus - grafikas - leidy
bos kompiuterių programų specialis
tas. 

Pirmasis akivaizdinis leidinio 
„Lietuvių kultūrinis palikimas 
Amerikoje" redakcinio kolektyvo 
pasėdis įvyko š.m. rugsėjo 19 d. Oak 
Lawn Hilton viešbutyje. Ši data buvo 
parankiausia dėl to, kad tą savaitgalį 
Čikagoje vyko JAV LB XVIII Tarybos 
antrosios sesijos narių suvažiavimas 

Jono Kuprio nuotr. 

ir nemaža dalis redakcinio kolektyvo 
narių būtent tuo metu lankėsi Či
kagoje. Posėdis buvo dvilypis: ketvir
tadienį aptarta albumo ruošos eiga, 
suderinti darbai, išsiaiškinti įvairūs 
neaiškumai ir nustatytos darbų at
likimo datos; penktadienį buvo pa
kviesti fotografai, peržiūrėtos jau tu
rimos nuotraukos, kalbėta apie kai 
kurių objektų nufotografavimą. Ka
dangi visos nuotraukos albume bus 
spalvotos, būtina, kad jos atitiktų rei
kalavimus, būtų tikrai aukštos koky
bės. Pagrindiniai fotografai šiuo me
tu yra Jonas Kuprys ir Jonas Ta-
mulaitis, tačiau bus panaudotos ir 
kitų fotografų nuotraukos. 

Redakcinio kolektyvo nariai, va
dovaujami atsakingojo redaktoriaus 
Algio Luko, pasisakė rūpimais klausi
mais dėl albumo apimties bei turinio. 
Visi yra tvirtai įsitikinę tokio leidinio 
būtinumu (išsitarta, kad jį vertėjo 
išleisti kur kas anksčiau, o jeigu bus 
ilgiau delsiama, iš lietuvių rankų 
išslys dar daugiau tų kultūrinių pa
minklų), visi pasiryžę savo pasirinktą 
darbo dalį atlikti kuo geriausiai. 
Kiekvienas redakcinio kolektyvo na
rys savo medžiagą vyr. redaktorei 
pateiks iki maždaug š. m. gruodžio 
vidurio, o albumą numatoma išleisti 
2008 m. vasarą. Tai bus pirmasis 
Amerikos lietuvių indėlis į Lietuvos 
tūkstantmečio sukakties paminėjimo 
skrynią. 

Lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama šio svarbaus leidinio — 
„Lietuvių kultūriniai paminklai 
Amerikoje" — leidybą paremti savo 
aukomis. 

Čekius rašykite: LAC Inc., Cul-
tural Affairs Council. 

Siųskite: Lithuanian-American 
Community, 15100 Interlachen Dri-
ve, Suite 525, Silver Springs, MD 
20909-5606. 

EI. paštas: lukasd@verizon.net 

mailto:lukasd@verizon.net
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DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS 
Kelionės po svetimus kraštus, o 

ypač ilgesnis darbas svetimame kraš
te pratur t ina asmens patirtį ki tų 
kraštų gyventojų išradingumu. Nėra 
paslaptis, kad vien Lietuvoje gyve
nantys asmenys, kurie nėra užsidirbę 
savo duonos svetimame krašte, tur i 
mažesnį supratimą ir orientaciją gy
venime. Jie pilnai nesupranta emi
gracijos, išeivijos ir pilietybės prob
lemų bei jų reikšmės savo valstybei ir 
tautai. Tokia jų galvosena ryškiai 
matosi įvairiose Lietuvos gyvenimo 
srityse. 

Lietuva, atgavusi nepriklau
somybę, ignoruodama kraujo ryšius 
su užjūrio lietuviais, lengva ranka su
teikė Lietuvos pilietybę t ik pagal 
gyvenimo vietą asmenims, neseniai 
atvykusiems iš „plačiosios tėvynės", 
kurie nemokėjo net lietuvių kalbos. 

Kažkaip keistai ausyse skamba 
Lietuvos valdžios reikalavimai, kad 
JAV suteiktų bevizį įvažiavimą Lie
tuvos piliečiams į JAV, kai ruo tarpu 
Lietuvos valdžia nenori suteikti dvi
gubos pilietybės išvykusiems iš savo 
krašto tautiečiams. Atseit svetimieji 
turi būti dosnesni Lietuvos piliečiams 
negu jų pačių sudaryta valdžia. 

Pasigirdus Konstitucinio Teismo 
(KT) nuosprendžiui, kad panaikina
mas normalus pilietybės suteikimas 
užsienyje gyvenantiems lietuviams, 
sunerimo užjūriuose gyvenantys tau
tiečiai. Atrodo tiesiog neįtikėtina, kad 
maža tauta savo pačios pastangomis 
nori atsikratyti savo užsienyje gyve
nančių tautiečių. Tai lyg žmogaus 
pastangos pjauti šaką, ant kurios jis 
pats sėdi. Čia prisimena pasakėčia 
apie žmogų, išėjusį į mišką ir pakly
dusį tarp trijų pušaičių. Šiuo atveju 
tai būtų pasimetimas tarp komuniz
mo ir kapitalizmo ideologijų bei tau
tiškumo. 

Deja, taip „saliamoniškai" nu
sprendė KT žinovai. Kažkaip nejau
kiai pasijunti ta rp kitų tautybių 
asmenų, kai sužinai, kad kitų mažų 

tautų kilimo amerikiečiai, tokie kaip 
airiai ir žydai (izraelitai), gali turėti 
JAV ir savo protėvių valstybių pilie
tybes. Atvirai pasakius, toks Lietu
vos valdžios elgesys primena sovieti
nius Justo Paleckio ir Antano Snieč
kaus laikus, kada svetur gyvenantys 
lietuviai: tiek tremtiniai Sibire, tiek 
gyvenantys užjūryje, buvo vadinami 
„tautos atplaišomis", „liaudies prie
šais", arba „imperialistų tarnais", 
tiesiog nevertais lietuvio vardo. Tik 
tie, pasilikę „tarybų Lietuvos" terito
rijoje, buvo laikomi tikraisiais lietu
viais. 

Seime besiruošiant spręsti dvigu
bos pilietybės klausimą, daugiau nei 
keturiasdešimt Seimo narių pritarė 
referendumui pilietybės klausimu, 
kuris turėtų įvykti per ateinančių 
metų Seimo rinkimus. Čia rašančio 
nuomone, yra lengvesnis, paprastes
nis ir valstybei pigesnis būdas tai 
išspręsti. 

Pažvelkime į savo valstybės pag
rindines institucijas — Seimą ir 
Konstitucinį Teismą. Seimas — tau
tos išrinkti atstovai — galėtų priimti 
paprastą, daugumos balsų rezoliuci
ją, kad 400,000 pačių pajėgiausių 
piliečių išvykimas iš Lietuvos per 
paskutinius keletą metų yra nepa
prastas, ypatingas atvejis. Tokia Sei
mo priimta rezoliucija pilnai paten
kintų Konstitucijos 12-to straipsnio 
antrąją dalį, reikalaujančią, kad Lie
tuvos pilietybė būtų suteikiama at
skirais, išimtinais atvejais. 

Seimas galėtų po to priimti kitą 
rezoliuciją, nusakančią, kad piliečiai, 
išvykę, pavyzdžiui, nuo 1992 metų 
sausio 1 d. ligi 2008 metų gruodžio 31 
d. į Vakarų valstybes, gali turėti, 
jiems pageidaujant, dvigubą piliety
bę. Jų palikuonys, gimę užsienyje, 
gali gauti Lietuvos pilietybę jų pačių 
prašymu. 

Jeronimas Tamkutonis 
Čikaga, IL 

NE VISI LIETUVOJE DŽIAUGIASI LIETUVAI 
ATGAVUS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Štai ką rašo savo giminėms į 
Ameriką vidutinio amžiaus lietu
vaitė, kuri su šeima gyveno Mari
jampolėje. Jos dukra su savo vyru jau 
prieš porą metų išvažiavo į Angliją, o 
ji su savo vyru tai padarė dar nelabai 
seniai. 

J i rašo: Dabar mano padėtis visai 
kitokia, noriu padėti vaikams prižiū
rėti savo anūkę, kad dukra galėtų eiti 
į darbą. Edmundas jau surado darbą, 
dirba odos fabrike. Dar niekaip nega
liu atsistebėti šia šalimi. Įspūdžiai ga
na teigiami. Pavyzdžiui, mūsų anūkė 
lyg būtų teisėta šios šalies gyventoja, 
gauna padorią pašalpą, nes pagal šios 
šalies įstatymus vaikai yra visapu
siškai remiami. O žmonės gana drau
giški, ypač vyresni. Vienu žodžiu 
mums čia patinka, jaučiamės saugūs, 
nes už darbą moka tiek, kad gali ne 
tik egzistuoti, bet ir normaliai gyven
ti, ko nepasakyčiau apie šių laikų 
Lietuvą. 

Pagalvojus, į ką pavirto Lietuvos 

ir visi. Tačiau yra du skirtingi dalykai 
— Lietuva ir dabartinis gyvenimas 
joje. To nesitikėjome, kad viskas taip 
blogai bus, o dar viskas blogėja... Di
delė dalis jaunimo, nusivylęs leidžia
mais kvailais įstatymais, jau paliko 

valdžia, net plaukai ant galvos sto
jasi. Išsikėlė sau algas, priima tokius 
įstatymus, kad tik būtų palankesni 
valdžiai. Darbo žmonės visiškai už
spausti į kampą. Valdžia tiktai moka 
gražiai kalbėti, kad padarys kainas 
kaip Europoje. Pabuvojome daug kur 
Europoje ir matėm kokios ten kainos. 
Kad ir toje pačioje Anglijoje, maisto 
prekių kainos panašios kaip Lietu
voje, kai kas truputį brangiau, kai 
kas taip pat, o nemažai prekių pigiau. 
O kas dėl rūbų ir avalynės, tai net 
juokas ima, kai pamatai kokios žemos 
čia kainos, palyginus su Lietuvos. Jei 
sulyginti atlyginimą, tai imant pa
prasto darbininko minimalią algą, čia 
ji septynis kartus didesnė negu Lie
tuvoje. Tai kur logika?.. 

Gal Jūs , dėde, mane nesuprasite, 
sakysite, kad reikia būti patriotu. 
Mes tokie ir buvome. 1991 metais 
sausio 13—16 dienomis, naktim va
žiavome, budėjome prie televizijos 
bokšto, troškom laisvos Lietuvos kaip 

Lietuvą. Jai artimiausiu metu ne
įvyks permainų, tai Lietuvoje liks tik 
valdžia ir pensininkai... Tai tokios, 
nelabai linksmos žinios iš Lietuvos. 

Vincas Skupe ika 
Cooper City, Florida 

LAIKRAŠTIS ĮDOMESNIS 
Sveikinu „Draugą", kuriame ma

tosi daugiau įvairių nuotraukų, ypač 
didesnio formato. Matosi daugiau 
aprašymų apie įvykius, aprašymų 
apie sveikatą, sportą, apylinkių veik-

Prieš maždaug pusmetį buvau 
pasiuntus redakcijai pasiūlymą, kad 

prašytų visuomenės prisidėti prie 
aprašymų apie lietuvių gyvenimą. 
Kad patys organizatoriai pristatytų 
žinias ir nuotraukas „Draugui". Ga
liu sakyti, kad įdomesnis dienraštis 
šiom dienom. 

R e g i n a Kauna i t ė 
Oak Lawn, IL 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Rugsėjo 18 d. „Drauge" straip

snyje „Tautodailė Siaurės Amerikoje" 
vietoj sakinio „Toronto skyriaus 
narės audžia ir kitus tautodailės dar
bus" turėtų būti: „Toronto skyriaus 
narės audžia ir kuria kitus tauto
dailės darbus". Po nuotrauka „Go

belenas 'Eglė žalčių karalienė'" 
audėjos pavardė yra Genė Montvi
lienė, o ne Genė Jontuilienė. 

E l e n a Oželytė 
Canada 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti
nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jj pasirašyti bei 
nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba 
elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org 
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NE 2K, 0 2V REVOLIUCIJA YRA 
REIKALINGA LIETUVAI 

Atkel ta iš 3 ps l . 
• siūloma nustatyti, kad motinai, 

auginančiai ne mažiau kaip du vaikus 
toje pačioje šeimoje iki 18 metų ir per 
šį laikotarpį neturinčiai su darbu 
susijusių pajamų, suteikiamas as
mens, per šį laikotarpį valstybės lė
šomis privalomai draudžiamo socia
linei pensijai bei privalomajam drau
dimui, statusas; 

• siūloma nustatyti, kad tėvai, iš
auginę vaikus iki pilnametystės, 
įgauna teisę į specialią socialinio 
draudimo pensijos dalį, kuri priklau
so nuo jų vaikų uždarbio ir draudžia
mųjų pajamų dydžio ir yra nustatoma 
pagal specialią formulę; 

• siūloma nustatyti, kad Vyriau
sybė kiekvienais metais, pateikdama 
savo veiklos metinę ataskaitą, pateik
tų ir ataskaitą apie šeimos instituci
jos būklę, paramos šeimai plėtrą ir 
šalies demografinę situaciją. 

• siūloma įsteigti Šeimos teisių 
kontrolieriaus instituciją, valstybės 
lėšomis kurti Paramos šeimai cent
rus, Socialinių reikalų ir darbo minis
teriją siūloma pervadinti į Šeimos ir 
socialinių reikalų ministeriją. 

. Visiškai akivaizdu, kad tokia re
voliucija valstybei kainuos nemažai, 
kelis šimtus milijonų litų, norint įgy
vendinti visą paketą. Bet juk galima 
įgyvendinti etapais, palaipsniui, tik 
reikia įsisąmoninti, kad nieko neda
rymas kainuoja brangiau. Priėmus 
bazinį dokumentą būtų aišku, kokia 
valstybės paramos šeimai sistema yra 
kuriama. Mūsų įsitikinimu, viena di
džiausių spragų, deficitų, yra ne pini
gai, o valstybės požiūrio deficitas. Ir 
tą deficitą užpildyti reikia ne pinigų, 
o politinės valios. Net ir toks simbo
linę prasmę turintis dalykas, kaip So
cialinių reikalų ir darbo ministerijos 
pavadinimo pakeitimas į Šeimos ir 

darbo* ministeriją, būtų kaip tik vals
tybės dėmesio šeimai parodymas. Tos 
ministerijos vienas iš tikslų būtų su
telkti išblaškytas po įvairias ministe
rijas pajėgas. 

Geras ūkininkas skaičiuoja ne 
tik, kiek kainuos šios priemonės įgy
vendinimas, bet ir kiek kainuos šios 
priemonės neįgyvendinimas. Visa 
Europa ir pasaulis, ir mes taip pat, 
turi skaičiuoti ne tik pinigus šiandien 
ir rytoj, bet ir kiek kainuos neišven
giamas visuomenės senėjimas, kaip 
atrodys mūsų socialinių reikalų sis
tema, kai toks mažas gimstamumas, 
po 10-20 metų. Man yra tekę matyti 
JAV ir kai kurių Europos valstybių 
skaičiavimus, Lietuvoje mes to ne
matome. Daugeliui šalių tai sukelia 
didžiulį siaubą, nes suprantama, kad, 
esant dabartiniam gimstamumui, 
išlaikyti tokią socialinės rūpybos sis
temą, kokia yra dabar, bus beveik 
neįmanoma, nes nebus kam mokėti 
mokesčių. 

2V revoliucija Lietuvai yra žy
miai svarbiau nei 2K, kuris neskaus
mingai numirė. Tauta turi suprasti 
paprastą dalyką - arba 2V, arba mir
tis, nes jeigu nepajėgsime realizuoti 
„šeimos revoliucijos" ar 2V revoliuci
jos, jeigu ir toliau diskutuosime ir 
ginčysimės tik dėl gėjų teisių ir nesig
inčysime dėl šeimos teisių, tai XXI 
amžius bus lietuviškos šeimos išnyki
mo amžius. O po to ateis ir lietuvių 
tautos išnykimo amžius. 

Parengta pagal spaudos 
konferenciją 

.Ar XXI a. išliks lietuviška 
še ima?" (Paramos šeimai 

pagrindų įstatymo projekto 
pristatymas) 

2007 rugsėjo 19 d. 

mailto:redalccila@dra4i9as.or9
mailto:dalia.cidzikajte@9111ail.c01n
mailto:redakcija@draugas.org
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MIESTO PANORAMA 

Prie vandens rikiavosi maratonininkų eilutė. Dalios Cidzikaitės nuotr. 

Čikagos maratonas: viena 
labai karšta diena 

Paprastai Čikagos maratonas — 
tai diena, kurią savo miestu didžiuo
jasi ne tik Čikagoje gyvenantys šio 
ekstremalaus sporto entuziastai, bet 
ir tie gyventojai, pro kurių namus 
prabėga minia ištvermingų sporti
ninkų iš viso pasaulio. Tačiau šiemet 
gamta sporto šventės scenarijų pa
suko visiškai kita kryptimi. Kas tie
siog kaltino gamtą, kas atvirai gėdijo
si savo miesto ir atsiprašinėjo bėgikų. 
Kas tiesiog griebė vandens butelį ar 
ledo maišą ir išbėgo j gatves gelbėti 
nuo netikėto karščio alpstančių spor
tininkų. 

35 metų policininkas iš Michigan 
Chad Schieber nubėgęs keliolika my
lių staiga susmuko ir daugiau nebeat-
sikėlė. Buvo paskelbta, kad jis mirė 
vos tik atvežtas į ligoninę. Nepaisant 
spėliojimų, kad bėgikas mirė dėl 
karščio, medikai tvirtina, jog vyrą 
pakirto dažna ir ne visada pavojinga 
širdies liga, kuri paūmėjo dėl didelio 
krūvio, tačiau ne dėl karščio. 

49 maratono dalyviai buvo pagul
dyti į ligonines, keli iš jų tebėra kri
tiškos padėties. Iš 45,000 užsiregis
travusių bėgikų 10,000, išvydę, kad 
termometro stulpelis pakilo iki 88 
laipsnių, prie starto linijos nepasiro
dė. Dar 10,934 maratonininkai nebai
gė varžybų, kurios po vidurdienio or
ganizatorių sprendimu buvo sustab
dytos. 

Maratono organizatoriai atmeta 
bet kokius kaltinimus, kad ekstre
maliam karščiui nebuvo pasiruošta. 
Tuo tarpu dalyviai vienas po kito pa
sakojo siaubingas istorijas apie van
dens trūkumą ir organizatorių ats
tovų pasimetimą. 

„Metrą" bėgiai — populiari 
savižudybių vieta 

Paprastai „Metrą" sistemos poli
cininko Jorge L. Martinez žmonės 

klausia vienintelio dalyko: kada at
važiuos jų traukinys. Tačiau tą dieną 
prie jo prisiartinusi nervinga mergi
na pasakė nelauktą žinią: jos penkio
likmetė draugė yra kažur visai netoli 
traukinio bėgių ir grasina nusižudy-
sianti. 

Kartu su merginos pagalba J. L. 
Martinez surado kitapus bėgių esan
čioje parduotuvėje besiblaškančią pa
auglę užverktomis akimis. Pareigū
nas pranešė savo vadovybei, ir kol 
policininkas kalbėjosi su pasimetusią 
mergaite, atvyko pastiprinimas kartu 
su paauglės tėvu. 

Paaiškėjo, kad šoko ištiktas tėvas 
jau kur | laiką ieškojo dukters, mat tą 
rytą buvo radęs jos atsisveikinimo 
laišką, kuriame mergina tvirtino nu-
sižudysianti. 

Pareigūnas iki šiol negali atsi
džiaugti, kad išgelbėjo merginos gy
vybę. Tačiau vien per šj menes j jam 
teko stebėti keturių žmonių žūtį. Ne
paisant aktyvios kampanijos, kurioje 
žmonės įspėjami nelipti ant bėgių ir 
būti atsakingiems prieš savo ir ben
druomenę, ,,Metrą" bėgiai tebėra vie
na populiariausių savižudybių būdų. 
Tiksliai nežinoma, kiek traukinio 
partrenktų žmonių nusižudo, o kiek 
po traukinio ratais pakliūna atsitikti
nai. Vis dėlto manoma, kad aukų yra 
daug daugiau nei praneša žiniasklai-
da. 

Čikagoje — l igoninių 
statybos manija 

Kai spalio 20 d. duris atvers 507 
mln. dolerių kainavusi Prentice Wo-
men's Hospital, su šiuo projektu bus 
užbaigtas 5 milijardų dolerių vertės 
ligoninių plėtros planas Čikagoje ir 
jos apylinkėse. Rodos, kiekviena di
desnė ligoninė Čikagoje pastaruoju 
metu atidarė ar tuojau atidarys dar 
vieną ligoninės pastatą. Kritikai ma
no, kad tai — tikras iš mokesčių mo
kėtojų surinktų lėšų švaistymas. Jų 
teigimu, statant blizgančius dango

raižius su naujausiomis medicinos 
technologijomis tenkinami tik pačių 
turtingiausiųjų poreikiai, pamirštant 
ne tokius pasiturinčius ir dažnai svei
katos draudimo neturinčius ligonius. 

Tačiau ligoninių plėtros šalinin
kai įsitikinę, kad pinigai, išleidžiami 
ant naujų pastatų yra niekis palygi
nus su tuo, kiek lėšų suryja gydytojų 
algos, receptiniai vaistai ir jų kom
pensacijos, dokumentų tvarkymas, 
MRI ir kt. Be to, nemaža dalis ligoni
nių statybos kaštų padengiama ne iš 
mokesčių mokėtojų pinigų, bet iš pri
vačių aukotojų ar korporacijų pinigų. 

Naujų ligoninių statybai gali būti 
ir kitų priežasčių, apie kurias dažnai 
nė nepagalvojama. Pavyzdžiui, tai, 
kad šiuolaikinės ligoninės reikalauja 
daugiau erdvės. Medicina vystosi la
bai sparčiai, tad reikalingi vis didesni 
ligoninių kambariai, kuriuose būtų 
galima sutalpinti pačias naujausias 
technologijas. 

Jei anksčiau gydytojai pasiten
kindavo nedidele įrankių spintele, tai 
dabar operacinėje stovi tiesiog ištisos 
spintos įvairiausių modernių apara
tų. 

Privatus studentų bendrabučia i 
n e visuomet siūlo prabangą 

Daugėjant studentų, vis dažniau 
susiduriama su jų apgyvendinimo 
problema. Neretai tikimasi šią probe-
mą išspręsti steigiant privačius, su 
aukštąja mokykla nesusijusius ben

drabučius. Šie reklamuojami kaip su
teiksiantys studentams „aukščiausio 
lygio kokybę", tačiau nemažai tokiais 
pažadais susiviliojusių studentų iš 
turtingesnių šeimų tvirtina nusivylę 
alternatyviu studentiškų metų būs
tu. 

Pernai DePaul universiteto stu
dentams buvo pristatytas prabangus 
bendrabut is , pavadintas „Loft-
Right". Jame mėnesio nuoma kai
nuoja 2,000 dolerių ir daugiau. 

Studentams buvo siūlomi priva
tūs butai su granitinės dangos virtu
vėmis ir kitais patogumais. Tačiau 
netrukus iš 93 proc. apgyvendintų 
patalpų užimtų liko mažiau nei pusė. 
S tudenta i ironizuoja, kad „Loft-
Right" iš tiesų turėjo vadintis „Loft-
Wrong". Kai kuriuose kambariuose 
neužsidarė langai, kitur tiesiog per 
sienas bėgo vanduo. 

Dar kituose kambariuose sienos 
pasirodė esančios tokios plonos, kad 
naujieji pastatų gyventojai negalėjo 
užmigti dėl triukšmo gatvėje arba dėl 
kaimyno už sienos knarkimo. 

Galbūt dėl aukštos kainos ir 
prastos reputacijos, kitų aukštųjų 
mokyklų studentams skirti privatūs 
bendrabučiai vargiai susilaukia gy
ventojų. University of Illinois siūlomi 
„Atomic Lofts" negali įsiūlyti dau
giau nei pusės savo kambarių. Bai
minamasi, kad taip pat atsitiks ir su 
Columbia College studentams skir
tais privačiais bendrabučiais. 

Kai kuriomis gatvėmis nevažiavo autobusai, o gyventojai išsirikiavo pakelėse ste
bėti bėgimo. Dalios Cidzikaitės nuotr 

Uostamiesčiui — turistų komplimentai ir kritika 
Atkelta iš 1 psl. 

Britus labiausiai sužavėjo gali
mybė apsipirkti, ypač prekybos cen
tre „Akropolis". 

Paaiškėjo, kad ne visi turistai 
Klaipėdoje išlaidauja. Šiemet uosta
miestyje buvo svečių, kurie čia neiš
leido nė euro. Apklausos rezultatus 
vertinę savivaldybės darbuotojai ste

bėjosi: negi šie žmonės nei valgė, nei 
viešuoju transportu nesinaudojo, nei 
automobilio nesinuomavo? Vis dėlto 
klausimas, kaip išgyventi turistui 
Klaipėdoje už mažiau nei vieną eurą 
taip ir liko neatsakytas. 

Mažiausia Klaipėdoje išleista su
ma — vos 0,74 euro. Didžiausia — 
742 eurai. 

Turistai nepagailėjo pagyrų res
toranams, kavinėms, skaniam mais
tui. 

Ne vienas gyrė dviračių takus, 
gražius paplūdimius, prieinamas kai
nas ir mieste aiškiai pastebimą švarą. 

Tačiau turistai iš užsienio rado ir 
prie ko prikibti. Jiems nepatiko, kad 
yra per mažai valiutos keitimo punk

tų, kad prekybos centruose nepriima
mi eurai. 

Apklaustieji skundėsi, kad trūks
ta viešųjų tualetų, pigių apgyvendini
mo įstaigų, interneto kavinių, auto
busų, vežančių į Nidą. 

Kliuvo ir Klaipėdos autobusų sto
čiai — buvo išpeikta jos aplinka ir ne
mandagios darbuotojos. 
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFp Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Ramioje Šveicarijoje 
rinkimų kampanija 

nerami EUROPA 

Šveicarišką ramybę sudrumstė politinės aistros. 

Ženeva, spalio 8 d. (AFP/BNS) 
— Šveicarijos sostinė atsigavo po ne
ramumų, kuriuos savaitgalį sukėlė 
kairieji riaušininkai, sužlugdę vado
vaujančios kraštutinių dešiniųjų par
tijos sambūrį. Sis įvykis sukrėtė ša
lies politinį gyvenimą prieš spalio 21 
d. rinkimus. 

Policija Berne suėmė 42 asmenis, 
po to, kai dešiniojo sparno Šveicarų 
liaudies partijos (SVP) sambūris bai
gėsi siautėjimu. Pareigūnai panaudo
jo ašarines dujas ir gumines kulkas 
prieš kairiuosius riaušininkus, kurie 
užtvėrė kelius į sueigą. 

Berno policija apskaičiavo, kad 
padaryta žala apytikriai siekia 
100,000 šveicarų frankų. 

Policijos veiksmai susilaukė rim
tos kritikos žiniasklaidoje, daugeliui 
komentatorių nuogąstaujant dėl jų 
negalėjimo sulaikyti smurto protrū
kių, kas verčia nerimauti prieš kitų 
2008 metų vasarą įvyksiantį Europos 
futbolo čempionatą. 

Šveicarijos pagrindinis laikraštis 
,,Neue Zuercher Zeitung" policiją 
kaltino ,,abejingumu, naivumu ir be
jėgiškumu" . Berno pagrindinis dien
raštis ,,Berner Zeitung" teigė, kad 
pareigūnai nepakankamai įvertino 
grėsmę, kurią kėlė žygis ir demons
tracijos prieš jį. 

Smurto proveržis sukrėtė pa
prastai taikią Šveicarijos politinę sce

ną ir buvo pasmerktas įvairių politi
nių partijų. Kai kurie apžvalgininkai 
mano, kad Šveicarų liaudies partija iš 
dalies atsakinga už provokuojančią 
retoriką ir rinkimų kampaniją. 

Dienraštis ,,Le Matin" apkaltino 
kraštutinių dešiniųjų partiją, kuri, 
kaip rodo apklausos, šiuo metu yra 
populiariausia, „žaidžiant su kseno
fobijos ugnimi". Dienraščio „24 Heu-
res" redakcijos vedamajame sakoma, 
kad Šveicarijos liaudies partija nu
pjovė tą, ką pasėjo. 

Dienraščiui „Tribūne de Gene-
ve" partijos kampanija rizikuoja prie 
šalies įvaizdžio, kuri užsienyje siejasi 
„su laikrodžiais, kalnais ir šokoladu" 
pridėti dar vieną ksenofobijos etiketę. 

„Šveicarų liaudies partija veikia, 
paisydama vien savo siaurų interesų. 
Ji rizikuoja suskaldyti šalį ir pakenk
ti jos įvaizdžiui užsienyje", — rašoma 
dienraščio redakcijos skiltyje. 

Pasak politologo Oscar Mazzole-
ni, tai, kad SVP surengė masinę suei
gą kaip ryškiausiai žvaigždei daly
vaujant charizmatiškajam teisingu
mo ministrui Christoph Blocher, bu
vo įrodymas, kad ši partija pasisakė 
prieš nusistovėjusius Šveicarijos poli
tikos traktavimus. 

„Neįprasta, kad dešinioji partija 
rengtų sambūrius likus dviem sa
vaitėms iki rinkimų", — sakė polito
logas. 

STOKHOLMAS 
2007-ųjų Nobelio fizikos premija 

antradienį buvo paskirta prancūzui 
Albert Fert ir vokiečiui Peter Grun-
berg. Jų atrasta technologija pasta
raisiais metais sudarė sąlygas „ra
dikaliai sumažinti kietuosius diskus" 
ir buvo vienas persilaužimų šiuolai
kinių informacinių technologijų (IT) 
srityje, pranešė Karališkoji Švedijos 
mokslų akademija. 69 metų A. Fert ir 
68 metų P Gruenberg pagerbti už tai, 
kad 1988 metais atrado milžiniškos 
magnetovaržos (giant magnetoresis-
tance, GMR) principą. GMR galima 
laikyti vienu pirmųjų realių na-
notechnologijų pritaikymų, sakoma 
Karališkosios Švedijos mokslų aka
demijos pranešime. 

ROMA 
Netoli Romos esančioje ginklų 

gamykloje antradienį per sprogimą 
vienas žmogus žuvo, o dar dešimt bu
vo sužeista, pranešė policija ir gelbė
jimo tarnybos. Ugniagesių brigados 
atstovas spaudai sakė, kad mažiau
siai vienas žmogus smarkiai apdegė 
Italijos naujienų agentūra ANSA 
pranešė, kad per incidentą nukentėjo 
13 žmonių, o vieną žmogų, kurio 
būklė kritiška, išgabeno sraigtaspar
nis. Sprogimo priežastis kol kas neži
noma. 

LONDONAS 
Interpolui pirmadienį internete 

paskelbus vieno pedofilo maniako 
nuotrauką ir precedento neturintį 
prašymą visuomenei padėti atpažinti 
šį vyrą, atsiliepė šimtai žmonių iš vi
so pasaulio. „Jau turime šimtus vi
suomenės atstovų iš viso pasaulio at
sakymų dėl to, kas galėtų būti šis as
muo", — sakė Interpolo kovos su 
prekyba žmonėmis skyriaus direkto
riaus pavaduotoja Kristin Kvigne. 
Minimas įtariamasis matomas maž
daug 200 nuotraukų, kurias policija 
aptiko internete ir kuriose matyti, 
kaip jis prievartauja 12 berniukų. Ty-

| rėjai mano, kad tos nuotraukos buvo 
padarytos Vietname ir Kambodžoje, 
galbūt — 2002 ir 2003 metais. Tos 

ATLANTIC 

Turtingiausias kinas iš tiesų yra kine 
Beidžingas . spalio 9 d. („Reu-

ters'VBNS) — Staiga praturtėjusio 
statybų magnato 26 metų duktė, ku
riai priklauso 16 mlrd. dolerių turtas, 
yra turtingiausias Kinijos žmogus, 
pirmadienį paskelbė žurnalas „For-
bes". 

Yang Huiyan pirmojoje turtin
giausių Kinijos žmonių sąrašo vietoje 
atsidūrė po to, kai jos tėvo įkurta 
kompanija balandį pradėjo prekybą 
akcijomis Honkongo biržoje. 

Viešumos vengiantis jos tėvas 
Yeung Kwok Keung, kuris, kaip pra
neša Kinijos žiniasklaida, prieš susi
kraudamas turtą dirbo ūkiuose ir sta
tybose, 2005 metais perdavė dukte
riai savo dalį kompanijoje „Country 
Garden Holdings Co". 

Yang Huiyan, kuri taip pat yra 

turtingiausia Azijos moteris, baigė 
Ohio universitetą ir šiais metais ište
kėjo už vieno Kinijos aukšto rango 
pareigūno sūnaus, su kuriuo susipa
žino per pasimatymą su nepažįsta
muoju, rašė „China Daily". 

Kinijoje, kur sparčiai augant eko
nomikai tur tus buvo galima su
sikrauti žaibiškai, Yang Huiyan yra 
viena iš kelių turtuolių, kurie savo 
turtą paveldėjo. 

Šalies ekonomika augo taip greit, 
kad dabar 40 turtingiausių kinų yra 
milijardieriai, jų turtą vertinant JAV 
doleriais. Pernai tokių žmonių buvo 
tik 15, pranešė „Forbes". Dabar visų 
milijardierių turtas vertinamas 120 
mlrd. JAV dolerių ir yra daugiau kaip 
trigubai didesnis nei pernai (38 mlrd. 
dolerių). 

rgZ^gj 

nuotraukos buvo skaitmeniniu būdu 
iškreiptos, kad nesimatytų vyro vei
do, bet specialaus vokiečių policijos 
padalinio kompiuterių ekspertai su
gebėjo atkurt i įtariamojo atvaizdą. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko ragina per 2008 metų pir
mąjį pusmetį parengti naujos redak
cijos konstituciją, pranešė prezidento 
sekretoriato vadovo pavaduotoja, 
valstybės vadovo atstovė Konstituci
niame teisme ir Centrinėje rinkimų 
komisijoje Maryna Stavnijčuk. Da
bartinė Ukrainos konstitucija priim
ta 1996 metais. Pirmosios jos patai
sos įsigaliojo 2006 metų sausio 1 die
ną. Tuo tarpu valstybės sekretoriatas 
rengia įsaką sudaryti nacionalinę 
konstitucinę tarybą, kuriai vadovaus 
Ukrainos prezidentas, pranešė M. 
Stavnijčuk. 

JAV 

NEW YORK 
Populiariausią pasaulyje interne-

to paieškos sistemą valdančios „Go
ogle" akcijų kursas pirmadienį pirmą 
kartą perkopė 600 JAV dolerių kar
telę. Įmonės akcijų kursas per „Go
ogle" 2004 metų rugpjūtį surengtą 
pirminį viešąjį akcijų platinimą 
(IPO), siekė 85 JAV dolerius. Dabar
tiniu kursu „Google" kapitalizacija 
siekia 187 mlrd. JAV dolerių ir virši
ja „vVal-Mart", „Coca-Cola", „Hew-
lett-Packard" ar IBM kapitalizacija. 
Ekspertų vertinimais, JAV interneto 
reklamos rinka šiemet padidės 29 
proc , o iki 2011 metų išaugs du kar
tus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Irako vyriausybė nori, kad priva

ti JAV apsaugos bendrovė „Black-
water" 17-os nuo jos apsaugininkų 
ugnies žuvusių irakiečių šeimoms su
mokėtų po 8 mln. dolerių, antradienį 
pranešė vienas aukštas vyriausybės 
šaltinis. Šaltinis pažymėjo, kad ši su
ma beveik atitinka tas kompensaci
jas, kurias Libijos vyriausybė išmo
kėjo 270 žmonių, 1988 m. žuvusių 
per lėktuvo susprogdinimą virš Ško
tijos, šeimoms. „Norime, kad jie kiek
vienai šeimai sumokėtų po 8 mln. do
lerių", — sakė šaltinis. 

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

Ocea mlMmM 
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Kroviniu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. jT"-^. 

Air Frelght s 
Automobiliu pirkimas bei 
| siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sma/i Packages Trucktoi} 
Smulkiu s untimu siuntmas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje, latvi, oje 
Estijoje, Baltarusijoje oe< U*ra.r.o]e. 

8801 78th Ave Bridgtview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
FQX. I 708-599-9682 U11 800-775-7363 

http://www.atianticexpfesscorp.com
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Spyglio ežeras Dainavoje. Nuotraukos iš albumo „Dainava — 50". 

Bet čia Dainavoj ir yra mažas kaimas 
erąja to žodžio prasme 

Sūneli mielas, 

Sunku patikėti, kad tavo trečia 
vasara jau baigiasi! Tuoj pajusim 
rudenio vėjelius, mūsų dienos bus 
praleistos kambariuose, o ne lau
kuose, prasidės greit žiemos švenčių 
ruoša... O sūneli, per tas lietingas 
rudens dieneles, kai saulė pasijus 
tokia tolima, aš priminsiu tau mūsų 
nerūpestingas vasaros dienas ir mūsų 
savaitę Dainavoje! 

Taigi, sūnau, aš tau visą anks
tyvą vasarą pasakojau apie tokią 
vietelę, kurioje aš pati praleisdavau 
daug laiko būdama mergaitė, pa
auglė, net ir suaugusi moteris, kurio
je aš stovyklavau ir vadovavau, ku
rioje pajutau gyvą Lietuvą Ameriko
je... Bet tau kol kas visa tai ne taip 
įdomu; tau svarbiausia, kad Dainavo
je galėsi žaisti ežero pakrantėj, smė
lyje! 

Pagaliau |sėdame vieną gražų 
rytą i automobilį ir nuvažiuojame visi 
trys - tėtis, tu ir aš - į tą mitinę vietą. 
Puikus rugpjūčio sekmadienis - saulė 
kaitri, o jau Michigan dangus tokio 
mėlynumo, kokio retai tematome 
Čikagoje. Stovyklavietė pažįstama, 
be jokios abejonės, bet kas tai -
„Sendraugiai"? Žinau, kad esame 
laimingi patekę į šią stovyklą, kadan
gi daug norinčių^ negali dalyvauti, 
vietos per maža. Žinau, be abejo, kad 
sendraugiai - tai Ateitininkų Federa
cijos sąjunga ir kad šioj stovykloj iš 
tiesų bus daug Senų Draugų... Iš
skyrus to, kuo ši stovykla skiriasi nuo 
kitų stovyklų Dainavoje, Neringoje ar 
kitur? Ir, galvoju, kaip mūsų šeimai 
pavyks stovyklauti, kai tau dar tik 
dveji metukai ir pora mėnesių - daug 
šeimų atvyko su vyresniais vaikais, 
bet mažiukams, ar savaitės stovykla 
neprailgs? Pamatysime... 

Jau pirmą vakarą sutinkame 
savo bičiulius: tavo bendraamžę Lai
mutę, dvidešimties mėnesių Vintoną 
ir mažą Nidutę, kuriai tik savaitės 
pabaigoj sueis vieneri metukai... 
Nagi, kad tokia šauni kompanija čia 
susirinko, tai iš karto jaučiame, kad 
mums tikrai bus čia ką veikti! Sa

vaites bėgyje pastebiu, kad tėveliai su 
mažais vaikučiais nelabai spėja apsi
lankyti paskaitose, kurios vyksta kas 
rytą, dešimtą valandą, ir atrodo gana 
įdomios. Tačiau mažylių tėveliai ar 
lauke gaudo savo vaikučius (tu, 
Kajau, mėgsti lėkti tekinas per pie
vas!) ar vedasi juos prie Spyglio eže
ro, ar patys ilsisi, kadangi vaikai 
negalėjo užmigti praėjusią naktį, 
todėl nė vienas šeimos narys neišsi
miegojo. Dalyvaujame programoje 
kiek galime, bet svarbiausia mums, 
kad tau, Kajau, būtų gera, įdomu, ir 
kad per vidurdienio karščius ne
praleistum per daug laiko saulėje. 
Savaitės pabaigoje gimsta mintis 
susitikti su mažyliais atskirai progra
mai. Vėliavų aikštėje su mamytėmis 
ir tėveliais, su Nidute ir Vintonu, 
susirenkam ir dainuojam „Du gaide
liai," „Jūrininkas Jonas," „Garnys, 
garnys," ir dar truputį paskaitom 
„Meškiuką rudnosiuką." Man atro
do, Kajau, gerai mums būti kartu su 
šiom šeimom. Čikagoje susitikinėjam, 
taip, bet Dainavoje matomės kasdien, 
ir tikrai užsimezga ryšys tarp mūsų 
šeimų. Man gera, kad šie žmonės, 
kuriuos aš gerbiu, jau ir tave pažįsta, 
ir kad tau su jais smagu. Tavo tėtis ir 
aš vedame dramos užsiėmimus vyres
niems vaikams, taigi tu, Kajuli, kiek
vieną dieną su ponia Aida, ponu 
Audrium ir Nidute, taip pat su ponia 
Elenute, ponu Friuku ir Vintonu 
nueinate prie Spyglio ežero, pralei
džiate linksmas valandėles vandenė
lyje ir saulutėj. Galvojau, gal tu ne
norėsi eiti be mamos, be tėtės, bet 
daraisi savarankiškas - kai matai 
savo bičiulius, tai ir leki mautis mau
dymosi kelnaites. 

Tu dar per jaunas tai suprasti, 
Kajau, bet, man rodos, ši stovykla 
ypatinga, kadangi įvairios kartos taip 
glaudžiai bendrauja. Pirmas vakaras 
- tai laužas, ir Šeimos sukuria vaidi
nimėlius, kuriuose vaidina kartu mo
čiutės ir anūkai, tetos, dėdės, broliai, 
seserys. Kitais vakarais taškų žaidi
mai, kitokie pasirodymai, kūrybingos 
užduotys. Ir beveik visuomet visi kar
tu praleidžia laiką: jauni, vidutinio 

amžiaus, vyresni... Amerikoje popu
liarus posakis skamba maždaug 
šitaip: „Užauginti vaikus reikalingas 
visas kaimas („It takes a yillage"). 
Kurgi tu rasi tikra kaimą Čikagoje, 
jos priemiesčiuose? Tiksliau, kaip 
pasijausti dalimi kaimo, kai viskas 
taip greitai keičiasi šiais laikais šioj 
šaly? Bet čia Dainavoj ir yra mažas 
kaimas, gerąja to žodžio prasme. Štai 
mano buvusių vadovų vaikai taps 
mano sūnelio vadovais, arba vaiku
čiai, kuriems aš kadaise vadovavau, 
jau yra jauni vyrai, moterys, ir moko 
mano sūnų dainuoti ar mesti ka
muolį. Vieni sensta, kiti gimsta, ir 
bendraujame su žmonėmis visais 
gyvenimo etapais, semiamės patirties 
iš vyresnių, džiaugiamės ir didžiuo
jamės jaunesniais; mano manymu, 
šiais laikais ir ypač Amerikoje tai yra 
didžiulė dovana. Tu dar to negali 
įvertinti, Kajau, bet man širdžiai ge
ra, kad tau jau yra vieta šiame ma
žame pasaulio kampelyje. 

Vieną naktį išeinu pasivaikščioti; 
tu pagaliau užmigai, tėtis taip pat, o 
aš noriu pasižiūrėti į žvaigždes. 
Pasakiška naktis — juodas kaip ak
somas dangus, jame mirksi ryškios 
žvaigždės. Tokią naktį norisi filoso
fuoti, permąstyti savo gyvenimą... 
Kodėl aš čia grįžtu į Dainavą? Nors 
čia susirinko seni draugai, bet mano 
jaunystes pačių artimiausių draugų 
tarp jų nėra. Kai kurie iš tų draugų 
dar man artimi, su kitais jau seniai 
praradau ryšį. Šiuo metu pasiilgau jų 
visų. Ar tų laikų, tų moksleivių dienų 
svajonės išsipildė jiems? O man? Ar 
aš iŠ vis esu tas pats žmogus, koks 

tada buvau, prieš penkiolika, 
dvidešimt, dvidešimt penkerius 
metus? Tokie klausimai kyla vaikš
čiojant ramioj, stebuklingoj Dainavoj 
nakties metu. Atsakymų nėra, žino
ma, tik dar daugiau įdomių, susi
pynusių minčių ir prisiminimų. 
Vaikščioju po šiuo atviru Michigan 
dangum ir žinau, kad visa tai, kas čia 
įvyko prieš daugelį metų, dar yra 
manyje, nepaisant į tai, kad kai kurie 
žmonės išėjo iš mano gyvenimo, kad 
kai kurios svajonės neišsipildė. Betgi 
atsirado mano gyvenime tokių nuos
tabių dalykų, apie kuriuos niekad 
nesvajojau - kaip tu, Kajau! Supran
tu tuo momentu, kaip svarbu yra pil
nai gyventi tą gyvenimą, kuris mums 
yra duotas. Kartais apie tai savo kas
dienybėje užmirštu. Nuo tavo gimi
mo, sūnau, dažniau prisimenu, kokia 
didelė dovana yra gyvenimas. Ir 
Dainavoje esu su tavimi, Kajau, 
kadangi noriu, kad ir tau būtų vieta, 
kur tu galėtum svajoti, išbandyti 
save, susirasti žmonių, kurie tave vi
sam gyvenimui įtakos, pajusti Visa
galio esmę gamtoje. Noriu, kad čia 
atrastum ne vien lietuvybę, nors ir 
tai svarbu. Tikiuosi, kad būdamas 
Dainavoj, po truputį rasi kelią į save. 

Kajau, priešpaskutinę dieną tu 
man sakai, kad jau nori grįžti namo. 
Sakau tau, dar pakentėk dienelę, 
sūnau. Tada atsisveikinsime su vi
sais, įsėsim į mašinėlę ir grįšim į Či
kagą. O jau kitais metais, Kajau, kai 
čia grįšim, tu iš tiesų būsi visų Senas 
Draugas... 

Tavo Mama 
(Audrė Budrytė-Nakienė) 
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INDIJfi PRIEŠ 20 METŲ 
AUKSAS VFTKUS 

Nr. 7 
c , ; : 

Bombay įsikūręs vienoje iš dides
niųjų Indijos provincijų — Maha-
rashtra . Jo pakrantes plauna šilti 
Arabijos jūros vandenys, o rytuose 
dunkso nemaži Gha t kalnai. Tai 
miestas ir svarbiausias Indijos uos
tas, kur temperatūra pernelyg nesvy
ruoja, daugiausia t a rp 20—30° C 
žiemą ir vasarą, o drėgmė beveik kas
dien siekia 90 proc. Tai pats svar
biausias Indijos pramonės, t rans
porto, finansų ir prekybos centras su 
daugiau kaip 13 mln. gyventojų, 
kurių dauguma (69 proc.) yra hindu, 
14 proc. — musulmonai, o kiti — 
krikščionys, budistai ir kitokie. Čia 
bando apsigyventi indai iš visų In
dijos provincijų, ieškodami darbo ar 
kitokio pragyvenimo šaltinio šitame 
energija pulsuojančiame metropolyje. 
Mieste daug valstybinių įstaigų, uni
versitetų ir turt ingų indų rezidenci
jų. Netrūksta nė fabrikų. 

Savotiška yra ir miesto istorija. 
Prieš kokius 600 metų tai buvo ma
žas žvejų kaimelis, iš tikrųjų tik sala, 
kuri ilgainiui buvo sujungta su že
mynu. 1934 m. Gujarat provincijos 
sultonas Bahadur padovanojo šią salą 
Portugalijos karaliui. Kai 1661 m. 
Portugalijos karaliaus sesuo Cathe-
rine Braganza tekėjo už Anglijos ka
raliaus Charles II, Bombay miestas 
buvo atiduotas anglams kaip vestuvi
nis jaunosios krait is . Karalius tos 
dovanos nevertino ir jam dovanotą 
žemę jis pardavė už 10 angį. svarų. 

Bombay savo pirmykštį vardą 
gavo iš portugalų, kurie tą vietovę ne 
be pagrindo pavadino Bom Bahia 
(Gera įlanka), kurį anglai iškreipė į 
Bombay. Ir tik 1995 m. Indijos val
džia nutarė miestą pavadinti Mum-
bai, pagal indų deivę Mumba, kuri 
buvo žinoma ir Parvati vardu. Mies
tas didžiuojasi ir tuo, kad čia gimė 
Nobelio l i tera tūros premiją gavęs 
anglų rašytojas Rudyard Kipling 
(1865—1936), parašęs daug jaunimą 
žavėjusių nuotykių knygų. 

Apie 150 mylių į pietus nuo Bom
bay buvo pirmas portugalų prekybos 
Indijoje postas Goa. Jį įkūręs Vasco 
de Gama 1497 m., sėkmingai ir grei
ta i nukonkuravęs arabų pirklius, 
grįžo į Lisbon milijonieriumi. Po jo 
sekė kitas por tugalas keliautojas 
Alfonso Albuquerque, kuris Goa pas
ta tė daug portugališko stiliaus pasta
tų. Čia apaštalavo ir šventasis Fran
cis of Assisi, atvertęs daug vietinių į 
krikščionybę. Indijai 1947 m. gavus 
nepriklausomybę, portugalai savo 

Goa teritorijos nenorėjo atiduoti, tik 
1961 m. Indija atsiėmė Goa teritoriją 
jėga. 

Nusileidę Bombay oro uoste vėly
vą naktį, daug miesto ir nepama
tėme. Jei būtume į Bombay atplaukę 
laivu, būtume pamatę masyvius gar
siuosius „Gateway to India" vartus, 
kuriuos pamatėme tik kitą dieną. Tai 
pagrindinė Bombay įžymybė, pas
tatyta iš vietinio geltono bazalto 
akmens, gražiai suderintos hindu ir 
islamo architektūros. Jie buvo pas
tatyti 1911 m. prisiminti Anglijos ka
raliaus George V ir karalienės Mary 
apsilankymą mieste. Ta pačia proga 
karalius perkėlė krašto sostinę iš 
Calcutta i Delhi. Priešais vartus stovi 
raitelio figūra, vaizduojanti Shivaji 
imperatorių, kuris pagarsėjo savo 
kovomis prieš paskutinį Muhgal im
peratorių Aurangzeb. 

Bombay yra išsidėstęs prie pus
mėnulio formos įlankos, kurią galima 
apvažiuoti gražiu Marine Drive bul
varu. Juo važiavome paskutinę naktį 
ir įsitikinome, kad jūros pakrantės 
šviesų žiedas tikrai atrodo kaip bran
gusis Anglijos karalienės perlų vėri
nys. 

Labai įspūdingas didelis Prince 
of Wales muziejus, kuriame nemaža 
dalis meno kolekcijų buvo paaukota 
garsaus Parsi genties geradario Sir 
Ratan Tata. Parsi yra nedidelė grupė 
žmonių, kurie, norėdami išvengti 
religinių persekiojimų, prieš daug 
metų pabėgo iš buvusios Persijos ir 
buvo indų imperatorių mielai priimti 
Indijoje. Jų iš viso tėra apie 100,000, 
jie yra pranašo Zaratustra religijos, 
kuri buvo pradėta apie 2000 metų 
prieš Kristų palikuonys. 

Mieste ypač daug XIX amžiuje 
anglų statytų pastatų ir paminklų, 
kuriuos indai rūpestingai prižiūri ir 
saugo, gal dėl to, kad daugumai jų bū
dinga ne anglų, bet tipiška indų arba 
islamo kultūros išvaizda. Pravažia
vom ir pro žvejų pakrantę, kur šimtai 
vietinių indų moterų ateina pirkti 
šviežių, tik ką pagautų žuvų. Jų 
spalvingi ir ilgi „sąri" rūbai, kuriais 
jos apsisiaučia nenaudodamos nei 
sagų, nei smeigtukų, apdengia visą jų 
liekną, bet raumeningą kūną. Vie
nam „sąri" esą reikia devynių jardų 
medžiagos, pats rūbas užbaigiamas 
šiauštis medžiagą skoningai pra-
kišant tarp kojų. Sako, kad „sąri" yra 
praktiškesnis rūbas negu kulotės 
(plačios moteriškos kelnės). 

Bus daugiau. 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagysl ių 
l igos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo i r skausmo 
l igos 

Dantų gydyto ja i 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERM DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chi ru rga i 

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

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

630-941-2609 

Dainininkės 
Jurgos Šeduikytės 

koncertas Įvyks 
spalio 26 d. 7 vaL v. 

Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

Rengia JAV LB KraSto vaidyba ir 
Amerikos lietuvių jaunimo sąjunga 

'J93K 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
lNTERNETUwww.wcevl450.com 

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 

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 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Taj MahaI 

ĮVAIRUS 

* 66 m. moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo su gyvenimu lietuvių šeimoje. Patirtis, 
rekomendacijos. Tel. 708-423-2875. 
* Moteris ieško kelioms valandoms darbo. 
Tel. 708-220-3202. 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su 
grįžimu namo arba nepilną laiką piet
vakariniuose ar pietiniuose raj. Patirtis, 
legalūs dokumentai, vairuoja. Tel. 630-312-
8455. 

* Moteris ieško kambariokės gyventi Lin-
kolnwood Park, prie ežero. Tel. 773-330-
0092 arba 773-334-8119. 

* Atiduodu vienerių metų vilkšunę kalytę. 
Tel. 708-633-6612. 

Skelbimu skyriaus 
tel. 1-773-S85-9500 

http://www.illinoispain.com
http://lNTERNETUwww.wcevl450.com
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV 
VALDYBOS PIRMININKĖS R. NARUŠIENĖS 
PRANEŠIMAS JAV LB XVIII TARYBOS 

ANTROJE SESIJOJE 
. . . . j : ; . : : : ' " : '&?'•;•'.••••••"• 

Valdovų r ū m u p a r a m o s komi te to 
ve ik la 

Valdovų rūmų paramos komite
tas JAV buvo sukurtas prie JAV LB 
Krašto valdybos 2003 metais. Tai jau 
ketvirtas komiteto pranešimas Ta
rybai. 

Komitetas siekia informuoti ir 
supažindinti JAV gyvenančius lietu
vius su Valdovų rūmų istorija ir at
statymo svarba, telkti lėšas ir siekti, 
kad Valdovų rūmai veiktų kaip svar
bus Lietuvos tautos valstybingumo 
centras, kuriame būtų reikšmingai 
pristatyta JAV LB bei JAV lietuviai. 

Visus metus komitetas garsino ir 
supažindino JAV gyvenančius lietu
vius su Valdovų rūmais kaip svarbiu 
Lietuvos valstybingumo paveldu. 
Mūsų spauda — dienraštis „Drau
gas" ir savaitraštis „Amerikos lietu-. 
vis" — maloniai priėmė ir išspausdi
no visus mūsų komiteto bei Lietuvos 
Valdovų rūmų paramos fondo pateik
tus straipsnius, pranešimus, garsi
nančius Valdovų rūmus. Esame dė
kingi mūsų komiteto spaudos at
stovei Vaivai Ragauskaitei už visas 
jos pastangas. 

I e škoma ve r tyb ių 

Šiuo metu Lietuvoje prasidėjo 
interjerų bei ekspozicijų darbai. Da
bar kyla klausimas, kaip iš svetimų 
kraštų susigrąžinsime istorines 
Lietuvos vertybes. Yra teigiama, kad 
mes realiai net nežinome, ką esame 
praradę. Todėl reikia ieškoti mūsų 
vertybių. Yra atvirai išsakoma nuo
monė, kad valstybė neturi jokios stra
tegijos atgauti prarastas vertybes. 
Štai mūsų komiteto narė Violeta Rut
kauskienė pradėjo ieškoti tautos ver
tybių kitų kraštų muziejuose, knygo
se, žurnaluose. Per metus ji yra pa
rašiusi 9 straipsnius šia ir panašiomis 
temomis. Šie straipsniai sukėlė dis
kusijas ir atkreipė žmonių dėmesį. 

Komiteto pirmininkė dalyvavo 
Valdovų rūmų paramos fondo valdy
bos posėdžiuose, vykusiuose 2006 m. 
gruodžio, 2007 m. balandžio ir rug
pjūčio mėnesiais. Kultūros ministeri
jos Valdovų rūmų atkūrimo ir paskir
ties klausimų komisijos, kurios narė 
ji yra, posėdžiuose 2007 m. balandžio 
24 d. ir rugpjūčio 23 d. bei susitikime 
su Prezidentais V Adamkumi ir A. 
Brazausku bei Valdovų rūmų para
mos fondo pirmininku A. Vepšiu ir E. 
Kulikausku supažindinant Preziden
tą V Adamkų su Valdovų rūmų staty
bos bei įrengimo darbų progresu ir 
ateities planais. 

Lie tuvos va l s tyb ingumo 
p a r o d a 

Šią vasarą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės bei Pasaulio lietuvių 

jaunimo sąjungos kraštų pirmininkų 
suvažiavime Lietuvoje buvo priimta 
pirmininkų rekomendacija raginti 
Lietuvos sostinėje Vilniuje atkuria
muose Valdovų rūmuose įkurti Lie
tuvos valstybingumą simbolizuojan
čią parodą, kuri Valdovų rūmus pris
tatytų ne tik kaip Lietuvos valdovų 
rezidenciją, bet taip pat išryškintų 
nueitą Lietuvos valstybingumo kelią. 

Dabartiniuose planuose nėra nu
matytos menės užsienio lietuviams, 
nei valstybingumo menės. Valsty
bingumas, atrodo, atsispindės tik per 
Valdovų rūmų prizmę, t. y. tik tiek, 
kiek tai bus susiję su pačiais rūmais. 
Lietuvos dailės muziejaus vadovau
jamo kolektyvo vedėjas dr. Dolinskas, 
atsakingas už interjerų ir ekspozicijų 
darbus, šitaip sakė: „Taigi, lietuvių 
išeivijos nuo seniausių laikų (pvz., be
laisvių išsivarymo kryžiaus žygių me
tu) tema bus atspindėta tam tikrose 
chronologinėse dalyse, Valdovų rūmų 
raidos kontekste. Kompiuteriniuose 
terminaluose pagal paieškos funkciją 
galima bus išskirti visą išeivijos temą 
ir susipažinti su ja visa visos Lietuvos 
istorijos nuo seniausių laikų kontek
ste." Yra galvojama, kad jei mūsų 
istoriją galima matyti Nacionalinia
me muziejuje, nėra ko ją kartoti Val
dovų rūmuose. Ar pasiseks pakeisti 
tokį įsitikinimą, šiandien yra sunku 
pasakyti, bet tikiu, kad su laiku Lie
tuva supras valstybingumo atspin
dėjimo Valdovų rūmuose prasmę. Vie
naip ar kitaip raginame JAV LB su
kurti savo vėliavą, kuri bus rodoma 
Valdovų rūmuose. 

Atstatomi Valdovų rūmai Vilniuje. 

Telkiamos l ė šos i r p a r a m a 

Lėšų telkimas yra vienas iš svar
biausių mūsų komiteto uždavinių. 
Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. 
birželio 29 d. per mūsų komitetą Val
dovų rūmams buvo paaukota 
51,612.94 JAV dol. 2007 m. birželio 
mėnesio gale ižde buvo 188,636.50 
dol., šio mėnesio gale numatoma ižde 
jau turėti per 380,000 dol., nes parda
vėme Onos White nekilnojamą tur tą 
Florida. Visos lėšos, paaukotos Val
dovų rūmų paramos komitetui JAV, 
yra laikomos JAV sąskaitose. 

Pagal sutartį su Lietuvos kul
tūros ministerija, visi Valdovų rūmų 
paramos fondui žinomi rėmėjai bus 
įrašyti ir saugomi Valdovų rūmų 
rėmėjų sąrašuose. Visi rėmėjai, kurie 
rūmų atkūrimui paaukos 1,000 Lt ir 
daugiau, bus įvardinti garbės lentoje. 
Lietuvoje veikiantis Valdovų rūmų 
paramos fondas suteikia rėmėjams 
vardus ir diplomus: Statytojas — 
1,000 Lt - 9,999 Lt; Garbės Statyto
jas - 10,000 Lt - 99,999 Lt ir Didysis 
Statytojas — 100,000 Lt ir daugiau. 
Visų aukotojų sąrašus galite rast i 
Lietuvos Valdovų rūmų paramos fon
do tinklalapyje adresu: www.lvr. l t . 

Dabar Valdovų rūmus jau galima 
remti ne tik skiriant paramą bendrai, 
bet ir skiriant ją konkretiems objek
tams bei paremiant gaminiais, daik
tais ir produkcija. Rėmėjai gali aukoti 
Valdovų rūmams reikalingoms meno 
vertybėms įsigyti: gobelenams, tapy
bai, žvakidėms, spintoms, kasapan-

kams, veidrodžiams, suolams, lėkš
tėms, kėdėms, koklių krosnims, židi
niams, langams, rūmų vartams. 

Valdovų r ū m ų p a s k i r t i s 

Valdovų rūmai t a rnaus kaip 
kultūros ir švietimo centras, valsty
bingumo muziejus ir turizmo traukos 
centras. Rūmai suteiks erdves repre
zentaciniams ir visuomeniniams ren
giniams. Daugiafunkcinę paskirtį su
darys: nuolatinės ekspozicijos (pietų 
ir rytų korpusai), keičiamosios eks
pozicijos (vakarų korpusas), teatrai, 
koncertų, kultūrinių renginių salė 
(rytų korpuso 3 aukštas), suvenyrų 
parduotuvės, auditorijos, rūbinės, 
restoranas (terminale po kiemu) ir 
uždaras kiemas vasaros renginiams. 
Yra numatoma, kad iki metų pabai
gos bus baigta didžiuma išorinių dar
bų. Šių rūmų atidarymas bus 2009 m. 
liepos 6 d. — Valstybės, Mindaugo ka
rūnavimo dieną. 

Lauksime Jūsų visų aukų ir pa
rėmimo. 

* * * 

JAV lietuviai Valdovų rūmų 
a t s ta tymui bei įrengimui galima 
aukoti per Valdovų rūmų paramos 
komitetą JAV Čekius rašyti: Lith. 
Amer. Comm. Valdovų rūmai ir siusti 
adresu: Valdovų rūmai , 5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636-
1039. Visos aukos Valdovų rūmams 
yra nurašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių. 

Valdovų rūmų vidus. 

http://www.lvr.lt
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A t A 
JULIUS LEVANAS 

Mirė 2007 m. spalio 8 d. Lemont Center, sulaukęs 82 metų. 
Gyveno Plainfield, anksčiau Brighton Park, IL. 
Gimė Pasvalyje, Lietuvoje. 
1950 m. atvyko į JAV, tarnavo Amerikos armijoje, dalyvavo Ko

rėjos kare, Amerikos legionierių Don Varno poste # 986. 
Nuliūdę liko: žmona Valė Tekorytė, su kuria išgyveno 55 metus; 

vaikai Laima su Paul Radous, Irene su Shane Boyle ir Bruno su 
žmona Kristy; anūkai Phillip, Laura, Sean, Eric, Danielle ir Emilee; 
sesuo Genutė Pečiulienė Lietuvoje, dukterėčia Margarita su vyru 
Romu Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 
v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 
W), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 12 d. Iš laidojimo namų 
8:45 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, 44th & California Ave., Chicago, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Julius 

v 

bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410 arba 
www. palosgaidasfh.com 

Mūsų uolaus nario žmonai 
A t A 

VLADAI PARGAUSKIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ALFON
SUI, dukroms ir jų šeimoms, visiems giminėms ir 
artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
v 

sąjunga — Čikagos skyriaus valdyba 

Margumynai 
. i , . . • — . 

Panevėžyje atidengiamas paminklas 
režisieriui J. Miltiniui 

Panevėžyje spalio 9 d. buvo ati
dengtas režisieriui Juozui Miltiniui 
skirtas paminklas. 

Laisvės aikštėje iškilusio skulpto
riaus Remigijaus Midvikio sukurto 
paminklo atidengimas žymi mieste 
prasidėjusio Baltijos valstybių teatrų 
festivalio pradžią. 

Paminklą žymiam režisieriui 
Panevėžyje atidengti ketinta dar 
prieš mėnesį, minint režisieriaus 
100-ąsias gimimo metines, tačiau dėl 
užsitęsusio teismų maratono to pa
daryti nebespėta. 

Ginčai prasidėjo tuomet, kai 
skulptorius Juozas Slivinskas ap
skundė Panevėžio miesto savivaldy
bės skelbtą konkursą paminklui su
kurti. Jo įsitikinimu, vienam iš pa
minklo kūrėjų - R. Midvikiui - pa
darė svarbią išimtį. J. Slivinskas įro
dinėjo, kad jo kolega R. Midvikis per 
antrą konkurso etapą neleistinai 
pakeitė savo pirmojo paminklo J. 
Miltiniui variantą. J. Slivinsko tei
gimu, pertvarkytas R. Midvikio dar
bas tapo nepanašus į pirmąjį variantą 

ir buvo išrinktas geriausiu. Tokį savi
valdybės sprendimą J. Slivinskas 
apskundė teismui. 

Rengdamasi 100-osioms J. Milti
nio gimimo metinėms, savivaldybė 
paminklo projektų konkursą paskel
bė 2005 metais. Salia J. Miltinio 
dramos teatro numatytam pastatyti 
paminklui savivaldybė skyrė 100 
tūkst. litų. 

BNS 

SSKgSgĮĮSCTaiiįlM^^ 

A t A 
JADVYGA JANUŠIENĖ 

Mirė 2007 m. rugsėjo 28 d. St. Ann's Home, Grand Rapids, 
MI. 

Gimė 1921 m. kovo 22 d. Jegorjevsk, Rusijoje, o 1951 m. ba
landžio mėn. atvyko į Grand Rapids su vyru ir dukrele. 

Nuliūdę liko: duktė Danguolė su vyru Steven Mazurek, gyve
nantys Lake Barrington, IL. 

Velionė buvo S. S. Peter & Paul katalikų bažnyčios ir Ame
rikos Lietuvių Romos katalikių moterų susivienijimo narė bei 
aktyvi Grand Rapids Lietuvių Bendruomenės narė. 

A.a. Jadvyga buvo žmona a.a. Petro, mirusio 1956 m. birželio 
15 d. 

Sv. Mišios už velionę buvo aukojamos spalio 3 d. S. S. Peter & 
Paul katalikų bažnyčioje. 

A. a. Jadvyga buvo palaidota S. S. Peter & Paul kapinėse, 
Grand Rapids, MI. 

Nuliūdę artimieji 

A t A 
IRENAI REGIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą jos vyrui ALGIUI, 
sūnums ALGIUI, LINUI ir AUDRIUI, sesutei ELY
TEI BANDŽIULIENEI su vyru IGNU ir visiems 
artimiesiems. 

Ilsėkis, Irute, Aukščiausiojo meilės šilumoje. 

Vita Baleišytė 
Alfonsas Baleišis 

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

Vajus tęsis visą spalio mėnesĮ. 

%m 
vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

• Š v č . 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 (Y Če
paitienė). 

• 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. Šv. 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. 

• Fi lmas apie žmones su negal ia 
Lietuvoje „Su viltimi į ateitį" bus 
rodomas spalio 21 d. 12:30 v. p. p. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Savo patirtimi ir įspūdžiais iš darbo 
Lietuvoje su mokytojais bei žmonė
mis su negalia dalinsis Vitas Unde-
rys, atvykstantis iš Detroit, Michi-
gan, specialiosios pedagogikos moky
tojas, daug vasarų praleidęs Lietu
voje ir gerai pažįstantis jų gyvenimą. 

• S p a l i o 21 d., s e k m a d i e n i . 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia į „Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylių 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. 

• S p a l i o 26 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 7:30 vai. v. vyks Re
ginos Benson (Colorado) tekstilės darbų 
parodos „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 Unksmins „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). 

• L a p k r i č i o 4 d., s ekmadien i . 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". Malo
niai kviečiame visus atvykti į litera
tūrinę popietę. 

• K v i e č i a m e visus j lapkričio 4 
d., sekmadienį, 1 v. p. p. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje vyksiantį 
sakralinės muzikos koncertą, ku
riame bus atliekama Gabriel Foure 
„Reąuiem". Arfa gros Kari Gardner. 
Dalyvaus solistai, instrumentalistai 
ir choras. Vargonininkė Solveiga 
Palionienė. 

•Lapkr ič io 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. 

•Lapkr ič io 25 d. 1 vai. p . p. PLC 
Fondo salėje vyks pianistės Frances 
Kavaliauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Ruošia JAV LB Lemonto 
apylinkė. Surinktos lėšos bus skiria
mos Pasaulio lietuvių centrui. 

• 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. 
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IŠARTIIRTOU... 

• U n i o n P i e r Lietuvių k lubo 
metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio 27 d., 6:30 v. v. 
(Michigan laiku). Po susirinkimo 
vyks „Oktoberfest" - bus muzika, 
užkandžiai, baras. Kviečiame visus 
draugijos narius ir draugus gausiai 
dalyvauti. Dėl smulkesnės informaci
jos prašome skambinti tel.: 269-469-
3298. 

• L B Hartford apylinkės metinis 
pokylis rengiamas lapkričio 10 d., 
šeštadienį. Vakaras įvyks Šv. Trejybės 
parapijos salėje. Programoje: tautinių 
šokių grupė „Berželis", vadovaujama 
D. Dzikienės, bei liaudies dainų 
vienetas „Sodžius", vadovaujamas R. 
Jalinskienės. Prieš programą - pie
tūs, po programos - šokiai, grojant S. 
Telsinskui. Informacija ir stalų 
užsakymas tel. 860-657-9067. LB 
Hartford apylinkės valdyba, vadovau
jama V Kogelio, kviečia visus apsi
lankyti ir linksmai praleisti vakarą 
su draugais. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 775-585-9500 

A. Gricius, gyvenantis Los Angeles, CA, parėmė „Draugo' 
dol. auka. Esame labai dėkingi už Jūsų gerumą. 

leidybą 50 

Dr. Jonas ir Janina Šalnos, atsidėkodami, kaip patys rašo, „už Šiekštų 
skulptūrų parodos, įvykusios rugsėjo 16 d., pranešimus ir pagarsinimus", at
siuntė mums 500 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad tokia dosnia auka prisi
dėjote prie „Draugo" leidybos. 

Marius Prapuolenis, gyvenantis Chicago, IL, paaukojo „Draugui" 100 
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnumą. 

Pranas Jurkus parėmė „Draugo" leidybą dosnia 100 dol. auka. Esame 
labai nuoširdžiai Jums dėkingi. 

Cock Cūunr> .žcininKe V.zr.ž Pappas ;:e;ke Reginai Sau'is garbes 
raštą, kuriuo už lietuvių kaidcs mokymą bei skleidimą moksleiviams 
pagerbta Lemont Maironio lituanistinė mokykla. Čikagoje surengtame 
priėmime Pappas pagerbė daugeli mokyklų, kurios moko 28 etninių 
Čikagos bendruomenių vaikus. Tokios mokyklos, Pappas teigimu 
„pagerbia savo kilmę ir yra bendruomenės bei visos visuomenės 
žmogiškojo turtingumo šaltinis". Pappas pridūrė, kad „vaikas, gerai 
išmokęs užsienio kalbą, turi neįkainojamą iranki savo ateičiai". 

Nuotraukoje iš kairės: Pat Michaiski, etninių reikalų asistentė, 
Kenneth Gunn, Deputy Commissioner of Human Relations of the City of 
Chicago, Regina Saulis bei Maria Pappas. Teresei J. Potasiak nuotr. 

Sveikiname „Draugo" loterijos laimėtojus: 
100 dol. - Dalia ir Jurgis Anysai, bil. numeris 15155 
150 dol. - Dalia ir Jurgis Anysai, bil. numeris 15147 
200 dol. -Teofilė Degutis, Richmond Hts, OH, bil. numeris 32310 
250 dol. - Irena Ulpaitė, S. Boston, MA, bil. numeris 03057 
300 dol. - V. ir A. Maurutis, Kirtland, OH, bil. numeris 32424 
500 dol. - Irene Alksninis, Ashford, CT, bil. numeris 19655. 

Nuoširdžiai dėkojame Daliai ir Jurgiui Anysams, paaukojusiems 
savo laimėjimą ,,Draugui". 

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

seselių vienuolyne sekmadienį, 
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. 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federai Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

