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Paskelbti dailės premijų laureatai 

Vytautas Lapatinskas, Garbės konsulas Seatlle mieste, Nijolė Maskeliūnienė, 
Leonas Maskaliūnas, šios parodos sumanytojas, The Art Gallery of Čiurlionis, 
Inc., valdybos pirmininkas ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas 
B u d r y s . Laimos Apanavičienės nuotr. 

Bendras Čiurlionio galerijos 
(The Art Gallery of Čiurlionis, Inc., 
Lemont, IL) ir Lietuvos dailės muzie
jaus Miko J. Šileikio ir Teofilio 
Petraičio dailės premijų konkursas, 
šiais metais organizuotas Vilniuje, 
Lietuvos dailės muziejaus Radvilų 
rūmuose (kuratorė Julija Mušins-
kienė). Tai jau trečioji šio projekto 
paroda. Pirmoji šio konkurso ciklo 
paroda vyko Vilniuje („Lietuvos 
kelias"), antroji pereitais („Išeivijos 
kelis") metais vyko Lemont, IL 

Šių metų spalio 11 dieną parodos 
- konkurso „Lietuvos laikas" atida
rymo metu buvo paskelbti ir prizų 
laimėtojai. Miko J. Šileikio premijo
mis už tapybos ir skulptūros kūri
nius buvo apdovanoti: Asta Vasi
liauskaitė (I premija), Jūratė Bogda-
navičiūtė (II premija), Leonas Strio
ga (III premija). Teofilio Petraičio 
laureatais, pagerbti apdovanojimais 
už grafikos ir akvarelės kūrinius: 
Nijolė Valadkevičiūtė (I premija), 
Vitolis Trušys (II premija) bei Birutė 
Zokaitytė (III premija). L. A. 

Pilietybė - kaip m a m a 
Vi ln ius , spalio 18 d. (BNS) - Sei

mo valdyba pavedė bendrai Pasaulio 
Lietuvių ir Seimo komisijai iki kitų 
metų kovo parengti Pilietybės įstaty
mo pataisas. Pasaulio lietuviai sako 
nepretenduojantys į piliečiams teikia
mas socialines garantijas, tačiau 
komisijos vadovo įsitikinimu, visiems 
piliečiams turi galioti vienodos teisės 
ir pareigos, pranešė LTV „Pano
rama". 

Dalis po pasaulį išsibarsčiusių 

Lietuvos piliečių nepatenkinti Kons
titucinio Teismo išaiškinimu, kad jų 
norima dviguba pilietybė galima tik 
išimtiniais atvejais. Tokį Konstituci
jos išaiškinimą, tris dešimtmečius 
gyvenęs Jungtinėse Valstijose, pana
šiai tiek Vokietijoje ir Čekijoje, dabar 
Lietuvoje, politologas bei filosofas 
Kęstutis Girnius, pats negaunantis 
Lietuvos pilietybės, laiko klaidingu. 

„Kažkoks paradoksas, kad Lie
tuvos Konstitucija užtikrina kiekvie

nam piliečiui teisę apsigyventi Lie
tuvoje. Su dabartine Konstitucinio 
Teismo interpretacija gali Lietuvoje 
gyventi, bet neturėdamas pilietybės 
čia gyveni kaip antraeilis pilietis ir 
tur i mažiau teisių nei kokios Pran
cūzijos ar kitos Europos Sąjungos 
šalies pilietis", - piktinosi K. Girnius. 

Užsienio lietuviai sako LieIJuvos 
pilietybės siekiantys, kad galėtų 
aktyviau dalyvauti politiniame šalies 
gyvenime. N u k e l t a j 6 ps l . 
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•Sporto apžvalga. 
Futbolas. Boksas (p. 2, 8) 
•Mums tikrai sekasi (p. 3) 
•Auksinės „Kamanės" 
(p. 4) 
•California stadione 
skambėjo „Žalgiris, 
Žalgiris!" (p. 1, 5) 
•Kaip kalbame (p. 8) 
•Indija prieš 20 metu 
(14) (p. 9) 
•Arbata su citrina: 
profesionalus menas 
viešosiose erdvėse (p. 10) 
•A.a. Algimantas Čepulis 
(p. 10) 

California stadione skambėjo 
„Žalgiris, Žalgiris!'" 

Plačiau apie spalio 15-tą California rungtyniavusią Kauno „Žalgirio" 
krepšinio komandą skaitykite D o n a t o J a n u t o s straipsnyje 5 psl. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.42 LT 
1 EUR — 3.45 LT „Žalgiris" prieš „Golden State VVarriors", Oakland, California. 
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Kiekvieną šeštadienį — 
priedas Kultūra. 

Euro 2010 metais 
Lietuvoje nebus 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) - Su
sisiekimo ministras Algirdas But
kevičius įsitikinęs, kad Lietuva 2010 
metais euro neįsives. 

„Nėra galimybių įsivesti eurą 
2010 metais", - ketvirtadienį Seime 
per Vyriausybės valandą pareiškė 
laikinai premjerą pavaduojantis mi
nistras. Pasak jo, įsivesti eurą trukdo 
per didelė infliacija. 

„Prieš dvejus metus iki įsivedant 
eurą su Europos Sąjunga ir Cent
riniu banku reikia sudaryti sutartį, 
tokią sutartį reikėtų sudaryti jau 
kitais metais", - kalbėjo A. Butke
vičius. 

Tačiau, pasak jo, infliacija to 
padaryti neleis. 
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SPORTO APŽVALGA 

LIETUVOS BOKSININKAI 
LANKOSI ČIKAGOJE 

Lietuvos bokso r inkt inė, atvykusi dalyvauti Pasaulio bokso čempionate, 
yra nusiteikusi kovoti dėl aukštu vietų. E. Šulaičio nuotr. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Į Čikagą spalio 10 d. atskrido 
septyni Lietuvos boksininkai, kurie 
čia dalyvaus Pasaulio bokso pirmeny
bėse, rengiamose spalio 23 — lapkri
čio 3 dienomis Čikagoje. Jas organi
zuoja Tarptautinė bokso mėgėjų są
junga (AIBA), o jos nesutarimai su 
panašia Europos sąjunga davė progą 
geriausiems pasaulio boksininkams 
suvažiuoti i Čikagą (pradžioje pirme
nybių vieta buvo numatyta Maskva). 

Lietuvos boksininkams ir jų va
dovams vykimas i Dėdės Šamo žemę 
sudarė papildomų išlaidų, nes tolima 
kelionė ir aklimatizacijai skirtas lai
kotarpis brangiai kainavo. 

Tačiau visa tai buvo sėkmingai 
nugalėta (prie išlaidų padengimo pri
sidėjo Lietuvos Tautinis olimpinis ko
mitetas, Lietuvos bokso federacija ir 
rėmėjai). 

Apie tai mums papasakojo Lie
tuvos bokso rinktinės vyr. treneris 
Vladimiras Bajavas, kuris Čikagoje 
sutiko savo gerą draugą Rimantą 
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W O R L D BOXING 
CHAMPIONSHIPS 
AN OLYMPIC OUAUFYING EVENT 

4*M FUTBOLAS ' fr"B 
Paruošė Ed. Sulaitiš WĘUk IV 

„Metropolitan" futbolo lygos 
pirmenybės 

Nors „Lituanicos" vyrų futbolo 
ekipa praėjusį sekmadienį ilsėjosi (jos 
varžovai „Fichte—Rams" klubo fut
bolininkai netikėtai „iškrito" iš pir
menybių), visos kitos lygos koman
dos turėjo numatytus susitikimus. 

Pirmoje divizijoje nelauktai net 
4:0 „Real FC" įveikė stipriai iki šiol 
užsirekomendavusią „Zrinski" eki
pą. „International" nugalėjo „Ligh-
tning" 3:1. Tokiu pačiu rezultatu 
„Lions" parodė pranašumą prieš 
„Kickers". O „Belgrade" ir „High-
landers" sužaidė lygiomis — 4:4. 

„Major" divizijoje yra pažymėti
na „Maroons" pergalė (2:1) prieš pir
moje lentelės vietoje buvusią „Eag-
les" vienuolikę. Taip pat nelauktas 
buvo „Polonia" futbolininkų laimėji
mas prieš „Schwaben" 3:2. Kitos tre
jos „major" lygos rungtynės baigėsi 
lygiosiomis. 

Šį sekmadienį, spalio 21 d. 2 vai. 
p.p., „Lituanicos" vyrai rungtyniaus 
su „Real F.C." ekipa, kuri, kaip minė
jome, prieš savaitę sutriuškino 
stiprią „Zrinski" komandą. Taigi 
mūsiškiams reikės prieš ją gerokai 
paprakaituoti, jeigu norima išplėšti 
pergalę ir likti lentelės viršūnėje. 
Rungtynės bus žaidžiamos Bambrick 
Park, Lemont, kuri dabar yra „Li
tuanicos" namų aikštė. 

USC PAViLION 

Šalavėjų. Su juo ilgą laiką jam teko 
kartu boksuotis ir bendrauti, iki tos 
dienos, kai šis nutarė apsigyventi 
Amerikos lietuvių sostinėje. Vyr. 
treneris ir boksininkai džiaugiasi 
Rimanto asmenyje turėdami gerą ir 
nuoširdų talkininką šiame krašte. 

Būtų gerai viena prizinė vieta 

Kadangi pirmenybėse dalyvaus 
daugiau kaip 600 boksininkų iš 115 
valstybių, čia konkurencija bus be 
galo didelė. Kiekvienoje svorio kate
gorijoje (o jų bus vienuolika) varžysis 
apie 60 boksininkų. Todėl laimėti 
prizinę vietą bus sunku. 

Lietuvos rinktinė daugiausia vil
čių sieja su supersunkaus svorio 
(daugiau nei 91 kg) Jaroslavu Jakšto, 
kuris buvo vienas iš dviejų Lietuvos 
boksininkų, patekusių į Atėnų olim
piadą. Jo draugas Rolandas Jasevi
čius (iki 69 kg) tada iškrito pirmame 
rate, o J. Jakšto buvo tik per žingsnį 
nuo medalio — jis ketvirtfinalyje 
nusileido Egipto atstovui. 

Treneris išskyrė kitą sunkiasvorį 
(iki 91 kg) — Vitalijų Subačių, kuris 
irgi gerai pasirodęs tarptautinėse 
varžybose. Taip pat nemažai patirties 
turi Daugirdas Semiotas (iki 81 kg), 
kuris 2005 m. pasaulio pirmenybėse 
Kinijoje užėmė 5 vietą. 

Donatas Bondorovas (75 kg) yra 
Pasaulio kariškių čempionato prizi
ninkas. Nemažai patirties turi ir 
Marijus Narkevičius (57 kg) bei Ro
manas Skėrio (69 kg). Jauniausias iš 
visų yra Egidijus Kavaliauskas (64 
kg), kuris, pagal trenerį, „bet kam 
pergalės neatiduos." 

Treniravosi Pasaulio lietuvių 
centre Lemont 

Praėjusį šeštadienį šie boksinin
kai, kurie yra apsistoję Skokie mies
telyje šiaurinėje Čikagos dalyje, buvo 
atvykę Nukelta į 4 pšl. 

Chicago „Fire" futbolininkų 
lygiosios 

Čikagiečiai futbolo mėgėjai, atro
do dar galės pasidžiaugti „Fire" 
komandos patekimu į atkrentamą
sias varžybas. „Fire" žaidėjai praė
jusį šeštadienį uždirbo vieną tašką, 
kai išvykoje sužaidė lygiosiomis (0:0) 
su pirmenybinės lentelės Rytų konfe
rencijos lyderiais „D. C. United". 

„Fire" komanda jau penktą kar
tą iš Šešių rungtynių sužaidė lygio
siomis (vieną susitikimą ji laimėjo) ir 
šiuo metu dalinasi septintąja vieta su 
Kansas City futbolininkais (abi turi 
po 37 taškus). Joms ant kulnų lipa 
„Columbus" (34 tšk.) ir Los Angeles 
„Galaxy" (33 taškai). 

Ateinantį sekmadienį savoje 
aikštėje — Toyota Park čikagiečiai 
žais paskutines reguliaraus sezono 
rungtynes su „Galaxy" futbolinin
kais. Čia jiems užtektų ir lygiųjų, 
norint užimti paskutinę — aštuntąją 
vietą ir dalyvauti atkrentamosiose 
varžybose. Šių rungtynių pradžia — 
2 vai. p.p. 

„Galaxy" komandos eilėse tiki
masi, kad po traumos jau pasirodys 
garsusis Anglijos futbolininkas Da-
vid Beckham, kuris yra žaidęs tik 
keturiose „Major League Soccer" 

v 

rungtynėse. Si pasaulio garsenybė 
sugebėjo pelnyti tik vieną įvartį ir 
atlikti du rezultatyvius perdavimus. 
Jo pasirodymas Čikagoje, be abejo, 
sustiprintų „Galaxy" komandos viltis 
patekti į atkrentamąsias varžybas. 

Lietuvos merginų rinktinė 
įveikė Kipro atstoves 

Lietuvos merginų futbolo rink
tinė (iki 17 metų amžiaus) dalyvavo 
atrankos į Europos čempionatą tur
nyre Šveicarijoje. Lietuvos jaunosios 
futbolininkės tarp keturių komandų 
liko trečios. -

Pirmame susitikime jos 0:5 pra

laimėjo turnyro šeimininkei Šveica
rijai. Tada lietuvaitės sužaidė lygio
siomis 2:2 su Velso rinktine. O 
paskutinėse rungtynėse mūsiškės 2:0 
įveikė savo bendraamžes iš Kipro. 

Į tolimesnį varžybų etapą iš I 
grupės iškopė Šveicarija. Velso ko
manda liko antroje vietoje, o Kipras 
— turėjo pasitenkinti paskutine 
vieta. 

Anglijos sirgaliai buvo sumušti 
Maskvoje 

Nemažai Anglijos futbolo sirga
lių buvo atvykę į Maskvą stebėti Ru
sijos—Anglijos futbolo rinktinių 
kovą spalio 17 d. 

Kaip pranešama iš Maskvos, 
anglai buvo užpulti požeminėje pe
rėjoje šalia „Kosmos" viešbučio, ku
riame atvykėliai apsigyveno. Kai 
kurie anglai buvo nuvežti į ligoninę, 
kur jiems buvo suteikta reikalinga 
medicininė pagalba. 

Anglai žiūrovai, atvykę palaikyti 
saviškius į Maskvą, nukentėjo nuo 
rusų sirgalių, o jų futbolo rinktinė 
buvo palaužta Rusijos futbolininkų. 
Rusai įveikė anglus — 2:1. 

Nukelta \ 8 psl. 
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JAV 
Metams SI 50.00 • 112 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma Mase kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 
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• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
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MUMS TIKRAI SEKASI 
KĘSTUTIS GIRNIUS 
Politikos apžvalgininkas, 
Vilniaus universiteto docentas 

Lietuva neseniai atnaujino savo 
nepriklausomą gyvenimą, tad su
prantamas gyventojų polinkis ieškoti 
pažangos ar atsilikimo ženklų, Lie
tuvos padėti lyginti su kitomis ša
limis. Nors yra gerokai naudingesnių 
pramogų, savęs vertinimas tampa 
savotiška aistra, ypač tarp skeptiškai 
ar kritiškai nusiteikusių inteligentų. 
Siūlyčiau atkreipti dėmesį į kelis pas
tarųjų savaičių įvykius. 

Savaitraštis „European Voice" 
paskelbė, kad prezidentas Valdas 
Adamkus yra vienas iš keturių kandi
datų į Metų Europos valstybininko 
(Statesman of the Year) apdovano
jimą. Kandidatūros nereiktų nei 
sureikšminti, nei sumenkinti. Savait
raštis nėra sienlaikraštis, jį leidžia 
prestižinė „The Economist Group" 
bendrovių grupė. 

Siūlymas apdovanoti 
V. Adamkų rodo, kad 
subrendo ir Lietuva, 
kad ji laikoma valstybe, 
kuri geba padėti kitoms 
valstybėms, o ne tik 
pasikliauja jų parama. 

Antra vertus, V Adamkus - tik 
kandidatas į apdovanojimą, ir kadan
gi Europos Sąjunga (ES) turi tik 27 
nares, kandidatų skaičius yra ribotas. 
Gerokai reikšmingesnė - apdovanoji
mo priežastis: už V Adamkaus svarų 
indėlį padedant išvengti Lenkijos izo
liacijos derybose dėl ES konstitucinės 
sutarties. Kai kuriais atžvilgiais prie
žastis yra gana banali. Prezidento 
pastangomis Lietuva padėjo tvarkyti 
diplomatinius santykius tarp draugų, 
užkirsti kelią jų pablogėjimui. Taip 
elgiasi brandžios valstybės, jų diplo
matai bei valstybininkai. 

Siūlymas apdovanoti V Adamkų 
rodo, kad subrendo ir Lietuva, kad ji 
laikoma valstybe, kuri geba padėti 
kitoms valstybėms, o ne tik pasi
kliauja jų parama. Sąjūdžio metais 
Lietuvos valstybininkai, tiksliau ta
riant, Vytautas Landsbergis, sulaukė 
didesnio dėmesio ir laimėjo tarp
tautinės visuomenės nuoširdžius ap
lodismentus už atkaklią kovą dėl 
laisvės ir ledlaužio vaidmens, griau
nant tarybinę imperiją, o ne už tylią 
diplomatiją. Per 15-18 metų padary
ta pažanga. 

Rugsėjo 30 d. vykę Ukrainos par
lamento rinkimai rodo, kad pažanga 
nėra užtikrinta. Kandidatavo tie 
patys politiniai vadovai, tos pačios 
politinės partijos, kurias apytikriai 
tiek pat kiek anksčiau, per pastaruo
sius parlamento rinkimus prieš pu
santrų metų, rėmė tie patys gyvento
jų sluoksniai. Rinkimų kampaniją 
ženklino demagogija bei kalbos apie 
pavojų tėvynei. Pagrindinės partijos 
inicijavo populistinius referendumus, 
siekdamos pritraukti rinkėjų. 

Nors Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacija sakė, kad 
rinkimai buvo laisvi ir teisingi, prezi-
denas Viktor Juščenka prabilo apie 
galimą rezultatų klastojimą ir klasto
tojų baudimą. Tokių grasinimų 

Lietuvoje seniai nebūta. Kalbos apie 
,,dvi Lietuvas" dažniausiai yra 
metaforinės, Ukrainoje jos rodo dar 
neįveiktą Vakarų ir Rytų Ukrainos 
priešpriešą. 

Ne ką geriau sekasi Gruzijoje, 
šalyje, kurioje įvyko pirmoji vadi
namoji spalvota revoliucija. Nors 
prezidentas Mikhail Saakašvili yra 
Vakarų numylėtinis, jis turi aiškių 
autoritarinių polinkių. M. Saakašvili 
bendražygis, buvęs gynybos minis
tras Iraklij Okruašvili buvo suimtas 
praėjus vos dienai po to, kai pareiškė, 
kad prezidentas ne tik korumpuotas, 
bet ir nurodė jam nužudyti žinomą 
verslininką. Demokratija Ukrainoje 
ir Gruzijoje nuo Lietuvos atsilikusi 
gerą dešimtmetį. 

Nors oficialiai Lietuva įsijungė į 
ES ir NATO 2004-aisiais, beveik 
prieš dešimtmetį buvo gana aišku, 
kad ji išlaikys stabilumo, demokrati
jos bei rinkos ūkio egzaminus ir bus 
pakviesta prie Europos stalo. Dabar 
užmirštama šio laimėjimo reikšmė, 
juolab kad Lietuvos pradinė pozicija 
buvo silpna. Priešingai nei Varšuvos 
sutarties šalys, Lietuva neteko savo 
nepriklausomybės, neturėjo daugelio 
suverenių šalių institucijų bei valdy
mo patirties. Buvusių kompartijos 
pareigūnų įtaka buvo stipri, „grupės 
draugų" už uždarų durų lemdavo 
daugelį klausimų. Pilietinės visuome
nės ir visuomeninio kapitalo beveik 
nebuvo. Ūkio sąlygos irgi buvo ne
palankios. Lietuva buvo maža šalis, 
turinti mažą rinką ir neturinti gam
tos išteklių, tad nepatraukli užsienio 
investuotojams. Ūkis buvo atsilikęs ir 
glaudžiai integruotas į žlungantį 
tarybinį ūkį. 

Bet kliūtys buvo įveiktos. Drau
giškos šalys ir tarptautinės finan
sinės institucijos teikė patarimų ir 
paramos, atsirado ir investuotojų, 
nors gerokai mažiau negu Estijoje. 
Lietuva išvengė diplomatinių kon
fliktų, apsaugojo tautinių mažumų 
teises, o politinės partijos, nepaisant 
visų nesutarimų, laikėsi demokrati
jos taisyklių. Svarbu ir tai, kad buvo 
pasiektas sutarimas dėl pagrindinio 
užsienio politikos tikslo - integravi
mosi į Vakarus. 

Vienur Lietuvai labiau sekėsi, 
kitur mažiau. Buvo nelauktų kliūčių 
ir nelauktų postūmių. Bet esminė 
pažanga neginčijama. Net ir 1998-
1999 m. ūkio krizė buvo įveikta grei
tai. 

Praeities sėkmės negarantuoja 
šviesios ateities. Kadaise buvusi per
spektyviausia Vidurio Europos šalis, 
Lenkija atsilieka daugelyje sričių. Ji 
mažiau demokratiška ir labiau ko-
rumpuota negu kaimynai, savo be-
kompromisiniais reikalavimais ji 
supykdė daugelį savo ES partnerių, 
tapo izoliuota. Tad ir atsivėrė dirva V 
Adamkaus diplomatijai. 

Tačiau ir Lietuvoje daugėja ne
rimą keliančių reiškinių. Dabartinis 
Seimas turbūt yra pats neveiksmin
giausias nuo nepriklausomybės atkū
rimo. Tokia pat yra ir Vyriausybė. 

Rinkėjai darosi ciniškesni, tolsta 
nuo politinių procesų. Dar ginčijama
si, kiek, jei iš viso, smuko demokrati
jos lygis, kiek paplito korupcija, bet 
akivaizdu, kad per pastaruosius me
tus pažangos nepadaryta. Naujos 
„grupės draugų" įsitvirtina valdžios 
ir verslo struktūruose. Šlubuoja teis
mai, žiniasklaida netenka žmonių 
pasitikėjimo. Emigracijos mastai ro-

Padėdami kitiems, 
padedame sau 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Nė vienas iš mūsų nėra iki galo atsparus gyvenimo iššūkiams, 
sutinkamiems šeimos gyvenime, darbovietėje, ligose ar finansi
niuose verpetuose. Kai mes patenkame į depresiją ar mus užpuo

la siaubingas nerimas, specialistai siūlo farmokologines paslaugas ar te
rapiją. Prieš tai nepasisakome, tačiau pamažu išryškėja liaudies patarimo 
— padėk kitiems, kad padėtum sau — išmintis. 

Netrūksta mokslinių tyrimų, rodančių, kad asmenys, kurie aukoja 
savo laiką, lėšas ar paguodžia kitus, yra laimingesni ir labiau patenkinti 
savo gyvenimu, išgyvena mažiau nusivylimų. Pagalba kitiems tarnauja 
kaip geras vaistas ir savai sveikatai. 

Prof. Carolyn Schwartz iš Universitety of Massachussetts Medicinos 
mokyklos norėjo ištirti, ar mėnesiniai telefoniniai ryšiai bent kiek padėjo 
sklerozės paliestiems pacientams. Patys skambintojai taip pat buvo tos 
ligos paliesti. Su laiku paaiškėjo nelaukti rezultatai. Sulaukusiems*skam-
bučių šiek tiek pagerėjo nuotaika. Didžiausią naudą patyrė patys skam
bintojai. Pastarieji susilaukė didelių teigiamų kokybinių pokyčių savo 
gyvenime. Tie pokyčiai buvo keletą kartų didesni negu tų, kuriems jie 
skambindavo. 

Davimo nauda nesiriboja sergančiaisiais. Vėliau ta pati profesorė iš
studijavo daugiau nei 2,000 gana sveikų presbiterijonų, pasklidusių po 
visą Ameriką. Ji rado, kad kitiems padedantieji buvo laimingesni ir ma
žiau linkę į depresiją nei tie, kurie kitiems nepadėjo. Sis atradimas nebu
vo naujiena. Paul Wink ir Michele Dilon panašų reiškinį nustatė bestudi
juodami San Francisco gyventojus. Studija buvo pradėta 1930 metais ir 
kartota kas dešimt metų. Buvę savanoriais dar savo jaunystėje laikui 
bėgant liko mažiau linkę į depresiją. 

Nauji tyrimai rodo, kad ryšio tarp geradarystės ir teigiamų emocijų 
priežastis gali būti biocheminė. Buvo tyrinėtos žmonių, aukojančių pini
gus labdarai, smegenys. Nutarusių aukoti smegenų mesolimbinė sistema 
parodė veiklumą. Tai yra ta pati smegenų dalis, kuri reaguoja į pinigų 
laimėjimą, lytinį susijaudinimą ir kitus teigiamus įvykius. Nutarimas 
paaukoti taip pat išjudino kitą smegenų dalį, tą pačią, kuri sukelia geros 
nuotaikos chemikalus ir yra gimininga su socialinių ryšių stiprinimu. 

Šie rezultatai yra nelaukti, nes Amerikos kultūroje ko nors gavimas 
yra siejamas su laime. Dabar matome, kad patys duodami gauname ne 
mažiau. Bioetikas prof. Stephen Post iš Case Western Reserve University 
mano, kad laikui bėgant žmonės patyrė, jog bendra grupės gerovė paliečia 
ir individus. Taigi tokios tvarkos tarsi „išmokome". Kitas galimas 
paaiškinimas yra šis: depresija, nerimas ir įtampa reikalauja didelio dėme
sio sau, savo padėčiai, savo simptomams. Domėjimasis kitais ir bendravi
mas su jais tą perdėtą rūpestį savimi atskiedžia. „Kai išgyvename rūpestį, 
meilę kitiems, tai į šalį nustumiame savo neigiamus jausmus. Vienas iš 
geriausių būdų sumažinti įtampą yra padėti kitiems", — teigia prof. Post 
knygoje „Why Good Things Happen to Good People". 

Gera savijauta, kartu su gero darymu kitiems, gali sudaryti labai 
teigiamą grįžtamąjį ryšį. Gero darymas mus gerai nuteikia, o gerai nusi
teikus norima toliau gera daryti. Daugybė tyrimų rodo, kad laimingi žmo
nės taip pat yra paslaugūs. Vis dėlto reiktų pasakyti, kad viskam yra ri
bos. Duodant reikia vengti persitempimo. Yra rasta, kad kitus prižiūrin
tieji neretai patys išsenka tiek, kad nesugeba nei patys gyvenimu džiaug
tis, nei prisižiūrėti. Nors padedant kitiems, padedama ir sau — sumaži
nama švelni depresija, nerimas ir įtampa. Esant sunkiai depresijai ar 
intensyviam nerimui gali prireikti kreiptis profesinės pagalbos. 

Kai kurie jau rūpinasi, kad naudos gavimas iš artimo meilės darbų 
gali tapti labai savanaudiška veikla. Jau minėtas prof. Post dėl to nesijau
dina, sakydamas, kad jeigu kitiems padėdamas davėjas išgyvena vidinį 
pasitenkinimą, tai reikia tik daugiau tokių „savanaudžių". 

Persiorientuoti į geradario vaidmenį nėra sunku. Tai galima pasiekti 
savanoriavimu. Tyrimai rodo, kad savanoriai dvi valandas per savaitę 
(100 vai. per metus) patiria geresnę fizinę savijautą ir yra mažiau nuliūdę. 
Būkime prieinami savo šeimos nariams, draugams ir kaimynams. Rei
kalui esant, paskolinkime kokį įrankį, sergančiam nuneškime paruoštą 
vakarienę, pašerkime atostogaujančių kaimynų gyvulėlius, pavėžėkime 
pas gydytoją. Aukokime. Tai nebūtinai reiškia daug pinigų. Įmeskime 
keletą skatikų į aukų dėžutę, nupirkime labdarai skirtos loterijos bilietų. 
Duokime pagal savo išgales, bet duokime. Tai darydami šiek tiek pagerin
sime pasauli ir patys geriau pasijausime. Kitus išklausykime. Kartais 
kitiems tereikia „išklausančių ausų" ir jie atgyja, atkunta, pasijaučia vėl 
suprasti bei mylimi. Neužmirškime nusišypsoti. Šypsena nieko nekainuo
ja ir gali būti užkrečiama. 

do, kad nuogąstavimai dėl dabartinio 
gyventojų nusigręžimo ir susvetimėji
mo nėra tik apžvalgininkų išmonė. 

Šiuo metu nematyti nei naujų 
politikų, kurie įkvėptų tautą, nei 
gyventojų mobilizavimosi, kuris 
priverstų valdžią pasitempti. Nebus 
lengva išbristi iš dabartinio sąstingio. 

Antra vertus, per pirmąjį neprik

lausomybės dešimtmetį pakankamai 
pasiekta, kad Lietuvos demokratijai 
ir Lietuvos ūkiui nekiltų nei neįvei
kiamų iššūkių, nei neišsprendžiamų 
problemų. Tai gal menka paguoda 
skurstantiems, bet tai, ką laikome 
stagnacija Lietuvoje, būtų gerovės 
proveržis Ukrainoje ir Gruzijoje. 

Veidas.lt 

http://Veidas.lt
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Vilniaus krepšinio klubo „Kamanė" pirmininkė Nijolė Kašelionienė. Pritūpusios: Audra Ragauskienė, Lilija 
Viskantienė, Eugenija Janušaitienė, Danutė Puodžiūnienė, Laisvė Dembinskienė. Stovi: Nijolė Kmieliauskienė, 
Rūta Ragaišienė, Stefa Piekarskienė, Irena Subačienė, Nijolė Kašelionienė, Zita Kuzminskienė, Zina Narušienė. 

Auksinės „Kamanės" 
AURELIJA POBROVOLSKIENE 

Džiaugėmės vyrų krepšininkų 
iškovotais bronzos medaliais Europos 
čempionate, išgyvenome dėl moterų 
rinktinės žaidimo Italijoje. Bet ne
daug kas žinojo apie šių metų rugpjū
čio 3-12 dienomis San Juan, Puerto 
Rico vykusį FIMBA senjorų krepšinio 
pasaulio čempionatą (World Maxi-
basketball Championship), kuriame 
dalyvavo 52 komandos iš 132 šalių. 
Lietuvai atstovavo aštuonios koman
dos: keturios vyrų ir keturios moterų 
klubų rinktinės. Net septynios ko
mandos iš aštuonių į Lietuvą grįžo su 
medaliais. Tačiau auksą iškovojo tik 
dvi moterų komandos: Vilniaus „Sva
ja" (35 metų amžiaus grupėje) ir Vil
niaus „Kamanė" (50 metų ir vyres
nės). „Kamanės" klubo kita moterų 
komanda 45 metų amžiaus grupėje 
laimėjo sidabro medalius. Manau, jog 
ta proga verta iš arčiau susipažinti su 
tituluočiausia lietuvių krepšinio ve
teranių komanda. Apie Vilniaus „Ka
manės" klubą papasakoti sutiko ilga
metė jos žaidėja ir dabartinė jos 
pirmininkė Nijolė Vaičiulėnaitė-Ka-
šelionienė. Beje „Drauge" apie ją bu
vo išspausdintas straipsnelis, kai po 
sėkmingų varžybų Portland 1998 m. 
Nijolė buvo užsukusi ir į Čikagą. 

Vilniaus krepšinio veteranių klu
bas „Kamanė" susikūrė 1995 m. 
Svarbiausias iškeltas tikslas - telkti 
buvusias aukšto meistriškumo, nusi
pelniusias Lietuvos krepšinio istorijai 
sportininkes, gebančias tęsti geriau
sias moterų krepšinio tradicijas. 

Klubo „Kamanė" narės yra net 
kelių kartų krepšininkės, pradedant 
1940 garsia Lietuvos rinktinės žaidė
ja Elena Karnilavičiūte-Kulakaus-
kiene ir baigiant mūsų jauniausia, 
dukart Europos ir pasaulio (1983-
1985) čempione Ramūne Šidlaus-
kaite-Venskūniene. 1995 m. klubo 
prezidente išrinkta pirmoji Lietuvos 
moterų pasaulio čempionė Jūratė 
Daktaraitė. 

Klubo krepšinio komandos 
pagrindą sudaro buvusios „Kibirkš
ties" ir „Telekomo" žaidėjos: Euge

nija Šniūrevičiūtė-Janušaitienė, Nijo
lė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė 
Petkutė-Kmieliauskienė, Zita Mak-
selytė-Kuzminskienė, Danutė Kaza-
rinaitė-Puodžiūnienė, Regina Min-
kevičiūtė-Valiulienė, Zina Novogrec-
kytė-Narušienė, Irena Miškinytė-
Jurkuvienė, Ina Andrejeva-Revins-
kienė ir kitos. Komandos sudėtyje -
patyrusios sporto meistrės, trijų 
TSRS čempionatų (1969, 1971, 1972) 
bronzos medalių laimėtojos, 1979 m. 
TSRS Tautų spartakiados sidabro 
medalininkės, ilgametės Lietuvos 
rinktinės žaidėjos, daugkartinės 
Lietuvos čempionės. 

1996 m. pradėjusi dalyvauti ofi
cialiose varžybose, klubo komanda 
keturis kartus laimėjo „Žalgirio" pir
menybes, šešis kartus tapo Lietuvos 
veteranų čempione, ne kartą dalyva
vo Vilniaus miesto pirmenybėse, 
Vilniaus Savivaldybės organizuo
tuose turnyruose. Ypač įspūdingi 
„Kamanės" pasiekimai tarptautinėje 
arenoje. Antrą dešimtmetį dalyvau
dama visose stambiausiose pasaulio 
veteranų-senjorų varžybose, klubo 
komanda susikrovė gausų medalių 
kraitį. Jau keturis kartus - 1999 m. 
Motevidėjuje (Urugvajus), 2001 m. 
Liublijanoje (Slovėnija), 2003 m. 
Orlando (JAV) ir šiemet, 2007-ai-
siais, Puerto Rico (JAV) - klubo 
komanda tapo pasaulio čempione. Du 
kartus - 2000 m. Rygoje (Latvija) ir 
2004 m. Helsinkyje (Suomija) - laimėti 
Europos čempionatų sidabro meda
liai, o 2006 m. Hamburge iškovotas 
auksas. Bet svarbiausi laimėjimai -
tris kartus olimpinį statusą turin
čiose pasaulio meistrų žaidynėse 
(World Masters games): 1998 m. 
Portland (JAV), 2002 m. Melbourne 
(Australija) ir 2005 m. Edmonton 
(Kanada) iškovoti nugalėtojų titulai. 

„Kamanių" laimėjimai nelieka 
nepastebėti. Po pergalingų kelionių 
nugalėtojus ir prizininkus sveikina 
Lietuvos krepšinio federacija, Vete
ranų sporto asociacija „Penki žiedai", 
Vilniaus DSKS „Žalgiris". Kasmet 
esame kviečiamos į „Sostinės dienų" 
renginius, kur Vilniaus mero vardu 
apdovanojamos garbės raštais kartu 

su įvairaus amžiaus sportininkais, 
tais metais pasiekusiais geriausių 
rezultatų. 

Vis dėlto didžiausią pagarbą 
mums yra pareiškęs Lietuvos Res
publikos Prezidentas. Keturis kartus 
dalyvavome žymiausių sporto vete
ranų garbei suruoštuose priėmi
muose Prezidentūroje. Po Melbourne 
žaidynių Jo ekcelencija Valdas 
Adamkus įteikė mūsų klubo krep
šinio komandai specialų padėkos 
raštą „Už gražią ir prasmingą veiklą 
tęsiant senas ir kuriant bei puoselė
jant naujas Lietuvos sporto tradici
jas. * 

Tarptautinės varžybos svarbios 
ne vien kaip sporto šventės. Toli
muose kraštuose sutikusios tautie
čius, bendraujame su jais ir už 
aikštelės ribų. Vakaronėse ir susi
tikimuose pasakojame apie Lietuvą, 
dalinamės profesine patirtimi. Po 
kelionės į Montevidėjų buvo pareng
ta dviejų dalių radijo laida iš ciklo 
„Lietuviai pasaulyje", kurios metu 
Kašelionienė supažindino klausyto
jus su „kamanėmis" ir pasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Urugvajuje. Klubo 
krepšininkės ne kartą buvo kvie
čiamos į laidą „Krepšinio pasaulyje", 
įsimintinas gražus klubo prezidentės 
Jūratės Daktaraitės pasisakymas 
LTV „Labo ryto" laidoje. 

Esame įamžintos ir kino juosto
je: 2000 metais garsi mūsų klubo 
steigėja Bytaute Pajėdienė sukūrė 
jautrų ir smagų filmą „Kamanė". 

Po treniruočių ir varžybų vyksta 
klubo susibūrimai, kuriuose džiau
giamės pasiektais rezultatais ir dali
jamės kelionių įspūdžiais. Mes bran
giname kiekvieną buvusią krepšinin
kę savo klube, nes tai - gyva Lietuvos 
krepšinio istorija. Klubas „Kamanė" 
- tai ne tik krepšinis. Čia rasi ben
draminčių draugų, su kuriais gali 
pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, 
čia rasi gerą nuotaiką ir amžiną 
polėkį krepšinio kovoms, kelionėms 
ir nuotykiams, nes mūsų devizas: 
Žaisk krepšinį visą gyvenimą! 

LIETUVOS 
BOKSININKAI 

LANKOSI ČIKAGOJE 
Atkelta iš 2 psl. pasitreniruoti į 
PL centrą Lemont, o taip pat susitik
ti su lietuvių visuomene. Be to, jie 
sužaidė draugiškas krepšinio rung
tynes su lietuvaičiais krepšininkais. 

Po treniruočių Lietuvių fondo 
salėje, vėliau jie papietavo „Bočių 
menėje". Po to, jie nuėjo į naująją 
sporto salę, kur per Čikagos Lietuvių 
krepšinio lygos rungtynių pertrauką 
buvo pristatyti susirinkusiems žiūro
vams. Pristatant publikai buvo iš
skaičiuoti boksininkų iki šiol patirti 
laimėjimai, o taip pat įteikti ČLKL 
marškinėliai. 

Kiek teko matyti, visi rinktinės 
nariai yra nusiteikę kovingai ir nori 
kuo geriau pasirodyti Pasaulio pir
menybėse. Beje, penki boksininkai 
yra iš Kauno, o du — vilniečiai. Dau
guma (išskyrus du, kurie JAV dalyva
vo pasaulio kariškių pirmenybėse) 
Amerikoje vieši pirmą kartą. 

Šie boksininkai su treneriais į 
Čikagą atvyko spalio 10 d. Kita Lie
tuvos delegacijos grupė (apie 10 žmo
nių, tarp jų bus ir rėmėjų) atskrido 
spalio 17 d. Burtų traukimas įvyks 
spalio 23 d. Kovos vyks kasdien nuo 
11 vai. ryto iki 10 vai. vakaro Uni-
versity of Illinois at Chicago sporto 
rūmuose (UIC Pavillion, 525 So. 
Racine Ave.) ten, kur vyko VIII Lie
tuvių dainų šventė). 

Beje, spalio 29 d. bus poilsio die
na, o spalio 30 d. prasidės 16 boksi
ninkų grupių varžybos. Lapkričio 1 
d. vyks ketvirtfinalių, o kitą dieną — 
pusfinalių, kovos. 

Finaliniai susitikimai įvyks lap
kričio 3 d. nuo 2 v. p.p. iki 6 v. v. 
Daugiau informacijos galima gauti 
kreipiantis į Rimantą Salavėjų tel. 
708-691-3319. 

Šios Pasaulio bokso pirmenybės 
bus kartu ir kvalifikacinės varžybos 
patekti į Pekino olimpiadą. Nors 
nepatekusieji šį kartą, dar turės pora 
kitų progų tai pasiekti. 

Garbingą praeit} prisiminus 

Būtų smagu, kad Lietuvos boksi
ninkai vėl pradėtų rodyti tuos suge
bėjimus, kuriuos jie demonstruodavo 
anksčiau. Juk gerai atsimename 
pasaulio bokso čempioną J. Šarkį-
Žukauską, J. Vincą, o taip pat ir kitus 
Lietuvos boksininkus. Žinome, kad 
daugybė boksininkų yra buvę popu
liariausiais Lietuvos sportininkais. 
Tai Algirdas Šocikas (1956 m.), 
Ričardas Tamulis (1964 m.), Danas 
Pozniakas (1968 m.), Vitalijus Kar-
pačiauskas (1993 m.). 

Lietuvos bokso rinktinės treneris 
Vladimiras Bajevas (k.) džiaugėsi 
Čikagoje sutikęs anksčiau Lietuvą 
apleidusi ir dabar Čikagoje gyve
nanti buvusi komandos draugą, vė
liau teisėja — Rimantą salavėjų. Jis 
gana daug padeda Lietuvos boksi
ninkams Čikagoje. E. Šulaklo nuotr. 
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California stadione skambėjo 
„Žalgiris, Žalgiris 

DONATAS IANUTA 

Spalio 15-tą California „Golden 
State Warriors" krepšinio komanda 
laimėjo prieš Kauno „Žalgirį" — 
107-88. Rungtynės vyko Oakland, 
California, „Golden State Warriors" 
arenoje. 

Stadione telpa 19,000 žiūrovų. 
Jis buvo kiek daugiau nei puspilnis — 
visose stadiono dalyse sėdėjo žiūro
vai. Dėl to, kad šitos rungtynės nebu
vo NBA lygos sezono rungtynės, o tik 
parodomasis žaidimas („exhibition"), 
surinkti apie 10,000 žiūrovų laikoma 
geru pasirodymu. Stadionas yra Oak
land mieste (CA), kuriame gyvena 
apie 400,000 gyventojų, jis įsikūręs 
kitoje įlankos pusėje nuo San Fran-
cisco. Miestas laikomas vienu iš pag
rindinių San Francisco miestų ir 
apylinkės sporto arenų. 

Rungtynės prasidėjo su Lietuvos 
himnu, jį begiedant aplink visą didžiau
sią stadioną pasirodė elektroninė Lie
tuvos trispalvė. Po Lietuvos himno se
kė JAV himnas, o po jų — rungtynės. 

Lietuvių žiūrovų buvo gal tru
putį daugiau nei šimtas. Didžiuma 
sėdėjo vienoje vietoje kartu. Per visas 
rungtynes priešais juos kabėjo di
džiausia trispalvė. Kai „Žalgiris" 
įmesdavo į krepšį, pasirodydavo dar 
trys didelės trispalvės, o žiūrovų 
rankose iškildavo miškas mažų Lie
tuvos vėliavėlių. Dažnai buvo galima 
net kitame stadiono gale girdėti šūkį: 
„ŽALGIRIS! ŽALGIRIS!" 

Tai buvo tie laikini lietuvių 
sporto sirgaliai. Sakau „laikini", nes 
dauguma lietuvių žiūrovų buvo tokie, 
kurie gal iš viso sporto rungtynių ne
lanko, bet kai ypatingas lietuvis 
žaidžia arba kaip dabar — visa ko
manda iš Lietuvos pasirodo, būtinai 
nusiperka bilietus ir tose rungtynėse 
parodo, galbūt net ir daugiau entu
ziazmo turi, negu tikri nuolatiniai 
sirgaliai. Aš irgi esu vienas iš tokių 
„laikinųjų". 

„Golden State VVarriors" yra 
komanda, kurioje lošė Šarūnas Mar
čiulionis ir ne taip seniai Jasiuke-
vičius. Šiuo metu „Golden State 
VVarriors" komandai priklauso tik 
vienas iš Baltijos žaidėjų, latvis An-
dris Briedins, kuris aikštelėje pasi
rodė trumpai prieš rungtynes, bet dėl 
kojos traumos rungtynėse prieš lietu
vius nedalyvavo. 

„Žalgiris" pralaimėjo prieš stip
rią NBA komandą tik 19 taškų. Taigi, 
pasirodė labai gerai. Ir Lietuvoje, toje 
mūsų krepšinio sirgalių šalyje, visi 
žino, kas yra Amerikos NBA lyga ir 
ką reiškia joje dalyvauti ar prieš ją 
kovoti. NBA — tai stipriausi krepši
nio žaidėjai pasaulyje. 

Iš „Žalgirio" pasižymėjo Eure-
lijus Žukauskas, gimęs 1973 m., ūgis 
216 cm. (6 ft. 11 in.) ir Jonas Ma
čiulis, gimęs 1985 m., ūgis 198 cm. (6 
ft. 6 in.). Visa arena šaukdama pakilo 
— 100 lietuvių žiūrovų iš džiaugsmo, 
o 9,900 „VVarriors" šalininkų iš 
nusivylimo — kai Žukauskas labai 
gražiai ir netikėtai blokavo vieną 
„VVarriors" žaidėją, kuris buvo jau 
„viena koja" įlipęs į krepšį. 

„Žalgirio" komandoje žaidžia ir 
vienas kroatas, vienas slovėnas ir 
trys žaidėjai iš JAV. Prieš rungtynes 
pasirodę pirmieji „Žalgirio" žaidėjai 
buvo du iš JAV juodaodžiai, kas mus, 
laukiančius lietuvių žaidėjų, truputį 
nustebino. Paklausiau šalia sėdinčio 
kaimyno, ar šie du žalgiriečiai iš 
Šakių ar iš Dzūkijos. Jis atsiliepė: 
„Ar tik ne iš Vilniaus?" (Vilnius ma
no gimtinė.) 

Rungtynėse kamuolio į krepšį 
įmetimu ir kamuolio sulaikymu žal
giriečiai pasirodė žymiai silpniau už 
„VVarriors". Gal iš trijų lietuvių šūvių 
į krepšį patekdavo vienas. O 
„VVarriors", iš kur bešautų, beveik 
kiekvienas krisdavo tiesiai į krepšį. Ir 
net krisdamas, pastumtas „VVarriors" 
žaidėjas, pametęs pusiausvyrą, jeigu 
paleisdavo kamuolį iš rankų, ka
muolys vis tiek į krepšį patekdavo, 
maždaug tuo pat metu, kaip ir 
„VVarriors" žaidėjas pats trenkėsi į 
grindis. Kita žalgiriečių bėda — 
„VVarriors" pakartotinai atiminėjo iš 
jų rankų kamuolį - vienas mūsų žiū
rovas net pasakė, kad atrodo, lyg 
„VVarriors" neatima kamuolio, o 
mūsiškiai jį beveik jiems atiduoda. mirt inga ko\a po varžovu krepšiu. 

Trečia pasikartojanti bėda — tai 
labai dažnas teisėjo švilpukas už 
„žingsnius" su kamuoliu rankose. 
Kai sušvilpia dėl žingsnių, kamuolys 
yra prarandamas ir atiduodamas 
kitai komandai. Laima Drukteinytė-
Morkūnienė, viena iš mūsų žiūrovių, 
žaidusi su Lietuvos geriausiomis 
komandomis ir atvykusi tiesiai iš 
savo komandos rungtynių Puerto 
Rico. paaiškino, kad Europos „žings
nių" taisyklės skiriasi nuo JAV todėl 
žalgiriečiams teko dažnai pažeidinėti 
jiems neįprastas JAV taisykles. 

Vis dėlto, nors ir su šiais trimis 
minusais, kurie lietuvius persekiojo 
per visas rungtynes, pabaigoje atsilik
ti tik 17 taškų prieš garsią ir stiprią 
NBA komandą yra tikrai garbingas 
pasirodymas. Lietuviai žiūrovai buvo 
patekinti. Šioje arenoje esu matęs ir 
kitas rungtynes, jau seniai šioje are
noje esu linksminęsis ir įvairiuose 
koncertuose: „The Rolling Stones" ir 
net to lietuvio poeto-dainininko Bob 
Dylan (tikra jo pavardė Robert Zim-
merman, o jo seneliai yra žydai iš 
Lietuvos). Bet „Žalgirio" rungtynes 
ilgai atsiminsiu. 

Kauno „Žalgiris" rungtyniaus ir 
kituose JAV miestuose. Iš California 
žalgiriečiai patraukė į Kanadą, kur 
spalio 17 d. Toronto mieste jų laukė 
rungtynės su vietos „Raptors" ekipa. 
Čia žalgiriečiai pralaimėjo „Raptors" 
vos 5 taškais — 99:105. Paskutiniam 
susitikimui, kuris įvyks spalio 19 d., 
kauniečiai skris į JAV sostinę — 
Washington, DC. Čia jie susirungs su 
„Wizards" klubu, kurio spalvas šiuo 
metu gina Lietuvos krepšinio rinkt
inės žaidėjas Darius Songaila. Kartu 
su komanda keliauja ir pats žymiau
sias visų laikų jos žaidėjas, šiuo metu 
vienas iš klubo savininkų Arvydas 
Sabonis. Jeigu „Žalgiris" likusias 
rungtynes sužais taip, kaip lošė prieš 
California „VVarriors", tikrai bus 
vienas malonumas stebėti žaidimą, 
net ir „laikiniems" krepšinio sir
galiams. 

Susikaupę i r . : • z-^orria1 '-r-ebi >a\ o komandos ža i d i m a . 

Lietuvių žiūrovų rankose trispalvės plevėsavo per visasrungtynes 
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Seimo Etikos ir procedūrų komisijos vadovė R. Kšanienė. Eltos nuotr. 

Traukiasi Etikos komisijos nariai 
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) - Sei

mo Etikos ir procedūrų komisija 
pradėjo byrėti po nepavykusio bandy
mo atstatydinti jos vadovę Romualdą 
Kšanienę už dalyvavimą skandalą 
sukėlusioje ,,darbiečio" Viktoro Us-
paskicho spaudos konferencijoje 
Maskvoje. 

Paskelbus balsavimo rezultatus 
konservatoriai Antanas Matulas, 
Antanas Napoleonas Stasiškis bei 
socialdemokratas Algimantas Sala
makinas viešai pareiškė nebedirbsią 
komisijoje.' 

„Aš tikrai nematau galimybės, aš 
atsistatydinu iš Etikos ir procedūrų 
komisijos narių, o artimiausiu metu 
tą padarysiu ir raštu", - teigė A Ma
tulas. Panašaus pobūdžio pareiški
mus padarė ir A. N. Stasiškis bei A 
Salamakinas. 

Socialliberalas Algirdas Monke
vičius, anksčiau teigęs nedirbsiantis 
su R. Kšanienė, ketvirtadienį su
skaičiavus balsavimo biuletenius 
BNS sakė vis dar besitikintis „dar-
bietės" savanoriško atsistatydinimo, 
o jei ji to nepadarys, tai galvosiąs apie 
pasitraukimą. 

Ketvirtadienį per slaptą balsa
vimą R. Kšanienės atstatydinimui 
pritrūko 4 balsų. 

Už R. Kšanienės atstatydinimą 
balsavo 67 Seimo nariai, prieš 12, 9 
balsavimo biuleteniai pripažinti ne
galiojančiais. 

Pagal Seimo statutą, parlamen
tarė iš komisijos vadovių būtų at

leista, jei tam būtų pritaręs ne ma
žiau nei 71 Seimo narys. 

Praėjusį ketvirtadienį R. Kšanie
nės atstatydinimui pritarė dauguma 
jos vadovaujamos komisijos narių. 
Pati „darbietė" po balsavimo teigė, 
kad dirbs kaip dirbusi. 

R. Kšanienė rugsėjo pabaigoje 
drauge su kitais „darbiečiais" parla
mentarais nuvyko į Maskvą pas tuo
met besislapsčiusį nuo Lietuvos tei
sėsaugos savo partijos įkūrėją V Us-
paskichą, kuris yra įtariamas finan
sinėmis machinacijomis, ir sudalyva
vo jo spaudos konferencijoje, kurioje 
pažerta nepalankių atsiliepimų apie 
Lietuvą. Šią akciją daugelis Lietuvos 
politikų įvertino kaip nukreiptą prieš 
Lietuvos valstybę. 

Anot komisijos, R. Kšanienė pa
žeidė statutą vykdama į koman
diruotę negavusi Seimo valdybos pri
tarimo, be to, jos kelionės tikslas bu
vo neetiškas ir nesuderinamas su val
stybės interesais. Tuo metu pati 
„darbietė" į Maskvą teigė vykusi 
frakcijos nutarimu ir nepažeidusi nei 
Seimo statuto, nei kitų įstatymų. 

Jos nuomone, teiginiai, jog V 
Uspaskichas spaudos konferencijoje 
Maskvoje „Šmeižė Lietuvą ar išdavė 
tėvynę yra spekuliatyvūs ir niekuo 
nepagrįsti, nes nėra jokių duomenų, 
kad šalies teisėsaugos institucijos 
būtų pradėjusios kokį nors ikiteis
minį tyrimą ar įžvelgusios nusikalti
mo požymius V Uspaskicho kalboje 
konferencijos metu". 

Konservatoriai vėl ragina reikalauti sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) - Kon
servatoriai eilinį kartą ragina Vy
riausybę reikalauti, kad Rusija atly
gintų penkiasdešimtmetį trukusios 
sovietų okupacijos žalą. Tokį nutari
mo projektą trečiadienį užregistravo 
14 Tėvynės sąjungos frakcijos narių. 

Anot projekto, Vyriausybei siūlo
ma pavesti iki 2008-ųjų kovo 15 
dienos parengti SSRS okupacijos 
padarytos žalos Lietuvai atlyginimo 
sprendimo strategiją ir sudaryti 
konkrečių veiksmų planą. Be to, 
pagal konservatorių siūlymą, Vyriau
sybė turėtų reguliariai, tai yra ne re
čiau kaip kartą per vieną Seimo sesi

ją, informuoti Seimą apie SSRS oku
pacijos padarytos žalos Lietuvai atly
ginimo sprendimo eigą ir rezultatus. 

Konservatorių nutarimo projek
tas yra ne pirmas panašaus pobūdžio 
dokumentas. 1992 metais piliečiai 
visuotiniame referendume pritarė, 
kad būtų atlyginta Lietuvos žmo
nėms bei Lietuvos valstybei padaryta 
žala, 2000-aisiais priimtas įstatymas, 
įpareigojantis vyriausybę dėl to de
rėtis su SSRS teisių ir įsipareigojimų 
perėmėja Rusija, šiemet sausį Seimas 
priėmė rezoliuciją, raginančią Rusiją 
pradėti konsultacijas su Lietuva dėl 
žalos atlyginimo. 

Pilietybė - kaip mama 
Atkelta iš 1 psl. 
,,Mes neprisidėjome čia prie 

'Sodros' ir pan., to nenorime prašyti, 
aš neprašau. Esu pensininkė ir su
simoku už medicinines paslaugas, 
kadangi nejaučiu teisės, kad galiu 
prašyti. Bet esu pilietė ir manau, kad 
dauguma mūsų taip galvoja, mūsų ta 

pilietybė yra kaip mama", - „Pano
ramai" tvirtino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Regina 
Narušienė. 

Parlamentarų ir Pasaulio lietu
vių atstovų darbo grupė iki kovo keti
na pateikti Seimui Pilietybės įstaty
mo pataisų projektą. 

Kauno arkivyskupijos sinodas 
rinksis į baigiamuosius posėdžius 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) - Į 
baigiamuosius posėdžius savaitgalį 
susirinkęs Kauno arkivyskupijos an
trasis sinodas aptars svarbiausius 
vyskupijos gyvenimo klausimus, ak
tualiausias sielovados problemas. 

Kaip pranešė Kauno arkivysku
pijos spaudos tarnyba, antrąjį sinodą 
- kunigų ir tikinčiųjų susirinkimą -
2003 metais sušaukiantis paskelbė 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, taigi savaitgalį vyksiantys 
susirinkimo iškilmingieji posėdžiai 
užbaigs beveik penkerius metus tru
kusį, visą arkivyskupijos bažnytinį 
gyvenimą apėmusį pasirengimo pro
cesą. 

Anot S. Tamkevičiaus, sprendi
mą sušaukti nulėmė šiuolaikiniai 
iššūkiai, su kuriais susiduria Bažny
čia ir tikintieji. „Visuomenės seku
liarizacija, masinės kultūros įtaka, 
piktnaudžiavimas laisve, naujų religi
jų antplūdis, globalizacija - tai nauji 
dideli iššūkiai, į kuriuos nelengva 
atsakyti. Neretai pastebima įtampa 
tarp tradicinės tikėjimo praktikos ir 
naujų dvasingumo formų, pritrūksta 
pozityvaus dialogo tarp vyresnės ir 
jaunesnės kartos kunigų bei tikin
čiųjų", - pranešime spaudai cituoja
mas S. Tamkevičius. 

Arkivyskupo teigimu, turima 
patirtis parodė, jog jau yra subren-

I dusių naujų jaunų jėgų, kurios gali 
atnešti gražių sielovadinio darbo 
vaisių. Užsimezgęs dialogas ir ben
dradarbiavimas tarp dvasininkų ir 
pasauliečių, tarp įvairių bažnytinių ir 
pasaulietinių institucijų žada bažny
tinį gyvenimą pakylėti į kitą lygmenį. 

Sinodas šeštadienį prasidės šv. 
Mišiomis arkikatedroje bazilikoje, 
kur kviečiami dalyvauti visi arki
vyskupijos tikintieji. 

Sinodo plenariniai posėdžiai vyks 
dvi dienas - šeštadienį ir sekmadienį. 
Juose dalyvaus 118 arkivyskupijos 
atstovų: 32 dvasininkai ir 86 pa
sauliečiai. 

Pirmąjį Kauno arkivyskupijos 
sinodą arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas sušaukė 1934 metais, netru
kus po to, kai buvo įkurta Kauno 
arkivyskupija. Šis susirinkimas ap
svarstė ir nubrėžė bažnytinio gyveni
mo bei sielovadinio darbo gaires, ta
čiau jas įgyvendinti sutrukdė po ke
lerių metų prasidėjęs Antrasis pa
saulinis karas bei po to sekusi Lie
tuvos okupacija. 

Kauno arkivyskupija yra viena iš 
dviejų Lietuvos arkivyskupijų. Joje 
yra 92 parapijos, kuriose gyvena apie 
750 tūkst. gyventojų, iš jų apie 506 
tūkst. išpažįsta katalikų tikėjimą. 

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke
vičius. 

Profsąjungos skelbia Įspėjamąjį 
mokytojų streiką 

Vilnius, spalio 18 d. (ELTA) -
Nesulaukusi Vyriausybės sprendimų 
nuo lapkričio 1 dienos 20 procentų 
padidinti atlyginimus mokytojams, 
Lietuvos švietimo darbuotojų profe-
sinė sąjunga (LSDPS) paskelbė apie 
rengiamus lokalinius įspėjamuosius 
mokytojų streikus Lietuvoje. 

Pasak LSDPS pirmininko Alekso 
Bružo, po spalio 5 dieną įvykusio 
profesinės sąjungos suvažiavimo ir 
mokytojų piketo Vilniuje greitai bu
vo gautas Vyriausybės atsakymas, 
kad Švietimo ir mokslo ministerijai 
pasiūlyta derinti iškeltas problemas 
su profesine sąjunga ir pateikti su
derintus klausimus Vyriausybei. 

„Bet mes suprantame, kad mi
nisterija viena be Vyriausybės finan
siškai negali mums padėti ir padidin-

Lietuvos švietimo darbuotojų profe
sinė sąjunga paskelbė įspėjamąjį strei
ką. 

ti atlyginimus mokytojams 20 proc. 
nuo lapkričio 1 dienos, o nuo kitų 
metų pradžios - dar 30 procentų. 
Todėl pradedame rengti lokalinius 
mokytojų streikus, nes valdžios igno
ravimas ilgiau tęstis negali", - sakė 
A. Bružas. 

Įspėjamaisiais . streikais bus 
reikalaujama ne tik didinti atlygini
mus, stiprinti mokytojo statusą 
visuomenėje, bet ir užtikrinti sau
gias darbo sąlygas mokytojams bei 
mokyklų vadovams, parengti ilga
laikę darbo užmokesčio didinimo 
pedagogams programą. 

Pasak profesinės sąjungos va
dovų, iš pradžių numatomas dviejų 
valandų įspėjamasis streikas, tačiau 
,,žmonės reikalauja neterminuoto 
streiko", nes esą nebetiki nei prem
jero Gedimino Kirkilo, nei švietimo 
ir mokslo ministrės Romos Zakai-
tienės pažadais. 

„Galima sakyti, kad einame į 
atvirą konfliktą, ruošiamės sociali
niam sprogimui", - grėsmingai kal
bėjo streikų organizatoriai. 

Premjeras G. Kirkilas šiais me
tais nežadėjo mokytojams didesnių 
atlyginimų, tvirtindamas, kad pa
kelti jiems algas nuo spalio ar lap
kričio yra nerealu. „Jeigu biudžetas 
neperskirstomas, tai yra visiškai 
nerealu, o perskirstyti, mums atro
do, pirmiausia nėra ko, nes tam 
reikia maždaug 100 milijonų", - yra 
sakęs Vyriausybės vadovas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žtntu agentūrų pranešimais) 

Bhutto po aštuonerių tremties 
metų grįžo į Pakistaną 

Buvusią Pakistano premjerę Benazir Bhutto gimtajame Karachi pasitiko minia 
šalininkų. 

Karachi, Pakistanas, spalio 18 
d. (AFP/BNS) - Buvusi Pakistano 
premjerė Benazir Bhutto po aštuo
nerių tremtyje praleistų metų ketvir
tadienį grįžo namo. 

Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) 
lėktuvui, kuriuo 54 metų buvusi 
premjerė atskrido iš Dubai, nutūpus 
Pakistano didžiausiame mieste Kara
chi, lėktuve buvę jos šalininkai skan
davo „Tegyvuoja Bhutto". 

B. Bhutto, kuri yra pirmoji mo
teris pasaulyje, vadovavusi islamiškai 
valstybei, lipdama iš lėktuvo verkė. J i 
j tėvynę iš tremties sugrįžta jau antrą 
kartą, ir jos Karachi gatvėse laukė 
mažiausiai ketvirtis milijono žmonių. 

B. Bhutto, kuri ir tremtyje liko 
Pakistano liaudies partijos (PLP) 
vadovė, iš Dubai išskrido lydima 
dešimčių šalininkų, pasipuošusių 
partijos spalvų - raudonos, juodos ir 
žalios - šalikais. Su ja taip pat skrido 
daug žurnalistų ir filmavimo grupių. 

B. Bhutto tebėra labai populiari, 
ypač - gimtajame Karachi mieste. Jai 
1986 metais pirmą kartą grįžus iš 
tremties, ją pasitiko milijonai žmo
nių, o po poros metų ji buvo pirmą 
kartą prisaikdinta šalies premjere. 

„Esu daug vyresnė, daug išmo
kau per pastaruosius 20 metų, bet 
mes vis dar kovojame su diktatūra, 

norime izoliuoti ekstremistus ir kur t i 
geresnį Pakistaną", - sakė B. Bhutto, 
paprašyta palyginti šį ir ankstesnį, 
1986 metų sugrįžimą namo. 

Keli šimtai tūkstančių B. Bhutto 
šalininkų ketvirtadienį susirinko Ka
rachi pasitikti iš tremties sugrįžtan
čios buvusios premjerės. Tuo tarpu 
saugumo pajėgos didžiausią Pakista
no miestą pavertė tikra tvirtove - su
karintų pajėgų kariai perėmė oro 
uosto, kur nutūpė B. Bhutto lėktu
vas, kontrolę, nes buvo perspėjimų, 
kad Osama bin Laden „ai Qaeda" 
kovotojai gali bandyti ją nužudyti. 

Daugiau kaip 20 tūkst. policinin
kų ir karių, kuriems padeda sprog
menų specialistai ir dresuoti šunys, 
patruliuoja gatvėse, kuriomis žmonės 
turi žygiuoti nuo oro uosto iki Pa
kistano įkūrėjo Muhammad Ali 
J innah mauzoliejaus. 

Prie M. A. J innah tarptautinio 
oro uosto anksti ryte keli tūkstančiai 
šalininkų mojavo vėliavomis ir skan
davo „Sveika atvykusi, Benazir" . 
Daugelis jų šoko. 

Saugumo pajėgos atidžiai stebi 
minias, nes baiminamasi, kad pro-
vakarietiškų pažiūrų B. Bhutto, pir
moji šios islamiškos valstybės mote
ris premjerė, gali tapti ekstremistų 
taikiniu. 

E U R O P A 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimir 

Pu t in patvirtino, kad 2008 metais 
Rusijoje bus naujas valstybės vado
vas. „2008 metais čia, Kremliuje bus 
ki tas žmogus", - sakė Putin ben
draudamas su Rusijos gyventojais 
tiesioginėje radijo laidoje. Jis pa
brėžė, kad esant šioms sąlygoms itin 
svarbu „išlaikyti stabilų mūsų vals
tybės kursą ir perimamumą tų 
sprendimų, kurie buvo priimti pas
taruoju metu". Putin priminė, jog 
pastaruoju metu buvo priimta daug 
svarbių sprendimų dėl įvairių eko
nomikos šakų plėtojimo, dėl nacio
nalinių projektų, dėl ginkluotųjų 
pajėgų stiprinimo. 

FRANKFURTAS 
Jau trečiasis Vokietijos traukinių 

mašinistų streikas ketvirtadienį su
trikdė geležinkelių eismą šalyje, ypač 
rytiniuose rajonuose. Tokie streikai 
Vokietijoje pasitaiko gana retai, nes 
darbininkų profsąjungos ir įmonių 
vadovybės paprastai stengiasi susi
tar t i . Pasak geležinkelių operatorės 
„Deutsche Bahn", labiausiai nuken
tėjo regioninis eismas rytinėse že
mėse, taip pat Frankfurte ir Miun
chene. Traukinių mašinistai, reika
laujantys padidinti darbo užmokestį 
iki 31 proc. ir sudaryti atskiras darbo 
sutartis, per dvi savaites surengė jau 
trečią streiką. 

VARŠUVA 
Lenkijos valdančiajai partijai 

„Įs tatymas ir teisingumas" ir jos 
vadovui, šalies premjerui Jaroslaw 
Kaczynski vos trys dienos iki pirma
laikių Seimo rinkimų skaudų smūgį 
sudavė vienas populiariausių šalies 
politikų, buvęs premjeras Kazimierz 
Marcinkiewicz. Dienraščiui „Dzien-
nik" pavyko aptikti laišką, kuriame 
Marcinkievvicz pareiškė premjerui, 
jog palieka partiją. Marcinkievvicz 
savo sprendimą aiškina tuo, jog dau
geliu atvejų jo nuomonė nesutapo su 
partijos vykdoma programa. Tai 
skaudus smūgis „Įstatymui ir tei
singumui" rinkimų išvakarėse, nes 

Bush nepaisydamas Kinijos viešai 
susitiko su Dalai Lama 

Washington, spalio 18 d. (AFP/ 
BNS) - Prezidentas George W. Bush 
nepaisydamas Kinijos trečiadienį 
tapo pirmuoju JAV vadovu, pasi
rodžiusiu viešai su Tibeto dvasiniu 
vadovu Dalai Lama, kuriam Kongre
sas įteikė garbingiausią civiliams 
asmenims skiriamą apdovanoji
mą. 

Per oficialią ceremoniją puošnio
je Kapitolijaus Rotondoje G. W. Bush 
paragino Pekiną pradėti derybas su 
tremtyje gyvenančiu 72 metų Dalai 
Lama, nors Pekinas dar kartą pa
reiškė pasipiktinimą dėl jo vizito. 

„Jie supras, kad šis geras žmogus 
remia taiką ir susitaikymą, - sakė 
Bush per ceremoniją, kurioje dalyva
vo JAV Kongreso nariai, išeiviai iš 
Tibeto ir budistų vienuoliai. 

Marcinkievvicz būdamas premjeras 
buvo populiariausias šalies politi
kas. 

LONDONAS 
Rinkoms spėjant, kad Federa

linis iždo bankas gali sumažinti JAV 
bazines palūkanų normas, euro kur
sas ketvirtadienį pirmą kartą savo 
trumpoje istorijoje perkopė 1,43 JAV 
dolerio kartelę. Euro kursas Londone 
pašoko iki 1,4305 JAV dolerio, virši
jęs spalio 1 dieną pasiektą 1,4283 
JAV dolerio rekordą. Pasak analitikų, 
1999 metais sukurtą eurą stiprina 
prognozės, kad JAV centrinis bankas 
vėl sumažins bazines palūkanų nor
mas ūkiui atgaivinti. 

A R T I M I E J I RYTAI 

KABULAS 
Afganistane ketvirtadienį per 

bombų sprogimus žuvo šeši afganų 
saugumo pajėgų nariai, tuo tarpu 
JAV vadovaujamos pajėgos pranešė, 
kad per vieną pasalą buvo sužeisti 
devyni jų kariai. Keturi policininkai 
žuvo netoli sienos su Afganistanu, 
kai prie jų automobilio patruliavimo 
metu atokiame rytinės Chosto pro
vincijos rajone sprogo nuotoliniu 
būdu detonuota bomba, teigė policija. 
JAV vadovaujama koalicija atskirai 
pranešė, kad pietinėje Kandaharo 
provincijoje per vieną pasalą buvo 
sužeisti devyni jos kariai. Nė vieno 
kario sužeidimai nėra sunkūs, pažy
mėjo ji. Koalicija neskelbia savo aukų 
pilietybių, bet dauguma jos karių yra 
amerikiečiai. 

J A V 

WASHTNGTON 
Atstovų Rūmų rezoliucijos dėl 

armėnų genocido Osmanų imperijoje 
1915 metais ateitis kol kas yra 
miglota, trečiadienį pranešė JAV 
Kongreso žemųjų rūmų pirmininkė 
Nency Pelosi, paaiškindama, kad 
„kol kas nežinoma", ar bus balsuoja
ma dėl šio dokumento. Pritarimas 
šiai rezoliucijai gerokai sumažėjo, kai 
praėjusią savaitę ją patvirtino Ats
tovų Rūmų Tarptautinių santykių 
komitetas. Turkija, kurios parama 
karui Irake daug reiškia Jungtinėms 
Valstijoms, įspėjo, kad šios rezoliuci
jos priėmimas gali itin pakenkti 
abiejų šalių santykiams. JAV prezi
dentas George W. Bush taip pat iškri
tikavo šį dokumentą. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpresscorp,com 

Ocea, 

%faįįmį& 

; Kroviniu gabenimas 
(laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Freight 
i A ;..tornobi!iu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 
M 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amenkoje. 

TruckingJ WZS 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
P' statymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
EstrOje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

1 T \\ Bush susitikime su Dalai Lama. 
8801 78th Ave Bridgeview, II60455 Ttl. 1 708-S99-9680 

Fax. 1 708-599 9682 Tel. t $00-775-7363 

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

Vajus tęsis visą spalio menes). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

$M *I^few" 

? ° w%e<*° sm. - ;" :- %• •, 
7- __^gi 'F* IMS. *•+ ̂ "*- • - .-•"\~"--

I 
I 
I 
I 

•S- 5585ŽS535* 

FUTBOLAS 

Atkel ta iš 2 psl. 
Nors pirmą kelini W. Rooney 

šūviu Anglija pirmavo 1:0, po per
traukos 69 minutę iš vienuolikos 
metrų baudinio R. Pavlučenka išlygi
no, o 73 minutę tas pats žaidėjas 
Rusijos komandą išvedė i priekį - 2:1. 

Prancūzi ja - Lietuva 2:0 

2008 m. Europos futbolo čempio
nato B grupės atrankos varžybose 
pasaulio vicečempionai prancūzai 
turėjo nemažai paplušėti, kol Įveikė 
gerai besiginančius lietuvius 2:0. 
Rungtynės vyko „La Beaujoire" sta

dione, Nante mieste. 
Abu Įvarčius Į Z. Kačemarsko 

gerai saugomus vartus Įmušė Pran
cūzijos rinktinės žvaigždė, juodaodis 
T. Henry. 

Pirmasis Įvartis krito 79-ąją 
rungtynių minutę, po susigrūdimo 
Lietuvos rinktinės baudos aikštelėje. 
Po poros minučių T. Henry, atsidūręs 
vienas prieš vartininką, be didesnio 
vargo pelnė ir antrąjĮ ĮvartĮ. 

Kelias gražias progas Įvarčiams 
pelnyti turėjo ir lietuviai, tačiau jos 
taip ir liko neišnaudotos. 

Pirmąsias rungtynes Kaune 
prancūzai buvo laimėję 1:0 rezultatu. 

EEEgfflD 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U www.wcev1450.com 

PASLAUGOS 

ROOFERS 
C0NTRACT0R HIRING ROOFERS 
AND GUTTER INSTAULERS. Mušt 
read English and be insured. 
708-771-3010 

SIŪLO DARBĄ 
Experienced Malė & Female livę-in 
CNA or Home Health Aide needed 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648 1565 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Kad klausytis nebūtų kančia 

Lietuvos tinklalapis balsas .lt 
Šiuo metu vykdo žurnalistikos pro
jektą „Projektas Ž". Čia spausdina
mi straipsniai, iškeliantys šiandie
ninės Lietuvos žurnalistikos proble
mas, jos trūkumus. Neseniai pasi
rodė ir kalbinis Vilniaus universite
to Filologijos fakulteto dekano An
tano Smetonos straipsnis, aptarian
tis lietuvių kalbos garsų tartį. Visi 
žinome, kad egzistuoja bendrinės 
rašomosios kalbos taisyklės, kurių 
rašydami laikomės, tačiau ar visi 
laikomės bendrinės tarties taisyk-
lių? Žinoma, galima diskusija, kiek 
bendrinė šnekamoji lietuvių kalba 
egzistuoja ir kiek ji yra prestižinė, 
kad turėtume į ją lygiuotis. Tačiau 
tai jau kita tema. O šįkart ,J)raugo" 
skaitytojams - apie keletą bendrinės 
tarties taisyklių. Skaitytojams pa
teikiame kiek sutrumpintą Smeto
nos straipsnį. A. T. 

Antanas Smetona 

Kaip ir kitos kalboms, lietuvių 
kalbai labai svarbi garsų tartis. Ypač 
tai aktualu kalboms, kuriose svarbi 
balsių trumpumo ir ilgumo opozici
ja. (Beje, anglų kalboje ši opozicija 
irgi labai svarbi, todėl daug dėmesio 
mokantis šios kalbos skiriama fo
netikai. Labai keista, kad mokantis 
lietuvių kalbos dažnai pamirštamas 
toks svarbus aspektas.) 

Lietuvių kalboje esama ilgųjų ir 
trumpųjų balsių. Specifinė lietuvių 
kalbos ypatybė - ilgumas gali būti 
nesusijęs su kirčiu, t. y. vieni balsiai 
pailgėja tik kirčiuoti, o kiti balsiai 
visada yra ilgi - nesvarbu, kirčiuoti 
ar ne. Pavyzdžiui, vasara ir vasaroti 
- pirmajame žodyje pirmasis balsis a 
yra kirčiuotas ir ilgas, o antrajame 
žodyje netekęs kirčio sutrumpėja. 
Deja, viskas ne taip parasta - kar
tais ir sukirčiuotas balsis gali būti 
trumpas, o ilgasis balsis netekti kir
čio, bet neprarasti ilgumo. Pavyz
džiui: mesti ir meta abu kirčiuoti, 
bet vienas ilgas, o kitas trumpas; 
arba rėmėjas - abu balsiai ė ilgi, bet 
vienas kirčiuotas, o kitas ne. Šios 
srities taisyklių ir išimčių pakanka, 
bet kiekvienam bent truputį besi
rūpinančiam savo kalba ir pakanka
mai raštingam šnekėtojui užtenka 
vadovautis keliomis jų: raidėmis ą, 
C> į, ų> ū> v, o, ė žymimi balsiai visa
da yra ilgi, net jei yra nekirčiuoti. 
Išimtis - tarptautinių žodžių, o, 
kuris dažnai būna trumpas, tačiau 
jei kas jį ir pailgina, to nederėtų 
vertinti kaip rimtos klaidos. Kita 
taisyklė - balsiai u ir i visada 
trumpi. Lieka du balsiai - a ir e, 
kurie nekirčiuoti irgi visada trumpi, 
tačiau kirčiuoti gali ir pailgėti, ir 
likti trumpi: mes [ilga e] ir mes 
[trumpa]. Beje, pastarasis pavyzdys 
ir įrodo, kokia svarbi ilgumo ir 
trumpumo opozicija lietuvių kalbo
je, nes atlieka žodžių skiriamąją 
funkciją. Tokių porų esama nema
žai: negriūk - negriūk, rytas -
ritas(i), (pri)lytas - litas ir pan. 

Iš to, kas pasakyta, tarties klai
das apibūdinti nesunku: paprastai 
kirčiuotus trumpuosius balsius žar-
goniškai ilginame (pvz., vysas, ky-
tas, sytasy pyrmas, bulvė), o nekir
čiuotus ilguosius balsius nedovano
tinai trumpiname (reikia tarti Jū
ratė - visi trys balsiai ilgi, o ne 
Jūrate). Dažniausiai trumpiname 
nekirčiuotus ilguosius balsius žo
džio gale - sakuĮsako vietoj sako, 
rasiįraše vietoj rašė, ranku vietoj 
rankų ir pan. Kartais taip sutrump
inama, kad apskritai žodžio galo 
balsis išnyksta. 

Priebalsių tarties problemų yra 
gerokai mažiau. Priebalsiai būna 
kietieji ir minkštieji, skardieji ir 
duslieji. Prieš priešakinės eilės bal
sius e, ė, i esantys priebalsiai taria
mi minkštai, o prieš užpakalinės 
eilės balsius a, o, u - kietai. Priebal
sis j visada minkštas, pvz., laku 
(priebalsiai kietieji) - leki (priebal
siai minkštieji). Šio tipo pažeidimų 
pasitaiko retai, paprastai kartojasi 
jau ne pirmą dešimtmetį taisomi 
atvejai, ypač tarptautiniuose žo
džiuose: paltas (klaida Z minkštasis), 
buhalteris (klaida l kietasis), smulk
mena (klaida l kietasis), Valdas, 
Vilma (klaida Z minkštieji). 

Skardumo ir duslumo opozicijos 
paprastai nepainiojame, tik kartais 
visai be reikalo pasiduodame rašto 
įtakai ir neasimiliuojame šalia vie
nas kito atsidūrusių priebalsių, pvz., 
užžėlė - reikia tarti vieną ž, o ne dvi; 
užšoko - reikia tarti vieną š, o ne ž ir 
š. Įdomus atvejis iššokti ir įšokti. 
Pirmajame žodyje reikia tarti tik 
vieną I (kaip ir antrajame), todėl 
taisyklingai ištarti žodžiai atskiria
mi tik pagal priešdėlio balsio 
ilgumą: [išokti] - [yšokti]. Tai dar 
kartą įrodo taisyklingos balsių tar
ties svarbą. 

Nepaisant tokios aiškios siste
mos, tarties klaidų daroma dar 
daug. Priežastys aiškios - neskiria
ma tarminė, buitinė ir bendrinė tar
tis, nežinoma arba nemąstoma ka
da, kur ir kokią kalbos atmainą tin
ka vartoti. Aišku, kad tikrieji žur
nalistai (beje, ir profesionalūs akto
riai, kurie dabar dažnai tampa laidų 
vedėjais) bendrinės tarties yra spe
cialiai mokęsi, todėl dažniausiai jų 
tartis yra gera arba pakenčiama. Ži
noma, jeigu patys to nori arba ne
stokoja vidinės drausmės. Tačiau iš 
gatvės, statybų ar kokios kontoros 
įsiveržę į ekraną laidų vedėjai apie 
lietuvių kalbos bendrinės tarties 
reikalavimus išgirsta tik kai susi
duria su kalbos inspektoriais. Ge
riausiu atveju jų tartis būna tar
minė, blogiausiu - žargoniška. Ma
loni išimtis - išeiviai iš Suvalkijos, 
mat bendrinės tarties pagrindu tapo 
būtent vakarų aukštaičių tarmė. 
Žinoma, tai nereiškia, kad suvalkie
čių bendrinė kalba be priekaištų. 
Tarmė yra tarmė, ir ne viskas iš jos 
tinka bendrinei kalbai. Tačiau bal
sių trumpumą ir ilgumą, atrodo, jie 
suvaiko geriausiai iŠ visų lietuvių, 
todėl yra puikus pavyzdys mėgdžioti 
(ir mokytis). Pagal balsas.lt 

http://www.wcev1450.com
http://balsas.lt
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INDIJfi PRIEŠ 20 METU 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 14 

Taip sumažėjus žvėrių natūra
lios aplinkos plotui, 1986 m. ten pri
skaičiuojama tik apie 300 vienaragių 
raganosių ir apie 40 Bengalijos tigrų. 
Tuo buvo susirūpinta, 1962 m. įkur
tas garsusis 360 kv. mylias apimantis 
maždaug 30 mylių ilgumo karališkas 
Chitwan valstybinis parkas, vos tik 
kelių šimtų pėdų virš jūros lygio, nors 
ir visai netoli nuo aukščiausių žemėje 
kalnų — Himalajų. Jis yra apie 100 
mylių į pietvakarius nuo Kathman-
du, prisišliejęs prie pat Indijos sienos. 
Parką ir jame esančius žvėris nuo 
vietinių ūkininkų — brakonierių sau
go 300 šautuvais ginkluotų Gurkha 
kareivių. 

Skridome mažu aštuonviečiu lėk
tuviuku, užmėtėme trumpą žvilgsnį į 
tolumoje dunkstančio Annapurna 
(26,545 pėdų) kalno viršūnę ir po 
pusės valandos nusileidome kažkur 
laukuose, kur nesimatė jokio oro 
uosto, užtat ten ganėsi keliolika 
dramblių ir stovėjo keliolika vietinių 
žmonių, smalsiai stebinčių mus išli
pant iš lėktuvo. Jiems lėktuvėlio 
pasirodymas turbūt vis dar atrodė lyg 
kažkoks stebuklas. 

Kai visi keleiviai suskrido, o mū
sų grupėje buvo 24 turistai, užsikū
rėme ant dramblių prie jų pristaty
tomis kopėčiomis, nedrąsiai įsitaisę į 
keturiems keleiviams paruoštą 
minkštą, žolių prikimštą keturkampį 
maišą — sėdynę (howdah) su bam
buko medžio turėklais, pro kuriuos 
visi keturi galėjome patogiai nuleisti 
žemyn savo kojas, arba jas įkišti į 
balno kilpas. 

Pats maišas buvo pririštas storo
mis virvėmis aplink dramblio juos
menį. Ant dramblio atsisėdo mūsų 
vairuotojas — fanit. Jis apžergė 
dramblio kaklą, padėjo kojas už 
dramblio ausų ir taip vairavo, pade
dant žodinėmis komandomis ir jo laz
dai, kuria jis dažnai ir stipriai suduo
davo vargšui gyvuliui į galvą. Atrodė, 
kad tai labai žiauru, bet paskui suži
nojau, kad dramblio kiaušas yra kelių 
colių storumo. Pagalvojau, juk tai pir
mas (greičiausiai ir paskutinis) kar
tas mano gyvenime, kai atskridus į 
oro uostą mano taxi į viešbutį būtų 
dramblys. 
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Pasiruošę Į medžioklę - ,,TIger 
Tops" draustinyje. 

Vietiniai mus stebi nusileidus „TIger 
Tops" oro uoste. 

Ritmingas siūbavimas pradžioje 
mus lyg ir svaigino, bet po kiek laiko 
spėjome priprasti prie ramaus ir, at
rodo, tokio oraus dramblio, kiekvie
ną žingsį apgalvoto žingsniavimo. 
Jautėmės lyg sėdį supamoje kėdėje. 
Žemės nesimatė, nes dramblys brido 
per aukštą gal net 15—20 pėdų aukš
čio į savaną panašią žolę. Pakeliui su
tikom kelis vienaragius raganosius, 
kurie į mus nekreipė dėmesio. Pra-
bridome ir pro kažkokią upę, kur tu
rėjome pakelti kojas, kad nesušlap
tume kelnių. Staiga Bahadur (mūsų 
dramblio vardas) sustojo, jo kūnu 
perėjo pagaugai, o Kristian (mūsų 
vairuotojas), laikantis rankoje ilgą 
peilį sekundę tylėjo ir po sušnibždėjo: 
„Tiger". Nors ir buvo baisu, tigrą 
norėjome pamatyti. Deja, jo nepa
matėme. 

Kelionė truko beveik dvi valan
das. Jau buvo sutemę, kai „prijo
jome" prie mūsų unikalaus viešbučio 
„Tiger Tops". Čia tuojau užuodėme 
šviežios kavos kvapą. Kol ją gėrėme, 
patarnautojai sunešė mūsų nedidelį 
bagažą į mums skirtus kotedžus, o 
pagrindiniame pastate mūsų jau 
laukė baras ir vakarienė prie žvakių 
šviesos. Pastebėjau, kad pastatas yra 
pastatytas ant aukštų polių, be lubų, 
su šiaudiniu stogu, kad čia elektros 
nėra, nėra ir telefonų. Sienos iš ro-
tongo ar labai tampriai surištų bam
bu KO lazdų. Karšto vandens dušui ga
vom iš saulės šildomų bakų. Vakare 
patarnautojai uždegė alyvos ar žibalo 
žibintus ir į mūsų lovas įdėjo karšto 
vandens butelius. Nors ir buvome 
apsupti patogumų, mus perspėjo, kad 
esame džiunglėse: „Neišeikite iš pas
tato be palydovo, nesiartinkite prie 
dramblių, nors ir prijaukintų, ir iš
dresiruotų, jei prie jų nebus jų va
rovų." Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
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 

ElcGrave: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydyto ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

)oliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarfcys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angBškai arba fietuviškai. 
4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sutte 2 4 0 1 , 

Chlcago, IL ' 
Tel. 70^422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „Draugą"! 

2007 Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės 

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

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

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

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

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų plaukikai. 
Lietuvių metrinių nuotolių pirmenybės bus sudarytos pagal baltiečių 

varžybų rezultatus. 
Išankstinė lietuvių plaukikų registracija — iki 2007 m. spalio 23 

d., antradienio imtinai, šiuo adresu: Mrs. Catherine Jotautas, 35 
Cumberland Dr., Brampton, ON L6V 1W5, Canada. Tel. 905-457-7664; 
Fax: 905-457-5932; ei. paštas: caromire@sympatico.ca 

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

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

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

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

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

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

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

Informuoja: 
Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., 

Downers Grove, IL 60515. Tel. 630-769-
1010, ei. paštas PMąjauskas@gmaiLcom 

Išsamesnė informacija bus pranešta 
netrukus. 

ŠALFASS centro valdyba 

1 
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Arbata s u citrina: 
profesionalus menas viešosiose erdvėse 

IEVA SADZEVIGENĖ 
Alfa.lt 

Pagalvojus apie žodį „arbata" visuomet kyla 
malonios asociacijos. Tai jaukus rudens va

karas garuojant kvapniai arbatai, pasisėdėjimas su 
draugais egzotiškoje arbatinėje, o kartais ir dar 
lakesnės fantazijos, atveriančios duris svajonėms 
apie egzotiškas Rytų šalių arbatos plantacijas, 
prieš saulės patekėjimą skinamus pirmuosius 
arbatos krūmo ūgliukus... 

Visa ši plati arbatos reikšmė įsikūnija Eglės 
Petraitytės-Talalienės kūrinyje „Arbata su citrina" 
(2006), kuris šiuo metu yra eksponuojamas 
Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lange (Didžioji g. 
38), jau nuo 2004-ųjų tapusiame dar viena Lie
tuvos dailininkų sąjungos galerijos ekspozicine 

m*-* -: i. 
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Eglės Petraitytės-Talalienės „Arbata su citrina", 
2006. Autorės nuotraukos 

erdve. 
Neseniai praūžus „Europos kultūros sostinės 

2009" renginiui „Menas netikėtose erdvėse" (rug
sėjo 21-23 d.), dėmesį atkreipė ir Šis Dailininkų 
sąjungos galerijos projektas, jau kelerius metus po
puliarinantis profesionalųjį meną viešosiose erdvė
se. Pačioje senamiesčio širdyje esančiame Vilniaus 
kolegijos Menų fakulteto lange galerija eksponuoja 
netradicinius tekstilės kūrinius. Senamiestį jau 
puošė Austės Jurgelionytės, Karinos Matiukienės, 
Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės ir kitų 
tekstilininkių kūriniai. 

Spalio mėnesį šioje erdvėje praeivių dėmesį 
trauks jau minėtas tekstilininkės kaunietės - Eg
lės Petraitytės-Talalienės kūrinys „Arbata su citri
na". Iš netradicinių priemonių - pasitelkusi iš
džiovintus išgertos ar dar neskanautos arbatos pa
kelius bei džiovintas citrinų riekeles - dailininkė 
padaro subtilų meno kūrinį. Ne tik kaip mozaiką ir 
kartu tapybiškai derindama įvairių arbatos pake
lių spalvas, bet ir tarytum sustabdydama geriant 
arbatą prabėgusias akimirkas. Laiko tėkmė čia ta
patinama su darbe ryškėjančiu smėlio laikrodžio 
piltuvu. 

„Arbata su citrina" vis dar kvepia bergamote, 
erškėtrožėmis, jazminais ir citrinomis. Begalinia
me rudens parodų maratone staiga dėmesį pa
traukia vienintelis meno kūrinys - kiekvienam 
praeiviui sukeliantis savas asociacijas. 

Čia įprasminamas ne tik arbatos pomėgis, bet 
ir daugelis jo niuansų. Primenama pačios arbatos 
(dar Gautamos Budai medituojant į jo puodelį įkri
tęs arbatos lapas) ar citrinos vaisiaus istorija (nuo 
neatmenamų laikų šiltame klimate augantys cit-

Kūrinys eksponuojamas Vilniaus senamiesčio 
erdvėje (Didžioji g. 38). 

rinmedžiai, Renesanso laikų sodai, kuriuose citrin
medžiai buvo sodinami į vazonus, o žiemą apden
giami stiklo gaubtais - taip davę pradžią moder
niems šiltnamiams...), o kūrinio geometriškumas 
atkartoja japoniškas arbatos gėrimo ceremonijų 
tradicijas. 

Eglės Petraitytės-Talalienės veik abstraktus 
darbas „Arbata su citrina" įsilieja į novatoriškos 
tekstilės kūrinių gretas. Netradicinė jo atlikimo 
technika įgalina dailininkę praplėsti meno kūrinio 
asociacijų lauką, vis žvarbėjančiomis spalio die
nomis sušildyti Vilniaus senamiestį jaukiomis „Ar
batos su citrina" nuotaikomis. Dailininkų sąjungos 
galerijos projektas - profesionalaus meno kūrinių 
eksponavimas netradicinėje erdvėje - priartina vis 
dar „neatkoduotą" šiuolaikinį meną prie kasdien 
Vilniaus centru praeinančių tūkstančių žmonių. 

Šiomis dienomis Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro 25 metų sukakties minėjimas 
ir paroda susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms iš š.m. spalio 5 d. nu
kelti į 2008 m. vasario 8 d. Minėji
mas ir paroda įvyks Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

Dr. Vytautas Čiubrinskas, Vytau
to Didžiojo universiteto socialinės 
antropologijos profesorius, penketą 
savaičių praleidęs Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre, sugrįžo į Lie
tuvą. Prof. dr. V Čiubrinskas, ruošia 
anglų kalba studiją „Lithuanians — 
Texas Pioners". Ateinančių metų 
sausio mėnesį jis dar kartą lankysis 
Čikagoje. 

LTSC paruošta ir išleista knyga 
„Šv. Kazimiero lietuvių kapinėms 
100 metų" sulaukė deramo dėmesio. 
Skirmantės Miglinienės redaguotą 
knygą galima nusipirkti Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre, 5600 S. 
Claremont Ave. Tel. 312-434-4545. 

Aušrys Matonis, ilgametis Litua
nistikos tyrimo ir studijų centro ben
dradarbis, porą savaičių praleidęs 
Čikagoje, sugrįžo į Vilnių. A. Matonio 
parašytoje knygoje „Religinė muzi
ka" yra aprašyti Žilevičiaus — 
Kreivėno muzikologijos archyvo 
rankraščiai ir spaudiniai. 

Irena Mikaličienė, Lietuvos na
cionalinio muziejaus Naujųjų laikų 
istorijos skyriaus vedėja, stažuojasi 

£>raxkgon knygynėlyje 

„Lietuvos istorija. 
Nuo seniausių laikų iki 1569 metų" 

Dr. Vytautas čiubrinskas. 
Dalies Cidzikaitės nuotr. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų cent
re. I. Mikuličienė renka papildomą 
medžiagą Vilniuje veikiančiam mu
ziejui. 

Petras Petrutis 

„Draugo" knygynėlio lentynoje -
žymaus istoriko prof. Edvardo Gu
davičiaus veikalas „Lietuvos istorija. 
Nuo seniausių laikų iki 1569 metų". 
Knygoje - nauji faktai, drąsios, origi
nalios įžvalgos bei jų interpretacijos. 

Šiuolaikino mokslo metodų tai
kymas leido autoriui tautos ir valsty
bės atsiradimą bei plėtotę darniai 
įkomponuoti į Europos ir pasaulio 
valstybių raidą, parodyti įvykių ir 
sprendimų neišvengiamumą, blaiviu 
žvilgsniu įvertinti pasiekimus ir ne
sėkmes. 

Knyga, sukėlusi Lietuvoje įvai
riausių nuomonių audrą, skirta pla
čiam skaitytojų ratui - mokiniams, 
mokytojams ir visiems, kurie domisi 
Lietuvos istorija. 

Knygą išleido Akademinio skau
tų sąjūdžio Vydūno fondas Čikagoje 
ir Lietuvos rašytojų sąjungos draugi
ja 1999 metais. 

Knyga išleista Lietuvos tūks
tantmečio minėjimo direkcijai parė
mus. 

Kaina 45 dol. Knygą galima įsi

gyti paštu, pridedant 9 proc. mokes
tį, užsisakant IL valstijoje. Persiun
timo kaina - 5 dol. Persiunčiant dau
giau leidinių - už kiekvieną papil
domą knygą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

Nijole Zdanys iš La Grange, DL skaitys „Draugą" dar vienerius me
tus. Kartu su prenumeratos mokesčiu ji atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Jonas Narusas iš Euclid, OH kartu loterijos bilietais atsiuntė 
„Draugui" dosnią 150 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 454S W. &r<t Street, Chkago, l t 60629 
Tel. pasiteiravimui. 773-5*5-9500 

Jurgita Gvidas iš Naperville, IL užsiprenumeravo „Draugą" dar 
metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką Esame Jums labai dėkingi. 

Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, kartu su loterijos bilietais 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Dėkojame Jums 

Zita Baltramonas iš Chicago, IL atsiuntė loterijos bilietėlius ir 
kartu pridėjo 50 dol auką. Nuoširdžiai dėkojame Jums. 

http://Alfa.lt
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ALGIMANTAS ČEPULIS 
(1925.10.19-2007.09.26) 

VACYS ROCIUNAS 

„Mirtis baisi tiems, kurie su mir
timi viską praranda, bet ne tiems, 
kurių garbė numirti negali" — tvirti
na garsusis romėnų kalbėtojas Cice
ro. Jų gyvenimo pėdsakai liudija ir 
primena jų įnašą žmonių gerovei, 
laimei, džiaugsmui ir ateities die
noms. Jie išlieka ilgai, neištrinami iš 
atminties, ypatingai tų, kurie buvo 
šių dovanų gavę. Šios mintys mus 

laisvę, Algimantas su amerikiečių 
chirurgų grupe 1995—1996 metais 
dirbo Vilniaus ir Klaipėdos ligoninėse 
vaikų chirurgijoje. 

Algimantas buvo vienas iš pir
mųjų, išdrįsusių su medikamentų 
lagaminais vykti Lietuvon (1970). Jis 
buvo American Medical Association 
College of Surgeons ir „Gajos" korpo
racijos narys. Aktyviai reiškėsi visuo
meniniame gyvenime: buvo Lietuvių 
Bendruomenės tarybos narys, Atei
ties klubo Cleveland, Lietuvių Fronto lydi, kai prisimename Algimantą 

Čepulį, medicinos daktarą, chirurgą, Bičiulių sambūrio narys, nuoširdus 
beveik šešis dešimtmečius buvusį lietuviškųjų tautinių ir labdaros 
bendrakeleivį šioje šalyje, buvusį darbų rėmėjas. 
aktyvų ne tik medicinos srityje, bet ir 
išeivijos lietuviškųjų problemų spren
dimų talkininką. Staigi mirtis 2007 
m. rugpjūčio 26 d. pašaukė jį amžiny
bėn. 

Algimanto mirtis giliame liūde
syje paliko Romą Kasakaitytę, jo my
limą žmoną nuo 1950 m., keturias 
vaikų šeimas su dešimčia vaikaičių, 
daug giminių ir artimųjų Lietuvoje ir 

Algimantas gimė 1925 m. spalio Amerikoje. Skaudžią netektį išgyve-
19 d., Marijampolėje, čia baigė Rygiš
kių Jono gimnaziją vokiečių okupaci
jos metu. Jau tada būdamas abitu
rientu ir vėliau buvo įsijungęs į rezis
tencijos veiklą, platino pogrindžio 
draudžiamąją spaudą, jungėsi prie to 
meto jaunimo ir bendrai visuomenės 
nuotaikų, rodančių tėvynės meilę, 
puoselėjusią patriotines idėjas. 

1944 m. Raudonojo tvano — ko
munizmo priverstas su ryšulėliu ant 
pečių dviračiu pasitraukti į Vakarus, 
į Vokietiją, kur Tuebingeno univer
sitete pradėjo medicinos studijas ir 
jas 1953 metais baigė Freiburge, gau
damas medicinos daktaro laipsnį už 
cistologinę plaučių vėžio diagnozę. 

na: sūnus Rimvydas su žmona Julija 
ir vaikais: Alina, Monika ir Dariumi; 
Linas su žmona Aldona, dukromis 
Lina ir Daina; dukra Daina su Romu 
Puteriu ir vaikais Algiu ir Emilija ir 
Edvardas su žmona Julie ir vaikais 
Miku, Aidu ir Arija. 

Visi Algimanto ir Romos Čepulių 
vaikai baigė aukštuosius mokslus ir 
dirba savo specialybėse, gyvena JAY 
išskyrus Liną, kuris, baigęs Florida 
lakūnų kolegiją, dirba Lietuvos oro 
linijos bendrovėje lakūnu — pilotu, ir 
Dainą, kuri su šeima gyvena ir dirba 
Toronto. 

Su Algimantu atsisveikinti Ja-
kubs and Son laidotuvių namuose 

JAV 1953—1958 m. buvo chirurgijos Cleveland rinkosi daug amerikiečių ir 
rezidentas St. Vincento ligoninėje lietuvių. Čia gražių prisiminimų apie 
Cleveland. velionio lietuviškus darbus kalbėjo 

1968 m. išlaikęs egzaminus, gavo Juozas Ardys, jautrų ir poetišką žodį 
chirurgijos specialisto diplomą. Chi- tarė Mylita Nasvytienė, visų atei-
rurgijos praktika vertėsi iki 1989 me
tų. 1974—1979 m. buvo Lake West 
ligoninės chirurginio skyriaus direk
torius, o 1983 metais tos ligoninės 
išrinktas geriausiu metų gydytoju. 

Išėjęs pensijon, keletą metų vyko 

tininkų vardu Ateities klubo pirmi
ninkas Džiugas Staniškis ir sūnus 
Rimvydas šeimos vardu. Mirusiems 
skirtas maldas kalbėjo ir užuojautos 
žodį tarė Dievo Motinos parapijos 
klebonas kun. Gediminas Kijauskas, 

į indėnų rezervatus Idaho ir North SJ. Parapija neteko aktyvaus ir geros 
Dakota valstijose. Atgavus Lietuvai širdies parapijiečio. 

A t A 
JUOZUI STEPONAVIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui PETRUI 
ir jo žmonai APOLONIJAI, visiems giminėms ir artimie
siems. 

Liūdime kartu su jumis. 

Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 

kantorių ir lektorių būrelis 

A t A 
VLADAI PARGAUSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui ALFONSUI, 
dukroms DANAI ir VIDAI bei jų šeimoms, sesutėms 
DANAI STANKAITYTEI ir ONAI BAUŽIENEI, 
broliui LIUDUI STANKAIČIUI su šeima bei kitiems 
artimiesiems. 

Birutė Sekmakienė 
v 

Irena ir Mečys Silkaičiai 

Dievo Motinos parapijos šven
tovėje meldėsi pilnutėlė tikinčiųjų 
bažnyčia. Pamoksle klebonas vėl 
prisiminė Algimanto nueitą ir pras
mingai išnaudotą kelią. Giedojo sol. 
Virginija Muliolienė. Palaidotas „Ali 
Souls" kapinėse Chardon, Ohio, kur 
jau ilsisi šimtai Cleveland lietuvių. 
Jos amžiams priglaudė ir Algimantą. 
Ilsėkis Aukščiausiojo ramybėje! Visi 
laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į 
Lietuvių namus pabendrauti ir pasi
vaišinti. 

Apie Algimanto nueitą, kelią 
randame lietuvių spaudos puslapiuo
se, leidiniuose bei enciklopedijoje. Jo 
paties ilgas, net devynių puslapių 
straipsnis „Kelionė į Ameriką" ilius
truotas nuotraukomis atspausdintas 
ir „Dienovidžio" žurnale 2001 m. 
rugsėjo mėnesio numeryje. 

Algimantas ir Roma visada buvo 
nuoširdūs lietuviškų darbų rėmėjai. 
Atsisveikinimo vakare dalyviai labai 
gražiai atsiliepė savo aukomis. Paau
kota daugiau nei 5,000 dol.: Kretin
gos jaunimo stovyklai, Lietuvos Sie
lovados vadovai prel. Edmundui 
Putrimui, Dievo Motinos parapijai 
Cleveland, Mišių aukai ir BALFui. 
Kretingos stovykla Wasaga remiama, 
nes joje užaugo jau kelios kartos 
lietuvių kilmės jaunimo, sielovada, 
nes ji palaiko glaudžius ryšius su 
lietuvių katalikiškomis parapijomis, 
misijomis ir organizacijomis išeivijo
je. Si suma nėra galutinė, nes ir po 
straipsnio išsiuntimo Roma dar vis 
gauna aukų. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

L « B | 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
> • '• (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

t OKI V30&NC 

LENOER 

Įamžintas trijų 
Karaliaučiaus universiteto 

rektorių atminimas 

Spalio pradžioje Kaliningrade 
Įamžintas trijų XIX amžiaus Kara
liaučiaus universiteto rektorių, tarp 
jų - ir Liudviko Rėzos, atminimas. 

Memorialinėje lentoje, įrengtoje 
vienoje iš sienų greta paminklinių 
Brandenburgo vartų, - kalbininko L. 
Rėzos, fiziologo Karlo Burdacho ir 
filosofo Jokūbo Krauso bareljefai. 

Visi jie skirtingais metais dirbo 
garsiojo Albertinos universiteto rek
toriais ir po mirties palaidoti buvu
siose Katedros profesorių kapinėse 
greta Brandenburgo vartų, kurios po 
Antrojo pasaulinio karo neišliko. 
Paskutinę žinomą L. Rėzos kapo 
nuotrauką prieš pat karą padarė 
Kauno universiteto profesorius Juo
zas Eretas. 

Atkurti istorinį teisingumą ir 
įamžinti garsiųjų mokslininkų at
minimą nusprendė Karaliaučiaus 
universiteto įpėdinis - Rusijos valsty
binis Imanuelio Kanto universitetas 
ir Lietuvos generalinis konsulatas 
Kaliningrade. Projektas įgyvendintas 
vieno iš I. Kanto universiteto auklė
tinių lėšomis. 

L. Rėza gimė 1776 m. Kuršių 
nerijos Karvaičių kaime, anksti liko 
be tėvų. 1799 m. baigė Karaliaučiaus 
universitetą, kuriame studijavo teo
logiją, antikines kalbas, literatūrą, 
retoriką, klausė istorijos paskaitų. 
Dar studentas pradėjo kurti eiles, 
išleido poezijos rinktinę vokiečių 
kalba „Prutena". Labiausiai L. Rėzą 
išgarsino pirmasis jo sudarytas lietu
vių liaudies dainų rinkinys ir Kristi
jono Donelaičio kūrybos išgelbėjimas 
nuo užmaršties. 

L. Rėza mirė 1840 m. Jo pagei
davimu iš paliktų lėšų buvo pastaty
tas studentų bendrabutis, jo gyvento
jai gaudavo ir nemokamą išlaikymą. 

• 

ELTA 
P - -
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Č I K A G O J E IH APYLINKĖSE 

• S p a l i o 20 d. PLC posėdžių kam
baryje 1 vai. p. p. įvyks „Sietuvos" 
draugovės sueiga. Pranešimą padarys 
retų išgyvenimų žmogus. Visos sietu-
vietės kviečiamos gausiai dalyvauti. 

• 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. 

• L i e t u v i ų karių veteranų sąjun
gos „Ramovės" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas vyks spalio 21 d., 
12:30 vai. p. p. Jaunimo centre. Visi 
skyriaus nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. 

• S p a l i o 26 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 7:30 vai. v. vyks Re
ginos Benson (Colorado) tekstilės darbų 
parodos „Vizijos" atidarymas. Dalyvaus 
autorė. Maloniai kviečiame visus į paro
dos atidarymą. 

• B a l z e k o l ie tuvių kultūros mu
ziejus maloniai kviečia Knygos mylė
tojų klubo narius į susitikimą-dis-
kusiją „Antano Škėmos apysaka 
'Izaokas'". Apysaka išspausdinta A. 
Škėmos raštų III tome (Čikaga, Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, 1985). Apysakos kopiją galima 
nusipirkti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus parduotuvėje. Kaina 10 
dol. Susitikimas vyks šeštadienį, spa
lio 27 d., 7 vai. v. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629). Vaišinsimės kava 
bei vynu. Dalyvio mokestis 5 dol. Te
lefonas pasiteiravimui: 773- 582-6500 
(Undinė Uogintaitė). 

• K v i e č i a m e visus j lapkričio 4 
d., sekmadienį, 1 v. p. p. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje vyksiantį 
sakralinės muzikos koncertą, kuria
me bus atliekama Gabriel Foure 
„Reąuiem". Arfa gros Kari Gardner. 
Dalyvaus solistai, instrumentalistai 
ir choras. Vargonininkė Solveiga Pa
lionienė. 

• L a p k r i č i o 11 d., s ekmadien i . 
12:45 p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 
įvyks „Mažosios Lietuvos Enciklope
dijos" III tomo pristatymas. Knygą 
pristatys Danutė Bindokienė. Po 
pristatymo meninę programą atliks 
operos solistė Nida Grigalavičiūtė. 
Akompanuos Manigirdas Motekai-
tis. Kviečiame visus. Renginį ruošia 
Mažosios Lietuvos fondas. 

•Vi sus nuoširdžiai kviečiame \ 
kasmetinę madų parodą „Rudens 
simfonija - 2007", kuri įvyks sekma
dienį, lapkričio 11 d., 12:30 vai. po 
pietų, Pasaulio lietuvių centro Jau
nimo rūmų salėje (14911 127th St, 
Lemont, IL). Turėsite galimybę pa
matyti ir įsigyti dizainerių Renatos 
Liutkienės ir Giedrės Jurevičienės 
drabužių kolekcijas. Savo kolekciją 
pristatys „Christos Fur" kailių 
salonas. Pietų ir bilieto kaina 30 dol. 
Dėl bilietų rezervacijos skambinkite 
iki lapkričio 5 d. Žibutei tel. 630-257-
0153 arba Dainai tel. 630-852-3204 

•Lapkrič io 25 d. 1 vai. p. p. PLC 
Fondo salėje vyks pianistės Frances 
Kavaliauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Ruošia JAV LB Lemont 
apylinkė. Surinktos lėšos bus skiria
mos Pasaulio lietuvių centrui. 

•Pa la iminto jo Jurgio M a t u l a i 
čio misijos chorui skubiai reikalingas 
pianistas. Skambinti choro pirmi
ninkui Romanui Stropui tel. 815-836-
1845. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• U n i o n P i e r Lietuvių k l u b o 
metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio 27 d., 6:30 v. v. 
(Michigan laiku). Po susirinkimo 
vyks „Oktoberfest" - bus muzika, 
užkandžiai, baras. Kviečiame visus 
draugijos narius ir draugus gausiai 
dalyvauti. Dėl smulkesnės informaci
jos prašome skambinti tel.: 269-469-
3298. 

• P h i l a d e l p h i a Vinco Krėvės li
tuanistinė mokykla kviečia visus 
vaikus ir suaugusius į Kaukių -
Rudens šventę sekmadienį, spalio 28 

v 

d., tuo pat po 10:30 vai. r. šv. Mišių Sv. 
Andriejaus bažnyčios salėje. Bus kau
kių paradas, kaukių pristatymas, ge
riausios kaukės rinkimai, žaidimai, 
juokai, rateliai ir daug daug džiaug
smo visiems. Vaikai ir tėvai: ateikite 
pasipuošę su kaukėmis. Įėjimas -
laisva auka. Dėl išsamesnės informa
cijos kreipkitės elektroniniu paštu 
jonas-vytautas@verizon.net. 

• L B Hartford apylinkės met in is 
pokylis rengiamas lapkričio 10 d., 
šeštadienį. Vakaras įvyks Sv. Trejybės 
parapijos salėje. Programoje: tautinių 
šokių grupė „Berželis", vadovaujama 
D. Dzikienės, bei liaudies dainų 
vienetas „Sodžius", vadovaujamas R. 
Jalinskienės. Informacija ir stalų 
užsakymas tel: 860-657-9067. Kvie
čiame visus apsilankyti ir linksmai 
praleisti vakarą su draugais. 

IEŠKO GIMINIŲ... 

Ieškau savo prosenelės giminaičių. Prosenelės brolis Petras Bėrniackas 
emigravo j JAV ir gyveno Pittston mieste. Kuriais metais jis išvyko gyventi 
į JAV nežinome. Mano prosenelė Agnietė Berniackaitė gimė 1888 m. gruo
džio 25 d. Kirsnos kaime, Lazdijų rajone, Lietuvoje. Žinoma, kad Petras Bėr
niackas buvo keliais metais vyresnis, todėl manome, kad jis gimė tame pa
čiame Kirsnos kaime kaip ir sesuo. Šiandien, suprantama, kad prosenelės 
brolis Petras Bėrniackas yra miręs, tačiau dvi jo dukterys turėtų būti gyvos, 
apie 75-80 metų amžiaus. Jos yra mano senelės pusseserės. Turime tik 
Petro Berniacko gyvenamosios vietos adresą: PO. Box #42, Pittston, Juher-
man, PA. 

Jeigu kas nors žinote apie Petrą Berniacką ar jo dukras, parašykite 
adresu: Aurimas Galianovas, Suvalkų 11-17, Kalvarija, LT 69210, Lietuva. 
EI. paštas: ggaurima(agmail.com, mob. tel.: +370 621 62233. 
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SU ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 
Draugo fondui aukojo: 
Marius ir Marytė Kriaučiūnai 250 dol., Hinsdale IL 
Juozas Mikulis 200 dol., "VVestchester, IL 
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozaičiai 100 dol., Chesterton, IN 
Ona Norvilienė 100 dol., Lemont, IL • 
Rimas Černius 100 dol., La Grange Park, IL 
Jonas ir Rūta Spurgiai 100 dol., Chicago, IL 
Romanas ir Rūta Stropai 100 dol., Lockport, IL 
Juozas ir Giedrė Končiai 100 dol., Lemont, IL 
Vytautas ir Ona Koliai 100 dol., Palos Hills, IL 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams! 
#SSS//jt/A//SSS/SSJS/*&&/SS***SS/SSSSSAtS//. •At&WA4rtWASS///At/XAKC'/A'SX/^^ 

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA 

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

fvyks literatūros popietė su punskiete rašytoja 
BIRUTE JONUŠKAITE, 
kuri šiuo metu gyvena Lietuvoje. 

Rengia „Margutis II". Maloniai kviečiame visus atvykti. 
Laimos Apanavičlenės nuotr. 

Jonas ir Vanda Stankai, gyvenantys Evergreen Park , IL, kar tu 
su loterijos bilietėliais atsiuntė ir 100 dol. auką „Draugo" leidybai paremti. 
Esame labai Jums dėkingi, kad skaitote, remiate ir mūsų nepamirštate. 

Elena ir Mečys Wasilewskiai, gyvenantys Broadview, IL, linkėda
mi daug sėkmės atsiuntė mūsų laikraščio paramai 50 dol. auką. Esame la
bai dėkingi, kad mus remiate. 

Rugsėjo 16 d. Ateitininku namuose vyko dr. Jono Šalnos šiekštų skulp
tūrų paroda. Nuotraukoje is" kaires. Jennifer Collins Šalnaltė. Janina 
šalnienė, parodos autorius dr. Jonas Šalna ir p rog ramos vedėja Irena 
Kazlauskienė. Vyto Šalnos nuotr 

mailto:jonas-vytautas@verizon.net
http://gmail.com

