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Seimunai nesugebėjo įveikt i 
prezidento veto 

Seimo nariams nepavyko pakeisti Prezidentūroje priimto sprendimo. 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Parlamentarai nesugebėjo įveikti 
prezidento Valdo Adamkaus veto 
naujam vadinamajam Liustracijos 
įstatymui. Tai reiškia, kad teisės ak
tas, kuris, be kita ko, apibrėžia KGB 

rezervo karininko sąvoką, įpareigoja 
juos įtraukti į specialią įskaitą bei 
reglamentuoja naujus Liustracijos 
komisijos veiklos pagrindus, neįsiga
lios ir Seimas privalės jį taisyti. 

Už šalies vadovo veto atmetimą 

balsavo 52 parlamentarai, 34 parėmė 
prezidentą, 5 susilaikė. Prezidento 
veto įveikiamas, jeigu už tai balsuoja 
daugiau kaip pusė Seimo narių, tai 
yra 71 parlamentaras. 

Neatmetus veto, įstatymas yra 
grąžinamas į svarstymo stadiją ir jis 
bus tobulinamas Seimo komitetuose. 

Parlamentarai ketvirtadienį per 
veto svarstymą užsipuolė prezidento 
patarėją vidaus politikos Laurą Bie-
linį klausimais, kodėl šalies vadovas 
esą gina buvusius KGB bendradar
bius. 

„Ką gindami jūs, prezidento pa
tarėjai, aukojate prezidento autori
tetą?", — retoriškai klausė konserva
torė Rasa Juknevičienė. 

Ji piktinosi, jog prezidentui pri
imant sprendimą dėl veto nė vienas 
jo patarėjas nebuvo susitikęs su Sei
mo komitetų nariais, taip pat 
Liustracijos komisijos nariais, buvu
sia jos vadove Dalia Kuodyte. 

Kai kurie Seimo nariai preziden
to V Adamkaus Nukelta f 6 psl. 

Policininkas sukėlė tragišką avariją 
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 

27 metų Skuodo policijos patruliui 
Sauliui Paulikui ketvirtadienio rytą 
buvo pareikšti įtarimai dėl sukeltos 
avarijos, kurios metu žuvo trys ma
žamečiai vaikai. 

Jis buvo apklaustas įtariamuoju, 
sakė Skuodo rajono apylinkės proku
ratūros atstovai. 

Įtariamajam gresia laisvės atėmi
mas iki 8 metų. 

Manoma, kad bus sunku patvir
tinti ar paneigti, kad policininkas vai
ravo automobilį neblaivus, nes įtaria
mojo kraujas ir šlapimas tyrimams 
buvo paimtas praėjus daugiau nei pu
sei paros po avarijos — ketvirtadienio 
rytą. 

Jeigu pasitvirtins įtarimai, kad S. 
Paulikas vairavo neblaivus, įtarimai 
jam bus sugriežtinti ir tada jis bus 
kaltinamas sukėlęs avarijas būdamas 

• Sporto apžvalga. Boksas. 
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•LR Prezidentas V 
Adamkus apsilankė atstato
muose Lietuvos Valdovu 
rūmuose (p. 3) 
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Daugirdui Šemiotui 
apdovanojimas 

Edvardas Šulait is 

Praėjusi šeštadieni Čikagoje pa
sibaigė Pasaulio bokso pirmenybės ir 
iš jų Lietuvos bokso r inkt inė (ją su
darė septyni boksininkai) į namus 
negrįžo tuščiomis rankomis. 

Paskutinę varžybų dieną (lapkri
čio 3 d.) buvo įteikti medaliai, vienas 
jų atiteko kauniečiui Daugirdui Še
miotui (svorio kategorija iki 81 kg). 
Jis ne tik gavo bronzinį apdovanoji
mą, bet ir užsitikrino kelialapį į Bei-
jing olimpiadą, kuri įvyks 2008 m. 
vasarą. 

D. Semiotas, kur is yra 2001 m. 
Europos jaunimo čempionas, nuga
lėjo tris varžovus ir pateko į pusfina
lį. Cia jis turėjo boksuotis su Rusijos 
atstovu, Europos čempionu A. Be-
terbijev. Tačiau lietuvis, dėl anks
čiau patirtos t raumos, nestojo į kovą 
ir jo varžovui buvo įskaityta pergalė, 
o mūsiškis pasitenkino bronza. 

bronzinis 

apsvaigęs nuo alkoholio. Tada jam 
gali grėsti griežtesnė bausmė. 

Kol kas policininkas laikomas 
areštinėje, dėl jo suėmimo tikriausiai 
bus sprendžiama penk^dierų. 

Avarija įvyko apie 2 vai. po pietų 
trečiadienį ir iš kart po nelaimės pa
reigūnas pabėgo civilio vairuojamu 
automobiliu. Brolis S. Pauliką į komi
sariatą pristatė po 7 valandos ryto 
ketvirtadienį. Nukelta i 6 psl. 

Ši statula UIC Pavillion ilgam primins 
didžiausią šių metų sportinį įvykį Či
kagoje. E. Šulaičio nuotr 

Iškovotas bronzos medalis yra 
pirmasis per 12 metų lietuvio pelny
tas Pasaulio čempionate. 

Nukelta f 2 psl. 
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Lietuviai 
švenčiančių 
revoliuciją 
nesmerkia 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Lietuvos didmiesčių gyventojai ko
munizmo nenorėtų, tačiau Spalio re
voliuciją švenčiančių nesmerkia. 

Tai rodo savaitraščio „Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-
tel" atlikta apklausa. 

Didelė dalis (42,8 proc.) visų ša
lies didžiųjų miestų gyventojų teigia
mai vertina faktą, kad iki šiol Lietu
voje yra žmonių, tebešvenčiančių 
Spalio socialistinės revoliucijos me
tines. 

Anot apklaustųjų, laisvoje, de
mokratiškoje šalyje visi turi teisę 
švęsti tai, ką nori. 
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SPORTO APŽVALGA 

Daugirdui Semiotai — 
bronzinis apdovanojimas 

Atkelta iš 1 psl. 

Paskutinius apdovanojimus — 
irgi bronzinius — Lietuvos boksi
ninkai (Vidas Bičiulaitis ir Vitalijus 
Karpačiauskas) buvo laimėję 1995-
sįais, Berlyne įvykusiame Pasaulio 
bokso čempionate. 

Netoli nuo medalio bei kelialapio 
į olimpiadą buvo ir vilnietis Jarosla
vas Jakšto. Jis buvo pasiekęs ketvirt
finalį, tačiau čia šis supersunkaus 
svorio atstovas pralaimėjo vicečem
pionu tapusiam V Glazkov iš Ukrai
nos. 

Šiose pasaulio bokso pirmenybė
se Čikagoje sėkmingai įvykusiose 
UIC „Pavilion" salėje, po vienas 
rungtynes laimėjo kauniečiai Egi
dijus Kavaliauskas ir Vitalijus Su
bačius. .Trys Lietuvos boksininkai 
Marius Markevičius (57 kg), Donatas 
Bondorovas (75 kg) ir Romanas Skėr
io (69 kg) liko be pergalės. 

IŠ viso pirmenybėse dalyvavo 
boksininkai (jų buvo 681) iš 119 vals
tybių. Pagal rezultatus Lietuva ben
droje įskaitoje užėmė 25-tą vietą. 
Pirmoji buvo Rusija, kurios atstovai 
sugriebė 3 aukso, 3 sidabro ir 2 bron
zos medalius. 

Bendravo su Čikagos 
lietuviais 

Lietuvos boksininkams ir ki
tiems bokso delegacijos nariams ne

mažai pagelbėjo dabar Čikagoje gy
venantis buvęs Lietuvos rinktinės 
boksininkas Rimantas Salavėjus 
(šiuo metu tarptautinės kategorijos 
bokso teisėjas). Jis porą savaičių nėjo 
į darbą, kad galėtų pagelbėti Lie
tuvos boksininkams, treneriams bei 
kitiems delegacijos nariams. Jis ir 
išlydėjo svečius iš Lietuvos lapkričio 
4 d. 

Lietuvos boksininkų delegacija 
spalio 29.d. buvo priimta Lietuvos 
Respublikos gen. konsulate, kur ją 
pasveikino pats gen. konsulas Arvy
das Daunoravičius. Vėliau jie viešėjo 
„Kunigaikščių užeigos" restorane, 
kur svečius linksmino muzikos grupė 
„Kaukas". 

Taip pat jie apsilankė pas olim
pinę prizininkę, buvusią bėgimo spe
cialistę Laimutę Baikauskaitę, kuri 
Čikagos priemiestyje turi masažo sa
loną. Buvusi žymi lengvaatletė, olim
pinio sidabro medalio laimėtoja Seulo 
olimpinėse žaidynėse boksininkams 
atliko masažo seansus. 

Dalį bokso kovų stebėjo ir spe
cialiai čia atvykę Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto (LTOK) vicepre
zidentas, Lietuvos olimpinės rinkti
nės vadovas, „Žalgirio" sporto drau
gijos prezidentas Vytas Nėnius. Jis 
taip pat buvo -patenkintas Lietuvos 
boksininkų pasirodymu Čikagoje. Iš 
Čikagos šis žymusis Lietuvos bokso 
pareigūnas dar buvo nuvykęs į Los 
Angeles. 

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

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

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

Informuoja: Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., Dovvners Grove, IL 
60515. Tel. 630-769-1010, ei. paštas PMajauskas(a gmail.com 

JĮ 

SALFASS centro valdyba 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

Lapkričio 4 d. atsarginių žaidėjų „Lituanicos" gretose nebuvo — i rungtynių 
pradžią atvyko tik 5 lietuviai futbolininkai. Kitoks vaizdas buvo spalio 28 d. 
rungtynėse su „Zrinski" futbolo komanda. E. Šulaičio nuotr. 

LR generalinis konsulas su dviem boksininku delegacijos nariais spalio 29 d. 
konsulate (iš kairės): V. Sinkevičius, gen. konsulas A. Daunoravičius, V. Nė
nius. 

„Lituanicos" futbolininkai 
atidavė taškus be žaidimo 

Lapkričio 4 d. „Lituanicos" vyru 
futbolo ekipa tolimoje šiaurėje, 
Round Lake miestelyje esančioje 
ukrainiečių aikštėje turėjo žaisti 
paskutines rudens rato pirmenybių 
rungtynes su „Lions" klubo futboli
ninkais. 

Tačiau gaila, kad nustatytu laiku 
aikštėje pasirodė tik 5 mūsiškiai žai
dėjai. Dar du atvažiavo po to, kai tei
sėjas 15 minučių laukimo, jau buvo 
paskyręs pergalę (3:0) ukrainiečių 
komandos atstovams. 

Taigi tie mūsiškiai futbolininkai, 
kurie patingėjo atvažiuoti j rungty
nes, ne tik suvedžiojo savo ištiki
mus komandos draugus, bet ir 
užtraukė dėmę visam klubui bei 
bendrai lietuviams futbolininkams, 
kurie iki šiol dar vis buvo laikomi 
gana drausmingais. 

Po atiduotų trijų taškų „Lituani
cos" vyrai iš antrosios vietos lentelė
je nukrito j penktąją. Štai „Metropo
litan" lygos I divizijos komandų re
zultatai: 1. „Real FC" — 18 tšk., 2. 
„Zrinski" — 15, 3. „Kickers" — 15, 4. 
„Lions" — 14, 5. „Lituanica—Liths" 
— 13, 6. „Belgrade" — 11, 7. 
„Highlanders" — 9, 8. „Internatio
nal" — 6, 9. „Lightning" — 0. 

Atrodo, jog nesudarius koman
dos praėjusio sekmadienio rung
tynėse, „Lituanicos" klubui reikės 
sumokėti ir piniginę pabaudą. 

„Lituanicos" veteranams 
nepasisekė 

„Lituanicos" klubo veteranai 
paskutinėse rudens sezono pirmeny
bių rungtynėse praėjusį šeštadienį 
Lemont turėjo praryti karčią piliulę. 
Juos ištiko nelauktas įvykis — buvo 
pralaimėta (1:2) pirmenybinės lente
lės uodegėlėje esančiai „Polonia" vie-
nuolikei. 

Pergalės atveju lietuviai būtų 
užsitikrinę rudens rato nugalėtojų 
titulą veteranų (vyresni nei 32 
metai) grupėje. Paskutinėse rung
tynėse likę be taškų, lietuviai turėjo 
pasitenkinti antrąja vieta iš 11 
komandų. 

Pirmąją vietą išsaugojo „Schwa-
ben" su 17 taškų. Po jos eina — 2. 
„Lituanica" — 16, 3. „Lions" — 14, 

4. „Vikings" — 12, 4. Concordia — 
12, o. „Croatia" — 11, 6. „Cracovia" 
— 11 irkt. 

Nuke l ta į 8 psl . 
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JAV 
Metams $150,00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
)AV 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »M2 metų$l 20.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
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• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

ske1bimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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LR Prezidentas Valdas Adamkus 
apsilankė atstatomuose 

Lietuvos Valdovų rūmuose 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Spalio 26 d. penktadienio popietę 
pirmą kartą atstatomuose Lietuvos 
Valdovų rūmuose lankėsi Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Valdovų rūmai statomi 
vykdant 2000 m. LR Seimo priimtą 
įstatymą dėl rūmų atstatymo iki Lie
tuvos Tūkstantmečio jubiliejaus mi
nėjimo 2009 metais. Iškilmingas ati
darymas įvyks tų metų Valstybės die
ną liepos 6 d. 

Apsilankymas prasidėjo iš Kated
ros aikštės, nuo paminklo Gediminui. 
Buvo aplankyti pagrindinis Pietų 
korpusas ir iš dalies Vakarų ir Rytų 
korpusai. Dalyvavo buvęs Preziden
tas Algirdas Brazauskas, šiuo metu 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties 
klausimų komisijos pirmininkas, už
sakovas, vykdantis LR Kultūros mi
nisterijos pavedimą, Valstybinės įmo
nės „Vilniaus pilių direkcija" direkto
rius Saulius Andrašūnas, atstatymo 
darbų vadovas, tikrosios ūkinės ben
drijos „Vilniaus papėdė" direktorius 
Aloyzas Bertašius, Valdovų rūmų at
kūrimo projekto vadovas Rimas Gri
gas, mokslinis vadovas dr. Napaleo-
nas Kitkauskas, archeologinių tyri
mų vadovas, Pilių tyrimo centro 
„Lietuvos pilys" direktorius Eduar
das Kauklys, Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius Romualdas Budrys, 
muziejaus filialo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rūmai vedė
jas dr. Vydas Dolinskas, Valdovų 

rūmų paramos fondo valdybos pir
mininkas Algirdas Vapšys, valdybos 
narys Edmundas Kulikauskas, Val
dovų rūmų paramos komiteto JAV 
pirmininkė, taip pat Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė Re
gina Narušienė ir keliolika kitų 
asmenų. Lydėjo žurnalistai ir televi
zijos laidų kūrėjai. 

Buvo aplankyti trys aukštai Pie
tų korpuse, o trečio aukšto salėje, 
greta būsimosios Sosto salės, Prezi
dentui ir kitiems dalyviams buvo pri
statyta archeologinių tyrimų apžval
ga, paaiškintas atkūrimo projektas, 
Rūmų išplanavimas ir lankymo marš
rutai. Apsilankymo metu Prezidentas 
Adamkus domėjosi, pateikė klausi
mų. Jam rūsių zonoje parodytas au
tentiškų mūrų restauravimas, būsi
mas jų eksponavimas bei Rūmų pa
talpų išplanavimas. Paaiškintas Sos
to salės vietos parinkimas, aptartas 
būsimo bokšto aukštis ir kiti klausi
mai. 

Po apsilankymo Prezidentas 
Adamkus atsakė į žiniasklaidos klau
simus. Jis sakė, kad abejonėms dėl 
Rūmų atstatymo laikas praėjo ir rei
kia dėti pastangas, kad Valdovų rū
mai būtų kuo išmintingiau panaudoti 
mūsų visuomenėje. Buvęs Preziden
tas Algirdas Brazauskas, užklaustas 
apie Valdovų rūmų kaštus, teigė, kad 
tai investicijos į nacionalinį objektą, 
tai mūsų visuomenės turtas. 

PLB informacija 

Lietuvos Valdovų rūmuose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Trys požiūriai į 
Guggenheim muziejų 

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

www.draugas.org 

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS 

Visuomenėje vėl užvirė aistros, 
ar reikia įsileisti Guggenheim mu
ziejų į šventąją Lietuvos žemę? Kar
tais žmonėms sudaromas neteisingas 
įspūdis, lyg tai kažkokia svetima, 
brutali jėga, besiveržianti patrauklio
joje Lietuvoje pasistatyti savo mu
ziejų. Ir tik keli „patriotiškai" nusi
teikę savivaldybės mąstytojai dar gali 
šią kultūrinę okupaciją sustabdyti. 

Dažnai nė nepagalvojama, kad 
niekas čia per daug nesiveržia, o 
tokio lygio muziejų Lietuvon visų 
pirma reikia kaip nors prisivilioti. Ir 
sudaryti patrauklią aplinką projektui 
įgyvendinti. Pateikiame kelis požiū
rius į susidariusią problemą. 

I požiūris 

J o n a s Mekas: Jeigu Guggen
heim projektas pasidarys realybe, aš 
manau, kad Lietuvai tai bus labai 
didelis pasiekimas. Numatomos dvi 
funkcijos, kurias šitas muziejus-eent-
ras turės: Lietuva pamatys daugiau, 
kas dedasi pasauliniuos menuos. Ar
ba dėjosi... Ir iš kitos pusės - per tą 
centrą, per Guggenheim ir Lietuvos 
menininkai bus pristatyti pasauliui. 

Dabar jei kokioj galerijoj ar mu
ziejuj dabartiniai Lietuvos meninin
kai, skulptoriai ir rodomi, tai Vakarai 
važiuos čia pažiūrėt nebent Čiurlio
nio. Bet neis pažiūrėt kitų, nes jiems 
tai nelabai svarbu. Bet jeigu bus Gug
genheim muziejus, tai jie eis ir matys. 

Lietuvos menininkams atsidarys 
langas į pasaulį per šį Guggenheim 
muziejų. Galvoti, kad tai klaida, yra 
tiesiog absurdas. Kažkoks žurnalis
tas priėjo prie manęs Turino mugėj ir 
sako: 

Ką tu manai, ar mums, Lietuvai, 
reikia dalyvaut šitokioj mugėj? Čia 
toli, Italija, kodėl mes... 

Ir jis, matyt, atstovavo kažko
kius žmones Lietuvoj, kurie irgi gal
voja, kad nereikia dalyvaut pasauli
nėse ar Europos knygų mugėse. Vis 
norim sėdėt sau kaimely, mums ne
reikia tų kitų, mes geriausi, mes gra
žiausi, mūsų menas, mes geri, mes 
dideli, o čia, kam mums reikia tų 
visokių. 

Jeigu jie nemato šitų dalykų 
prasmės, tai kuo greičiau jie išmirs, 
tuo geriau bus Lietuvai. Ačiū tau, 
mirtie. Išpjauk su dalgiu visus akade
mikus, visus, taip primityviai (ne kai
mietiškai, nes ir aš esu iš kaimelio), 
taip kaimelietiškai galvojančius, žmo
nes. Miesčioniškai galvojančius. 

Bet tikėkimės, kad projektas pa
siseks. Jei nesutrukdys viena lietuvių 
miesčionių silpnybė... O gal ne silpny
bė, bet tvirtybė - jie labai tvirti, jie 
turi ginklą - pagalį. Jeigu kas nors 
naujo vyksta, pirmiausia randamas 
pagalys, kurį galima įkišti ir sustab
dyt ratą, riedantį į priekį. Jei yra kas 
nors naujo, dar ir gležno, tą labai 
lengva užmušt - kam mums reikia 
tos knygų mugės? Mes gražūs, lai
mingi, geri, nieko mums naujo ne
reikia. Visa tai reikia sustabdyt, kol 
dar projektas gležnas ir trapus, kol jis 
tik gimsta. Taip, kaip šitas Guggen
heim centras — jau pats laikas kišt 
pagalį į ratus ir sustabdyt, kad mes 
galėtumėm toliau gyvent savo.... Ne

žinau, kaip pasakyt, savo kvailume... 
Gal savo laimėje, kuri labai skysta 
kartais. 

II požiūris 

Vilniaus v icemeras Algirdas 
Paleckis: „Pati Guggenheim muzie
jaus koncepcija pasaulyje vertinama 
labai prieštaringai. Tai naujosios me
no politikos, kuri labai glaudžiai sie
jasi su įvairiomis finansinėmis gru
puotėmis, išraiška. Pats Guggenheim 
sparčiai plečiasi trečiojo pasaulio ša
lyse - sudaromos sutartys, kurios su
painioja miestą, užkrauna nemažą 
mokestį ir įpareigojimą iš Guggen
heim kolekcijų kasmet pirkti ekspozi
cijas", - aiškino A. Paleckis. 

Pasak jo, tai naudinga pačiam 
Guggenheim ir jo imperijai, glaudžiai 
susijusiai su New York finansine bir
ža ir net įvairiomis machinacijomis. 
Tokia politika mūsų kultūrai, pasak 
Paleckio, mažai ką duotų. 

Jis pritarė aktoriaus Regimanto 
Adomaičio minčiai, kad visa mūsų 
kultūra be gailesčio naikinama, o jos 
pakeisti neturime kuo. Pasak jo, kul
tūrą valdo Hollysvood. A. Paleckis 
pridūrė, kad Jono Meko vizualiųjų 
menų centras turi būti atidarytas -
jis gali veikti Nacionalinėje galerijoje. 
A. Paleckiui pritarė sostinės meras 
Juozas Imbrasas. 

III pož iūr i s : Vox populi 

Žiovulys: Kažkas teisingai pa
stebėjo: „Kam jums, lietuviai, valsty
bė, jūs nesugebėsite". Kaunas arenos 
nepasistato, Vilnius dėl kažkokio mu
ziejaus susiriejo. Turi susirinkti se
noliai (miesto tarybos) ir nuspręsti. 
Kam laužomos ietys? 

Petras: Nejaugi Ispanija yra tre
čia šalis? Toks muziejus yra Ispanijos 
Bilbao mieste, kuris pastaruoju metu 
pritraukia tūkstančius turistų. Tai 
dar kartą įrodo, kad klerku tapęs Pa
leckis liko klerku su savo mąstymu. 
Geriau nieko nedaryti, tai ir išsilaiky
si soste iki kadencijos pabaigos. Pri
siminkime jo pareiškimus apie taborą 
ir kitus jo perliukus. Labai gaila, kad 
2009 metai ne už kalnų ir kokią kul
tūrą mes parodysime Europai? 

Tikras versl ininkas: Tai didelė 
galimybė Vilniui. Jei nepadarysim 
dabar, vėliau niekada nepadarysim. 

Gintas: Paskaičius tokius straip
snius, taip ir užsinori l ibdukams 
kokia „tapke" užvažiuot.... Gugen-
haimas-Ermitažas - nereali galimy
bė. Turėti tarptautinio lygio muziejų 
Vilniuje? Kokiai Rygai, Talinui a r net 
Varšuvai pasvajot apie tokį dalyką? 
Tokie dalykai nerealius pelnus atne
ša miestams. Net nėra žodžių rašyt... 
Čia buvo didžiausias Paleckio nusi
šnekėjimas ever. 

Glory: Kokie čia dar ggu-gu-gen-
heimai! Reikia statyti kaimiečių-arto-
jų muziejų ir eksponuoti vyžas ir 
plūgo rankenas, o prie įėjimo pasta
tyti Paleckio ir Imbraso vaškines 
skulptūras. 

Blitz: Šis muziejus būtų buvęs 
vienas kiečiausių archi tektūros ir 
meno paminklų visoje Europoje. Ne 
Lietuvai, deja, toks projektas, čia kai
miečiams aktualiau lašiniai ir vodka. 

http://www.draugas.org
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LIETUVIŲ FONDAS ATŠVENTĖ 
SAVO 45-METĮ 

įžangos žodį LF pokylyje tarė LF tarybos pirmininkas A. Tamulis. Kairėje: 
kun. V. Aušra, dešinėje: A. Sidaugienė. 

LF tarybos Garbės pirmininkas d r 
Razma. 

LF valdybos pirmininkas R. Astraus
kai. 

Š
iųmetinio Lietuvių fondo pokylio laukė ne vienas JAV gyvenantis lie
tuvis. Dėl kelių priežasčių. Pirmoji — šiais metais Fondas švenčia 
45-erių metų sukaktį. Pasaulio lietuvių centre surengto pokylio metu 

keletą žodžių taręs LF tarybos Garbės pirmininkas dr. Antanas Razma 
prisiminė nelengvus ir iš pradžių nemažai kritikos iš lietuvių visuomenės 
išeivijoje sulaukusius pirmuosius Fondo žingsnius. Vis dėlto, — pasidžiaugė 
jis, — prieš 45 metus mano ir mano pradininkų pasėta sėkla išaugo į stambų 
lietuvybės darbus remiantį medi. Jam antrino LF tarybos ir valdybos 
pirmininkai Arvydas Tamulis ir Ramūnas Astrauskas. „Mes galime gėrėtis 
klestinčiomis lietuviškomis mokyklomis, gausiomis šokių ir dainų šventėmis, 
Įvairiais kultūriniais renginiais, lietuviškų knygų kultūriniu įnašu, parama 
jauniems stipendininkams" — taip apie 45-erių metų Fondo įnašą lietuvių 
gyvenime ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje kalbėjo Astraukas. Per šiuos 
45-erius gyvavimo metus Fondas įvairiems lietuvybės reikalams paskyrė 14,5 
milijonus dolerių. 

Antroji priežastis, lapkričio 3 d. į PLC sutraukusi gausų lietuvių skaičių, 
buvo meninė vakaro dalis, kuri subūrė net keletą įvairaus žanro atlikėjus bei 
grupes. Renginį atidariusi ir vedusi aktorė Audrė Budrytė po poros per
skaitytų eilėraščių į sceną pakvietė specialiai šiam vakarui teatro sambūrio 
„Žaltvykslė" (vadovė Ilona Čiapaitė) ir meno ansamblio „Dainava" (vadovas 
Darius Polikaitis) sukurtą spektaklį-koncertą pagal Antono Čechovo pjesę 
„Jubiliejus". 

Fondo pokylį vainikavo tradicinis stipendijų įteikimas Amerikos aukšto
siose mokyklose studijuojantiems studentams. Stipendijas įteikė LF tarybos 
pirmininkas A. Tamulis, LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas Algirdas 
Saulis, LF Stipendijų pakomitečio pirmininkas Tadas Kulbis. Visų studentų 
vardu padėkos žodį tarė finansus University of Illinois at Chicago studijuo
janti Inga Jonaitytė. 

LF nesirengia sustoti. Pasveikinimo žodį taręs LF Garbės komiteto 
pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis užsiminė, jog iki 50-mečio tikimasi 
sukaupti dar 5 milijonus dolerių. Ar tai pavyks, priklausys ne tik nuo Fondo 
veiklumo bei pasirinktų kelių užsibrėžtam tikslui pasiekti. Fondo, o kartu ir 
lietuvių išeivijos, sėkmė priklausys ir nuo mūsų visų dalyvavimo ir įsitrauki
mo į Fondo veiklą. O kad vilčių yra, sako ir tai, jog 45-mečiui skirtoje pro
gramėlėje Fondą pasveikino jau ketvirtosios kartos LF narė Kristina Vida 
Stončiūtė. 

„Draugo" informacija 

Meninę vakaro programa, vedė ak
torė A. Budrytė. 

Meno ansamblio „Dainava' 
vas D. Polikaitis. 

vado- LF meninės dalies žiūrovai (iš kairės); LR gen. konsulas A. Daunoravičius. L. 
Daunoravičienė. A. KJeizienė. V. Kleiza. A. Razmiene ir dr. A. Razma 

Šiųmetiniai LF stipendininkai. Kairėje stovi: LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas A. 
tarybos pirm. A. Tamulis. 

Saulis. LF Stipendijų pakomitečio pirm T. Kulbis. dešinėje - LF 
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Koncerto rnetu ..Dainava ' at; i*o ;r V. Kernagį 
dalyvauti LF renginiuose, dainą. 

negalėjusio šiais metais 

Koks jubil iejus be šokiu? Nuotraukoje ..Žaltvyksles" aktor ia 

chicagojuvilnius 
Contemporary 
VVorid Expressions 
Irom Vilnius to Chicago 

N. Ausrienė: Pats procesas 
bus smagus išbandymas 

Akimirka iš LF jubil iejui suvaidinto spektaklio pagal A. Čechovo pjesę „Ju
biliejus". Priekyje - L. Umbrasas, už jo - Robertas Kuzmarskis. 

Jono Kuprio nuotraukos 

DALIA CIDZ1KA1TE 

Lapkričio 17 d. 6:30 vai. v. Inter
national House at the University of 
Chicago įvyks vakaras „Lietuviško
sios ekspresijos: nuo Vilniaus iki Či
kagos" 

Lietuvos Respublikos konsulato 
Čikagoje rengiamas vakaras susidės 
iš dviejų dalių: muzikinės ir meno. 
Pastarąja rūpinasi menininkė Nora 
Ausrienė, kuri sutiko trumpai pa
pasakoti apie būsimą vakarą. Anot 
Aušrienės, vakaro tema „Lietuviš
kosios ekspresijos: nuo Vilniaus iki 
Čikagos" (Lithuanian Expressions: 
from Vilnius to Chicago) nebūtinai 
apibrėžia menininkų ryšį tarp Vil
niaus ir Čikagos — tai daugiau 
renginyje dalyvaujančių menininkų 
ryšys su dviem šalimis. 

Parodoje dalyvaus penki 
dailininkai 

Vidas Zimkus, kuriantis mišria 
technika, savo kūryboje naudoja 
įvairias natūralias medžiagas: medi, 
odą, metalą, molį. „Jo darbai pasižy
mi nepaprastai kruopščiu išbaigimu, 
suliejant skirtingas tekstūras, mate
rijas į vieną visumą, — teigia Aus
rienė. — Vido darbai abstraktūs, sa
vaip ornamentiški, netikėtai nustebi
nantys realistiškomis veidų, rankų, 
figūrų detalėmis." 

Vakaro meno dalies organiza
torės nuomone, keramiko Alvydo Pa-
karklio darbai pilni stiprios, ryškios 
formos. „Galėčiau net pasakyti, kad 
jis nebijo molio. Kūriniai yra labai 
organiški, gali pastebėti natūralias 
molio faktūras, pačią darbo eigą." Vis 
dėlto šio keramiko puodai nėra vien 
tik smagūs pasižiūrėti ar funkciona
liai panaudoti, visur yra užslėpta 
mintis — jie konceptualus, — įsitiki
nusi Ausrienė. Ar tai būtų piešinys, 
ar užrašyta mintis, ar pats darbų 
sukomponavimas parodinėje erdvėje 
— kiekvienas iš jų turi savą istoriją ir 
mintį. 

Antrojoje vakaro „Lietuviškosios 
ekspresijos: nuo Vilniaus iki Čikagos" 
dalyje-parodoje dalyvaus ir vienin
telis, ne Čikagoje gyvenantis lietuvis 
menininkas, juvelyras Alius Sep-
kus. Tačiau čikagiškiams jis nėra 
nežinomas, kadangi vienoje galerijo-
je-parduotuvėje Čikagoje yra parduo
dami Sepkaus darbai, jis taip pat kas
met dalyvauja „Sofa" — kasmetinėje 
galerijų parodoje-mugėje Navy Pier, 
Čikagoje. 

Anot Aušrienės, Sepkus kuria 
unikalius juvelyrinius dirbinius, ku
rie ne tik gražiai funkcionalūs, bet 
kiekvienas jų — savitas meno kū
rinys. Nepaisant, kad kiekvieno juve
lyrinio dirbinio atlikimui yra naudo
jami mikroskopai, kūrinio visuma, 
išorinis jo vaizdinys yra be galo mo
numentalūs. „Šepkui pavyksta ap
jungti priešingybes, jo darbuose gali 
įžvelgti viduramžiškos ornamentikos 
sąskambius ir tuo pačiu jie yra šiuo-

Alvydo Pakarklio keramika, aukštas 
degimas. 

Vido Zimkaus darbo fragmentas iš 
„Svetimi arba kiekvienam savo" 
(mišri technika). 
laikinės dvasios — funkcionalūs ir 
jaukūs prisiliesti, — jau ir ameri
kiečiams gerai žinomo lietuvio juvely
ro darbus apbūdino Ausrienė. 

Nebus pamiršt i ir fotografijos 
gerbėjai. Šiam dailės žanrui atsto
vaus Algis Žukas. „Algis, apibūdin
damas savo atvaizdus, sako, kad jais 
norėtų labiau sužadinti žmogaus 
emocijas, o ne atskleisti giliai paslėp
tas mintis ar užuominas" — sakė 
Ausrienė. Jos nuomone, Žuko atvaiz
dai mažai detalizuoti, tarsi tam, kad 
linijos ir formos grožis nepasiklystų 
nereikalingose smulkmenose. Moters 
kūno linijos ne tik tikroviškai gra
žios, bet tomis pačiomis linijomis 
šviesų, šešėlių žaisme sukuriama 
estetiška kompozicija — vientisas 
paveikslas. 

Penktoji menininė, vienintelė 
moteris, bus pati Nora Ausrienė. 
„Aš rodysiu savo kurtus porceliano 
dirbinius, kuriuos kuriu nenaudo
dama žiedžiamo rato, lipdau ranko
mis. Taip galiu išgauti norimą por
celiano trapumą ir lengvumą, taip 
pat norimas netaisyklingas formas, 
— apie savo kūrybą kalbėjo meninin
kė. Kadangi jai patinka balta, na
tūrali, išdegta porceliano šukė, ji 
renkasi labai neutralias, balsvas, 
vandens ir smėlio atspalvių glazūras, 
kad lipdoma porceliano masė ir 
glazūra susilietų viename. Tokį Auš
rienės pasirinkimą sąlygoja vientisos, 
paprastos ir nesudėtingos linijos ir 
formos nuojauta. 

Vakaras truks vos kel ias 
valandas 

Šie menininkai buvo pasirinkti 
neatsitiktinai. Kadangi vieta, kurioje 
vyks paroda yra nepritaikyta tokiems 
renginiams, šios salės erdvėje reikėjo 
sukurti kitą — Nukelta \ 9 psl. 
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Seimūnai neįveikė prezidento veto 

Lietuvius medikus vienija profesija ir patriotiškumas. 

Didžiosios Britanijos lietuviai 
gydytojai buriasi į asociaciją 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) — 
Didžiojoje Britanijoje dirbantys lietu
viai gydytojai ketina formalizuoti sa
vo bendravimą ir susiburti į asociaci
j a 

Kaip pasakojo vienas asociacijos 
steigimo iniciatorių, Jungtinėje Ka
ralystėje dirbantis gydytojas Tadas 
Kananavičius, tokios organizacijos 
poreikį lemia didėjantis šalyje dir
bančių- medikų iš Lietuvos skaičius 
bei būtinybė palaikyti tarpusavio ry
šius. 

„Aš pradėjau dirbti Jungtinėje 
Karalystėje 2004 metų vasarą, buvau 
vienas iš pirmųjų medikų, atvykusių 
iš Lietuvos po šalies įstojimo į Euro
pos Sąjungą. Mūsų buvo nedaug, su 
laiku vis daugėjo, prasidėjo neforma
lūs susitikimai, galiausiai išsirutulio
jo mintis sukurti neformalų bendra
vimo forumą. Pernai vieno susitiki
mo metu kilo mintis mūsų organiza
ciją formalizuoti", — sakė T. Kana
navičius. 

Anot mediko, steigiama asociaci
ja palaikytų ryšius ne tik su Didžio
joje Britanijoje dirbančiais lietuvių 
gydytojais, bet ir visa lietuvių ben
druomene. 

„Jungtinėje Karalystėje yra ne
mažai lietuvių su įvairiu išsilavinimu 
ir anglų kalbos žiniomis. Bendrau
dami su lietuvių bendruomene galė

tumėm atvykstantiems teikti infor
maciją apie sveikatos priežiūrą, jų 
teises ir galimybes gauti sveikatos 
paslaugas", — teigė T. Kananavičius. 

Pasak gydytojo, asociacija galėtų 
prisidėti prie sveikatos apsaugos 
problemų sprendimo Lietuvoje. 

„Dirbdami Jungtinėje Karalys
tėje, mes pamatėme, kaip sveikatos 
apsaugos sistema organizuota kitoje 
šalyje. Pamatė kitokią organizaciją, 
turinčias gilesnes šaknis nei Lietu-
voje. Sia patirtimi galėtumėm pasida
linti. Be to, galėtumėm bendradar
biauti, rengti bendras konferencijas 
su Lietuvoje dirbančiais specialis
tais", — kalbėjo T. Kananavičius. 

Prieš mėnesį Birmingham 
mieste įvyko paruošiamasis asociaci
jos steigimo susitikimas, sudaryta 
iniciatyvinė grupė. Tikimasi, jog kitų 
metų pradžioje įvyks ir steigiamasis 
susirinkimas. Įkurta asociacija turė
tų suvienyti apie 40 Jungtinėje Kara
lystėje dirbančių lietuvių medikų. 

Su kuriamos asociacijos tikslais 
jos kūrėjai supažindins ir sausio 19 
dieną Lietuvos ambasadoje Londone 
rengiamame susitikime — priėmime 
bei apvalaus stalo diskusijoje „Lietu
vių gydytojų, dirbančių Jungtinėje 
Karalystėje patirtis, interesai ir są
veika su Tėvyne". 

Kova dėl vamzdžio 
Baltijos dugnu tiesiamo du

jotiekio „Nord Stream" projekto vyk
dytojai šiomis dienomis susilaukė 
naujų priešininkų ir sąjungininkų, 
rašo dienraštis „The International 
Herald Tribūne". 

Antradienį Švedijos oficialieji as
menys pranešė, kad „Nord Stream" 
statybos iniciatoriams buvo išsiųstas 
prašymas pasirinkti kitą dujotiekio 
maršrutą, kad nebūtų padaryta žalos 
aplinkai. Šis prašymas, apie kurį iš 
anksto buvo pranešta per praėjusią 
savaitę Osle vykusį penkių kitų vals
tybių, kurias tiesiogiai palies dujo
tiekio statyba - Danijos, Estijos, Suo
mijos, Vokietijos ir Rusijos - atstovų 
susitikimą, tapo nauju smūgiu „Nord 
Stream" susivienijimui, jau ir taip 
gaištančiam laiką dėl vis nesuteikia
mų statybos leidimų. 

Praėjusią savaitę Europos Parla
mentas paragino Europos Sąjungos 
valstybių vyriausybes ir ES Komisiją 
nepritarti naujoms stambioms inves
ticijoms į infrastruktūros projektus, 
kol nebus gautas kompleksinių povei
kio aplinkai tyrimų išvados. 

Naujasis Lenkijos, kuri statomo 

dujotiekio atžvilgiu užima ypač griež
tą poziciją, premjeras Donald Tusk 
pareiškė norintis, kad 6 milijardų eu-
rų vertės projekto įgyvendinimas bū
tų visiškai sustabdytas. Lenkija kalti
na Vokietiją ir Rusiją keliant pavojų 
Lenkijos ir Baltijos šalių saugumui ir 
pažeidžiant šių valstybių nacionali
nius interesus. 

Tačiau Maskvoje Vladimir Putin, 
kuris kartu su buvusiu Vokietijos 
kancleriu Gerhard Schroder nuo pat 
pradžių rėmė šio projekto idėją, su
darė sutartį su Nyderlandų dujų inf
rastruktūros bendrove „Gasunie". 
„Gasunie" kartu su Rusijos dujų mo
nopolininke „Gazprom" ir Vokietijos 
bendrovėmis „YVintershall" bei „E. 
ON Ruhrgas" tapo ketvirtuoju „Nord 
Stream" projekto partneriu. 

Sutinkamai su sutarties, kurią 
Putin pasirašė su Nyderlandų minis
tru pirmininku Jan Peter Balkenen-
de, sąlygomis „Gasunie" atiteks 9 
proc. „Nord Stream" akcijų, o abi Vo
kietijos bendrovės sumažins savą ak
cijų dalį iki 20 proc. „Gazprom" iš
laikys 51 proc. akcijų paketą. 

Balsas.lt 

Atkel ta iš 1 psl. 
dekretą, kuriuo jis grąžino Liustra-
cijos įstatymą pakartotinai svarstyti, 
vadino nekonstituciniu, nes esą šalies 
vadovas negali kištis į Seimo proce
dūras, be to, turėjo pateikti kokius 
nors įstatymo pakeitimo siūlymus. 

Tačiau, remiantis Konstitucinio 
Teismo išaiškinimu, prezidentas ne
privalo teikti savo siūlymų. 

„Prezidentas gali teikti siūly
mus, gali neteikti. Jei įstatymas bus 
grąžintas į svarstymo stadiją, tai pre
zidentas pateiks savo siūlymus", — 
posėdyje sakė L. Bielinis. 

Praėjusį penktadienį prezidentas 
V Adamkus nepasirašė Seimo priim
to naujo vadinamojo Liustracijos įsta
tymo, nes, jo vertinimu, įstatymo pri
ėmimo procedūra ir turinys pažeidžia 
Konstituciją. 

v 

Šalies vadovas išsakė poziciją, 
kad priimant naują Liustracijos įsta
tymą nesilaikyta Seimo Statuto — 
nebuvo gauta Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos įvertinimo. Tokiu bū
du esą buvo pažeista Konstitucijoje 
įtvirtinto įstatymų leidybos proceso 
stadijų seka. 

Valstybės vadovas taip pat skep
tiškai įvertino ir įstatymo turinį — 
esą siekiant istorinio teisingumo ima
masi tik fragmentiškų priemonių. Jo 
vertinimu, jam pasirašyti pateiktas 
įstatymas iš esmės nesureguliuoja 

liustracijos proceso. 
Šalies vadovas paragino parla

mentarus kritiškai įvertinti j au įvy
kusį liustracijos procesą: siekti politi
nio sutarimo dėl jo tolesnės eigos, nu
statyti aiškias taisykles ir apibrėžtus 
terminus. 

Naujasis liustracijos procedūras 
nustatantis įstatymas, kuris apibrė
žia ir KGB rezervo karininko sąvoką, 
priimtas spalio 11-ąją. Įs tatymas nu
rodo, jog rezervininkai ka r tu su kad
riniais sovietų specialiųjų tarnybų 
darbuotojais bei slaptaisiais bendra
darbiais tur i būti į traukti į specialią 
įskaitą. 

Jame nustatoma, kad rezervo ka
rininkas yra asmuo, į t rauktas į buvu
sios Sovietų Sąjungos specialiųjų tar
nybų rezervą, kuris buvo KGB mobi
lizacinė dalis, skirta karo grėsmės, jo 
pradžios, stichinių nelaimių ar ma
sinių riaušių metu, taip pat karo 
atvejais. 

Įsigaliojus įstatymui, šį apibrėži
mą atitinkantys asmenys turėjo būt i 
įrašyti į buvusių sovietų specialiųjų 
tarnybų darbuotojų, slaptųjų bendra
darbių bei rezervo karininkų įskaitą. 
Įskaitos sąraše atsidūręs asmuo būtų 
buvęs paviešintas, jei norėtų tapti 
Seimo nariu, prezidentu, europarla-
mentaru, teisėju, prokuroru ar eiti 
kitas nacionaliniam valstybės saugu
mui , jaut r ias" pareigas. 

Policininkas sukėlė tragišką avariją 
Atkelta iš 1 psl. 

Policijos departamentas ketvirta
dienį išplatino pareiškimą, kuriuo 
viešai atsiprašo visuomenės ir Skuo
do rajone avarijoje žuvusių vaikų 
šeimų dėl policininko sukeltos tragiš
kos avarijos. 

Tragedija sukrėtė ne tik vi
suomenę, bet ir aukščiausius šalies 
vadovus. 

Prezidentas Valdas Adamkus pa
kvietė pasiaiškinti policijos generali
nį komisarą Vytautą Grigaravičių ir 
vidaus reikalų ministrą Raimondą 
Šukį dėl Skuodo rajone policininko 
padarytos avarijos, nusinešusios trijų 
vaikų gyvybes. 

G. Kirkilas taip pat paprašė so
cialinės apsaugos ir darbo ministrės 
Vilijos Blinkevičiūtės, kad jos vado
vaujamos ministerijos atstovai susi
tiktų su žuvusiųjų šeimų nariais. 

Ketvirtadienį ryte į Skuodą išvy
ko Policijos departamento darbuotojų 
grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti vi
sas tragedijos aplinkybes ir priežas
tis. Policijos departamentas taip pat 
perima Skuodo rajono policijos ko
misariate pradėtą tarnybinį patikri
nimą. 

Jo metu bus tiriamos ir tikslina
mos visos įvykio aplinkybės, eismo 
įvykio kaltininkų veiksmai iki tra
gedijos, Skuodo rajono patrulių 
veiksmai. 

Policijos departamento praneši
me taip pat sakoma, kad bus spren
džiama ir dėl vadovų atsakomybės, ir 
tuo pačiu užtikrinama, kad parei
gūnų veiksmai bus vertinami princi
pingai. 

Vidaus reikalų ministras R. Šu
kys pareikalavo policijos generalinio 
komisaro Vytauto Grigaravičiaus as
meninės atsakomybės už trijų vaikų 
gyvybes nusinešusią avariją. 

Premjeras G. Kirkilas laikinai 
policijos generalinio komisaro parei
gas einančiam Vytautui Navickui pa
vedė detaliai ir kuo greičiau išsiaiš
kinti avarijos Skuode aplinkybes ir 
pateikti surinktą medžiagą atitin-

Policininkas įsirėžė į vaikų būrį. 

karnoms institucijoms. 
Premjeras mano, kad avarijos 

kaltininkai tur i būti griežtai nu
bausti. 

Skuodo rajone, Aleksandrijos 
kaime, trečiadienį po pietų Eismo 
priežiūros skyriaus patrulio 27 metų 
S. Pauliko sukelta avarija nusinešė 
trijų vaikų gyvybes. 

Spėjama, kad pareigūno vairuo
jamas automobilis „BMW 524" įsi
rėžė į iš mokyklos einančių vaikų bū
relį. Du 10-mečiai Aleksandrijos pa
grindinės mokyklos ketvirtokai mirė 
avarijos vietoje. Dar vienas 10-metis 
su sunkiais sužalojimais pateko į gy
dymo įstaigą, tačiau medikams jo gy
vybės išgelbėti nepavyko. 

Avarijos kaltininkas iš avarijos 
vietos pabėgo, jį ketvirtadienio rytą į 
policiją atlydėjo tame pat komisaria
te policininku dirbantis vyresnysis 
brolis. 

S. Paulikas dabar laikomas už
darytas laikino sulaikymo kameroje, 
jam rengiami kaltinimai. Policinin
kas tikina, kad visą laiką po avarijos 
vaikštinėjo po kaimus. 

Į areštinę trečiadienio vakarą 
buvo uždarytas kar tu su S. Pauliku 
važiavęs jo kolega ir porininkas bei 
civilis asmuo, kuris, kaip manoma, 
tragišką avariją sukėlusį pareigūną 
išvežė iš įvykio vietos. 

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

Sarkozy: Prancūzija stovės greta 
Jungtinių Valstijų 

Prezidentas George W. Bush (d) šiltai priėmė Prancūzijos vadovą Nicolas Sarkozy. 

Mount Vernon, lapkričio 8 d. 
(AFP/BNS) — Prancūzijos preziden
tas Nicolas Sarkozy, kuris stengiasi 
atversti naują transatlantinių ryšių 
puslapį, trečiadienį gyrė Jungtines 
Valstijas ir žadėjo remti JAV poziciją 
dėl Irano ir Afganistano. 

Siekdamas padaryti galą ketve
rius metus tvyrojusiai įtampai dėl 
2003 metų invazijos į Iraką, N. Sar
kozy iškilmingai pažadėjo puoselėti 
seną JAV ir Prancūzijos draugystę ir 
paremti Washington kai kuriais 
opiais klausimais. 

,,Galime turėti skirtumų, galime 
dėl kai ko nesutarti, galime net gin
čytis kaip daugelyje šeimų", — sakė 
N. Sarkozy JAV Kongresui, į kurio 
abejus rūmus užsienio svečiai krei
piasi labai retai. 

„Tačiau kai užklumpa sunku
mai, kai užklumpa išmėginimai, sto
jama už draugus, stojama petys į petį 
su jais, jie remiami ir jiems pade
dama", — sakė Prancūzijos preziden
tas. 

Jau praėjo laikai, kai „prancūziš
kos bulvytės" buvo išbrauktos iš 
Kongreso meniu kaip nepatriotiškas 
dalykas. Trečiadienį JAV įstatymų 
leidėjai atsistoję tr is minutes plojo, 
kai N. Sarkozy įėjo į posėdžių salę. 

Nuolat paminėdamas JAV vaid
menį per Antrąjį pasaulinį karą, nau
jasis Prancūzijos vadovas žadėjo, kad 
prancūzai niekada nepamirš savo 
skolos amerikiečiams. 

„Prancūzija niekada nepamirš 
tos jūsų vaikų aukos, — sakė jis. — 
Mano kartos vyrai ir moterys girdėjo 
tėvus kalbant apie tai, kaip Amerika 
1944-aisiais grįžo išvaduoti mūsų iš 
siaubingos tironijos, kuri norėjo mus 
pavergti. Štai kodėl mes mylime 
Ameriką". 

Jacąues Chirac, kuriam valdant 
santykiai su Amerika buvo šalti, pa
keitęs N. Sarkozy pažadėjo, kad Wa-
shington gali būti tikras dėl Prancū
zijos paramos tokiais klausimais kaip 
Iranas, Afganistanas ir Pakistanas. 

Suomija gedi žudynių aukų 
Helsinkis, lapkričio 8 d. (AFP/ 

BNS) — Suomijos vyriausybė ketvir
tadieni paskelbė gedulo diena dėl žu
dynių Tūsulos miestelio Jokelos mo
kykloje, per kurias jaunuolis, apie sa
vo ketinimus iš anksto buvo paskel
bęs interneto svetainėje „YouTube", 
nušovė septynis mokinius ir direkto
rę, o paskui nukreipė ginklą į save. 

Vėliavos ant Prezidentūros, vy
riausybės būstinės ir visų valstybinių 
bei visuomeninių pastatų buvo nu
leistos iki pusės stiebo, kaip per neei
linį vyriausybės posėdį, kuris įvyko 
kelios valandos po tragedijos, įsakė 
premjeras Mątti Vanhanen. 

Daugelis šalies gyventojų prie sa
vo namų taip pat nuleido vėliavas iki 
pusės stiebo. 

Policija pranešė, kad trečiadienį 
mokykloje šaudė 18 metų Pekka-Eric 
Auvinen, kuris nušovęs direktorę, 
penkis berniukus bei dvi mergaites ir 
sužeidęs dar maždaug 10 kitų žmonių 
šovė sau į galvą ir vėlai trečiadienį 
ligoninėje mirė. 

Jaunuolis, kuris reikšdavo para
mą radikalioms idėjoms, žudynes mo
kykloje surengė dieną, kai Rusijoje 
buvo minimos 90-osios bolševikų re

voliucijos metines. 
Liudininkai pasakojo apie chaosą 

ir paniką, kurie kilo P-E. Auvinen 
pradėjus šaudyti. 

„Išgirdome šūvius, o tada išdau
žėme langus ir iššokome lauk, — sa
kė 14-metis Franz Andersin. — Aš 
pažinojau tą vaikiną. Jis visada šyp
sojosi. Norėčiau sužinoti, kodėl jis tai 
padarė". 

Žudynės įvyko po to, kai P-E. Au
vinen minėtoje interneto svetainėje 
paskelbė vaizdajuostę pavadinimu 
„Žudynės Jokelos vidurinėje mokyk
loje 2007 11 7". 

Toje vaizdajuostėje, kuri buvo 
paskelbta ne anksčiau kaip prieš dvi 
savaites, aidint sunkiojo metalo mu
zikai rodoma mokykla ir jaunuolis 
raudoname fone, nukreipęs į kamerą 
ginklą. 

Vaizdajuostėje P-E. Auvinen sa
ko: „Esu pasirengęs kovoti ir mirti 
dėl savo reikalo. Aš, kaip gamtinės at
rankos vykdytojas, eliminuosiu visus, 
kuriuos laikysiu netinkamais, daran
čiais gėdą žmonių rasei ir gamtinės 
atrankos nesėkme. Galite klausti 
savęs, kodėl aš tai padariau ir ko 
noriu", — priduria jis. 

EUROPA 

LONDONAS 
JAV vadovai mano, kad Izraelis 

gali bombarduoti Irano branduoli
nius objektus, ketvirtadienį rašo 
Londono dienraštis „The Times". Pa
sak jo, „kariniai šaltiniai Washing-
ton" mano, kad trečiadienį preziden
to Mahmoud Ahmadinejad padarytas 
pareiškimas, kad Iranas turi 3,000 
veikiančių centrifugų uranui sodrin
ti, „gali būti paskutinis lašas ir išpro
vokuoti Izraelį smogti smūgį iš oro". 
„Pentagonas netrokšta pradėti ka
rinę akciją prieš Iraną, bet Izraelis, 
pasak oficialių asmenų, — tai visiš
kai kas kita", — rašo laikraštis. Dar 
iki M. Ahmadinejad pareiškimo Pen
tagono atstovas laikraščiui „The Ti
mes" sakė: „Izraelis gali ko nors im
tis. Pentagonas nusiteikęs kiek pa
laukti". 

RYGA 
Latvijos ministras pirmininkas 

Aigars Kalvytis mano, kad jo vado
vaujama Liaudies partija tur i 
didžiausią potencialą suformuoti ir 
kitą šalies vyriausybę. Į žurnalistų 
klausimą, ar Liaudies partija gali su
daryti kitą vyriausybę, A. Kalvytis 
trečiadienį po susitikimo su prezi
dentu atsakė: „Tai lems derybos dėl 
vyriausybės formavimo. Dabar Liau
dies partija turi didžiausią potencialą 
valdyti ir vadovauti valstybei. Taigi 
mes tai įvertinsime, bet iš esmės tai 
bus koalicijos nuomonė". „Nesis
tengsiu daryti nieko tokio, kad dar 
kartą tapčiau premjeru", — patikino 
A. Kalvytis. 

ROMA 
Siaurės Italijoje ketvirtadienį su

dužus JAV kariniam transportiniam 
sraigtasparniui, žuvo penki žmonės 
ir tiek pat buvo sužeista, pranešė 
naujienų agentūra ANSA. Sraigtas
parnis, kaip manoma ,,Blackhawk", 
sudužo netoli šiaurės rytinio Trevizo 
miesto, prie Aviano JAV karinės 
bazės. 

TBILISIS 
Nesėkmingai baigėsi kelių de

šimčių s tudentų mėginimas surengti 
ketvirtadienį Batumio universitete 
protesto akciją, praneša Gruzijos vi
suomeninė televizija. Kai studentai 
pamėgino pareikšti protestą prieš 
demonst rantų išvaikymą praėjusį 
trečiadienį Tbilisyje, į universiteto 
teritoriją buvo įvesti specialiosios pa
skirties būrio padaliniai, ir kovotojai 
guminėmis lazdomis sumušė akcijos 
dalyvius. 

J A V 

CAPE CANAVERAL 
JAV daugkar t in is erdvėlaivis 

„Discovery" sėkmingai sugrįžo į Že
mę tiksliai kaip buvo numatyta — 1 
vai. 01 min. po pietų vietos laiku jo 
ratai palietė Florida esančio Kennedy 
kosmoso tyrimų centro tūpimo taką. 
Per 15 parų nukeliauta į Tarptautinę 
kosmoso stotį (TKS), padirbėta joje ir 
grįžta į Žemę. Penki vyrai ir dvi 
moterys, t a rp jų ir italų astronautas 
Paulo Nespoli, išbuvo 11 parų TKS, 
kurioje siekta ambicingų tikslų — 
plėsta kosmoso tyrimų stotis, kuri 
yra labai svarbi amerikiečių svajonės 
įgyvendinimui — paleisti žmonių val
domą erdvėlaivį į Marsą. 

MIAMI 
Vienoje pietų Florida apygardų 

valdžia uždarė 283 mokyklas tuo me
tu, kai policija vykdė didelę operaciją 
— gaudė pabėgusį teisiamąjį, kuris 
pabėgdamas šovė į policininką, sakė 
oficialūs asmenys. „Kartu su apygar
dos šerifo įstaiga nusprendėme dėl 
atsargumo uždaryti visas apygardos 
mokyklas", — sakė mokyklų depar
tamento atstovas Andrew Feierstein. 
Pasak jo, iš viso uždarytos 283 mo
kyklos, kol policininkai nuodugniai 
krėtė teritoriją, ieškodami nuteistojo, 
kuris paspruko gabenamas į Fort 
Lauderdale teismą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Prezidentą remiant i partija 

„Vieningoji Rusija" pareiškė, kad ke
tina paskelbti Vladimir Putin „nacio
naliniu vadovu". „Vieningosios Ru
sijos" pirmininkas, Valstybės Dūmos 
vadovas Boris Gryzlov pabrėžė, kad 
2007 metų parlamento rinkimai iš 
esmės yra nacionalinis referendumas 
remti V. Putin. 

Trucking 
Smuiku, siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Esti;oi« Baltarusijoje bei Ukra ^oje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 604SS Tel. 1 703*599-9680 
Fax. I 70S-599-9682 Tel. t $00-775-7363 
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KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Kieno kalba ar tarme kalbame: tėvo ar motinos? 
Ar kada susimąstėme: kieno meksorikiečiams buvo pateiktos 

tarmės bruožų savo tartyje turime žodyno ir kalbėjimo užduotys, paaiš-
daugiau - tėvo ar motinos? Ypač jei kėjo, kad iš 27 - 20 vaikų, dalyva-
abu tėvai - skirtingų tarmių atsto
vai: vienas/a žemaitis/ė, o kitas/a 
suvalkietis/ė. Šiais laikais, kai tu
rime susiformavusią bendrinę kal
bą, daug kas pasakytų: vaikas kal
bės bendrine kalba. Tačiau ar 
likrai? 

Dar Įdomiau, mišrių tautų šei
mose. Kas nulemia vaiko kalbos 
pasirinkimą, kai tėvas kilęs iš vienos 

vusiųjų tyrime, ispanų kalba buvo 
tokia pati kaip motinos. Tai rodo, 
kad vaikai linkę pasirinkti (svars
tytina, kiek sąmoningai, kiek ne) 
motinos kalbą dažniau nei tėvo. Vie
nas iš aiškinimų, kodėl taip pasiren
kama, siejamas su motinos vaidme
niu auginant vaiką: motina pralei
džia daug daugiau laiko su vaiku 
nuo pat mažų dienų, tad vaikas 

šalies, motina iš kitos, o šeima gyve- daug dažniau ir girdi jos kalbą nei 
na dar trečioje šalyje? Tarkime, tėvo. Kita vertus, svarbus ir ap-
tėvas - vokietis, motina - japonė, o linkos vaidmuo. Je i vaikas daugiau 
šeima gyvena JAV Žinoma, vaikas laiko praleidžia su motinos tėvais, 
kalbės angliškai, tačiau dažnai jei jo gyvenamoje aplinkoje visi 
tokiose šeimose augantys vaikai be kalba ta tarme, ar kalba, tai irgi 
vyraujančios kalbos moka ir vieno iš nulems kalbos/tarmės pasirinkimą, 
tėvų kalbą. Tad kurio iš tėvų kalbą Taip pat šiuo atveju svarbus ir ta-
vaikas mokės: ar vieno, ar abiejų? patybės klausimas. Kalbėdamas vie-
Jei vieno, tad kokia didesnė tikimy- na kalba, ar tarme taip parodysi, su 
bė: kad mokės motinos ar tėvo? kuria taut ine grupe tapatiniesi: 

Nesu girdėjusi, kad kas nors meksorikiečių atveju - ar tu linkęs 
panašų tyrimą būtų atlikęs lietuvių pabrėžti savo „meksikietiškumą" ar 
šeimose, tačiau neseniai Čikagoje „puertorikietiŠkumą". Svarbi čia ne 
tokia studija, tyrusi kieno kalbą 
pasirenka vaikai, buvo atlikta mek
sorikiečių (meksikiečio/tės ir puer-
torikiečio/tės) šeimose. Čikaga - iš
siskiria iš kitų JAV miestų tuo, kad 
turi tiek nemažą puertorikiečiu, 
tiek meksikiečių bendruomenę. Tad 
mišrios šių dviejų tautų šeimos 
šiame mieste nėra retos. Nors tiek 
meksikiečiai, tiek puertorikieČiai 

tik tapatybė, bet ir tėvų kalbos 
mokėjimo lygis. Žinoma, jei, mekso
rikiečių atveju, tėvo ispanų kalbos 
žinios tvirtesnės, nei motinos, vai
kas įsisavins daugiau tėvo kalbos 
(tarmės) savybių, jei motinos - moti
nos. 

Ir pabaigai: įdomumo dėlei pak
lausiau bendradarbės, kokia tarme -
tėvo ar motinos, - jos manymu, 

kalba ispaniškai, tarp jų esama ir kalbės vaikas, jei Šių tarmės skiriasi, 
tam tikrų dialektinių skirtumų: ne Ši nesuabejojusi atsakė - motinos, 
vien žodyno, bet ir fonetinių bei gra- Nes pati vartoja tokias kalbos ypa-
matikos. Tad kai vaikas gimsta to- tybes, kurios buvo būdingos moti-
kioje šeimoje, kurios ispanų kalbos nai, bet ne tėvui. Tad užduokime ir 
ypatybių jis turi daugiau: tėvo ar sau, jei esame iš mišrių tarmių 
motinos, meksikiečių ar puerto- (kalbų) atstovų šeimų, šį klausimą: 
rikiečių? kieno kalba/tarme - motinos ar tėvo 

Iš atlikto tyrimo, kurio metu - kalbame? Ar nustebino atsakymas? 

PARDUODA 

Parduodami 36 tomai 
„Lietuvių Enciklopedijos", 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Kaina $360. 
Tel. 773-585-9500 

Parduodu vieno miegamojo 
4 5 3 ° m 2 butą prestižiniame 

Vilniaus rajone ba ig iamame 
į rengt i devyniauk i tyje. 

Smulkesnė informaci ja Čikagoje 
708-717-3738 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

'Jif 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikauienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

Experienced Malę & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed" 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

FUTBOLAS 
žaidėjai jau ruošiasi atrankos į 2008 
m. Europos čempionatą rungtynėms 
su Ukrainos futbolininkais. Jos bus 
žaidžiamos S. Dariaus ir S. Girėno 

Čikagos „Fire" profesionalų fut- stadione Kaune lapkričio 17 d. 

Atkel ta iš 2 ps l . 

„ F i r e " pa teko j to l imesnį e t a p ą 

bolo vienuolikė MLS lygos atkrenta
mosiose varžybose pasiekė antrąjį 
etapą. 

Čikagiečiai namuose įveikė tarp 
lygos komandų geriausiąjį rezultatą 

Šioms rungtynėms ruoštis pa
kviesti 26 Lietuvos futbolininkai, 
kurių dauguma žaidžia užsienio ko
mandose. 

Treniruočių stovykla prasidės 
turėjusią „D.C. United" komandą 1:0, lapkričio 13 d. Vilniuje. Į ją suvažiuos 
išvykoje sužaidė lygiomis ir pateko į lietuviai žaidėjai iš Rusijos, Lenkijos, 
Rytų konferencijos finalą. Italijos, Švedijos, Škotijos, Čekijos, 

Praėjusį sekmadienį "VVashing- Latvijos, Rumunijos ir kitų valstybių, 
ton, DC įvykusiose rungtynėse „Fire" Lietuvos rinktinės vyr. treneriu yra 
pirmavo 2:0, bet turėjo pasitenkinti Algimantas Liubinskas. Jo asistentai: 
lygiosiomis — 2:2. Su bendru dviejų Vitalijus Stankevičius ir Saulius 
susitikimų rezultatu 3:2 čikagiečiai Širmelis. 
tapo nugalėtojais. 

Dabar jų šį ketvirtadienį, lap
kričio 8 d. 6:30 vai. vak., laukia rung
tynės išvykoje su New England ekipa 
(ji pusfinalyje įveikė New York ko
mandą). 

Lietuvos fu tbol in inkai žais 
s u U k r a i n a 

Lietuvos valstybinės rinktinės 

Iša iškėjo L ie tuvos 
meda l in inka i 

Jau aiškūs Lietuvos A lygos fut
bolo pirmenybių medalių laimėtojai. 
Aukso medalius iškovojo Kauno 
„Kaunas", sidabro — Marijampolės 
„Sūduva", bronzos — Panevėžio „Ek
ranas". 

paroda pradėta ir baigta eksponuoti 
karališkuosiuose Varšuvos ir Kroku
vos miestuose. Krokuvos archeologi
jos muziejuje per nepilnus du mėne
sius (2007 m. rugsėjo-spalio mėn.) 

Su Lietuvos Valdovų rūmų paroda susipažino 
130 tūkst. lenkų lankytojų 

Ištisus metus - nuo 2006 m. lap- rūmų atkūrimo darbų intensyvumo, 
kričio 10 d. iki 2007 m. lapkričio 4 d. darbuotojų užimtumo, su parodos 
- Lietuvos valdovų rūmų istorijai, pervežimais susijusių finansinių iš-
archeologiniams tyrimams ir šios laidų bei eksponatų išvežimo iš Lie-
istorinės rezidencijos atkūrimui skir- tuvos terminų apribojimų apsispręs
ta paroda „Praeitis atverta ateičiai, ta parodą Lenkijoje rodyti tik viene-
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai rius metus. Simboliška, jog Lietuvos 
Vilniuje" buvo eksponuojama pen- didžiųjų kunigaikščių rūmams skirta 
kiuose svarbiausiuose Lenkijos ar
cheologijos muziejuose. 2007 m. lap
kričio 6 d. parodos eksponatai ir įran
ga iš Krokuvos sugrįžta į Vilnių. 

Paroda „Praeitis atverta ateičiai. 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai parodą aplankė beveik 7 tūkst . lanky-
Vilniuje" buvo parengta kaip kul- tojų. 
tūros programos „Lietuvos dienos Paroda „Praeitis atverta ateičiai. 
Lenkijoje 2006" projektas ir ekspo- Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai 
nuota Varšuvos valstybiniame arche- Vilniuje" buvo siekiama Lenkijos 
ologijos muziejuje, Vroclavo miesto kultūrinę visuomenę bei specialistus 
muziejaus Archeologijos muziejuje, supažindinti su vienu reikšmingiau-
Ščecino nacionaliniame muziejuje, sių Lietuvos tūkstantmečio progra-
Biskupino archeologijos muziejuje bei mos projektų - Lietuvos valdovų rū-
Krokuvos archeologijos muziejuje, mų tyrinėjimais ir atkūrimu. Tuo 
Valdovų rūmams skirta paroda tapo pačiu buvo kviečiama į Valdovų rūmų 
vienu svarbiausių Lietuvos kultūros atidarymą 2009 m., kai Lietuva švęs 
paveldo pristatymo Lenkijoje projek- savo tūkstantmečio jubiliejų. Parodą 
tų. Ji susilaukė didelio kultūrinės sudarė dvi dalys. Didaktinė dalis pris-
visuomenės ir specialistų susidomėji- tatė rūmų istoriją, tyrimų rezultatus, 
mo, palankių parodos turinio ir for- Taip pat buvo eksponuojami 125 au-
mos vertinimų. Per metus šią parodą tentiški radiniai. Ypatingo lankytojų 
Lenkijoje apžiūrėjo apie 130 tūkst. susidomėjimo sulaukė naujas Vil-
lankytojų. Apie parodą rašė Lenkijos niaus pilių maketas. Parodai buvo 
spauda, reportažus rengė televizija ir išleistas iliustruotas vadovas bei 
radijas, informacija buvo skleidžiama informacinis bukletas lenkų kalba, 
interneto puslapiuose. Panaši, tik mažesnių apimčių 

Valdovų rūmų parodą eksponuoti švietimo paroda, skirta Valdovų rū-
dar buvo pareiškę norą Balstogės, mams, šiuo metu keliauja po Lietu-
Lodzės, Poznanės, Liublino, Jelenia vos miestų ir miestelių kultūros pa-
Gura muziejai. Tačiau dėl Valdovų veido institucijas. Alfa.lt 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

(s> 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO — * * * • % 

4 V • —, i> 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENOER 

f 

http://Alfa.lt
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INDIJA PRIEŠ 20 MET(į 
ALEKSAS VITKUS 

!Nr.28 

Ellora urvuose nėra paveikslų, 
tik skulptūros, bet kokios jos iškal
bingos! Štai viename figūrų derinyje 
pasilenkęs Shiva stengiasi savo koja 
prispausti piktąjį Ravana ir neleisti 
jam iškelti dorąjį Kailasa virš savo 
galvos. Tuo tarpu Parvati, Shiva žmo
na, įsikabinusi į savo vyrą—dievą, 
baikščiai žiūri į nuo jų bėgančią tar
naitę. Visa skulptūra vadinama „Ra
vana purto Kailasa". 

Penkiuose urvuose statulos vaiz
duoja jain religijos dievus. Jain religi
ja, kaip ir budizmas, atsirado VI am
žiuje prieš Kr., bet ji nėra taip gerai 
žinoma. Šiandien ją praktikuoja tik 1 
proc. Indijos gyventojų. Įspūdingiau
sia yra jain religijos įkūrėjo Mahavira 
statula, vadinama Indra Sabha. Ello
ra urvuose sukurtos skulptūros yra 
geras religinės tolerancijos pavyzdys. 
Jas statant, trijų religijų pasekėjai ir 
istorikai neranda jokių duomenų, 
kad vienos religijos šalininkai būtų 
bandę naikinti kitos religijos kūri
nius. To negalima pasakyti apie įsi
brovėlius musulmonus, kurie čia yra 
padarę daug žalos, bet kas liko, vis 
tiek yra nepaprastas reginys ir gy
venimas. 

Tuo metu, kai Ajanta urvai yra 
skirti tik Buddhai, Ellora urvuose 
įvairių religijų dievų statulos viena 
prie kitos rymo taikingai. Štai vieno
je šventykloje Shiva, Hindu griovimo 
dievas, visomis savo aštuoniomis ran
komis mosikuoja ore lyg koks sraig
tasparnis, tuo tarpu kai Vishnu, žmo
gaus—liūto pavidale nagais drasko 
demono—karaliaus kūną. 

Liko tik grįžti į Aurangabad, o iš 
ten — atgal į Bombay, kur mes atsi
randame šeštadienį apie pietus. Kai 
kurie bus užsiėmę pakuodami savo 
gausius pirkinius, turime jų ir mes, 
kai kurie stambesni, pvz., du kilimu-
kai ir vienas iš medžio labai kruopš
čiai išdrožinėtas, daugiau nei pėdos 
aukštumo Indijos dramblys, jau iš
siųsti pakeliui. 

Dar iš Indi jos i s to r i jos 

Ak, bet skaitytojui dar nepapa
sakojau paskutinių šimto metų In
dijos istorijos. Kaip jau minėjau, XIX 
amžiaus viduryje Indijos subkonti
nentas buvo jau Anglijos rankose, 
nors ir su gana laisva vietine savival
da, esančia visokiausių princų ir ma
haradžų rankose. 1857 m. prieš ang

lus prasidėjo gana stambus sukilimas 
— Sepoy. Anglų kariuomenėje Indi
joje tarnavo daug vietinių, jie buvo 
vadinami Sepoy. Jiems buvo išduoti 
nauji šautuvai, kurių šoviniams rei
kėdavo nukąsti jų galvutes. Kai ka
riai sužinojo, kad tie šoviniai buvo 
ištepti kiaulių arba karvių taukais, 
jie atsisakė juos naudoti, mat hindu 
kareiviai karves laikė šventomis, o 
musulmonai tikėjo, kad kiaulės yra 
nešvarūs gyvuliai. Protestai greitai 
pavirto sukilimu. Sukilėliai užėmė 
Delhi ir pakvietė anglams tarnaujan
tį Mughal dinastijos valdovą Bahadur 
Shah II perimti Indijos valdžią. Žiau
rios kovos vyko dvejus metus, kai 
anglams pagaliau pavyko jį nu
malšinti, padedant sikh (plg. rusų ka
zokai), atvežtos iš Punjab provincijos. 

Po sukilimo anglai Indijoje įvedė 
daug politinių, socialinių ir ekono
minių pagerinimų. Nors buvo sukur
ta nemaža medvilnės ir plieno pra
monė, patobulintas žemės ūkis, jame 
ir toliau liko dirbti 95 proc. visų gy
ventojų. 

Pasitaikė keli nederlingi metai, 
sausros, ir vietiniai vertė kaltę ant 
anglų. Prie jų prisidėjo ir Anglijoje 
arba pačioje Indijoje anglų įsteigtuo
se universitetuose išlavinta naujoji 
indų inteligentija. Prasidėjo ir tauti
nis indų susipratimas ir neginkluotas 
Gandhi, Nehru. Kai ir kitų vedamas 
priešinimosi prieš anglus judėjimas, 
kuris tik po Antrojo pasaulinio karo 
pagaliau atvedė Indiją prie visiškos 
nepriklausomybės 1947 metais. 

Nepriklausomybė neatnešė Indi
jai ramybės, nes jau anglams kraštą 
dalinant į Indijos ir Pakistano valsty
bes atsirado sunkiai išsprendžiamų 
problemų. Vakarinė Gujarat provin
cija, valdoma musulmono, norėjo 
prisijungti prie Pakistano, bet ją su 
hindu gyventojų dauguma užėmė 
Indijos kariuomenė. Didžiulė Hyde-
rabad provincija, taip pat apgyventa 
daugiausia hindu, pačiame Indijos 
vidury, taip pat valdoma musulmono 
valdovo, bandė išsiderėti nepriklau
somybę. Nepavykus deryboms. 1948 
m. Indija ją prijungė sau. Panaši 
situacija buvo ir Kashmir teritori
joje, tik čia dauguma gyventojų buvo 
musulmonai, o valdovas maha
radža—hindu. Tai privedė net prie 
trijų žiaurių karų tarp Pakistano ir 
Indijos. 

Bus daug i au . 

Stuburo ir skausmo ligos J Į Širdies i r k rau jagys l ių 
l igos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOTO DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

M c H e n r y : 815-363-9595 
Eik Grove: 847-71&-1212 
www. i l l i no i spa in . com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
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, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba EetuviškaL 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL ' 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

N. Aušrienė: Pats procesas bus 
smagus išbandymas 

•*&:• * f ; # 
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••*-'*»•• 

Kailasa šventyk la - El lora u r v u o s e . 

Alvydo Pakarklio keramika. 

A t k e l t a iš 5 psl . parodinę, su 
atskiru apšvietimu, postamentais, 
molbertais. Senovinėje pokylių salėje 
turėtų atsirasti šiuolaikiška parodos 
erdvė. Tai, — parodos rengėjos 
nuomone, — ir nulėmė, kad buvo 
pasirinkti dailininkai, kuriantys trijų 
išmatavimų darbus, su maža išimtimi 
— darbų, kurie bus eksponuojami 
ant molbertų. Šia paroda Aušrienė 
bandys apjungti tiek taikomuosius, 
tiek vaizduojamuosius menus. Antra 
vertus, — sakė ji, — šiais laikais nėra 
stiprios takoskyros tarp dviejų meno 
šakų, kadangi taikomasis menas gali 
būti konceptualus, o tos pačios me
džiagos, kaip priemonė, gali būti nau
dojamos tiek vieniems, tiek ir kitiems 
darbams kurti. 

Renginys vyks tik vieną vakarą, 
vos kelias valandas. Tą pačią dieną 
bus ir eksponuojama, ir nuimama 
paroda. Dėl tokio nejprastai trumpo 

laiko ir neįprastos parodinės erdvės 
ir buvo pasirinktas nedidelis skaičius 
dailininkų. Todėl visas šis vakaras 
daugiau primena meno akciją. „Ka
dangi turiu tik eskizus, kaip ir kas 
bus sudedama, ir pats procesas bus 
smagus išbandymas." 

Muzikos ir meno renginys „Lie
tuviškosios ekspresijos: nuo Vilniaus 
iki Čikagos" įvyks Internat ional 
House at the University of Chicago 
(1414 East 59th Street, Chicago, IL 
60637; tel.: 773-753-2274; 

h t t p : / / i h o u s e . u c h i c a g o . e d u ) . 
Pradžia: 6:45 vai. v. parodos atidary
mas; 8 vai. v. — koncertas. 

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

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" fo rmuoja ; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungt is; 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts
http://ihouse.uchicago.edu
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Vizituojantis profesorius kun. dr. Kęstutis Trimakas (stovi trečias iš kairės) 
su Pastoracinės psichologijos magistrantais. Sėdi (iš k.) Rita Karčinskaitė, 
Vaida Velžienė, Kristina Ališauskienė, du klebonai - kun. Vitas Kaknevičius 
ir kun. Gintas Rumševičius. Stovi (iš k.): kun. Petras 0. Volskis, kun. Vilius Si-
korskas, kun. prof. K. Trimakas, Linas Trakimas, Nerijus Pipiras ir Kauno kli
nikų kapelionas kun. Mindaugas Pūkštys. 

Nuotrauka iš kun. dr. K. Trimako archyvo 

Apie kun. dr. K. Trimako 
viešnagę Lietuvoje 
Jis sugrįžo po 16-to apsilankymo tėvynėje 

EDVARDAS SULAITIS 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, Ci
cero (IL) lietuvių katalikų dvasios va
das, grįžo iš kasmetinės kelionės į 
Lietuvą ir vėl pradėjo vykdyti savo 
pareigas Sv. Antano parapijoje, o taip 
pat talkinti ir Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Park. 

Dvasiškis jau 16-tą kartą buvo 
nuvykęs i tėvynę dėstyti aukštosiose 
mokyklose. Šiemet kun. K. Trimakas 
dirbo tik Kaune, tuo tarpu anksčiau 
profesoriavo ir kitur; pvz., pereitais 
metais - Šiaulių bei Vilniaus pedago
giniuose universitetuose. 

Sugrįžęs namo kun. K. Trimakas 
papasakojo, kad šiemet Vytauto Di
džiojo universitete, šalia kursų baka
lauro studentams, jis dėstė Pastora
cinės psichologijos kursą magistran
tams. Šioje grupėje buvo dešimt 
asmenų, iš kurių penki - pastoracijo
je veiklūs pasauliečiai (trys moterys 
ir du vyrai) ir penki kunigai: du kle
bonai, vienas Kauno klinikų kapelio
nas, vienas ką tik Romoje liturginės 
muzikos studijas užbaigęs kunigas ir 
vienintelės Lietuvoje nuolatinės ka
talikiškos radijo laidos „Marijos radi
jas" vedėjas kun. Petras O. Volskis, 
neseniai viešėjęs ir Čikagoje. 

Kun. K. Trimakas apgailestavo, 
kad šiuo metu stojančiųjų į kunigų 
seminarijas skaičius yra sumažėjęs 
(jis tebedėsto Religijos psichologiją 
Kauno kunigų seminarijoje). Tačiau, 
anot jo, dabar Lietuvoje jaučiamas 

tam tikras religinis atgimimas, nes 
įvairiais renginiais - konferencijomis, 
sinodais, piligrinėmius kelionėmis -
jau uoliai ruošiamasi 2008 metais mi
nėti Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų sukaktį. Tikimasi, kad į tą 
minėjimą suplauks daug piligrimų ne 
vien tik iš Lietuvos. Tuo reikalu ku
nigų grupė iš Kauno arkivyskupijos 
net buvo nuvykusi į Lenkiją pasimo
kyti, kaip reikia priimti piligrimus. 

Kun. K. Trimakas yra ir spaudos 
žmogus - jis yra ne tik parašęs nema
žai knygų, bet ir buvęs „Draugo" 
dienraščio kultūrinio priedo redakto
riumi. 2007 metais keturius mėne
sius redagavęs, turėjo tą darbą nu
traukti kaip tik dėl to, kad buvo ne
tikėtai pakviestas dėstyti naujai at
kurtoje pastoracinės teologijos prog
ramoje magistrantams. 

Sugrįžęs į namus, šis dvasiškis 
spalio 21 d. laikė pamaldas dviejose 
bažnyčiose. Po pamaldų Sv. Antano 
parapijoje, Cicero, jis turėjo skubėti Į 
Marąuette Park, kur atnašavo šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje. Iškėlus kun. dr. Arvydą 
Žygą į Putnam, CT, dabar ši didžiau
sia lietuvių parapija Čikagoje liko be 
lietuviškai kalbančio kunigo. 

Kun. dr. K. Trimakas dabar turės 
į Marąuette Park važiuoti kiekvieną 
sekmadienį, nes kol kas dar nežino
ma, ar į tą parapiją bus paskirtas lie
tuvis kunigas. Lapkričio 12 d. jis ne
važiuos i Marąuette Park, tai po šv. 
Mišių galės susitikti su savo parapi
jiečiais Cicero „kavinėje". 

m 
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„MARGUČIO" RADIJO 
75-ERIŲ METŲ SUKAKTĮ 

MININT (VIII) 
PETRAS PETRUTIS 

Manyčiau, kad nebus suklysta 
pasakius, kad Antano Vanagaičio 
įsteigtame „Margutyje" nuo pat pir
mųjų veikimo dienų reiškėsi savo
tiškas „devyndarbingumas". Tačiau 
galima teigti, jog tas „devyndar
bingumas" vystėsi geriausia linkme. 

„Margučio" žurnalas ir kiek vė
liau pradėta „Margučio" radijo prog
rama (laida) iš esmės buvo vienas ir 
tas pats organas. Anais laikais, kas 
buvo parašyta žurnalo puslapiuose, 
atsispindėjo ir radijo laidose. Antanas 
Vanagaitis raštu ir žodžiu ragino 
visus vieningai veikti. Nepamirštami 
jo žodžiai: „Nereikia politiką vari
nėti, nei asmenis kolioti, bet burtis į 
vieną šeimyną ir garsintis lietuvišku
mu". Prieš daugelį metų tokie pa
sakyti žodžiai primena gerokai vėliau 
sukurtos Lietuvių Bendruomenės 
siekimus. 

„Margutis" nesitenkino žurnalo 
ir radijo laidomis. Jis puoselėjo dau
geliui neįprastus užsimojimus. „Mar
gučio" renginiai bematant išpopu
liarėjo ir sutraukdavo nebe šimtus, 
bet tūkstančius žmonių. Iš pradžių 
„Margučiui" užteko vietos parapi
jinėse ir vietos organizacijų salėse. 
Netrukus įprastos vietos (salės, sve
tainės) nebesutalpino tarytum į atlai
dus plūstančių tėvynainių. Atrodo, 
kad anuomet „Margutyje" viskas bu
vo suprantama ir pateisinama. „Mar
gučio" veikimą skatino rodomas pa
lankumas. Va, kad ir pasirodęs eilė
raštukas: 

Marguti, Marguti juokdary, 
Duok mums ką tik turi; — 
Juokas, mįsles, dainas, meną, 
Ar tai naują, ar tai seną. 

Vytautas Alantas, aprašydamas 
Antano Vanagaičio gyvenimą ir veik
lą pastebėjo: „Nuo pat lietuvių įsikū
rimo Amerikoje iki Vanagaičio atvy
kimo mūsų išeivių pobūviai bei viso
kie minėjimai nebuvo išbėgę iš para
pijinių svetainių. Atrodo, kad mūsų 
visuomenės veikėjams lyg ir trūko 
iniciatyvos ir pasitikėjimo savimi. Iš
sinuomoti parapijinę svetainę kai
nuodavo ne tiek jau daug, o tuo tarpu 
didžiųjų viešbučių salių nuomai būtų 
reikėję išmesti kur kas didesnes 
sumas pinigų. Tad organizatorius ir 
gąsdino klausimas: o jei nesusirinks 
žmonės, kas padengs išlaidas? Vana
gaičiui, be abejo, tas klausimas irgi 
buvo labai svarbus, bet jis rizikavo. 
Kita vertus, jo tautinė ambicija ne
galėjo sutikti su tuo faktu, kad lietu
vių visuomenė net ir didelių švenčių 
progomis negali išeiti iš tvankių ir 
potamsių svetainių į erdvias puošnias 
ir šviesias didmiesčio sales, kur mus 
pastebėtų ir kitataučiai. Kitaip sa
kant, Vanagaitis ištempė mūsų tau
tiečius į tarptautinę areną." 

Pirmas didesnis lietuvių pobūvis 
— „Margučio" penkerių metų sukak
tuvinis minėjimas — įvyko Stevens 
viešbučio didžiojoje pokylių salėje 
1933 m. Antanas Vanagaitis skelbėsi, 
kad tai buvo pirmutinis toks renginys 
Amerikos lietuvijoje, primindamas, 
jog Stevens viešbutis esąs vienas di
džiausių pasaulyje. Jo žodžiais: „Mes 
lietuviai galime didžiuotis užsireko
mendavę gražiai tokioje vietoje, kuri 

yra viena puošniausių ne t ik Čikago
je, bet ir visoje Amerikoje". 

Gera pradžia užtikrino ateitį. Vė
liau „Margutis" sėkmingai rengė ir 
kitus paminėjimus Stevens, Morrison 
viešbučiuose, o kitus renginius Civic 
Operos, Orches t ra Hal i ir kitose 
šioms vietoms prilygstančioms patal
pose. 

1936 m. „Sandaros" savaitraštyje 
buvo parašyta: „Be radijo programos 
siuntimo į Lietuvą, 'Margutis ' taip 
pat surengė Lietuvos nepriklausomy
bės sukakt ies minėjimą Stevens vieš
butyje, ku r suvažiavo ar t i 4,000 žmo
nių. Su t raukt i tokį būrį tautiečių nė
ra lengva, bet A. Vanagaitis tai pa
darė." 

Antanas Vanagait is. 
Nuotrauka iš knygos „Vanaga i t i s " . 

Vienas iš didesniųjų Antano Va
nagaičio, o tuo pačiu „Margučio" už
simojimų buvo lietuvių koncerto su
rengimas Pasaulio parodoje. Juozas 
Olšauskas, Antano Vanagaičio ir kitų 
margutininkų skat inamas nuvyko į 
Lietuvą parvežti gaidų simfoniniam 
orkestrui . 1934 m. rugpjūčio 19 d., 
Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje, 
Čikagoje simfoninis orkestras, diri
guojamas Eriko De Lamarter, atliko 
J. Naujalio, J. Karnavičiaus ir V Ja-
kubėno kūrinius. Tai buvo lyg lietu
vių simfoninės muzikos premjera 
JAV 

„Margut i s" aktyviai dalyvavo 
Dar iaus ir Girėno t ransat lant in io 
skrydžio organizavime, o jiems tra
giškai žuvus, paminklo pastatymui 
Marąuet te Park. „Margutis" II pa
saulinio karo metu platino karo „bo
nus" . Buvo sutelkta didelė pinigų su
ma. Vienas JAV karinis lėktuvas bu
vo pavadintas „Lituanica" vardu. 

Vėlesniais metais „Margutis" su
rengė Lietuvos Operos prisiminimų 
koncertą Orchestra Hali, Čiurlionio 
ansambl io pirmąjį koncertą Civic 
Operos rūmuose, taip pat rengė ge
gužines - pobūvius Riverview Park, 
ki^r susirinkdavo iki 10,000 žmonių. 
Antano Vanagaičio sumanymas pas
tatyt i Tautos r ū m u s ir įkurti Lie
tuvių Operą, deja, nesulaukė tinka
mo atgarsio. 

Šiemet „Margučio" radijas mini 
75-erių metų veikimo sukaktį. 

http://www.wcev14S0.com
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Pakaruoklio kilpa 
RIMVYDAS SIDRYS 

Šiuo metu Amerikos visuomenė 
labai domisi virvinės kilpos papliti
mu. Ji pakabinama viešoje vietoje 
kaip grėsmės ženklas. Daugiausiai ją 
išreklamavo Columbia University 
profesorė Madonna Constantine prie 
kurios durų ir buvo pakabinta tokia 
kilpa. Profesorė tai išaiškino kaip ra
sinės neapykantos ženklą, nukreiptą 
prieš Afrikos—amerikiečius. Galbūt 
šiuo atveju taip ir buvo, bet kaip tada 
paaiškinti, tik praėjusi mėnesį paka
bintas virvines kilpas prie Hemp-
stead, NY. Policijos skyriaus, arba Ala-
bamos armijos sandėlio Anniston, AL. 

Lietuviškos pakaruoklio virvės 
istorija siekia 150 metų, ar dar dau
giau. 1863 metų sukilimo metu vys
kupas Motiejus Valančius gaudavo iš 
karštakošių sukilimo vadų grasi
nančius laiškus, iš kurių viename 
buvo kanapinė virvė ir piešinys, vaiz
duojantis kartuves. Vyskupas Valan
čius turėjo kuriam laikui pasitraukti 
iš Varnių j Šiaulius. Nėra aišku, ar jis 
darė tai savo noru, ar rusų valdžios 
verčiamas. Antroji versija turbūt yra 
teisinga, vyskupas Šiauliuose turėjo 
gyventi rusų armijos būstinėje. 

Valančius nepritarė sukilimui. 
Dar prieš jam prasidedant, Varniuose 
kalbėdamas su naujai įšvęstais kuni
gais, jis ragino juos nesikišti į poli
tiką, sakė, kad jo širdis jaučia, kad 
lietuviai ir katalikų bažnyčia daug 
nukentės. Jis skaitė užsienio spaudą 
ir žinojo, kad sukilimas buvo beviltiš
kas, užsienio pagalba, kurios kaip 
taip vylėsi sukilėliai, buvo iliuzija. 

Valančiaus pranašystė išsipildė. 
Sukilimui sužlugus Lietuvai atėjo 
liūdni laikai. Į Lietuvą atsigrūdo Mu-
ravjov (Korikas). Buvo uždarytos vi
sos mokyklos, visos draugijos, už
drausta lietuvių kalba viešame gyve

nime ir spaudoje. Ištisi kaimai buvo 
sudeginami, į Sibirą išremta visi 
20,000 lietuvių. 

Prieš Muravjov atsistojo vysku
pas Valančius. Jis kunigams įsakė 
steigti slaptas mokyklas, kūrė lietu
višką spaudą, pats rašė visą eilę 
pamokomų knygų, pradėdamas nuo 
„Vaikų knygelės" ir baigdamas „Pa
sakojimas Antano Tretininko". Kny
gas jis spausdindavo ir gabendavo iš 
Prūsų. . 

Vyskupas 
Motiejus Valančius 

Mirties valandoje jis pranašiškai 
parašė tikintiesiems laišką, kuriame 
buvo žodžiai: „Jūs sulauksite gady
nės, kurioje praslinks persekiojimai 
ir giedosite bažnyčiose žemaitiškas ir 
lietuviškas giesmes." 

Motiejaus Valančiaus darbą 
perėmė jo pasekėjai, išaušo „Aušra" 
ir Nepriklausomybė. 

Toks buvo vyskupo Valančiaus 
atsakymas į nevykusį sukilimą ir 
pakaruoklio virvę. 

Smiltynės miškas bus atsodintas 
ne tik medžiais 

Baigti apie metus trukę didžiojo 
gaisro nuniokoto miško Smiltynėje 
tvarkymo darbai. Mokslininkai pris
tato gaisravietės atkūrimo projektą. 
Jame numatoma atsodinti ne tik 
medžius, bet ir žolynus, praneša Lie
tuvos radijas. 

Pernai gegužę kilęs gaisras nu
niokojo beveik 250 hektarų Smilty
nės miško. Tvarkant gaisravietę ply
nai teko iškirsti apie 180 hektarų. 
Apie 10 hektarų sudegusio nekirsto 
miško palikta stebėti mokslininkams, 
dar hektaras ant Avino kalno,- kaip 
ekspozicija turistams. 

Pradėti atsodinti mišką Kuršių 

nerijos parko specialistai planuoja 
nuo kitų metų pavasario. Pagal mok
slininkų parengtą projektą, sodinami 
bus paprastosios pušies ir beržo so
dinukai. Anksčiau čia augusių kalna-
pušių mokslininkai rekomenduoja 
atsisakyti. 

Bus paliekama tuščių erdvių, nes 
atsodinti rengiamasi mažiau nei pusę 
išdegusios teritorijos. 

Mokslininkai bene pirmą kartą 
siūlo sodinti ne tik medžius, bet ir 
žolynus - keleto hektarų plote šalia 
pajūrio kopų numatoma sodinti smė-
lyninius Kuršių nerijai būdingus 
žolynus. LRT 

Ryga pripažinta švariausiu iš dešimties 
Europos miestų 

Airių organizacijai „Verslininkai 
prieš šiukšles" (Irish Business 
Against Litter) ir Airijos nacionalini
am fondui „An Taisce" patikrinus 
dešimt Europos miestų, nustatyta, 
kad Ryga — švariausia iš jų, o 
Dublinas — purviniausias. 

Be jų, buvo patikrinti ir Viena, 
Strasbūras, Kelnas, Barselona, Ko

penhaga, Ciurichas, Stokholmas bei 
Amsterdamas. 

„Bendras įspūdis toks: miesto 
būklė — nepriekaištinga, ir ne tik 
pagrindinės gatvės, bet ir pakraš
čiai", — tvirtina Airijos organizacijų 
atstovai, apsilankę Rygoje. 

BNS 

PENKIOLIKOS METŲ 
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Šių metų lapkričio 18 d., 10:30 vai. ryto, Sv. Kazimiero bažnyčio
je Los Angeles bus aukojamos šv. Mišios už a.a. Aleksandrą. 

Prašome gimines ir draugus prisiminti velionį Aleksandrą savo 
maldose. 

Liūdinti še ima 

Baltijos jūra - mirštanti motina 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Baltijos jūra miršta. Ji yra savo 
pakrančių tautų motina, juk ir lietu
vių kalboje jūra - moteriškos gimi
nės. Aplink susispietę vaikai dažnai 
būdavo kvaili ir nemandagūs nuody
dami ją gausiomis trąšomis, kurias 
upės nešdavo iš kolūkinių ir kitų 
laukų i jūros vandenis. Dabar kyla 
nauji pavojai: dugnas gręžiamas naf
tai gauti, o dujoms tiesia vamzdį, 
daug sykių brangesnį, negu kad eitų 
žeme. Čia galima tikra katastrofa, jei 
tas Rusijos-Vokietijos vamzdis paju
dins surūdijusio vokiško cheminio 
ginklo kapines - bombas ir sviedinius 
išbarstytus dugne po Antrojo pasau
linio karo. 

Mūsų jūra - Mare Nostrum -
šiandien vėl jungia aplinkines tautas 
į vieną Baltijos laisvųjų šeimą po to, 
kai paskutiniosios Antrojo pasaulinio 
karo aukos per pastaruosius 17 metų 
tapo nepriklausomos ir įsijungė į 
NATO ir Europos Sąjungą. Mes nori
me sujungti pastangas gyvenimui ir 
bendram darbui, o ne susirinkti ap
linkui karstą. 

Dideli Baltijos dugno plotai jau 
yra mirę. Ten jokios gyvybės nebėra. 
Si šliaužianti katastrofa tik plinta, 
nenumatoma jokio mažėjimo. Tačiau 
atsakingosios valdžios turėtų įžvelgti 
ir galimas staigias katastrofas. Mūsų 
jūra, mirštanti nuo ligos, gali būti 
nužudyta pagreitintai. 

Pirmas taškas. Tai naftos gavy
bos platforma Baltijos jūroje prie pat 
Lietuvos sienos ir netoli gražiosios 
Kuršių nerijos, kurią UNESCO 
įtraukė Į Pasaulio paveldo sąrašą. Čia 
pat ir Nidos kurortas, kadaise pamėg

tas Thomo Manno. Bet kuri didesnė 
katastrofa, ku r i išmestų naftą iš 
gręžinio į jūros vandenį, negailestin
gai užterštų Pasaulio kultūros pa
veldą, atneštų didžiulius nuostolius 
gyventojams ir poilsio verslui. Ne
paisant to, Rusija atsisako pasirašyti 
sutartį su Lietuva dėl galimos žalos 
atlyginimo. Panašiai kaip praėjusių 
karo ir okupacijos atvejais. 

Antras taškas dar aiškiau rodo 
Rusijos nenorą diskutuot i ir nu
matyti garantijas, jeigu ipriro, dioksi
no ir kitų patiekalų sandėliai, pa
skandint i Baltijos jūroje prieš 60 
metų, bus pajudinti ir atsivers be
statant Putin-Schroeder vamzdį. 

Dviejų didelių valstybių abejin
gumas galimai mažesniųjų lemčiai, 
jeigu ištisos tautos būtų priverstos 
persikelti iš mir t ina i užnuodytų 
krantų ir žemių, yra lygintinas su 
senuoju kolonijiniu mąstymu: tos 
„limitrofų" gentys nesą vertos, kad 
jas kas t rak tuotų lygybės ir tarptau
tinės atsakomybės pagrindu. 

Ir kas, jeigu tai pasireikš kaip 
ekocidas? Tokie dalykai nuolat vyks
ta Rusijos šiaurėje, kur mažos viet
inės gentys kasmet dingsta nesukel-
damos jokio tarptautinio susirūpini
mo. Realų vokiečių ir lietuvių gyven
tojų genocidą Karaliaučiaus krašte 
(dabar Kal iningradas) mūsų šalis 
mini spalio 16 d. Naujojo genocido 
dar galima išvengti, jeigu atsiras tvir
tas nacionalinis ir t a rp tau t in i s 
reikalavimas atlikti nepriklausomus 
tyrimus ir įvesti šiai statybai rūpes
tingą tarptaut inį monitoringą. 

Žinoma, jei vamzdis, nepaisant 
nieko, bus statomas. 

Alfa.lt 

http://Alfa.lt
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•Lapkrič io 11 dieną p o 10 vai . r. 
lietuviškų šv. Mišių Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje Brighton Park LB valdyba orga
nizuoja susitikimą su dienraščio 
„Draugas" vyr. redaktore Dalia Ci-
dzikaite. Visi kviečiami į šį įdomų 
susitikimą. Skaniai papietausite ir 
savo apsilankymu paremsite LB veik
lą ir lietuvybę Brighton Park. 

•Lemont Socialinių re ika lų sky
rius skelbia š. m. lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais (trečiadieniais) rodomų fil
mų sąrašą. Lapkričio 14 d. - „Sala
kas" (1 dalis). Lapkričio 21 d. - „Sa
lakas" (2 dalis). Lapkričio 28 d. -
„Dotnuva". Gruodžio 5 d. - „Veliuo
na" (1 dalis). Gruodžio 12 d. - „Ve
liuona" (2 dalis). Gruodžio 19 d. -
„Pušalotas". Gruodžio 26 d. - „Aukš
tadvaris". 

•Tauragės klubo narių susit iki
mas j vyks lapkričio 15 d., ketvirtadie
nį, 1 vai. p. p. „Seklyčioje". Klubo val
dyba kviečia visus narius dalyvauti. 

•Lapkrič io 17 dieną, šeš tad ien į 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo „XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. „Laivyno 
paradas" atkuria Klaipėdos krašto is
toriją tarpukario metais. 

• L R Generalinis konsulatas Či
kagoje lapkričio 17 d. 6:30 vai. v. vi
sus maloniai kviečia į jungtinį muzikos 
ir meno renginį „Lietuviškosios eksp
resijos: nuo Vilniaus iki Čikagos", ku
ris vyks International House at the 
University of Chicago, 1414 East 
59th Street, Chicago, IL 60637. Tel.: 
773-753-2274. Renginyje dalyvauja: 
pianistas Gabrielius Alekna, kompozi
torius, renginio muzikinės dalies re
žisierius Kęstutis Stančiauskas, daini
ninkė Aldegunda. Parodoje dalyvauja 
menininkai: Nora Aušrienė (meninės 
dalies kuratorė), Alvydas Pakarklis, 
Aleksas Sepkus, Vidas Zimkus, Algis 
Žukas. Parodos atidarymas - 6:45 

vai. v., koncertas - 8 vai. v. Bilietus, 
(15 dol.) galima nusipirkti prieš pat 
renginį arba Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago; tel.:773-582-6500). 

• Č i u r l i o n i o galeri ja Jaun imo 
centre ir aktorė Audrė Budrytė lapk
ričio 24 d. 3 vai. p. p. kviečia meno 
mylėtojus į monospektaklį „Une Bay" 
(režisierė ir atlikėja - Audrė Bud
rytė). „Une Bay e" - tai tikra garsios 
lietuvių aktorės Uršulės Babickaitės-
Graičiūnienės gyvenimo istorija. At
radusi savyje artistės talentą, Une 
keliauja į Rusiją, Ameriką ir Pran
cūziją. Kaunan grįžta Antrojo pasau
linio karo išvakarėse. Savo gyvenimo 
kelią baigia Lietuvoje. Šio spektaklio 
premjera įvyko š. m. rugpjūčio 29 d. 
PROP Theatre. Kviečiame visus pa
žiūrėti nuostabią istoriją apie mo
terį, kurios vaidmenį įdomiai sukūrė 
aktorė Audrė Budrytė. Spektaklis -
anglų kalba. Trukmė - 1 valanda. 

• L a p k r i č i o 25 d., sekmadieni , 
po 11 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje Ateitinin
kų namuose 12:30 vai. p. p. įvyks a. a. 
Leono Kriaučeliūno 10-ųjų mirties 
metinių prisiminimas ir jo knygos 
„Tai mano Lietuva..." sutiktuvės. 
Kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti. 

• A r t ė j a Kalėdos, šventinio šurmu
lio ir dovanų metas. Kviečiame užsukti 
į tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks 
gruodžio 1-2 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont. Norinčius prekiauti, prašome 
paskambinti Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436 ir užsisakyti stalus. 
Linksmų Kalėdų linki visiems Pasaulio 
lietuvių centras. 

•L ie tuv ių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę. Progra
mos vedėja Audrė Budrytė. Kvie
čiame visus dalyvauti. 
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2007 m. Švietimo premija 
JAV LB Š v i e t i m o t a r y b a ruošiasi skirt i „Šviet imo 

p r e m i j a " mokyto ju i , kur is ilgus metus d i rbo š v i e t i m o 
d a r b ą JAV l i t u a n i s t i n ė s e mokyk lose . 

Kviečiame lietuvių v isuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių l i tuanist iniu mokyto ju , kurie pa
sižymėjo lietuviško šv iet imo srityje, vadovėlių ir knygų le i 
dime bei redagavime, programos ir gairių tobul in ime, ar 
ilgus metus dirbo ar tebed i rba mokyto jo-vedėjo darbą l i tu
anistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti i k i š .m. g ruodž io 31 d. adresu: Lit-
huanian Educational Counc i l , 170 Query St., New Bed-
ford, MA, 02745 a rba e-paštu: 

donav ickas95@hotmai l .com 
pažymint , ,Kandidatas šviet imo premi ja i gaut i " . 

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, ku 
rios pirmininkė yra Daiva Navick ienė. 

Švietimo premijos mecenatas - Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pranešimas 

2007 m. lapkričio 18 d . 
12 :30 v a i . p.p. 

Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje 

14911 12 7th Street, 
Lemont, IL 60439 

Maloniai kviečiame 
visus neabejingus 
lietuviškai veiklai 
į viešas diskusijas 
apie LF skirstomą 

paramą. 

Visų nuomonės 
mums yra svarbios. 

Bendromis 
pastangomis 
galėsime dar 

efektyviau 
finansiškai remti 

lietuvišką mokslą, 
švietimą, kultūrą, 

užtikrinti lietuviškojo 
gyvenimo ateitį. 

L 
Negalintys dalyvauti diskusijose dėl LF pelno skirstymo, 

gali prisijungti telefonu: 1-605-990-0300, access - 21574# . 

Širdingai kviečiame į Ateitininkų šalpos fondo pokylį, kuris vyks lapkričio 
17 d., šeštadienį, Ateitininkų namuose. Pasisvečiavimas - 6 vai. v, va
karienė - 7 vai. v. Po vakarienės - Ateitininkų stovyklų (1960-1976 ir 2000-
2006 metų) prisiminimai skaidrėse. Humoristinius publikos komentarus 
moderuos nusipelnęs, didžiai gerbiamas re-habilituotas profesorius Aloyzas 
Pakalniškis! 

Kaina - 60 dol. asmeniui (40 dol. bus galima nurašyti nuo federalinių 
mokesčių). Čekius rašyti: ,^Ateitis Relief Fund Inc." ir siųsti: Ateitis Relief 
Fund Inc., 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439. Laukiame aukų ir iš nega
linčių dalyvauti pokylyje. Apie dalyvavimą praneškite Pranutei Domans-
kienei tel. 708-246-0049. 

Paremkite ateitininkiškąją veiklą, kuri ir Jus pačius formavo! 

Pasaulio lietuvių centre įsikūrusio ,,Pipirų ratelio" mokomojoje pro
gramoje dalyvauja 1,5-3 metų vaikučiai, tėveliai ir seneliai. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Išeivijos dailininkų dėmesiui! 
Spalio 20 d. sukako 50 metų, kai buvo atidaryta Čiurlionio galeri

ja Jaunimo centre. Ta proga Čiurlionio galerija, padedant mecenatei 
Magdalenai Birutei Stankūnei-Stankūnienei, organizuoja jubiliejinę 
paroda-konkursą. Parodos atidarymas įvyks 2008 m. vasario 22 d., 
penktadienį, 730 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. 

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuvių kilmės išeivijos dai
lininkai, dirbantys bet kokia technika. Konkursui priimami darbai 
(vienas autorius gali pateikti 2 darbus), padaryti po 2000 metų. 

Darbus iki 2008 m. sausio 15 d. siųsti: Konkursui, Čiurlionis Art 
Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Dailininkai bus premijuojami: dvi I premijos po 500 dol., dvi II 
premijos po 300 dol. ir dvi II premijos po 200 dol. Bus išleistas šios 
parodos katalogas. Tel. pasiteirauti: 708-349-4768 (Laima Apana-
vičienė). EI. paštas: laimaa@hotmail.com 

mailto:donavickas95@hotmail.com
mailto:laimaa@hotmail.com

