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Lietuviai Airijoje: kvieskite mus 
ne žodžiais, o darbais 

Airijoje neseniai vyko Lietuvių dienos. 

Vilnius, spalio 11 d. (Alfa.lt) — 
Airijos Lietuvių Bendruomenė (ALB) 
teigia sulaukianti ypatingo dėmesio 
iš Lietuvos tik švenčių progomis, o 
Lietuvos emigracijos politiką vertina 
neigiamai. „Kiekviena proga susiti-

Eltos nuotr. 

kus mus kviečia grįžti namo, bet, ma
nau, kviesti reikėtų jau nebe žo
džiais, o darbais. Dabar atrodo, kad 
Lietuvos emigracijos politika iki šiol 
tebuvo tik neigiamos informacijos 
apie mus, išvykusius, sklaida, 

siekiant parodyti, kaip mums yra 
blogai tam, kad likusieji nepasiryžtų 
emigruoti", - teigė ALB pirmininkė 
Jurga Vidugirienė. 

ALB pirmininkė pabrėžia, kad 
Airijos lietuviai jaučiasi niekinami 
žiniasklaidoje, ir tai sudaro jiems 
kliūčių mastant apie grįžimą namo. 

„Vis pastebime, kad Lietuvos ži
niasklaidoje dirbtinai kuriama trin
tis tarp išvykusiųjų ir likusių Lietu
voje. Kartais pastebime tendencingų 
straipsnių ir laidų. Tai labai skaudu. 
Padėkite mums, o ne sakykite, kaip 
mums čia blogai, ir nekurkite 
straipsnių, kuriuose rašoma, kaip 
mums nepasisekė, neieškokite nege
rų istorijų. Jų jau užtenka. Yra ir 
labai daug nusisekusių gyvenimų 
čia, o rodomi tik nevykėliai", - pasa
kojo J. Vidugirienė. 

Anot jos, nesėkmingų istorijų 
viešinimas jau tapo Lietuvos emi
gracijos politika. 

„Tokiu būdu stabdyti žmones 
nuo emigracijos Nukelta j 6 psl. 

Kitais metais PLC bus 2 0 metų 
Kęstutis Įečius 

2008-ais metais Pasaulio Lietu
vių centras (PLC) švęs savo 20-tąjį 
gimtadienį. Kas yra PLC? Tai pelno 
nesiekianti pavienių narių ir organi
zacijų korporacija. Centras veikia pa
gal JAV federalinės valdžios (IRS co-
de 501(c)(3)) ir Illinois valstijos ne
pelno siekiančių organizacijų nuosta
tus ir taisykles. Ne visiems tai su

prantama ar priimtina. 
Centras buvo įsteigtas lietuvybei 

išlaikyti. J is susikūrė patalpas ir 
aikštes, skirtas lituanistinėms mo
kykloms, krikščioniškoms apeigoms, 
jaunimo organizacijoms, tautinių šo
kių ir kitiems kultūriniams viene
tams, vyresnio amžiaus asmenims, 
sportui, sporto klubams, bet ne indi
vidams, siekiantiems asmeninio pel
no iš Centro pajamų. Centre veikia 

dovanų krautuvėlė ir Lietuvių dailės 
muziejus. Jame patalpas nuomuoja 
lietuvių ir amerikiečių organizacijos. 
Centro virtuvę nuomoja „Bravo". 
Pokyliams yra skirtos trys salės, 
sportui — dvi vidaus aikštės, kurios 
nuomojamos visiems. Futbolo aikštės 
taip pat nuomojamos visiems. Vi
siems nuomos sąlygos ir taisyklės yra 
vienodos. Išskyrus retus atvejus, nie
kas nesiskundžia. Nukelta j 4 psl. 

Šiame Lenkų antausis lietuviams 
• 

• Sporto apžvalga. Futbolas. 
Krepšinis. Beisbolas. 
Įvairūs sporto pranešimai 
(p. 2, 8, 11) 
•Žemaičių kerštas (p. 3) 
•Kitais metais Pasaulio 
lietuvių centrui bus 30 
metų (p. 1, 4-5) 
•Buvęs „Draugo" spec. 
korespondentas dr. R. 
Gaška atšventė 75-ąjį 
jubiliejų (p. 5) 
•Indija prieš 20 metų (9) 
(p. 9) 
•Nemarūs atsiminimai 
(p. 10) 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.45 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) — 
Skambios kalbos apie strateginę 
partnerystę tarp Lenkijos ir Lietu
vos, gal net simbolinį Žečpospolitos 
atkūrimą, bendrą energetinį ir poli
tinį frontą prieš Rusiją dūžta į šipu
lius. 

Varšuvos ir Vilniaus medaus mė
nuo baigėsi, o abiejų šalių santykius 
ištikusi krizė toliau gilėja. Lenkai 
tėškė skambų antausį lietuviams. 

Taip be rezultatų pasibaigusias 
derybas dėl elektros tilto iš Lietuvos 
per Lenkiją į Vakarų Europą apibū
dina dienraštis „Lietuvos rytas". 

Per naktį į antradienį ir trečia
dienį visą dieną vykusias derybas 
Lietuvos politikai ir diplomatai 
karštligiškai stengėsi, kad ši svarbi 
sutart is būtų pasirašyta Vilniuje 
vykstančios energetinio saugumo 
konferencijos metu. Tikėtasi, kad ji 
taps vienu pagrindinių šio forumo re
zultatų. 

Konferencijoje ieškoma būdų, 
kaip ištrūkti iš energetinės priklau-

Lech Kaczynski. 
Eltos nuotr. 

somybės nuo Rusijos žaliavų. 
Tačiau įtikinti lenkų nepavyko. 

Oficiali versija — nesuspėta parengti 
visų reikiamų dokumentų. Abi pusės 
pasikeitė pažadais šiuos dokumentus 
parengti ir sutartį pasirašyti dar iki 
šio mėnesio pabaigos. 

Tačiau abejonių, kad tai pavyks 
padaryti, vis daugėja, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Politinis aukščiausių Lenkijos 
pareigūnų Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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Kiekvieną šeštadienį -r 
priedas Kultūra. 

V. Adamkų 
įžeidęs vyras — 
kaltas 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) — 
Kauno miesto apylinkės teismas pri
pažino kauniet į Vytautą Stanai t į 
kaltu dėl bandymo įžeisti prezidentą 
Valdą Adamkų. 

Įžeidžiančiomis eilėmis su ne
priklausomybės diena prezidentą 
„sveikinusiam" vyrui ketvirtadienį 
paskelbtu nuosprendžiu skirta pusės 
metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau 
jos vykdymas atidėtas metams. 

30-metis V Stanaitis į Preziden
tūros elektroninį paštą prezidentui 
šiemet vasario 16 dieną nusiuntė ei
liuotą įžeidžiančio pobūdžio laišką. 

J a m — ketureilis, kuriame yra 
ir toks palinkėjimas:,,tegul tave atei
ty tolimoj minės kaip išgamą mūsų 
dienų". 
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BEISBOLAS 

APŽVALGA Beisbolas Lietuvoje populiarėja 

„Lituanicos" futbolininkai pasitenkino 
vienu tašku 

„Lituanicos" futbolo vienuolikė, 
žaidžianti „Metropolitan" lygos I di
vizijos pirmenybių varžybose, pra
ėjusį sekmadienį, spalio 7 d., turėjo 
pasitenkinti tik vienu tašku. Po trijų 
pergalių iš eilės lietuviai išvykoje 
Burbank, IL sužaidė lygiomis — 1:1 
su „Highlanders" klubo atstovais. 

Nepaisant daugelio progų, lietu
viai tik vieną kartą nuginklavo var
žovų vartininką, o kiti jų šūviai iš 
geriausių pozicijų skriejo pro vartus. 
Vienintelę progą lietuviai išnaudojo 
antrame kėlinyje ir pirmavo 1:0. Ta
čiau kiek vėliau „Highlanders" toli
mu smūgiu išlygino rezultatą ir su
griebė tik pirmąjį tašką šio sezono 
pirmenybėse. 

Lietuviai su 10 taškų šiuo metu 
yra įsitvirtinę pačioje lentelės pra
džioje. Antroje vietoje su 9 taškais (iš 

4 rungtynių) stovi „Zrinski". Po 9 taš
kus turi ir „Belgrade" (iš 4 rungty
nių) ir „Kickers" (iš 5 rungtynių). „Li-
tuanica" irgi yra sužaidusi 5 rungty
nes. Lentelės gale matome „Highlan
ders" (1 tšk.) ir „Lightning" (0 taškų). 

Ateinantį sekmadienį, spalio 14 
d., „Lituanicos" vyrai turėtų žaisti su 
„Fichts—Rams" klubo varžovais. Ta
čiau sužinota, kad ši komanda pir
menybių pradžioje iškrito iš varžybų 
ir toliau nežaidžia. Tai jau trečioji 
komanda, kuri nerungtyniauja šiame 
sezone. Vietoj dviejų grupių po 6 
komandas, dabar I pogrupyje rungty
niauja 9 ekipos vienoje grupėje. 

Artimiausias pirmenybių rung
tynes „Lituanicos" futbolininkai žais 
spalio 21 d. 2 vai. p.p. Lemont (Bam-
brick Park aikštėje). Jų varžovai — 
„Real" klubo atstovai. 

Reikšminga „Fire" klubo pergalė 
Čikagos „Fire" profesionalų fut

bolo klubo žaidėjai praėjusį sekma
dienį nugalėjo New England „Revo-
lution" komandą ir kovoje dėl pasku
tinės vietos atkrentamosiose varžy
bose, savo sąskaiton įsirašė tris labai 
reikalingus taškus. 

Dabar čikagiečiai šioje kovoje 
stovi 8-oje vietoje su 5 taškais, lenk
dami artimiausius varžovus — Co-
lumbus „Crew" ekipą (Čikaga turi 
36, o Columbus — 31 tašką). Kaip 
žinome, į atkrentamąsias varžybas 

pateko 8 daugiausiai taškų surinku
sios komandos (iš 13 lygos dalyvių). 

Praėjusį šeštadienį Toyota Park 
įvykusiame susitikime 20,000 žiū
rovų akivaizdoje čikagiečiai „Revo-
lution" futbolininkus įveikė 2:1. Nors 
pirmieji įvartį pelnė svečiai, tačiau 
kėlinio pabaigoje Čikagos klubo 
atstovas Chris Rolfe išlygino rezul
tatą. Po pertraukos Chad Barrett 
rezultatą padidino iki 2:1. Toks rezul
tatas išliko iki rungtynių galo. 

Lietuvos rinktinė vyksta į Prancūziją 
Lietuvos futbolo rinktinė važiuo

ja Į Prancūziją, kur spalio 17 d. žais at
rankos į 2008 m. Europos čempio
natą rungtynes su viena iš stipriau
siųjų komandų pasaulyje — Prancūzija. 

Lietuviai šį kartą turės apsieiti 
be didžiųjų savo ramsčių: Deivido 
Sembero, Mariaus Stankevičiaus ir 
Deivido Česnauskio (jie yra gavę 
traumas) ir Sauliaus Mikoliūno (jis 
gavo nuobaudą). Taigi Lietuvos ko

manda neturi vilčių geriau pasirodyti 
prieš Prancūzijos ekipą, kurioje dau
giausia rungtyniauja juodaodžiai fut
bolininkai iš buvusių Prancūzijos 
kolonijų. 

Prancūzijos rinktinei žaidžiant 
Kaune, sporto sirgaliai per tas rung
tynes buvo iškėlę didžiulį plakatą, 
sakantį „Sveikiname atvykus į Euro
pą" ir už tai Lietuvos Futbolo fede
racija gavo piniginę baudą. 

EDVARDAS SULAIT1S 

Kauno „Lituanica" — 
pirmaujančiųjų gretose 

Spalio 7 d. Utenoje buvo sužais
tos paskutinės 2007 m. sezono Lie
tuvos beisbolo rungtynės — šalies 
beisbolo taurės finalinis susitikimas. 
Jame susirungė Kauno „Lituanica" 
ir Vilniaus „Juodasis vikingas". 

Dėl blogo oro (pliaupė stiprus lie
tus) rungtynės buvo pradėtos gerokai 
vėluojant, vietoj 9 kėlinių sužaisti tik 
septyni. Pergalę 6:4 pelnė kauniečiai. 

Šeštadienį įvykusiuose pusfi
nalio susitikimuose „Lituanica" 
nugalėjo Utenos „Vėtros" beisbo-
lininkus 8:2, o „Juodasis vikingas" 
labai sunkiai įveikė Vilniaus „Lo-
gipoliją". 

Tai jau trečias kauniečių laimė
tas titulas šiais metais: „Lituanica" 
prieš tai yra laimėjusi Lietuvos beis
bolo čempionatą ir „Interlygos", ku
rioje žaidžia geriausi Lietuvos ir Bal
tarusijos klubai, nugalėtojų titulą. 

Kauno „Lituanicos" beisbolinin-
kai „Interlygos" čempionais tampa 
jau penktą kartą. Šiemet kauniečiai 
pusfinalyje nugalėjo Bresto „Zubry" 
komandą net 10:0. 

„Interlygos" finalas suvedė „Li
tuanica" su Vilniaus „Logipolija" 
(vilniečiai pusfinalyje įveikė „Minsk" 
klubo atstovus 9:2). Čia kauniečiai 
laimėjo rezultatu 7:4. 

Jau galvojama apie būsimus 
metus 

Nors dar tik pasibaigė šių metų 
oficialus Lietuvos beisbolo sezonas, 
jau pradedama galvoti apie 2008-
uosius bei ruošiamas tarptautinio 
lygio varžybas Lietuvoje ar užsie
nyje. 

Ypač daug tikimasi iš jaunųjų 
Lietuvos beisbolininkų. Pavasarį Vil
niaus „Sporto vilkų" atstovai vėl 
žada atvykti į St. Louis, Missouri, 
rungtyniauti čia ruošiamame tur
nyre. 

Lietuvos jaunių (iki 15 metų) 
rinktinė varžysis Europos čempio
nate Italijoje, o berniukų ekipa tu
rėtų rungtyniauti Čekijoje. 

Taip pat rungsis ir skirtingo 
amžiaus Lietuvos komandos kituose 
Europos miestuose. Jeigu pasiseks, 
tai 2008 m. Lietuvos jaunieji beisboli-
ninkai ir vėl pasirodys „Little Lea-
gue" pasaulio varžybose Ameri
koje. 

Š. m. spalio 23 - lapkričio 3 dienomis Čikagoje vyks 2 0 0 7 - Ų J Ų 

metu Pasaulio bokso čempionatas, kurį rengia Tarptautinė bokso mė
gėju asociacija (sutr. AIBA). Siame čempionate, pirmg kartą rengiamame 
Čikagoje, dalyvaus ir šeši Lietuvos sportininkai. | varžybas planuoja atvykti 
daugiau kaip 600 boksininkų iš 115 pasaulio valstybių. Pasaulio bokso 
čempionate Čikagoje bus kovojama ne tik dėl medalių, bet ir dėl kelialapių 
j kitais metais vyksiančias Pekino Olimpines žaidynes. Maloniai kviečiame 
visus Amerikoje gyvenančius lietuvius atvykti palaikyti Lietuvos boksininkus, 
dalyvausiančius šiose varžybose. 

Pasaulio bokso čempionate dalyvaus šie Lietuvos sportininkai: 
Marius Markevičius; Egidijus Kaval iauskas; Donatas Bondorovas; 
Daugirdas Semiotas; Jeroslav Jakšto ir Vitalijus Subačius. 

Pasaulio bokso čempionatas vyks Čikagoje įsikūrusio University of 
Illinois at Chicago sporto rūmuose, kuriuose pernai vyko Aštuntoji lietuvių 
dainų šventė (UIC Pavilion, 525 S. Racine Avenue, Chicago, IL). Daugiau 
informacijos apie čempionatų rasite apsilankę internetinėje svetainėje 
www.worldboxingchicago.org arba paskambinę telefonu: 312-861-
4863. 

LR General inio konsulato Čikagoje informacija 

/ # * / 

T 

V V O R L D BOXING 
CHAMPIONSHIPS 
AN OLYMPIC ŪUAUFYING EVENT 

Pabaigai norime pateikti geriau
sios Lietuvos beisbolo komandos — 
Kauno „Lituanicos" — žaidėjų sąra
šą: Mantas Černiauskas, Klaidas 
Stravinskas, Marius Bingelis, Žilvi
nas Janavičius, Audrius Bieliaus
kas, Marius Urbanavičius, Marijus 
Dargis, Gediminas Sabalius, Marius 
Tatarūnas, Aivaras Jacyna, Artūras 
Eimutis, Vytautas Kirlys. Šios ko
mandos vyr. treneris — Sigitas Ka-
mandulis. 

Kauno beisbolo komanda yra 
pavadinta šios sporto šakos Lietuvoje 
pradininko Stepono Dariaus (kuris 
kartu su Stasiu Girėnu perskrido 
Atlantą) lėktuvo „Lituanica" vardu. 
Beje, S. Darius yra pareiškęs: „Jei 
pavyks Lietuvos vardu nugalėti At
lantą, tai kitu mano tikslu bus suar
tinti Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
jaunimą per beisbolo sportą". 

Nors JAV lietuvis Steponas Da
rius prieš daugeli metų Lietuvos 
jaunimą supažindino su beisbolu, 
tarybiniais metais jis buvo pamirš
tas. Lietuvai atgavus Nepriklauso
mybę, ši sporto šaka po truputf randa 
daugiau pritarimo tarp lietuvių, nors 
JAV gyvuojantieji lietuvių sporto 
klubai jos kažkodėl nekultivuoja. 

UIC PAVILION 
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26th and |an. 2nd by the Lithuanian Cathoiic 
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Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: 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 
l Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams <95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 «1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

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. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 

• Redakoia straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

El-paštas-
rastine@draugas org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

http://www.worldboxingchicago.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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ŽEMAIČIŲ KERŠTAS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Ar už nepelnytą pravardžiavimą 
kukučiais Uurbūt Marcelijaus Mar
tinaičio „Kukučio baladės" bus pra
sikaltę), ar už pelnytai atstatydintą 
prezidentą žemaitį, keli žemaičiai 
pasišovė lietuvių tautai keršyti. Iš 
pirmo žvilgsnio naiviai ir juokingai 
atrodo tas kerštas, tačiau, kai mūsų 
valstybinės institucijos iš didelio ne
rasto pridaro visokių akibrokštų, ga
lima sulaukti visai nejuokingų pada
rinių. Ko vertas vien Konstitucinio 
Teismo nesenas „išaiškinimas" dėl 
pilietybės! 

Žemaičių istorinis 
likimas lietuvių tauto
je nėra koks išimtinis, 
jis ženklintas lietuvių 
tautos bendrystės 
ženklu. 

Antai, kietasprandis telšietis 
Antanas Kontrimas, ant savo barzdos 
kilnojantis bačkas ir mergas, nese
niai savo itin žemą vidinę kultūrą 
parodęs užsienyje ir vienoje Lietuvos 
TV komercinio kanalo laidoje, turi 
Teisinių institucijų depar tamento 
prie Teisingumo ministerijos raštą, 
kuris leidžia jam pase vietoj lietuvio 
Įsirašyti tautybę — žemaitis. O penki 
naujosios „žemaičių tautos" inicia
tyvinės grupės nariai: buvęs seimū-
nas paksistas Egidijus Skarbalius, 
minėtas Antanas Kontrimas, Alvydas 
Jokšas, Arvydas Norvydas, vilnietis 
Liudvikas Ragauskis, jau ir žemaičių 
„tautos" registrą kurt i sumanė ir 
pasiskelbė, esą jau 1,5 tūkstančio 
„tautos" narių suregistravo ir dar 
dešimteriopai daugiau suregistruoti 
tikisi. Belieka sulaukti Konstitucinio 
Teismo „išmintingųjų rašto aiškinto
jų" išvadų, kad į registrą dar galės 
pakliūti sūduvių, dzūkų ir aukštaičių 
„tautos". Tik lietuvių tautos nebeliks. 

Nejuokaujant, broliams žemai-
tėliams vertėtų pasiaiškinti sąvokos 
tauta reikšmę. Tam užtenka atsiver
sti „Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną" ir perskaityti: „Tauta — isto
riškai susidariusi žmonių bendruo
menė, turinti bendrą kilmę, žemę, 

kalbą, istoriją, kultūrą". Galima, ži
noma, rasti tautų, kurios kalba ke
liomis kalbomis, gyvena Įvairiose te
ritorijose, tačiau jas vienija bendras 
istorinis likimas arba istorinio likimo 
bendrystė. Tokia yra žydų tauta. 
Kalba keliomis kalbomis, .neturė
dama valstybingumo (iki 1948 m.1. 
išsiblaškiusi po pasauli. Tačiau žydų 
tautinės priklausomybės saitai ma
tuojami tūkstantmečiais, daugybe 
pasaulyje garsių vardų, yra itin ryš
kūs, ženklinti tvirtu istorinio likimo 
bendrystės ženklu. Žemaičių istorinis 
likimas lietuvių tautoje nėra koks 
išimtinis, jis ženklintas lietuvių tau
tos bendrystės ženklu. 

Iš tikrųjų žemaičiai gali didžiuo- j 
tis savo atkaklumu siekiant tikslo, i 
išlaikoma gražia tarme bei daugeliu į 
kitų gerų etninių savybių, tačiau ant j 
Lietuvos tūkstantmečio slenksčio 
(netenka abejoti, kad lietuvių tauta 
jau egzistavo iki jos paminėjimo) 
atsisakyti istorinio likimo bendrystės 
— protu nesuvokiamas akibrokštas. 
Lietuvos karalystė 1253 m. buvo su
kur ta ant kamieninės lietuvių tautos 
pamatų, pirmoji Lietuvos Respublika 
1918 m. skurta ir 1990 m. atkurta 
tautiniu pagrindu, todėl mintys bei 
kalbos apie kitokias tautas Lietuvos 
valstybėje — lengvo pasišaipymo vertos. 

Labai panašu, kad ne žemaičiai 
sugalvojo bei bando iš kultūrinio 
kurpt i politini darinĮ. Iš nesenos 
patirties mename, kaip sovietai kurs
tė neva lenkiškus, o iš tikrųjų, „ant 
KPSS platformos" partiečių šutvės 
autonomininkus. Tokie kurstymai, 
regis, neišnyko iki šių dienų. Ar ne 
SSRS teisių ir pareigų perėmėja 
Rusija, skirianti propagandai „arti
majame užsienyje" milžiniškas lėšas, 
bus pakišusi minėtiems žemaičiams 
„parapijinĮ patriotizmą"? Patrauklu 
ir paranku nedraugiškai kaimynei 
būtų „nuraminti" susipešusius „mešT 
ką" ir „arklĮ", Įvesti čia „tvarką ir 
teisingumą". Jei Vytautas, siekdamas 
netrukdomai veikti Rytuose, buvo 
t rumpam užrašęs Ordinui Žemaitiją, 
1401 ir 1409 m. jis skatino bei rėmė 
žemaičių sukilimus, kol 1411 m. Že
maitiją atgavo bei 1413 m. ją apkrikš
tijo, tai dabar gal siekiama, kad Že
maitija, kaip užhipnotizuotas triušis, 
be prievartos eitų Rusijai Į nasrus. 

Kelių naivuolių pasidavimą klas
tai ar juokingą kerštą valstybei reikia 
palikti užmarščiai kaip dėmesio ne
vertą, nevykusį žaidimą. 

STASYS GOŠTAUTAS 

Žemaičių kul tūros organizacijų pareiškimas 
Artėjant kiekvieniems rinki

mams Į Seimą, Lietuvoje pradeda 
rastis naujų partijų ir judėjimų, kurių 
tikslas - bet kokia kaina patekti į 
valdžią. Šių metų rugsėjo pabaigoje 
žiniasklaidoje pasirodė pranešimų 
apie steigiamą Žemaičių partiją, ku
rios pagrindiniai tikslai esą apskričių 
sistemos reformavimas, siekiant Že
maitijos regiono sukūrimo, taip pat 
etninės tautybės, t. y. žemaičių, Įrašo 
pase Įteisinimas, žemaičių tautos pa
sitikėjimo savimi didinimas, kultū
rinės bei istorinės savasties saugoji
mas. Sis pareiškimas nuskambėjo 
kaip akibrokštas visiems save ger
biantiems žemaičiams. 

Žemaičių partijos steigėjai Įkai
tais paėmė kiekvieno žemaičio pri
gimtinę teisę laisvai būt i savimi, 
gerbti savo tėvų žemę, puoselėti savo 
krašto tradicijas ir kultūrą, kenkia 
kilniems visos Lietuvos etninės kul

tūros puoselėjimo ir plėtojimo pag
rindams. 

Dar Vytautas Didysis sakė, kad 
žemaičiai yra tie patys lietuviai. Pri
siminkime M. Giedraitį, M. Valančių, 
S. Daukantą, M. Daukšą, S. Stane
vičių, Žemaitę, Maironį, S. Darių ir S. 
Girėną, M. Biržišką ir kitus garsius 
žemaičius, kurie visą savo gyvenimą. 
kūrybą ir darbus skyrė Lietuvos vals
tybės kūrimui ir puoselėjimui. 

Pasinaudodami Lietuvos gyven
tojų nusivylimu esamomis politinėmis 
partijomis, spekuliuodami kraštiečių 
patriotiniais jausmais, naujosios par
tijos kūrėjai bando spręsti savo asme
nines ir politines ambicijas, nesuvok
dami, kur veda ši pavojinga tendenci
ja, kai partijos kuriamos etniniu ar 
tautiniu pagrindu, iškeliant vienos 
tautybės ar etninės grupės interesus 
aukščiau kitų. 

Nukelta į 11 psl. 

Sugrįžimas į misionierių 
laukus 

Po atviru dangum, be slegiančių 
skliautų, per jėgą brukamų Dievo 
atvaizdų, skulptūrų, paveikslų, vit
ražų ir kitų banalybių, po atviru 
dangum, kaip kadaise būdavo per 
misijas Afrikoj ar Azijoj, nes nebuvo 
bažnyčių ar kažko panašaus, rugsėjo 
23 d., sekmadieni, tėvas Antanas 
Saulaitis. S.J. atnašavo nepaprastas 
Mišias miniai, kuri buvo maža, kai 
tiek daug vietos buvo po atviru dan
gum. Bet tai nesvarbu, nes per va
landą kun. Saulaitis sugebėjo net 
Dievą pralinksminti. 

Stebėtina. Pasigendu tokio hu
moro tarp lietuvių kunigų ir vysku
pų, kurie, atrodo, per rimtai priima 
savo pašaukimą. Esu tikras, kad tė
vas Saulaitis sugebėjo išgauti ne vie
ną šypseną iš Dievo, o jo klausytojai 
vos galėjo susilaikyti nuo kvatojimo. 
Ir tai viskas vyko labai natūraliai, lyg 
kitaip ir būt i negalėjo. Jaunimas 
mėgsta tokį kunigą, vadą, lyderį, nes 
susitapatina su juo. 

Iš mano kelionės Į Čikagą, tarp 
JAV LB XVIII Tarybos antrosios sesi
jos posėdžių, albumų projektų ir apsi
lankymų laikraščių redakcijose, tai 
gal buvo daugiausiai dėmesio vertas 
momentas. Žinojau, kad iš tėvo Sau-
laičio visko galiu laukti, tad. be jokios 
abejonės, nutariau vietoj Marąuette 
Park bažnyčios, ku r turėjau Įvertinti 
architektūrinį šedevrą, aplankyti Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių 
Katalikų misiją, Lemont, IL. Kalbant 
apie misijas, nežinau, kam atėjo į 
galvą pasirinkti tokią stebuklingą 
išeitį ir išgelbėti lietuviams priklau
sančias bažnyčias nuo sunaikinimo. 
Tos misijos nepriklauso tiesiogiai nuo 
vietinio vyskupo, nors jis vienintelis 
turi galią pašaukti religinį ordiną. 
Tokiu būdu tas ordinas gali ramiai 
egzistuoti, nebijodamas, kad kada 
nors dėl ekonominių priežasčių tą 
bažnyčią reikės uždaryti. Ach, kaip 
gaila, kad nėra tokių misijų daugiau, 
kiek gražių bažnyčių būtų išgelbėta! 
Bet tiek to. 

Tėvui Saulaičiui iš Brazilijos 
džiunglių nereikia bažnyčių, puikiau
siai galima Dievą garbinti po atviru 
dangum, kaip tai darė mūsų protė
viai ir kaip dar ir dabar daro stovyk
lautojai po visą Pabaltijį. 

Kalbant apie Pabaltijį, teko šią 
vasarą dalyvauti ceremonijoje, kur 
latvis pastorius per religines apeigas 
vietoj Perkūno atvaizdo turėjo iš
kabinęs paprastą kryžių, tarp paukš
čių, voveraičių ir kitų žvėriukų. Tai 
buvo latvių stovyklavietė, pavadinta 
„Latvian Lutheran Church Camp", 
Įvykusi Catskiils kalnuose, New York 
valstijoje. Reikia su žavesiu paste
bėti, kad jeigu koks jos narys papuola 
į bėdą, visi, pradedant pastoriumi, 
padeda sergančiajam finansiškai ir 
morališkai, ir vietoj to, kad prašytų iš 

jo aukos, visi prisideda tiek, kiek iš
gali. Tai man teko patirti mano žento 
atveju. 

Kas mus visus nustebino, turbūt 
dėl mūsų neišsilavinimo, kad po kuk
lios Dievo puotos Lemont Misijoje 
buvo dar didesnė puota, kurią kažkas 
praminė „tarnysčių muge". Tai kai 
prieini prie stalo su vaišėmis ir gauni 
ne tik visokiausios rūšies skanėstų, 
bet ir progą „įsidarbinti" pri^e kokio 
nors darbelio — patarnauti Dievui ar 
žmonėms. Ir čia viską reikėjo priimti 
su saulaitišku humoru. O tų stalų 
buvo įvairiausių ir, kiek teko paste
bėti, ne vienas pasirinko darbelį, 
kuris jam buvo Įdomiausias ir taip 
tapo savanoriu(e), suteikdamas pasi
tenkinimo sau ir kitiems. Ach, tas 
Saulaitis, kad tokių būtų daugiau, gal 
ir Roma išsigelbėtų! 

Daug kur ne kartą teko matyti 
pusiau tuščią bažnyčią, kai po Mišių 
nebūdavo gerų pietų. Bet jeigu tą 
sekmadienį kokios nors šeimininkės 
dėka, dažniausiai, kai minėdavo savo 
giminės metinę mirties sukaktį, pie
tūs įvykdavo, tada bažnyčia stebuk
lingai prisipildydavo ir vietoj 50 ti
kinčiųjų atsirasdavo net 180. Mano 
klebonas su nustebimu klausdavo: 
„\š kur jie sužino, kada bus rimti 
pietūs?" Turbūt apie juos prieš porą 
savaičių rašė Monika Bončkutė inter-
netiniame „Lietuvos ryto" portale 
(www.lrytas.lt), nors jos pasirinkti 
žodžiai („pilvažmogiai" ir „šinšilos") 
galėjo būti mažiau užgaulingi, (beje, 
šinšila yra visai padorus „mami-
feras", labai ėdrus, panašus į voverę, 
labai vertinamas už savo kailiuką). 
Tai yra užgauliojimo menas, kurio 
mes dar nemokame. Gal Monikai rei
kėtų daugiau tėvo Saulaičio humo
ro. 

Bendrai paėmus bažnyčios Ame
rikoje, palyginti su Europa, yra gana 
pilnos. Visi laiko savo pareiga ati
duoti Dievui kas Dievo. Dar įdomiau, 
kad dauguma tų lankytojų yra pasi
turintys žmonės, kurie gyvena gana 
gerą gyvenimą. Dauguma yra taip 
patenkinti šiuo gyvenimu, kad giliai 
tiki į kitą, kuris tikrai negali būti blo
gesnis. Taip kad kartais geras gyve
nimas priveda prie noro to kito — 
amžinojo. 

Bet grįžkim prie Lemont, kur 
lygiai prieš 20 metų per nesusipra
timą ir Vyto Vebeliūno finansinės 
krizės dėka gimė Išeivijos Pasaulio 
Lietuvių centras. Gal ir ne juokais 
Centras užėmė buvusios seminarijos 
rūmus ir sklypą. Gaila tik, kad či-
kagiečiai nupirko dalį tos žemės. 
Dabar tik reikėtų sulaukti, kada visi 
mūsų archyvai ir kultūrinis paliki
mas bus perkelti į Lemont, kur tarp 
krepšinio ir cepelinų galėtume visi 
išeiviai, nauji ir seni, gražiai ben
drauti. 

www.draugas.org 

http://www.lrytas.lt
http://www.draugas.org
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KITAIS METAIS 
PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRUI 
BUS 20 METŲ 

Spalio 13 d. PLC įvyks labdaros pokylis 
„Venecijos naktys" 

Atkelta iš 1 psl. Lietuviškai imti, atmesti ar pakeisti komisijų/ 
veiklai yra teikiama pirmenybė, tik komitetų rekomendacijas, 
reikia susitarti iš anksto. 

* * * 
* * * 

Kaip centras veikia? Centrui va
dovauja 15 asmenų direktorių taryba. 
Kiekvienais metais Centro nariai 
metiniame narių suvažiavime iš
sirenka 7 direktorius dviejų metų 
kadencijai. Tokiu būdu PLC direk
torių tarybos sudėtis gali pasikeisti 
kasmet. Pirmame posėdyje taryba 
išsirenka tarybos pirmininką(ę) ir 
pasirenka valdybos pirmininką(ę). 
Tas asmuo tampa 15-tuoju direktorių 
tarybos nariu. Valdybos pirmininkas 
sudaro valdybą, kurią patvirtina ta
ryba. Valdyba samdo Centro adminis
tratorių^,) ir kitus reikalingus tar
nautojus. Administratorius ir tarnau
tojai yra vieninteliai, kurie gauna 
atlyginimus. Nei tarybos, nei valdy
bos nariai už savo ilgas valandas 
negauna nė cento ir dažnai susimoka 
savo išlaidas. Šiuo metu 5 PLC direk
toriai yra naujai atvykę imigrantai. 

Direktorių taryba nustato veiki
mo gaires ir pagrindines veikimo tai
sykles. Valdyba nustatytas gaires ir 
taisykles vykdo per administratorius 
ar per prisiimtas pareigas. Deja, kaip 
ir visame pasaulyje, o ypač tarp lietu
vių, ne kiekvienas pareigūnas su
pranta savo pareigas ar atsakomybę. 
PLC taryba gali sudaryti patariamas 
komisijas ar komitetus iš savo tarpo 
ar kviestų visuomenės narių. Nei 
komisija, nei komitetas neturi spren
džiamo balso. Tą draudžia Illinois 
valstijos Įstatymai. Taryba gali pri-

Kas yra Centro nariai ir kaip jie 
įgyja balsavimo teisę? Kiekvienas as
muo ar organizacija, paaukoję Cent
rui bet kokią sumą, tampa Centro 
rėmėju. Kiekvienas asmuo, paaukojęs 
Centrui bent 100,00 dol. kasmet 
gauna Centro rėmėjo kortelę. Paro
dęs tą kortelę įvairiuose lietuviškuose 
restoranuose, įmonėse, sporto klu
buose jis gauna nuolaidą. Asmuo ar 
organizacija už kiekvieną paaukotą 

Centras turi apie 3,200 teisę turin
čius balsuoti narius. Jiems priklauso 
apie 13,222 balsai. Jų įnašas yra 
2,642,400.00 dol., vienas balsas — 
200,00 dol. Balsų skaičius nusta
tomas kiekvienų metų gale. Svajoti 
galima, tačiau perimti Centrą į savo 
rankas nėra visai realu. 

* * * 
Kaip atsirado PLC Lemont? Po 

truputį lietuviai pradėjo apleisti Či
kagą ir kraustytis į priemiesčius. Tai 
prasidėjo, aš spėju, gal net 1960 metų 
laikotarpyje. Po kiek laiko Lemont 

Ji ruošė renginius, rinko aukas, pasi
žadėjimus įsigyti tokias patalpas. Jei 
neklystu, apie 300 asmenų ar šeimų 
pasižadėjo po 1,000.00 dol. Tarp jų — 
geras būrys jaunų, nevedusių asme
nų, nes ir jiems buvo per toli važiuoti 
į Marąuette Park užeigas. 1980 metų 
dešimtmečio viduryje užsidarė Pran
ciškonų seminarija su dideliais že
mės plotais aplinkui. New York lietu
viui verslininkui pasisekė nupirkti šį 
objektą. Nenaudota žemė pavirto gy
venamais namais. Ką daryti su milži
niška seminarija? , ,Aušra", JAV LB 
Lemont apylinkė ir keliolika jaunes-

200,00 dol. gauna vieną balsą. Pa
vyzdžiui, 700,00 dol. auka suteikia 
tris balsus. Joks narys ar organizaci
ja negali turėti daugiau kaip 5 proc. 

v 

visų galiojančių balsų. Šiuo metu 

apylinkės lietuviai pradėjo ieškoti 
patalpų lituanistinei mokyklai, susi
rinkimams, renginiams ir šv. Mi
šioms. 1982 m. sausio 17 d. įsisteigė 
„Lietuvių kultūros draugija 'Aušra'". 

nių lietuvių profesionalų surizikavo 
ir lietuvybei išlaikyti nupirko semi
nariją už 1,000,000.00 dol. Taip 1988 
metais įsisteigė Lietuvių Misijos cen
tras, vėliau pakeitęs vardą į Pasaulio 
Lietuvių centrą. Centro nariais tapo 
lietuviai iš viso pasaulio kampų. 
Centro narys yra ir dabartinis Lie
tuvos Respublikos Prezidentas Val
das Adamkus bei keli Lietuvos Seimo 
nariai. Per keletą metų Centro nariai 
išmokėjo visas skolas. 

* * * 

Šiais metais pokylis, skirtas FIC paremti pm Kintas „Venecijos naktys". 2004 m. tema buvo „Rio". 
Jono Kupno nuotraukos 

Nuo Centro įsisteigimo įvyko 
daug pasikeitimų, tiek išorėje, tiek ir 
viduje. Maironio lituanistinė mokyk
la savo lėšomis nenaudojamame rūsy
je įsirengė 7 klases. Paskutiniu metu 
atnaujino savo jėgomis 4 kambarius 
vakariniame pastato sparne. 

Dabartinė Lietuvių fondo vardo 
salė nebuvo pilnai tinkama sporti
ninkams. Taip susikūrė jaunų žmo
nių, neturinčių 40 metų, komitetas ir 
atnaujino tas patalpas. Dabar jos 
tinka krepšiniui, tinkliniui, poky
liams ir kultūriniams renginiams. 
Tas projektas pareikalavo daugiau 
nei 300,000.00 dol. Aukos, uždarbis iš 
renginių padengė visas išlaidas. 

Per pirmus trejus metus sava
norių jėgomis įrengėme didžiąją salę. 
Reikėjo išmušti sienas, perdirbti lu
bas, pakeisti šviesas. Po 10 metų ta 
salė prarado savo „grožį" ir reikalavo 
remonto. Tai buvo atlikta už maž
daug 250,000.00 dol. Narių ir aukoto-
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jų dėka jokių skolų neturėta. Tada 
reikėjo pakeisti 45 metų salių šaldy
mo sistemą. Tas ir vėl pareikalavo 
arti ketvirčio milijono dolerių. 

Taip pat reikėjo perdengti pag
rindinį pastato 35 metų senumo sto
gą. Tą reikėjo padaryti ir su rytinio 
bei vakarinio pastatų stogais. Tai vėl 
170,000.00 dol. išlaidos. Jokios skolos 
nereikėjo užsitraukti. „Bingo" žaidi
mas padengė daug išlaidų, o tai pini
gai daugiausia iš amerikiečių kiše
nių. 

Sportininkams ir kultūrinin
kams patalpos pasidarė per ankštos 
ir ne visai „aukštos" kokybės. Ir vėl 
susikūrė jaunesnių asmenų komite
tas, jų amžius žemesnis nei 50, ir 
pastatė Jaunimo rūmus. Tas pro
jektas pareikalavo daugiau nei 
2,250,000.00 dol. Komitetas rinko 
lėšas, pasižadėjimus. Projektą rėmė 
ir toliau remia nauji imigrantai, koks 
30 proc. jų aukojo ar pasižadėjo. 
Pasižadėjimų gauta arti 1,250,000.00 

v 

dol. Sie asmenys pažadus išpildys per 
5 metus ar greičiau. Bent pusė tų 
pažadų jau Centro ižde. Deja, šį kartą 
be paskolos nebuvo įmanoma apsiei
ti. Teko bankams įsiskolinti daugiau 
nei milijoną dolerių. 

Centras optimistiškai nusiteikęs 
ir šią paskolą tikisi išmokėti per atei
nančius 10 metų. Esame tikri, kad 
Centro nariai, rėmėjai ir patalpomis 
besinaudojantieji bus dosnūs ir toliau 
stengsis būti tolerantiški bei vie
ningai dirbs Centro labui - tik lietu
vybės išlaikymui. 

Kiekviena auka, nesvarbu koks 
jos dydis, yra laukiama, ją galima nu
sirašyti nuo pajamų mokesčių. Lauk
sime visų 2007 m. spalio mėn. 13 die
ną, šeštadienį, 6 vai. v. Centro poky
lyje „Venecijos naktys", kurio pelnas 
bus paskirtas PLC išlaikyti. Bilietus 
galite užsisakyti tel. 630-655-2485 
(Regina Griškelienė). 

Daugiau istorinės informacijos 
galima rasti PLC dešimtmečio leidi
nėlyje, kurį galima gauti raštinėje. 

Buvęs „Draugo" spec. korespondentas 
dr. R. Gaška atšventė 75-ajį jubiliejų 
EDVARDAS SULAITIS 

Stebėjo Lietuvos krepšininku 
kovas Ispanijoje 

Kaip žinome, Europos vyrų krep
šinio pirmenybių kovas Ispanijoje ste
bėjo tūkstantinis mūsų tautiečių bū
rys. Bet neteko girdėti, kad koks nors 
lietuvis krepšinio entuziastas ten 
būtų nuvykęs iš Čikagos. Pasirodo, 
ten tikrai svečiavosi ir Lietuvos rink
tinės rungtynes stebėjo dr. Remigijus 
Gaška, buvęs sporto veikėjas bei 
krepšininkas iš Čikagos, dabar gyve
nantis Vilniuje. 

Ilgesnį laiką Čikagoje gyvenantys 
mūsų tautiečiai šį vyrą gerai pažįsta, 
nes jis prieš 55 metus čia pradėjo 
aktyvesnę veiklą. 1952 m. Čikagoje 
įsteigtame lietuvių sporto klube jis 
ėjo vicepirmininko pareigas, taip pat 
vadovavo krepšinio sekcijai bei žaidė 
šio klubo krepšinio ekipoje. Beje, tuo
metinėje šio klubo valdyboje be R. 
Gaškos darbavosi ir kiti vėliau išgar
sėję žmonės: Algirdas Avižienis, Jo
nas Soliūnas, Zigmas Žiupsnys. 

Vėliau R. Gašką matėme kaip 
Siaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
(ŠALFASS) krepšinio komiteto va
dovą, Garbės teismo pirmininką, 
krepšinio išvykų į Pietų Ameriką ir 
Australiją dalyvį, vadovą, na, ir 
krepšinio teisėją. 

Remigijus yra daug rašęs sporto 
klausimais. Jis yra buvęs dienraščio 
„Draugo" spec. korespondentu Mek
sikos, Miuncheno, Montrealio, Seulo, 
Barselonos olimpinėse žaidynėse ir 
Atėnuose (1995) bei Paryžiaus (1999) 
vyrų krepšinio Europos pirmenybėse. 

Kuomet ŠALFASS pirmininkas 
Valdas Adamkus tapo Lietuvos Pre
zidentu, jis pakvietė dr. R. Gašką būti 
patarėju jaunimo ir sporto reikalams. 
Maždaug tuo metu pastarasis kartu 
su savo žmona dr. Aldona persi
kraustė į Vilnių, kur dabar ir gyvena. 

Neseniai mus pasiekė dr. R. Gaš
kos elektroninis laiškutis su nuo
traukomis. Jis minėjo, jog iš pradžių 
buvo apsistojęs Maljorkoje (ten lietu
viai pasirodė I rato varžybose), o vė
liau persikėlė į Madridą, kur vyko 
tolimesnės pirmenybių kovos, kurios 
Lietuvos rinktinei atnešė bronzos 
medalius. 

Remigijus minėjo, jog Madride iš 
Lietuvos atvykę krepšinio sirgaliai 
gyveno išsimėtę po visą miestą, maž
daug šešiuose viešbučiuose. Iš jo 
gavome nemažai nuotraukų, kuriose 
matomi lietuvių sirgaliai, apsirengę 
tautinių spalvų rūbais, apsikarstę 
lietuviška atributika. 

Beje, Gaška, didelis sporto ir 
konkrečiai — krepšinio entuziastas, 
visuomenės veikėjas, daug pasiekęs ir 
mokslo srityje (yra chemijos mokslų 
daktaras) spalio 1 d. šventė garbingą 
sukaktį — 75-ąjį jubiliejų. 

Trumpa gyvenimo 
apžvalga 

Remigijus Gaška gimė 1932 m. 
spalio 1 d. Molėtuose, Utenos apskri
tyje. Kaip ir daugelis likimo draugų, 
artėjant rusų kariuomenei pasi
traukė į Vokietiją ir po karo atsidūrė 
pabėgėlių stovykloje Miunchene. Čia 
jis lankė lietuvių gimnaziją, kurią 
1949 m. baigė pirmuoju mokiniu. 

Čikagoje. Čia dalyvavo sportinėje 
veikloje, studijavo. 1955 m. baigė 
University of Illinois bakalauro laips
niu, o 1957 m. Penn State University 
įgijo magistro laipsnį. Siame univer
sitete Remigijui vėliau buvo suteiktas 
ir daktaro laipsnis. 

Sukaktuvininkas turi nemažai 
profesinės patirties — net 36 metus 
išdirbo „Dow Chemical Company". 
Paskutiniuosius 18 metų buvo šios 
kompanijos direktoriumi Michigan, 
Louisiana, Texas valstijose ir 
Europos miestuose. 

Remigijus Gaška 

Darbai lietuviškoje srityje 

Salia savo studijų bei profesinės 
karjeros Remigijų matėme dirbantį ir 
daugelyje lietuviškų organizacijų 
JAV. 

Jis pasireiškė kaip aktyvus Lietu
vių Skautų sąjungos narys (pagerbtas 
„Tėvynės sūnaus" apdovanojimu), 
priklausė Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvių fondui, buvo Lietu
vių studentų sąjungos Čikagos sky
riaus vicepirmininkas (1952—1953 
m.), S. Amerikos lietuvių krepšinio 
komiteto pirmininkas ir lietuvių 
krepšinio rinktinės treneris (1965— 
1966 m.), Houston LB apylinkės vie
nas iš steigėjų ir komiteto narys 
(1991—1995 m.). Taip pat buvo iš
rinktas Florida LB apygardos dele
gatu į PLB Seimą 1997 m. Vilniuje. 

Sukaktuvininko veikla 
Lietuvoje 

Tėvynėje R. Gaška yra darbavę
sis daugelyje sričių. 1996 m. jis buvo 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

atašė Atlantos olimpiadoje (1996 m.), 
buvo Lietuvos Europos reikalų minis
terijos konsultantu užsienio investici
jų klausimais (1997 m.), Lietuvos 
skautijos Garbės narys, Valdo Adam
kaus rinkimų į Lietuvos Prezidentus 
štabo narys, atsakingas už ryšius su 
43-mis rinkimų apylinkėmis (1997 
m.). 

Po prezidentinių rinkimų ėjo 
Prezidento V. Adamkaus patarėjo 
aukštojo mokslo, studijų, informa
cinių technologijų, sporto ir jaunimo 
klausimais pareigas (1998—2003 m.). 

Be to, R. Gaška yra buvęs Lietu
vos mokslų tarybos narys (1999— 
2003 m.), Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune Tarybos narys (2000— 
2004 m.), Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento Tarybos naVys 
(1999—2003 m.), Žinių visuomenės 
tarybos prie LR Prezidento atsakin
gasis sekretorius (2000—2003 m.), 

v 

Lietuvos Švietimo ministerijos suda
ryto vidurinių mokyklų kompiuteri
zacijos plėtros ir finansavimo komite
to narys (1999—2003 m.), „Junior 
Achievement Lietuva" tarybos narys 
(1999—2005 m.). 

Rėmė ir remia studentus 
iš Punsko krašto 

Apie dr. R. Gašką būtų galima 
ilgai ir daug rašyti, bandant suminėti 
visus jo laimėjimus įvairiose gyveni
mo srityse JAV ir Lietuvoje. Tačiau 
čia pridursime tik dar vieną dalyką: 
sukaktuvininkas kartu su žmona dr. 
Aldona dosniai rėmė ir remia iš Puns
ko krašto kilusius studentus, studi
juojančius Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune (apie tai daugiau galima 
paskaityti 2007 m. spalio 5 d. „Drau
ge"). 

Dėl Punsko lietuvių studijų šia
me universitete sutartis buvo pasi
rašyta 2001-aisiais. Ją pasirašė Vy
tauto Didžiojo universiteto atstovai, 
dr. Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus 
Gaška, Punsko Kovo 11-osios licėjus 
bei PLB atstovybė Lietuvoje. Kasmet 
geriausiai besimokantiems Punsko 
krašto lietuviams Aldona ir Remigi
jus suteikia svarią piniginę paramą 
šiems įgyjant mokslo diplomus. 
Pernai jie parėmė šešis bakalaurus ir 
du magistro diplomus gavusius jau
nuolius. 

Linkime jubiliatui daug sveikatos 
ir ištvermės, toliau darbuojantis jo 
pamėgtose srityse. Ilgiausių metų 
sukaktuvininkui jo visose veiklos sri
tyse. Ypatingai sporto entuziastai 
džiaugiasi jį turėdami savo gretose. 

Gaškai dosnia i r e m i a iš Punsko k r a š t o ki lusius VDL s tuden tus . A. Gaškienė 
Atvykęs į JAV kurį laiką gyve- š iųmet in io sus i t i k imo su s tuden ta i s m e t u . 
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Lietuviai Airijoje: kvieskite mus ne 
o darbais 

Naujame įstatyme numatomi profesiniai apribojimai buvusiems sovietų specia
liųjų tarnybų kadriniams darbuotojams. 

Seimas pataisė Liustracijos 
Įstatymą 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) — 
Seimo nar ia i p r i t a rė vadinamojo 
Liustracijos į s ta tymo pataisoms, 
kuriomis numatomi profesinės veik
los apribojimai buvusiems sovietų 
specialiųjų tarnybų kadriniams dar
buotojams ir slaptiesiems bendradar
biams. 

Už šias pataisas balsavo 59 parla
mentarai, 6 susilaikė ir niekas nebal
savo prieš. 

Priimtame įstatyme buvusiems 
kadriniams ir slaptiesiems bendra
darbiams nebeliko draudimo eiti va
dovaujančias- pareigas privačiame 
sektoriuje, bet jie ir toliau negalės 
dirbti tokio darbo, kur asmens patiki
mumas bei lojalumas Lietuvos valsty
bei nacionalinio saugumo požiūriu 
yra ypatingos svarbos. 

Kadriniams darbuotojas ir slap
tiesiems bendradarbiams ir toliau 
draudžiama dirbti valstybės institu
cijų vadovais, teisėsaugos srityje, 
krašto apsaugoje, taip pat darbą, su
sijusį su įslaptintos informacijos nau
dojimu, vadovauti nacionaliniam sau
gumui strateginę reikšmę turinčioms 
įmonėms bei eiti kai kurias ki tas pa
reigas, kurioms valstybė nustato spe
cialius reikalavimus. 

Priimti įstatymo pakeitimus Sei
mui teko po to, kai 2004 ir 2005 me
tais Europos Žmogaus Teisių Teis
mas nutarė, jog darbo ribojimai pri
vačiame sektoriuje pažeidžia buvusių 
Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų 

darbuotojų ir bendradarbių teises. 
Pataisomis taip pat pakeista 

Liustracijos sudarymo tvarka, išplės
ta jos sudėtis — dabar ją sudarys sep
tyni nariai vietoje ankstesnių penkių, 
juos skirti ir atšaukti galės tik prezi
dentas. 

Komisijos veikla bus finansuoja
ma iš valstybės biudžeto lėšų. Iki šiol 
ji dirbo visuomeniniais pagrindais, 
t.y. jos nariai negavo už tai atlygini
mo. Dabar jiems numatytas atlygis 
už darbą. 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) vadovas Povilas Malkauskas 
praėjusią savaitę Seime kalbėjo, kad 
komisija negali dirbti visuomeniniais 
pagrindais, nes jai trūksta advokatų, 
kurie teisme atstovautų komisijai, to
dėl ne visos KGB bendradarbių bylos 
įrodomos. 

„Dabar komisija dirbs visiškai 
kitais pagrindais. Apskritai anksčiau 
buvo tikrai tragiška padėtis, ši sritis 
buvo labai apleista. O šis įstatymas 
turėtų kiek sutvarkyti visą situaciją", 
— sakė konservatorė Rasa Juknevi
čienė. 

Pastaruoju metu komisijoje buvo 
belikę 3 nariai iš buvusių 5. 

P Malakauskas neseniai ramino 
parlamentarus, jog komisija galutinai 
nepakriks, ir jis jau radęs kuo pakeis
ti atsistatydinusią komisijos vadovę 
Dalią Kuodytę, bet kandidato ne
atskleidė. 

Lenkų antausis lietuviams 
Atkelta i š 1 ps l . 
akibrokštas patvirt ino praėjusią sa
vaitę Lietuvos valdžią netikėtai šan
tažuoti ėmusio kaimyninės šalies 
ūkio ministro Piotr Wozniak grasini
mus. 

Vilniuje apsilankęs pareigūnas 
tiesiai pareiškė, kad Lietuva privalo 
suteikti Lenkijai didžiąją dalį energi
jos, kurią gamins būsimoji elektrinė. 
Antraip elektros tilto projektas im
siąs strigti. 

Po šio išsišokimo kai kurie apž
valgininkai svarstė, kad tai gali būti 
asmeninė min is t ro pozicija, at
spindinti politinę sumaištį Lenkijos 
valdžioje, o gal — Varšuvos mėgini
mas patikrinti Lietuvos reakciją ir 
pasižiūrėti, kiek Vilnius pasiryžęs 
nuolaidžiauti. 

Tačiau P Wozniak pareiškimus 
vakar beveik žodis į žodį pakartojo 
Lenkijos prezidentas Lech Kaczyns-
ki. 

Lietuvos diplomatai neslėpė nu

sivylimo ir susierzinimo. Kai kurie jų 
tokį lenkų žingsnį pavadino milžiniš
ka klaida. 

Vieno aukšto Lietuvos diplomato 
nuomone, Lietuva į Lenkijos šantažą 
dėl įtakos būsimojoje elektrinėje at
sakys griežtai. 

„Reikia kiek įmanoma sustip
rinti veiklą kita kryptimi — dėl elek
tros tilto su Švedija. Tai turėtų pri
versti atsikvošėti kaimynus, kuriems 
tas elektros tiltas, vertinant grynai 
ekonominiu požiūriu, ne mažiau rei
kalingas nei mums", — sakė diplo
matas. 

Spaudos konferencijoje L. Ka-
czynski teigė, kad ryšys tarp sprendi
mo atidėti sutarties pasirašymą ir 
Lenkijoje spalio 21 dieną vyksiančių 
parlamento rinkimų yra menkas. 
„Rinkimų kampanijos temos neliečia 
Lietuvos ir Lenkijos santykių", — sa
kė Lenkijos prezidentas. 

L. Kaczynski pabrėžė, kad „tarp 
draugų visko atsitinka". 

Atkelta iš 1 psl. 
yra pigiau, nei sukurti tikras prie
žastis jiems išlaikyti tėvynėje. Tačiau 
žinome, kaip yra iš tiesų, ir neverta 
mūsų priešinti. Mums skaudu tai 
skaityti, kai esame atsivežę čia tiek 
tėvynės ilgesio ir nuolat galvojame 
apie grįžimą į Lietuvą. O jei Lietuva 
mus mylės mažiau, nemanau, kad tai 
bus naudinga ateities kartoms", - su 
liūdesiu kalbėjo ALB pirmininkė. 

Anot jos, klaidinga ir prielaida, 
esą emigravę lietuviai nekuria šalies 
ateities, o tik laukia, kol kas nors 
jiems gerą gyvenimą patieks ant si
dabrinės lėkštutės. 

„Negalime sakyti, kad laukiame, 
kol tas pyragas jau bus iškeptas, ir ta
da grįšime jo valgyti. Mes iš čia ku
riame Lietuvą. Esame tikri jos am
basadoriai. Juk net jei Lietuva bus la
bai graži, bet apie ją niekas nežinos 
užsienyje - nebus jokios prasmės", -
teigė pašnekovė. 

Pasak jos, svarbiausias dalykas 
lietuviams Airijoje šiuo metu - pla
taus masto informacinis portalas su 
informacija apie Lietuvą, gyvenimą 
Airijoje bei Lietuvos pristatymą ai
riams bei nuolat veikiantis informaci
nis centras Dubline. 

„Kaip visada mums labiausiai 
trūksta dėmesio ir informacijos. In
formacija šiuo metu yra pati svar
biausia prekė. Norime, kad lietuviai 
sužinotų apie Lietuvą ne tik tai, ką 
jiems pasakoja seneliai, draugai, bro
liai ir seserys. Norime gauti tą tikrą 
išgrynintą informaciją, kuri jiems pa
dėtų apsispręsti, kur jiems geriau gy
venti, auginti vaikus ir sulaukti se
natvės", - pasakojo J. Vidugirienė. 

Anot jos, dabar skelbiamos lietu
viškuose portaluose informacijos ne
pakanka, nes moksliškai yra įrodyta, 
kad sukurti naują paieškos sistemą ir 

į ją daug investuoti yra lengviau, nei 
bandyti pripratinti vartotojus prie 
senosios. 

„Paieškos užima labai daug laiko, 
o čia dauguma atvykusių dirba labai 
daug ir net neturi laiko ieškoti tos in
formacijos. Ne visi dar turi galimybę 
naudotis internetu. Todėl inicijuoja
me informacijos centro kūrimą, ku
riame bus ne tik interneto portalas, 
bet ir kasdien veikiantis infocentras, 
kuriame veiktų vieno langelio princi
pas: atėjai - paklausei - gavai", - dės
tė planus J. Vidugirienė. 

Savo ruožtu Airijoje jau šešerius 
metus gyvenantis, bet su bendruo
mene nieko bendro neturintis Rimas 
Civas teigė, jog toks centras proble
mų neišspręs. 

„Niekas neturės laiko į tą centrą 
vaikščioti, o jame dirbti galėtų bet 
kuris Airijoje ilgėliau gyvenantis lie
tuvis, net ir aš. Juk mes kasdien pa
dedame vieni kitiems ir be jokių cen
trų. Jie jau seniai egzistuoja neforma
liai. O ką reikia daryti Lietuvai, kad 
susigrąžintų emigravusius? Tiesiog 
gerinti darbo sąlygas Lietuvoje, keisti 
požiūrį į darbuotoją, užtikrinti jam 
normalų pragyvenimą net ir iš mini
malaus atlyginimo. Beveik niekas čia 
neketina likti amžinai. Ir gyventi čia 
nėra geriau. Tik lengviau pragyven
ti", — teigė R. Civas. 

Apie informacijos centro kūrimą 
Airijoje savo oficialaus vizito Airijoje 
metu kalbėjęs Lietuvos premjeras 
Gediminas Kirkilas teigė, jog tokiam 
centrui finansuoti Vyriausybės lėšos 
bus numatytos kitų metų biudžete. 

Neoficialiomis žiniomis, informa
cinio centro kūrimas Airijoje Lietuvai 
kainuos keliasdešimt milijonų litų. 

G. Kirkilas pripažino, kad iki šiol 
siekdama lietuvius sugrąžinti į tė
vynę Vyriausybė nepadarė nieko. 

Konservatoriai: su partija 
siekiama susidoroti 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) — 
Konservatoriai „politinio susidoroji
mo" versija ginasi nuo sąsajų su te
roristais, kurias padarė Seimo ko
misija, tirianti buvusio savanorio ir 
VSD pareigūno Juro Abromavičiaus 
žūties aplinkybes. 

„Mes nepritariam toms paskuti
nėms išvadoms, kurios, pasiūlius 
Vaclovui Karbauskiui atsidūrė išva
dose paskutiniu momentu. Tai buvo 
padaryta akivaizdžiai vykdant poli
tinį užsakymą ir siekiama panaudoti 
tai prieš Tėvynės sąjungą", — ketvir
tadienį piktinosi vienas iš komisijos 
narių konservatorius Jurgis Razma. 

Jis atkreipia dėmesį, kad komisi
ja buvo suformuota 2006-ųjų rudenį 
— tuo metu, kai konservatoriai pra
dėjo reikalauti Valstybės saugumo 
departamento (VSD) veiklos tyrimo 
ir buvusio VSD direktoriaus Arvydo 
Pociaus atsakomybės už „krizę" de
partamente. J. Razma vadina A. Po
cių socialliberalų vadovo Artūro Pau
lausko „statytiniu". 

Tuo tarpu V Karbauskis atmeta 
J. Razmos „išvedžiojimus", kurie esą 
liudija, kad konservatoriai nesijaučia 
stiprūs. 

Trečiadienį „darbietės" Loretos 
Graužinienės vadovaujama komisija, 
tyrusi J. Abromavičiaus žūties aplin
kybes, patvirtino išvadą, esą nužu
dymą organizavusi grupuotė turėjo, 
o gal ir tebeturi ryšių su kai kuriais 
Tėvynės sąjungos nariais ir va-

Jurgis Razma. 
LR Seimo nuotr. 

dovybe. 
Tuo metu konservatoriaus Sigito 

Kakčio prieš 10 metų vadovautos pa
našios komisijos veikla buvo įvertin
ta kaip paviršutiniška, bet, J. Raz
mos nuomone, dabartinės komisijos 
vertinimai nėra pagrįsti teisiškai. 

„Kur matyta, kad vėliau sukurta 
komisija turėtų teisę vertinti anks
tesnės komisijos išvadas. Juk jos vi
siškai lygios, nė viena nėra aukštes
nė", — stebėjosi J. Razma. 

Dabartinė komisija išklausė 
maždaug trijų dešimčių liudytojų pa
rodymus. Kai kurie liudytojai teigė, 
kad J. Abromavičius galėjo būti nu
žudytas, nes išsiaiškino, kas 1994 m. 
susprogdino tiltą per Bražuolės upę. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentufų pranešimais) 

Nobelio literatūros premija 
britei Doris Lessing 

Doris Lessing — tik 11-a moteris, pelniusi Nobelio premiją. Postimees nuotr. 

Stokholmas, spalio 11 d. (AFP/ 
,,Reuters"/BNS) — 2007 metų No
belio literatūros premija ketvirtadie
nį atiteko britų rašytojai Doris Les
sing, kuri pagerbta už penkis dešimt
mečius leistus romanus, aprėpiančius 
feminizmą, politiką ir Afrikoje pra
leistą jos jaunystę. 

D. Lessing, kuriai kitą savaitę 
sueis 88 metai, yra tik vienuolikta 
moteris, gavusi šią premiją nuo pat 
jos įsteigimo 1901 metais. 

Švedijos Akademija D. Lessing 
pavadino „tokia moteriškos patirties 
epikos (kūrėja), kuri su skepticizmu, 
užsidegimu ir vizionieriška jėga ati
džiai analizavo padalytą civilizaciją". 

Nors 1962-aisiais pasirodžius 
garsiausiai jos knygai „Auksinis 
blonknotas" (The Golden Notebook) 
ji tapo feminizmo ikona, rašytoja vi
sada kratėsi tos etiketės ir sako, kad 
jos kūryba tiesiogiai politinio vaid
mens nevaidina. 

Doris May Taylor gimė 1919 me
tų spalio 22 dieną Kermanšache, da
bartiniame Irane. Asmenybės forma
vimuisi svarbius gyvenimo metus ji 
praleido viename ūkyje Pietų Rode-
zijoje, dabartinėje Zimbabvėje, į kurią 

jos tėvai britai persikraustė 1927-
aisiais. 

Vėliau rašytoja prisiminė, kad 
jautėsi „velniškai vieniša". 

Nenuostabu, kad ji nekantriai 
laukė galimybės ištrūkti ir 1939 me
tais ištekėjo už Frank Wisdom, su ku
riuo susilaukė dviejų vaikų, o 1943-
iaisiais išsiskyrė. 

Tada ji ištekėjo už vokiečių politi
kos aktyvisto Gottfried Lessing, bet 
1949 metais vėl išsiskyrė ir pabėgo į 
Didžiąją Britaniją kartu su mažame
čiu sūnumi ir pirmojo savo kūrinio 
„Žolė dainuoja" (The Grass Is Sin-
ging) rankraščiu. 

Kitais metais ši apysaka,'kurioje 
analizuojami rasinė priespauda ir ko
lonializmas, buvo publikuota ir greit 
sulaukė sėkmės. 

D. Lessing radikalūs politiniai 
polinkiai paskatino ją įstoti į britų 
Komunistų partiją, bet 1956-aisiais, 
kai Vengrijoje vyko sukilimas, ji iš jos 
išstojo ir į ją daugiau nebegrįžo. 

Jos romanų ciklas „Prievartos 
vaikai" (Children of Violence), kuris 
buvo publikuotas 1952-1969 metais, 
pelnė jai rašytojos ir feministės repu
taciją. 

Atstovų rūmų komitetas pritarė 
rezoliucijai dėl armėnų genocido 

Washington, DC, spalio 11 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV Atstovų rū
mų komitetas trečiadienį patvirtino 
rezoliuciją, kurioje armėnų žudynės 
1915 metais vadinamos genocidu, 
nors Baltieji rūmai buvo perspėję, 
kad ji labai pakenks santykiams su 
NATO sąjungininke Turkija, kuri yra 
svarbi Irako karo rėmėja. 

Užsienio reikalų komitetui pa
tvirtinus rezoliuciją 27-21, ji dabar 
bus pateikta visiems Atstovų rū
mams, kur, pasak demokratų vadovų, 
balsavimas dėl jos įvyks iki lapkričio 
vidurio. Senatui taip pat pateiktas 
analogiškas rezoliucijos projektas, 
bet abi šios rezoliucijos yra tik simbo
linės ir prezidento parašo joms ne
reikia. 

Turkija šią rezoliuciją, pateiktą 
vieno Atstovų rūmų nario, kurio apy
gardoje gyvena daug armėnų kilmės 

amerikiečių, vadina įžeidimu. Ankara 
atmeta daugelio Vakarų istorikų re
miamą Armėnijos poziciją, kad Pir
mojo pasaulinio karo metu iki 1,5 
mln. armėnų tapo Osmanų imperijos 
vykdyto genocido aukomis. 

Turkija perspėjo dėl žalos dvi
šaliams santykiams ir bendradarbia
vimui karinėje srityje, jei JAV Kon
gresas priims šią rezoliuciją. Pre
zidentas George W. Bush, JAV valsty
bės sekretorė ir gynybos sekretorius, 
taip pat — keli buvę valstybės sekre
toriai perspėjo, kad šios rezoliucijos 
nereikėtų priimti. 

„Ši rezoliucija nėra teisinga reak
cija į tas masines žudynes, ir jos pri
ėmimas padarytų didelę žalą mūsų 
santykiams su svarbia NATO ir 
pasaulinio karo su teroru sąjunginin
ke", — prieš balsavimą Baltuosiuose 
rūmuose sakė G. W. Bush. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijoje daugiau kaip 150 poli

cininkų iš vieno vienuolyno iškraustė 
dešimtis vienuolių, kurios maištavo 
prieš Vatikaną. 65 Betanijos šeimos 
seserų kongregacijos vienuolės prieš 
dvejus metus užsidarė nuo išorinio 
pasaulio, protestuodamos dėl Katali
kų Bažnyčios sprendimo pakeisti jų 
vyriausiąją motinėlę, kurį buvo su
kėlusi įtarimų dėl jos asmeninio elge
sio. Pareigūnai pateko į vienuolyną, 
išlaužę duris. Vienuolės trimis mik
roautobusais buvo išvežtos į specia
lius namus, priklausančius Katalikų 
Bažnyčiai. Dauguma jų galiausiai 
grįš į savo šeimas. 

* * * 
Buvęs Lenkijos prezidentas 

Aleksandr Kwasniewski antradienį 
Sčecine atrodė nesveikuojantis, ir kai 
kurios žiniasklaidos priemonės pa
skelbė, jog jis buvo gerokai išgėręs, 
tačiau vėliau buvęs prezidentas išpla
tino pareiškimą, kad serga sunkia vi
rusine liga, kuria užsikrėtė Filipi
nuose. Per naujienų agentūrą išpla
tintame pareiškime teigiama, kad A. 
Kvvasnievvski šia liga užsikrėtė liepos 
pradžioje ir jau kelis mėnesius varto
ja labai stiprius vaistus. „Kartais jau-

! čiuosi geriau, kartais — blogiau", — 
teigė A. Kvvasnievvski, tačiau atsisakė 
nurodyti, kokia tai liga. 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek

sandr Lukašenko ketvirtadienį pa
reiškė, kad jo vadovaujama šalis jau 
kitais metais gali pradėti statyti savo 
atominę elektrinę, kuri sumažintų 
priklausomybę nuo Rusijos naftos ir 
dujų importo. A. Lukašenko, pabrė
žęs, kad atominės elektrinės statybą 
vertina kaip vieną nacionalinio sau
gumo garantijų, sakė, jog 2008 me
tais numatoma „užbaigti numatytus 
parengiamuosius statybos darbus ir 
pradėti statyti", bet išsamiau apie 
projektą nieko nepasakė. 

TBILISIS 
Buvęs Gruzijos gynybos minis-

ATLANTIC 

tras Iraklij Okruašvili ir verslininkas 
Badr Patarkacišvili ketino įvykdyti 
rugsėjo pabaigoje valstybės pervers
mą Gruzijoje, ketvirtadienį rašo Gru
zijos laikraštis „Georgian times". 
Laikraštis, kurį opozicija vadina 
„valdžios geltonuoju ruporu", pa
skelbė šio valstybės perversmo planą, 
kuris buvo iššifruotas iš teisėsaugos 
institucijų paimto I. Okruašvili as
meninio kompiuterio. Pagal šį planą, 
I. Okruašvili .turėjo apšmeižti Gru
zijos prezidentą Michail Saakašvili ir 
tuo suformuoti neigiamą gyventojų 
požiūrį į valdžią, suvienyti opoziciją 
ir pradėti masines protesto akcijas. 
Tuo pat metu jis turėjo sukelti susi
priešinimą armijoje. Po to dabartinės 
valdžios atstovai turėjo būti areš
tuoti. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV jūrų pėstininkų vadovybė 

primygtinai reikalauja perkelti ka
rius iš Irako į Afganistaną, trečiadie
nį pranešė laikraštis „The New York 
Times". Tokios operacijos šalininkai 
mano, kad ji leis JAV armijai ir jūrų 
pėstininkams veikti kuo efektyviau 
abiejuose karo veiksmų teatruose, 
praneša laikraštis, remdamasis šalti
niais tarp JAV gynybos ministerijos 
aukščiausių pareigūnų, pageidavusių 
neskelbti savo pavardės. Po tokių pa
keitimų jūrų pėstininkai būtų vyrau
janti jėga tarp JAV karinių pajėgų da
linių Afganistane. Tai svarbu ir at
sižvelgiant į tai, kad Amerikos visuo
menė daugiau remia kariavimą Af
ganistane nei karo veiksmus Irake. 

NEW YORK 
Numatytas spalio 23 dieną daug

kartinio naudojimo kosminio laivo 
„Discovery" paleidimas gali būti ati
dėtas. Kaip pranešė ketvirtadienį 
JAV žiniasklaida, remdamasi Nacio
naline aeronautikos ir kosmoso erd
vės tyrimo agentūra (NASA), „Disco
very" paleidimas gali būti nukeltas, 
jeigu inžinerijos tarnyba, atsakinga 
už skrydžių saugumą, nuspręs, kad 
būtina pakeisti termoizoliacines 
plokštes an t erdvėlaivio sparnų. 
NASA atstovas Allard Beutel patvir
tino, kad nustatyti trijų iš 44 termoi-
zoliacinių plokščių, kuriomis už
dengti sparnų kraštai, susidėvėjimo 
požymiai. 

1-800-775-SEND 
www.atl3nt»cexpre$$corpxorn 

Ocea 
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Kauno „Žalgiris" žais JAV ir Kanadoje 
su NBA lygos komandomis 

Pirmą kartą pirmaujantis Lietu
vos krepšinio klubas Kauno „Žalgi
ris" išmėgins savo jėgas su NBA lygos 
Šiaurės Amerikoje priklausančiomis 
komandomis jų pačių žemėje. 

Kauniečiai krepšininkai į šią 
istorinę kelionę pajudės jau šį šešta
dienį, spalio 13 d. Jų pirma stotelė 
bus San Francisco miestas, Califor-
nia, kur spalio 15 d. jie žais su „Gol-
den State Warriors" komanda, kurio
je ilgesnį laiką yra rungtyniavęs lie
tuvis Šarūnas Marčiulionis, o visai 
neseniai — šiai komandai priklausė 
kitas Šarūnas Jasikevičius. 

Iš California žalgiriečiai pa
brauks į Kanadą, kur rugsėjo 17 d. 
Toronto mieste jų laukia rungtynės 
su vietos „Raptors" ekipa. Pasku
tiniam susitikimui kauniečiai skris į 
JAV sostinę — Washington, DC. Čia 
susikibs su „Wizard" klubu, kurio 
spalvas šiuo metu gina Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidėjas Darius 
Songaila, gerai sužaidęs neseniai 
Ispanijoje pasibaigusiose Europos 
krepšinio pirmenybėse. 

Kauno „Žalgiris" yra ilgamečiai 
Lietuvos krepšinio čempionai, o taip 
pat ir Sovietų Sąjungos nugalėtojai. 
Kauniečiai yra laimėję ir taip vadi
namą tarpžemyninę taurę, taigi tapę 
Pasaulio klubinių varžybų nugalėto
jais. Jų sąskaitoje daug ir kitokių per
galių— pvz., prestižinės „Eurolygos" 
čempionų titulas. 

Tačiau dabar „Žalgirį", kaip ir 
kitas pasaulio žymesniąsias koman
das, atstovauja įvairių tautybių iš 
kitų valstybių atvykusieji krepšinin
kai. Dabartinio „Žalgirio" sudėtyje 
yra trys amerikiečiai; Tanoka Beard 
(kapitonas), Marcus Brown, Juan De 

Collins. „Žalgiriui" priklauso vienas 
iš geriausių Kroatijos rinktinės žaidė
jas Marko Popovič, slovakas Goran 
Jurak. 

Komandoje yra ir pajėgių lietu
vių: Dainius Salenga, Jonas Mačiu-

v 

lis, Paulius Jankūnas, Eurelijus Žu
kauskas, Vaidotas Pečiulis, Vilmantas 
Dilys, Mantas Kalnietis, Artūras Mi-
laknis. Vidutinis žaidėjų ūgis 1,98 m 
9 cm, vidutinis amžius — 27 metai. 
Vyriausias treneris Rimantas Grigas, 
asistentas — Darius Maskoliūnas. 

Kartu su komanda į kelionę va
žiuoja ir pats žymiausias visų laikų 
jos žaidėjas, šiuo metu vienas iš klubo 
savininkų Arvydas Sabonis. 

Lietuvių susitikimai su Kauno 
„Žalgirio" žaidėjais 

Visuose miestuose, kuriuose 
rungtyniaus Kauno „Žalgiris", yra 
ruošiami susitikimai su žalgiriečiais 
po rungtynių. Kiek teko girdėti, vi
suose miestuose žada dalyvauti dideli 
būriai mūsų tautiečių. 

Daugiausia jų, kaip spėjama, 
dalyvaus Washington, DC. Į šias 
rungtynes vien tik iš Čikagos orga
nizuotai skrenda 126 žmonės. Dalis 
krepšinio sirgalių vyksta pavieniai 

. lėktuvais ar važiuoja automobiliais. 
Iš New York laukiama 60 asmenų. 
Lietuvos ambasada Washington, DC 
yra suorganizavusi 80 tautiečių 
grupę. Iš viso „Žalgirio" — „Wizards" 
rungtynes gali stebėti apie 500 lietu
vių. Tą skaičių patvirtino kelionės iš 
Čikagos organizatorius Dainius Ru-
ževičius (jo telefonas 773-616-9701). 

v 

Edvardas Sulaitis 

LR ambasadorius A. Brūzga aplankė 
krepšininkus 

Rugsėjo pabaigoje prasidėjęs Či
kagos Lietuvių krepšinio lygos penk
tasis sezonas tęsiamas toliau. Spalio 
6—7 dienomis dviejose lygos grupėse 
buvo sužaistos aštuonerios rung
tynės. 

Krepšininkus ir žiūrovus pra
džiugino į sporto salę prie PL centro, 
Lemont atsilankęs Lietuvos ambasa
dorius Washington, DC Audrius 
Brūzga, savo vizito Čikagoje metu 
radęs laiko pabendrauti ir su krep
šinio entuziastais. Tolimas ir retas 
svečias pasveikino susirinkusius, 
pasidžiaugė visos lygos gyvavimu ir 
dar pažymėjo, kad buvo nustebintas 
rungtynių lygiu. 

Kadangi šeštadienį ir sekmadienį 
buvo sužaista daug rungtynių, čia 
paminėsime tik kelias jų. Praėjusių 
metų čempionai — „Radvyliškis" be 
didesnio vargo (87:71) nugalėjo 
„Lituanica 2". Susitikimo pradžioje 

nugalėtojai vedė net 14:0. Laimė
tojams daugiausia taškų (36) pelnė 
komandos lyderis R. Lukoševičius, 
kuris buvo nesulaikomas. „Lituani-
cos 2" eilėse pasižymėjo A. Šimulis — 
26 tšk. 

Tris kartus CLKL nugalėtojų ti
tulą iškovojusi „Alytaus" ekipa taip 
pat palaužė „Lituanica 2" jaunuosius 
žaidėjus. Jų pergalė 84:56 nekėlė 
abejonių. Praėjusiame sezone „Litua-
nicos" jaunieji buvo įveikę „Alytaus" 
atstovus, tad šį kartą šie atsigriebė su 
kaupu. 

Šį savaitgalį ČLKL vėl įvyks 8 
susitikimai. Spalio 13 d. bus sužais
tos, 5, o kitą dieną — 3 rungtynės. 
Šeštadienį žaidimai prasidės 2:30 vai. 
p.p., o sekmadienį — 10:30 vai. ryto. 
Įėjimas į visas rungtynes — nemoka
mas. 

Edvardas Sulaitis 

Lietuvos krepšininkės 
Europoje 

šeštos 

Nors Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė prizinės vietos Europos 
krepšinio pirmenybėse Italijoje ne
užėmė, jos treneris A. Paulauskas ir 
daugumas krepšininkių galvoja, kad 
iškovota šeštoji vieta yra neblogas 
pasiekimas. 

Kada Lietuvos rinktinė ketvirtfi
nalyje pralaimėjo būsimoms Europos 
čempionėms rusėms 17 taškų skirtu
mu, lietuvėms užsidarė durys į me
dalius. 

Tačiau, kuomet varžybose dėl 
5—6 vietų Lietuva šeštadienį įveikė 
stiprią Prancūzijos rinktinę 67:65, 
dar buvo vilčių užimti 6-ąją vietą ir 
kitais metais dalyvauti specialiose 
varžybose dėl patekimo į Pekino 
olimpiadą. Deja, šios viltys prapuolė, 
kada sekmadienio rungtynėse lietu
vės turėjo nusileisti ligšiolinėms 
Europos čempionėms čekėms (54:93) 
ir likti šeštoje vietoje. 

Pirmo aštuntuko gale atsistojo 
Belgija (7-oji) ir Prancūzija (8-oji). 

Rusėms at i teko auksas 

Kaip ir buvo galima laukti, Euro
pos čempionių titulą laimėjo Rusija 
(kaip žinome, Rusija laimėjo ir vyrų 
pirmenybes), lemiamose rungtynėse 

įveikusi Ispaniją. Ji laimėjo vienintelį 
kelialapį į Pekino olimpiadą, kitos 4 
komandos turės žaisti papildomai 
surengtame turnyre 2008-siais. O 
tarp tokių bus Baltarusija, kovoje dėl 
bronzos įveikusi Latviją, ir jau minė
ta Čekija, užėmusi penktąją vietą. 

Žinant, kad Europos moterų 
krepšinio pirmenybėse Italijoje žaidė 
16 valstybių rinktinių, anksčiau iško
vojusių teisę čia varžytis, Lietuvos 
užimta 6-oji vieta yra aukštas pa
siekimas. Nepaisant, kad lietuvės 
turėjo vilčių laimėti aukštesnę vietą, 
bet atsisakius rungtyniauti geriau
siai žaidėjai J. Štreimikytei-Verbic-
kienei, dėl traumos negalint žaisti 
bent trims stiprioms krepšininkėms, 
lietuvių gretos buvo išretintos. Tokiu 
būdu buvo pelnyta mažiau pergalių 
negu buvo tikėtasi. 

Lietuvos rinktinės žaidėjos, ypa
tingai E. Šulčiūtė, J. Marčauskaitė, S. 
Valužytė, L. Brazdeikytė ir kitos, 
rungtyniavo pasigėrėtinai, nepaisant, 
kad joms buvo rodomas žymiai ma
žesnis dėmesys negu Lietuvos vy
rams krepšininkams, dar net nepra
sidėjus pirmenybėms, o ypatingai — 
jų metu. 

v 

Edvardas Sulaitis 

2007 Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės 

2007 m. Š. A. baltiečių ir lietuvių plaukimo pirmenybės įvyks 2007 
m. spalio 27 d., šeštadieni, McMurchy Pool, 247 McMurcby Ave., 
Brampton, ON, Canada. Rengia Baltiečių sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Baseinas yra 25 metrų, 6 linijų. 

Registracija ir apšilimas — nuo 3 vai. p.p. Varžybos įvyks tuoj po re
gistracijos. 

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų ir moterų (17—24 metų imtinai); 
senjorų vyrų ir moterų (25 m. ir vyresniųjų); berniukų ir mergaičių — 
15—16 m., 13—14 m., 11—12 m., 9—10 m., 7—8 m. ir 6 metų ir jaunesnių. 

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus klasi
fikacija pagal dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų plaukikai. 
Lietuvių metrinių nuotolių pirmenybės bus sudarytos pagal baltiečių 

varžybų rezultatus. 
Išankstinė lietuvių plaukikų registracija — iki 2007 m. spalio 23 

d., an t radienio imtinai, šiuo adresu: Mrs. Catherine Jotautas, 35 
Cumberland Dr., Brampton, ON L6V 1W5, Canada. Tel. 905-457-7664; 
Fax: 905-457-5932; ei. paštas: caromire@sympatico.ca 

Papildomas ryšys: Modris K. Lorbergs, varžybų vadovas, tel. 416-626-
7262; ei. paštas ModrisKL@msn.com 

Papildomi ryšiai lietuviams: Algirdas Bielskus, tel. 440-833-0545, 
Algirdas Norkus, tel. 630-466-4661, ei. paštas: norkuskmn@aol.com ir 
Pilypas Taraška, tel. 440-944-6112, ei. paštas ptaraska@yahoo.com 

Labai svarbu! Pirmenybės bus atšauktos, jei iki spalio 23 d. imtinai 
neužsiregistruos bent minimalus plaukikų skaičius. Užsiregistravusiems 
plaukikams būtų apie tai pranešta. 

Išsamią informaciją gauna sporto klubai ir mums žinomi plaukikai. 
SALFASS-gos centro valdyba 

SIŪLO DARBA PASLAUGOS 

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

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| S5f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
LENOER 

'2t 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

Skelbimų skyriaus 
t e l . 773-585-9SOO 

mailto:caromire@sympatico.ca
mailto:ModrisKL@msn.com
mailto:norkuskmn@aol.com
mailto:ptaraska@yahoo.com
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INDIJA PRIEŠ 20 METŲ 
ALEKSAS VITKUS 

NIY9 

Kai Gandhi susirūpino sunkia 
nelaimingų neliečiamųjų padėtimi, 
jis 1934 m. paliko politiką, ją perlei
dęs Jawaharlal Nehru. 

Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, Gandhi sutiko bendra
darbiauti su anglais tik tokiu atveju, 
jei jie prižadėtų Indijai visišką ne
priklausomybę. Pradžioje anglai 
nesutiko su tuo reikalavimu, bet jau 
1944 m. pamatė, kad jiems kito kelio 
nėra. Anglai norėjo, kad Indijos 
žmonės, hindu ir musulmonai, kaip 
nors susitartų dėl valdžios pasida
linimo. Gandhi griežtai priešinosi bet 
kokiam Indijos padalinimui į dvi vals
tybes, bet vėliau turėjo nusileisti, su
pratęs, kad musulmonai ir hindu 
vienoje valstybėje negalės taikingai 
sugyventi. 

Kad kraštui gavus nepriklauso
mybę išlaikyti Indiją kaip vieną vals
tybę būtų nerealu, suprato jau 1933 
m. musulmonas Rahmat Ali. Jis sakė, 
kad musulmonai turi sukurti savo 
valstybę, į kurią įeitų Kashmir, Pun-
jab, Baluchistan ir kitos provincijos, 
kur musulmonų buvo dauguma. Jis 
net pasiūlė tokiai valstybei vardą — 
Pakistan (Grynakraujų kraštas). 
Gandhi tam priešinosi, bet jis buvo 
hindu, ir musulmonai nenorėjo, kad 
jis taptų naujos bendros valstybės 
vadovu. 

Pasibaigus karui, Anglijoje rinki
mus netikėtai laimėjo Darbo (La-
bour) partija. Jos vadovs Clement R. 
Attlee tapo Anglijos ministru pirmi
ninku, kuris 1947 metų pradžioje 
adm. Louis Mountbatten paskyrė In
dijos vicekaraliumi (vice-roy), duo
damas jam uždavinf Britų Indiją 
taikingai padalinti į dvi nepriklauso
mas valstybes — Indiją ir Pakistaną. 
Nebuvo tai lengvas uždavinys, kai 
reikėjo derinti abu politinius hindu 
vadovų — Nehru ir Gandhi — norus 
su musulmonų lygos vadovu Moham-
med Ali Jinnah. Jinnah suprato, kad 
jei vyktų rinkimai, jo partija, būdama 
mažumoje, pralaimėtų ir, taip Indi
joje valdžią perimtų hindu dominuo
jamas Nacionalinis Kongresas. Todėl 
jis griežtai reikalavo, kad Indija būtų 
padalinta į dvi nepriklausomas vals
tybes: hindu ir islamo. 

Jinnah pasakymas, kad „mes 
arba Indiją padalinsime, arba ją sug
riausime", pasitvirtino, kai jau 1946 
m. rugpjūčio 16 d. Calcutta įvyko di
delės musulmonų lygos sukeltos ne
paprastai žiaurios žudynės, kuriose 
žuvo daugiau nei 6,000 žmonių, tiek 
hindu, tiek ir musulmonų. 

Mountbatten esant geram diplo
matui, pagaliau pavyko. Anglai 1947 
m. paliko Indiją ir leido jai pačiai 
tvarkytis. Deja, po Indijos padalinimo 
į hindu Indiją ir islamo Pakistaną, vėl 
prasidėjo žiaurios religinio pobūdžio 
kovos, 1948 m. sausio 30 d. didysis 
laisvės kovotojas Gandhi buvo vieno 
indų fanatiko nušautas. O pats pa
dalinimo autorius lordas Mountbat
ten 1979 m. žuvo nuo airių organi
zacijos IRA teroristo bombos. 

Religijos nesutar ia 

Kaip tokie vieni kitiems aršūs 
priešai galėjo šimtus metų sugyventi 
valdomi anglų, ir kodėl jie pradėjo sa

vo kruvinus susirėmimus po padali
nimo, supratau tik po dviejų paskaitų 
ciklo, kurį mums paruošė Bombay 
universiteto istorijos profesorius Pra-
kash Chandra. Jis apžvelgė senąją 
Indijos istoriją ir ten vykusį Europos 
kraštų kolonizavimą, indų kovą prieš 
anglus. Ypatingai įdomus buvo jo 
sugretinimas ir skirtumų aiškinimai 
tarp musulmonų, kurie daugiausia 
gyveno Pakistano ir Bangladesh val
stybėse, ir hindu, kurių tėvyne tapo 
Indija. Daug mažesnė budistų grupė 
tos buvusios Britų Indijos liko Cey-
lon saloje, ir tapo Šri Lanka valstybe. 
Manau, kad skaitytojui gali būti 
įdomu susipažinti bent su tomis 
dviem pagrindinėmis religijomis. 

Hinduizmą į Indiją atnešė į ją iš 
vidurinės Azijos besiverždamos indo
europiečių gentys jau 2500 metų 
prieš Kr. Jos stūmė čiabuvius abori
genus — tamsesnės rasės dravidus į 
subkontinento pietus. Daug vėliau 
Genghis Khan ir Tamerlane į Indiją 
pro Khyber siaurą slėnį atvedė pra
našo Mahometo pasekėjus. Po jų apie 
du šimtus metų Indiją valdė musul
monų Mughal dinastija. Taip Indijoje 
viena šalia kitos įsikūrė dvi labai 
skirtingos kultūros ir religijos. Isla
mas turėjo tik vieną pranašą — Ma
hometą, ir vieną dievą — Allah, ir tik 
vieną jiems šventą knygą — Koraną, 
tuo tarpu hindu žmonės neturėjo 
savo religijos pradininko, nei kokios 
nors aiškios dogmos, tikėjo į daugelį 
dievų, juos garbino visokiose for
mose: gyvulių, protėvių, dvasių, gam
tos jėgų, žvaigždžių ir pan. Todėl 
hindu religijos pasekėjai buvo linkę 
ne tiek melstis, kaip atskirai medi
tuoti. Koranas griežtai draudė Maho
meto pasekėjams bet kokia forma 
vaizduoti Allah, ar jo pranašą Maho
metą, ar tai būtų skulptūra, ar pa
veikslas. Tokie būtų laikomi padarę 
baisią šventvagystę. 

Mahometo pasekėjų mečetė 
jiems yra šventa vieta, kurioje jie 
meldžiasi visi kartu, nuolankiai su
klupę ant kelių ir atsigręžę į Mecca. 
Viduje nėra jokių jų dievo atvaizdų, 
vieninteliai pagražinimai mečetės 
viduje yra tik įvairūs abstraktūs vaiz
dai ar 99 jų dievo vardo meniškos 
reprezentacijos. Hindu šventykla vi
sai kitokia. Ji jiems kaip kokia užeiga 
ar muziejus, pilna daugiarankių 
dievų, aplink deives susirangiusių gy
vačių, sparnuotų dramblių, linksmų 
beždžionių, šokančių merginų ar net 
ir vyriškų falų. Hindu maldininkas, 
paskendęs savo mintyse, ten garbin
tų savo dievą pats vienas, neįsijung
damas į jokią bendrą maldą, jei tokia 
ir būtų. 

Pagal mūsų profesorių, didžiau
sia kliūtis sugyventi tarp musulmonų 
ir hindu nėra metafiziniai skirtumai, 
bet socialinis gyvenimo būdas. Hin-
duizme jau nuo senų laikų susiforma
vo kastos. Pats žodis „caste" hindi 
kalba yra „varna", kas reiškia spalvą. 
Jos atsiradimas yra aiškinamas kaip 
istorinis bandymas atskirti švieses
nius indoeuropiečius nuo tamsesnės 
spalvos dravidų, kurių dauguma 
ilgainiui tapo neliečiamaisiais. Hindu 
tikėjo, kad po jo mirties jo dvasia 
pereis Į kitą kūną ir gyvens toliau. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | [ Širdies ir kraujagysl ių 
l igos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S. MD 

V1KDUGARMD 
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.Hlinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D, 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S.C. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave. , Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Eetuviškai. 
4647 W. 103 SI, Oak. Lavvn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL » 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „Draugą"! 

IAV LB Waukegan 
Kviečia visus { 

Keptą karką, lietuviškų dešrelių su troškintais kopūstais, kugelio su 
kiaulės ausimis, taip pat daug kitokių skanių užkandžių jums patieks 

"Kunigaikščių Užeiga". 
Veiks baras, kur jums—iš statinės ar iš skardinės—pils 

putojančio alaus, o "kaimo ponai" galės vaišintis šampanu, 
vynu arba brendžiu. 

Karnavalą ves gražiausia kaimo pora Aušra ir Hansas. 
"Kaimo mergas ir bernus*' savo programa linksmins "Sodžius'*, 

o šokiams gros Arūnas Augustaitis. 

Prizais bus apdovanoti šauniausiai apsirengę, garsiausiai 
dainuojantys, net daugiausia bokalu alaus išgėrę kaimiečiai. Taip pat bus 

surengtos valgymo, gėrimo, bulvių skutimo ir kitokios varžybos, o kas 
juose nelaimės, galės sėkmę išbandyti lotenjoje. 

Apsirengimas: įleidžiami kaimiečiai, ponaičiai, lauko kaliausės, paršiukai ir 
kiti gyvuliukai, net bulvių ir runkelių maišai, priklausomai nuo 

kiekvieno karnavališkos išmonės ir sugebėjimų. 

I karnavalą kviečiame Spalio mėnesio 27 dieną, šeštadienį 
kuris vyks Vokiečių Centro salėje, 

259 West Grand Avenue, Lake Villa, Illinois. 
Pradžia—6 valandą. Įėjimo kaina $35. 

Bilietus nusipirkite iki Spalio 21 dienos. 
Informacijos skambinki te Algiui Marcinkevičiui 847-543-4313. 

Č e k i u s , išrašytus "Lithuanian American Communi ty" vardu, 
kartu su svečių vardais/pavardėmis, siųskite. 

E lena i Skališienei, 119 Sheridan Court, Waukegan, IL 60085. 

http://www.Hlinoispain.com
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NEMARUS ATSIMINIMAI 
Nepaisant rekordinių šio rudens 

karščių ir tą dieną vykusių kitų 
renginių, spalio 7 d. Į PLC, Lemont 
Lietuvių dailės muziejų, susirinko 
daugiau nei šimtas dalyvių j rašytojo, 
humoristo Antano Gustaičio minė
jimą. Į šią kultūrinę popietę visus su
kvietė „Margutis II", kuris šiais me
tais švenčia 75-rių metų gyvavimo 
sukaktį. „Marguti II" savo apsilanky
mu pagerbė ir Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Amerikoje ir Meksiko
je Audrius Brūzga su žmona bei Čika
gos konsulas Arvydas Daunoravičius. 

Kalba humoristo Antano Gustaičio 
sūnus - Algimantas Gustaitis. 

Popietei vadovavo „Margučio II" 
pirmininkė Marija Remienė. Savo 
Įvadiniame žodyje ji pabrėžė, jog nors 
ir nutilo Antano Gustaičio žingsniai, 
nutilo jo balsas, jis liko gyvas mūsų 
atmintyje. Vieni iš mūsų jį pažinojo 
kaip bičiulį, draugą, kiti matė jį iš to
lo, klausėsi jo skaitomų satyrų, o dar 
kiti - gal nėra jo net sutikę. Po įvadi
nio žodžio Remienė pakvietė gerbia
mą ambasadorių Audrių Brūzgą tarti 
žodį. Ambasadorius pasveikino susi
rinkusius ir linkėjo radijui „Mar
gutis II" gyvuoti daug metų, skleisti 
lietuvišką žodį, taip pat palinkėjo vi
siems linksmai praleisti popietę, pri
simenant humoristą Antaną Gus
taitį. 

Be jokių įvadinių pristatymų pro
gramą pradėjo aktorius iš Los An

geles Algimantas Žemaitaitis, kuris 
skaitė Antano Gustaičio satyros pos
mus. Jis savo sodriu balsu tęsė: 
„Interesai - tartum oras, tartum 
šviesos švyturių, o aš vienas, vienas 
doras, interesų neturiu." Jo skaito
mas eiles intarpuose palydėjo smuiki
ninkė Dainora Petkevičiūtė. Ji pui
kiai pasirinko muziką: Zenko Fibich 
„Poemą", Anton Dvoržak „Humores
ką", Johann Sebastian Bach Aleman-
dą iš II-os Partitos smuikui solo ir 
Balio Dvariono „Prie ežerėlio". Ties 
kiekvienu aktoriaus paskaitytu pos
mu dalyviai plojo ir kvatojo. Parinkta 
programa buvo Įdomi ir ne per ilga. 

Viešnia iš Kauno, Maironio lietu
vių literatūros muziejaus išeivijos 
skyriaus vedėja Virginija Paplaus
kienė išsamiai papasakojo apie Anta
no Gustaičio gyvenimą, jo kūrybos 
kelią bei Įnašą į išeivijos kūrybos in
dėlį. Kaip ir daugelis 1944 metais sve
tur nublokštų kultūrininkų, jis netu
rėjo tinkamų sąlygų kūrybai. Dauge
lis turėjo dirbti neįprastą darbą ne 
pagal profesiją. Taip teko dirbti ir 
Antanui Gustaičiui. 

1949 metais Gustaičių šeima per
sikėlė į Ameriką ir apsigyveno Bos
ton. Tuo metu Boston vyko gyvas 
kultūrinis gyvenimas. Antanas Gus
taitis įsijungė Į lietuviškos veiklos sū
kurį ir atliekamu laiku ėmė kurti ei
les. Jis Boston 1956 m. išleido pirmą 
humoristinių eilių knygą „Anapus 
teisybės". 

Savo paskaitoje Virginija Pap
lauskienė iš užmaršties prikėlė hu
moristą Antaną Gustaitį. Iš jo palikto 
lobyno ji papasakojo ne vien sausus 
gyvenimo ir kūrybos faktus, bet paro
dė, kad iš Lietuvos pasitraukusioji 
karta buvo tautos viltis, jos kultūra ir 
ateitis. Daugeliui ji Lietuvoje nėra 
nepažįstama, taip pat ir Antanas 
Gustaitis. Tik sūnaus Algimanto 
Gustaičio, kuris surinko tėvo kūry
binį palikimą ir perdavė jį Maironio 
muziejui, dėka, dabar Lietuvoje gali
ma susipažinti su išeivijos kūrėjo gy
venimu. 

Po paskaitos aktorius Algiman
tas Žemaitaitis perskaitė dar kelis A. 
Gustaičio posmus. 

Programos pabaigoje įvyko malo
ni staigmena, kai tarp svečių pasi
rodė Antano Gustaičio sūnus Algi
mantas Gustaitis, atvykęs iš Boston. 
Iškviestas į sceną jis prisipažino, kad 
eilių nerašo, tačiau turi, kaip ir jo tė-

Literatūrinėje popietėje muzikavo 
smuikininkė Dainora Petkevičiūtė. 

vas, puikų humoro jausmą. Jis keliais 
sakiniais papasakojo savo prisimini
mus, pralinksmindamas visus susi
rinkusius. 

Algimantas Gustaitis - aukštas, 
gražiai nuaugęs, stambokas vyras. Jis 
prisiminė, kad jo tėvas buvo žemo 
ūgio, o mama - dar žemesnė. „Tai 
kaip čia aš esu toks atsiradęs? Koks 
buvo tuo metu pieno išvežiotojas 
Lietuvoje?", - klausė jis savęs. Algi
mantas prisiminė ir savo motiną 
Aleksandrą, kuri buvo tėvo pirmoji ir 
didžioji kritikė. Jie abu kartu sudarė 
puikią sąjungą, surasdami gražias 
vertybes ir šeimyninę šilumą. Tėvas 
Antanas Gustaitis mėgo lankytis Či
kagoje, jį dažnai kviesdavo Įvairios 
organizacijos. Kartą jis pamiršo savo 
akinius ir skaitė eiles, nukreipdamas 
savo dėmesį ir dedikuodamas posmus 
pirmoje eilėje sėdinčiai poniai, 
apsirengusiai juodai su raudona ke
pure ir pritaikyta juosta. Skaitytos ei-

Dalyvius linksmino aktorius Algi
mantas Žemaitaitis. 

lės netiko tam asmeniui. Pertraukos 
metu rengėjai jo paklausė, kodėl jis 
taip elgiasi. Jis atsakė, kad jam pa
tiko toji ponia. Susijaudinę rengėjai 
jam paaiškino, kad ten sėdėjo ne po
nia, o vyskupas V Brizgys. Toks buvo 
humoristas Antanas Gustaitis. 

Po visų kalbų dalyviai buvo pa
kviesti pasivaišinti ir pabendrauti su 
retai matomais svečiais. Ne vienas 
dalyvis prisiminė, kad į humoristo 
Antano Gustaičio ar kitus kul
tūrinius bei literatūrinius renginius 
susirinkdavo ne šimtas ir ne du, bet 
keli šimtai dalyvių. Pasikeitė laikai, 
pasikeitė ir dalyviai. Šiais laikais šis 
„Margučio II" renginys buvo tikrai 
pavykęs tiek savo programa, tiek da
lyvių skaičiumi. Gal vieniems kultūra 
yra savaitgalio pramoga, o kitiems -
nelabai suvokiamas Įvykis. Tačiau 
išeivija be kultūrinės veiklos - tai ke
lionė be kompaso. 

M. R. 

<m 
MARGUTIS II 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO.LAIDOS 

3R 1 4 5 0 A M banga iš WCEV s t o t i e s 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

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

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

Spalio 26 d., penktadienį, 730 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
lietuvių kilmės dailininRės 

REGINOS PALAITIS-BENSON (Colorado) 
tekstilės darbų parodos 

„Vizijos" 
atidarymas 

Atidaryme dalyvaus autorė. Paroda tęsis iki lapkričio 26 d. 
Maloniai kviečiame atvykti j paroda., f f i ^ 
Tel. pasiteiravimui:773-778-7500. įl " 

Popietės dalyviai: Ma i ron io lietuvių l i teratūros muziejaus išeivijos skyriaus 
dalies vedėja Virgini ja Paplauskienė, aktorius Algimantas Žemaitaitis, 
smuikininkė Dainora Petkevičiūtė bei humoristo Antano Gustaičio sūnus -
Algimantas Gustaitis. 

http://www.wcev1450.com
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Žemaičių kultūros organizacijų pareiškimas 
Atke l ta i š 3 psl . 
Lietuvoje jau veikia kelios tau

t in iu pagrindu surinktos partijos, ku
rių užmačios suskaldyti Lietuvą ma
žai kam kelia abejonių. Įtardami, kas 
finansuoja šį judėjimą, nesame tikri, 
kad ir šios partijos kūrėjai bei jų rė
mėjai neturi tų pačių tikslų - įnešti 
sumaištį į Lietuvos politinį gyvenimą, 
provokuoti separatistines nuotaikas, 
sukelti etninius konfliktus, taip suda
ran t galimybes atsirasti įvairaus plau
ko „gelbėtojams" ir „tvarkdariams". 

Kviečiame žemaičius pamąstyti 
ir įvertinti, kur gali nuvesti tokie 
politiniai žaidimai ir kam tai gali būti 
naudinga . Tur ime vieną Tėvynę, 

vieną istoriją ir vieną ateitį, tad bet 
koks bandymas reikalauti sau išskir
tinumo kitų Lietuvos piliečių sąskai
ta yra pavojinga politinė avantiūra. 

2007 m. rugsėjo 28 d., Viekšniai 

ZemaičiŲ akademija, Žemaičių 
kultūros, akademinio jaunimo ir vai
kų rėmimo fondas, Akademinio že
maičių jaunimo korporacija ,,Samo-
gitia", Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centras, Biržiškų draugija, Simono 
Stanevičiaus bendrija, Šatrijos Raga
nos draugija, Žemaičių kultūros drau
gijos Vilniaus skyrius, Žurnalo „Že
maičių žemė" redakcija. 

rairios sporto žinios 

Lietuvos kariuomenės sportininkai 
vyksta į olimpiadų Indijoje 

Spalio 14-21 dienomis Indijoje, 
Hyderabad mieste, vyks ketvirtosios 
Pasaulio kariškių sporto žaidynės, 
kurias organizuoja Tarptautinė Ka
riškių Sporto Taryba - CISM (Conseil 
In ternat ional du Sport Militaire). 
„Šios žaidynės vyksta kas ketveri 
metai, kaip ir olimpiada. Mūsų ka
riuomenės sportininkams tai didžiu
lis įvykis, kurio laukiame ir ruošia
mės", - sakė Lietuvos kariuomenės 
sportininkų delegacijos vadovas pik. 
ltn. Valentinas Mizgaitis. 

Pirmą kar tą Pasaulio kariškių 
sporto žaidynių istorijoje jose daly
vaus sportininkai iš daugiau kaip 100 
pasaulio šalių. Lietuvos kariuomenei 
jose atstovaus rankininkai, boksinin
kai, graikų ir romėnų imtynininkai, 
šauliai, dziudo kovotojai, parašiu
tininkai, lengvosios atletikos ir ka
rinės penkiakovės atstovai, iš viso -

apie 60 sportininkų. 
Kaip realiausi pretendentai gauti 

medalius vertinami imtynininkai: 
Mindaugas Ežerskis ir Valdemaras 
Venckaitis, neseniai Pasaulio imtynių 
čempionate Azerbaidžane iškovoję 
sidabro ir bronzos medalius, taip pat 
buvęs Europos pirmenybių bronzos 
laimėtojas Laimutis Adomaitis ir 
Pasaulio kariškių čempionato prizi
ninkai Mindaugas Mizgaitis ir Alek
sejus Djakonovas. 

Kovoti dėl aukščiausių įvertini
mų ketina dziudo atstovas Albertas 
Techovas, rankinio bei parašiutinin
kų laisvojo kritimo komandos. Parašiu
tininkai yra Pasaulio kariškių čem
pionato prizininkai. 4-osiose Pasaulio 
kariškių sporto žaidynėse dalyviai 
varžysis 14-oje sporto šakų. 

Lietuvos kariuomenės 
sportininkų delegacijos infb. 

Šachmatų pirmenybės Čikagoje 
2007 metų S. Amerikos Lietuvių individualios šachmatų pirmeny

bės įvyks 2007 m. lapkričio 10 ir 11 dienomis. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Numatoma 
žaisti 5 turų šveicarų sistema, 3 turus šeštadienį ir 2 turus sekmadienį. 
Pirmo turo pradžia 10 vai. ryto, registracija nuo 9 vai. r. 

Varžybas planuojama rengti suaugusiems, jauniams bei jaunučiams. 
Moterys ir mergaitės mielai kviečiamos. Dalyvauti kviečiami visi lietu-
vių kilmės žaidėjai. Priklausyti SALFASS privaloma. Varžybas rengia 
Čikagos lietuviai šachmatininkai. 

Informuoja: 
Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., 

Downers Grove, IL 60515. Tel. 630-769-
1010, ei. paštas PMajauskas@gmail.com 

Išsamesnė informacija bus pranešta 
netrukus. 

SALFASS centro valdyba 

A t A 
VLADAI PARGAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui ALFON
SUI, dukterims ir jų šeimoms, visiems giminėms ir arti
miesiems. 

Brazdžiūnų šeima 

Margumynai 

Estijoje bus atidarytas vaikų universitetas 
Estijos parlamento pirmininkės 

Ene Ergma paskaita lapkričio pra
džioje šalyje pradės veikti vaikų uni
versitetas. 

Tartu universiteto Narvos ko
ledžas kviečia į šį universitetą vaikus 
nuo 7 iki 12 metų, rašo laikraštis 
„Severnoje poberežje". Jiems bus 
skaitomos paskaitos temomis, apie 
kurias mokykloje nėra kada pa
kalbėti ir dėl kurių daugelis tėvų 
tiesiog neturi ką pasakyti. 

„Vaikų universitete vaikai nuo 
septynerių iki dvylikos metų jiems 
suprantamu būdu galės susipažinti 
su mokslo laimėjimais, ir ne tik tiks
liųjų ir gamtos mokslų, bet ir so
cialinių ir humanitarinių mokslų sri
tyje ", - sakė vaikų universiteto viešo
jo administravimo dėstytoja iš Tartu 
universiteto Narvos koledžo, vaikų 
universiteto projekto vadovė Aet 
Kijsla. 

„Taigi mes padėsime vaikams 
nuo jaunų dienų mąstyti apie santy
kius visuomenėje ir jų organizavimą, 
bendruomenę ir šeimą, taip pat 

pareikšti savo nuomonę apie tai. 
Žinoma, pamažu norime supažindint 
ir su akademine aplinka", - pridūrė ji. 

Vaikų universitetas pradės darbą 
lapkričio 2 dieną astrofizikės Ergma 
paskaita apie tai, kodėl dangus mėly
nas, kiek žvaigždžių danguje ir taip 
toliau. 

Į atidarymą taip pat atvažiuos 
mokslinis autobusas „Didžioji lokė", 
kuriame vaikai galės susipažinti su 
fizika per kvapą užgniaužiančius 
eksperimentus. 

Mokslas universitete vyks per 
atostogas ir poilsio dienomis estų ir 
rusų kalbomis. Pavasarį visi lankiu
sieji vaikų universitetą, gaus atitin
kamus diplomus, o uoliausieji bus ap
dovanoti kelione. 

Su vaikams skaitytomis paskai
tomis bus galima susipažinti vaikų 
universiteto tinklalapyje. Idėja atėjo 
iš Vokietijos, kur vaikų universitetai 
veikia prie 70 universitetų. 

Vaikų universiteto atidarymas 
skirtas Tartu universiteto 375-osioms 
metinėms. BNS 

p — 

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

Vajus tęsis visą spalio mėnesi. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

- • . , — " - ' 
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ČIKAGOJE l& APYLINKČSC 

• 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. S v. Mišios 
bus aukojamos Pal. Jurgjo Matulaičio 
misijoje, Lemont. Valdyba prašo daly
vauti šv. Mišių aukoje ir prisiminti 
mirusias amžinybėje. Po pamaldų 
įvyks pabendravimas ir pasitarimas 
dėl ateities veiklos. 

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

• L i e t u v i ų kariu v e t e r a n ų sąjun
gos „Ramovės" Čikagos skyriaus 
narių susitinkimas vyks spalio 21 d., 
12:30 v. p. p. Jaunimo centre. Visi 
skyriaus nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. 

• B a l z e k o l ietuvių k u l t ū r o s mu
ziejus maloniai kviečia Knygos mylė
tojų klubo nar ius į susitikimą-
diskusiją „Antano Škėmos apysaka 
'Izaokas'". Apysaka išspausdinta A. 
Škėmos raštų III tome (Čikaga, Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1985). Apysakos kopiją galima 
nusipirkti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus parduotuvėje. Kaina 10 
dol. Susitikimas vyks šeštadienį, spa
lio 27 d., 7 vai. v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629). Vaišinsimės kava 
bei vynu. Dalyvio mokestis 5 dol. Te
lefonas pasiteiravimui: 773- 582-6500 
(Undinė Uogintaitė). 

•Kv ieč iame v isus 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. 

•Lapkrič io 4 d., sekmadieni, 2 
vai. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, 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. 

•Lapkrič 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 leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
lapkričio 1 d. adresu: Lithuanian 
Youth Center, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-1039. Jauni
mo centro taryba iš anksto dėkoja. 

IŠARTIIRTOU... 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį 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. Vaišės, mu
zika, šokiai! „Cigar" grupės nariai -
dainininkas V Gražulis ir A. Pilibai-
tis linksmins ir ves muzikinę pro
gramą. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. Au
ka - 60 dol. asmeniui. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gausiai dalyvauti! 

• S p a l i o 13 d., šeš tadieni , 6:30 
vai. v. Stardust Lanes Bouling klube 
Stardust Lanes/Orbit Lounge, 1465 
US Hwy 441 SE, Okeechobee, FL 
3497 pirmą kartą Florida koncertuos 
Liveta ir Petras Kazlauskai! Kitą 
dieną patys ištvermingiausi galės 
dalyvauti „Eagle Bay Airboat Ridės". 
Padovanokite sau šventę - Jūs tikrai 
jos verti! Bilietus užsisakykite tele
fonais: 561-309-6708 arba 863-517-
0796 arba registruotis ei. paštu: 

lithuaniancentre@ gmail. com 

• 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 -
pietūs, po programos - šokiai, grojant 
S. Telšinskui. 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. 

ALRK Moterų sąjungos 3 kuopos narės „Draugui" rašo: „3 kuopa 
dėkoja 'Draugui' už spausdinamus organizacijos pranešimus ir aukoja 50 
dolerių dienraščiui paremti. Širdingai ačiū." Nuoširdžiai dėkojame ALRK 
Moterų sąjungos 3 kuopos narėms, kad mus skaitote ir remiate. 

Giedre T. Čepaitis iš Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą 
dar metams ir kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Malvina Kliveckienė, gyvenanti Woodhaven, IL, paaukojo 100 dol. 
auką „Draugo" leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią 
paramą. 

JAV LB Krašto valdyba ir Amerikos lietuvių jaunimo sąjunga 
organizuoja pirmąjį Jurgos Seduikytės ir grupės turą 

Amerikoje 
Koncertai vyks: 

Čikagoje - spal io 26 d., penktadienį, 8 vai. v., Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

Cleve land - spal io 27 d., šeštadienį, 7 vai. v., Lietuvių namuose, 877 E. 
185th St., Cleveland, OH 44119 

Detro i t - spal io 28 d., sekmadienį, 1 vai. p. p., Dievo Apvaizdos 
Bažnyčios salėje, 25335 W. 9 Mile Road, Southfield, MI 48033 

N e w York - l apkr ič io 2 d., penktadienį, 8:30 vai. v., The Community 
House, 15 Borage Place, Forest Hills, New York 

Bal t imore - lapkr ič io 3 d., šeštadienį 7 vai. v., Lietuvių namuose, 
851-853 Hollins Street, Baltimore, MD 21201 

Washington - lapkr ič io 8 d., ketvirtadienį, 8 vai. v., McGinty's Public 
House, 911 Ellsworth Dr., Silver Spring, MD 20910 

B o s t o n - lapkrič io 9 d., penktadienį, 7:30 vai. v., Lietuvių Piliečių 
klube, 368 W. Broadway Street, So. Boston, MA 02127 . 

Phi lade lph ia - l apkr ič io 10 d., šeštadienį, 7 vai. v., Lietuvių namuose, 
2715 East Aliegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 

Lankydamasis Lietuvoje Stasys Prakapas aplankė naujai supiltą 
brolio a.a. Jono Prakapo kapą, kuris, grižes visam laikui gyventi i t ė 
vyne, tuo pasidžiaugė t ik kelias dienas. Jonas Prakapas - buvęs „Drau
go" ir kitų laikraščių bendradarbis, pasirašinėjęs Henriko Kudreikio 
slapyvardžiu. 

Nuotraukoje Stasys Prakapas (viduryje) su giminių būriu prie brolio 
Jono kapo Juodaičių kapinėse. 

Spaudos apžvalga 
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Pasirodė naujas - rugsėjo mėne
sio - šiemet 30 metų jubiliejų šven
čiančio žurnalo „Bridges" numeris. 

Šį kar tą angliškai leidžiamas 
JAV LB žurnalas kaip niekad gausus 
nuotraukų, daugelio skaitytojų at
siųstų apsilankius Lietuvoje, liepos 
mėnesį surengtoje Dainų šventėje. 

Šiam ,,Bridges" numeriui, kaip 
vedamajame teigia redaktorė Jeanne 
Dorr, gauta nemažai skaitytojų įspū
džių iš kelionės į Lietuvą, ypač apie 
Dainų šventę. Keletas jų pateikiama 
skaitytojams. Kaip teigia redaktorė, 

ji nuolat skatina lietuvių kilmės žmo
nes vykti į Lietuvą, susipažinti su jos 
kultūra, žmonėmis, pajusti tikrąjį 
šalies skonį. Džiugu, kad šiemetinė 
Dainų šventė pr i t raukė nemažai 
„Bridges" skaitytojų, tačiau, Jeanne 
Dorr nuomone, „neverta laukti kitos 
dainų šventės ir tada vykti į Lietuvą, 
bet koks laikas ten vykti - tinka
mas." 

Skaitytojai žurnale ras Henry L. 
Gaidis straipsnį apie 1863-1864 len
kų ir lietuvių sukilimą prieš caro val
džią bei šio sukilimo herojus, kurie, 
straipsnio autoriaus nuomone, daž
nai nevertai užmirštami. 

Besidomintiems studijomis Lie
tuvoje - straipsnis „Study Abroad 
Opportunities in Lithuania", kuria
me pateikiama informacija, kur ir 
kaip galima vykti studijuoti į Lietu
vą, kokie JAV universitetai turi mai
nų programas su Lietuvos universi
tetais ir kokios galimybės ten nuvyk
ti. 

Bendruomenių skiltyje prista
toma Cape Cod Lietuvių Bendruo
menė bei lietuvių, gyvenančių Fort 
Leavenworth, Kansas valstijoje, veik
la. Tad visiems ištikimiems skaityto
jams - rugsėjo mėnesio žurnalas 
„Bridges" jau pasiekiamas. 

A.T. 


