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Lietuviai taria „ne" neištikimybei 

Viktoras Muniatas. 
Eltos nuotr. 

Seimo 
pirmininkas 
ragina nebi jot i 
referendumo 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Viktoras Mun-
tianas neatmeta galinybės rengti re
ferendumą dėl Konstitucijos pakeiti
mų, kurie įteisintų dvigubą pilietybę, 
ir ragina nebijoti jo žlugimo dėl per 
menko piliečių dalyvavimo jame. 

„Manau, kad čia bijoti nėra ko, 
žmonių nuomonės šiuo klausimu ži
nomos, absoliuti dauguma — už dvi
gubą pilietybę", — trečiadienį sakė V 
Muntianas. 

Anot jo, už Lietuvos ribų gyve
nantys išeiviai pagrįstai Įrodo, kad 
jiems Lietuvos pilietybę būtina ryšiui 
su Tėvyne palaikyti, todėl šį klausi
mą spręsti būtina. 
v Tačiau Seimo pirmininkas teigė, 
kad su juo nebuvo kalbėta apie val
dančiųjų socialdemokratų ir opozici
nių konservatorių susitarimą dėl 
įstatymų pataisų, kurios įteisintų 
dvigubą pilietybę be referendumo. 

Nukelta Į 6 psl. 
i 

Šiame 
numeryje: \ 

•Lietuvių telkiniuose. 
LB Grand Rapids 
naujienos (p. 2) 
•Neišsakytos pastabos 
Giruliuose (p. 3) 
•Molotov-Ribbentrop sutar
ties šleifas (p. 4) 
•Lietuvių moksleivių 
pasirodymas įvertintas 
žvaigžde (p. 8) 
•Paskata ugdyti būsimus 
karininkus-vadovus (p. 8) 
•Kaip KGB kovojo (5) (p. 9) 
•„Margučio" radijo 75-erių 
metų sukaktį minint (VII) 
(p. 10) 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, rugpjūčio 29 <i. (BNS) 
— Lietuviai itin nepalankiai vertina 
neištikimybę šeimoje, homoseksua
lius santykius ir azartinius lošimus, 
didžiausiomis visuomenės bėdomis 
laiko narkomaniją ir alkoholizmą. 

Tai rodo apklausa, kurią atliko 
bendrovė „Baltijos tyrimai" Nacio
nalinės lošimų ir žaidimų verslo aso
ciacijos užsakymu. 

Labiausiai nepriimtinais daly
kais lietuviai laiko neištikimybę šei
moje — taip mano 83,3 proc. ap
klaustųjų, homoseksualius santykius 
— 82,6 proc., žmogaus klonavimą — 
77,6 proc, lažybas iš pinigų — 76,1 
proc, azartinius žaidimus — 75,3 
proc. bei genetiškai modifikuotų or
ganizmų naudojimą maisto gamyboje 
— 74,5 proc 

Siek tiek pakančiau yra žiūrima į 
abortus — 50,9 proc. jie nepriimtini, 
37,2 proc. į juos žiūri palankiai. Sky
rybos nepriimtinos 48,4 proc. gyven
tojų, teigiamai jas vertina 43,8 proc, 
ne santuokoje gimstantys vaikai — 

Lietuviai nepalankiai žiūri į santuokinę neištikimybę. 

45,5 proc. ir 47,3 proc, eutanazija — jai laiko narkomaniją — 46,7 proc. ir 
43,7 proc. ir 43 proc. alkoholizmą — 40,1 proc. Paprašyti 

Problemomis, kurios nusipelno įvardinti antrą pagal svarbą proble-
didžiausio visuomenės dėmesio ir mą lietuviai taip pat nurodė alkoho-
valdžios įsikišimo, Lietuvos gyvento- lizmą — 36,2 proc 

V i r g i l i j ų A l e k n ą sustabdė skausmas 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 

— „Aš toks pat, kaip visi spor
tininkai, todėl būna, kad ir pralai
miu", - pasaulio čempionate ramiai 
pareiškė disko metikas Virgilijus 
Alekna. Mažai kas žinojo, kad dėl 
traumos jis galėjo išvis nestartuoti. 

Įspūdinga V Aleknos 37 pergalių 
iš eilės serija nutrūko netikėčiausiu 
momefrtu - tada, kai iš jo buvo lau
kiama aukso medalio. Lietuvos spor
tininkas Osakoje (Japonija) vykstanr 

čiose 11-osiose pasaulio lengvosios 
atletikos pirmenybėse prarado čem
piono titulą. Negana to, didžiausia 
mūsų šalies viltis šiqse varžybose ne
pateko net tarp prizininkų. 

Tačiau konkurentai džiaugėsi 
avansu - V Alekna su jais grūmėsi 
kęsdamas didelį kojos skausmą. 

„Virgilijus papasakojo, kad pra
ėjusią savaitę treniruočių stofykloje 
jam labai sutraukė blauzdos raumenį 
ir skausmas neatlėgo iki šiol, netgi 

padidėjo - sakė pasaulio čempionate 
dirbantis žurnalo 'Lengvoji atletika' 
redaktorius Alfredas Pliadis. - Pasak 

^ • k o metiko, jis nesiryžo leisti nu-
sKausminamųjų vaistų, nes tuomet 
koja tirpsta ir būna dar blogiau." 

V Alekna pridūrė, kad nedrama
tizuoja šio starto, nes ir ketvirtoji 
vieta, turint galvoje visas aplinkybes, 
pakankamai aukštas pasiekimas. 

„Galėjo būti prasčiau", - ramiai 
teigė lengvaatletis. 

Dainų šventes saugos Įstatymas PERIODICALS 

Valdžia nutarė išsaugoti unikalią Dainų švenčių tradiciją. 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (ELTA) projektui. 
— Lietuvoje siekiama užtikrinti vals
tybės apsaugą unikaliai daugiau kaip 
80 metų dainų švenčių tradicijai. Vy
riausybė trečiadienį pritarė Seimo 

Eltos nuotr. 

Juo siekiama užtikrinti dainų 
švenčių tradicijos, 2003 metais 
įtrauktos į UNESCO žodinio ir ne
materialaus kultūros paveldo šedev-

pateiktam Dainų švenčių įstatymo rų sąrašą, Nukelta i 6 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
- • • 

CRAND RAPIDS, Ml 

APYLINKĖS GEGUŽINĖ 

Lietuvių Bendruomerlės Grand 
Rapids apylinkės gegužinė įvyks šeš
tadieni, rugsėjo 15-tą dieną, 2 
vai. po pietų Dovydo ir Gražinos Dai
nelių gražioje sodyboje prie upės, 
7645 Bouman Dr., Middleville MI 
49333, telefonas: (269) 795-1045. 
Važiuoti iš šiaurės arba pietų MI-37 
keliu iki Parmalee Rd., tada apie 2 
mylias į rytus iki Bouman Dr. Pra
šome atsivežti užkandžius ir gėrimus 
bendram stalui. Ruošiame loteriją, 
prašome prisidėti dovanomis (fan
tais). Prašome atsivežti kėdes ir svar
biausiai - gerą nuotaiką. Bus muzika, 
šokiai, vaikams žaidimai, loterija, 
laužas ir malonus bendravimas. 
Kviečiame visus - šeimas su vaikais, 
jaunus ir vyresnius, senelius, drau
gus, kas tik gali prisidėti ir dalyvauti 
smagioje gegužinėje. Praneškite ki
tiems. Lauksime Jūsų visų! 

APYLINKĖS VALDYBA 

Birželio 24 d. metiniame susirin
kime išrinkta nauja LB apylinkės 
valdyba susirinko savo pirmam po
sėdžiui liepos 23 d. aptarti metinę 
apylinkės veiklą. Susirinkime išrink

tas Darius Čerka išsikėlė į Čikagą, tai 
į jo vietą buvo kooptuota Jolanta 
Paalksnienė. Valdyba pasiskirstė pa
reigomis taip: pirmininkė - Sigilė 
Savukynaitė-Conway, sekretorius -
Rimas Butkevičius, iždininkas -
Jonas Treška Jr., ryšininkė - Gražina 
Kamantienė, nariai - Jolanta Paalks
nienė ir Juozas Ugianskis. Rugpjūčio 
26 d. Detroit apylinkės atstovai daly
vavo LB Michigan apygardos suva
žiavime. Apylinkės rudens gegužinė 
bus rugsėjo 15 d., Kalėdų švenčių 
pobūvis ir eglutė bus gruodžio 15 d. 
Sv. Petro ir Povilo parapijos mokyklo
je, Nepriklausomybės švenčių minėji
mas vyks 2008 metų vasario mėnesio 
pabaigoje arba kovo pradžioje. 

APIE APYLINKĖS NARIUS 

Šiomis dienomis Lietuvoje pas 
gimines lankosi Sofija Lastienė, o 
Genutė Stanienė prieš mėnesį sug
rįžo iš Kelmės ir Vilniaus, ten pralei
dusi 5 mėnesius atostogų ir aplan
kiusi dukrą, sūnų, jų šeimas ir anū
kus. Pavasarį Klaipėdoje lankėsi Ed
mundas ir Jolanta Paalksniai su 
dukromis Ugne ir Kotryna. Iš ligo
ninės sugrįžusios sveiksta Elena 
Frejerienė, Jadvyga Jonušienė ir 

Grand Rapids penkios lietuvaitės draugės, visos jaunos motinos, susitikę 
pavasario gegužinėje Trešku sodyboje, linksmai prisimena savo neseniai 
praleistas mokyklos dienas, iš kairės: Teresė Treškaitė-Bode, dr. Simutė 
Jonaitytė-Acuna, Liucija Treškaitė-Duggan, Eglė Turūtaitė ir Danutė 
Baniukaitytė-Pizzo. 

Grand Rapids Lietuviu Bendruomenės metiniame susirinkime Šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokyklos knygyne 2007 vasara sėdi (iš kairės) Jonas ir Ona 
Treškos ir LB apylinkės valdybos pirmininkė Sigilė Savukvnaitė-Conway. 

Verutė Paovienė. Šią vasarą lituanis
tinių mokyklų mokytojų savaitėje 
Dainavoje vėl dalyvavo Vytautas 
Jonaitis, kur jis vedė lietuvių kalbos 
kursus lietuviškai nemokantiems. 
Liepos 14 d. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje buvo pakrikštyta jauniausia 
LB apylinkės narė Ema Butkevi-
čiūtė, Rimo ir Eigos Butkevičių duk
relė ir Radvilės sesutė. 

Didelę dalį savo gyvenimo pralei
dę ir Grand Rapids dirbę iki pensijos, 
Adolfas ir Jadvyga Skrebutėnai rug
sėjo mėnesį išvyksta nuolatiniam gy
venimui į Lenkiją pas gimines. 
Adolfo šeima buvo viena iš pirmųjų 
lietuvių šeimų, ištremtų į Sibirą, tik 
prasidėjus sovietų okupacijai. 

Simona Jonaitytė-Acuna šiais 
2007 metais apgynė savo mokslinį 
darbą ir gavo daktarės laipsnį (PhD 
in Community and Research Deve-
lopment) iš Michigan State Univer-
sity. Dr. Simutė yra vyresnioji Vy
tauto ir Romain Jonaičių dukra ir 
dirba Grand Valley State University. 
Jos sesuo Monika tęsia doktorato 
studijas. 

Lietuvių Sv. Petro ir Povilo para

pijos klebonas, lietuvių kilmės kuni
gas Dennis Morrow gavo paaukšti
nimą ir nuo liepos 1 d. yra Grand 
Rapids katalikų vyskupijos kancleris. 
Jis yra Grand Rapids policijos ir ug
niagesių kapelionas, vyskupijos ar
chyvaras ir tribunolo narys. 

Gražina Kamantienė 

Jono Ir Onos Trešku didelėje sodyboje vasaros pradžioje linksminasi Grand Rapids lietuviai. Akordeonu groja 
Adolfas Skrebutėnas. 
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NEIŠSAKYTOS PASTABOS 
GIRULIUOSE 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tėvynės sąjungos (TS) sąskry
džio, vykusio rugpjūčio 18-19 d. 
Giruliuose, programa numatė po ofi
cialios renginio pradžios pradėti TS 
Tarybos posėdį. Lygia greta prasidėjo 
sporto žaidynės, „Sąskrydžio aka
demija" ir bėgimo maratonas. Išskir
tinis dėmesys buvo skiriamas Ta
rybos posėdžiui, nes į jį atvyko aukš
tasis svečias premjeras Gediminas 
Kirkilas ir aplink sklandė neatsaky
tas klausimas - kas nutiko, kad pir
masis Trečiosios Respublikos vado
vas, europarlamentaras prof. Vytau
tas Landsbergis nedalyvauja sąskry
dyje? Niekam nebuvo paslaptis, kad 
svarbiausia tema bus TS paramos 
mažumos Vyriausybei tęstinumas. 
Žiniasklaida jau pakankamai nu
švietė Tarybos posėdžio rezultatus ir 
pat j sąskrydj. Tema išsamiai pagvil
denta, o galutinis sprendimas bus 
priimtas Taryboje rugsėjo 8 d., kai 
bus žinoma skyrių nuomonė šiuo ir 
kitu ne mažiau aktualiu TS, krikš
čionių demokratų ir tautininkų ben
dros veiklos klausimu. 

Padaryta labai daug — 
tautos valia atkurtas 
valstybingumas. 
Narystė NATO ir 
Europos Sąjungoje 
yra patikimas 
valstybės išorės sienų 
saugumo laidas. 
Vidaus politikoje 
to nepakanka. 

Diskusijoje, į kurią buvau užsi
registravęs iš anksto, man žodis ne
buvo suteiktas, vis dėlto jaučiau ir 
jaučiu pareigą pareikšti Tarybos na
riams keletą, anaiptol ne naujų pa
stebėjimų, į kuriuos derėtų atkreipti 
dėmesj priimant galutinius spren
dimus. 

Padaryta labai daug - tautos 
valia atkurtas valstybingumas. Na
rystė NATO ir Europos Sąjungoje yra 
patikimas valstybės išorės sienų 
saugumo laidas. Vidaus politikoje to 
nepakanka. Tai gali sukelti rimtų 
grėsmių nacionaliniam saugumui. 
Tuo buvo įsitikinta ne kartą. 

Esame dalis posovietinės visuo
menės, kuri dar nėra galutinai atsi
kračiusi sovietmečio mentaliteto. 
Lietuvoje nevyko jokie dekagebizaci-
jos, liustracijos ir pan. procesai. Iš
vedant iš Lietuvos sovietų kariuo
menę, pora tūkstančių KGB kari
ninkų ir specialistų nebuvo išvesti. 
Jie pasiliko čia, aklimatizavosi naujo
mis sąlygomis ir ištirpo Įvairiose 
priedangos įmonėse. Naivu būtų 
neigti šio fakto įtaką, ugdant visuo
menės pilietinę savimonę ir ne tik tai. 
Visuomenės pilietinis sveikėjimas 
lėtas, natūralus. Palengva išeina į 
amžinastį vyresnių kartų rezistentai, 
laisvės kovotojai, čekistai ir soviet
mečio partinės bei ūkinės nomen
klatūros funkcionieriai. Tautinio, 

pilietinio, taigi ir valstybinio ugdymo 
reikalai šeimoje, mokykloje, ben
druomenėse nėra patenkinami. Pasi
gendama sisteminio požiūrio. Tik ka
riuomenėje šiai temai skiriama pa
kankamai dėmesio. 

Visuomenės pilietinė savimonė 
nėra brandi. Tai akivaizdžiai rodo 
rinkimų rezultatai. „Artimojo už
sienio" spectarnybų planuojamos 
provokacijos, remiamos iš valstybės 
nekontroliuojamo „rubliotiekio", lei
džia atsirasti populistinėms parti
joms be jokios ideologijos. Lygiai to
kiu pačiu keliu šalyje atsiranda iš 
svetur atsiųsti „tautos gelbėtojai", 
kurie žada negaišdami viską padary
ti, ko pageidauja rinkėjai. 

Lietuva, būdama ES paribyje, 
išlieka veikiama itin stipraus Rusijos 
informacinio lauko. Jo įtaka verta at
skiro išsamaus nagrinėjimo. 

Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus šių metų ataskaitiniame 
pranešime pabrėžė: „Pirma, turime 
nedelsdami keisti visuotinį dvasinį 
Lietuvos klimatą, turime kovoti su 
visose visuomenės grandyse tvyran
čia nepagarba, agresija, cinizmu, su
svetimėjimu. Privalome įveikti pa
vojingai įsivyravusį visuotinį nepasi
tikėjimą." 

Drįsčiau teigti, kad mažumos 
Vyriausybės ir TS frakcijos bendra
darbiavimas yra konkretus pavyzdys, 
kaip galima mažinti nepasitikėjimą 
tarp dviejų politinių partijų, orien
tuojantis į svarbiausius valstybės 
interesus. 

Kita vertus, per septyniolika 
Trečiosios Respublikos metų tai pir
masis mėginimas pasekti Vakaruose 
praktikuojamu vaisingu dešiniųjų ir 
kairiųjų partijų bendradarbiavimo 
patyrimu vidaus politikos srityje. Šio 
mėginimo peikti nederėtų, nes buvo 
išsaugotas valstybės vidaus politikos 
stabilumas ir šalies įvaizdis tarp
tautinėje erdvėje, nors reformų srity
je iš tikrųjų pasistūmėta nepakanka
mai. 

A. Kubilius savo kalboje pagrįstai 
teigė, kad TS „pasirodė kaip stipri 
partija ir kaip partija, kuri vertina 
valstybinius interesus labiau už ko
kius nors trumpalaikius partinius in
teresus". Be to, TS partija, kaip di
džiausia dešinioji politinė jėga, rem-
dama mažumos vadovybę, netiesio
giai padeda socialdemokratams at
sikratyti sovietmečio nomenklatūros 
įpročių. 

Susikaupė priekaištų dėl TS ide
ologijos nukrypimų, dėl tariamų ar 
tikrų tapatybės praradimų, dėl verty
bių keitimo ir pasiūlymų nutraukti 
paramą mažumos Vyriausybei. Man 
regis, kad i šiuos ir panašius priekaiš
tus taikliai atsakė TS vicepirmininkė 
Irena Degutienė kontraklausimu: 
„Ar bus geriau, jei tie patys socialde
mokratai susidės su liberaldemokra-
tais ar darbiečiais?" 

Atsakymas suponuoja aiškią iš
vadą: susiklosčius kebliai padėčiai ir 
siekiant ginti valstybės interesą, pa
prasčiausiai nėra kitokio pasirinki
mo. Populistinių jėgų proveržiai kel-

P 

Džiuginančios naujienos 
tėvams ir auklėtojams! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

ries porą dienų per Ameriką nubangavo vienos apklausos rezul
tatai, kurie ne vieną nustebino. Galvoje turiu Associated Press, ir 
MTV parengtą apklausą, kurioje dalyvavo 1,280 jaunuolių nuo 13 

iki 24 metų amžiaus. Jiems buvo pateikta daugiau nei 100 įvairių klausi
mų, kuriais buvo siekiama patirti jų laimės priežastis. Dažniausiai duo
tas atsakymas buvo „Laikas praleistas kartu šeimoje". Antras dažniau
sias atsakymas buvo laikas, praleistas su draugais, po jo - laikas, praleis
tas laikas su mylimuoju. Beveik trims ketvirtadaliams atsakovų bendra
vimas su tėvais jiems reiškė laimę. 

Žiniasklaidoje buvo cituojama viena gimnazistė: „Mano mama man 
sako, kad nors ir ką žioplo padaryčiau, ji vis tiek mane mylės. Vien toks 
žinojimas mane padaro laiminga". _ . 

Dauguma jaunuolių save laiko laimingais, patenkintais gyvenimu. 
Kiti apklausos rezultatai buvo mažiau džiuginantys. Pvz., ras ta rasinių 
skirtumų. Visose ekonominėse kategorijose baltieji save laiko laiminges
niais negu juodieji ir ispanų kilmės jaunuoliai. Daug jaunuolių, ypač iš -vi
duriniosios klasės, jaučia įtampą. Merginos tą įtampą pergyvena dažniau 
nei vaikinai. 

Daug kas galvotų, kad pinigai neša laimę arba nors ją skatina. Tačiau 
beveik niekas iš atsakovų nepaminėjo pinigų kaip laimės priežasties. Tuo 
pačiu jaunuoliai iš daugiau pasiturinčių šeimų jautėsi laimingesni negu 
kiti. Mokslinis tėvų išsilavinimas daugiau prisideda prie jų vaikų laimės 
pajautimo negu šeimos uždarbis. 

Kas buvo atrasta lytimų santykių arenoje? Lytinis aktyvumas iš 
tikrųjų laimės pajautimą sumažina 13-17 metų amžiaus grupėje. Vyres
niems, 18-24 metų amžiaus, lytiniai santykiai gali laikinai, akimirkai, 
pakelti jų laimės pajautimą, bet neilgam. 

Beveik pusė apklaustųjų teigė, kad religija ir dvasiškumas jiems yra 
labai svarbu. Daugiau negu pusė sakė tikintys į Aukštesnę Būtybę, kuri 
įtakoja dalykus, jiems nešančius laimę. Šalia tikėjimo pats priklausymas 
religinei grupei kelia laimę. 

Didelė dauguma yra įsitikinusi, kad vedybos jiems atneš laimę ir vie
ną dieną jie norėtų būti vedę/ištekėjusios ir turėti vaikų. Pagaliau, vienas 
klausimas buvo skirtas jaunimo herojams. Beveik pusė atsakovų įvardijo 
vieną ar abu tėvus. Herojų pulkui vadovavo motina. 

65 proc. apklaustųjų teigė, kad jie yra laimingi dabartinėje padėtyje. Į 
klausimą „Koks vienas veiksnys jiems teikia laimę", 20 proc. paminėjo 
šeimą. Tai daugiausia „balsų" surinkusi kategorija. „Tai t ikrai geros ži
nios, matant, kad jauni žmonės yra realistiški savo laimės atžvilgiu", tei
gė žiniasklaidoje cituota San Diego universiteto psichologijos profesorė 
Jean Twenge. Moksliniai tyrimai yra parodę, kad tarpasmeniniai santy
kiai yra pats svarbiausias laimės šaltinis, - sakė ji. Si apklausa taip pat 
patvirtina anksčiau žinomą faktą, kad išsiskyrusių tėvų vaikai yra ma
žiau laimingi už kitus. 13-17 metų amžiaus grupėje 64 proc. su kartu 
gyvenančiais tėvais kas rytą atsibunda jausdamiesi laimingi. Tas 
nuošimtis nukrenta iki 47 proc. jaunuolių su išsiskyrusiais tėvais atveju. 

Kaip būtų įdomu turėti tokios apklausos rezultatus apie lietuvių jau
nimą. Deja, to kol kas neturime. Tačiau šie rezultatai yra gražus patapš
nojimas per petį tėvams, jaunimo organizacijų globėjams, mokyklų moky
tojams, religinių grupių vadovams ir visiems, kurie prisideda prie jaunimo 
ugdymo, brandinimo bei auklėjimo. Jų pastangų rezultatai tikrai yra sva
rūs, žinant, kad jaunuoliai yra imlūs ir pasiekiami. Su laiku jie priima 
auklėtojų puoselėjamas vertybes, jiems padedančias gyvenime surasti 
laimę ir gėrį. 

tų rimtą grėsmę nacionaliniam sau
gumui. 

Premjeras G. Kirkilas padėkojo 
TS už mažumos Vyriausybės rėmimą 
ir prasitarė: „kad ir socialdemokratai 
galvoja, ar toliau dalintis atsakomybe 
už vadovavimą mažumos Vyriausybei 
(...). Tačiau šiandien mes ta atsa
komybe dalijamės. Didesnė atsa
komybė, žinoma, tenka socialdemo
kratams - mažumos koalicijai, bet 
nemaža atsakomybės dalis tenka ir 
Tėvynės sąjungai." 

Dabartinis premjeras geba 
ieškoti kompromisų. Politikoje tai 
neišvengiama. Siūlytina TS susitarti 
su socialdemokratais dėl svarbiau
siųjų siekių ir vertybių. Galbūt šiuo

se būsimuose sprendimuose ir slypi 
atsakymas į svar iausius kritikos 
klausimus? Juk ir A. Kubilius savo 
kalboje paminėjo būtinumą „tartis 
kiekvienu klausimu atskirai ir labai 
konkrečiai, nepaliekant erdvės nesu
sipratimams". 

Kaip žinia, premjerai keičiasi ir 
kas žino, kada Vyriausybei vadovaus 
dešiniųjų jėgų atstovas? Tačiau ben
dra patirtis siekiant valstybinio inte
reso naudinga abipusiai. 

Valstybę tur ime vieną ir tą pačią, 
taigi ir rūpintis jos saugumu ir pilie
čių gerove - bendras reikalas. Siū
lau pratęsti paramos teikimą mažu
mos Vyriausybei iki kadencijos pabai
gos. 
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Prof. Vytautui Landsbergiui interviu teko duoti net koncer
to metu. 

Koncerto pulkininko Vytauto Pociūno atminimui rengėjai - Piliečių santalkos atstovai - (iš 
kairės) Prezidento patarėja Vaiva Vėbraitė, Vilniaus savivaldybės tarybos narys Kęstutis 
Masiulis, Seimo narys Audronius Ažubalis, Darius Kuolys ir gen. Jonas Kronkaitis su žmona. 

Molotov-Ribbentrop sutarties šleifas 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

1939-ųjų rugpjūčio 23-iosios Mo
lotov-Ribbentrop sutarties, tapusios 
pražūtinga Lietuvai, minėjimas šie
met pasipildė nauju akcentu. Pernai 
tą dieną - atsitiktinai ar planuotai -
nedraugiškoje mums valstybėje, Bal
tarusijoje, žuvo. Lietuvos saugumo 
karininkas Vytautas Pociūnas. Visus 
metus dalis politikų ir visuomenės 
kėlė klausimą, kas tai - nelaimingas 
atsitikimas ar susidorojimas? Pro
kuratūra, ištyrusi medžiagą, pareiš
kė, kad tai buvęs nelaimingas atsi
tikimas, bet visuomenės tai neįtikino: 
savaitraščio „Veidas" užsakytoje di
džiųjų Lietuvos miestų gyventojų 
apklausoje du trečdaliai jos dalyvių 
atmetė oficialiąją versiją, o proku
ratūros paskelbtas išvadas dėl V. 
Pociūno žūties laiko priedanga, sle
piančia (netiesioginius) pareigūno 
mirties kaltininkus. 

Todėl šiemet rugpjūčio 23-ąją 
Vilniuje, Daukanto aikštėje, priešais 
Lietuvos Respublikos Prezidento rū
mus, visuomeninė organizacija Pilie
čių santalka ir K. Čiurlionio kultūros 
ir paveldo fondas surengė koncertą, 
skirtą pulkininko Vytauto Pociūno 
atminimui. Vienas jo organizatorių 
filosofas Leonidas Donskis sakė 

Alfa.lt dienraščiui: „Mes turime at
minti, kad be tiesos ir galimybės ginti 
ją bei savo bendrapilietį nėra respub
likos. Negalime leisti, kad Vytauto 
Pociūno žūtis liktų iki galo neištirta." 
Jis šioje pilietinėje akcijoje dainavo 
„The Beatles" dainas, kurios kažka
da buvo protesto simbolis prieš esa
mą rutiną. Šį renginį taip pat galima 
įvardinti kaip protestą. Lietuva vis 
dar laukia teisingumo. 

Kartu su L. Donskiu muzikavo 
Baltijos gitarų kvartetas: Saulius S. 
Lipčius, Sergej Krinicin, Ieva Balt-
miškytė, Zigmas Cepulėnas. Buvo at
liktos trys „The Beatles" dainos: 
„Hey Jude", „Let it Be" bei „Yester-
day". Pirmąsias dvi atliko L. Donskis 
su gitara, paskutiniąją jis grojo su 
kvartetu. Taip pat kvartetas pagrojo 
„Metallica" dainos „Nothing Else 
Matters" instrumentinę versiją, vie
ną akademinės muzikos kūrinį ir ai
riškų melodijų popuri. 

Susirinko nedaug, sakoma, apie 
porą šimtų šio gražaus minėjimo da
lyvių, kai kurių žurnalistų nuomone, 
konservatorių rėmėjų ir Piliečių san
talkos narių. Galima suprasti - stu
dentams ir moksleiviams atostogos, 
nors buvo matyti ir jaunimo, atvyku
sio dviračiais, be to, renginys vyko 
darbo valandomis - 11 vai. prieš pie

tus, karštyje. Bet Lietuvos Preziden
tas, po kurio langais vyko šis įvykis, 
galėjo pasirodyti. Nesublizgėjęs šioje 
istorijoje jis neištaisė savo klaidos ir 
dabar. O buvo gera proga. Kalbėjęs 
apie drąsą savo kalboje tą dieną jis 
pats jos neparodė. 

Ir dar vienas šviežias įvykis: 
premjeras Gediminas Kirkilas skubo
tai, prieš pat Tėvynės sąjungos tary
bos posėdį, sudarė komisiją iš visuo
menės veikėjų Vytauto Pociūno žū
ties aplinkybėms tirti. Dalis visuome
nės tai pateisina, dalis smerkia net 
prof. Vytautą Landsbergį, kodėl jis 
sutiko dirbti toje komisijoje, dar va
dinamą nusikaltimo priedanga. 

O vidurio nuomonė pritaria Tau
tos fondo garbės pirmininko Juozo 
Giedraičio filosofijai - svarbiausia, 
kad vanduo juda, išsiplaus. 

Rugpjūčio 23-ąją Lietuvoje buvo 
ir daugiau renginių: mitingo prie A. 
Mickevičiaus paminklo 20-mečio mi
nėjimas vyko Lietuvos filharmonijoje; 
čia fojė atidaryta Seimo ryšių su vi
suomene skyriaus parengta paroda 
„Kelio į laisvę pradžia — prie A. 
Mickevičiaus paminklo 1987 m. rug
pjūčio 23 d."; Lietuvos sąjūdis suren
gė eiseną, kuri pakartojo tą patį mar
šrutą - nuo Šv. Mikalojaus bažnyčios 
iki Adomo Mickevičiaus paminklo ir 

Žurnalistai kalbina Piliečių santal
kos vicepirmininką Romą Saka-
dolskj. 

mitingą prie paminklo. Minėjimai vy
ko Kaune ir kituose miestuose, rajo
nuose, miesteliuose. 

Optimistui pakanka medžiagos 
optimizmui, kad Lietuvos istorija ne
pamiršta, o su pesimistais dar reikės 
padirbėti. 

Muzikuoja Baltijos gitarų kvartetas Ir Leonidas Donskis (vidurvje). Koncerto pulkininkui Vytautui Pociūnui atminti prie Prezidentūros klausy
tojai. Audronės V. Skiudaites nuotraukos 

http://Alfa.lt
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LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ PASIRODYMAS 
WASHINGTON, DC ĮVERTINTAS ŽVAIGŽDE 

Įspūdžiai iš projektų „Pilietis" pristatymo 
Liepos mėnesį „Drauge" išspaus

dinome pranešimą apie Washington, 
DC vykusiame projektų „Pilietis" 
pristatyme dalyvavusius lietuvių 
moksleivius bei puikiai įvertintą jų 
pasirodymą. Liepos pabaigoje vyku
siame pasauliniame pilietiškumo bei 
demokratijos skatinimo projektų pri
statyme Lietuvos moksleivių projek
tas apie televizijos skatinamą rūky
mo kultą buvo apdovanotas žvaigžde. 
Besiruošdami pristatymui mokslei
viai dalyvavo tarptautinėje stovykloje 
Lietuvoje - „Liberty English Camp -
Daugai 07". Šioje stovykloje mok
sleiviai kartu su svečiais iš Balta
rusijos, Didžiosios Britanijos, JAV gi
lino savo anglų kalbos žinias, rinko 
medžiagą projektui. 

Apie moksleivių viešnagę Wa-
shington, DC, pasiruošimą pristaty
mui bei patį projektą „Pilietis" 
paprašėme papasakoti koordinatorę 
Eglę Kvieskaitę, o įspūdžiais pasi
dalino Washington, DC apsilankę 
moksleiviai Mantas Vilimas ir 
Lukas Ambrazevičius 

- Kaip buvo nuspręsta daly
vauti Washington, DC? Kas rėmė 
Jūsų kelionę? 

- Gavome kvietimą iš savo part
nerių JAV - organizacijos „Civitas". 
Projektą „Pilietis" Lietuvos demo
kratiškumo ugdymo kolegija vykdo 
nuo 1997 metų, todėl galimybė daly
vauti pirmą kartą organizuojamame 
pasauliniame projekto „Pilietis" pris
tatyme mus labai sužavėjo. Kelionę ir 
dalį pragyvenimo išlaidų padengėme 
patys (vaikus rėmė jų tėveliai), dalį 
pragyvenimo išlaidų padengė „Civi
tas". 

- Kaip projektas „Pilietis" 
vykdomas Lietuvoje? 

- Lietuvos demokratiškumo 
ugdymo kolegija kiekvienais metais 
organizuoja aktyvią projekto sklaidą 
ir rengia šį projektą įvairiose mokyk
lose, bendradarbiaudama su Socia
linės komunikacijos instituto sociali
nės pedagogikos studentais. Projekto 
„Pilietis" metodika yra patvirtinta 
v 

Švietimo ir mokslo ministerijos, todėl 
šalies mokytojai gali jį organizuoti 
pilietiškumo pamokų metu, tačiau šis 
projektas yra labai paplitęs kaip 
popamokinės veiklos organizavimo 
forma. Galutinis projektų „Pilietis" 
pristatymas rengiamas Vilniaus pe
dagoginiame universitete. 

- Kaip buvo atrinkti mok
sleiviai dalyvauti šiame projek
te? Į ką buvo atsižvelgta juos at
renkant? Kiek jų važiavo f Wa-
shington. DC? 

- Atrenkant moksleivius, krei
pėmės į mokyklų, kurios ne vienerius 
metus dalyvauja projekte „Pilietis", 
administraciją, taip pat klausėme 
savo partnerių - „Indiana Bar Foun
dation" atstovų nuomonės po jų šie
metinio apsilankymo šalies mokyk
lose. Ieškojome mokyklų lyderių, ku
rie būtų dalyvavę projekte „Pilietis" 
bei patys aktyviai rengtų bei orga
nizuotų socialinius projektus mokyk
lų bendruomenėse. Deja, dėl finan
sinių galimybių (už kelionę reikėjo 
susimokėti patiems) ir šalies specifi
kos („Pilietis" dažnai rengiamas kaip 
neformalus užimtumas) negalėjome 

surinkti „Piliečio" grupės iš vienos 
klasės, todėl ieškojome aktyviausių 
moksleivių, turinčių patirties projek
te „Pilietis". Iš viso Washington, DC 
rengtame pristatyme dalyvavo 8 
moksleiviai. 

Kaip buvo pasirinkta tema -
paauglių rūkymas - atsakė projekte 
dalyvavę moksleiviai Mantas 
Vilimas ir Lukas Ambrazevičius. 

Mantas Vilimas: „Dėl temos 
daug svarstėme. Aptarėme įvairias 
galimybes ir iš visų išsirinkome, mū
sų manymu, pačią aktualiausią ir 
svariausią projekto pristatyme tarp
valstybinei auditorijai. Projektui sky
rėme 4 mėnesius darbo - pradėjome 
balandį. Liepos mėnesį darbą tęsėme 
tarptautinėje LDUK stovykloje Dau
guose „Lyderis - pilietinėje visuome
nėje", kur vyko nacionalinis projektų 
„Pilietis" pristatymas ir kur užbaigė
me projekto apipavidalinimą bei ruo
šėmės pristatymui." 

Lukas Ambrazevičius: „Gal
vodami temą, naudojome brainstorm 
metodiką - be jokios kritikos su
rašėme 20 į galvą šovusių idėjų. Tarp 
jų buvo tokių, kaip homo sovieticus, 
tai yra Sovietų Sąjungos palikimas 
Lietuvoje materialine ir dvasine 
prasme. Taip pat buvo svarstoma ta
boro problema, nusikalstamumas, 
narkotikai. Ji pasirodė nepakanka
mai išskirtinė ir nepakankamai jau
nimui aktuali. 

O problema 'Televizija verčia 
mus rūkyti' kilo iš problemos, kad 
sunku susirasti antrąją pusę. Tele
vizija kuria tam tikrą idealą, kuriuo 
dauguma mūsų sąmoningai arba 
nesąmoningai norime tapti. Jeigu 
nepavyksta būti tuo idealu, nuverti
name save, įsitikiname, jog esame 
nepatrauklūs, nepaklausūs ir netei
singi. Tačiau, nusprendėme susiau
rinti temą, bijojome, kad neapžiosime 
kąsnio. Taigi sprendėme problemą, 
jog televizijos kuriamas idealas nere
tai užsirūko, taip skatindamas ir 

Lietuvių komandos nariai dirba ties viena iš projekto užduočių. 

kitus sekti jo pavyzdžiu." 
- Kokie Jūsų įspūdžiai? Kas 

šiame renginyje patiko, kas ne? 
Kokius įspūdžius parsivežėte iš 
Amerikos? Kokios patirties įgi
jote? 

Lukas Ambrazevičius: „Man 
nepaprastai patiko JAY nors Wa-
shington, DC laikomas vienu euro-
pietiškiausių miestų JAY kito būd
vardžio kaip amerikietiškas jam ne
sugalvojau. Labiausiai man įsiminė 
kultūriniai jaunuolių skirtumai. Ren
ginyje dalyvavo per 300 jaunuolių 
atstovaujančių 31 valstybei. Be kul
tūrinių skirtumų man įspūdį paliko 
apsauga valstijose. Tik nuvykęs ten 
supratau, kad visi teroro išpuoliai ir 
katastrofos, kuriuos rodo BBC tele
vizija, vyksta iš tiesų. 

Renginys buvo įspūdingas. Vi
same viešbutyje knibždėte knibždėjo 
„piliečių". Be to, susipažinau su neį
tikėtinai originaliomis ir įdomiomis 
problemomis, tokiomis kaip gėlo van
dens trūkumas Senegale, Afrikoje, 
nuolatinės viešojo transporto avarijos 
Indonezijoje, apleisti paminklai In

dijoje arba didelis nusikalstamumas 
Nacionaliniame Dominykos Respub
likos zoologijos sode. Ko gero, vie
nintelis man nepatikęs dalykas buvo 
tai, kad organizatoriai paliko per ma
žai laisvo laiko." 

Mantas Vilimas: „Susipažinom 
su nariais iš visų pasaulio žemynų, 
įvairiausių tradicijų, tikėjimų, pa
pročių atstovais. Visiems daug įspū
džių paliko ir reakcija į projekto pris
tatymą, kai kitą dieną net nepažįsta
mi valdžios nariai pagirdavo už šau
nų pasirodymą. Patirties delegacijos 
nariai labai daug pasisėmė dar ku
riant šį projektą: jie bendravo su 
įvairiais žmonėmis - nuo praeivių 
gatvėje iki Lietuvos muzikos žvaigž
džių, išmoko rinkti reikiamą infor
maciją, žinoma, pagilinome anglų 
kalbos žinias, vėliau net surengėme 
spaudos konferenciją apie pristatymą 
Washington, DC. Turbūt labiausiai 
nepatikę dalykai buvo varginanti 
beveik 20 valandų kelionė į JAV ir 
amerikietiškas maistas." 

Kalbino 
Aurelija Tamošiūnaitė 

Lietuvių moksle'viu grun* prie savo p^ongto stendo, skirto na a jgiių rūkymui. Nuotraukos iš dalyvių archyvu. 
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Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris (k). 

Idėja dėl dvigubos pilietybės 
sulaukia vis daugiau kritikos 
- Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 
— Andriaus Kubiliaus ir Gedimino 
Kirkilo siūlymui įstatymo pataisomis 
išspręsti dvigubos pilietybės proble
mą priešinasi vis daugiau politinių 
jėgų. Nepritariančiųjų gretas trečia
dienį papildė Artūro Zuoko vadovau
jama Liberalų ir centro sąjunga, kuri 
pareiškė, kad taip demonstruojamas 
nepasitikėjimas Lietuvos rinkėjais. 

Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas premjeras G. Kirkilas ir Tė
vynės sąjungos vadovas Seimo vice
pirmininkas A. Kubilius ragina Sei
mą pritarti registruotoms galiojančio 
Pilietybės įstatymo pataisoms, kurios 
leis visiems lietuvių kilmės asmenims 
išlaikyti Lietuvos Respublikos pilie
tybę, net jei jie yra įgiję kitos valsty
bės pilietybę. 

A. Zuoko teigimu, A. Kubilius ir 
G. Kirkilas, pasisakydami už proble
mos sprendimą įstatymo lygiu, pe
rėmė populistų retoriką ir mėgina 
-griauti pasitikėjimą Konstituciniu 
Teismu. Teismo pirmininkas Egidijus 
Kūris yra sakęs, kad Konstitucijoje 
įtvirtintą tik vienos pilietybės 
nuostatą su retomis išimtimis galima 
pakeisti nebent referendumu. 

Du dvylikamečiai Įtariami 
devynmečio nužudymu 

Andrius Vaitkevičius 
Alfa.lt 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 
— Klaipėdos policija apklausė du 
dvylikos metų berniukus, įtariamus 
devynmečio nužudymu. Po apklausos 
abu įtariamieji buvo paleisti. 

Negyvo A. D. (gim. 1998 m.) kū
nas Girulių paplūdimyje buvo rastas 
dar liepos 16 d. Tąkart manyta, kad 
berniukas nuskendo. 

Šiomis dienomis, atlikus mirusio 
vaiko teismo medicinos ekspertizę 
paaiškėjo, kad berniukas nužudytas. 
Oficiali devynmečio mirtis priežastis 
- pasmaugimas. 

Policija antradienį dėl šio-nusi
kaltimo apklausė vienos Klaipėdos 
mokyklos šeštokus - M. K. (gim. 1995 
m.) ir R. S. (gim. 1995 m.). 

Dvylikamečiai per apklausą tei
gė, kad tą liepos dieną jiems besimau
dant vandenyje kilo konfliktas su 
greta besimaudžiusiu berniuku. Vai
kai apsižodžiavo, vėliau vyresnieji de
vynmetį kelis kartus panardino. Dvy
likamečiai tvirtina, kad anksčiau nu
žudyto berniuko nepažinojo, jį matė 
pirmą kartą. 

Policija abu mažamečius įtaria-

„Keista, kad konservatorių va
dovas A. Kubilius nevengia viešų žo
dinių išpuolių prieš Konstitucinio 
Teismo pirmininką. Nemanau, kad 
tokios rimtos partijos pirmininkas 
nesuvoktų, kad taip jis griauna pasi
tikėjimą viena svarbiausių mūsų 
valstybės institucijų, ne tik Egidijumi 
Kuriu", — partijos pranešime cituo
jamas A. Zuokas. 

Jis tvirtino „negalįs pateisinti ir 
to, kad konservatoriai visomis išga
lėmis bando išvengti referendumo, 
kurio metu Lietuvos piliečiai išsaky
tų savo poziciją dėl Lietuvos piliety
bės". A. Zuokas sakė neabejojąs, kad 
dauguma Lietuvos žmonių sutiktų su 
dvigubos pilietybės principu. 

Panašios nuomonės laikosi ir 
opozicijoje esantys socialliberalai. 
Naujosios sąjungos frakcijos Seime 
antradienį išplatintame pareiškime 
prezidentas V Adamkus kaltinamas 
tuo, kad pasidavė užsienio lietuvių 
spaudimui, o A. Kubilius ir G. Kirki
las — noru „pamokyti Konstitucinį 
Teismą konstitucinės teisės". 

Visuomenės nuomonė šiuo klau
simu yra žinoma. Dauguma pasisako 
už tai, kad būtų dviguba pilietybė. 

muosius po apklausos paleido namo. 
Policija šį įvykį kategoriškai at

sisako komentuoti, prokuratūra tei
gia, kad nieko pasakoti negali, nes vi
sa įvykio medžiaga guli policijoje. 

„Skambinkite į prokuratūrą. 
Klausimas subtilus. Ir nužudytasis, 
ir įtariamieji yra nepilnamečiai. Iki
teisminį tyrimą kontroliuoja proku
rorai, jie ir gali ką nors pasakyti", — 
tvirtina Klaipėdos policijos atstovas 
spaudai Albinas Strumyla. 

Klaipėdos apygardos prokura
tūros atstovė spaudai Palmyra Mar-
tinkienė teigia apie įvykį irgi nieko 
papasakoti negalinti. „Policija tuos 
vaikus apklausė, policija ir gali ką 
nors pasakyti. Tokio amžiaus vai
kams baudžiamoji atsakomybė nenu
matyta net ir už nužudymą. Šis iki
teisminis tyrimas bus nutrauktas, 
bylos nebus, nes įtariamieji labai jau
ni. Todėl prokuratūra įvykio netiria, 
viską atlieka policija", — tvirtino P 
Martinkienė. 

Pasak apygardos prokuratūros 
atstovės spaudai, prokurorai kol kas 
net nematė apklausos protokolų. O 
kadangi byla bus nutraukta, tai nu
žudyto vaiko tėvai per teismą iš įta
riamųjų tėvų gali prisiteisti žalą. 

Braška Pilietinės demokratijos 
partijos pamatai 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) 
— Pilietinės demokratijos partiją 
(PDP) palieka pusė Vilniaus skyriaus 
narių, bruzda ir kitų miestų padali
niai. 

Kaip sakė PDP Vilniaus skyriaus 
pirmininkas Česlovas Kaminskas, iš 
62 jo vadovaujamo skyriaus narių 
traukiasi 33. Oficialiai apie pasitrau
kimą jie esą ketina pranešti ketvirta
dienį-

„Traukiasi praktiškai visa tary
ba ir visa veiklioji skyriaus dalis", — 
sakė C. Kaminskas, pažymėjęs, kad 
panašūs „bruzdėjimai" vyksta ir Tra
kų bei Šalčininkų skyriuose. 

Jis taip pat teigė, kad pasitrau
kiantys nariai turėtų prisiglausti Li
beralų ir centro sąjungos Vilniaus 
skyriuje. Pasak C. Kaminsko, trauk
tis verčia ideologiniai nesutarimai 
partijoje. 

„Derybos su Kazimiros Pruns
kienės vadovaujama valstiečių liaudi
ninkų partija ir Centro partija dėl 
jungimosi mums yra nepriimtinos. 
Jos visiškai svetimos mums idėjomis 
ir ideologija. Mes esame daugiau li
beralai ir mums tinka liberali politi
ka — kaimo reikalai mums visai sve
timi", — aiškino C. Kaminskas. 

Paklaustas, a r „bruzdėjimai" 
partijoje nereiškia jos irimo, PDP Vil
niaus skyriaus pirmininkas liko dip
lomatiškas. 

„Nenoriu taip blogai progno
zuoti, bet panašu. Tik tiek galiu pa

sakyti diplomatiškai", — sakė jis. 
Tuo metu PDP pirmininko pa

vaduotojas Algirdas Ivanauskas aiš
kina, kad žmonių traukimasis įtakos 
partijai neturės . 

„Visų pirma, dar niekas nepasi
traukė. Antra , net jei tie žmonės 
trauktųsi, tai jokios įtakos neturi", 
— sakė jis. 

A. Ivanauskas taip pat pabrėžė, 
kad PDP pagal ideologiją priklauso 
centro partijoms. 

„Traukimosi priežastys būtų tik
rai ne tie principai. Iš tikrųjų ideo
logija yra mūsų centristinė, pats Vil
niaus skyrius derėjosi su Romualdo 
Ozolo vadovaujama Centro partija 
dėl bendrų parašų praėjusiuose savi
valdybių rinkimuose. Galbūt tam tik
rų žmonių buvimas tam tikroje parti
joje jiems nepatinka", — svarstė A. 
Ivanauskas. 

Rugpjūčio pradžioje Seimo pir
mininko Viktoro Muntiano vadovau
jami pilietininkai pranešė norintys 
bendradarbiauti su Valstiečių liaudi
ninkų ir Centro partijomis, tačiau 
apie susijungimą su valstiečiais liau
dininkais bei centristais teigė gal
vosiantys tik po 2008-ųjų metų Sei
mo rinkimų. 

Pilietinės demokratijos partiją 
daugiau kaip prieš metus įkūrė nuo 
Darbo partijos atskilę politikai. Par
tija teigia dabar turinti daugiau nei 
2,200 narių. Seime ši partija tur i 4 
narius. 

Dainų šventes saugos įstatymas 
Atkelta iš 1 psl. 
valstybinę apsaugą, periodiškumą, 
tęstinumą ir plėtrą, reglamentuoti 
pasirengimo ir vadovavimo dainų 
švenčių vyksmui tvarką, valstybės ir 
savivaldybių institucijų atsakomybę 
bei kompetenciją, nustatyti dainų 
švenčių finansavimo principus. 

Įstatymo projekte skelbiama, 
kad Lietuvos dainų šventė rengiama 
kas ketverius metus, Lietuvos moks
leivių dainų šventės organizuojamos 
taip pat kas ketveri metai — tarp Lie
tuvos dainų švenčių. Taip pat numa
toma, kad svarbių Lietuvos valstybės 
istorijos datų ar įvykių proga gali bū
ti rengiamos neeilinės proginės dainų 
šventės. Artimiausia Lietuvos dainų 
šventė vyks 2009 metais, minint Lie
tuvos vardo paminėjimo tūkstantme
tį-

Įstatymo projekte numatoma, 
kad Vyriausybė per šešis mėnesius 
nuo įstatymo įsigaliojimo patvirtina 
Dainų švenčių tarybos nuostatus, 

taip pat patvirt ina 2008—2011 m. 
dainų švenčių tradicijos išsaugojimo 
ir plėtojimo programą bei parengia 
Vyriausybės nutarimą dėl nacionali
nio objekto statuso suteikimo Vingio 
parko Dainų estradai ir Kalnų parko 
amfiteatrui, kur tradiciškai vyksta 
pagrindiniai dainų švenčių renginiai. 

Kultūros bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos per šešis mėnesius nuo 
įstatymo įsigaliojimo turės patvirtin
ti Dainų švenčių nacionalinės komisi
jos nuostatus, parengti ir patvirtinti 
nuostatus dėl mėgėjų meno kolekty
vų vadovų apmokėjimo tvarkos. 

Kiekvienais metais valstybės 
biudžete turės būti numatomos lėšos 
Kultūros, Švietimo ir mokslo minis
terijoms, apskričių viršininkų admi
nistracijoms ir savivaldybėms nuola
tiniam Lietuvos dainų švenčių ir Lie
tuvos moksleivių dainų švenčių pa
sirengimo procesui pagal Dainų šven
čių tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo 
programą finansuoti. 

V. Muntianas ragina nebijoti referendumo 
Atkelta iš 1 psl. 

Socialdemokratai savaitės pra
džioje žadėjo paremti konservatorių 
parengtas pataisas, jei joms neprieš
taraus teisininkai. Opoziciniai social
liberalai tokį problemos sprendimo 
būdą pavadino antikonstituciniu. 

Pernai rudenį Konstitucinis Teis
mas išaiškino, kad pagal Konstituciją 
dvigubos pilietybės atvejai turi būti 
reta išimtis ir dvigubą pilietybę įteisi
nančius įstatymus paskelbė priešta
raujančius pagrindiniam šalies įsta
tymui. 

KT pirmininkas Egidijus Kūris 
ne kartą teigė, kad norint įteisinti 
dvigubą pilietybę būtina keisti Kons
tituciją, o ne atskirus įstatymus. 

Konstitucijos straipsnis dėl pilie

tybės priklauso tam skirsniui, kuris 
gali būti keičiamas tik referendumu, 
todėl yra abejojama, ar toks referen
dumas bū tų sėkmingas dėl mažo 
piliečių aktyvumo. 

Tam, kad būtų priimtos Konsti
tucijos pataisos, į referendumą turi 
ateiti ir pataisoms pritarti daugiau 
nei pusė balsavimo teisę turinčių pi
liečių. 

Savo ruožtu Vyriausiosios rinki
mų komisijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas siūlymą dažniau rengti 
referendumus įvertino teigiamai. Ta
čiau, anot jo, rengėjams būna sunku 
tinkamai suformuluoti klausimus re
ferendumui. Be to, nedaug iškylančių 
klausimų būna aktualūs visiems gy
ventojams. 

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

Diana mirtis privertė karališkąją 
šeimą žengti koja kojon su laiku 

Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II. 

Londonas, rugpjūčio 29 d. 
(AFP/BNS) — Po princesės Diana žū
ties nuo visuomenės tylos siena atsi
tvėrusi Didžiosios Britanijos karališ
koji šeima už abejingumą žmonių 
skausmui sulaukė griežto pasmerki
mo, kuris ilgainiui paskatino monar
chiją imtis nuodugniai apgalvotos 
kampanijos, kad vėl palenktų į savo 
pusę britus. 

„Visa situacija, susijusi su Diana, 
pakeitė tai, kaip karališkoji šeima 
mėgino save pateikti, nes tai privertė 
juos suprasti, kad jie yra atskaitingi", 
— agentūrai AFP sakė vienas gar
siausių britų publicistų Max Clifford. 

„Abejoju, kad dabartinis karalie
nės gyvenimas nors kiek skiriasi nuo 
to, kaip ji gyveno anksčiau, tačiau 
taip atrodo, o tai yra viešieji ryšiai", 
— pridūrė jis. 

M. Clifford ir kiti pažymi, kad ka
rališkoji šeima pasimokė iš įvykių, se
kusių po Diana žūties, bei princesės 
mokėjimo palenkti į savo pusę ži-
niasklaidą ir pastarąjį dešimtmetį 
priartėjo prie visuomenės, tapo atvi
resnė ir ėmė labiau paisyti viešosios 
nuomonės. 

Permainos prasidėjo, kai visuoti
nis sielvartas dėl Diana žūties per 
1997 metų rugpjūčio 31 dieną Pary

žiuje įvykusią autokatastrofą virto 
netramdomo pykčio banga, kurią iš
provokavo karališkosios šeimos narių 
nenoras ar nesugebėjimas bent trum
pam pamiršti protokolą, ką puikiai 
mokėjo daryti princesė, ir šią tragedi
ją išgyventi drauge su visa visuome
ne. 

Kai minios tragedijos sukrėstų 
žmonių nešė gėles prie Diana namų 
Londone, karalienė, princas Charles 
ir kiti karališkosios šeimos nariai nu
sprendė likti Balmoral dvaro reziden
cijoje Škotijoje. 

Karalienė iki laidotuvių išvaka
rių nepasirodė per televiziją, o 
Buckingham rūmai tik laidotuvių 
dieną iki pusės stiebo nuleido vėliavą, 
kai laikraštyje „The Sun" pasirodė 
antraštės: „Kur yra mūsų karalienė? 
Kur jos vėliava?" 

Nors buvo Škotijoje, karališko
sios šeimos nariai neabejotinai žinojo 
apie britų visuomenę apėmusias grės
mingas nuotaikas. 

Charles biografe Penny Junor 
BBC radijui sakė, kad pirmieji sosto 
įpėdinio žodžiai, kuriuos jis ištarė su
žinojęs apie buvusios žmonos, su ku
ria išsiskyrė 1996-aisiais, mirtį buvo: 
„Jie kaltins mane". 

Buvęs Kaczynski sąjungininkas 
prabilo apie „lenkišką VVatergate # / 

Varšuva, rugpjūčio 29 d. (AFP/ 
BNS) — Lenkiją valdančių dvynių 
Kaczynski buvęs sąjungininkas an
tradienį apkaltino ministrą pirmi
ninką Jaroslaw Kaczynski slapta 
klausius jo ir kito vicepremjero po
kalbių, pavadinęs tai „lenkišku Wa-
tergate". 

„Turime ati t ikmens neturintį 
reikalą, lenkišką Watergate", — sakė 
kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politi
kas Roman Giertych, paminėdamas 
aštuntojo dešimtmečio JAV politinį 
skandalą, dėl kurio turėjo atsistaty
dinti prezidentas Richard Nixon. 

„Pokalbių klausymasis politi
niais sumetimais, mėginimas areš
tuoti kolegas iš vyriausybės yra ope
racija, neatitinkanti jokių normų, ne
bent tas, kurių laikosi gangsteriai", 

— sakė jis. 
Sie kaltinimai pasigirdo artėjant 

rugsėjo 7-ajai, kai Lenkijos parlamen
tarai turės nuspręsti, ar paleisti Sei
mą ir tokiu būdu atverti kelią su
rengti šalyje pirmalaikius visuotinius 
rinkimus. 

R. Giertych kalbėjo apie buvusio 
vidaus reikalų ministro Janusz Kacz-
marek liudijimą, kuris buvo perskai
tytas antradienį ryte už uždarų durų 
vykusiame parlamento posėdyje. 

Posėdis buvo nutrauktas, kai bu
vo paskelbta informacija, leidžiant; 
įtarti, kad vyriausybės nariai gali bū
ti susiję su slaptu pokalbių pasiklau
symu, žurnalistams sakė parlamenta
rai, tačiau daugiau informacijos 
nepateikė. 

EUROPA 

ANKARA 
Turkijos parlamentas antradienį 

šalies prezidentu išrinko užsienio 
reikalų ministrą Abdullah Gul, ku
ris dabar jau yra pirmasis pasau
lietiškos respublikos vadovas su isla-
mistiška praeitimi. A. Gul, kuriuo 
itin nepasitiki pasaulietiškos valdžios 
šalininkai, 550 vietų parlamente lai
mėjo 339 deputatų balsus, kai per 
trečiąjį turą būtų pakakę ir 276 — 
paprastosios daugumos. Pirmą kartą 
pasaulietinės Turkijos istorijoje ša
liai vadovaus islamistinių pažiūrų 
žmogus. Jo žmona ryši musulmoniš
ką skarelę, nors Turkijos valstybi
nėse įstaigose, taip pat ir prezidento 
rūmuose, tai draudžiama. 

VARŠUVA 
Lenkija ir Jungtinės Valstijos 

galbūt artėja prie persilaužimo dery
bose dėl JAV priešraketinės gynybos 
skydo elementų statybos Lenkijos te
ritorijoje, sakė lenkų užsienio reikalų 
viceministras, kurio žodžiai cituoja
mi trečiadienį. Lenkijai derybose ats
tovaujantis Witold Waszczykowski 
sakė, kad susitarimas gali būt i suda
rytas per kelias savaites, nes Wa-
shington užsiminė, kad galimas kom-

i promisas dėl lenkų prašymo duoti ra
ketų „Patriot" ar panašių oro gyny-

| bos priemonių Lenkijos mies tams 
| ginti. 

PARYŽIUS 
Nepalankūs orai neatbaido į Pa

ryžių plūstančių turistų — ekspertų 
prognozėmis, šiemet Prancūzijos sos
tinėje apsilankys rekordinis turistų 
skaičius. Paryžiaus turizmo biuro 
skaičiavimais, šiemet mieste viešės 
15,6 mln. turistų, 2 proc. daugiau ne
gu pernai. Nakvynių viešbučiuose 
skaičius padidės 3,5 proc. iki 35,1 mi
lijono. „Taigi 2007 metai turėtų tapti 
nauju Paryžiaus turizmo pramonės 
atramos tašku", — teigia biuras . 
Prancūzijos meteorologijos tarnyba 
praėjusią savaitę pareiškė, kad lie
tinga ir gana šalta šių metų vasara 
šalyje buvo prasčiausia per pastaruo
sius 30 metų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

rengiasi prašyti Kongreso papildomų 
50 mlrd. dolerių Irako karui. Toks 
prašymas rodo didėjantį Baltųjų rū
mų įsitikinimą, kad jie gali atlaikyti 
Kongreso spaudimą pradėti JAV ka
rių išvedimą iš Irako. Šie milijardai 
būtų skirti kaip papildoma suma prie 
maždaug 460 mlrd. dolerių, nu
matytų 2008-ųjų gynybos biudžete, ir 
147 mlrd. dolerių, numatytų dar ne
pr i imtame papildomame įstatymo 
projekte karams Afganistane ir Irake 
finansuoti, rašo „The Washington 
Post". 

RENO 
JAV prezidentas George W. Bush 

antradienį perspėjo dėl „branduo
linio holokausto" Artimuosiuose Ry
tuose, jei Izraelio priešas Iranas įsi-
gys branduolinių ginklų, ir pažadėjo 
neleisti, kad taip nutiktų. „Irano 
veiksmai kelia grėsmę viso pasaulio 
šalių saugumui, ir Jungtinės Vals
tijos telkia draugus bei sąjunginin
kus Irano režimui izoliuoti, ekonomi
nėms sankcijoms įvesti", — sakė jis 
veteranų organizacijai „Amerikos le
gionas". „Stosime prieš šį pavojų, kol 
dar ne vėlu", — žadėjo G. W. Bush, 
kuris ragino įvesti griežtesnes tarp
tautines sankcijas ir reiškė viltis dėl 
diplomatinio sprendimo, bet ne kartą 
atsisakė atmesti jėgos panaudojimo 
galimybę. 

AZIJA 

BEIDŽINGAS 
Virtualūs policijos pareigūnai ne

trukus pradės „patruliuoti" Kinijos 
interneto puslapiuose, perspėdami 
interneto vartotojus, jog jie yra nuo
lat stebimi, trečiadienį pranešė val
džios atstovai. Beidžingo interneto 
policininkų — uniformomis aprengtų 
ir pagarbą atiduodančių vyro ir mo
ters — virtualūs atvaizdai nuo šešta
dienį kas 30 minučių pasirodys kom
piuterių ekranuose trylikoje pagrin
dinių portalų Kinijos sostinėje. Ki-
bernetiniai policininkai ieškos tink-
lalapių ir veiksmų, kurstančių at-si-
skyrimą, skatinančių prietarus, azar
tinius lošimus, sukčiavimą ir prosti
tuciją. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpresscorpxom 
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Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvj i visas pasautio šalis. 

4ufo Air Frelght 
ymmmmmmm Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i vtsas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smstt Packaaes Twck#&y 

Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800775-7363 

http://www.atianticexpresscorpxom
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Sveikiname 90-to sukaktuvinio gimtadienio proga 
ilgametį Jaunimo centro Direktorių tarybos narį 

DR. PETRĄ KISIELIŲ, 
daugelio prasmingų darbų lietuvybei iniciatorių, 
visa širdimi atsidavusį mylimai tėvynei Lietuvai 

Linkime Jums neblėstančio 
optimizmo, sveikatos ir 

daug saulėtų dienų. 

Čikagos Jaunimo centro 
vadovybė 

Paskata ugdyti būsimus 
karininkus-vadovus 

K R E I P I M A S I S 
Bičiuliai, 

Kreipiuosi į Jus, nes viliuosi, jog 
Jums svarbus ir brangus interneto 
dienraštis Bemardinai.lt. S j dien
raštį prieš trejus metus įsteigė Lie
tuvos Mažesnieji broliai pranciško
nai. 

Dienraštis buvo sumanytas kaip 
alternatyva į skandalus, smurtą ir 
cinizmą propaguojančiai žiniask-
laidai, kuri, deja, dominuoja Lietu
voje. Dienraštis siekia padėti krikš
čionims auginti ir stiprinti savo 
tikėjimą. Dienraštis siekia nuo tikėji
mo nutolusius ar net jam priešiškus 
įveikti vartotojiškos visuomenės pa
laikomus ateistinius stereotipus, 
padėti jiems įsigilinti į krikščioniš
kąją perspektyvą, pažinti krikščio
nybę. Dienraštis siekia skatinti tiek 
krikščionių, tiek nuo krikščioniško 
tikėjimo nutolusių, bet geros valios 
nestokojančių asmenų pilietinį ak
tyvumą. Dienraštis siekia būti sąži
ningu skaitytojo palydovu politinės, 
socialinės, ekonominės, kultūrinės 
informacijos jūroje. Dienraščio egzis
tavimas liudija, kad krikščionys turi 
drąsos kovoti už tai, kad viešojoje 
erdvėje skambėtų ir krikščioniškas 
balsas. 

Aišku, Bemardinai.lt toli gra
žu nėra idealus dienraštis. Yra dau
gybė sričių, kurias reikia tobulinti, 
stiprinti. Yra daugybė temų, apie 
kurias būtina garsiau kalbėti. Tu
rime daug planų ir svajonių, ką turė
tume daryti, jog Bemardinai . l t 
stiprėtų ir nenuklystų nuo Viešpaties 
vedimo. 

Tačiau šiandien kreipiuosi į Jus 
norėdamas dar kartą priminti, kad 
Bemardinai.lt egzistuoja. Krei
piuosi, nes iškilo reali grėsmė, jog 
apie dienraštį galėsime kalbėti tik 
būtuoju laiku, kaip apie „Sandorą", 
„Katalikų pasaulį", „Lux" ar pana
šius jau neegzistuojančius krikščio
niškus leidinius. 

Idant galėtume būti visaverte 
žiniasklaidos priemone, išlaikyti pub
likacijų kokybę ir įvairovę, konku
ruoti su sekuliariais leidiniais - visa 
tai reikalauja didelių finansinių iš
teklių. Pirmaisiais dienraščio egzis
tavimo metais mus galėjo remti Lie
tuvos pranciškonai. Dabar gi dėko
jame jiems už suteiktas redakcijai 
patalpas, bet daugiau paramos jie 

nebegali šiam nekomerciniam projek
tui suteikti. Esame labai dėkingi 
Spaudos ir radijo rėmimo fondui, 
kuris remia mūsų kultūrines pub
likacijas, negalėtume egzistuoti be 
Katalikų religinės šalpos paramos. 
Deja, visa ši parama tesudaro pusę 
lėšų, kurios būtinos dienraščiui gy
vuoti. Aktyviai ieškome rėmėjų, skel
biame reklamą (tiesa, absoliuti dau
guma jos - socialinė - t.y. skelbiama 
nemokamai, remiant nekomercinius 
projektus). Labai padėjo skaitytojų 
simbolinės prenumeratos akcija šių 
metų pradžioje. Bandome gyventi 
labai taupiai, tačiau esame priversti 
pripažinti - šiandien patekome į 
sudėtingą finansinę krizę. Panašu, 
jog per artimiausius mėnesius spręsis 
- ar Bemardinai.lt išliks ir stiprės, 
ar turės pasitraukti. Turime pag
rindo manyti, jei pavyktų išbristi iš 
dabartinės finansinės duobės, nuo 
Naujųjų metų sulauksime kelių svar
bių paramos šaltinių. Tačiau apie tai 
galėsime kalbėti tik tada, jei išgyven
sime dabar. 

Kiekviena krizė yra prasmingas 
išbandymas. Pavyzdžiui, verčia už
duoti klausimą - ar tikrai Bernar-
dinai.lt svarbūs Lietuvos krikščio
nims? Ar krikščionys brangina šį lei
dinį ir pasiryžę, kiek gali, prisidėti 
prie jo egzistavimo? Suprantu, kad 
nei viena krikščioniška bendruomenė 
Lietuvoje negyvena pertekliuje, bet 
vis tiek drįstu kreiptis į Jus visus. 

Bemardinai . l t labai reikia 
Jūsų paramos. Net ir pačios kuk
l iausios. Juk našlės skatikas 
Dievo akyse vertesnis už mui
tininko turtus. Aukų prašome ne 
savo saviraiškai, bet bendram 
reikalui. Deja, be jų dienraščio 
paprasčiausiai neliks... 

VšĮ „Bemardinai.lt" 
Įmonės kodas 300671187 
Sąskaitos Nr. 

LT06 7044 0600 0598 4890 
AB SEB Vilniaus bankas 
Naujamiesčio filialas 
Banko kodas 70440 
Išsamesnė informacija: 
Raimonda Jaloveckaitė, 
raimonda@bernardinai.lt, 
Tel. 8-677-51546 

Andrius Navickas 
Interneto dienraščio 

Bemardinai.lt 
vyriausiasis redaktorius 

Sovietų okupacija sujaukė jaunos 
Lietuvos Respublikos gyvenimą, jos 
pibečių, taip pat ir karininkų, liki
mus. Patriotiškai nusiteikusius lietu
vius okupantai išblaškė po Sibiro pla
tybes, daug partizanų žuvo kovose. 

Tie, kuriems pavyko išvengti la
gerių, svetimtaučių kulkų, buvo pri
versti pasitraukti į Vakarus, viliantis, 
kad greit galės sugrįžti, nes karo pa
baiga jau buvo nuspėjama. Deja, dau
gelio sugrįžimas labai užsitęsė. Tarp 
pasitraukusiųjų buvo ir Pirmojo Lie
tuvos Prezidento karo mokyklos XX 
laidos artilerijos j . ltn. Viktoras Kubi
lius. 2005 m. spalio pabaigoje jis su 
žmona Aga grįžo į Lietuvą. 

Tik grįžęs Viktoras Kubilius už
mezgė glaudžius ryšius su gen. Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademija. 
Jis padovanojo akademijos bib
liotekai didelę enciklopedijos kolekci
ją anglų kalba, vertingų knygų karo 
mokslo ir istorijos klausimais. 2006 
m. kovo 10 d. jis su dukra Audrone 
dalyvavo iškilmingame Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos 
minėjime Karo akademijoje. Tada, 
sveikindamas jaunuosius kariūnus, 
karininkus ir dėstytojus, Viktoras 
Kubilius didžiavosi, „kad Kovo 11-
osios dėka vėl turime garbingą Lie
tuvos kariuomenę ir jos žiedą -
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
Karo akademiją, vieną geriausių 
šalies institucijų, puoselėjančių svar
biausias vertybes: patriotizmą, meilę 
Tėvynei, drąsą, sąžiningumą, pasi
aukojimą tarnybai, atsakomybę už 
save ir kitus." 

v 

Žadėjo bendradarbiauti, buvo 
daug planų, deja! 2006 m. kovo 23 d., 
eidamas 90-uosius metus, Viktoras 
Kubilius staiga mirė. Balandžio 2 die
ną paskutinio atsisveikinimo su juo 
Šv. Jonų bažnyčioje metu vaikai, gi
minės ir draugai aukojo Lietuvos Ka
ro akademijos bibliotekai. 

Š. m. liepos 20 d. V Kubiliaus 
duktė Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė 
Karo akademijos bibliotekai įteikė 
36,400 litų auką. Pasak karininko 
dukros, biblioteka už šiuos pinigus 
galės nupirkti kariūnams ir*karinin
kams būtiniausių knygų. 

Bibliotekos vedėja Konstancija 
Janina Tupėnienė „Draugo" redakci
jai sakė, kad už šias aukas perkant 
knygas, ypatingas dėmesys bus skir
tas būsimųjų karininkų pilietišku
mui, lyderystei ugdyti, estetiniam ir 
dvasiniam jų tobulėjimui. 

Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė 
pranešė, kad jos tėveliai Aga ir Vikto

ras Kubiliai Karo akademijos biblio
tekai paaukojo 25,000 litų. 

Aukas a. a. Viktoro Kubiliaus 
atminimui skyrė: 

Vaikai: Audronė Kubiliūtė-Mi
siūnienė ir Romas Misiūnas - 1,000 
JAV dol., Aušra Kubilius ir Seymour 
Kellerman - 1,000 JAV dol., Uogintas 
Kubilius ir Wendy Zeldin - 1,000 JAV 
dol. 

Giminės: Algirdas Kubilius - 50 
lt., Gediminas Kubilius - 20 lt., Juo
zas Kubilius - 100 lt., Kostas Kubi
lius - 50 EU, Laima ir Uogintas Ku
biliai - 100 lt. Danguolė ir Pijus 
Bielskai - 200 JAV dol, Bronė ir Ka
zys Markai - 200 JAV dol., Albinas 
Kasparaitis - 50 litų. 

Draugai: Mara ir Kazys Alme-
nai - 100 lt., Kazimiera ir Kazys Bra-
dūnai ir Elenutė Aglinskienė - 100 
lt., Joseph Grace - 100 lt., Dalia ir 
Vytas Gruodžiai - 50 lt., Rūta ir Ed
mundas Kulikauskai - 200 lt., Gra
žina ir Vytautas Landsbergiai - 200 
lt., Francoise ir Liūtas Mockūnai -
100 lt., Marija ir Kazimieras Motie
kos - 200 lt., Nadia ir Eimuntas Nek-
rošiai - anon., Nadiežda ir Julius 
Novickai - 100 lt., Audronė ir Vygin
tas Pšibilskiai - 100 lt., Violeta Ra
kauskaitė - Shtromas - 20 lt., Silvija 
ir Saulius Sondeckiai - anon., Agnė ir 
Anatolijus Šenderovai - 40 lt., Bi
rutė, Romas, ir Saulius Šležai - 100 
JAV dol., Salomėja Valukas - 50 lt., 
Liucija ir Regimantas Vedegiai - 300 
lt., Irena Veisaitė - 20 litų. 

Vilniaus pedagoginio univer
siteto profesorės: Izolda Genienė, 
Rožė Jasudavičiūtė, Elvyra Kondraš-
kienė, Gerda Judeikienė, Valerija 
Norušaitienė (iš viso) - 160 litų. 

Anoniminiai aukotojai - 380 
litus. 

Iš viso paaukota 11,400 litu. 
Per „Draugą" akademijos biblio

tekos vedėja Konstancija Janina Tu
pėnienė taria pagarbų ačiū Viktoro 
Kubiliaus žmonai Agai, dukroms 
Audronei ir Aušrai, sūnui Uogintui ir 
jų šeimoms, draugiškiems, ne vien iš 
pareigos, o ir iš supratimo auką su
teikusiems Viktoro Kubiliaus gimi
nėms, draugams, jį pažinojusiems ir 
su juo artimai bendravusiems gar-
biems asmenims. Si auka visai Karo 
akademijos bendruomenei yra atra
ma ir paskata ugdyti būsimus kari
ninkus - vadovus kuo geriau ir at
sakingiau. 

Parengė 
ats. kpt. Arūnas Alonderis 

wivw.draugas.org Vik toro Kubi l iaus dukra Aud rone Kub i ' i u te -Mis iun 'ene ir Karo akademi jos 
b i b ' i o t e t o s vedė ja Konstanci ja Janina Tijpenien^' 

http://dinai.lt
mailto:raimonda@bernardinai.lt
http://wivw.draugas.org
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4) sudaryti sąlygas pakviesti į 
Lietuvos TSR emigrantų organizaci
jų vadeivas ir šiaip jų aktyvius 
dalyvius bei bandyti juos užverbuoti; 

5) nukre ip t i priešo ardomąją 
veiklą į KGB organų operatyvines 
jėgas ir priemones. 

Čia Vaigauskas primena ameri
kiečių ir anglų žvalgybos agentą 
Deksnj, kur iam buvo pavesta sukurti 
vieningą centrą (vad. „Vyriausią Lie
tuvos atkūrimo komitetą" — VLAK) 
vadovauti pogrindžiui. Po Deksnio 
suėmimo, veikiamas KGB agento, jis 
ilgainiui pripažino ginkluotos kovos 
su Tarybų valdžia Lietuvoje neper
spektyvumą, su kuo sutiko ir kai ku
rie banditų vadeivos. KGB leido Deks-
niui grįžti į užsienį, kur jie tikėjosi 
sukelti nesantaiką tarp VLIKo, ragi
nančio tęsti ginkluotą pasipriešini
mą, ir VLAKo, linkusio prie pasyvios 
kovos taktikos. Dar po kelių žygių 
Deksnys baigė savo karjerą, pilnai 
perverbuotas j KGB agentus. 

KGB naudojamas kompromitaci
jos metodas buvo paremtas, jai turint 
dezinformuojančius duomenis, kurių 
priešininkas patikrinti negali. Pa
prastai buvo kompromituojama: 1) 
emigrantų antitarybinės organizaci
jos prieš vyriausybes ir spectarnybas 
tų šalių, ku r jie gyveno, arba 2) tų 
formuočių vadeivos prieš eilinius na
rius, arba 3) vienos nacionalistinės 
organizacijos prieš kitą, arba, 4) tų 
organizacijų vadeivos arba aktyvūs 
nariai prieš tarptautinę visuomenę. 

Kompromitacijos metodo pavyz
džiu, o jų buvo nemažai, Vaigauskas 
parinko gen. Raštikj. Kai JAV ir Ang
lijos spectarnybos norėjo tikslingiau 
panaudoti lietuvių emigrantų prieš-
tarybines jėgas savo tikslams, jiems 
jokiu būdu nevyko suderinti VLIKo ir 
„Lietuvių diplomatijos kolegijos" už
mačių, kas turėtų vadovauti bendrai 
veiklai. Nesutariant dėl vyriausio va
dovo, buvo apsistota prie neutralaus 
žmogaus, buv. Lietuvos buržuazinės 
kariuomenės vado gen. St. Raštikio. 
KGB manymu, Raštikis turėjo neblo
gus organizacinius gabumus bei žval
gybos darbo patirtį, todėl KGB ne
pageidaujamas. KGB inscenizavo, 
kad Tarybų valdžia laiko Raštikio 
vaikus ypatingoje priežiūroje, pakeitė 
jų pavardes ir slėpė nuo gyventojų jų 
buvimo vietą. To užteko, kad būtų 
atsisakyta Raštikio kandidatūros. 
Netrukus, neradus kandidato į vado
vo postą, planuojamos slaptos ben
dros organizacijos idėja atkrito. 

Jei t ikėtume Vaigausko parody
mais, buvo sukompromituoti lietu
viai kunigai, prelatai, PLB, VLIKo ir 
kitų „nacionalistinių" organizacijų 
veikėjai. Ir ne vienas. Siekiant deor-
ganizuoti lietuvių emigracinių centrų 
antitarybinę veiklą, sukelti jų vadų 
tarpusavio nepasitikėjimą, saugumo 
organai ėmėsi specialių priemonių. 
Vakarų Vokietijoje iš PLB valdybos 
patalpų buvo pagrobta ir nugabenta į 
Rytų Berlyną lietuvių emigrantų, 
gyvenančių Vakarų Berlyne, kartote
ka. Daugybė aktyviausių reakcinės 
emigracijos vadų buvo demaskuoti 
kaip praeityje bendradarbiavę su 
vokiškais fašistiniais okupantais arba 
tiesioginiais masinio gyventojų nai

kinimo kaltininkais ir dalyviais. 
1974 m. buvo išleista tarp lietu

vių emigrantų išplatinta knyga „Šioje 
ir anoje pusėje". Joje pateikiami ne
paneigiami įrodymai, demaskuojan
tys reakcinės emigracijos vadeivas 
politine ir moraline prasme. Knyga 
buvo parašyta KGB agento. Po jos 
buvo ir daugiau. Savaitraštyje „Gim
tasis kraštas", leidžiamame 9,000 
egz. tiražu, rašoma apie tarybinių gy
ventojų pasiekimus, taip pat de
maskuojami nacistiniai emigracijos 
nusikaltėliai. KGB medžiaga naudo
jama ir radijo laidose užsieniui, po 2 
vai. per parą, angliškai ir lietuviškai. 

Toks KGB organų atliekamas 
darbas, užkertant kelią užsienio lie
tuvių nacionalistų organizacijų ardo
mosioms akcijoms, agentūrinis įsi
skverbimas į šias organizacijas, jų 
kompromitavimas ir skaldymas daž
niausiai pasiekdavo tikslą, vertė juos 
eikvoti jėgas vidiniams prieštaravi
mams įveikti. 

KGB kova Lietuvos ter i tor i joje 
pokar io m e t a i s 

1944 m. prasidėję Pabaltijo kraš
tų išvadavimai sugriovė nacionalistų 
viltis sukurti „nepriklausomą Lietu
vos valstybę". Todėl jie ėmėsi ruoštis 
tolimesnei kovai su Tarybų Sąjunga, 
orientuodamiesi į visapusišką JAV ir 
Anglijos reakcinių sluoksnių paramą. 
Buvo remiamos 1941—1943 m. su
kurtos organizacijos — VLIKas, 
LLKS (Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga), Lietuvos frontas, Lietuvos 
Laisvės armija ir kt. Tarybinei armi
jai artinantis prie LTSR, buržuazi
niai nacionalistai sustiprino antitary
binę propagandą tarp gyventojų, gąs
dino besiartinančių dalinių „raudo
nuoju teroru", kvietė priešintis tary
binei kariuomenei ginklu. 

Ryžtingas Tarybinės armijos da
linių puolimas ir Tarybų Lietuvos 
teritorijos išlaisvinimas išblaškė 
buržuazinius nacionalistus ir kitus 
Sovietų valdžios priešus. Vieni bėgo į 
Vakarus, kiti aktyvios kovos dar ne
buvo pradėję. Bet jau 1944 m. rudenį 
LLA, LLKS grupės pradėjo atvirą 
ginkluotą kovą. 1945 m. buržuaziniai 
nacionalistai pietinėje Lietuvoje su
kūrė vadinamąją „Lietuvos partizanų 
sąjungą" (LPS), kurios organizatoriai 
su LLA ir LLKS vadais iki 1947 m. 
vadovavo ginkluotoms gaujoms. Su
tr iuškinus jas, atsirado „Bendras 
demokratinio pasipriešinimo sąjūdis" 
(BDPS), likviduotas 1948 m. Lietu
vos teritorijoje veikusio nacionalis
tinio pogrindžio centrai tikėjosi, kad 
prasidės karinis konfliktas tarp 
TSRS ir JAV, ir nekantriai laukė Va
karų pagalbos. Pasipriešinimo pog
rindžiui daugiausia vadovavo buvu
sios buržuazinės Lietuvos armijos 
karininkai, prie kurių jungėsi įvairių 
Lietuvos nacionalistinių organizacijų 
nariai, buožės ir asmenys, įtraukti i 
kovą apgaule ir gąsdinimais. 

Ginkluotas pogrindis ėmė tobu
linti savo organizacinę struktūrą. 
Lietuva buvo padalinta į 3 sritis, į 
kiekvieną jų įėjo po 2—3 apygardas, 
sudarytas iš keleto rinktinių. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies i r kraujagysl ių 
l igos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, 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 
Ele Grove 847-718-1212 
www.lllinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chkago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

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 

A k i ų l igos 

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 ui prieinamą Kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70*422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
t e l . 1-773585-9500 

Šakynoje restauruojama unikali koplyčia 
Šiaulių rajone restauruojama 

prieš dvejus metus gaisro suniokota 
akmeninė Šakynos koplyčia. Planuo
jama, kad baigus restauravimo dar
bus, unikalus, į kultūros paminklų 
sąrašą įtrauktas statinys bus toks, 
kokį jį prieš du šimtmečius pastatė 
kunigas Juozapas Varanavičius, pra
neša LTV naujienų tarnyba. 

Šiemet planuojama sutvarkyti 
stogą, langus, duris, perdangas. Ki
tąmet bus atkuriamas altorius, cho
rui skirta vieta, tvarkomos grindys. 

Projekto vertė - beveik pusė mi
lijono litų. Meistrai sako, kad užduo
tis sudėtinga - akmeninis statinys 
nelygių konstrukcijų. 

„Sienos nėra lygios, tad tradi
cinių konstrukcijų, kokios paprastai 
yra, taikyti nebuvo galima ir buvo 
nuspręsta stogo viršutinę dangą 
daryti iš maumedžio lentų. Pakan
kamai sudėtinga buvo gauti koky
biškas lentas", - apie restauravimo 
darbus pasakojo bendrovės „Meba" 
direktorė Laivyda Matusevičienė. 

Šakynos koplyčia nerestauruota 
nė karto, tik kelis sykius perdengtas 
stogas. Iki gaisro ji buvusi avarinės 
būklės. 

Paveldosaugininkų teigimu, Lie
tuvoje nėra išlikusių panašių kop
lyčių. Šį liaudiškos architektūros sta
tinį 1802 m. pastatė kunigas Juoza
pas Varanavičius, Livonijos garbės 
kanauninkas. Žinoma, kad šią kop
lyčią jis statęs sau kaip mauzoliejų, 
tačiau iki šiol neaišku, kur kunigas 

PASLAUGOS 

yra palaidotas. 
Istoriniuose šaltiniuose minima, 

kad po koplyčia galėję būti rūsiai, 
tačiau jų mokslininkams rasti ne
pavyko. „Unikalu tai, kad tiek pirmo
sios, tiek antrosios zakristijos durys 
yra pieštinės. Vienos durys sudegė 
gaisro metu, tačiau antrosios išliko", 
- sakė Sigita Tauterienė, Šiaulių 
rajono kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė kultūros paveldui. 

Ugniagesiai įtarė, kad koplyčia 
buvo padegta, nes daugiau kaip pusė 
amžiaus stovėjo nenaudojama, elek
tra nebuvo įrengta. 

Pagal LRT 

Šakynos koptvčia 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

COUttUCU. 

RtSIDtVTtAL 
BROKERAGf 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

SIŪLO DARBĄ 

Skelbimą* skyr iaus 
t « l . 1-773 S8S 9SOO 

Part time RN 
Doctors office 12 - 8:30 P.M. 

Fax resume 
708-^23-7^1 S 

http://www.lllinoispain.com
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„Margučio" radijo 75-erių 
metų sukaktį minint (VII) 

Daugybę metų Brighton Park apylinkei paskyrė visuomeninkė Marytė Kin-
čienė. Nuotraukoje: Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
kunigai Thomas R. Koys (kairėje) ir Jaunius Kelpšas dėkoja Marytei Kin-
čienei už ilgameti triūsa.. Joanos Drūtytės nuotr. 

IKI PASIMATYMO, 
MIELA MARYTE! 

APOLONIJA STEPONAVIČIENĖ 

Žmonės įvairiausiais būdais 
įprasmina- savo gyvenimą: vieni są
moningai siekia karjeros, turto, gar
bės. Kiti tiesiog gyvena paprastą kas
dienišką gyvenimą, pašvęsdami save 
Dievui, šeimai, visuomenei. Apie juos 
nerašo laikraščiai, jų nuotraukų ne
pamatysi spaudoje. Bet kokioje har
monijoje ir pilnatvėje bėga jų dienos! 
Kokį neįkainojamą turtą jie palieka 
visuomenei. 

Vieną tokių asmenybių daugelį 
dešimtmečių turėjo Brighton Park 
Lietuvių Bendruomenė. 

Birželio 4 d. po šv. Mišių, kaip 
niekad gausiai susirinkusi Brighton 
Park bendruomenė išlydėjo Marytę 
Kinčienę gyventi į Naperville. 

Prieš mus sėdėjo gražiai besišyp
santi moteris. Su ašaromis akyse ji 
priėmė gėles, ir tautinę juostą. Jos 
bendražygė Evelina Oželienė savo 
kalba tarsi atsuko laiko ratą atgal, ir 
mes visi mintimis prisilietėm prie 
Marytės gyvenimo akimirkų. 

Marytė Balandytė-Kinčienė gimė 
Melrose Park. Vėliau persikėlė į Brid-
geport, kur ir užaugo. Jos jaunystę 

puošė tėvų dovanotas talentas - j i 
mėgo muziką. Išmoko groti smuiku, 
fortepijonu, dainavo gražaus tembro 
sopranu. Ji pasireiškė kaip aktyvi pa
rapijietė. 

1958 metais, ištekėjusi už Jus
tino Kinčiaus, persikėlė į Brighton 
Park, kuriame gyveno iki šiolei. 

Keturiasdešimt devynerius savo 
gyvenimo metus didelę savo laiko dalį 
ji aukojo mūsų bendruomenės veik
lai: buvo ilgametė a. a. klebono Mo-
zerio sekretorė ir buhalterė, Vyčių or
ganizacijos, Moterų klubo, Šv. Tere
sės draugijos, Moterų sąjungos, 
Brighton Park bendruomenės tary
bos narė. Be to, keturiasdešimt metų 
giedojo parapijos chore. 

Tie skaičiai byloja apie nuosta
bias žmogiškas savybes: pastovumą, 
savitvardą, dvasios ramybę ir didelę 
meilę viskam, kas ją supo. O svar
biausia — meilę lietuvybei. 

Visa tai, kaip testamentą, ji palie
ka mums, kurie dirbsime ir toliau, 
kad ši parapija ir lietuviška ben
druomenė išsilaikytų kuo ilgiau. 

Su dėkingumu širdyse mes taria
me: „Iki pasimatymo, miela Mary
te!" 

PETRAS PETRUTIS 

„Margutis dienžodis" turi šimtą 
tūkstančių klausytojų... Lietuviai gali 
didžiuotis prieš kitataučius turėdami 
savo dienraštį gyvu žodžiu. Taip 
„Margutis" garsinosi žurnalo pusla
piuose ir radijo programoje. „Margu
čiui" besiplečiant, plėtėsi visas Ame
rikos lietuvių radijo veikimas. Anais 
laikais radijo programų išlaikymas 
buvo gerokai pigesnis. Žinia, žmonių 
uždarbis taip pat buvo žymiai mažes
nis. Tiesą pasakius, žymiai mažesnės 
buvo ir pragyvenimo išlaidos. 

1933 ir vėlesniais metais už vie
nos valandos transliaciją iš mažesnio 
pajėgumo radijo stočių užtekdavo pa
kloti 50 - 70 dolerių. Didesnės radijo 
stotys, kaip WJJD, kuria „Margutis" 
naudojosi sekmadieniais, vienos va
landos transliacija reikalaudavo net 
iki 800 dolerių išlaidų. Tiksliau neži
noma anuometinė „Margučio" išlai
dų suma. Vis dėlto neaišku, kaip 
anuo metu margutiečiai sudurdavo 
galą su galu. 

„Margučio" žiniomis, kurios bu
vo skelbtos radijo laidose ir žurnalo 
puslapiuose, 1933 m. spalio mėnesį 
Brooklyn prasidėjo lietuvių kasdie
ninės radijo programos veikimas iš 
WMBQ stoties. Programai vadovavo 
V Martusevičius. Taipogi Brooklyn 
veikė radijo programa vedama buvu
sio „Vienybės" redaktoriaus J. Valai
čio. Yra žinoma, kad tuo metu, nors ir 
nepastoviai, lietuvių radijo progra
mos veikė Philadelphia, Baltimore, 
Worcester, Rochester, Pittsburg ir ki
tuose lietuvių telkiniuose. 

„Margutyje" buvo aiškinama, 
kad radijo programas reikėtų skirti į 
dvi dalis: kultūrines ir „biznierines". 
„Pirmosios yra leidžiamos laikraščių 
ir šiaip visuomenės veikėjų, o antro
sios - biznierių. Kultūrinių progra
mų leidėjų būrelis turėtų jungtis į 
vienetą ir planingai, sistemingai radi-
juoti. Turėtų būti išdirbtas bendras 
planas. Juk per radiją mes susisie-
kiam su šimtais tūkstančių žmonių. 
Mes turime juos auklėti, kultūrinti. 
Kaip laikraštis, taip ir radijo progra
ma reikalinga tinkamų redaktorių. 
Mūsų visuomenei atsibodo polkutės 
ir kitoki šokiai. Jiems maloniau pak
lausyti ko nors pamokančio ar žinių 
išgirsti." 

Vieną kartą „Margutis" paskel
bė, jog radijo stočių skaičius JAV jau 
siekia daugiau nei 500. Girdi, Lietu

vos gyventojams atrodo keista. Tik 
pamanyk - 500 radijo stočių, o Lietu
voje tik viena! Taip seniau informuo
davo ir „pamokslaudavo" „Margučio" 
žurnalo ir radijo programos steigėjas 
ir vedėjas Antanas Vanagaitis. 

Rašytojo Vytauto Alanto žo
džiais: „Nuo pat pirmųjų dienų 'Mar
gučio' radijo programa kreipė daug 
dėmesio. į kultūrinius dalykus. Vana
gaitis norėjo duoti savo klausytojams 
ne tik pramoginių numerių, bet ir 
naudingų gyvenimiškų patarimų. 
Sakysim, iš pat pradžios dr. V Nari-
jauskas-Nares ėmė skaityti sveika
tos patarimus, adv. A. Olis - teisių pa
tarimus, visuomenininkas V S. Joku-
bynas pasakojo apie Lietuvą — upes, 
ežerus, miestus, adv. A. Lapinskas ve
dė žinių skyrių ir 1.1. 

Vėliau programa plėtėsi ir įvai-
rėjo. Vanagaitis organizavo suaugu
sių ir vaikų chorus bei orkestrus, ku
rie taip pat dalyvaudavo radijo prog
ramose. Ypatingai buvo paruošiamos 
programos Lietuvos tautinėms šven
tėms paminėti. Sakysime, 1936 m. 
Vasario 16 d. programa buvo net 
transliuota pirmą kartą į Lietuvą." 

„Margutis" nebuvo abejingas 
sportui. Jaunesnio amžiaus margu
tiečiai buvo sudarę krepšinio koman
dą, kuri sėkmingai rungtyniavo Čika
goje ir kituose miestuose. Didelio pa
sisekimo sulaukė „Margučio" golfo 
varžybos, kurios vykdavo S. Bachuno 
Tabor Farm golfo aikštėje. 1933 m. 
golfo varžybos susilaukė net trijų 
čempionų: du vyrų ir vienas — mo
terų. Vyrų — amžiumi vyresniųjų, 
čempionu tapo bankininkas Justinas 
Mackevičius. Jis turėjo stiprų opo
nentą dr. Steponą Biežį. Taip pat 
stipriai grūmėsi J. Gregas, finansi
ninkas J. Namonas, dr. Radzevičius, 
Vitkus ir Petrulis ir daugelis kitų. 
Jaunųjų čempionu tapo M. Tam-
kutonis iš Calumet City, IL. Taip pat 
pirmą kartą dalyvavęs stud. J. Pa
šalas. Abudu grūmėsi už čempiono 
karūną ir vos vienu kirčiu laimėjo Mi
kas Tamkutonis. 

„Mums labai geras pavyzdys -
Johny Goodman. Jis čiagimis golfi-
ninkas ir laimėjo pasaulinio čempio
no karūną! Netekome Šarkio - turi
me Goodman. Vis vien sporte - lietu
viai karaliauja!" - tai A. Vanagaičio 
pasakyti žodžiai. 

„Margučio" veikla buvo plati ir 
prasminga. Šiemet „Margutis" mini 
75-erių metų sukaktį. 

Marytė Kinčienė su Brighton Park parapijos lektoriais ir kantoriais (iš 
kairės): Petras Steponavičius. Apolonija Steponavičienė. Nerijus Šme-
rauskas. Joana Drūtytė. Marytė Kinčienė. D Vaitkutė. Raminta Mikuckienė, 
R Miliauskaitė ir Evelina Oželienė. A. Vanagaičio ruošiami minėjimai suburdavo daugybę žmonių. 
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A. A. VYTAUTAS PETRAS ERINGIS 
(1931 -2007) 

Šių metų liepos 20 dieną mus pa
liko ir iškeliavo į amžinybę Vytautas 
Petras Eringis, kuris 27 metus va
dovavo Baltimorės Lietuvių Bendruo
menės skyriui kaip valdybos narys, o 
paskutinius 22 metus buvo jos pir
mininkas. Mums baltimoriečiams Vy
tautas Eringis buvo Lietuvių Bend
ruomenės sinonimas. 

Vytautas Eringis gimė 1931 me
tais sausio 1 dieną Panevėžio apskri
tyje, Gustonių kaime. Jo tėvai Petras 
ir Elzbieta Eringiai išaugino 4 vai
kus: Vytautą, Stasį, Antaną ir dukrą 
Oną. Vytautas lankė Panevėžio gim
naziją, bet 1944 metais, artėjant rusų 
— komunistų armijai, mokslas buvo 
nutrauktas. Visa šeima pasitraukė į 
Vokietiją, apsistojo Blombergo mies
te, kur Vytautas tęsė Panevėžyje pra
dėtus gimnazijos mokslus. Amerikos 
Kongrese priimtas Įstatymas karo 
pabėgėliams sudarė galimybę ir Erin-

Reta šeimininkė virtuvėje išsi
verčia be svogūnų — jie pagerina 
patiekalų skonį bei kvapą, suteikia 
pikantiškumo. Tačiau vis dėlto ne
mažai žmonių nemėgsta ar net negali 
valgyti svogūnų. Ką daryti? Čia pui
kiai gali padėti svogūno ir česnako 
giminaitis poras. 

Sukultūrinta česnako 
atmaina 

Spėjama, kad poro tėvynė — Vi
duržemio jūros šalys. Taip pat laiko
ma, kad porai — tai sukultūrinta 
rytietiško česnako atmaina. Dabarti
nių porų rūšys išvestos iš laukinio 
česnako, paplitusio Irane, Pietų 
Anglijoje bei Viduržemio jūros šalyse. 
Jis auginamas Amerikoje, Siaurės 
Afrikoje, Anglijoje, Prancūzijoje. 

Si daržovė turi ilgą ir įdomią 
istoriją. Porai buvo auginami jau nuo 
Egipto faraonų laikų. Šaltiniai byloja, 
kad jais buvo maitinami Egipto pi
ramidžių statytojai. Galų kariai po
rais puošdavo savo šalmus, kad mū
šio metu pažintų vieni kitus. Senovės 
graikai irgi juos augino. Istoriniuose 
šaltiniuose pasakojama apie padažą, 
pagamintą iš minkšto sūrio, sutrinto 

gių šeimai palikti karo nuniokotą 
Vokietiją ir persikelti į Ameriką, kad 
vėl galėtų tęsti Lietuvoje ir Vokietijo
je pradėtus mokslus. Ameriką pasie
kė 1949 metų birželio 13 dieną, bet 
mokslą sutrukdė prasidėjęs Korėjos 
karas. Vytautas buvo pašauktas i ka
riuomenę tarnauti naujai tėvynei. 
Tarnaudamas kariuomenėje apkelia
vo ne tik Korėją ir Japoniją, bet ir 
kitas Azijos valstybes. 

Grįžęs iš kariuomenės Vytautas 
įstojo į Maryland Institute of Arts, 
kurį baigęs gavo darbą RTKL archi
tektūros firmoje, o paskutinius ketu
riolika metų dirbo Maryland valstijos 
architektūros skyriuje. 

1955 metais Vytautas sukūrė šei
mą vesdamas Oną Majauskaitę. Jie 
išaugino dukrą Sandrą. 

Vytauto gyvenimas neapsiribojo 
darbais įmonėse ir šeimos išlaikymo 
rūpesčiais. Nuo pat atvykimo į Ame
riką rūpinosi Lietuvos reikalais, labai 
skaudžiai pergyveno įvairias komu
nistų daromas skriaudas Lietuvai ir 
jos žmonėms. Būdamas Baltimorės 
Lietuvių Bendruomenės valdyboje 
palaikė glaudžius nuolatinius ryšius 
su Lietuvos ambasada Washington, 
DC, jai padėdamas išlaikyti Lietuvos 
nepriklausomybės idėją Amerikos 
Kongrese ir Vyriausybėje. Šiuose dar
buose nuolatinė pagalbininkė jam 
buvo jo mylima žmona Ona, kuri jam 
talkindavo ruošiant įvairius minėji
mus bei koncertus, priimant ir apna
kvinant įvairius atstovus atvykusius 
koordinuoti lietuvišką veiklą. Ji visa
da dalyvaudavo Baltimore ir Washin-
gton, DC suruoštose demonstracijose 
prieš Sovietų Sąjungą. Būdama gera 
šeimininke, ji visada svetingai priim
davo į savo namus ne tik bendruome
nės atstovus, bet ir kitus lietuvius, 
kuriuos jos vyras parsivesdavo pasi
kalbėti, jis visada mėgo padiskutuoti 

česnako, alyvų aliejaus, porų ir 
medaus. Prisiekusiu porų gerbėju 
save vadino Homeras. Graikų dainiai 
tikėjo, kad nuo porų sėklų gerėja jų 
balsas. Vėliau juos su malonumu val
gė romėnai. Romos imperatorius Ne-
ronas prieš pradėdamas dainuoti pa
gal lyros garsus gerdavo sultinį iš po
rų — esą balsas tuomet skambėdavo 
dieviškai. Į vidurio ir šiaurės Europą 
porai atkeliavo gerokai vėliau, spėja
ma, jog iš Italijos. Viduramžiais porų 
mada pasiekė Angliją. Poras puošia 
net ir Velso herbą. 

Pasakojama, kad Viduramžių 
moterys, besirūpindamos savo išvaiz
da ir figūros grakštumu, gerdavo 
porų sultis, kurios valo organizmą, 
skatina šlapimo išsiskyrimą ir šiek 
tiek laisvina vidurius. Tiesa, vėliau 
poro vardas ilgam išnyko iš rašytinių 
šaltinių, todėl istorikai spėja, jog 
XVI-XVIII amžiuje porai tiesiog buvo 
„išėję iš mados" to meto aukštuo
menės sluoksniuose. Tačiau paprasti 
žmonės ir toliau juos augino bei val
gė. Ir neatsitiktinai, nes porai ne
lepūs, jie gerai auga bet kokiomis kli
mato sąlygomis, yra pakankamai 
maistingi. Todėl dažnai juos vadinda
vo „vargšų smidrais" . 

bei aptarinėti Lietuvos reikalus. 
Be darbų Lietuvių Bendruome

nėje Vytautas dar dirbo ir Lietuvių 
Namų valdyboje bei Revizijos komisi
jose. Baltimorės Lietuvių festivaliuo
se nuolatos paruošdavo ir tvarkė 
Lietuvių Bendruomenės stalą su lie
tuviška spauda. Žinoma, kad per 
ilgus savo veiklos metus jam teko iš
girsti ir priekaištų, ir kritikos dėl 
bendruomenės veiklos. Jis visa tai la
bai jautriai išgyvendavo, bet neįsi-
žeisdavo, nebent pasiūlydavo perimti 
pareigas ir sutvarkyti reikalus pagal 
kritikuojančių supratimą. Bet nė 
vienas tokio pasiūlymo nepriėmė, 
suprasdami, kad kritikuoti yra leng
viau, negu atlikti darbą. 

Už visuomeninę veiklą Vytautas 
yra gavęs daug įvairių apdovanojimų 
ir padėkų iš Maryland valstijos pa
reigūnų, bet geriausias ir maloniau
sias — iš Lietuvos Respublikos Pre
zidento Valdo Adamkaus gautas Ri
terio kryžius už „Nuopelnus Lie
tuvai", kuris buvo įteiktas Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko viešnagės Baltimore 
metu. Ta proga buvo sukviestas spe
cialus Baltimore lietuvių susirinki
mas, kuriame Seimo pi rmininkas 
kalbėjo apie savo kelionę po Ameriką, 
jos tikslus. J is taip pat padėkojo 
Vytautui už nuopelnus Lietuvai ir 
įteikė Riterio kryžių. Šiose iškilmėse, 
be gausiai susirinkusių lietuvių, daly
vavo žmona Ona, dukra Sandra su 
vyru Mark Buda ir dvi anūkės Lau-
ren ir Gabija. Sėdėdamas netoli jų 
galėjau stebėti, kaip jie visi su pasi
didžiavimu stebėjo vyrą, tėvą ir se
nelį, priimantį šį garbingą apdovano
jimą. Tai garbė jiems visiems! 

Maždaug prieš porą metų įvairūs 
negalavimai pradėjo persekioti mūsų 
Bendruomenės pirmininką ir tik tada 
jis kreipėsi į Gintarą Burvį su prašy-

Porai virtuvėje 

Porai neturi aštraus kvapo ir 
skonio. Jų aromatas daug švelnesnis, 
o skonis subtilesnis, malonesnis ir 
saldesnis nei svogūnų. Nors egzistuo
ja daugybė porų rūšių, visų jų skonis 
labai panašus. Nors porai nelaikomi 
rafinuota daržove, bet jie visada 
suteikia pikantišką skonį padažams, 
picoms ar daržovių pyragams, puikiai 
tinka ir egzotiškiems patiekalams. 
Klasikinis derinys — porai ir sūris — 
tinka ir mišrainėms, ir apkepams, ir 
pyragams. Sveikuoliai gali r inktis 
mišrainę iš žalių porų, obuolių ir 
morkų — tai skanu ir sveika. Labai 
populiarios ir skanios įvairios trintos 
porų sriubos. 

Maistui naudojamos tik baltosios 
porų dalys ir jauni lapai. Senesni la
pai yra kieti, sumedėję ir maistui 
netinka. Porų dedama į sriubas, šal
dytų daržovių mišinius, padažus. 
Jauni žali lapai gerai dera su švie
žiomis daržovėmis, tinka gaminant 
salotas, šaltus užkandžius. Porais 
aromatizuojamos sriubos, jie patie
kiami kaip garnyras su įvairiais 
žuvies ir mėsos patiekalais. Ši dar
žovė tiesiog nepakeičiama gaminant 
apkepus, pyragus. Nepaprastai ska
nūs grietinėlėje troškinti ar svieste 
apkepti porai. 

Na, o porų sriubos tiesiog ne
pakartojamos! Ne veltui poras pelnė 
„svogūninių sriubų karaliaus" vardą. 
Įvairiose šalyse porai gaminami labai 

mu, kad gal jis perimtų Baltimorės 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko 
pareigas. Gintaras suprato, kad pra
šymas yra rimtas bei nuoširdus ir 
sutiko pareigas perimti. Vytautas liko 
labai dėkingas už gyvenimo naštos 
palengvinimą. 

Praeitą pavasarį gydytojai nus
prendė, kad Vytautui reikalinga stu
buro operacija. Jis buvo priimtas į li
goninę prieš Motinos dieną ir Balti
more lietuvių festivalį, dėl kurio jis 
labai nerimavo. Pagal Vytauto nuro
dymus Bendruomenės valdybos na
riai atliko numatytus darbus. Maž
daug nuo to laiko jo sveikata pradėjo 
blogėti, skausmai ėmė kankinti visą 
laiką. Taip mėgstantis kalbėti vyras 
pasikeitė iš esmės. Nebenorėjo kal
bėti ir bendrauti . Lyg nujausdamas, 
kad artinasi šio gyvenimo pabaiga, 
norėjo ramiai atsiskirti. Jo norai bu
vo išpildyti ir jis iškeliavo pas savo 
Kūrėją ir Amžinąjį Tėvą. 

Su juo atsisveikinti susirinko 
daug giminių, draugų ir pažįstamų. 
Amerikos Legiono 154 Posto vetera
nai savo apeigose atsisveikino su dar 
vienu draugu. Ypatingai jautrius at
sisveikinimo žodžius girdėjome iš 
žento Mark Buda, Baltimorės Lietu
vių Bendruomenės pirmininko Kęs
tučio Cesonio, Juozo Saurusaičio bei 
Birutės ir Juozo Gailų. 

Čia žemėje pasilieka liūdinti 
žmona Ona, dukra Sandra su vyru 
Mark bei dvi anūkės Lauren ir Ga
bija, sesuo Ona Sabaliūnas, broliai 
Stasys ir Antanas su šeimomis. At
mintyje išlieka ir žmonos Onos 
paskutiniai žodžiai „Mielas Vytau
tai, ilsėkis ramybėje, o mes mel
džiame Aukščiausiąjį, kad Jis suteik
tų tau prieglobstį Savo Karalystėje. 
Amen!" 

J. Kardokas 

įvairiai. Italai juos naudoja gami
niams su tešla, prancūzai ir ispanai 
be porų neįsivaizduoja daugelio žu
vies ir jūros gėrybių patiekalų. 

Porų sa lotos su bulvėmis ir 
raugintais agurkais 

7 oz (200 g) porų, 7 oz (200 g) bul
vių, 7 oz (200 g) raugintų agurkų, 
aliejaus. 

Bulves su lupenomis išvirkite 
pasūdytame vandenyje, atvėsinkite, 
nulupkite ir supjaustykite kubeliais. 
Raugintus agurkus taip pat supjaus
tykite kubeliais. Porus supjaustykite 
kuo smulkiau. Viską užpilkite alieju
mi ir išmaišykite. 

Porų ir bulvių sriuba 

9 puodeliai (2 l) vandens, 17 3/5 
oz (500 g) porų, 17 3/5 oz (500 g) bul
vių, 1 3/4 oz (50 g) sviesto, 3,5 oz f 100 
g) morkų, truputis druskos. 

Porus smulkiai supjaustykite, 
morkas sutarkuokite ir viską pakep
kite keptuvėje su sviestu 5 min. 
Bulves nuskuskite, supjaustykite 
šiaudeliais, užpilkite verdančiu van
deniu ir virkite, kol suminkštės. Kai 
bulvės išvirs, sudėkite porus ir 
morkas, pasūdykite ir užvirinkite. 
Kartu su daržovėmis galima įberti 1 
šaukštelį kmynų. 

Rima Marcinkevičienė 
„Savaitė" 

Alūsų stalui •r > 

Svogūninių sriubų karalius - poras 
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•„Draugo" met in i s vajaus pokylis 
įvyks š. m. spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje 
dalyvaus Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Audrius Brūzga. Meninę 
programą atliks Bostono yyrų sekste
tas. Po šaunios vakarienės vyks šokiai. 
Stalus ar pavienius bilietus į pokylį pra
šome įsigyti iš anksto „Draugo" admi
nistracijoje. Bilieto kaina - 75 dol. Nuo
širdžiai prašome organizacijas atkreipti 
dėmesį ir kartą metuose paremti dien
raštį, užsisakant stalus. 

• R u g p j ū č i o 31 d., penktad ien į , 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks dainuojamosios poezijos 
vakaras. Poeziją skaitys ir balades 
dainuos aktorius Henrikas Savickis. 
Vakare dalyvaus režisierius Arvydas 
Lebeliūnas. Bus vaišės. Ruošia Jau
nimo centro valdyba. 

• R u g s ė j o 1-2 d i e n o m i s (Labory 
Day savaitgalį) Brighton Park Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos aikštėje vyks turgelis, 
kurio gautos pajamos bus skiriamos 
Vilkaviškio vyskupijos Avikilų vaikų 
namams paremti. Norintys paaukoti 
gerų, Jums nereikalingų daiktų, ma
lonėkite juos atnešti minėtą šeštadie
nį nuo 9 vai. r. iki 12 vai. automobilių 
statymo aikštelėje dirbsiantiems ren
gėjams. Šeštadienį, rugsėjo 1 d., tur
gus veiks nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
Rugsėjo 2 d., sekmadienį, - nuo 9 vai. 
r. iki 12 vai. Tel. pasiteiravimui: 773-
847-4855. 

• M a l o n i a i v i sus k v i e č i a m e i Švč . 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo Brighton Park bažnyčią šeštadie
nį, rugsėjo 1 d., 6 vai. v. pasižiūrėti 
vieno veiksmo monodramos „Tikiu 
visaapimančia Tavo meile". Vaidina 
Henrikas Savickis. Režisierius Arvy
das Lebeliūnas. Įėjimas 10 dol. 

•Ate i t in inkų federacijos p i rm i 
ninkas, teisininkas, Vygantas Malinaus
kas, atvyksta iš Lietuvos ir rugpjūčio 30 
- rugsėjo 3 dienomis dalyvaus Ateiti
ninkų studijų savaitgalyje Dainavos sto
vykloje. Po to atvyks į Čikagą. Kviečia
me Čikagos ir apylinkių lietuvius daly
vauti vakaronėje, kurios metu svečias 
kalbės tema: „Katalikų inteligentų 
vaidmuo bei jos ateities perspektyvos 
Lietuvos visuomenėje". Vakaronė ren
giama penktadienį, rugsėjo 7 d. Atei

tininkų namuose, Lemont. Pradžia - 7 
vai. v. Vakaronę rengia Čikagos ir 
apylinkių sendraugiai ateitininkai. 

• P a l . Jurgio Matulaičio misijos 
choras savo muzikinio darbo metus pra
dės rugsėjo 6 d., ketvirtadienį 7 vai. v. 
misijos bažnyčioje. Visi choristai ir no
rintys prisidėti prie choro veiklos, 
kviečiami atvykti į pirmąją repeticiją. 

• „ S p i n d u l i o " tautinių šokių gru
pė laukia naujų šokėjų. Registracija į 
jaunių ir moksleivių (nuo 7 skyriaus) 
šokių ratelį vyks sekmadienį, rugsėjo 
9 d., nuo 5 vai. p. p. iki 6 vai. v. PLC 
valgykloje. 6 vai. v. vyks trumpas posė
dis apie 2008 m. XIII Tautinių šokių 
šventę Los Angeles. Spinduliukų (vai
kų ratelis) registracija - rugsėjo 17 d. 
6:30 - 7:30 vai. v. Lietuvių fondo salė
je, PLC. Priimami vaikai nuo 4 metu
kų iki 6 skyriaus. Tel. pasiteiravimui: 
708-301-4439 (Rasa Poskočimienė). 

• G r a n d i e č i a i k v i e č i a jaunimą 
įsijungti į jų gretas. Kviečiame re
gistruotis sekmadienį, rugsėjo 9 d., 6 
vai. v. Registracija vyks Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont. 

IŠARTIIRTOU 

• 2 0 0 7 m. rugsėjo 6 - 7 dienomis 
Lietuvos Respublikos garbės konsu
late. Palm Beach, FL organizuojamas 
piliečių priėmimas konsuliniais klau
simais. Interesantus priiminės Lie
tuvos Respublikos generalinio konsu
lato New York konsule Renata Da-
rulienė. Adresas: 300 South Ocean 
Blvd., Palm Beach, FL 33480, tel. 
561-832-2232, 561-832-5550. Jei no
rite atsiimti jau išduotus pasus 2007 
m. rugsėjo 6 - 7 dienomis Lietuvos 
Respublikos garbės konsulate Palm 
Beach, prašome apie tai pranešti ei. 
paštu adresu: info@ltconsny.org ar
ba paskambinti į Lietuvos Respub
likos generalinį konsulatą New York 
tel. 212-354-7840 iki rugpjūčio 31 d. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

KVIEČIAME J ANTRŲJŲ MOKSLO 
METŲ ATIDARYMĄ 

& u 
9? 

2007 m. rugsėjo 16 d., 
sekmadienį 

3 vai. p. p. - lietuviškas sV. Mišias 
aukos kun. Vyt. Volertas St. John the 
Evangelist bažnyčioje, Flfth St., Ri-
verfiead,NV 11901. 

43 5 vai. p. p - šventė vyks Alek
sandros Kazickienės lituanistinėje 
mokykloje, Grace Episcopai bažnyti
niame komplekse, 573 Roanoke Ave., 
Riverhead, NY1190. 

Dalyvaus mokyklos fundatoriai: dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai. 
Po oficialiosios dalies vyks lietuviškų patiekalų puota: cepelinai, 

vėdarai, bulvių plokštainiai. 
Papildoma informacija: tel. 631 -204-1329 arba e-paštu: 

nellabaumiliene@hotmail.com 

Rudens ženklų vis daugiau ir daugiau, ir rytų miglos apraizgytos 
voratinkliais, ir sodų apsunkusių nuo vaisingumo (rodymų gausa, ir 
kvapas, toks ilgesingas... Ruduo. 0 su juo artinasi ir mūsų darbymetis, 
(iš Jolantos Virbickienės, „Vilties vėrinėlių" centro direktorės Že
maičių Kalvarijoje, laiško). 

Baigėsi vasaros stovyklėlės ir atostogos. Organizacija „Vaiko var
tai į mokslą" tradiciniai rudens lėšų teikimo „Derliaus pietūs" bus 
rengiami sekmadieni, rugsėjo 30 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 
Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi kviečiami pasižymėti šia datą savo kalen
doriuose, nes dalyvių dosnumo dėka, organizacija galės toliau 
remti Lietuvos dienos centrus ir laikinuosius globos namus, kuriuos 
lanko socialiai remtinų šeimų vaikai. 

Vietas prie stalų galima užsisakyti paskambinus Nijolei Nausė
dienei tel. 708-301-588. 

Saulius J. Jankauskas iš Altamonte Springs , FL pratęsė „Drau
go" prenumeratą dar metams ir paaukojo mums 50 dol. Esame labai dėkin
gi, kad mus remiate. 

Halina Bagdonas, gyvenanti Oak Lawn, IL, ne tik užsiprenumera
vo „Draugą" dar vieneriems metams, bet ir paaukojo mums dosnią 100 
dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū. 

Vytautas Rukuiza iš Napervil le , IL dar metus skaitys „Draugą". 
Kartu su prenumeratos mokesčiu jis paaukojo ir 50 dol. auką. Ačiū, kad 
esate su mumis. 

„Draugo" k n y g y n ė l y j e 

Romualdo Granausko nereikia 
pristatyti ne tik skaitytojams Lietu
voje. Jo kūryba žinoma ir užsieniuose 
gyvenantiems lietuviams. Granaus
kas yra tradiciškiausias lietuvių kai
miškosios prozos kūrėjas, vaizduo
jantis žemdirbio pasaulį. Rašytojas 
sukūrė paminklą nykstančiam sena
jam kaimui, atskleidė agrarinės kul
tūros esmę, užčiuopė giliausias jos 
šaknis. 

Šį kartą „Draugo" knygynėlyje 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
išleistas pirmasis R. Granausko ro
manas „Duburys", pagal kurį režisie
rius Gytis Lukšas sukūrė filmą tuo 
pačiu pavadinimu. (2005 m. Gra
nauskas išleido ir savo antrąjį roma
ną „Kenotafas"). 

2003 metais R. Granausko išleis
tas romanas „Duburys" sukrėtė skai
tytojus savo atvirumu, beviltiška ta-
rybmečio nykuma ir tragiška pagrin
dinio herojaus Juozapo Gaučio gyve
nimo istorija. 

Tai romanas apie gyvenimo ver
petą, kuris žmogų „įtraukia" į dubu
rį tiesiogine ir perkeltine prasme. 

„Užvertęs puikaus prozininko 
Romualdo Granausko pirmojo ro
mano paskutinį puslapį, užsirašiau 
vieną sakinį: įdomus, jaudinantis, 
paprastas...", - rašo kritikas Valen
tinas Sventickas paskutiniame kny
gos viršelyje. 

Manau, kad skaitytojai su malo
numu perskaitys šį „tiesiog pasmerk
tą skaityti romaną" (V Sventickas). 

Knygos kaina — 15 dol. Knygą 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street Chkago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:info@ltconsny.org
mailto:nellabaumiliene@hotmail.com

