
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 12, 2007 Vol. XCVIII Nr. 177 

Rusijoje sėjama neapykanta lietuviams 

Į kitą vietą perkeltas „Bronzinis kareivis" Taline užtraukė rusų pyktį ant visų 
Baltijos šalių. 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — tu vos žinios". 
Rusijoje skleidžiami grasinimai susi- Rusijos Sverdlovsko srities Jeka-
doroti su verslo žmonėmis iš Baltijos terinburgo mieste rugsėjo 7-osios 
šalių, taip pat ir Lietuvos, rašo „Lie- naktį buvo pastatyti 93 reklaminiai 

skydai, kuriuose gyventojai raginami 
nepirkti Baltijos valstybėse paga
mintų prekių ir taip „pasipriešinti 
verslininkams-fašistams, remian-
tiems antirusiškus Baltijos šalių re
žimus". 

Atsakomybę dėl šios akcijos pri
siėmė visuomeninė organizacija 
„Bronzinis karys". Si organizacija 
savo veiklą pradėjo, kai Estijos val
džia nusprendė iš Talino centro iš
kelti monumentą sovietiniams ka
riams. 

Neatsitiktinai daugiausia anti-
baltiškų stendų Jekaterinburge ra
dosi prie estų drabužių tinklo „Balt-
man" parduotuvių, kuriose prekiau
jama ir Lietuvoje pagamintais ap
darais. 

Stenduose dažnai vaizduojamas 
raudonarmietis, durtuvu persmeigęs 
nacistinės Vokietijos vadovą Adolf 
Hitler, o užrašai skelbia: ,,'Baltman', 
nešdinkis į Pabaltijį", „Pirkai 'Balt-
man' — padėjai priešui", ,,'Balt
man'. Už ką kariavo tavo senelis?" 

Nukelta į 6 psl. 

Amer ika min i 6-ąsias rugsėjo 11-osios met ines 
New York, rugsėjo 11 d. (AFP/ 

BNS) — Amerika antradienį mini 
šeštąsias rugsėjo 11-osios atakų me
tines, kurios bus santūresnės nei 
ankstesniais metais, tačiau temdo
mos naujų „ai Qaeda" grasinimų. „Al 
Qaeda" vadovas Osama bin Laden 
antradienį paskelbtame vaizdo įraše 
liaupsina vieną iš rugsėjo 11-osios 
atakų prieš Jungtines Valstijas vyk
dytojų, pranešė JAV organizacija „In-
telcenter", stebinti teroristų tinkla-
lapius. 

O. bin Laden vieną iš lėktuvo už

grobėjų Walid al-Shehri aukštino 
kaip , jauną vyrą, kuris asmeniškai 
įveikė aukščiausius pavojaus laips
nius ir yra retenybė tarp vyrų: vienas 
iš 19 nugalėtojų, tegu Dievas būna 
jiems maloningas". 

New York, kur dviem pagrob
tiems lėktuvams įsirėžus į Pasaulio 
prekybos centro dangoraižius žuvo 
2,749 žmonės, per iškilmingą ceremo
niją gelbėtojai perskaitė žuvusiųjų 
vardus. 

Ne taip kaip ankstesniais metais, 
beveik visa ceremonija vyko ne ten, 

kur anksčiau stovėjo Pasaulio preky
bos centro dangoraižiai dvyniai, o ne
toliese esančiame parke. Sugriuvusių 
dangoraižių vietoje dabar statomi 
memorialas ir kiti nauji pastatai. 

Kaip jau tapo tradicija, vardų 
skaitymas buvo nutrauktas keturis 
kartus — tiksliai tuo laiku, kai prieš 
šešerius metus lėktuvai rėžėsi į dan
goraižius ir kai dangoraižiai sugriu
vo. 8 vai. 46 min. vietos laiku, kai 
prieš šešerius metus pirmasis lėktu
vas rėžėsi į šiaurinį dangoraižį, skam
bėjo bažnyčių varpai. 

Šiame 
mervie: 

• Skautybės kel ias . D ė m e s i o 
skautai ir skautės! (p. 2) 
'Par lament inės asamblėjos 
gynybos komiteto delegacija 
Afgan i s t ane (p. 3) 
• Lie tuvių Fronto bič iul ių 
s tudi jų ir poi ls io d ienos 
Dainavoje (p. 4) 
•Laiškai, nuomonės , komen
tarai (p. 5, 11) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Burgundijos kanalu su 
baidoku (p. 8) 
•Pre lato M. Krupavičiaus 
vaikystė (5) (p. 9) 
• Žmogus turi turėti kažkokį 
užs iėmimą (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.51 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

K. Prunskienė išsaugojo postą 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 

Žemės ūkio ministrė ir valstiečių 
liaudininkų vadovė Kazimira Pruns
kienė per interpeliaciją išsaugojo 
postą — parlamentarai liko patenkin
ti ministrės pateiktais paaiškinimais. 

Už nutarimo projektą rengusios 
grupės pateiktą siūlymą pritarti mi
nistrės atsakymams balsavo 51 Sei
mo narys, 4 parlamentarai susilaikė 
ir tik 23 siekė K. Prunskienės atsta
tydinimo. 

Nepasitikėjimo procedūrą K. 
Prunskienei dar liepą pradėjo opozi
ciniai konservatoriai ir Petro Auštre-
vičiaus vadovaujami liberalai, nes ji, 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komi
sijos (VTEK) vertinimu, supainiojo 
viešuosius ir privačius interesus, už 
ministerijos pinigus skelbdama sa
vireklamą. 

Tuo tarpu pati ministrė savo at
sakyme Seimui teigė, jog straipsnius 
spaudoje užsako ne ji pati, o ministe
rijos Viešųjų ryšių skyrius. Jos tei-

Kazimira Prunskienė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

gimu, viešomis publikacijomis buvo 
siekiama informuoti visuomenę apie 
žemės ūkio sektoriaus veiklą. 

VTEK išvadas K. Prunskienė 
yra apskundusi teismui. 

Pagal Konstituciją sesijos metu 
nepasitikėjimą ministru pirmininku 
ar ministru gali pareikšti ne mažes
nė kaip 29 Seimo narių grupė. 
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David Petraeus. 

Petraeus: JAV 
pajėgas Irake 
gal ima mažinti 

Washington, DC, rugsėjo 11 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Irake dislokuotų 
JAV karių skaičius iki kitos vasaros 
gali būti sumažintas iki maždaug 
130,000 — tokio dydžio, koks buvo 
prieš šių metų padidinimą, tačiau kol 
kas per anksti pasakyti, kada šį skai
čių bus galima mažinti dar labiau, 
pirmadienj sakė JAV pajėgų Irake 
vadas. 

JAV demokratams ir daugeliui 
rinkėjų reikalaujant greit užbaigti 
amerikiečių misiją Irake, generolas 
David Petraeus bendrais bruožais iš
dėstė, kaip iki buvusio dydžio su
mažinti pajėgas nesukeliant pavo
jaus padėties pagerėjimui. 

D. Petraeus kalba JAV Kongrese 
laikoma svarbiu momentu JAV de
batuose Nukelta į 7 psl. 
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SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė emer i tus j .v .s . Irena Regienė 

Redaktorė Aušra įasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

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

„Aušros vartų/Kernavės" tunto pranešimas 
Mieli tėveliai, 

Pasibaigus vasarai, mokykloms prasidėjus, pradedam naujus skau
tiškus veiklos metus. 

Sueigos prasidės rugsėjo 15 d., šeštadienį , 1:15 vai. p. p. , tuoj po 
lituanistinės mokyklos pamokų. Jaunimo centre, Čikagoje, sesės renkasi 
kavinėje, o Pasaulio lietuvių centre, Lemont, koridoriuje prie o skyriaus 
kambario. Sesės paukštytės ir skautės dėvi darbo uniformas, o prityrusios 
skautės išeiginę uniformą. 

Jei nespėjote užsiregistruoti, dar ne per vėlu! Galėsite tai padaryti 
•rugsėjo 15 d. Atveskite savo dukrelę ar anūkėlę ir užregistruokite į skautų 
organizaciją. 

Skautaudamos mūsų sesės išmoksta savarankiškai dirbti, rišti maz
gus. Išmoksta lietuviškų tradicijų, lietuviškų dainų. Iškylauja, stovyklau
ja gražiuose miškuose. Seseriškai dirba. Džiaugiamės vandens užsiėmi
mais: plaukiojam, plaukiam baidarėm, buriuojam. Žuvaujam. Užsimezga 
naujos draugystės. Bet svarbiausias dalykas, kad išlaikome lietuvišką 
skautavimą, meilę lietuvybei. 

v Jei turite klausimų ar norite savo dukrelę Įrašyti į skautų organizaci
ją, prašome apsilankyti informaciniame susirinkime š.m. rugsėjo 22 d. 
9 vai. r., Pasaulio lietuvių centre, Lemont arba skambinkite man, tunto 
tuntininkei, sesei Aušrai, tel.: 708-349-8432. 

Iki pasimatymo! 
Vis budžiu 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
„Aušros vartų/Kernavės" tunto tuntininkė 

Dėmesio! 
„Aušros vartų/Kernavės" tuntas tęsia registraciją. Užsiregistruoti į 

tunto gretas galėsite šeštadienį, rugsėjo 15 d., pasibaigus lituanistinės 
moklyklos pamokoms. Registracija vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
prie 5 skyriaus, o Jaunimo centre, Čikagoje, kavinėje. 

Kvieč iame visas mergaites nuo 4 metuku. 
Daugiau informacijos gausite tel.: 708-349-8432 (sesė Aušra). 

„Nerijos" tunto pranešimas 
Mieli tėveliai, 

Vasara greitai prabėgo ir vėl laikas pradėti skautišką veiklą. Stovyklos 
praėjo su dideliu pasisekimu. Jūrinė programa buvo ypatingai stipri, sesės 
turėjo daug progos paburiuoti. Laikas tęsti skautavimą šeštadieniais. 

Sueigos prasidės rugsėjo 15 d. Sesės dėvi darbo uniformą: marški
nėlius ir kaklarašti, jeigu turi. Rugsėjo 15 d., po pamokų, sesės renkasi 
sporto salėje pradėti skautiškus veiklos metus. Udrytės dalyvaus sueigose, 
o jūrų jaunės ir gintarės kandidatės buriavimo iškyloje. Lauksime! 

Gero vėjo, 
j.v.s. Taiyda Chiapetta 

„Nerijos" tunto tuntininkė 

Maloniai kviečiame visas Akademikių skaučių draugovės 

nares, korporantes ir filisteres į ASD kandidačių 

apklausinėjimą bei temų skaitymo ir apgynimo sueigą. 

Ši sueiga [vyks sekmadienį, rugsėjo 16 dieną, 2 vai. p.p., v.s. f ii 
Jolandos Kerelienės namuose (2 Norton Dr'rve, Lemont, II. 60439). 
Sesė Jolanda, Filisterių skautų Sąjungos Čikagos skyriaus valdybos 
narė, globojo ir paruošė seses, kad jos sėkmingai pereitų ASD kan
didačių programą, taptų draugovės narėmis ir įsijungtų į skautų 
akademikų eiles. 

Raginam visas nares dalyvauti šioje svarbioje sueigoje. To proga 
suėjusios, kartu pabendraukim, draugiškai sutikim kandidates ir taip 
tęskim Akademikių skaučių draugovės tradicijas. Apie dalyvavimą 
prašau iš anksto pranešti f ii Danguolei Bielskienei tei: 630-789-
8248. 

Ad Meliorem! 
F5S Čikagos skyriaus valdyba 

NUOŠIRDI PADĖKA 
S.m. birželio 11d. mirė ilgametis „Aušros vartų" tunto rėmėjas, 

A. A. LIUBOMIRAS BICHNEVIČIUS. 
Vietoj gėlių šeima prašė aukoti „Aušros vartų/Kernavės" tuntui. Dėkoja

me šiems asmenims už aukas ir galimybę toliau tęsti skautišką tunto veiklą: 
Alexis ir Ramonai Žemaičiams 
Vytui ir Ramunei Paparčiams 
Mindaugui ir Olimpijai Baukams 
Faustui ir Onutei Antanaičiams 
Vidai Brazaitytei 
Jokūbui ir Gražinai Gražiams 
Jonui ir Gitanai Variakojams 
Virgiliui ir Dainai Kaspučiams 
Dariui ir Tinai Buntinams 
Julijai Petronis 
ponams Huyck 
F. ir V Kaunams 
Emilijai Pakštienei 

Gilią užuojautą reiškiame visai Bichnevičių šeimai. Prisiminsime Jus 
savo maldose, netekus brangaus vyro, tėvelio ir senelio. 

„Aušros vartų/Kernavės" tunto sesės 

Daugiau informacijos apie lietuviu, skautų veiklcj 
rasite internete adresu: 

www.skautai.net 

Dėmesio, dėmesio! 
Svarbus pranešimas! 

„Skautybės keliui" 
trūksta medžiagos! 

Prašome aprašykite 
\ūsų vietovėse įvykusias 

vasaros stovyklas! 
Ką JŪSŲ tuntas veikia? 

Norime žinoti. 

Siųskite medžiagą: 
Aušrai JasaHytei-Pėtry, 
8830 Magnolia Court, 
OHand Park, Illinois 60462 
arba 
ei. paštu: 
ausra67@sbcglobal.net 

(nuotraukas taip pat galite siusti, 
įpg formoje): 

Visuomenė nori žinoti, 
ką skautai veikia! 

Laukiu 
informacijos/medžiagos! 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
[ Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 
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JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
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PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS 
GYNYBOS KOMITETO DELEGACIJA 

AFGANISTANE 
Afganistano problema jau neTalibanas, 

o nusikalstamumas, korupcija ir narkotikų verslas 

RASA IUKNEV1CIENE 
Seimo NATO reikalų komisijos 
narė 

Rugsėjo 11-oji. Praėjo septyneri 
metai po ivykių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, sukrėtusių visą pasauli. 
Ką tik grįžau iš Afganistano, kur 
kartu su kitų NATO valstybių -
Portugalijos, D. Britanijos, Kanados, 
JAV, Estijos ir Lietuvos - parlamen
tarais buvau pakviesta dalyvauti Par
lamentinės asamblėjos gynybos ko
miteto delegacijoje. Afganistanas yra 
kaip tik ta vieta, kurios dabartiniai 
procesai ir įvykiai yra tiesiogiai susiję 
su Rugsėjo 11-ąja. Tai yra po Rugsėjo 
11-osios susiklosčiusi situacija, ir 
sėkmė tame regione, sėkmė tame 
krašte (kuri galbūt ateis dar labai 
negreitai) yra tiesiogiai susijusi net ir 
su mūsų gyvenimu, kadangi kuo to
liau, tuo labiau valstybių vadovai, 
taip pat ir NATO valstybių, sako, kad 
NATO sėkmė Afganistane gali pa
kreipti tolesnį NATO, kaip organi
zacijos, likimą. 

Problemos man primi
nė tai, ką mes pergyve
nome. Nors negalima ly
ginti mūsų ir Afganistano, 
vis dėlto perėjimo perio
das su iš praeities pavel
dėtu mentalitetu leidžia 
įžvelgti panašių tenden
cijų. 

Darbotvarkė buvo labai inten
syvi, mano gyvenime tokios nebuvo -
fiziškai ir psichologiškai. Lankėme 
pačius karščiausius taškus: pietinį 
Afganistaną - Kandaharą ir vieną 
provincijų Helmandą, kurioje vienas 
iš miestų dar ir dabar yra valdomas 
talibų. Delegacijos tikslas buvo susi
pažinti, ar teisingu keliu einama, 
kokios šios šalies perspektyvos. 

Ką aš atsakyčiau, jeigu manęs 
paklaustų, ką aš dabar manau (tai 
jau mano antras apsilankymas Afga
nistane, prieš porą metų čia stebėjau 
rinkimus)? Negaliu sakyti, kad gerai 
žinau visą padėtį, to padaryti per 6 
dienas neįmanoma. Pirma, perspek
tyvų yra, nors padėtis labai sudėtinga 
ir skirtinga atskiruose regionuose. 
Antras dalykas, kurį galiu pasakyti 
tvirtai, tai — ilgalaikis projektas. 
Pasaulis ir NATO, o tuo pačiu ir 
Lietuva, kaip NATO narė, šiai valsty
bei turės skirti didelį dėmesį daug 
dešimtmečių. Tiems, kurie priekaiš
tauja, kad j au . praėjo 7 metai, o 
Afganistano dar nepastatėm ant kojų 
ir jame dar neveikia demokratija ir 
rinkos ekonomika, nėra pilietinės 
visuomenės, ir todėl to mes turim 
išeiti, reikia atsakyti, kad taip kalbėti 
neprofesionalu. Nors tokių kalbų 
pasaulyje girdėti. 

Saugumas labai sustiprintas, 
lyginant su tuo. ką mačiau prieš dve
jus metus. Tačiau tai, ką mes girdim 
ir matom per televiziją, yra labai 
paviršutiniška. Aukšto rango kariš
kiai, su kuriais mes susitikom - JAV 

D. Britanijos, Kanados, Vokietijos ir 
kt., vadovaujantys misijai, vienbalsiai 
teigia, kad netektys, apie kurias gir
dime, ypač pietiniame Afganistane, 
nėra pablogėjusios situacijos ženklas. 
Kadangi pernai prasidėjo aktyvūs 
NATO veiksmai, žinoma, tai sukėlė ir 
tam tikrą pasipriešinimą. Pagrin
dinės netektys ateina iš pietų. Ka
riniai vadai teigia, kad Talibanas 
nėra sustiprėjęs, jis yra susilpnėjęs ir 
jo veiksmai dažnai yra mažai koor
dinuoti. 

Atsirado naujų problemų, kurios 
labiausiai kelia pavojų tiek Afga
nistanui, tiek NATO misijai. Prob
lemos yra vidinės, kylančios iš tos 
valstybės piliečių nesugebėjimo val
dyti savo kraštą. Pagrindinė proble
ma ir yra valdymas. Reikia pripažinti 
menkstančią žmonių paramą Kar-
zajaus vyriausybei ir išliekančią di
džiulę korupciją. Gal korupcija dabar 
tiesiog labiau matoma. Gal ir gerai, 
kad žmonės ima tai matyti. Gal jie 
ateityje nenorės taip gyventi, nors tai 
tolima perspektyva. Kaip daug kur 
mes buvome informuoti, ne tiek Ta
libanas dabar kelia grėsmę Afganis
tanui, kiek nusikalstamumas, nar
kotikų verslas ir kitos vidaus proble
mos. 

Vis dėlto būčiau neteisi, jeigu 
kalbėčiau tik apie neigiamus dalykus. 
Kokie yra sėkmės požymiai? Aš pati 
galiu lyginti Kabulą prieš dvejus 
metus ir dabar. Tai iš tiesų nepalygi
nami dalykai - pagrindinės (toli gra
žu ne visos) gatvės asfaltuotos, atsi
rado daugybė automobilių, ir gerų 
automobilių, jau galima kalbėti net ir 
apie kamščius, ko anksčiau nebuvo. 
Tai NATO valstybių parama. Keliai 
tiesiami ir kitose provincijose. Pvz., 
mums teko lankytis šiaurės Pandžyro 
provincijoje, toje pačioje, kur kelios 
dienos prieš Rugsėjo 11-ąją buvo 
nužudytas Siaurės aljanso vadovas 
Masud. Lankėmės vietovėje, kur dau
giausiai gyvena tadžikų ir galime 
džiaugtis didžiule sėkme - NATO ats
tovai vaikšto be jokių apsaugos prie
monių, ekonomika eina pirmyn. Ži
noma, su didžiule JAV pagalba. 

Pats teigiamiausias dalykas šian
dieniniame Afganistane - mokykla, 
ypač ten besimokančios mergaitės ir 
besikeičianti moterų situacija. Gat
vėse šimtai mergaičių baltomis ska
relėmis, laimingos, einančios į mo
kyklas, ko negalima buvo pasakyti 
prieš 7 metus. Tokį vaizdą gali su
prasti tik tie, kurie matė, kas buvo 
anksčiau. 

Problemos man priminė tai, ką 
mes pergyvenome. Nors negalima 
lyginti mūsų ir Afganistano, vis dėlto 
perėjimo periodas su iš praeities 
paveldėtu mentalitetu leidžia įžvelg
ti panašių tendencijų. Pvz.. sėkmin
giau vykstantis kariuomenės kūrima
sis, bet didelės problemos dėl poli
cijos. 

Lietuvos dalyvavimas yra būti
nas, norint, kad išliktų stipri NATO 
sąjunga, kad Afganistano projektas 
būtų sėkmingas. Maža dalelyte, bet 
vis dėlto prisidedame prie šio projek
to. Neteko būti Goro provincijoje, 
kurią globoja Lietuva, tačiau ta 
provincija nekelia didelių problemų. 

Nukel ta i 9 psl. 

Priverčia susimąstyti 
ir... pasisakyti 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

„Draugo" 2007 m. rugpjūčio 18 d. vedamajame vyriausioji redaktorė 
kalbėjo apie dialogo su skaitytojais svarbą. „Dialogas neįvyks, jei 'Drauge' 
spausdinama medžiaga nebus įdomi, neskatins ginčytis ar pritarti, nepro
vokuos pasiūlytos temos analizuoti toliau, neves iki kitų naujų ir įdomių 
temų." Reikia manyti, kad tai rašydama ji jau buvo susipažinusi su vienu 
rašiniu, kuris dienraštyje buvo išspausdintas po penkių dienų. Gerai, 
dabar žiūrėkime, ar iš jo koks nors dialogas gali užsimegzti. 

Mykolo Gudelio galvojimas apie tautiškumą ir globališkumą buvo įdė
tas į „Nuomonių" skyrelį. Reiškia, kad redakcija nori šiek tiek nuo tų 
minčių atsitolinti. Gerai! Ką jis ten sakė? Pirmiausia, rašinys užima visą 
dienraščio puslapį, todėl skaitytojas pats turėtų jį perskaityti. Rašinio 
pavadinimas: „Turime dvi galimybes: pažinti pasaulį arba slėptis po 
trispalve". Pradžiai pora man užkliuvusių teiginių: „Ko taip pergyvename 
dėl savo 'lietuviškumo? Ar tikrai šiandieną lietuviškumas yra pavojuje? 
Ar su didėjančia emigracija tikrai gresia 'tautos išnykimas'? Visiškai ne." 
Skaitykime toliau. „Kyla klausimas, ar būtina kurtis su tikslu apsaugoti 
tautiškumą, kada tautiškumui joks pavojus negresia? Manau, būtų kur 
kas geriau, jei kurį laiką pamirštumėme, kad esame lietuviai, ir pabandy
tume kurį laiką pabūti pasaulio piliečiais. Įgyta patirtis labai praverstų 
grįžus Tėvynėn." 

Toliau skaitome, kad lietuviai vienas kitam padėti yra visiškai 
nelinkę. Nejaugi jis nėra girdėjęs apie BALF'ą, Saulutę, Mercy Lift ir tuzi
nus kitų organizuotų pastangų padėti lietuviams? Autoriui yra liūdna, 
kad kai kurie išeivijos spaudos leidiniai yra provincialūs, o jų pasirinktos 
temos apgailėtinos. Pabaigai jis retoriškai klausia: „Ar tikrai suvokiame, 
kas yra tautiškumas? Ir jei taip, ar ne per daug jį 'saugojame'?... Šian
dieną turime dvi galimybes: pažinti pasaulį ir jam prisistatyti arba slėptis 
po trispalve. Ką pasirinksime?" 

Nežinau, ar verta rimtan dialogan eiti, nes autoriui viskas yra aišku. 
Tą rašinį skaitant, aš kažkodėl prisiminiau Lietuvoje mestą šūkį 
„Patriotas — idiotas". Todėl į viską autorius ir žvelgia, jo paties žodžiais, 
„pasaulio piliečio" akimis. Jis taip pat yra įsitikinęs, kad globalizacija yra 
neišvengiamas procesas. Nejaugi tegalima tik pasroviui plaukti? Man ne
rimą kelia jo siūlomos tik dvi galimybės - pažinti pasaulį arba slėptis po 
trispalve. Logiškai dar galima pridėti bent porą kitų galimybių. Tai — 
pasaulio nepažinti ir po trispalve nesislėpti ir — mano siūlomas variantas 
— su pasididžiavimu nešant trispalvę susipažinti su pasauliu. 

Kitas giminingas „patriotui — idiotui" epizodas blykstelėjo lrytas.lt 
mterneto svetainėje rugsėjo 5 d. Ten Monika Bončkutė gana sarkastiškai 
pasijuokė iš „pilvažmogių" išeivijoje, kur daug kultūrinių renginių sukasi 
apie dešras ir kopūstus. Greičiausiai tam pasitarnauja ir JAV lietuvių 
spauda. „Pirmiausia Čikagoje ir jos apylinkėse vyksta velniškai daug lie
tuviškų renginių; antra, svarbiausias šių renginių tikslas — valgymas." 
Jos teigimu, maistas kvietimuose į kultūrinius renginius užima svar
biausią vietą. „Ar iš tiesų esame pilvažmogiai, šinšilai, ar tikrai neatei
tumėme į kultūrinius renginius, jeigu skelbimuose nebūtų didelėmis rai
dėmis užrašyta, kad bus kugelio ir cepelinų?" Autorė sako girdėjusi, kad 
jei renginiuose nebus nemokamo maisto, niekas neateis. Tuo tarpu aš iš 
keleto patyrusių rengėjų esu ne kartą girdėjęs, kad kultūriniuose rengi
niuose apsilanko labai mažai žmonių, nesvarbu, ar jie būna su vaišėmis, 
ar be jų. 

Tokių minčių išprovokuota žaibišku greičiu sureagavo Danguolė 
Navickienė su savo laišku ..Lietuvos ryto" redaktoriui. Tas laiškas nuban
gavo per išeiviją ir jį jau mačiau internetiniame „Drauge". Ji sakosi esan
ti labai supykusi ir ant jaunos rašinio autorės, ir ant naiviai atrodančios 
redakcijos. Mane stebina ne laiško autorės nuomonė ir jos pastangos 
„apšviesti" padėties nesuprantančius, bet jos apsišarvavimas turimais ti
tulais. Laišką pasirašė Danguolė Navickienė, pridėdama ir savo titulus 
(JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkė ir Los Angeles „Lie
tuvos vaikų vilties" pirmininkėj. Atrodo, kad ji kalba ne tik savo, bet ir tų 
dviejų garbingų organizacijų vardu, kaip jų pirmininkė. Kadangi jos 
laiškas datuotas tą pačią dieną, kaip ir ją supykdęs rašinys, maža galimy
bė, kad ji spėjo pasitikrinti su savo organizacijomis, ar galėtų kalbėti jų 
vardu. 

Čia norisi įterpti ir savo sociologines pastabas. Daug kas gyvenime 
vyksta palaipsniui. Net ir pati mirtis turi tris laipsnius. Pirmiausia žmo
gus miršta socialiai, paskui psichologiškai ir pagaliau fiziškai. Laips
niškumas yra pastebėtas ir nutautėjime. Mažas nuošimtis ne tik kad ne-
nutautėja, bet savo turimą kultūrą dar daugiau praplečia, ją praturtina. 
Kartais per keletą kartų besitęsiančiame nutautėjimo kelyje pirmiausia 
nutautėjama kultūrinėje srityje. Po to užmirštama gimtoji kalba. Kiek 
ilgiau išsilaiko tautiniai papročiai bei kitos tradicijos, bet ir tai sunyksta. 
Visus šiuos nutautėjimo laipsnius patyrę ilgiausiai išsilaiko paskutinėje 
stadijoje. Kulinarijoje — maisto patiekaluose. Esame sutikę daug nuo
širdžių lietuvių palikuonių, kurie nieko nėra girdėję apie M. K. Čiurlionį, 
nemoka lietuviškai, bet žino, kas yra kugelis, ir juo didžiuojasi. 

http://lrytas.lt
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Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
dienos Dainavoje 

IONAS URBONAS 

Po praeitais metais Įvykusios 
jubiliejinės Lietuvių Fronto bičiulių 
penkiasdešimtosios Studijų ir poilsio 
savaitės, po ilgai trukusių svarstymų, 
ar dar susirinkti Dainavoje, ar ne, 
sentimentalistai perkalbėjo realistus 
ir jie vėl susirinko į gražiąją Dainavą, 
š. m. rugpjūčio 21—24 dienomis. 

Susibūrimas prasidėjo rugpjūčio 
21 d. popietę. Man atvykus, bičiulis 
dr. Jonas Račkauskas, jau sukinėjosi 
su pagalbininkėmis valgyklos pastate 
ir kalbėjo apie vakarienės patiekalus. 
Kadangi mano sūnus Juozas buvo 
man paruošęs balandėlius, sustojęs 
pakelyje nusivežiau juos j Dainavą, 
tai iš dalies išsprendė bičiulio Rač
kausko didesnių jo kulinarinių suge
bėjimų pademonstravimą. Pavakarie
niavę, nors mūsų buvo tik saujelė, pa
kėlėme vėliavas, sugiedojome Lietu
vos himną. 

Po to rinkomės į Baltąjį namą 
vakaronei. Dėl ligų ar kitokių prie
žasčių nepasirodė rašytojas Vytautas 
Volertas su žmona ir sūnumi — ku
nigu Volertu, nors, kaip buvome 
informuoti, lagaminai buvo supakuo
ti. Taip pat nepasirodė ir dr. Vytautas 
Bieliauskas jo žmonai sunegalavus, 
vakaronės programą užpildė advo
katė Žibutė Brinkienė. Jos paskaitos 
tema: „Praeitis, legendos, genai ir 
naujas žmogus". Besiklausydami jos, 
sužinojome, jog remiantis DNA tyri
mais, pasirodo, tikrai buvo pirmas 
žmogus — vyras Adomas ir moteris 
Ieva, ir kad žmogaus kilmės šaknys 
yra Afrikoje. Vėliau jų klanai nukelia
vo į Aziją, o po to j Europą. Pagal 
DNA tyrimus ir mūsų gentys — 
aukštaičiai, žemaičiai, lietgaliai, 
žiemgaliai ir kiti — maždaug prieš 
dešimt tūkstančių metų tirpstant 
ledynams įsikūrė Baltijos pakrantėse. 
Tikrai įdomi paskaita, paremta DNA 
tyrimų išvadomis bei archeologų 
išvedžiojimais. Ji tą vakarą sukėlė 
daug diskusijų. 

Trečiadienį, po oficialaus Studijų 
dienų atidarymo, sveikinimų gauta iš 

Lietuvos ir iškilesnių bičiulių. Klau
sėmės Žibutės Brinkienės paskaitos 
„Žvilgsnis į LF bičiulius: jų praeitį, 
LFB sąjūdžio atsikūrimą Lietuvoje, 
planai ateičiai". Nors negausus būre
lis, bet visuomet po pranešimų ir 
paskaitų vykdavo gyvos diskusijos, 
ypač atvykus Algiui ir Liūdai Rugie
niams. 

Jonas Vaznelis, Lietuviškų Stu
dijų centro fondo valdybos pirminin
kas, referavo apie LFB sąjūdžio fi
nansinę padėtį. Pagrindines LFB 
išlaidas sudaro „Į Laisvę" žurnalo lei
dyba. Vieno numerio išleidimas kai
nuoja daugiau nei aštuonis tūkstan
čius dolerių. Išleidžiami į metus ke
turi numeriai. Daugelis skaitytojų jį 
gauna veltui, pamiršdami apsimokėti 
prenumeratas. Vieno numerio tiražas 
— per trys tūkstančiai. Jonas Urbo
nas dar kartą referavo apie praeitų 
metų LFB veiklai ir „Į Laisvę" 
paremti finansinį vajų. Surinkta per 
šeši tūkstančiai dolerių. Pažvelgus 
LFB fondų sumas, nu ta r t a nieko 
neatidėliojant penkių tūkstančių dol. 
suma paremti naujai atsikūrusių LF 
Bičiulių sąjūdžio — sambūrių veiklą. 
Diskutuota ir apie tolimesnį LFB 
sambūrių bei „Į Laisvę" žurnalo 
finansinį rėmimą, vajų rengimą. 

Trečiadienio vakaro programą 
vėl atliko Žibutė Brinkienė, tęsdama 
antradienio vakaronės temą. 

Ketvirtadienis. Priešpiečiu turė
jome vėl posėdį apie LFB veiklą bei 
ryšius su naujai atsikūrusiu LFB 
sąjūdžiu — sambūriais Lietuvoje, 
išeivijos ir Lietuvos LFB veiklos su
derinimą bei Lietuvos LFB sambūrių 
ir jau daugiau nei šešiolika metų 
veikiančio LFB — Į Laisvę fondo fi
lialo Lietuvoje susijungimą į bendrą 
veiklą. 

Po to klausėmės dr. Augustino 
Idzelio paskaitos — „Sovietų planai 
1941 metais ir sovietinis holokaustas 
Lietuvoje". Jis yra parašęs knygą 
apie nacių ir sovietų holokaustą 
Lietuvoje, kuri greitai bus išleista su 
LFB finansine parama. Jo paskaita 
sugrąžino mus į praeitį, pirmąją so-

Dalis studijų dienų dalyvių (iš kairės): Rasa Juškienė, Liuda Rugienienė, 
Algis Rugienius, Žibutė Brinkienė, stovi: Juozas Ardys, dr. Algimantas Če
pulis, Ramutė Čepulienė ir Reda Ardienė. 

vietų okupaciją, prasidėjusį sovietinį 
holokaustą, suėmimus, trėmimus, 
1941 metų lietuvių sukilimą, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą ir 
nacių holokaustą. Jis, pateikdamas 
iš traukas iš prieinamų archyvų, 
minėjo lietuvių, kolaboravusių su 
okupantu, pavardes, kolaborantų tin
klo išplėtimą ir vietinių nekomunis
tuojančių įtraukimą į sovietines pin
kles, iš kurių sunku pasprukti. Ta 
tema vyko gyvos diskusijos vakaronė
je, kur dauguma dalyvaujančių pasi
pasakojo savo asmeniškus išgyveni
mus. 

Popietėje turėjome visuomeni-
ninkės — Liudos Rugienienės paskai
tą — „Globalizuotas pasaulis" apie 
tai, kaip sovietai mėgino padaryti 
visus Sovietų Sąjungoje sovietiniais 
piliečiais. Komunistinės sistemos pa
likuonys nėra atsisakę to savo užmo
jo ir prisidengę Europos Sąjungos 
skraiste, gaudami paspirtį iš Rusijos, 
visokiomis priemonėmis tai skleidžia. 
Lietuviai pergyvenę karus, priespau-
das, okupacijas, atsilaikė prieš sovie
tinius planus, bet ar jie atsilaikys 
prieš iš Vakarų ateinančią globalizmo 
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srovę? Tai kelia didelį susirūpinimą. 
Po jos paskaitos vyko Studijų sa

vaitės dalyvių pasisakymai, pageida
vimų apibendrinimas, padaryti kon
kretūs nutarimai. 

Nors čia LF bičiulių gretos retė
ja, jie nepasiruošę užsidaryti. Net 
buvo parinkti asmenys, LFB sam
būriui atgaivinti. Ypač buvo atkreip
tas dėmesys į jaunimo įtraukimą į 
LFB veiklą, studijų savaičių progra
mas. Nutarta pagal galimybes ir atei
nančiais metais rengti LF bičiulių 
studijų ir poilsio savaitę Dainavoje. 
Iš LFB tarybos narių — Vyto Petru
lio, Juozo Ardžio, Žibutės Brinkie
nės ir ambasadoriaus Vytauto Dam-
bravos — susitarus ir gavus atstovus 
iš LFB sambūrių Lietuvoje, norima 
sudaryti LF Bičiulių bendros veiklos 
suderinimo koordinavimo komisiją, 
kuri išnagrinėtų planus bendrai veik
lai suderinti tarp visame pasaulyje 
veikiančių LFB sambūrių. Nutarta 
finansiškai paremti naujai atsikū
rusių LFB sambūrių veiklą ir „Į 
Laisvę" žurnalo leidimą, surengiant 
dar šiais metais du finansinius vajus 
ir t.t. 

Apibendrinus, nors negausus bū
relis buvo suvažiavęs, turėjome drau
giškas ir progresyvias studijų dienas. 
Ypač visus džiugino žinios apie LFB 
sąjūdžio Lietuvoje atsikūrimą ir sam
būrių įsteigimą, apimantį visą Lie
tuvą. Reikia tikėtis, kad sujungę savo 
planus, išeivijos ir Lietuvos bičiuliai 
sėkmingai paskleis Lietuvoje visišką 
demokratiją, valdymosi principus ir 
atstatys į tikrą kryptį Lietuvos val
stybini ir visuomeninį vairą. 

Studijų ir poilsio dienos pasi
baigė tragiškai dr. Algimantui Cepu-
liui. Penktadienį, papusryčiavus ir 
nuleidus vėliavas, besiruošiant į na
mus, jis, benešdamas lagaminus iš 
antro aukšto laiptais žemyn, atrodo, 
paslydo. Atradome jį be sąmonės laip
tų papėdėje. Dar su mažais gyvybės 
požymiais, greitoji pagalba jį išsivežė 
į Ann Arbor Sv. Juozapo ligoninę, 
kur, neatgavęs sąmonės, sekmadienio 
rytą užbaigė gyvenimo kelionę. Vė
liau gautomis žiniomis, jis krisdamas 
nusilaužė kaklą. Visi, ypač, kurie 
buvome šios nelaimės dalyviai giliai 
tai išgyvename. Jis palaidotas Cleve-
land po religinių apeigų, viešo atsi
sveikinimo, trečiadienį. Ilsėkis ramy
bėje, mielas bičiuli, Algimantai. 
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„VAKARŲ" REDAKTORĖS PRANEŠIME -
NEI SANTAROS, NEI ŠVIESOS 

Įvairių minčių ir keistą įspūdį 
paliko šeštadienio popietė, praleista 
Santaros-Šviesos 54-ajame suvažia
vime Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Prof. dr. Giedriaus Subačiaus 
pranešimas „Sinclairio vestuvininkų 
poros istorija" sudomino istoriniu 
požiūriu bei plačiu archyvinių šal
tinių panaudojimu. Tai buvo ir pui
kiai vaizdžiai iliustruota paskaita. Po 
jo sekusiame „Lietuvos rytas" inter-
netinio tinklalapio redaktoriaus Rim
vydo Valatkos pranešime „Žurnalisti
ka ir žurnalistų pareigos" buvo pasi
dalinta mintimis apie žurnalisto pa
šaukimą ir vaidmenį šiuolaikinėje 
visuomenėje, pateikta informacijos 
apie lrytas.lt tinklalapį ir paties re
daktoriaus darbo patirtį. 

Plačiau norėčiau apsistoti ties 
trečiuoju popietės pranešimu. Tai lry-
tas.lt korespondentės ir Čikagoje lei
džiamo naujo savaitraščio „Vakarai" 
redaktorės Monikos Bončkutės pas
kaita „Naujai į JAV atvykusių lietu
vių rasistiniai stereotipai ir kultū
rinės fobijos". 

Sutinku, kad rasizmo ir kultū
rinių baimių tema yra aktuali ir 
svarstytina. Bet jos pateikimo būdas 
paliko slogų įspūdį. Agresyvus prele
gentės balso tonas ir temos dėstymo 
stilius bei citatos su nekultūringų žo
džių tiradomis nuskambėjo kaip 
didelis kontrastas prieš tai kalbė
jusiųjų stiliui, kalbai ir bendram pra
nešimų lygiui. M. Bončkutės paskaita 
neturėjo nei pasitikėjimą keliančio 
socialinės apklausos pagrindo (ap
klausta tik 30 žmonių ir pasiremta 
bendru įspūdžiu bendraujant su pa
žįstamais žmonėmis), nei rimto po
žiūrio į iškeltos problemos priežastis 
ar gilesnės reiškinio analizės. Pasi
tenkinta vien teigimu, kad rasizmas 
būdingas naujai atvykusiems lietu
viams, prelegentės vadinamiems sta
tistiniais lietuviais. Sis teiginys 
paremtas pasikartojančiomis cita
tomis, kurios gal ir tinka privataus 

savaitraščio puslapiams, bet nedera 
akademinio lygio suvažiavimo pra
nešimui. 

Blogą įspūdį paliko ne tik M. 
Bončkutės pranešimo stilius, bet ir 
bendravimas su klausytojais. Jaunas 
žmogus, po prelegentės paskaitos, 
gavęs progą pareikšti savo nuomonę 
ir atkreipti dėmesį į tai, kad yra 
kitaip galvojančių trečiabangių, buvo 
jos kelis kartus pertrauktas. Vyres
nės kartos suvažiavimo dalyviui už
klausus apie M. Bončkutės neseniai 
paskelbtą straipsnį lrytas.lt apie pil-
važmogių ir šinšilų išeiviją, buvo 
atsakyta, kad pirma reikia straipsnį 
perskaityti, o tik paskui diskutuoti. 
Pasiliko įspūdis, kad M. Bončkutė 
turi iš anksto susidarytą nuomonę 
įvairiais klausimais, kurią dėsto ir 
gina puolimo būdu. Visa bėda, kad ji 
negirdi ir nenori išgirsti kitos nuo
monės, nesigilina į reiškinių esmę ar 
istorinį kontekstą. 

Štai kelios M. Bončkutės straips
nių ir paskaitos mintys apie dviejų 
bangų išeiviją. Mes esam pilvažmo-
giai šinšilos, į kultūrinius renginius 
susirenkančios tik pavalgyti. Mums 
laisvą laiką reikia „skirti apmąsty
mams apie savo pilvažmogiškumą". Į 
pasaulį mes žiūrim per tautinio geto 
filtrą. Mes esam tie, kurie „siaura-
protiškai mąsto". Esam tamsi, ne
išsilavinusi, rasistiškai nusiteikusi 
nauja emigrantų banga. Mums bū
dingas šovinizmas ir net nacizmas. 
Mes paradiškai demonstruojam savo 
tautiškumą ir užsiimam vadinamo
sios lietuvybės puoselėjimu. 

Manau, kad Monikos Bončkutės 
straipsniai apie išeiviją „Lietuvos 
ryto" internetiniame tinklalapyje ir 
pasirodymas Santaros-Šviesos 54-
ajame suvažiavime išliks istorijai 
kaip paviršutiniško ir gero auklėjimo 
stokojančio žmogaus išsišokimas. 

Rūta Kuncienė 
Darien, IL 

PRAVARDŽIUOJANT PRAŠAUTA 
PRO ŠALĮ 

Praeitą savaitę „Laiškų" skyriuje 
skaitėme Danguolės Navickienės 
laišką „Lietuvos rytas" laikraščio vyr. 
redaktoriui, o čia yra kita versija ta 
pačia tema „Draugo" skaitytojams. 

Korespondentė Monika Bončku
tė š. m. rugsėjo 3 d. „Lietuvos ryto" 
visame pasaulyje prieinamą tinkla
lapį www.lrytas.lt paskelbė ne vie
nam iš mūsų užkliūnantį straipsnį: 
„Pilvažmogių ir šinšilų išeivija". 
Jame aprašo vieną iš, neva, įprastų 
renginių, kuriame lankytojai valgo 
besiklausydami muzikos. Po to pasi
meldę, pasistiprina, tarp kitko deš
rom ir kopūstais. Net užkandžiauja 
prieš eidami namo. Tokiu aprašymu 
autorė sukuria išvadą, jog Čikagoje ir 
jos apylinkės „vyksta velniškai daug 
lietuviškų renginių", kur „svarbiau
sias šių renginių tikslas — valgy
mas". 

Sutinku, kad vyksta daug lietu
viškų renginių, per 58 metus Čikago
je bei jos apylinkėse teko ir vis dar 
tenka dažnai juose dalyvauti. Toks 
renginio apibūdinimas skamba man 
taip lyg būtų kalbama apie metinį 
Kūčių arba velykinį stalą, ant kurio 
paprastai netrūksta įvairiausių gar
dumynų, nuo kurių negaliu atsi
traukti. Tačiau daugiausia mūsų ren
giniai yra rengiami lietuviškų organi
zacijų, kurių pagrindinis tikslas yra 
sutelkti lėšų lietuvybei palaikyti už 
Lietuvos ribų bei padėti Lietuvai, jos 
gyventojams. Svečiai dažniausiai yra 
vaišinami kukliais, pagal lietuvišką 
skonį įprastais patiekalais. Tokiems, 
kaip man, kurie į renginius atvyksta 
iš tolimesnės provincijos, pavalgyti 
yra būtina, nes tokiose išvykose pra
leidžiame ilgas valandas, dažnai net 
visą dieną arba ilgiausią vakarą. 

Panelė Monika (sprendžiu pagal pro šalį — ne dėl to, kad mes valgo-
pavardę), savo išvadoje besąlygiškai me, bet dėl tvirtinimo, jog „svarbiau-
teigdama, kad lietuviškų renginių šias šių renginių tikslas — valgy-
svarbiausias tikslas yra valgymas, mas". 
pravardžiuodama mus ir pati save Leonidas Ragas 
„pilvažmogiais", prašauna gerokai Itasca, IL 

APIE BONČKUTĖS BLEVYZGAS 
Aiškiai ir gražiai Danguolė Na

vickienė 2007 m. rugsėjo 5 d. „Drau
ge" atsiliepė į Monikos Bončkutės 
straipsnį, kuriame Bončkutė tyčiojasi 
ir be reikalo primityviai įžeidinėja 
išeivijos lietuvius bei mūsų išeivijos 
kultūrą ir gyvenimą. Bončkutė paro
do tik visišką nesupratimą, kaip tas 
mūsų gyvenimas išsivystė ir kaip iš 
tikrųjų dabar tvarkosi. 

Kaip Danguolė Navickienė pri

mena, daug sunkaus darbo ir pas
tangų per desėtkus metų ne tik mes, 
bet ir tie, kurie jau Kazimierinėse 
atsigulė, esame idėja, kad išlaikyti 
nors šiek tiek lietuviškos dvasios 
šeimose ir visuomenėje. Kažkodėl 
Bončkutei tas arba neįdomu, arba ji 
visiškai nepajėgia to suprasti. 

Donatas Januta 
San Francisco, CA 

PRASTAS PAUKŠTIS, DERGIĄS SAVĄ LIZDĄ 
Neabejotina, jog Lietuva ir visa 

t au t a išeivijai yra brangesnė už 
auksą ir visokiausias brangenybes — 
tai vieša paslaptis! Kai 1960 m. į Či
kagą atskrido pirmoji kregždė, pra
siveržusi pro geležinę uždangą, 
Emilija Kielienė su savo 15 m. sūnu
mi pas savo vyrą, žiaurių karo sąlygų 
nuo juo atskirta 15 metų, buvo jei ne 
sensacija, tai vis tiek nepaprasta nau
jiena. Susitikusi ją „Terros" lietuviš
koje knygų parduotuvėje, pasveiki
nusi nuoširdžiu rankos paspaudimu, 
bematant sprukau atgal į savo šali
mais buvusią „Dainą", kad neparo-
dyčiau jai nesulaikomai plūstančių 
ašarų. Ji man buvo lyg pačios Lie
tuvos palytėjimas. Tarsi ji atnešė ne 
tik žydinčių pievų vėjelio pūstelėjimą, 
Baltijos bangų ošimą, pušų kvapą, 
berželių svyruonėlių sveikinimą, bet 
ir šiltą tėvynės širdies plakimą. 

Ne visai jau taip dramatiškai, bet 
vis vien įsijautus, išsiilgus naujųjų 
ateivių, norėjosi apkabinus išbučiuo
ti juos, sveikinant su „naujo, jauno 
kraujo" įsiliejimu į išeiviją. Deja! 
Kažkaip kažkas nepavyko nuo pat 
pradžios. Kažkodėl imigrantai laikėsi 
nuošaliai nuo mūsų, lyg būtume 
visiškai nepageidaujami. Dar ir dabar 
neįsijungėm pilnam bendradarbiavi
mui, našiam darbui, nesidžiaugiam 
visi kartu bendrai pasiektais tikslais. 
Gaila ir labai liūdna! Čia neminimos 
išimtys — nuostabiai malonūs, drau
giški, kupini geranoriškų jausmų, 
darbštūs mūsų nauji ateiviai. 

Ir štai, jau po 17 metų bendrų 
pergyvenimų bei pastangų, naujoji 
ateivė Monika Bončkutė it mazgote 
per veidą tėškė visai išeivijai jau vien 
savo antrašte įžeidžiančiu rašiniu 
„Pilvažmogių ir šinšilų išeivija". Ir ne 
bet kur, o viešai — internete — vi
siems „skaniai pasigardžiuoti". Kas 
nutiko? Kuo išeivija jai nusikaltome? 
Kas jai pastojo kelią? M. Bončkutė 
sako esanti žurnalistė, bet jos rašinys 
visiškai nežurnalistiškas. Neduoda
ma nei laikraščio, nei straipsnių pa
vadinimų, nei datos, ji savo vaizduotę 
(ar iš piršto išlaužtas „žinias") palei
džia į lankas, rašydama, neva cituo

dama iš mūsų spaudos: „Susirinkome 
prie įvairiausiais skanumynais nu
krauto stalo"; „...klausydamiesi mu
zikos irgi valgėme"; „...ir suskubome 
pasistiprinti"; „...niekas nenorėjo 
skirstytis, nes netrūko net dešrų su 
kopūstais"; „...prieš išeidami pro 
duris dar mažumėlę užkandome." 
Nuostabi išgalvotoja! Tokių šiukšlių 
„Draugas" niekad nespausdina, tai 
savitas — garbingas dienraštis! M. 
B., pavadindama ir „ekonominius 
imigrantus", ir paminėdama „šaš
lykus", aiškiai sukišo į vieną krepšį 
(kaip kiaušinius) išeivius su imi
grantais. J i dar prideda: „...Čikagoje 
velniškai (sic!) daug renginių... 
antra, svarbiausias tikslas — valgy
mas", „...maistas kultūriniuose (!) 
renginiuose užima svarbiausią 
vietą". Koks kipšiukas ją apsėdo, kad 
kaip širšė gelia. Dar vis tęsia: 
... anonsuojama absoliuti (skel
biama visiška - S. E. S.) dauguma, 
kas bus patiekta ant stalo". Visa tai 
— tik žiupsnelytis jos svaisčiojimų. 

O kodėl M. B. sulygino išeiviją su 
„šinšilų", brangūs skaitytojai? Padė
kite atspėti šią mįslę! Pasirodo, 
„šinšilas" — tai „chinchilla", plėšrus 
P Amerikos graužikas, gyvenąs ur
vuose ir uolų plyšiuose, triušio dy
džio, bet labai panašus į voverę savo 
papurusia uodega bei nežmoniškai 
brangaus sidabriniai pilko kailiuko. 

Šitokie rašiniai visiškai nuverti
na „Lietuvos rytą", nedaro jokios 
garbės ir sumenkina vyr. internetinio 
dienraščio red. R. Valatkos galvoseną, 
o jo bendradarbę Moniką Bončkutę it 
bumerangas smogia kaip į neatsa
kingą rašeivą! 

Vai, o kas belieka viešai jos panie
kintai, apšmeižtai išeivijai daryti? 
Protingiausia išeitis — pasinaudoti 
labai teisinga indų išmintimi: „Atsi-
teiski geru už blogį, šypsniu už įžei
dimą. Laukinė mėta palieka savo 
kvapsnį bato pade, kuris ją mindo! 
Na, išeivija gali guostis, jog visad me
tama į medį, apkibusį vaisiais!" 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
„Draugo" rugpjūčio 18 d. šešta- racijų, kurias atliko tarptautinė lab-

dienio numeryje Viktorijos Zaka- daringų akių gydytojų grupė, turėjo 
rienės straipsnyje „Pagerbtas Jonas būti 100 kataraktos operacijų. 
Šimonis" vietoj 10 kataraktos ope- Redakcija 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite 11 psl. 

http://lrytas.lt
http://tas.lt
http://lrytas.lt
http://www.lrytas.lt
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CTA klientų dienos bus nebe tokios lengvos... 

Juodoji CTA diena artinasi 

Illinois Senato prezidentas Emil 
Jonės tuščiai mėgino įtikinti Chicago 
Transit Authority (CTA) vadovybę 
atidėti anksčiau paskelbtą ,Juodąją 
dieną" ir palaukti, kol valstijos Sena
tas susirinks svarstyti CTA finansa
vimo klausimų ateinant} sekmadienį. 
Tačiau CTA vadovybė siūlymui kate
goriškai nepritarė. Čikagos viešojo 
transporto įstaigos vadovas Ron Hu-
berman savo atsakyme tvirtino, kad 
bet koks atidėliojimas imtis radikalių 
priemonių visiškai sužlugdytų įmonę 

ir ji nebegalėtų išmokėti darbuoto
jams atlyginimų. 

Pagal CTA numatytą planą, atei
nantį sekmadienį (rugsėjo 9 d.) turė
tų įsigalioti naujos kainos. Už naudo
jimąsi viešuoju transportu gali tekti 
mokėti visu doleriu daugiau, tuo tar
pu 39 autobusų maršrutai bus panai
kinti. 

Net patys CTA vadovai nenoriai 
prognozuoja, kaip smarkiai bus per
pildyti likusieji autobusai bei trauki
niai, tačiau turbūt ne veltui sekma
dienį jie pavadino Juodąja diena". 

Čikagos mafijai — atpildo metas 

Čikagos mafijos, pramintos „The 
Outfit", vadeivos ir pagalbininkai Jo-
seph 'Joey the Clown' Lombardo, Ja
mes 'Little Jimmy' Marcelio, Frank 
Calabrese Sr., Paul Schiro pirmadienį 
federalinio teismo žiuri buvo pripa
žinti kaltais už susimokymą reke
tuoti. Už tai gali būti baudžiama ka
lėjimu iki gyvos galvos. Tokią nutartį 
priėmė žiuri po 10 savaičių diskusijų 
ir liudijimų klausymo. 

Dabar prisiekusieji pradės svars
tyti ar galima 18 neišaiškintų žmog
žudysčių sieti su „The Outfit" veikla. 

Išgirdę sprendimą, nuteistieji ne
rodė jokių emocijų, tik Fr. Calabrese 
ėmė slėpti savo veidą nuo reporterių 
po advokato paslaugiai jam pasiūlytu 
aplanku. 

Teisėtvarkos ekspertai sutaria, 
kad tai vienas reikšmingiausių prisie
kusiųjų komisijos sprendimų nuo Al 
Capone laikų ir didelis smūgis Čika
gos mafijai. 

Todd Stroger kampanija 
sudomino IRS 

Internal Renevue Service (IRS) 
įpareigojo Cook apygardos tarybos 
prezidento Todd Stroger rinkiminės 
kampanijos komitetą kuo skubiau 
išskaičiuoti iš kampanijai dirbusių 
asmenų pajamų mokesčius. 

9,309 dolerių dydžio skola IRS 

buvo sumokėta, o mokesčių pažeidi
mą T. Stroger stovykla mėgino pa
teisinti „neapsižiūrėjimu" ir „valdi
ninkų klaida". Tačiau viena politikų 
kampanijas stebinti organizacija T. 
Stroger pažeidimus pavadino „sąmo
ningu įstatymų pažeidimu". 

Tai ne pirmas T. Stroger, kuris 
prižiūri 3 milijardų biudžetą, susidū
rimas su įstatymu. Valstijos rinkimų 
komisija kiek anksčiau yra rekomen
davusi rekordinę 255,816 dolerių 
baudą T. Stroger kampanijos štabui 
už tai, kad jis nepranešė apie 78 au
kas. 

Mokytojai išs ireikalavo didesnio 
at lyginimo 

Pirmadienį suskaičiavus Čikagos 
valstybinių mokyklų darbuotojų bal
savimo rezultatus paaiškėjo, kad mo
kytojų profesinei sąjungai pavyks iš
sireikalauti 4 procentų metinio atly
ginimo padidėjimo. Mokytojai taip 
pat turės teisę pasirašyti penkerių 
metų darbo kontraktus. Tokį susita
rimą palaikė beveik 57 proc. visų 
profsąjungos narių. 

Vidutiniškai mokytojas-profsą-
jungos narys gauna 56,000 dolerių 
metinį atlyginimą. Per 5 sutarties 
metus statistinio mokytojo atlygini
mas padidės 12,000 dolerių. Moky
tojų sveikatos draugimo kaštai, pagal 
šį planą, bus „užšaldyti" trejiems me
tams. 

Holokausto tyrėjas Įtariamas 
lietuvių žudynėmis 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 
Lietuva kreipėsi į Izraelį, prašydama 
įteikti pranešimą apie įtarimą daly
vavus civilių asmenų ir Lietuvos lais
vės kovotojų žudyme Holokausto au
kų ir didvyrių atminties organizacijos 
„Yad Vashem" (Izraelis) buvusiam di
rektoriui Yitzhak Arad. 

Y. Arad taip pat yra Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio okupa
cinių režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti narių sąraše. Y. Arad, 
sužinoję apie Lietuvos įtarimus jam, 
narystę organizacijoje sustabdė. 

Lietuvos generalinė prokuratūra 
oficialiai patvirtino, jog birželį Izrae
lio Teisingumo ministerijai buvo iš
siųstas teisinės pagalbos prašymas 
atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus 
Y. Arad atžvilgiu — buvo prašoma 
įteikti minėtam asmeniui pranešimą 
apie įtarimą dėl Antrojo pasaulinio 
karo metais nacių okupuotoje Lie
tuvoje ir pokario metais šiam asme
niui tarnaujant sovietų NKVD gali
mai padarytų nusikalstamų veikų, 

vertintinų kaip nusikaltimai žmo
niškumui prieš Lietuvos gyventojus 
(civilių gyventojų, karo belaisvių žu
dymas, Lietuvos partizanų žudynės). 

Lietuvos prokuratūra taip pat 
prašo apklausti šį asmenį dėl prane
šime apie įtarimus nurodytų aplinky
bių. 

Ikiteisminis tyrimas, kurio metu 
tarp kitų asmenų yra tiriama ir Y. 
Arad veikla, buvo pradėtas 2006-ųjų 
gegužę. Tyrimą atlieka Valstybės 
saugumo departamentas, ji kontro
liuoja Generalinės prokuratūros Spe
cialiųjų tyrimų skyrius. 

Prokuratūra dar neprašė Y. Arad 
išduoti Lietuvai, nes jis nėra kaltina
masis, o tik įtariamas galimai pada
ręs minėtus nusikaltimus. 

Prokurorai nesikreipė į teismą 
dėl jo suėmimo sankcionavimo, todėl 
jis nebūtų sulaikomas ar suimtas, jei
gu pats atvyktų i mūsų šalį duoti pa
rodymus. Y. Arad prašoma pagal bau
džiamojo proceso įstatymo reikalavi
mus išdėstyti savo poziciją. 

Lietuviai krepšinio sirgaliai Madride. Eltos nuotr. 

Sumušti lietuvių sirgaliai 

Rusijoje sėjama neapykanta lietuviams 
Atkelta iš 1 psl. 

Netrukus organizacija „Bron
zinis karys" išplatino ir pranešimą 
spaudai. 

„Kas skatina mūsų pyktį? Šian
dien šimtams tūkstančių mūsų tėvy
nainių atimtos pilietinės teisės. Mū
sų seneliai kovėsi dėl estų, latvių, lie
tuvių laisvės. O šiandien ši kova try
piama kojomis ir maišoma su purvu. 
Kas įžiebė tokią neapykantą rusams? 
Paprastas Estijos gyventojas, Lat
vijos pilietis, paprastas lietuvių dar
bininkas? Ne, tai fašistai verslo ra
teliuose, parlamente, vyriausybėje", 
— rašoma pranešime. 

Šia akcija jau susirūpino Rusijos 
generalinė prokuratūra. Jos valdyba 
Uralo apygardoje nurodė Sverdlovs-
ko srities prokurorui Jurij Ponoma-
riov nedelsiant ištirti informaciją 
apie Jekaterinburge platinamus ragi
nimus, nukreiptus prieš Baltijos vals
tybių atstovus Rusijoje. Pranešama, 
jog prokuroras jau ėmėsi tyrimo. 

Dienraščio kalbintas Lietuvos 
ambasados Maskvoje laikinasis rei
kalų patikėtinis Laurynas Jonušaus-
kas tikino, kad Rusijoje, ypač toli
mesniuose jos regionuose, Lietuvos 
vardas neišskiriamas iš kitų Baltijos 
šalių. 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 
Lietuvos krepšinio aistruoliai antra
dienį piketavo prie Ispanijos ambasa
dos Vilniuje, solidarizuodamiesi su 
Madride sulaikytu bendraminčiu. 

Septyni piketuotojai laikė iškėlę 
Lietuvos trispalvę, vienas kaukėtas 
gniaužė saujoje Ispanijos vėliavą. 

„Vyksta kažkas nesąmoninga 
sporto pasaulyje. Girdėjome, kad 
ispanai supjaustė Lietuvos vėliavą, 
tai didelis įžeidimas. Mes nenusileisi-
me iki ispanų lygio, jų vėliavos nep
jaustysime ir nenaikinsime",— žur
nalistams sakė piketuotojas su megz
ta kauke, prisistatęs pravarde „Sėk-
la-2". 

Sėklos pravarde yra žinomas 
krepšinio aistruolis Tomas Balaišis, 
kurį pirmadienio vakarą prieš pat 
Europos čempionato varžybas Madri
do sporto arenoje sulaikė ispanų poli
cijos pareigūnai, kilus konfliktui dėl 
jų esą paniekintos lietuviškos trispal
vės. 

Ispanijos ambasados darbuotojai 
į kalbas su piketininkais nesileido, o 

netrukus atvykę policininkai sulaikė 
kaukėtą piketininką, kurį mėgino už
stoti žurnalistai. Viešas demonstraci
jas užmaskuotu veidu, motyvuojant 
visuomenės saugumu, draudžia įsta
tymas. 

Baigiantis piketui priešais am
basadą būriavosi jau per 20 krepšinio 
aistruolių, prie jų, reikšdami palai
kymą, prisijungė ir keletas futbolo 
sirgalių. 

Ispanijos teismas antradienį nu
tarė iki trečiadienio atidėti sprendi
mą byloje, kurioje lietuvis aistruolis 
kaltinamas pasipriešinimu pareigū
nams. 

Kaip informavo Užsienio reikalų 
ministerija, ispanų policijos sulaiky
tam vilniečiui antradienį teisme tik 
buvo pateikti kaltinimai. 

Teigiama, kad T. Balaišiui gali 
grėsti laisvės atėmimo 2-3 metams 
bausmė lygtinai arba piniginė bauda. 

Kaip sakė Lietuvos ambasados 
Ispanijoje atašė Mindaugas Gabrė
nas, incidento versijų yra įvairių. 
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JAV pajėgas Irake galima mažinti 

JAV kariai sulaiko Įtariamus kovotojus Bagdado centre. 

Atkelta iš 1 psl. 
dėl Irako karo, kurį JAV prezidentas 
George W. Bush žadėjo tęsti ir kurį 
daugelis įtakingų demokratų nori už
baigti. Demokratai kontroliuoja 
abejus Kongreso rūmus. 

Kalbėdamas apie karą, kuris jau 
pareikalavo daugiau kaip 3,700 JAV 
karių ir dešimčių tūkstančių irakie
čių gyvybių, D. Petraeus tvirtai pa
rėmė G. W. Bush sprendimą Irake 
dislokuotų karių skaičių šiemet pa
didinti maždaug 30-čia tūkstančių. 

„Manau, kad iki kitos vasaros 
galėsime sumažinti savo pajėgas iki 
dydžio, buvusio prieš padidinimą, 
nesukeldami pavojaus pasiekimams 
saugumo srityje", — sakė D. Pet
raeus, kuris liudijo kartu su JAV am
basadoriumi Irake Ryan Crocker. 

Pasak generolo, jis pasiūlė šį mė
nesį, kaip ir buvo planuota anksčiau, 
išvesti iš Irako maždaug 2,200 jūrų 
pėstininkų junginį. 

Jei su jo rekomendacijomis bus 
sutikta, gruodį iš Irako išvyks briga
da, kurią paprastai sudaro 4,000 ka
rių, o iki kitų metų rugpjūčio būtų iš
vestos dar keturios brigados ir du jū
rų pėstininkų batalionai, kuriuos su
daro keli šimtai karių. 

Išvedus šiuos junginius, Irake 
dislokuotų JAV pajėgų dydis būtų 
maždaug toks pats, koks buvo sausio 
mėnesį, kai G. W. Bush imdamasis 
naujos strategijos nusprendė padi
dinti karių skaičių, kad Irako vadovai 
galėtų siekti politinio tarpusavyje ko
vojančių šiitų ir sunitų susitaikymo. 

Analitikai sako, kad junginių iš
vedimas didžia dalimi yra neišvengia
mas. 

Colin Kahl iš instituto „Center 
for a New American Security" nema
no, kad sprendimas iš esmės suma
žinti pajėgas iki buvusio lygio yra 
stulbinamas. 

„Visi ekspertai sutarė, kad tas 
padidinimas pradedant kovo mėnesiu 
numirs natūralia mirtimi", — sakė 
jis. 

Irako karas prasidėjo 2003 metų 
kovą, kai JAV vadovaujamos pajėgos 
įsiveržė į šią šalį nuversti Saddam 
Hussein. Jis tęsiasi jau daugiau kaip 
ketverius metus, šalyje nesiliaujant 
sukilimui ir brutaliam tarpkonfesi-
niam smurtui. 

G. W. Bush vėliau šią savaitę turi 
pasakyti kalbą dėl Irako, tačiau ne
pademonstravo jokių ženklų, kad Ira
ke dislokuotos pajėgos bus smarkiai 
mažinamos. 

Nors G. W. Bush teigė, jog pajėgų 
padidinimo šiais metais reikėjo tam, 

kad Irako politikai galėtų pasiekti po
litinį susitaikymą, didelės pažangos 
šioje srityje nematyti. 

R. Crocker tvirtino, kad yra po
litinės pažangos Irake ženklų, ypač 
— vietos lygiu, ir sakė, kad, jo nuo
mone, per ilgą laiką saugus, stabilus, 
demokratinis Irakas, kuris taikiai su
gyventų su savo kaimynais, yra pa
siekiamas tikslas. 

„Esu įsitikinęs, kad atsisakę savo 
pastangų ar smarkiai jas sumažinę 
sulauktume nesėkmės, — liudyda
mas JAV Kongrese sakė R. Crocker. 
— Irakas, kuriame įsiviešpatauja 
chaosas ar pilietinis karas, reikš di
džiules žmonių kančias, daug di
desnes nei iki šiol". 

Ambasadorius pridūrė, kad tokio 
scenarijaus atveju laimėtų Iranas, 
kuris siektų užpildyti bet kokį va
kuumą Irake. 

Jtakingi demokratai kritikavo 
JAV pajėgų Irake vado ir JAV amba
sadoriaus Irake komentarus. 

„Tolesnis ydingos prezidento 
eskalavimo politikos vykdymas ma
žiausiai iki 2008 metų liepos aiškiai 
neatitinka Jungtinių Valstijų nacio
nalinių interesų", — sakė Senato de
mokratų vadovas Harry Reid. 

„Laikas keisti mūsų karių misiją 
tokia užduotimi, kuri prisidėtų prie 
stabilumo regione ir kovotų su tero
rizmu, kad mūsų drąsių vyrų ir mo
terų Irake skaičių būtų galima su
mažinti vadovaujantis daug trumpes
niu tvarkaraščiu nei tas, kurį šian
dien nusakė generolas Petraeus", — 
sakė Atstovų Rūmų pirmininkė Nan-
cy Pelosi. 

Tuo tarpu protestavę karo prieši
ninkai reikalavo D. Petraeus pasakyti 
tiesą, demokratai reiškė abejones dar 
jam nė nepradėjus kalbėti, jo mikro
fonas neveikė kelias įtemptas mi
nutes. 

D. Petraeu laukiant, kol bus su
reguliuotas jo mikrofonas, pauzę už
pildė keli demonstrantai, kurie tuo
jau pat buvo išvesti. Tarp jų buvo 
garsi antikarinio judėjimo aktyvistė 
Cindy Sheehan, kurios sūnus žuvo 
Irake. 

Sąmyšis dėl mikrofono prasidėjo 
D. Petraeus pasilenkus į priekį ir 
pradėjus liudyti. Jo lūpos krutėjo, bet 
žodžių nesigirdėjo. Susierzinęs I. 
Skelton ne kartą prašė sutaisyti 
mikrofoną, o paskui paskelbė penkių 
minučių pertrauką jam suderinti. 

„Generole Petraeus, Amerikos 
žmonės jumis nebetiki!" — sušuko 
viena protestuotoja iš antikarinės or
ganizacijos „Code Pink". 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijoje plataus atgarsio su

laukė buvusio prezidento Aleksandr 
Kwasniewski interviu „Vanity Fair" 
vokiškajam leidimui, kuriame jis siū
lė Berlynui tuo atveju, jei Lenkijos 
Seimo rinkimus laimės „Įstatymas ir 
teisingumas", o broliai Kaczynski tęs 
dabartinę politiką, iš naujo pasverti 
savo santūrumą Lenkijos atžvilgiu ir 
„reaguoti kitaip". Sis interviu Len
kijoje plačiai komentuojamas, o kai 
kurie politikai A. Kwasniewski pa
vadino išdaviku. Kai kas net siūlė bu
vusiam prezidentui nukirpti plau
kus, kaip Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo daroma kolaborantams. 

TALINAS 
Karinės grėsmės Estijos saugu

mui nėra, o pagrindinė problema — 
galimas Rusijos aktyvėjimas Baltijos 
jūroje, pareiškė Estijos ministras pir
mininkas Andrus Ansip. „Karinio įsi
kišimo grėsmės, manau, nėra", — sa
kė A. Ansip antradienį bendroje 
spaudos konferencijoje su Suomijos 
ministru pirmininku Matti Vanha-
nen. A. Ansip nuomone, pagrindinė 
grėsmė jo šalies saugumui susijusi su 
„aktyvėjančiu tanklaivių susisiekimu 
Baltijos jūroje". 

RYGA 
Latvijos vidaus reikalų ministras 

Ivars Guodmanis pareiškė esąs įsiti
kinęs, kad policija suras dešimtmetės 
Dianos žudiką. Antradienį interviu 
televizijos LNT laidai „900 sekun
džių" jis pranešė, kad nustatyta, kaip 
buvo nužudyta mergaitė. „Jos mirtis 
tikrai buvo smurtinė", — sakė minis
tras, nepateikdamas daugiau detalių. 
Diana Kozlovska dingo rugpjūčio 14 
dienos vakarą. Ją žmonės neva matė 
Rygos autobusų stotyje, bet vaizdo 
stebėjimo kamerų įrašai šių žinių ne
patvirtino. Pagal vieną policijos ver
sijų, mergaitė buvo pagrobta ir kaž
kur laikyta uždaryta. Mergaitės kū
nas buvo surastas netoli jos namų 
vietoje, kuri jau ne kartą buvo apžiū
rėta. Tai jau antroji smurtinė paaug
lės mirtis per šį pusmetį Rygoje. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko pareiškė, kad Rusija atsisa
ko bendradarbiauti su šalies jėgos 
struktūromis mėginimo jį nunuodyti 
prieš prezidento rinkimus 2004 metų 
rudenį byloje. Interviu Europos lai
kraščiams Ukrainos vadovas sakė, 
kad tardymas jau nustatė visas mė
ginimo nunuodyti detales. „Visų 
žmonių, kurie gali būti susiję su šia 
byla — ir gerąja, ir blogąja prasme, — 
vaidmuo jau nustatytas, — cituoja V 
Juščenko žodžius Didžiosios Brita
nijos 'The Times'. — Tardytojai žino, 
kas, kur, kada, kokią medžiagą nau
dojo ir į kokį patiekalą ją įdėjo". 

JAV 

NEW YORK 
Krizė JAV antrinėje būsto pa

skolų rinkoje verčia šalies hipotekos 
kompanijas masiškai mažinti darbo 
vietų skaičių. Didžiausia JAV hipote
kos kompanija „Countryvvide" prane
šė apie ketinimus per artimiausius 
tris mėnesius atleisti iki 12,000, t.y. 
penktadalį darbuotojų dėl tikėtino 
būsto paskolų portfelio sumažėjimo 
ketvirtadaliu kitąmet. Į pirmąjį di
džiausių JAV hipotekos bendrovių 
dešimtuką patenkant i „IndyMac" 
planuoja per artimiausius mėnesius 
dešimtadaliu (10,000) sumažinti dar
buotojų skaičių, perpus apkarpyti 
ketvirčio dividentus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Iš Gazos ruožo paleistai palesti

niečių raketai anksti antradienį pa
taikius į Izraelio bazę, buvo sužeisti 
69 izraeliečių kariai, pranešė kariuo
menės atstovas spaudai ir medikai. 
Sis smūgis, kuris yra kruviniausias 
per daugelį mėnesių, dar labiau pa
didins spaudimą Izraelio vyriausybei 
rasti būdą, kaip sustabdyti nesiliau
jamas raketų atakas. Palestiniečių 
savadarbė raketa pataikė į palapinę 
Zikimo karinėje bazėje, esančioje pie
tų Izraelyje prie sienos su Gazos 
ruožu, ir sužeidė kareivius, miegoju
sius šalimais pastatytose palapinėse. 
Paskutinis kruvinas incidentas įvyko 
gegužę. Izraelis perspėjo, kad „ne
dvejodamas ir be pasigailėjimo" su
rengs atsakomąsias atakas prieš ko
votojus, leidžiančius raketas. 

Kroviniu gabenimas į j į 
lėktuvu i visas pasaulio saiis. _ Z I Z H __ 

Air Frelght 
"^Į Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas \ visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje, 

Trucking 
Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baiarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, »L 60455 Tel. 1 708599-9680 
Fax. 1 708 599 9682 UI. 1 B00-77S-7363 
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Burgundijos kanalu su baidoku 
RITONĖ RUPAITIENĖ 

Je i pat inka ekskursijos laivu 
Karibų jūroje, bet -ieškotumėt pakai
talo bei kitų kraštų žmonių ir kultū
ros pažinimo, pamėginkite kelionę 
žaviais Europos kanalais ir upėmis 
baidoku (barge). Mes į tokią kelionę 
Prancūzijoje išsiruošėm 2007 m. bir
želio 14 d. Privatus, panašus į plau
kiojantį nedidelį, bet labai jaukų 
viešbutį baidokas „Caprice", turėjo 
penkių žmonių įgulą ir visus didelio 
laivo, tik mažesnėse proporcijose, pri
valumus: dvivietės, su visais pato
gumais kajutes dešimčiai žmonių, 
svetainę, valgomąjį, skaityklą, barą, 
gerą ir atidų patarnavimą. Visos pa
talpos, išskyrus denį su mažais sta
liukais po pavėsine, turėjo centrinį 
vėsinimą. 

Dvylikos dienų kelionę pradėjom 
Lyon (UNESCO pasaulinio paveldo) 
mieste, vinguriuodami Burgundijos 
kanalais ir sraunia Saone upe per vy
nuogynus, saulėgrąžų laukus, mies
telius ir kaimus, ir baigėme Pary
žiuje. Leiskite įspėti — jei laikotės 
griežtos dietos ir nepatinka autentiš
ka prancūziška virtuvė, galbūt, ši 
kelionė nėra skirta jums. Prancūzai 
bent dviejų patiekalų vakarienę bai
gia su keletos rūšių sūriais ir vynu, o 
po to dar pateikiamas kalorijų pilnas 
saldus patiekalas, kurio atsisakyti 
tiesiog neįmanoma! Mūsų baidokas 
turėjo išskirtinai gerą French Chef, 
laimėjusį pakvietimą dirbti su pa
saulinio garso Wolfgang Puck jo vir
tuvėje. 

Bendrakele iv ia i 

Skaičius — 17. Amžius — 85—22 
metai. Gyvenamoji vietovė — Cali-
fornia, Colorado, Florida, Illinois, 
Nebraska, New York State ir 
Tennessee. Profesijos — profesoriai, 
mokytojai, inžinieriai, buvęs „Domi
no" cukraus fabriko vyriausias che
mikas, Hollyvvood plastinės chirurgi
jos klinikos vedėja, Stamford univer
siteto doktorantas, kelionų įstaigos 
agentas. Gidas — Amerikoje gimęs, 
augęs ir ten gavęs magistro laipsnį, 
bet vedęs prancūzę ir su šeima jau 
beveik 30 metų gyvenantis Prancū
zijoje. Nuotaika — darni, smagi, 
draugiška. 

Burgundijos peizažas 

Kur tik pažvelgsi — vynuogynų 
terasos, saulėgrąžų laukai ir vidu
ramžių pilys. Pievose ganosi visiškai 
baltos Charolais veislės karvės. Ka
naluose ir Saone upėje daugybė jau
niklių gulbių, kai kurie pulkai siekia 
daugiau nei 30-tį. Pavasario šviežioj 
žalumoj, iš tolo šviečia švelniai vilni
jančių kalnelių slėniuose, apie aukš
tus bažnyčių bokštus susispietę balti, 
raudonais bokštais pasipuošę kaimai 
ir miesteliai. Kadangi baidokas plau
kia labai tyliai ir pamažu, pasiekę pri
žiūrėtojų rankomis aptarnaujamus 
šliuzus, dažnai išlipam ir einam pasi
vaikščiodami 2—3 daugiau mylių 
šalia kanalo nutiestais išasfaltuotais 
takais iki kito šliuzo. Kas nori, gali 
pasivažinėti dviračiu. Jų turime net 
dešimtį. Žydinčių gėlių kvapas, 
paukščių čiulbesys ir malonūs pa
vasario saulutės spinduliai neša poil
sį, atrandamą tiktai gamtoje. Gana 
dažnai tenka plaukti pro šalia kanalo 
gyvenančių žmonių kiemus ir sody
bas. Vienos iš jų kuklios, kitos — 
nepaprastai prabangios. Bet visur 
matosi nepaprasta švara ir tvarkin
gumas. Visi augina daugybę gėlių ir 
turi nedidelius, bet tvarkingus ir gra
žiai prižiūrėtus daržovių ir įvairių 
prieskoninių žolelių darželius. Lai
mingu sutapimu, per visą mūsų ke
lionę nelijo. 

Burgundijos gyventojai 

Didelės elegancijos aprangos, iš
skyrus vestuves Lyon miesto centre, 
neteko matyti. Šiais laikais didmies
čiai visame pasaulyje labai supana
šėjo. Mažesniuose miestuose ir mies
teliuose, kuriuose šį kartą pralei
dome didesnę dalį laiko, žmonės ren
giasi taip, kaip ir Amerikoje — pato
giai. Didesnį skirtumą teko pastebėti 
lankantis Prancūzijoje 1962 metais. 
Taip pat negalima sutikti, kad „pran
cūzės moterys — lieknos". Su amžiu
mi daugumai ir jų „prilimpa" nepa
geidaujami kilogramai ir drabužių 
dydžiai didėja. Vienok, tokių nepa
prastai stambių „mamų", kaip tenka 
matyti Amerikoje, neteko pastebėti. 
Parduotuvių vitrinose išstatyti dra
bužiai ypatingai akies nepatraukė, 
nes buvo kasdieniniai ir labai bran-

Mūsų baidokas „Caprice" rankomis valdomo šliuzo „replėse' 

Vienas i s- l y o n mieste 1 50 pastatu iSdekoruotu freskomis. 
Ritones Rudoitienes -_:*' 

gus. Maistas, pavyzdžiui priešpiečiai, 
miestelio (kavinėje) brasserie dviems 
asmenims kainavo 27 eurus. Jie buvo 
labai nesudėtingi — dešrelė su salo
tomis ir (blynelis) crėpe su grybų 
įdaru. Tik vienoje valgykloje teko ma
tyti valgiaraštį, kuriame valgiai buvo 
surašyti ne vien prancūzų, bet ir 
anglų kalba. Susidarė įspūdis, kad 
prancūzai turistais nėra ypatingai 
susidomėję, nes jiems jų ieškoti ar vi
lioti nereikia. Neteko matyti ir kokių 
nors specialių suvenyrų parduotuvių 
ar prekių. Dijon mieste pirkome dai
liai įpakuotas „Dijon" rūšies garsty
čias, kurios tame mieste, ir visoje 
Burgundijoje, net nėra gaminamos. 
Labai patiko prancūzų gourmet 
maisto produktų parduotuvės ir 
„Banette" kepyklos. Kiekvieną rytą 
kas norėjo eidavo su kuriuo nors iš 
įgulos narių į miestelio ar kaimo 
kepyklą parnešti pusryčiams šviežiai 
iškeptos ir dar šiltos prancūziškos 
duonos ir bandelių. Vien dėl jų kvapo 
ryte nebuvo sunku atsikelti. 

Vieną vakarą vakarieniavome 
prancūzų šeimoje. Mūsų septynių 
žmonių grupę į savo namus už 8 km 
dviem automobiliais parsivežė Frė-
deric ir Sylvie. Seimininkas puikiai 
kalbėjo angliškai, tad neteko paro
dyti, kiek mes išmokom prancūziškai. 
Vienok, labai linksmai ir maloniai 
praleidome vakarą ir skaniai paval
gėme. Sylvie dirba vaikų darželyje, o 
Frėderic turi savo verslą — teikia 
nakvynę su pusryčiais pravažiuo
jantiems keleiviams jo paties supro
jektuotame moderniame name. Vy
resnysis sūnus lanko prestižinę Lycėe 
Agricole et Viticole (vynuogių augini
mo ir vyno gaminimo mokyklą), o 
jaunesnysis — jodinėjimo arkliais 
mokyklą. Uždarbiu pragyvenimui 
nesiskundė, nors sakė, kad sutaupyti 
pinigų atostogoms kur nors užsieny
je, jiems neįmanoma. 

Joninių išvakares teko praleisti 
Chagny miestelio centrinėje aikštėje, 
visoje Prancūzijoje tą vakarą vyks
tančioje tradicinėje „Fėte de la musi-
que". Pradėjus temti, jaunimas, se
nimas ir šeimos su vaikais, net ir 
keletas paauglių su ryškia protine 
negalia susirinko ir susėdo prie lauke 

sustatytų staliukų. Vaišindamiesi vy
nu ar limonadu, kartu dainavo su 
gražiabalse dainininke, šoko ir klau
sėsi trankaus combo, kurie pasikeis
dami linksmino per visą vakaro pro
gramą. Linksmybės pasibaigė netru
kus po vidurnakčio, nes ryte visi dar
bininkai turėjo sugrįžti į darbą. 

Dar šiek tiek apie mūsiškį gidą 
Tom. Tai visapusiškai išsilavinęs, tu
rintis nemažai gabumų muzikos sri
tyje žmogus, atlikęs keletą mažų 
vaidmenų prancūzų filmuose ir su 
grupe draugų įrašęs keletą CD įrašų. 
Gražiai groja gitara ir... armonika. 
Savo pašnekesiuose supažindino mus 
su prancūzų gyvenimu, Burgundijos 
vyno pramone, geriausių vynų savy
bėmis. Be to, atskleidė daug įdomių 
istorinių žinių iš senosios" ir šiuolai
kinės Prancūzijos istorijos. 

Burgundijos miestai 
ir miesteliai 

Lyon. Susipažįstam su šiuo gra
žiu universitetiniu miestu, jau nuo 
XVII šimtmečio pagarsėjusiu „A la 
Lyonnaise" šilko dažymo (šilk prin-
ting) technika, freskomis išpuoštomis 
150 pastatų sienomis ir maisto ga
minimu (gastronomija). Vakarieniau
t i pasirenkame vieną iš daugelio 
„bouchon" nedidelių restoranų, užsi
sakome mums nežinomą, bet „tipiš
ką" vietinį patiekalą. Neišsiaiškino
me kokio gyvulio ir kokią dalį valgė
me, bet buvo skanu! 

Dijon. Labai puošnus miestas, 
su gausiu architektūros ir meno pali
kimu iš XIV—XV šimtmetyje čia gy
venusių kunigaikščių ir didikų. Cent
rinė susisiekimo vieta — Place Fran-
cois Rude su dideliu, įspūdingu fon
tanu, apsuptu daugybe įvairių lauko 
kavinių ir užeiginių. Netoliese Le 
Palais de Ducs (kunigaikščių rūmai), 
XVII šimtmetyje tapę Parlamento 
pastatu, o prieš juos — elegantiškas 
Place de la Liberation ir smėlio spal
vos pastatai, kuriuos suprojektavo 
garsusis Versailes architektas Man-
sart. Aplankome nepaprastai puikų 
Musėe des Beaux Arts, turintį rinkinį 
garsiausių Europos dailininkų ir 
skulptorių kūrinių. Bus daugiau. 
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Prelato Mykolo Krupavičiaus 

PR. ĮUOZAS MEŠKAUSKAS 
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Namas ir apylinkė geriau atrodė 
ir buvo daugiau lietuvių inteligentų, 
su kuriais jis palaikė artimus santy
kius. Jis rašo: „Atsidūriau tokioje 
aplinkoje, kurioje galėjau lengviau 
gauti knygą ar laikraštį." J is turėjo 
mokykloje daugiau vaikų ir vaikai 
buvo geriau paruošti mokymui. Apie 
Rutkus M. Krupavičius sako: „Pa
siliko malonių atsiminimų, bet ten 
buvo susidaręs pavojus nueiti visai 
kitais keliais, negu dabar esu nu
ėjęs." Rutkuose jis valgydavo pas 
teismo sekretorių, kuris turėjo tris 
dukteris. Vienajam patiko ir jis buvo 
nutaręs sukurti šeimą. Bet pirmiau 
negu tai padarė, jis parašė apie tai 
savo motinai . Motina jam atrašė 
trumpai: „Vaikeli, tu toks lietuvis, 
kaip sugyvensi su lenke, kas bus su 
jūsų vaikais?" Krupavičius rašo: 
„Man visa paaiškėjo ir, metams pasi
baigus, pasiryžau iš Rutkų išsikelti. 
Motinai už tą trumpą pamoką ir šian
dien esu dėkingas. Taip dingo nema
žai lietuvių mokytojų, sukūrę mišrias 
šeimas, kurių vaikai dažnai tapo len
kais. Mano motina išgelbėjo mane 
nuo tokio likimo." 

M. Krupavičius buvo jautrios šir
dies žmogus. Gyvendamas Rutkuose 
jis aprašo tokį atsitikimą. Apylinkėje 
ir apie namus jis pastebėjo bėgiojantį 
labai pavargusį bernardinų veislės 
šunelį. J is jį priėmė į namus ir jis 
tapo labai geru namų ir daržo sargu. 
Jam išsikeliant iš Rutkų, jis norėjo 
paimti jį su savimi, bet geležinkelio 
administracija jam to neleido. M. 
Krupavičius sako: „Man atsisveiki
nant su juo mano ir šunelio akys bu
vo pilnos ašarų, nes jis vėl tapo be
namiu." 

Tuo metu jau buvo pradėta lietu
viams mokytojams leisti dirbti Lietu
voje. M. Krupavičius, kaip aktyvus 
lietuvių veikėjas, iš Rutkų panoro iš
sikelti į Lietuvą. Jis padavė prašymus 
gauti mokytojo vietą Lietuvoje. Gavo 
pakvietimą į Papilę. „Vadinasi 1907 
m. gavau paskyrimą i Papilę mokyto
jo padėjėju. Nežiūrėjau nei vietos, nei 
atlyginimo. Man rūpėjo dirbti Lietu
voje." M. Krupavičius toliau sako: 
„Praleisto laiko Lenkijoje nesigailiu. 
Laikas nebuvo tuščiai praleistas. Iš
mokau gerai lenkiškai, pažinau, kad 
ir mums priešišką, lenkų tautą, įsigi
jau išorinių formų, kurių lenkai yra 
dideli garbintojai. Ir tas man ateityje 
buvo pravartu. Rūpinausi, ką rasiu 
Lietuvoje." Palikęs Rutkus, atsidūręs 
Lietuvoje, girdėjo sutartines lietuvių 
dainas, kurių buvo negirdėjęs kelis 
metus, sutiko pažįstamus. Jurbarke 
viename vaidinime tapo artistu. Taip 
jis atsirado Papilėje. Papilė labai sky
rėsi nuo Rutkų. Mokykla turėjo pras
tesnes sąlygas, inteligentų čia buvo 
daugiau. Jų kalba buvo rusiška, len
kiška ir lietuviška. Visi gražiai sugy
veno ir buvo vieni kitiems tolerantiš
ki. Klebonas Jurskis buvo tikras lie
tuvis, labai vaišingas ir klebonija bu
vo tikra internacionalinė vieta. Vika
ras Petras Gudanskis buvo šimtapro
centinis lietuvis ir didelis geradarys, 
beveik viską atiduodavo, ką jis turėjo, 
vargšams ir reikalingiems. 

Jei pas kleboną viskas buvo inter-
nacionališka, tai pas vikarą viskas 

buvo lietuviška. M. Krupavičius sako: 
„Ten, pas vikarą, buvo mano širdis ir 
veikimo dirva. Su kunigu Gudanskiu 
iš pirmos pažinties sutapome ir vei
kėme kartu." Kunigas Gudanskis tu
rėjo ypatingų gabumų patraukti žmo
nes prie savęs ir įsigyti jų pasitikė
jimą. Jo sugebėjimų dėka visoje apy
linkėje užvirė gyvas visuomeninis 
darbas. Prie jo prisijungė ir Krupavi
čius, taip pat keletas parinktų kaimo 
vyrukų. Kiekvieną sekmadienį jie va
žinėdavo į kaimus ir ten susirinku
siems kaimo gyventojams kalbėjo 
įvairiomis temomis. Programa įvaira
vo pagal gyvenimo iškeliamus reika
lavimus. „Bet pagrindas mūsų kalbų 
buvo toks: Lietuva — lietuviams, lie
tuvio dvasinė ir medžiaginė gerovė, 
lietuvių tautinė ambicija." 

Taip jiems labai aktyviai dirbant, 
rusai pradėjo juos sekti. Kažkas dar 
rusams juos įskundė, kad jie nori su
kelti revoliuciją ir nuversti valdžią. 
Teismas ir rusintojai pradėjo juos tar
dyti ir paaiškėjo, kad jiems gresia di
delis pavojus. Kunigas P Gudanskis 
ir M. Krupavičius nuvyko pas kle
boną Jurskį ir visi tarėsi, ką jie turi 
daryti. Jie turėjo vieną rusą draugą, 
kuris patarė, kad visą kaltę prisiimtų 
vienas iš jų dviejų ir jis išnyktų. Kiti 
galėtų išsiteisinti. Jie nutarė, kad tai 
padarys kunigas R Gudanskis. Jis su
tiko ir slapta išvyko į Ameriką. M. 
Krupavičius tą patį darbą dirbo ir 
toliau, bet žymiai atsargiau. Jis nesi
tenkino tik siaura apylinke, bet tą lie
tuvišką veiklą plėtė ir toliau. M. Kru
pavičius sako: „Klausimų skirstymas, 
mano manymu, buvo visai rimtas, 
buvo kalbama apie buvusias revoliu
cijas ir apie tolesnę lietuvių ateitį. 
Platesnėj apylinkėj buvo kunigų, ku
rie dalyvaudavo tose sueigose. Jų 
tarpe buvo ekonomistų, finansinin
kų. Jie kėlė krašto ekonominius klau
simus. Mano akyse čia kunigas paki
lo. Man paaiškėjo, kad tais laikais 
Lietuvos provincijoj kunigas buvo ne 
tik prasimušęs veikėjas ar bruzdel-
ninkas, bet buvo toji ranka, kuri lie
tuvišką gyvenimą veda į šviesesnę 
ateitį." 

M. Krupavičius savo visuomeninį 
darbą spaudoje pradėjo baigęs Vei-ve-
rių mokytojų seminariją. 1905 m. jis 
parašė korespondenciją į laikrašti 
„Vilniaus žinios". Tai buvo pirmas jo 
darbas spaudoje. Jis taip pat rašinėjo 
ir į „Lietuvos žinias", kurioms vėliau 
tapus liaudininkų, į jas rašinėti nus
tojo. 

M. Krupavičius mėgo Papilę, o 
Papilės gyventojai mėgo ir mylėjo jį. 
Bet Krupavičiaus mokytojo karjera ir 
jo palinkimas visuomeniniam darbui 
ir darbas šalia mokyklos visuomenėj 
turbūt jam buvo sunkokai suderina
ma. M. Krupavičius sako: „Mokslo 
metai baigėsi. Baigėsi ir mano moky
tojavimo karjera. Nusistačiau dau
giau nebemokytojauti, nes Lietuvoj 
nebuvo vilties pasilikti, o į Lenkiją 
grįžti nenorėjau. Mokyklos darbą bai
giau sąžiningai. Nemaža nudirbta ir 
už mokyklos sienų. Kada kaimas su
žinojo, kad aš rengiuosi iš Papilės iš
sikelti, vyko ir pavieniai žmonės, ir 
delegacijos padėkoti už darbą ir įtiki
nėti nepalikti Papilės. Bus daugiau . 

Akių ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRl DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 847-289-8822 

McHenry : 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www. i l l i no ispa in .com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 L VVashlngton. Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Afganistano problema jau ne 
Talibanas... 

Atkel ta iš 3 ps l . Nors ir labai 
skurdi, bet saugi, visi deda vilčių, kad 
lietuviams pavyks padaryti kai ku
riuos darbus. 

Galiu paminėti dvi problemas 
Goro provincijoje. Pirmoji - reikia 
sustiprinti civilių dalyvavimą provin
cijos gyvenime; kita - materialiniai 
ištekliai. Mes nesam turtinga valsty
bė ir negalime lygintis su kitomis 
provincijomis. Lyginant su tuo, ką 
gali duoti amerikiečiai, britai, vo
kiečiai ar kiti, mūsų pajėgumai yra 

PRIEŽIŪRA 

labai menki, ir tai gali labai stipriai 
atsiliepti ir Lietuvos kariams, nes 
provincijos žmonės pradeda lyginti, 
ką gauna kitos provincijos. Goro 
žmonės ateityje gali būti nusivylę, 
kad Lietuva negali nutiesti tiek kelių, 
pastatyti tiek mokyklų, kiek pastato 
kitos valstybės. Problemas ten 
dirbantys mūsų pareigūnai žino ir 
būtina jas greičiau spręsti. 

Parengta pagal 
2007 m. rugsėjo 10 d . 

spaudos konferenciją 

PASLAUGOS 

PRIIMSIU GYVENTI j SAVO NAMĄ 
vienišą vyrą ar moter j vyresnio pen-

sij inio amžiaus, su priežiūra arba 
be priežiūros, nerūkant į . Gyvenu 
gerame piet in iame rajone. Daug 

gamtos, puikus susisiekimas, 
Įvairios parduotuvės ir restoranai. 
Esu Amerikos pi l ietė, išsilavinusi, 

vairuoju au tomobi l i . 
Tel 1 - 7 0 8 - 9 1 2 - 1 7 8 8 , Renata 

N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S 

GREIT PARDUODA 
i įgj n First Landmark Realty 

MIS 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola. 
• Pensininkams nuolaida 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Skelbimų skyriaus 
t e l 1 773 585 9SOO 

ĮVAIRUS 

* M o t e r i s i e ško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 
708-691-8650. 

* R e i k a l i n g a a u k l ė prižiūrėti 
vaikučius 2 dienas savaitėje Brid-
geport rajone. Tel. 773-896-6819, 
Elenutė. 

* I e š k a u m o t e r s , Lemont centre 
kartu nuomotis butą. Tel. 630-518-
1072. 

* I e š k a u d a r b o su gyvenimu senų 
žmonių priežiūroje, Downers Gro-
ve ir aplinkiniuose rajonuose. Tel. 
630-723-9905. 

* Ieškau kambar iokės kartu nuo
motis 2 mieg. butą Lemonte. Tel. 708-
228-8003. 

http://www.illinoispain.com
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ŽMOGUS TURI TURĖTI KAŽKOKĮ UŽSIĖMIMĄ, 
NE VIEN TIK DARBĄ 

Daugelis žmonių šalia savo 
tiesioginio darbo turi užsiėmimą savo 
sielai. Vienas tokių žmonių - dak
taras Jonas Šalna. Daugelis ji pažįs
ta kaip skulptorių, rašytoją. Sekma
dienį, rugsėjo 16 d., J. Šalna Ateiti
ninkų namuose eksponuos savo 
skulptūras padarytas iš šiekštų (kaip 
pats J. Šalna sako - išplaukų). Prieš 
prasidedant parodai apsilankiau sve
tinguose Janinos ir Jono Šalnų na
muose ir pakalbinau būsimosios pa
rodos autorių. 

- Iš profesijos esate gydyto
jas. Tai profesija nieko bendro 
neturinti su menu. Kaip atsirado 
noras kurti? 

- Tikrai - nieko bendro neturi. 
Mano profesinis darbas buvo labai 
įpareigojantis, jį reikėdavo dirbti ga
na nuosekliai, tiksliai. Pavargęs nuo 
darbų ieškojau kažkokios atgaivos, 
atvangos nuo tos kasdienybės. Žmo
gus turi turėti kažkokį užsiėmimą, ne 
vien tik darbą. Tad grįžęs po įtempto 
darbo, sėsdavau prie darbo stalo ir iki 
11 valandos vakaro, o kartais ir il
giau, krapštydavausi. Man tai buvo 
malonumas. 

- Ar kūryba užsiimate nuo 
jaunystės? 

- Pradėjus dirbti gydytoju, ki
tiems darbams laiko praktiškai ne
turėjau. Pradžioje tekdavo dirbti vos 
ne 24 valandas per parą. Bet vėliau, 
kai „žmogus jau įsisenėji", daug 
dalykų išmoksti, darbe „nebeari kaip 
jautis", dirbi profesionaliau, atsiran
da daugiau laiko, tada ir gali pradėti 
daryti „kažką savo širdžiai". 

- Iš kur atėjo ta meilė menui? 
- Mano tėveliai buvo ūkininkai. 

Nežinau, ar jie turėjo kokių meninių 
gabumų. Tačiau mano jauniausia 
sesuo Lietuvoje piešė. Gal tas atėjo iš 
motinos pusės, tačiau kai buvome 
jauni, mes tais dalykais nesidomė
jome. Aš pats pradėjau menu daugiau 
domėtis, kai buvau jau gerokai sub
rendęs, kai buvau jau per keturiasde
šimt. 

- Ar lengva buvo atrasti tą 
srit|, kuri Jums teikė malonumą? 

- Man tokį širdžiai mielą už
siėmimą nebuvo sunku surasti. Lais
valaikiu aš mėgdavau išvažiuoti į 
gamtą, kartą metuose su draugų 
būriu važiuodavome į Kanadą, įsigi
jau savo nuosavybę Florida. Ten 
beveik kasmet buvo skaitomos pa
skaitos, kuriose, būdamas gydytoju, 
privalėjau dalyvauti. Po paskaitų 
daug vaikščiodavau pakrante. Be
vaikštant pamatai gražesnį daiktą -
nesinori palikti. Taip prisirinkdavau 
šiekštų (aš jas vadinu išplaukomis). 

Kiti žmonės taip pat jas rinkda
vo, tačiau mano šiekštos atkeliauda
vo su manimi į namus. Parsivežęs jas 
apžiūrėdavau, kažką jose pamatyda
vau, o tada jau ir noras iš jų kažką pa
daryti ateidavo. 

- Vaikštote sau pakrantėm ir 
ieškote darbui medžiagos? 

- Specialiai neieškodavau. Tačiau 
vaikštai paupiu ar vandenyno pak
rante, išvažiuoji medžioklėn ir pa
matai kokį daiktą. Radęs gražesnę 
šaką, negi paliksi. Šiekštos surinktos 
Šiaurinėje Kanadoje, Florida, yra 
atvežtų net iš Aliaska. 

- Kaip Jūs pars igabenate 

Janina ir Jonas Šalnos savo namuose. 

šiekštas namo? 
- Turėjau mašinos priekabą. Su

sidedi savo radinius, ir jokių proble
mų. Randi juos purvinus, aptrūniju
sius. Lauke truputį sutvarkai, nu
valai ir tada vežiesi namo. Taip kad 
lietuviška šluota būdavo labai pato
gus ir reikalingas daiktas (juokiasi). 

- Ar Jūs suradęs gražesnę 
šiekštą iškart matote, ką iš jos 
padarysite, ar mintis ateina be
dirbant su ja? 

- Visaip būna. Būna, randi 
tokių, kad tiesiog nieko nereikia da
ryti, tik nuvalyti, truputį sutvarkyti, 
„privesti prie žmoniškumo" (juo
kiasi). Bet būdavo, kad reikėdavo ir 
galvą pasukti. Pradedi daryti vieną, o 
išeina visai kitoks kūrinys, nei buvai 
numatęs padaryti. Per ilgą laiką įgyji 
tam tikrą įgudimą, kuo toliau, tuo 
mažiau būna problemų. 

- Ar Jūs prisimenate pat | pir
mą savo kūrin|? 

- Taip. Jį padariau iš savotiško, 
apversto kelmo. Tai buvo nepapras
tas kelmas - šeši medžiai buvo suau
gę vienon krūvon. Vienas iš jų buvo 
labai nutolęs, tai prireikė jį nupjauti. 
Liko penki kamienai. Juos lygiai 
nupjovęs, apverčiau medį, sutvarkiau 
šaknis ir ant jų pritvirtinau stiklines 
plokštes, kurių kiekviena buvo maž
daug 2 pėdų pločio. Gavosi stalas. 
Pritaikiau kėdutes. 

Kai aš tą kelmą vežiau namo, jis 
atrodė kaip koks kerėpla. Pakelyje 
daug žmonių pravažiuodami atsi
gręždavo ir žiūrėdavo, ką aš čia vežu. 
Turbūt daugelis galvojo, kad keistais 
dalykais aš čia užsiimu. 

Toks buvo mano pirmasis dar
bas. Pamažu pradėjau rankioti šiekš
tas, darbų vis daugėjo. 

- Tad pirmasis darbas buvo 
buitinės paskirties? 

- Taip, tačiau kito tokio stalo aš 
niekur nemačiau. 

- O koks to stalo likimas? 
- Stalas dabar pas sūnų. Jis turi 

didelę patalpą, tai tam stalui yra vie
tos. 

- Kodėl Jus žavi išplaukos? 
Ar darote skulptūrų iš medžio? 

- Darau ir iš medžio. Turiu 
skulptūrų, kurios padarytos iš me
džių, parvežtų net iš California. Bet 
dauguma mano darbų padaryti iš iš
plaukų, nes daugiausia laiko pra

leista prie vandenų. Į kalnus nuva
žiuodavome ne taip dažnai, tai ir me
džiagos darbui mažiau parsivež-
davau. 

- Jūs ne tik darote skulp
tūras, bet ir rašote, esate išleidęs 
dvi knygas. Iš kur tas noras ra
šyti? 

- Galbūt noras daugiau išsi
reikšti. Bet rašybai aš skyriau daug 
mažiau laiko, nei skulptūrai. 

- Tai skulptūra Jums „arčiau 
prie širdies"? 

- Taip. Rašant gal sugalvoji ir 
gerai, bet turi labai „apšlifuoti". Be 
to, jei ką nors rašai, tai tą dalyką turi 
gerai žinoti, išstudijuoti, turi domėtis 
literatūra, daug skaityti. Man moder
ni rašyba nelabai patinka. O skulp
tūros man buvo labiau prie širdies. 

- Ar žinote, kiek esate pa
daręs skulptūrų? 

- Manau, kad esu padaręs 150-
200 didesnių darbu. 

- O kiek esate surengęs parodu? 
- Sunku pasakyti, bet esu daly

vavęs ir amerikiečių ruoštose paro
dose ir kartu su kitais menininkais 
esame surengę parodų. Grupinėse 
parodose esu dalyvavęs ir lietu
viškose galerijose. 

- Ar Jūs darote dideles skulp
tūras? 

- Daugiausia - tai nedidelės 
skulptūros. Jas lengviau daryti, rei

kia mažiau vietos. 
- Koks Jūsų skulptūrų liki

mas? 
- Nemažai skulptūrų yra Nalšos 

muziejuje Lietuvoje. Bevežant jos 
buvo gerokai aplaužytos, bet Lie
tuvoje jas sutvarkė, pataisė, net nesi
mato, jog jos. buvo sugadintos. Aš 
pats jas mačiau ir esu tiems žmonėms 
dėkingas už tai. 

Nemažai jų išsibarstė po draugų, 
pažįstamų namus. 

- Ar pažįstat ką nors, kas dar 
daro skulptūras iš šiekštų? 

- Reikia pasakyti, kad aš nema
čiau skulptūrų, padarytų iš šiekštų. 
Mačiau išskaptuotus veidus medyje, 
tačiau, kad būtų apipavidalinta pati 
išplauka - man neteko matyti. Gal 
kas nors ir daro iš jų kokius kūrinius, 
tačiau man asmeniškai neteko ma
tyti. Šiuo metu nežinau nė vieno, 
kuris tuo užsiimtų. 

Prieš kokį 30 metų su šiekštomis 
dirbo kanadietis Baltuolis. Aš turiu jo 
vieną skulptūrą. Tačiau jis daugiau 
darydavo klasikinius dalykus. Be to, 
jis aptekindavo šiekštas mašinomis. 
Aš viską darau tik rankiniu būdu, 
nenaudoju jokių mechanizmų. 

- Kokie Jums patinka kitų 
menininkų darbai - grafika, ta
pyba, skulptūra? 

- Turiu pasakyti, kad grafiką aš 
nelabai pažįstu. Mėgstu tapybą, gal 
todėl, kad ji pažįstama dar iš vaikys
tės. 

- Ar Jūsų sūnūs paveldėjo 
Jūsų talentą? 

- Ne, mano sūnūs (gydytojas ir 
advokatas) tik domisi menu, jie tipiš
ki amerikiečiai. Nors jaunesniojo sū
naus žmona labai rūpinasi savo vaikų 
meniniu lavinimu. Anūkai šoka, mu
zikuoja. Gal kada nors jie bus linkę 
kažką kurti? 

- Ar š iuo metu dar darote 
skulptūras? 

- Ne, neseniai nustojau tai daręs, 
nes mano sąnariai „pradeda kelti 
triukšmą". 

- Tad ši paroda tarsi Jūsų 
darbo ataskaita? 

- Gal ir taip. Daug žmonių, kurie 
yra matę mano darbus, kalbino ją pa
daryti. Tad po ilgų įkalbinėjimų ry
žausi tam žingsniui. 

- Sėkmės Jums ir ačiū už 
pokalbi. 

Kalbino Laima Apanavičienė 

Šiekštu skulptūros nasiruosusios keliauti i Daroda. 
Laimos Apanav ič ienė >traukos. 
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Valdovų rūmų paroda 
„keliauja" po Lenkiją 

Valdovų rūmų istorijai, archeo
loginiams tyrimams ir rezidencijos 
atkūrimui skirta paroda „Praeitis 
atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmai Vilniuje" 2007 m. 
rugpjūčio 31 d., penktadienį, buvo 
atidaryta Krokuvos archeologijos 
muziejuje, Lenkijoje. 

2NAUZ1SKA 
BAOA.N1A ARCHFOlOGiC'M 

Paroda „Praeitis atverta ateičiai. 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai 
Vilniuje" buvo parengta kaip prog
ramos „Lietuvos dienos Lenkijoje 
2006" projektas ir nuo 2006 m. pabai
gos jau eksponuota Varšuvos valsty
biniame archeologijos muziejuje, 
Vroclavo miesto muziejaus Archeo
logijos muziejuje, Sčecino naciona
liniame muziejuje bei Biskupino ar
cheologijos muziejuje. Valdovų rū
mams skirta paroda Lenkijoje susi
laukė didžiulio dėmesio ir palankių 
vertinimų. Iki šiol parodą Lenkijoje 
apžiūrėjo daugiau nei 120,000. lan
kytojų. Apie ją išsamiai rašė Lenkijos 
spauda, reportažus rodė televizija, 
informacija skleidžiama internete. 

Parodą eksponuoti norą dar buvo 
pareiškę Balstogės, Lodzės, Pozna
nės, Liublino, Jelenia Gura ir kitų 
miestų muziejai. Tačiau dėl Valdovų 
rūmų atkūrimo darbų intensyvumo, 
laiko stokos ir su parodos perveži
mais susijusių finansinių išlaidų 
nutarta parodos eksponavimą Len
kijoje užbaigti jos parodymu Kroku
voje. 

Simboliška, jog Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmams skirta paroda, 
pradėta eksponuoti Lenkijos karalių 
rezidenciniame Varšuvos mieste, 
baigia savo kelionę Lenkijoje taip pat 
karališkajame Krokuvos mieste. 
Lietuvos valdovų rūmai Vilniuje ir 

Krokuvos Vavelio karališkoji pilis, 
anot Vavelio direktoriaus profeso
riaus Jan Ostrovvski, tai lyg du bro
liai dvyniai, statyti tų pačių užsakovų 
- bendrų Lietuvos ir Lenkijos val
dovų, taip pat dažnai ir tų pačių 
menininkų, nuolat keliavusių tarp 
Krokuvos ir Vilniaus. Todėl neabejo
jama, kad Krokuvoje ši Valdovų 
rūmams skirta paroda taip pat susi
lauks didelio susidomėjimo. Čia ją 
numatoma rodyti iki lapkričio pra
džios. 

Paroda „Praeitis atverta ateičiai. 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai 
Vilniuje" siekiama Lenkijos kultū
rinę visuomenę supažindinti su vienu 
reikšmingiausių Lietuvos tūkstant
mečio programos projektų - Lietuvos 
valdovų rūmų tyrinėjimais ir jų at
kūrimu. Tuo pačiu kviečiama į Val
dovų rūmų atidarymą 2009 m., kai 
Lietuva švęs savo tūkstantmečio ju
biliejų. 

Parodą sudaro dvi dalys. Didak
tinė ekspozicija tekstais, ikonografi
ja, brėžiniais, dailės kūrinių repro
dukcijomis pristato Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų istoriją. Čia pa
naudota li tuanistinė ikonografinė 
medžiaga, saugoma dvidešimtyje Lie
tuvos ir užsienio šalių kultūros insti
tucijų. Antrojoje parodos dalyje eks
ponuojami 125 autentiški radiniai, 
reprezentuojantys visus rūmų ir jų 
teritorijos raidos etapus, pasižymin
tys savo tipologine įvairove. Ypatingo 
lankytojų susidomėjimo susilaukia 
naujas Vilniaus pilių maketas. Paro
dai išleistas gausiai iliustruotas va
dovas bei informacinis bukletas 
lenkų kalba. 

Parodos at idaryme Krokuvoje 
dalyvavo Krokuvos archeologijos 
muziejaus direktorius dr. Jacek Ry-
dzewski, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys, Pilių 
tyrimo centro „Lietuvos pilys" direk
torius Eduardas Kauklys, Vilniaus 
pilių direkcijos direktorius Saulius 
Andrašūnas. Atidaryme planuoja da
lyvauti Lietuvos Respublikos amba
sadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas, 
kultūros atašė Jurgis Giedrys. 

Parodą parengė Lietuvos dailės 
muziejus ir Pilių tyr imo centras 
„Lietuvos pilys". Parodos idėjos auto
rius - buvęs Lietuvos ambasados 
Lenkijoje darbuotojas Evaldas Stan
kevičius, kuratoriai - Erika Striš-
kienė ir dr. Vydas Dolinskas. Parodą 
parėmė Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ir kultūros ministerijos, 
Vilniaus pilių direkcija. 

Alfa.lt 

MARGUTIS II 
MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

3R 1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE K IEKVIENĄ V A K A R Ą 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
JADVYGA 

POVILAITIENĖ 
Mirė 2006 m. rugsėjo 3 d. Omaha, Nebraska, sulaukusi 86 metų. 
Visuomet ją prisimename kaip nuoširdžią ir šviesią asmenybę. 

Onutė Damaitė-Fielding su še ima 

——— — « ^ — ^ — 
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KAZIMIERIEČIŲ 100-METIS „DRAUGE" 
Bent porai „Draugo" skaitytojų į 

akis krito „Drauge" rugsėjo 7 d., penk
tadienį, seselių kazimieriečių 100-
mečiui paminėti skirti du puslapiai 
su nuotraukomis. Trijose nuotrau
kose, viena jų daryta Uosio Juodval

kio, nufotografuotos ne kazimierie-
tės. Skaitytojai taip pat teiravosi, iš 
kur nuotraukos paimtos. Visos nuo
traukos paimtos iš „Draugo" archy
vų, deja, reta kuri turi parašą ar datą. 

Redakcija 

SAUGOKIME LIETUVOS PERLUS 
„Draugo" 2007 m. rugpjūčio 18 

dienos numeryje, pirmame puslapyje 
didelėmis juodomis raidėmis pavadi
nimas „Nemuno sala yra dar nesu
brendęs perlas vandenyje". Rašinys 
apibūdina ponus Eugenijų Miliūną, 
Algimantą Bublį ir Vytautą Calką. 
Tikiuosi, kad ponai yra savo profesi
jos žinovai. Tikiu, gali pastatyti gra
žiausius pastatus, bet tik ne ant 
mūsų nesubrendusių perlų van
denyje. Lietuva turi labai mažai per
lų, subrendusių ir nesubrendusių, 
todėl išsaugokime perlus tokius, ko
kius Dievas mums sutvėrė. Nemuno 
sala prie Kauno yra stebuklingas 
Dievo kūrinys, išsilaikęs nuo Nemu
no pirmųjų vandenų, matęs Nemuną 
platėjant, gilėjant, augant. Nemuno 
sala pergyveno audras, žiemos spei
gus, sniego pusnis, milžiniškas ledo 
lytis palengva slenkančias tolyn, ma
tė lyčių užtvenktus vandenis. Nemu
no sala matė žynius, vaidilutes, Ge
diminą, Vytautą, karus, Napoleoną, 
prekeivius ir Stalino saulę, Hitlerio 
karius, partizanai ten slapstėsi ir ko
vojo. Nemuno sala pergyveno visas 
okupacijas. Ji yra gyva, nors dabar 
labai negraži. Nemuno sala išliko 
labai sužalotu veidu, apleista, nešva
ri, išniekinta, negerbiama — vis vien 
ji yra Lietuvos perlas, Lietuvos bran
genybė, tik nėra „nesubrendęs perlas 
vandenyje", kuriuo kažkas nori pasi
puošti. 

Kiek reikšmingų upių salų yra 
Lietuvoje be Nemuno salos prie Kau
no? Visame pasaulyje nedaug upių 
salų. Kultūringos tautos salas laiko 
nepaliestas nei technikos, nei pažan
gos vardu. Upių salos lieka neliečia
mas perlas. 

Mūsų Lietuva labai maža. Tau
tiečiai neįvertina mūsų gamtos grožio 
ir turtų, tik svečiai atvykę grožisi 
mūsų gamta. Rusų statyti gremėzdiš
ki cemento pastatai ar šių laikų 

„Maximos" — tokie pastatai nieko 
nenustebins, jų pilna visame pasauly
je, yra daug didesnių, prabangesnių, 
gražesnių. Statyba ant Nemuno salos 
parodytų mūsų bukaprotiškumą, 
gamtos grožio neįvertinimą. Niekas 
negali pastatyti, sukurti kito tokio 
Nemuno salos kokią turime dabar. 
Suprantame, ją reikia sutvarkyti, iš
valyti, gražinti jos senovinį veidą ir 
gerbti. Ta stebuklinga sala turi likti 
mūsų vaikų vaikams per amžius. Ma
nau, kad anūkai mokės geriau įver
tinti, nei kai kurie šių dienų žmonės. 
Dabar garbinamas pinigas. 

Jei reikia sporto rūmų prie Kau
no (gal geriau mokslo rūmai?), pa
rinkime vietą atokiau, apleistoje vie
toje netoli greitkelių sankryžų. Su
tvarkius aplinką pastatyti rūmai 
puoštų vietovę. Kaune sporto gerbė
jai automobiliais užkimš gatves, 
trukdys viešą susisiekimą, sukels 
didelį žmonių pasipiktinimą. Prie 
sporto rūmų būtinai reikia automo
bilių aikštelių, viešų lauko tualetų, 
ne taip kaip buvo prie Kauno marių. 
Reikia viešbučių, valgyklų, užkan
dinių, alaus baro, parduotuvių, gra
lio salonų. Nepelningai veikiančius 
rūmus galima paversti į ką nors kitą, 
jei vietos plėstis ir augti bus. 

Raginu garbingus ponus, „įsimy
lėjusius" mūsų tautos vienintelį su
brendusį perlą vandenyje, palikti ne
liestą ateities kartoms, parodyti pa
garbą Dievo sutvertai salai ir Lie
tuvos gamtai. Uždarbiaukite kitur. 
Kartu raginu lietuvių tautą, ypač jau
nimą, atkreipti dėmesį, kad mūsų 
subrendęs perlas amžiams liktų ne
liestas visos Lietuvos turtu. 

P. S. O paplavos, atmatos, šiukš
lės į Nemuną? Vamzdžiais toli per 
Nemuną bus per daug brangu. 

Algis Virvytis 
Boston, MA 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti
nai sutampa su ,,Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei 
nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
adreso nespausdiname. 

http://Alfa.lt
http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* 

• A . a. Kovas Juška, London 
School of Economics magistras, mirė 
rugsėjo 9 d. Apie laidotuves bus pas
kelbta vėliau. 

•Rugsėjo 16 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės ir Generolo T. Dau
kanto jūrų šauliai rengia Tautos dienos 
paminėjimą. Šventė prasidės 10 vai. r. 
Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. Mi-
šiomis. Po pamajdų minėjimas vyks 
Šaulių namuose, 2417 W 43rd Street, 
Chicago. Kviečiame visus dalyvauti. 

•Sekmadieni, rugsėjo 16 d., 12 vai. 
p. p. Jaunimo centro kavinėje bus ro
domas naujas filmas „Tautos šventovė" 
apie Kauno Prisikėlimo bažnyčią. Visi 
maloniai kviečiami. Įėjimas nemoka
mas. 

•Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rudens lėšų telkimo „Der
liaus pietūs" bus rengiami sekmadie
nį, rugsėjo 30 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. 
p. Vietas prie stalų galima užsisakyti 
tel. 708-301-5881 (Nijolė Nausėdienė). 

•Jurgos Seduikytės, Lietuvoje 
žinomos dainininkės, debiutas Ameri
koje įvyks spalio 26 d. Jaunimo centre. 
Ji yra surengusi daugiau nei 70 kon
certų Lietuvoje. Atlikėja sugeba pri
traukti ir sušildyti publiką taip, kad j jos 
koncertus bilietai išperkami tuoj pat. 
Serija koncertų rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenė. 

•JAV LB Waukegan-Lake County 
apylinkė visus kviečia j kaimo karna
valą. Karnavalą ves Aušra ir Hansas, 
žiūrovus linksmins „Sodžius", šokiams 
gros Arūnas Augustaitis. Visus susirin
kusius vaišins „Kunigaikščių užeiga". 
Karnavalas vyks spalio 27 d. Vokiečių 
centre, 259 W Grand Ave., Lake Villa. 
Pradžia 6 vai. v. Įėjimo kaina - 35 dol. 
Tel. pasiteiravimui: 847-543-4313 (Algis 
Marcinkevičius). 

IŠ ARTI IR TOLI,. 

•Lietuvių fondas švenčia 45-erių 
metų sukaktį. Rugsėjo 29 d. 7:30 vai. 
v. Philadelphia Lietuvių namuose (Lith-
uanian Music Hali, 2715 E. Allegheny 
Avenue, Philadelphia, PA 19134) įvyks 
Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas. 
Užsisakius iš anksto bilietus pas V Vo-
lertą (tel. 610-664-9425) ar R. Kru-
šinskienę (tel. 215-355-3030) bilietų 
kaina - 15 dol. asmeniui, o jaunimui iki 
18 metų - 10 dol. Renginio dieną bili
etų kaina suaugusiems - 20 dol. asme
niui. Prieš ir po koncerto bus galima 
pasivaišinti, pabendrauti ir pašokti. 

• S p a l i o 6-7 dienomis S v. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su 
lietuvišku menu, paragauti tradicinio 
lietuviško maisto, atsigaivinti lietu
viškais gėrimais. Lietuvių dienose da
lyvauja žinomi meno kolektyvai: ,,Su-
taras" ir „Aitvaras" iš Lietuvos, an
samblis „Dainava" iš Čikagos, „Gy-
vataras" iš Kanados ir šventės šeimi
ninkai „Spindulys" bei „Retro". Bi
lietų kaina: suaugusiems - 8 dol., vy
resniems - 6 dol., vaikams iki 12 me
tų amžiaus - nemokamai. Lietuvių 
dienos prasidės penktadienį naktiniu 
vakarėliu. Šeštadienį Sheraton Uni-
versal Hotel, 333 Universal Terrace 
Parkway, Nort Hollyvvood bus po
kylis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasi
teiravimui: 818-701-7977. Dau-giau 
informacijos rasite tinklalapyje: 

www.LTDays.com 

•Oakland-San Francisco lituanis
tinė mokykla „Genys" ieško energingos 
mokytojos dirbti su 5-8 arba 8-10 metų 
vaikais. Darbo pradžia - 2007 m. spalio 
6 d. Kreiptis tel. 408-482-3677 arba 
rašyti ei. paštu: 

virgillijatali@ msn.com 

Adelaida Balbata iš St. Petersburg, FL užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Raymond J. Ankaitis. gyvenantis Walnut Creek, CA, užsiprenumera
vo „Draugą" pirmąja klase bei paaukojo mūsų dienraščiui 60 dol. auką. Esame 
dėkingi, kad mus skaitote ir remiate. 

Antanas Bumbulis iš Caledon, ON, Kanados paaukojo „Draugui" 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitfs.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, DL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Rugsėjo 19 d., 7 vai. v. 
kviečiame į dainų ir 

poezijos vakarą 
„Koks didelis tas grožio 

ilgesys", 
kuris Įvyks 

Estonian House, 
243 East 34th Street, 
New York, NY10016. 

Siūloma įė j imo auka - 10 do l . 

Dalyvauja žymi teatro, kino aktorė, bei poezijos skaitovė Virginija 
Kochanskytė (Lietuva) ir dainininkė, „Amerikos l ietuvio" žurnalistė 
Audronė Simanonytė (Čikaga). 

Programoje: romantiškos ir ironiškos, lyriškos ir šmaikščios akto
rės Virginijos Kochanskytės autorinės interpretacijos lietuvių bei pa
saulio rašytojų tekstais. Skambės G. Markeso ir M. K. Čiurlionio laiškų 
fragmentai, Č. Milošo, H. Radausko, S. Gedos, B. Brazdžionio, J. Vaičiū
naitės, J. Kaplinskio, L. Sutemos, A. A. Jonyno, V. Simborskos bei kitų 
poetų eilės. 

Dainų autorė bei atlikėja Audronė Simanonytė, pritardama g i 
tara, atliks savo kūrybos dainas savo pačios bei lietuvių autorių teks
tais. 
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Spalio 7 d., 1230 vai. 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 

įvyks 
rašytojo, humoristo 
ANTANO GUSTAIČIO 

minėjimas. 

Paskaita, apie A. Gustaitį skaitys Kauno Maironio mu
ziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė. A. Gustaičio 
eiles skaitys aktorius ir režisierius iš Los Angeles Al
gimantas Žemaitaitis. 

Rengia „Margutis II". 
BM&^^inL^^SM^^^^^^^^^^ 
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ANTANO JUODVALKIO VARDO STIPENDIJA 
Daug vyresnio amžiaus tautie

čių, lietuvių visuomenės veikėjų, Lie
tuvių Bendruomenės darbuotojų, 
Lietuvių fondo aukotojų ir lietuviš
kos spaudos skaitytojų per daugelį 
metų pažino atvirą, teisingą ir darbš
tų žurnalistą Antaną Juodvalkį. Sa
lia daugelio darbų ir pareigų, jis 
penkerius metus buvo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos sekre
torius ir vienas iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo steigėjų, 1979 
m. kovo 30 d. pasirašęs Fondo inkor
poravimo Illinois valstijoje dokumen
tus su kitais dviem steigėjais. An
tanas Juodvalkis daug dirbo, rašė ir 
aukas telkė per šį Fondą įsteigtai 
PLB Lituanistikos katedrai Illinois 
universitete Čikagoje, jos studentų 
stipendijoms ir kitiems lietuvybės 
išlaikymo projektams. Gimęs 1912 m. 
rugpjūčio 6 d. Lietuvoje, nuo 1949 m. 
gyvenęs JAV, jis baigė savo žemiškuo
sius darbus 2003 m. rugsėjo 14 d. ir 
amžinai iškeliavo, mums palikdamas 
gražius jo atliktų darbų ir parašytų 
straipsnių prisiminimus. 

PLB fondo direktoriai, norėdami 
ilgai prisiminti vieną šio Fondo stei
gėjų, Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune 1934 - 1938 m. lankiusį An

taną Juodvalkį, nutarė ir prieš ket
verius metus įsteigė metinę 1,000 dol. 
Antano Juodvalkio vardo stipendiją. 
Nuo 2004 metų rudens ši stipendija 
kiekvienais metais skiriama Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto studen
tui ar studentei, kurių studijos rišasi 
su išeivijos gyvenimu, jos organizaci
jų veikla, žurnalistika. Stipendija yra 
duodama per Lietuvių išeivijos insti
tutą prie Vytauto Didžiojo universite
to (direktorius prof. habil. dr. Egidi
jus Aleksandravičius), pasitarus su duk
ra Egle Juodvalke ir sūnumi Uosiu 
Juodvalkiu. Taip per šią stipendiją 
Antanas Juodvalkis sugrįžta atgal į 
jo mylėtą bei aprašytą Lietuvą ir Vy
tauto Didžiojo universitetą. 

Norintieji prisidėti prie Antano 
Juodvalkio vardo stipendijos (ar kitų 
stipendijų) prašomi savo aukas ra
šyti ir siųsti PLB fondui, pažymint, 
kam auka skiriama, šiuo adresu: 
Lithuanian World Community Foun
dation, PO Box 140796, Grand Ra-
pids MI 49514-0796. 

Visos aukos yra nrašomos nuo 
JAV federalinių mokesčių ir visi au
kotojai gauna kvitus. 

PLB fondo direktoriai 

JAV LB Kultūros taryba praneša 
Paraiškų teikimas JAV LB Kultūros tarybos premijoms gauti buvo pratęs

tas iki rugsėjo 20 dienos. Siūlykite kandidatus šioms premijoms gauti: spaudos 
darbuotojo-bendradarbio, dailės, muzikos ir tautinių šokių mokytojo-(os). Lie
tuvių tautinių šokių institutas savo metinio suvažiavimo metu jau išrinko 
kandidatą premijai gauti. Komisijos dar laukia spaudos, dailės ir muzikos kan
didatu pristatymo. Pranešimą su išsamesne informacija taip pat galima rasti 
JAV LB tinklalapyje adresu: www.javlb.org. 

http://www.LTDays.com
http://msn.com
http://www.johngibaitfs.com
mailto:gibaitis@aol.com
http://www.javlb.org

