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Lietuva viršijo mirtingumo rekordą 

Lapkričio 1-oji — Visų šventųjų diena. 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) — 
Visų šventųjų išvakarėse paskelbta 
statistika nedžiugina. Praėjusiais 
metais Lietuvoje mirė 44,800 žmo
nių, 1,000 gyventojų teko 13,2 mi
rusiųjų; tai didžiausias mirtingumo 
rodiklis nuo 1950 metų. 

Statistikos departamento duo
menimis, Lietuvos vyrų vidutinė 

Romos Balsienės (ELTA) 

tikėtina gyvenimo trukmė buvo 10 
metų, o moterų — beveik puspenktų 
metų trumpesnė už Europos Sąjun
gos vidurkį (vyrų — 75,4 metų, mo
terų — 81,5 metų). 

2006 metais vidutinė tikėtina vy
rų gyvenimo trukmė Lietuvoje buvo 
65,3 metų, moterų — 77,1 metų. Nuo 
2000-ųjų ji sutrumpėjo atitinkamai 

1,5 ir 0,4 metų. 2006 metais vidutinė 
tikėtina vyrų gyvenimo trukmė buvo 
11,8 metų trumpesnė negu moterų, 
tarp kaimo vyrų ir moterų šis skirtu
mas dar didesnis — 12,2 metų. Pra
ėjusiais metais mirtingumo rodiklis 
100,000 gyventojų tarp vyrų buvo du 
kartus didesnis už moterų. 

Pagrindinės Lietuvos gyventojų 
mirties priežastys — kraujotakos sis
temos ligos, piktybiniai navikai, ne
laimingi atsitikimai, apsinuodijimai, 
traumos — 2006 metais nuo jų mirė 
apie 85 proc. žmonių. Mirties prie
žastys Lietuvoje panašios į ES šalių 
ir jau daugelį metų nesikeičia. 

2006-aisiais nuo kraujotakos sis
temos ligų mirė daugiau kaip pusė — 
24,300, arba 54,3 proc. — visų mi
rusiųjų. Pastebimas jaunesnio am
žiaus (40-59 metų) žmonių mirtingu
mo nuo kraujotakos sistemos ligų di
dėjimas. 2006 m. nuo šių ligų mirė 
11 procentų šios amžiaus grupės 
žmonių, 2000 metais — 9,6 proc. Vy
rai nuo kraujotakos ligų miršta 1,7 
karto dažniau nei moterys. 

Kas penktas žmogus miršta nuo 
piktybinių navikų, pernai nuo pikty
binių navikų mirė 8,000 žmonių. 

Valerijus Ivanovas ir toliau lieka nuteistas 
Vilnius, spalio 30 d. (BNS) — 

Aukščiausiasis Teismas antradienį 
perkvalifikavo antivalstybinės orga
nizacijos „Jedinstvo" buvusio vadovo 
Valerijaus Ivanovo veiksmus inciden
te su televizijos humoro laidų vedėju 
Algiu Ramanausku, tačiau anksčiau 
paskirtos bausmės jam nepakeitė. 

Vilniuje gyvenantis ir niekur ne
dirbantis 59 metų Rusijos pilietis lie

ka nubaustas laisvės apribojimo 
bausme, be pareigūnų žinios jis me
tus negali keisti gyvenamosios vietos. 

„Tai yra mano teisių ir laisvių pa
žeidimas", — žurnalistams apie skir
tą bausmę sakė nuteistasis. Jis teigė, 
kad jo namuose jau lankosi pareigū
nai ir tikrina, ar jis gyvena toje pat 
vietoje. 

Aukščiausiasis Teismas nuspren

dė, kad V Ivanovo skundas iš dalies 
pagrįstas, perkvalifikavo jo veiksmus, 
nes įžvelgė, kad ankstesni teismai ne 
visai tinkamai taikė baudžiamąjį įsta
tymą. 

Aukščiausiojo Teismo nutartis 
yra galutinė ir neskundžiamą. 

Dėl šios bylos V Ivanovas žada 
kreiptis į Europos žmogaus teisių 
teismą Strasbūre. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias (p. 2) 
•NATO Parlamentinės 
Asamblėjos struktūroje 
jaučiamės naudingi (p. 3) 
•Komentaras. Kas vadovau
ja New York arkivyskupi
jai? (p. 4-5) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5, 8) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Indija prieš 20 metų (22) 
(p. 9) 
•Kibirkštėlė pasiaukojimo 
aistros (p. 10) 
•Kūrybingos širdutės 
Linkuvoje (p. 10) 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.39 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Parlamentarai aiškinasi 
diplomatų sąsajas su KGB 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) — 
Diplomatų galimas sąsajas su buvu
siomis sovietų slaptosiomis tarnybo
mis parlamentarai aiškinasi visais 
frontais. Antradienį keli Seimo na
riai kreipėsi į Ypatingąjį archyvą, 
prašydami pateikti turimų doku
mentų kopijas apie Lietuvos diplo
matų kontaktus su SSRS slaptosio
mis tarnybomis. 

Parlamentarai Audronius Ažu
balis, Dailis Barakauskas ir Hen
rikas Žukauskas prašo duomenų apie 
diplomatinėje tarnyboje dirbančių 
diplomatinių atstovų, tarp jų ir Ge
neralinių konsulų, bet kokius kon
taktus su specialiosiomis sovietų tar
nybomis. 

Seimūnai kartu pateikė ir sąrašą 
su 73 pavardėmis — tai diplomatai, 
kurių praeitis parlamentarams kelia 
įtarimų. 

Tuo metu Seimo Užsienio reika-

Povilas Malakauskas. 
Eltos nuotr. 

lų komitetas pirmadienį pakartotinai 
kreipėsi į Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) generalinį direktorių 
Povilą Malakauską, prašydamas in
formacijos apie 10 Lietuvos diploma
tų, galimai bendradarbiavusių su 
KGB ir „išsiliustravusių" neformaliu 
būdu. 
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Britų politikas 
tikina 
nenorėjęs 
įžeisti lietuvių 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) — 
Didžiosios Britanijos opozicijos va
dovas David Cameron tikina pokš
tais apie „vienakojės lietuvių lesbie-
tes" nenorėjęs nieko įžeisti. 

„Tuo, ką pasakiau praėjusią sa
vaitę per privačius pietus su Meno 
taryba, jokiu būdu nenorėjau įžeisti 
nieko iš Lietuvos", — rašoma D. Ca
meron atsakyme Lietuvos ambasa
doriui Didžiojoje Britanijoje Vy-
gaudui Ušackui. 

D. Cameron pabrėžė jaučiąs pa
garbą Lietuvai, kuri yra britų sąjun
gininkė NATO ir ES. Jis pažymi be
sižavintis Lietuvos žmonėmis ir 
energija, su kuria lietuviai kovojo už 
nepriklausomybę. Didžiojoje Britani
joje dirbantys ir studijuojantys lietu
viai, pasak britų politiko, stiprina ry
šius tarp šalių, kurios ir ateityje tu
rėtų tęsti bendradarbiavimą ir drau
gystę. 

Y Ušackas pirmadienį sukritika
vo D. Cameron dėl šio pokšto apie 
„vienakojės lietuvių lesbietes" ir pa
prašė paaiškinti savo pastebėjimus. 

„Tai būtų nepaprastai naudinga, 
siekiant suprasti, ką turėjote min
tyse savo aliuzija į 'lietuves' ir kaip 
tai susiję su Menų taryba ar kita ins
titucija, remiančia meninę veiklą", 
— rašoma ambasadoriaus laiške bri
tų politikui. 

Lietuvos ambasadorius pabrėžė, 
jog britų politiko ironija Lietuvoje 
sukėlė didelį pasipiktinimą. 
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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 

Skaudžios valandos gėriu 
sužibusios 

Lietuvių skautų sąjungoje šiais 
metais netekome daug brangių žmo
nių. Išėjo Namo... 

Kai šaltame sausyje į šv. Kazi
miero lietuvių kapines Čikagoje buvo 
palydėta vyr.sk.fil. Ramutė Plioplytė, 
vos ne kiekvieną mėnesį gilus liū
desys palietė mūsų šeimas. 

Vasario mėn. atsisveikinome su 
ps. Albina Atkočaitiene Detroit, dr. 
Alfonsu Viliūnu ir ps. Petru Morkūnu 
Australijoje. 

Kovo mėn. - s.fil Bronium Ne-
micku Nevv York, s.fil. Aldona Lese-
vičiūte Čikagoje, ps. Vytautu Strolia 
Fair Lawn, N J, s. Laimute Anta-
nėliene Omaha. 

Balandžio mėn. - s. Irena Smie-
liauskiene Čikagoje, v.s. Alfonsu Sa-
mušiu Florida, LR Garbės Konsulu 
s.fil. Jurgiu Jurgučiu Detroit, v.s! 
Bronium Žaliu Vilniuje. 

Liepos mėn. išlydėti s. Apoli
naras Gotceitas Toronto, s.v. Kęstutis 
Setikas New York,, v.s.fil. Vytautas 
Mikūnas Čikagoje. 

Rugpjūčio mėn. - v.s.fil. Liudas 
Ramanauskas, j.v.s. Zuzana Juške
vičienė ir v.s.fil. Aleksas Karaliūnas 
Čikagoje. 

Rugsėjo mėn. - s.v. Vitalis Da
mijonaitis ir j.v.s. Irena Regienė Či
kagoje. 

Spalio mėn. - s. Yolanda Budels-
kytė-Lass Čikagoje. 

Visi jie yra buvę skautiškųjų 
vienetų vadovai. Visi jie šiam jaunimo 
auklėjimo sąjūdžiui — lietuviškajai 
skautybei — buvo atsidavę visa širdi
mi, visomis jėgomis ir paliko ateičiai 
kilniausią pavyzdį kaip tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Mūsų mirusiųjų sesių ir brolių 
šeimos savo skausmą pavertė į gėrį -
jų brangiam atminimui pasiun
tę aukas skautiškiems vienetams: 
„Skautų aidui", Vydūno fondui, o 
Lietuviškosios skautybės fonde buvo 
įrašyti: ps. Vytautas Strolia su 
220.00 dol., s.fil. Bronius Nemickas -
200.00 dol., v.s.fil. Liudas Rama
nauskas - 500.00 dol., j.v.s. Zuzana 
Juškevičienė - 380.00 dol., v.s.fil. 
Aleksas Karaliūnas - 3,085.00 dol., 
s.v. Vitalis Damijonaitis - 430.00 dol. 

LSS Tarybos posėdyje spalio 20 
d., Lemont, Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Gintaro Plačo kvietimu visi 
mūsų mirusieji buvo prisiminti ir 
pagerbti tylos minute. 

Dabar, kai Vėlinių proga artimieji 
dega žvakelę brangiųjų prisiminimui, 
mes visi siunčiame Viešpačiui maldą 
ir padėką už jų gyvenimą. 

Alė Namikienė 

Nerijos tuntas dėkoja u i aukas a.a. sesės Irenos Regienės atminimui. 
Šios aukos bus naudojamos jaunų vadovių lavinimo kursų išlaidoms. 

Nuoširdus ačiū šiems aukotojams: 
Anonimas, M. Barienė, R. ir C. Cebulski, F. ir R. Daukai, J. Dovilienė, R. ir 
R. Griškeliai, J. ir G. Gražiai, K. ir D. Ječiai, S. Jelionienė, E. Karaliūnienė, 
A. Katelienė, A. Lawler, V. Kelmelis, E. ir R. Kirkai, E. Lapenienė, l. Levic
kienė, J. ir D. Liubinskai, L.S.S. „Sietuva", V. Lukas, R. Miglinaitė, R. ir J. 
Mozoliauskai, V. Musonis, P. ir G. Nariai, A. ir V. Pauliai, i. ir V. Pleiriai, E. 
ir A. Pociai, A. ir R. Rašymai, A. Regis, S. Rudokienė, Šatų šeima, V. ir V. 
Šilai, A. Sobieskienė, N. Šumskienė ir Dalia, M. ir D. Trakiai, A. ir D. Urbu-
čiai, J. ir M. Utz, P. Vaičekauskas, B. Vindašienė, A. ir D. Vitkai. 

Kiti aukojo šv. Mišioms*: S. ir S. Džiugai, E. Kantas, P. ir E. Naručiai, A. 
ir E. Paužuoliai, S. Petersonienė, J. ir I. Polikaičiai, A. Regis, J. ir M. Smilga, 
F. ir T. Strolia, A. Zailskaitė, V. Žadeikienė. 
Kitos aukos bus skiriamos šv. Mišioms*: J. Gaižutis ir Paparčių šeima, 
D. Karuža, A. Ramanauskienė, M. Remienė, Šauliai, B. Vitkauskienė. 

* Šv. Mišios bus aukojamos Jėzuitų koplyčioje ir Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje. 

Gėles atsiuntė: E. ir V. Fabianovich, Ferguson šeima, L. ir M. Martis ir 
Nerijos tuntas 

Algis Regis ir šeima bei Nerijos tuntas nuoširdžiai dėkoja 
visiems už išreikštas užuojautas ir už įvairias aukas. 

Daugiau informacijos apie lietuviu skautu veiklg 
rasite internete adresu: www.skautai.net 

v.s. Bronius Žalys 

ĮSIRAŠANT... 

Algis rašosi į skautus, 
Žada smarkiai iškylauti, 
Sueigas visas lankys, 
Nes jis vyras ne žioplys! 

Ir darbelį skauto gerą 
Jis daryt kasdieną žada, 
įstatus visus išmoks, 
Kajam reiškia - gabus toks!.. 

Riš jis mazgą, riš jis kilpą, 
Signalus jis duos tik švilpia, 
Pirštą tvarstyt taip mokės, 
Daktarai net pavydės!.. 

„Brangindamas savo garbę..." 
Įžodį duos prieš trispalvę; 
Nuo tada jau skautas bus, 
Tikras Lietuvos sūnus! 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

Užsakant į Lietuva ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
| 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 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų 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 
admmistraciįa@draugas org 
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NATO Parlamentinės 
Asamblėjos struktūroje 

jaučiamės naudingi 
Lietuvos Seimo delegacijos 

NATO Parlamentinėje Asamblėjoje 
pirmininkė Rasa Juknevičienė yra 
išrinkta vieno svarbiausių NATO 
Parlamentinėje Asamblėjoje - Poli
tikos komiteto pranešėja (reporter). 
Teiraujamės Rasos Juknevičienės, 
ką reiškia šios pareigos ir kaip sekasi 
jas vykdyti. 

- NATO Parlamentinė Asam
blėja yra v i ena rimčiausių parla
m e n t i n i ų s t ruktūrų pasaulyje. 
Joje vykstančios diskusijos yra 
įdomios ir svarbios todėl, kad 
diskutuoja pagrindiniai polit i
n ia i p a s a u l i o žaidėjai: JAV, 
Europos valstybės , Rusija. Pas
taruoju m e t u geografija plečiasi, 
dalyvauja n e t ir Afganistano, 
Pakis tano va ls tybių parlamen
tarai , t o k i ų vals tybių , kurios , 
atrodė, labai to l i nuo NATO? 

- Man džiugu, kad Lietuvos 
atstovai ir jų žodis yra vertinamas. 
Man patikėtos politikos komiteto 
pranešėjos pareigos reikalauja rengti 
ir pristatyti raportus, kurie yra 
pagrindinis NATO parlamentinės 
Asamblėjos darbo produktas. 

- J u m s jau teko daryti ir pir
mąjį pranešimą, kurio tema buvo 
susijusi su Pakistanu. Kaip se
kėsi? 

- Tai uždeda daug papildomos at
sakomybės, bet, manau, kad Lietuvai 
tai irgi neblogai. Jeigu anksčiau man 
informacija apie Pakistaną televizijos 
ekrane tik prabėgdavo pro akis, tai 
dabar turiu gilintis. Ir įsigilinusi su
vokiau, kaip tai yra svarbu ir kaip tai 
yra susiję su Lietuva. Lankydamasi 
Afganistane, kalbėdamasi su kai ku
rių provincijų vadovais, kurie buvo 
kovotojai prieš sovietų okupaciją, 
suradau Įdomių sąlyčio taškų tarp 
mūsų valstybių ir suvokiau, kad 
mūsų nepriklausomybė atėjo pade
dant ir Afganistanui. Turiu mintyje 
tai, kad Sovietų Sąjungos žlugimas 
atėjo ir per jos pralaimėjimą Afga
nistane. Afganistano modžahedinai, 
Afganistano žmonės atsilaikė prieš 
komunizmą. 

O Pakistanas glaudžiai susijęs su 
Afganistanu, iki šiol dar nėra net 
nubrėžtos sienos tarp tų valstybių. Iš 
esmės valstybės suaugusios - kaip 
Siamo dvyniai. 

Toks mūsų situacijos bendrumas 

yra daug kam labai netikėtas. Afga
nistanas, atrodo, yra toli, bet iš tiesų, 
mes esame susiję su tuo regionu ir dėl 
to Lietuvos buvimas ten irgi yra labai 
svarbus. Vakarų senosios valstybės 
įsiklauso i mūsų žodį, esame kviečia
mi aktyviau dalyvauti NATO parla
mentinės Asamblėjos struktūrose. 
Jaučiamės naudingi ir reikalingi. 

- Ta pačia proga prašytume 
nušviesti ir to regiono polit inę 
padėtį, j kurią jums tenka gilin
tis. 

- Pakistanas yra įdomi valstybė, 
su Afganistanu susijusi tuo, kad abi 
šios valstybės atsirado žlugus Britų 
imperijai ir Indijai išsikovojus ne
priklausomybę. Pakistanas yra žy
miai labiau išsivysčiusi valstybė negu 
Afganistanas, nors kai kuriose Pa
kistano provincijose, pvz., besiribo
jančiose su Afganistanu, skurdas yra 
panašus. Afganistaną ir Pakistaną 
sieja tai, kad abiejose valstybių sienų 
pusėse gyvena puštūnai, daugiamili
joninė tauta, kuri iš esmės yra pada
linta per pusę. Pakistanas nuo ne
priklausomybės paskelbimo 1947 m. 
praėjo sudėtingą vystymosi laikotar
pį. Ten visą laiką didelį svorį turėjo 
kariškiai, demokratijos proceso sun
kumai ryškūs ir šiandien, bet kas yra 
labai svarbu, o kartu ir pavojinga ir 
kodėl mes turim laikyti ranką padėję 
ant pulso — tai, kad Pakistanas yra 
branduolinė valstybė. Jeigu tas gin
klas pereitų į fundamentalistų ran
kas, esu tikra, situacija tame regione, 
o ir visame pasaulyje, radikaliai 
pasikeistų. Todėl NATO bendradar
biavimas su Pakistanu, o Lietuva yra 
NATO valstybė, yra labai svarbus. 

- Lietuvos ryšiai su Pakista
nu nėra plačiai išvystyti? 

- Mes Pakistane turime savo gar
bės konsulą, pakistanietį verslininką, 
labai tam atsidavusį žmogų. Ryšių ne 
tiek jau daug, bet, pvz., su Balučis-
tano provincija esame susiję per 
indoeuropietiškas šaknis. Kalbinius 
bendrumus kai kurie laiko mena
mais, o kai kurie — tikrais. Bet dabar 
labiausiai esame susiję per pasaulio 
geopolitinius procesus. 

Jeigu NATO susilpnės, jeigu JAV 
ir toliau sunkiai seksis telkti paramą 
Irako problemoms spręsti, jei reikalai 
lėtai keisis į gera Afganistane, gali 
pasikeisti ir mūsų saugumo situacija. 

Nukelta \ 8 psl. 

Vėl kaltinama 
rasizmu 

Rasa Juknevičienė (antroj i iš dešinės) su Pakistano senato pirmininku (ket 
virtas iš dešinės) NATO Parlamentinės Asamblėjos vizito Pakistane metu 

ALEKSAS VITKUS 

Kuri rasė yra intelektu aukštesnė negu kitos? Įdomus -klausimas, 
kuris staiga vėl iškilo Amerikos žiniasklaidoje, kai spalio 14 d. 
London „The Sunday Times" žurnale Nobelio premijos laurea

tas amerikietis biochemikas dr. James D. Watson parašė, jog „yra klaidin
ga galvoti, kad Afrikos gyventojų intelektas yra to paties lygio kaip ir mū
sų". Watson toliau taip rašo: „Aš įžiūriu liūdną viso Afrikos kontinento 
ateitį jau vien dėlto, kad mūsuose priimtas požiūris, jog afrikiečių inte
lektas yra tokio pat lygio, kaip ir mūsų, tuo tarpu kai visi mūsų tyrimai 
rodo, kad taip nėra." 

Ar šis mokslininkas, kuris yra laimėjęs Nobelio premiją už genetinių 
DNA paslapčių išaiškinimą, yra teisus, sunku pasakyti. Reikėtų susipa
žinti ir su kitų mokslininkų nuomonėmis bei jų genetiniais tyrimais. Deja, 
tokių tyrimų rezultatus genetikos mokslo atstovai vengia skelbti, nes šių 
dienų pasaulis yra per daug įbaugintas būti apkaltintu nejautrumu, elitiz-
mu ir net rasizmu. Gal todėl beveik niekas ir nestojo Watson ginti. 

Priešingai, jau vos ne tą pačią dieną New York valstijos Cold Spring 
Harbor laboratorija, kurios tarybos nariu Watson buvo, tuojau pat jį su
spendavo, o London Science Museum atšaukė Watson numatytą ten skai
tyti paskaitą. Jo paties bendradarbiai esą pasakė su Watson nesutinkan
tys. Taip visų apleistas ir skaudžiai pažemintas 79-metis Watson tik nuo
lankiai atsiprašė, sakydamas, kad jis negali suprasti, kaip jis tai galėjęs 
teigti. 

Panašiai kaip dr. Watson, jau gerokai anksčiau buvo pasisakęs ir gar
susis tranzistoriaus ir puslaidininkių išradėjas, Nobelio premijos laurea
tas dr. William B. Shockley (1910-1989), kategoriškai teigęs, jog baltieji 
tur i aukštesnio lygio intelektą. Žinoma, reikia prisiminti, kad Shockley 
nebuvo joks genetikas, o tik mokslininkas-fizikas. 

Ne visi su tuo dr. Watson atsiprašymu norėjo sutikti. Vieni reikalavo 
dar išsamesnio Watson pasiaiškinimo, o kiti prisiminė 1994 m. išleistą ir 
daug triukšmo tada sukėlusią knygą „The Bell Curve", kurioje Charles 
Murray ir Richard J. Herrinstein įrodinėjo, kad tarp baltosios ir juodosios 
rasės egzistuoja genetinis intelekto skirtumas, kurio negalima paaiškinti 
aplinkos ar socialinėmis priežastimis. Geras to genetinio skirtumo pavyz
dys būtų kad ir „sickle cell" genetinė liga, paveikianti hemoglobino celes, 
ir kur ia serga daugiausia juodosios rasės žmonės. Todėl jei sutiksime su 
prielaida, kad juodoji rasė daug kuo skiriasi nuo baltosios rasės fiziniais 
požymiais, kodėl negalime priimti ir galimybės, kad abi rasės gal skiriasi 
ir intelektualinėmis savybėmis? 

Northwestern University sporto komiteto apžvalgoje rašoma, kad 66 
proc. juodosios rasės jaunuolių tikisi pragyventi iš kokio nors profesiona
laus sporto. Tą jų galvojimą patvirtina ir jų tėvai, kurie yra įsitikinę, kad 
jų rasė yra apdovanota tokiais fiziniais duomenimis, kurie jiems leidžia 
vyrauti sporto varžybose. Komentatorius Slim Muvvakkil ten teigia, kad 
juodieji dominuoja trijuose Amerikos populiariausiuose sportuose. NBA 
krepšinio lygoje žaidžia 80 proc, NFL futbolo lygoje — 67 proc. ir 17 proc. 
abiejose beisbolo lygose, nors Amerikoje dar ir šiandien juodaodžiai su
daro tik 14 proc. bendro gyventojų skaičiaus. 

Rasės skiriasi ne vien intelektu, bet ir kitais požiūriais, kurie yra dau
giau susiję su aplinka ar ekonomine padėtimi, o ne su genetika. „Chicago 
Tribūne" komentatorius Clarence Page, pats būdamas juodosios rasės 
atstovas, taip rašo: „Šiandien Amerikoje juodieji jaunuoliai užmuša be
veik dvigubai daugiau žmonių per vienerius metus negu baisusis Ru Klux 
Klan užmušė per visą savo gyvavimo laiką (1882-1968)." Todėl Page ir ra
gina juodosios rasės amerikiečių bendruomenę pirmiausiai susitvarkyti 
savo šeimose. 

Kaip apskritai apibūdinti ar išmatuoti intelektą? University of Utah 
antropologijos profesorius Henry Harpending gina intelekto nustatymą 
pagal IQ testus ir tiems, kurie jais nelabai nori tikėti, taip atrėžia: „O ko
dėl mes dar iki šiol naudojame SAT testus, kurie iš tikrųjų yra tik dar ki
tokia IQ testų atmaina?" 

Tufts universiteto profesorius Robert Sternberg, griežtas IQ testų 
priešininkas, aiškina, kad intelektas gali reikšti skirtingus dalykus įvai
rioms kultūroms ir jis negali būti matematiškai išreiškiamas. Sternberg 
ne t pateikia tokį pavyzdį: „Afrikos žmogus moka išvengti džiunglių pavo
jų, tuo tarpu amerikietis ar europietis jų greičiausiai neišvengtų. Kurio in
telektas yra tuomet aukštesnis?" 

Kai šiuo metu yra taip madinga lyginti visas rases, daug mokslininkų 
vengia tos kontroversijos ir, bijodami aštrios jų nuomonių kritikos, sten
giasi dėl jos iš viso nepasisakyti. Net visos Amerikos Antropologų sąjunga 
dėl rasių intelektinio skirtumo oficialiai atsargiai taip pasisakė: „Inte
lekto sąvoka yra sunkiai apibrėžiama, todėl mūsų biologiniuose tyrimuose 
mes nematome reikalo įvesti rasių skirtumo klausimą, jei toks ir būtų." 

Priremtas prie sienos dr. Watson dar kartą atsiprašė, jei jis savo žo
džiais ką nors įžeidė, vis dėlto anglų dienraštyje „The Independent" jis 
taip pareiškė: „Visuomenė šiandien mėgsta sakyti, kad visos rasės turi tą 
pačią sampratos galią. Gal ir taip, bet vien tik norėti, kad taip būtų, ne
užtenka. Tai nėra mokslas." 
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Kas vadovauja 
New York 

arkivyskupijai? 
V1TALIIA DUNČIENE 

Bernardinai lt. perskaičiau New 
York Aušros Vartų (AV) bažnyčios 
parapijiečių ir New York Lietuvių 
Bendruomenės vardu parašytą viešą 
laišką Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininkui, Kauno arkivyskupui 
metropolitui Sigitui Tamkevičiui ir 
man kilo keletas minčių. 

Niekas nesiginčys, kad bet ko
kios bažnyčios uždarymas yra didelis 
ir skausmingas praradimas. Ne išim
tis ir AV bažnyčia. Šios bažnyčios 
uždarymas yra didelė netektis Auš
ros Vartų parapijiečiams, New York 
lietuviams, visiems lietuviams, istori
jai, Lietuvos kultūrai. Žmonėms 
skauda, žmonės pergyvena. Mano 
uošvio tėvai toje bažnyčioje susi
tuokė, o jis buvo pakrikštytas, todėl 
visą savo gyvenimą jautė pareigą tą 
bažnytėlę remti, nepaisant, kokioje dimui priimti. Štai mūsų bažnyčia 

ninę/mokyklą uždaryti, kurią remon
tuoti, Arkivyskupijoje sprendžia ne 
parapijiečiai, o vyskupas. 

„Viešame laiške" tvirtinama, kad 
AV parapija buvo gausi ir tvirta, tik 
įgriuvusios bažnyčios lubos trukdė 
tai parodyti. Taip pat tvirtinama, kad 
labai daug neteisybių (neremontavo 
bažnyčios, nesikalbėjo su parapijie
čiais, nepaskelbė paskutinių šv. Mišių 
datos ir t.t.) padarė kardinolas Egan, 
siekdamas uždaryti AV bažnyčią. 

Aš įsivaizduoju, kad uždaryti 
bažnyčią ruošiamasi keletą metų. Kol 
niekas neatsitinka (nesugriūva, ne-
sugenda), tol ta diena atidėliojama. 
Kai tik kas nors uždaryti numatytoje 
bažnyčioje sugriūna, tai tas įvykis 
(paskutinis lašas perpildantis taurę), 
panaudojamas galutiniam spren-

valstijoje gyveno ir kokioje bažnyčioje 
tuo metu lankėsi. Netekties skaus
mas yra didelis i r suprantamas. 

Bet girdėjau išmintingo žmogaus 
pasakymą: „Laimingi tie žmonės, ku
rie gyvenime vadovaujasi protu, o ne 
jausmais." Taigi ir šiuo atveju nepasi
duokime vien tik jausmų įtakai. 
Taip, visas bažnyčias statė žmonės 
(lietuviai, lenkai, italai, amerikiečiai), 
ir visi bažnyčių statytojai bei jų pa
likuonys nori tas parapijas kaip nors 
išlaikyti atidarytas, nesvarbu, kad 
jose jau seniai Dievas garbinamas 
anglų kalba 

(ne New York) buvo nupirkta už 

daug atvažiuoja ir kad gyvenimo bė
gyje žmonėms vis labiau ir labiau rei
kia Dievo. Deja, jokia bažnyčia negali 
išsilaikyti, jeigu tikintieji į ją renkasi 
tik du kartus metuose, kaip mūsų 
bažnyčioje. Mūsų bažnyčia prisipildo 
tik per Velykas ir Kalėdas. Gaila, kad 
taip yra, bet tai realybė. 

Iš Lietuvos išvažiuoja daug lietu
vių ir jie įsikuria visose ES šalyse, 
Kanadoje, įvairiose JAV valstijose. 
Lietuviai JAV įsikuria net ten, kur 
niekada prieš tai lietuviai negyveno. 
Jų vaikai taip greitai išmoksta angliš
kai, kad jiems nėra aktualu, kokia 
kalba ruoštis pirmajai komunijai. O 

Ne rytoj ir ne kitais metais sprendžiasi lietu
viškų parapijų likimas, o šiandien — kiekvieną 
sekmadienį. 

lietuvių pinigus ir žmonės netilpdavo 
stovėti bažnyčioje — stovėdavo ant 
laiptų, lauke. Dabar gi žmones sek
madienį galima suskaičiuoti ant 
rankos pirštų. Kai vėjas išpūtė di
džiulį vitražinį langą, tai ne vienas 

Štai lietuviai pateikė pagalvojome, kad gal bus nuspręsta 
kardinolui Egan peticiją su 30,000 bažnyčią ne taisyti, o tik uždaryti, 
lietuvių parašų, prašydami neuždary- Ačiū Dievui, tą kartą mūsų bažnyčia 
ti AV bažnyčios. Turbūt milijonus dar nebuvo uždaryta, 
parašų įteikė „Viešajame laiške" 
minimi East Harlem Angelų Karą- * * * 
lienės tikintieji. Bet abejoju, ar su- v „Viešajame laiške" teigiama: 
rinkti parašai padarys kardinolui „Šiuo metu į Ameriką naujai atva-
Egan didelį įspūdį ir privers pakeisti žiuojančių lietuvių skaičius sparčiai 
sprendimą. auga. Dievo pažinimui reikia laiko. 

Laikas nesulaikomai bėga ir si- Tikrosios gyvenimo vertybės ateina 
tuacija keičiasi. Miestuose bažnyčių palaipsniui. Ne paslaptis, kad apsi-
daug, o tikinčiųjų mažai. Statomos lankymas bažnyčioje keičia žmogaus 
naujos bažnyčios priemiesčiuose, kur 
tikinčiųjų parapijas sudaro tūkstan
čiai žmonių. Ten siunčiami ir kuni
gai, kurių vis labiau ir labiau trūksta. 
Kada bažnyčią parduoti, kada ir kur 
naują statyti, kokią prieglaudą/ligo-

sąmonę. Pasikalbėkime su jaunomis 
šeimomis. Apie vaikų katekizaciją ga
lime girdėti beveik iš kiekvienų tėvų 
— jie vaikams nori duoti tai, ko nega
vo patys. Tačiau kur jiems eiti?" Aš 
visiškai sutinku su tvirtinimu, kad 

Nuotraukose suniokiotas Aušros Vartų bažnyčios New York, NY interjeras. 
www.ourladyofvilnius.org 

katalikų bažnyčių yra bet kurioje val
stybėje (valstijoje), todėl nė vienas 
(bet kokios tautos žmogus) negali pa
siteisinti tikėjimo apleidimu, nes „ne
buvo šalia Tautinės bažnyčios*. Su
tinku, kad reikia mums visiems rink
tis, jungtis, organizuotis, reikia „ke
liaujančio kunigo", kuris rūpintųsi 
visoje JAV teritorijoje išsibarsčiusiais 
lietuviais, bet tai naujų laikų proble
ma, kurią reikia spręsti išmintingai, 
išradingai, apgalvotai. 

• • • 

Iš „viešajame laiške" aprašytų 
kardinolo poelgių susidaro įspūdis, 
kad kardinolo sprendimas uždaryti 
AV bažnyčią buvo labai išankstinis, 
planingas, tvirtas ir nepakeičiamas. 
Iš pranešimų laikraščiuose žinome, 
kad AV bažnyčia buvo įrašyta į dviša
lę Lietuvos ir JAV nacionalinio pavel
do išsaugojimo sutartį. Taip pat žino
me, kad AV parapijiečiai kreipėsi pa
galbos į New York laikraščius, į New 
York teismus, Lietuvos Prezidentą, 
Popiežių, Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininką, Kauno arkivys
kupą metropolitą Sigitą Tamkevičių 
ir iki šios dienos niekas negalėjo pa
keisti kardinolo Egan sprendimo. Bet 
„Viešojo laiško" autorė į laiško turinį 
įtraukė labai keistą citatą: 

„Joseph Zwilling, New York Ar
kivyskupijos spaudos atstovas, gegu
žės mėn. 22 d. parašė: 'Cardinal Egan 
met with Monsignor Edmond J. 
Putrimas, who is the Lithuanian 
Bishops' Conference Delegate for the 
Apostolate of Lithuanian Catholics 
living outside Lithuania. Monsignor 
Putrimas acknowledged that the 
Parish was not an active Lithuanian 
parish, and that there were not many 
Lithuanians in the neighborhood of 
the Parish, and that it would be alto-

gether fitting that it be closed. He 
mentioned to Cardinal - Egan that 
there were two parishes in the Dio-
cese of Brooklyn and one parish in 
the Archdiocese of Nevvark that were 
serving the Lithuanian Catholic com-
munity very well, indeed. Since then 
Monsignor Putrimas has taken a 
very different perspective. Nonet-
heless, there is no reason to doubt 
the veracity of what he originally told 
Cardinal Egan and what the Cardinal 
confirmed in a letter to him"\ 

Paviršutiniškai vertinant šią 
citatą, atrodo, tarsi kardinolui buvo 
reikalingas prel. Putrimo leidimas-
sutikimas uždaryti AV bažnyčią ir jis 
jį gavo. Bet paskaičius dar kartą ir 
dar kartą pamatai, kad prel. Putri
mas tik konstatavo esamą padėtį. Ir 
citatos pabaigoje leidžiama suprasti, 
kad nors prel. Putrimo pozicija dėl 
bažnyčios uždarymo pasikeitė, tai 
jokios įtakos neturėjo kardinolo Egan 
sprendimui. 

• • • 
Ir štai „užkibome ant pamesto 

kabliuko". Net Popiežius negali įti
kinti kardinolą Egan pakeisti savo 
sprendimą, bet štai mes įsivaizduoja
me, kad prel. Putrimas, „būtų galė
jęs, jeigu būtų norėjęs". 

„Viešajame laiške" rašoma: „Mes 
tokiu Lietuvos dvasininkijos atstovo 
elgesiu esame labai nusivylę ir pa
sipiktinę." Štai mes ,sukiršinti, pasi
piktinę prel. Putrimu, negailime jo 
adresu pasiųsti visokiausių pasipik
tinimo ir pasmerkimo žodžių, kur 
„du lietuviai mušėsi trečias eilinį 
kartą laimėjo". Ir paruošė kelią 
ateities „laimėjimams" — mes su
pykę, nepasitikintys dvasininkais 
lietuviais, nevieningi. O juk užtektų 
paklausti savęs labai paprasto klausi
mo: kas iš tikrųjų vadovauja New 
York Arkivyskupijai? Ar tikrai prel. 
Putrimas yra toks galingas ir gali bet 
kurioje JAV vyskupijoje uždaryti/par
duoti ar pastatyti/atidaryti lietuviškų 
parapijų bažnyčias? 

Jeigu atsakymas yra „Ne", tai 
mūsų kaltinimai prel. Putrimo atžvil
giu neturi jokio pagrindo. Juk turbūt 
suprantame, kad AV bažnyčia bus 
uždaryta ar neuždaryta ne todėl, kad 
prel. Putrimas sutiko/nesutiko, bet 
todėl, kad toks sprendimas buvo'kar-
dinolo Egan. Ir todėl,, mano nuo
mone, New York Arkivyskupijos ats
tovas spaudai prel. Putrimo pavardę 
vartoja nekorektiškai, spekuliaty
viai. Jie pavertė prel. Putrimą at
pirkimo ožiu. Mes neturime pasiduo
ti tokioms provokacijoms. Mes priva
lome būti vieningi, jeigu norime, ką 
nors pasiekti ir išlikti lietuviais, ka
talikais. 

• • • 

Papiktino AV parapijiečius, kad 

http://www.ourladyofvilnius.org
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prel. Putrimas apibūdino AV bažny
čią kaip ,,not an active Lithuanian 
parish". Man teko lankytis stiprioje, 
aktyvioje amerikiečių bažnyčioje. 
Kiek joje buvo gyvenimo ir visokios 
veiklos: savipagalbos grupelės, lab
daros organizacijos, savišvietos gru
pės, veikla už bažnyčios ribų, evange
lizacija, jaunimo auklėjimas, konfe
rencijos, Šv. Rašto studijavimo gru
pės, vyrų grupės, moterų grupės, jau
nimo/vaikų grupės, jaunimo mišios, 
teminiai vakarai ir t.t.! Tai tikrai 
nuostabi katalikų šeima: pasirūpi
nanti savimi ir sergančiaisAiūdin-
čiais parapijiečiais. Ir visa tai daro ne 
kunigas (žinoma, kunigo veikla para
pijos gyvenime yra neišpasakytai 
svarbi), bet gausus bažnyčios komite
tas bei visi parapijiečiai. Palyginus 
tokios parapijos veiklą su bet kurios 
lietuviškos parapijos veikla — mes 
visi esame „mirštančios parapijos". 
Tai kodėl taip nustembame, kai kas 
nors garsiai apie tai pasako!? 

Dar „Viešajame laiške" priešta
raujama, kad prel. Putrimas AV 
parapijoje lankėsi prieš 8 metus. Bet 
nė vienu žodeliu neužsimenama, 
kiek kartų jis buvo kviestas ir kiek 
kartų atsisakė atvažiuot. Ar parapi
jos komitetas kvietė prel. Putrimą 
prieš 3-4 metus, kai buvo atsisakyta 
remontuoti bažnyčią? Ar buvo tar
tasi su juo ieškant išeičių, sudarant 
bendrą veikimo planą? Tikiuosi, kad 
buvo, nes iš parapijiečių „pasipikti
nimo ir nusivylimo" peršasi tokios 
prielaidos. Turėkime omenyje, kad 
prel. Putrimą kviečiasi lietuviai, 
gyvenantys visame pasaulyje, todėl 
visus aplankyti nėra taip paprasta. 
Griaudami kunigo autoritetą, nesą
moningai griauname visos bažnyčios, 
tikinčiųjų autoritetą, savo ir savo 
vaikų tikėjimą. 

Vieną kartą teko sutikti korėjietę 
studentę amerikiečių bažnyčioje. Iš
sikalbėjus ji paminėjo, kad norėtų su
sirasti čia gyvenančius korėjiečius. 
Suradome korėjiečių Mišias ir kitą 
sekmadienį mes ją ten nuvežėme. 
Bažnyčioje buvo keli šimtai korėjie
čių. Jie tą bažnyčią kiekvieno sek
madienio popietę išsinuomuodavo iš 
amerikiečių. Ir jų parapija buvo be 
galo stipri, be galo draugiška, be galo 
gyvybinga, gausi, nors neturi savo -
korėjiečių - bažnyčios. Ar negali to 
paties padaryti bet kuriame JAV 
mieste esanti didesnė lietuvių grupė 
— išsinuomuoti bažnyčią, pasikviesti 
lietuvį kunigą, pasikviesti prel. 
Putrimą? Ar AV bažnyčios uždary
mas (kad ir koks jis būtų skausmin
gas) reiškia tikrą lietuvių parapijos 
panaikinimą? Juk esmė yra ne pas
tate, o žmonėse, tikėjime, vienybėje, 
susiorganizavime! Jeigu AV parapi
jai priklauso 400 aktyvių, veiklių pa
rapijiečių, tai nepaisant, kas atsitiks 
su AV bažnyčia, lietuvių parapija 
Manhattan augs, gausės ir stiprės. 
Bet kad mes, lietuvių bendruome
nės/parapijos, būtumėme stiprios, 
gausios, praktikuojančios gyvą tikė
jimą, turime būti vieningi, draugiški, 
padedantys vieni kitiems, o ne „už
kimbantys ant bet kieno pamesto 
kabliuko" ir ieškantys kaltų ir dar 
kaltesnių, kad pateisintumėme savo 
neveiklumą. Ne rytoj ir ne kitais 
metais sprendžiasi lietuviškų parapi
jų likimas, o šiandien - kiekvieną 
sekmadienį. Ir mes galime nuspręsti 
protu būti tais „gyvaisiais akme
nimis", kurių nepajėgs išgriauti/par
duoti/atiduoti, sukiršinti tarpusavyje 
jokios jėgos. 

komtgutmraa Rašykite mums ei. pašto adresais: 
redakclla@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmaU.com 

„DRAUGO" FINANSINIAI PAMATAI 
Sveikinu dienraštį „Draugą", 

valdybą ir redakciją už sėkmingai 
praėjusį pirmąjį pusmetį redakcijai 
persitvarkant. Laikraščio puslapiai 
aiškiai įdomesni ir gyvesni — ir pa
vieniais straipsniais, ir bendru laik
raščio redagavimu. Bet kas toliau? 
Kada bus susitvarkyta su laikraščio 
finansais? 

Draugo Fondas buvo įsteigtas 
prieš 15 metų papildomai paremti 
„Draugo" finansinius reikalavimus. 
Ypač pasitaikomoms didesnėms arba 
vienkartinėms išlaidoms, kai reikėjo, 
pvz., išmesti senas spaustuvės maši
nas ir jų vietoj pirkti kompiuterius. 
Buvo numatyta sukaupti į Draugo 
fondą užtenkamai kapitalo, kad 
Fondo parama būtų skirstoma iš 
pelno, o ne iš Fondo kapitalo. Bet 
laikraščio finansiniai reikalavimai vis 
didėjo, todėl ta parama jau kurį laiką 
ateina ir iš Fondo kapitalo. Reiškia, 
jog pats Fondas yra išeikvojamas. 

Fondo lėšos laikraščiui nėra ski
riamos vien tik kapitaliniams pirki
niams ar kitokiems ypatingiems rei
kalams. Fondo lėšos naudojamos iš
mokėti tarnautojų algas, pirkti pašto 
ženklus ir padengti kitas kasdienines 
einamas išlaidas. 

Prenumeratų ir skelbimų skai
čius nurodo leidinio sveikatą ir ateitį. 
Laikraščiai gyvena iš skelbimų. Tik 
palyginkime, kiek skelbimų yra lei
diniuose „Amerikos lietuvis" arba 
„Vakarai" ir kiek — „Drauge". Rek
lamos yra kiekvieno sveiko laikraščio 
pagrindinės pajamos. „Drauge" rek
lamų pajamų palyginti su kitais 
laikraščiais beveik nėra. 

Kiek suprantu, šiuo laiku nėra 
žmogaus „Drauge", kurio vienintelis, 
arba nors pagrindinis, uždavinys bū
tų rinkti skelbimus ir prenumeratas. 
Nors iš dangaus jie nenukris, tačiau 
kitos išvados nėra, išskyrus tą, kad 
„Drauge" to ir telaukiama — kad 
toks žmogus nukristų iš dangaus. 
Šiandieną „Drauge" nėra žmogaus, 
kuris tuo rūpintųsi, nėra nei jokio 
plano, jokios strategijos ateičiai. 

Retas iš tų, kurie „Draugo" ne
skaito, kuriems „Draugas" buvo ne
reikalingas, savaime atsibus kokį 
rytą ir iš niekur nieko pats neragina
mas užsisakys „Draugą". Retas ver
slininkas, pripratęs reklamuotis tik 
„Amerikos lietuvyje", pats savaime 
užsinorės siųsti pinigus „Draugui", 
kad šis reklamuotų jo verslą. 

Visi leidiniai, išskyrus „Draugą", 
turi žmogų arba žmones, kurių 
pagrindinis arba vienintelis rūpestis 
yra leidinio finansiniai pamatai. 
Kiekvienas geras šeimininkas — ar 
verslo, ar ūkio, ar šeimos — žino, kad 
finansinius pamatus reikia prižiūrėti. 
Savaime jie nesitvarko. Lietuvos ar
tojas irgi žinojo, kad neužtenka vien 
tik gėrėtis gražiai banguojančiais 
rugių laukais. Lietuvos artojas žino
jo, kad darbas nebaigtas tol, kol der
lius nėra sėkmingai turguje pristaty
tas ir parduotas. Kitaip nei bus 
šeimai iš ko pavalgyti, nei bus iš ko 
užauginti kitų metų derlių. 

Taip ir čia. Neužtenka vien gė
rėtis naujais, įdomiais „Draugo" pus
lapiais. Darbas dar nebaigtas. Jeigu 
nebus „Draugo" finansiniai pamatai 
sėkmingai sutvarkyti, tai ir dabar
tinės redakcijos šaunus darbas taps 
neįvertintas ir be reikalo praloštas. 

Jeigu kas nors abejoja, ar 
įmanoma „Draugo" finansinius pa
matus sėkmingai sutvarkyti, pa
žvelkite dar kartą į „Amerikos lietu
vį" ar į „Vakarus" ir į jų reklamų 
skaičių. 

Sakoma, kad norint pasamdyti 
atskirą žmogų prireiks dar vieną algą 
išmokėti. Taigi. Tačiau jeigu tas žmo
gus sėkmingai pritrauks naujų pa
jamų, ta alga sugrįš „Draugui" kele
riopai. Kiti samdo tokius tarnautojus 
vien mokant komisinius — reiškia 
nėra atskiros algos išlaidų, žmogus 
turi pats save išlaikyti tik iš tų lėšų, 
kurias pats įneša į laikraščio iždą. 

Draugo fondas irgi galėtų išra
dingiau pasidarbuoti šituo reikalu. 
Visi žinome tą patarlę, kad jeigu alka
nam žmogui duosi žuvį, jis bus sotus 
tą vakarą, bet jeigu duosi meškerę, jis 
bus sotus visą gyvenimą. Vietoj to, 
kad dalinti lėšas kiekvieną kartą, kai 
pritrūksta iš ko algas mokėti, tol, kol 
Fondo kapitalas išsibaigs, tegul Fon
das paskiria sumą padengti algą 
vieneriems metams naujo darbuoto
jo, kuris eitų per žmones ir per ver
slininkus ir įkalbintų, išprašytų, 
išsiderėtų ir visokiais vadinamais 
„marketing" būdais išgautų naujų 
skaitytojų ir reklamuotojų. Tai nėra 
menkas darbas. Didesni laikraščiai 
turi atskirus skyrius, vadinamus 
„marketing department", „circula-
tion department" ir panašiai. „Drau
gui" užtektų nors vieno žmogaus su 
tokiomis pareigomis. Jeigu jis sėk
mingai atliktų tokias pareigas, tai jau 
antraisiais metais nereikėtų Fondui 
daugiau jo algą padengti. 

Kaip Lietuvių fondo rėmuose yra 
atskiri fondeliai, kurių lėšos skiria
mos specialiems nurodytiems tiks
lams, tą galima padaryti ir Draugo 
fonde specialiai algai padengti. At
skiras vajus specifiškai nurodytam 
konkrečiam tikslui dažnai randa 
aukotojus dosnesius negu pakartoti
nos rinkliavos bendriems, iš anksto 
nenumatytiems reikalams. 

Sveikindamas „Draugą", aš kar
tu pridedu ir dar vieną auką Draugo 
fondui. Bet ir tas pasibaigs. Aš, kaip 
ir didžiuma Draugo fondo aukotojų, 
irgi priklausau tai „Draugo" pensi
ninkų ir „mirštančių skaitytojų" kar
tai. Iš dangaus nenukris nei nauji 
skaitytojai, nei reklamų pirkėjai. 
Reikia aktyviai juos ir medžioti, ir 
privilioti. „Drauge" didelis šuolis 
padarytas sėkmingai pertvarkant 
laikraščio redakciją. Laikas da
bar „Draugo" šeimininkams imtis 
antrojo šuolio — rimtai ir veiksmin
gai pradėti tvarkyti laikraščio finan
sinius pamatus. 

Donatas Januta 
San Francisco, CA 

Skahytoįų laiškus galifė rasti internatinėje „Draugo" svetainėje 
www.draugas.org 

KAI ATEINA VISI 
ŠVENTIEJI 

Labas, Tėti, 
v 

Kai' „ateina" visi Šventieji, kas
met važiuojame į kapus. Sunkiau 
pasiekti Šiaulius — ilgas kelias, visos 
dienos reikia, kad sukartum tokį 
didelį nuotolį, o ten ir apsistoti 
trumpam poilsiui nebeliko pas ką. 
Tad važiuojame kas du metus. Kai 
nevažiuojame, susitarėme, kad kai
mynai uždegtų atminimo žvakeles. 

0 šiemet ir dar vieną — mūsų 
Babytės žemės kauburėlį supylėme 
Vilniuje. Visai naują. Mišias Jūsų 
brolis Rimas užsakė Viršuliškių 
bažnyčioje... Ten, kur Babytė buvo 
pašarvota, kur su ja paskutinį kartą 
atsisveikinti atėjo daug žmonių — 
daugiausia Rimo bendradarbių. 

Ir kapelį aplankysime, ir pat
varkysime, gėlytėmis papuošime ir 
Atminimo žvakutes... NiJb visų mūsų 
ir nuo mūsų vaikučių — Babytės 
proanūkėlių Gabrytės ir Herkučio. 
Jie patys ruošia gražius žibintu
vėlius su spalvotais langeliais, kaip 
vitražuose. Ir nuo Jūsų. Ir nuo Min
daugo taip pat. 

Ir į Kauną, kaip kiekvienais me
tais, važiuosime — Mamytės Mamos 
ir Tėvelio, ir Erikos artimųjų ka
pelius aplankyti, pasimelsti, paben
drauti. 

Tokios jau tos mūsų tautinės — 
šeimyninės Vėlinės — prisiminimo ir 
susitikimo su artimaisias — arti
miausiais, deja, jau palikusiais šį pa
saulį, diena. 

Tokį elektroninį laiškutį tik ką 
gavau iš Lietuvos — iš sūnaus. 
Skaitau, skaitau ir džiaugiuosi, kad 
mūsų pro-prosenelių, senelių ir 
tėvelių tautinės ir religinės tradicijos 
giliai įaugo į mus ir mūsų vaikus. 

Ir dėkoju Dievui, kad dabar, kai 
dar negaliu nuvykti į Lietuvą atlikti 
savo pareigos, turiu, kas pasirūpins, 
kas mane užvaduos Vėlinių dienoje, 
tyliajame susikaupime ir pabendra
vime su mūsų brangiaisiais — arti
maisiais, palikusiais mus ir iškeliavu
siais į Amžinosios tylos karalystę. 

Nors mes gyvenome ir vaikus 
užauginome sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, kai buvo draudžiamas religi
nis auklėjimas, kai ateistai stebėdavo 
einančius į bažnyčias, atliekančius 
religines apeigas, o sąrašus pateikda
vo mokyklų vadovams, kad tie vėliau 
galėtų barti ar įrašinėti į charakteris
tikas neigiamus atsiliepimus, užker
tančius kelius į mokslą ir tobulėjimą, 
geresnio darbo gavimą, per visus 
okupacijos metus visa šeima Vėlinių 
vakare važiuodavome į Vilniaus Rasų 
kapines. Melsdavomės už Nepri
klausomos Lietuvos atkūrėjus, drau
ge su visais ten susirinkusiais giedo
davome giesmes už mirusiųjų vėles, 
padėdavome nors po vieną gėlelę — 
pagarbos mažą simbolėlį Lietuvos 
didvyriams, Lietuvos patriotams, ku
rie tarnavo mums ir mūsų vaikams 
kilniais lietuviškumo-tautiškumo 
simboliais. O kai grįždavome namo, 
prie iš anksto parengtų altorėlių — 
prie sustatytų kiekvieno mūsų šei
mos mirusiųjų Senelių ir Artimųjų 
nuotraukų uždegdavome žvakeles ir 
visi tyliai pasimelsdavome už Jų 
vėlių ramybę. Po to žvakių kvapais 
prisotintoje tylioje ir taurioje aplin
koje prisimindavome kiekvieno Jų -
iškeliavusiųjų Amžinybėn — gražius 
prisiminimus. Būdavo taip gera, taip 
malonu, lyg iš tikro pabendraudavo
me su Brangiaisiais. 

Nukelta į 8 psl. 

mailto:redakclla@draugas.org
mailto:dalia.cidzikaite@gmaU.com
http://www.draugas.org
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Astronautas Daniel Tani. 

Astronautas iš kosmoso 
mato savo gimtinę 

Sudėtingoje ir pavojingoje misijo
je kosmose dalyvauja ir netoli Čika
gos esančiame Lombard mieste gimęs 
profesionalus astronautas Daniel Ta
ni. Pirmadienį būtent jam buvo pa
tikėta išeiti į atvirą kosmosą, kad pa
tikrintų sugedusį mechanizmą. Dėl 

kol kas nežinomų priežasčių „sus
treikavo" dalis kosminės stoties sau
lės baterijos sukiojančios alkūnės. 

Plūduriuodamas atvirame kos
mose 220 mylių virš Žemės D. Tani 
sako matąs savo gimtinę. „Iš kos
moso galima matyti O'Hare, tai pagal 
tai galiu apytikriai įsivaizduoti, kur 
yra Lombard", — sakė astronautas, 
sėkmingai sugrįžęs į kosminę stotį. 

46 metų D. Tani tai jau buvo antra
sis išėjimas į atvirą kosmosą. Šį kartą 
apžiūrinėdamas kosminės stoties de
talę astronautas neprarado humoro 
jausmo ir su kolega Scott Parazynski 
juokavo apie beisbolo komandos 
Chicago „Cubs" nesėkmes. 

Išnaudojimo skandalas 
Oprah Winfrey mokykloje 

Televizijos laidų vedėjos Oprah 
VVinfrey įsteigtą privačią mokyklą 
Pietų Afrikoje sukrėtė skandalas. Įta
riama, kad viena darbuotoja neteisė
tai baudė ir galbūt seksualiai išnau
dojo mokykloje-internate besimokiu
sias mergaites. Pati vaikystėje pa
tyrusi smurtą O. VVinfrey nedelsda
ma nuskrido į Afriką, kad pati išsiaiš
kintų situaciją. Mokykla, kurioje mo
kosi 150 mergaičių iš skurdžių šeimų 
išlaikoma beveik vien laidų vedėjos 
lėšomis. Jos įsteigimas O. Winfrey 
kainavo 46 mln. dolerių. 

Pranešama, kad televizijos 
žvaigždė incidentui ištirti pasamdė 
dabar jau pensininką detektyvą Ro-
bert H. Farley iš Čikagos. Jis buvo 
ilgametis nusikaltimų prieš vaikus 
tyrėjas ir negailestingas vaikų išnau
dotojų persekiotojas. 

Be žinios dingo bėgiojusi 
moteris 

Chicago Heights gyventoja Alma 
Mendez praėjusio sekmadienio popie

tę susiruošė pabėgioti. Nuo to laiko -
moters niekas nematė. Mįslingą jos 
dingimą tiria Chicago Heights polici
ja. Manoma, kad moteris bėgiojo ne
toli namų esančiame miške. Trijų 
vaikų motinos automobilis šios sa
vaitės pradžioje rastas miško pakraš
tyje. Jokių galimo nusikaltimo įkal
čių jame policininkai neaptiko. Kaip 
sakė A. Mendez giminaičiai, šiuo me
tu juos labiausiai kankina nežinia. 
Pasak jų, moteris buvo nedidelio 
ūgio, bet atletiška. Miško takais ji bė
giojo nuolat ir vietovę gerai pažinojo. 

Ką nors žinantys apie A. Mendez 
buvimo vietą prašomi pranešti polici
jai. 

Pavojingas stafilokokas 
aptiktas Naperville 

Pavojingo stafilokoko, žinomo 
MRSA trumpiniu, pėdsakų aptikta 
keliose Naperville mokyklose bei 
Siaurinėje Indiana valstijoje. Nuo 
šios infekciją sukeliančios bakterijos, 
atsparios įprastiniams antibioti
kams, visose JAV jau mirė trys jau
nuoliai — po vieną Virginia, New 
Hampshire ir Mississippi. 

Indian Prairie School District 
204 buvo informuoti, kad dviems šia
me rajone besimokantiems studen
tams nustatyti odos susirgimai, sieja
mi su MRSA. Bakterijai plintant, 
trumpam uždaryta Aurora Holy An-
gels Catholic School siekiant kaip ga
lima geriau išdezinfekuoti patalpas. 

Žvakių liepsnelės - pagarba išėjusiesiems 
Daiva Červokienė 

„Valstiečių laikraštis" 

Ar sena tradicija ant kapo už
degti žvakę? Humanitarinių mokslų 
daktaras Arūnas Vaicekauskas tvirti
na, kad plevenančių žvakių lieps
nelės - šių dienų mūsų pagarbos ir 
padėkos simbolis - ant mūsų protė
vių kapų pasirodė visai neseniai. Ži
noma, kad XIX amžiaus pabaigoje 
žvakutės degintos Akmens kaimo ka
pinaitėse, Senosios Varėnos apylin
kėse, kitas Lietuvos dalis ši tradicija 
pasiekė tik po Antrojo pasaulinio ka
ro. 

„Nors šios apeigos palyginti nau
jos, jos spėjo apaugti mitologizuotais 
vaizdiniais. Dažniausiai sakoma, kad 
į dangų nepatekusios vėlės klaidžioja 
amžinoje tamsoje ir per Vėlines už
degtos žvakutės turi apšviesti joms 
kelią", - pabrėžia etnologas. 

Gali būti, kad šių apeigų ištakos 
glūdi mitinės pasaulėžiūros ste
reotipuose. Archajiniu požiūriu tam
susis paros laikas - žmogui itin pavo
jingas metas, o kapinės - pavojinga 
vieta. Kapinėse spingsinčios žvaku
tės žmonių pasąmonėje galėjo turėti 
lygiai tą pačią paskirtį, kaip ir visą 
naktį degantys Joninių laužai - pa
keisti dienos metu šviečiančią saulę, 
atitolinti su anapusiu pasauliu sieti
ną tamsą. Nepamirškime, kad dar vi
sai neseniai pagerbti mirusiųjų į ka
pines buvo ateinama su bažnyčioje 
šventintomis žvakėmis. Tradicinėje 
kultūroje šventinta žvakė beveik vi
suomet buvo skirta žmogui ir jo tur
tui nuo antgamtinio pasaulio jėgų 
apsaugoti. 

Mirusiųjų pagerbimo tradicijos, 
pasak A. Vaicekausko, yra labai se
nos. Pavyzdžiui, aprašydamas seną-

Vėlinių išvakarėse deginamos žvakutės Rasų kapinėse. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

sias laidotuvių apeigas, XV a. kroni
kininkas Janas Dlugašas pamini, kad 
minėdami mirusiuosius lietuviai pa-
likdavę jiems gėrimo bei maisto. 
XVI—XVIII a. rašytiniai šaltiniai 
taip pat paliudija, kad vėlių vaišės 
vykdavo kapuose. Nors to paties lai
kotarpio dokumentai jau mini ir ben
druomenės vaišes uždarose patalpose 
prie stalo. Tikėtina, kad bažnyčiai ir 
dvarui kovojant su vėlių maitinimu, 
tai buvo pradėta daryti slapta. 

Nemažai tyrėjų Vėlinių šventės 
pradžią įžvelgia žemdirbiškuose XVI 
šimtmečio ritualuose, tačiau A. Vai
cekauskas yra linkęs pritarti nuo
monei, kad Vėlinės (Visų mirusiųjų 
pagerbimo diena, bet ne žem
dirbiškos mirusiųjų pagerbimo apei
gos) - grynai krikščioniška šventė. Ji 
pradėta minėti ankstyvųjų viduram
žių vienuolijose, o dabartinė data bei 
liturgika nusistovėjo pirmojo mūsų 

eros tūkstantmečio pabaigoje Bene
diktinų ordino centre - Cluny vienuo
lyne, Prancūzijoje. 

Lietuvą krikščioniškoji visų mi
rusiųjų paminėjimo šventė turėjo pa
siekti vos tik įvedus krikščionybę, 
apie 1400-uosius, kai didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas Benediktinų 
ordino vienuolius pakvietė į Lietuvą. 
Abejoti, kad mūsų protėviai galėję tu
rėti atskirą, vien mirusiesiems pami
nėti skirtą šventę, A. Vaicekauską 
verčia mirusiųjų pasaulio ir žemdir
biškų apeigų santykis. 

„Nerasime nė vienos reikšmin
gesnės šventės, nė vieno svarbesnio 
ritualo, kuriuose vienu ar kitu pavi
dalu nebūtų parodytas dėmesys mi
rusiesiems, tad atskira mirusiųjų pa
gerbimo šventė ritualiniame senojo 
kaimo modelyje tiesiog neturėtų 
prasmės", - teigė A. Vaicekauskas. 

Etnologas akcentavo, kad kaimo 

bendruomenė mirusiesiems reiškė 
netgi didesnę pagarbą negu garbin
giausiems vyriausiems savo nariams: 
tiesiogiai susieti su mitologizuota 
amžinybe, jie simbolizavo bendruo
menės sukauptą patirtį ir socialinę 
išmintį, todėl jų socialinis statusas 
buvo nepalyginti aukštesnis nei gy
vųjų bendruomenės narių. Tradi
cinės kultūros faktai liudija, kad na
mus aplankančios vėlės laikytos ne 
svečiais, o tikraisiais namų Šeimi
ninkais. Mirusiųjų pagerbimas - tai 
pagarba visam žemiškosios mitologi
jos pasauliui, nuo kurio užgaidų, 
kaip tikėta, priklausė gyvųjų ateitis -
ūkininkavimo sėkmė, derlius, namų 
skalsa, pagaliau — asmeninė laimė. 

Tačiau krikščioniškajai šventei 
Lietuvoje įsitvirtinti nebuvo sunku, 
nes vėlų rudenį lietuviai turėjo visą 
ciklą žemdirbiškų švenčių, kurių me
tu buvo pagerbiami giminės miru
sieji. Senosios mirusiųjų pagerbimo 
apeigos natūraliai įsiliejo į naujosios 
religijos skiepijamą šventę. Kad pa
goniškos mirusiųjų pagerbimo tradi
cijos buvo stiprios ir kitose šalyse, ro
do ankstyvųjų viduramžių šaltiniai, 
bylojantys apie nuolatinę bažnyčios 
kovą su pagonybės apraiškomis. 

Tiek pagoniškos, tiek krikščio
niškos mirusiųjų pagerbimo apeigos 
remiasi tikėjimu, kad mirusieji gyve
na kažkur greta ir gali padėti gy
viesiems - atsižvelgiant į tai, kaip su 
jais bus elgiamasi. Tikėta, kad per 
Vėlines vėlės aplanko savo namus, 
meldžiasi bažnyčiose. Čia jas gali pa
matyti kiekvienas, tačiau-susitikimas 
su mirusiais artimaisiais šio pasaulio 
gyventojams galėjo baigtis nelaime. 
Sakmės byloja, kad vėlių užpultas 
žmogus gali išsigelbėti lipdamas ant 
altoriaus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Didėja nepasitenkinimas Izraelio 
sankcijomis Gazos ruožui 

Gazos ruožas. 

Jeruzalė/ Jungtinės Tautos/ 
Maskva, spalio 29 d. (AFP/BNS) — 
Europos Sąjungos užsienio ryšių ko
misarė Benita Ferrero-Waldner dery
bų Jeruzalėje su Izraelio prezidentu 
Shimon Perės metu išreiškė nepasi
tenkinimą ekonominėmis sankcijo
mis, kurias Izraelio vadovybė įvedė 
Gazos ruožui. 

,,Ferrero-Waldner užėmė labai 
griežtą poziciją dėl vyriausybės (Iz
raelio) sprendimo įvesti sankcijas, su
sijusias su Gazos sektoriaus aprūpi
nimu kuru ir elektra", — sakoma Iz
raelio prezidento atstovų išplatin
tame komunikate. 

B. Ferrero-Waldner pareiškė, kad 
„Izraelis tur i bendradarbiauti su 
Mahmoud Abbas, stiprinti jo pozici
jas ir siekti naujo santykių su Pales
tinos nacionaline administracija ly-
gio . 

Tačiau Sh. Perės sprendimo įves
ti sankcijas nelaiko klaida. ,,Europa 
turi suprasti, kad sankcijos Gazos 
ruožui — tiesioginė 'Hamas' žmog
žudysčių ir teroro aktų išdava", — 
pabrėžė jis. 

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Ban Ki-moon pirmadienį su
kritikavo Izraelį už „baudžiamąsias 
priemones" prieš Gazos ruožo gyven
tojus, pareiškė, jog jos „nepriimti
nos", paragino žydų valstybę pakeisti 
savo sprendimą, o visas suinteresuo
tas šalis pasirūpinti, kad būtų „ap
saugoti civiliai ir vykdomi įsipareigo
jimai pagal tarptaut inę teisę". 

Rusija, savo ruožtu, pasmerkė 
sankcijas Gazos ruožui taikantį Iz
raelį „izoliavus" palestiniečių terito
riją — nutraukus kuro ir elektros tie
kimą, nes tai nepadės sumažinti eks
tremizmą. 

„Izoliavimas ir represijos, kurios 
paveikia būtiniausius civilių gyvento
jų poreikius, tur i menką galimybę 
kaip kovos su ekstremizmu meto
das", — sakoma Rusijos užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime. 

Izraelis sekmadienį apribojo ku
ro tiekimą į Gazos Ruožą, taip at
sakant į palestiniečių išpuolius — ra
ketų leidimą į Izraelio teritoriją, nes 
karinėmis pr iemonėmis t am su
trukdyti Izraelio kariškiai neįstengė. 

Rinkimus Rusijoje stebės mažiau 
tarptautinių stebėtojų 

Maskva, spalio 30 d. (BNS) — 
Parlamento rinkimus Rusijoje gruo
džio 2 dieną stebės daugiausia 400 
tarptautinių stebėtojų — gerokai ma
žiau nei ankstesniais metais, sakė 
centrinės rinkimų komisijos pirmi
ninkas Vladimir Ciurov. 

Rusijos valdžios atstovai ne kartą 
reiškė nepasitenkinimą tuo, kad Va
karai „skaito paskaitas" apie de
mokratiją. Rusija delsė duoti kvie
timus Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos (ESBO) ste
bėtojams. 

ESBO sako, kad stebėtojai dar 
negavo kvietimų stebėti Rusijos par
lamento rinkimų ir nebeturi laiko pa
sirengti nuodugniam monitoringui. 

Pasak V Ciurov, kvietimai bus iš
siųsti antradienį, bet tų kvietimų bus 
tik trims ar keturiems šimtams žmo
nių. Tarp jų bus ne tik ESBO atsto
vai, į kurių vertinimus Vakarai at
sižvelgia pirmiausiai, bet ir stebėtojai 
iš NVS ir kai kurių kitų organizacijų. 

2003 metais į Dūmos rinkimus 
Rusijoje vien iš ESBO atvyko 400 ste
bėtojų. 

ESBO demokratinių institutų ir 

EUROPA 

HELSINKIS 
Tolesnis Vladimir Putin buvimas 

, valdžioje Rusijoje kelia Estijos minis-
i t rui pirmininkui Andrus Ansips su-
. sirūpinimą. Jo nuomone, visi tur i pa

grindo nuogąstauti dėl Rusijoje vyks-
v 

tančių procesų. „Žinoma, man kelia 
nerimą tai, kas vyksta Rusijoje, — sa
kė A. Ansips interviu Suomijos laik-

j raščiui 'Helsingin Sanomat' per Bal-
į tijos šalių ministrų pirmininkų susi-
• tikimą Osle pirmadienį. — Prieš tre-
! jus metus valstybės dalis Rusijos eko-
i nomikoje sudarė 50 proc., o dabar ji 
i padidėjo iki 70 procentų". Kiti Bal-
j tijos šalių vadovai buvo atsargūs, at-
; sakydami į klausimą, kaip tolesnis 
\ dabartinio Rusijos prezidento Vla

dimir Put in buvimas valdžioje vy
riausybės vadovo poste gali atsiliepti 
Baltijos šalių padėčiai. 

MADRIDAS 
Ispanijos parlamentas trečiadie

nį turi priimti prieštaringai vertina
mą įstatymą, kuriuo pirmą kartą bū
tų oficialiai pripažintos 1936-1939 
metų pilietinio karo ir vėlesnės de
šiniųjų karinės diktatūros aukos. 
Istorinės atminties įstatymu būtų 
paskelbta, kad supaprastintų teismo 
procesų, kuriuos generolo Francisco 
Franco režimas surengė įtariamiems 
oponentams, verdiktai buvo netei
sėti. Juo taip pat būtų uždrausti poli
tiniai mitingai diktatoriaus garbei 
prie jo mauzoliejaus netoli Madrido, 
be to, pagal jį viešuose pastatuose ar 
ant jų nebegalėtų būti to režimo sim
bolių, tokių kaip statulos ir pamink
linės lentos. 

JAV 

NEW YORK 
Tarptautinės atominės energe

tikos agentūros (TATENA) generali
nis direktorius Mohamed ElBaradei 
savo kalboje Jungtinių Tautų (JT) 
Generalinės Asamblėjos sesijoje pir
madienį pranešė, kad Iranas pateikė 
TATENA ekspertams papildomos in
formacijos ir sudarė galimybes iš-

žmogaus teisių biuro atstovė sakė, 
kad kol negavo kvietimo, negali ko
mentuoti susidariusios situacijos. 

Lilija Sibanova iš rinkėjų teisių 
gynimo organizacijos „Balsas" mano, 
kad 400 žmonių — „tai labai mažai, 
atsižvelgiant į tai, kad Rusijoje yra 
95,000 rinkimų apylinkių". 

„To, kas siūloma dabar..., visiškai 
nepakanka ir bus neįmanoma vertin
ti, turinti tiek stebėtojų, galimų rin
kimų pažeidimų mastą", — sakė ji. 

Vladimir Put in ištikima partija 
„Vieningoji Rusija" įkalbėjo jį būti jos 
rinkimų sąrašo priekyje, agituoja jo 
vardu ir vadina būsimąjį balsavimą 
referendumu dėl pasitikėjimo juo. 
Dabartinis valstybės vadovas privalo 
palikti postą 2008 metais. 

Opozicija vadina kišeninio parla
mento rinkimų kampaniją valstybės 
aparato ketinimo pratęsti V Putin 
įgaliojimus nenus ta ty tam laikui 
priedanga. 

Rusijos valdžia žada, kad rinki
mai bus teisingi ir bet kuris pažeidi
mas susilauks bausmės, tačiau net ir 
pačioje Rusijoje tuo labai abejojama. 

r m 'm wuĄ 

spręsti kai kuriuos svarbius klau
simus. Dabar TATENA galės, be kita 
ko, įvertinti (Irano) atliekamų eks
perimentų su plutoniu mastą ir po
būdį. M. ElBaradei taip pat pavadino 
„svarbiu žingsniu teisinga linkme" 
Teherano sutikimą parengti darbo 
planą, kuriame būtų aiškus konk
rečių klausimų, susijusių su Irano 
branduoline programa, nagrinėjimo 
ir išsprendimo grafikas. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvos centre esančioje Lu-

biankos aikštėje prie Solovkų ak
mens įvyko Gedulo mitingas, skirtas 
politinių represijų aukų atminimui 
pagerbti. Teisėsaugininkų duomeni
mis, renginio pradžioje prie Solovkų 
akmens buvo susirinkę maždaug 800 
žmonių. Tai — daugiausia pagyvenę 
žmonės, buvę politiniai kaliniai, jų gi
minaičiai ir artimieji, bet tarp akcijos 
dalyvių yra ir daug jaunimo. Pasak 
Visuomenės rūmų narės, jaunimo ju
dėjimo „Mūsiškiai" atstovės Irina 
PleŠčejeva, naujausiais duomenimis 
politinių represijų aukomis iš viso ta
po apie 25 mln. žmonių. 

* * * 
Rusijos užsienio reikalų minis

tras Sergej Lavrov antradienį išvyko 
į Iraną, kur susitiks su prezidentu 
Mahmoud Ahmadinejad. Apie šį jo vi
zitą iš anksto nebuvo skelbiama. Jo
kio paaiškinimo dėl šios kelionės ne
buvo pateikta. Rusijos užsienio rei
kalų ministras į Iraną atvyksta dvi 
savaitės po prezidento Vladimir Pu
tin istorinio vizito šioje šalyje. Mask
va patvirtino, kad šalies diplomatijos 
vadovas apsilankys Teherane. Pasak 
šaltinio, per S. Lavrov vizitą „bus 
svarstomos kelios temos, susijusios 
su padėtimi dėl Irano branduolinės 
programos, ir kai kurie dvišalių san
tykių klausimai". 

Rusijos Lavočkin mokslinio ga
mybinio susivienijimo parengtoje 
Mėnulio įsisavinimo programoje pa
leisti rusišką aparatą į Žemės palydo
vą planuojama 2009-2010 metais, 
pranešė generalinis direktorius ir ge
neralinis konstruktorius Georgij Po-
liščiuk. Pasak jo, reikia nuveikti dau
giau nei nuveikta SSRS laikais, 
„neapsiriboti 20-25 paleidimais". 

1-800-77S-SEND 
www.atianticexpre$$čorpxom 

Oceai 

i**,-. 

i Krovinių gabenimas 
\ laivu j visas pasaulio saiis. 

Kroviniu, gabenimas 
lėktuvu i visas pasautio saiis. '*™*m**>~«~r--

Automobiliu pirkimas bei 
(siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. •\ 

\ 

Small Packaaes Trucking / 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatyrras i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevtew, IL 60455 Te/. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 T*l. I 800-775-7363 

•> 

http://www.atianticexpre$$corpxom
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Atkelta iš 5 psl. 
Pažinojau ir daugiau gražių kata

likiškų šeimų, kuriose buvo specia
liai sukurti mylimiausiųjų Tėvelių 
portretų nedideli bareljefai baltame 
marmure ir prie jų Vėlinių metu 
būdavo pamerkiamos gėlelės, o va
karais, susirinkus visai šeimai, už
degamos Prisiminimo žvakelės, su
kalbamos maldelės, gražiai pavaka-
rojama žvakių šviesoje. Ir tai buvo 
sovietinės okupacijos metais. 

Gal todėl mes ir išlikome tikrais 
katalikais, gal todėl Lietuvoje iki pat 
Atgimimo — 1990 metų — buvo dau
giausiai - net 85 proc. tikrų katalikų. 

Lietuvoje visais okupacijų metais 
tautiečiai daugiausia glaudėsi prie 
Dievo ir bažnyčios, saugojo gražias 
tautines-religines tradicijas. 

Mielieji tautiečiai Amerikoje, 
esame toli nuo savųjų ir nuo iškelia
vusiųjų Amžinybėn. Tačiau, kaip ma
tote, yra įvairių galimybių pagerbti 
Artimuosius, pabūti su Jais. Tik rei-
ka meilės Jiems ir pagarbos. 

Vėlinių vakare Lemont katalikų 
misijos koplytėlėje bus gražiai pa
gerbti šiais metais Lietuvoje miru
sieji. Ateikite ir Jūs pagerbti savųjų. 

Algirdas Vitkauskas 
Lemont, IL 

TAIKOS IR RAMYBES 
Įdėmiai perskaičiau Stasės 

Semėnienės laišką „Draugo" laikraš
tyje, išspausdintą spalio 24 dieną. 
Visų pirma į akis krito pavadinimas, 
kuris man taip ir liko neaiškus: 
„Akyse - kaip šilkas, už akių kaip 
vilkas". Kurią iš mūsų laiško autorė 
turi omeny - mane ar Moniką 
Bončkutę? Aš tikrai žinau, kad 
Semėnienės nesu regėjusi. Negaliu 
laiduoti už Bončkutę. Antra, apie 
kokį ir kieno vilkiškumą kalbama? 

Sakoma, jog nepadoru klausti 
moters amžiaus.-Neklausiu ir minėto 
laiško autorės. Jaučiu, kad amžiumi 
ji gerokai vyresnė nei Bončkutė. Ar 
savo jaunystėje nebuvote aštresnė, 
mažiau apgalvojanti, vėliau apgailes
taujanti dėl pasikarščiavus padarytų 
klaidų? Ar neatrodo, kad mūsų am
žiuje mes galime daug ko pamokyti 
jaunimą? Ar toks buvo autorės laiško 
tikslas? 

Sakoma, jog medaus šaukštu pri
trauksi daugiau bičių, negu statine 
deguto. Ieškodama deguto Bončkutės 
straipsnyje, autorė ne mažiau deguto 
išlieja ir pati. Pykčiu pykčio neiš
naikinsi. Gerumu būtų pasiekta kur 
kas daugiau. 

Kažkodėl Semėnienė nepastebėjo 
mano straipsnyje noro aptramdyti ir 

sutaikyti abi puses. Nestojau nė 
vienon pusėn, tik parašiau, kad 
norint „raganą sudeginti, įkalčių 
visada surasi". 

Iš kitos pusės, ieškodamas gero, 
taip pat jo rasi. Ar neverta mums 
pagalvoti, įvertinti mūsų renginių 
kokybę, gal ir iš tikro galėtume kažką 
pakeisti, kad į renginius eitume ne 
tik dėl cepelinų, bet ir dėl paties 
renginio? Manau, kad laimėtume mes 
visi, gal toks ir buvo Bončkutės tiks
las? 

Iš tiesų, gal piktinantis ir aštrus 
Bončkutės tonas, bet gal kalbėdami 
apie lietuvybę išeivijoje vietoj to, kad 
energiją eikvotume smulkmeniškų 
nuoskaudų bei įžeidimų aiškinimuisi, 
galėtume susitelkti ir savo pastangas 
skirti tikram lietuvybės puoselė
jimui? 

Buvau nesuprasta ar nenorėta 
suprasti? Aš ir toliau manau, kad 
cepelinų karas nedaro garbės nė vie
nam iš mūsų. Atėję į bažnyčią, paduo
danti kaimynui ranką, linkėdami 
taikos ir ramybės. Toks buvo mano 
straipsnio tikslas. Ar tokio pat tikslo 
siekė ir Semėnienė? Garbė tam, kas 
savyje randa jėgų atleisti. 

Angelė Kavak 
Lake Zurich, IL 

ŠVENTAS PAKSAS 
Tik ką gavau spalio 6 dienos 

„Draugą". Negaliu tikėt, kad mano 
lietuviško dienraščio pirmame pus
lapyje didžiausias straipsnis apie 
išmestą iš Prezidento pareigų, Mask
vos tarną, Borisovo draugą Rolandą 
Paksą. 

Ar jūs turit jam duot tiek dėme
sio, garsint jo „nekaltybę" ir aprašyt 
jo vizitą JAV? Ačiū Dievui, kad 
nepraleidot detalės, kad šaunioji New 
York Amerikos Lietuvių Bendruo
menė atsisakė jį priimt ir kad kai 

kurie respublikonai senatoriai, ma
tyt, sužinoję kažkiek faktų, atsisakė 
su juo susitikt. 

Kas būtų įdomu apie Pakso ke
lionę po Ameriką, lyg tai atstovaujan
tį Lietuvą: kas moka už jo keliones ir 
PR kompanijos išlaidas. Tame gali 
būt pasakyta daugiau negu mes norė
tumėm žinot, bet tai būtų verta šio 
to. O bendrai, apie jo žygius užtektų 
dviejų eilučių 6 ar 7 puslapyje. 

Liuda Avižoniene 
Lagūna Hills, CA 

KODĖLJ. ŠIMKUS ATSISAKĖ PRIIMTI R. PAKSĄ 
Rolandui Paksui su žmona skrai

dant po JAV, bandant žūtbūt pagerin
ti savo subliuškusį gerą vardą ir pa
geidaujant bei stipriai besiveržiant 
susitikti su įžymiais, svarbiais ir įta
kingais amerikiečiais, nemažai jų at
suko jam nugarą. Vienas tokių buvo 
lietuvių kilmės JAV Atstovų Rūmų 
narys, didis Baltijos šalių rėmėjas bei 
nuoširdus lietuvių bičiulis John 
Shimkus. Jis atsisakė susitikti su už 
šiurkščius Konstitucijos pažeidimus 
nušalintuoju prezidentu R. Paksu. 

Pats J. Shimkus patvirtino, jog 
per jo patarėjus viešųjų ryšių agen
tūra buvo sutarusi dėl susitikimo su 

plėšti Lietuvos suverenumą. Aš tie
siog abejoju gerais R. Pakso ketini
mais." 

Su Paksu nepanoro susitikti ne 
tik John Shimkus, vienas aktyviausių 
Lietuvos rėmėjų, talkinantis Lietuvai 
siekiant bevizio režimo su JAV bet ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės atsto
vai. Kiekvienam protaujančiam lietu
viui patriotui to aiškinti nereikia ir 
akivaizdu, kaip skaidri diena! 

Iš viso gavosi vaizdas, jog Pakso 
kelionė nepavyko. Lietuviai patriotai 
pritaria Lietuvai ir vėjais paleido 

R. Paksu, tačiau Kongreso narys tvir
tino nurodęs išbraukti šį susitikimą 
iŠ jo dienotvarkės. Jis rimtai teigė: 
„Aš pasitariau su kai kuriais mūsų 
gerais draugais ir nusprendžiau, kad 
toks susitikimas neatitinka mūsų 
interesų!" Paklaustas, kodėl atsisakė 
susitikimo su Paksu, J. Shimkus at
sakė: „Aš daug metų buvau susijęs su 
demokratijos plėtra ir laisvės judėji
mais Lietuvoje, aš turiu daug draugų 
daugelyje Lietuvos politinių partijų, 
kuriuos aš pats mačiau sunkiai dir
bant, kad Lietuva įstotų į NATO ir 
Europos Sąjungą, ir kurie stipriai 
priešinosi Rusijos bandymams iš-

naųją Pakso triuką. Anksčiau Lietu
vos piliečius mulkinusiam apsimes
tiniu šūkiu „tvarka ir teisingumas", o 
iš tiesų pirmąjį sujaukusiam, o ant
rąjį pamynusiam, lengvabūdžiams 
rinkėjams iš padangės svaidžiusiam 
saldainius su saldžiu tuščiu pažadu, 
regis, tarsi protingoji mūsų liaudis 
savo senu priežodžiu ryžtingai aidu 
atkirto: „Aiškiai kalbėjo, aukso kal
nus žadėjo, o kaip įtikino — Dievą 
apvylė ir velnią apgavo!" 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

SAVI REIKALAI - PRASTI REIKALAI 
2007 m. rugsėjo 29 d. „Draugo" 

(Nr. 190) vedamajame „Ar užtektų 
vieno metinio čekio lietuviškai lab
darai?" Romualdas Kriaučiūnas rašo: 
„Čia, suminėtos organizacijos tėra tik 
dalis visumos. Kaip tik spalio mėnesį 
BALFas rengia lėšų vajų, nors laikas 
dar neatėjo. Aš kasmet gaudavau iš 
Detroit, bet jo siuntėjas, numirė. Ar 
kas kitas perėmė jo vietą ir ras mano 
adresą?" Ir taip jau įvyko, kad adre
sai iki šiol dar niekam nebuvo per
duoti. Ir galimas dalykas, kad jie 
nebus ir surasti. 

Kai nebuvo surastas žmogus iždi
ninko pareigoms, ilgametis Bendrojo 
Amerikos lietuvių šalpos fondo 
(BALFo) 75 skyriaus sekretorius a. a. 
Vladas Staškus apsiėmė eiti ir iž
dininko pareigas. O iš ilgamečio fi
nansų sekretoriaus a.a. Cesio Sadei-
kos paveldėjo ir finansų sekretoriaus 
pareigas ir, žinoma, adresus. 

BALFas pabėgėlių stovyklose 
Europoje ir kitur daugiausia šelpė 
daugiavaikes šeimas, moksleivius, 
moksleives, studentus ir studentes, o 
jie, baigę mokslus, apleido BALFą. 
Teisingai liaudies išmintis byloja, kad 
dideli mokslai ir miestai žmones ga
dina. 

O kaip jaučiasi mamytės, kurios, 

gavusios šokoladus iš BALFo, valgy
dino savo vaikelius arba eidavo į kai
mus išsikeisti į kitą maistą? Žinoma, 
kad ir tos mamytės jau yra nebe to
kios, kokias aš, mažas būdamas, Že
maitijos kaimuose matydavau. Ir jos, 
vargšelės, jau yra sugadintos pabė
gėlių stovyklose — gauti, bet ne 
duoti. 

BALFas aukas renka tik vieną 
kartą metuose su šūkiu — „Spalio 
mėnuo —BALFo mėnuo!" Bendrojo 
Amerikos lietuvių šalpos fondo veik
los pradžioje aukos buvo renkamos 
einant į šeimų namus, užeigų namus 
ir gatvėse. Aukos buvo renkamos ir iš 
kitataučių. 

BALFo rinkėjams sumažėjus — 
pasimirus, o likusiųjų, kurių mažai 
beliko, ir jų ne tik kojoms, bet ir ran
kų pirštams pradėjus sunkiai judėti, 
aukas pradėta rinkti tik prie lietu
viškų bažnyčių, parapijų patalpose ir, 
rodos, tik sekmadieniais. 

Ir panašiai taip visoje plačioje 
Amerikoje Bendrojo Amerikos lietu
vių šalpos fondo veikla silpnėja ir 
eina prie pabaigos. Būtų gerai, jei aš 
klysčiau. 

Petras Pagojus 
Detroit, MI 

DĖL SMETONOS LAIKŲ 
Skaitydamas „Draugą" Nr. 185, 

radau įdomų straipsnį apie „Rūtos" 
istoriją. Labai įdomu, iki priėjau prie 
žodžio „Smetonos" laikais ir apstul
bau. Tas žodis buvo sudarytas komu
nistų laikais apšmeižti Lietuvos Pre
zidentą. Dabar vartoti tą žodį nedera. 
Aš užaugau Lietuvoje Prezidento 
Antano Smetonos laikais. Jis buvo 
geras ir darbštus Prezidentas. 

Redakcija yra kalta neišbrauk
dama to žodžio. Su tokiais „rašyto
jais" greitai pradėsite naudoti frazę 
buržuazinė Lietuva. Gėda „Draugui" 
ir jo redakcijai. 

D. Davetas Dulaitis 
Sun City Center, FL 

Norėdami sužinoti kalbininko 
nuomonę šiuo klausimu, kreipėmės į 
University of Illinois at Chicago kal
bininką prof. Giedrių Subačių. Jo 
teigimu, komunistų laikais buvo gali
ma sakyti tik buržuazinėje Lietuvoje 

arba fašistinės diktatūros laikais. 
Tuomet Smetonos vardas buvo be
veik neminimas tyčia. Toks buvo ofi
cialus sovietinis vartojimas, ir tai gali
ma pasitikrinti senuose vadovėliuose. 

Kiek kitaip buvo šnekamojoje 
kalboje. Anot prof. Subačiaus, šnekė
dami tarp savęs žmonės sakė „Sme
tonos laikais" ir tai buvo lyg ir netie
sioginė rezistencija, savotiškas to ofi
cialaus sovietinio potvarkio nepri
pažinimas. 

Kaip dabar rašytina? Subačiaus 
nuomone, oficialiame straipsnyje rei
kėtų rašyti kaip nors kitaip, gal ge
riau tiktų „Nepriklausomoje tarpu
kario Lietuvoje", ar „Tarpukario res
publikos laikais" ir pan. Bet šneka
mojo stiliaus žanruose, pvz., skaityto
jų laiškuose, — sakė prof. Subačius, 
— nematyčiau nieko blogo palikti ir 
šnekamosios kalbos įprastus pasaky
mus „Smetonos laikais", „prie Sme
tonos" ir pan. Redakcija. 

NATO Parlamentinės Asamblėjos... 
Atkelta iš 3 psl. 
Šiaurės valstybės jau pradeda 

kalbėti apie sumažėjusį saugumą 
Šiaurės Europoje. Mes į tą regioną 
įeiname ir, akivaizdu, kad Rusijos 
įtaka Lietuvoje gali tik didėti, jeigu 
problemos gilės Azijos pietuose, tuose 
regionuose, apie kuriuos čia kalbame. 
Tai susiję su mūsų saugumu tiesio
giai — jeigu NATO turės daugiau 

problemų ten, tai mažiau dėmesio 
skirs čia. O mes patys dar nesame 
pajėgūs atsispirti daugeliui dalykų. 
Rusijos svarba auga, nes Rusija nau
dojasi tuo, kad yra reikalinga JAV 
Rusija tais procesais manipuliuoja ir 
tai darydama gali daugiau įtakos 
daryti aplinkiniams regionams. 

Kalbėjosi 
Audronė V Škiudaitė 
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INDIJfi PRIEŠ 20 METU 
Akių ligos 

Nr.22 
ALEKSAS VITKUS 

Jos tikras vardas buvo Arjumand 
Banu Bėgam, bet jos vyras ją vadin
davo Mumtaz Mahal. Ji buvo jo nuo
latinė palydovė, sekusi ji visuose jo 
karo žygiuose. Dar anksčiau jis jai 
pažadėjo jos atminimui pastatyti 
gražiausią visame pasaulyje mau
zoliejų, kuris liudytų visiems jo meilę 
jai. Kaip mūsų vadovas sakė, „tai 
meilė, įamžinta marmure". Sakoma, 
jei turistui Indijoje leistų pamatyti 
tik vieną pastatą, turbūt kiekvienas 
pasirinktų Taj Mahal. 

Garsusis indų poetas Rabindra-
hath Tagore (1961—1941), Nobelio 
literatūros premijos laureatas, labai 
norėjęs suartinti vakarietišką ir indų 
kultūras, Taj Mahal pavadino „ašara 
ant amžinybės veido". Iš Anglijos ka
raliaus George V 1915 m. gavęs rite
rio ordiną, jo 1919 m. atsisakė, kai 
išgirdo apie Amritsar įvykusias žudy
nes, kurių metu anglų kareiviai nu
šovė apie 400 demonstruojančių indų. 

Mauzoliejaus ir kitų pastatų sta
tyba užtruko daugiau kaip 20 metų, 
prie jos iš visos imperijos dirbo 
20,000 darbininkų ir geriausių archi
tektų. Jahan pats prižiūrėjo statybą, 
bet kartu vedė ir daug karų, kurių 
dėka jis atgavo visos Indijos valdžią 
kaip penktasis Mughal dinasijos 
imperatorius. Be Taj Mahal jis dar 
pastatė puikią, bet kiek mažiau žino
mą perlų mečetę. Amžiaus pabaigoje 
(1658) jį nuo sosto nuvertė jo paties 
sūnus Aurangzeb. Tėvas savo gyve
nimą baigė kalėjime, o sūnus jo kūną 
perkėlė į Taj Mahal mauzoliejų, šalia 
jo žmonos Mumbaz Mahal. 

Įeiname į Taj Mahal kompleksą 
per įspūdingus raudono smiltainio 
vartus, kuriuose yra išrašytos citatos 
iš islamo šventosios knygos — Kora
no. Nuo vartų eina dvi sienos, tarp 
kurių didžiulis 1,000 pėdų ilgumo 
sodas, simbolizuojantis musulmonų 
rojų. Prie jo šliejasi šiek tiek iškeltas 
tvenkinys. Islamiško stiliaus sodas 
vaizduoja koranišką rojų ir susideda 
iš keturių dalių, kurių kiekviena turi 
gėlių lysves, fontanus ir kiparisų 
medžius (mirties simbolis). 

Pats pagrindinis pastatas arba 
mauzoliejus yra labiau hindu stiliaus, 
iš balto marmuro, susideda iš keturių 
fasadų, kiekvienas iš jų su 108 pėdų 

aukščio arka. Virš mauzoliejaus cen
tro iškyla didžiulis apvalus svogūno 
pavidalo kupolas, siekiąs iki 240 pė
dų. Aplink jį yra keturi mažesni 
kupolai. Pastatas sėdi ant plačios 
iškeltos platformos, kurios kampuose 
stovi keturi aukšti smailūs minare
tai. Salia jo — musulmonų mečetė. 
Viskas išmūryta iš plytų, apdengta 
marmuru. Išraiškingi kaligrafiški 
išraitymai ant mauzoliejaus sienų 
yra tų laikų garsaus poeto Amanat 
Shirazi eilės. 

Viduje dviaukščio mauzoliejaus 
aštuoniakampės salės viduryje stovi 
Mumtaz Mahal karstas, kiek į šalį — 
ilsisi ir jos vyro, kuris mirė 1666 m., 
palaikai. Abu karstai yra kruopščiai 
išraižyti ir papuošti inkrustacijomis 
iš brangakmenių, į kuriuos šviečia 
lauko šviesa, ateinanti iš viršaus pro 
marmuro raižinio tinklą, taip pat pa
puoštą gausiais brangakmeniais. Sto
vėjome pagarbiai, nė vienas neišta
rėme net žodžio, kol nepalikome ka
po. Nesistebėjome, kad Taj Mahal yra 
daugiausiai turistų lankoma vieta 
Indijoje. Legenda sako, kad Shah 
Jahan, pastatęs savo mirusiai žmonai 
šį balto marmuro mauzoliejų, plana
vo ir sau pasistatyti tokį patį juodo 
marmuro pastatą. Istorikai nežino, 
kodėl jis to plano neįvykdė ar ne
galėjo įvykdyti. 

Mūsų gidas nerado gero žodžio 
apie buvusius Indijos valdovus ang
lus. Rodydamas į didįjį paminklo ku
polą, jis su pagieža tarė: „Matot, ką 
jie padarė? Kupolas buvo auksinis, o 
dabar tik žalvaris." Tik prieš keletą 
metų išgirdau, kad ir be kolonistų Taj 
Mahal buvo ištikus grėsmė būti ap
suptam naujo didžiulio prekybos cen
tro. Viena apsukri Ut tar Pradesh 
provincijos ministrė už gerus pinigus 
jau buvo davus leidimą tokį statyti, 
bet kilęs triukšmas tą projektą grei
tai palaidojo. 

Agra miesto pramonės dūmai ir 
šiaip taršalai ore palietė ir Taj Mahal. 
Geriau įsižiūrėjus baltas marmuras 
kai kuriose vietose jau pageltonavęs. 
Siekiant išvengti taršos, lankytojai 
savo automobilius turi palikti beveik 
mylią nuo paminklo, prie kurio juos 
priveža elektrinis autobusas. 

Bus daug iau . 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave-SL 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

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

Lietuviams sutvartys dantis uz prieinama Kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lavvn, IL 
55 L Washlngton, S uite 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 
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pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 dol. metams (Reg. 150 d o L). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numeri kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, i i 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesi. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valst i ja, zip 

telefono numeris 
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PASLAUGOS 

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

Taj Maha l — Agra 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters^plokšti ir 
.,shingle" stogai; cementas, 

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

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

http://www.illlnolspain.com
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KŪRYBINGOS ŠIRDUTĖS 
LINKUVOJE 

Aktorius Henrikas Savickis spektaklyje ..Tikiu visaapimančia me i l e " Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo (Bngthon Park) bažnyčioje. 

Jono Kuprio nuotr. 

Kibirkštėlė 
pasiaukojimo aistros 

APOLONIJA STEPONAVIČIENE 

Kaip trumpa ir gaivi audra pra
ėjo kauniečių spektaklio „Tikiu visa
apimančia Tavo meile" gastrolės, 
palikusios mūsų sielose norą nors 
kibirkš-tėlę tos kerinčios pasiaukoji
mo aist-ros įžiebti savo širdyse. 

Daug svarstymų sukėlė akto
riaus Henriko Savickio suvaidintas 
spektaklis, kuriame jaunas kunigas 
pasirenka gyvenimą tarp raupsuo
tųjų. Paaukoja savo gyvybę pasmerk
tiems mirčiai, kad šie žmogiškosios 
dvasios orume grįžtų pas savo Am
žinąjį Tėvą. 

Juk pagalvojus, kiekvienam iš 
mūsų Dievas davė tą nuostabią do
vaną — daryti gerus darbus dėl kitų, 
nesavanaudiškai. Kaip mes šia dova
na pasinaudojame? Ar gyvas mumyse 
tas poreikis aukotis? Jei ne, tai ko
dėl? Ir dar daug daug klausimų tu
rėjome progos paklausti savęs tyloje. 

Kauniečiai: kun. Saulius Juozai
tis, režisierius Arvydas Lebeliūnas ir 
aktorius Henrikas Savickis, su dide
liu užsidegimu organizavo šį susiti
kimą su Amerikos lietuvija. Kokie gi 
gastrolių rezultatai? 

Paskutinio susitikimo metu kun. 
S. Juozaitis su dideliu dėkingumu ir 
pagarbumu atsiliepė apie tuos, kurie 
liko neabejingi iš tikro neeilinei te
mai teatro scenoje. Kaip labiausiai 
vykusį spektaklį kun. Saulius išskyrė 
Brighton Park parapijoje suvaidintą 
spektaklį. Svarstėme, kad galbūt ta 
nuostabi atmosfera, tvyrojusi tą va
karą, kurią sudarė ir bažnyčios ap
suptis, ir žiūrovų susikaupimas. Pri
siminėme ir tą nuostabų vakarą Šios 
parapijos klebonijoje. Visi stebėjo
mės, kad netrukus pirma nakties, o 
taip norisi būti ir būti kartu, klau
sytis, žvakių apšviestoj erdvėj nuos
tabių aktoriaus H. Savickio dainų. 
Skirstėmės dėkingi mūsų kun. Jau
niui Kelpšai už supratingumą, kad 
mums labai reikia tokių vakarų. 

Toliau — Cleveland. Ten lietu
viai neišlepinti tokių renginių, todėl 
susirinko gausiai, laimingi, galėdami 
regėti spektaklį iš Lietuvos. 

Didžiausia staigmena šio spek
taklio sumanytojams buvo Lemont. 
Kaip jie sakė, tikėjosi gausiausios 
publikos, nes tai lietuviškos veiklos 
židinys. Deja, vos kelios dešimtys 
žiūrovų apsilankė spektaklyje, o Mi
šių metu bažnyčia buvo pilna. Matyt, 
organizuojant padaryta klaidų, iš ku
rių galima pasimokyt ateityje. Kun. 
Saulius išreiškė ypatingą dėkingumą 
tiems, kuriuos pasiekė informacija 
(jos buvo pakankamai daug) ir apsi
lankė spektaklyje. Su kai kuriais iš jų 
teko kalbėtis. Jie buvo laimingi ne-
praleidę progos pamatyti neįprastą 
spektaklį, neįprastoj aplinkoj. 

Los Angeles lietuviai buvo apdo
vanoti trimis susitikimais: pirmą die
ną prisistatymo vakaras, antrą — 
spektaklis, o trečią - Tautos šventės 
minėjimas, kur kun. Sauliaus pa
mokslas buvo palydėtas plojimais. At
sisveikinimui buvo ištarta: „Tokių re
kolekcijų dar neturėjome." Šie žo
džiai tiksliai apibrėžia spektaklio ir 
visos šios grupės kelionės prasmin
gumą. 

Rašydama šį straipsnį nesiekiu 
ką nors suprastinti ar kritikuoti. Tie
siog noriu paraginti domėtis ne tik 
tuo menu, kuris pakelia nuotaiką, iš
blaško ar duoda galimybę smagiai 
praleisti laiką, ne tik „bumčikais" 
(populiarus posakis), bet ir tuo menu, 
kuris pakelia mūsų sielą arčiau am
žinųjų vertybių, pagilina gyvenimo 
prasmės supratimą ir tobulina mus 
dvasiškai. 

Visų spektaklį ir susitikimus 
aplankiusių vardu noriu nuoširdžiai 
padėkoti kun. S. Juozaičiui, rež. A. 
Lebeliūnui ir aktoriui H. Savickiui už 
nuostabias atgaivos valandas, pra
leistas drauge. Ačiū Jums. Lauksime 
naujų susitikimų. Jie mums labai 
reikalingi. 

AUDRONE SIDAUGIENE 

Moterų klubas „Alatėja" drau
gauja ir labai atidžiai stebi Linkuvos 
pagalbinės mokyklos (Pakruojo raj.) 
vaikų gyvenimą. Juo su mumis dali
jasi jų mokytoja Lina Miežinskaitė, 
kuri labai aktyviai dalyvauja viso
kiausiuose projektuose ir skatina 
vaikų kūrybingumą. 

Praėjusiais metais jos mokinukė 
Raminta laimėjo Taupyklių konkurse 
ir šalia kitų apdovanojimų gavo bi
lietus į Keistuolių teatro spektaklį. 

Šį kartą mokytojos Linos auklėti
nė Janina dalyvavo fotografijų kon
kurse. Štai ką rašo Lina: „Aš su savo 
buvusia mokinuke laimėjome kon
kursą 'Čia mano Lietuva'. Nusiun
tėme rugiagėlės nuotrauką. Ji ir lai
mėjo. Nuotrauka bus patalpinta net 
fotoalbume". 

Ketvirtadienį buvome Vilniuje, 
Seime. Mano mokinukė gavo laurea
to diplomą ir žaislų. Dar neišleista 
knyga „Čia mano Lietuva", bet sakė, 
kad artimiausiu metu ji pasirodys. 
Labai gražiai mūsų nuotrauka atro
do didžiuliame plazminiame ekrane. 
Dar nuvažiavome į „Europą", „Ak
ropolį". Janinai ši kelionė buvo jau 
trečia, bet vis tiek labai jau buvo 

susikausčiusi ir išsigandusi. Eina 
visur įsikibusi man į ranką, beveik 
nepratarė nė vieno žodžio. Kiek klau
siau, tiek vis nenorėjo valgyti. Bet 
šiaip taip pavalgydinau, tai vėl 
vargšelė nežinojo, ką pasiimti val
gyti. Turbūt tai bus ir visos jos gyven
imo kelionės į Vilnių; tol, kol ji bus 
mokykloje." 

Šiais metais Lina su vaikais vėl 
dalyvaus Taupyklių konkurse: „Vėl 
bandysime dalyvauti taupyklių kon
kurse. Šįkart taupykles padarė Lai
mutis ir Asta. Laimonas - saulėgrąžą, 
o Asta - kaktusą. Vaikai nori daly
vauti, o ir sekasi jiems, bet va sun
kiau su apdovanojimų atsiėmimu, vis 
neturim lėšų nuvažiuoti jų atsiimti." 

Džiaugiamės už Janiną, Laimoną 
ir Astą. Linkime jiems sveikatos ir 
dar daug gražių darbelių, daug 
apdovanojimų! O mokytojai Linai 
linkime daug sveikatos ir kantrybės 
toliau degant tą gėrio, grožio ir atsi
davimo ugnelę! 

Jeigu atsirastų norinčių pagel
bėti šiems vaikučiams - rašymo, pie
šimo priemonėmis, įvairiomis meno 
kūrimo medžiagomis ar pinigine 
dovana - prašome skambinti man tel. 
708-205-8742 ir mes papasakosime, 
kaip jūs tai galite padaryti. 

Janina Brinkvte pr ie savo konkursinės fotografijos 

Raminta (kairėje) jau yra laimėjusi Taupyklių konkurse, o Laimutis ir Asta 
ruošiasi Šiame konkurse dalyvauti pirma karta. 

Linos Mieiinskaites -uc4--}ukos 
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Dr. Algirdas Grigonis (dešinėje) ir Tarptautinės - praktinės konferencijos 
„Normalizacija ir integracija: iš kur ateini ir kur eini" A.P.P.L.E. lektoriai. 

A t A dr. Algirdas Grigonis 
ir A.P.P.L.E. 

Neseniai suėjo dveji metai, kai 
A.EEL.E (Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui) bendrija ir Lietu
vos specialieji pedagogai neteko Kau
no apskrities specialiųjų pedagogų ir 
tėvų draugijos įkūrėjo ir pirmininko 
dr. Algirdo Grigonio. 

Lietuvai atstačius Nepriklauso
mybę, dr. Grigonis daugiau kaip de
šimtį metų vadovavo specialaus ug
dymo kvalifikacinei komisijai prie Pe
dagogų profesinės raidos centro (Vil
niuje) ir nuo pat pirmųjų kursų Lie
tuvoje buvo nuoširdus A.PPL.E. tal
kininkas ir bičiulis. Labai didele jo 
darbu dalimi tapo A.PPL.E. bendrija. 

Rankose laikau 2000 m. liepos 
10-11 d. Kaune jo iniciatyva sureda
guotos Tarptautinės - praktikinės 
konferencijos „Normalizacija ir inte
gracija: iš kur ateini ir kur eini" (dau
giau nei 300 puslapių) medžiagos lei
dinį, skirtą A.PPL.E. veiklos dešimt
mečiui Lietuvoje pažymėti. 

Dr. A. Grigonio antrąsias mirties 
metines minint, tepasilieka visiems 
A.PPL.E. bendradarbiams, bičiu
liams ir rėmėjams kaip atsisveikini
mo žodis ir palikimas, ištraukai iš jo 
parašyto leidiniui Įvado: 

„Retrospektyviai nagrinėdamas 
A.PPL.E. bendrijos veiklą, manau, 
kad suvokiau svarbiausius jos sėkmės 
veiksnius. Pagrindinė mano tezė bū
tų tokia: tai inteligentų bendruome
nė, bet ne technokratų unija. Todėl, 
įgyvendinant humanistinius ir demo
kratinius mokyklos principus, stipri
nant mokytojų pasitikėjimą savo jė
gomis, vidinėmis galiomis ugdant pa
garbą vaikui, kaip neprilygstamai, 
neįkainojamai vertybei, ji pajėgi daug 
kuo Lietuvos mokytojui padėti. A.P
PL.E. - brandžios, autentiškos, dina
miškos asmenybės, turinčios aiškų 
gyvenimo tikslą, savimonę, savigar
bą, žmogiškąjį orumą, gebėjimą savo 
vaidmeniui, paskirčiai pasaulyje su
prasti. Kitas bendrijos lektorių sėk
mės veiksnys, kaip supratau, - gebėji
mas bendrauti su pedagogais, ku
riant prasmingą tarpusavio sąvoką. 
A.PPL.E. bendrijos nariai taip pat 
dėmesingi Lietuvos mokytojų porei
kiams ir jausmams. Atvykę dėstyto
jai gerbė mūsų mokytojus ir jų spren
dimus. Dėstytojai vadovavosi prin
cipu: I'm OK - You're OK. Paskaito
se visuomet dalijosi savo sukaupto
mis vertybėmis ir požiūrių sistema, 

kad mokytojai galėtų suprasti, kodėl 
mokytojas vienaip ar kitaip kalba, el
giasi. Jie skatino mokytojus, kad iš
drįstų leistis ieškojimų keliu ir išban
dytų tai, kas nauja. Bet to daryti ne
vertė. Dėstytojų savybės stiprina se
minarų poveikį, jos padėjo susifor
muoti ne tik gražiems, šiltiems santy
kiams, bet ir nuoširdžiai, kupinai pa
sitikėjimo aplinkai susidaryti. Ir šio
je aplinkumoje mes pajutome didelę 
asmeninę atsakomybę.. . 

Prisimenu pirmąją A.PPL.E. -
91-jų bendrijos vasarą. Tada bendri
jos dėstytojai - Jū r a t ė Krokytė, Ri
mantas Petrauskas, Laura Mačiui-
kaitė, iliustruodami konkrečiu nega
lios nagrinėjimu, mokė mūsų pedago
gus, kad nėra nemokytinų vaikų. 
Laipsniškai keitėsi ir mūsų ugdymo 
filosofija. Į kiekvieną vaiką, nepai
sant negalios laipsnio, ėmėme žiūrėti 
kaip i unikalią vertybę. Iš tikrųjų, 
nieko nesugebančių vaikų nėra, nes 
kiekvieno iš jų negalios jūroje esama 
ir gabumų salelių. Tai ugdymo insti
tucija paverčia juos bejėgiais. Bėgant 
metams Įsitikinome, kad tikslingai 
ugdomi net didelę negalią turintys 
vaikai gali daug ko išmokti, Įgauti jė
gų gyventi atviroje bendruomenėje. 
Šiandien mūsų pedagogai, paskatinti 
ir pamokyti Ramunės Rimienės, My-
ros Goodwin, Kari Janovvitz, Jacąue-
line Rickman, Ritonės Rudaitienės ir 
kt. moko šios negalios vaikus jų am
žių atitinkančių pažintinių, komuni
kacinių, socialinių įgūdžių. O juk šiai 
asmenų grupei tokie Įgūdžiai, sie
kiant pilietinių ir moralinių teisių, 
būtini ir svarbūs. J ie leidžia naudotis 
konstruktyviais ir lygiateisiais ben
dravimo būdais. Rezultatai akivaiz
dūs: Vilijampolės vaikų pensionatas 
išleido šių vaikų piešinių albumą, dai
nų kasetes, kurios stebina mūsų ben
druomenę. Kitos įstaigos garsėja žy
miais sportiniais pasiekimais: tarp
tautinėse olimpiadose ir varžybose, 
nė vieno žmogaus namus puošia gra
žūs rankdarbiai. Dėstytojų kruopš
taus ir didelio darbo dėka stebimi 
ryškūs poslinkiai mokytojų veikloje. 
Mes jau nebegirdime tokių terminų 
kaip silpnaprotis, debilas, imbecilas, 
idiotas, žlibas, glušas, kurčiolas ir kt. 
Juk iki 1991 m. pirmosios A.PPL.E. 
vasaros mūsų medicininės pedagogi
nės komisijos, ištyrusios vaiką ir nu
stačiusios, jog jis tur i vidutinę, žymią 

A t A 
VLADAI PARGAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui ALFONSUI, dukterims su šeimomis ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Stasė ir Algirdas Didžiuliai 

A t A 
VLADEI PARGAUSKIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą vyrui ALFONSUI, duk
roms DANAI ir VIDAI, seserims DANUTEI, ONUTEI 
ir broliui LIUDUI su šeimomis. 

Alė ir Antanas Razmai 

A f A 
ZUZANAI PUPIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą dukroms ALDONAI 
BRIZGIENEI, MARIJAI AMBROZAITIENEI su 
šeimomis, sūnums ANTANUI ir JUOZUI su šeimomis 
bei kitiems giminėms. 

Alė ir Antanas Razmai 

Prenumeruokime ir skaitykime 

„DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ' atminkime savo testamente. 

ar labai žymią proto negalią, i aktą 
rašė: „Nemokytinas". O tokių vaikų 
būdavo nemažai: 10-20 proc. visų 
protiškai atsilikusių (dabar - „sutri
kusios protinės raidos'" - R.R.) vaikų. 
Tai supriešino tėvus su mokytojais. 

A.PPL.E. dėstytojų dėka Kauno 
apskrities specialiųjų pedagogų ir tė
vų draugijoje yra turtinga biblioteka. 
•Joje sukauptos naujausios knygos iš 
specialiosios pedagogikos ir žmogaus 
raidos psichologijos. Pirmoji biblio
tekos mecenatė - Jūratė Krokytė. 
Jos dovanotos knygos, žurnalai ir 
vaizdajuostės davė pradžią bibliote
kai kurtis. 

Daug pačių naujausių monografi
jų dovanojo prof. Kari Janowitz. Jis 
mums prenumeruoja 4 leidinius: 
„Today", ,,Exceptional Children", 
„Teaching Exceptional Children", 
„Education and Training in Mental 
Retardation and Developmental Di-
sabilities". Ritonė Rudaitienė siste
mingai mums siunčia knygas ir 
straipsnius negalios vaikų ugdymo 
klausimais. Prof. Jacąueline Rick
man mums atvežė monografijų apie 
regos sutrikimus ir raidos psichologi
ją. Beveik kiekvienas lektorius palie

ka vaizdajuosčių apie vaikų, turinčių 
Įvairias negalias, ugdymo praktiką. 
Ne visi pedagogai yra Įvaldę anglų 
kalbą. Verčiant literatūrą, daug tal
kina Vytauto Didžiojo universiteto 
psichologijos specialybės studentai. 
Rašydami kursinius ir bakalaurinius 
darbus, ruošdamiesi egzaminams, jie 
dirba mūsų bibliotekoje. Jų didelio 
triūso dėka turime daug vertimų apie 
Įvairius vystymosi sutrikimus... 

Visų šios konferencijos dalyvių 
vardu noriu kreiptis į A.PPL.E. ben
drijos vadovus ir lektorius: Jūs esate 
puikūs, taiklūs ir išradingi šauliai. 
Savo tvirtose rankose J ū s laikote 
Įtempę lankus. Jūs skraidinate s t rė
les tarsi gyvus paukščius. Jos skrieja 
aukštai ir toli, nušviesdamos kelią 
specialiesiems pedagogams. Ir belie
ka mums padėkoti vadovams: tiek 
lektoriams - profesoriams, dėstyto
jams, mokytojams - visiems rėmė
jams iš JAV už tas skriejančias strė
les, kurias mūsų padangėje savo di
džiulės patirties lanku skraidina 
Jūsų protai ir rankos." 

Paruošė 
Ritonė Rudaitienė 
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ČIKAGOJ* IR AJ>YUNK*S* 

• Š v . Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai visus kviečia, dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kongre
gacijos įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta Palaimintąja. Šv. Mi
šios bus šeštadienį, lapkričio 3 d., 9:30 
vai. r. seselių motiniškajame name, 
2601W. Marąuette Rd., Chicago. Mišias 
aukos William Vollmer, St. Francis of 
Assissi Parish (Orland Park) bažnyčios 
kunigas. Kviečiame dalyvauti. 

• M a l o n i a i kv ieč iame J u s i Lie
tuvių fondo pokylį ir teatro „Žaltvyk
slė" bei lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" spektaklį-koncertą „Jubi
liejus", šeštadienį, 2007 m. lapkričio 
3 d., Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th st., Lemont, IL. Teatro sambū
ris „Žaltvykslė" ir lietuvių meno an
samblis „Dainava" pasveikins Fondą 
su originalia jungtine programa, ku
rioje matysite inscenizaciją pagal A. 
Čechovo kūrinį „Jubiliejus" ir an
samblio „Dainava" koncertą. 5 vai. 
p.p. - kokteiliai; 6 vai. v. - spektaklis-
koncertas „Jubiliejus" Jaunimo rū
mų salėje. 7:30 vai. v. - vakarienė ir 
šokiai PLC pokylių salėje. Šokiams 
gros brolių Švabų orkestras. Bilietai į 
pokylį ir koncertą - 60 dol., studen
tams - 30 dol. Norintiems dalyvauti 
tik meninėje dalyje - 10 dol. Pagei
dautina vakarinė apranga. Pasiteira
vimui: tel. 630-257-1616 arba: 

zinios@lithfund.org 

• A m e r i k o s lietuvių dai l ininkių 
(LAWAA Inc.) pasitarimas ir pašne
kesys su dailininke Liucija Kryževi
čiene, parodos „Nuotaikų vyksmas" 
autore, įvyks lapkričio 4 d. 12:30 vai. 
p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lietu
vių dailės muziejuje. Kviečiame visas 
nares dalyvauti. 

• L a p k r i č i o 8 d. 1 vai. p . p. „Sek
lyčioje" vyks Sakių klubo narių 
susirinkimas. 

• G e n e r o l o T. Daukanto šaulių 
kuopa kviečia į rudeninį pasilinks
minimą! Pasidžiaugti draugų būryje, 
pasivaišinti garuojančia šilta vaka
riene, pasišokti skambant E. Jurkai-
čio saksofono muzikai, kas gali būti 
maloniau šeštadienio vakarą?! Pasi
linksminimas įvyks lapkričio 10 d. 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. Dau
giau informacijos tel. 773-523-7205. 

• L a p k r i č i o 11 d., sekmadienį , 
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. 

•Lapkr ič io 17 dieną, šeštadienį 

7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo „XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. „Laivyno 
paradas" atkuria Klaipėdos krašto is
toriją tarpukario metais, kuri aiški ir 
skaidri atrodo nebent mokykliniuose 
vadovėliuose. Reta kino kronika ir 
vaidybinėmis scenomis atskleidžia
mas sudėtingas vyksmas: vadinama
sis sukilimas 1923 m. ir autonomijos 
statuso suteikimas, paskui Vokietijos 
pradėtas įnirtingas krašto vokietini
mas, sensacija tapęs nacių teismas 
Kaune 1935 m., Vokietijos ultimatu
mas ir krašto praradimas 1939 m. 
Pirmą kartą rodomas visiškai slaptai 
1938 m. nacių parengtas Klaipėdos 
krašto užėmimo planas, kodiniu pa
vadinimu „Laivyno paradas" („Flot-
ten-parade" - vok.). Dokumentą JAV 
archyvuose atsitiktinai radęs isto
rikas jį tyrinėjo ištisą mėnesį, kol iš
šifravo Reicho valdininkų naudotą 
pusiau karišką žargoną, vadinamąjį 
„Nazzi Deutch" ir karinės žvalgybos 
kodus. 

• L a p k r i č i o 25 d., s e k m a d i e 
nį, Čikagos ramovėnai, talKinant bi-
rutietiems ir šauliams Šaulių namuo
se rengia 89-ųjų kariuomenės atkū
rimo metinių sukakties paminėjimą. 
Iškilmingos pamaldos - 10:30 vai. r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Sv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys kun. An
tanas Gražulis, SJ, giedos Margarita 
ir Vaclovas Momkai, vargonuos Ma
nigirdas Motekaitis. Po pamaldų - apei
gos prie Laisvės kovų paminklo. Pa
gerbsime kovotojus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas 
- LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Meninę prog
ramą atliks Algimantas Barniškis. Kvie
čiame organizacijas atvykti su vėliavo
mis, o visuomenę gausiai dalyvauti. 
Po minėjimo - užkandžiai ir kavutė. 

•Lietuvių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę. Progra
mos vedėja Audrė Budrytė. 

•Fi late l i s tų draugija „Lietuva" 
kviečia visuotinį narių susirinkimą lap
kričio 11 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Bal
zeko lietuvių kultūros muziejus Gintaro 
salėje (2-as aukštas), 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago. Kviečiame susirinkime 
dalyvauti draugijos narius ir svečius, 
kurie domisi Lietuvos filatelija. Naujieji 
ateiviai iš Lietuvos maloniai kviečiami 
atvykti į susirinkimą. Susipažinsite su 
lietuvių filatelistų draugijos veikla, pa
matyti dabartinės ir prieškarinės Lie
tuvos pašto ženklus bei atsinešti ir pa
rodyti savo pašto ženklų ar monetų rin
kinį. Po susirinkimo - kavutė, užkan
džiai, pabendravimas. Bus galima pre
kiauti ir pasikeisti pašto ženklais. 

Žurnalistas Vladas Butėnas mirė 
1993 m. lapkričio 7 d. Už jį melsimės 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 10:30 vai. ry
to, Tėvų Jėzuitų koplyčioje (Claremont 
ir 56 gatvių kampas Čikagoje). 

Lapkričio 25 d., sekmadieni, 
11 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte 
sv. Mišių metu bus prisimintas 
a.a. dr. LEONAS KRIAUČELlGNAS 

Lietuvos boksininkų viešnagė LR 
generaliniame konsulate Čikagoje 

MOOBPOCĮ^ĮHBHĮĮnSĮĮĮĮĮĮĮ^Jgjgįy 

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius su Lietuvos 
boksininkų delegacija. Antras iš kairės: Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto viceprezidentas Vytas Nėnius. Tado Kubiliaus nuotr. 

Š. m. spalio 29 d. Lietuvos Res
publikos generaliniame konsulate Či
kagoje lankėsi pasaulio mėgėjų bokso 
čempionate besivaržantys Lietuvos 
sportininkai, jų treneriai bei kiti Lie
tuvos delegacijos, vadovaujamos Lie
tuvos bokso federacijos teisėjų kolegi
jos pirmininko Anatolijaus Kriukovo, 
nariai. Svečių tarpe buvo ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto vicepre
zidentas Vytas Nėnius. 

Generaliniame konsulate apsi
lankiusius svečius priėmęs Lietuvos 
generalinis konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius pasveikino pasau
lio čempionate Lietuvai atstovaujan
čius boksininkus bei Lietuvos dele
gacijos narius ir palinkėjo sportinin
kams sėkmės lemiamose kovose dėl 
kelialapių į kitais metais vyksiančias 
Pekino Olimpines žaidynes bei kovo
jant dėl čempionato medalių. Gene

ralinis konsulas svečiams trumpai 
papasakojo Lietuvos konsulato Čika
goje, įkurto dar 1924 metais, istoriją 
bei supažindino su šiandienine gene
ralinio konsulato veikla. 

Lietuvos boksininkai bei kiti de
legacijos nariai, savo ruožtu, pasidali
no mintimis apie čempionato eigą, 
lietuvių sportininkų pasiekimus bei 
pasidžiaugė Čikagoje gyvenančių 
lietuvių aktyviu palaikymu varžybų 
metu. 

S. m. spalio 23 d. - lapkričio 3 d. 
Čikagoje vystančiame 2007-ųjų metų 
Pasaulio mėgėjų bokso čempionate 
dalyvauja septyni Lietuvos sporti
ninkai. Į varžybas iš viso atvyko dau
giau kaip 600 boksininkų iš 118 pa
saulio šalių. 

Lietuvos Respubl ikos 
general in io konsulato 
Čikagoje informacija 

Ada E. Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, paaukojo mūsų dien
raščiui 50 dol. auką. Esame labai dėkingi už Jūsų paramą. 

I 

Joana Drukteinis iš Omaha, NE užsiprenumeravo „Draugą" dar me
tams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką. Nuo
širdžiai ačiū. 

Eugenia ir Casimir Kraucunas, gyvenantys Lemont, IL, kartu su 
metine „Draugo" prenumerata atsiuntė mūsų dienraščiui ir 50 dol. auką. 
Esame dėkingi, kad remiate mus. 

Irena Kudirka iš Mason City, IL užsiprenumeravo „Draugą" ir kartu 
prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Ačiū už paramą. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

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

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aoi.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 

Kristina Kazemek iš Chicago, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir kartu paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
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. 

Plastinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

8 7 7 - 4 9 6 - 3 5 2 7 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:zinios@lithfund.org
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aoi.com

