
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SPALIO - OCTOBER 11, 2007 Vol. XCVt 11 Nr. 198 

Lietuvos 
atstovai 
apsilankė 
pasaulinėje 
parodoje 

Stasė E. Semėnienė 

Jau keletą metų iš eilės Madi-
son/Vilnius Sister Cities (MVSC) or
ganizacija daug darbavosi, kad pa
kviestų iš Lietuvos atstovus į World 
Dairy Expo (WDE, Pasaulinę pieni
ninkystės parodą), tarptautinę že
mės ūkio parodą, kasmet vykstančią 
Madison, Wisconsin, vidutiniškai su
traukiančią per 60,000 lankytojų. 
Šiais metais, MVSC vicepirmininko 
Gedimino Vidugirio, PhD, sumanaus 
bei darbštaus naujojo ateivio, didelių 
pastangų ir triūso dėka, šis tikslas 
buvo sėkmingai pasiektas. 

Spalio 1 d. ketvertas atstovų iš 
Lietuvos atskrido aplankyti minimą 
parodą. Tai šaunūs daktarai Gir-
mantas Gumauskas, Jonas Gutaus
kas, Jonas Kutra ir Vilius Žiogas. 

Salia pagrindinio savo tikslo da
lyvauti parodoje, svečiai buvo nuvež
ti apžiūrėti Accelerated Genetics 
Westby, Wisconsin, ir ta pačia proga 
aplankė tipišką amerikietišką ūkį 
Wisconsin. 

Besidomintiems daktarams buvo 
suteikta galimybė susipažinti su 
University of Wisconsin Pieninin
kystės mokslų skyriumi, kur juos su
tiko prof. Ric Grummer, PhD, kate
dros dekanas. MVSC direktorių tary
bos nariai supažindino svečius su 
Madison mieste vienintele tokios rū
šies (unikalia) Nukel ta Į 2 ps l . 

•Lietuvių telkiniuose. 
Lietuvos atstovai apsilankė 
pasaulinėje parodoje (p. 1, 
2). 
• Sv. Vincento Pauliečio 
parapijai — 100 metų (p. 3) 
• „Draugas" — šių laikų 
metraštis (p. 4-5) 
•Lietuviu telkiniuose. 
Gražus pobūvis audrų 
pavėsyje (p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (8) 
(p. 9) 
•„Ir dar valandėlė..." j 
skaitytoją prabilo ir anglų 
kalba (p. 10) 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.74 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Airija pažėrė kritikos Lietuvai 
Liepa Pečeliunaitė 

Alfa.lt 

„Kodėl remontuojatės kelius, o 
ne investuojate j švietimą ir medici
nos sistemą? Kodėl iki šiol dalyvauja
te Irako kare? Kodėl statote dar vie
ną branduolinę elektrinę? Ar palai
kote didesnį ginklavimosi finansavi
mą? Ką esate padarę, kad jūsų emi
grantai sugrįžtų?" - tokiais klausi
mais Nacionaliniame Europos foru
me Lietuvos premjerą Gediminą Kir
kilą apipylė Airijos politinių partijų 
atstovai. Savo ruožtu G. Kirkilas tei
gė, kad sulaukta kritika nepagrįsta. 

G. Kirkilas antradienį darbo vizi
to į Airiją metu dalyvavo tradicinia
me Airijos nacionaliniame forume ES 
gyvavimo klausimais ir savo kalboje 
pabrėžė ES energetinio saugumo bei 
santykių su Rusija problemas. 

Deja, šios temos pernelyg nesu
domino forumo dalyvių. J ie mieliau 
klausinėjo G. Kirkilo apie Lietuvos 
vidaus ir užsienio politiką, Lietuvos 
požiūrį į ES plėtrą. 

„Galbūt aš išsamiai pasisakiau 
apie tas temas, kurias dabar akcen
tuojame. Be to, pažiūrėję į žemėlapį 
iš karto pamatysime, kodėl Airijos 
pozicija yra šiek tiek kita. Tai dėl geo
politinės situacijos. Juk jie nėra ta rp 
Rusijos ir Baltarusijos. J iems neišky
la tokių iššūkių, todėl šita tema nėra 
labai stipriai suprantama'", - aiškino, 
kodėl airiai labiau domėjosi Lietuvos 
emigracijos problemomis bei Lietu
vos užsienio politika. 

„Kodėl pirmiausia remontuoja
tės kelius, o ne investuojate į švieti-

Premjerą G. Kirkia „apgulę" Airijos žurnalistai. Eltos nuotr. 

mą ir medicinos sistemą?" - G. Kir
kilo klausė Airijos politikė Niamh 
Breathnach. 

G. Kirkilas atsakė, esą kelius Lie
tuva susitvarkė dar prieš stodama į 
ES, o švietimo imasi „kaip tik dabar". 

„Lietuva jau anksčiau turėjo ge
resnę infrastruktūrą - dar prieš įsto
jant į ES. Todėl negalima sakyti, kad 
pirma sutvarkėme kelius, o tik pas
kui investuojame į švietimą. Tai ne
visiška teisybė. Mūsų sąlygos gana 
skirtingos. Airijoje visada buvo rin
kos ekonomika, čia vyrauja anglų 
kalba. Tuo ji tampa patrauklesnė^ 
JAV investuotojams. Tai, kad jie labai 
daug dėmesio skyrė ir tebeskiria 
švietimui, yra sektinas pavyzdys, ir 
mes dabar būtent tai ir darome eida
mi aukštojo mokslo reformos keliu", 
- kalbėjo premjeras. 

Panašiai G. Kirkilas pasisakė ir 
apie Lietuvos emigracijos politiką. 
Anot jo, „kaip tik ši Vyriausybė pir
moji" ėmėsi susigrąžinti emigrantus. 

Gausiausios kritikos iš Airijos 
politikų Lietuva sulaukė dėl dalyva
vimo Irako kare. 

„Tai buvo gėdingas ir ciniškas jū
sų Vyriausybės veiksmas. O ir dabar 
atrodo, kad remiate dideles išlaidas 
ginklavimuisi", - G. Kirkilui sakė so
cialistų partijos atstovas Joe Higgins. 

Premjero nuomone, Airijos pozi
ciją Irako karo klausimu formuoja še

rnas nes«terįmas**u, bcitais^., 
\,Dėi Irako airių pozicija yra gana 

specifinė. Jie visuomet dalyvauja tik 
tose taikos palaikymo operacijose, 
kurias sankcionuoja Jungtinės Tau
tos, todėl kalbant apie Iraką galėjome 
be galo diskutuoti, Nukel ta j 6 psl . 

Internetinis balsavimas: 
visuomenei būtinas švietimas 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Internetiniam balsavimui įdiegti rei
kiamos technologijos eina pirma, nei 
politikų pasiryžimas a r visuomenės 
nusiteikimas, tuo metu bankai rū
pinasi savo reputacija nesėkmės at
veju. 

Tokiomis nuomonėmis trečiadie
nį dalijosi Seimo Informacinės visuo
menės plėtros komiteto nariai kar tu 
su Informacinės visuomenės plėtros 
komiteto prie Vyriausybės nariais ir 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininku Zenonu Vaigaus-
ku. 

„Idealu būtų, jei pirma atsirastų 
įstatymas, dabar įstatymo projektas 
yra tik svarstomas. Kitas dalykas yra 
politikų nuomonė: juk kiekvienas po
litikas vertina, kiek tai atsilieps rin
kimų rezultatams, kaip visuomenėje 
bus priimta, kokia atsakomybė teks, 
jei tas projektas vyksta sėkmingai ar 
nesėkmingai", — posėdžio dalyviams 
aiškino Z.Vaigauskas, atsakydamas į 
klausimą, ar jam neatrodo, kad įsta-

PERIODICALS 

Galbūt vieną dieną balsadėžes pakeis 
kompiuteriai? 

tymų leidyba žengia nevienodu rit
mu su technologijų diegimo sparta. 

Anot parlamentaro Algirdo Mon
kevičiaus, politikų lėtumą priimant 
re ikiamus įstatymus ir nuogąsta
vimus lemia kiekvienai partijai ten
kanti pernelyg maža elektorato dalis, 
kuri naudojasi elektronine bankinin
kyste. N u k e l t a į 6 psl . 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
i 

MADISON,Wl 

Lietuvos atstovai apsilankė 
pasaulinėje parodoje 

Atkelta iš 1 psl. Willy gatvės 
aplinka, taip pat Kapitolijumi, o po to 
pavaišino juos vakariene Ban Dung 
Indonezijos restorane. Po vakarienės 
visi nuvyko į MVSC svečiams su
rengtą priėmimą garsaus architekto 
Frank Lloyd Wright sukurtame Mo-
nona Terrace Convention Center, 
pr ie pat gražaus Madison ežero 
Monona. 

MVSC pirm. Dana Žemliauskai
tė-Juozevičienė supažindino atstovus 
su susirinkusiais svečiais. Visi keturi 
daktarai kalbėjo angliškai tema „Lie
tuvos žemės ūkis: praeitis, dabartis ir 
ateitis". 

Dr. Girmantas Gumauskas, VMD 
(Veterinarijos medicinos daktaras) 
neseniai apsigynė savo laipsnį iš ve
terinarijos mokslų Lietuvos veteri
narijos akademijoje (LVA), kurioje jis 
dabar ir darbuojasi, jis taip pat yra 
veter inaras Padovinio žemės ūkio 
bendrovėje. Jis papasakojo apie Pado
vinio įmonės, didžiulio privataus 
pienininkystės kooperatyvo, veiklą. 

Dr. Jonas Gutauskas, PhD, baigė 
Lietuvos žemės ūkio universitetą 
(LŽŪU) agronomo titulu ir turi 
žemės ūkio mokslo daktaro laipsnį. 
Dr. J. Gutauskas vadovauja UAB 
,Agrolitpa" projektui ir konsultavi-

Ltd (USA) bendrovės Lietuvoje pla
tintojas. Jis guviai aiškino apie tokias 
sritis kaip galvijų atgaminimo (re
produkcijos) biologija, gemalo (emb
riono) persodinimas ir spermos 
išsaugojimas šaldymo būdu. 

Dr. Vilius Žiogas, DVM, baigė 
Lietuvos Veterinarijos akademiją 
2000 m. Salia savo privačios veteri
narijos praktikos, dr. V Žiogas admi
nistruoja 350 hektarų šeimos organi
nį ūkį su 230 galvijų, iš kurių 110 yra 
melžiamos karvės, duodančios per 
8,700 kg pieno per metus. Tas ūkis 
yra vienas iš nedaugelio organinių 
ūkių, dabar pradedančių dygti Lietu
voje. Jis labai įdomiai kalbėjo apie 
organinio ūkininkavimo sudėtingu
mą, didumą bei naudingumą. 

Kaip jau buvo minėta, visi keturi 
Lietuvos atstovai kalbėjo angliškai, 
— tik reikalui esant, protarpiais dr. 
Jonas Juozevičius (LR prez. Alek
sandro Stulginskio vaikaitis) vertėja
vo. Po labai atviro ir tiesaus klausimų 
ir atsakymų ciklo, buvo vaišės ir itin 
draugiškas bei nuoširdus pabendra
vimas su tais žaviais ketveriais sve
čiais iš Lietuvos. 

Būtų labai pravartu ir nepapras
tai džiugu paminėti, jog amerikiečiai 
parodė daug dėmesio mūsų Lietuvos 

Ekskursija po VVisconsin Kapitolijų, Madison (iš kairės j dešinę): dr. Jonas 
Gutauskas, dr. Vilius Žiogas, Daina Žemliauskaitė-Juozevičienė — MVSC 
pirmininkė; dr. Gediminas Vidugiris — MVSC vice-pirmininkas; Dr. Jonas 
Kutra ir dr. Girmantas Gumauskas. 

Gedimino Vidugirio nuotr. 

mo grupei, susitelkdamasties galvi ju^ts tovams. Spalio 4 d. jie buvo pa-
pašaro «€wam», ggmykhfvSa'ovavimu kviesti į iškilmingą vakarienę Mono-
ir pienininkystės ūkininkavimu. Jo 
pranešimas buvo sutelktas ties galvi
jų pašaro našumo vietovėmis Lietu
vos žemės ūkyje. 

Dr. Jonas Kutra, DVM, PhD, bai-

na Terrace, suruoštą Accelerated Ge-
neties (AG) ir World Wide Sires, Ltd. 
AG — kur naujovė ugdo pranašumą. 
Pasinaudojant nauja technika, atsi
davusiais pardavimo įgaliotiniais. 

gė Lietuvos veterinarijos akademiją ūkio gaminiais ir technologiniu mok-
kaip veterinarijos daktaras, jis turi slo tyrinėjimu, AG turi tą įžvalgumą, 
doktoratą iš biomedicininių mokslų/ taip reikalingą šiandienos gaminto-
biologijos. Papildomai prie savo aka
deminės karjeros Lietuvos galvijų 
mokslo veterinarijos institute, dr. J. 
Kutra veikia kaip World Wide Sires, 

jams, siekiant įnešti pranašumą į sa
vo bandas. World Wide Sires, Ltd yra 
vadovaujanti pasaulio raguočių gene
tikos prekybos organizacija. 

Spalio 5 d. vakare atstovai daly
vavo WDE suorganizuotame „Inter
national Night" puošniame renginyje 
Madison Concourse viešbutyje. Tą 
pačią dieną atstovai buvo nuvežti į 
Promega, kur buvo jiems aprodyta 
bei išaiškinta, kas tai yra per ben
drovė. Promega išvysto, prekiauja ir 
gamina reaktyvus, atsargas, prabas 
įrengimą biologiniams tyrimams, pir
miausia tarnaujantiems tyrimo sek
toriams. Įkurtos 1978 m. bendrovės 
centras yra Madison priemiestyje su 
padaliniais 12 šalių ir 54 sferiniais 
platintojais. Po savo viešnagės Madi
son mieste, Lietuvos atstovai pralei
do savaitgalį Čikagoje, o po to išskri
do atgal namo (2 iš jų lankėsi pirmą 
kartą Amerikoje). MVSC tikisi, jog 
tai tik pradžia ilgai trunkančio ben
dravimo tarp lietuvių agronomų bei 
veterinarų ir WDE bei University of 
Wisconsin. Toji paroda yra tarp
tautinė pienininkystės atstovų suėji
mo vieta — 5 dienų įvykis, kuriame 
rodoma visa, kas puikiausia pieninin
kystės genetikoje ir naujausia pie
nininkystės pramonės technologijoje 
yra atrasta. 

LB HARTFORD APYLINKĖS 
METINIS POKYLIS RENGIAMAS 
LAPKRIČI010 D., ŠEŠTADIENĮ. 

Vakaras jvyks Šv. Trejybės para
pijos salėje. Informacija Ir stalų 

užsakymas tel. 860-657-9067 

University of Wisconsin-Madison Department of Dairy Science aprodė Professor and Chair of Department of Dairy 
Science dr. Ric Grummer (antras iš kairės); stovi (iš kairės j dešinę: dr. Jonas Kutra, dr. Ric Grummer, dr. Jonas 
Gutauskas, dr. Girmantas Gumauskas, dr. Vilius Žiogas ir MVSC pirmininkė Daliui Žemliauskaitė-Juozevičienė. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metu $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

Metams $21500 • 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 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
<• JAV 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220,00 »1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Gdzikaite 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktore -
Aldona Žemaitytė 

alda7e@gmail.c0m 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

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

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

{ 
El-paštas: 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

: administraciia@draugas.org 
i * 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:alda7e@gmail.c0m
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SV. VINCENTO PAULIECIO 
PARAPIJAI - 1 0 0 METŲ 

2007 m. rugsėjo 30 d. Sv. Vin
cento Pauliečio parapija Girardville. 
Pennsylvania. JAV Allantown vys
kupijoje atšventė savo 100 metų ju
biliejų. Šventėje dalyvavo vietiniai 
kunigai: Svč. Sakramento parapijos, 
Baily mieste, PA klebonas prel. 
Edward Coyle, kun. Thomas Horan, 
Sv. Jurgio parapijos, Shenandoah, PA 
klebonas Bernard Flanagan ir 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos de
legatas užsienio lietuvių katalikų 
sielovadai prel. Edmundas Putrimas, 
Vyčių choras, Kolumbo ordino garbės 
sargyba bei vietiniai parapijiečiai. Sv. 
Vincento Pauliečio parapija buvo 
Įsteigta kun. Antano Milukio 1907 m. 

Dabartinis klebonas yra vietinis 
kunigas Gregory Karpyn. 

Po 1873 m. sukilimo prieš carinę 
Rusiją daug lietuvių emigravo į 
Pennsylvania valstiją, Schuylkill apy
gardą, kur rado darbo kaip anglia
kasiai. Šitoje apygardoje, pagal neofi
cialias statistikas, apsigyveno dau
giau nei 715,000 lietuvių. Šiandien 
Schuylkill apygardoje gyvena apie 
150,000 - o tarp jų yra 9,000 lietuvių 
kilmės gyventojų. Pagal 1981 m. iš
leistą katalikų žinyno statistiką per 
praėjusi šimtmeti Pennsylvania val
stijoje buvo įkurtos net 42 lietuviškos 
parapijos. 

Altorius ir taovta freska, vaizduojami 3. Kazimiera. 

Singapore — 
pavyzdys Lietuvai 

Mišių koncelebrantai šv. Vincento Pauliečio parapijos 1 00 m. jubil iejuje (iš 
kairės | dešinę): kun. Bernard Flanagan. prel . Edward Coyle (lankė Šv. 
Vincento Pauliečio mokykla), kun. Gregory Karpyn. kun. emeritas Thomas 
A. Horan ir prel. Edmundas J. Putrimas. 

ALEKSAS VITKUS 

Ką bendro su Lietuva turi tolimas Azijos miestas ir ko Lietuva iš jo 
gali pasimokyti? — nustebs ne vienas lietuvis. Vis dėlto, per
skaitęs „Smithsonian" žurnalisto David Lamb straipsnį apie šį 

pietryčių Azijos kraštą, nutariau, kad ir Lietuvai būtų ko pasimokyti iš to 
miesto-valstybės valdžios. Pirmiausia, labai trumpai susipažinkime su 
Singapore. 

Nors šiame piečiausiame Malajų pusiasalio smaigalyje žmonės gyveno 
jau du tūkstančius metų, ši vietovė savo dabartinį vardą gavo tik XrV 
amžiuje, kai buvo priimtas iš sanskrito kilęs žodis „Singapūrą", reiš
kiantis „Liūtų miestą". Tą mažą žvejų kaimelį 1819 m. atrado ir užėmė 
anglai, greitai ten įrengė didžiulę savo karo laivyno bazę, kuri 1942 m. 
buvo užimta japonų. Nors anglai grįžo 1945 m., jau 1965 m. Singapore pa
siskelbė visiškai nepriklausoma respublika. 

Po daugiau kaip šimto metų trukusios anglų okupacijos Singapore, 
panašiai kaip ir Lietuva po ilgos caro rusų priespaudos, bandė įgyvendin
ti gal ir ne visai demokratišką, bet gana laisvą, nors ir griežtą, pilietinę 
tvarką. Pirmasis Singapore valstybės valdytojas Lee Kuan Yew kitaip 
galvojantiems piliečiams irgi neleido savo idėjomis prisidėti prie naujos 
valstybės kūrimo. Jis nepripažino spaudos laisvės, ir, nors ir norėjo kraš
tui gerovės, viską tvarkė pagal savo ar savo partijos įsitikinimus. 

Neturėjo Lee Kuan Yew laisvės nė pats. Jo nedidutė valstybė buvo iš 
visų pusių apsupta musulmonų valdomų valstybių, kurios nepripažino 
jokios politikos ar religijos laisvės. Būdama maža valstybė, Singapore 
nedrįso ieškoti naujo, geresnio kelio į demokratiją, nes tai galėtų iš viso 
pakenkti naujos valstybės egzistavimui. Taip pasipylė įvairiausi potvar
kiai, uždraudę pasilinksminimus, lošimų namus, nustatę baudas už tvar
kos ir švaros pažeidimus, ir net baudę už valdžiai nepriimtiną, nors ir 
nepolitinę, kalbą. 

Krašto valdžią perėmus Lee Kuan Yew sūnui, mokslus ėjusiam Ang
lijos Cambridge universitete, gyvenimas Singapore pradėjo gana greitai 
keistis. Jis, kaip mėgstama sakyti, Singapore piliečiams atleido vadeles, 
nors aplinkinių musulmonų valstybių vadovai į jo naują laisvėjimo poli
tiką žiūrėjo ir kreivai. Vyriausybės vadovai, nekeldami jokių sunkiai su
prantamų mokesčių sąlygų, pakvietė užsiepio kapitalistus investuoti į 
Singapore ekonomiką. 

Tos naujos ekonominės ir socialinės politikos dėka Singapore ne tik 
atsigavo, bet ir, galima sakyti, sužydėjo. Prasidėjo plati pasaulinio masto 
prekyba, turizmas. Singapore oro uostas, kuriuo dabar kasmet pasinau
doja 35 mln. keleivių, tapo žinomas kaip geriausiai tvarkomas oro uostas 
visame pasaulyje. „Singapore Airlines" yra pati pelningiausia oro linijų bend
rovė pasaulyje ir pripažinta geriausia. Šiandien Singapore žmogus gyvena 
ir geriau, ir uždirba daugiau negu bet koks kitas Azijos kraštų pilietis. 

Todėl gal ne vienam kyla klausimas, kaip tokia nedidelė ir žemės iš
teklių neturtinga valstybė galėjo per tokį trumpą laiką pasiekti tokį aukš
tą ekonominį lygį? Atsakymas, atrodo, yra vienintelis — tai gera vyriau
sybė, kuri nepripažįsta partijų ar giminystės protegavimo. Valdžia turėjo 
drąsos į valdomuosius sluoksnius įtraukti tam geriausiai pasiruošusių 
žmonių, nors ir reikėjo jiems mokėti geresnes algas negu jie gaudavo pri
vačiame sektoriuje. 

Nors Singapore yra parlamentinė respublika, jos vadovai tvirtina esą 
gal mažiausiai veikiami kokios nors ideologinės vyriausybės sistemos pin
klių. Singapore universiteto dekanas Kishore Mahbuvani sako: „Mums 
nesvarbu, kaip vadinsime mūsų valdymo sistemą: kapitalistine ar socia
listine. Jei ji veiksminga, mes ja ir naudojamės." Vyriausybė ir dabar di
dele dalimi tvarko savo piliečių gyvenimą. Pvz., kai krašte sumažėjo kū
dikių gimstamumas, vyriausybė Įvedė įstatymus, skatinančius jaunas šei
mas turėti daugiau vaikų. 

Kai Singapore pilietis šiurkščiai nusižengia, jis susilaukia griežtos 
bausmės. Valdžia neatsisako ir mirties bausmės vykdymo. Gal todėl Sin
gapore yra viena iš mažiausiai nusikaltimų turinčių valstybių visame 
pasaulyje. Ten viskas eina pagal planą, niekur nevėluojama, visur pabrė
žiama Konfucijaus doktrina, kad visuomenės pasiekimai yra svarbesni 
negu kokio nors individo. Singapore seni tėvai net gali patraukti savo 
vaikus teisman, jei jie jais nesirūpina. 

Kyla klausimas: kaip ši, niekada savo valstybingumo prieš tai netu
rėjusi valstybė, kentėjusi daugiau nei šimto metų Anglijos okupaciją, tu
rinti tik 3,6 mln. gyventojų, susidedanti iš trijų pagrindinių etniškai skir
tingų rasių: kinų, malajų ir indų, — galėjo taip sėkmingai sukurti puikiai 
išvystytą ekonomiką, tuo tarpu, kai raštingumu daug daugiau pažengusi 
Lietuva, turėjusi ilgą kelių šimtmečių valstybingumo istoriją, mokėjusi 
net kelis kartus atkurt i savo nepriklausomą nuo kitų gyvenimą ir būdama 
tautiškai vienalytiškesnė bendruomenė, sugebėjusi prisijungti prie NATO 
ir Europos Sąjungos ir iš jos gaunanti didžiulę finansinę paramą, neįsten
gia patenkinti bent minimalių visų savo gyventojų, dirbančių ir pen
sininkų, poreikių, priversdama šimtus tūkstančių savo jaunų žmonių 
ieškoti geresnio gyvenimo svetur? Gal todėl, kad Singapore kadaise valdė 
anglai, o mus — rusai? 



DRAUGAS, 2007 m. spalio 11 d., ketvirtadienis 

„DRAUGAS" - ŠIŲ LAIKŲ METRAŠTIS 

Pokylio svečiai (iš k.): amb. Audrius Brūzga, Marija Remienė, Imsrė Brūz
giene, Loreta Daunoravičienė, konsulas Arvydas Daunoravičius. 

Džiugu pokylyje matvti ir ciceriečius. Iš k.: Rimvydas Zailskas Marius Pra
puolenis. Aldona ZaHskaite ir Šv. Antano parapijos klebonas, naujas ..Drau
go" prenumeratorius Sergio Solis. 

Puiki nuotaika lydėjo pokylio svečius. Iš k.: Dr. Kazys Ambrozaitis, Marytė 
Ambrozaitiene. Stanley Balzekas. Imsrė Brūzgiene. amb. Audrius Brūzga, 
Marija Remiene. 

S
palio 6 dieną, šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje (Willow Springs, 
IL) įvyko metinis „Draugo" pokylis, j kurį gausiai sugužėjo ištikimieji 
„Draugo" skaitytojai, bendradarbiai, rėmėjai ir svečiai. Be kitų garbin

gų svečiu dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje 
Audrius Brūzga su žmona Imsre Darija Sabaliūnas-Brūzgiene. 

Pokylį vedęs advokatas, „Draugo" direktorių tarybos pirmininkas Saulius 
V. Kuprys invokaciįg prieš vaišes sukalbėti pakvietė prel. Ignq Urboną. Po 
vakarienės LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius pristatė 
pagrindinį vakaro kalbėtoją LR ambasadorių JAV ir Meksikoje A. Brūzgą. 

Meninę programą atliko Boston vyrų sekstetas, vadovaujamas Daivos 
Navickienės. Penkių vyrų atliekamos dainos bent mintimis leido nuskristi į 
tėvynę („Tėviškėlė") ar suktis tango žingsniu („Gyvenimo tango"). Visus 
sužavėjo platus atlikėjų repertuaras ir jų profesionaliai atliekami kūriniai. 
Seksteto pasirodymą pelnytai vainikavo gausūs susirinkusiųjų plojimai. 
Neapsieita ir be biso. 

Pamiklinus kojas vienas iš „Draugo" tarybos direktorių Vaclovas Momkus, 
talkinant Antanui Paužuoliui ir Danguolei Mackevičienei, vedė ioteriją. Po 
loterijos vakaro svečius linksmino Algis ir Ligita Barniškiai. 

Skaitytojų dėmesiui pateikiame prel. Igno Urbono invokaciją ir LR amba
sadoriaus JAV ir Meksikoje A. Brūzgos kalbos ištrauką, palydėtas Jono 
Kuprio nuotraukų. 

„Draugo" informacija 

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV ir 
Meksikoje Audriaus Brūzgos pasisakymas 

iškilmingame „Draugo" dienraščio 
pokylyje 

Didžiai gerbiamas Lietuvių kata
likų spaudos draugijos pirmininke, 
mieli susirinkusieji, 

Aš ir žmona Imsrė džiaugiamės 
ir didžiuojamės gavę kvietimą daly
vauti ir pasisakyti šių metų „Draugo" 
dienraščio pokylyje. Siek tiek jaudi-
namės, nes gerai žinome seną Ame
rikos lietuvių priežodį — Jei apie tave 
nerašo „Draugas", tai tavęs išvis 
nėra. Man šiuo atveju ne mažiau rūpi 
žinoti: o ką gi apie tave rašo? Ar gerai 
rašo? Ar turi ką rašyti? 

Taip jau atsitiko, kad šitas mūsų 
apsilankymas Čikagoje bus bene pir
mas viešas mūsų prisistatymas Ame
rikos lietuvių sostinėje — savotiška 
„akreditacija". Ne todėl, kad anks
čiau Čikagoje nebūtume lankęsi ar 
„Draugo" numerių nebūtume vartę. 
Trumpai apie viena ir apie kita. 

Žmona Imsrė, kaip Amerikos 
lietuvaitė, tikriausiai neblogai paži
nojo Čikagos lietuvių gyvenimą -
lankėsi Balzeko muziejuje, klausėsi 
Čikagos operos, ragavo Indrės Biskis 
artimųjų keptos gilios Čikagos picos. 
Tuo tarpu mano pirmieji įspūdžiai 
siekia gal tik kokius 1989 metus, kai 
pirmą kartą išvydau Marąuette Park 
su visais lietuviškais užrašais, Romui 
Kalantai skirtą paminklą šv. Ka
zimiero kapinėse, kai pasivaikščiojau 
po didingas Jaunimo centro patal
pas su milžinišku Vyčio bareljefu ant 
centrinio fasado ir aplankiau tėvų 
marijonų vienuolyną. Parodę įspū
dingą Lietuvių katalikų spaustuvės 
mūrą vienuoliai marijonai tada pasi
gyrė, kad leidžia tokį dienraštį 
„Draugas". 

Prisipažinsiu, tai man padarė 
didžiulį įspūdį. Tik tuomet niekaip 

negalėjau suprasti, kodėl keli garbin
go amžiaus broliai marijonai naktim 
nemiega, pasaulietini laikraštį lei
džia. Ir dar „Draugu" vadinamą? 

Ne paslaptis, kad žodis „drau
gas" sovietų valdomoje Lietuvoje 
buvo diskredituotas, nemielas, mažai 
vartojamas, praradęs pirminę savo 
prasmę. Tuomet galvojau, kodėl to 
laikraščio nepavadino tarkim „Bi
čiulis" ar „Prietelius"? Kodėl klaidi
na žmones? 

Dabar žinau, kad bendrųjų verty
bių devalvavimas, istorinės atminties 
ir pilietiškumo erozija ano meto 
Lietuvoje buvo tiek stipriai išplitę, 
kad jau graužėsi ir į lietuvių kalbą, 
pamatinę tautinės savimonės išraiš
kos priemonę. Atkovojus Nepriklau
somybę teko ne tik reabilituoti žodį 
„draugas", bet ir iš naujo skaityti 
„Draugo" laikraštį. Ne tik tos dienos, 
bet ir archyvinius numerius. Tam, 
kad geriau pažintume laisvėje, nors ir 
toli nuo Tėvynės gyvenančių lietuvių 
darbus ir lūkesčius. Kad iš naujo 
atrastume save. 

Gerbiamieji, man „Draugo" laik
raštis — tai visų pirma įstabus lietu
vių kultūros fenomenas. Jau greit 
100 metų sukaktį minėsiantis dien
raštis yra tikras šių laikų Lietuvos 
metraštis. Tik skirtingai, nei kažkada 
vokiečių kronikos, tą metraštį rašė 
patys lietuviai — Jūs, visi čia esantys. 
Savo darbais, savo malda, savo ryžtu 
nepasiduoti, savo gyvu pavyzdžiu 
mums lietuviams Lietuvoje. Kai 
2009-siais minėsime Lietuvos vardo 
1000 metų jubiliejų,- žinosime, kad 
prie to vardo garbės ir klestėjimo 
prisidėjo ir „Draugo" leidėjai, skaity
tojai ir rėmėjai. 

Dienraščio „Draugas" darbuotojai su draugais. 

Visa LR ambasadoriaus JAV ir Meksikoje Audriaus Brūzgos sveikinimą 
bei Boston vyrų seksteto koncertą galite išgirsti internete adresu: 

http://digihara.blogspot.com/ arba http://draugas2.blogspot.com/ 
arba http://www.youtube.com/hadroid. 

http://digihara.blogspot.com/
http://draugas2.blogspot.com/
http://www.youtube.com/hadroid
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Prel. L Urbonas (d.) skaito invokaciją. Iš kairės „Draugo' 
direktorių tarybos pirmininkas S. Kuprys. 
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Prel. I. Urbono invokaciją 
Kada po daugelio metų pirmą kartą nuvykęs [ 

okupuotą Lietuvą pamačiau, kad visi paminklai, p r i 
menantys Lietuvos laisvę, visi kaimai i r visos mūsų 
tėviškės — sunaikintos. Tik mane nustebino likęs dar iš 
Lietuvos laisvės dienų Klaipėdos uosto Švyturys, kuris 
laiko i r audrų daužomas vis dar stovi. I r tamsiausioje 
okupacijos naktyje, kada Lietuva buvo išbraukta iš 
Europos žemėlapio, j is jūre iv iams apšvietė mūsų 
Tėvynės krantus. 

Čia Amerikoje, toks Švyturys yra mūsų dienraštis 
„Draugas", kuris beveik per šimtą metų gaivina mūsų 
protus ir mūsų širdis, kreipdamas mūsų to l imos 
Tėvynės link. Ir šiandien mūsų išeivių lietuvių taut inė 
garbė reikalauja, kad šis Švyturys neužgestų. 

Dievo palaimos prašau „Draugo" leidėjams, redak
tor iams, darbuotojams, „Draugo" skaitytojams i r 
visiems, čia susirinkusiems. 

Dieve, laimink ir šias vaišes, kurias dabar valgysime 
iš Tavo malonės, per Kristų mūsų Viešpati. Amen. 

Iš k.: dr. Domas Lapkus, Aldona Bielskienė, Mindaugai 
Bielskus. 

Iš k.: Aušrelė Sakalaite 5r_te Jodwa..ene. arrc Audrius Brūzga, Nijolė Nausėdienė, 
Milda Šatienė. 

Seniai čikagiečiams dainavęs Boston vyrų sekstetas (vadovė Daiva Navickienė) suvir
pino ne vieno pokylio dalyvio širdj. (Iš k.): Norbertas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, 
Bronius Banaitis, Vytas Dilba, Gintas Simonaitis. 

„Draugo" pokylyje apsilankė ir jaunimas (iš kairės Į dešinę): Edvardas Kuprys, Vaiva 
Rimeikytė, Tomas Kuprys, Audra Valiulytė, Petras Kuprys. 

Loteriją vedę V. Momkus, D. Mackevičienė ir A. Paužuolis 
nekantravo sužinoti laimingųjų pavardes. 

Iš kairės: Jonas Vainius ir Stanley Balzekas. 
Dukart šiųmetiniame pokylyje lo
teriją laimėjęs ir laimikius paauko
jęs dienraščiui J. Anysas. 
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Arimo varžybos Lietuvai kainavo milijonus. 

Ar imo varžyboms išleista 
per 2 0 milijonų litų 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Vyriausybė patikslino, kad Pasauli
nėms arimo varžyboms išleista ne 15, 
o daugiau kaip 20 mln. Lt valstybės 
lėšų. Tačiau pinigų panaudojimo 
skaidrumu suabejoję Seimo nariai 
teigia, kad pagal pateiktus skaičiavi
mus sunku įvertinti, ar valstybė ne
išlaidavo, praneša LTV „Panorama". 
Rugsėjį Pakaunėje vykusiose pasau
linėse arimo varžybose lietuvių arto
jai pasiekimais pasigirti negalėjo. 

Didesnį visuomenės atgarsį su
kėlė milijonai, išleisti joms pasirengti 
ir esą nepagrįstai didelės investicijos 
Žemės ūkio universitetui moder
nizuoti. 

Būtent jis, pagal sutartį pasira
šytą su Žemės ūkio ministerija, orga
nizavo tarptautines varžybas greta 
Kauno, Noreikiškėse. 

„Universitetas per kelerius me
tus panaudojo apie 19 mln. Lt. Visos 
lėšos buvo naudojamos pagal patvir

tintą programą ir Viešųjų pirkimų 
konkursų sąlygas", - teigė ministro 
pirmininko patarėjas Mindaugas 
Bastys. 

Pačioms varžyboms surengti -
paruošti laukus, tam tikrai įrangai 
įsigyti, dalyviams maitinti, reklamai 
ir kitiems darbams - per kelerius me
tus iš biudžeto skirta apie 2 mln. Lt. 

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija, 
paprašiusi premjero ataskaitos, kam 
konkrečiai išleisti valstybės milijo
nai, sako, kad jų netenkina Vyriausy
bės pateikti duomenys. 

„Manome, kad premjero ragini
mas taupyti ir tuo pačiu žarstomi mi
lijonai neatitinka nūdienos lūkesčių. 
Mes prašėme, kad būtų pateiktos są
matos, o mums pateikti tik bendri 
skaičiai, tad papildomos informacijos 
mes dar kartą kreipsimės į premjerą 
ir žemės ūkio ministrę", - sakė Seimo 
Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno 
pavaduotojas Gintaras Šileikis. 

Lenkijos spauda prabilo apie 
kyšius Lietuvos politikams 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Lietuvos politikams galėjo būti mo
kami kyšiai už tai, kad su Lenkijos 
naftos susivienijimu „Lotos" susiju
sios bendrovės laimėtų konkursus dėl 
naftos išgavimo Lietuvoje. 

Spėjama, jog papirkinėjant Lie
tuvos politikus susivienijimui „Lo
tos" tarpininkavo premjero Gedimi
no Kirkilo patarėjas advokatas Česlo
vas Okinčicas. 

Anot dienraščio, tokią versiją iš
kėlė populiarus Lenkijos žurnalas 
„Wprost". Tačiau politikos ekspertai 
neatmeta, kad tyrėjai gali būti įvelti į 
Lenkijoje vis stiprėjančią kovą dėl 
valdžios. 

Lenkijos saugumo tarnybų parei
gūnai ir prokurorai tiria su susivieni
jimu „Lotos" susijusios bendrovės 
„Genčių nafta" įtartinai didelę — 
30,78 mln. JAV dolerių (75,27 mln. li
tų) — paskolą. 

C. Okinčico advokatų kontora 
tvarko „Lotos" juridinius reikalus 
Lietuvoje. Gdansko prokuratūros 
tardytojai dabar aiškinasi šios konto
ros sąsajas su galima afera, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Pareigūnai spėja, kad minėta pa
skola buvo fiktyvi, o dalis tų milijonų 
galėjo būti panaudota Lietuvos politi
kams papirkti. Su tuo esą gali būti 
susijęs ir Č. Okinčicas. 

Lenkijos žurnalas priminė, kad 

įtarimų dėl naftos išgavimo konkurso 
skaidrumo kilo ir patiems lietuviams, 
o premjeras G. Kirkilas nurodė atlik
ti tyrimą. 

Siekdamas dalyvauti lietuviškos 
naftos išgavimo versle „Lotos" įkūrė 
firmą „Petrobaltic" ir per ją įsigijo 
„Geonaftos" akcijų. Ši bendrovė yra 
„Genčių naftos" bendrasavininkė. 
Tačiau vėliau „Lotos" pasirašė sutar
tį ir su „Geonaftos" konkurente „LL 
Investicijos". 

Anot „Wprost", Varšuvos saugu
mo pareigūnai spėlioja, kodėl „Lotos" 
atstovai, žinodami savo šalies vyriau
sybės neigiamą požiūrį į Rusijos už
mojus kontroliuoti naftos išgavimą, 
talkino „LL Investicijoms". 

Konkursą dėl naftos išgavimo 
laimėjo „Lotos" paremtos „LL In
vesticijos". Tai sumažino lenkams 
priklausančios „Geonaftos" vertę. 

Gdansko tardytojai siekia išsiaiš
kinti, kam iš tiesų atiteko „Genčių 
naftos" suteikta 30,78 mln. JAV dole
rių paskola. 

„Wprost" tardytojai prasitarė: 
dalis šios paskolos galėjo būti skirta 
Lietuvos politikams papirkti. 

„Lietuvos ryto" paklaustas apie 
jo komandos nariui mestą šešėlį, 
premjeras G. Kirkilas prisipažino, 
kad tai jam yra nemaloni naujiena. 

Vyriausybės vadovas teigė pasi
domėsiąs šia informacija. 

Dėl dukters kovojančią motiną 
palaiko tūkstančiai 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Dvylika tūkstančių žmonių iki antra
dienio vakaro pasirašė virtualų krei
pimąsi į prezidentą, Seimo pirminin
ką, premjerą, vaiko teisių apsaugos 
kontrolierę ir Vokietijos ambasado
rių, raginantį nelikti abejingiems ma
žosios Luisos Rinau likimui. 

Jau metus jos motina Inga Rinau 
kovoja dėl teisės auginti dukrą Lie
tuvoje. Vokietijos teismas nusprendė, 
kad mergaitė turi būti atiduota šioje 
šalyje gyvenančiam tėvui, nors jis 
dukters neaugino, o ji kalba tik lietu
viškai. 

„Esu ir maloniai nustebinta, ir 
sujaudinta, kad mane bei mano duk
terį palaiko tiek daug žmonių. Dabar 
aš jaučiuosi tvirčiau ir tikiuosi palan
kaus teismo sprendimo. Tenoriu vie
no — grįžti į savo namus, auginti 
vaikus, dirbti ir ramiai gyventi", — 
sakė klaipėdietė I.Rinau. 

Interneto svetainėje www.nety-

lek.lt paskelbtame tekste akcentuoja
ma, kad šioje painioje istorijoje pir
miausia reikia paisyti vaiko interesų. 

Prieš porą savaičių generalinis 
prokuroras Algimantas Valantinas 
įteikė Aukščiausiajam teismui kasa
cinį skundą ir prašo patikrinti Ape
liacinio teismo nutartį, kuria nus
pręsta dvejų su puse metų Luisą per
duoti jos tėvui į Vokietiją. Vaiko globa 
tėvui birželį skirta Oranienburgo 
teismo sprendimu. 

Laukdama palankesnių žinių 
klaipėdietė I. Rinau pastaruoju metu 
slepia savo dukterį, nes antstolių 
kontora įpareigota ją surasti ir per
duoti tėvui. 

Policija jau apklausė I. Rinau, ta
čiau ji neišdavė, kur slepia Luisą. Po
licijos pareigūnai tvirtina, kad jie tik
rai neplėš dukters motinai iš rankų 
— teismo sprendimą vykdo antstolis, 
o jie tik turi nustatyti vaiko buvimo 
vietą. 

Airija pažėrė kritikos Lietuvai 
Atkelta iš 1 psl. 
ar čia buvo Jungtinių tautų sankcija, 
ar nebuvo. Mes manome, kad buvo, 
jie mano, kad ne. Čia ir šiek tiek bri
tiška diskusija. Jie turi savo požiūrį į 
britus, į jų dalyvavimą, į jų solidaru
mą su amerikiečiais. O mes turime 
savo poziciją ir esame euroatlantinių 
ryšių entuziastai. Net jei mūsų 
sprendimas ten dalyvauti nebuvo vi
sai teisingas, dabar jau negalime pa
likti sąjungininkų amerikiečių likimo 
valiai", - sakė G. Kirkilas. 

Anot jo, ir kritika dėl naujos ato
minės statybų buvo nepagrįsta. 

„Airiai, austrai ir vokiečiai iš 

principo yra prieš branduolinę ener
getiką, tačiau pamenu, kai klausimas 
buvo priimamas Europos komisijoje, 
jie labai aštriai nekalbėjo, o susilaikė. 
Dabar situacija pasikeitė, palyginti 
su tais laikais, kai tik pradėjome de
rėtis dėl Ignalinos atominės elektri
nės uždarymo. Tada buvo labai pigios 
dujos ir pigi nafta, todėl visi sakė, kad 
atominė energetika labai pavojinga. 
Dabar situacija iš esmės pasikeitusi", 
- įsitikinęs G. Kirkilas. 

Premjeras pripažino, kad jam at
rodė, jog airių politikų žinios apie 
Lietuvą gana menkos, bet patį foru
mą įvertino teigiamai. 

Internetinis balsavimas: visuomenei 
būtinas švietimas 
Atkelta iš 1 psl. 

„Esminį politikų nuogąstavimą 
lemia, kieno elektorato dalis sudaro 
e-bankų klientai. O čia ir yra atsaky
mas į klausimą, tai kodėl politikai kai 
kurie atsargiai žiūri", — kalbėjo A. 
Monkevičius. 

Tuo metu, kaip kalbėjo posėdžio 
dalyviai, bankai neoficialiai reiškia 
susirūpinimą, jog nesėkmės atveju 
gali nukentėti jų reputacija. 

„Šiai dienai yra viena grandis — 
būtent elektroninė bankininkystė — 
kuri, sakykim, na nėra valstybinė 
struktūra, tai yra privatus sektorius 
ir šiuo atveju kyla šito sektoriaus re
putacijos klausimas. (...) Kas galėtų 
paneigti galimybę, kad bankai pa
reikš: mes nesame užtikrinti savo re
putacijos išsaugojimo galimybėm ir, 
sakykim, mūsų tokios sąlygos neten
kina dalyvaujant procese", — bankų 
galimą poziciją aiškino Seimo narys 
Vytautas Grubliauskas. 

Jo teigimu, šio klausimo nereikė
tų dramatizuoti, nes bankai nesvars
to galimybės nedalyvauti internetinio 
balsavimo diegimo procese, tačiau 
esą jie nenorėtų nukentėti, jei toks 
balsavimas būtų nesėkmingas. 

„Kiek man teko bendrauti su in-
ternetinės bankininkystės atstovais, 
bent jau pačių didžiausių bankų, aš 
negirdėjau tokių minčių, kad mes 
planuojam pasitraukimą iš šito pro
ceso galimybės. Kad susirūpinimas 
yra užtikrinti savo reputacijos abso
liutų skaidrumą, tai yra natūralus ir 
suprantamas", — kalbėjo V Grub
liauskas. 

Bankams reiškiant susirūpini
mą, o politikams diskutuojant dėl 
elektorato gausėjimo galimybių, vi
suomenės nuomonės formavimui lė
šos dar neskirtos, nors, kaip teigia, 
VRK pirmininkas Z. Vaigauskas, šiuo 
atveju šviečiamoji veikla yra viena es
minių, jei norima, kad internetinis 
balsavimas taptų realiu dalyku. 

Premjero Gedimino Kirkilo suda
rytos darbo grupės skaičiavimais, in
ternetinio balsavimo viešinimui reik
tų 370,000 litų. 

Tokia suma sukėlė Seimo komi
teto posėdžio dalyvių juoką, nes, 
anot, premjero neatlygintino konsul
tanto Gintauto Babravičiaus, už to
kius pinigus „galima prasukti keletą 
klipų ir išspausdinti porą straipsnių". 

Komiteto nariai preliminariai 
net aptarė galimybę kreiptis į Vyriau
sybę, kad ši, įvertinusi projekto svar
bą, skirtų didesnę sumą viešųjų ryšių 
kampanijai. 

Viso projekto vertė 2007-2008 
metais siekia 2 mln. litų, iš jų 700,000 
litų Vyriausybė skyrė Informacinės 
visuomenės plėtros komitetui dar 
šiais metais. 

Birželį Seimas po pateikimo ben
dru sutarimu pritarė balsavimo in
ternetu rinkimuose ir referendu
muose įstatymų pakeitimo projek
tams, tačiau konkrečias jų nuostatas 
sutarė svarstyti rudenį. 

Estija pernai tapo pirmąja vals
tybe pasaulyje, kurios parlamentas 
buvo renkamas ir balsuojant interne
tu. Per rinkimus internetu balsavo 
apie 3,5 proc. visų dalyvavusiųjų. 

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

Rusijai svarsto, ar palaidoti Lenin 
l 

Lenin mauzoliejus Maskvoje. 

Maskva, spalio 10 d. („Reu-
ters"/BNS) — Rusai turėtų išgabenti 
iš Raudonosios aikštės balzamuotus 
revoliucijos vadovo Vladimir Lenin 
palaikus ir juos palaidoti, kad paga
liau būtų užverstas Rusijos neramios 
praeities puslapis, trečiadienį sakė 
vienas Kremliaus pareigūnas. 

V Lenin vadovavo 1917 metų 
lapkričio bolševikų revoliucijai, kuri 
nulėmė komunistų valdymą ir padėjo 
pamatus 74 metus gyvavusiai Sovie
tų Sąjungai. 

„Mes ką tik palikome revoliuci
jas, audringas politines kovas, šalis 
nori normaliai gyventi, dirbti, būti 
turtinga", — oficialiam dienraščiui 
„Rossiskaja gazeta" sakė Vladimir 
Kožin, vienas aukščiausių Kremliaus 
administratorių, kuris yra atsakin-. 
gas už jo nuosavybę, įskaitant Rau
donąją aikštę. 

Rusijos pirmasis posovietinis va
dovas Boris Jelcin ne kartą kalbėjo 
už tai, kad iš Raudonosios aikštės bū
tų pašalintas Y Lenin mauzoliejus, 
tačiau tai padaryti jam sutrukdė šaly
je jaučiamos stiprios simpatijos ko-

AP nuotr. 

munistams. 
Po chaotiško posovietinio 10-ojo 

dešimtmečio 2000 metais į valdžią 
atėjęs prezidentas Vladimir Putin 
užtikrino Rusijai santykinį stabi
lumą. Už naftą ir gamtines dujas 
gaunami pinigai sustiprino tą stabi
lumą ir paskatino Rusijos naciona
linio pasididžiavimo atgimimą. 

V Lenin 1924 metais mirus, gy
dytojai balzamavo jo kūną, kuris nuo 
to laiko buvo mauzoliejuje Raudono
joje aikštėje. Prie Kremliaus sienų 
nuolat driekiasi Rusijos ir užsienio 
turistų, norinčių pamatyti jo palai
kus, eilės. 

„Žinoma, šio nekropolio buvimas 
miesto centre yra nesąmonė", — sa
kė V Kožin, kuris pridūrė, jog nori 
nacionalinio referendumo, kurio me
tu rusai pareikštų savo nuomonę dėl 
V Lenin palaikų iškėlimo ir palaidoji
mo. 

„Jei 80 proc. žmonių pasakys, 
kad Lenin reikėtų iškelti ir palai
doti, mums reikės imtis veiksmų dėl 
šio sprendimo", — sakė jis. 

Paskelbti A. Hitler gerbėjų laiškai 
Berlynas, spalio 10 d. (Balsas.lt) 

— Vokietijos istorikė Henrik Eberle 
savo knygoje „Laiškai Hitler — žmo
nės rašo savo vadovui" paskelbė dali 
iki šiol niekada nepublikuotų Adolf 
Hitler gerbėjų laiškų, praneša „Ha-
aretz". 

Dešimtis tūkstančių nacių vadui 
rašytų laiškų buvo rasti valdžios ar
chyve Maskvoje. Į čia jie pateko II Pa
saulinio karo pabaigoje rusams paė
mus centrinius A. Hitler rūmus 
Berlyne. 

Korespondencija datuojama nuo 
pat A. Hitler politinės karjeros 1920 
metais pradžios iki paskutiniųjų jo 
gyvenimo dienų 1945-aisiais. 

Keletas ištraukų iš paskelbtų 
laiškų: 

„Brangusis dėde Hitler - į Reicho 
vadą kreipiasi Klaipėdos krašto gy
ventoja, vokietė Annelene K. — mes 
jūsų taip ilgai laukiame. Kada gi at
vyksite į mūsų kraštą? Būtume labai 
laimingi, jeigu vėl galėtume priklau
syti Vokietijai. Visi žydai ir lietuviai 
tuomet turėtų išvykti, ar ne? Žydai 
ima ne tik mūsų duoną, jie taip pat 
žudo krikščionis savo Velykoms." 

„Gerbiamas Reicho kancleri, 
kaip griaustinis iš giedro dangaus 
audra užgriuvo mane. Netekau visų 

savo pirkėjų. Prašau, padarykite taip, 
jog vėl būtų įmanoma gyventi. Jums 
padėkočiau daugybę tūkstančių kar
tų", —1934 balandžio 27 dieną į A. 
Hitler kreipėsi žydų amatininkas 
Heinrich Herz. 

Pagalbos šaukiasi nacių partijos 
narys, sužinojęs, kad jo senelė buvo 
žydė - „Didysis vade, ką aš turėčiau 
daryti? Ar turėčiau apriboti savo 
veiklą? Ar mes ne žmonės? Prašau, 
padėkite man." Iš A. Hitler buvo gau
tas trumpas atsakymas - „Galbūt jūs 
galite būti naudingas vietiniame par
tijos skyriuje." 

Hitler 18 kambarių bunkeryje 
Berlyne nusižudė 1945 metų balan
džio 30 dieną. Šiemet — po daugiau 
kaip 60-ies metų — Berlynas paga
liau atskleidė bunkerio, kuriame pa
skutinėmis Antrojo pasaulinio karo 
dienomis nusišovė Hitler, paslaptį, ir 
netgi ryškiai paženklino tą vietą. 

Nepaisant to, kad turistai vie
tinius mažų parduotuvių savininkus 
užpildavo klausimais apie bunkerio 
buvimo vietą, Berlyne iki šiol buvo 
atsisakoma paskelbti tikslią informa
ciją apie ją, kadangi buvo baimina
masi, jog ji gali tapti neonacių susibū
rimo vieta. 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
2007-ųjų Nobelio chemijos pre

mija trečiadienį paskirta vokiečiui 
Gerhard Erti, kuris pagerbtas už 
cheminių procesų ant kietųjų pavir
šių tyrimus ir kuris kaip tik trečia
dienį šventė savo 71-ąjį gimtadienį. 
Jo darbai itin svarbūs pramonei, pra
dedant trąšomis ir baigiant mažiau 
aplinką teršiančiais automobiliais. G. 
Erti sukūrė metodą, kaip laipsniškai 
susidaryti visą kokios nors ant pa
viršiaus vykstančios cheminės reak
cijos vaizdą. 

FRANKFURTAS 
Milijardierių gretos Vokietijoje 

vis didėja — naujausio tyrimo duo
menimis, šalyje yra 122 milijardie
riai, o turtuolių, kurių turto vertė 
viršija 1 mlrd. eurų kartelę, sąraše 
užtikrintai pirmauja mažų kainų 
prekybos tinklo „Aidi" steigėjai. Vo
kiečių savaitraščiui „Manager-Ma-
gazin" atlikus jau septintąjį metinį 
tyrimą ir apklausius 300 turtingiau
sių vokiečių, nustatyta, kad turtin
giausi, kaip ir anksčiau, yra broliai 
Albrecht, ,,Aldi" steigėjai, kurių tur
tas siekia 17 mlrd. eurų (23,8 mlrd. 
JAV dolerių). Jie gerokai lenkia 
Porsche šeimą, kuri valdo prabangių 
sportinių automobilių gamybos įmo
nę ir didelį „Volkswagen" akcijų pa
ketą. Spėjama, kad šios šeimos turtas 
siekia apie 12,45 mlrd. eurų. 

REIKJAVIKAS 
Yoko Ono antradienį, kai jos ve

lioniui vyrui John Lennon būtų su
ėję 67 metai, atidengdama „šviesos 
bokštą" jam atminti ragino pasaulį 
įsivaizduoti gyvenimą taikoje. Y. Ono 
ir „The Beatles" būgnininkas Ringo 
Starr šaltą vakarą įžiebė į dangų ky
lantį mėlynos šviesos stulpą, o maž
daug 200 susirinkusių žmonių drau
ge dainavo J. Lennon dainą „Imagi
ne". Šviesos skulptūrai pasirinkta 
Islandija dėl jos grožio ir natūralios 
energijos naudojimo. 

PARYŽIUS 
Pirmasis pasaulyje hibridinis 

ATLANTIC 

traukinys šią savaitę atliko pirmąją 
kelionę iš Paryžiaus į Prancūzijos 
Šampanės regioną. Kanados „Bom-
bardier" pagamintas lokomotyvas tu
ri du variklius — elektrinį ir dyzelinį. 
Atstumą nuo Paryžiaus iki Trojė 
miesto Rytų Prancūzijoje traukinys 
įveikė per dvi valandas, vykdamas ne 
didesniu kaip 160 kilometrų per va
landą greičiu. Pasak „Bombardier", 
lokomotyvas gali perjungti variklius 
nesustodamas, be to, traukinio iš-
metalų kiekis yra 20 proc. mažesnis, 
palyginti su įprastu dyzeliniu loko
motyvu. 

VARŠUVA 
Lenkijos vyriausybė padavė į 

teismą Europos Komisiją, kuri už
draudė gaudyti menkes Baltijos jūro
je. Lenkija neturi jokių galimybių 
procesą laimėti, o kova su Briuseliu 
dar labiau pakenks lenkų žvejams — 
rašo dienraštis „Gazeta Wyborcza". 
Liepos mėnesį EK uždraudė lenkų 
žvejams iki metų pabaigos Baltijos 
jūroje gaudyti menkes, kadangi jie 
viršijo žuvų sugavimo šiais metais li
mitą — 10,800 tonų. 

PIETŲ AMERIKA 

LAPLATA 
Argentinoje antradienį kalėti iki 

gyvos galvos nuteistas buvęs policijos 
kapelionas, kuris, kaip nustatė teis
mas, dalyvavo kankinant, grobiant ir 
žudant žmones „purvino karo" metu. 
Katalikų kunigas Christian Von Wer-
nich buvo liūdnai pagarsėjusių Bue
nos Airių provincijos policijos pajėgų 
kapelionas. Jis per apsilankymus 
slaptuose sulaikytųjų centruose ver
tė kankinimų aukas kalbėti. Per va
dinamąjį purviną karą Argentinoje 
dingo be žinios iki 30,000 žmonių. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Vienas vokiečių turistas trečia

dienį buvo nuteistas kalėti mažiau
siai devynis mėnesius už tai, kad 
skrisdamas virš Vakarų Australijos 
pagrasino pasistengti, kad lėktuvas 
,,nukristų". Problemos kilo po to, kai 
B. Kottsieper lėktuvo palydovė 
atsisakė atnešti daugiau viskio, nes 
jis atrodė girtas. Vyras pagrasino ati
daryti lėktuvo duris ir padaryti viską, 
kad lėktuvas nukristų. 

1-800-775-SEND 
www.atianttcexpresscorpxom 

• 

• 

Ocea. 
Kroviniu gabenimas 
latv j i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. • r *v 

~4*~A~L* Alrfrelght 

mam 
^ Autom ooiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

$m*ll Pac* Tmektogu ,̂ 
Smulkiu s jntmiu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvî oįe 
Estijoje. Baltarusijoje bet Ukra,ro,e 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Ttl. 1 708-S99-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Balsas.lt
http://www.atianttcexpresscorpxom
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, FL 

GRAŽUS POBŪVIS AUDRŲ 
PAVĖSYJE 

l DAUGĖLA 

Sekmadieniais 9 vai. ryte Pranciškonų koplyčioje laikomos Mišios, o 2 vai. 
p.p. Lietuvių klube vyksta bendri pietūs, kartais su menine programa. 

Kiekvieną vasarą kažkur pietuo
se Atlanto vandenyne susikuria bjau
rios audros. Jų sūkuriai keliauja van
denynu link mūsų žemyno, pakeliui 
užkabina veik visas salas ir pagaliau 
išlipa Į krantą. Labai dažnai tos 
audros neaplenkia ir Floridos pusia
salio, kuriame dabar jau gyvena daug 
mūsų tautiečių. Tad visi šiais vasaros 
mėnesiais drebame ir laukiame, kad 
kokia nors audra pasirodys ir mūsų 
padangėje. 

Tačiau šią vasarą iki šiol laimin
gai išgyvenome audrų pavojus. Tad 
tame audrų pavėsyje vyko ir paskuti
nis mūsų telkinio subuvimas. Vyko 
lietuviškos pamaldos. S v. Mišias at
našavo kun. Grasso. Savo pamoksle 
jis pasidžiaugė, kad jau 19 metų tar
nauja lietuviams ir yra labai susi
draugavęs su mūsų tautiečiais. Jis šią 
draugystę labai vertina. 

Ir ši kartą vargonais grojo muzi
kas Antanas Skridulis. Jis tik ką yra 
grįžęs iš viešnagės Lietuvoje, atsivežė 
labai gražius prisiminimus, kuriais 
jis vėliau dalijosi su visais svečiais. 
Giedojo mūsų „Sietyno" choras. 

Parapijos salėje visus pasveikino 
Lietuvių klubo pirmininkas Juozas 
Baltrušaitis ir pranešė, kad ši kartą 
susirinkime meninę programą atliks 
mūsų klubo nariai Rima ir Antanas 
Gudaičiai. 

Abudu Gudaičiai yra dideli mu
zikos mylėtojai. Rima nuo pat vaikys
tės groja pianinu, o Antanas taip pat 
nuo vaikystės puikiai valdo man
doliną. Savo namuose jie yra Įrengę 
gražų muzikos kambari. Tad visi 
svečiai, pasivaišinę skaniais užkan
džiais, buvo kviečiami i ši kambari 
„pasivaišinti" puikia šių instrumentų 
muzika. 

Šio koncerto pirmoje dalyje Gu
daičiai pagrojo keturis puikius pasau
linių muzikų kūrinius. Klausytojų 
dėmėsi ypatingai patraukė Zdenko 
Fibich simfoninė poema. 

Antrąją dali Gudaičiai pradėjo 
visiems gerai žinoma ir daug kartų 
girdėta George Bizet „Perlų žvejo" 
muzika, kurią jie ypatingai gražiai 
atliko. Po to jie pagrojo dar du pa

saulinių muzikų kūrinius, o koncertą 
užbaigė gerai žinoma Franz Schubert 
„Ave Maria". 

Išklausius šį koncertą klausyto
jams susidarė vaizdas, kad abudu Gu
daičiai yra pačios prigimties apdova
noti muzikiniais gabumais ir moka 
labai gerai tuos gabumus išnaudoti. 

Visi buyo sužavėti šių Gudaičių 
gabumų ir jų noru šiais sugebėjimais 
taip širdingai dalintis su pobūvio 
svečiais. Klausytojai taip pat liko 
labai dėkingi klubo valdybai, ypač jos 
pirmininkui J. Baltrušaičiui, už tokią 
gražią ir puikią kultūrinę pramogą. 
Visi skirstėsi tikėdami, kad tai nėra 
paskutinė tokia puiki ir atmintina 
kultūrinė pramoga. 

Koncerto pertrauką užpildyti bu
vo pakviesta Angelė Grintalienė. J i 
šią vasarą drauge su savo vyru lan
kėsi Lietuvoje ir parsivežė gana daug 
atmintinų prisiminimų. Jie buvo Vil
niuje, kai ten vyko tautinių šokių 
šventė, o į Kauną nuvyko pasigėrėti 
tautinių dainų švente. 

Tiek viena, tiek kita šventė jiems 
paliko labai gražius prisiminimus, tik 
labai gaila, kad abi šventes šiek tiek 
sutrukdė lietus. Tiek šokių, tiek dai
nų šventėje buvo dalyvių ir iš mūsų 
šalies. 

Pasigėrėję švenčių nuotaikomis 
Grintaliai dar gerokai keliavo po 
Lietuvą. Jie gėrėjosi puikiais laukais 
ir jų derliais bei gražiomis kaimo 
sodybomis. Tik labai gaila, kad ke
liuose per visą dieną ir nakti zuja la
bai daug automobilių. Daugiausia 
juos vairuoja jaunuoliai, tad būna ir 
nemažai Įvairių nelaimių. O be to, 
dar ir plėšikaujama. Ir jų automobilis 
buvo gerokai aplamdytas. 

Kultūrinei šio pobūvio programai 
pasibaigus, visi buvo pakviesti prie 
vaišių stalo. Mūsų valdybos narės, 
kaip visada, paruošė labai puikias 
vaišes. Veikė ir vyno stalas. Tad visi 
skaniai vaišinosi ir dalijosi Įspūdžiais. 
Svečiai nė nepajuto, kad atėjo laikas 
skirstytis. Visi namo ruošėsi pakilios 
nuotaikos ir džiaugėsi, kad vasaros 
audros dar iki šiol nesutrukdė mūsų 
telkinio nei kultūrinio, nei visuome
ninio gyvenimo. 

Saulėlydį palydi būrelis gyventojų. Kartais susirenka didesnis skaičius. 
Tradiciškai moterys ir vyrai sėdasi prie atskirų stalų. Pasidalinama vėl iau
siomis žiniomis ir pasikeičiama perskaitytais laikraščiais. 

Tai Justi laikraštis 
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INDIJA PRIEŠ 2 0 METU 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.8 

Tą rytą mes abu atsikėlėm anksti 
ir išėjom pasivaikščioti po miesto cen
trą, netoli iš akmenų statytos kara
lienės Victoria stiliaus geležinkelio 
stoties, taip mums priminusios buvu
sią britų galybę ir viešpatavimą viso
je Indijoje. Kas mus labiausiai nuste
bino ir net supurtė buvo tai, kad tą 
ankstų rytą gatvėse radome daugybę 
dar miegančių ar jau besikeliančių 
žmonių, kartu su visu savo turtu. Bu
vau girdėjęs, kad taip būna gausiuose 
neturtinguose rajonuose Calcutta 
(dabar — Kolkata) miesto „skruzdė
lyne", bet čia Bombay — turtingas 
pramonės centras! Bet paskui pagal
vojau, o ar aš maždaug 1950 metais 
neidavau Čikagoje į Douglas parką 
praleisti pusės tvankios nakties, lau
kiant šiokio tokio nakties atvėsimo, 
mat vėsinimo savo kambaryje tada 
neturėjau. 

Vėliau autobusu apvažiavome kai 
kurias didžiulio miesto dalis. Paste
bėjęs iš kažkurio pastato kylant ne
mažą kamuolį dūmų, į kuriuos praei
viai nekreipė jokio dėmesio, užklau
siau mūsų gido, tas atsakė taip: „Čia 
yra deginami mirę neturtingieji mies
to gyventojai. Jie neturi pinigų tinka
mai pasilaidoti". Kaip laikai pasikei
tė! Aš pats galėčiau įstengti save tin
kamai palaidoti, bet planuoju suside
ginti arba, kaip Lietuvoje dabar sako
ma, „kremuotis". 

Po pusryčių išplaukėme į netoli 
(7 mylios) esančią Gharapuri salą, 
kurią portugalai buvo pavadinę Ele-
phanta, nes ten stovėjo dramblio sta
tula, kurią anglai vėliau nugriovė. 
Sala labai tirštai apaugusi tamarindų 
ir mango medžiais, po kuriais giliai 
po žeme raizgėsi urvai, pilni senoviš
kų skulptūrų. Deja, dauguma jų ap
daužytos, apnaikintos, nes jos portu
galų buvo kadaise naudojamos kaip 
šaudymo pratimų taikiniai. 

Gal įspūdingiausiai atrodė Hindu 
vyriausio dievo Shiva figūra, vaizduo
janti jį kaip kūrėją ir kartu kaip nai
kintoją. Vienoje sienoje matėsi gražus 
ir iškalbingas uolos raižinys tam pa
čiam dievui Shiva nusileidžiant iš 
dangaus dalyvauti savo vestuvėse su 
jo numylėta deive Parvati. Pritrūko 
laiko, kad galėtume pamatyti portu
galų „nesušaudytas" garsiąsias 2,000 
metų senumo Ajanta ir Ellora skulp
tūras ir paveikslus prie Aurangabad 
miesto, maždaug apie 180 mylių nuo 
Bombay. Tuos seniai užmirštus pože
minius urvus Aurangabad džiunglėse 
prieš maždaug 150 metų atrado vie

nas anglų karininkas, toje apylinkėje 
medžiodamas tigrus. Sakoma, kad 
prasidėjusiuose kasinėjimo darbuose 
buvo naudojami tik plaktukai, kaltai 
ir kapliai arba kirtikliai. Sužinojom, 
kad ten sustosime grįžtant. 

Dar suspėjome užbėgti ir į Mani 
Bhavan namą, kur apsistodavo Gan
dhi (1869—1948), kai jis lankydavosi . 
Bombay. Dabar ten Mahatma Gandhi 
muziejus, kuris davė puikią progą ir 
vėl pagalvoti apie tą didįjį Indijos vyrą. 

Gandhi istorija 

Gimė jis vakarinėje Gujarat pro
vincijoje, augo Mohandas vardu ir tik 
vėliau tapo žinomas kaip Mahatma 
(Kilnioji siela). Baigęs teisės mokslus 
Londone, jis grįžo į Bombay, kur ban
dė verstis advokato praktika. Paskui 
gavo darbo ir išsikėlė į Durban, Pie
tų Afriką, kur gyveno daug indų emi
grantų. Čia jis išbuvo 20 metų, kovo
jo už indų emigrantų teises, anglų 
dažnai buvo kalinamas. 

Po to, kai jį baltieji pietų afrikie
čiai smarkiai sumušė, susipažinęs su 
rusų rašytojo Lev Tolstoy rašiniais ir 
paska t in tas amerikiečio rašytojo 
Henry David Thoreau knygos „Civil 
Disobedience", Gandhi paskelbė gar
sų prieš anglus pasyvaus pasiprieši
nimo (non-violent) sąjūdį, kurį vėliau 
ilgus metus tęsė pačioje Indijoje. Kai 
anglai 1919 m. Indijoje labai suvaržė 
indų politines ir žmogaus teises, in
dai Amritsar mieste, Punjab provin
cijoje, suruošė didžiulę demonstra
ciją, kuri baigėsi žudynėmis, anglų 
gen. Reginald Dyer kariams paleidus 
ugnį į neginkluotą moterų, vyrų ir 
vaikų minią. Žuvo 379 žmonės, tūks
tančiai buvo sužeisti. Anglams nesu
t ikus prisiimti atsakomybės, Gandhi 
paskelbė nekooperavimo politiką. 
Indai atsisakė leisti vaikus į mokyk
las, indai valstybės tarnautojai nėjo į 
darbą, gatvės buvo užblokuotos sė
dinčių indų, kurie nesikėlė net polici
jos žiauriai mušami. 

Gandhi tapo žinomas visame pa
saulyje kaip kovotojas už Indijos 
laisvę. Indai ir toliau boikotavo anglų 
prekes, o Gandhi ragino juos grįžti 
prie senovinio verpimo ratelio, ne
pirkti angliškų vilnų. Jis surengė ir 
garsųjį indų žygį į jūrą, kur jie patys 
gaminosi sau druską, užuot pirkę ją 
iš anglų. Toks ir panašus ekonominio 
pobūdžio pasipriešinimas išaugo į po
litinę indų kovą už krašto nepriklau
somybę. Bus daugiau 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
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KAIP NE|KLlOTI 
PADAUGINUSIAM LIETUVIUI 

Prasideda pokylių sezonas, ir 
vairuotojams bus lengva įkaušti. Illi
nois ir daugelis kitų valstijų tole
ruoja lietuvius, kurių kraujyje plau
kioja 0.08 promilės alkoholio. Pri
klausomai nuo Jūsų figūros, šios nor
mos neviršysite išgėrę 2-3 buteliu
kus alaus ar porą kokteilių per trum
poką pokylio laiką. Tačiau ką daryti, 
jei neatsispyrėte draugų raginimui 
gerti iki dugno, bet vis tiek norite 
grįžti namo nepagautas policijos? 

Pirma, jei kas nors sukasi ar ban
guoja, o taip neturėtų būti — kvieski
te taksi. Jei žemė po kojomis nejuda, 
vairuodami laikykitės absoliučiai vi
sų eismo taisyklių. Net nekalbu apie 
greičio viršijimą, raudonus šviesoforo 
signalus ar stop ženklus sankryžose. 
Patyręs policininkas greit įtars ne
blaivų vairuotoją, bet įstatymas leis 
šiam policininkui sustabdyti tokį vai
ruotoją tik pažeidus eismo taisykles. 

Sakykime, vairuojate iš vieno 
vakarėlio Jaunimo centre į kitą — 
Pasaulio Lietuvių centre, ir visą kelią 
jus seka sužvėrėjusi policininkė, kuri 
žino, jog turite būti prisivaišinęs. Bet 

persirikiuodamas iš juostos į juostą 
jūs rodote kiekvieną posūkio signalą, 
judate pastoviu greičiu, nevingiuo
jate, neužvažiuojate ant kelio juostas 
žyminčios linijos daugiau nei du kar
tus, laikotės saugaus atstumo nuo 
priešais esančių automobilių, draus
mingai sustojate praleisti greitosios 
pagalbos automobilių, nemėtote pro 
langus tuščių alaus skardinių ir jūs 
sėkmingai pasiekiate antrąjį vakarė
lį, o policininkė lieka savo Crown Vic
toria draskyti apmušalų. 

Antra, neprisipažinkite net ir 
gražiausiai besišypsančiai policinin
kei. Važiuojate iš vakarėlio į vakarėlį, 
vėdinate kvapą atidaręs langus. Prie 
raudono šviesoforo šalia sustoja 
Crown Victoria, gražuolė nuleidžia 
stiklą ir taria: „Matau, esate išgė
ręs?" Jūsų atsakas visada vienas — 
žiūrint tiesiai į priekį, kvailai šypso
tis. Jokių „Na ir ką?", „Tik truputį", 
„Vakar su draugais". Lietuviai laimi 
tylėdami! Jei laikysitės eismo taisyk
lių ir neprisipažinsite, greičiausia iš
vengsite teismo, o jei net ir neišveng
site — teisme bus žymiai maloniau. 

Mumbai didmiestyje yra ir tokių susisiekimo priemonių. 

I?.M:MIWHII 
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Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
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M „IR DAR VALANDĖLE..." } SKAITYTOJĄ PRABILO IR ANGLŲ KALBA 
AURELHA TAMOŠIŪNAITĖ 

Konstanc i ja Bražėnienė: 
Just One Moment More... IThe 
Story of One Woman's Return 
from Siberian Exile. Translated by 
Laima Sruoginis. East European 
Monographs, Boulder CO, Distribu-
ted by Columbia University Press, 
New York, 2007. 

2004 metais pasirodė Nijolės 
Bražėnaitės-Paronetto sudaryta kny
ga „ir dar valandėlė...",_kurioje pa
teikti sudarytojos motinos Konstan
cijos Bražėnienės ir brolio Mindaugo 
Bražėno (deja, anksti mirusio) laiškai 
iš Lietuvos, Rytų Vokietijos ir Sibiro 
1944-1966 metais. Apie knygą jau 
buvo rašyta ir „Draugo" puslapiuo
se. Šiais metais (2007 m.) pasirodė 
šios knygos vertimas i anglų kalbą -
tad* knyga pasiekiama jau ne tik lie
tuviui, bet ir anglakalbiui skaitytojui. 

Nijolė Bražėnaitė-Paronetto - žy
maus Lietuvos partizano Juozo Luk
šos-Daumanto našlė - nematė savo 
motinos 22 metus. Laiškai atsklei
džia ne tik jos šeimos asmeninę tra
gediją, bet ir visą šalį ištikusias ne
gandas. Kaip teigiama knygos įvade, 
knygos pavadinimas neatsitiktinis. 
„Ir dar valandėlė"- tai paskutiniai 
mamos žodžiai, rašyti laiške prieš pat 
išskrendant i Ameriką, „reiškiantys, 
kad jau tikrai netrukus mus pama
tys", teigia Algimantas, Vida ir Ni
jolė, Konstancijos Bražėnienės vaikai. 

Knygoje pateikiami laiškai - au
tentiška informacija. Kita vertus, 
knyga skaitytina ir kaip istorinis ro
manas. Galbūt dėl to angliškasis kny
gos pavadinimas ir skamba kitaip: 
„Just One Moment More...: The 

Story of One Woman's Return from 
Siberian Exile." (liet. „ir dar valan
dėlė...: Konstancijos Bražėnienės ir 
Mindaugo Bražėno laiškai iš Lie
tuvos, Rytų Vokietijos ir Sibiro 
1944-1966"). Sudedami kiek kiti ak
centai, turbūt taikantis prie skai
tytojo: lietuviškojo pavadinimo paan
traštė pabrėžia autentiškumą („laiš
kai"), o angliškojo - „romaniškumą" 
- papasakota vienos moters istorija 
(,,the story"). 

Gyvenimas Konstancijos Bražė
nienės nelepino, anksti mirė vyras, 
moteris liko su keturiais mažais vai
kais. Tačiau, pasak dukters Nijolės, 
„mama mus augino su visu savo 
motinišku atsidavimu, ypatingą dė
mesį kreipdama į visapusišką mūsų 
auklėjimą ir mokslą." Iš tiesų viena
me iš laiškų, rašytų 1944 m. vasario 
25 d., Konstancija dukroms rašo: 
„Jūs neturite pakenkti mokslui, nors 
ir namai sugriūtų ar aš palūžčiau. 
Mokslą turite tęsti ir baigti Vokieti
joje, nes čia jau bus turbūt nebeį
manoma. Turit naudotis mokslu, kol 
tik yra galimybė." Konstancija -
nepaprastai geros širdies moteris, 
nacių okupacijos metais iš geto išgel
bėjusi du žydų vaikus. Už tai 1985 
metais jai po mirties buvo suteiktas 
Pasaulio Tautų Teisuolio Atminimo 
medalis ir Garbės raštas. Vėliau LR 
Prezidentas Valdas Adamkus Kon
stanciją Bražėnienę ir Mindaugą Bra
žėną apdovanojo Žūvančiųjų Gelbė
jimo Kryžiumi. 

Iš pačių ankstyviausių laiškų 
atsiskleidžia, jog svarbiausi Konstan
cijai Bražėnienei buvo kiti, ne ji. 
Kiekviename laiške jaučiamas rū
pestis kitais, noras padėti kitiems, 
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JUST ONE MOMENT MORE 
THE STORY OF ONE VVOMAN'S RETURN FROM SIBERIAN EXILE 
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Konstancija Bražėnienė 
L 

RysųVb^l'jos ir SMPO 

Lietuviškasis knygos „ i r dar va
landėlė..." leidimas. 

noras apsaugoti. 
Kuo knyga gali būti įdomi 

anglakalbiui skaitytojui? Visų pirma 
- tai ne tik Konstancijos Bražėnienės, 
bet ir Lietuvos istorija. Laiškai pui
kiai atspindi karo laikotarpį, auten
tiškai vaizduojami vykę matyti įvy
kiai, tremtis į Sibirą, gyvenimas ten, 
grįžimas. Knygos gale pateikiama ne
mažai dokumentų, liudijančių sunkų 
Konstancijos Bražėnienės kelią į 
Ameriką, siekiant vėl pasimatyti su 
savo vaikais. Anglakalbiui skaitytojui 
- ši knyga gali būti raktas į Lietuvos 
istoriją, šalies patirtas kančias per 
sovietinę okupaciją, sovietinės siste
mos absurdiškumą. Kita vertus, tai 
išsklaidytų, išblaškytų likimų, tautos 
vienybės išardymo pavyzdys. 

Į anglų kalbą knygą išvertė Lai
ma Sruoginis, taip pat parašiusi 
trumpą XX amžiaus Lietuvos istori
jos apžvalgą bei pratarmę angliška
jam leidimui „Silent Genocide". Isto
rinėje apžvalgoje Sruoginis pateikia 

skaitytojui pagrindinius XX amžiaus 
Lietuvos istorijos faktus: minimas 
Nepriklausomybės a tgavimas 1918 
metais, Molotov-Ribbentrop paktas 
1939 metais, pirmoji sovietų okupaci
ja 1940 metais, pirmieji vežimai į 
Sibirą, nacių okupacija 1941-1944 
metais, kuomet buvo nužudyta apie 
200,000 žydų ir taip išnaikinta beveik 
visa žydų bendruomenė Lietuvoje, 
bei antroji sovietų okupacija, trukusi 
nuo 1944 iki 1990 metų. 

Trumpoje įžangoje „A Silent 
Genocide" Laima Sruoginis pateikia 
lietuviškojo genocido istoriją. Siame 
kontekste vertėja pris tato ir Kon
stanciją Bražėnienę, pateikdama am
žininkų atsiminimus apie šią moterį. 

Laima Sruoginis pabrėžia vieną 
svarbų laiškų aspektą - jie buvo 
rašyti griežtos cenzūros laikais: 
ankstyvieji laiškai - nacių okupacijos 
metais, vėlesni - sovietų. Tačiau Kon
stancija sugebėjo ka r tu ir išvengti 
cenzūros, ir parašyti vaikams apie 
„naująją Sovietinę Lietuvą", kurioje 
tikėjimas Dievą - nusikaltimas, už 
kurį baudžiama, kurioje jauni žmo
nės nuo mažų dienų nuodijami ko
munistine ideologija, kurioje nuolat 
skleidžiama sovietinė propaganda, 
kurioje auga karta , nepažįstanti se
nųjų vertybių. 

Belieka pasidžiaugti, kad vis dau
giau lietuviškų knygų prabyla į 
skaitytojus anglų kalba. Džiugu ir 
tai, kad angliškajame vertime patei
kiamas istorinis Įvykių kontekstas, 
kuris nežinančiam Lietuvos istorijos, 
labai reikalingas ir svarbus, norint 
geriau suprasti ir interpretuoti Kons
tancijos Bražėnienės bei Mindaugo 
Bražėno laiškus. Taip jie perskaitomi 
visai kitoje šviesoje, suvokiant kuo 
šios šeimos istorija yra ypatinga, ir 
kuo ji panaši į kitų, to paties likimo 
ištiktų žmonių. 

GERADARIS, APIE KURĮ 
REIKĖTŲ ŽINOTI 

Angliškojo knygos vertimo virbelyje Konstancijos Bražėnienės šeima. 

RITONE RUDA1TIENE 

APPLE (Amerikos pedagogai 
Lietuvos švietimui) 2007 m. vasaros 
kursų religinio auklėjimo sraute 
dėstė Phillip Gorrasi. vienos New 
York katalikiškos mokyklos direkto
rius. Keletą kartų su šiuo kilnios dva
sios žmogumi teko bendrauti vasaros 
kursuose Vilniuje ir Panevėžyje. Nors 
jis nėra lietuvių kilmės, bet labai 
pamilo Lietuvą ir dažnai, kurioje 
nors New York prekiavietėje atradęs 
lietuvišką atviruką, padaro malonią 
staigmeną atsiųsdamas lietuvišką 
šventinį sveikinimą. 

Prieš keletą dienų APPLE 
draugijos narė Ilona Laučienė per
siuntė Phillip Gorrsi laiškutį, kuriuo 
norėčiau, iš savo pusės, pasidalinti su 
mielais „Draugo" skaitytojais ir 
APPLE rėmėjais. Phillip rašo: 

„Šių metų pirmame mūsų rajono 
katalikiškų mokyklų direktorių 
susirinkime pasidalinau įspūdžiais 
apie APPLE kursus ir paminėjau 
įvairius medžiagos stygius, su kuriais 
tenka susidurti Lietuvoje religiją dės
tantiems mokytojams. Pasiteiravau, 
ar atsirastų tokių mokyklų, kurios 
sutiktų 'adoptuoti' ir aprūpinti šiuos 
mokytojus jiems reikalinga religine 

medžiaga. 
Tokia partnerystės mintis patiko 

mūsų naujai vyriausiajai rajono 
direktorei seseriai Marie Pappas ir ji 
visu 100 proc. šiai minčiai pri tarė. 
Sužinojus, kad dar t rūks ta keleto 
mokyklų, kurios norėtų prisidėti ir 
padėti, pasiūlė kreiptis į katalikiškų 
mokyklų direktorius visoje New York 
arkivyskupijoje. Esu be galo laimin
gas, kad vos praėjus keletai savaičių, 
sulaukiau labai gausių atsiliepimų. 
Jau išsiunčiau susidomėjusioms mo
kykloms Lietuvos mokytojų adresus. 
Taigi, dabar daug religijos mokytojų 
Lietuvoje turės net po du 'angelus' -
dvi mokyklas, kurios ateis į pagalbą 
su gausia ir įvairia religiniam ugdy
mui reikalinga medžiaga. Labai 
džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių 
suprato reikalo svarbumą ir ištiesė 
pagalbos ranką. Esu tikras, kad pir
mosios siuntos bus išsiųstos į Lietuvą 
dar prieš Kalėdų šventes." 

Tai tik vienas atvejis iš daugelio 
neaprašytų gerų darbų ir dovanų, 
kuriomis per 17 veiklos metų APPLE 
apdovanojo Lietuvos mokytojus ir 
mokinius. APPLE organizacijos 
adresas: APPLE, PO Box 179017, 
San Diego, CA 92177. 
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Gražus stalas - džiaugsmas akims 
ir skrandžiui 

Jei stropiai rūpinatės drabužių 
atnaujinimu kiekvieną sezoną, turė
tumėte taip pat atidžiai domėtis ir 
stalo papuošimu. Juk daug maloniau 
sukviesti šeimą ar svečius prie gra
žaus ir stilingo stalo. Tad šiemet 
pasiruoškite juodas staltieses, perlus 
ir elegantiškas žvakides arba tiesiog 
pasikliaukite savo lakia vaizduote. 

„Dar nuo praėjusių Kalėdų 
madinga puošti stalą juodos ir baltos 
spalvų kontrastu. Juoda staltiesė ir 
baltos lėkštės bei žvakidės. Balta 
staltiesė - juodi perlai ir juodos 
žvakės. Bet labai svarbu stalo neper
krauti įvairias papuošimais - šiemet 
stalo ir aplinkos puošimo madoje 
vyrauja minimalizmas. Beje, taip pat 
grįžta krištolinių indų mada", -
Alfa.lt pasakojo pobūvių rengėja ir 
stalo puošimo specialistė Snaigė 
Kontrimienė. 

Anot stalo puošimo specialistės 
nereikėtų bijoti juodos spalvos, bet ir 
nereikia persistengti. Užtektų vien 
juodos staltiesės, juodų perlų ar 
juodų žvakių, kurios, beje, pagal senų 
laikų reikšmes sudegina namuose 
tvyrantį blogį. 

Madingas ne tik minimalizmas, 
bet ir patogumas. Todėl metas 
pamiršti įmantrius servetėlių lanks
tymo būdus. Pasak Kontrimienės, 
servetėlė turėtų būti sulankstyta 
nesudėtingai, kad būtų galima leng
vai ją išardyti. Be to, taip higieniš-
kiau. 

Tačiau paprastumas dar ne
reiškia, kad bus nepuošnu. Servetėlę 
galima perrišti kaspinėlių ar plaušo 
gabalėliu. Taip pat ypatingoms šven
tėms į servetėlę galima suvynioti 
nedidelę, simbolinę dovanėlę. Anot 
pobūvių rengėjos, tai labai populiaru 
Japonijoje. 

Besiruošiantiems atnaujinti 
indaują patariama rinktis dideles 
lėkštes. Net ruošiant švedišką stalą 
reikėtų vengti mažų lėkštučių, mat 
didesnės daug patogesnės. Taip pat 

nebūtina itin kruopščiai tarpusavyje 
derinti indų. 

„Lengva eklektika leidžiama, bet 
ne visada. Indai negali būti visiškai 
skirtingi, jie turi žaisti tarpusavyje. 
Skoningai atrodytų senoviniai indai, 
paveldėti iš močiučių ar prosenelių. 
Jie tarpusavyje derėtų, bet netiktų 
derinti naujų ir senų. Visuomet gali
ma pabandyti, bet taip pat reiktų kri
tiškai įvertinti, ar tai išties gražiai 
atrodo", - aiškino Kontrimienė. 

Puošiant pagal visas etiketo tai
sykles reikėtų palikti centrinę stalo 
liniją, o kiekvienam asmeniui po 
31-32 in vietos prie stalo, 14-15 in 
ant stalo į priekį. Likusios laisvos 
vietos ant stalo - maistui. Tačiau, 
anot puošimo specialistės, geriausia 
ant stalo padėti tik šaltų užkandžių. 
Sriubą, karštą patiekalą ir desertą 
reikėtų atnešti kiekvienam atskirai. 
Taip galima išvengti maistu nu
krauto stalo ir persivalgymo. 

„Jei tai gimtadienis ar k i ta 
šeimos ir draugų šventė, galima nesi
laikyti griežto stalo serviravimo eti
keto. Juk pasitelkus vaizduotę ir 
išradingumą galima iš paprastų da
lykų sukurti įspūdingą atmosferą ir 

v 

visus nustebinti. Štai vieną savo gim
tadienį surengiau miegamajame. Lo
vą panaudojau vietoj stalo - paden
giau nukritusiais medžių lapais, o 
maistą sudėliojau taip pat į didelius 
gėlių parduotuvėje pirktus lapus. 
Draugai tą vakarėlį geruoju prisime
na iki šiol", - pasakojo S. Kontri
mienė. 

Vasarą stalui papuošti puikiai 
tiks laukinių gėlių puokštė, rudenį -
žavingi kaštonai, žiemą namiškius 
sušildys žvakė, o pavasarį akį gali 
džiuginti pamerkti „katinėliai". Taip 
pat stalui papuošti užtenka vien 
spalvingos staltiesės ir žaismingų 
servetėlių ar įdomių indų. 

Darija Petraitytė 
Alfa.lt 

A t A 
ALEKSAS ZIGMANTAS 

Mirė 2007 m. spalio 9 d. 
Daug metų visiems gerai žinomas Miami, FL, Amerikos lietuvių 

klubo virėjas. 
Linksmo būdo, visų mėgiamas, gyvenimu nes iskundė . Saky

davo: „Kaip Dievas duos, taip ir bus." 
Nuliūdę liko sūnūs Jonas ir Andrius su šeimomis bei giminės 

Lietuvoje. 

D r a u g a i 

A t A 
VLADEI PARGAUSKIENEI 

mirus, jos artimiesiems ir jos vyrui, mūsų mielam» 
Ateitininkų namų rėmėjui bei ilgamečiui valdybos na
riui ALFONSUI PARGAUSKUI, sunkioje atsiskyrimo 
valandoje mūsų nuoširdi užuojauta. 

Ateitininkų namų valdyba 
v 

Sv. Mišios už a.a. Vladę bus aukojamos 2007 m. 
lapkričio 11 d. 9 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL. 

PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui, seneliui ir brol iui 

A t A 
VYTAUTUI RĖKLAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką kun . An tanu i Saulaičiui už 
aukotas šv. Mišias, visiems d r a u g a m s ir p a ž į s t a m i e m s , atsi
lankiusiems atsisveikinime. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame už gėles, aukas , užprašy tas šv. 
Mišias, išreikštas užuojautas žodžiu, r a š tu ir spaudoje. 

Kiekvienas nuoširdus žodis yra r aminan t i paguoda mūsų visai 
šeimai. 

Ž m o n a R i m a ir š e i m a 

pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

:M* I 

& & * > 
^ 

«> S 02£š^e2?^G. - -i 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJ* IJt APYUNKfcS* 

•„Margutis II" praneša, kad dėl 
paskelbtos žinios apie Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje rengiamą 
sakralinės muzikos koncertą „Mar
gučio II" organizuojama literatūrinė 
popietė su rašytoja punskiete Birute 
Jonuškaite priversta persikelti iš 
PLC Lietuvių dailės muziejaus j 
Čiurlionio galeriją Jaunimo centre. 
Popietė rengiama lapkričio 4 d., sek
madienį, 2 vai. p. p. Maloniai kviečia
mi literatūros mylėtojai ir kultū
rininkai sudalyvauti literatūrinėje 
popietėje. 

•Kvieč iame Jus į PLC metinį 
renginį „Vakaras Venecijoje'-', kuris 
įvyks spalio 13 d., šeštadienį, 6 vai.v. 
Gros populiarus brolių Svabų orkest
ras. Bilietus galite užsisakyti tel. 630-
655-2485 (Regina Griškelienė). Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 

• S v č . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų putnamiečių me
tinė vakarienė vyks spalio 14 d., sek
madienį, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• S p a l i o 17 d., trečiadienį, nuo 
10:30 vai. r. iki 11:30 vai. p. p. Bočių 
menėje, PLC, Lemont organizuojami 
skiepai - Flue Shot. 2 vai. p. p. bus 
rodomas filmas „Mielagėnai". Kvie
čia Socialinių reikalų skyrius Lemont. 

• S p a l i o 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia į „Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylio salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills. Vietas prie sta
lų užsisakyti galite tel. 708-599-5727 
(Irena Gelažienė) arba 708-499-4845 
(Aldona Rukuižienė). Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

• B A L F ' o L e m o n t 28 skyrius 
spalio mėnesi ir vėl rinks aukas 
vargstančių žmonių šalpai Lietuvoje 
ir kitur. Jau išsiuntinėti laiškai, o 
sekmadieniais nuo spalio 7 dienos 
aukos jau priimamos Pal. Jurgio 

Matulaičio misijos bažnyčios prie
angyje po 9 vai. ir 11 vai. S v. Mišių. 

iŠ ARTI m TOLI ... 

• B e v e r l y Shores Lietuvių k lu 
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. (www. 
bluechipcasino.com). Vaišės, muzika, 
šokiai! „Cigar" grupės nariai - dai
nininkas V Gražulis ir A. Pilibaitis 
linksmins ir ves muzikinę programą. 
Renginio pelnas skiriamas moks
leivių ir studentų paramai. Auka - 60 
dol. asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gausiai dalyvauti! 

• U n i o n P ier Lie tuvių k l u b o 
metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio 27 d., 6:30 v. v. (Michi
gan laiku). Po susirinkimo vyks „Ok-
toberfest" - bus muzika, užkandžiai, 
baras. Kviečiame visus draugijos na
rius ir draugus gausiai dalyvauti. Dėl 
smulkesnės informacijos prašome 
skambinti tel.: 269-469-3298. 

• L F 45-ečiui skirti Livetos ir 
Petro Kazlauskų koncertai vyks: 
spal io 13 d. 6:30 v. v. West Palm 
Beach, FL - Lietuvos garbės kon
sulate; spal io 21 d., 3 v. v. Atlanta, 
GA - Red Top Mountain State Park 
& Lodge; spal io 27 d., 6 v. v. Mas-
peth, NY - Viešpaties atsimainymo 
parapijos salėje; lapkrič io 4 d., 
12:30 v. p. p. Rochester, NY - Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia Lie
tuvių fondas. Maloniai kviečiame 
apsilankyti. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

..Prop" teatre Čikagoje aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, apsupta 
sirgalių po jos nepaprastai gerai at l ikto monospektaklio apie 
Uršulės Babickaitės-Graičiūnienės gyvenimą. Iš kairės: Ind rė 
Tijūnėlienė, Regina Griškelienė, Aušrelė Sakalaitė, Audrė Budry tė -
Nakienė, Danguolė Bielskienė, Gailė Černiauskaitė. 

Donato Tijūnėlio nuotr. 

Lietuvybė juk 
l* aktuali ne tik 
JJ dideliems, bet 

ir mažiems! 

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

Jeigu nori te tapt i vienu šios knygelės 
dailininku, piešinukus kviečiame siųsti 
iki 2007 m. lapkričio 24 d. 

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

admin@li thfund.org www.l i thuanianfoundat ion.org 

Dainininkės 
JURGOS ŠEDUIKYTES 

pirmasis debiutas Amerikoje įvyks 
Čikagoje spalio 26 d., 8 va i . v. 

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636. 

Bilietus į koncertą galima Įsigyti iš 
anksto krautuvėlėje „Lietuvėlė" ir 

PLC, Lemont. 
Kiti Jurgos Šeduikytės koncertai 
vyks: 

spal io 27 d., 7 vai. v. - Cle-
veland, JAV (Lietuvių namuose, 877 
E 185th St Cleveland, OH 44119); 

spal io 28 d.. 1 vai. p. p. - Det-
roit, JAV (Dievo Apvaizdos bažny
čios salėje, 25335 W. 9 Mile Road. 
Southfield, MI 48033); 

lapkričio 2 d., 8:30 vai. v. -
New York, JAV (The Community 
House, 15 Borage Place, Forest 
Hills, New York); 

l apkr ič io 3 d„ 7 vai. v. -
Baltimore, JAV (Lietuvių namuose, 
851-853 Hollins Street, Baltimore, 
MD 21201); 

lapkričio 8 d. 8 vai. v. - Wa-
shington (McGinty's Public House, 
911 Eilsworth Dr., Silver Spring, MD 
20910); 

lapkričio 9 d., 7:30 vai. v. ~ 
Boston, JAV (Lietuvių Piliečių 
klube, 368 W. Broadway Street, So. 
Boston, MA 02127); 

lapkričio 10 d., 7 vai. v. - Pbi-
ladelpbia, JAV (Lietuvių namuose, 
2715 East Allegheny Avenue, Phi-
ladelphia, PA 19134); 

Konce r tų t u r ą r eng ia 
JAV LB Kraš to va idyba ir 

J a u n i m o sąjunga 

Kviečiame į kasmetinę 
madų parodą 

RUDENS SIMFONIJA -2007, 
kuri [vyks 

lapkričio 11 dieną, 
sekmadienį, 1230 p. p. 

Pasaulio lietuvių centro 
Jaunimo rūmuose, 

14911 127th Street , 
Lemont, IL 60439 

Turėsite progą pamatyt i 
i r Įsigyti dizainerių 

Renatos Liutkienės i r 
Giedrės Jurevičienės 

rūbų kolekcijas. 

Šis renginys skirtas 
Pasaulio lietuvių centru i 

paremti . 

Pietų i r bi l ieto kaina 30 dol. 

Dėl bilietų rezervaci jos 
iki lapkričio 5 d . skambinti 
Žibutei te l . (630)257-0153 

arba 
Dainai te l . (630)852-3204 

Gražina Damijonaitis iš Willowbrook. IL parėmė laikraščio leidy
bą 50 dol. auka. Nuoširdžiai Jums dėkojame. 

Stasė Viščiuvienė, nuolatinė „Draugo" bendradarbė, mums rašo: 
,,Aš skaitau 'Draugą' jau 56-eri metai, bet dėl susidariusios nelauktos 
situacijos turėjau su juo išsiskirti." Tačiau, kaip teigia ištikima skaitytoja, 
vaikai nutarė padovanoti mamai dovaną ir visi sudėję pinigus užprenu
meravo „Draugą" Stasei Viščiuvienei dar vieneriems metams. Kaip rašo 
skaitytoja, „kaip žuvis negali gyventi be vandens, taip aš — be 'Draugo'". 

http://bluechipcasino.com
mailto:admin@lithfund.org
http://www.lithuanianfoundation.org

