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Viena iš pristatytų knygų — „Oku
pantai ir kolaborantai". 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Pristatytos knygos 
apie totalitarinių 
režimų nusikaltimus 

Vilnius, spalio 23 d. (ELTA) -
Tarptautinė komisija nacių ir sovie
tinio okupacinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti Vilniaus 
paveikslų galerijoje antradienį pri
statė 6 knygas apie totalitarinių re
žimų nusikaltimus Lietuvoje. 

Leidiniuose pirmą kartą patei
kiamos apibendrintos tarptautinių 
ekspertų išvados apie nacių ir sovie
tinę Lietuvos okupacijas. Pristaty
mas surengtas kartu su Užsienio 
reikalų ministerija. 

Renginio metu plačiajai visuo
menei ir užsienio šalių diplomatams 
buvo pristatytas kelerių metų Tarp
tautinės istorinio teisingumo komisi
jos darbas. 

Nukelta į 6 psl. 

Lietuva kol kas pralaimi 
„karą keliuose" 

Vilnius, spalio 23 d. (ELTA) -
Lietuvos keliuose dabartinė saugumo 
situacija yra viena prasčiausių Euro
poje. Milijonui mūsų šalies gyventojų 
tenka 223 žuvusieji keliuose, tai yra 
maždaug 2,5 karto daugiau nei ES 
vidurkis ir beveik penkis kar tus dau
giau nei tose šalyse, kurių keliuose 
žmonės yra saugiausi. 

Lietuvos ūkiui eismo nelaimių 
nuostoliai siekia 1,5 mlrd. litų per 
metus, tai yra beveik 2 proc. bendro
jo vidaus produkto (BVP). Tokius 
faktus Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas pateikė antradienį su
rengtoje bendroje Europos Komisijos, 
Seimo Ekonomikos komiteto ir Su
sisiekimo ministerijos konferencijoje 
,,Eismo sauga keliuose: iššūkiai ir 
realybė". 

,,Nors Lietuvoje kasmet didina
mas finansavimas kelių infrastruk
tūros modernizavimui, imamasi prie
monių, skatinančių atnaujinti auto
mobilių parką, nuolat griežtinama 
atsakomybė už eismo taisyklių pažei
dimus, tačiau pagrindinis veiksnys, 
lemiantis prastą eismo saugumą - tai 
žmonių mąstymas, - teigė V Mun
tianas. - Dabartinė situacija keliuose 
jau tapo nepabostančiu suaugusiųjų 
žaidimu, įgijusiu pavadinimą 'karas 
keliuose', kurią aštrina visuomenės 
tolerancija ir nebaudžiamumas." 

Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje dalyvavęs Europos Komi
sijos Energetikos ir transporto gene
ralinio direktorato generalinio direk^ 
toriaus pavaduotojas Zoltan Kazat-

Lietuva kol kas pralaimi ,,karą keliuose", teigia transporto ekspertai. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

say pabrėžė, kad Europos Sąjungos 
siekis iki 2010 metų perpus sumažin
ti žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių -
labai rimtas iššūkis Lietuvai. Deja, 
statist iniai duomenys liudija, kad 
eismo saugumas iki šiol Lietuvoje yra 
vienas blogiausių ES. 

Pasak Ekonomikos komiteto pir
mininkės Birutės Vėsaitės, Seime 
šiuo metu svarstoma daugybė patai
sų, kurių tikslas - eismo saugumo 
didinimas ir atsakomybės griežtini
mas. Išvengti daugelio nelaimių pa
dėtų naujesni automobiliai, tačiau 
gyventojai jiems įsigyti stokoja lėšų. 

Parlamentarė B. Vėsaitė ypač at
kreipė dėmesį į nemažėjančias skau
džias eismo nelaimes, kurias sukelia 
girti vairuotojai. Todėl ji ragina kuo 

greičiau taikyti griežtesnes sankcijas 
sėdintiems prie vairo išgėrusiems 
vairuotojams, konfiskuoti jų automo
bilius. 

Konferencijos „Eismo sauga 
keliuose: iššūkiai ir realybė" metu 
septynios Lietuvos asociacijos - „Lie
tuvos keliai", Kelių transporto prie
monių valstybinės techninės apžiū
ros įmonių asociacija „Transeksta", 
Lietuvos automobilių klubas, Lietu
vos automobilių sporto federacija, 
Lietuvos nacionalinė vežėjų automo
biliais asociacija „Linava", Lietuvos 
studentų atstovybių sąjunga ir Lie
tuvos vairuotojų mokymo ir kvalifi
kacijos kėlimo mokyklų asociacija -
bei Klaipėdos savivaldybė pasirašys 
Europos kelių saugos chartiją. 

Šiame 
numeryje: 

•Skautybės kelias-
Paskutinieji Gihvell 
mokyklos įspūdžiai (p- 2} 
•Politologai: Darbo 
partija Alytuje daug 
nepralošė (p. 3) 
•Komentaras. 
Kultūringai valgykime ir 
toliau (p. 4-5} 
•Laiškai* nuomonės, 
komentarai (p. 5, 8) 
•Indija prieš 20 metu 
(19) (p. 91 
•A. Barysas tęsia filmo 
kūrimą (p. 10) 
•„Lietuvos laikas** (p. 10) 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.41 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Pasaulio litvakai nori jiems 
priklausiusio turto 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) -
Pasaulio litvakai - iš Lietuvos save 
kildinantys žydai - nori patys daly
vauti grąžinant jiems Lietuvoje prik
lausiusią religinę nuosavybę arba 
kompensaciją už ją. Tokią poziciją 
išdėstė antradienį su Vyriausybės 
atstovais susitikę stambiausių JAV 
bei Izraelyje veikiančių pasaulio lit-
vakų žydų ortodoksų studijų centrų, 
bendruomenių - ješivų - vadovai. 

Kaip spaudos konferencijoje 
antradieni teigė Pasaulinės jungtinės 
žydų litvakų federacijos prezidentas, 
Vilniaus rabinų teismo pirmininkas 
rabinas Samuelis Jakobas Pfefferis, 
susitikime taip pat pabrėžta, jog 
išlikusio religinio bendruomeninio 
turto arba kompensacijos už jį gavė
jais pretenduojančios tapti Lietuvos 
žydų bendruomenė, Lietuvos žydų 
paveldo fondas bei Amerikos žydų 
komitetas litvakų interesams neat
stovauja. 

PERIODICALS 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Žydų rabinas Samuelis J. Pfefferis. 
Andriaus Petrulevičiaus nuotr. Alfa.lt 

Anot žydų ortodoksų atstovų, 
šios žydų organizacijos dėl litvakams 
priklausančio t u r to derėjosi pas
tarųjų apie tai neinformavusios. 

Nukel ta f 6 psl. 
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SKAUTYBĖS KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

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

Paskutinieji Gilvvell 
mokyklos įspūdžiai 

Netikiu, kad jau antrasis Gilvvell 
mokyklos savaitgalis pasibaigė. Buvo 
šalta, saulėta, lietinga, šilta, smagu. 
Oras dažnai keitėsi, bet dalyvių/kur
santų entuziazmas liko toks pats. 
Oras nepakeitė kursantų jausmų šiai 
mokyklai. Pagalvojus, t ruput i nusi
juokiu, nes perskaičius istoriją apie 
Gilvvell mokyklos pradžią Amerikoje 
prisimenu, kad per pirmąją mokyklą 
per visas dienas lijo. Nors pas mus 
kasdien nelijo, istorija šiek tiek tru
puti pasikartojo. 

Atvažiavę į Amerikos skautų 
Calumet rajono Gamp Betz stovykla
vietę, Michigan valstijoje, visos skil
tys susirinko Gilvvell aikštėje vėliavų 
pakėlimui. 

Tada dar nežinojome, kur skiltys 
turės Įsikurti. Turėjome patys susi
rasti, naudodami orientacijos „Ged 
Trek GPS" sistemą. Niekad šios 
orientacijos sistemos nesu naudojusi. 
Mano skiltyje tik vienas žmogus mo
kėjo. Pasiklydome. Būtų buvę daug 
lengviau susirasti pastovyklę naudo
jant paprastą kompasą, bet išmokau 
šį bei tą naujo; toks šios mokyklos 
t ikslas. Kaip su kiekvienu nauju 
dalyku reikia praktikos. Pirmą kartą 
paėmusi kompasą, nemokėjau kaip 
juo pasinaudoti, bet išmokau. Taip 
bus ir su „Geo Trek GPS" sistema -
išmoksiu. 

Pagaliau susiradome savo skilties 
pastovyklę, pasis ta tėme palapines, 
Įsikūrėme. Mano užduotis šiam sa
vaitgaliui - skilties šeimininkė. Esu 
pripratusi, stovyklaujant, ant laužo 
virti ir kepti, bet išmokau valgius pa
ruošti ant stovyklinės krosnies. Kaip 
lengva, greita ir smagu. Gerai, kad 
turėjome šias krosneles, nes malkos 
buvo šlapios ir laužą užkuriant per 
daug laiko sunaudotų, o to laiko ne
turėjome. 

Atlikome gerąji darbeli. Įdėjome 
šiai stovyklavietei naujus laiptus. 
Pristatėme skilties projektus. 

Kiekviena skiltis t a rp Gilvvell 
mokyklos savaitgalių turėjo keletą 
užduočių: padaryti skilties gairelę, 
paruošti skilties projektą bei parašyti 
asmenišką projektą - bilietą, kuri tu

rime atlikti per aštuoniolika mėne
sių. 

ŠĮ savaitgali buvo pristatyti skil
čių projektai. Mano skilties projektas 
- mokyti jaunesniuosius, kaip taisyk
lingai ir saugiai vartoti peiliukus, 
pjūklus, kirvius. Sesės Audros skiltis 
- Pelėdų skiltis - pristatė skirtumus 
ir panašumus tarp lietuvių skautų ir 
Amerikos skautų stovyklavimo. Daug 
kas nustebo, kad lietuvių skautai jau 
nuo pat jaunystės stovyklauja, moko
si, kaip laužus statyti ir gamtoje Įsi
kurti. Vienas iš mano skilties manęs 
nustebęs paklausė: „Nuo kurio am
žiaus Jūsų jaunimas pradeda stovyk
lauti, laužus statyti, gamtoje Įsikur
ti?" Mano atsakymas: „Nuo pat jau
nystės." 

Sekmadienis - paskutinė Gilvvell 
mokyklos diena. Kai kurie džiaugėsi, 
kai kurie, nežinojo, kaip jaustis. Si 
diena buvo skirta susitvarkyti ir susi
mąstyti. Užbaigimas. 

Pradėjome dieną, kaip Įprasta, su 
vėliavų pakėlimu. Pakėlimui pasibai
gus, taku naujais kursantų Įdėtais 
laiptais nuėjome susimąstymui. Ka
dangi tarp kursantų buvo Įvairių 
religijų žmonių, nebuvo šv. Mišių, bet 
buvo sakomos Įvairios maldos. Visi 
kar tu garbinom Dievą. Dėkojome 
Jam už gražią gamtą, už nuostabius 
kursus, už naujas draugystes, už 

v 

skautavimą. Si diena - graži, saulėta, 
šilta. 

Pietų laikas. Vyriausias kursų 
skiltininkas pakvietė mane ir sesę 
Audrą sukalbėti maldą lietuviškai 
prieš valgi. 

Pavalgius Įvyko kursų uždary
mas Gilvvell aikštėje. Paskutini kartą 
nuleidome vėliavas. Stabas tyliai be 
žodžio išėjo. Vyriausias skiltininkas 
pranešė, kad mes jį seksime tyloje, be 
kalbų. Pirmiausia buvome nuvesti 
ten, kur vyko rytmetinis susimąsty
mas. Ėjome toliau. Kur, niekas neži
nojo. Visi tylime. Veda mus takeliu, 
ant takelio išdėti 12 Amerikos skautų 
Įstatai. Takelis mus nulydėjo prie lau
žavietės, kur degė lauželis. Kiekvie
nam kursantui buvo Įduotas pušies 
spyglys- Turėjome i spyglius gerai pa-

sižiūrėti, apčiupinėti, pauostyti. Pa
mąstyti, pagalvoti, ko mes išmokome 
šioje mokykloje, kodėl mes ten buvo
me. Mums buvo iškilmingai pakarto
ta 12 Amerikos skautų Įstatų ir jų 
reikšmė. Mums buvo pasakyta paim
ti dalj mums Įduotų pušies spyglių, 
prieiti prie laužo, Įmesti spyglį į lau
žą, pamąstyti, išeinant iš laužavie
tės, paimti po akmenėlį prisiminimui 
ir eiti toliau takeliu. Nežinojome, kas 
toliau bus, bet tyliai pavieniui ėjome 
nurodytu takeliu. Palei takelį stovi 
visas šios mokyklos štabas. Tyliai 
einame, nieko nesakome. Viskas, 
kursai - mokykla užbaigti. Dabar 
viską, ką išmokome, turime pri
taikyti savo vietovėse - vienetuose. 

Daug kas manęs klausia, kaip 
pasisekė Gilvvell mokykla? Ko išmo
kote? Mano atsakymas: „Įsivaizduo
kite 40 skautų, kurie turi tą pačią 
meilę skautavimui, kurie nori dau
giau apie skautavimą išmokti, tapti 
geresniais vadovais ir perduoti skau-
tavimo meilę jaunimui. Daug iš
mokome. Daug naujų draugų tu
rime." 

Raginu visus skautus vadovus 
dalyvauti Gilvvell mokykloje. Kita 
Gilvvell mokykla Įvyks 2009 metais 
Calumet rajone. Daugiau informaci
jos apie ateinančias, ruošiamas Gil
vvell mokyklas galite rasti internete: 
www. vvoodbadge. org. 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
Bizonų skiltis 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry i r s. Audra 
Lintakienė sėkmingai lankė Gilvvell 
mokyklą. Linkime ištvermės ir l a i 
mės mokyklos užbaigimo darbuose. 

Joe Bryce nuotr. 

Los Angeles 
skautų 
stovykla. 
Skautai 
r ikiuotėje. 

M. Šatkaus 
nuotr. 
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)AV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metu. $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Metams $150.00 »1/2 metu $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuva ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metųS 120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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POLITOLOGAI: DARBO PARTIJA 
ALYTUJE DAUG NEPRALOŠĖ 

Sekmadienio naktį an t r ame 
Seimo nario rinkimų Alytaus rajone 
ture konservatorių atstovas Kęstutis 
Čilinskas nugalėjo Viktorą Uspas-
kichą. 

Darbo parti jos pralaimėjimas 
Seimo nario r inkimuose Alytaus 
rajone didesnės įtakos jos ateičiai 
neturės - tiesiog partija toliau byrės, 
o Viktoro Uspaskicho pergalė galėjo 
šį procesą pristabdyti, mano Alfa.lt 
kalbinti politologai. Tiesioginės įta
kos kitų metų Seimo rinkimams šis 
balsavimas neturėsiąs, mano jie, ir 
prognozuoja, kad „darbiečiai" tų 
rinkimų nelaimės, bet į Seimą grei
čiausiai pateks. 

Išankst inia is duomenimis, K. 
Čilinskas surinko 56,42 proc. rinkėjų 
balsų, V Uspaskichas - 43,48 proc. 
balsų. Balsuoti atėjo 29,83 proc. šią 
teisę turinčių žmonių. 

Darbo partijos atstovai dėl 
pralaimėjimo tvirtina nesijaudinan
tys - esą jie sustiprėję prieš kitų metų 
rudenį vyksiančius naujo Seimo 
rinkimus. 

„Mes rezultatais esame paten
kinti. Mobilizavome politinę organi
zaciją, išryškėjo mūsų silpnosios ir 
stipriosios savybės. Padarėme strate
ginių klaidų, bet jų neišryškinsiu -
tai vidaus dalykai", - pirmadieni 
kalbėjo V. Uspaskicho kampanijos 
vadovė Dangutė Mikutienė. 

Socialdemokratas Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas Juršė
nas spalio 22 d. Seime konstatavo, 
kad „darbiečių" laimėjimo formulė 
nebeveikia. 

„Darbiečių" didžiulės pastangos, 
veikimas ir Seime, ir už jo ribų, 
Lietuvoje ir užsienyje nedavė laukto 
rezultato. Tai iš tikro svarbu ir dar 
kartą norisi padėkoti Alytaus rinkė
jams. (...) Galima įvertinti jų šaltą 
blaivų protą (...) Konservatoriai gali 
sakyti, kad čia yra jų didelis laimėji
mas", - sakė socialdemokratas. Bet 
nepamiršo įgelti savo polit iniams 
oponentams - esą alytiškiams teko 
rinktis t a rp „blogo (konservatorių 
kandidato - Alfa.lt) ir blogesnio (dar
biečių kandidato - Alfa.lt)." 

O konservatoriai neslėpė džiaugs
mo. „Nuoširdžiai džiaugiuosi rinki
mų rezultatais Alytaus rajone. Ti
kėjau lietuvių sveiku protu, bet neri
mo irgi buvo daug", - kalbėjo partijos 
vadovas Andrius Kubilius. 

„Žinoma, labai malonu ir dėl to, 
kad žmogų išrinko, ir dėl to, kad 
nelaimėjo blogas žmogus, ir galų gale, 
dėl to, kad ne pinigai laimi rinki
mus", - r inkimų rezultatus agentūrai 
BNS spalio 22 d. apibendrino buvęs 
ilgametis Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis. 

Girnius: Uspaskichas galėjo 
la imėti , j e i būtų pats ag i tavęs 

Politologas Kęstutis Girnius 
atkreipia dėmesį, kad V Uspaskichas 
pralaimėjo gana nedidele persvara. 

„Neaišku, kokie būtų rezultatai, 
jei būtų leista pačiam V Uspaski-
chui dalyvauti agitacijoje", - pastebi 
jis. 

Rinkimų įtaka partijai nebū
sianti didelė. „Manyčiau, partija irti 

pradėjo jau prieš metus, nuolat įgau
na pagreitį, ir dabar per toli paženg
ta, kad reikalus dar būtų įmanoma 
radikaliai pakeisti. Jei partija būtų 
iškovojusi pergalę - tai irimas gal 
būtų kuriam laikui sustabdytas", -
svarsto K. Girnius. 

Panašūs procesai, vykę su kito
mis „kišeninėmis" politinėmis parti
jomis, pavyzdžiui, Rolando Pakso li-
beraldemokratais ar Artūro Pau
lausko socialliberalais, kalba politolo
gas. Anot jo, tokios partijos gerai 
pasirodo per rinkimus, bet kadangi 
neturi ideologinio pagrindo, tai 
netrukus pradeda prarasti narius. 

Darbo partija gali patekti į kitos 
kadencijos Seimą, jei ji įgysianti 
veiksmingą vadovą ir jei V Uspas
kichas negailės pinigų partijos veiklai 
remti. „Penki nuošimčiai rinkėjų 
palaikymo, reikiamo patekti į Seimą, 
nėra per daug. Naujausių apklausų 
duomenimis, Darbo partija nėra daug 
atsilikusi nuo šio barjero", - tikina K. 
Girnius. 

Vis dar neaišku, už ką per 
ateinančius Seimo rinkimus balsuos 
protestuojantieji rinkėjai, t . y. kuris 
populistas iškils: „Jie turės paskatą 
balsuoti prieš valdžią, nes ji neveiks
minga, bet už ką - numatyti dar per 
anksti." 

O tai, kad rinkimuose dalyvavo 
tik ketvirtis rinkėjų, rodo, jog politinė 
apatija nėra įveikta, dėsto politolo
gas. 

Krupavičius: partijos frakcija 
gal i gre ič iau išsivaikščiot i 

Politologas Algis Krupavičius 
svarsto, kad nors Darbo partija ir 
nesugebėjo išplėšti pergalės Alytaus 
rajone, bet sugebėjo pritraukti ge
rokai daugiau rinkėjų, nei šiame 
regione turėjo per savivaldybių tary
bų rinkimus vasarį. 

„Darbo partija pralaimėjo todėl, 
kad šioje apylinkėje populiarūs kon
servatoriai, kurie laimėjo praeituose 
Seimo rinkimuose 2004 m., o kita 
vertus, akivaizdu, kad Darbo partijos 
autoritetas yra gerokai nusmukęs, 
palyginti su tuo, kas buvo prieš trejus 
metus", - svarsto jis. 

Pralaimėjimas gali paskatinti 
partijos vadovų išsivaikščiojimą visų 
pirma iš partijos Seimo frakcijos. 

„Tokia galimybė tikrai yra gana 
reali. Darbo partijoje iki papildomų 
rinkimų Alytaus rajone buvo susik
losčiusi savotiška laukimo situacija, 
bet nepavykus įveikti skaidymosi 
tendencijos gali sustiprėti", - mano 
A. Krupavičius. 

Tikėtina, kad Darbo partija 
pateks ir į kitos kadencijos parlamen
tą, svarsto politologas. Šiuo metu 
populiarumo užtenka, kad būtų 
peržengtas penkių procentų slenks
tis. O per metus iki rinkimų galimi 
įvairūs posūkiai. 

Politologas atkreipia dėmesį, kad 
sugrįžus V Uspaskichui Darbo parti
ja vis populiarėjo. 

„Pralaimėjimas Alytaus rajone, o 
tai buvo realus Darbo partijos iš
bandymas, gali sumažinti populiaru
mo didėjimą", - svarsto jis. 

Alfa.lt 

Spaudos ir zodzio 
laisvė pavojuje 
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ALEKSAS VITKUS 

Keista, kaip dažnai iškyla konfliktai dėl įvairių idėjų, pasisakymų, 
nuomonių ar keistų istorijos faktų interpretavimų, ir net dėl pa
čios pagrindinės, visame demokratiniame pasaulyje plačiai pri

pažintos spaudos bei žodžio laisvės. Nors įstatymais ta laisvė ir saugoma, 
dažnai yra kompromituojama, kartais gal ir suprantamu, bet ne visuomet 
pateisinamu pagrindu. 

Kad holokaustas buvo vykdomas, žino visi, nors atsiranda keistų 
žmonių Amerikoje ir kitur, kurie tai neigia. Jų už tai į kalėjimą niekas ne
kiša, nors su jais ir nesutinka. Neseniai Amerikoje lankęsis Irano prezi
dentas Mahmoud Ahmadinejad kvailai šaipydamasis irgi bandė paneigti 
holokaustą. Jo niekas neužgavo ir nesuėmė, nors žydai New York mieste 
ir surengė labai karštas demonstracijas prieš jį. i 

Bet tegu Europoje pabando tai pasakyti koks nors anglas, prancūzas 
ar vokietis. Anglų rašytojas David Irving už tai jau buvo nuteistas trijų 
metų kalėjimo bausme. Tose valstybėse jau yra priimti įstatymai, pagal 
kuriuos holokausto neigimas yra baudžiamas kalėjimu! Vokietijos dip
lomatai dabar deda pastangas, kad panašūs įstatymai būtų priimti net ir 
visose Europos Sąjungos valstybėse. 

Nors ir kokie šiurpūs ir nežmoniški buvo holokausto vardu vadinami 
Antrojo pasaulinio karo meto vokiečių padaryti nusikaltimai, įstatymai 
prieš jų neigimą yra nevykę, nes jie veda prie spaudos ir žodžio laisvės 
atėmimo. Kur tai gali mus nuvesti? Prancūzijoje panašus įstatymas buvo 
priimtas jau 1990 m., o neseniai jos parlamentas priėmė įstatymo projek
tą, pagal kurį ir 1915 m. Turkijoje (tuomet vadinamoje Otomanų imperi
ja) įvykusių armėnų žudynių (ar genocido) neigimas irgi būtų laikomas 
kalėjimo vertu nusikaltimu. Tas žudynes Turkijos vyriausybė neigia. Kai 
2005 m. turkų rašytojas Orhan Pamuk suabejojo oficialios Turkijos vy
riausybės versijos teisingumu, jis buvo tuojau pat patrauktas teismo 
atsakomybėn. O kur dar visi jau vėliau vykdyti genocidai, kurių pasaulis 
nenori pripažinti? Deja, ne dėl nežinojimo, bet dėl nenoro „drumsti" poli
tinius vandenis. 

Švedijoje pastorius Ake Green savo pamoksle pasisakė prieš homo
seksualizmą, jis irgi buvo patrauktas į teismą už „neapykantos" nusikalti
mą. Nors Švedijos vyriausiasis teismas jį pagaliau išteisino, pasaulyje kilo 
didelis susirūpinimas, kad po „apykantos" įstatymo skraiste gali būti 
varžoma spaudos ir žodžio laisvė. 

Pasitaiko keistų dalykų ir Amerikoje. Kai kun. Fred Phelps ir jo pa
sekėjai, Irako karo priešininkai, nutarė demonstruoti prieš karą Irake 
žuvusių karių laidotuvėse, Kongresas ir 27 valstijos priėmė įstatymus, ri
bojančius bet kokias demonstracijas tokių laidotuvių metu. 

O kaip Lietuvoje? „Draugo" spalio 12 d. pirmame puslapyje pastebė
jau trumpą žinutę, anot kurios, 30-metis Lietuvos pilietis Vytautas Sta
naitis Kauno apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu bandęs įžeisti Pre
zidentą Valdą Adamkų. Pasirodo, kad tas jaunas vyras elektroniniu paštu 
dar prieš pusę metų Prezidentui buvo nusiuntęs eiliuotą laišką, kurį teis
mas nutarė esant įžeidžiančio pobūdžio. Stanaičiui dabar gresia pusės 
metų laisvės atėmimo bausmė. Straipsnelyje nenurodyta, kas Stanaitį pa
traukė į teismą: Prezidentas, jo kanceliarija ar pati prokuratūra. 

Dabartinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-as straipsnis bylo
ja, jog „žmogus tur i teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti". 
Panašiai buvo pasisakyta ir dviejose pirmosiose (1922 ir 1928 m.) Konsti
tucijose: „piliečiams laiduojama žodžio ir spaudos laisvė", nors panašios 
frazeologijos jau 1938 m. Konstitucijoje neradau. 

Amerikos piliečiams tokią laisvę garantuoja JAV konstitucijos pirmo
ji pataisa, priimta jau nuo 1791 metų. Piliečiai ja laisvai naudojasi dar ir 
šiandien. Tik pažiūrėkime į bet kokią Amerikos spaudą ir pamatysime, 
kaip kartais ten yra dergiamas Prezidentas George Bush — straipsniais, 
laiškais ir karikatūromis. Kas jo nemėgsta, skaniai nusijuokia, o Bush 
šalininkai, nors gal ir pyksta, į teismą tuojau neskuba. 

Suteikdami valdžiai teisę apriboti kelių žmonių ar grupės įžeidžiančią 
ar atstumiančią elgseną ar žodį, mes tuo pačiu lyg ir atimame visas spau
dos ir žodžio laisves visiems piliečiams. Be to, valdžios cenzūra niekada 
nepasiekia tikslo. Kai tokius žmones kaip David Irving siunčiame į ka
lėjimą, jie ekstremistams tampa kankiniais. O norėdama nutildyti kun. 
Phelps valdžia iš jo padarė tik dar populiaresnį žiniasklaidos žaislą. 

Istorikė Deborah Lipstadt gal teisingai sako: „Aš nesu laiminga, kai 
laimi cenzūra, bet ir kovos už spaudos ar žodžio laisvę aš laimėti su cen
zūros pagalba nenoriu." Niekada nėra lengva ar malonu ginti užgaulio-
jančią ar kitaip įžeidžiančią kalbą, bet amerikiečiai ir europiečiai neturėtų 
užmiršti, kad kovoti prieš netinkamą, neteisingą kalbą ar idėją reikia ko
voti geresne kalba ar idėja, o ne su valdžios laisvę varžančiais įstatymais 
ar potvarkiais. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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KULTŪRINGAI VALGYKIME 
IR TOLIAU 

Neužtenkamai mes, lietuviai, 
vertiname savo skilandžius, palend-
vicas ir karbonadus. Gerai, kad kar
tas nuo karto užkliūvame į koki nors 
„cepelinų balių". Bet ar dažnai tinka
mai pagerbiame, pvz., žemaitiškus 
vėdarus? O apie silkes kailinukuose 
arba dzūkiškas bandas iš viso' nėra 
net ką kalbėti. 

Neseniai viena korespondentė 
parašė, kad lietuvių kultūriniai ren
giniai per daug dėmesio teikia lietu
viškoms dešroms, kopūstams, kuge
liui, cepelinams. O kad taip iš tikrųjų 
būtų! Kur tau — nieko panašaus! 
(Nors tiksliai neatsimename, bet, 
rodos, ji neminėjo nei mišrainės, nei 
silkės su tušintom bulvėm. Bet tai 
turbūt tik jos nekaltas apsirikimas.) 

Mes, susibūrę į seniai ir sėkmin
gai veikiantį Kalifornijos Dailiųjų 
Valgių Klubą, gulime po palme pilvus 
išvertę, ryjame dar po vieną storai 
sviestu apteptą ,,Racine" kepyklos 
duonos riekę ir dūmojame: ką ta 
korespondentė nori mums pasakyti? 
Ji tikrai priskiria mums per daug 
nuopelnų. Nei mes turime kažkokių 
ten „patriotizmo patrankų", nei 
mums kas jų duos. Korespondentė, 
nors ir su doriausiais tikslais, skais
čiausiais norais ir ramiausia sąžine, 
nuoširdžiai išliejo savo širdį - bet vis 
tiek supainiojo mus, paprastus lietu
vius patriotus, su tais kultūringais ir 
gabiais mūsų kaimynais valgytojais 
vokiečiais. 

Iš karto pasisakome, kad pa
reiškiame tik savo, Kalifornijos Dai
liųjų Valgių Klubo, nuomonę. Neat
stovaujame nei Lietuvių Bendruo
menei, nei Marąuette Park Zanavykų 
Piliečių Klubui, nei Brazausko Ku
rapkų Medžiotojų Kooperatyvui. Ne
apsirikite, Kalifornijos Dailiųjų Val
gių Klubas klaidų nedaro. Tai jeigu 
kam nors nepatiksime, mūsų netruk
dykite, o nukreipkite visus savo nepa
grįstus skundus tiesiai Cidzikaitės 
adresu. Viskas, kas telpa ir kas netel
pa į „Draugą", yra jos vienos atsako
mybė. 

Sugrįžtant prie kaimynų vokie
čių, pats didžiausias vokiečių kultūri

nis renginys, kuris švenčiamas kas 
metai ne tik Vokietijoje, bet ir mies
tuose bei miesteliuose visoje Ame
rikoje, tai „Oktoberfest". Kiekviena 
„Oktoberfest" šventė iškilmingai ati
daroma atkemšant bačką alaus. Po to 
visi vokiečių kultūrininkai ir kultū
ros darbuotojai dalyvauja varžybose, 
kas kultūringiausiai susidoros su ta 
bačka. Esame matę tas varžybas. 
Būna ir oficiali pertrauka, kada vo
kiečiai pailsi atsigulę po stalais ir suo
lais ir paskui atgavę jėgas vėl varo 
savo kultūrinį tobulinimasi prie 
bačkos. (Ne visi supranta tų varžybų 
eigą. Vienas lietuvis, pamatęs per
traukos metu po tais stalais ir suolais 
besiilsinčius vokiečius, netaktiškai 
paklausė: „Ko jie ten voliojasi?" ) 

Kita vokiečių svarbi kultūrinė 
šventė vadinasi „Wurstfest", kurios 
atidarymo ceremonija prasideda at
pjaunant storą riekę dešros - daž-

esame pilnai subrendę kultūroje. Dar 
teks mums suryti ne vieną lenciūgėlį 
tų dešrų, išsrėbt nemažą puodą run
kelių ir burokų sriubos. (Kažkodėl 
Gailos straipsnyje apie kopūstus 
nutylėta. Kažin, ar tai padaryta poli
tiniais sumetimais, ar dėl agurkų 
mafijos įtakos.) 

Bet norėtume truputį „švelnios" 
ir, saugok dieve, ne „šiurkščios" kri-

niausiai „bratwurst", bet kartais 
pasimaišo ir ,jaegerwurst". 

Taigi, korespondentė supainiojo 
mus su tais kultūringais vokiečiais, 
kurie tikrai galėtų mus pamokyti, 
kaip reikia skraidyti kultūros valgy
mo padangėse. (Tie žalčiai vokiečiai, 
kuo gi jie nepasižymi!) Nors paste
bėjome, kad Juozas Gaila neseniai 
viename savo straipsnyje įdėjo foto
grafiją, kaip Baltimore vyrai gamina 
lietuviškas dešras. Tai gera pradžia, 
ačiū Juozai. Bet dar toli gražu, kol 
galėsime pasididžiuoti, jog pagaliau 

tikos rėmuose Juozui mažytę pasta
bėlę išsakyti. Mūsų manymu, netei
singa sakyti, kad tos dešros yra 
„daromos" arba „gaminamos". Lie
tuviškų dešrų „gamyba" nėra koks 
paprastas šiaučiaus darbas. Lietu
viškų dešrų gamyba yra ne darbas, o 
kūryba. Ne kiekvienas pajėgia dešrą 
sukurti. Pvz., Rimša arba Kašubą, to
kie gabūs menininkai, sukūrė ir arto
jus prie plūgo, ir Gediminus, bet ar 
bent vienas iš jų yra sukūręs nors 
vieną dešrą? Neteko girdėti. 

Toliau žengiant, beje, ta kore

spondentė ne tik supainiojo lietuvius 
su vokiečiais, ji pasiklydo ir zoologi
niuose terminuose. Ji rašo, kad jos mi
nimas „šinšilas" — tai „satyras". Bet 
mes pažiūrėjome į Dabartinės Lietu
vių kalbos žodyną (677 psl.), kad sa
tyras nėra joks šinšilas, o graikų mi
tologinis gyvūnas, kuris turi polinkį 
mylėti moteris. (Žodynas tiktai rašo, 
kad jis „vaisingumo demonas" ir 
„nimfų draugas", bet mes ne kvailiai, 
žinome ką tas reiškia.) 

Tai va! Patikėk, žmogau, kore
spondentėm - nei ji pažįsta, kur 
paprastas lietuvis patriotas, kur kul
tūringas vokietis, nei ji supranta, kas 
tas „satyras". (Neužteko, kad ta ko
respondentė pavadino mus „šinši
lomis", atsivertėme spalio 6 d. „Drau
gą" ir, žiūrėkite, pagal Semėnienę 
mes jau iš „šinšilų" pavirtome į dar
bščias „skruzdėles". Neaišku, kur tas 
visas vartaliojimas mus nuves. Daug 
metų buvome patenkinti būdami tik
tai paprasti normalūs homo sapiens, 
kol nepavirtome „šinšilomis". O da
bar pasirodo, kad mūsų antropologi
nis giminės medis yra dar plates
nis.) 

Bet ne tik valgantiems vokie
čiams priklauso aukštas kultūrinis 
išsilavinimas. Pvz., kaimynai norve
gai turi savo didžiai gerbiamą kultū
rinį maistą vadinamą „ludafisk". Tai 
yra visų norvegų garbinama supuvusi 
žuvis, kuri turi šiokį tokį stiprų 
kvapą. (Vienas iš mūsų kultūros dar
buotojų, pirmą kartą paragavęs lu
dafisk patiekalo, dar nebuvo kultū
riškai užtenkamai subrendęs ir vietoj 
to, kad tinkamai pagerbtų to ludafisk 
gėrybes — atsiprašome, bet mums ir 
dąpar gėda prisiminti apie tai — jis 
tiesiog ant to norvegų nacionalinio 
valgio apsivėmė. Neįsivaizduojate, 
kiek teko atsiprašinėti mūsų skandi
navų kaimynų už tokį įžūlų elgesį. 
Mus išgelbėjo tik tai, kad tas mūsų 
kolega nepradėjo dar švaistytis ko
kiomis ten šinšilomis ar satyrais.) 

Internete rasite norvegų sukur
tas kultūrines draugijas vien šio val
gio vystymui. Dabar vyksta aštrios 
diskusijos tarp dviejų norvegų gru
pių, galbūt panašios į diskusijas, 
kurios kartais iškyla ir pas mus tarp 
atskirų grupių išeivių, Tradiciški 
norvegai užsispyrę aiškina, kad jeigu 
žuvis ne pačių šeimininkų yra su
pūdyta namuose, tai ji nėra laikoma 
tikru ludafisk. Kita grupė, vadinama 
„pažangieji", arba norvegų „fast 
food" šalininkai, proteguoja rausi-
masi po šiukšlynus, kur galima užtik
ti jau gatavas supuvusias žuvis. Bet 
niekas neprikiša norvegams, kad jie 
nekultūringai ir per daug dėmesio 
teikia savo ludafisk. Mes, lietuviai — 
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visi išeiviai, ar jūs būtumėte „šinši
los", „satyrai" ar „skruzdėlės", — 
galėtume pasimokyti ir iš šių niekuo
met nealkanų kultūros puoselėtojų. 

Vienas tipiškas įvykis nušviečia 
norvegų meilę ir ištikimybę savo lu-
dafisk. Žmogui po namu buvo palindę 
keletas skunkių (tai Amerikos gyvu
lėlis, galbūt giminingas šinšilai, kuris 
išduoda kvapą, šiek tiek aštresnį už 
šeško). Tas žmogus niekaip negalėjo 
tų skunkių išvaryti iš po namo. Tai 
jam patarė padėti lėkštę su ludafisk 
po namu. Žmogus taip padarė, ir ką 
manote? Kitą rytą skunkių nebuvo 
nė kvapo, bet jų vietoje jis rado tris 
norvegus. Ar ne šaunu? Ar nors vie
nas iš mūsų lietuvių lįstų po namu, į 
skunkių lizdą, dėl kokio šmoto kuge
lio? Gaila, bet mūsų tautiečiai išei
viai kol kas nėra kultūroje užtenka
mai subrendę. 

Tačiau, reikia pripažinti, kad 
tikros kultūros kibirkštys kartais 
pasirodo ir tarp mūsų. Šių metų Los 
Angeles Lietuvių Dienų šventėje du 
kultūros darbuotojai taip susiginčijo 
apie barščius ir šaltibarščius, kad 
beveik priėjo prie kumščių. Tačiau 
susitaikė labai kultūringai: 

P i rmas kultūros darbuotojas: 
„Tiktai mandagumas man neleidžia 
pavadinti tamstą puspročiu." 

Antras kultūros darbuotojas: „O 
aš esu per daug gerai išauklėtas, kad 
galėčiau pasakyti, jog tamsta esate 
tikras asilas." 

Bet grįžkime prie temos. Norė
dami pakelti lietuvių kultūrinį lygį, 
mes kviečiame į sudaromą grupę 
važiuoti į būsimą vokiečių „Wurst-
fest" festivalį. Bilietus galite užsisa
kyti „Lietuvos ryto" interneto sve
tainėje arba „Vakarų" redakcijoje. 
Šinšilų nepriimsime, bet vokiečių 
kalbą mokantys satyrai priimami už 
pusę kainos. Korespondentės, no
rinčios papildyti savo kultūrinį 
kraitį (ir su kopūstais ir be), irgi pri
imamos už pusę kainos - bet tik 
tuomet, jei pažadės mūsų nepra
vardžiuoti. 

Su pagarba ir šypsena pasira
šome bet neatsiprašome, 

KDVK (Kalifornijos Dailiųjų 
Valgių Klubas) 

I L mmmDiigiu 
Rašykite mums ei. pašto adresais: 

redakcija@draugas .org 
da l ia . c id2 ika i te€>gmai lcom 

BUVĘS DRAUGO FONDO IŽDININKAS 
NEPAMATĖ VIENO MILIJONO DOLERIŲ 

Bronius Juodelis, 2007 m. spalio 
17 d. laiške rašo apie Draugo fondo 
paramą „Draugo" leidybai ir cituoja 
laišką, kuris buvo išsiuntinėtas vi
siems dienraščio skaitytojams. Gaila, 
kad Bronius Juodelis neįžiūrėjo vieno 
vieneto — milijono. Pakartosiu saki
nį, kuriame buvo parašyta: „Kad 
Draugo fondas per 12 metų parėmė 
įvairius 'Draugo' projektus ir eina

muosius reikalus su dosnia 
1,104,267.00 dolerių suma". Bronius 
Juodelis įžiūrėjo tik 104,267.00 dole
rių. 

Broniaus Juodelio įnašas į Drau
go fondą yra didelis ir pasiliks istori
joje. Tačiau ir nuoširdžiam darbuoto
jui pasitaiko klaidų. 

Marija Reinienė 
Draugo fondo pirmininkė 

„NUVAINIKUOTAS KARALIUS" 
Skaitant išeivijos spaudą galime 

pastebėti daug rašinių, skirtų į Ame
riką atvykusiam Paksui. Iš rašinių 
galima susidaryti vaizdą, kad jis y ra 
blogiausias asmuo, bet kada atvykęs į 
Ameriką, su tikslu „apjuodinti" Lie
tuvą. Viename laiške buvo užkabinta 
ir Pakso žmona Laima dėl j iems 
paskirto buto remonto. Ar ne tą patį 
daro viso pasaulio prezidentų žmo
nos? 

Man prisimena sena Krylovo 
pasakėčia, kurioje buvo rašoma, kad 
asilas, praeidamas pro pastipusį 
liūtą, spyrė šiam į šoną, sakydamas, 
tegu žvėrių karalius pažįsta ir asilo 
nagą. 

Ar tyla nebūtų geriausia byla, kai 
apie Paksus jau buvo prirašyti kalnai 
nuomonių: 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

AKYSE - KAIP ŠILKAS, UŽ AKIŲ - KAIP VILKAS! 

Jono Kuprio nuotraukos 

Angelė Kavak savaitrašty „Vaka
rai" spalio 11-17 d. straipsnyje „Aud
ra vandens stiklinėje" bando patei
sinti (ar išteisinti?) Monikos Bončku-
tės grubumą, apšmeižus išeiviją „pil-
važmogiais, šinšilais". Kavak teigia, 
jog „lietuvių elgesys labai skiriasi 
nuo amerikietiškojo — tiesesnis, 
mums atrodytų — grubesnis." J i pati 
stebisi, kokiais žodžiais jie vienas kitą 
vanoja Lietuvos spaudoje. „Toks jau 
tas laikraštinis stilius", — rašo ji. 
„Silpniau pasakysi — niekas nes
pausdins, nes niekas ir neskaitys. 
Mūsuose po tokių straipsnių autorių 
nulinčiuotų, nuskalpuotų ir dar gyvą 
matomoje vietoje pakabintų. Lietu
voje, gi, draugiškai vienas kitam ran
ką paspaudžia ir kartu alaus bokalo 
išgerti nueina." O tempora, o mores! 
Kur Lietuvos rašeivų žmogiškumas, 
kur dingo kultūra ar bent civilizacija, 
inteligencija, mandagumas ir visa ki
ta, įprastai — kasdieniškai vartojama 
visame kultūringame pasaulyje?! Ar 
jau Lietuvos laikraštininkai tokie 
kultūriniai nusmukėliai, sovietinės 
sistemos, sovietinės ideologijos pase-

j kėjai?! Sunku patikėti! 
Gindama Bončkutę, Kavak tei

gia, kad išeiviams „sunku toleruoti 
aštrų M. Bončkutės toną". O Bončku-
tės tonas ne tik aštrus, be t ir 
kartkartėmis vulgarus, netinkąs rim
toje spaudoje. Matyt, toks jau jos 
„laikraštinis" stilius, pagal Lietuvos 
laikraštininkų sukirpimą. Internete 
jos straipsniuose kupina nešvankių 
žodžių, net privačioje padorioje drau
gystėje nevartojamų. Kavak išdrįso 
pakedenti profesionalę žurnal is tę 
Audronę Simanonytę, naująją ateivę, 

j nepaprastai kultūringai, teisingai ir 
taikliai atsakiusią Bončkutei, esą, 
„Bončkutei atrodo, jog ji su humoru 
pajuokavo". Štai tau naujoviškas hu
moras — žeminti išeiviją. Net pati 
Kavak neiškentė neįžeidusi išeivių, 
rašydama: „...kažkam 'raganų me
džioklė' tiesiog pramoga jo p i l k a m e 

ir p y k č i o kupiname pasaulyje." 
Kokio pykčio, kieno pykčio? Aiman! 
Tik jau ne išeivio! Atvirkščiai. Visas 
Bončkutės rašinys persisunkęs actu 
— neapykanta, pykč iu išeiviams. 
Juoką pabėrė Kavak rašydama, kad 
atsakantieji Bončkutei sukėlė „audrą 
vandens stiklinėje". Vaje, nejaugi dar 
ir dabar Kavak nesuvokia, jog Bonč-
kutė pirmoji išpūtė audrą arbatos 
šaukštelyje, o dabar jau, „paliejusi 
pieną", vis dar nesiliauja tai dariusi 
per „Vakarus". 

Pagaliau pabaigoje Kavak neap
siėjo nepažėrusi, amerikietiškai ta
riant, „punch line": „... šiuo metu jie 
(žurnalistų pajėgos — S.E.S.) dau
giau susirūpinę tarpusavio riete
nomis , kurių garsas jau pasiekė 
Lietuvą, darydamas gėdą mums vi
siems!" To dar betrūko?! Pati pliekia 
— pati rėkia! Sukelia nesantaiką, su
erzinimą, mėgina supriešinti, nesigė
di visa tai skelbti Lietuvoje ir užkrau
na atsakomybę, švelniai tariant, 
išeiviams! Žurnalistinis „šedevras". 
Ką pasėjot — tą ir pjaukit! Gėdą pri-
siimkit! 

Ar laikraščiai tam skirti, kad 
kiršintų, skaldytų savo pačius tau
tiečius? Spauda neša didelę atsako
mybę! Jau Nepoleonas aukštai iškėlė 
spaudos reikšmę: „Vienas laikraštis, 
turįs daug skaitytojų, reiškia tiek pat, 
kiek du korpusai armijos." O rašei
voms, nuklystančioms nuo tiesaus 
laikraštininko kelio, tenka priminti 
garbingas tikro žurnalisto pareigas. 
Atmintis sušlubavo, kas tuos išmin
tingus žodžius pabėrė: laikraštinin
kai žadina prispaustųjų viltį. Jų 
idėjos, kaip oro atomai, kuriais al
suoja žmonių sielos, tai nuolatinė pa
saulio atmosfera. Reikia suprasti 
visos šios tarnybos kilnumą, kad bū
tų galima ją vykdyti su reikiamu di
dingumu. Tai viena iš tauriausių pro
taujančio žmogaus pareigų! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

SEPTYNI LIETUVOS 
STEBUKLAI 

Puiki Romualdo Kriaučiūno idė
ja pagarsinti Lietuvos septynis ste
buklus. 

Prie jo šešių norėčiau pridėti 
Stebuklingąją Aušros Vartų Dievo 
Motinos Koplyčią Vilniuje, kurios 
nepajėgė sunaikinti nei kruvinasis 
komunizmas, nei žiaurusis nacizmas. 

Nelė Apeikienė 
Los Angeles, CA 

KOKIE BŪTŲ SEPTYNI 
LIETUVOS STEBUKLAI? 

Jeigu reiktų išrinkti „septynis 
Lietuvos stebuklus", jiems priskir
čiau tuos, kurie jau šiuo metu sulaukę 
pasaulinio įvertinimo. Taigi, ne vien 
lietuvių laikomi ypatingo/nis verty
bėmis. Pasaulio kultūros paveldu pri
pažinti: Kuršių Nerijos gamtinis 
draustinis, Kernavės piliakalnių an
samblis, Vilniaus senamiestis. Tokio 
pripažinimo laukia Trakų salos pilis 
ir jos gamtinė aplinka, ir, neabejoti
nai, to nusipelno. Kryžių kalnas var
giai sulauks tokio UNESCO įvertini
mo, per daug jis neatsiejamas nuo 
katalikybės, o JTO struktūrų kai ku
riems sluoksniams užuominos apie 
esminį religingumą, iš visko spren
džiant, mažai pageidautinos. Tačiau 
savąją tikėjimo, tautinės kultūros, 
net gamtinės aplinkos darna Kryžių 
kalnas jau seniai laikomas stebuklu 
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, be jo
kių oficialių pripažinimų. Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II vizitas dar labiau 
įtvirtino Kryžių kalno, kaip unikalios 
šventavietės (o Lietuvos — kaip Kry
žių kalno šalies), žinomumą pasauli
nėje viešojoje nuomonėje. Neabejoda
mas priskirčiau stebuklingo grožio 
Tėvynės vietoms Rytų Aukštaitijos 
nacionalinį parką — kas buvo ant 
Ladakalnio prie Kirdeikių ir žvelgė į 
tuos 7 aplinkui giriose mėlynuojan
čius ežerus, manau, galėtų paantrin
ti. 

Taip pat reikėtų iškelti nepelny
tai užmirštą ir apleistą Kauno sena
miesčio ir centro grožį bei vertę. Kai 
saulėtom pavasario dienom eini per 
Rotušės aikštę, gėriesi Katedra, balta 
Prisikėlimo bažnyčia, Lietuvos ban
ko, Pašto ir kitais tarpukario Nepri
klausomos Lietuvos statytais pas
tatais — to meto Europoje vyravu
siais moderniais stiliais, „sulietuvin
tais" gabių mūsų architektų — ne
gali nejausti iš visų architektūrinių 
detalių, konstrukcijų, komponentų 
trykštančio jaunatviško veržlumo, 
atgimstančios tautos pasitikėjimo 
ateitimi, tiesiog laisvės džiaugsmo. 
Išeivijai turbūt žinoma, su kokia ši
luma, švelnumu, šalia mūsų glūdin
čios paslapties nuojauta Kauną ap
rašė Julius Kaupas savo romantiš
kose^ istorijose apie daktarą Kripštu-
ką! Salia monumentalių statinių yra 
čia ir kamerinio jaukumo (Vilniaus 
gatvė, senamiesčio gatvelės, kavi
nukės, kiemai), nė kiek nemenkesnio 
už Vilniaus senamiestį. 

Kauno centras, Laisvės alėja, 
kaip visuma, — tai ištisinis pamink
las anos Nepriklausomybės dvasiai. 
Juose tebealsuoja Dariaus ir Girėno 
polėkis, religinis ir tautinis pakili
mas, kurį vėliau negailėdami savęs 
gynė partizanai, kelios rezistentų 
kartos. Tačiau šis unikalus Kauno 
grožis, skirtingai negu išpuoštas Vil
niaus centras, yra pasibaisėtinai ap
leistas. Nukelta | 8 psl. 

mailto:redakcija@draugas.org
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Etikos komisija byra 

Valstiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos frakcijos narys Skirmantas Pa
bedinskas su „darbiete" Romualda Kšaniene. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) - Sei
mui nepajėgus atstatydinti dėl skan
dalingos kelionės į Maskvą Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos vado
vės Romualdos Kšanienės, jos ko
mandoje beliko ji pati su dar dviem 
nariais - bendrapartiečiu „darbiečiu" 
Manfredu Žymantu ir liberalde-
mokratu Remigijumi Aču. 

Antradienį etikos sargų gretas 
pranešė paliekantys valstiečiai liau
dininkai Aldona Staponkienė bei 
Skirmantas Pabedinskas. S. Pabe
dinskas turėjo pakeisti partietį tei
s ingumo ministrą Petrą Bagušką, 
kur is atsistatydinimo pareiškimą yra 
parašęs gegužės mėnesį, nes esą dėl 
užimtumo nespėja dalyvauti komisi
jos posėdžiuose. 

„Grįžau iš komandiruotės, per
žiūrėjau spaudos konferencijos įrašą, 
ku r dalyvavo Seimo nariai, o tarp jų 
ir Etikos komisijos pirmininkė. Man 
tai yra tikrai nepriimtina, kaip pi
lietei, kai tokie dalykai vyksta, kai 
tyčiojamasi iš valstybės. Ir nepriimti
nas pirmininkės elgesys, ji turėjo pati 
atsistatydinti", - antradienį sakė A. 
Staponkienė. 

Tokią pat išeitį iš susidariusios 

situacijos pasirinko ir socialdemokra
tas Jonas Juozapaitis, jis teigė taip 
pat trauksiąsis iš Etikos ir procedūrų 
komisijos, kurioje dirbo R. Kšanienės 
pavaduotoju. 

Praėjusią savaitę apie pasitrau
kimą jau paskelbė konservatoriai 
Antanas Matulas, Antanas Napo
leonas Stasiškis, socialdemokratas 
Algimantas Salamakinas, sociallibe
ralas Algirdas Monkevičius, Liberalų 
sąjūdžio atstovė Dalia Teišerskytė bei 
liberalcentristas Saulius Lapenas. 

Komisiją nariai palieka po nepa
vykusio bandymo atstatydinti jos 
vadovę R. Kšaniene už dalyvavimą su 
grupe kitų „darbiečiu" finansinėmis 
machinacijomis įtariamo buvusio 
Darbo partijos vadovo Viktoro Uspas-
kicho spaudos konferencijoje Mask
voje, kurioje buvo niekinama Lietu
va. Šią akciją daugelis Lietuvos poli
tikų įvertino kaip nukreiptą prieš 
Lietuvos valstybę. 

Praėjusią savaitę per slaptą bal
savimą R. Kšanienės atstatydinimui 
pritrūko 4 balsų, nors prieš tai jos 
atstatydinimui buvo pritarę daugu
ma jos vadovaujamos komisijos na
rių. 

Pristatytos knygos apie totalitarinių 
režimų nusikaltimus 

Atkelta iš 1 psl. Knygas su
daro išsamūs istoriniai tyrimai, ku
riuos atliko geriausi Lietuvos ir už
sienio ekspertai. 

Leidiniuose pateikiama daug įdo
mios archyvinės medžiagos, kurios 
didžioji dalis publikuojama pirmą 
kartą. Knygose taip pat pateikiamos 
apibendrinančios Tarptautinės isto
rinio teisingumo komisijos išvados. 
Visi leidiniai yra išleisti dviem kal
bomis - lietuvių ir anglų. 

Pasak komisijos vykdomojo di
rektoriaus Ronaldo Račinsko, šios 
knygos išsiskiria iš kitų panašaus 
pobūdžio istorinių leidinių tuo, kad 
jose pateikiamos suderintos skirtin
goms šalims, skirtingoms visuome
nėms ir neretai skirtingoms pasau-
lėžiūroms bei skirtingoms istorijos 
t raktavimo doktr inoms atstovau
jančių Komisijos narių išvados. 

„Tai buvo sunkus ir sudėtingas 
darbas pasiekti konsensusą labai jau
triais ir kontroversiškais klausimais. 
Esame tikri, kad tai prisidės prie 
geresnio tarpusavio supratimo ir 
istorinio teisingumo atkūrimo, o tai 
yra labai svarbu pilietinės visuo
menės formavimuisi, visuomenės 
sąmoningumo ugdymui", - sakė jis. 

Bus pristatytos pirmosios trys 
knygos apie 1940-1941 m. sovietinę 

okupaciją „Okupacija ir aneksija"; 
„Teroras ir nusikaltimai žmo-nišku-
mui''; „Okupantai ir kolaborantai". 

Leidiniai yra skirti vienam prob-
lemiškiausių, daugiausia istorikų 
ginčų sulaukusiam 1940-1941 metų 
laikotarpiui. Leidiniuose Tarptau
tinės istorinio teisingumo komisijos 
istorikai parengė ciklą istorinių stu
dijų, analizuojančių sovietinę oku
paciją ir aneksiją bei valstybinės 
nepriklausomybės praradimo pada
rinius 1940-1941 metais. 

Taip pat bus pristatytos trys kny
gos apie nacių okupacijos laikotarpį 
1941-1944 m. „Holokausto prielai
dos: antisemitizmas Lietuvoje"; „Lie
tuvos žydų persekiojimas ir masinės 
žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį"; 
„Karo belaisvių ir civilių gyventojų 
žudynės Lietuvoje 1941-1944". 

Tai išsamios studijos apie visuo
menės nuotaikas prieš nacių okupaci
ją ir kokią jos turėjo įtaką holokaus-
tui Lietuvoje. Tai pirmą kartą pa
teikiama išsami chronologiška studi
ja apie baisiausią nacių okupacijos 
laikotarpį, kurio metu visoje Lietu
voje buvo išžudyta ir uždaryta į getus 
apie 200 tūkst. Lietuvos žydų. 

Tarptautinė istorinio teisingumo 
komisija buvo sudaryta Prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu 1998 m. 

Pasaulio litvakai nori jiems 
priklausiusio turto 

Atkelta i š 1 psl. „Jie ne
sikreipė į esamus nuo 17 ar 19 šimt
mečio egzistuojančius judaizmo stu
dijų centrų-ješivų. - vadovus, juos 
apėjo, neinformavo, kad derasi dėl 
nuosavybės, kuri priklausė ir šioms 
organizacijoms", - teigė Lietuvos pi
lietis žydas Arkadijus Vinokuras. 

Rabino S. J. Pfefferio teigimu, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą žydai 
ortodoksai Lietuvoje turėjo daug 
turto: sinagogų, mokyklų, ligoninių, 
studijų centrų. Anot jo, egzistuoja 
visa tai įrodantys dokumentai. 

Su žydų ortodoksų atstovais susi
tikęs premjero padėjėjas Vilius 
Kavaliauskas teigė, jog pokalbio 
metu buvo išklausyta litvakų nuo
monė, jų pateiktos pastabos, bet tai, 
pasak jo, nebuvo tokio lygio susitiki
mas, kuriame galima ką nors žadėti. 

„Litvakų atstovai atkreipė dė
mesį, kad prieš karą Lietuvoje buvo 
vieninteliai žydai - ortodoksai, tad 
visas turtas priklausė jiems. Jie neke
lia jokių pretenzijų, kadangi šiuo 
metu Lietuvoje tų ortodoksų nėra, 
bet jie nori dalyvauti, žinoti, gauti 

informaciją apie vykstančiu proce
sus", - teigė V Kavaliauskas. 

Vasaros pradžioje pasaulio lit
vakai laiške paragino Lietuvos Vy
riausybę nepriimti Lietuvos žydų 
bendruomenės ir Lietuvos žydų pa
veldo fondo pateiktos Įstatymo dėl 
religinių bendruomenių nuosavybės 
teisia atkūrimo pataisos. 

Si pataisa suteiktų Lietuvos žydų 
paveldo fondui teisę būti vieninteliu 
išlikusio religinio bendruomeninio 
turto arba kompensacijos už jį ga
vėju. 

Tačiau Lietuvos žydų bendruo
menės (LŽB) pirmininkas Simonas 
Alperavičius tuomet aiškino, kad laiš
ką atsiuntusiomis organizacijomis 
neverta pasitikėti. Laišką Lietuvos 
Vyriausybei pasirašė Pasaulinė suvie
nytųjų žydų litvakų federacija ir 
Litvakų sąjūdžio centras. 

Lietuva iki šiol skausmingai 
sprendžia, kaip kompensuoti žydams 
už bendruomeninį turtą, kurį praėju
sio amžiaus viduryje nusavino arba 
sunaikino nacių ir sovietų okupaci
nės administracijos. 

Lietuvoje statistinis rūkalius per dieną 
sutraukia daugiau nei 12 cigarečių 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) -
Lietuvoje statistinis rūkalius vidu
tiniškai per dieną sutraukia 12,6 ci
garetės, rodo Europos Komisijos su
rengtos kampanijos „HELP - už 
gyvenimą be tabako" tyrimas. 

Tyrimo duomenimis, Lietuvoje 
rūkantys vyrai per dieną surūko 14,3, 
o moterys - 9,7 cigaretės. 

Tyrimas, kurio metu buvo ma
tuojamas anglies monoksido (CO) 
kiekis ore, atskleidė, kad Lietuvos rū
kalių apsinuodijimas cigaretės dū
muose esančiu CO yra didesnis už 
vidutinį 27 Europos Sąjungos valsty
bių rodiklį. 

Vidutinis anglies monoksido 
kiekis tyrime dalyvavusių Lietuvos 
rūkalių iškvėptame ore buvo 20,21 
ppm (ppm - dujų koncentracija vie
name milijone dalelių), tuo metu ES 
CO vidurkis - 17,5 ppm. 

Kampanijos metu atliktas tyri
mas taip pat parodė, kad vidutinis 
anglies monoksido kiekis Lietuvoje 

du su puse karto viršija didžiausią 
leistiną oro taršos normą - 8,5 ppm. 

Lietuvoje 2006 ir 2007 metais 
atliktame tyrime dalyvavo daugiau 
nei 5 tūkstančiai žmonių - beveik po 
lygiai rūkančių ir nerūkančių. 

Jauniausiam tyrime dalyvavu
siam asmeniui buvo 2 metai, o vy
riausiam - 87 metai. Bendras tyrimo 
dalyvių amžiaus vidurkis 31 metai. 

2006 metų duomenimis, Lietu
voje rūkė apie 44 proc. vyrų ir apie 15 
proc. moterų. 

SCANPIX nuotr. 

Lietuvos archeologai Afganistane 
praskleidė tūkstantmečių šydą 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) - Af
ganistano Goro provincijoje Lietuvos 
archeologai surinko iki šiol neturėtų 
duomenų apie šiame regione penkis 
tūkstantmečius - nuo vario-akmens 
amžiaus iki viduramžių - klestėjusias 
kultūras. 

Pirmosios Lietuvos archeologi
nės ekspedicijos Afganistane metu 
spalio 3-21 dienomis keturi arche
ologijos projektų centro „Anitiąua" 
misijos dalyviai Goro provincijoje 
ieškojo istorijos, archeologijos ir kul
tūros paveldo liekanų. 

Pasak misijos mokslinio vadovo, 
Vilniaus universiteto profesoriaus 
Aleksiejaus Luchtano, keliaujant kal
nuose, vos 30^10 kilometrų spinduliu 
aplink Goro sostinę Chakcharan per 
trumpą laiką buvo aptikta net vie
nuolika anksčiau nežinotų archeolo
gijos objektų, tarp kurių daugiausia 
buvo Vidurio Azijai būdingų gyven
viečių liekanos, ankstyvieji įtvirtini
mai ir viduramžių tvirtovės. 

Anot A. Luchtano, Vidurio Afga-

ntstano teritorija kartu su Tigro ir 
Eufrato tarpupiu, dabartinėmis Ira
no, Rytų Indijos teritorijomis įėjo į 
ankstyviausių pasaulyje žemdirbių 
kultūrų zoną. Archeologai aptiko ir 
nelegalių kasinėjimų, kurie buvo vyk
domi ieškant lobių Talibano režimo 
valdymo metais, pėdsakų. 

Pasak misijos projekto vadovės 
Daivos Luchtanienės, pasibaigusiame 
projekto etape buvo siekiama identi
fikuoti archeologijos ir istorijos pavel
do objektus, jų išlikimo lygį, būklę, 
įtraukimo į registrą galimybę. 

Žvalgybinėje ekspedicijoje daly
vavo trys Afganistano Kultūros ir in
formacijos ministerijos, Afganistano 
archeologijos instituto ir Paminklų 
apsaugos departamento deleguoti 
specialistai, kurie, pasak D. Luchta
nienės, turėjo galimybę užpildyti ži
nių apie Gorą trūkumą bei susipažin
ti su tarptautine tyrimų metodika. 

Ekspedicijos rezultatus Lietuvos 
archeologai pristatė mokslo ben
druomenei Kabule. 
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nauĮienos 
(Renšar&s AFF, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNSžicuų agentSfii pranešimais} 

Latvijos premjeras A. Kalvitis 
lieka savo poste 

',:?••••/•//.; . . . .. 

mm*'? 

Latvijos ministras pirmininkas A. Kalvitis. 

Ryga, spalio 23 d. (BNS) - Dau
guma Latvijos Seimo deputatų antra
dienį neeiliniame posėdyje nepritarė 
siūlymui pareikšti nepasitikėjimą 
premjeru Aigars Kalvitis, nors opozi
cija griežtai kritikavo jo politiką ir 
prastą rizikingus laikus išgyve
nančios ekonomikos tvarkymą. Po 
beveik tris valandas trukusių disku
sijų už tai, kad būtų pareikštas nepa
sitikėjimas vyriausybe, balsavo 38 de
putatai, o „prieš" - 56. Vienas įstaty
mų leidėjas susilaikė, o likę penki iš
vis nebalsavo ar nedalyvavo posėdyje. 

Kaip ir tikėtasi, A. Kalvitis val
dančioji keturių partijų koalicija, 
kuriai vadovauja jo centro dešiniųjų 
Liaudies partija ir kuri 100 vietų par
lamente turi 58 vietas, atrėmė opozi
cijos puolimą dėl Kovos su korupcija 
(KKB) biuro vadovo atleidimo. 

Nors parlamento neeilinio posė
džio darbotvarkėje buvo tik vienas 
klausimas - balsavimas dėl siūlymo 
pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe, 
sprendimas užtruko, nes kalbėti iš 
tribūnos norėjo beveik visi opozicinės 
,,Naujojo laiko" frakcijos nariai, taip 
pat ir kitų opozicinių partijų atstovai 
bei keli „Tėvynei ir Laisvei" depu
tatai. 

Premjerui teko atlaikyti dideli 
spaudimą. Praėjusi ketvirtadieni prie 
parlamento susirinko 5 tūkst. protes
tuotojų, kurie reikalavo jo atsistaty
dinimo. 

Premjero, kuris laikosi užtikrin
tai ir sako, kad atsistatydinti neketi
na, trečiadienį laukia kitas svarbus 
balsavimas - parlamentas turi su

rengti pirmąjį 2008 metų biudžeto 
svarstymą. „Esu įsitikinęs, kad išgy
vensime ir rytojaus procedūras dėl 
biudžeto", - sakė jis po debatų dėl ne
pasitikėjimo. 

Opozicija manė, kad iš vyriausy
bės pasitraukus dviem ministrams, 
balsavimas dėl nepasitikėjimo galėtų 
atskleisti valdančiosios koalicijos 
silpnąsias vietas. Vienas minėtų vy
riausybės narių, buvęs užsienio rei
kalų ministras Artis Pabriks atsis
tatydino, o kitas, regioninės plėtros ir 
savivaldybių ministras Aigars Sto-
kenbergs, buvo atleistas. Abu jie ne
sutiko su sprendimu atleisti KKB 
vadovą Aleksėj Loskutov. 

Valstybės auditoriams atsklei
dus, kad KKB darbuotojai galėjo 
išeikvoti lėšas, rugsėjį A. Loskutov 
darbas buvo sustabdytas, o praėjusią 
savaitę jis buvo atleistas. A. Loskutov 
neigia, kad pažeidė kokius nors įsta
tymus, o jo šalininkai tvirtina, kad jis 
tapo politinių intrigų ir asmeninių 
nesutarimų su ministru pirmininku 
auka. A. Kalvitis sako, kad A. Losku
tov KKB padarė finansinių pažeidimų. 

A. Kalvitis vyriausybė taip pat 
buvo kritikuojama dėl to, kad esą per 
mažai stengėsi spręsti Latvijos eko
nomikai gresiančio perkaitimo prob
lemas. Rugsėjį 12 mėnesių infliacija 
padidėjo iki 11,4 proc. ir buvo di
džiausia nuo 1997 metų sausio. 

2006 metais Latvijos ekonomika 
augo 11,9 proc. - greičiausiai nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo 1991 
metais ir greičiausiai visoje ES, kurią 
tuo metu sudarė 25 valstybės. 

D. Tusk pasisakė už geresnius santykius 
su Rusija ir žadėjo atvykti į Maskvą 

Varšuva-Maskva, spalio 23 d. 
(,,Interfax"/BNS) - Lenkijoje rinki
mus laimėjusios liberaliosios Pilieti
nės platformos vadovas Donald Tusk, 
kuris greičiausiai taps naujuoju mi
nistru pirmininku, pareiškė, kad san
tykių su Rusija gerinimas bus vienas 
iš būsimosios vyriausybės užsienio 
politikos prioritetų. 

„Gerinti Lenkijos ir Rusijos san
tykius - pats svarbiausias naujosios 
vyriausybės uždavinys užsienio poli
tikos srityje", - pabrėžė jis antra
dienį, duodamas interviu televizijai 
Gdanske. 

Pilietinės platformos vadovas 
taip pat pranešė, kad pirmąsias 
keliones į užsienį kaip vyriausybės 
vadovas planuoja i Briuselį, Wa-

shington ir Maskvą. 
Maskva savo ruožtu pareiškė 

gerbianti Lenkijos rinkimų rezulta
tus ir pasirengusi konstruktyviai 
bendradarbiauti su būsimąja šios 
šalies vyriausybe. 

Taip oficialus Rusijos URM ats
tovas Michail Kamynin atsakė į 
klausimą apie Lenkijoje vykusių par
lamento rinkimų rezultatų galimą 
įtaką dvišaliams santykiams. 

„Esu įsitikinęs, kad nestokojant 
abipusės geros valios ir politinio noro 
mūsų šalių santykiai gali tapti geros 
kaimynystės ir partnerystės santy
kiais, kurie atitiktų Rusijos ir Len
kijos, stabilumo ir saugumo Europos 
žemyne interesus", - pabrėžė M. 
Kamynin. 

EUROPA 

BUDAPEŠTAS 
Vengrijai minint 1956 metų suki

limo prieš Sovietų valdžią metines, 
šimtai protestuotojų antradienį išėjo 
į Budapešto gatves, reikalaudami, 
kad atsistatydintų ministras pirmi
ninkas Ferenc Gyurcsany. Mitingai 
aplink parlamento pastatą buvo 
triukšmingi, bet taikūs. Jie vyko po 
pirmadienio susirėmimų, kai riauši
ninkai, mėgindami pasiekti renginį, 
kuriame dalyvavo R Gyurcsany, pra
dėjo svaidyti butelius su benzinu ir 
apvertė kelis automobilius. Šie pro
testai buvo praėjusiais metais savai
tėmis trukusių smurtinių demons
tracijų atgarsis. 2006 metais mitin
gus sukėlė nutekėjęs garso įrašas, 
kuriame socialistas F. Gyurcsany pri
sipažino melavęs dėl prastos ekono
mikos būklės, kad būtų perrinktas 
antrajai kadencijai. 

VARŠUVA 
Lenkijos vyriausioji rinkimų 

komisija antradienį paskelbė galu
tinius, bet dar nepatvirtintus spalio 
21-osios rinkimų į Seimą rezultatus, 
kurie rodo, kad liberali Pilietinė plat
forma gavo 41,51 proc. balsų ir kad 
iki šiol valdžiusi partija „Įstatymas ir 
teisingumas", gavusi 32,11 proc. bal
sų, liko antroje vietoje. Pilietinė plat
forma, kuriai vadovauja Donald Tusk 
Seime turės 209 iš 460 vietų, o prem
jero Jaroslaw Kaczynski ir jo brolio, 
prezidento Lech Kaczynski „Įstaty
mas ir teisingumas" - 166 vietas. Sek
madienį lenkai išrinko ir 100 vietų Se
natą - aukštuosius parlamento rū
mus, kuriuose Pilietinė platforma tu
rės 60 vietų, o „Įstatymas ir teisin
gumas" - 39 vietas. Rinkėjų aktyvu
mas buvo 53,8 proc. - didžiausias nuo 
pat komunizmo žlugimo 1989 metais. 

PRAHA 
Čekija mano, kad dvišalės dery

bos su JAV dėl Amerikos priešrake-
tinės gynybos (PRG) radaro disloka
vimo tęsis ir kitąmet, pranešė antra
dienį Čekijos gynybos ministerijos 
atstovas Andrėj Čirtek netrukus po 
to, kai Pentagono vadovas Robert 

Gatės atvyko oficialaus vizito į 
Prahą. „Derybos dėl radiolokacinės 
stoties (RLS) t ruks dar ne vieną 
mėnesį. Nemanau, kad jos baigsis iki 
metų pabaigos. Čekija nesijaučia 
esanti susaistyta kokių nors grafi
kų", - sakė jis. „Mes tiesiog norime 
susitarti dėl geriausios sutarties, ir 
nesame numatę jokių kraštutinių 
terminų", - pabrėžė Čekijos karo 
žinybos atstovas. Jis patikslino, kad 
vizito metu R. Gatės radaro prob
lemą aptars su aukštais Čekijos poli
tikais, įskaitant ministrą pirmininką 
Mirek Topolanek, o su kolege Vlasta 
Parkanova jau svarstė būsimąjį Čeki
jos vaidmenį Afganistane. 

JAV 
FLORIDA 
Technikai pradėjo pildyti erd

vėlaivio „Discovery" degalų baką 
antradienį 3:38 vai. p. p. Grinvičo 
laiku numatytam pageidimui, pra
nešė pareigūnai. 500 tūkst. galonų 
talpos išorinis degalų bakas pildyti 
skystu deguonimi ir skystu vandeni
liu pradėtas 6:13 vai. r. Grinvičo 
laiku. „Discovery" nuskraidins naują 
modulį Tarptautinei kosmoso stočiai 
(TKS), kuri yra atnaujinta jau 60 
proc. Kol bus baigtos TKS statybos, 
atsieisiančios 100 mlrd. dolerių, 
NASA planuoja surengti dar 11 
statybinių misijų ir du aprūpinimo 
skrydžius. NASA šiuos darbus turi 
užbaigti per trejus metus, kol bus 
nutrauktas dabartinės erdvėlaivių 
flotilės eksploatavimas. 

WASHINGTON, DC 
JAV valstybės sekretorė ir bu

vusi sovietologė Condoleezza Rice 
paragino Rusijos valdžią neleisti ša
liai ristis į SSRS laikus, taip pat vėl 
apkaltino Maskvą naudojant ener
getikos išteklius kaip užsienio poli
tikos ginklą. Kalbėdama pirmadienį 
C. Rice pripažino, kad yra „tam tik
ras nutolimas" tarp Maskvos ir Wa-
shington, DC, nors atmetė nuomones 
dėl sugrįžimo į šaltojo karo erą. „Mes 
gerbiame Rusijos interesus, bet 
niekieno interesams nebus naudinga, 
jeigu Rusija naudos savo turtus, naf
tos turtus kaip politinį ginklą ar 
žiūrės į savo nepriklausomas kaimy
nes kaip į savo įtakos zoną", - sakė C. 
Rice. Tačiau C. Rice kartu pabrėžė, 
kad Vakarai mato kai kurias per
mainas buvusioje sovietinėje šalyje. 

Kroviniu gabenimas $Ė 
^ ^ ^ ^ f c lėktuvu j visas pasaulio šalis, f 

"J Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

AirFreight 

Krovimu pervežimas | 
visoje Amerikoje. x 

Trucktft$J 
Smulkiu, siuntiniu siuntimas be\ 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estuoe. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 60455 TtL 1 708599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Ttl. I $00 775-7363 
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
$400 Sula Stanley, Santa Monica, CA (viso $2,030). 
$300 Stepaitis Algis ir Laimutė, Arlington Hts, IL (viso $2,170); Šumskis 

Nemira, Chicago, IL (viso $1,400). 
$200 Balanda Gediminas, Sterling Hts, MI (viso $2,120); Chalmeta Alberto 

ir Lucina, Alexandria, VA (viso $600); Černis Kęstutis ir Izolda, West 
Bloomfield, MI (viso $950); Dancy John ir Agatha, Redmond Beach, 
CA (viso $800); Griauzdė Mindaugas ir Lydia, Riverside, IL (viso 
$300); dr. Kasakaitis Birutė, Oak Lawn, IL (viso $1,625); Kelertas Al
gimantas, Brookfield, IL (viso $600); Kraucunas Casimir ir Eugenia, 
Lemont, IL (viso $220); Kriščiūnas A., Indian Head Park, IL (viso 
$600); Lembertas Vitalis, Santa Monica, CA (viso $1,150); kun. Me
menąs Vytas, Joliet, IL (viso $1,300); Mikulis Juozas, Westchester, IL 
(viso $1,800); Milukas Victor ir Leokadia, Plainview, NY (viso 
$2,000); Misiulis Domas ir Ada, Homer Glen, IL (viso $540); Sinkys 
Emil, Santa Monica, CA (viso $1,200); Šilas Vytenis ir Vida, Chicago, 
IL (viso $1,250); Širka Julius ir Zita, Lemont, IL (viso $1,570); Vasys 
Dalius, Chicago, IL (viso $900); Žemaitytė Dalia, Cleveland, OH (viso 
$250). 

$100 Ancerys Irena, Porter, IN (viso $400); Bagdonienė Halina, Oak Lawn, 
IL (viso $2,350); Baldauskas Frank, Cuyahoga Falls, OH (viso 
$1,300); Baltrėnas Laima, Glendale, CA (viso $900); Bobinas Feliksas 
ir Janina, Berwyn, IL (viso $473); dr. Dičpinigaitis J. B., Woodhaven, 
NY; Druseikis Algirdas, Rochester, NY (viso $600); Erčius Mamertas 
ir Gražina, Little Neck, NY (viso $700); Gruzdys Vitoldas, Euclid, OH 
(viso $325); Jazbutis Marija, Loveland, CO (viso $140); Jodelė 
Ingrida, Hermosa Beach, CA (viso $1,245); pik. Kilikauskas Romas, 
Fairfax, VA (viso $200); Klosis Walter, Glendale, NY (viso $710); 
Krasauskas Elena, South Pasadena, FL (viso $410); Kungys Juozas, 
North Bergen, NJ (viso $540); Mačiulaitis Juozas, Sunny Hills, FL 
(viso $850); Majauskas Algimantas, Rochester Hills, MI (viso $300); 
Meilus Petras ir Aldona, Orland Park, IL (viso $500); Midland 
Federal Savings, Chicago, IL (viso $500); Miškinis Vytenis, Cleveland, 
OH (viso $450); Peleckas Peter, Chicago, IL (viso $145); dr. Sidrys 
Rimvydas, Streator, IL (viso $2,600); Skrupskelis Enata, Chicago, IL 
(viso $355); Stasiulis Konstancija, Lemont, IL (viso $380); Šerkšnys 
Veronika, Oak Lawn, IL (viso $750); Šiaučiūnas Jonas, Cicero, IL 
(viso $450); Tijūnėlis Donatas ir Indrė, Lemont, IL (viso $150); 
prelatas Urbonas Ignas, Lemont, IL; Valavičius Antanas ir Viktorija, 
Chicago, IL (viso $900); dr. Variakojis Daina, Chicago, IL (viso $270); 
Vasys Jonas, Dedham, MA (viso $800); Vashkys Sofija, Saint 
Petersburg, FL (viso $840); aukotoja prašiusi pavardės neskelbti, 
Madison WI. 

$80 Graužinis Vytautas, Elgin, IL (viso $870). 
$50 Andrašiūnas Apolonija, Orland Park, IL (viso $803); Bagdonas Van

da, Daytona Beach, FL (viso $645); Baltutienė Danutė, Los Angeles, 
CA (viso $105); Basiulis Algirdas ir Danutė, Redondo Beach, CA (viso 
$650); Beržinskas Lucija, Juno Beach, FL; dr. Bieliauskas Vytautas, 
Cincinnati, OH (viso $350); Bitėnas Rimantas, Watchung, N J (viso 
$375); Buinevičius Zenonas, Burbank, IL; Cesnavičius Algirdas ir 
Ramutė Richmond Hill, NY (viso $850); Čepulis Roma, Willoughby, 
OH (viso $500); Didžiulis Algirdas, Cicero, IL (viso $80); Eidukonis 
Aldona, Tuscon, AZ (viso $420); Gruodienė Jadvyga, Chicago, IL (viso 
$630); Jakubėnas Alfonsas ir Josephine, Los Angeles, CA (viso $100); 
Januškienė Aniceta, Milton, MA (viso $175); Jasėnas Maria, Med-
ford, N J (viso $170); JAV LB East St. Louis apylinkė per Z. Grybiną 
(viso $530); Juodvalkė Eglė, La Grange, IL; Kalvaitis Rimas ir Zi
naida, Contoocook, NH (viso $100); Kantienė Emilija, Chicago, IL; 
Karosas Povilas, New Britain, CT (viso $300); Kikilas Genė, Kenosha, 
WI ($450); Kikilas Lucy, Kenosha, WI (viso $450); Klementavičius 
Richard, Gulf Breeze, FL (viso $250); Krauchunienė Marija, Chicago, 
IL; Kungys Stasys, Fairfield, CA (viso $385); Lapkus Domas, Hins-
dale, IL (viso $75); Leparskas Romas, Warren, MI (viso $1,025); Ma
jauskas Kazys ir Elena, Chicago , IL (viso $170); Masaitis Antanas ir 
Žibutė, Delran, NJ (viso $275); Mileris Viktorija, Batavia, IL; 
Momkus Vaclovas ir Margarita, Chicago, IL (viso $270); Norvilas 
Ona, Lemont, IL (viso $705); Pakštienė Emilija, Chicago, IL (viso 
$265); Pauliukonis G. J., St. Petersburg, FL (viso $350); Paužuolis 
Antanas ir Emilija, Chicago, IL (viso $275); Pažemėnas Mirga, 
Rancho Palos Verdes, CA (viso $1,050); Petravičius Vygand, Kenosha, 
WI (viso $180); Petrikas Margaret, St. Petersburg, FL (viso $150); 
Plečkaitis Vladas ir Gražina, Richmond Hts, OH (viso $150); Po-
likaitis Bronius ir Aurelija, Riverside, IL (viso $80); Pretkelis 
Augustas ir Emilija, Chicago, IL (viso $275); Prialgauskas Vytautas ir 
Stefa, St. Pete Beach, FL (viso $200); Radis Frank ir Mary, Inverness, 
IL (viso $205); Radzevičienė Marija, Chicago, IL; Sereika Antanas, 
Willow Springs, IL (viso $420); Setikas Regina, Fair Haven, NY (viso 
$300); Smilga Aleksas, Chicago, IL (viso $240); Stankus Kostas, 
Homer Glen, IL (viso $593); Svera Jonas ir Birutė, Bloomfield Hills, 
MI (viso $185); Tricis Delfiną, Chicago, IL; Udrys Narimantas ir Ja
nina, Farmington Hills, MI (viso $225); Užupis Juozas ir Sigutė, 
Worth, IL (viso $450); Vizgirda Juozas ir Marytė, Putnam, IL (viso 
$445). 

$3*5 Kontrimas Hedvvig, Mission Viejo, CA; Rygertas Gediminas, Putnam, 
IL (viso $225). 

$30 Gaižutis Jeronimas, Western Springs, IL (viso $260); Jasaitienė 
Elena, St. Petersburg, FL (viso $180); Matekūnas Petras ir 
Aleksandra, Richmond Hill, NY (viso $180); Sinkus Vladas, Lemont, 
IL (viso $395); Špokas Aleksandras ir Dalė, Broomfield, CO (viso 
$245); Vengianskas Emilija, Lakeside, MI (viso $50); Zabulis 
Steponas, Manchester, CT (viso $180); Žilionis Česlovas ir Renata, 
Palos Hts., IL (viso $203). 

$25 Aleksonis Tadas, North Falmouth, MA (viso $85); Ankus Genovaitė, 
Oak Lawn, IL (viso $100); Avižienis Karolis, Orland Park, IL (viso 
$75); Bartkus Eugene ir Danguolė, Beverly Shores, IN (viso $575); 

Bigelis Ramūnas, Congers, NY (viso $135); Dapkus Algirdas ir Regina, 
Ostervule, MA (viso $250); Dauparas Joseph, Chicago, IL (viso $215); 
Griganavičius Danguolė, Darien, IL (viso $890); Gureckas Algiman
tas ir Virginija, Germantown, MD (viso $125); Gustaff Albert, Fre-
derick, MD (viso $65); Jonaitis Mary, Granville, OH; Juskaitis George, 
Mission Viejo, CA (viso $75); Karsas Julius, Oak Lawn, IL (viso $325); 
Lisauskas Regina, Encinitas, CA (viso $100); Matulonis Stella, Man-
hasset, NY (viso $100); Mikėnas Bronius, Woodridge, IL (viso $395); 
dr. Razma Antanas ir Alė, Burr Ridge, IL; Strolia Faustas ir Theresa, 
Oak Forest, IL (viso $120); dr. Šalna Jonas ir Janina, Lemont, IL (viso 
$175); Šlapkauskas Algimantas ir Rugilė, Glen Ellyn, IL (viso $200); 
Vaškelis Prima, St. Pete Beach, FL (viso $105); Wasilewski Mečislovas 
ir Elena, Broadvievv, IL (viso $645); Zakarienė Viktorija, Santa Bar
bara, CA (viso $65). 

$20 Bizinkauskas Veronika, Brockton, MA (viso $145); Butas Anatole ir 
Virginia, Edgewater, MD; Butėnas Dalia, Oak Lawn, IL (viso $140); 
Butikas Liuda, Plainfield, IL (viso $140); Dučmanas Zenonas, Wick-
liffe, OH (viso $100); Gradinskas Jonas, Chicago, IL (viso $320); Gry-
binas Zigmas ir Virginia, O'Fallon, IL (viso $320); Jesmantas Aldona, 
Riverside, IL (viso $218); dr. Jokubka Peter, St. Pete Beach, FL (viso 
$120); Jonaitis Vytautas, Grand Rapids, MI; Jonynas Jonas, Berlin, 
CT (viso $150); Juodikis Genie, Chicago Ridge, IL (viso $65); Ka-val-
iūnas Aldona, Waukegan, IL (viso $90); Kirkus Ludwig, Lemont, IL 
(viso $90); Kliorė Arvydas ir Birutė, Pasadena, CA; Laucius Henrikas, 
Union Pier, MI (viso $495); Masiulionis Aldona, Batavia, NY (viso 
$100); Narbutienė Genovaitė, Vista, CA (viso $70); Naųjalienė Iza-
bela, Cicero, IL (viso $45); Navickas Birutė, Lemont, IL (viso $140); 
Paovys Veronika, Grand Rapids, MI (viso $65); Pleirys Jonas ir Va-
leria, Chicago, IL (viso $135); Reitneris Vytautas ir Asta, Orland Prk, 
IL; Sullivan Irene, Park Forest, IL (viso $60); Silkinas Bronius, Cla-
rendon Hills, IL (viso $90); Sved George, St. Petersburg, FL (viso 
$50); Šilėnas Victor ir Ona, Euclid, OH (viso $190); Tamkutonis Ge-
rald, Chicago, IL (viso $270); Vilutis Marija, St. Petersburg, FL (viso 
$120); Zdanys Vytautas, West Hartford, CT; Žilionis Ona, North 
Olmsted, OH; Anoniminis aukotojas. 

$15 Ilginis Danguolė, Palos Hills, IL (viso $35); Jodwalis John, Riverside, 
IL (viso $55); Likanderis Jurgis, Kankakee, IL (viso $75). 

$10 Arštikys Marija, North Riverside, IL (viso $40); Kisielius Jurgis, New 
Haven, CT; Kizlauskas K. ir L., Bloomfield, MI (viso $20); Lopa-
tauskas J. V, Santa Monica, CA (viso $255); Motušis Viktoras, Cicero, 
IL (viso $30); Rinius Stella, Philadelphia, PA (viso $20); Sušinskas 
Irena, Cleveland, OH (viso $70); Tamasevičius Jadvyga, Chicago, IL 
(viso $40); Tamulis Birutė, Garden Grove, CA; Uogintas Danutė, 
Waterbury, CT (viso $65); Žebertavičius Vincas, Newport, MI (viso 
$30). 

$5 Barauskas Ona, Woodhaven, NY (viso $95); Orentas Augustinas, 
Palos Hts, IL (viso $85); Owen Elvyra, Philadelphia, PA. 

$4 Urnežis Richard, Mokena, IL (viso $26). 

Pagerbdami mirusiu atminimą. Lietuvos Partizanų Globos fondui 
aukojo: 

a. a. ALBINOS ČERNIAUSKAITĖS KRIKŠČIŪNIENĖS atm. $50 
aukojo: Julija ir Juozas Mačiulaičiai, Sunny Hills, FL (viso $750); Dana Ka
ružienė, Oak Lawn, IL (viso $695); Monika ir Gytis Krikščiūnai, Chula Vista, 
CA (viso $150). 

a. a VYTAUTO MTKŪNO atm. $200 aukojo Romualdas ir Nijolė Ka
šubai, St. Charles, IL (viso $400). 

a. a. LIUDO RAMANAUSKO atm. $200 aukojo Albina Ramanauskas, 
Oak Lawn, IL (viso $225). 
a. a. ANTANINOS SKRUODYS atm. $5 aukojo Emilija Sadonis, Jer-

cey city, NJ (viso $15). 
a. a dr. ALGIRDO VASONIO atm. $60 aukojo Aldona Vasonis, 

Chicago, IL (viso $180). 
Lietuvos Partizanų Globos fondas širdingai dėkoja gausiai aukojusiems 

partizanų šalpai. A. a. Albinos Černiauskaitės Krikščiūnienės, a a. 
Vytauto Mikūno, a. a. Liudo Ramanausko, a. a. Antaninos Skruodys 
ir a. a. Algirdo Vasonio giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondas reiškia 
nuoširdžią užuojautą. 
Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71 st St., Chicago, IL 60629 

:::&"' 

:aa„ n s K a m t m e s , 

KOKIE BŪTŲ SEPTYNI LIETUVOS STEBUKLAI? 
Atkel ta iš 5 psl. Daugelis mano 
minėtų pastatų trupa, bjauriai mur
zini, neperdažomi, šaligatviai išdau
žyti, duobėti, gatvelėse čia pat centre 
pinčiukas koją išsisuktų. Apmaudu 
girdėti, ką apie tai kalba nuolat Ro
tušės aikštėje besmalsaujančios len
kų, vokiečių, anglų turistų grupės. 
Nejaugi ūkiška, sumani savivaldybė 
dalį tų lėšų, kurios tenka Vilniaus 

atnaujinimui, neįstengtų „atriekti" 
Kauno sutvarkymui?! Labai tikiuosi, 
kad naujoji, konservatoriška miesto 
valdžia su jaunu meru Kupčinsku rim
tai užsiims finansų paieška ir investi
cijų pritraukimu, kad Kauno veidas 
suspindėtų savo tikruoju grožiu. 

kun. Robertas Grigas 
„Lietuvos Caritas" generalinis 

direktorius 

PAPILDYMAS 
Spalio 19 d. „Drauge" prie Dona- rius. Fotografas yra San Francisco 

to Janutos straipsnio apie „Žalgirio" Lietuvių Bendruomenės narys Pavel 
krepšininkų pasirodymą California Majstrov. 
nebuvo paminėtas nuotraukų auto- Redakcija 
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Karališkoji pilis buvo pastatyta 
karaliaus Pratap MaDa XVII amžiuje 
ir daug kartų perstatyta. Joje iki XIX 
amžiaus gyveno vis Malla ir Shah di
nastijos karaliai, bet pilis dabar yra 
atdara lankytojams. Tik įėjus matosi 
didinga skulptūra, vaizduojanti dievą 
Narsimha savo nagais užmušant de
moną. Čia pat ir karaliaus Pratap 
Malla skulptūra. Jis ten rymo sudėjęs 
rankas, o aplink jį sėdi jo keturi sū
nūs. Ant sienų kabo visų buvusių ka
ralių portretai. Mes nematėme, bet 
sako, kad čia yra laikomas ir arklys, 
kuriuo niekas negali joti, nes jis yra 
laikomas dievybe. Užkopėme devynis 
aukštus į N asai Chowk bokštą, iš ku
rio matėsi visas Kathmandu miestas. 

Legenda sako, kad karališkoji 
šeima valgydavo ketvirtame aukšte, 
iš kurio jie pirmiausia žiūrėdavo, ar 
iš miestiečių namų kaminų ėjo dū
mai. Jei taip, tai reiškė, kad kažką 
miestiečiai kepė, taigi nebus alkani. 
Tuomet ir karalius su visomis savo 
žmonomis galėdavo pradėti savo iš
kilmingus pietus, kadangi turėjome 
laiko, pėsti nužingsniavome nuo vieš
bučio iki pat miesto centro. Pakeliui 
virš nedidelio namuko pastebėjau iš
kabą „Dangol's Art Gallery", neiš
kenčiau nepaklausęs savo žmonos 
Danguolės: „Jei čia tavo, kodėl man 
niekada apie tai nesakei?" 

Sustojome ir Durbar aikštėje, 
kur trijų aukštų meniškai išdailinta
me name gyvena Kumari Dėvi, Ne
palo „living goddess". Legenda sako, 
kad ji tampa deive, kai po baisiai 
triukšmingos ceremonijos į ją įžengia 
Dvasia ir lieka ja, kol nesulaukia 
mergystė subrendimo metų. Po to ti
kintieji išrenka naują deivę, o mer
gaitė grįžta pas savo tėvus. Mums 
prie lango pasirodė jauna kukli mer
gaitė ir vėl pradingo. Jos paakiai pa
juodinti iki pat ausų, o ant galvos ma
tėsi didžiulis susuktų plaukų kuodas. 
Fotografuoti jos negalima. Už kiemo 
vartų stovėjo didžiulė karieta, su 
kuria vieną kartą į metus Kumari 
apvažiuoja visą miestą, sustoja kara
liškoje pilyje karaliaus palaiminti, 
uždedama jam ant kaktos raudoną 
ženklą. Atsilygindamas karalius jai 

Duhar a i k š t ė j e - Ka thmandu . ^epa i . 

Štai ir Kumari Dėvi — „The living 
goddess". 

įteikia auksinę monetą. Jei nesi hin-
du ar budistas, toliau į kiemą įeiti ne
gali. 

Pavargę po vaikščiojimo po Dur
bar aikštę, atsisėdome ant Trilokya 
Mohan šventyklos laiptų ir stebėjome 
aikštės gyvenimą. Koks žmonių įvai
rumas! Rasė, odos spalva, išmarginti 
rūbai ar net jų stoka — kiekvienas 
žmogus atrodė vis kitoks. Aikštė 
pilna keistuolių, nenormalių apsi
gimėlių, muzikantų, kortelių parda
vėjų, išdaigų demonstruotojų, įky
riųjų Rikšos vežėjų, kurių mums ne
pavyko atsikratyti. Visa aikštė pri
minė ir net nustelbė mūsų prieš 
metus matytus vaizdus ir žmogėnus, 
mums tada siaubingai atrodžiusius 
Amsterdamo geležinkelio s tot ies 
aikštėje. 

Visai netoli nuo Kathmandu yra 
įsikūręs ir kitas nemažas 160,000 gy
ventojų miestas — Patan, kurį dabar 
oficialiai vadina sanskri to vardu 
Lalitpur. Cia mūsų moteris paviliojo 
visokiausi bronzos ir žalvario metalo 
dirbiniai. Miestas yra Nepalo liaudies 
meno ir amatininkystės centras. No
rėdami pritraukti pirkėjus, parduotu
vės siūlė turistus iš pagrindinės aikš
tės vežti pas juos ant dviračio sė
dinčio vežiko traukiama karieta. Už 
tą malonumą brangiai sumokėjome 
pačioje krautuvėje. Po to dar spėjome 
apžiūrėti ir Mahabouddha šventyklą, 
ypatingą tuo, kad kiekviena jos plyta 
turi Buddhos atvaizdą, gal todėl ir 
vadinamą Tūkstančių Buddha šven
tykla. Nukentėjusi per 1934 metų že
mės drebėjimą, dar ir dabar ten ma
tyti to drebėjimo žymių. 

Mums lankantis Patan, ten lan
kėsi ir jos Didenybė Nepalo kara
lienė Aishwarya Rajya Laxmi. Ka
ralienės taip ir neteko matyti, o apie 
jos apsilankymą sužinojau tik per
skaitęs tos dienos laikraštį „The 
Rising Nepal". Karalius Birendra 
Bir Bikram tuo laiku buvo Kath
mandu ir laukė naujosios Filipinų 
karalienės Corazon Aąuino vizito. 

Kas per kraštas — Nepalas! Mes, 
mirtingieji, matėme deives, sherpas. 
gurkhas, Himalajus, Everestą, lauki
nius džiunglių žvėris. Susipažinome 
su sena tauta, jų papročiais, kul tūra 
ir maistu. Bus d a u g i a u . 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

VIKDUGAR MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www. i lHnoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui katoėti angliškai arba EetuviškaL 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 
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pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 doL). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesi. 

vardas, pavardė 

adresas 

mieštas, valstija, zip 

telefono numeris 
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PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95thSt., 

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

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

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

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

ĮVAIRUS 

* Keičiu darbą su grįžimu namo Des Planes 
raj. senutės priežiūroje. Reikalinga anglų 
kalba, vairuoti automobili i analogišką darbą 
pietvakariniuose rajonuose: Naperville, Le
mom. Darien ar aplinkiniuose. Tel. 630-
312-8455. 

http://www.ilHnoispain.com
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Po f i lmo „Iš naminio audimo dainos" pristatymo Balzeko lietuvių ku l - , 
tūros muziejuje iš kairės: Aušra Gibiežienė, Janina Monkutė-Marks, 
Arvydas Barysas ir Stanley Balzekas, J r. 

Arvydas Barysas tęsia 
filmo kūrimą 

Režisierius Arvydas Barysas su 
savo komanda vėl Amerikoje. Iš 
California atvykęs į Čikagą jis ne tik 
filmavo herojus savo filmui „Žymiau
si pasaulio lietuviai, bet ir turėjo 
keletą susitikimų su čikagiečiais, 
kuriems pristatė naujausią savo filmą 
„Iš naminio audimo dainos". Tai gal 
kiek idealizuotas lietuviškas kaimas, 
bet tiek filmo režisierius, tiek jo asis
tentė Aušra Gibiežienė tikina, kad jie 
tikrai atrado ir tokį kaimą. „Yra gra
žių vietų, nuostabių, šviesių žmonių 
Lietuvoje. Pabuvus tokiame kaime, 
širdis atsigauna, - tikina Arvydas. -
Kas be ko, matome ir kitokį kaimą -
nualintą, su dirbti nenorinčiais žmo

nėmis, bet mums labiau patinka gro
žis. Gal todėl mums ir sekasi rasti 
nuostabius kaimus. Manau, kad Lie
tuvos kaimas atsigaus." 

Režisierius susitiko su žiūrovais 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre. Jis lankėsi ir 
Čikagos lituanistinėje mokykloje. 
Mokiniai ne tik su įdomumu žiūrėjo 
filmą, bet kartu su režisieriumi 
dainavo, uždavė jam daug klausimų. 

Spalio 23 dieną A. Barysas iš
skrido į New York, kur tęs savo fil
mavimą apie pasaulį garsinančius 
lietuvius. 

Laima Apanavičienė 

Režisierius Arvydas Barysas susitikime su Čikagos lituanistinės mokyk
los mokiniais. Laimos Apanavičienės nuotraukos. 

mmsm 
MARGUTIS 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

^ 
1 4 5 0 A M b a n g a iš W C E V stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

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

AMERIKOS L IETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

„LIETUVOS LAIKAS" 
Leono Maskaliūno sveikinimo žodis, pasakytas 

atidarant parodą „Lietuvos laikas" 2007 spalio 11 d. 
Šiandieną švenčiame dvigubą 

šventę: 1-oji — Čiurlionio galerijos 
(The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.) 
Čikagoje įsteigimą (1957 m.) t. y. 50 
metų jubiliejų ir 2-oji — Lietuvos 
dailės muziejus ir Čiurlionio galerija, 
veikianti Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, JAV, skelbia Miko J. Šileikio ir 
Teofilio Petraičio premijų dailės kon
kursą, kurio šiemetinė tema yra: 
„Lietuvos laikas". 

1957 m. Čikagoje, Jaunimo cen
tre, įsikūrė pirmoji Čiurliono galerija, 
kuri vėliau suskilo — buvo perkelta j 
Midland Savings banko patalpas, 
dabar veikianti PLC, Lemont. Šios 
galerijos tikslas buvo suburti išeivijos 
dailininkus, padėti tęsti (nors ir ne
pelningą) dailės kūrimą, o sukurtus 
ir atrinktus kūrinius kaupti ir pa
aukoti nepriklausomai Lietuvai. Mū
sų išeivija aktyviai rėmė šiuos tikslus, 
pirko meno kūrinius ir jais puošė sa
vo gyvenvietes. Entuziazmas buvo 
toks didelis, kad parodose būdavo iš
pirkti veik visi paveikslai. Taip augo 
galerijos fondas, kuris žymiai padi
dėjo, kai prisidėjo Miko J. Šileikio ir 
Teofilio Petraičio palikimai, skirti ta
pybos/skulptūros ir akvarelės/grafi
kos kūriniams atžymėti. Tačiau, išei
vijos menininkų gretos smarkiai retė
ja..., o jaunieji... dailės kūriniuose ne
mato „gero pragyvenimo šaltinio"... 

Siekdama ir toliau prisidėti prie 
lietuvių tautos kultūros puoselėjimo 
ir istorinės atminties stiprinimo, 
Čiurlionio galerija su Lietuvos dailės 
muziejus (LDM) sutarė bendrai reng
ti Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio 
įsteigtų premijų dailės konkursų 
ciklą. Pagal 2004 m. sutartį konkur
sai rengiami Vilniuje (2005, 2007, 
2009) ir Čikagoje (2006, 2008). Lau
reatams Čiurliono galerija skiria 6-
ias premijas (500, 300, 200 JAV dole
rių) už tapybos/skulptūros kūrinius 
bei tris, tokio pat dydžio, Teofilio Pet
raičio premijas už akvarelės/grafikos 
darbus. 

Pirmasis Miko J. Šileiko ir 
Teofilio Petraičio premijų dailės kon
kursas „Lietuvos kelias" surengtas 
2005 m. Vilniuje, buvo dėmesingai 

Leonas Maskaliūnas parodos „Lie
tuvos laikas" Radvilų rūmuose, Vi l 
niuje atidaryme. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

sutiktas Lietuvoje. 
Antrasis Miko J. Šileikio ir Teo

filio Petraičio premijų dailės konkur
sas „Išeivijos kelias" surengtas 2006 
m. PLC, Lemonte. Jame dalyvavo ir 
mielai sutiko įteikti premijas Lietu
vos generalinis konsulas Čikagoje, 
Arvydas Daunoravičius. Įdomu, kad 
parodoje savo kūrinius buvo pateikę 
ir vienas kitas „trečiabangis" - da
bartiniai atvykėliai į JAV iš Lietuvos. 

Trečias Miko J. Šileikio ir 
Teofilio Petraičio premijų dailės kon
kursas „Lietuvos laikas" vėl vyksta 
Vilniuje. Nors parodų temos skirtin
gos, bet tikslai yra tie patys: gaivinti 
ir stiprinti lietuvių istorinę ir tautinę 
sąmonę, prisiminti kultūrinę tradici
jų vertę ir prisidėti prie Lietuvos 
1000-mečio paminėjimo. 

Džiaugiuosi, kad asmeniškai ga
liu dalyvauti šioje parodoje. Atvežu iš 
Čikagos šilčiausius sveikinimus ir 
linkėjimus šiai parodai. Tuo pačiu, 
Čiurlionio galerijos (Lemont) vardu, 
noriu padėkoti LDM direktoriui Ro
mualdui Budriui ir jo komandai už 
taip puikiai suruoštą parodą ir malo
nų, draugišką bendradarbiavimą. 

Tebūnie tai Tėvynės Lietuvos la
bui! 

„Draugo* knygynėlyje Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Pasirodė naujas žurnalo „Lith-
uanian Heritage" numeris. Veda
majame redaktorius Vai Ramonis 
atsisveikina su praėjusia vasara ir 
sveikina artėjantį rudenį. 

Redaktorius primena skaityto
jams, kad rudenį tiek Lietuvoje, tiek 
Amerikoje prasideda koncertai, po
būviai, parodų atidarymai. V. Ramo
nis teigia, kad ruduo Lietuvoje - ves
tuvių metas. Tad nenuostabu, kad 
šiame numeryje rašoma apie vestu
vinius papročius Lietuvoje („Wed-
ding Traditions in Lithaunia"). 

Skaitytojams bus įdomu suži
noti, ką Lietuvoje veikė kino statyto
jas iš Čikagos Rise Sanders. Apie tai 
skaitykite Randy Richards straipsny
je „Untangling The Jungle". 

Įdomu pasiskaityti ir apie Put-
nam, Connecticut esančius Amerikos 
lietuvių archyvus. Apie tai rašo And
rius Ramūnas Page straipsnyje „For 
the Love of Lithuania". 

Sporto mėgėjai ras straipsnį apie 
New York lietuvių atletikos klubą ir 
jo veiklą, o žurnalistė Jennifer Virš-
kus rašo apie gyvenimą ir renginius 
Lietuvoje. 

Kulinarijos kampelis, trumpos 
žinutės iš Lietuvos, pasakojimai apie 
lietuvius pasaulyje, skaitytojų laiškai 
- viskas įdomu žurnalo skaitytojams. 

Žurnalą galima įsigyti ir „Drau
go" knygynėlyje. Žurnalo kaina -
4.95 dol. Žurnalą galima įsigyti paš
tu, pridedant 9 proc. mokestį, jei už
sisakote IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 3 dol. Parengė L. A. 

http://www.wcev1450.com
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Vytautas V. Landsbergis 
nominuotas Astrid Lindgren 

premijai 
Vaikų rašytojas ir režisierius 

Vytautas V Landsbergis pristatytas 
prestižinei 2008 metų Astrid Lindg
ren premijai gauti. Iš viso šiai premi
jai nominuoti 155 kandidatai - auto
riai ir knygų iliustratoriai - iš 61 
pasaulio šalies. Visų kandidatų sąra
šą galima rasti tinklalapyje www. 
alma.se. 

2002 metais Švedijos vyriausybė 
įsteigė šią svarbią literatūros premi
ją, skirtą Švedijos vaikų rašytojai 
Astridai Lindgren (1907-2002) at
minti. Premijos dydis - 5 mln. Švedi
jos kronų (apie 553 tūkst. dolerių). Ji 
skiriama už nuopelnus vaikų ir jauni
mo literatūrai bei jos populiarinimą. 
Tai yra didžiausias pasaulinis apdo
vanojimas šioje srityje. 

Astrida Lindgren, sukūrusi to
kius visų pamiltus herojus, kaip Pepė 
Ilgakojinė, Emilis iš Lionebergos, 
Broliai Liūtaširdžiai ir Karlsonas, 
kuris gyvena ant stogo, darė ir tebe
daro įtaką Švedijos ir kitų pasaulio 
kraštų vaikų ir jaunimo literatūrai. 

Ši literatūrinė premija, kartais 
dar vadinama mažuoju Nobeliu, sie
jama ir su vaikų teisių gynimu, nors 
pagrindinis premijos tikslas yra 
paskatinti pasaulio domėjimąsi vaikų 
ir jaunimo literatūra. Astrida Lind
gren labai rūpinosi vaikų teisėmis ir 
visuomet jas gynė. Taigi, itin svarbu, 
kad ši premija skatintų vaikų teises 
pasaulyje ir palaikytų Astridos Ling-
ren humanistinius įsitikinimus. 

Astridos Lindgren atminties pre
mija už literatūrą įteikiama autoriui, 
„kuris vaikams ir jaunimui sukurs 
aukščiausios meninės kokybės kūri
nius, humanistine dvasia prime
nančia mums Astrida Lindgren". 
Taip pat ja gali būti apdovanoti ir 
asmenys, kurie propaguos vaikų ir 
jaunimo skaitymą, taip pat ir vaikų 
knygų iliustratoriai. Yra siūloma, kad 
premija būtų įteikta vienam ar 
keliems nominantams, bet ne po jų 

mirties. 
Premijos laimėtojus atrinksianti 

Švedijos žiuri, susideda iš 12 Švedijos 
mokslininkų, autorių, iliustratorių, 
bibliotekininkų ir literatūros kritikų, 
kurie sukviesti nominuoti galimus 
laimėtojus. Vienas iš žiuri narių ats
tovauja Astridos Lindgren šeimą. 

2008 metų kovo mėnesį žiuri 
paskelbs laimėtoją Vimmerby, gimta
jame Astridos Lindgren mieste, kuris 
yra įsikūręs Smolande, Švedijos šiau
rėje. Premija bus įteikta birželio 
mėnesį specialioje ceremonijoje Stok
holme. 

Mes tikimės, kad premija leis 
suvokti vaikų ir jaunimo literatūros 
vertę, - sako Kristina Rennerstedt, 
Švedijos nacionalinės kultūros reika
lų tarybos generalinė direktorė. 

Lietuvoje nuo 1994 metų yra 
išleista 12 Vytauto V Landsbergio 
knygučių vaikams: 

Rudnosiuko istorijos (pasakos; 
geriausia 1995 metų knyga vaikams) 

Pasakos-nepasakos (eilėraščiai 
vaikams) 

„Obuolių pasakos" (pasakos vai
kams) 

2003 „Angelų pasakos" (pasakos 
vaikams) 

2004 „Arklio Dominyko meilė" 
(pasakos; geriausia 2005 metų knyga 
vaikams) 

2005 „Pelytė Zita" (pasakos vai
kams) 

2005 „Žuveliukas" (eiliuota pa
sakėčia) 

2005 „Berniukas ir žuvėdros" 
(psichologinė mistinė apysaka) 

2006 „Tinginių pasakos" (pasa
kos vaikams) 

2006 „Julijos sapnai" (pasakos 
vaikams) 

2006 „Kiaušinių pasakos" (eiLė-
raščiai vaikams) 

2007 „Briedis Eugenijus" (pasa
kos). 

A t A 
JULIUI LEVANUI 

mirus, jo žmoną VALĘ, dukras LAIMĄ, IRENĄ ir sūnų 
BRUNO su šeimomis, Lietuvoje seserį GENUTĘ 
PEČIULIENĘ, visus gimines, draugus ir artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučia buvę 4200 LS sargybų kuopos 
Kaizerslauterne draugai: 

Algimantas Antanėlis 
Vytautas ir Eugenija Bandžiulidi 

Julius Jakutis 
Leonas ir Ann Mary Juraičiai 

Petras Kaušas 
Gediminas Kazėnas 

Aleksas ir Teresė Kikilai 
Kazys Kreivėnas 

Bronius Mikėnas 
Teodoras ir Irena Mitkai 

Eugenijus ir Irena Slavinskai 
Vladas ir Stefanija Vasikauskai 

• 

A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą dukroms MARIJAI 
AMBROZAITIENEI, ALDONAI BRIZGIENEI, sū
nums ANTANUI ir JUOZUI su šeimomis bei kitiems 
giminėms. 

Aldona Naudžiuvienė ir dukros 
Ingrida ir Renata su šeimomis 

A t A 
VLADZEI PARGAUSKIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiu skausme paliku
siems vyrui ALFONSUI, dukroms DANAI ir VIDAI, 
seserims DANUTEI, ONUTEI, broliui LIUDUI ir šei
moms. 

Liūdesyje ir maldoje su Jumis. 

Eufemija Steponienė-Cibienė 

Darbščiai, ankstyvesnės Naples-Fort Myres Lietuvių 
sambūrio valdybos narei 

A t A 
IRENAI LUKAUSKIENEI 

mirus, giliausią užuojautą jos šeimai ir giminėms 
reiškia 

Stepas ir Albina Markai 

vienos r, V 1 anrisb^rgio knvnu vnik^n-'. „irsphs 

5 

| 
• 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

http://alma.se
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£lKAQOJH IR APYLINKES* 
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• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejus maloniai kviečia Knygos mylė
tojų klubo narius į susitikirną-disku-
siją „Antano Škėmos apysaka 'Izao
kas'". Apysaka išspausdinta A. Škė
mos raštų III tome (Čikaga, Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1985). Apysakos kopiją galima 
nusipirkti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus parduotuvėje. Kaina - 10 
dol. Susitikimas vyks šeštadieni, 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). 

• S p a l i o 28 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. PLC didžiojoje salėje įvyks 
žinomo Lietuvos dainininko Stepono 
Januškos koncertas. Auka - 15 dol. 
Papildomas S. Januškos koncertas 
įvyks spalio 27 d. 8 vai. v. PLC didžio
joje salėje. Informacija tel. 630-669-
4055. 

• M a l o n i a i kviečiame Jus į Lie
tuvių fondo pokyli ir teatro „Žaltvyk
slė" bei lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" spektaklį-koncertą „Jubi
liejus", šeštadienį, 2007 m. lapkričio 
3 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th st., Lemont, IL. Teatro sambū
ris „Žaltvykslė" ir lietuvių meno an
samblis „Dainava" pasveikins fondą 
su originalia jungtine programa, ku
rioje matysite inscenizaciją pagal A. 
Čechovo kūrinį „Jubiliejus" ir an
samblio „Dainava" koncertą. 5 vai. 
p.p. - kokteiliai; 6 vai. v. - spektaklis-
koncertas „Jubiliejus" Jaunimo rū
mų salėje. 7:30 vai. v. - vakarienė ir 
šokiai PLC pokylių salėje. Šokiams 
gros brolių Švabų orkestras. Bilietai i 
pokyli ir koncertą - 60 dol., studen
tams - 30 dol. Norintiems dalyvauti 
tik meninėje dalyje - 10 dol. Pagei
dautina vakarinė apranga. Pasiteira
vimui: tel. 630-257-1616 arba: 

zinios@lithfund.org 

• S a k i ų klubo valdyba lapkričio 
8 d. 1 vai. p. p. visus kviečia atvykti į 
„Seklyčioje" vyksiantį klubo narių 
susirinkimą. 

• G e n e r o l o T. Daukanto šau l ių 
kuopa kviečia į rudeninį pasilinks
minimą! Pasidžiaugti draugų būryje, 
pasivaišinti garuojančia šilta vaka
riene, pasišokti skambant E. Jurkai-
čio saksafono muzikai, kas gali būti 
maloniau šeštadienio vakarą?! Pasi
linksminimas įvyks lapkričio 10 d. 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. Dau
giau informacijos tel. 773-523-7205. 

• L a p k r i č i o 11 d., sekmadien i , 
12:45 p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 
įvyks „Mažosios Lietuvos Enciklope
dijos" III tomo pristatymas. Knygą 
pristatys Danutė Bindokienė. Po 
pristatymo meninę programą atliks 
operos solistė Nida Grigalavičiūtė. 
Akompanuos Manigirdas Motekai-
tis. Kviečiame visus. Renginį ruošia 
Mažosios Lietuvos fondas. 

IŠ ARTI IR TOLI 

• 2 0 0 7 m. spalio 27 d., šeš tadienį , 
7:30 vai. v. Latvių salėje, 400 Hurley 
Avenue, Rockville, MD poeto Jono 
Aisčio pagerbimo vakaras. Poezijos 
vakaro programoje: 2007 m. JAV LB 
Kultūros tarybos Poezijos konkurso 
premijos įteikimai. Poezijos konkurso 
laureatais tapo Diana Šarakauskaitė 
ir Mindaugas Nasvytis. Bus rodomos 
ištraukos iš kino filmo „Nemainyčiau 
šitos žemės į didžius turtus", skaito
mi pranešimai: „Jonas Aistis: asmuo 
ir jo kultūrinis palikimas" - Dalė 
Lukienė ir „Jonas Aistis - poetas" -
Sigita Naujokaitienė. Jono Aisčio 
poeziją deklamuos: Reda Macenytė, 
Danguolė Senuta, Rasa Kašetienė, 
Ilona Verbušaitienė. Vakaro pabaigo
je - vaišės. 

• U n i o n Pier L ie tuv ių k l u b o 
metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio 27 d., 6:30 v. v. (Michi-
gan laiku). Po susirinkimo vyks 
„Oktoberfest" - bus muzika, užkan
džiai, baras. Kviečiame visus draugi
jos narius ir draugus gausiai dalyvau
ti. Telefonas pasiteiravimui: 269-469-
3298. 

Gerbiamieji, 
Kreipiamės i visuomenę prašydami pagalbos. Palaimintojo 

Jurgio Matulaičio misijos chorui skubiai reikalingas pianinas. 
Skambinti Romanui Stropui tel.: 815-836-1845. 

Redakcija nuoširdžiai atsiprašo už anksčiau įsivėlusią klaidą. 

Š. m. spalio 20 d., Lietuviu dailės muziejuje. PLC. Lemont buvo atidaryta 
dailininkes LIUCIJOS Kryževičienės paroda ..Nuotaiku vyksmas". Nuotrau
koje: Liucija Kryževičiene ir Aigimantas Kezys parodos at idarymo metu . 

Laimos Apanavičienes nuo*r. 

S U ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 

Po šimtinę Draugo fondui aukojo: 
Irena Kriaučeliūnienė-Leonas 500 dol., Burr Ridge, IL 
Nemira Šumskienė 300 dol., Chicago, IL 
Kazys ir Danutė Paškoniai 200 dol., Eastlake, OH 
Algis Reg i s 200 dol., Chicago, IL 
Džiugas ir Dalia Staniškiai 200 dol., Macedonia, OH 
Antanas ir Viktoria Valavičiai 200 dol., Chicago, IL 
Adelaida Balbata 100 dol., St. Petersburg, FL 
J o s e p h Bernot 100 dol., Union, N J 
Algirdas Čepėnas 100 dol., Oak Lawn, IL 
Vytautas ir Aldona Čepėnai 100 dol., Darien, IL 
Algimantas Druseikis 100 dol., Rochester, NY 
Kazys Janul i s 100 dol., West Palm Beach, FL 
Algis ir Teresė Kazlauskai 125 do l , Orland Park, IL 
Marija Kuprienė 100 dol., Cicero, IL 
Domas Lapkus 100 dol., Hinsdale, IL 
J o n a s ir Albina Martinkai 100 dol., St. Charles, IL 
Jul ius ir Regina Matoniai 100 dol., Burbank, IL 
J o n a s ir Janina Mikulioniai 100 dol., Sterling Hts., MI 
Audrius V. Plioplys, MD 100 dol., Chicago, IL 
Irena Raulinait ienė 100 dol., Glendale, CA 
Eugenijus ir Regina Silgaliai 100 dol., Willoughby, O H 
Birutė Sonta 100 dol., Chicago, IL 
Jonas Svera 100 dol., Bloomfield Hills, MI 
Eugenijus ir Irena Vilkai 100 dol., Valencia, CA 
Romas ir Marija Žemaitaičiai 100 dol., Los Angeles, CA 

Nuoširdžiai dėkojame! 

Ju rgos Šeduikytės ir grupės 
turas Amerikoje! 

Pirmasis šio turo koncertas įvyks Čikagoje - spalio 26 d., penktadienį, 8 
vai. v., Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

Los Angeles pakrantėje 
' . » ' . - > ' • • • 

Maestro Faustas Strolia š. m. 
spalio 6 d. dalyvavo Vidurio Amerikos 
apygardos Lietuvos Vyčių suvažiavi
me, kuris vyko Los Angeles, kaip šios 
apygardos kultūros reikalų atstovas. 
Siame suvažiavime ilgametė Lietu
vos Vyčių tautinių šokių grupės va
dovė Lydia Ringus gavo daugiausia 
balsų būti pagerbtai tradiciniame 
Lietuvos Vyčių pokylyje „Prisimini
mai", kuris vyks 2008 m. Čikagoje. 

' l * '!"• ' I * 

Losangeliečių lietuvių solidaru
mas stebino ne tik Lietuvių dienų 
svečius iš Čikagos. Gražiu Lietuvių 
dienų organizavimu stebėjosi ir ame
rikietis vyskupas, matydamas Sv. 
Kazimiero bažnyčią sausakimšą žmo
nių. Gražiai dirba bažnyčios klebo
nas Stasys Anužis, puikiai gieda Vik
toro Ralio vadovaujamas bažnyčios 

choras, žavėjo gražia dikcija Šv. Raštą 
skaitantys skaitovai, tarp jų ir de
šimtmetis Vėjas Vasiliauskas. Į šven
tinį renginį įsiliejo ir Dariaus Poli-
kaičio vadovaujamas „Dainavos" an
samblis, pagiedojęs Alvido Remesos 
,,Tėve mūsų". 

7R -?C ~?C 

Lapkričio 4 d. Oakwood Athletic 
Club, 4000 Mt. Diablo Blvd., La-
fayette, CA 94549 nuo 4 vai. p. p. iki 
7 vai. v. vyks tapytojo Vytenio Lingio 
paroda, kurią rengia LR garbės kon
sulas San Francisco, CA Dennis Ga-
rrison. Renginio pelnas bus skirtas 
„Kaimas Fund". Tel. pasiteiravimui: 
925-743-1120 (Ingrida Marčiulionis) 
arba ei. paštu: 

info@imglobalarts.com 
Vytenio Lingio darbus galite 

pamatyti tinklalapyje: 
wivw.imglobalarts.com 

Advokatas 
Įonas Gtbaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli f ree 2 4 hr. 888 -776 6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12.30 v.p.p 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

j mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Fedcral Savings, 
2212 \Vest Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 • 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:zinios@lithfund.org
mailto:info@imglobalarts.com
http://wivw.imglobalarts.com
http://www.johngibaitis.com
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