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Referendumas organizuojamas 
iš anksto žinant, kad neįvyks 

Konstitucinės teisės specialistas P Ragauskas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) — 
Lietuvos konstitucinės teisės specia
listas Petras Ragauskas tvirtina, kad 
referendumas dėl dvigubos pilietybės 
iš anksto pasmerktas žlugti: žmonės 
yra trikdomi per plačios formuluotės, 
o patį dvigubos pilietybės klausimą 
siekiama apskritai numalšinti. 

Atvejai, kai Lietuvos pilietybė 
teikiama kitos valstybės piliečiams, 
anot jo, vis dėlto turėtų likti išimti
niais. Tačiau Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkės Reginos Na-
rušienės ir konstitucinės teisės spe
cialisto Egidijaus Šileikio siūlymą 

Konstituciją papildyti sakiniu, jog 
„nieks negali atimti prigimtinės tei
sės į pilietybę", P Ragauskas laiko 
tinkamu. Pokalbyje P Ragauskas ti
kino, kad išeiviui iš Lietuvos piliety
bė gali tapti akstinu po keliolikos me
tų grįžti namo. 

— Konstitucinis Teisinas yra 
pateikęs Konstitucijos aiškini
mą, kuriame tvirtinama, j o g dvi
guba pi l ie tybė pr ieš tarauja 
Konstitucijai. Kodėl? Kaip tai 
aiškinama? 

— Čia prieš metus buvo. Todėl 
kad teismas manė, jog valstybės in

teresams kenkia. Nors pats termino 
aiškinimas daugeliui žmonių atrodė, 
kad yra silpnai pagrįstas. Kadangi 
atskiri atvejai tapo išimtiniais atve
jais. Nors, jei aš gerai pamenu, pa
grindiniame įstatyme, kuris veikė po 
nepriklausomybės atkūrimo, tas dvi
gubos pilietybės terminas buvo išim
tinis atvejis. 

— Lietuva yra v iena pirmau
jančių ES šalių pagal emigrantų 
skaičių. Kaip dviguba pi l ietybė 
gali paveikti šiuos procesus? 

— Čia svarbu, apie ką mes kal
bame — apie išvykimą ar apie santy
kio nutraukimą. Tai tikrai paveiktų 
santykių nutraukimą. Man kyla abe
jonių, jog žmogus vien todėl, kad kil
tų pavojus prarasti pilietybę, atsi
sakytų išvykti iš Lietuvos. Tačiau tai, 
kad jis turi Lietuvos pilietybę, gali 
tapti akstinu po keliolikos metų grįž
ti į Lietuvą. Na, jeigu jis jos nebetu
rės, tai ir nebegrįš. 

— Jūsų supratimu, kaip dvi
gubą pil ietybę reikia reglamen
tuoti — įstatymiškai ar kitaip? 

— Po to, kas padaryta Konsti
tuciniame Teisme, įstatymiškai įtvir
tinti, be abejo, reikia. Nes įsigaliojus 
Konstitucinio Teismo nutarimui tos 
dabartinio įstatymo nuostatos jau 
nebegalioja. Ir tos išimtys nebegali 
būti taikomos. Tik kyla klausimas, 
ar reikia keisti Konstituciją. 

— J ū s prieš Konstitucijos pa
taisas? 

— Bent jau prieš tokį taisymą, 
koks yra siūlomas. Turint omenyje 
tą tekstą, koks yra siūlomas. 

Nukelta į 6 psl . 

V -Siame 
numeryje: 

• Skautybės ke l ias (p. 2) 
•Žemės sklypų konsol idavimas 
— žemės tvarkymo pradžia (p. 
3) 
•Literatūros premijų pop ie tė 
Čiurlionio galerijoje (p. 4) 
•V Underys: Mūsų t ikslas — 
padėti grįžti s u viltimi (p. 5) 
•Laiškai, nuomonės, komen
tarai (p. 5, 8) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•V Bazio mirt ies sukakties 
paminėjimas (p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (12) (p. 
9) 
•Pasaul io kybartiečių 
draugija jau gyvuoja (p. 10) 

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

V. Adamkus: Lietuva norėtų 
išlaikyti atominę elektrinę 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus įsitiki
nęs, kad Lietuvai pavyktu įtikinti ES 
pratęsti Ignalinos atominės elek
trinės veikimą, tačiau pažymi, kad 
elektros energijos bado bet kuriuo 
atveju nebus. 

,,Visų pirma reikia įvertinti 
esamą padėtį, būsimą padėti ir tada 
argumentų kalba eiti, kalbėtis, de
rėtis — aš manau, kad čia yra racio
nalu ir būtina. Aš manau, kad galima 
įtikinti. Kadangi ten yra daug pro
tingų žmonių ir matydami labai rea
lią situaciją, kadangi esame ES na
riais, ir tuo pačiu ES irgi yra svarbu 
nesugriauti vienos iš savo narių viso 
ekonominio gyvenimo. Manau, kad 
pastatyti (naujos AE) iki 2009 mums 
tikrai nepavyks, reikia tikėtis, kad 
turėtume iki 2012 pasistatyti", — 
sakė V Adamkus. 

Prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė paaiškino, kad Lietuva 
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Ignalinos atominė elektrinė. 

neatsisako vykdyti įsipareigojimo 
uždaryti IAE sutartu laiku. Tačiau, 
Lietuva neturėtų praleisti progos iš
sakyti susirūpinimą dėl savo energe
tinio saugumo ir galimo poveikio 
ekonomikai. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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Kadenciją baigiantis prezidentas 
George W. Bush. 

JAV svarsto 
Bush ir Clinton 
dinastijų 
valdymo 
perspektyvas 

Washington, DC, spalio 16 d. 
(AFP/BNS) — Beveik 30 metų trun
kančio nepe r t r auk iamo Bush a r 
Clinton valdymo Baltuosiuose rū
muose perspektyva Jungtinėse Vals
tijose kursto debatus apie dinastijų 
įtaką pinigus godžiai ryjančioje šios 
šalies politikoje. 

Hillary Clinton pergalė per kitų 
metų prezidento r inkimus reikštų ne 
tik pirmosios JAV istorijoje moters 
išrinkimą į prezidento postą, bet ir 
kitus at i t ikmens neturinčius daly
kus. Pavyzdžiui, ta i , kad daugiau 
kaip 100 mln. — trečdalis — ameri
kiečių niekada Nuke l ta į 7 psl . 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

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

Vydūno fondo tarybos (VFT) įgaliotinis 
Lietuvoje, lankėsi VF valdyboje 

Edmundas Kulikauskas, VFT įgaliotinis Lietuvoje, lankėsi š.m. rugsėjo 23 
d. valdybos posėdyje, LP centre. Jis pasidalino žiniomis apie skautų ir Vydūno 
fondo veiklą Lietuvoje. Buvo pasitarta VF stipendijoms gauti Lietuvoje ruo
šiamos anketos kausimais bei VF stipendijų planais. Buvo apkalbėti ir vyks
tantieji VF kalėdinių atvirukų paruošiamieji darbai. VF informacija 

Sveikinimas 
Š. m. birželio mėnesio pabaigoje ir liepos mėnesį, „Skautybės kelias" iš

spausdino straipsnį, parašytą Danguolės Kviklytės-Karkalienės, apie iš
gyvenimus Sibire ir kaip ten buvo išlaikytas skautavimas. „Skautybės ke
lio" redakcijai buvo atsiųstas sveikinimas iš sesės Danguolės. Dėkojame Jai 
už gražų aprašymą ir supažindinimą su lietuvių skautavimu Sibire. 

Siunčiu Jums ir Jūsų asmenyje visiems Amerikos skautams, kurie Jūsų 
dėka susipažino su mano prisiminimais apie skautystę tremtyje, pačius 
nuoširdžiausius linkėjimus! 

.Kur mes bebūtume, mus visus jungia skautiška nuostata ir meilė mūsų 
Tėvynei Lietuvai. 

Žavimės Jumis, nuoširdžiai puoselėjančiais lietuvybę! Aš ir mano drau
gai skautai, linkime Jums geros sėkmės! 

Ačiū už parodytą dėmesį. 
Jūsų tolima sesė -

Danguolė Kviklytė- Karkalienė 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ČIKAGOS SKYRIAUS METINĖ ŠVENTĖ 
fVYKS Š.M. SPALIO MĖN. 27 D., ATEITININKU NAMUOSE, LEMONT 

Iškilminga sueiga prasidės 6 vai. vakare. Po to vyks skani vakarienė ir 
linksmoji dalis. Kviečiame sąjūdžio narius bei visus skautus ir svečius 

apsilankyti ir kartu su linksma skautiška nuotaika praleisti vakarq. 

Rezervacijoms skambinti ftl. Danguolei Bielskienei 630-789-S248, fil. iotandai 
Kerelienei 630-257*2558 arba rašyti ei. paštu Ftl. Aleksai Moss: aleksyte@hotmail.com. 

Priekyje sėdi: (iš kairės) filisteris Edmundas Kulikauskas, Vytautas J. Černius 
(pirmininkas), stovi filisteriai Algirdas Marchertas (administratorius), Vida 
Brazaitytė (sekretorė), Jūratė Variakojienė (vicepirmininkė), Arūnas 
Draugelis (iždininkas). Arūno Draugelio nuotr. 

Ak^cemika; sk~ut3 l n k u o t ė j e Pomu^o.e •'^ Ki-^zi,. sr'. . , . : 
k— . c i a i f : ~f-. Algis Simonavičius. v.s. f i i . Zita Rahbar. T..n. Krista P;ač 
D.s. f'••. Pumas Peciu'.s. sen:. Audrus Rusina. 

ai te . 

Šiais metais Romuva, 
skautu stovykla Kanadoje, 
švenčia garbingą 45 metų 
įsteigimo sukakti. Rugsėjo 
men. vasaros stovykloje Aka
deminis Skautu Sąjūdis su
rengė savo pastovykię, kurią 
pavadino „Aušra". Joje stovyk
lavo energingas būrys akade
miku skautu

ke mažas skaičius Kanados 
akademiku skautų stovyklavo 
r k1 tose pastovykiėse su jvai-

riomis pareigomis. Šioje ben-
rJroje šeimoje Seserijos, Bro-
mos ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio skautai drauge reikš
mingai atšventė Romuvos 45 
metu iubilieiu. 

A d Mell r e m ! 
PSS Čikagos skyrius 

Akademinio Skautu Sąjūdžio pastovyklės ..Aušra' stovyklautojai Romuvos stovykloje. Kanadoje: V.Š. n i l.SS 
Tarvbos pirm. Gintaras PlaČas. v.s. fil. ASS Centro valdybos pirmininkė Zita Rahbar Ir pastovyklės viršininkas, fil. 
Moacir de sa Pereira. 
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Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiundame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

)AV 
Metams 5150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien S340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1 fl metų $300.00 
Į Lietuvą reguliarių paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
)AV 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaite 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 700 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini 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 
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ŽEMĖS SKLYPŲ KONSOLIDACIJA 
- ŽEMĖS TVARKYMO PRADŽIA 
KAZYS STARKEVIČIUS 
Seimo Kaimo reikalų komiteto 
narys 

v 

Vakarų Europos, ypač Siaurės, 
šalyse žemės sklypų konsolidacija kai 
kur vyksta jau du šimtus metų. Per 
tiek laiko susiformavo ir nusistovėjo 
teisinė bazė, proceso organizacija. 
Ūkininkams ji tapo žinoma kaip 
priemonė padaryti savo ūkį patogesnį 
ūkininkavimui, prisitaikyti prie pa
sikeitusių ūkininkavimui sklypų. 
Mums tai dar nauja, kaip ir kitoms 
Vidurio ir Rytų Europos šalims. Visi 
tie, kurie dalyvavo šiame procese, 
susidūrė su tuo ar girdėjo apie tai, 
beveik vieningai tvirtina, kad tai 
sudėtingas, daug kantrybės ir pagar
bos kitų interesams reikalaujantis 
procesas. Kol kas patyrimas rodo, 
kad tai ir brangi priemonė, ji kainuo
ja tiek pat, kaip ir žemės reforma. 
Slovakai, daugiau pažengę žemės 
sklypų konsolidavimo srityje, tvirti
na, kad vidutinė vieno hektaro kon
solidavimo kaina siekia apie 1,500 Lt; 
mūsų žemėtvarkininkų nuomone, ši 
kaina per didelė. 

Mūsų atsilikimas tvarkant 
žemę yra akivaizdus, kaitę 
turime dalintis visi, bet 
pirmiausia tie, kurie 
ilgiausiai ir labiausiai „gynė 
žemdirbius ir turėjo 
lemiamą žodį Seime ir 
Vyriausybėje. 

f> 

Lietuvoje vietų, atitinkančių vi
sas konsolidacijos sąlygas, tikrai ne
daug. Primenu, kad turi būti grupė 
ūkininkų, kurių žemė ribojasi, visi 
gerai sutaria, žemės kadastras ir reg
istras yra tvarkingi, bendros dalinės 
nuosavybės žemės nėra. Papildomai 
pageidautina šalia besiribojanti val
stybinė žemė. Čia mums nepadės joks 
Vakarų valstybių patyrimas. Nepadės 
ir kaimyninių posovietinių valstybių 
patirtis, kadangi ten niekur nebuvo 
pilkų ar žalių zonų ir asmeninio ūkio 
žemės, kurią buvo leista privatizuoti 
5-7 sklypeliuose. Todėl turime ieškoti 
ir rasti savo sprendimą, taisyti savo 
žemės reformas klaidas. O jas taisyti 
reikia kaip tik dabar, kai į kaimą 
ateina milijardinė parama iš ES. 
Sutvarkysime (čia žodis „konsoli
davimas" vargu mums ar tinka) savo 
žemę, tada galėsime ir efektyviau 
panaudoti gautas lėšas. Jeigu nebus 
sutvarkytos žemės ir joje nebus šei
mininko (visuomet agituoju už šei
mos ūkį), tada paramos nebus kas 
paima arba ji greičiau išsisklaidys -
kaip vanduo į smėlį. 

Jeigu jau turime progos pakal
bėti apie žemės konsolidaciją, tai tu
rime kalbėti apie visumą: ir konsoli
daciją, ir likusios žemės sutvarkymą, 
nes tarp kaimyninių valstybių tapo
me didžiausiais apsileidėliais. Nepa
dės ir atsakingų valstybės veikėjų 
vojažai į Airiją ar Ispaniją agituoti 
jaunus žemės ūkio specialistus su
grįžti ir ūkininkauti Lietuvoje. Neap
leistose žemėse gali tikėtis brangokai 
nusipirkti išsklaidytus gabalėlius, 
nelabai tinkamus vienam ūkiui. Tokią 
žemę, įsiterpusią į naudmenas, ge
riau supirkti valstybei, o paskui per 
konsolidacijos projektus perduoti ap
linkiniams ūkininkams. Tuo tarpu ten, 
kur plyti neaprėpiami kiečių ir krū

mų plotai, vargu ar kam pavyks su
rinkti tų žemių savininkus, ne tik su
rinkti, bet ir įtikinti parduoti žemę. 

Daug kartų ŽŪR svarstėme gali
mas išeitis iš susidariusios situacijos. 
Ūkininkai labai pyksta dėl įsiter
pusių į jų plotus apleistų žemių, 
kurios piktžolėmis apkrečia jų lau
kus, ir siūlo mokesčius už apleistą 
žemę pakelti 15 (!) kartų. Pati mintis 
gera, nes, uždėjus baudą kaip dabar, 
apsileidėlis, o gal paprasčiausiai žmo
gus, kuriam nepasisekė, eina į teismą 
ir jam baudą panaikina. Mokesčių 
dydį, be abejo, reikia svarstyti. Bet be 
botago (mokesčių) mes turime jausti 
pareigą žmogui pasiūlyti ir išeitį. O ta 
išeitis būtų valstybės įmonė - Vals
tybės žemės fondas (VŽF), kuriam 
žmogus galėtų perleisti žemę. 

Esame numatę išpirkimo būdus, 
kuriais žmogus, prarasdamas teisę į 
konkrečią žemę, bet neprarasdamas 
nuosavybės teisės į žemę, galėtų ją 
perleisti VZF. Čia, kaip ir konsolidaci
jos atveju, būtinas abipusis gerano
riškumas, bet ne tik tai. Reikia iša
nalizuoti ir pateikti kuo daugiau gali
mybių žmogui, siekiant, kad tos „nie
kieno" žemės paprasčiausiai neliktų. 
Juk ta apleista, degraduojanti žemė, 
tai didžiausi nuostoliai per negautus 
mokesčius ir kt. dabar ir dar didesni 
nuostoliai ateityje, kai ją reikės re
kultivuoti, rekonstruoti melioraciją. 

Mūsų oponentai dėl VŽF steigi
mo vis nuogąstauja, kad valstybė 
neturi pinigų steigi VŽF, jį admi
nistruoti, pagaliau, ir pačią žemę pirk
ti. Iš tikrųjų, VŽF turėtų dirbti ope
ratyviai: iš supirktos žemės formuoti 
naujus ūkinius vienetus ar konsoli
duoti nupirktą žemę prie ūkininkų 
ūkių. O kai žemė pamatuota, sufor
muota ir teisiškai Įregistruota, VZF 
turi skelbti konkursus ir parduoti ją. 
Būdai vėlgi įvairūs, jauniems ūki
ninkams būtų patogiau išperkamoji-
nuoma. Sugrįžtų ir iš užsienių mūsų 
tautiečiai, nes būti šeimininku yra 
geriau nei samdiniu. Labai didelis 
rezervas, kad VŽF nesidairytų į vals
tybės kišenę, yra žemės įkeitimas. 
Dabartinių šabakštynų joks bankas 
nerizikuos imti įkaitu, bet suformuo
ta žemė, įregistruotas ūkis — kodėl 
ne. Dar ir kreditą bankas gali pasiū
lyti, jeigu pirkėjas į ūkį atsineša per
spektyvią verslo idėją. 

Labai norėčiau ir linkėčiau val
dančiosios mažumos Vyriausybei ir 
pirmiausia žemės ūkio ministrei K. 
Prunskienei imtis spręsti esminius 
žemės reformos klausimus. Mūsų 
atsilikimas tvarkant žemę yra aki
vaizdus, kaltę turime dalintis visi, 
bet pirmiausia tie, kurie ilgiausiai ir 
labiausiai „gynė" žemdirbius ir tu
rėjo lemiamą žodį Seime ir Vyriau
sybėje. Būtų nedovanotina klaida, 
jeigu mes ir toliau nematysime visu
mos, rodydami savo pasiryžimą per 7 
metus sutvarkyti kelis procentus 
visos dirbamos žemės. Keistai atrodo 
ir 2 mln. litų, skirti žemės paruošimui 
artojų varžyboms, kai apie milijoną 
hektarų žemės baigia degraduoti. 

Ateina ES milijardai, jie turi būti 
panaudoti efektyviausiai, ir tie 3 proc. 
sutvarkytos žemės čia nieko nespręs. 
Ateina ir 2013 metai, po kurių teks 
labiau konkuruoti ir su trečiosiomis 
pasaulio šalimis. Iki to laiko turime 
baigti matuoti, registruoti ir, kur rei
kia, konsoliduoti žemę, kad stotume į 
konkurencinę kovą negalvodami apie 
nebaigtus žemės tvarkymo darbus. 

Putin bando keisti 
Rusijos istoriją 

ALEKSAS VITKUS 

Sunku atspėti daugumos civilizuotų kraštų ateitį, tačiau jų praeitis 
yra pastovi, ji lieka tokia pati. Kitaip yra Rusijoje. Ten praeitis ar 
istorija keičiasi pagal reikalą. Taip buvo Stalin laikais, nedaug kas, 

atrodo, pasikeitė ir buvusio aukšto KGB valdininko, dabartinio Rusijos 
prezidento Vladimir Putin valdomoje Rusijoje. 

Man tokia mintis kilo, neseniai paskaičius, jog Putin vienoje iš savo 
kalbų pareiškė, jog Sovietų Sąjungos sugriuvimas prieš beveik dvidešimt 
metų buvo didžiausia XX amžiaus geopolitinė nelaimė ar net katastrofa. 
Didesnė negu Pirmasis pasaulinis karas, didesnė negu ir Antrasis pasau
linis karas. Pagalvojau, gerai, kad Putin prie to nepridėjo ir — didesnė katast
rofa negu 1917 m. Rusijos revoliucija ar 1922 m. sukurta Sovietų Sąjunga. 

Vienoje savo kalboje istorijos mokytojų suvažiavimo metu prezidentas 
Putin yra pareiškęs, kad „Rusija neturi jokio pagrindo gėdytis savo nese
nos istorijos." Toliau jis dėstė: „Tai jūsų uždavinys padėti mokiniams di
džiuotis jų tėvyne ir jos visa istorija." Putin pažadėjo pilną vyriausybės pa
galbą, išleidžiant naujus istorijos vadovėlius, kuriuose mokiniams būtų 
pristatyta geriau išbalansuota Rusijos istorija, jiems primenanti, jog Josif 
Stalin buvo „sėkmingiausias sovietų valstybės vadovas". 

Ar ne ironiška, kad tokie Putin pasisakymai pasigirsta tuo laiku, kai 
artėja bolševikų revoliucijos 90-ties metų sukaktis? Juk mes dar prisime
name „sėkmingą" Rusijos ir jos pavergtų tautų valdymą tokiu nepapras
tai nežmonišku būdu, jog Stalin beveik visame pasaulyje dabar yra pripa
žįstamas kaip didžiausias XX amžiaus nusikaltėlis, didesnis ir už Vokieti
jos Hitler ir už Kinijos Mao-Tse-Tung. 

O kad Putin stumiamos naujos istorijos knygos yra veiksmingos, jau 
matosi iš to, kad neseniai atliktoje Rusijos jaunimo apklausoje net 54 proc. 
mokinių pasisakė maną, jog „Stalin buvo labai išmintingas valstybės va
dovas", išvedęs Sovietų Sąjungą Į pasaulio galingiausių valstybių gretas. 
Gaila, kad tie patys mokiniai taip ir nesužinos apie patį pirmąjį didį Stalin 
„laimėjimą" — žemės ūkio kolektyvizaciją, dėl kurios badu mirė apie 14 
mln. žmonių, kuriuos Stalin ir jo sėbrai vadino darbo klasės priešais. 

Naujieji vadovėliai pripažįsta, kad Stalin metodai buvo kieti ir net 
kraupiai žiaurūs, bet buvę reikalingi, norint sėkmingai kraštą paversti 
pramoniniu. Reikėjo milijonų pigios darbo jėgos, ir ji atsirado, deja, užda
ryta tūkstantyje priverstinio darbo stovyklų, kurios pasaulyje ilgainiui ta
po žinomos bendru „Gulag Archipelago" vardu. Ten irgi žuvo milijonai 
žmonių. 

Stalin vedė kovą ne tik prieš darbo klasės priešus, bet ir prieš savo 
paties bendražygius. Kas negirdėjo apie 1937 m. didžiuosius „valymus", 
kurių metu galvas prarado daugelis pirmųjų bolševizmo kūrėjų? Kai 1935 
m. prasidėjo pirmieji komunistų partijos narių suėmimai, jie per keletą 
metų greitai išaugo bei apėmė ir aukštuosius partijos narius bei tūkstan
čius Raudonosios armijos karininkų. Vyko didysis teroras, kurio metu 
žuvo dar keli milijonai Stalin nepatikimų žmonių. 

Nors. Putin labai iškilmingai pagerbė Stalin, minėdamas sovietų 
Antrajame pasauliniame kare pasiektą pergalę, istorikai supranta, jog tas 
karas gal būtų buvęs laimėtas su daug mažesnėmis aukomis, jei ne Stalin 
Raudonosios armijos valymai ir net paties Stalin lengvatikystė. Susitaręs 
su Hitler pasidalinti Lenkiją 1939 m., Stalin, kuris niekuo nepasitikėjo ir 
visus įtardavo kažkokiais sąmokslais, beprasmiškai aklai tikėjo draugys
te su Hitler, pagal istoriką Paul Johnson, „Stalin turbūt buvo paskutinis 
žmogus pasaulyje, kuris dar tikėjo Hitler žodžiu, net kai 1941 m. prasidėjo 
vokiečių žygis į rytus." 

{vairius Stalin nusikaltimus atidengė Nikita Chruščiov savo garsioje 
1956 m. vasario kalboje. Po to jis įgyvendino nemažai reformų ir valdė 
kraštą iki 1964 m., kai valdžią perėmė Leonid Brežnev. Sovietų istorikai 
tada vėl pasirūpino pakeisti istoriją taip, kad Chruščiov vardas iš 1953-
1964 m. sovietų istorijos būtų ištrintas. 

Naujieji Rusijos mokyklų istorijos vadovėliai Stalin lygina su kaizeri
nės Vokietijos kancleriu Ottu von Bismarck (1871-1890), kurio pastan
gomis mažos vokiečių valstybėlės susijungė į vieną galingą Vokietijos Rei
chą. Tie naujieji rusų istorikai užmiršta, kad Bismarck kariavo tik su savo 
kaimynais, o savuosius vokiečius jis net aprūpino pirmuoju Europoje so
cialiniu draudimu, tuo tarpu Stalin nuožmiai engė savuosius. 

Buvusiems Sovietų imperijos piliečiams gal ir galima būtų pareikšti 
užuojautą dėl jų išgyventų kančių Stalin valdymo laikais, bet tai nepatei
sina Putin mėginimo pakeisti istoriją. Vokiečiai įrodė, kad galima sukur
ti demokratišką, ekonomiškai klestinčią Vokietiją, tuo pačiu neužmirš
tant ir jos labai priekaištingos Hitler laikų istorijos. 

Rusai šiandien į tuos Putin bandymus klastoti istoriją turėtų atsaky
ti ne su pasididžiavimu, bet su baime. Nes jei Rusijos valdžia kartu su Pu
tin gali pateisinti tai, ką yra padaręs Stalin, ji galės pateisinti ir bet ko
kius galimus nesaikingus kraštutinumus ateityje tiek krašto viduje, tiek 
ir užsienio politikoje. 
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Literatūros premijų popietė 
Čiurlionio galerijoje 

Laureatų pristatymas ir pokalbis su jais (iš kairės): poetas dr. A. Lipskis, 
pokalbi vedusi D. Bindokienė. poete I. Norkaitytė-Gelažiene, 

AUDRA KUBILIUTĖ-DAULIENĖ 

Gražią, šiltą, vėjuotą rudens po
pietę, rugsėjo 30 d. sekmadienį, su
sirinko nemaža grupė literatūros 
mėgėjų Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Kokia proga? Lietuvių ra
šytojų draugijos 2006 metų litera
tūrinės premijos įteikimo dviems 
ypatingiems laureatams: Irenai Nor-
kaitytei-Gelažienei ir dr. Antanui 
Lipskiui. Šią įdomią popietę surengė 
Lietuvių rašytojų draugija, premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

Popietę atidarė Stasė Peterso
nienė, Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė. Ji trumpai supažindino 
dalyvius su laureatais, pakvietė juos 
užimti garbės vietas. 2006 metų Li
teratūros premijos laureatai išskirti
ni tuo, kad jie ne tik abu rašo poezijos 
eiles, bet yra ir dailininkai. Laureatų 
meno darbai puošė Čiurlionio gale
rijos, kurioje vyko popietė, sienas. 

Danutė Bindokienė, sutikusi su
pažindinti dalyvius su rašytojais, tai 
darė visai netikėtu būdu. Pasikvie
tusi abu laureatus į priekį, ji su
pažindino klausytojus su jais ap
klausinėjimo būdu. Poetei Irenai 
Norkaitytei-Gelažienei premija įteik
ta už jos antrąją poezijos knygą „Ke
lionė", išleistą 2006 m. Užaugusi 
Suvalkijos miškų apsuptose lygu
mose, ji jau nuo gimnazijos laikų rašė 
eiles, dalyvavo literatūros būrelyje. 
Kaip daugelį, neužbaigusią studijų, 
karo vėjai nunešė ją Vokietijon, tada 
Amerikon į Čikagą. Meno ji mokėsi 
vakarais pas a.a. ses. Mercedes, ir jai 
vis knietėjo rašyti. Pirmąją poezijos 
knygą išleido 2000 m. Jai menas ir 
poezija svarbios gyvenimo dalys. 

Dr. Antanas Lipskis gimė netoli 
Ventos ir Viekšnių. Medicinos moks
lus baigė Vokietijoje. Atsirado Ameri
koje pas dėdę, kuris labai rūpinosi 
Lipskių šeima. Įsikūrimas naujoje 
šalyje buvo palydėtas gerų ir blogų 
akimirkų, laisvalaikis buvo užimtas 
poezija ir teptukais. Dr. Lipskio 
„Mėlynoji delčia" jau penktoji jo eilių 
knyga. 

Įdomiame Bindokienės pokalbyje 

su rašytojais išryškėjo, kad jiems 
būtų sunku nerašyti - mūzos įkvėp
tos jų jaunatviškos sielos veržiasi 
išsireikšti. Irena Norkaitytė-Gela
žiene padėkojo Bindokienei, negai
lėjusiai jos eilių spausdinti „Drauge". 
Dr. Lipskiui paaiškinus, kad jis dar 
mokslo metais Lietuvoje siūlė savo 
eiles „Ateičiai", bet jo kūrybai nebu
vus priimtai, Bindokienė paaiškino, 
kad jeigu jis būtų pasiūlęs savo eiles, 
kai ji redagavo „Ateitį", jo poezija 
tikrai būtų pasirodžiusi. Abu poetai į 
gyvenimą žvelgia su švelniu humoru, 
abu randa įkvėpimą įvairiuose šal
tiniuose. 

Dr. Kazys Ambrozaitis paaiškino, 
kad Lietuvių Fondas džiaugiasi, jog 
yra kam įteikti premijas ir kad 
Rašytojų draugija apsiima Litera
tūros premijos laureatus išrinkti. Jis 
papasakojo trumpą Literatūros pre
mijų istoriją. Dr. Ambrozaitis įteikė 
Lietuvių fondo premiją poetams-
dailininkams. 

Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė 
skaitė ištraukas iš knygų „Kelionė" 
ir „Mėlynoji delčia". Daiva Peterso-
naitė perskaitė Laimos Apanavi-
čienės, Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos direktorės, žodį. Audra 
Kubiliūtė-Daulienė skaitė poetams 
skirtus sveikinimo žodžius. 

Klausytojus pralinksmino me
ninės programos atlikėjai: solistas 
Algimantas Barniškis, akompanuo
jant pianistui Manigirdui Motekai-
čiui. 

Laureatai Irena Norkaitytė-
Gelažiene ir dr. Antanas Lipskis šiltai 
padėkojo popietės dalyviams ir klau
sytojams. Jie taip pat padėkojo pre
mijos komisijos nariams: Danutei 
Bindokienei, Stasei Petersonienei ir 
Juozui Končiui, Lietuvių fondui ir 
Lietuvių rašytojų draugijai. Didžiau
sia jų padėka teko jų šeimoms. 

Laureatus pasveikino šeimos 
nariai ir draugai. 

Po programos visi džiaugėsi ap
žiūrėdami meno darbus ir bendrau
dami jaukioje šeimyniškoje atmosfe
roje. 

Zigmo Degučio nuotraukos 

Iš kaires i dešine: Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Peterso
niene ir Audra Kubiiiūte-Dauliene. skaičiusi sveikinimus iaureatams. 

Vyr. ,,Amerikos l ietuvio" redaktorius Bronius Abrutis, dažnas svečias LRD 
renginiuose, drauge su puikia skaitove Jūrate Jankauskalte-Zubiniene. 

Poetė 
Diana. 

Irena Gelažienė su dukra Akompania tor ius pianistas Mani 
girdas Motekait is. 
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Nuotraukos iš www.applequest.org 

V. Underys: Mūsų tikslas 
- padėti grįžti su viltimi 

DALIA CIDZIKAITE 

Spalio 21 d., sekmadienį, 12:30 v. 
p. p. Pasaulio lietuvių centro (Le-
mont, IL) Didžiojoje salėje įvyks 
paskaita apie Lietuvos žmones su ne
galia „Lietuvos neįgalieji — 'Su vil
tim į ateitį'", kurią skaitys specialio
sios pedagogikos mokytojas Vitas 
Underys. Paskaitos metu taip pat bus 
rodomas ir filmas, kuris suteiks gerą 
progą iš arčiau susipažinti su žmonių 
su negalia gyvenimo rūpesčiais bei 
džiaugsmais. 

Vitas Underys 

Underys mielai sutiko atsakyti į 
„Draugo" pateiktus klausimus. Nors 
jo atsakymai ir trumpi, tikime ir vi
liamės, jog jie sudomins ne vieną 
skaitytoją bei paskatins apsilankyti 
paskaitoje. 

Underys baigė Loyola University 
psichologijos specialybę (bakalauro 
laipsniu). Magistro laipsnį apsigynė 
University of Illinois at Chicago spe
cialiosios pedagogikos srityje. Šiuo 
metu jis dirba Farmington, Michigan 
bendro lavinimo mokykloje, kurioje 
padeda integruoti vaikus su komplek
sine negalia į bendrojo lavinimo 
klases. 

Popietėje, kurią organizuoja atei
tininkų korporacija „Giedra", spe
cialiosios pedagogikos mokytojas 
papasakos savo įspūdžius iš vasarų, 
praleistų Lietuvoje, kur jis su APPLE 
programa lankėsi jau septintą kartą. 
Underys prisiminė, jog viskas pra
sidėjo nuo kun. Saulaičio, kuris įkal
bino jį važiuoti į „Vilties" stovyklą 
Giruliuose bei prisidėti prie APPLE 

programos Lietuvoje. Paklaustas, ko
dėl po pirmojo bandymo sekė dar 
šešetas kitų apsilankymų Lietuvoje, 
Detroit dirbantis ir gyvenantis Un
derys atsakė, jog jis mato reikalą va
žiuoti į Lietuvą tam, kad galėtų pasi
dalinti savo patirtimi, požiūriu, nau
jomis Lietuvai idėjomis ir viltimi. 

Underys prisiminė, jog kai pirmą 
sykį lankėsi su APPLE kursais Lie
tuvoje, nežinojo, ko tikėtis, „Nebu
vau pratęs paskaitininkauti, o dabar 
maždaug žinau, ko tikėtis, laisviau 
jaučiuosi kalbėdamas viešai." Jis tei
gė, jog per tuos keletą metų sustip
rėjo jo ryšys su Lietuvos mokytojais ir 
dabar šiek tiek geriau supranta jų sis
temą, mokytojų, tėvų bei vaikų pa
dėtį. 

Būsimas paskaitos apie žmones 
su negalia Lietuvoje prelegentas 
tvirtino, jog į APPLE kursus Lie
tuvoje jis važiuoja su tikslu pasidalin
ti ypatinga patirtimi, kurią jis pats 
yra išgyvenęs. „Aš džiaugiuosi, turė
damas progą dirbti mokykloje, kur 
vaikai su kompleksine negalia 
mokosi ir žaidžia kartu su bendro 
lavinimo vaikais" — teigė Underys. 
„Aš dabar suvokiu, kad svarbiausia 
informacija, kuria dalinuosi Lietu
voje, nėra tik akademinė. Svarbiau
sia, kuo galiu pasidalinti Lietuvoje, 
yra įgūdžiai, kuriuos modeliuojame, 
ištekliai, vizija, teigiamas požiūris, 
motyvacija ir skatinimas įvykdyti 
veiksmo planą" — taip apie savo per 
septynerius metus nuveiktą darbą 
Lietuvoje kalbėjo Underys. Anot jo, 
visi šie veiksniai atgaivina viltį ir 
užsidegimą, iš kurio gimsta noras 
būti mokytoju, kuris kartais bemoky-
tojaujant pradeda pamažu užgesti. 
Todėl mūsų tikslas, — įsitikinęs 
Underys, — per kursus padėti vienas 
kitam atkurti užsidegimą ir viziją ir 
grįžti į savo gyvenamas vietas su vil
timi sėkmingai įjungti žmones su 
negalia į bendruomenę. 

Rašykite mums ei. pašto adresais: 
redakcija@draugas.org 

datia.ci1iaEifcaite@9mail.com 

DRAUGO FONDO PARAMA 
„DRAUGO" LEIDYBAI 

Draugo fondo nariai ir „Draugo" 
prenumeratoriai 2007 m. spalio 9 d. 
gavo oficialų Draugo fondo rudens 
vajaus laišką su kvietimu paaukoti 
šimtinę dėl ateinančio „Draugo" 
šimtmečio jubiliejaus 2009 metais. 
Laiške rašoma, kad Draugo fondas 
per 12 metų parėmė įvairius „Drau
go" projektus ir einamuosius reikalus 
su dosnia 104,267 dol. suma. Iš tik
rųjų ši parama „Draugui" iki 2004 m. 
gruodžio 31 d. buvo ne 104,267 dol., 
bet septynis kartus didesnė — 
777,167 dol. suma, kaip nurodo me
tinė 2004 m. gruodžio 31 d. Draugo 
fondo apyskaita, kuri buvo patikrinta 
Draugo fondo Kontrolės komisijos ir 
priimta fondo narių metiniame su
važiavime. O per mano fondo pirmi
ninko ir iždininko 13 metų kadenciją 
(iki 2005 m. gruodžio 31 d.) Draugo 
fondas, kaip rodo 2005 m. gruodžio 
31 d. Draugo fondo finansinė apys
kaita, „Draugo" leidybai išmokėjo 

957,767 dol. 
Kontrolės komisijos dar netikrin

tais duomenimis 2006 ir 2007 metais 
Draugo fondas „Draugo" leidybai 
išmokėjo 195,000 dol. Sudėjus visus 
Draugo fondo išmokėjimus „Draugo" 
leidybai per 15 metų nuo Draugo 
fondo pradžios iki dabar, susidaro 
vieno milijono ir 154,767 dolerių su
ma, išmokėta Draugo leidybai. 

Draugo fondo metinės firtansinės 
apyskaitos (iki 2005.12.31) buvo pa
siųstos visiems Draugo fondo na
riams prieš metinius fondo narių 
suvažiavimus. 

Sio rudens Draugo fondo lėšų 
telkimo vajus yra labai svarbus toli
mesnei „Draugo" leidybos paramai, 
dienraščio išlaikymui bei jubiliejaus 
minėjimui. 

Bronius Juodelis 
Buvęs Draugo fondo 

pirmininkas ir iždininkas 
Darien, IL 

RUGSĖJO 22 DIENOS PRIEDAS 
Puikus rugsėjo 22 dienos šešta

dienio priedas. Bent man jis atrodė 
vienu iš geriausių per praėjusius 
daugelį metų. Ypač patiko Gražinos 
Mareckaitės straipsnis apie „Dvi Me
dalio puses" ir Jurgos Ivanauskaitės 
atsakymai į Vytauto V Landsbergio 
klausimus. Buvo iškelta daug naujų 
idėjų, kurias būtų galima panaudoti 
ilgesniame straipsnyje ar studijoje dėl 
tokio dabartinio lietuvių tautos nuos
mukio šaknų. Puikūs ir kiti straips
niai apie Viktoriją Daujote, Antaną 
Gustaitį, Maironį, pokalbis su Algi
mantu Žemaitaičiu, straipsnis apie 

vyskupą Juozapą Arnoldą Giedraitį. 
Kaip dėkingas „Draugo" skaitytojas, 
norėčiau padėkoti maža tūkstančio 
dolerių dovanėle „Draugui". Juk su 
malonumu perskaičiau visus straip
snius nuo A iki Z ir dar norėčiau skai
tyti, bet jau daugiau nebuvo. Įdėsiu šį 
priedą į stalčių, kur laikau Sv. Raštą, 
Antano Vaičiulaičio „Valentiną" ir 
kitus mano laikomus literatūriniais 
šedevrais vėlesniam pasiskaitymui. 
Malonėkite perduoti šį čekį Adminis
tracijai. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

ATSILIEPIU Į KVIETIMĄ 
Negaunant reguliariai siunčiamo 

dienraščio, o retkarčiais visiškai jam 
dingstant, neįmanoma tvarkingai 
sekti, kas vykta lietuviškuose baruo
se bei, reikalui esant, laiku atsiliepti. 
Šiandien (2007.10.12) gavau spalio 5 
d. „Draugą". Dėmesį atkreipė įdomus 
Romualdo Kriaučiūno, PhD, vedama
sis „Septyni Lietuvos stebuklai". 
Seniai esu susidomėjusi dr. R. 
Kriaučiūno straipsniais, kai jis jau se
nokai pasiūlė pakelti „Draugo" pre
numeratos kainą. Jo straipsniai iš
mąstyti, kaip tikro profesionalaus 
psichologo, bei įžvalgūs, kreipiant 
rimtą žvilgsnį į lietuviškų organizaci
jų veiklą, duodant išsamius repor
tažus, kaip žurnalistikos laureatui 
pridera. 

Ir šiame vedamajame jo mestas 
šūkis surasti septynis Lietuvos ste
buklus ir pasisakyti laiškų skyriuje 
yra labai originalus, įdomus ir vertas 
mūsų dėmesio bei atsiliepimo. Ver
tindama jo kūrybingas pastangas, 

remdamasi jo filosofija, išreikšta kita
me jo vedamajame „Grįžtantis ryšys 
ar balsas tyruose", mėginu atsiliepti 
savo trigrašiu į jo malonų kvietimą. 
Štai mano parinkti septyni (mūsuose 
laimingas skaičius) Lietuvos stebuk
lai: Kryžių kalnas, Gedimino pilies 
liekanos, Vilniaus senamiestis, Šv. 
Onos bažnyčia, Trakų tautinis par
kas, Kernavės archeologinės vietovės, 
Neringa (Kuršių nerija). 

Stebiuosi, jog iki šiol laiškų sky
riuje neteko pastebėti dar nė vieno 
pasisakymo. O yra tokių uolių laiškų 
rašančiųjų, kurių laiškų net po tris 
viename skyriuje spausdinami, arba 
tiek greiti, kad po dažno savo mėgia
mo asmens straipsnio tuojau siunčia 
savo ačiū. Kur jie dabar? Teatsiliepia 
kviečiami! O dr. Romualdas Kriau
čiūnas uždavė mūsų smegenims pui
kią mankštą, taip mums naudingą 
bei reikalingą! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Stovykloje „Viltis" 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite 
8 puslapyje 

http://www.applequest.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:datia.ci1iaEifcaite@9mail.com
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MIESTO PANORAMA 

Šiemet vakcinos nuo gripo turėtų užtekti visiems. 

Gripo vakcinų užteks visiems 

Čikagos visuomenės sveikatos 
departamentas praneša, kad dabar — 
pats geriausias laikas pasiskiepyti 
nuo gripo. Priešingai nei pernai ar 
užpernai, kai skiepų nuo gripo pri
trūkdavo, šiemet vakcinos įsigyta už
tektinai. Palyginimui, praėjusiais me
tais visos JAV buvo įsigyta 115 milijo
nų dozių, šiemet — 132 milijonai. 

Nors skiepytis nuo gripo nepa
kenks nė vienam, labiausiai vakcina 
rekomenduojama kūdikiams nuo 6 
mėnesių iki vienerių metų, nėščio-
šioms, tiems kam suėjo 50 metų ir vy
resniems, visiems, gyvenantiems se

nelių namuose bei žmonėms, sergan
tiems chroniškomis ligomis. 

Illinois valstijoje pirmieji gripo 
atvejai paprastai užfiksuojami lap
kritį ir gruodį. Didžiausias sergamu
mas gripu — sausio-kovo mėnesiais. 

Vietas, kur galima pasiskiepyti 
Čikagoje, sužinosite paskambinę tele
fonu 311. 

CTA laikinai panaikino mokestį 
už „Chicago Card" 

CTA — Čikagos viešąjį trans
portą prižiūrinti įstaiga — iki metų 
pabaigos panaikino 5 dolerių mokes
tį, kuris iki šiol buvo reikalaujamas, 

norint įsigyti elektroninį bilietą 
„Chicago Card" ar „Chicago Card 
Plūs". Taip siekiama, kad kuo dau
giau keleivių įsigytų elektroninius bi
lietus iki pabrangstant kelionei Čika
gos viešuoju transportu. Numatoma, 
kad kaino bus keliamos du kartus: 
lapkričio 4 d. ir 2008 m. sausio 6 d. 
„Chicago Card" ar „Chicago Card 
Plūs" savininkai už kelionę mokėtų 
mažiau nei tie, kurie pasirinks 
mokėti grynaisiais čia pat autobuse. 

Milijonieriaus greičiausiai 
nebėra tarp gyvųjų 

Čikagoje iš prekybos biržoje tur
tu s susikrovęs milijonierius Steve 
Fossett greičiausiai yra negyvas. Tai 
per televiziją NBC pareiškė jo drau
gas žymus britų muzikos pramonės 
magnatas Richard Branson. „Manau, 
kad visi, kaip nors susiję su jo paieš
ka, palaidojo paskutines viltis. Deja", 
— kalbėjo R. Branson. 

63 metų aviacijos entuziastas S. 
Fossett dingo rugsėjo 3 d. Jis vienmo
toriu lėktuvu pakilo iš vasarnamio 
Nevada valstijoje ir nuo to laiko nei 
jo, nei jo lėktuvo niekas nematė. 

S. Fossett priklausė nemažai pa
saulio rekordų, susijusių su pasieki
mais aviacijoje. Jis buvo gerbiamas 
kaip bebaimis tyrinėtojas ir savo tik
slo atkakliai siekianti asmenybė. 

Didėja pasipriešinimas kazino 
planams 

„The Chicago Crime Commis-
sion" — seniausia su nusikalstamu

mu kovojanti pilietine iniciatyva pa
remta žmonių grupė, pareiškė nepri
tarianti planams pačiame Čikagos 
mieste atidaryti kazino bei statyti ke
letą naujų lošimo namų miesto priei
gose. 

Organizacijos narių teigimu, Či
kagos miesto valdžia yra per daug ko-
rumpuota, kad galėtų susidoroti su 
lošimo namais. Be to, kazino poten
cialiai gali pritraukti nusikalstamas 
grupuotes, skatinti prostituciją ir 
kitas nelegalias veikas. 

Moters namuose — 300 gyvūnų 

Atokiai nuo Čikagos esančiame 
Rochelle miestelyje gyvenanti Bar
bara Munroe savo namuose pusba
džiu laikė apie 300 gyvūnų. Kai gy
vūnų apsaugos tarnybos darbuotojai 
pateko į šios moters namą, iš pradžių 
jie tiesiog neteko žado. Iki šiol su
skaičiuota, kad B. Munroe savo va
sarnamio tipo būste laikė 160 katinų, 
105 šunis, 35 paukščius. Negana to, 
namuose ir aplink juos rasta per 200 
nugaišusių gyvūnų liekanų. 

Nustatyta, kad B. Munroe nesi
rūpino laikomais įnamiais. Sunku 
net pasakyti, kaip ilgai rūsyje laikyti 
per keliasdešimt katinų buvo nešerti. 
Dalį šunų moteris buvo apgyvendinu
si mažuose narvuose, iš kur jie nie
kuomet nebuvo išleidžiami. 

Moteriai pateikta 10 vidutinio 
sunkumo kaltinimų tyčiniu nesirūpi
nimu gyvūnais. 

Psichologai tvirtina, kad tokį kie
kį gyvūnų namuose laikantys žmonės 
turi rimtų psichikos sutrikimų. 

Referendumas organizuojamas iš anksto žinant, kad neįvyks 
Atkelta iš 1 psl. 

— O konkrečiau? 
— Ten yra tekstas, siūlantis 

atverti kelią̂  dvigubai pilietybei. 
— E. Šileikis yra rašęs, jog 

pagal Konstituciją negalima nus
tatyti tokio teisinio reguliavimo, 
kad dvigubos pilietybės atvejai 
būtu ne ypač retos išimtys, bet 
paplitęs reiškinys. Kodėl? 

— Išimtimi negali būti tai, kas 
bus daugiau nei pusei žmonių taiko
ma. 

— O, tarkime, kam užsienyje 
gyvenančiam ir į Lietuvą nieka
da neketinančiam grįžti lietuviui 
yra reikalinga Lietuvos piliety
bė? 

— Klausimas man atrodo yra ki
tas — ar mums tas žmogus yra reika
lingas. Nes šiuo atveju mes kalbame 
apie mūsų institucijų aktyvius veiks
mus atimant pilietybę arba skelbiant, 
kad žmogus pilietybę prarado. No
minaliai žiūrint, tai yra pilietybės 
atėmimas. Tai jeigu valstybės institu
cijos aktyviai veikia pilietybę atimda
mos, tai klausimas, kokia iš to nauda 
Lietuvai. Ar mums nuo to yra geriau, 
kad iš žmogaus atimsime pilietybę. 

— Kaip dviguba pilietybė tu
rėtų būti įtvirtinta teisiškai? Jūs 
minėjote, kad įstatymiškai — 
puiku, konstituciškai — jau ne
gerai... 

— Visų pirma, kad tik išimtiniais 
atvejais Lietuvos pilietybė būtų tei
kiama asmenims, jau turintiems ki
tos valstybės pilietybę, tai aš su tuo 
visiškai sutinku. Bet tai nereiškia, 
kad mes turime atimti pilietybę iš 
žmonių, kurie įgyja kitos šalies pi
lietybę, nors gimę Lietuvos piliečiais. 

— Kitaip tariant, Jūs prita
riate R. Narušienės ir E. Sileikio 
siūlymui Konstituciją papildyti 
sakiniu, kad „niekas negali 
atimti prigimtinės teisės i pilie
tybe"? 

— Visiškai taip. Tai yra didžiau
sia neteisybė, kai iš žmogaus, kuris 
gimė piliečiu, dėl kažkokių trumpa
laikių dalykų yra atimama pilietybė. 

— Kokių problemų kyla 
dvigubos pilietybės institutui? 

— Aš, tiesą sakant, jų nematau. 
Matyčiau galbūt vieną. Jeigu kalbė
tume apie tokią nerealią karo galimy
bę, tai tada dviguba pilietybė galėtų 
būti problema. 

— Kodėl? 
— Todėl, kad neaišku, kam žmo

gus turi būti lojalus. Jeigu žmogus tu
ri ir Lietuvos, ir kurios nors kitos ša
lies pilietybes, kyla klausimas, kurią 
jis gins. Mes nežinosime — pasitikėti 
tokiu žmogumi ar ne. Aš matau tik 
tokią problemą. O visą kitą galima 
suderinti. 

Jeigu kalbame, tarkime, apie ka
rinę prievolę. Jeigu žmogus, kuris no
ri būti abiejų valstybių piliečiu ir su
tinka tarnauti po porą metų ir vienos 
valstybės kariuomenėje, ir kitos, tai 
kokia čia problema. 

Yra ir tokių, kurie mato proble
mą dėl to, jog į užsienį emigravę lietu
viai grįžta į Lietuvą dėl pigesnės 
sveikatos apsaugos — dantų taisytis 
ir pan. Bet juk tokius dalykus galima 
teisiškai sutvarkyti ir apriboti. Ne
matau čia problemos. 

— Jūs kalbėjote apie referen
dumą, sakėte nepritariate... 

— Aš nepritariu tam, kad per 
plačiai formuluojama. O pačiam refe

rendumui nepritariu, nes, mano gal
va, čia viskas daroma iš anksto suk
čiaujant. 

— Kodėl? 
— Todėl, kad jis yra daromas 

žinant iš anksto, kad neįvyks. 
— Kaip gi taip? 
— Tai įsivaizduokite, ko reikia, 

kad įvyktų referendumas. Ar pame
nate pastarąjį referendumą dėl narys
tės Europos Sąjungoje? Koks buvo to 
rezultatas? Man kyla klausimas, ar šį 
kartą bus dalijami skalbimo milteliai 
ir alus po vieną centą, ar referendu
mui bus padarytos dvi dienos, ar vi
sos valstybės institucijos mes milijo
nus reklamai vien tam, kad tiktai 
žmonės ateitų balsuoti. Tada visa tai 
buvo padaryta, tačiau ir tai žmonių 
skaičius nebuvo labai didelis. 

— O Jums nekyla klausimas, 
kaip galima pasitikėti referendu
mo rezultatais, jeigu, tarkime, 
piliečių klausiama apie Konstitu
cijos pataisas, o didelė jų dalis 
Konstitucijos nėra net skaitę? 

— Manu, kad tai nesvarbu. Vis 
tiek apie šitą dalyką kiekvienas žmo
gus turi aiškią savo nuomonę. Man, 
pavyzdžiui, yra labai keistas vienas 
dalykas. Nors aš asmeniškai esu prieš 
mirties bausmę, oet man yra visiškai 
nesuprantamas Konstitucinio Teismo 
aiškinimas dėl mirties bausmės prieš
taravimo Konstitucijai. 

— Kodėl? Juk kalbama apie 
žmogaus teises... 

— Kaip sociologinės apklausos 
rodė, Konstitucijos priėmimo išvaka
rėse ir po to žmonės labai.kategoriš
kai, aiškia balsų dauguma pasisakė 
už mirties bausmę. Tačiau po to teig
ti, kad ta pati tauta pasitvirtino 

Konstituciją, kurioje yra numatytas 
mirties bausmės draudimas, mano 
supratimu, yra sukčiavimas. 

— Jus manote, kad taip pat 
gali nutikti ir su šiuo referendu
mu? 

— Kalbant apie šitą referen
dumą, man, sakau, jau pati iniciatyva 
atrodo negera. Matyti, kad yra nori
ma numarinti klausimą. Ir po to 
turėti puikų argumentą — na, va, 
tauta net balsuoti neatėjo! 

Tačiau aš įtariu, kad paprasčiau
siai nebus tos daugumos, kuri yra rei
kalinga. 

Juo labiau kad žmonės yra su
priešinami. Konservatoriai, kurie 
mato pavojų, kad Baltarusijos, Ru
sijos piliečiai po tokio referendumo 
turės galimybę gauti Lietuvos pilie
tybę, sakys, jog tai yra pavojus, ir abe
jos, ar jiems eiti balsuoti. 

Tie, kurie yra apskritai nusistatę 
prieš išeivius, irgi nebalsuos. Tai yra 
papildomas visuomenės supriešini
mas prieš referendumą. 

— Tai Jus manote, kad prob
lema yra visuomenės supriešini
mas? 

— Matote, tie, kurie šiaip būtų 
už, dėl tokios plačios formuluotės yra 
verčiami abejoti. 

— Jūsų supratimu, referen
dumui teikiama per plati formu
luotė? 

— Taip. Be abejo. Jeigu būtų pa
klausta, „ar sutinkate, kad būtų už
drausta atimti iš filiacijos principu 
įgijusio asmens Lietuvos pilietybę", 
tada aš manau, klausimas būtų daug 
aiškesnis ir siauresnis. Tada ir žmo
gus galėtų į jį kitaip atsakyti. 

— Ačiū Jums už pokalbi. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV svarsto Bush ir Clinton 
dinastijų valdymo perspektyvas 

Kandidatė į prezidentus Hillary Clinton. 

Atkelta iš 1 psl. 
nematė Baltųjų rūmų be kurio nors 
Bush ar Clinton, pradedant preziden
tu George Bush, kuris į valdžią atėjo 
1989-aisiais. 

Vėliau Baltuosiuose rūmuose šei
mininkavo Bill Clinton ir George W. 
Bush, o atėjus į valdžią buvusio pre
zidento žmonai, šių dviejų šeimų ats
tovų valdymo trukmė padidėtų iki 24 
metų. Jei Hillary būtų perrinkta an
trajai kadencijai, šis periodas tęstųsi 
28 metus. 

Salyje, kuri gimė nusimetusi bri
tų monarchijos jungą, tokia perspek
tyva patinka toli gražu ne visiems. 

Tačiau Dartmouth kolegijos poli
tologijos profesorei Linda Fowler tai 
rodo, kad į vis brangiau atsieinančią 
JAV politikos mašiną įtraukiamos 
Įžymybės. 

„Mano nuomone, pastarųjų me
tų modelis yra susijęs didele kampa
nijų kaina ir vardo atpažinimo per 
pirminius rinkimus poreikiu, susiju
siu su tuo, kad reikia surinkti pi
nigų", — sakė jis. 

„Tai užburtas ratas: donorai ne
prisidės, jei nemanys, kad gali lai
mėti, o vienas būdų pasitikėjimui už
tikrinti yra pademonstruoti, kad rin
kėjai žino, kas esi, ir tave remia", — 
aiškino L. Fowler. 

Visuomenės apklausos rodo, kad 

H. Clinton yra gerokai populiaresnė 
už visus kitus demokratų pretenden
tus į prezidento postą ir įveiktų res
publikonų favoritą Rudolph Giuliani. 

H. Clinton ir R. Giuliani tikriau
siai būtų varžęsi per 2000 metų rin
kimus dėl New York atstovaujančio 
senatoriaus vietos, bet buvęs New 
York meras tada pasitraukė, nes jam 
buvo diagnozuotas prostatos vėžys, ir 
buvusio prezidento žmona tapo sena
tore. 

„Jei ne nepotizmas, tai Hillary 
siektų Vassar kolegijos prezidento 
vietos, — rašė 'The New York Times' 
skiltininkė Maureen Dowd. — Bet, 
antra vertus, jei ne nepotizmas, tai 
W. G. W. Bush pumpuotų naftą" . 

Gerai kilmei visad atsirasdavo 
vietos JAV politikoje. Vieni pirmųjų 
prezidentų buvo John Adams ir jo sū
nus John Quincy Adams. 

XX-ajame amžiuje Baltuosiuose 
rūmuose šeimininkavo du Roosevelt, 
kurie buvo tolimi giminaičiai, o Ken-
nedy klanas Washington veikė iš kar
tos į kartą. 

H. Clinton varžovai dėl Demok
ratų partijos kandidato į prezidentus 
statuso taip pat atkreipė dėmesį į di
nastijų aspektą šalyje, kuri didžiuo
jasi savo tradicijomis, pagal kurias 
žmoMoters namuose — 300 gyvūnų 

Putin atvyko vizito į Iraną 
Teheranas, spalio 16 d. (AFP/ 

BNS) — Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin antradienį atvyko į Iraną 
nepaisydamas pranešimų, kad mirti
ninkų būrys planavo jį nužudyti. 

Anglų kalba transliuojantis Ira
no kanalas ,,Press-TV" parodė repor
tažą, kuriame matyti didelis baltas 
lėktuvas su užrašu „Rusija", riedan
tis Teherano Mehrabado oro uosto 
tūpimo taku. 

Oro uoste jį sutiko šalies užsienio 
reikalų ministras Manouchehr Mot-
taki. 

Tai pirmasis Kremliaus vadovo 
vizitas Irane nuo pat islamo revoliu
cijos 1979 metais. 

V Putin Teherane dalyvaus Kas
pijos jūros regiono valstybių viršūnių 
susitikime ir susitikti su Irano 
vadovais. Jo vizitas yra labai reikš
mingas Iranui ir vyksta tokiu metu, 
kai didėja įtampa dėl iraniečių bran

duolinės programos. 
Prieš viršūnių susitikimą, kuria

me dalyvaus Azerbaidžano, Irano, 
Kazachstano, Rusijos ir Turkmėnis-
tano vadovai, Teherano gatvėse aiš
kiai matėsi, kad taikomos sustiprin
tos saugumo priemonės. 

Iranas nuolat priima sąjunginin
kus, kurie, kaip ir jis, jaučia antipati
ją Jungtinėms Valstijoms, — Baltaru
sijos prezidentą Aleksandr Lukašen-
ko, Sirijos prezidentą Bashar ai As-
sad ar Venesuelos vadovą Hugo Cha-
vez. 

Tačiau tokio rango valstybės vei
kėjo, kaip V Putin, kurio šalis turi ve
to teisę Jungtinių Tautų (JT) Saugu
mo Taryboje, vizitas yra išties svar
bus įvykis. 

Paskutinį kartą kartą Irane apsi
lankęs Kremliaus vadovas buvo so
vietų diktatorius Josif Stalin. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Po Lenkijos pirmalaikių Seimo 

rinkimų, kurie įvyks šį savaitgalį, bu
vęs šalies prezidentas ir dabartinis 
Kairiųjų ir demokratų koalicijos va
dovas Aleksandr Kwasniewski pasi
trauks iš politikos ir grįš prie anks
tesnio užsiėmimo — dėstys JAV 
aukštosiose mokyklose. Apie A. 
Kwasniewski planus laikraštis teira
vosi buvusio prezidento artimiausio 
bendražygio Waldemar Dubanovvski. 
Jo nuomone, A. Kwasniewski ir to
liau galėtų dalyvauti užsienio politi
koje, pavyzdžiui, dirbdamas Europos 
Tarybos pirmininko poste, nes turi 
didelę patirtį Europos reikaluose. Su 
tuo sutinka ir Prancūzijos atstovybės 
prie Europos Sąjungos (ES) atstovė 
spaudai Martine de Carne, tačiau 
priduria, kad tą patį galima pasakyti 
ir apie Tony Blair. 

* * * 
Lenkijos konservatorių prezi

dentas antradienį leido aiškiai su
prasti, kad jis apsunkins dviejų opo
zicinių partijų gyvenimą, jeigu jos po 
sekmadienį numatytų pirmalaikių 
rinkimų mėgins sudaryti koaliciją. 
Prezidento Lech Kaczynski brolis Ja
roslave išlaikyti ministro pirmininko 
postą, bet nuomonių apklausos rodo, 
kad opozicinės partijos turi geresnių 
galimybių sudaryti koaliciją, kuri va
dovautų didžiausiai Europos Sąjun
gos pokomunistinei valstybei. Prezi
dento komentaruose aiškiai prasikiša 
užuomina, kad 38 mln. gyventojų tu
rinčiai šaliai gresia nauja politinė 
krizė, jeigu po spalio 21 dienos parla
mento rinkimų opozicinės partijos 
nuspręs susivienyti. 

JAV 

WASfflNGTON, DC 
Respublikonų partijos atstovas 

John McCain, jeigu bus išrinktas 
JAV prezidentu, pasistengs pašalinti 
Rusiją iš išplėtotos pramonės šalių 

i Didžiojo aštuoneto (G-8), kad nu
baustų Maskvą už atsitraukimą nuo 

ATLANTIC 

politinių laisvių. „Mums reikia naujo 
Vakarų požiūrio į šią revanšistinę 
Rusiją", — sakoma J. McCain 
straipsnyje, pirmadienį išspausdinta
me žurnale „Foreign Affairs". Ari
zona valstijos senatorius, 71-erių me
tų J. McCain, dažnai kritikuojantis 
Rusijos prezidentą Vladimir Putin, 
mano, kad Aštuonetas turi tapti 
„stipriausių rinkos demokratijų klu
bu: ji turi priimti Braziliją ir Indiją, 
bet pašalinti Rusiją". 

* * * 

Hillary Clinton surinko daugiau 
lėšų savo kandidatūros iškėlimo į 
JAV prezidentus nuo Demokratų 
partijos kampanijai nei jos pagrindi
nis varžovas Barack Obama, rodo jų 
rinkimų kampanijos pareigūnų pa
skelbti duomenys. Trečiojo ketvirčio 
pabaigoje New York valstijos senato
rės H. Clinton rinkimų taupyklėje 
buvo 35 mln. dolerių — 3 mln. dau
giau nei Illinois senatoriaus B. Oba
ma, kuris pirmavo šiuo požiūriu pa
gal antrojo ketvirčio rezultatus. Sėk
mingiausias finansiniu požiūriu Res
publikonų partijos kandidatas, buvęs 
New York meras Rudolph Giuliani 
kol kas turi 16,6 mln. dolerių. 

AZIJA 

BEIDZINGAS 
Kinija antradienį paragino JAV 

prezidentą George W. Bush atšaukti 
planuojamą susitikimą su Dalai La
ma, perspėdama, kad toks susitiki
mas gali rimtai pakenkti didžiųjų pa
saulio valstybių santykiams. „Mes 
reiškiame griežtą nepasitenkinimą ir 
prieštaravimą, šis veiksmas rimtai 
pakenks Kinijos ir JAV santykiams", 
— sakė Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas spaudai Liu Jianchao. Tre
čiadienį G. W. Bush JAV Kapitolijuje 
taip pat dalyvaus ceremonijoje, per 
kurią Dalai Lamai bus įteiktas Kong
reso aukso medalis — aukščiausias 
JAV civilinis apdovanojimas. 

PNOMPENIS 
Kambodžos policija antradienį 

paskelbė, kad įtariamas pedofilas 
maniakas, kurio visoje Azijoje ieško 
Interpolas, yra 1975 metais gimęs 
Kanados pilietis Christopher Paul 
Neil. Interpolo padalinio Kambo
džoje direktoriaus pavaduotojas Keo 
Vanthan sakė, kad Ch. P Neil išvyko 
į Vietnamą. 

1-800-775-SEND 
www.atTantfcexpre«corp.corn 

Ocea 

VW 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu, gabenimas I 
ektuvu i visas pasaulio šalis. Tįįr -,, 

<«;» ' AlrFrBlgtn y 

Automobiliu pirkimas be\ 
Į siunti Tias \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes TrvckitH}^ 
Smulkiu siuntimu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvioje. 
Estijoje. Baltarusijoje be* Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-77$ 7363 

http://www.atTantfcexpre�corp.corn
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Rašykite mums ei. pašto adresais: 
redakcila@draii9as.or9 
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ATSILIEPIU IR AŠ 
Romas Kriaučiūnas savo veda

majame rašydamas apie septynis ste
buklus Lietuvoje, prašė atsiliepti ir 
kitus skaitytojus bei parašyti savo 
nuomonę. Stebuklai — tai ne ant
gamtiniai reiškiniai, bet ypatin
gos (stebuklingos) vietos, kurios yra 
tik Lietuvoje: Kryžių kalnas, Kerna

vė su savo piliakalniais, Šiluva, Trijų 
kryžių kalnas Vilniuje, Kryžiaus ke
liai (stacijos) Vilniuje, Tuskulėnų 
parkas-kančios vieta (kai jis bus su
tvarkytas), Trakų pilis ir jos parkas. 

Marija Remienė, 
Westchester, IL 

ATVIRAS LAIŠKAS RIMANTUI DAGIUI, SEIMO 
ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS PIRMININKUI 

Nuostabu skaityti Rimanto įžval
gius komentarus, išspausdintus 
„Drauge". Rimantas sumini Vy
riausybės, prokuratūros ir Seimo 
neveiklumą dėl vis bujojančios korup
cijos, tačiau vėl paskaitęs išsigąstu! 
Jis pats juk yra Seimo Antikorupcijos 
komisijos pirmininkas. Taigi jo dar
bas ne tik analizuoti blogybes, bet 
imtis veiksmų jas panaikinti! Bent 
taip supranta dauguma lietuvių, 
išgirdusių apie jo Seime einamas 
pareigas. Tačiau prisipažįstu, kad 
nesu skaitęs Seimo reglamento, nu
statančio tos komisijos pareigų ir 
galių. O jei ta komisija tik garsiai 

skambančiu vardu pavadinta, bet be 
galių? Tuomet sakyčiau negarbinga 
Rimantui likti tokioje komisijoje ir 
mulkinti žmones, vaizduojant tarsi 
kažkas Seime iš tikrųjų saugas 
Lietuvą nuo korupcijos. Nesigirdi jų 
komisijos atliktų darbų aprašymų. 
Manyčiau, kad daug kam būtų įdomu 
išgirsti iš Rimanto, kokie jų komiteto 
uždaviniai ir ką jie ten mano pasiek
ti? Ar tikrai Lietuva lekia vis žemyn 
korupcijos ir Lietuvos gyventojų 
išnaudojimo taku ir niekas prieš tai 
nekelia rankos? 

Algis Kazlauskas 
Orland Park, IL 

j nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei 
I nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
I adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba 
1 elektroniniu paštu: redakcifa@draugas.org 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite spalio 18 dienos, ketvirtadienio 
rDrauge". 

r • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
k. 

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

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

y ardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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VINCO BAZIO 5 M. MIRTIES 
SUKAKTIES PAMINĖJIMAS 
ALDONA SMULKSTIENE 

Š. m. rugsėjo 23 d. į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią Mar-
ąuette Park, Čikagoje, rinkosi gausus 
būrys a. a. Vinco Bazio šeimos narių, 
artimųjų ir draugų paminėti Vinco 
Bazio 5 metų mirties sukaktį: 11 vai. 
ryte šv. Mišias atnašavo kun. Jaunius 
Kelpšas, kuris savo pamoksle iškėlė 
Vinco Bazio, kaip vyro, tėvo, šios 
parapijos ir daugelio įvairių lietu
viškų organizacijų veiklaus nario ir 
darbuotojo bei rėmėjo, parapijos cho
ro ir „Dainavos" ansamblio daininin
ko, ypatumus. Vincas visada buvo 
geros nuotaikos, pasiryžęs padėti ten, 
kur pagalba buvo reikalinga, mokėjo 
vertinti gyvenimą ir džiaugtis juo, 
kvietė jo pavyzdžiu sekti ir kitus. 
Mišiose vargonavo ir solo giedojo 
Algimantas Barniškis. 

Po šv. Mišių visi važiavo į „Ca-
melot" salę paminėjimo pietų. Salė 
buvo pilna susirinkusių artimųjų ir 
draugų, kurie draugiškai ir nuošir
džiai prisiminė a. a. Vincą. Žmona 
Dana Bazienė tarė trumpą žodį: 
„Nuoširdžiai dėkoju visiems, kad da
lyvavote šv. Mišiose prisimenant a. a. 
Vilių. Nors jis mus paliko netikėtai 
anksti, prisimename jį kiekvieną 
dieną. Jau praėjo 5 metai nuo mūsų 
atsiskyrimo, bet skausmas išlieka dar 
vis toks pat." 

Maldą prieš vaišes sukalbėjo Ne
rijus Smerauskas. Prisimindamas 
Vincą sakė, kad jis iš Viešpaties sodų 
žvelgia į mus ir šypsosi, būdamas su 
mumis dvasioje kartu. 

Po gražių vaišių susirinkusieji 
dar būriavosi grupėmis, kalbėjosi su 
Dana bei jos dukra ir žentu, dalijosi 
nepamirštamais prisiminimais iš to 
laiko, kai Vincas, draugų vadinamas 
Viliumi, buvo kartu. 

Vincas Bazis (Baziliauskas) mirė 
2002 m. rugsėjo 23 d. Gyveno Oak 
Lawn, Illinois. 

* * * 

Vincas gimė 1926 m. Kybartuose, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, mokytojo 
šeimoje. Laimingai išvengęs ištrėmi
mo į Sibirą, baigęs 7-ą gimnazijos 
klasę, artėjant antrajai sovietų oku
pacijai, 1944 m. liepos mėnesį su tė
vais pasitraukė į Vakarus. Pasiekė 
Danzigą, po to Vieną (Austrijoje). Po 
karo persikėlė gyventi į Augsburgą 
(Vokietijoje), kur baigė 8-ą klasę 
lietuvių gimnazijoje ir įstojo į univer
sitetą. Baigęs 2 semestrus, studijų 
tęsti negalėjo, nes reikėjo ruoštis emi
gracijai. Be to, pabėgėlių stovykloje 
lankė ir dantų technikos kursus. La
bai mėgo sportą, ypač futbolą ir 
krepšinį. Vokietijoje žaidė lietuvių 
futbolo rinktinėje. Augsburgo pabė
gėlių stovyklos komandoje žaidė 
krepšinį. 

Vincas į JAV atvyko 1949 m. Ap
sigyveno Detroit. 1952—1954 m. atli
ko karinę prievolę Korėjos karo metu, 
dirbdamas kariuomenės dantų tech-

Vincas Bazis 

nikos laboratorijoje. Grįžęs į Detroit, 
dirbo kaip dantų technikas ir vėl 
aktyviai įsijungė į sportinę veiklą — 
žaidė už „Kovo" klubą krepšinį ir fut
bolą. Iš Detroit dažnai vykdavo į Či
kagą, kur padėdavo „Lituanicos" 
sporto klubui taurės rungtynėse. 

1961 m. sukūrė šeimą ir apsi
gyveno Čikagoje. Pavardę Baziliaus
kas pakeitė į Bazis. Čikagoje su žmo
na Dana įsteigė keramikos dantų 
technikos laboratoriją „Vince Dental 
Ceramics", kuri sėkmingai gyvavo 30 
metų. Sveikatai pablogėjus, išėjo į 
pensiją. 

Vincas visą gyvenimą labai akty
viai dalyvavo lietuviškame kultūri
niame ir visuomeniniame gyvenime. 
Ypač mylėjo muziką ir buvo atsidavęs 
jai. Buvo ilgametis „Dainavos" Meno 
ansamblio ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choro narys ir bažnyčios 
finansų komiteto narys. Visa širdimi 
dalyvavo parapijos ir bažnyčios gyve
nime, talkindavo žmonai Danai ir 
kitiems puošiant bažnyčią Kalėdoms. 
Ypač padėdavo žmonai ir kitiems 
naujai atvykusiems iš Lietuvos susi
būrimuose, kavutėse ir pan. Neap-
leisdavo nė vieno parapijos renginio. 

Mėgo savo vasarvietę Michigan 
valstijos šiaurėje, į kurią suvažiuoda
vo daug draugų. Vincas mėgo ir ke
liauti. Abu su Dana yra aplankę įvai
rius kraštus, išvažinėje JAV Vincas 
buvo ir menininkas — auksakalys, 
kurio sukurti papuošalai džiugindavo 
daugelį. Vincas buvo ypač visų mėgia
mas už jo draugiškumą, paslaugumą, 
nuoširdumą. Jis buvo dosnus Lietu
vių fondo ir Draugo fondo, Lietuvių 
operos ir daugelio kitų lietuviškų rei
kalų rėmėjas. Lietuvoje rėmė ne tik 
artimuosius, bet daugiau nei 5 metus 
buvo Varlaukio mokyklos (Jurbarko 
rajone) rėmėjas, o jo darbus dabar 
tęsia žmona Dana. 

Tegul būna Tau gera, Vincai, 
Viešpaties soduose ir nuolat paprašyk 
ir mums, čia likusiems, Jo palaimos. 

„ D R A U G A S " I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Išeivi jos i r L ie tuvos Jungt is ! 
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s Švyturys I r snr&ast 
P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www«ciraugas.org 
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Akių ligos 

Kitą dieną man patiko jų „lam-
prais" patiekalas, kuris yra virti ar 
troškinti ryžiai, sumaišyti su mažais 
žuvies arba mėsos kąsniukais, kep
tais banano žievėje. Išeinant net ga
vome to valgio beveik puslapio ilgu
mo receptą. Kodėl toks ilgas? Vien 
rekomenduojamų prieskonių ištisa 
virtinė: „Šaukštelis to, pusė šaukšte
lio to, lapelis to, keli lašiukai to, 
ryšulėlis to, skiltelė dar kažko, pusė 
uncijos to ir t.t." Po to užpilk dar alie
jaus, sulčių ir specialaus vištienos (?) 
sultinio ir, žinoma, nepamiršk ir 
druskos. Ryžiai čia yra pagrindinis 
maistas, kuris viena ar kita forma 
atsiranda vietinio gyventojo burnoje 
tris kartus per dieną. Pastebėjome, 
kad čia, kaip ir Indijoje, vietiniai val
go be mums įprastų įrankių, su pirš
tais, bet tik dešinės rankos. Nepri
pažįsta jie nei kiniškų ar japoniškų 
„chop sticks". 

Važiuojame į Kandy miestą, 
esantį krašto viduryje, toliau nuo 
vandenyno, apie 70 mylių nuo Co-
lombo. Pakeliui į 1,600 pėdų aukštu
moje gulintį miestą mes pravažiuo
jame pro tikrą gamtos kaleidoskopą, 
galima sakyti — ištisą botanikos so
dą, kurio įvairiausių medžių, krūmų 
ar gėlių pavadinimų net nebandžiau 
suskaityti. Pasirodo, kad krašto vidus 
yra gerokai kalnuotas, o aukščiausias 
kalnas Bidurutalagala siekia net 
8,280 pėdų aukštį. Pirmiausiai pro 
kokoso riešutų plantacijas, po to 
džiunglės man nepažįstamų medžių, 
toliau palmių miškeliai, kakavos so
dai, arbatos plantacijos, įvairių vais
medžių sodai, ryžių laukai ir t.t. Pra
važiavome ir Mawanella upėje besi
maudančių dramblių šeimyną. 

Ne be reikalo vietinė legenda sa
ko, kad ši sala buvo rojus, kurį prara
do Adomas ir Ieva labai daug metų 
prieš Kristaus gimimą, o Šri Lanka 
gyventojai vėl jį atrado. Prie 7,342 pė
dų aukščio kalno viršūnės, populia
riai vadinamos „Adam's Peak", yra 
panašus į žmogaus pėdą įspaudas. 
Sakoma, kad Adomas čia 1,000 metų 
stovėjo ant vienos kojos ir verkė savo 
ir Ievos prarastojo rojaus. Budistai tą 
patį kalną vadina Šri Padą (Footprint 
of the Lord). 

Pakeliui sustojome vienoje arba
tos plantacijoje, kurią šiandien vie
tiniai vadina arbatos fabriku. Aplin
kui kiek akis užmato žalios arbatos 
krūmai, o įėjus į „fabriką" mus pasi
tinka vadovas Mr. Yantha, siūly
damas mažą, bet dailų puodelį ar
batos, kurią jis ragina gerti su pienu 
ir cukrumi. Mums rodė, kaip moterys 
renka tą arbatą, prisilaikydamos 
griežtos taisyklės: „du lapukai ir 
vienas pumpuras". Po to vyksta džio
vinimas, fermentacija ir t.t. Mums 
dar aiškino, kaip išvirti tikrai gerą 
arbatą ir kaip atskirti arbatos koky
bę, bet, deja, tie patarimai greitai 
išgaravo iš mano galvos. Šri Lanka 
(anksčiau Ceylon) arbata yra žinoma 
visame pasaulyje. Kaip buvo keista, 
kai sužinojome, kad arbatą į salą įve
dė anglai 1867 m., čia kalnų papėdėse 
rado puikią jai dirvą ir klimatą. 
Eksperimentas tapo vienu iš svar
biausių Šri Lanka žemės ūkio pro
duktų Kolonistai angiai vasara pa
likdavo tropini sostinės klimatą ir 

traukdavo į Kandy, ieškodami vėses
nio oro. 

Pakeliui sustojome ir dramblių 
„mokykloje", kur pratinami ir treni
ruojami darbui drambliai. Kelias ne
prailgo, galėjom ir toliau džiaugtis 
vaizdais, bet štai jau privažiavome 
Kandy. Tai nemažas 110,000 gyv. 
miestas, buvusi Sinhaliečių karalys
tės sostinė, kol jos neužėmė anglai 
1815 m., įsiveržę net į krašto vidų. 
Miestas stovi ant penkių kalvų, jo 
centre ežeras, pro šalį teka Mahaveli 
upė. Gatvelės trumpos ir labai raity
tos, lengva pasiklysti, jei nebūtų 
vietinio gido. 

Arbatos muziejuje ir fabrike 
sužinome, kad arbata sudaro ketvirtį 
viso krašto eksporto. Aplankome 
budistų šventyklą, kur yra žymi tos 
religijos relikvija — Buddhos dantis, 
kurį nuo sudeginimo išgelbėjo Budd
hos pasekėjai 543 m. prieš Kristų. 
Mieste nmažai ir hindu šventyklų. 
Dalį popietės praleidome 147 akrų 
dydžio karališkame Peradeniya bota
nikos sode, kur auginami 4,000 rūšių 
tropiniai augalai ir gėlės, tokios kaip 
orchidėjos, lotosai, hiacintos ir kt. 
Gražus vaizdas net ir ne per dideliam 
gėlių mėgėjui. 

Apie Šri Lanką — istorija ir 
religija 

Reikia t raukt i namo, atgal į 
Colombo, nes rytoj mūsų laukia dar 
vienas ilgas skrydis. Tuo tarpu šiek 
tiek Šri Lankos istorijos, kuri sako, 
jog į šią tokio gero klimato salą žmo
nės iš Indijos pradėjo keltis jau 500 
metų pr. Kr. Ilgainiui, tie kurie kilo iš 
šiaurinės Indijos, sukūrė Singalo val
stybę, o iš pietinės — Tamilų kara
lystę. Singaliečiai su tamilais nesu
gyveno jau nuo senų laikų ir salą 
pasidalino į dvi atskiras valstybes, 
kol neatsirado ten europiečiai kolo
nistai, kurie keliaudavo į Rytus, 
ieškodami rytietiškų prieskonių. 

Apie 1500-uosius metus čia atsi
rado portugalai, kurie salą valdė iki 
1658 metų, kol jų iš čia neišstūmė 
olandai, kuriuos pačius 1796 m. pa
keitė anglai. Kraštas, pasivadinęs 
jiems anglų duotu vardu — Ceylon, 
nepriklausomybę gavo vienais metais 
vėliau negu Indija, tik 1948 metais, ir 
tik 1972 m. nutarė pasivadinti Šri 
Lanka. 

Singaliečiai gyvena salos pietva
karinėje dalyje, jie yra budistai, su
darantys apie 70 proc. krašto gyven
tojų. Tamilų yra daug mažiau, jie su
sispietę salos šiaurės rytų dalyje, yra 
hindu religijos pasekėjai. Jie nori 
sukurti savo atskirą valstybę, o to 
neleidžia singaliečiai. Tamilai, būda
mi negausūs, griebiasi teroristinės 
taktikos, kuri pareikalauja daug ne
kaltų žmonių aukų. Atsinaujinusios 
kovos 1983 m. atvedė net prie Indijos 
kariuomenės įsikūrimo, kuris tęsėsi 
keletą metų, bet abiejų tautybių tai 
nesutaikė. Jos ne tik turi skirtingas 
religijas, bet ir kalba dviem skirtin
gom kalbom. Mums ten būnant jau
tėsi tam tikras netikrumas, nors 
susidūrimų ir nepasitaikė. Tik laik
raštyje perskaitėme, kad „Two army-
men killed in clash with Tamils". 

Bus daugiau . 

ARAS ŽUOBA, M . D . 
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. t e l . 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 h-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytoja i 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS,MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

L«etuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba Setuviškai. 
4647 W. 103 SI, Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Margumynai 
i ' " • • » i . . . . . • 

Tutanchamono kape rasti palikti krepšiai 
ir puodynės 

Egipto archeologai, tyrinėjantys 
jaunojo faraono Tutanchamono ka
pavietę, aptiko krepšių ir niekieno 
neliestų molinių puodynių, kurios 
veikiausiai buvo pamirštos, kai šis 
kapas buvo tuštinamas 3-iajame de
šimtmetyje, pirmadienį pranešė vy
riausybė. 

Į 20 molinių puodynių, pažymėtų 
Tutanchamono vardu, veikiausiai 
buvo supiltos sėklos ir gėrimai, rem
damasi vyriausiuoju archeologu Zahi 
Hawassu savo pranešime nurodė vyr
iausybė. Viename iš krepšių buvo 
džiovintų vaisių, o dar aštuoniuose 
buvo beveik 60 mažų kalkakmenio 
lentelių, kuriose buvo įspausti tra
diciniai kartušai su Tutanchamono 
vardu. 

Šie krepšiai ir puodynės buvo 
rasti lobių patalpoje šalimais laidoji
mo kambario, kuriame britų arche
ologas Howard Carter 1922 metais 
aptiko Tutanchamono mumiją auk
siniuose sarkofaguose. 

„H.Carter savo ataskaitoje šių 
daiktų nemini, bet atrodo, lyg jo 
žmonės būtų padėję juos nuošalėje ir 
palikę lobių kambaryje", - teigė vie
nas Aukščiausios paveldo tarybos 
pareigūnas, prašęs neskelbti jo pa
vardės. 

Tutanchamonas valdė Egiptą 
nuo 1361 iki 1352 metų prieš Kristų. 
Jis buvo palaidotas kar tu su kitais to 
laikmečio faraonais Karalių slėnyje 
netoli šiuolaikinio Luksoro miesto. 

B N S 

SKELBIMAI 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti 
„shingle" stogai; cementas, 

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

ir 

PASLAUGOS 

^=T> STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park. II 60805 
Tel. 708-424-8654.7"3-581-8A54 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško kelioms valandoms 
darbo. Tel. 708-220-3202. 
* Moteris, auginanti 1.5 metukų sūnų, 
gali prižiūrėti ir jūsų vaikutį Plainfield raj. 
nuo lapkričio mėnesio. Tel. 815-577-
0097. 
* Moteris ieško kambariokės gyventi 
Linkoln Park, prie ežero. Yra galimybė 
pasistatyti automobilį, geras visuomeninis 
transportas. Tel. 773-330-0092 arba 773-
334-8119. 
* 50 m. moteris, turinti medicinine išsi
lavinimą, ieško kompanjonės ar pagy
venusių žmonių priežiūros darbo. Gali 
dirbti ir savaitgaliais. Vairuoja, patirtis, 
rekomendacijos. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092 arba 773-334-8119. 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-S85-9500 

http://www.illinoispain.com
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Pasaulio kybartiečių draugija jau gyvuoja 
EDVARDAS SULAITIS 

Rugsėjo 29 d. į Kybartus susirin
kę 44 šio miesto dabartiniai ar bu
vusieji gyventojai pasirašė Pasaulio 
kybartiečių draugijos steigimo aktą 
— protokolą. Kaip sutartyje yra pa
brėžiama, draugijos steigimo tikslas 
— vienyti Kybartų miestelio gyvento
jus ar iš Kybartų kilusius asmenis, 
rūpintis gimtojo krašto gerove ir 
ateitimi, ugdyti bendruomeniškumą. 

Steigiamajame susirinkime daly
vavo daugiau nei 50 kybartiečių. iš 
Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos mies
tų. Tarp jų buvo ir Kybartų gimnazi
jos, kitų miesto mokyklų, visuome
ninių organizacijų, iniciatyvinės gru
pės Kybartų savivaldybei a tkur t i 
atstovai, Kybartų verslininkai. 

Produktyvus suvažiavimas 

Suvažiavimo posėdžiai vyko pas
kutinį rugsėjo šeštadienį gražiai sure
montuotuose, bet dar ne iki galo 
įrengtuose Kybartų parapijos na
muose. Suvažiavimą pradėjo Violeta 
Mickevičiūtė, kuri perskaitė ištrauką 
iš buvusio Kybartų gimnazijos direk
toriaus Viktoro Kariliaus autobio
grafinio romano „Akvariumas pa
trankos koserėje" (veiksmas vyksta 
Kybartuose 1940—1941 m.). 

Susirinkimą, kuriame buvo ap
tarta nemažai temų, vedė politologas, 
mokslų daktaras, Lietuvos patarėjas 
Mindaugas Jurkynas . 

Čia buvo sudaryta ir draugijos 
valdyba, kurioje darbuosis septyni as
menys. Valdyboje — žymūs kybartie-
čiai, kurių dalis dabar gyvena kituo
se miestuose ir užima aukštas parei
gas. 

Sąraše yra orkestro vadovas An
tanas Ziegoraitis, Kybartų K. Done
laičio gimnazijos direktoriaus pa
vaduotoja Jo lanta Janulaitytė, jau 
minėtas Mindaugas Jurkynas, pra
mogų verslo atstovas Nerijus Rama
nauskas, mokslininkas, K. Donelaičio 
gimnazijos direktorius Ramūnas Va
ilokas, K. Donelaičio gimnazijos di
rektorius Saulius Spangevičius bei 
parapijos klebonas kunigas Vytautas 
Sakavičius. Valdybos pirmininku iš
rinktas Marijampolės miškų urėdijos 
Pajevonio girininkas, kybartietis Ry-

Bažnyčios šventoriuje programą 
vėde kybartiečiai Violeta Micke
vičiūtė ir Mindaugas Bučinskas. 

mantas Vaičaitis. 
Paminėta, kad draugijos tikslas 

— koordinuoti draugijos narių veiklą, 
atstovauti narių interesams ir juos 
ginti. 

Draugijos buveinė — J. Basana
vičiaus g. 44, 70440 Kybartai, Vilka
viškio rajonas. Vienas iš steigėjų — 
Valerijus Gliaubickas — įpareigoja
mas ne vėliau kaip per du mėnesius 
sušaukti pirmąjį susirinkimą. 

Aplankytos žymesnės 
Kybartų vietos 

Po susirinkimo buvo susipažinta 
su keliomis įdomesnėmis Kybartų 
vietomis. Aplankyta stačiatikių cerk
vė, su kurios turtinga praeitimi (ir 
liūdnoka dabartimi) supažindino sta
čiatikių bendruomenės narė Tatjana 
Malinauskienė. Papasakojo, kad šioje 
cerkvėje buvo laikytos pamaldos už iš 
Paryžiaus parvežtą, ten mirusį žy
mųjį rašytoją Turgenev. 

Taip pat buvo apžiūrėtas vienas 
senesnis labai įdomus Kybartų na
mas, kuris yra vadinamas „Berlynu" 
(jame prieš karą buvo įsikūręs žydų 
bankas). Apie jį papasakojo to namo 
senas gyventojas, leidęs užlipti ant 
stogo su pastato vidun šviesą pralei

džiančiu stikliniu gaubtu. Nuo šio 
stogo buvo galima pamatyti išlikusio 
Kybartų senamiesčio panoramą. 

Meninė suvažiavimo dalis — 
bažnyčios šventoriuje 

Buvo apžiūrėta paveldosaugi-
ninkų tyrinėjama ir restauruojama 
Kybartų katalikų bažnyčia, dalyvau
ta čia vykusiose šv. Mišiose. 

Po jų šventoriuje prasidėjo me
ninė dalis. Programą vedė ir Lietuvos 
poetų eiles skaitė dabar Vilniuje gy
venantys gerai žinomi kybartiečiai 
Violeta Mickevičiūtė ir Mindaugas 
Bučinskas. Vargonais grojo Marijam
polės kolegijos dėstytojas Ričardas 
Makūnas. Čia giedojo Kybartų baž
nyčios vaikų choras (vadovė Berna
deta Mališkaitė). 

Suvažiavimo dalyviai per susirin
kimo pertraukas ir po programos bu
vo vaišinami Kybartų verslininkų 
paruoštais sumuštiniais, užkan
džiais, kava, arbata. Visur buvo ma
tomas pagrindinis renginio organiza
torius — Kybartų katalikų parapijos 
klebonas kun. V Sakavičius (jis, taip 
pat ir Vytautas Mickevičius, mums 
atsiuntė medžiagos apie suvažiavimą). 

Pristatyta kompaktinė plokštelė 
ap ie Kybartus 

Beje, suvažiavimo išvakarėse, 
penktadienį, Kybartų visuomenei bu
vo pristatyta įgarsinta knyga — Vio
letos Mickevičiūtės kompaktinė 
plokštelė (CD). Joje skaitoma Albino 
Sakalausko parašyta ir jau gerokai 
anksčiau išleista knygelė „Mano 
Kybartai", kurios tiražas jau seniai 
išparduotas ir bent jau kol kas niekas 
nesiruošia pakartotinai išleisti. V 
Mickevičiūtė — buvusi ilgametė Lie
tuvos radijo diktorė, įgarsinusi daug 
knygų Lietuvos aklųjų draugijos bib
liotekai. 

Nors Pasaulio kybartiečių drau
gija jau įsteigta, tačiau didieji jos dar
bai dar prieš akis. Tikimasi, kad jos 
valdyba bus pajėgi į reikiamas vėžes 
atvesti šią turbūt pirmąją atskiros 
vietovės žmonių pagrindu suburtą 
lietuvių pasaulinę draugiją. Linkime 
sėkmės organizatoriams. Lauksime 
konkrečių darbų ir pastangų įtraukti 
užsienyje gyvenančius buvusius ky-
bartiečius — tuos, kurie dar gerai at
simena savo gimtinę ir nori jos labui 
kažką gero padaryti. 

Pasaulio kybartiečių draugijos susirinkimo dalyviai. 

» t * draugo" knygynėlio adresas: 
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Pasirodė naujas žurnalo „Lit-
huania Today" numeris. Šįkart, kaip 
vedamajame rašo redaktorius, nau
jovė - pirmą kartą spausdinamas 
straipsnis abiem kalbomis - ir anglų, 
ir lietuvių, tam, kad, pasak redakto
riaus, „skaitytojai mėgautųsi skaity
dami gimtąja kalba, ir kad įvertintų 
paslaptingą ir sunkų vertimo meną." 

Šiame žurnalo numeryje pagrin
dinis dėmesys skiriamas dviem politi
kams - LR Prezidentui Valdui Adam
kui bei ministrui pirmininkui Ge
diminui Kirkilui. Pasak redaktoriaus 
Ray Vyšniausko, politikai, atsakyda
mi į žmonių užduotus klausimus 
(studento, pensininko, vaiko, Ame-
HKOS lietuvio, turisto, benamio ir kt.) 
paliečia daug svarbių problemų: emi
gracijos, švietimo ir žmonių ben
druomenės apskritai. Tad šįkart žur-
r.alas, norėdamas, kad politikų nuo
monė pasiektų kuo platesnę skaityto
ja aud/.or.ja. pokalbius pateikia ir 
lietuviškai, ir angliškai įdomus ir 

sveikintinas sprendimas. Klausimus 
šįkart užduoda ne žurnalistas, o 
Vilniaus gatvėse pakalbinti žmonės. 
Nauja ir įdomu. 

Kadangi žurnalas pasirinko 
šįkart pristatyti Kanadą, tad ir 
daugelis žurnalo straipsnių vienaip 
ar kitaip susiję su šia šalimi. 

Pateikiami pagrindiniai faktai 
apie šią šalį, trumpa lietuvių imi
gracijos istorija į Kanadą, pagrindi
nės bangos, kur lietuvių daugiausia 
gyventa, kada daugiausia atvyko. 
Taip pat spausdinamas pokalbis su 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininke Rūta Žilinskas. Straips
nyje „Friends through Education" 
skaitytojai sužinos, koks bendradar
biavimas tarp Lietuvos ir Kanados 
vyksta švietimo srityje ir kt. 

Verslo skiltyje šįkart skaitytojai 
galės sužinoti, kas sieja Kanados 
transporto sprendimų kompaniją 
„Bombardier" ir Lietuvą, kokius pro
jektus ši įmone stengiasi įgyvendinti 

Lietuvoje, taip pat skaitytojui trum
pai pristatoma bendra Kanados ir 
Lietuvos įmonė „Pajūrio mediena" 
bei Homburg Group veikla Baltijos 
šalyse. 

Amerikos lietuviams turėtų būti 
įdomus Robert Dūda straipsnis 
„Keeping the Faith" apie Amerikos 
lietuvių kultūros archyvą (ALKA), 
esantį Putnam, Connecticut. 

Lietuviai golfo mėgėjai sužinos, 
kur Lietuvoje atidarytas Europos 
centro golfo klubas, o mėgstantys 
liaudies mediciną - apie Jadvygos 
Balvočiūtės ekologinį žolelių ūkį, įsi
kūrusį netoli Viekšnių. 

Gražų, spalvingą, gausiai ilius
truotą žurnalą galima įsigyti ir 
„Draugo" knygynėlyje. Žurnalo kai
na - 6,50 dol. Žurnalą galima įsigyti 
paštu, pridedant 9 proc. mokestį, jei 
užsisakote IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 3 dol. 

Parengė A.T. 
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PADĖKA 
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ALGIMANTAS ČEPULIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis į Amžinuosius Dievo Na

mus buvo pašauktas 2007 m. rugpjūčio 26 d. 
Dideliame liūdesyje liko žmona Roma, sūnūs Rimvydas, Linas, 

Edvardas, duktė Daina Puterienė, jų šeimos ir dvi seserys su šei
momis Lietuvoje. 

Nuoširdi padėka dalyvavusiems su velioniu atsisveikinime, taip 
gausiai aukojusiems šv. Mišioms, Sielovadai bei jaunimo „Kretin
gos" stovyklai, už gėles ir užuojautas lietuviškoje spaudoje. Taip pat 
dėkojame tiems, kurie palydėjo velionj į Visų Sielų kapines. 

Dėkojame kun. Gediminui Kijauskui, SJ, už maldas koplyčioje, 
atnašaujant šv. Mišias Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos šven
tovėje ir palydint velionj į amžinojo poilsio vietą. 

Dėkojame muz. Ritai Kliorienei ir solistei Virginijai Muliolienei 
už giesmes šv. Mišių metu. 

Visų parodytas gerumas stiprina mus mūsų skausmo valandoje. 

Liūdinti še ima 

Klaipėdos skulptūrų parkas 
neįvertintas unikumas 

XX a. antroje pusėje sukurtas 
granito skulptūrų parkas Klaipėdoje 
yra unikali, tačiau nepakankamai 
vertinama ir reklamuojama uosta
miesčio ir Lietuvos meno ir kultūros 
vertybė. Prie tokios išvados priėjo 
apskritojo stalo diskusijos, surengtos 
Klaipėdos skulptūrų parko 30-mečio 
proga, dalyviai. 

| Klaipėdos skulptūrų parko 
jubiliejinį minėjimą susirinko ji kūrę 
skulptoriai, menotyrininkai, kitų 
meno parkų kūrėjai bei mecenatai, 
muziejininkai, Savivaldybės atstovai, 
paveldosaugininkai, menui neabejin
gi miestelėnai. 

Diskusijoje „Klaipėdos skulptūrų 
parkas: vakar, šiandien, rytoj" skulp
toriai prisiminė pirmuosius Smilty
nėje organizuotus skulptūrų simpo
ziumus ir aistringas menininkų at
rankas į šias kūrybines stovyklas, 
rašo ..Vakarų ekspresas". 

„Sukurti darbą Klaipėdos skulp
tūrų parkui buvo garbės reikalas. 
Tuomet tai buvo vienintelė tokio 
pobūdžio granito skulptūrų ekspozi
cija šalyje", - prisiminė klaipėdietis 
skulptorius Algirdas Bosas. 

Visi diskutavusieji vienbalsiai 
sutiko, jog Klaipėdos skulptūrų 
parkas - unikali to laiko skulptūros 
kolekcija, vertinga tiek savo temati
ka, tiek forma. Anot menotyrininkų, 
tokio dydžio skulptūrų per tokj 
trumpą laiką - skulptoriai dirbdavo 
po du mėnesius - šiuolaikiniai skulp
toriai nesukuria. Diskusijoje, buvo 
siūlymų atgaivinti Smiltynės skulp
torių simpoziumų tradiciją ir dar 
papildyti parką keliomis dešimtimis 

šiuolaikinių kūrinių. 
Kartu buvo paliesti ir jautriausi 

klausimai apie Klaipėdos skulptūrų 
parko ir šioje vietoje buvusių senųjų 
miesto kapinių sąveiką, parko prie
žiūrą bei apsaugą nuo vandalų. 

Pasak Mažosios Lietuvos muzie
jaus, kuriam prieš keletą metų per
duotas Skulptūrų parko turtas, di
rektoriaus Jono Genio, vandalų nu
niokotos skulptūros sėkmingai res
tauruojamos. „Šiuo metu sandėliuose 
saugome dar 7 restauruotus kūri
nius, tačiau negalime jų pastatyti, kol 
parke nėra Įrengtos stebėjimo ka
meros". 

Dauguma diskusijos dalyvių pa
sisakė prieš buvusių kapinių gaivi
nimą šioje vietoje: „Skulptūros juk 
neteršia mirusiųjų atminimo ir ne
gali būti nė kalbos apie kūrinių iškel
dinimą iš šios vietos, nes kiekvienas 
darbas buvo statomas atsižvelgiant Į 
jį supančią erdvę, derinant su ar
chitektais", - kalbėjo menininkai, vis 
dėlto sutikdami, kad mirusiųjų at
minimas turėtų būti įamžintas at
minimo lenta. 

Svečiai iš sostinės diskusijoje 
akcentavo, jog Klaipėdos miestas ir 
parką administruojantis Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejus nepakan
kamai skiria dėmesio šio parko rekla
mai turistiniuose leidiniuose, inter
nete ir demonstravo solidžius lei
dinius apie kur kas jaunesnius, ta
čiau privačia iniciatyva įsteigtus 
Europos bei „Vilnijos" skulptūrų par
kus. 

ELTA 

A f A 
YOLANDA LASS 

BUDELSKYTĖ 

, Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukusi 51 metų. 
Gimė 1956 m. sausio 9 d. Melrose Park, Illinois. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: vyras Michael A. Lass; duktė Teresa Wiese su vyru 

Christopher; duktė Julie Shuman su vyru Alan; duktė Elizabeth 
Elder, anūkė Mikaelynn Shuman; motina Eugenia Budelskienė; 
švogeris dr. Douglas Rhone bei kiti giminės. 

A. a Yolanda buvo motina a.a. Timothy duktė a. a. Zigmo Bu-
delskio, sesuo a. a. Leta Rhone. 

Priklausė Lietuvių skautams, „Dainavos" chorui ir Chicago 
Firefighters Union Local #2. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį ir penktadienį, spalio 17 d. 
ir 18 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 
W. 87 St. (kampas 87th ir Richmond), Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 20 d. 9 vai. ryto iš Brady Gili 
laidojimo namų a.a. Yolanda bus palydėta į Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 
I 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusfuneralhomes. com 

-

A f A 
CHARLES KĘSTUTIS 

STRAUKAS 

Mirė 2007 m. spalio 15 d., sulaukęs 73 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Woodridge, IL. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Nijolė, duktė Sandra su vyru Mathew, anū

kas Jude; sūnus Anthony, anūkas Erik; dukterys Ernesta ir 
Monika, taip pat liūdi seserys Birutė Navickienė ir vyras Ignas, 
Modesta Umbrasienė, Zita Dapkienė, Aldona Kasparienė ir vyras 
Aleksas, Irena Sakalauskienė, kiti giminės ir draugai Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

A. a. Kęstutis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. 
p. iki 8 v.v. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Religinės apeigos ir atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
18 d. 11 v.r. 

Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijoms „Vaiko vartai į 
mokslą", „Saulutė", Veterans of Foreign Wars Foundation. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Klaipėdos skulptūrų parkas. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

PETRAS NAVICKAS 
Tau padėką išreiškiu ir Dievą maldauju, kad Amžinybės Vartai 

pas Dievą Tau būtų atkelti. 
Penkerių metų mirties prisiminimui šv. Mišios už a.a. Petrą bus 

aukojamos 2007 m. spalio 21 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

2007 m. spalio 25 d. 8 vai. ryto ir spalio 31 d. 6 v.v. Jėzuitų 
koplyčioje. 

Šiais metais spalio mėn. aukojamos Grigalinės Mišios Pran
ciškonų misionierių koplyčioje. 

Maloniai prašau visus, kurie pažinojo a.a. Petrą, prisiminti jį 
savo maldose. 

Liūdinti draugė Elena Aniulis 
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 
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• L i e t u v i ų dai lės muziejuje , 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
spalio 20 d., šeštadienį, 6 v. v. vyks 
dailininkės Liucijos Kryževičienės 
parodos „Nuotaikų vyksmas" ati
darymas. Maloniai kviečiame visus 
apsilankyti. 

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

•L ie tuv ių karių veteranų sąjun
gos „Ramovės'' Čikagos skyriaus na
rių susitikimas vyks spalio 21 d., 
12:30 vai. p. p. Jaunimo centre. Visi 
skyriaus nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. 

• S p a l i o 21 d., 12:30 vai. p. p, Lie
tuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont, 
IL, Įvyks susitikimas su filmo apie 
žymiausius pasaulio lietuvius kūrėju 
režisieriumi Arvydu Barysu. Taip pat 
bus rodomas filmas „Iš naminio audi
mo dainos". Maloniai kviečiame apsi
lankyti. 

• S p a l i o 21 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL apie žmonių su negalia 
Lietuvoje gyvenimą bei rūpesčius pa
pasakos iš Detro'it, Michigan atvyk
stantis specialiosios pedagogikos mo
kytojas Vitas Underys, daug vasarų 
praleidęs Lietuvoje. 

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

» 

•Lapkrič io 4 d., sekmadienį , 2 
vai. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". Malo

niai kviečiame visus atvykti į litera
tūrinę popietę. 

•Lapkrič io 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk
ti ir tuo paremti Lietuvių operą. 

• Š 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 lei
dinys, 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. 

IŠ ARTI IR TOLI.., 

•Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
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 Žygas. 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. 

•Phi lade lphia Vinco Krėvės li
tuanistinė mokykla kviečia visus 
vaikus ir suaugusius į Kaukių -
Rudens šventę sekmadienį, spalio 28 
d., tuoj pat po 10:30 vai. r. šv. Mišių 
Šv. Andriejaus bažnyčios salėje. Bus 
kaukių paradas, kaukių pristatymas, 
geriausios kaukės rinkimai, žaidi
mai, juokai, rateliai ir daug daug 
džiaugsmo visiems. Vaikai ir tėvai: 
ateikite pasipuošę su kaukėmis. 
Tėvai: prašome atsinešti sumuštinių, 
pyragų, pyragaičių ar gėrimų. Įėjimas 
- laisva auka. Dėl išsamesnės infor
macijos kreipkitės elektroniniu paštu 
jonasvytautas@verizon.net 

• 
SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas C i b a i t i s 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirt is 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel . 773 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 8 8 8 - 7 7 6 - 6 7 4 2 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.iohngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SU ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 
Po šimtinę Draugo fondui aukojo: 

Dr. J o n a s ir dr. O n a D a u g i r d a i , Bur r Ridge, IL 
J o n a s ir I n a Kasia i , Or land Park, IL 
K a z i m i e r a s ir E u g e n i j a Kraučūna i , Lemont , IL 
Vida Kuprytė , Riverside, IL 
Irena J o l i t a M a z u r k i e w i c z , N. Riverside, IL 
T e o d o r a s Mitkus , Chicago, IL 
A l e k s a s Smi lga , Chicago, IL 
Konstanc i ja S t a s i ū l i e n ė , Lemont , IL 
J o a n a S t o š k u s , Palos Park, IL 
A l e k s a s ir D a n g u o l ė Vi tkai , Palos Heights , IL 
J a d v y g a T a m a s e v i č i u s , Chicago, IL 
S t a n l e y Ž y m a n t a s , Downers Grove, IL 

Nuoširdžiai dėkojame! 
::y*-.»:-:-x>X.X.>:.:-»X<.--!.>v.x.:. ̂ 660woaoaoCfr^oo03Woa6CO&^>^ao06^^vo&^<>&^^^^^^^y.y.vvy^^ - - • i n n m n M i M į l 

Šį::-!;:; 

Š. m. spalio 13 d., Pasaulio l ietuviu cent re , Lemont, IL buvo surengta 
lėšų te lk imo vakar ienė ..Vakaras Veneci joje", skirta Pasaulio iietuviu 
centrui paremti. Loterijos bi l ietus pokyl io metu plat ino jaunimas. 
Indrės Tijū nė I ienės nuotraukoje Oarija SHtūnaitė Ir Mykolas Daugirdas. 

JAV LB Krašto valdyba ir Amerikos lietuvių 
jaunimo sąjunga organizuoja pirmąjį 

J u r g o s Seduikytės ir grupės 
turą Amerikoje. 

Koncertai vyks: 

Čikagoje - spalio 26 d., penktadienį, 8 vai. v. , Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

Cleveland - spal io 27 d., šeštadienį, 7 vai. v , Lietuvių namuose, 877 E. 
185th St., Cleveland, OH 44119 

Detroit - spal io 28 d., sekmadienį, 1 vai. p. p., Dievo Apvaizdos 
Bažnyčios salėje, 25335 W. 9 Mile Road, Southfield, MI 48033 

New York - lapkrič io 2 d., penktadienį, 8:30 vai. v, The Community 
House, 15 Borage Place, Forest Hills, New York 

Balt imore - lapkrič io 3 d., šeštadienį 7 vai. v, Lietuvių namuose, 
851-853 Hollins Street, Baltimore, MD 21201 -

Washington - lapkrič io 8 d., ketvirtadienį, 8 vai. v, McGinty's Public 
House, 911 Ellsworth Dr, Silver Spring, MD 20910 

Boston - lapkrič io 9 d., penktadienį, 7:30 vai. v., Lietuvių Piliečių 
klube, 368 W. Broadway Street, So. Boston, MA 02127 

Phi ladelphia - lapkr ič io 10 d., šeštadienį, 7 vai. v, Lietuvių namuose, 
2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 

Sužinoti Jurgos koncertų grafiką bei pažiūrėti vaizdo klipus ir pasik
lausyti jos muzikos galima ir in ternete , adresu: www.javlb.org/ 
jurga02.php. Norėdami iš anksto užsisakyti bilietus ar pasiteirauti dėl 
vietinės informacijos, skambinkite į Bendruomenės būstinę telefonu 1-
800-625-1170. Pagal nurodymus paspauskite savo apylinkės kodą ir 
būsite sujungti su savo vietiniu LB apylinkės atstovu. 

Petras Pagojus, gyvenantis Detroit , MI, parėmė „Draugo" leidybą 
dosnia 130 dol. auka. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus remiate. 

Ann Keraminas iš Rockford, IL paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai J u m s dėkojame. 

Stanley Surantas . gyvenantis Rockford, IL, taip pat parėmė mūsų 
dienraštį 50 dol. auka. Dėkojame, kad mus skaitote ir remiate. 
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