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Žaliąjį pasą pakeis vyšninis 

Europos parlamento rūmai — Europos Sąjungos įstatymų leidžiamoji vieta. 

Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) — 
Jau gruodį Lietuvoje turėtų būti iš
duotas pirmasis vienodo Europos Są
jungos (ES) pavyzdžio pasas. Keliau
tojams kartais sunkumų sukeliančio 
lietuviško dokumento pakaitalas vė
luoja apie metus. 

„Tie kitos spalvos pasai supro

jektuoti, jie atsiras dar šiemet. Tada, 
kai baigsis žaliųjų pasų partija, su
sikaupusi dar nuo 2002-ųjų", — dien
raščiui „Lietuvos žinios" aiškino Vi
daus reikalų ministerijos (VRM) sek
retorius Anatolijus Rimkevičius. Jis 
pridūrė, kad pagal tuometinį kon
kursą buvo įsigytas didelis kiekis ža

liųjų pasų blankų. 
„Tikrai nešvaistome, o stengia

mės sutaupyti lėšų ir panaudoti tai, 
ką turime. Negi geriau išmesti į ba
lą", — kalbėjo A. Rimkevičius. 

Asmens - dokumentų išrašymo 
centras (ADIC) buvo įpareigotas su
rengti naujų vyšninio paso blankų 
įsigijimo konkursą. Tačiau jo inter-
neto puslapyje apie tai neskelbiama. 
A. Rimkevičius paaiškino, jog tokie 
konkursai susiję ir su valstybės pas
laptimis. 

Vidaus reikalų ministras Rai
mondas Šukys tik pernai gruodžio 
28-ąją išleido įsakymą dėl paso ir pa
so formos aprašymo, kuriuo įpareigo
jo ADIC per porą mėnesių su Vals
tybės dokumentų technologinės ap
saugos tarnyba suderinti paso tech
nologines apsaugos priemones ir or
ganizuoti blankų įsigijimo proce
dūrą. 

Lietuva buvo pasižadėjusi dar iki 
šių metų pakeisti pasus. Tai pažadė
ta 2004 metų birželio 8 dieną pasira
šant Europos Bendrijų valstybių na
rių vyriausybių atstovų tarybos po
sėdžių rezoliuciją. 

Lietuvių kalbos egzaminas — Anglijoje? 
Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) — 

Egzaminus Anglijos ir Wales viduri
nėms mokykloms bei kolegijoms ren
gianti bendrovė žada svarstyti pra
šymą britų švietimo sistemoje įteisin
ti lietuvių kalbos egzaminą. 

Pirmadienį su Lietuvos ambasa
doriumi Londone Vygaudu Ušacku, 
Lietuvių švietimo tarybos Jungtinėje 
Karalystėje valdybos pirmininke Dai
va Quinn, ir kitais Tarybos valdybos 

nariais susitikęs egzaminus rengian
čios bendrovės atstovas Graham 
Georgės pažadėjo šį klausimą pateik
ti organizacijos darbotvarkei. 

Susitikimo metu Lietuvių švieti
mo tarybos Jungtinėje Karalystėje 
valdybos nariai supažindino britų 
atstovą su rašytiniais įrodymais, liu
dijančiais, jog daugiau nei penki tūks
tančiai vaikų norėtų laikyti lietuvių 
kalbos baigiamąjį egzaminą Jungti-

Siame 
• 

•Lietuvių t e l k i n i u o s e . 
D r a m o s m ė g ė j ų g r u p ė s 
„ L a n g a s " p a s i r o d y m a s (p . 1, 2) 
•Draugo f o n d u i — 15 m e t ų 
(p. 3) 
•Vėlinių s e k m a d i e n i s L e m o n t 
ir Sv. Kaz imiero k a p i n ė s e 
(p . 4) 
•A. Tamulis: A t v i r a s d i a l o g a s 
s u v i suomene m u m s p a d ė s 
(p . 5) 
•Laiškai , n u o m o n ė s , 
komentara i (p. 5) 
•„'Draugo' l i e t u v i u k a i " (p. 8) 
•Indija pr ie š 20 m e t ų (27) (p . 

•Muzikos ir m e n o r e n g i n y s 
Čikagoje (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.38 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

D r a m o s mėgėjų grupės 
„ L a n g a s " pasirodymas 

Raminta Vilkienė 

Spalio 21 dieną, sekmadienį, 
Detroit Dievo Apvaizdos parapijo
je jau tret i metai iš eilės vyko dramos 
mėgėjų grupės „Langas" pasirody
mas. Kasmet sutraukiantys nemažą 
būrį žiūrovų, šie pasirodymai jau ima 
tapti tradiciniais ir laukiamais, nes 
aktoriai — tai savi, artimi ir gerai 
pažįstami žmonės. Su didžiausiu ne
kantrumu visi laukiame, kada pa
matysime juos scenoje, nes negalime 
žinoti ar įspėti, kokius personažus jie 
įkūnys šį kartą. 

Šiemet dramos mėgėjų gru
pė „Langas" žiūrovams pristatė du 
trumpučius, bet nuotaikingus vaiz
delius: vodevilį „Taip vedė Kaspa
ras" ir „Nelaukta viešnia". Tarp 
vaizdelių ilgametis teatro ir lietuviš
kos literatūros Nukel ta į 2 psl. 

nės Karalystės vidurinėse mokyklose. 
Ambasadorius V Ušackas kvietė 

Jungtinės Karalystės valdžios ir eg
zaminų tvarką nustatančias institu
cijas įvertinti šiuos tūkstantinius pa
geidavimus. 

Britų švietimo sistemoje šiuo me
tu yra įteisinti arabų, kinų, prancū
zų, vokiečių, italų, japonų, šiuolaiki
nės graikų, rusų, ispanų ir lenkų kal
bų egzaminai. 

„Nelaukta viešnia" (iš kairės): Rozalija 
— Jūratė Mikulevičienė ir Zigmas — 
Vytautas Putna. 
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Premjeras 
nelinkęs keisti 
r inkimų 
sistemos 

Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas ne
linkęs keisti rinkimų sistemos ir ne
remia dvipartinės sistemos įsitvirti
nimo Lietuvoje. 

Tokią nuostatą ministras pirmi
ninkas išsakė trečiadienį Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto sureng
toje apskritojo stalo diskusijoje „Ar 
reikia Lietuvai dvipartinės siste
mos?". 

„Man atrodo dabartinės rinkimų 
sistemos keisti nereikėtų. Nors aš 
pasisakau už proporcinę sistemą la
biau, bet manau, kad reikia gyventi 
su tuo, ką turime dabar. (...) Si siste
ma šiek tiek žlugdo bendrą partinę 
drausmę, nes nuolat vyskta diskusi
jos, kurie čia parlamentarai geresni: 
ar tie, kurie rinkti apygardoj, ar pa
gal sąrašą, bet manau, kad nereikėtų 
jos keisti", — diskusijos dalyviams 
sakė premjeras. 

G. Kirkilo nuomone, ateityje tu
rėtų susiformuoti tendencija, kad į 
parlamentą pateks 3 stiprios partijos 
ir keletas mažesniųjų, sugebėsiančių 
įveikti 5 proc. barjerą, arba kurių 
kandidatai laimės vienmandatėse 
apygardose. 

„Tai turės įtakos tam, kas dabar 
vyksta ir savivaldybėse, tai yra parti
jų gebėjimui susitarti. Aš manau, 
kad mums reikės išmokti tartis, ben
dradarbiauti", — sakė G. Kirkilas. 
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j DETROIT, m 

Dramos mėgėjų grupės 
„Langas" pasirodymas 

Atkelta iš 1 psl. mylėtojas 
Žebertavičius skaitė šmaikščią „Ves
tuvių prakalbą". Juoko ir plojimų 
salėje sėdėję žiūrovai negailėjo. 

Vaizdelių režisierė — nepails
tančios energijos Elena Žeberta-. 
vičienė. Ji apie save subūrė gražų 
jaunų, aktyvių žmonių būrį, kurie 
savo kasdienių darbų rutinoje randa 
minutėlę laiko susibėgti draugėn 
kūrybai. Jų energija, gera nuotaika ir 
meilė-lietuviškai literatūrai bei dra
mai nelieka nepastebėti ar neįvertin
ti. Po kiekvieno pasirodymo ilgai 
netyla dalijimaisi įspūdžiais, kaip 
gerai suvaidinta, kaip šmaikščiai 
perteiktas personažo charakteris. 
Džiaugiamės matydami gerai mums 
pažįstamus veidus visai kitokioje 
scenos šviesoje, stebimės jų išra
dingumu ir energija. Gal kai kurie ir 
pavydime truputėlį, patys nerasdami 
tos vidinės drąsos, kuri tikrai rei
kalinga būnant ant scenos prieš 

didelį būrį žiūrovų. Bet gausūs ploji
mai atperka viską: ir širdies virpulį, 
ir abejones, kad nepavyks, ir repetici
jų nuovargi. 

Dramos mėgėjų grupės „Langas" 
aktorius ir pagrindinis globėjas nuo 
pirmų jos įsikūrimo dienų yra 
Dievo Apvaizdos parapijos valdyto
jas kunigas Ričardas Repšys. Jis vie
nas pagrindinių asmenų, sujun
giantis skirtingų kartų ir skirtingų 
emigracijos bangų žmones drau
gėn. Kai savo sumanymuose ir dar
buose randi pritarimą iš dvasios ga
nytojo pusės, pajauti didesnį pasiti
kėjimą savo jėgomis, įgauni drąsos. 

Bet be meilės lietuviškai lite
ratūrai ir dramai yra ir dar vienas 
labai svarbus veiksnys, suburiantis 
lietuvius į vieną būrį — tai gardus 
lietuviškas maistas, be kurio nu
blanktų bet koks susiėjimas. Kad taip 
neatsitiktų, pagalbon visada at
skuba šaunioji šeimininkė Re-

.Ja'p '.edc Kasoara^" ''5 ka i - cv S<c; Q - Loreta Schafer. Ka>naras — Linas 
Mik j ' i o ' , , = . 'Je^ė M;k?v - ftr+ora- Stanusaitis ir tetuie Juze — Diana ""jkiene. 

„Vestuvių prakalbą' 
Žebertavičius. 

skaito Vincas 

gina su savo pagalbininkėmis. Taip 
ir praėjusį sekmadienį gardžiausi 
kvapai kuteno nosį, sklisdami iš vir
tuvės, o kas jau paragavo — pilnų 
lėkščių ant stalo tikrai nepaliko. Kas 
begali būti geriau, kai ir kūno, ir sie
los alkis yra numalšintas. 

Gražus lietuviškas renginys, 
sutraukęs didelį būrį žiūrovų, buvo 
ruošiamas paremti Detroit Dievo 
Apvaizdos parapiją. Visi, kas ruošė šį 
renginį, dirbo savanoriškai, aukojo 
savo laiką ir jėgas. Džiugu, kad 
kaskart vis daugiau ir daugiau trečio
sios bangos atstovų įsitraukia i lietu
višką veiklą ir darbuojasi parapijos 
išlaikymo labui. Kiekviena širdis, 
kiekviena auka yra labai vertinga ir 
laukiama. Tik nuo mūsų pačių prik
lauso lietuviškų parapijų likimas ir 
ateitis. Norisi tikėti, kad tie, kurie 
myli lietuvišką literatūrą, lietuvišką 
dramą, nepaliaus mylėję ir mažyčių 
Lietuvos salelių — lietuviškų parapi
jų čia, Amerikoje. 

Tariame nuoširdų ačiū visiems 
dramos mėgėjų grupės „Lan
gas" aktoriams ir režisierei Ele
nai Zebertavičienei už žiūrovams pa
dovanotą puikią sekmadienio popie
tę. Šauniajai šeimininkei Reginai 
Greenhalgh ir jos pagalbininkėms už 
sotų ir gardų pilvų palepinimą. O 

„Nelaukta viešnia" (iš kairės): Ro
zalija — Jūratė Mikulevičienė ir ne
laukta viešnia — Elena Žebertavi-
čienė. 

taip pat ir žiūrovams už juoką, pras
kaidrinusį Detroit lietuvišką padan
gę, ir už gausius plojimus. Dėkojame 
visiems ir tikimės sulaukti naujo vai
dinimo ateinančiais metais. 

Visi scenoje programos pabaigoje (iŠ kairės): Loreta Schafer. Vytautas Putna, Birutė Duncan, Elena Žeber-
tavičienė, Virga Simaitytė, Artūras StapuŠaitis, Jūratė Mikulevičienė, kun. Ričardas Repšys, Diana Tukienė, Linas 
Mikulionis ir Vincas Žebertavičius. Kęstučio Sonios nuotr. 
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DRAUGO FONDUI 
15 METŲ 

BRONIUS JUODELIS 

Draugo fondas šių metų lapkričio 
12 dieną švenčia savo sėkmingos 
veiklos penkiolikos metų sukaktį. 
Sėkmingos veiklos todėl, kad per šį 
laikotarpį Draugo fondo finansinė 
parama „Draugo" leidybai ne kartą 
išgelbėjo vienintelį lietuvių dien
raštį nuo leidybos sustabdymo dėl 
lėšų stokos. Pagal Draugo fondo 
2007.09.30 finansinę apyskaitą, na
rių gautą su kvietimu į metinį narių 
suvažiavimą Čikagoje 2007.11.17, per 
15 metų iki dabar Draugo fondas 
„Draugo" leidybai išmokėjo vieną 
milijoną ir 267.00 dolerius. 

Draugo fondo veikla prasidėjo 
1992 metų vasarą „Draugo" modera
toriui kun. Viktorui Rimšeliui pa
rūpinus DF raštinę „Draugo" patal
pose ir su „Draugo" leidėjų tarybos 
pirmininku dr. Antanu Razma su
kvietus pirmąją Draugo fondo valdy
bą, kurią sudarė: pirmininkas Jurgis 
Riškus, sekretorė Ramunė Kubiliūtė 
ir iždininkas Bronius Juodelis, šias 
pareigas ėjęs 13 metų, prasidėjo 
Draugo fondo auginimas. Valdybai 
buvo pavestos ir Fondo pirmųjų di
rektorių pareigos. Pagrindinis Drau
go fondo tikslas buvo surinkti mili
joninį Draugo fondo kapitalą, kas 
buvo pasiekta per 7 metus, jį pelnin
gai investuoti ir iš gautų investavimo 
pajamų kas metai paremti „Draugo" 
leidybą. Esant nepakankamoms in
vestavimo pajamoms pagal „Draugo" 
leidybos trūkumus teko panaudoti ir 
dalį pagrindinio Draugo fondo kapi
talo, kad dienraščio leidyba nesus
totų. Advokatui Aleksandrui R. Do-
manskiui paruošus Draugo fondo 
įstatus ir 1992.11.12 atlikus DF inkor
poravimą Illinois valstijoje, kaip ne 

pelno organizacija su aukų nuo mo
kesčių nurašymo privilegija prasidėjo 
sėkmingi lėšų telkimo vajai. Kaip 
Draugo fondo steigėjai DF inkorpo
ravimą pasirašė pirmieji direktoriai 
— Jurgis Riškus, Ramunė Kubiliūtė 
ir Bronius Juodelis. 

Dar prieš inkorporavimą „Drau
ge" plačiai išreklamavus Draugo fon
do įsteigimą pradėjo plaukti „Drau
go" skaitytojų aukos Draugo fondui. 
Pirmoji 500 dolerių auka Draugo fon
dui buvo gauta iš Marijos Remienės 
— pirmosios DF narės, vėliau garbės 
narės su 3,000 dolerių įrašu, jai dabar 
sėkmingai einant DF tarybos pirmi
ninkės pareigas. Pagal DF nuostatus 
tarybą sudaro 9 direktoriai, nuo 
1992.12.15 jų septynis išrenkant 
metiniuose narių suvažiavimuose, o 2 
direktorius deleguojant iš „Draugo" 
leidėjų tarybos. Pagal nuostatus DF 
nariais laikomi asmenys ar organi
zacijos paaukojusios 200 bei daugiau 
dolerių, vienas balsas nuo 200 dole
rių. Aukoję mažiau kaip 200 dol. yra 
DF rėmėjai be balsavimo teisės. Vė
liau buvo įvesta garbės nario kate
gorija su 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 
ir 20,000 įnašų grupuotėms ir vardų 
bei pavardžių įrašais bronzos lentose, 
kurios kabo „Draugo" adminis
tracijoje. Aukščiausio laipsnio garbės 
narys iki šiol yra prelatas dr. Juozas 
Prunskis su 67,500 dolerių įnašu. 
2005.12.31 buvo iš viso 1,424 DF na
riai su 5,938 balsais, 784 rėmėjai ir 
392 garbės nariai. Dabar jų yra dau
giau, be mirusių. Gaila, kad mirusių 
DF narių bei garbės narių ir rėmėjų 
vietų neužima jaunoji karta. 

Draugo fondo iždą ir finansines 
apyskaitas tvarko patyręs iždininkas 
Leopoldas von Braun. Iždą ir finan
sines apyskaitas kas metai prieš me
tinį narių suvažiavimą tikrina Drau
go fondo Kontrolės komisija. Jos bei 
iždo, veiklos pranešimai bei jų pri
ėmimai atliekami per DF narių me
tinius suvažiavimus. Draugo fondo 
investavimus tvarko Smith Barney 
investavimų firmos brokeris Gytis 
Kavaliauskas. 

Švenčiant Draugo fondo veiklos 
15 metų sukaktį ir ateinantį „Drau
go" šimtmečio jubiliejų labai svarbu, 
kad kuo daugiau „Draugo" skaitytojų 
atsilieptų į šio rudens vajaus laišką, 
kviečiantį su šimtine į „Draugo" 
šimtmetį. 

23 nauji kardinolai, 
498 būsimieji 

šventieji 

Draugo fondo direktorių taryba 1 994 m. Čikagoje. Iš kairės sėdi. p i rm. Bro
nius Juodelis, kun. Viktoras Rimšelis ir Jurgis Riškus. Stovi: dr. Kazys Ambro-
zaitis, dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Jonas Vaznelis, Mari ja Remienė 
Ir Vaclovas Momkus. 

ALEKSAS VITKUS 

Spalio 17 dieną Šv. Petro aikštėje, Romoje susirinkusių 30,000 ti
kinčiųjų akivaizdoje popiežius Benediktas XVI paskelbė naują 2 3 / 
Katalikų Bažnyčios kardinolų sąrašą, kuriame yra kandidatai net 

iš 15 valstybių ir penkių kontinentų. Jame yra ir du kardinolai iš JAV Tai 
— lapkričio 11 d. 72 metų sulauksiąs Philadelphia, PA gimęs arkivysku
pas John P Foley ir Steubenville, OH gimęs 58 metų arkivyskupas Daniel 
N. DiNardo, pirmasis būsimas kardinolas iš Texas valstijos, nuo 2006 m. 
vadovaujantis Houston vyskupijai. 

Kandidatai bus oficialiai įvesti į kardinolus lapkričio 24 d. rengiamo
je konsistorijoje. Kaip žinome, viena iš pagrindinių kardinolų pareigų yra 
dalyvauti ir balsuoti naujo popiežiaus rinkimuose, nors tokia pafeiga ar 
teisė yra atimama kardinolams, peržengusiems 80 metų ribą. Taip iš nau
jai parinktųjų kandidatų balsuoti galės tik 18. Po lapkričio 24 d. įvedimo 
balsavimo teisę turės net 121 kardinolas. 

Popiežius priminė, kad kardinolai yra kilę iš daugelio valstybių, tai 
ypatingai pabrėžia Katalikų Bažnyčios pasaulinį universalumą. Paskir
damas penkis ir senesnio amžiaus vyskupus kardinolais, kurie negalės 
balsuoti, jis norėjo juos pagerbti už jų ilgametį darbą Bažnyčios naudai ir 
Dievo garbei. Tarp jų yra ir Irake gyvenantis Chaldėjų Katalikų Baž
nyčios patriarchas Emanuel Karim-Delly. Turėjo taip būti pagerbtas ir 93-
metis lenkas, Koszalin-Kolobrzeg vyskupas Ignacy Jez. Deja, vos tik dieną 
prieš naujų kardinolų paskelbimą senelis vyskupas netikėtai mirė. 

Tradicija, kad popiežius renka kardinolus, prasidėjo jau XIII amžiuje, 
kai 1274 m. popiežius Gregory X paskelbė tokių rinkimų taisykles. Jos vė
liau buvo keistos popiežių Pijus XII ir Jonas XXIII. Kardinolų kolegiją su
daro daugiausia vyskupai, kurie vadovauja jiems paskirtoms vyskupijoms, 
arba kiti aukštieji Bažnyčios dignitoriai, kurie dirba Vatikano administra
cijoje. Iš naujai paskirtų kardinolų net aštuoni ten ir darbuojasi. 

Anksčiau tokią kolegiją sudarydavo tik 70 kardinolų, bet popiežius 
Jonas XXIII tą tvarką pakeitė, į ją įvesdamas gerokai daugiau kardinolų. 
Dabartinis popiežius Benediktas XVI, išrinktas popiežiumi 2005 m. ba
landį, jau 2006 m. kovo mėnesį paskyrė 15 naujų kardinolų. Tad po šio 
naujojo 2007 metų paskyrimo kardinolų kolegijoje dalyvaus jau net 202 
kardinolai, tarp kurių turime ir lietuvį kardinolą Bačkį. Amerikoje dabar 
turėsime jau 17 amerikiečių kardinolų, iš kurių popiežiaus rinkimuose 
balsavimo teisę turės trylika. 

Nespėjus nė atsigauti nuo spalio 17 d. popiežiaus Benedikto XVI 
gana netikėtai paskelbto 23 naujų kardinolų paskyrimo, netrukus išgirdo
me ir apie Vatikano ketinimą pakelti į šventuosius net 498 katalikų kuni
gus ir vienuoles, žuvusius ar nužudytus 1936-1939 m. vykusiame žiauria
me Ispanijos pilietiniame kare. Jei toks greitas ir gausus naujų kardinolų 
paskyrimas nesukėlė jokio triukšmo, to negalime pasakyti apie sekmadie
nį, spalio 28 d., Sv. Petro aikštėje įvykusias ceremonijas, kurių metu 498, 
tame kare žuvusieji ispanai dvasiškiai buvo paskelbti palaimintaisiais. 

Si didžiausia iki šiol Bažnyčios istorijoje beatifikacijos ceremonija vy
ko dalvaujant pačiam popiežiui Benediktui XVI ir tūkstančiams iš Ispa
nijos atvykusių maldininkų, rankose laikiusių Ispanijos vėliavas ir žuvu
siųjų nuotraukas. Matėsi ir plakatai „Jis žuvo už katalikišką Ispaniją". Ta 
ceremonija Ispanijos vyriausybės sluoksniuose sukėlė nemažą kontrover
siją, kai kritikai apkaltino Vatikaną žaidžiant politinį žaidimą, nes buvo 
pagerbti tik vienos Ispanijos pilietinio karo pusės žuvusieji. 

• 
Nepatiko kritikams nei beatifikacijos ceremonijų datos parinkimas, 

kadangi kaip tik šiuo metu Ispanijos parlamente yra svarstomas taip va
dinamas „istorinės teisybės" įstatymo projektas, kuriame dabartinė kai
riųjų pažiūrų vyriausybė labai plačtai išdėsto gen. Francisco Franco 
(1892-1975) režimo metu vykusius siaubingus žiaurumus, tik trumpai 
paminėdama ir tuos, kurie buvo nužudyti už savo religinius įsitikinimus. 
Tačiau reikia pripažinti, kad Franco savo sukilimu prieš demokratiškai 
išrinktą Ispanijos vyriausybę tada ją nuvertė ir po to kraštą valdė kaip 
diktatorius beveik 40 metų, suteikdamas didelių teisių Katalikų Bažny
čiai. Ispanijos kardinolas Julian Herranz, labai konservatyvios Opus Dei 
organizacijos narys, kritikų priekaištus bandė atremti, aiškindamas vie
nam Italijos laikraščio korespondentui, kad „pakelti kankinių grupę į pa
laimintųjų garbę nėra jokia politika, tai turi tik grynai religinę reikšmę". 

Norisi tikėti, kad toks popiežiaus Benedikto XVI noras ir sprendimas 
pagerbti nukentėjusius ar kitaip pasižymėjusius katalikus pakeliant juos 
į palaimintuosius, gali suteikti ir mums, lietuviams, daugiau vilties matyti 
tokioje pagarboje tokius savo gyvenimu ar mirtimi pasižymėjusius žmones 
kaip Mariją Kaupaitę, Alfonsą Lipniūną, Adelę Dirsytę ir kitus. 
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J/ėlinių sekmadienis Lemont ir 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

Mirusiųjų pagerbimo ir atminimo - Vėlinių minėjimą - vedė pirm. Birutė Vit
kauskienė. 

Šv. Kazimiero lietuvių katal iku kapiniu sklypų savininkų draugijos sureng
tas tradicinis Mirusiųjų pagerbimo ir atminimo — Vėlinių minėjimas. 

Prisimena^' i Amž.r, ,be iškeliavusius artimuosius Šv. Kazimiero kapinėse i? k. 
Dirminmkf- b1 ','• Vitkauskiene. Kapiniu direktorius kun John Kuzinskas, 
draugi joc i/i.-i T s.as Antanas Paužuolis ir Algis Zailskas. Joe Kulys - jo ' r 

ALGIRDAS I. VITKAUSKAS 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje Lemont 
įvyko gražios Mirusiųjų pa

gerbimui ir atminčiai skirtos Mišios. 
Gerai tokioms progoms parinktas 
Mišių giesmes gražiai ir jaudinančiai 
giedojo bažnytinis choras, vadovauja
mas kūrybingosios vadovės Jūratės 
Lukminienės ir vargonininkės Rasos 
Poskočimienės. 

Tėvas Antanas Saulaitis, randan
tis kiekvienai progai širdis jaudinan
čių, tokių paprastų ir taiklių žodžių, 
ir tą dieną visus kvietė būti jautres
niais ir nuolaidesniais ne tik savie
siems, ne tik artimiesiems, bet net nu-
sikaltusiesiems: mes juk visi esame 
vieno Dievo kūriniai, juk mes visi šio
je žemėje esame laikinieji svečiai, -
tai kodėl turime vieni kitus teisti ar 
neapkęsti, kai turėtume džiaugtis 
gyvenimu, kad jis, tas mūsų gyveni
mas, taptų kur kas gražesnis. 

* * * 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos kopytėlėje po Šv. Mišių įvyko 
jau tradiciniu tapęs Sakralinės muzi
kos koncertas. Miela, kad kunigui 
Antanui Saulaičiui remiant kilnias 
parapijiečių iniciatyvas, o duotuoju 
atveju - Stasės Jagminienės pastan
gas, buvo suorganizuotas ir šis sek
madieninis muzikos koncertas. Šį 
kartą kausytojai ir žiūrovai matė kur 
kas daugiau išplėstą orkestrą, kurio 
muzikinį spalvingumą paįvairino 
nuostabiai lyriški arfos garsai. 

Koncerto, kuriam vadovavo ener
gingoji Oak Brook bažnyčios Sakrali
nės muzikos direktorė ir vargoninin
kė Solveiga Palionienė, metu skam
bėjo Mozart „Reąuiem". 

Jausmingus religinių maldų už 
Mirusiųjų atminimą intarpus skaitė 
jaunasis jėzuitas Tėvas Lukas. 

Po koncerto, kalbantis su klausy
tojais, visi vienbalsiai gyrė gražiai at
liktą didžiojo bažnytinės muzikos 
kompozitoriaus Mozart „Reąuiem", 
visi su pasigėrėjimu ir dėkingumu 
minėjo solistų Genovaitės Bigenytės 
ir Algimanto Barniškio brandų dai
navimą, orkestro ir ansamblio meist
rišką darnumą. 

Koncerte dalyvavo labai daug Le
mont apylinkių ir net kitų miestelių 
klausytojų. 

„Mes likome sužavėti tokiu nuos
tabiai gražiu ir jautriu kompozito
riaus Mozart 'Reąuiem' atlikimu", -
dalinosi įspūdžiais po koncerto Jūra 
ir Algis Bakaičiai. 

Ne mažiau maloniai sujaudin
tais po koncerto liko ir Lemont 
bažnytinio choro dainininkai Riman
tas Dirvonis, Jolandos ir Alfonso 
Kerelių šeima ir kitos lemontiečių 
šeimos, o taip pat ir svečiai iš Lie
tuvos: vilniečiai Birutė Grigaitė ir 
legendinis Lietuvos geologas, Lietu
vos fotomenininkų draugijos narys, 
devynerių knygų autorius Vincas 
Korkutis bei daugelis kitų žiūrovų. 
Jų akyse švytėjo gėris ir pasitenkini
mas pasibaigusiu muzikiniu renginiu. 

„Aš ir nesitikėjau čia — taip toli 
nuo tėvynės, kad pasijusiu tartum 
Lietuvoje — gal kaip šventų Jonų 
bažnyčioje, o gal lyg Vilniaus Arki

katedroje - Bazilikoje — tokiame 
nuostabiame Sakralinės muzikos 
koncerte", — sakė geologas Vincas 
Korkutis. 

, ,0 aš, išklausiusi to nuostabiai 
jautraus muzikinio koncerto, to gra
žaus lietuvių solistų ir choro giedoji
mo, pritariant orkestrui, pasijutau 
dvasiškai sutvirtėjusi, tuo labiau, kad 
visai neseniai išgyvenau skaudžiąją 
artimojo žmogaus netektį... Man šito 
koncerto labai reikėjo, jis man padėjo 
aprimti, dvasiškai sutvirtėti. Esu 
dėkinga visiems atlikėjams ir koncer
to organizatoriams už tokį gražų ir 
menišką koncertą," — taip po kon
certo sakė vilnietė pedagogė ekono
mistė Birutė Grigaitė. 

Koncertu ir savo mamos — 
Solveigos Palionienės kūrybiniu 
darbu gėrėjosi ir Sakralinės muzikos 
koncerto vadovės dirigentės, vargo
nininkės du nuostabiai gražūs ir pui
kiai lietuviškai kalbantys sūnūs Jus
tas ir Vilius Palioniai. 

„Kaip būtų gera, jei dažniau gir-
dėtume tokių nuostabių, širdį ir dva
sią gaivinančių, raminančių koncer
tų," — kalbėjo ne vienas Lemont ka
talikų misijos narys. — „Dėkojame 
mūsų Tėvui Antanui Saulaičiui, Sta
sei ir Vytautui Jagminams ir visiems 
organizatoriams." 

Šį kartą ir gėlių buvo pakanka
mai, ir visi koncerto dalyviai buvo 
gražiai pagerbti, ir organizatoriams 
buvo paskirta daug ilgų ir šiltų katu
čių — dėkingumo simbolių. 

* * * 
v 

Sv. Kazimiero lietuvių katalikų 
kapinių sklypų savininkų draugija 
suorganizavo tradicinį Mirusiųjų pa
gerbimo ir atminimo — Vėlinių ren
ginį Čikagos lietuvių kapinėse. 

Iškilmingoje tikinčiųjų katalikų 
aplinkoje minėjimą atidarė pirmi
ninkė Birutė Vitkauskienė, daininin
kė solistė Aldona Pankienė gražiai 
pagiedojo Amerikos ir Lietuvos him
nus, drauge su visais — daugiausia 
trečiabangiais — sugiedojo giesmę 
„Marija, Marija", o kunigas Jonas 
(John) Kuzinskas pasakė pamokslą ir 
su visais sukalbėjo maldą už mirų-

v 

siuosius. Iškilmingai uniformuoti Či
kagos miesto ir rajonų skautai savo 
darniomis voromis maloniai prisidė
jo pagerbiant mirusiuosius ir visus 
susirinkusiuosius. 

Renginio organizatorė nuošir
džiai padėkojo visiems, prisidėju
siems organizuojant mūsų tautinę -
religinę Mirusiųjų atminimo — Vė
linių dieną, ir išskirtinai pareiškė 
padėką kun. Jonui Kuzinskui, solistei 
Aldonai Pankienei, šauliams ir jų 
vadams. 

„Gera, kai visi suprantame, kad 
tik mūsų pačių organizuotumo ir pa
reigingumo prieš savo ir jau Amžiny
bėje besiilsintiems dėka galime pra
tęsti savo tautos senąsias — šventą
sias ir gražiąsias tradicijas, — kal
bėjo Birutė Vitkauskienė ir tęsė: 
visiems Jums ačiū, mielieji katalikai 
- tautiečiai, Vėlinių dienos daly
viai." 

Ačiū ir „Draugui", nemokamai 
visą savaitę skelbusiam apie būsimąjį 
Vėlinių šventės minėjimą Čikagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
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Lietuvių fondo Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis 

A. Tamulis: Atviras dialogas 
su visuomene mums padės 
Radijo programos „Margutis II" 

programų vedėjas Tadas Kubilius 
kalba su Lietuvių fondo Tarybos pir
mininku Arvydu Tamulių. 

- R u o š i a t e p a s i k a l b ė j i m ą 
apie Lietuvių f o n d o pe lno skirs
tymą. Kas yra kv i eč iami dalyvau
t i š iose diskusi jose? 

- Šios diskusijos vyks sekmadie
nį, š.m. lapkričio 18 d., 12:30 p.p. Pa
saulio lietuvių centre (Lemont), Bo
čių menėje. Maloniai kviečiame visus 
atvykti ir aktyviai dalyvauti. Apklau
sos anketos apie Pelno skirstymą Lie
tuvių fondo nariams jau buvo išsiųs
tos prieš mėnesį. Diskusijų metu pa
teiksime gautų rezultatų suvestinę. 
Taip pat mums yra svarbu žinoti ne 
tik Fondo narių nuomonę. 

- Kaip yra sk irs tomas Lietu
v ių fondo pe lnas? 

- Prašytojai pirmiausia užpildo 
paramos arba stipendijos prašymą-
anketą, kur yra nurodomi projekto 
tikslai, apimtis, te rminas bei tikslūs 
finansiniai duomenys . Stipendijų 
prašytojai pateikia savo mokslo pažy
mius. Pelno skirstymo komisija ati
džiai peržiūri ir įvertina prašymus. 
Komisiją sudaro 3 Lietuvių fondo ats
tovai ir 3 JAV Lietuvių bendruome
nės atstovai. Pelno skirstymo posė
džio metu komisija aptaria visus pra
šymus ir nutar ia remiamus projek
tus. Yra atskira pakomisė, kuri yra 
atsakinga už stipendijų prašymų 
įvertinimą ir stipendijų skyrimą. 
Stipendijų pakomisė yra pavaldi 
Pelno skirstymo komisijai. 

- Iš kur i m a m o s lėšos Pe lno 
skirstymui, k i ek l ė š ų yra tam ski
riama? 

- Lietuvių fondo kapitalą sudaro 
v 

narių įnašai ir palikimai. Sis kapita
las yra profesionaliai investuojamas. 
Yra skirstomos tik investuoto kapita
lo pajamos. Lietuvių fondo narių su
kauptos lėšos yra neliečiamos. Skirs
toma suma priklauso nuo bendros 
ekonominės situacijos, nuo investici
jų pajamų. Šiais metais buvo pa
skirstyta 600,000 dol. Praeityje, pel-
ningesniais meta is Fondas galėjo 
paramos ir stipendijų prašytojams 
skirti net 1,000,000 dol. Nuo Lietuvių 
fondo veiklos pradžios viso jau 
paskirta 14.5 milijonų dol. 

- Kas p a s k a t i n o Jus š ioms 
atviroms d iskus i joms su visuo
mene? Gal yra k o k i ų nors proble
mų? 

- Problemų tikrai nėra. Many

čiau, kad Fondo pelnas yra skirsto
mas gerai. Tačiau nūdienos lietuviš
kas gyvenimas keičiasi, keičiasi lietu
vių kartos, keičiasi visuomenės nuo
taikos ir poreikiai. Norime dar geriau 
suprasti, įsigilinti į išeivijos aktuali
jas ir problemas. Fondo narių bei 
besidominčių lietuviška veikla patari
mai mums yra svarbūs. Anksčiau esu 
dalyvavęs Pelno skirstymo komisijos 
darbe tiek JAV-LB, tiek ir Lietuvių 
fondo Įsitikinau, koks tai y ra sunkus 
ir atsakingas darbas. Galbūt ir vieno 
milijono skirstoma suma atrodo dide
lė, tačiau, įvertinus faktą, jog pasku
tiniaisiais metais vidutiniškai bendra 
gautų prašymų suma yra daugiau nei 
penki milijonai dolerių, supranti, kad 
reikia daug logikos, daug darbo 
valandų ir pastangų, kad, kaip sako
ma, „atskirti pelenus nuo grūdų". 

- Kokius skirstymo klausi
mus manote aptarti per š ias 
diskusijas? 

- Girdime įvairias visuomenės 
diskusijas apie Fondo pelno skirsty
mą: ar skirti daugiau išeivijai, ar pro
jektams Lietuvoje, ar daugiau skirti 
švietimui ar ne, ar daugiau skirti sti
pendijoms ir 1.1. Esu realistas, kad 
nebus įmanoma surasti tikslių at
sakymų į šiuos klausimus. Tačiau 
atviras dialogas su visuomene mums 
visiems tiek Fondo, tiek ir kitų lietu
viškų organizacijų atstovams, tikrai 
padės efektingiau siekti užsibrėžtų 
bendrų tikslų. 

L IETUVIU FOND 
SKIRST Y r 

L i m •••:•,, mm 

Diskusijos apie Lietuvių fondo 
pelno skirstymą jvyks š.m. lapkričio 
18 d. 12:30 vai. p. p. Pasaulio lietuvių 
centre, Bočių menėje (14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439). 

LaiškiiL f^pmomė^ 
Rašykite mums ei. pašto adresais: 

redakcija@drau9as.0rg 
dalia.cidzikaite@gmail .com 

K0DEL NE? 
Aš tiesiog esu nustebintas Šv. 

Kazimiero lietuviškų kapinių admi
nistratoriaus Petro Blekio pastangų 
stoka kovojant su lietuviškų Sv. 
Kazimiero kapinių griovimu. Ar jis 
tik vadinasi kapinių administratoriu
mi? Ar jis tur i nors kokios nors 
galios? 

Mano tėvas ir dėdė yra palaidoti 
šiose kapinėse. Aš nuvažiuoju ten ga
na dažnai. 

Neprotinga yra pastatyti ženklus 
anglų ir ispanų kalba, skelbiančius, 
jog žmonėms kapinėse draudžiama 
gerti ar važinėti dviračiais. Tiesą 
pasakius, aš sunkiai prisimenu matęs 
ką nors važinėjant dviračiais ir dar 

sunkiau — ką nors išgėrinėjant. Jūsų 
atsakymas „Draugo" žurnalistei 
Daliai Cidzikaitei, jog lietuviai nieka
da nevažinėja dviračiais ar negeria 
kapinėse, todėl ženklas ir nebuvo 
parašytas lietuvių kalba, yra visiškai 
neprotingas. Apskritai, nebuvo reika
lo statyti tokį ženklą jokia kalba. 

Kas toliau? Ženklai, draudžian
tys rūkyti, sėdėti ant žolės? Kodėl ne? 
Tegul kapinės atrodo kaip getas. 

Faktiškai, galbūt jas reikėtų ir 
pervadinti, pavyzdžiui, į Casey kapi
nes? Kodėl ne? 

J o n a s Gibaitis 
Čikaga, IL 

JERONIMAS TAMKUT0NIS: 
„PASLĖPTAS KORUPCIJOS ŽIDINYS" 

Pradžiai tarkime, kad korupcijos gyvena. Bet Brazauskas supranta, 
problema yra ta, kaip ir autorius kad Lietuvoje dar galima durnių vo-
išdėsto („Draugas", 2007 m. spalio 3 : lioti, nes dauguma vis dar nesusigau
dė, kad tai — Seimo rinkimų sis- do. 
tema, kuri leidžia pardavinėti Seimo (2) Antras kelias turtingam afe-
kėdes, ir kad kai kurios partijos tas ristui patekti į Seimą per tiesioginius 
kėdes pardavinėja turtingiesiems rinkimus, tai paprasčiausiai įsteigti 
aferistams. savo partiją. Matėme ir tai. Ir šis 

Teisingai, jeigu visi Seimo nariai kelias, jeigu juo naudojasi aferistas, 
bus išrenkami tiesiogiai ir nė vienas irgi remiasi žmonių mulkinimu ir 
narys į Seimą nebus paskiriamas papirkimu. 
politinės partijos, tai vienas kelias į Tikrai būtų naudinga turėti vien 
Seimą tiems turtingiems aferistams tiesioginius rinkimus į Seimą. Bet tai 
bus uždarytas. Ir tai yra nemažas tiktai pusė kąsnio. Kita pusė kąsnio 
kelias. Ir tą kelią uždaryti būtų tikra yra ta, kad reikia Lietuvos žmones 
pažanga. išmokslinti ir kartu pakelti visų — ne 

Tačiau tuo viskas nepasibaigtų, tik Vilniaus ir Kauno — bet ir kitų 
Jeigu aferistas turtingas arba turi didmiesčių gyventojų ir visų Lietuvos 
turtingų draugų, jam dar lieka du kiti gyventojų ekonominį gyvenimą, 
keliai ateiti į Seimą. Kai liaudis bus išmokslinta, tada 

(1) J is gali tiesiogiai papirkti ji supras, kada ją norima papirkti 
rinkėjus, kad jį tiesiogiai išrinktų, arba kitaip apmulkinti, ir gal net 
Nebūtinai kiekvienam duoti piniginį supras, kad leisti būti paperkama 
kyšį į kišenę. Bet kol dar Lietuvos ilgianiui nėra nei jai pačiai į naudą, 
liaudis nėra užtenkamai išmokslinta, Kai liaudis stovės tvirtai ekonomiš-
kol nesupranta politinės sistemos, kai, neturės reikalo leistis būti pa
kol dar yra užsilikę nemažai tary- perkama. (Kita nauda iš ekonominės 
binės galvosenos, dar galima liaudį pažangos, aišku, bus mažiau reikalo 
papirkti su keletu bačkų alaus, su lietuviams bėgti į užsienį.) 
gražiais pažadais ir kitaip apmulkin- Išmokslinimas ir ekonominė 
ti. Ir jeigu kas manote, kad liaudis pažanga eilinių piliečių — kaip tai 
nėra tokia, palyginti tamsi šiuose pasiekti, jeigu Seimas tuo nesi-
reikaluose, tai pagalvokite, kodėl rūpina? Gaila, bet tokiom sąlygom 
Brazauskas drįsta viešai pareikšti, tikrai pamažu. Kaip Tamkutonis pri-
kad jis ir kiti tarybinių laikų mena, jau praėjo septyniolika metų 
aparatčikai ir tada, ir dabar dirbo nuo nepriklausomybės, ir pažanga 
vien tik Lietuvos naudai. Kuri ta mažesnė negu tikėta. Seimas galėjo ir 
Lietuva tarybiniais laikais plaukiojo galėtų pagreitinti visa tai. Sunku 
Baltijoje su jachtom, turėjo visokias ginčytis su žmonėmis, kurie sako, 
specialias paslaugas ir privilegijas? kad Seime (ar bendrai valdžioje?) 
Ne ta Lietuva, kurioje gyveno eiliniai beveik vien tik vagys ir durniai, 
kolūkininkai, kurioje gyveno iš Sibiro Tačiau ir be Seimo yra kitos 
grįžę, kurioje gyveno partizanų gi- Lietuvoje įtakingos institucijos, uni-
minės. Kurios Lietuvos žmona įsigijo versitetai, mokyklos, dvasininkija, 
Vilniuje prestižinį viešbutį po Nepri- žiniasklaida. Yra ir gabūs, darbštūs, 
klausomybės atgavimo? Tai ne žu- dori žmonės Lietuvoje, kurie Lietuvai 
vusių partizanų našlė ar dukra, ne tikrai labo nori. Yra ir vis didesnė 
karvių melžėja ir ne traktoristė. Bet užsienio įtaka, kuri ir eiliniui pilie-
pagal Brazauską, viskas tas — jo čiui atskleidžia platesnius horizontus 
jachtos, specialios privilegijos, tas — ir mokslo, ir ekonominėje srityse, 
viešbutis ir daug kas kita — visa tai Nors pažanga vyksta ir pamažu, nors 
buvo vien tik Lietuvos labui. Žinoma, ir ne visur ir ne visiems, bet vyksta, 
jo Lietuva tai ne ta Lietuva, kurioje Donatas Januta 
eilinis pilietis gyveno ir dar dabar San Francisco, CA 

Skaitytojų laiškus galite rasti internetinėje „Draugo" svetainėje 
www.draugas.org 

mailto:redakcija@drau9as.0rg
mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
http://www.draugas.org
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ŠILUTĖS 
RA10NO APYIJ 

Trakų paveldas atsidūrė pavojuje 

TEISMAS 

„Lietuvos kaimo erelis" lieka laisvėje. 
Viliaus Mačiulaičio („Vakarų ekspresas") — Eltos nuotr. 

/ / Kaimo erelis" pripažintas kaltu 
Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA) — 

„Kaimo ereliu" pramintas Šilutės ra
jono gyventojas Gintautas Juška teis
mo nuosprendžiu trečiadienį pripa
žintas kaltu dėl smurto prieš sugy
ventinę. 

Už fizinio skausmo sukėlimą jam 
skirta laisvės atėmimo bausmė viene
riems metams, jos vykdymą ati
dedant dvejiems metams. 

40-metis vyriškis nuosprendžiu 
taip pat turės dirbti 30 valandų ne
mokamų darbų valstybės labui ir už
siregistruoti darbo biržoje. Be to, nu
teistasis negalės keisti gyvenamosios 
vietos ilgiau nei 7 paroms. 

Bylą nagrinėjant teisme sugy
ventinė atleido savos skriaudikui ir 
prašė neskirti laisvės atėmimo baus
mės. 

Moterį mušęs Šilutės rajono gy
ventojas, kuris buvo demaskuotas 
per internete patalpintą vaizdo įrašą. 
Bylos duomenimis, pernai birželio 
pabaigoje, būdamas apsvaigęs nuo al
koholio, kilus konfliktui dėl asmeni
nių nesutarimų su sugyventine, G. 
Juškają sumušė ir taip sukėlėjai fizi
nį skausmą. 

Pareigūnų teigimu, vyras tyčia 
sudavė smūgius ant žemės gulinčiai 
savo sugyventinei. 

Moteriai teko ne mažiau nei šeši 
sugyventinio smūgiai kumščiais į gal
vą, jai taip pat kelis kartus buvo spir
ta į galvos bei nugaros sritį, po to dar 
du kartus suduota kumščiu į galvą. 

v 

Sie smurto vaizdai buvo išplatin
ti internete, o taip pasielgęs vyriškis 
buvo pramintas „Lietuvos kaimo ere
liu". 

„Nusikalstama veika, padaryta 
pagal Baudžiamojo kodekso 140 
straipsnio 1 dalį, (fizinio skausmo su
kėlimas ar nežymus sveikatos su
trikdymas) priskiriama privataus 
kaltinimo bylų kategorijai. Tačiau 
vetinant tai, kad fizinį smurtą vyras 
panaudojo prieš moterį, kuri yra la
biau socialiai pažeidžiama ir galimai 
priklausoma nuo smurtautojo, šis at
vejis pripažintas turinčiu visuomeni
nę reikšmę, todėl tyrimas buvo pra
dėtas pagal prokuroro reikalavimą", 
— yra sakiusi Šilutės rajono apy
linkės prokuratūros prokurorė Jur
gita Kolyčienė. 

G. Juška prisipažino mušęs sugy
ventinę ir dėl to labai gailėjosi. 

Asmuo, kitam žmogui sukėlęs 
fizinį skausmą ar nežymiai sutrikdęs 
jo sveikatą, gali būti baudžiamas vie
šaisiais darbais, areštu, laisvės apri
bojimu arba laisvės atėmimu iki vie
nerių metų. 

Rugpjūčio pradžioje Lygių gali
mybių kontrolieriaus tarnyba 
(LGKT) prokuratūrai pranešė apie 
populiariame JAV vaizdo įrašų porta
le patalpintą vaizdo įrašą, pavadini
mu „Lietuvos kaimo erelis" — jame 
vyras kumščiais ir kojomis muša savo 
auką. 

Netrukus Šilutės rajono policija 
paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą 
dėl interneto svetainėse platinto 
vaizdo klipo. 

Policijos pareigūnai nustatė, kad 
filmuotoje medžiagoje užfiksuotas 
40-mečio G. Juškos ir 45-erių jo sugy
ventinės A.Ž. konfliktas, vykęs per
nai vasarą Švėkšnos seniūnijoje. 

Vilnius, lapkričio 7 d. (Alfa.lt) — 
Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 
ketina kreiptis į Vyriausybę su prašy
mu, kad Trakų nacionalinio parko 
zoną numatantis planas būtų rengia
mas pagal įstatymus, informuojant 
gyventojus, kas jų laukia priėmus 
sprendimus. „Daug ginčų būtų gali
ma išvengti, jei žmonės tiksliai žino
tų, ką jiems bus galima daryti šioje 
zonoje, o ko ne", - grindžia komiteto 
sprendimą jo pirmininkas Bronius 
Bradauskas. 

Valstybės saugomų teritorijų 
tarnyba parengė specialųjį planą, pa
gal kurį numatoma šalia 8 tūkst . ha 
Trakų nacionalinio istorinio parko 
įkurti dar 6,5 tūkst. ha apsauginę 
zoną, kurioje būtų draudžiama dau
giaaukštė statyba, nebūtų galima 
statyti didžiulių prekybos centrų bei 
gamyklų tam, kad būtų apsaugotas 
kraštovaizdis. 

Trakų rajono meras sociallibera
las Vytautas Petkevičius įsitikinęs, 
kad jokia apsauginė zona Trakų na
cionaliniam istoriniam parkui nerei
kalinga, nes pakanka saugoti vien į jo 
teritoriją patenkančius objektus. 

„Negali rajonas būti užstatomas 
arba nuolat saugomas. Yra istorinis 
nacionalinis parkas, regioninis par
kas - juos reikia saugoti. Bet yra teri
torijos, kurias reikia vystyti, kuriose 
reikia vystyti turizmą, poilsį", -
teigia V Petkevičius. 

Valstybės saugomų teritorijų 
tarnybos (VSTT) vadovė Rūta Baš-
kytė įsitikinusi, kad laidydamasis to
kiomis frazėmis meras klaidina žmo
nes: J u k turizmui skirta bei maža
aukštė statyba leidžiama ir apsaugi
nėje zonoje - nereikia klaidinti žmo
nių", - teigė ji. 

Meras įsitikinęs, kad savivaldy
bėje rengiamo Trakų rajono bendrojo 
plano, kuriame nustatomos saugo
mos teritorijos, pakaks tam, kad būtų 
užtikrintas svarbių objektų išlikimas. 
Anot jo, apsauginės zonos sukūrimas 
tik apsunkins paprastų žmonių gy
venimus. 

„Matome, kaip šiandien yra su 
nacionaliniu parku, kai žmogus, 
norėdamas pasikeisti langus, tur i 
gauti iš Nacionalinio parko direkcijos 
leidimą. Kartais atėjusios senyvos 
silpnesnių nervų moterys netgi ver
kia, kad iš jų tyčiojamasi. Taigi žmo
nėms dabar jau vien ta mintis, kad 
kažką teks derinti su Nacionalinio 
parko direkcija, kelia siaubą", - gina 
savo poziciją meras. 

VSTT vadovė R. Baškytė ir Al
ternatyvios kultūros paveldo komisi
jos narė Janina Gadliauskienė įsitiki
nusios, kad meras nenori, jog būtų 

sukurta apsauginė zona, nes turi as
meninių interesų užstatyti Trakų ra
jono ežerų pakrantes. 

„Yra užstatomos pačios gražiau
sios Lietuvos vietovės. Ir dabar dis
kusijos vyksta tik dėl to, kiek galima 
užstatyti paežeres. Akivaizdu, kad tie 
politikai, kurie turi prisipirkę žemės 
prie Trakų, nori, kad nebūtų tos zo
nos, o tie, kurie gina viešąjį interesą 
siekia, kad nebūtų galima statyti bet 
ko, bet kur ir bet kaip", - žurnalis
tams po Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto posėdžio sakė J. Gadliaus
kienė. 

Namą Trakų rajone Martininkų 
kaime turintis komiteto pirmininkas 
B. Bradauskas neslėpė pats pradėjęs 
klausimo svarstymą. Jis tik šyptelėjo, 
kad jam nėra reikšmės, ar namas įeis 
į apsauginę zoną, ar ne, nes jis jau 
stovi. 

R. Baškytės manymu, Trakų ra
jono savivaldybė orientuojasi į tokią 
plėtrą, kuri nenumatyta nei Lietu
vos, nei Vilniaus apskrities bendruo
siuose planuose. 

„Naudojamasi situacija, kai ren
giami keli planai - ir Trakų rajono, ir 
Vilniaus apskrities. Manau, kažkam 
pažadai jau yra duoti iš anksto ir 
dabar vykdomi. Tikriausiai žemės sa
vininkams", - teigė ji. 

VSTT savivaldybės vadovai tu
rėtų ieškoti dialogo ir konstruktyviai 
diskutuoti, o ne „nusistatyti išanksti
nius baubus" ir su jais kovoti. 

„Blogiausia yra tai, kad šiuo 
konkrečiu atveju dialogo nėra. Komi
tete šnekėjomės, kad įstatymas nu
mato nacionaliniams parkams, rezer
vatams apsauginę zoną. Klausimas 
tik - kokio dydžio ir koks reglamen
tas. Tai turi būti nustatoma prie de
rybų stalo, o ne metami kaltinimai ir 
įžeidinėjimai", - įsitikinusi daug pik
tų replikų iš mero V Petkevičiaus su
laukusi moteris. 

Komiteto nario Andriaus Kubi
liaus nuomone, apsauginės zonos nu
statymui savivaldybė neturėtų prie
šintis. 

„Manau, kad Trakų rajono plane 
yra numatyta kažkas, ko neleidžia 
daryti apsauginė zona, kitaip tai zo
nai nebūtų taip priešinamasi. Aš 
vaikščiojau aplink Trakų ežerus ir 
man vaizdas paliko įspūdį - namai 
gražūs ir problemų yra daug. Todėl 
visuomenė tas problemas norėdama 
spręsti turėtų būti už ribojimus. Įdo
mu, kiek kas iš savivaldybės turi ten 
žemės ir ką siekia statyti?" - klausė 
A. Kubilius. 

V Petkevičius griežtai neigė esą 
savivaldybė turi planų formuoti dau
giabučių rajonus. 

Apvalyti Valstybės saugumo departamentą — bendromis jėgomis 
Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA) — 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto (NSGK) vadovas Algi
mantas Matulevičius trečiadienį pa
brėžė laukiąs bendrų Valstybės sau
gumo departamento (VSD) vadovo 
Povilo Malakausko, šalies prezidento 
Valdo Adamkaus, Seimo ir kitų 
valdžios institucijų veiksmų, siekiant 
išspręsti įsisenėjusias VSD proble
mas. 

A. Matulevičiaus vertinimu, pa
grindinė problema šiuo metu išlieka 
tam tikri su verslo interesais susiję 
asmenys, kurie iki šiol yra išlaikę 
įtaką VSD struktūroje. 

Paklaustas apie žiniasklaidoje 
pasirodžiusius tvirtinimus, esą 
NSGK linkusi kritikuoti P Malakaus

ko veiklą, A. Matulevičius teigė, jog 
trečiadienį NSGK paskelbta ataskai
ta visų pirma siekta paraginti atsa
kinguosius asmenis susirūpinti tuo, 
kad saugumo struktūrose, nepaisant 
visų R Malakausko pastangų, iki šiol 
liko dirbti susikompromitavę darbuo
tojai. 

„Departamento generalinis di
rektorius (...) iki šiol nesprendžia 
parlamentinio tyrimo išvadose nei
giamai įvertintų VSD pareigūnų tin
kamumo vadovaujančioms pareigoms 
klausimo", — rašoma komiteto 
sprendime. 

Nepaisant šios formuluotės, A. 
Matulevičius pabrėžė neturįs P Ma
lakauskui jokių priekaištų, o priešin
gai, sveikinąs jį su bandymu siste

miškai spręsti nacionalinės saugumo 
sistemos koordinavimo problemas. 
Vilkinamas parlamentinės VSD veik
los tyrimų išvadų įgyvendinimas esą 
stringa ne tiek dėl naujojo VSD vado
vo kaltės, kiek dėl kitų institucijų ne
veiklumo. 

Tuo metu P Malakauskas ne 
kartą yra teigęs, kad sprendimus dėl 
savo pavaduotojų priima tik jis pats, 
todėl juos atleis tik tuomet, jei turės 
duomenų apie jų nepatikimumą. 

Komiteto sprendime taip pat at
kreiptas dėmesys į tai, jog P Mala
kauskas leido buvusiam VSD vadovui 
Arvydui Pociui gyventi tarnybiniame 
bute bei neparodė palankumo buvu
sio VSD vadovo atleistiems vadina
miesiems „kurmiams" kurie esą nu

tekindavo informaciją politikams. 
„Buvusio VSD generalinio direk

toriaus sprendimas nušalinti ir at
leisti nuo pareigų parlamentiniam ty
rimui liudijusius pareigūnus sumen
kino Lietuvos pareigūnų pasitikėjimą 
parlamentinę kontrolę vykdančia ins
titucija. Nepriimtina ir naujai paskir
to VSD generalinio direktoriaus pozi
cija atleistųjų pareigūnų atžvilgiu", 
— rašoma sprendime. 

Buvęs VSD vadovas A. Pocius 
nuo tarnybos nušalino vadinamuo
sius „kurmius", kurie esą neleistinai 
nutekindavo informaciją politikams. 

Trečiadienį už praėjusių metų 
VSD veiklos ataskaitą ir parlamen
tinio VSD tyrimo išvadų įgyvendini
mo vertinimą balsavo 6 NSGK nariai. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Rusiją tebeskaldo nesutarimai 
dėl bolševikinės praeities 

Raudonoji aikštė. 

Maskva, lapkričio 7 d. (AFP/ 
BNS) — Rusijos valdančioji partija ir 
jos oponentai komunistai trečiadienį 
mini 90 metų sukaktį nuo 1917 metų 
bolševikinės revoliucijos, likus vos 
kelioms savaitėms iki svarbių rinki
mų nesutardami kaip vertinti šį 
istoriją pakeitusį įvykį. 

Pasak opozicinės Rusijos Fede
racijos komunistų partijos (RFKP), 
visoje šalyje į gatves išeis dešimtys 
tūkstančių žmonių, kad prieš gruo
džio 2 dieną numatytus parlamento 
rinkimus demonstracijomis pami
nėtų Didžiąją Spalio socialistinę revo
liuciją, per kurią Vladimir Lenin 
šalininkai nuvertė Laikinąją vyriau
sybę. 

Tačiau komunistai demon
stratyviai nedalyvavo iškilmingame 
parade Raudonojoje aikštėje, kuriuo, 
kaip teigia sostinės valdžia, yra mini
ma ne pati revoliucija, bet garsusis 
Antrojo pasaulinio karo laikų pa
radas, surengtas 1917 metų bolševi
kų perversmo proga. 

Prisimindami 1941 metų paradą, 
kuris įvyko vokiečiams art inantis 
prie Maskvos, tūkstančiai demons
trantų, vilkinčių Antrojo pasaulinio 
karo žieminėmis uniformomis, tre
čiadienį žygiavo skambant Įkvepian
čiai karinei muzikai ir mojavo rau

donomis vėliavėlėmis. 
Nors dėl daugelio komunistų pa

veldo elementų tebeverda karšti gin
čai, Sovietų Sąjungos pergalė prieš 
nacistinę Vokietiją Rusijoje paprastai 
nėra siejama su kruvina Josif Stalin 
diktatūra. 

,,Šiandien mes minime 66-ąsias 
didžių įvykių, sukrėtusių pasaulį, me
tines", — galvoje turėdamas 1941 
metus per paradą sakė Maskvos me
ras Jurij Lužkov, vienas iš valdančio
sios partijos „Vieningoji Rusija" va
dovų. 

Trečiadienio įvykiai Raudonojoje 
aikštėje paskatino didžiausios šalyje 
opozicinės Komunistų partijos va
dovą sulaužyti tradiciją ir gėles prie 
V Lenin kapo padėti antradienį. 

Komunistai taip pat padėjo gėlių 
prie Kremliaus sienos, kur palaidoti 
J. Stalin ir John Reed, parašęs 1917 
metų spalio istoriją knygoje „Dešimt 
dienų, kurios sukrėtė pasaulį". 

Neseniai Viešosios nuomonės 
fondo atliktas tyrimas parodė, kad 40 
proc. rusų tebemano, jog 1917 metų 
revoliucija didžia dalimi buvo teigia
mas įvykis. 

Kita nepriklausomo tyrimų cen
tro „Levada" atlikta apklausa paro
dė, kad 35 proc. rusų pritartų grį
žimui prie sovietinės sistemos. 

Tbilisyje nukentėjo apie 250 žmonių 
Tbilisis, lapkričio 7 d. („Inter-

fax'7„Reuters"/BNS) — Po demons
trantų išvaikymo Tbilisio centre į li
gonines buvo atvežti maždaug 250 
žmonių, pranešė spaudos konferenci
joje trečiadienį Gruzijos sveikatos ap
saugos ministras David Tkešelašvili. 

„Iš maždaug 250 nukentėjusiųjų 
50 jau išrašyti iš ligoninių", — sakė 
jis. 

Pasak ministro, daugiausia žmo
nės nukentėjo nuo ašarinių dujų iš
vaikant mitingą. 

D. Tkešelašvili pareiškė, kad „vi
sas (nukentėjusiųjų išvaikant mitin
gą) gydymo išlaidas prisiims valsty
bė". 

Ministras pažymėjo, kad „suda
rytas operatyvinis štabas ir medici
nos įstaigos dirba sustiprintu reži
mu". 

Drauge D. Tkešelašvili mano, 
kad ašarinės dujos, kurias panaudojo 
policija, nepavojingos. 

„Tokios dujos naudojamos Vaka

rų šalyse", — sakė jis. 
Gruzijos opozicija mėgino užsi

tikrinti Amerikos administracijos pa
galbą, bet Washington atsiribojo nuo 
ginčo, pagirdamas galimybę rengti 
demokratiškas protesto akcijas be
veik penkis milijonus gyventojų tu
rinčioje šalyje. 

Tačiau opozicija pareiškė, kad 
„tik diktatoriai gali naudoti gumines 
kulkas ir dujas prieš taikų mitingą", 
ir pažadėjo tęsti akcijas sostinėje ir 
regionuose. 

„Mes tęsime akcijas Rustavelio 
prospekte ir regionuose. Batumyje 
jau prasidėjo protesto mitingas. Da
bar tariamės, kokia forma toliau pro
testuosime", — sakė Zviad Dzi-
dziruri, vienas mitinguotojų vadovų. 

Opozicija siekia apriboti prezi
dento įgaliojimus ir išplėsti parla
mento, kuriame tikisi užimti svar
biausias pozicijas po rinkimų kitais 
metais, galias. 

EUROPA 

. VARŠUVA 
Buvęs Lenkijos prezidentas ir 

„Solidarumo" legenda Lech Walęsa 
rengiasi širdies persodinimo operaci
jai. „Tai jau — sakė jis dienraščiui 
„Dziennik". Operacija bus atl ikta 
JAV Houston klinikoje, kurioje buvo 
operuotas ir buvęs Rusijos preziden
tas Boris Jelcin. Širdies skausmais L. 
Walęsa skundžiasi jau kelerius me
tus. Pagrindinė to priežastis — vai
nikinių širdies arterijų liga, kitaip ta
riant, širdies nepakankamumas. Prie 
viso šito prisidėjo ir politiką lydintys 
stresai. L. Walęsa kelis kartus dėl 
šios priežasties buvo nualpęs, o per
nai Italijoje jam buvo praplėstos šir
dies kraujagyslės. Dabar Houston 
medikai ieško donoro. L. Walęsa pri
sipažįsta, jog 100,000 dolerių, kurių 
reikia operacijai, neturi, tačiau sako, 
kad privalo juos surasti. 

HAGA 
Trečiadienį Jungt inių Tautų 

(JT) karo nusikaltimų tribunole pra
sidėjo serbų ultranacionalistų vadovo 
Vojislav Sešel, kuris kaltinamas dėl 
žudynių kurstymo savo „neapykan
tos kalbomis" per 10-ojo dešimtmečio 
Balkanų karus, teismas. V Sešel, di
džiausios Serbijoje politinės jėgos — 
Serbų radikaliosios partijos — vado
vui, pateikti trys kaltinimai dėl nusi
kaltimų žmoniškumui ir šeši dėl karo 
nusikaltimų, tarp jų dėl persekioji
mų, deportavimų, nužudymų ir kan
kinimų. J is taip pat kaltinamas tuo, 
kad su velioniu Jugoslavijos vadovu 
Slobodan Miloševič buvo suformavęs 
nusikals tamą organizaciją, kad ji 
vykdytų „etninius valymus" Bosni
joje, Kroatijoje ir šiauriniame Ser
bijos Vbivodinos regione. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Irake pirmadienį per du atskirus 

pakelės bombų sprogimus žuvus pen
kiems JAV kariams, 2007-ieji tapo 
kruviniausiais metais JAV pajėgoms 

; šioje šalyje, pranešė kariuomenė. Po 

šių incidentų šiais metais Irake žu
vusių JAV karių skaičius pakilo iki 
851. Prieš tai kruviniausi metai JAV 
pajėgoms buvo 2004-ieji, kai žuvo 
849 kariai. Bendras nuo invazijos 
pradžios 2003 metais Irake žuvusių 
JAV karių skaičius šiuo metu siekia 
3,854. JAV pajėgos Irake teigia, kad 
nuo vasario padidintas JAV karių 
skaičius padėjo pažaboti tarpkonfe-
sinį smurtą ir sumažinti sukilėlių 
atakų prieš koalicijos pajėgas skaičių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Valstybės Dūma trečiadienį vien

balsiai balsavo už tai, kad Rusija su
stabdytų savo dalyvavimą Įprastinės 
ginkluotės Europoje sutartyje 
(ĮGES), priimdama atitinkamą šalies 
prezidento Vladimir Putin pasiūlytą 
įstatymą. Sis patvirtintas įstatymas 
priimtas per vienintelį svarstymą ir 
siunčiamas išnagrinėti į Rusijos par
lamento aukštuosius rūmus. Įstaty
mą lydinčiame laiške prezidentas pa
žymi, jog sprendimą sustabdyti Ru
sijos dalyvavimą ĮGES „padiktavo 
tai, kad Sutartis nebeatitinka naujų 
karinių politinių realijų Europoje ir 
todėl reikiamai neužtikrina Rusijos 
karinio saugumo interesų". 

AZIJA 

KABULAS 
Afganistano prezidentas Hamid 

Karzai trečiadienį paskelbė šalyje tri
jų dienų gedulą dėl maždaug 40 žmo
nių, žuvusių per mirtininko išpuolį 
šalies šiaurėje. Tarp žuvusiųjų per tą 
antradienio išpuolį yra šeši parla
mentarai. „Nuo šiandien skelbiame 
trijų dienų nacionalinį gedulą, — Ka
bule per trumpą spaudos konferenci
ją sakė H. Karzai. — Šalies vėliavos 
bus nuleistos iki pusės stiebo". Pre
zidentas sakė, kad, jo turimais duo
menimis, žuvo šeši parlamentarai ir 
dar 35 žmonės. 

ISLAMABADAS 
Buvusi Pakistano premjerė Be-

nazir Bhutto trečiadienį paragino pa
kistaniečius rengti masinius protes
tus prieš prezidento Pervez Mushar-
raf įvestą nepaprastąją padėtį. Sis B. 
Bhutto raginimas pasigirdo prane
šus, kad nepaprastoji padėtis bus at
šaukta tik po dviejų ar trijų savaičių. 
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Redaktorė Laima Apanavičienė 

Mieli skaitytojai, 
prabėgo vasara, tačiau jos prisiminimai dar gyvi. Mes džiaugiamės, kad vis daugiau mums parašo vaikai ir mokytojai, 

gyvenantys ne tik Čikagoje ir jos apylinkėse. Juk visur, kur tik yra lietuvių, verda gyvenimas. Manome, kad apie tai sužinoti 
įdomu ir kitiems. Šį kartą mūsų puslapyje svečiuojasi vaikai iš Seattle, WA. Tad paskaitykime ir pasidairykime, ką jie veikė 
vasarą stovykloje,,Lankas". 

Tikime, kad turi ką papasakoti ir vaikai iš kitų Amerikos vietovių. Tad lauksime Jūsų laiškų. 
Redaktorė 

Šeimos medis subujojo „Lanko" stovykloje 
NOMEDA LUKOŠEVIČIENE 

Vasara jau tik prisiminimuose. 
Spalis, rodos, atsiplukdė dangumi ga
lybę debesų ir kad pila lietų mums, 
kad pila... 

Galėtum, žmogus, tik atsidusti ir 
laukti to varnėnų išgirto pavasario. 
Bet ilgi tie laukimo mėnesiai! Pasiro
do, kad seatliškiai išmoksta ir lietumi 
džiaugtis. Ar tur im mes kitą pasirin
kimą? 

Va ir dabar. Teškia kaip iš kibiro. 
Lašiukai kaip Įmanydami bando išsi
laikyti ant lango stiklo. Kiti, neatlai
kę svorio, šliuožia žemyn tempdami 
paskui save draugus ir drauges. Toks 
to lašo likimas! Vienas nukrenta ant 
žolės, ją pagirdydamas, kitas balutę 
papildo, trečias, į medžio lapo dubenį 
nukritęs, tikisi būti atsigaivinimo 
gurkšniu paukščiui ar vabalėliui, ket
virtas - po mašinų ratais ramybės ne
randa. Panašus žmogaus ir to lašo li
kimas. Kiekvienam savo. 

Iš tiesų tai lyg ir pasimetėm, 
kiek jau metų gyvuoja „Lanko" 
stovykla. Gal priskaičiuojam beveik 
penkiolika? Buvę tik pora skambių 
lašelių, dabar jau galime save pava
dinti visai puikiu upeliu. Tai kas gi 
suteikia tą jėgą tekėti ir augti metai 
iš metų? O gi patys geriausi norai, o 
gi mamyčių ir tėvelių pasiaukojimas, 
o gi linksmi vakarai prie laužo ir is
torijos pamokos, o gi pačių vaikų kep
ta lietuviška duona su česnakais ir 
dainos, o gi noras suprasti kas esame, 
kur mūsų šaknys! 

Šiemetinės „Lanko" stovyklos 
tema buvo „Šeimos medis". Visų 42 
stovyklautojų tėveliai turėjo išlaikyti 
bandomąjį egzaminą ir suteikti savo 
atžaloms informaciją apie savo tėvus, 
senelius bei prosenelius. Manot vie
nas juokas? Pabandykit patys! Buvo 
miela žiūrėti, kaip vienas kitas išsi
blaškęs tėvelis krapšto galvą bandy
damas prisiminti močiutės mergau
tinę pavardę... Ir rausta žandai, ir 
pieštuko galas netikėtai apkram-
tomas, ir kritišką dukros žvilgsnį 

sunku atlaikyti... 
Mažieji piešė šeimą. Pasirodo, 

vienam labai svarbu, kad namiškių 
rankos didelės būtų, kitam, kad kak
lai ir galvos įspūdingai atrodytų, tre
čiam neatskiriamas šeimos narys yra 
šuniukas. Bet gražiausia, kad visi vai
kai dirbo nosis sukišę j savo popie
riaus lakštus kaip kokie knysliukai. 
Nei vienas „varnų negaudė". Puikiai 
supratai, kad šitiems vaikams šeima 
yra labai svarbus dalykas. 

Vyresnieji vaikai tiesiog gamino 
šeimos medžio maketus prieš tai iš
klausę poros valandų aiškinamąjį 
kursą apie lietuvių šeimos papročius, 
šeimos tradicijas. Kiekvienas turėjo 
galimybę pamatyti keletą pavyzdžių -
Kaunu ir Užupių šeimos medžių, 
siekusių net 7 kartas. Mes sekėm pa
sakas, dainavom sutartines, šokom, 
gilinomės į Gediminaičių šeimos isto
riją... 

Jei manot mus vien tik klasėse 
prie stalų palinkusius, tai labai klys
tat. Kadangi stovyklautojų amžius 
svyravo nuo 1 metų iki 18, tai ir čia 
mes padalinom vaikus ir nedideles 
grupes, kur, kaip ir šeimoje, yra vos 
kalbėti pradedantis brolis ir septynio
likametė sesė. Ir tarp jų dar daug 
vaikučių. Drąsiai galiu pasakyti, kad 
galit mums pavydėti. Kiekviena 
grupė buvo tarytum kumštis. Čia 
mes ir rungtyniavom, ir laužus mokė
mės uždegti, ir palapines pastatyti, ir 
virvę traukti, ir bulves i kibirus su
mėtyti, ir ant arkliuko pasijodinėti, ir 
plaukti, ir bėgti, ir dviračiais va
žiuoti... Visko ir nesuminėsi. 

Kiekvienais metais „Lanke" mes 
tampame vis tvirtesne šeima. Tai iš
skirtinis jausmas. Bet svarbiausia, 
kad vaikai laukia kitų metų vasaros, 
jog vėl galėtų susitikti. O mes, tėvai, 
būkim tais lietaus lašeliais, kurie 
pagirdo mūsų ištroškusius vaikus. 
Duokim jiems po dubenį savos istori
jos, kultūros, kalbos ir priminkim, 
kad pas mus lyja taip, kaip ir Lie
tuvoje. Tik ten girdisi lašų stukseni
mas į palangę... 

Geriausi stovyklos ..Lankas1' p laukikai . 

Visi i maišus! 

V i e n a rr . -• *"> s q d! o... Smagu pasidairvti nuo kaino viršūnes 



DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis 9 

INDIJA PRIEŠ 20 METg 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.27 

Ajanta, apie 65 mylios nuo 
Aurangabad, yra mažutis, vos 2,000 
gyventojų turįs kaimelis, garsus savo 
nuo II iki VII amžiaus iškastais 
urvais. Iš maždaug 30 pavienių urvų, 
išdėstytų ratu maždaug pasagos for
mos, keturi yra koplyčios, o likusieji 
— paprastos tuometinių budistų 
gyvenvietės. Kadangi tie urvai buvo 
toli nuo miestų, miškuose, kur buvo 
daug siaurų slėnių, daubų arba stačių 
uolų, jie buvo užmiršti, įvairios žy
giuojančios armijos jų neužtiko ir 
nesunaikino jų nepaprastų meno 
turtų. Ir tik XIX šimtmetyje jie ne
tikėtai buvo atrasti vieno anglų kari
ninko, medžiojusio tigrus. 

Kita tos pačios istorijos versija 
sako, kad po daugelio vietinių ūkinin
kų skundų dėl tigrų, kurie dažnai 
papjaudavo vargingų žmonių nami
nius gyvulius, 1819 m. anglai paga
liau suorganizavo ir nusiuntė ten 
būrį kareivių su įsakymu surasti tuos 
tigrus ir juos sunaikinti. Kareiviai 
atrado šiuos staiga visame pasaulyje 
pagarsėjusius urvus. Turtų ieškotojai 
ir turistai užplūdo apylinkę, daug 
meno tur tų dingo privačiuose na
muose. 

Koplyčios, nors ne taip kaip 
paprasti urvai, buvo išskaptuotos iš 
kietų stačios uolos šonų, buvo labai 
gerai apsaugotos nuo audrų, lietaus 
ar vėjo. Archeologai išaiškino, kad 
tuos urvus skaptuojantieji budistų 
vienuoliai ir menininkai pradėdavo 
savo darbą nuo tos didžiulės uolos 
viršaus, taip, kad jiems niekada ne
reikėjo statyti pastolių. Kitaip sa
kant, pirmiausiai atsirasdavo lubos ir 
tik vėliau sienos ir kitokios atramos. 
Akivaizdu, kad kai kurie urvai buvo 
vienuolynai, o kiti buvo naudojami 
kaip maldos namai. Bet kur eitum, 
visur viešpatavo rimtis, lankytojai 
nekalbėjo, o tik tyliai ir pagarbiai 
tarp savęs šnabždėjosi. 

Įėjimų į urvus formos mums 
sudarė įspūdį lyg būtume įžengę į ko
kio didelio banginio gerklę. Ant sienų 
matėme daug senoviškų paveikslų, 
freskų, dauguma religinio pobūdžio, 
iš Buddha gyvenimo ir iš su juo susi
jusių padavimų. Buvo ir vaizduo
jančių anų senų laikų ne tik paprastą 
kasdieninį gyvenimą, bet ir kilmin
guosius princus, maharadžas ir jų 
auksu ir kitokiomis brangenybėmis 
žibančius rūmus ir sostus, kur jie pri
imdavo užsienio pasiuntinius. Spal

vingos statulos dvelkė misticizmu. 
Ant sienų nutapyti paveikslai, nors ir 
urvo gilumoje, gauna dienos šviesos, 
nors ir trumpam. Kad tai laikoma gal 
geriausiu ir seniausiu budizmo religi
jos menu pasaulyje, sako ir tas fak
tas, kad ne vienas žymus meno kri
tikas tai lygina su Michelangelo dar
bais Sistine koplyčioje. 

Aš visuomet buvau linkęs gal
voti, kad budizmas yra labai neigia
ma ar savęs atsisakymo religija, todėl 
beveik nustebau, kai mums paaiški
no, kad Buddha savo gyvenime nemė
go stabų ir savo pasekėjams buvo už
draudęs daryti jo atvaizdus. Nemėgo 
jis nei spalvingų rūbų. Po jo mirties jo 
mokiniai, norėdami naujai religijai 
įduoti daugiau žmonėms suprantamo 
tikroviškumo, pradėjo tapyti jo pa
veikslus ir lipdyti jo biustus, net 
didžiules jo figūras, šitaip priartinda
mi budizmą prie hindu religijos. 

Kad ir beveik prieš 2,000 metų 
gyvenusieji menininkai buvo tikrai 
išradingi, įsitikinome, kai mums pa
rodė kai kuriuos paveikslus, į kuriuos 
žiūrint iš vieno šono Buddha atrodė 
besišypsąs, o iš kito — supykęs ir gra
sinantis. Arba žiūri į lubose nutapy
tas dangiškas nimfas ir kur eitum, jų 
žvilgsnis, atrodo, tave vis seka ir ne
palieka. Stebi kokį nors palyginti 
nedidelį paveikslą, paeini kelis žings
nius atgal ir paveikslas padidėja (!), ir 
tik tada įžiūri grupę mokinių, besi
klausančių sakomo pamokslo. Ar tai 
nesuprantama, kokia nors optinė iliu
zija? Stebiesi ir kaip gerai tie paveiks
lai išsilaikę ore, kur nėra jokių mo
dernaus oro vėsinimo ar drėgmės 
kontroliavimo. 

Ellora urvai yra tik apie 20 mylių 
nuo Aurangabad. Jie panašaus sti
liaus kaip Ajanta, tik čia ryškiau ma
tosi hindu ir jain religijų įtaka. Žy
miausia iš apie 30 Ellora urvų yra 
Kailasa šventykla, kartais iškalta iš 
vienos didžiulės uolos. Taip, sunku 
tai įsivaizduoti, bet iš tos pačios uolos 
išėjo ir vartai, paviljonas, kiemas, 
susirinkimų salė, vestibiulis ir pati 
šventykla. Iš vienos 50 metrų ilgumo, 
33 metrų pločio ir 30 metrų aukščio 
uolos! Ploto atžvilgiu ši hindu šven
tykla yra dvigubai didesnė negu Grai
kijos Partenonas, nors tik pusės jo 
aukščio. Gausiai papuošta, pilna epi
nių skulptūrų, tai Indijos meno pa
minklas, kuriam sunku surasti lygių. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRJ DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5 P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL * 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
te t 1-773-585-9500 

ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 
www.LapkusLaw.com 

Willow Springs, IL 
TeJ. 708-839-1556 

Kaip bankas atims Amerikos lietuvio namą 

Kailasa šventykla — Ellora urvuose. 

Daugelis namus perkame į skolą, 
bankui užs ta tant perkamą namą. 
Laiku negrąžinant skolos, bankas 
įgauna teisę namą atimti. Jei įkritote 
į tokią bėdą, štai kas jūsų laukia. 

Bankas, negavęs jau trečio jūsų 
mėnesinio mokesčio, persiųs popie
rius savo advokatui, kuris pradės na
mo atėmimo (angį. „foreclosure") 
procesą. Šis procesas - tai teismo by
la, kur bankas prašo nutraukti jūsų 
paskolos galiojimą ir atimti užstatytą 
namą. Banko advokatui užtruks 30 
dienų surašyti jūsų namo atėmimo 
prašymą. 

Banko advokatas užtruks dar 7 
dienas, registruodamas prašymą teis
me. Pranešimą apie pradėtą bylą 
(„Lis Pendens") gaus ir apskrities 
kanceliarija (angį. „County Recorder 
of Deeds"). Kanceliarija užtikrins, jog 
nuo šiol negalėsite parduoti namo 
pirma neišsprendus atėmimo bylos. 

Įregistravus, šerifas bandys 
jteikti jums pranešimą apie pradėtą 
bylą. Tai užtruks dar 60 dienų. 

Banko advokatui užtruks dar 14 
dienų atsiųsti jums pranešimą (angį. 
„Notice of motion") apie teismo posė
dį, kuriame bankas prašys teisėjo 
paskelbti namo atėmimo nuosprendį. 
Nuvažiuokite į šį teismo posėdį! Be
je, gavę „Notice" pranešimą, turėsite 
devyniasdešimt dienų atstatyti skolą, 
t.y. normalų skolos mokėjimo grafiką 
(angį. „reinstatement"). Tai įmano
ma tik sumokėjus bankui pavėluotus 
mėnesinius mokesčius, baudas ir 
banko advokato algą. 

Teismo posėdyje galite paprašyti 
teisėjo pratęsti bylos nagrinėjimą, 
nes ieškote tinkamo advokato, galite 
paprašyti pratęsimo įregistruoti savo 
atsakymą į banko skundą, o gal blo
gai pasijautėte ir reikia pratęsimo 
nueiti pas gydytoją. Teisėjas gali 
pratęsti bylos nagrinėjimą 21-60 die
nų. Po to, greičiausiai, nuosprendis 
atimti namą vis tik bus priimtas. 
Nuosprendis reikš, jog jūs nesate 

namo savininkas (bet ne gyventojas). 
Teismui priėmus nuosprendį at

imti namą, prasidės galimybės visiš
kai atsiskaityti su banku (angį. „re-
demption") periodas. Tai reiškia, jei 
sugebėtumėte sumokėti bankui visą 
likusią skolą - išsaugotumėte namą 
sau. Sis periodas truks 7 mėnesius 
(jei gyvenate name). 

Per 7 dienas, pasibaigus „redem-
ption" periodui, bankas paskelbs pri
verstinį jūsų namo pardavimą (angį. 
„foreclosure sale"). Bankas privalės 
tris kartus, kartą per savaitę, praneš
ti apie jūsų namo pardavimą vietinio 
laikraščio nekilnojamo turto preky
bos puslapiuose. 

Pardavus namą, po 21-30 dienų, 
bankas sugrįš į teismą, prašydamas 
teisėjo patvirtinti pardavimą. Beveik 
visada teisėjas patvirtins pardavimą. 
Teismas gali leisti jums pasilikti 
name dar 30 dienų, prieš užleidžiant 
namą naujajam savininkui. Jei ne-
išsikraustytumėte per šias 30 dienų, 
bankas paprašys šerifo jus iškeldinti 
per prievartą. 

Jei likimas nuo jūsų nusisuko, 
nebeturite už ką mokėti bankui, ir 
esate susitaikęs prarasti namą, galite 
sudėti šiame straipsnyje pateiktus 
skaičius ir apskaičiuoti, kada ieškoti 
naujos pastogės. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

http://www.illinoispain.com
http://www.LapkusLaw.com
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chicagoffvilnius 
Contemporary 
VVorld Expressions 
from Vilnius to Chicago 

Elektroninėje bibliotekoje 
ypatingos vertės leidiniai 

MUZIKOS IR MENO 
RENGINYS ČIKAGOJE 
Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas Čikagoje š. m. lapkričio 17 
d. 6:30 vai. v. visus maloniai kviečia į 
jungtinj muzikos ir meno renginj 
„Lietuviškosios ekspresijos: nuo Vil
niaus iki Čikagos", suburiantj Gab
rielių Alekną (fortepijonas), Kęstutj 
Stančiauską (kompozitorius, rengi
nio muzikinės dalies režisierius) ir 
penkis vaizduojamojo meno atstovus 
(renginio meninės dalies kuratorė 
Nora Aušrienė). Šis generalinio kon
sulato inicijuotas kūrybinis projektas 
apjungia skirtingų žanrų menus j 
vientisą klasikinės muzikos, džiazo, 
vizualaus meno bei lietuviško folk
loro tradicijų jungtj. „Lietuviškosios 
ekspresijos: nuo Vilniaus iki Čikagos" 
simboliškai tampa lietuviško meno 
tradicijų kelione abejose Atlanto pu
sėse, tarp Vilniaus ir Čikagos, susi
dedančia iš skirtingų, bet tuo pačiu 
besijungiančių j visumą, dalių: daili
ninkų Alekso Šepkaus, Vido Zim-
kaus, Alvydo Pakarklio, Algio Žuko ir 
Noros Aušrienės kūrinių paroda, eks
ponuojama džiazo muzikanto K. 
Stančiausko improvizacijų erdvėje 
pagal specialiai šiam renginiui kom
pozitoriaus Shamms sukurtą muziką. 

Gabrielius Alekna atliks kompoz
itorių J. Adams, A. Šenderov, B. 
Bartok ir E. Granados kūrinius for
tepijonui. 

Kęstutis Stančiauskas kartu su 
džiazo muzikantų grupe improvizuos 
jvairių lietuvių liaudies muzikos 
kūrinių temomis. 

Gabrielius Alekna, Kęstutis Stan
čiauskas kartu su džiazo muzikantų 
grupe ir dainininkė Aldegunda atliks 
klasikinę muziką ir džiazą apjun
giančias K. Stančiausko sukurtas in
terpretacijas. 

Renginio metu bus eksponuojami 
šių menininkų darbai: 

Vidas Zimkus visuomet nori su
kurti ką nors netikėto. Sustabdyti 
akimirką - apčiuopti prasmes ir pa
jausti spalvas. Abstrakčioje erdvėje 
gimsta realistiški veidai, rankos, fi
gūros. Natūralios, šiltos medžiagos -
oda, medis, molis atgimsta naujai, ap
jungdami praeitj su ateitimi, arba at
virkščiai. 

Alvydas Pakarklis. Kitą sykj 
rankos pačios panyra j molj, iš kurio 
gimsta formos. Vėliau jose įprasmina
ma kasdienybės tėkmė - ženklai, fi
gūros - žmonių ar gyvūnų. Spalvos 
išryškina molio paviršių ir natūraliai 
su juo susilieja. Taip atsiranda indai, 
lėkštės, skulptūros, kalbančios pie
šiniais ar užrašytu tekstu. 

Nora Aušrienė. Porcelianas kaip 
priemonė - mintims ir jausmams. 
Svarbi pati darbo tėkmė - kai sustoja 
laikas, kurio rezultatas: transfor
muota kriauklės formos vaza ar vos 
pastebimas moters siluetas. Porce
lianas tampa kažkuo daugiau, negu 
medžiaga, iš kurios atsiranda meno 
kūrinys, greičiau tai priemonė aist
ringai panirti kūrimo procese. 

Aleksas Sepkus surado savo am
žinojo grožio pasaulj kažkur tarp P G 
VVodehouse literatūrinių darbų 
(Aleksas yra didelis jo gerbėjas) ir ak
meninių viduramžių bažnyčios grin
dų ornamento. Jo kūrybos vizija 
neaprėpiamai erdvi tarsi milžiniška 
mozaika, susidedanti iš galybės mi
niatiūrinių detalių, kurių neįma
noma atlikti be mikroskopo. Kruopš
čiai sukurtos ir preciziškos jo kūrinių 
formos yra be galo monumentalios -
kontrastai, intriguojantys ir stebi
nantys. 

Algis Žukas. Džiaugsmas gyveni
mu prasideda žvilgsniu. Viskas kas 
regima ir neregima akimis tarsi ma
tytum pirmą kartą, mitai ir realybė 
susipina Algio Žuko atvaizduose. Al
gio modeliai yra jo jkvėpimų šaltinis. 
Jis sako, kad nereikia ieškoti paslėp
tų užuominų jo atvaizduose, nes daž
niausiai jų nėra. Atvaizdai sukurti, 
kad sukeltų emocijas, kad sujauktų 
mintis apie laikui atsparų grožj ir 
žmogiškų formų trapumą. 

Renginio vieta: International Hou-
se at the University of Chicago, 
1414 East 59th Street, Chicago, IL 
60637. Tel.: 773-753-2274. 

Tinklalapis: 
www. ihouse.uchicago.edu 

Parodos atidarymas - 6:45 vai. v., 
koncertas - 8 vai. v. 

Bilietus, kurių kaina 15 dol., ga
lima nusipirkti prieš pat renginj arba 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
(6500 South Pulaski Road, Chicago. 
IL 60629; tel.:773-582-6500). 

Renginj remia: 
International House at the Uni

versity of Chicago 
Chicago Sister Cities Program -
www.chicagosistercities.com 

„BRAVO European deli & cate-
ring" - tel.: 630-257-3300 

ZIL Construction - tel.: 312-388-
8088 

Savaitraštis „Vakarai" -
info@vakarai.us 

LR general in io k o n s u l a t o 
Čikagoje informaci ja 

Remkite 1 

M3 
ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT tampa traukos cent
ru. Kasdien vis daugiau jmonių, orga
nizacijų ir asmenų išreiškia norą dėti 
j ją savo knygas, parengtus leidinius 
ar skelbti informaciją. 

Pradėtas nuoširdus bendradar
biavimas su M. K. Čiurlionio kultū
ros paveldo fondu, Pilietinės visuo
menės institutu, „Transparency In
ternat ional" Lietuvos skyriumi, Už
sienio lietuvių rėmimo centru. Šios 
organizacijos vertos visuomenės dė
mesio, nes jų. veikla turi ypatingą 
reikšmę mūsų gyvenime. 

Džiugu, kad pradėtas sėkmingas 
bendradarbiavimas su Vilniaus etni
nės kultūros centru, kuris pateikė 
garso įrašų. Tęsiamas glaudus bend
radarbiavimas ir su Lietuvos liaudies 
kul tūros centru, jis nuolat papildo 
bibliotekos išteklius unikaliais savo 
projektais. 

Lietuviški leidiniai ir žurnalai 
gausina bibliotekos išteklius. Šiuo 
m e t u galite skaityti medicinos naujie
nų žurnalą „36,6 C geros savijautos 
leidinys". Asociacija „Linava" regu
liariai pateikia leidinius, nušviečian
čius Lietuvos vežėjų aktualijas bei 
pačios asociacijos veiklą. Čia rasite 
informacijos apie Klaipėdos valsty
binį jū rų uostą, Šiaulių technikos 
parką. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT pradeda talpinti ir 
kaupt i pirmojo Lietuvos Prezidento 
po Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės a tkūr imo, LR ministro 
pirmininko, Tarybų Lietuvos ir ne
priklausomos Lietuvos politinio vei
kėjo Algirdo Mykolo Brazausko kny
gas, straipsnius, pranešimus ir kitus 
leidinius. Prezidentas Algirdas Bra

zauskas yra išleidęs 7 knygas, inicia-
vęs ir parėmęs daugybę projektų, įkū
ręs Algirdo Brazausko fondą. Bib
liotekos tikslas - pateikti Prezidento 
knygų, leidinių, straipsnių elektro
nines versijas visuomenei. 

Bibliotekoje yra pateiktos ir 
žymaus Lietuvos politiko europarla-
mentaro Vytauto Landsbergio elek
troninės knygų versijos. 

eLIBRARY.LT pradeda kurti 
naują projektą - leidiniai ir projektai 
apie Lietuvą. Bibliotekoje jau yra 
Lietuvos regionų pristatymų. Sis pro
jektas suteiks galimybę plačiau susi
pažinti su Lietuva ne tik šalies gyven
tojams ir lietuvių bendruomenėms 
užsienyje, bet ir užsieniečiams, no
rintiems labiau pažinti mūsų šalį. 
Kviečiame valstybės įmones ir orga
nizacijas prisidėti prie šio projekto. 

Šiuo metu bibliotekoje beveik 
13,000 prisiregistravusių skaitytojų. 
Jie lankėsi daugiau kaip 352,000 kar
tų. Primename, kad tik registruo
tiesiems skaitytojams yra prieinami 
bibliotekos ištekliai, kurių šiuo metu 
yra per 82,000 įvairaus dydžio ir for
mato dokumentų. 

Biblioteką lanko skaitytojai iš 
Saint Vincentandthe Grenadines, 
Bangladešo, Mauritanijos, Vietnamo, 
Kinijos. Reikia apgailestauti, kad kol 
kas bibliotekoje labai reti lankytojai 
iš JAV 

Mūsų adresas: Kalvarijų g. 143, 
LT-08221 Vilnius; el.paštas: 

info@elibrary.lt 

Algirdas Aušra 
VšĮ Baltijos visuomeninis 

informacinių technologijų ir 
švietimo centro direktorius 

Susitikimai Vilniuje 
; sv; r-i 
imam: ••>», 

Lankantis Vilniuje sulaukiau telefoninio skambučio. Skambino 
Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė: „Girdėjome, kad esi Vilniuje, tad kvie
čiame j mūsų parodos 'Mini 4x7' atidarymą Užupio galerijoje". 

Sutartą dieną nuvykau f parodos atidarymą. Parodą suruošė 4 
grafikės, kurių darbai buvo eksponuojami ir Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Mažoje galerijoje kabėjo nedidelės keturių Lietuvoje gerai ži
nomų grafikių - Irenos Daukšaitės-Guobienės, Elvyros Katalinos 
Kriaučiūnaitės, Jūratės Stauskaitės ir Nijolės Šaltenytės - miniatiūros. 
Parodai kiekviena autorė pateikė po 7 darbelius. Iš čia ir parodos 
pavadinimas - „Mini 4x7". Kadangi paroda vyko juverylikos galerijo
je, kiekviena autorė, panaudodama savo išmonę, pagamino ir po 
vieną papuošalą. 

Laimos Apanavičien«s nuotraukoje iš kairės: Jūratė Stauskaitė, 
Irena Dauksaitė-Guoblenė ir Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė parodos 
atidarymo metu. Nijolė Šaltenytė tuo metu atostogavo Kretoje. 

http://ihouse.uchicago.edu
http://www.chicagosistercities.com
mailto:info@vakarai.us
http://www.draugas.org
mailto:info@elibrary.lt
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Mūsų stalui ~~\ 

PAPRIKOS 
Raudona, geltona, žalia... Kas? 

Nejaugi šviesoforas? O jei dar beveik 
balta, oranžinė, tamsiai violetinė? 
Mažulėlė kaip kablelis ir didelė kaip 
didelis didelis obuolys... Saldi ir pra
gariškai aštri . . . Be abejonės, tai 
paprika. 

Kolumbas atvežė paprikų iš 
Amerikos ir nuo to laiko jos tapo 
tikromis „europietėmis" arba „viso 
pasaulio pilietėmis". Nei vengrų, nei 
bulgarų, nei graikų, nei italų virtuvė 
neįsivaizduojama be šios nuostabios 
daržovės, o olandų selekcininkų su
kurtos veislės stebina savo spalvingu
mu, formų Įvairove ir nuostabiu sko
niu. Įvairių Afrikos šalių virtuvėje 
paprikos užima ypatingą vietą, jas 
mėgsta ir Japonijoje, ir Indijoje, ką 
jau ir kalbėti apie paprikos tėvynę 
Ameriką. 

Papriką verta pamėgti 

Meilė paprikai - tai žaidimas be 
pralaimėjimo. Juk paprika - tai vie
nas turtingiausių vitamino C šal
tinių. Paprikoje nėra askorbinazės 
fermento, naikinančio vitaminą C, 
todėl net kait inant šio vitamino 
nepraras itin daug. Paprikoje yra 
daug ir vitamino P, turinčio teigiamo 
poveikio kraujagyslėms. Todėl liau
dies medicina, vėliau ir oficialioji me
dicina, ėmė rekomenduoti vartoti šių 
daržovių sergant kraujagyslių ligo
mis. Be vitaminų C ir P, paprikoje yra 
vitaminų A, E ir vertingų makro ir 
mikroelementų: kalcio, kalio, mag-

* nio, fosforo, sieros, geležies, o svar
biausia, paprikos prisideda prie 
endorfinų - „džiaugsmo hormonų" 
susidarymo. Tad kas paneigs, kad 
paprikos teikia laimę? 

Pasirinkimas, laikymas, 
paruošimas 

Kokybiška paprika - tai liauna, 
blizganti, ryškios spalvos daržovė be 
dėmių, susiraukšlėjusių vietų ar 
pažeidimų. Paprikos laikomos 3-5 
dienas šaldytuve. Žalios spalvos pa
prikos gali būti laikomos ilgiau. 

Ruošiant saldžiąją papriką mais
tui, ji įpjaunama prie kotelio, kotelis 
ištraukiamas kartu su sėklomis. 
Paprika išvaloma nuo vidinių mem
branų. Pjaustoma, kaip nurodyta 
recepte. Aitriąsias paprikas būtina 
valyti mūvint medicininėmis pirš
tinėmis. Aitriųjų paprikų sėklos 
paprastai nuvalomos, nes jos būna 
karčiausios, nebent recepte yra 
nurodyta kitaip. Keptų paprikų odelę 
lengvai nulupsime, jei paprikas dar 
karštas Įdėsime Į polietileno maišelį 
ir sandariai užrišime. Kai paprikos 
atauš, odelė lengvai nusiims. 

Sakoma, kad yra šimtas receptų 
patiekalų su paprikomis... bet jei 
gerai suskaičiuotume, rastume 
dešimtis kartų daugiau nei šimtą, o 
čia - keli iš jų. 

Vitaminingos salotos 

1 Ib (500 g) baltagūžių kopūstų 
0.22 Ib (100 g) morkų 
0.22 Ib (100 gj svogūnų 
0.22 Ib \100 g) paprikų 
Užpilui: 
1.23 oz ^35 g) cukraus 
1 arbatinis šaukštelis druskos 
1.69 oz (50 ml) acto 
1.69 oz (50 ml) aliejaus 
Daržoves supjaustyti, užpilo 

sudedamąsias dalis sumaišyti. Viską 
išmaišyti, stengiantis labai nesu-
maigyti kopūstų. Per naktį palaikyti 
kambaryje, tada sudėti į paruoštus 
stiklainius ir laikyti šaltoje vieto
je. 

Paprikų vyniotiniai 

4 spalvotos paprikos 
1 valg. šaukštas alyvuogių alie

jaus 
Rupi druska 
Įdarui: 
14 oz (400 g) tunų konservų savo 

r . 

sultyse 
2 smulkiai supjaustytų ančiuvių 
1 valgomasis šaukštas obuolių 

acto 
1 valgomasis šaukštas alyvuogių 

aliejaus 
1 valgomasis šaukštas garstyčių 
1.76 oz f50 g J majonezo 
Smulkiai supjaustyti petražolių 

lapeliai 
Orkaitę įkaitinti iki 365 F. Pap

rikas patepti aliejumi ir kepti skardo : 

je apie 40 minučių, kartais pavartant. 
Dar karštas sudėti į polietileno 
maišelį ir sandariai uždaryti. Atau
šinti ir nulupti odelę. Paprikas sup
jaustyti išilgai juostelėmis į 4 dalis. 
Nusausinti popieriniu rankšluosčiu. 

Įdarui viską sumaišyti. Įdarą 
išdėlioti ant paprikų juostelių ir 
susukti vyniotinius. 

Paprikų ir ožkos sūrio padažas 
makaronams 

3 spalvotos paprikos 
3 valgomieji šaukštai sviesto 
2 skiltelės česnako 
Druskos 
0.37 Ib (170 g) ožkų sūrio 
Grūstų juodųjų pipirų 
Smulkiai supjaustytų laiškinių 

svogūnų pabarstyti 
Paprikas supjaustyti plonomis 

juostelėmis. Pusę sviesto ištirpinti 
keptuvėje, pakepinti česnaką, tada 
sudėti paprikas ir maišant kepti 15 
minučių. Sumažinti ugnį ir pridėti 
sutrupinto sūrio. Mediniu šaukštu 
permaišyti masę. Pagardinti druska 
ir pipirais. Išvirtus makaronus sudėti 
į keptuvę su padažu ir gerai išmai
šyti. Tiekiant pabarstyti svogūnų 
laiškais ir Įdėti truputi sviesto. 

Paprikos su imbierais 

12 paprikų 
2/3 stiklinės aliejaus 
10-12 skiltelių česnako 
0,5 stiklinės tarkuoto imbiero 
3 apelsinai 

Jaunystės draugui 
A t A 

FELIKSUI KONTAUTUI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą FELIKSO šeimai ir sese
riai ADAI. 

Susitikome jaunystėje, susitiksime ir Amžinybėje. 

Vytautas Kupcikevičius 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO: 
$1,000 Gražina Liautaud, Chicago, IL (viso $10,000). 

$200 dr. Algimantas Balčiūnas, Placerville, CA (viso $1,000); JAV LB St. 
Petersburg'o apylinkė; Jonas Jurkūnas, St. Petersburg Beach, FL 
(viso $2,425); Vida Kosmonas, Lemont, IL (viso $2,263); dr. Romual
das Kriaučiūnas, Lansing, Ml (viso $1,301); Lietuvos Dukterų draugi
jos Melrose Parko skyrius, Melrose Park, IL; Lithuanian National & 
Sočiai Club — Lietuvių piliečių klubas, Shrevvsbury, MA (viso 
$1,700); Dalė Meckauskas, Fishers, IN (viso $500); Ada Sutkus, 
Beverly Shores, IN (viso $2,200); Aldona Smulkštienė, Chicago, IL 
(viso $2,350); Jonas Vainius, Oak Brook, IL. 

$100 Jonas ir Anelė Gumbelevičiai, Vancouver, WA (viso $300); Hubert 
Jodwalis, Fairbanks, AK (viso $500); Victoria Karaitis, Union Pier, 
Ml (viso $700); Ted Navickas, Coeur D'alene, ID (viso $450). 

$50 Janina Cukurienė, Chicago, IL (viso $290); Romualdas Gruodis, Mt. 
Airy, MD (viso $100); Paulina Heiningas, Detroit, Ml (viso $140); 
Vida Kašubą, Moon Township, PA; Marija Kuprienė, Cicero, IL (viso 
$100); Stephanie Laucius, Elizabeth, NJ (viso $350); Peter Molis, 
Shrewsburyr MA (viso $650); Justinas ir Regina Pikūnai, Haiku-

•• Maui, HI (viso $100); Antanas Polikaitis, Westlake ViLLage, CA {vįso 
$300); Rimantas ir Stasė Ramanauskai, Lemont, IL (viso $100); 
Alfonsas Tumas, Simi Valley, CA (viso $375); Stanley ir Armida 
Vanagūnai, Tuscon, AZ (viso $100). 

$40 Antanas Lingis, Burbank, IL (viso $305). 
$30 Irene Juodaitis, Holden, MA (viso $130). 
$25 Kazys ir Teresa Adomavičiai, West Boylston, MA; dr. Audrius Aglins

kas, Kaneohe, HI; Gražina Kenter; Danbury, CT (viso $800); Jonas 
ir Janina Mikulioniai, Sterling Hts, Ml (viso $300); Jonas ir Marija 
Šimonis, Santa Barbara, CA (viso $130); Alma Vilkas-Stockus, La 
Canada, CA. 

$20 Feliksą Barran, Northridge, CA; Aniceta Giedraitienė, Willowick, OH 
(viso $120); Evelina Oželienė, Chicago, IL (viso $40). 

$10 dr. Aldona Baltch-Gravrogkas, Menands, NY (viso $20); Elena Paliu-
lionis, Benvyn, IL (viso $45); Aldona Raulinaitis, Twinsburg, OH 
(viso $40); Aušrelė Sakalaitė, Lemont, IL (viso $30). 

Pagerbdama a.a. sūnaus DANGERUČIO KAZIMIERO AUKŠ-
TIKALNIO atminimą, Valerija Aukštikalnis, Boston, MA, Lietuvos 
Partizanų Globos fondui aukojo $200 (viso $1,100). 

Pagerbdama a.a. vyro GEDIMINO MICKEVIČIAUS atminimą, 
Sofia Zita Mickevičius, Michigan City, IN, Lietuvos Partizanų Globos 
fondui aukojo $300 (viso $2,600). 

A. a. Dangeručio Kazimiero Aukštikalnio ir a.a. Gedimino Mic
kevičiaus giminėms bei artimiesiems L.PG. fondas reiškia nuoširdžią 
užuojautą. 

Širdingai dėkojame visiems gausiai aukojusiems Lietuvos Partizanų 
Globos fondui. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

3 valgomieji šaukštai cukraus 
2 arbatiniai šaukšteliai grūstų 

juodųjų pipirų 
2 gvazdikėliai 
Papr ikas supjaustyti plonomis 

juostelėmis. Česnaką susmulkinti ir 
pakepinti kar tu su imbierais aliejuje 
ant mažos ugnies apie 5 minutes. 
Suberti paprikos juosteles ir iš
maišyti. 

Nuta rkuotą apelsinų žievelės 
geltonąji sluoksnį ir apelsinų sultis 
Įpilti i paprikų masę, įberti cukraus, 
pipirų ir gvazdikėlių. Viską sumaišyti 
ir troškinti ant mažos ugnies 20-25 
minutes, kol paprikos suminkštės. 
Nukėlus dangti išgarinti skystį. Masę 
sudėti į paruoštus stiklainius ir san
dariai uždaryti . Laikyti šaldytuve, 
patiekti prie keptų vištienos, avienos 
patiekalų, dešrelių. 

Elžbieta Monkevič 
~ /vita.it 
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IR APYLINKĖSE 

• L a p k r i č i o 17 dieną, šeštadieni 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo ,,XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. 

• J A V LB Soc ia l in ių reikalų t a ry 
ba lapkričio 17 d. 10 vai. r. kviečia vi
sus psichologus, psichiatrus, sociali
nius darbuotojus, kapelionus, kuni
gus, seseles-vienuoles bei lietuvių vi
suomenės narius į susitikimą-pasi-
tarimą „Seklyčioje". Dalyvius kvie
čiame užsiregistruoti JAV LB Socia
linių reikalų tarybos raštinėje, 2711 
W. 71st. Street, Chicago, IL 60629, 
tel.: 773-476-2655 arba elektroniniu 
paštu: LHServices@sbcglobal.net 

• L a p k r i č i o 25 d. 12:30 vai. p. p. 
lietuvių kilmės pianistės Frances Ka
valiauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Koncerto programa su
daryta taip, kad muzika gėrėtis galės 
ne t ik suaugę žiūrovai. Jos atliekami 
kūriniai žavi ir vaikus bei jaunimą. 

Dirbdama pedagoginį darbą, Frances 
puikiai žino, kaip užkariauti jaunimo 
širdį. Pianistė amerikiečius supažin
dina su M. K. Čiurlionio muzika. Šio 
koncerto metu šalia kitų autorių 
skambės ir šio lietuvio kompozito
riaus muzika. Ruošia JAV LB Le-
mont apylinkė. Surinktos lėšos bus 
skiriamos Pasaulio lietuvių centrui. 

•L ie tuv ių meno ansamblis „Dai
nava" kviečia muzikalius lietuvaičius 
bei lietuvaites (muzikinis išsilavini
mas nebūtinas) įsijungti į šį jau
natvišką chorą, vadovaujamą Da
riaus Polikaičio. Ypač laukiami vyriš
ki balsai! Repeticijos vyksta kiek
vieną antradieni 7:45 vai. v., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, žemutinia
me aukšte. Daugiau informacijos tel. 
773-575-3440, e-paštu info@ daina va. 
us arba tinklalapyje www.dainava.us 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

/S ARTI IR TOLI ... 
•Kvieč iame visus gruodžio 1 d. 7 
vai. v. į Connecticut Lietuvių sporto 
klubo (KLSK) 5-ių metų gimtadienį, 
kuris įvyks Sv. Andriejaus parapijos 
salėje, 369 Church Street, New Bri-
tain, CT 06051. Bilietus įsigyti pra
šome iki lapkričio 26 d. Dėl papildo
mos informacijos kreiptis: 203-241-
3695 (Linas); 203-258-1687 (Deivis); 
203-809-3555 (Vaiva); 203-278-0385 
(Marius) arba apsilankyti: 

www.KLSK.us@gmail.com 

Lapkričio 11 dieną po 10 vai. r. lietuviškŲ šv. MIŠIŲ ŠVČ. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Park Lietuviu Bendruomenė 
organizuoja susitikimą su dienraščio „Draugas" vyr. redaktore Dalia 
Cidzikaite ir ruošia pietus. 

Visi kviečiami j šj įdomu susitikimą. 
Skaniai papietausite ir savo apsilankymu paremsite LB veiklą ir lietu

vybę Brighton Park. 
Brighton Park LB valdyba 

Jurgos Šeduikytės koncerte Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) 
mokvtoja Audronė Sidaugienė atkreipė dėmėsi i lietuviškai nekalbanti 
' a , j n , . j r ! ' : k u'•i s entuziastingai reagavo i Jurgos dainavimą. Mokytoja JI 
užkalbino. Pasirodė, kad tai lietuvių kilmės amerikietis Tomas Merkelis, 
kuris, susidomėjęs savo lietuviškomis Šaknimis, pusmečiui buvo nuvy
kęs i Lietuva. 

Kaip sakė pats Tomas, lietuviškai jis moka tik 100 žodžių. Jo d i 
džiausias noras — gerai išmokti kalbėti lietuviškai ir, galbūt, gyventi 
Lietuvoje. 

Tomas lankėsi ir Čikagos lituanistinėje mokykloje, kur mokiniams 
papasakojo apie savo viešnagę Lietuvoje, rodė nuotraukas. 

Nuotraukoje: Tomas Merkelis (prie kompiuterio) ČLM devintokams 
pasakoja apie j i sužavėjusi Vilniy. Laimos Apanavtfienčs nuotr. 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6 5 0 0 S. Puiaski Rd., 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

Tel. 773-582-6500 

Spalio 3-4 cienomis Čikagoje lankėsi Jordano princesės Ghida Talal 
i r Dina Mired. Jų kelionės tikslas buvo lėšų telkimas King Hussein Cancer 
Center. Čikagos miesto meras suorganizavo iškilminga pokyli princesių 
garbei. 

Nuotraukoje: Beltone Electronics korporacijos prezidentas Todd 
Murray, ponia Margaret Daiey, Jordano princesės Ghida Taiai ir Dina 
Mired, Čikaga-Viinius susigiminiavusių miestų prezidentas Stanley 
Balzekas, Jr., Amerikos indėnų asociacijos viceprezidentas Nanad 
Kapoor. 

Žinios is Kanados 
* * * 
v 

Spalio 28 d. Sv. Jono kapinių lan
kymo diena sutraukė daug lietuvių iš 
Toronto, Hamiltono ir apylinkių. Pa
maldos vyko Lietuvos Kankinių šven
tovėje. Prasmingą pamokslą pasakė 
diakonas dr. K. Ambrozaitis. 

Parodų salėje buvo surengta pa
veikslų paroda. Veikė valgykla su 
lietuvišku alučiu atsigaivinimui. 

* • * 

Toronto Prisikėlimo parapijos 
vienuolyne lankėsi Lietuvos pranciš
konų provincijolas kun. A. Kungys, 
OFM ir buvęs provincijolas B. Jurčys, 
OFM. Buvo pranešta, kad Toronto 
pranciškonas vikaras Arūnas Bra
zauskas, OFM, iškeliamas į Kretingą. 

* * * 

Toronto Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija vadovaujama dr. Ju

ditos Čiuplinskienės jau daug metų 
surengia išpardavimus — bazarus, 
kurių metu sutelkia pinigų išlaiky
mui valgyklai Lietuvoje, kur nemoka
mai gali pavalgyti neturtingieji bei 
studentai. Tai didelis darbas atlieka
mas parapijiečių, kurie aukoja įvai
rius daiktus. 

Rudenį ir pavasarį rengiamuose 
bazaruose J. Ciuplinskienei padėjo 
per dvidešimt talkininkų. Vien per 
rudeninį bazarą sutelkta per 18,000 
dol. lėšų. 

* * * 

Toronto Lietuvių slaugos namuo
se „Labdara" koncertavo iš Lietuvos 
atvykęs estrados dainininkas Stepo
nas Januška. Jis pradžiugino slaugos 
namų gyventojus savo paties sukur
tomis dainomis ir muzika. 

Stasys Prakapas 

O p e r o s c h o r o t r a d i c i n i s p o k y l i s 
š i a i s m e t a i s į v y k s l a p k r i č i o 1 7 d . , š e š t a d i e n į , 7 v a i . v . 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Meninę programą atliks solistės Nida Grigalavičiūtė ir Vilma Skučienė, 
muzikas Ričardas Šokas ir Operos choras (diriguos Jūratė Grabliauskienė, 
akompanuos muzikas Manigirdas Motekaitis). Šokiams gros „Kaukas", 
vaišins „Kunigaikščių užeiga". Bus laimingų bilietų traukimas. Stalus ir 
vietas prašome užsisakyti iš anksto tel.: 708-439-6762 (Rima Urbonavičienė) 
arba 630-257-6481 (Virginija Sayrimienė). Jus kviečia Operos choras - savo 
dalyvavimu padėsite sumažinti naujos operos pastatymo išlaidas. 

Lietuvybė juk 
l* aktuali ne tik 
Jj dideliems, bet 

J f \ ir mažiems! 

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

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

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

admin@l i th fund.org www.l i thuanianfoundat ion.org 
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