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Londonas: iš kur tie migrantai?! 

Londone daugiau imigrantų nei pačių britų. 

Pascal Boris paliko Londoną ir 
išsikėlė į Ženevą po „15-os nepakar
tojamų Jungtinės Karalystės sostinė
je praleistų metų", rašoma „The Fi
nancial Times". Prancūzas, iki šiol 

nesiskundžia klaikiu eismu, trauki
niais ir nekilnojamojo tur to kai
nomis. Šiuo metu prancūzų investi
cinio banko Šveicarijos padaliniui va
dovaujantis E Boris Londonui negaili 

vadovavęs „BNP Paribas" kompani- pagyrų. Anot jo, tai miestas, „turintis 
jai, per keliolika čia praleistų metų New York gyvybingumą ir europietiš-
tapo tikru Londono entuziastu, ku- ką kultūrą - nepakartojamą derinį", 
ris, kitaip nei vietiniai, niekuomet Tapęs Londono gyventoju, Pascal 

Boris drauge su bendraminčiais įkū
rė mokslinį institutą, kuriam prik
lausantys asmenys save apibūdina 
kaip „prancūziškos kultūros ir bri
tiškos verslo sampratos" kolektyvą. 
Šio kolektyvo nariai tvirtina skati
nantys tėvynainius suvokti, kaip pa
lankiai mąsto britai, globalizaciją 
vertinantys kaip privalumą ir dėl to
kio požiūrio būdami atvira kiekvie
nam atvykėliui patraukli visuomenė. 

Pats P Boris Londone suteikė 
darbo beveik 3,000 97-ose skirtingo
se valstybėse gimusių bei 71-os šalies 
pilietybę turinčių darbuotojų, kurie, 
beje, neliko bedarbiai ir jam išvykus. 
Ankstesnes R Boris pareigas perėmė 
jo tautietis Ludovic de Montille, 
anksčiau dirbęs Paryžiuje. 

Antrus metus Londone gyvenan
ti lenkų kilmės Aleksandra Bendras-
ka sakosi atvykusi į Jungtinę Kara
lystę ieškoti pelningesnio darbo. 
Mergina prisipažįsta Lenkijoje, To-
rūnės mieste, įgijusi ekonomikos ba
kalaurą, bet tai nepadėjo jai rasti 
tenkinančio darbo. Su neslepiamu 
kartėliu Aleksandra tvirtina, kad ge
riausias Nukelta į 6 psl. 

Alytiškiai su V. Uspaskichu susitikti negalės 
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) — Vil

niaus apygardos teismas pirmadienį, 
jau po vykusių Seimo rinkimų Aly
tuje, spręs, ar kandidatą į parlamen
tą iš Rusijos grįžusį finansinėmis ma
chinacijomis įtariamą eksministrą 
Viktorą Uspaskichą išvaduoti iš na
mų arešto, ar toliau neleisti išvykti iš 
Kėdainių, arba prokurorų prašymu 
įkalinti už grotų trims mėnesiams. 

Tai patvirtino Vilniaus apygar
dos teismo atstovai. 

Generalinė prokuratūra pirma
dienį Vilniaus apygardos teismui ap
skundė teismo nutartį, kuria buvu
siam „darbiečių" vadovui V Uspas-
kichui buvo skirtas namų areštas. 

Prokurorai aukštesnės instanci
jos teismo prašo atsižvelgti į skunde 
nurodytus motyvus ir skirti įtariama
jam trijų mėnesių suėmimą. 

Savo ruožtu V Uspaskicho kandi
datai taip pat apskundė teismo nu
tartį ir prašo panaikintį namų areštą, 

nes kardomoji priemonė yra „neadek
vati", esą apribojo kandidato į Seimą 
V Uspaskicho galimybes susitikti su 
rinkėjais Alytuje ir apskritai dalyvau
ti rinkimų kampanijoje. 

Seimo narys Dzūkijos apygardoje 
bus renkamas spalio 7 dieną vietoj šį 
pavasarį parlamentaro mandato atsi
sakiusio ir Alytaus rajono meru tapu
sio konservatoriaus Algirdo Vrub-
liausko. 

Europos parlamentas išsigando 
V. Landsbergio fotoparodos 

•Sporto apžvalga. Futbolas. 
Krepšinis. Įvairūs praneši
mai (p. 2, 8) 
• Demokratijos klystkeliais 
(p. 3) 
•Mokslo premijos lietu
viams mokslininkams (p. 4) 
•Studentai iš Punsko susi
tiko su savo globėjais (p. 5) 

v 

•Nuo Čikagos iki 
Kamčiatkos (p. 5) 
•Indija prieš 20 metų (4) 
(p. 9) 
•Pas Cicero lietuvius (p. 10) 
•Mirė dail. sesuo Mercedes 
Mickevičiūtė (p. 11) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.43 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) — 
Europos parlamente per naktį pas
laptingai dingo Lietuvos ir Lenkijos 
europarlamentarų surengta fotopa-
roda apie rusų nusikaltimus Čečėni
joje. 

Nors antradienį atidaryta paro
da turėjo veikti iki savaitės pabaigos, 
ji trečiadienio naktį dingo. Parodos 
rengėjai — Vytautas Landsbergis ir 
Konrad Szymanski EP pirmininkui 
Hans Gert Piotering nusiuntė dėl to 
protesto laišką. 

Europos parlamento vestibiulyje 
buvo iškabinta 300 dokumentinių 
nuotraukų, vaizduojančių rusų nusi
kaltimus Čečėnijoje. Kai kurios nuo
traukos buvo uždengtos, nes buvo 
itin šokiruojančios, vaizduojančios 
sužalotus žmones. Nuotraukas pa
pildė liudininkų parodymai. 

Tačiau, kaip pranešė V Lands
bergio biuras Briuselyje, gautame 

Vytautas Landsbergis. 
Wikimedia.org nuotr. 

EP kontrolierių atsakyme teigiama, 
jog paroda buvo uždaryta dėl kai ku
rių pernelyg šokiruojančių nuotrau-
ką. 

Neoficialiai teigiama, kad paro
dos uždarymą inicijavo vengrų euro-
parlamentaras, praeityje buvęs ko
munistas Szaboles Fazak, kuris EP 
yra už parodas atsakingas kontrolie
rius. 
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„PayPal' ' — 
jau Lietuvoje 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) — Lie
tuvos gyventojai ir įmonės jau gali 
priimti mokėjimus iš viso pasaulio, 
naudodamiesi didžiausia pasaulyje 
elektroninių apmokėjimų sistema 
„PayPal". 

Iki šiol iš Lietuvos „PayPal" sis
tema pinigus galima buvo tik siųsti. 

„Tai, kad 'PayPal' pagaliau atėjo 
į Lietuvą, rodo, kad mūsų elektro
ninė erdvė jau yra pakankamai išsi
vysčiusi ir saugi terpė komercijai", — 
pranešime spaudai sakė bendrovės 
„Media Incognito", valdančios lietu
višką elektroninę parduotuvę „Le-
vel.lt", direktorius Vaidas Zlotkus. 

„PayPal" turėtų paskatinti elek
troninės komercijos plėtrą , nes da
bar persiųsti pinigus bus galima ži
nant gavėjo elektroninio pašto adre
są. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė EcL Šulaitis 

Dar viena „Lituanicos" futbolininkų pergalė 
Rugsėjo 30-oji „Lituanicos" fut

bolininkams buvo laiminga diena. Jie 
tą sekmadienį vėl pelnė tris taškus, 
nugalėdami „Kickers" klubo atstovus 
rezultatu 3:2. 

Pučiant stipriam vėjui Bambrick 
Park aikštėje Lemont lietuvių ekipai 
nebuvo lengva kovoti prieš energin
gus varžovus. Nepaisant, kad „Kic
kers" iš pradžių buvo vokiečių klu
bas, dabar komandoje rungtyniauja 
ir juodosios rasės futbolininkų. 

Pirmąjį įvartį į „Kickers" vartus 
įmušė Svajūnas Jablonskis, tačiau 
varžovai vėliau du kartus iš eilės 
puolė lietuvių vartus ir „Lituanicos" 
vartininkas įleido du gana lengvus 
šūvius. 

Tačiau po pertraukos John Sinta 
pelnė išlyginamąjį įvartį, o antro 
kėlinio 35-oje minutėje pergalingą 
įvartį įmušė Mindaugas Palaima — 
3:2 lietuvių naudai. 

Si pergalė „Lituanicos" komandą 
įrašė į „Metropolitan" lygos I divi
zijos lentelės pirmaujančias eiles. 

Ketvirtasis pirmenybinis susi
t ikimas įvyks spalio 7 d. 2 vai. 
Burbank (Narraganset ir 73 St.). 
Varžovas — lenkų „Highlanders" 
vienuolikė, kuri yra vidutinio pajėgu
mo komanda. Jeigu susirinks visi 
„Lituanicos" žaidėjai (praėjusį sek
madienį jų buvo 17), tai ir vėl būtų 
galima galvoti apie pergalę. 

Čikagos futbolo klubo ..Lituanica'* veteranai : H. Jeningas. A. Giavinskas ir V. 
Varchinskas. stebi šio kiubo futbolininku rungtynes su ..Kickers" komanda. 

E. Šulaicio nuotr. 

JAV futbolininkės turėjo pasitenkinti bronza 
Nors JAV moterų futbolo rinkti

nė planavo iš Kinijoje vykusių Pa
saulio pirmenybių parsivežti auksą, 
šįkart ji turėjo pasitenkinti bronza. 

Amerikiečių viltys žlugo pusfina
lyje, kur jas gana dideliu rezultatu 
netikėtai įveikė Brazilijos atstovės. 
Jos JAV futbolininkes nuskriaudė net 
4:0. Pirmąjį įvartį į savo vartus įsi
mušė pačios amerikietės. Dar pirmo
jo kėlinio pabaigoje su raudona korte
le aikštę apleidus vienai amerikietei 
ir žaidžiant dešimties sudėtyje JAV 
rinktinė buvo pasmerkta pralaimėti. 
Tada į jų vartus krito dar trys įvar
čiai, kuriuos įsileido gana silpnai 
pasirodžiusi atsarginė vartininkė, 
juodaodė Brianą Scurry. 

Tačiau rungtynėse dėl bronzos 
medalių amerikietės atsitiesė ir pra
ėjusį sekmadienį įveikė Norvegijos 
rinktinę — 4:1. Šanchajuje įvyku
siose rungtynėse amerikietės pir
mame kėlinyje pirmavo 1:0, o po per
traukos pridėjo dar tris. du kartus 
varžovių vartininkę „nuginklavo" 
amerikietė Abby Wambach. Kitus du 
/.arčiu.- Amerikos rinktines nauda: 

pelnė Lori Chalupny ir Heather 
O'Reilly. 

Per šias pirmenybes JAV rinkti
nėje iškilo mažas skandalas. Kada 
pusfinalio susitikime iki tol vartus 
saugojusią Hope Solo treneris pakeitė 
jau anksčiau minėta vartininke, Solo 
spaudai pareiškė, kad ji būtų geriau 
pasirodžiusi. Kadangi Solo yra bal-
taodė sportininkė, tai kai kas galėjo 
pagalvoti, kad jos pareiškimas turėjo 
rasistinių atspalvių, todėl jai treneris 
neleido žaisti ir rungtynėse su nor
vegėmis. 

Atrodo, kad dar vis yra gyvas taip 
vadinamas „politinis korektišku
mas". 

Beje, rungtynėse dėl aukso Kini
joje susikibo amerikiečių skriaudikės 
brazilės su titulą ginančiomis vokie
tėmis. Čia vokietės pasirodė stipriau 
ir nugalėjo Braziliją 2:0. Taigi Vo
kietija jau antą kartą iš eilės pasi
puošė auksu. JAV futbolininkės auk
są yra gavusios 1999-aisiais. Dabar 
amerikietės auksą tikisi iškovoti tik 
po 4 metų būsimosiose Pasaulio fut
bolo pirmenybėse. 

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

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

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

Informuoja: 
Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., 

Downers Grove, IL 60515. Tel. 630-769-
1010, ei. paštas PMajauskas@gmail.com 

Išsamesnė informacija bus pranešta 
netrukus. 

ŠALFASS centro valdyba 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

Pradėtos Čikagos lietuvių 
krepšinio pirmenybės 

Paskutinį rugsėjo savaitgalį nau
joje sporto salėje prie PL centro 
Lemont prasidėjo jau penktosios 
Čikagos lietuvių krepšinio lygos 
(CLKL) pirmenybės. Dviejose (A ir 
B) grupėse čia žaidžia 14 komandų. 

Tarp stipriausiųjų ekipų rungty
niauja čempionų titulą ginantis 
„Radvyliškis", trijų sezonų nugalėto
jas „Alytus", o taip pat Klaipėdos 
„Atlantos", jungtinių pajėgų „Li
tuanicos" bei „Lituanicos-2" ko
mandos. B grupėje žaidžia silpnesnės 
ekipos. Tarp jų: „Lokiai", „Pane
vėžys", „Švyturys", Palangos „Lieta-
va", „LT", „Lituanica" ir „Litua-
nica-91". 

Naujojo krepšinio sezono ati
darymą paskelbė Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. Krepšininkus ir krepšinio mė
gėjus sveikino ir lygos įkūrėjas, dabar 
vadovaujantis Panevėžio profesiona
lų klubui Lietuvoje, Arūnas Matule
vičius, daug prisidėjęs prie šios lygos 
įsitvirtinimo. Lietuvos ir JAV him
nus sugiedojus Robertai Pažemeckai-
tei, aikštėje pasirodė CLKL sportinių 
šokių ansamblio šokėjos, kurios paro
dė savo sugebėjimus. 

Po oficialaus pirmenybių atida
rymo jaunieji „Lituanicos" žaidėjai 
— „Lituanica-2" nugalėjo „Atlanto" 
ekipą 86:82 (ji sekmadienį įveikė ir 
„Lituanicos" vyresniuosius krepši
ninkus 89:80). 

„Atlanto" krepšininkai sekma
dienį patyrė antrą pralaimėjimą: juos 
įveikė ČLKL čempionai — „Radvy
liškis" 108:66. 

Dvejoms rungtynėms teisėjavo 
NBA lygoje dirbantis amerikietis 
Danny Craford, kuris yra vedęs lietu
vaitę. 

Po praėjusio savaitgalio susi
tikimų pirmauja „Lituanica-2"— 4 
tšk. ir „Lituanica" — 3 tšk. (už per
galę duodami 2 taškai, už pralai
mėjimą — 1 taškas). 

Spalio 6 d. bus 5 rungtynės — 
pirmosios iš jų 2:30 vai. p.p. „Litua-
nica-91" — Palangos „Lietava" (B 
grupės). Sekmadienį įvyks 3 susitiki-

8 psl. skaitykite 
„Lietuvos krepšininkės 

pateko 
j geriausiųjų aštuntuką/7 

mai, pradedant 10:30 vai. ryto, kada 
rungtyniaus „Lituanica-91" — LT" 
(irgi B grupės komandos). 

Įėjimas į CLKL varžybas yra 
nemokamas. 

Edvardas Šulaitis 
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DEMOKRATIJOS 
KLYSTKELIAIS 

KĘSTUTIS GIRNIUS 
Politikos apžvalgininkas, 
Vilniaus universiteto TSPMI 
docentas 

Prieš kelias savaites nevyriausy
binė organizacija „Freedom House" 
metinėje ataskaitoje teigė, kad ben
dras Lietuvos demokratijos indeksas 
šiemet smuko. Tiesa, nedaug. Iš sep
tynių „Freedom House" vertinamų 
demokratijos aspektų pablogėjo tik 
du - pilietinė visuomenė ir teisėt
varkos sistemos nepriklausomumas. 
Akivaizdžiausias t rūkumas - klestin
ti korupcija. Apskritai mūsų demok
ratija vertinama aukšta i , Lietuva 
laikoma visavertės demokratijos šali
mi. Bet nerimą kelia tai, kad ne tik 
nedaroma pažanga siekiant įtvirtinti 
demokratiją, bet ir grįžtama į praeitį. 
Pasak „Freedom House", demokrati
ja buvo stipresnė 2003 ir 2004 me
tais. 

Politinių partijų 
sutrikimas, gal net 
išsigimimas yra 
viena pagrindinių 
demokratijos 
silpnėjimo priežasčių, 
kurios nemini 
„Freedom House" 
ataskaita. 

Jeigu demokratijos esmė būtų 
teisingi ir laisvi rinkimai, po kurių 
balsų daugumą surinkusios partijos 
įgyja galią valdyti, Lietuva būtų ne
priekaištinga demokratija. Bet rinki
mai nėra tikslas pats savaime, o 
priemonė žmonėms išreikšti savo 
valią ir laiduoti sąlygas, kad ši valia 
būtų įgyvendinta. Jei rinkimai nesu
teikia piliečiams realios galimybės 
paveikti valdžios politiką, jie lieka 
bergždžių balsavimu, kaip buvo tary
biniais laikais. Per pastaruosius me
tus labai sumažėjo piliečių galimybės 
užtikrinti savo valios įgyvendinimą, 
tad ,,Freedom House" ataskai tos 
duomenys nestebina. 

Nors su kai kuriais vertinimais 
galima ginčytis, organizacija tiksliai 
nurodo kai kurias silpnąsias Lietuvos 
demokratijos puses - klestinčią ko
rupciją, neveiksmingus teisėtvarkos 
organus, apatišką visuomenę. Be to, 
šie reiškiniai vieni su kitais susiję, jie 
stiprina vienas kitą, sudaro užburtą 
ratą, kuris smukdo demokratiją. Sun
ku tiksliai nustatyti korupcijos lygį 
Lietuvoje, bet jos neigiamas poveikis 
akivaizdus, ypač jei korupcija supran
tama plačiąja prasme, t.y. ne vien 
kaip kyšininkavimas, bet ir pikt
naudžiavimas tarnybine padėtimi bei 
pakantumas šiam reiškiniui aukš
čiausiose valdžios sferose. Šįmet pa
dėtis pablogėjo, nes pakantumas bu
vo atviriau reiškiamas ir nesidrovėta 
viešai rodyti, kad vienos taisyklės 
galioja galingiesiems ar vadinamajam 
elitui, ir kitos - paprastiems gyvento
jams. 

Pavyzdžių apstu, bet buvusio 
Saugumo departamento direktoriaus 
Arvydo Pociaus - turbūt ryškiausias. 
Sunku įsivaizduoti, jog kurios nors 
Vakarų Europos šalies prezidentui ar 
vyriausybei rūpėtų abejotino sąži
ningumo pareigūno likimas: kad jis 
nebūtų „išmestas į gatvę", jam būtų 
rasta kita šilta vieta valstybės tarny
boje. Arba štai Vyriausybei paskel
bus, kad bus atsisakoma tarnybinių 
butų, Valstybinės sienos apsaugos 
tarnyba įsigijo tarnybinį būstą, ku
riame įsikurs tarnybos vado pavaduo
tojas. Vyriausybė kol kas nereagavo į 
šį pranešimą, tad manytina, jog ir 
toliau į piktnaudžiavimą bus žiūrima 
pro pirštus. 

Įvairūs veiksniai sukelia korupci
ją, bet jos suklestėjimą aiškiai skatina 
teisėtvarkos organų nesugebėjimas 
jos pažaboti. Ataskaitoje teisingai 
pabrėžiama, kad nors korupcijos 
skandalai dažniau išplaukia į pa
viršių, yra viešai diskutuojami bei 
tiriami, jie į teismus nepatenka, todėl 
lieka neišaiškinti ir kaltininkai 
nenubausti. Taip ir nežinoma, ar Ar
tūras Zuokas yra „abonentas", ar per 
rinkimų kampaniją Petrui Auštrevi-
čiui vokais buvo mokama alga arba 
kokių finansinių machinacijų grie
bėsi Darbo partija. Su šypsena reikia 
priimti generalinio prokuroro Algi
manto Valantino tvirtinimus, esą Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Algimantas 
Matulevičius parodė „savo išankstinį 
neigiamą nusistatymą prokuratūros 
darbo atžvilgiu", ją apkaltindamas 
Darbo partijos bylos vilkinimu. Pro
kuratūros neveiksmingo darbo aki
vaizdoje A. Matulevičiaus pastabos 
rodo ne išankstinį neigiamą nusis
tatymą, o realistinį, patirtimi tvirtai 
pagrįstą jos darbo vertinimą. Spė
čiau, kad gal tik kas dešimtas įtaria
mas korupcijos atvejis perduodamas 
teismui. 

Esant šioms aplinkybėms netu
rėtų stebinti piliečių apatija, vangiai 
besiburianti pilietinė visuomenė. 
Kam balsuoti, jei savo balsu negali 
paveikti politikos procesų? Juk renki 
viena, o gauni kita. Kam rūpintis 
visuomenės gerove, jei tūlas atsa
kingas valdininkas ir politikas skiria 
pirmenybę savo asmeniniams intere
sams, o ne bendram reikalui? Kam 
sielotis dėl neteisingumo, jei aukštoji 
valdžia piktnaudžiavimą tarnybine 
padėtimi vadina labai lietuvišku reiš
kiniu? Ir prisimenama patarlė, kad 
kvailys ir bažnyčioje mušamas. 

Turiu pripažinti, kad sutirštinau 
spalvas. Piliečių aktyvumą silpnina 
daugelis kitų veiksnių, pavyzdžiui, 
finansiniai sunkumai, poreikis dirbti 
keliuose darbuose, girtavimas, iš ta
rybinių laikų paveldėtas politinis 
pasyvumas, „naujųjų lietuvių" įsi
tikinimas, kad gyvenimo tikslas -
patenkinti savus įgeidžius. Bet kiek
vienąkart apatiją skatina politinio 
bejėgiškumo jausmas, teisėtvarkos 
organų nesugebėjimas pažaboti ko
rupciją. 

Politinių partijų sutrikimas, gal 
net išsigimimas yra viena pagrin
dinių demokratijos silpnėjimo prie
žasčių, kurios nemini „Freedom Hou
se" ataskaita. Partijų programos nėra 
apibrėžtos, tad rinkėjams sunku nus
pręsti, už ką balsuoti. Konkretūs įsi-

Septyni 
Lietuvos stebuklai 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Yra gerai žinomi septyni pasaulio stebuklai, nors jų visų aš negalė
čiau išvardyti. Kiek vėliau buvo parinkti septyni technologijos ar 
inžinerijos stebuklai. Vienųjų teko savo motornamiu važiuoti. Tai 

„Road to the Sun" pavadinimu vingiuotas 50 mylių ilgio kelias Glacier 
National Park kalnuose. Rugsėjo 26 d. ,.Draugo" laidoje buvo rašyta apie 
septynis Lenkijos stebuklus. Atrodytų, kad gyvename stebuklingame 
pasaulyje! O kokie stebuklai galėtų būti parinkti Lietuvoje? 

Ilgai nelaukdamas pasiėmiau popieriaus lakštą ir pradėjau tą sąrašą 
sudarinėti. Viską surašiau per porą minučių. Štai kas ten atsirado: Kryžių 
kalnas — kovos už savo tikėjimą simbolis; Smėlio kopos prie Kuršių marių 
— gamtos grožio pavyzdys; Gedimino pilies ansamblis su katedra ir te
bestatomais Valdovų rūmais. Toliau — Trakų pilis — Lietuvos istorinio 
valstybingumo centras; Puntukas — drąsos simbolis, rodąs dinamišką^ 
Lietuvos ryšį su išeivija; Rambyno kalnas — tai lietuvių senovės tikėjimo, 
žilos praeities simbolis. 

Po šių šešių mano spontaniškas rašymas sustojo. Reikėjo rimčiau 
pagalvoti. Akyse švystelėjo Gintaro muziejus Palangoje, bet ar jis vertas to 
„stebuklo" vardo? Gal ne. Tada galvojimas persimetė ne į galimus objek
tus, bet į kategorijas, kurias norėčiau pažymėti. Tą akimirką nesugalvo
jau joms atstovaujančių objektų. Reikėtų kaip nors įamžinti knygnešius, 
keturiasdešimt metų rizikavusius savo gyvybe. Reikia atiduoti pagarbą 
partizanams. Ar yra kokia šiuos karžygius primenanti vietovė ar koks 
bunkeris? Neužtenka sakyti, kad visa Lietuva persunkta jų aukos krauju. 
Galvon atėjo ir kita pasipriešinimo okupantams forma — tai pogrindžio 
spauda ir spaustuvės. Yra kažkur išlikusi ir lankytojams prieinama svar
bi pogrindžio spaustuvė, bet šią minutę net nežinau, kur ji yra. Gal reik
tų ją įtraukti? 

Paėmęs tuščią popieriaus lapą ir pieštuką einu pas žmoną. Jos prašau 
per daug negalvojant surašyti septynis Lietuvos stebuklus. J i mielai su
tiko ir štai jos stebuklai: Kernavės piliakalniai, Trakai, Vilniaus sena
miestis, Šiluva, Neringos kopos, gotiškos bažnyčios Vilniuje, Vilniaus ope
ros rūmai ir kapinės Vilniuje. Tarp mudviejų trys objektai buvo tokie pat. 
Kai ji pamatė mano sąrašą su Kryžių kalnu pirmoje vietoje, norėjo tą 
objektą pridėti prie savo sąrašo, pačiame sąrašo viršuje. 

Sąrašą sudarant man painiojasi dvi sąvokos - tai parinkto objekto 
svarba Lietuvos istorijoje ir objekto patrauklumas turistams. Yra istori
nių objektų, kurie turistams neįdomūs, nes jie nėra tinkamai pristatyti ar 
plačiai išreklamuoti. Yra objektų, kurie turistus traukia, toks kaip Grūto 
parkas, bet jie nėra verti jokio ypatingo išskyrimo. 

Turite dviejų asmenų pradėtą sąrašą parenkant septynis Lietuvos 
stebuklus. Prie tokios atrankos galėtų prisidėti lituanistinių mokyklų 
mokiniai, vasaros stovyklų dalyviai, jaunimo organizacijos ir t.t. Tai būtų 
ne tik smagu, bet turėtų ir mokomosios vertės. Aišku, būtų dar įdomiau, 
jeigu kokia nors apklausų organizacija Lietuvoje surengtų sistemišką, 
plačios apimties apklausą pačioje Lietuvoje. Ką jie parinktų? Čia prisime
na už Lietuvos ribų, Europoje prieš metus ar dvejus surengtas apklau
sinėjimas. Iš apklaustųjų daugiausia žinomas ir lankytinas objektas Lie
tuvoje buvo Grūto parkas. Aš jo tikrai neįtraukčiau į septynių Lietuvos 
stebuklų sąrašą. Jei tą parką reiktų kaip nors paminėti, tai pradėčiau 
naują sąrašą, pavadintą septynios Lietuvos nelaimės ar pan. 

Kviečiame mielus „Draugo" skaitytojus pasidalinti savo siūlomais 
septyniais Lietuvos stebuklais. Jeigu į šį kvietimą atsilieptų daugiau negu 
septyni skaitytojai, tai irgi būtų galima laikyti vienu iš septynių skaityto
jų stebuklų. Skaitytojai skaito, susidaro savo nuomonę ar išvadas vienu 
ar kitu klausimu ir žodžiu su kitais mielai dalijasi. Tai būna įdomu ir kar
tais vertinga. Dabar norime tą sukauptą energiją perkelti į dienraščio 
skaitytojų nuomonių ir laiškų skyreli. Taigi, kokie, jūsų manymu, turėtų 
būti septyni Lietuvos stebuklai, verti istorinio pasididžiavimo ir turistų 
dėmesio? 

pareigojimai dažnai iškart po rinki
mų užmirštami ir nevykdomi. Net 
pagal partijų sąrašus išrinkti poli
tikai keičia partijas, šitaip niekais 
paversdami rinkėjų balsus. Sudaro
mos prieštaringos „ad hoc" koalicijos, 
kurių pagrindas sunkiai suvokiamas, 
o tikslas aiškus - išlikti valdžioje. 
Nyksta politinių procesų skaidrumas 
- lyg tirštas rūkas leistųsi ant Lie
tuvos politikos gamtovaizdžio. 

Beveik su nostalgija norisi prisi
minti praėjusį dešimtmetį, kai gyva
vo penkios nuolatinės ideologiškai 
diferencijuotos politinės partijos, 

turėjusios aiškias programas ir va
dovus. Tada rinkėjai žinojo, ką renka. 
Ir tada ministrai dar buvo priversti 
atsistatydinti dėl piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi ar neveiksmingu
mo, o prezidentas nustatydavo poli
tinio gyvenimo toną. Bet nostalgijos 
proveržį nuslopina žinojimas, jog šis 
savotiškas Lietuvos politikos aukso 
amžius žlugo ne dėl perversmo, o dėl 
to, kad nusigręžė rinkėjai. 

Veidas.lt 
2007 m. rugsėjo 27 d. 
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Mokslo premijos užsienio lietuviams mokslininkams 
Biografiniai mokslininkų bruožai 

Užsienyje gyvenantiems lietuvių 
mokslininkams Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija paskyrė mokslo 
premijas. Iš 11 kandidatų buvo išrink
ti 3 iškiliausi lietuvių mokslininkai. 

Premija už mokslo laimėjimus 
humanitarinių ir socialinių mokslų 
srityje skirta Algiui Mickunui, 
Ohio University profesoriui, filosofui. 
Tai vienas iškiliausių lietuvių išeivi
jos filosofų, tarptautiniu mastu pri
pažintas mokslininkas, aktyviai ben
dradarbiaujantis su Lietuvos moks
lininkais. 

Ohio University 
prof. Algis Mickūnas 

Mickūnas vienas ar su bendraau
toriais parašė 10 monografijų. JAV 
Vokietijos, Anglijos, Olandijos, Gvate
malos ir kitų šalių filosofiniuose žur
naluose paskelbė straipsnių, skaitė 
pranešimus daugelyje tarptautinių 
konferencijų ir simpoziumų. Moksli
nės publikacijos - politinės filosofijos, 
technikos filosofijos, fenomenologijos 
ir hermeneutikos, estetikos, civiliza
cinės komparatyvistikos tematika ro
do platų autoriaus mokslini akiratį. 

Mickūnas dalyvauja Lietuvos 
mokslininkų vykdomoje Kultūros, 
filosofijos ir meno instituto kultūro
logijos ir civilizacinės komparatyvis
tikos programoje „Rytai - Vakarai: 
komparatyvistinės studijos". Kultū
ros, filosofijos ir meno instituto leidi
niuose, taip pat žurnale „Problemos" 
jis paskelbė aukšto mokslinio lygio 
straipsnių. Iš šių straipsnių mokosi 
Lietuvos kultūrologai, ypač tyrimų 
metodologijos. 

Mickūno moksliniai tyrimai api
ma ir šiuolaikinę fenomenologiją bei 
hermeneutiką. Tai labiausiai Lietu
vos filosofų tiriamos temos. Lietuvos 
autoriai remiasi šios srities pripažin
tais filosofo darbais. Dalį fenomeno
logijos ir hermeneutikos tyrimų Mic
kūnas paskelbė Lietuvos filosofiniuo
se ir kultūrologiniuose žurnaluose. 
1994 m. Vilniuje išleista jo (kartu 
D. Stevart) studija „Fenomenologinė 
filosofija". Šiuo metu autorius (kartu 
su filosofu Arvydu Šliogeriu) rengia 
stambų fenomenologinės filosofijos 
veikalą, kuris bus išleistas JAV Lie
tuvos leidyklos artimiausiu metu išs
pausdins Mickūno darbą „Politinė fi-
losofga ir Vakarų sandūriai su kito
mis civilizacijomis". 

Mickūnas su Lietuvos moksli
ninkais bendradarbiauja nuo 1991 m.: 
skaito pranešimus Lietuvos moks
linėse konferencijose; spausdina 
straipsnius žurnaluose „Problemos", 
„Sociologija", „Žmogus ir žodis" bei 
kt.; yra žurnalų „Problemos", „Socio
logija", „Filosofija" redkolegijų na
rys; organizavo Lietuvos filosofų at

vykimą į JAV; inicijavo, kad į Lie
tuvos filosofinius žurnalus ir kitus 
leidinius rašytų straipsnius JAV bei 
Japonijos filosofai; Vilniaus univer
siteto bibliotekai dovanojo savo as
meninį mokslinį archyvą ir sutarė, 
kad žinomas išeivijos filosofas Alp-
honsas Lingis taip pat perkeltų į 
Vilnių savo biblioteką. 

Mickūnas kartais dėsto politinę 
filosofiją Klaipėdos universitete. Vil
niaus universitete jis dėstė interpre
tavimo metodų ir struktūralizmo 
teorijų kursus. Mickūno paskaitų 
Lietuvos universitetuose klausosi 
gausus būrys studentų ir doktorantų, 
iš jo publikacijų, pranešimų konfe
rencijose mokosi daugelis mokslo 
daktaro laipsnį jau turinčių asmenų. 
Itin reikšminga yra tai, kad Mickū
nas bene daugiausiai dėjo pastangų, 
kad žurnalas „Problemos" būtų įra
šytas į Mokslinės informacijos insti
tuto (Institute of Scientific Infor
mation) periodinių leidinių sąrašą. 

Mickūnas yra Tarptautinės civili
zacijų lyginamųjų tyrimų tarybos, Fe
nomenologijos priešakinių tyrimų 
centro narys. Kartu su kitais moksli
ninkais Gvatemalos universitete įs
teigė Globalizacijos studijų centrą. 
Jis yra ir Klaipėdos universiteto gar
bės daktaras. 

» * * 

Premija už mokslo laimėjimus fi
zinių, biomedicinos ir tiksliųjų moks
lų srityse skirta Rimui Vaičaičiui, 
Columbia University profesoriui, 
aviacinės ir kosminės inžinerijos spe
cialistui. R. Vaičaitis kilęs iš Šakių, 
1960 m. emigravo į JAV Savo moks
linę ir pedagoginę veiklą pradėjęs 
University of Illinois Aeronautikos 
inžinerijos katedroje, o nuo 1970 m. 
ją tęsė Columbia University, New 
York. Vaičaitis yra šio universiteto 
Garbės profesorius. Jo pagrindinės 
mokslo sritys - vibromechanika, vėjo 
inžinerija, struktūrinė akustika, atsi
tiktiniai virpesiai ir medžiagų nuo
vargis. 

Vaičaitis nuo 1977 m. yra Colum
bia University Guggenheim lėktuvų 
struktūros instituto direktorius. Šiuo 
metu jis taip pat vadovauja Statybos 
ir mechaninės inžinerijos katedrai ir 
laboratorijai. Paskelbė apie 200 mok
slinių darbų įvairiose inžinerijos 
mokslo srityse. 

1974-1977 m. profesorius dirbo 
konsultantu Nacionalinės aeronauti
kos ir kosminės erdvės tyrimo admi
nistracijoje (NASA) Reaktyvinių va
riklių laboratorijoje, kur sprendė 
svarbias terminės izoliacijos virpesių 
problemas kosminiuose erdvėlaiviuo
se. Čia Vaičaitis sukūrė teorinius ne
tiesinių ir atsitiktinių virpesių mode
lius, kurie leido patobulinti erdvėlai
vių termoizoliacijos struktūrą. 

Vėjo ir vandenyno bangų inžine
rijos srityje Vaičaitis patobulino teori
nius metodus ir pateikė sprendimus, 
kuriais remiantis galima tiksliau ap
skaičiuoti dangoraižių, kabančių til
tų, naftos įrenginių vandenynuose ir 
kitų elastinių struktūrų svyravimus 
bei virpesius naudojant Monte Carlo 
metodą. 

Daugelį metų Vaičaitis nagrinėjo 
triukšmo problemas lėktuvuose ir 
kosminėse stotyse. NASA laboratori
jose sukūrė teorinius metodus triukš
mo analizei ir kontrolei. Vienas pro
jektas buvo NASA patentuotas. Už šį 
ir kitus aukšto lygio mokslinius dar-

Columbia University 
prof. Rimas Vaičaitis 

bus jam buvo įteikti įvairūs apdova
nojimai. Profesorius kartu su dokto
rantūroje studijuojančiais studentais 
paskelbė nemažai mokslo darbų ne
tiesinių ir atsitiktinių virpesių kont
rolės srityje. 

Vaičaičio mokslinis bendradar
biavimas su Lietuvos mokslininkais 
prasidėjo jau 1976 metais. Lietuvos 
mokslų akademijos ir Vilniaus uni
versiteto kvietimu jis skaitė praneši
mus savo mokslinių darbų tematika. 
1989 m. skaitė paskaitas Vilniaus 
universitete, Lietuvos mokslų akade
mijoje, tuometiniuose - Vilniaus 
statybos institute (dabar Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas) ir 
Kauno politechnikos institute (dabar 
Kauno technologijos universitetas). 
Iš savo lėšų Kauno technologijos ir 
Lietuvos Žemės ūkio universitetams 
nupirko reikalingą aparatūrą. Atga
vus Lietuvai nepriklausomybę, Vai
čaitis paskaitas ir pranešimus Lietu
voje skaito beveik kiekvienais me
tais. 

Jau dvidešimt metų profesorius 
siunčia mokslo knygas, vadovėlius, 
straipsnius Lietuvos mokslininkams 
ir universitetų bibliotekoms. 1990 m. 
įsteigė stipendijų fondą Lietuvos stu
dentams (PLB fondas). Savo lėšomis 
įsteigė stipendijas studijuojantiems 
mechaniką Kauno technologijos uni
versitete, taip pat sudarė galimybę 
keliems jauniems Lietuvos moksli
ninkams stažuotis Columbia Univer
sity. Inicijavo lėšų rinkimą steigiant 
paaukojusiųjų lėšas asmenų vardines 
stipendijas. Jo pastangomis buvo įs
teigtos stipendijos ir jauniems Lietu
vos muzikams, menininkams bei ki
tiems asmenims skatinant juos pasi
likti Lietuvoje. 

Rimas Vaičaitis aktyviai dalyvavo 
atkuriant Vytauto Didžiojo universi
tetą ir pirmuosius penkis metus buvo 
šio universiteto senato narys. 

* * * 

Premija už mokslo patirties, pa
siekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp 
Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą 
skirta dr. Danui Ridikui, Prancū
zijos atominės energetikos komisa
riato (Commissariat a l'Energie Ato-
mique - CEA) mokslo darbuotojui, 
branduolio fizikos specialistui. Ri
dikas kilęs iš Pakruojo rajono. 1994 m. 
su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo 
universiteto Fizikos ir matematikos 
fakulteto bakalauro studijas ir išvyko 
tęsti fizikos magistro studijų į Uni
versity of Bergen (Norvegija). Vėliau 
įgijo ir antrą magistro laipsnį (aplin

kosaugos srityje) Centriniame Euro
pos universitete (Budapeštas, Vengri
ja). 1997 m. Danas Ridikas išvyko į 
Prancūziją, kur GANIL (The Grand 
accėlėrateur national d'ions lourds) 
nacionalinėje laboratorijoje ir Caen 
University studijavo branduolio fizi
kos doktorantūroje. Studijų metu at
liktas eksperimentas Nacionaliniame 
greitintuvų centre, Pietų Afrikoje, 
padėjo parinkti optimalią reakciją 
antrinių dalelių susidarymui. Šių 
rezultatų pagrindu šiandien Pran
cūzijoje vykdomas nacionalinės svar
bos projektas SPIRAL-2, skirtas ra
dioaktyvių jonų pluoštelių gavybai. 

2000 m. Ridikas pradėjo dirbti 
Prancūzijos atominės energetikos ko
misariate CEA Saclay, kur dirba iki 
šiol. 

Dirbdamas CEA D. Ridikas vyk
do tyrimus, susijusius su branduoli
nių atliekų problema, jų tvarkymu, 
charakterizavimu ir saugojimu. Pa
sirodė ir kitų jo mokslinių darbų apie 
naujo tipo branduolinių reaktorių 
modeliavimą ir įvairių duomenų ba
zių patikimumą. Ridiko moksliniai 
darbai publikuojami tokiuose žur
naluose: „Nuclear Physics A", „Nuc-
lear Science and Engineering", „An-
nals of Nuclear Energy", „Progress 
in Nuclear Energy", „Nuclear Ins-
trumentation and Methods" ir kt. 
Dano Ridiko ir bendraautorių moks
liniai darbai pristatyti daugiau kaip 
80 tarptautinių konferencijų ir semi
narų. 

Ridikas savo mokslinės veiklos 
užsienyje metu labai aktyviai ben
dradarbiauja ir talkina jauniesiems 
mokslininkams iš Lietuvos univer
sitetų ir institutų, organizuoja ir 
vadovauja jų moksliniams darbams 
CEA Saclay tokiose Lietuvoje nena
grinėtose srityse: radioaktyvių at
liekų charakterizavimas ir trans
mutacija; naujos kartos branduolinių 
reaktorių modeliavimas; radioak
tyvių jonų pluoštelių gavybos opti
mizavimas; fotoreakcijų modeliavi
mas ir jų duomenų bazių kūrimas bei 
kitomis temomis. 

Visus Lietuvos mokslininkų vizi
tus finansavo Prancūzijos švietimo, 
mokslo ar Užsienio reikalų ministe
rijos, NATO programų fondas, vieti
nio CEA Saclay tarptautinių santy
kių departamentas ir kt., kur pa
raiškos ir projektai buvo pateik
ti Ridiko iniciatyva. 

Ridikas yra mokslinių straipsnių 
bendraautoris su Lietuvos moksli
ninkais tarptautiniuose ir Lietuvos 
mokslo žurnaluose. 

Ridikas yra Prancūzijos-Lietu-
vos projektų Gilibert tarp CEA 
Saclay ir Fizikos instituto koordina
torius; Prancūzijos, Lietuvos, Ru
sijos, Serbijos projekto ECONET 
koordinatorius.' Jo iniciatyva 2004 m. 
Fizikos institutas įtrauktas į Euro
pos Sąjungos (ES) FP6 projektą 
EURISOL DS, 2005 m. buvo suorga
nizuotas „Informacijos ir mokslinių 
idėjų pasikeitimo" seminaras tarp 
kelių CEA Saclay laboratorijų ir Lie
tuvos mokslo institucijų. Šiandien 
Ridiko pastangomis CEA Saclay sta
žuojasi naujas Vytauto Didžiojo uni
versiteto doktorantas. 

Premijas iškilmingai įteikti pla
nuojama lapkričio mėnesį Lietuvos 
mokslo bendruomenės auditorijoje. 

Parengė Dr. Stasys Bačkaitis, 
JAV LB krašto valdybos 

vicepirmininkas mokslo reikalams 
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STUDENTAI IŠ PUNSKO KRAŠTO 
SUSITIKO SU SAVO GLOBĖJAIS 

Rugsėjo 25 dieną Vytauto Di
džiojo universitete viešėjo universi
tete studijuojančių Punsko krašto 
lietuvių mecenatai bei globėjai dr. 
Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus 
Gaška. Jau septinti metai penkiems 
Lenkijoje gyvenantiems tautiečiams 
jie suteikia svarią piniginę paramą 
įgyti aukštojo mokslo diplomą. Jų 
remiami Punsko Kovo 11-osios licė
jaus abiturientai dešimt mėnesių 
gauna 400 litų stipendijas. 

Susitikime A. ir R. Gaškos ben
dravo su savo globotiniais, domėjosi 
jų džiaugsmais ir rūpesčiais. „Mums 
patiems neteko lankyti lietuviško 
universiteto, tačiau mes norime šią 
galimybę suteikti jauniems ir ga
biems Punsko krašto žmonėms", — 
kalbėjo A. Gaškienė. 

Susitikime dalyvavo universiteto 
rektorius prof. Zigmas Lydeka, Stu
dentų reikalų tarnybos direktorius 
doc. dr. Ričardas Krikštolaitis, VDU 
Studentų atstovybės prezidentas 
Mantas Simanavičius. Su studentais 
ir jų globėjais jie kalbėjosi apie 
ateities perspektyvas, studijų metu 
kylančias problemas, ieškojo jų 
sprendimo būdų. Ypatingą dėmesį A. 
ir R. Gaškos skyrė diskusijai apie stu
dentų galimybes susirasti darbą ir 
siekti karjeros Lietuvoje. „Norime, 
kad mūsų globotiniai liktų tikrais 
lietuviais ir visas savo jėgas, protą bei 
kūrybingumą skirtų Lietuvai, jos 
žmonėms", - sakė R. Gaška. 

Pasak studentų, už A. ir R. Gaš
kų materialinę paramą dar svarbesnė 
jų nuoširdi dvasinė parama. 

„Nuostabu, kad ponai Aldona ir 
Remigijus Gaškos randa laiko kiek
vienam iš mūsų, nuoširdžiai domisi, 
kaip mums sekasi. Čia, universitete, 
jie mums kaip tėvai", - sakė Infor
matikos fakulteto ketvirtakursė Ire
na Markevičiūtė. 

Savarankišką gyvenimo etapą 
pradėję pirmakursiai - Živilė Gas-
peravičiūtė, Algis Rikus, Violeta Mal-
kinskaitė, Violeta Ceplaitė, Monika 
Katilaitė, Raimundas Vydra, Milda 
Pečiulytė - džiaugėsi įgyvendinta 
svajone studijuoti Lietuvoje, žadėjo 
nenuvilti globėjų ir siekti mokslo 
aukštumų. 

„Galima būtų tarti labai daug 
gražių žodžių, tačiau baugu, kad jie, 
anot Justino Marcinkevičiaus, netap
tų „tuščiažiedžiai". Todėl norėtu
mėme Jums palinkėti, kad mes, Jūsų 
globotiniai, tinkamai suvoktumėme 
Jūsų siekius ir sugebėtumėme būti 
tokie lietuviai, kokius Jūs mus norė
tumėte matyti", - šiltus padėkos 
žodžius globėjams skyrė pirmakur
siai. 

Šiuo metu universitete bakalau
ro laipsnio siekia 22 Punsko krašto 
lietuviai. 18 absolventų jau įgijo 
bakalauro diplomus, daugelis jų tęsia 
studijas magistrantūroje. Susitari
mas dėl Punsko krašto lietuvių studi
jų universitete pasirašytas 2001 me
tais tarp Vytauto Didžiojo universite
to, A. ir R. Gaškų, Punsko Kovo 11-
osios licėjaus bei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovybės Lietuvoje. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
info 

Dr. Remigijus Gaška susipažįsta su jo ir j o žmonos remiamais Punsko k raš
t o studentais. 

Antanas „Tony" Rapšys su 50C svaru. T* 5 pėdu ok iu Kamčiatkoje. 

Nuo Čikagos iki Kamčiatkos arba 
išsvajotas laimikis - rudoji meška 
R. IOHN RAPŠYS 

Antanas „Tony" Rapšys turintis 
30 metų patirtį medžioklėje, rugsėjo 
24 d. parsivežė iš Sibiro, Kamčiatkos 
pusiasalio visų prisiekusių medžioto
jų išsvajotą laimikį — trofėjų rudąją 
Kamčiatkos mešką. 

Tai milžiniškas lokys, 7,5 pėdų 
ilgumo, sveriantis apie 500 svarų. 
Tony Rapšio ginklas — Remington 
338 „Ultra Magnum" medžioklinis 
šautuvas su teleskopu. Jis paguldė 
lokį iš maždaug 200 jardų atstumo, 
paleidęs du šūvius stačias. Laimė nu
sišypsojo po penkių dienų varginan
čios medžioklės. 

Kamčiatkoje gyvena apie 20,000 
meškų — didžiausias rudųjų meškų 
telkinys pasaulyje. Bet medžioti iš
duodama tik 140 leidimų per metus; 
vienam medžiotojui — viena meška. 
Jei per šešias dienas nenušausi — ką 
gi, gaila! 

Tačiau, kaip pasakojo Tony Rap
šys, brakonieriai nušauna ar kitaip 
užmuša apie 1,000 meškų kiekvienais 
metais. Jie išima tulžį, kurią brangiai 
parduoda kinams dėl vaistų, o pačią 
mešką palieka ant pliko lauko. 
Blogiausia yra tai, kad brakonieriai 
nudobia ir pateles, — sakė Rapšys. 

Uga kel ionė 

Jų penkių medžiotojų grupė iš
skrido iš Čikagos per Frankfurtą ir 
Maskvą į Petropavlovsk Kamčiatkoje. 
Toliau su sraigtasparniais dar apie 
150 mylių į pietvakarius, kur buvo 
įsikūrusi medžioklės stovykla. Iš ten 

kasdien važiuodavo vikšriniu trans
portu apie 22 mylias, o toliau — vien 
pėsčiom. 

Kas dieną per spalvingą, rudenė
jančią tundrą jie nuklampodavo nuo 
20 iki 25 mylių. „Čia reikia gerų kojų 
ir iš vis geros sveikatos, — pareiškė 
Tony Rapšys. Tokia medžioklė — ne 
diletantams." 

Kiekvienam medžiotojui buvo 
paskirtas vadovas — seklys, kuris 
gerai pažinojo aplinką ir meškų 
mėgiamas vietas. Dažnai tai būdavo 
upės žiotys, pilnos neršti atplaukusių 
lašišų — meškų skanėstas. O me
džiotojams buvo skanėstas meškos, 
meškienos kepsnių pavidalu. 

Visi patenkint i 

Maistas stovykloje buvo geras ir 
įvairus. Buvo, žinoma, ir vodkos bei 
kitų gėrimų. Bet vadovams — sek
liams nė lašo... tol, kol jų medžiotojai 
nukaus mešką. Visi nukovė. Visi taip 
pat buvo sužavėti stulbinančia gam
ta: visur ugnikalniai, geizeriai, kriok
liai, plačios upės, kalnų ežerai ir 
beribė tundra, pasipuošusi raudono
mis, geltonomis ir ryškiai žaliomis 
spalvomis, su snieguotų kalnų gran
dinėmis tolumoje. 

Skrendant ten ir atgal, medžioto
jai pusantros dienos buvo sustoję ir 
Maskvoje, kur gavo progą pamatyti bent 
žymesnes Rusijos sostinės vietas. 

Tony Rapšys savo didingą lokį, 
laimikį žada iškimšti taip, kaip jį 
matė dar gyvą — ant visų keturių, 
apžvelgiantį savo tundros ir kalnų 
karalystę. 

Jau septint i meta i penkiems Punsko krašto l ie tuv iams Aldona ir Remigijus 
Gaškos suteikia pinigine parama studi joms L ie tuvo je 

Buvęs sovietu armi jos v ikšruotas t r 3 n s p o r * a s r ro rJž io to jus veža 22 mylias 
nuo stovvk av tėtės Pas*ui — m v

: i a po mvnos n e š t o m i s , sekant meškas. 
Tony Rapšio nuotr. 
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Daugiausia beglobių lietuviukų šeimą randa Italijoje 

Italai mielai įsivaikina ir vyresnius lietuviukus. Eltos nuotr. 

Kaunas , spalio 3 d. („Kauno die
na") — Savo atžalų neturinti italų 
pora įsivaikino iš karto tris specia
liųjų poreikių turinčius vaikus. 

Statistika rodo, kad iš užsienie
čių daugiausia beglobių Lietuvos vai
kų įsivaikina būtent italai. Vasaros 
pabaigoje į šią šalį pas naujuosius tė
vus išvyko dar trys mažyliai iš vaikų 
namų. Dvi sesutės - septynerių Na
talija ir aštuonmetė Tatjana bei jų de
vynerių metų brolis Tomas apsigyve
no italų Antonio ir Enriką Fumagalli 
šeimoje. 

Leidimo laukė pusantrų m e t ų 

Su A. ir E. Fumagalli „Kauno 
diena" susitiko prieš pat įtėvių ir 
įvaikintų mažylių kelionę į jų naujuo
sius namus. 

Pasak ką tik daugiavaikiu tėvu 
tapusio Antonio, mintis įsivaikinti 
keletą mažylių jiems su žmona bren

do jau seniai. Savų vaikų sutuokti
niai neturi. „Prieš trejus metus pra
dėjome biurokratines procedūras Ita
lijoje. Daugiau nei metus užtruko, kol 
mus pripažino tinkamais įvaikinti ir 
mes gavome leidimą tai daryti", - pa
sakojo italas. 

Pagal Italijoje galiojančius įstaty
mus, užsienyje įvaikinti mažylius no
rintys asmenys privalo kreiptis į ko
kią nors tarptautinę įvaikinimo agen
tūrą. 

„Mes kreipėmės į agentūrą AVSI, 
kuri ir ėmėsi atstovauti mums čia, 
Lietuvoje", - paaiškino A. Fumagalli. 
Šios agentūros atstovė Lina Pazikaitė 
sakė, kad tokia praktika Italijoje yra 
įprasta. 

„Norinčios įsivaikinti šeimos 
beveik visada kreipiasi į tarptautines 
organizacijas, nes Italijoje beveik nė
ra vaikų, kuriuos galėtų įsivaikinti 
bevaikės šeimos. Šioje šalyje labai 
stiprios šeimos tradicijos ir beglobių 

vaikų čia beveik nėra", - pasakojo L. 
Pazikaitė. 

Italų pora sutiko įvaikinti specia
liųjų poreikių turinčius vaikus, todėl 
ilgai laukti pasiūlymo neteko. „Mums 
tikrai pasisekė, nes laukėme tik pu
santrų metų. Žinau, kad kitiems bū
simiems įtėviams tenka laukti daug 
ilgiau. Buvome nusprendę, kad įsivai
kinsime vieną arba du mažylius, jeigu 
tai bus broliai ar sesutės. Tačiau kai 
agentūros atstovai mūsų paklausė, ką 
mes manome apie galimybę įsivaikin
ti iš karto tris vaikus, po vienos nemi
gos nakties nutarėme, kad esame pa
siruošę paimti iš karto tris", - šypso
josi italas įtėvis. 

Permainų nes iba imina 

Antonio pats turi tris brolius, jo 
žmona Enriką turi seserį, todėl abu 
sutuoktiniai puikiai įsivaizduoja, kas 
dėsis jų namuose, kai čia apsigyvens 
trys nenuoramos vaikai. „Ramu tik
rai nebus", - šypsenomis apdalijo tris 
aplink siaučiančius vaikus italų pora. 

Sutuoktiniai gyvena nedideliame 
Italijos miestelyje Cassano d'Adda, 
kuris yra tarp Milano ir Bergamo. 
Antonio dirba prekybos tinkle platin
toju, Enriką - aptarnavimo sferoje. 
Atvykdami susipažinti su savo būsi
mais įvaikiais, italai išmoko keletą 
lietuviškų frazių, kad būtų lengviau 
bendrauti bent jau iš pradžių. 

„Pirmą kartą juos pamatėme ge
gužės pradžioje. Prisipažinsiu, buvo 
labai daug emocijų. Iš pradžių vaikai 
buvo šiek tiek nedrąsūs, ne tokie, ko
kius matote dabar", - pasakojo En
riką. Tačiau po kurio laiko viskas 
ėjosi kaip iš pypkės. 

Italijoje Tomas, Natalija ir 
Tatjana lankys mokyklą, įtėviai ben
draus su socialiniais darbuotojais ir 
stebės, ar vaikams nereikia papildo

mų užsiėmimų. „Tačiau jau dabar 
matome, kad vaikai labai sparčiai 
mokosi, jiems daug geriau sekasi mo
kytis itališkai nei mums lietuviškai. 
Juk vaikai tokie imlūs", - džiaugėsi 
Antonio. 

Pasak Enrikos, jau dabar aišku, 
kad mažiausiajai iš vaikų Natalijai 
reikės logopedo pagalbos, nes mergai
tė sunkiai taria žodžius tiek lietuviš
kai, tiek itališkai. Visi vaikai turi tu
berkuliozės rizikos faktorių, todėl 
Italijoje jiems reikės specialios medi
kų priežiūros. 

„Dar viena trijulės sesutė įvai
kinta kitos italų šeimos ir mes esame 
įsipareigoję su ja aktyviai bendrauti, 
kad vaikai neprarastų ryšių. Tai 
mums bus tiesiog malonumas, nes ta 
šeima gyvena kalnų zonoje, tad tai 
bus puiki pramoginė ir poilsinė išvy
ka", - tikino Antonio. 

I t a l a i n ė r a i š rankūs 

„Italai nėra išrankūs ir įvaikina 
daugiausia vyresnius vaikus, ūgtelė
jusius brolius ir seseris. O amerikie
čiai paprastai pageidauja mažų ir 
sveikų vaikučių. Tačiau tokius mielai 
įvaikina ir lietuvių šeimos", - sakė 
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos vyresnioji spe
cialistė Danutė Krell. 

Užsieniečiams yra galimybė įvai
kinti specialiųjų poreikių turinčius 
vaikus - mažylius su rimtais svei
katos sutrikimais, vyresnius nei 8 
metų amžiaus vaikus, brolių ir seserų 
grupes. Negano to, italai neretai kan
triai laukia dvejus ar trejus metus, 
kol bus pasiūlytas vaikas, kai JAV pi
liečiams jau po metų pabosta laukti. 

Tarptautinė įvaikinimo statistika 
rodo, kad daugiausia beglobių Lietu
vos vaikų įsivaikina būtent italai. 

Londonas: iš kur t ie migrantai?! 
Atkel ta i š 1 psl . 
darbo pasiūlymas, kurį ji gavo gimti
nėje, buvo darbas ligoninės registra
tūroje. 

A. Bendarska nuomone, Londo
nas, kitaip nei didieji Lenkijos mies
tai, kupinas galimybių. Nors šiuo me
tu mergina nešioja kavą viename iš 
Londono pietinės dalies bankų, tikina 
neabejojanti, kad tokį darbą dirbs 
neilgai. Vos patobulinusi anglų kalbą 
lenkaitė ketina ieškoti perspektyves
nio užsiėmimo. Kokio - dar nežinan
ti, bet sako netrukus apsispręsianti. 

Londonas, kaip imigrantų mies
tas, gali pasigirti ilga ir tur t inga 
istorija: hugenotai XVII a., po keleto 
šimtų metų - Rusijos žydai, po An
trojo pasaulinio karo - indai, pakis
taniečiai ir Bangladešo gyventojai. 
Tiesa, tokio atvykėlių antplūdžio, ko
kį patyrė per pastaruosius du dešimt
mečius, Londonas dar nebuvo matęs. 

Iki 9-ojo dešimtmečio pradžios 
bendra Londono populiacijos apimtis 
mažėjo, bet imigrantų dėka dabar ji 
kasmet padidėja bent 50,000. Nau
jausiais duomenimis, Londone šiuo 
metu gyvena vos 12 proc. britų, bet 
beveik 40 proc. atvykėlių iš užsienio. 
Populiacija auga Londone išties spar
čiai: 1986-aisiais mieste gyveno kiek 
daugiau nei 1,2 mln. užsienio valsty
bėse gimusių asmenų, kurie tuomet 
sudarė apie 17,6 proc. Londono popu
liacijos. 

Praėjusių metų duomenys paro
dė, kad Didžiosios Britanijos sostinė
je jau esti per 2,2 mln. ne britų salyne 

gimusiųjų, sudarančių net 30,5 proc. 
miesto gyventojų. 

Pastebėta, kad anksčiau į Lon
doną verždavosi britams pavaldžių ar 
istoriškai su Jungtine Karalyste su
sietų valstybių gyventojai, o naujoji 
atvykėlių karta - iš viso margo pa
saulio. 

Praeityje imigrantus į Jungtinės 
Karalystės sostinę atguidavo pačios 
įvairiausios priežastys, pradedant hu
genotų ir žydų patirtu persekiojimu, 
baigiant indų aktyviu indų siekiu pa
gerinti materialines sąlygas. Nušalin
ti valstybių vadovai bei engiami disi
dentai šiame mieste atrasdavo ramy
bę bei namus, kuriuos buvo priversti 
palikti. 

Dėl tų pačių priežasčių čia ver
žiamasi ir šiandien - skirtumas tik 
tas, kad, užuot plūdę po truputį, nau
jieji imigrantai užliejo Londoną visi 
vienu metu. 

Anot specialistų, Londonas vi
suomet pasižymėjo tuo, kad puikiai 
išnaudodavo jį užgriuvusius migran
tus: besiplečiančiam miestui reikėjo 
darbo jėgos vadinamiesiems nepresti-
žiniams, vietinių nenoriai dirba
miems darbams atlikti. 

Kone visos šiandien Didžiosios 
Britanijos sostinę garsinančios pra
monės šakos yra būtent tinkamai pa
naudoto svetimšalių antplūdžio re
zultatas. 

Tiesa, ne visi atvykėliai į Lon
doną atvyksta ilgam. Tarp pastarųjų 
imigrantų galima įžvelgti skilimą: 
ekonomiškai pajėgesnių valstybių, to

kių kaip JAV, Prancūzija, Australija 
ar Naujoji Zelandija, piliečiai į britų 
sostinę atvyksta trumpam. 

Migrantai iš vargingesnių šalių, 
tarp jų - naujųjų Europos Sąjungos 
narių, paprastai apsistoja ilgam arba 
visam laikui. Straipsnio pradžioje mi
nėti herojai, P Boris bei A. Bendarska 
- tipiniai pavyzdžiai. 

Imigrantų nuostatos bėgant me
tams kinta. Pavyzdžiui, kai kurie len
kai nusprendžia grįžti namo. Krzysz-
tof Trepczynski, Lenkijos ambasados 
Londone pareigūnas, tikina, kad pas
taraisiais metais grįžimo atvejų buvo 
daugybė. 

Vis dėlto skirtumas tarp turtingų 
ir skurdesnių šalių piliečių šiuo at
žvilgiu vis dar išlieka didelis. 

2005-aisiais į Londoną atvyko 
apie 25,000 amerikiečių, bet tais pa
čiais metais išvykusiųjų užfiksuota 
beveik 2,000 daugiau. 

Prieš žlungant komunistiniam 
blokui Jungtinės Karalystės sostinę 
taip pat buvo užgriuvusi vadinamojo 
senojo ES 15-uko piliečių banga, bet 
atvykusiųjų - 95,000 - buvo mažiau 
nei vėliau išvykusiųjų - 114,000. Tais 
pačiais metais sulaukta per 57,000 
atvykėlių iš Australijos bei Naujosios 
Zelandijos - tais pačiais metais išvyko 
82,000. 

Tikriausiai neverta minėti, kad 
skurdžių šalių atveju skaičiai iš 
esmės skiriasi. 

Michael Snyder, Londono išteklių 
kontrolės departamento vadovas, lin
kęs pernelyg nesureikšminti anks

čiau minėtų skaičių. Anot jo, atvy
kėliai iš ekonomiškai stiprių šalių pa
prastai dirba finansiniame sektoriuje 
ir yra tiesiog priversti nuolat keltis iš 
miesto į miestą. 

Natūralu, kad jie, jau tapę tarp
tautinės bendruomenės dalimi, pra
ėjus tam tikram laiko tarpui grįžta į 
gimtąsias šalis. 

Imigrantai, atvykę iš skurdesnių 
šalių, pareigūno nuomone, Londone 
linkę pasilikti ne dėl ypatingo miesto 
patrauklumo ar atvirumo įvairių tau
tybių žmonėms, o paprasčiausiai dėl 
to, kad čia jie gali susikurti patogesnį 
gyvenimą, nei tuo metu būtų įmano
ma gimtojoje šalyje. Jie tiesiog dar 
laukia tinkamo laiko grįžti namo. 

Neretai pastebima, kad atvykė
liai iš skurdesnių valstybių, kaip ir 
straipsnio pradžioje minėta lenkaitė 
Aleksandra, neretai gali pasigirti 
aukštesniu išsilavinimu nei daugelis 
vietinių, bet yra priversti pradėti nuo 
juodžiausių darbų. 

Neneigiama, kad būtent tai, ar 
atvykėliams pavyksta „peršokti" į 
kvalifikaciją atitinkančias pareigas, 
ir lemia jų buvimo Londone trukmę. 

Apskritai nepaisant paskirų pa
reiškimų, neva migracija daranti tei
giamą įtaką Londonui bei jo gyvento
jams, dauguma reiškia susirūpinimą. 
Britų abejingumą migracijos atžvil
giu būtina kuo skubiau likviduoti. 
Susiduriama su vis dažnėjančiomis 
kultūriniais skirtumais pagrįstomis 
problemomis, kurios britams išties 
kelia nerimą. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR fnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Putin sieks tapti premjeru 

V Putin miklina ranką karinėje šaudykloje. 

Briuselis, spal io 4 d. („Reu-
ters"/BNS) — Vladimir Put in pasiry
žimas vadovauti vyriausybei, kai bus 
priverstas pasitraukti iš prezidento 
posto 2008 metais, reiškia, kad toliau 
blogės padėtis, susijusi su žmogaus 
teisėmis Rusijoje, sako žmogaus tei
sių gynėjai. 

Vakarų teisių gynimo organizaci
jos „Amnesty International", „Hu-
man Rights Watch" ir Tarptautinė 
žmogaus teisių federacija trečiadienį 
paragino Europos Sąjungą atkakliau 
reikalauti, kad Rusijos valdžia lai
kytųsi pilietinių laisvių. 

Teisių gynimo judėjimo Rusijoje 
aktyvistai įsitikinę, kad rinkėjai jau 
prarado vieną šių teisių — rinkimų 
teisę. 

„Po Putin pareiškimo ... prezi
dento rinkimai neteko jokios pras
mės, jeigu jie ją turėjo", — pareiškė 
Tatjana Lokšina iš Rusijos organiza
cijos „Demos". 

Kremliui klusni Dūma jo įsaky
mu pataisė rinkimų įstatymus, pa
likusi už būsimo parlamento borto 
(rinkimai į Dūmą — gruodžio 2 die
ną) gausią opoziciją. Tačiau tai neke
lia nerimo daugumai Rusijos gyven
tojų, patenkintų ūkio augimu, ir V 
Putin, kaip ir anksčiau, tebėra labai 
populiarus. 

Prezidentas pirmadienį pirmą 
kartą kiek atskleidė savo planų po at
sistatydinimo paslaptį, pareikšdamas 

pasiryžimą būti įrašytas pirmasis į 
„Vieningosios Rusijos" partinį sąrašą 
Valstybės Dūmos rinkimuose, o po to 
vadovauti naujai vyriausybei. Kons
titucija įpareigoja V Putin pasitrauk
ti iš prezidento posto po dviejų iš eilės 
laikotarpių. 

Oleg Orlov iš teisių gynimo orga
nizacijos „MemoriaT mano, kad jeigu 
V Putin užims ministro pirmininko 
postą, tai bus sugrįžimo į vienpartinę 
SSRS laikų sistemą simbolis. 

„Formaliai pas mus, žinoma, bus 
kelios atstovaujamos parlamente par
tijos, bet realiai mūsų laukia centrali
zuota valdžia 'Vieningosios Rusijos' 
rankose", — sakė teisių gynėjas Briu
selyje per susitikimą su kolegomis iš 
Vakarų, skirtą artėjančioms neprik
lausomos nuo Kremliaus žurnalistės 
Anna Politkovskaja nužudymo Rusi
joje metinėms. 

Jam pritaria ir T. Lokšina. 
„Dabar viskas atrodo taip, tarsi 

mes pasukame kažkokia kryptimi, 
kuri primena mūsų sovietinę praei
tį", — teigia T. Lokšina. 

V Putin paklausė prašymų sutik
ti būti įrašytas pirmasis į prezidentą 
remiančios partijos „Vieningoji Ru
sija" sąrašą suvažiavime, primenan
čiame SSKP laikus. Jo kalbą ne kartą 
nutraukė karštais ilgais plojimais en
tuziastingai atsistodami iš savo vietų 
delegatai; prezidento kursą gyrė au
dėja, akademikas, inteligentas. 

Rusija mini 50-sias „Sputnik 
paleidimo metines 

Maskva, spalio 4 d. (AFP/„Inter-
fax"/BNS) — Rusija ketvirtadienį mi
ni 50-ąsias metines nuo „Sputnik" — 
pirmojo miniatiūrinio dirbtinio paly
dovo paleidimo, kurio traškantis pyp
sėjimas sukėlė kosmoso varžybas 
tarp didžiųjų šaltojo karo valstybių. 

„Mes buvome pirmi", — išdidžiai 
skelbia populiarus dienraštis „Izves-
tia". 

„1957 metų spalio 4 dieną 10 vai. 
28 min. vakaro Maskvos laiku žmoni
ja įžengė į naują kosmoso erą. So
vietų Sąjunga į orbitą paleido pirmąjį 
dirbtinį Žemės palydovą", — rašo jis. 

Sovietų kosmoso programos ve
teranai padėjo gėlių prie Kremliaus 
sienos, kur palaidotas Sergej Koroliov 
— kosmoso pionierius, kuravęs 
„Sputnik" projektą. Netoli Maskvos 

taip pat buvo atidengtas paminklas 
šiam palydovui. 

Rusijos aviacijos ir kosmoso 
agentūra „Roskosmos" pranešė, kad 
Maskvoje buvo pastatyti milžiniški 
ekranai, kuriuose bus rodomas istori
nis paleidimas, tuo metu tapęs mil
žinišku Sovietų Sąjungos propagan
dos žingsniu prieš Jungtines Valsti
jas. 

Kaip pažymima „Roskosmos" 
pranešime, Tarptautinė astronauti-
kos federacija 1967 metais paskelbė 
spalio 1957 metų spalio 4-ąją Žmoni
jos kosminės eros pradžios diena. 

Palydovą iškėlė raketa-nešėja R-
7 iš 5-ojo SSRS gynybos ministerijos 
mokslinio tyrimo poligono, vėliau 
pavadinto Baikonūro kosmodromu. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos opozicija kaltina val

džioje esančius brolius Kaczynski sie
kiant įgyti tokią valdžią, kaip Rusijos 
prezidento, po parlamento rinkimų 
spalio 21 dieną. Ministras pirminin
kas Jaroslaw Kaczynski sakė šią 
savaitę, jog ieškos naujojo parlamen
to paramos, kad galėtų pakeisti kons
tituciją, siekdamas padidinti šalies 
prezidento, kuris dabar yra jo brolis 
dvynys Lech Kaczynski, įgaliojimus. 
„Šie siūlymai yra gėda", — pareiškė 
Wojciech Olejniczak, Kairiųjų de
mokratų sąjungos vadovas. „Panašu, 
kad ministras pirmininkas mėgdžioja 
Putin",— sakė jis. 

TALINAS 
Musulmonų Estijoje daugėja, ir 

saugumo policija pažymi, kad tos pa
čios religijos išpažinėjai iš kitų pa
saulio šalių vis labiau domisi ryšiais 
su jais, rašo laikraštis „Eesti Paeva-
leht". Saugumo policijai taip pat ke
lia nerimą tai, kad Europoje paplitu
sios islamistų organizacijos „Jamaat 
Tabligh" nariai reguliariai lankosi 
Estijoje ir užmezga ryšius su vietos 
musulmonais. Saugumo policijos vy
riausiasis komisaras Peeter Oisaar 
rašo, kad verbuotojai, prisidengę šia 
organizacija, siuntė būsimuosius te
roro aktų vykdytojus mokytis į sto
vyklas Pakistane, Afganistane ir ki
tuose regionuose. 

ROMA 
Italijos žvalgybos agentas, kuris 

praėjusį mėnesį buvo pagrobtas Af
ganistane ir buvo sužeistas per NA
TO vadovaujamą išlaisvinimo opera
ciją, ketvirtadienį mirė, pranešė Ita
lijos gynybos ministerija. Lorenzo 
D'Auria buvo vienas iš dviejų italų 
agentų, kuriuos Afganistane pagrobė 
talibai. Abu įkaitus išlaisvino Italijos 
ir Didžiosios Britanijos specialiosios 
pajėgos, bet L. D'Auria per išlaisvini
mo operaciją šūviais buvo sužeistas į 
galvą ir kaklą. Antrasis agentas per 
šią operaciją patyrė lengvus sužaloji
mus. Abu italai buvo parskraidinti į 
Italiją ir paguldyti į ligoninę. 

ATLANTIC 

TBILISIS 
Gruzijos parlamento pirmininkė 

Nino Burdžanadze per susitikimą su 
NATO generaliniu sekretoriumi Ja-
ap de Hoop Scheffer buvo patikinta, 
kad šaliai stojant į NATO nebus atsi
žvelgiama į kitų valstybių poziciją. 
„Nors įvairios šalys mėgina pasiprie
šinti Gruzijos stojimui į NATO, dirb
tinių kliūčių Gruzijai nebus daro
ma", — pareiškė Gruzijos parlamen
to pirmininkė Nino Burdžanadze 
ketvirtadienį po susitikimo su J. de 
Hoop Scheffer. Pasak jos, generalinis 
sekretorius asmeniškai ją tuo patiki
no. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHERANAS 
Iranas ir Sirija pasirašė susita

rimą, pagal kurį Teheranas kasmet 
eksportuos į Siriją gamtinių dujų už 
1 mlrd. JAV dolerių. Pagal savitarpio 
supratimo memorandumą, kurį pasi
rašė Irano naftos ministras Ghoiam 
Hossein Nozar ir jo Sirijos kolega 
Sufian Allaw, Iranas kasmet ekspor
tuos į Siriją 3 mlrd. kubinių metrų 
gamtinių dujų. Pasak valstybinės 
Irano televizijos, dujų eksportas bus 
pradėtas 2009 metais. G. H. Nozar 
teigimu, dujos bus tiekiamos į Siriją 
per šiaurės kaimynę Turkiją, kuriai 
Irano dujos tiekiamos Tabrizo ir An
karos miestus jungiančiu dujotiekiu. 
Irano dujų atsargos — antros pagal 
dydį pasaulyje ir pagal šį rodiklį šalis 
nusileidžia tik Rusijai. 

AZIJA 

SEULAS 
Siaurės ir Pietų Korėjų vadovai 

ketvirtadienį užbaigė savo viršūnių 
susitikimą pasižadėjimu surengti de
rybas su Kinija ir Jungtinėmis Vals
tijomis, kuriose būtų susitarta dėl 
formalaus 1950-1953 metų Korėjos 
karo užbaigimo. Pasidalijusios Korė
jos, surengusios tik antrą viršūnių 
susitikimą per visą pokario istoriją, šį 
karą užbaigė paliaubomis, o ne tai
kos sutartimi. Susitarime taip pat ra
ginama pirmą kartą nuo karo pabai
gos atnaujinti reguliarius prekinių 
traukinių maršrutus, rengti ministrų 
ir gynybos pareigūnų susitikimus, 
taip pat įkurti bendradarbiavimo 
zoną aplink ginčijamą jūrų sieną pu
siasalio vakaruose. 

1-800-775-SEND 
www.3tlanticexpresscorp.com 
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Krepšinis 

Lietuvos krepšininkės pateko 
j ger iaus ių jų aš tun tuką 

Lietuvos krepšininkė Agnė Čiū-
darienė per Europos čempionato 
rungtynes meta j Turkijos ekipos 
krepšj. Lietuvės nugalėjo varžoves 
67:61 ir pateko j ketvirtfinali. 

EPA-ELTA nuotr. 

. EDVARDAS SULAITIS 

Lietuvos moterų krepšinio rink
tinė, kuri rugsėjo 24 d. Italijoje ne
sėkmingai (pralaimėjo prieš Belgiją 
53:68) pradėjo Europos krepšinio pir
menybes, jau pakeliui į ketvirtfinalio 
etapą. 

Pirmame etape B grupėje lietu
vaitės po nesėkmės prieš Belgiją, 
Įveikusios Rumuniją (67:50) ir Vo
kietiją (71:57) užėmė II vietą ir leng
vai pateko į antrąjį etapą. Čia jos 
rungtyniavo 6 komandas turinčioje E 
grupėje. Mūsiškės į antrąjį etapą at
sinešė vieną pergalę (laimėjimą prieš 
vokietes). 

Tačiau pirmasis susitikimas E 
grupėje buvo dar liūdnesnis negu pir
mame etape. Jos čia pralaimėjo du 
pirmuosius susitikimus. Prieš Latviją 
net 30 taškų skirtumu. Nepaisant, 
kad prieš dabartines čekes mūsiškės 
kovėsi žymiai geriau ir ilgą laiką pir
mavo, rungtynių pabaiga priklausė 
čempionėms, kurios iškovojo 8 taškų 
pergalę (75:67). Nedaug būtų trūkę, 
kad lietuvaitės šiose rungtynėse būtų 
pateikę sensaciją. Tačiau aukštaūgės 
čekės neleido žemesnėms lietuvai
tėms karaliauti prie jų krepšio ir tai 
mūsiškėms brangiai kainavo. 

2007 Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės 

2007 m. Š. A. Baltiečių ir lietuvių plaukimo pirmenybės įvyks 2007 
m. spalio 27 d., šeš tadieni . McMurchy Pool, 247 McMurchy Ave., 
Brampton, ON, Canada. Rengia Baltiečių sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Baseinas yra 25 metrų, 6 linijų. 

Registracija ir apšilimas — nuo 3 vai. p.p. Varžybos įvyks tuoj po re
gistracijos. 

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų ir moterų (17—24 metų imtinai); 
senjorų vyrų ir moterų (25 m. ir vyresniųjų; berniukų ir mergaičių — 15— 
16 m., 13—14 m., 11—12 m., 9—10 m., 7—8 m. ir 6 metų ir jaunesnių. 

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus klasi
fikacija pagal dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų plaukikai. 

Lietuvių metrinių nuotolių pirmenybės bus sudarytos pagal baltiečių 
varžybų rezultatus. 

Išankstinė lietuvių plaukikų registracija — iki 2007 m. spalio 23 
d., antradienio imtinai, šiuo adresu: Mrs. Catherine Jotautas, 35 
Cumberland Dr., Brampton, ON L6V 1W5, Canada. Tel. 905-457-7664; 
Fax: 905-457-5932; ei. paštas: caromire@sympatico.ca 

Papildomas ryšys: Modris K. Lorbergs, varžybų vadovas, tel. 416-626-
7262; ei. paštas ModrisKL@msn.com 

Papildomi ryšiai lietuviams: Algirdas Bielskus, tel. 440-833-0545, 
Algirdas Norkus, tel. 630-466-4661, ei. paštas: norkuskmn@aol.com ir 
Pilypas Taraška, tel. 440-944-6112, ei. paštas ptaraska@yahoo.com 

Labai svarbu! Pirmenybės bus atšauktos, jei iki spalio 23 d. imtinai 
neužsiregistruos bent minimalus plaukikų skaičius. Užsiregistravusiems 
plaukikams būtų apie tai pranešta. 

Išsamią informaciją gauna sporto klubai ir mums žinomi plaukikai. 
ŠALTAS S-gos centro valdyba 

Lietuvos krepšininkė Sandra Valužytė (v.) per Europos čempionato rung
tynes meta j Turkijos ekipos krepšj. EPA-ELTA nuotr. 

Gaila, kad Lietuvos r inkt inei 
negalėjo padėti gausias t r aumas 
patyrusios žaidėjos Aušra Bimbaitė ir 
Irena Baranauskaitė. Si vidurio puo
lėja susižeidė visai prieš pat pirmeny
bių pradžią. 

Po tų dviejų pralaimėjimų buvo 
likusi viena viltis — nugalėti Tur
kijos rinktinę, kuri pirmame etape 
buvo įveikusi tik Izraelio krepši
ninkes (70:58). 

Todėl antradienio rungtynės su 
turkėmis buvo ne tik fizinis, bet ir 
nervinis karas, kur laimėjo lietu
vaitės, varžoves įveikusias rezultatu 
67:61. Pirmąjį ketvirtį lietuvės vedė 
16:15, o antrąjį kiek daugiau — 
18:15. Tačiau po ilgosios pertraukos 
mūsiškės palūžo ir trečiąjį ketvirtį 
turkės laimėjo 19:30. Bet rungtynių 
pabaiga vėl priklausė Lietuvos krep
šininkėms. Pabaigoje R. Valentienės 
ir I. Marčauskaitės tritaškiai pribaigė 
turkes, kurios kartu su vokietėmis iš
krito iš tolimesnių varžybų. Lietuva, 
užėmusi rV vietą, spalio 5 d. kovos su 
F grupės geriausia komanda (o ji 
paaiškės po Rusijos—Ispanijos susi
tikimo). Abi komandos yra stiprios, 
tad Lietuvos treneris Algirdas Pau
lauskas sako, kad mūsiškėms nėra 
skirtumo, su kuo jos ketvirtfinalyje 
rungtyniaus. 

Viena tik aišku, kad patekimas į 
šį etapą jau yra nemažas Lietuvos 
rinktinės laimėjimas ir ženklas, kad 

nors t raumų ir išretinta Lietuvos 
komanda, sugebėjo gana toli nueiti. 

Apie įspūdingą Lietuvos laimėji
mą prieš Turkiją greitai parašė FIBA 
tinklalapis internete, kur trečiadienį 
galima buvo pažiūrėti ir video pasi
kalbėjimą su pasižymėjusia tritaškių 
metėja Rima Valentiene. 

Kas bus Europos krepšinio pir
menybių Italijoje nugalėtoja, suži
nosime šio sekmadienio vakare. Tą 
dieną kiek anksčiau vyks rungtynės 
dėl bronzos medalių. Jeigu lietu
vaitės laimėtų pusfinalio susitikimą, 
joms irgi būtų proga pagalvoti apie 
medalius ir kelialapį į Pekino olim
piadą. Bet tai, žinoma, yra tik sva
jonė, tačiau kai kada ir jos išsipildo. 

Jau paaiškėjo Lietuvos rinktinės 
ketvirtfinalio varžovės penktadienio 
rungtynėse. Jomis bus Rusijos ko
manda, kuri trečiadienį grupinėse 
varžybose įveikė Ispaniją 20 taškų 
skirtumu ir užėmė pirmąją vietą. 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

f j " ! 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
L ' • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Presldent 
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

lomi mmm 
LEN0ER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

SIŪLO DARBĄ 

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

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

mailto:caromire@sympatico.ca
mailto:ModrisKL@msn.com
mailto:norkuskmn@aol.com
mailto:ptaraska@yahoo.com
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INDIJfi PRIEŠ 20 METŲ 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.4 

Prieš palikdami Delhi, pirmą 
kartą pasinaudojome Olson Travel-
World privilegija, leidžiančia mums 
vakarieniauti bet kokiame, nors ir 
brangiausiame, miesto restorane. 
Grįžus į viešbutį grupės vadovui 
paduodavome sąskaitą, kurią jis tuo
jau mums atlygindavo, atskaitęs tik 
alkoholinius gėrimus ir taksi. Tuo 
naudojomės dažnai, tai mums dviems 
davė progos pabūti kartu, nesivargin
ti su visa grupe, o tuo pačiu pasimė
gauti iškilių restoranų siūlomais val
giais. 

Palikome šį didžiulį 13 mln. gy
ventojų, daugiausia Hindu religijos 
pasekėjų, miestą su paradoksaliu 
įspūdžiu lyg jis būtų musulmoniškas 
kraštas, nes dauguma senovinių pa
minklų bei įdomybių buvo islamiško 
pobūdžio. Delhi pabuvę tik dvi die
nas, neturėjome nė vienos minutės 
laisvo laiko aplankyti garsųjį Delhi 
zoologijos sodą, kuriame esą laikomi 
baltieji tigrai, o tokių dar niekur ne
buvom matę. 

Šiek tiek apie visą Indiją 

Prieš paliekant Indijos sostinę, 
reikėtų skaitytoją supažindinti ir su 
pačiu kraštu. Pagal gyventojų skai
čių, su 1,2 mlrd. žmonių, Indija yra 
antroji didžiausia visame pasaulyje. 
Trys jos didžiausi miestai yra Cal-
cutta (dabar Kolkata), Delhi ir Bom-
bay (dabar Mumbai), visi trys po 12— 
13 mln. gyventojų. Skaitėme, kad 
pagal religiją 75 proc. yra Hindu, 12 
proc. musulmonai, 6 proc. krikščio
nys, o likutis yra budistai, Sikh, Jain 
ar kitokių religijų bei sektų. Vernon 
mums kandžiai priminė, kad krikš
čionybė į Indiją atėjo anksčiau negu į 
Angliją. Sv. Tomas jau I amžiuje prie 
Malabar pakrantės pastatė pirmąją 
krikščionišką bažnyčią! 

Dominuojanti Hindu religija yra 
tikras dievų panteonas. Hindu šven
toji trejybė susideda iš Brahma, 
sutvėrėjo, Vishnu, gelbėtojo, ir Shiva, 
baudėjo. Abu paskutinieji yra labiau
siai garbinami, o populiariausi yra 
Rama ir Krishna, kuriems mėgstama 
priskirti žmogiškąsias savybes tokias 
kaip nusižengimus ir meilę. Ši prieš 
5,000 metų atsiradusi religija ilgai
niui suformavo keturių pakopų kastų 
visuomenę. Aukščiausiai stovėjo ku
nigai, paskui kariai, po to ėjo pirkliai, 
amatininkai, ūkininkai, o dar žemiau 
— baudžiauninkai ar vergai. Be jų 
egzistavo dar ir milijonai taip vadi
namų vsai žemų neliečiamųjų. Mums 
pasakojo, kad paskutiniais laikais, 
atsiradus modernioms susisiekimo 
priemonėms, ta kastų sistema jau 
gerokai sušvelnėjusi. Keista, bet suži
nojome, kad ir Hindu religija nėra 
vienalytė: 75 proc. jų labiau garbina 
dievą Vishnu, o kiti 25 proc. — Shiva. 
Ar reikia stebėtis? Ir krikščionys juk 
yra įvairių rūšių. Indijos musulmo
nai, kaip ir kituose islamo kraštuose, 
pvz., Irake, irgi yra dviejų rūšių: 
sunitai ir šiitai. 

Jei paklausite apie Indijos 
kalbas, bus sunkiau į tai atsakyti. 
Kiek jų yra? Tai priklauso nuo to, 
kaip jas skaičiuosime. Vyriausybė pri
pažįsta 112 kalbų ir 544 dialektus. 
Oficiali krašto kalba pagal konstitu
ciją yra Hindi, kuria kalba net 40 

proc. gyventojų. Antraeilė kalba yra 
anglų, vartojama tarpgentiniam su
sižinojimui, verslui ir Indijos parla
mente. Yra bent 24 kalbos, kurių 
kiekvieną vartoja ne mažiau kaip 
vienas milijonas žmonių. Pagal tokį 
standartą ir mūsų žemaičių tarmė 
būtų beveik vadinama atskira kalba. 

Hindi kalba turi savotišką, man 
neatpažįstamą raidyną, vadinamą 
Devnagiri, šiek tiek primenantį Tai
lando arba Burmos. Pagal įstatymą 
Hindi kalba gali būti rašoma arba 
Devnagiri rašmenimis, arba naudo
jant mums įprastą lotynišką (angliš
ką) raidyną. Kaip Mahatma Gandhi 
vienoje savo kalboje tik keletą dienų 
prieš savo mirtį perspėjo savuosius 
indus, nekenčiančius buvusio oku
panto anglų kalbos: „Patinka mums 
ar ne, anglų kalba šiandien nėra vien 
tik Anglijos kalba. Ji tapo viso pasau
lio kalba, o pasaulis — viena šeima." 

Kitos kalbos gali irgi turėti savo 
raidyną, o tai susižinojimą daro la
biau sudėtingesnį. Hindi kalba yra 
yra kilusi iš senoviško sanskrito. Gal 
todėl, kai man Hindu gidas paskai
čiavo nuo 1 iki 10, man pasigirdo lyg 
kažkas lietuviško, žinoma, ne taip 
panašiai kaip būtų, pvz., latviškai. 

75 proc. Indijos gyventojų yra ki
lę iš senos indo-europiečių giminės, 
dar kitaip vadinamų arijais. Jų kalbų 
grupei priklauso Hindi, Urdu, Ben-
gali ir kitos kalbos. Jie gyvena šiauri
nėje ir centrinėje krašto dalyje, tuo 
tarpu likutis vadinasi dravidai, jie 
gyvena pietryčių plotuose, kur mums 
neteko apsilankyti. Jie yra žymiai 
tamsesnės spalvos — du jų didieji 
miestai yra Madras ir Hyderabad, 
abu po maždaug 5—6 mln. gyventojų. 
Šiai kalbų grupei priklauso Tamil ir 
kitos kalbos. 

Pagal plotą Indija yra septinta 
didžiausia pasaulio valstybė, maž
daug tokio dydžio kaip beveik aštuo
nios California valstijos arba 50 
mūsų Lietuvėlių. Nors pažiūrėjus į 
žemėlapį Indija atrodo daug siaures
nė nuo vakarų iki rytų, negu nuo 
šiaurės iki pietų, taip nėra. Nuo 
Himalajų kalnų iki Indijos pietinio 
smallagalio yra 1,900 mylių, o nuo 
Pakistano iki Burma (dabar Myan-
mar) — 1,830 mylių. Kaip tai paaiš
kinti? Todėl, kad rytuose Indija vi
siškai apglėbia atskiras Bangladesh 
ir Bhutan valstybes, po kurių Indijos 
plotai ir vėl tęsiasi tolyn į rytus. 

Į Kashmirą 

Vos spėję apsipažinti su Delhi, 
turėjome jį palikti. Ką padarysi, 
kelionės tvarkaraštis mus šaukė į 
Srinagar, Jammu ir Kashmir provin
cijas. Čia tuojau supratome, kad per 
Atlantą skristi „Air India" lėktuvu 
nėra tas pats, kaip skristi „Indian 
Airlines", kurios lėktuvu skridome iš 
Delhi į Srinagar. „Indian Airlines" 
yra valstybinės oro linijos, neturin
čios konkurencijos, jų skrydžiai yra 
tik Indijos teritorijoje. Neturint pa
kankamai lėktuvų, skrydžiai arba 
vėluoja, arba dažnai būna iš viso at
šaukiami. Girdėjome, kad jei skrydis 
yra atšaukiamas, jis neatidedamas, 
o oro linija parūpina tik autobu
sus. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | | Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPJ DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Ele Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispa in .com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5 lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kalbėt angiškai arba ietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

£§£ 
MARGUTIS II 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

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

A M E R I K O S L IETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U W W W . W € e v 1 4 M . € O i n 

J 

_ 

^ « 4 - ^ ^ • * • *Jk 1 ld»«t pirmą kartą,.. 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Beg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numeri kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesi. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zlp 

telefono numeris 

ssstsS'-
S t > G 

• * » - • « • * * . « * ' * * * * * * * * 

V C M ^ r « r i * "IŠ" £~£~W"«i 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5lr6
http://WWW.W�ev14M.�Oin
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Pas Cicero lietuvius 
EDVARDAS SULAITIS 

Kalbėjo kun . J . Kelpšas 

Nors Svč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Park besidarbuojantis kunigas 
Jaunius Kelpšas jau daugiau negu 
mėnuo atnašauja šv. Mišias Šv. An
tano parapijos bažnyčioje Cicero 
lietuviams (jis pavaduoja į Lietuvą 
išvykusį kun. K. Trimaką), tačiau į 
tradicinj lietuvių sekmadieninį susi
būrimą — kavutę galėjo apsilankyti 
tik rugsėjo 30 d. 

Anksčiau po pamaldų Cicero jis 
turėdavo skubėti į savo parapiją šv. 
Mišioms. Tačiau kuomet jis susilaukė 
svečių kunigų iš Lietuvos, kun. J. 
Kelpšas praėjusį sekmadienį galėjo 
pabendrauti su ciceriečiais. 

Savo kalboje kun. J. Kelpšas pa
pasakojo apie savo ir svečių kunigų iš 
Lietuvos kelionę į pasaulinio garso 
vietovę — Niagara Falls. Pasigėrėję 
žymiaisiais kriokliais, keliauninkai 
patraukė į ne taip toli esantį Ro-
chester, NY miestą, kur veikia beveik 
šimtą metų gyvuojanti Šv. Jurgio 
lietuvių parapija. Ši lietuvių katalikų 
bendruomenei ta rnavus i bažnyčia 
dabar yra juodaodžių gyvenamojoje 
miesto dalyje. Bažnyčia netrukus 
ruošiasi minėti savo 100-ąją sukaktį. 

Kalbėtojas atskleidė įdomų faktą, 
kad Rochester lietuviai po 100 metų 
minėjimo galės parduoti savo maldos 
namus ir keltis į rajoną, kuriame 
dabar gyvena didesnė parapijiečių 
dalis. Tai jau sutarta su vietos vysku
pu ir šis tokiai minčiai pritaria. 

Jeigu taip įvyktų, tai būtų pir
mas kartas JAV lietuvių katalikų 
bendruomenės istorijoje, kuomet lie
tuviai tikintieji nepraras tų savo 
lėšomis statyto turto. 

Klebonas žadėjo permainų 

{ rugsėjo mėnesio paskutinio sek
madienio Cicero lietuvių pabendra
vimą taip pat atvyko ir Šv. Antano 
parapijos naujas klebonas kun. Ser-
gio Solis. Šis Meksikoje gimęs dvasi
ninkas savo kalboje žadėjo permainas 
parapijoje, kuriai ilgą laiką dikta-
tūriškai vadovavo amerikietis kle
bonas, lietuviams buvęs labai ne
draugiškas. 

Jis pažymėjo, jog naujoje parapi
jos taryboje bus lygiateisiai atstovau
jama trims tikinčiųjų bendruome
nėms: ispaniškai, lietuviškai ir ang
liškai kalbančių grupėms. Jis pa
minėjo, kad ankstesnis klebonas į 

Kun. J. 
viams. 

Kelpšas kalba Cicero lietu-

tarybą kviesdavo savo nuožiūra jam 
palankius žmones. 

Klebonas kun. S. Solis jau nuo 
pirmųjų į Sv. Antano parapiją atvyki
mo dienų rodo palankumą lietuviams 
ir žada išmokti lietuviškai. 

Kvietė į lietuviškus renginius 

Susibūrimo pabaigoje nuolatiniai 
jų lankytojai, visuomenės veikėjai: 
Mindaugas Baukus, Marija Remienė 
ir Saulius Kuprys kvietė į vietinius ar 
kitur numatytus renginius. 

LB Cicero apyl. valdybos pirm. 
M. Baukus paminėjo, kad ateinantį 
sekmadienį, spalio 7 d. tuoj po lietu
viškų pamaldų „kavinėje" įvyks me
ninė programa, kurią rengia jau 
anksčiau matytos ir girdėtos atlikėjos 
— Liuba Šniurevičienė, Virginija Mau-
ručienė, Audronė Bernatavičienė. 

M. Remienė supažindino su JAV 
Lietuvių Bendruomenės rengiamu 
dainininkės Jurgos Šeduikytės kon-

v v 

certu. Si pirmą kartą ne tik Čikagoje, 
bet ir visoje Amerikoje pasirodanti 
solistė koncertuos spalio 26 d. (penk
tadienį) 8 vai. v. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

S. Kuprys pakvietė atvykti į dien
raščio „Draugas" tradicinį rudens 
pokylį, kuris įvyks jau šį šeštadienį, 
spalio 6 d. Willowbrook salėje. Jame 
dalyvaus ir Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga. 
Kaip atrodo, Cicero lietuviams šiame 
renginyje bus gausiai atstovaujama, 
nes „Draugas" tarp ciceriečių yra 
vienas iš labiausiai skaitomų lietu
viškų leidinių. 

Spalio 26 d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 

lietuvių kilmės dailininkės 

REGINOS PALAITIS-BENSON (Colorado) 
tekstilės darbų parodos 

33 Vizijos 
atidarymas 

33 

Atidaryme dalyvaus autorė. Paroda tęsis iki lapkričio 26 d. 
Maloniai kviečiame atvykti j parodą. 
Tel. pasiteiravimui: 773-778-7500. 

„Draugo* knygynėlyje 

Kelionių užrašai 
„Klajonių paveiksluose" 

„Nieko neteigiu, nieko nesiekiu 
įrodyti ar įtikinti. Tiesiog dalįjuosi." 
Taip savo knygą pristato Karolina 
Kunčinaitė, dailininkė, menininkių 
grupės „Baltos kandys", vienijančios 6 
tekstilininkes, narė. 

„Klajonių paveikslai" - dailininkės 
parašyta knyga, gimusi tada, kai vaizdų 
nepakanka išsakyti tam, ką matai, ką 
girdi, ką jauti, kai žodis geriausiai geba 
išreikšti kūrybą. Autorės teigimu, 
„labiausiai mane žavi ir skatina rašyti 
paprasti gyvenimo stebuklai, kuriuos 
dažnai vadiname atsitiktinumais." 
Apie šiuos paprastus gyvenimo stebuk
lus, ar atsitiktinumus, ir yra knyga 
„Klajonių paveikslai", kurią galima įsi
gyti „Draugo" knygynėlyje. 

Knyga sudaryta iš dviejų dalių: 
vienoje autorė aprašo savo keliones bei 
atradimus Indijoje, antroje - gyvenimiš
ka patirtis Paryžiuje. 

„Klajonių paveikslai" - tai trumpų 
miniatiūrų, esė, kelionių aprašymų 
rinkinys. Tad visi, mėgstantys eseis
tiką, keliones, šią knygą galite nusipirk
ti mūsų knygynėlyje. Kaina 14 dol. 

Knygą galima įsigyti paštu, pride
dant 9 proc. mokestį, užsisakant IL val

stijoje. Persiuntimo kaina - 5 dol. 
Persiunčiant daugiau leidinių - už 
kiekvieną papildomą knygą - 2.5 dol. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė A. T. 

K A R O L I N A K U N Č I N A I T Ė 

nmjBūšmšsčMlm^ 

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

I . . . . . I . I I 

John A. Stoškus iš Palos Park, IL atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėko
jame, kad mus remiate. 

Sekmadieniniame Cicero l ietuviu susirinkime kalba naujasis SV Antano 
parapijos klebonas kun. Sergio Solis Salia jo - jam vertėjavusi Aldona 
Zailskaitė. Edvardo Šulaičio -̂ uo'-a -j* o s 

Daila Liubinskas, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugui' 
60 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą. 
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Vytautas Užgiris 

Plunksnos brūkšniu jis įamžino 
savo meilę tautai, artimui, 

Lietuvai 
Kiekviename iš mūsų glūdi noras 

palikti ateičiai nors mažą dalelytę 
savęs, palikti pėdsaką mūsų nuveiktų 
darbų, mūsų gyvenimo. Paprastai 
taurios sielos asmenybėse šis jausmas 
glūdi labai giliai, sąmoningai to 
nesiekdami, jie toliau eina vingiuo
tais gyvenimo takais, savo švelniu 
žvilgsniu ir tyru gerumu paliesdami 
tai vieną, tai kitą. Ir mes net nejau
čiame, kai jiems, mus palietus, mūsų 
gyvenimas keičiasi. Tai suvokiame 
tik tada, kai užgęsta jų akių šviesa, 
kai išryškėja jų žengtų žingsnių gilūs 
pėdsakai. 

A.a. dr. Vytautas Užgiris mirė 
staiga 2006 m. birželio mėn. 25 d. 
Kaune. Sis įvykis, pribloškęs šeimą, 
artimuosius, po pasaulį plačiai nenu-
aidėjo, tačiau labai palietė mus visus, 
kurie pažinojo šį švelnaus žvilgsnio, 
tauraus gerumo žmogų. 

2007 m. liepos mėn. Lietuvių 
Fondo suvestinėje ataskaitoje įrašyta 
eilute: „Vytautas I. Užgiris - paliki
mas — $1,399,799.99". Plunksnos 
brūkšniu a. a. dr. Vytautas Užgiris 
įamžino savo meilę tautai, artimui, 
lietuvybės plėtotei ir tęst inumui. 
Įamžino taip, kaip ir gyveno, per Lie
tuvių fondą, paliesdamas daugelį. 

Dr. Vytautas Užgiris gimė 1931 
m. Puziškiuose, Tauragės apskrityje. 
1944 m., kartu su šeima, pasitraukė į 
Vokietiją. Į JAV atvyko 1950 m. dr. 
Užgiris buvo Medicinos ir Fiziologijos 
daktaras, iki 1986 m. tyrinėtojo dar
bą dirbęs Harvard School of Public 
Health;. Dr. Užgiris padėjo redaguoti 
P Čepėno knygą „Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija" užbaigdamas ant
rąjį tomą autoriui mirus. 

Svarbiausia, jog jis buvo a.a. dr. 
Inos Cepėnaitės-Užgirienės vyras, 
Birutės Užgirytės-Jasaitienės, Ša
rūno, Egidijaus ir Otilijos Užgirytės-
Barkauskienės brolis, dėdė ir pusbro
lis. Worcester, MA Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės ir parapijos cho
ro narys, kultūrinių bei labdaros or
ganizacijų rėmėjas; JAV ir Kauno 
gyventojas, lietuvis. 

Šiais metais Lietuvių fondas 
švenčia 45 metų veiklos jubiliejų. 
Lietuvių fondas yra viena reikšmin
giausių lietuvių išeivijos organizacijų. 
Lietuvių fondas auga mūsų tautiečių 
nuoširdumo, gerumo ir dosnumo dė
ka, tokių asmenybių kaip a. a. dr. 
Vytautas Užgiris. 

Lietuvių fondo informacija 

, — _ _ ^ ; • ; • ; , , — ' ' 

Įvairios sporto žinios 

Atstovauti Lietuvai olimpinės ugnies 
estafetėje pasiūlyta per 100 kandidatų 

Visą rugsėjį olimpinės ugnies 
nešėjo atrankos organizatoriai -
kompanija „Samsung Electronics" ir 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 
(LTOK) kvietė žmones siūlyti kandi
datus, vertus atstovauti šaliai olim
pinės ugnies kelionėje. 

Pirmajame atrankos etape - esė 
konkurse - dalyvavo daugiau nei 200 
žmonių. Daugiausiai jų - 36 - siūlė 
olimpinės ugnies nešimo misiją pa
tikėti disko metikui Virgilijui Alek
nai. Po 10 esė parašyta apie sporti
ninkus Vidmantą Urboną ir Arvydą 
Sabonį. 60 konkurse dalyvavusių 
žmonių pasiūlė savo šeimos narius -
dažniausiai tėčius ir mamas. Pasiū
lyti ir 35 sporto entuziastai iš įvairių 
Lietuvos miestų ir miestelių. 

Šiuo metu iš visų pasiūlytų kan
didatų atrinkta 20, kurių kandida
tūros svarstomos. 10 iš jų bus pa
kviesti į antrąjį atrankos etapą -
pokalbį. Komisija, kurią sudarys 

LTOK, Lietuvos nacionalinės olim
pinės rinktinės ir „Samsung" atsto
vai, vertins kandidatų žinias apie 
olimpines žaidynes bei fizinį pasi
rengimą nešti olimpinę ugnį. Kon
kurso finalas vyks spalio 16 dieną. 

Olimpinės ugnies nešimo estafe
tėje dalyvaus du Lietuvos atstovai. 
Antrąjį išrinks „Samsung" iš savo 
verslo partnerių. 

Olimpinės ugnies kelionė į Peki
ną yra trečioji, kurioje dalyvaus Lie
tuvos atstovai. Baltijos šalių atrankos 
laimėtojai olimpinę ugnį neš estafetės 
atkarpoje Kinijoje. 

Olimpinė ugnis, kuri bus įžiebta 
kitų metų kovo 25 dieną ant Olimpo 
kalno Graikijoje, keliaus 137 tūkst. 
kilometrų, kirsdama 23 valstybių sie
nas penkiuose žemynuose. Tai bus 
pati ilgiausia olimpinės ugnies ke
lionė olimpiados istorijoje. 

Tomas Gaubys 
Elta 

Mirė 
dailininkė sesuo 

Mercedes Mickevičiūtė 
Sulaukusi 92 m., po trumpos 

ligos, šių metų spalio 1 dieną mirė 
dailininkė sesuo Mercedes Mickevi
čiūtė, Švento Kazimiero seserų narė. 
Seselė Mercedes gimė Čikagoje, lietu
vių tėvų, Juozo ir Uršulės Mickevičių 
šeimoje. Į vienuolyną įstojo iš Aušros 
Vartų parapijos. 

Baigusi mokslą Švento Kazimie
ro akademijoje, seselė tęsė mokslus 
universitete, kur gavo filosofijos fa
kulteto diplomą. Po to įstojo į Chica-
go Art Institute ir ten gavo magistro 
laipsnį. Seselei teko keliauti po 
Europą, kur ji susipažino su renesan
so ir baroko menu. Ji suderino vie
nuolės gyvenimą su menu, nes jautė, 
kad vienas kitą papildė. 

Seselė Mercedes buvo paskirta 
mokytojauti ir dėstyti meno pamokas 
Marijos aukštesniojoje mokykloje. Ji 
vis stengėsi perduoti mergaitėms 
meno pagrindus: kompoziciją, spalvų 
ir tonų derinimą. Ji jas supažindino 
su įvairiomis meno kryptimis. 

Seselė Mercedes sukūrė didžiulį 
tapybos darbą a.a. architekto Muloko 
suprojektuotai Marijos Gimimo baž
nyčiai Čikagoje. Jos spalvos, visuo
met švelnios ir žaismingos, daro jos 
darbus patrauklius. Ji taip pat nuta
pė akrilikos darbą — 16 ir 30 pėdų 
didumo — Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno auditorijai. 

Tarp kitų įvairių darbų seselė 
iliustravo ir knygas, Tacambaro 
miestui Meksikoje nupiešė Aušros 
Vartų Marijos paveikslą, rengė paro
das, jos pirmoji asmeninė paroda 
įvyko Orento „69" galerijoje. Jos dar
bštumas buvo jaučiamas, kai ji daly
vavo gausiose grupinėse parodose: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre; 
Religinio meno festivalyje VVesley 
metodistų bažnyčioje, Aurora; Meno 
parodoje per Liturginę savaitę Hous-
ton. Texas; Beverly meno centre; 

Sesuo Mercedes Mickevičiūtė 

Hyde Park Art Center, Čikagoje; Chi-
cago Public Library — Kultūros cen
tre; Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje (ten surengė savo asmeninę pa
rodą); Meno festivalyje McCormick 
Place; 20 lietuvių dailininkų iš Illi
nois keliaujančioje parodoje; St. Xa-
vier kolegijoje ir daugelyje kitų. 

Seselė laimėjo keletą premijų: 
Wesley metodistų meno parodoje pir
mą vietą už grafiką, antrą už tapybą; 
Švento Jono liuteronų meno parodoje 
Lincolnwood; Lietuvių Jėzuitų centre 
lietuvių dailininkų surengtoje paro
doje. Taip pat 1970 metais Pietva
karių meno festivalyje laimėjo pirmą 
vietą. Jos darbai įtraukti į Illinois 
Artist Educator-Directions 1969 m. 
Prieš kelerius metus seselė išleido 
meno knygą su savo fotografuotais 
meno darbais. Puikus atminimas šios 
Dievo apdovanotos menininkės. 

Sv. Kazimiero seserys 

.Dievo duotas denius ' 96" Ses Mercedes tapvba 
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

• L i e t u v i ų sav in inkų Grėdo ir Bi
rutės Jodvvalių pokylių salėje spalio 
6 d. įvyks „Draugo" metinis pokylis. 
Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respub
likos ambasadorius Washington, DC 
Audrius Brūzga. Tai pirmas jo ofi
cialus apsi lankymas pas Čikagos 
lietuvius. Meninę programą atliks 
Boston vyrų sekstetas, vadovauja
mas muzikės Daivos Navickienės. 
Bus puiki kepsnio ir žuvies vaka
rienė su vynu. Kiekvienam svečiui 
du kokteiliai nemokamai. Pradžia 6 
vai. v., vakarienė - 7 vai. v. Bilietus 
ar stalus prašome užsisakyti iš 
anksto „Draugo" administracijoje 
tel. 773-585-9500. Willowbrook po
kylių salės adresas: 8900 S. Archer 
Rd., Willow Springs, IL. 

• S v . Kazimiero kongregaci jos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos steigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palaimintą
ja. Sv. Mišios bus atnašaujamos šešta
dienį, spalio 6 d., 9:30 v. ryte, seselių 
Motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago, IL. Šv. Mišių au
ką atnašaus kunigas Donald Pet
raitis, MIC. Visus kviečiame dalyvau
ti. 

• L e m o m Social inių reikalų sky
rius spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. v. or
ganizuoja išvyką autobusu į gruzinų 
tautinių šokių ansamblio koncertą, 
kuris vyks Auditorium Theatre. Iš
važiuojame nuo PL centro, Lemont 
5:45 vai. p. p. Kaina su kelione - 75 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
968-0184. 

• J a u n i m o centro kav inė je spa
lio 7 d., sekmadienį, 12 v. p. p. kalbės 
svečias iš Lietuvos, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Socialinės 
antropologijos centro vadovas, profe
sorius Vytis Ciubrinskas. Jo tema -
„Dabartinės emigracijos iš Lietuvos 
problemos ir ateities perspektyvos". 
Kviečiame visuomenę apsilankyti. 
Bus vaišės. 

• L i e t u v i ų Verslo t a r y b o s meti
nis susirinkimas vyks š. m. spalio 7 
dieną, sekmadienį, Willowbrook po
kylių salėje (8900 S. Archer Avenue, 
Willow Springs, IL 60480). Vakaro 
pradžia 6 vai. v. (kokteiliai), 6:45 vai. 
v. (vakarienė). 

• K v i e č i a m e J u s į PLC met in i 
renginį „Vakaras Venecijoje", kuris 
įvyks spalio 13 d., šeštadienį, 6 val.v. 
Gros populiarus brolių Svabų orkest
ras. Bilietai parduodami PL centre 
po 9 vai. r. ir prieš bei po 11 vai. r. šv. 
Mišių iki spalio 6 d. Taip pat bilietus 
galite užsisakyti tel. 630-655-2485 
(Regina Griškelienė). Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti. 

v 

• S i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
lapkričio 1 d. adresu: Lithuanian 
Youth Center, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-1039. Jauni
mo centro taryba iš anksto dėkoja. 

IŠARTI IR TOLI 

• S p a l i o 6-7 dienomis Šv. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su lie
tuvišku 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, North Hollywood bus poky
lis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasiteira
vimui: 818-701-7977 arba: 

www.LTDays.com 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens po
kylį, kuris įvyks spalio 13 d., šeštadie
nį, 6 vai. v., Blue Chip Hotel and Ca-
sino, Great Lakęs Ballroom, 2 Easy 
Street, Michigan City, IN. Vaišės, mu
zika, šokiai! „Cigar" grupės nariai -
dainininkas V Gražulis ir A. Pilibai-
tis linksmins ir ves muzikinę pro
gramą. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. Au
ka - 60 dol. asmeniui. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gausiai dalyvauti! 

•Marijos Nekaltojo Pras idėj imo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, CT se
selių vienuolyne sekmadienį, spalio 
28 d. 11 vai. r. Sąskrydžio šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą sakys vienuoly
no kapelionas kun. Arvydas Zygas. Po 
pietų - rėmėjų posėdis ir Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
dvidešimtmečio paminėjimas. Bus 
rodomos skaidrės. Po paminėjimo -
mirusiųjų prisiminimas: kapinių lan
kymas bei naujų paminklų šventini
mas ir Mišparai vienuolyno koplyčio
je už mirusiuosius. Visi kviečiami. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 
spalio 22 d. telefonu: 860-928-7955. 

skyriau* teL 1 -773-585-9500 

Lietuvos Dukterų draugija jau užsisakė stalą ir spalio 6 d. kartu 
su kitais „Draugo" skaitytojais, lietuviškų organizacijų nariais dalyvaus 
Willowbrook pokylių salėje rengiamame „Draugo" pokylyje. Jūsų dalyva
vimas - parama vieninteliam lietuviškam dienraščiui išeivijoje. 

Danutė Dirvonienė, Vytautas J. Černius, Mary B. Černius 
užsisakė stalą sau ir savo draugams „Draugo" pokylyje. Nuoširdžiai dėko
jame. Ne tik puikiai praleisite laiką, bet ir paremsite „Draugą". 

Dainininkė JURGA ŠEDUIKY-
TĖ, siunčiama Lietuvos Vyriausybės, 
išvyko koncertuoti Lietuvos kariams 

[ Afganistaną. Sugrjžusi j Lietuvą ji 
tuoj pat išvyks į JAV koncertu turui. 

Pirmasis debiutas Amerikoje 
įvyks Čikago je spa l io 26 d . , 8 vai. 
v. Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636. 

Bilietus į koncertą galima Įsigyti 
iš anksto krautuvėlėje „Lietuvėlė" ir 
PLC, Lemont. 

M 

Kiti Jurgos Seduikytės koncertai vyks: 

Cleve land - spalio 27 d., šeštadienį, 7 vai. v., Lietuvių namuose, 877 
E. 185th St., Cleveland, OH 44119 

Detro i t - spalio 28 d., sekmadienį, 1 vai. p. p., Dievo Apvaizdos 
Bažnyčios salėje, 25335 W. 9 Mile Road, Southfield, MI 48033 

Balt imore - lapkričio 3 d., šeštadienį 7 vai. v., Lietuvių namuose, 
851-853 Hollins Street, Baltimore, MD 21201 
N e w York - lapkričio 4 d., sekmadienį (laikas ir vieta bus paskelbti 
vėliau) 

B o s t o n - lapkričio 9 d., penktadienį, 8 vai. v., Lietuvių Piliečių 
klube, 368 W. Broadway Street, So. Boston, MA 02127 
Phi lade lph ia - lapkričio 10 d., šeštadienį, 7 vai. v., Lietuvių namuo
se, 2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 

Koncertų turą rengia JAV LB Krašto valdyba 
ir Jaunimo sąjunga 

Š. m. rugsėjo 30 d., sekmadieni, 3 vai. p. p. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre jvyko Lietuvių rašytojų draugijos 2006 metų l i tera
tū r i nės premi jos į te ik imas. Premijos j teiktos poete i Irenai Nor -
kai tytei-Gelažienei bei dr. Antanui Lipskiui. 

Nuotraukoje iš k.: Aldona Lipskienė, laureatas dr. Antanas Lipskis, 
Vytautas Bindokas, Danutė Bindokienė bei laureatė Irena Norkaitytė-
Gelažienė. 

Edmundo Lipskio nuotr. 

Sekmadienį, 
spalio 7 d., 1230 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemont 

LITERATŪRINE 
POPIETĖ 

skirta visuomenininko, rašytojo, humoristo 
Antano Gustaičio 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

Atvykę į minėjimą 10 dol. auka paremsite radiją 
„MARGUTIS II" 

http://www.LTDays.com

