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Prezidentas Antakalnyje 
pagerbė mirusiųjų atminima 

Prezidentas V Adamkus ir kariuomenės vadas V Tutkus aplankė monsinjoro K. 
V a s i l i a u s k o kapą. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) — 
Visų šventųjų dieną prezidentas Val
das Adamkus pagerbė iškilių Lietu
vos žmonių ir laisvės kovotojų atmi
nimą. 

Šalies vadovas lankėsi Antakal
nio kapinėse ir padėjo gėlių vainiką 
prie Laisvės gynėjų memorialo, ku
riame yra palaidotos Sausio 13-osios 
ir Medininkų tragedijos aukos. 

Kartu su prezidentu Antakalnio 
kapinėse lankėsi ir kariuomenės 
vadas Valdas Tutkus. 

Prezidentas taip pat aplankė 
monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 
bei sociologo ir istoriko Vytauto Ka
volio kapus. 

Lietuvoje lapkričio 1-oji minima 
kaip Visų šventųjų diena. Senovėje 
tikėta, kad mėgstamiausias vėlių 
lankymosi metas — gūdus ruduo. 

Prisiminti tragiškai žuvusieji Lietuvos keliuose 
Šilalės r., spalio 31 d. (ELTA) — 

Vainikai, gėlių puokštės ir degančios 
žvakės trečiadienį papuošė aukurą, 
pastatytą aukščiausioje automagis
tralės Vilnius—Klaipėda vietoje žu
vusiems Lietuvos keliuose atminti. 
Ceremonijoje dalyvavo Seimo, Susi
siekimo ministerijos, Vyriausybės, vi
suomeninių organizacijų atstovai. 

Pasak susisiekimo viceministro 
Česlovo Sikšnelio, šis aukuras prime
na mums apie tragedijas keliuose. 
„Šia kuklia akcija primename vi
siems, kad dėl nedrausmingų vairuo
tojų kaltės šalies keliuose nemažėja 
tragiškų įvykių. Už skubėjimą, įgū

džių ir vairavimo kultūros stoką, o 
dažnai ir vairavimą būnant neblai
viems mokama pernelyg didelė kaina 

v v 

— žmogaus gyvybė", — sakė C. Sikš-
nelis. 

Specialistų teigimu, saugaus 
eismo požiūriu Lietuva yra didelės ri
zikos šalis, nukenčia ne tik šeimos, 
bet ir visuomenė. Per metus eismo 
įvykių padariniai valstybei kainuoja 
1,5 milijardo litų. Išėjo iš gyvenimo ir 
tapo invalidais žmonės, galėję atnešt i 
daug naudos savo artimiesiems ir vi
suomenei. 

Pasak susisiekimo viceministro, 
jau tapo tradicija Mirusiųjų pagerbi-
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•Sporto apžvalga. Futbolas. 
Boksas. Informacija (p. 2, 8) 
•Nacionalinio orumo 
atsisakius... (p. 3) 
•Dirbame ne sau (p. 4) 
•Didžiausias lietuvių susi
būrimas Toronto per pasku
tiniuosius 10 metų (p. 5) 
•Kaip kalbame (p. 8) 
•Indija prieš 20 metų (24) 
(p. 9) 
•Apie gyvus ir negyvus 
mūsų tautiečius (p. 10) 
•Cicero lietuvių padangėje 
(p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Eurolygos varžybose 
„Žalgirio" pergalė 

Kaunas, spalio 31 d. (ELTA) — 
Pirmąją pergalę vyrų krepšinio klu
bų Eurolygos varžybų A grupėje iš
kovojo Lietuvos čempionas Kauno 
,,Žalgiris", antrosiose rungtynėse 
trečiadienį namuose 82:72 (16:31, 
19:11, 21:8, 26:22) nugalėjęs Sopoto 
„Prokom Trefl" krepšininkus. 

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Jo
nas Mačiulis, 15 — Marko Popovič, 
13 — DeJuan Collins, 12 — Paulius 
Jankūnas. 

Sopoto komandai po 20 taškų 
pelnė Milan Gurovič ir Travis Best, 
14 — Donatas Slanina, kuris žaidė 
28 min. Tomas Masiulis per 17 min. 
taškų nepelnė, tačiau atkovojo 4 ka
muolius. 

Rungtynių pradžioje svečiai iš
siveržė į priekį 7:0. Po to žalgiriečiai 
sumažino skirtumą iki minimumo — 
6:7. Tačiau vėliau Sopoto komanda 
laimėjo atkarpą 14:4 ir a t i t r ū k o 
21:10. 

• • pirmoji 

mo dienos išvakarėse aukščiausioje 
automagistralės Vilnius—Klaipėda 
vietoje (Šilalės r.) prie aukuro tragiš
kai žuvusiems keliuose padėti gėlių ir 
uždegti žvakutes. ,,Taip norime ne 
tik pagerbti žuvusiuosius, bet ir pri
minti visiems keliaujantiems auto
mobiliais, kad nemažėja tragiškų įvy
kių Lietuvos keliuose. Tai — ir ragi
nimas būti atidesniems kelyje", — sa
kė C. Sikšnelis. 

Tegu šis simbolinis aukuras 
įprasmina ir mūsų pastangas bei viltį 
sumažinti netekčių skaičių, paskati
na kiekvieną eismo dalyvį pamąstyti 
apie elgesio kultūrą kelyje. 

E. Žukauskas stengiasi sustabdyti R. 
Valko viskij. EPA/ELTA nuotr. 

Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai 
pataikė visus šešis baudos metimus, 
o svečiai nebepelnė nė taško. Susi
tikimas baigėsi P Jankūno dvitaškiu, 
aidint finalinei sirenai. 

Kitas rungtynes žalgiriečiai žais 
lapkričio 7 d. su Sienos „Montepas-
chi" (Italija) . 
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Šeštadienį — priedas Kultūra. 

Lietuva eurą 
jsives 2011 
metais 

Londonas, lapkričio 1 d. („Reu-
ters"/ELTA) — Didžiosios Britanijos 
naujienų agentūros „Reuters" ap
klausti 33 ekspertai mano, kad dau
guma Rytų Europos šalių bendrą Eu
ropos valiutą — eurą — įsives tikrai 
negreitai. 

Ekspertų teigimu, Slovakija — 
vienintelė šalis, kuri eurą gali įsi vesti 
2009-aisiais. Tuo tarpu Lietuva ir Es
tija euro zonos narėmis gali tikėtis 
tapti tik 2011 metais. Ekonomistų 
nuomone, dėl lėto artėjimo prie euro 
zonos kaltintina didelė infliacija. 

Ateinančių metų sausio 1 d. euro 
zonos narėmis taps Malta ir Kipras. 
Tačiau šios šalys euro zonos ekono
miką padidins tik 0,2 proc. 

PERIODICALS 

z 
m 
•o 
> 
m 
30 

o 
z 
o 
H 
o 
m 
< 

O 

I 
a. 
S 
o 

S S OI 3" 
H 2 Z > O 

gSSoS 
^ o -n oo a 

o 
v, 
O 
oi 

oo 

iii 
cn 

* 
K 

... 

-: 
X 
-z 

..» 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 2 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 
BOKSAS 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šidatitis 

Graži „Lituanicos" futbolininku 
pergalė 

Praėjusį sekmadienį (spalio 21 
d.) sužaistose priešpaskutinėse „Met
ropolitan" lygos I divizijos rudens 
rato pirmenybių rungtynėse „Litua
nicos" vyrų ekipa šventė gražią per
galę. J i Cicero įvykusiame susitikime 
nugalėjo lentelės viršūnėje buvusią 
„Zrinski" vienuolikę 2:0. Tokiu būdu 
lietuviai sugriebę tris taškus, pakilo į 
antrąją vietą. 

Nepaisant, kad „Zrinski" klubo 
futbolininkai prieš savaitę buvo įvei
kę „Lightning" komandą rekordiniu 
rezultatu (2:0) ir stovėjo pačioje len
telės viršūnėje, „Lituanicos" vyrai jos 
nepabūgo. Jau trečioje žaidimo mi
nutėje Audriaus Zenkevičiaus praėji
mas dešine aikštės puse ir gražus 
šūvis į varžovų vartus suteikė progą 
mūsiškiams vesti 1:0. 

Tolimesnė žaidimo eiga lietu
viams nebuvo labai palanki: jie darė 
nemažai klaidų, o varžovai kurį laiką 
buvo užspaude „Lituanicos" vartus. 
Tačiau 1:0 rezultatas išsilaikė iki pir
mojo kėlinio pabaigos. 

Po pertraukos mūsiškiai vėl pra
dėjo rodyti daugiau aktyvumo. Viena 
iš tokių atakų baigėsi antruoju įvar
čiu, kurį pelnė tas pats A. Zenkevi
čius: jo muštą į vartus kamuolį kliu
dė varžovų gynikas, bet jis vis tiek 
įriedėjo į varžovų vartų tinklą. 

Po šio įvarčio varžovai nejuokais 
susiėmė ir pradėjo dar stipriau ata
kuoti „Lituanicos" vartus. Tada tu
rėjo progos pasireikšti po ilgesnės 
pertraukos sugrįžęs vartininkas Ir
mantas Šatas, kuris atrėmė bent po
ra gana pavojingų varžovų smūgių. 
Kadangi varžovai žūtbūt stengėsi 
išlyginti rezultatą, mūsiškiai galėjo 
rezultatą dar labiau padidinti, tačiau 
šūviai nepasiekdavo tikslo. 

Si sekmadieni — rudens r a to 
finalas 

Lapkričio 4 d. „Lituanicos" vyrai 
keliaus į Round Lake, IL, kur žais 
paskutines rudens rato rungtynes su 
ukrainiečių „Lions" ekipa. Varžovai 
šiuo metu stovi 6-oje lentelės vieto
je. 

Pirmoje vietoje yra „Real FC" — 
15 tšk., o po jos eina „Lituanica" su 
13. Trečioje — „Zrinski" — 12; tiek 
pat taškų turi ir „Kickers" (tik blo
gesnį įvarčių santykį). Toliau koman
dos rikiuojasi taip: 5. „Belgrade" — 
11, 6. „Lions" — 11, 7. „Highlan-
ders" — 6, 8. „International" — 6, 9. 
„Lightning" — 0. 

„Lituanicos" veteranų futbolo 
ekipa iškopė f antrąją vietą 

„Lituanicos" veteranų futbolo 
vienuolikė po praėjusį šeštadienį Le-
mont Bambrick Park aikštėje pelny
tos pergalės prieš „Calisia" komandą 
(mūsiškiai laimėjo 3:0) su 16 taškų 
atsistojo antroje vietoje Illinois 
„Metropolitan Alte Herren Soccer" 
lygos, vyresniu nei 32 metų žaidėjų 

grupėje. 
Tą patį šeštadienį pralaimėjimą 

patyrė rimčiausias lietuvių varžovas 
— „Schvvaben" ekipa (ją 3:1 įveikė 
„Hravat" klubo futbolininkai). Tokiu 
būdu „Schwaben", sužaidę visas 8 
rudens sezono rungtynes, šiuo metu 
stovi dar pirmoje vietoje su 17 taškų. 

„Lituanica" nuo vokiečių yra at
silikusi tik vienu tašku. Tačiau ji dar 
turi sužaisti vienas atidėtas rung
tynes su ne pačia stipriausia koman
da — lenkų „Polonia". Sis susitiki
mas įvyks šį šeštadienį Bambrick 
Park aikštėje, Lemont. 

Mūsiškiams užtektų ir lygiųjų, 
norint pralenkti vokiečius, kadangi 
lietuvių įvarčių santykis (28:9) yra 
žymiai geresnis negu „Schwaben" 
(19:10). Tačiau lietuviai yra pasiryžę 
siekti tik pergalės, kas įgalintų pra
lenkti vokiečius dviem taškais. 

Taip pat vienas atidėtas rungty
nes dar turi ir ukrainiečių „Lions" klu
bas, dabar stovintis trečioje vietoje su 
14 taškų (įvarčių santykis 28:27). 
Jeigu ukrainiečiai savo rungtynes 
laimėtų, o lietuviai sužaistų lygiomis, 
tai visos trys komandos turėtų po 
lygiai taškų, bet „Lituanica" būtų 
pirmoji pagal geresnį Įvarčių santykį. 

Ketvirtoje vietoje, sužaisdami 
visas 8 rungtynes, lentelėje eina 
„Concordia" vienuolikė su 12 taškų. 
Paskutinėje — XI vietoje stovi „Light
ning" ekipa, surinkusi tik 3 taškus. 

„Lituanicos" veteranai 2006— 
2007 metų pirmenybėse yra buvę 
savo lygos čempionais. 

„Fire" įveikė D. C. „United" 1:0 

Praėjusį ketvirtadienį Čikagos 
„Fire" profesionalų futbolo ekipa 
Toyota Park įvykusiose posezoninėse 
rungtynėse iškovojo gražią pergalę, 
įveikdama geriausią rezultatą regu
liaraus sezono metu turinčią D. C. 
„United" 1:0. 

Dabar čikagiečiai šį ketvirtadienį 
važiuos į JAV sostinę atsakomosioms 
rungtynėms prieš „United" klubo 
atstovais. Laimėtojas bus sprendžia
mas iš abiejų susitikimų bendro re
zultato. Kažin, ar čikagiečiams už
teks vieno namuose pasiekto įvarčio 
pergalei pasiekti? 

Kauno „Kaunas" — Lietuvos 
čempionai 

FBK „Kaunas" dar prieš Lietu
vos A lygos pirmenybių pabaigą užsi
tikrino čempionų titulą. Nepaisant, 
kad kauniečiai paskutiniame pir
menybių ture nusileido Vilniaus 
„Vėtrai" 0:1, jie liko pirmenybinės 
lentelės viršūnėje. 

Marijampolės „Sūduva" taikėsi į 
sidabro medalius, tačiau marijampo
liečiai, pralaimėję prieš 8-oje vietoje 
esančius „Šiaulius" 1:2, turėjo užleis
ti antrąją vietą Panevėžio „Ekranui" 
(panevėžiečiai įveikė „Šilutę" 5:0). 
„Sūduva" buvo nustumta į trečiąją 
vietą, tačiau dar ji turi sužaisti viene
rias atidėtas rungtynes ir gali pra
lenkti „Ekraną". 

Pasaulio bokso 
čempionatas 

Čikagoje artėja 
prie pabaigos 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Spalio 23 d. prasidėjusios Pasau
lio bokso pirmenybės, kurios yra 
kartu ir atrankinės varžybos į Pekine 
2008 m. įvykstančią olimpiadą, jau 
artėja prie pabaigos. 

Beveik 700 boksininkų iš 119 
valstybių čia išmėgino savo jėgas: 
tarp jų buvo ir septyni Lietuvos 
bokso atstovai. Gaila, kad mūsiš
kiams Čikaga buvo ne itin svetinga 
laimėjimų atžvilgiu. Apie pusė lietu
vių iškrito iš tolimesnių varžybų jau 
po pirmųjų rungtynių. 

Tokiais nelaimingaisiais buvo 
Marius Narkevičius, Donatas Bon-
dorovas ir Romanas Skėrio. Dar du: 
Egidijus Kavaliauskas ir Vitalijus Su
bačius buvo nukeliavę viena pakopa 
aukščiau — patekę į antrąjį ratą, čia 
jie turėjo pripažinti varžovų pra
našumą. 

Antrosios savaitės varžybose — 
du Lietuvos boksininkai 

Į antrosios savaitės varžybas pa
teko tik du Lietuvos atstovai, savo 
kovas pradėję nuo šešioliktfmalio. 
Čia šeštadienį 91 + kg sunkiasvoris 
Jaroslavas Jakšto laimėjo prieš vo
kietį Stefan Kolber ir tęsė dar kovas 
dėl apdovanojimų bei olimpinio kelia
lapio. Beje, šis boksininkas buvo vie
nas iš didžiausių vilčių tai pasiekti. 

Jis trečiadienio vakare surėmė 
pirštines su Baltarusijos atstovu M. 
Abdusalsamov aštuntfinalio kovoje. 

Taip pat trečiadienio vakaras 
suvedė ir kitą lietuvį Daugirdą Se-
miotą (svorio kaktegorija iki 81 kg) 
su armėnu Tsolak Ananinkian. Lie
tuvis sekmadienį šešioliktfinalyje bu
vo įveikęs Haiti atstovą Elie Augus-
tan 19:3, o armėnas „sutvarkė" Tur
kijos boksininką Bahram Muzaffer 
23:13. 

Varžybos vyksta University of 
Illinois at Chicago sporto salėje (Pa-
vilion, 525 So. Racine Ave.). Bilietai 
nebrangūs — nuo 10 iki 25 dol. Lie
tuviai sirgaliai kviečiami apsilankyti 
ir palaikyti savuosius. 

Lietuvių žiūrovų skaičius, artė
jant pirmenybių pabaigai, vis didėja. 
Ypatingai daug jų buvo trečiadienio 
vakare. Jie palaikė Lietuvos atstovus 
kaip galėdami. Tarp žiūrovų buvo ir 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Arvy
das Daunora vičius. 

Iš viso į šias pirmenybes iš Lie
tuvos yra atvykę 20 žmonių: be boksi
ninkų yra du treneriai, gydytojas, 
bokso federacijos atstovai ir dides
nieji mecenatai. Taip pat yra atvažia
vęs ir Lietuvos Tautinio Olimpinio ko
miteto viceprezidentas Vytas Nėnius 
(jis grįžta atgal lapkričio 1 d.). Visi 
kiti Lietuvon pajudės lapkričio 4 d. 

Vieni — nenori grįžti namo, 
kiti — apsivogė 

Iš gana didelio šių pirmenybių 
boksininkų būrio būta įvairiausių 
atsitikimų. Į skandalus įsivėlė Ugan
dos, Armėnijos ir Rumunijos atsto
vai. Pradžioje pranešta, kad į vieš
butį negrįžo du Ugandos boksinin
kai, kurie kažkur dingo niekam ne-
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W O R L D BOXING 
CHAMPIONSHIPS 
AN OLYMPiC 0UAL1FY1NG EVENT 
SttOBER 23 NUVtMBEK 3 IIIC PAVIU0N 

pranešę. Atrodo, jog jie apsisprendė 
pasilikti JAV 

Taip pat „prapuolė" ir Armėnijos 
boksininkas, kuris nieko nepranešė 
apie savo tolimesnius planus Armė
nijos delegacijos vadovui. 

Kiek kitaip pagarsėjo trys Rumu
nijos boksininkai, kurie buvo pagauti 
vagiant Čikagos krautuvėje, mėgino 
išnešti sportinių prekių. Jie, o taip 
pat ir Rumunijos delegacijos vadovas, 
buvo diskvalifikuoti iki gyvos galvos. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as we!l as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumerata, nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

|AV 
Metams SI 50.00 • 1/2 metu $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 metu, $300.00 
| 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 » l /2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
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 300, Šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį 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 

skelbim4i@drau9as.org 
administracija@draugas.org 

» S ! t 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbim4i@drau9as.org
mailto:administracija@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 2 d., penktadienis 3 

Nerimą keliantys 
iššūkiai laukia atsako 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Paskutini spalio šeštadienį Kauno savivaldybės salėje vyko konfe
rencija „Lietuvos mokykla dabarties iššūkių akivaizdoje". Forumą 
organizavo Demokratinės politikos institutas kartu su Tėvynės 

Sąjunga. Europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis įžanginiame 
pranešime minėjo, kad nūdienos mokykloje mokytojo ir šeimos vaidmuo 
susilpnėjęs, kad didelę įtaką moksleiviams daro bendramoksliai draugai, 
televizija. Lietuvą sukrėtė žiniasklaidos pranešimai apie moksleivių pa
auglių žiaurumo proveržius, kai mergaitės nukankina savo draugę už kaž
kokį nepatikusį joms pasakymą, o berniukai apipila degalais savo bendra
mokslį ir padega. „Mes nuėjome labai toli (...) neugdydami žmoguje žmo
gaus," - kalbėjo prof. Landsbergis. Sis teiginys kelia nerimą. Žiniasklai-
doje tolydžio daugėja rimtą susirūpinimą reiškiančių balsų dėl nevaržo
mos smurto, žiaurumo, sekso propagandos žiniasklaidoje, ypač televizijo
je. Visa tai skatina jaunimo nusikalstamumą. 

Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius savo pranešime 
„Kodėl švietimo reforma neatneša lauktų rezultatų?" kritiškai vertino 
„chaotiškai vykdomą švietimo reformą ir apgailestavo, kad ji netapo pri
oritetine vidaus politikos sritimi. Reforma pradėta, supainiota ir neuž
baigta." Pranešėjo nuomone, mokyklos demokratizavimo pasekmė — pa
šlijusi drausmė. Mokytojai nesiryžta tarti griežtesnį žodį auklėtiniams. 
Moksleivio teisių gynimas nėra deramai susietas su moksleivio atsa
komybe ir pareigomis. Pranešėjas teigė, kad pribrendo reikalas pradėti 
rūpintis paties mokytojo asmens apsauga ir jo teisių gynimu mokykloje. 

Pasekmės liūdnos — smuko mokytojo autoritetas visuomenėje, skau
džiai jaučiamas tolydžio didėjantis mokytojų stygius, mokytojo specialybė 
tapo nepopuliari, pedagogų atlyginimai aiškiai nepakankami. Tokia 
padėtis atspindi dabartinės valdžios požiūrį į švietimą. Anot Jurkevi
čiaus, liko iki galo neišspręstas vidurinės mokyklos ir gimnazijos santykis, 
bet švietimo struktūra jau suskaidyta. Nepaaiškinama keistenybe direk
torius pavadino tikrovę atspindintį statistinį faktą, kada apie 30 proc. 
moksleivių „griūva per egzaminą, neišlaikydami minimumo". Prasta 
vadovėlių kokybė kelia pasipiktinimą, bet leidyklos užsakymų gausa pa
tenkintos. Jurkevičiaus nuomone, stinga drąsos ir orumo pedagogikoje, 
„mat netapome kūrėjais, o tik įgyvendintojais". 

Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ kal
bėjo itin aktualia tema: „Vertybinių nuostatų ugdymas mokykloje". Jis 
paminėjo, kad vokiečių filosofas F. Nietsche yra pastebėjęs, jog moralinės 
vertybės yra sąlygiškos, priklausančios nuo vertintojo požiūrio. Filosofo 
nuomone, nėra visiems laikams galiojančių teisingų vertybių. „Tačiau 
šiuolaikinė visuomenė vis dar kalba ir tam tikru laipsniu propaguoja tam 
tikrą žmogiškųjų vertybių ar principų rinkinį, kuris yra objektyvus, 
peržengiantis kultūras, universalus, pvz.: atsakomybė, atjauta, pagarba 
ki tam žmogui, sąžiningumas. Šios esminės vertybės ir principai sudaro 
visų įstatymų ir etikos kodeksų, kuriais vadovaujasi visuomenės ir tautos, 
pagrindą". Kunigo pranešime buvo glaustai paminėtos ir Evangelijos ver
tybės, pvz., ištikimybė ir principingumas, orumas ir atjauta, tiesa ir tei
singumas, tolerancija ir taikingumas. 

Po pietų pertraukos konferencijos dalyviai dirbo penkiose diskusijų 
grupėse. Pasirinkau antrąją grupę — „Patriotinės ir moralinės vertybės: 
kokią vietą jos užima Lietuvos mokykloje?" Diskusijoje, kuriai vadovavo 
Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė, buvo gvildenama daug praktiš
kų klausimų. Apie juos tikriausiai žiniasklaidoje pasirodys diskusijos da
lyvių atsiliepimų. Aš paminėjau du klausimus. 

Kodėl niekas iš pranešėjų, išskyrus kun. Vitkų, nepateikė išsamiau 
motyvuotos pilietinių, moralinių vertybių sekos, būtent tų vertybių, ku
rias turėtų diegti nūdienos Lietuvos mokykla savo auklėtiniams? Supran
tama, sąrašas galės būti aptariamas, taisomas, papildomas, tačiau pagrin
dinės vertybės išliktų kaip pagrindas. Pasiūliau aptartą ar aptartiną ver
tybių sąrašą įtraukti į baigiamojo dokumento - Deklaracijos tekstą. Pas
tarojo dokumento pastraipoje „Vertybinė mokyklos misija" atsirado tik 
vienas aptakios formuluotės sakinys: „Patriotizmo, pilietiškumo, 
atsakomybės, kitų dorybių ugdymas turi tapti integraliu visų dalykų dė-
meniu, visos mokyklos dvasios dalimi". 

2005 m. keturios laisvės kovotojus, paspriešinimo ir okupantų repre
sijas patyrusius asmenis vienijančios visuomenininės organizacijos 
(LPKTB, LPKTS, LPKS, LLKS) parengė projektą, skirtą jaunimo pilie
tinei savimonei ugdyti. Buvo numatyta valstybinėje televizijoje transliuoti 
savaitines laidas. Parengta temų išklotinė metams apėmė Valstybės istori
ją nuo LDK laikų iki mūsų dienų. 

„Šalies, valstybės, tautos, visuomenės praeitis ir jos santykis su da
bartimi yra tas neišsenkantis aruodas, iš kurio radijas ir televizija gali ir 
privalo nuolatos semti ir patrauklia forma skleisti objektyvias žinias. Ši 
informacija yra vienintelė maitinamoji terpė, kurioje išauga pilietis ir sub
ręsta jo pilietinė savimonė," — buvo rašoma laiške LRTV Tarybos pirmi
ninkui R. Pakalniui ir LRTV generaliniam direktoriui K. Petrauskiui. 
Keletą kartų projektas buvo aptarinėjamas. Tarybos pirmininkas pasiūly

mui visada pritardavo, bet generalinis direktorius visada... atmesdavo, 
motyvuodamas tuo, kad pilietiškumą ugdančių laidų populiarumas bus 
gerokai mažesnis už „realybės šou". Toks vertinimo kriterijus tiek val
stybiniu, tiek pilietiniu, tiek ir moraliniu požiūriu buvo daugiau negu 
keistas ir nesuprantamas. Periodiška istorinė, pažintinė, diskusinė, su 
pilietiniu užtaisu TV laida palaikytų gyvą ryšį su gausia pedagogų šeima, 
su jaunaisiais žiūrovais. Tai visiškai konkretus pasiūlymas, vertas 
neatidėliotino aptarimo, deja, apie jį Deklaracijoje nebuvo net užsiminta. 

„Lietuvos mokykla atsidūrė savotiškoje kryžkelėje: senosios idėjos 
išsisėmė, švietimo sistemą ištiko moralinis bankrotas. Reikia ieškoti 
naujų krypčių," - teigė Demokratinės politikos instituto prezidentas dr. 
Mantas Adomėnas. - „Jau seniai būtina ne tik nuolat ir nuosekliai kelti 
atlyginimus mokytojams, bet ir pasirūpinti esminių žmogaus ir tautos 
vertybių sklaida mokykloje". 

Reikia tikėtis, kad į Tėvynės Sąjungos mokytojų bendruomenės Dek
laracijoje pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta. 

NACIONALINIO ORUMO 
ATSISAKIUS... 

KĘSTUTIS GIRNIUS 
Politikos apžvalgininkas, 
Vilniaus universiteto docentas 

Praėjusį mėnesį įvykusi Seimo 
Darbo partijos frakcijos narių kelionė 
į Maskvą neliko be atgarsio. Ir ne be 
pagrindo. Negirdėta, kad didelis 
būrys (net dešimtadalis Seimo narių) 
šalies parlamentarų keliautų į ne
draugišką šalį susitikti su nuo teisėt
varkos besislapstančiu partijos vado
vu, kuris spaudos konferencijoje žars
to nepagrįstus kaltinimus savo šaliai. 
Neklydo apžvalgininkai, tvirtindami, 
kad Darbo partijos nariai išdavė 
Lietuvą. Galima piktintis „darbiečių" 
veiksmais, bet nereikėtų jais per 
daug stebėtis. Jau kurį laiką jiems, 
nors ir nesąmoningai, rengiama dir
va. 

Konservatorių partijos pirminin
kas Andrius Kubilius pabrėžė, jog 
„darbiečių" elgesys nebūtų buvęs 
įmanomas prieš dešimtmetį ir rodo, 
kad Lietuva išgyvena milžinišką ver
tybių krizę. Įvairios priežastys sukėlė 
šią krizę, bet viena pagrindinių yra 
valstybinio sąmoningumo ir naciona
linio orumo smukimas. Užmirštama, 
ką save gerbianti šalis gali sau leisti, 
ko ji turi reikalauti iš savęs ir valsty
bės pareigūnų. 

Netrūksta pavyzdžių. Vienas aki
vaizdžiausių - tai KGB rezervo kari
ninkų Antano Valionio ir Arvydo Po
ciaus paskyrimas į nepaprastai svar
bias valstybines pareigas. Net jei pri
imtume Algirdo Brazausko ir kitų 
kompartijos šulų aiškinimą, kad „ir 
tuomet dirbome Lietuvai", nevalia 
užmiršti, jog toji Lietuva buvo „Ne
muno kraštas", taigi sudėtinė Tarybų 
Sąjungos dalis. O KGB nedirbo net 
šiai Lietuvai, jos priešiškumas Lie
tuvos valstybingumui buvo pamati
nis ir nedviprasmiškas. Tapdamas 
KGB rezervo karininku, žmogus 
sutiko dirbti organizacijai, kuri at
kakliai kovojo su visomis Lietuvos 
valstybingumo išraiškomis. Asme
nims, kurie įsipareigojo tarnauti su 
Lietuvos valstybingumu kovojusiai 
organizacijai, neturėtų būti leidžia
ma eiti atsakingas pareigas Lietuvai 
atstovaujančioje tarnyboje. Be išim
čių ir išlygų. 

Sutikimas tapti KGB rezervo 
karininku žmogaus nepuošia. Jei 
žmogus pasidavė spaudimui ar bijojo 
dėl savo ateities, jis buvo bailys. Jei 
tikėjosi naudos iš narystės, jis buvo 
oportunistas. Jei nesuprato, į kokią 
organizaciją stoja, jis buvo nusikals
tamai naivus. O tik aklas fanatikas 
galėjo tikėti KGB taurumu. Pagaliau 

vien pakvietimas tapti rezervo ka
rininku rodo, kad KGB laikė tą žmo
gų savu. 

Nors A. Pocius buvo nevykęs 
VSD vadovas, esama manančiųjų, 
kad, tarkime, A. Valionis buvo paly
ginti veiksmingas užsienio reikalų 
ministras. Jo gynėjai nurodo, kad jo 
paskyrimas nesukompromitavo Lie
tuvos gero vardo, nes savo provaka-
rietiškomis, ypač NATO atžvilgiu 
palankiomis nuostatomis jis laimėjo 
JAV palankumą. Washington aiškino, 
kad jo paskyrimas esąs Lietuvos 
reikalas. NATO ne visada taip san
tūriai reaguoja. 2003 m. Bulgarijos 
premjerui pareiškus ketinimą paskir
ti buvusį saugumo viršininką Brigo 
Asparuhov specialiuoju patarėju sau
gumo reikalais, Amerikos ambasado
rius viešai pareiškė, kad paskyrimas 
būtų reikšmingas nutarimas, kuris 
pakirstų NATO šalių pasitikėjimą 
Bulgarija. Panašiai kalbėjo ir NATO 
atstovai. 

Užmirštama, ką save 
gerbianti šalis gali sau 
leisti, ko ji turi reika
lauti iš savęs ir vals
tybės pareigūnų. 

Sprendimą iš tiesų priėmė Lie
tuva, o didžiausia atsakomybė tenka 
prezidentui Valdui Adamkui, kuris 
atsakingas už užsienio ir saugumo 
politiką. Jis galėjo atmesti A. Valionio 
ir A. Pociaus kandidatūras. Ir nebūtų 
pažeidęs jų teisių. Politinis pasitikėji
mas, o ne konkursų rezultatai lemia 
paskyrimą ar nepaskyrimą į tokias 
atsakingas pareigas. Amerikos Sena
tas atmetė ne vieno prezidento kan
didatus į ministrus, ambasadorius ar 
aukštesnių instancijų teisėjus, nes 
jais nepasitikėjo ar suabejojo, kad šie 
t inkamai atliks savo pareigas. V 
Adamkus turėjo pasikliauti JAV ir 
kitų demokratijų praktika. J a u anks
čiau V Adamkus rodė palankumą 
represinių organizacijų atstovams. 
2000 m. vasario 16 d. proga jis ap
dovanojo buvusį vidaus reikalų mi
nistrą ir KGB karininką Marijoną 
Misiukonį trečiojo laipsnio Gedimino 
ordinu. Tuomet V Adamkus aiškino, 
kad reikia „duoti žmogui galimybę 
atsitiesti", visi turime suprasti , kad 
praeitis buvo „sudėtinga ir priešta
ringa". 

Nukelta į l i p s i . 
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DIRBAME NE SAU 
Apie Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto tarybos sesiją Montreal 

RAMUNE 
SAKALAITĖ-IONAITIENĖ 

Kanados Padėkos savaitgalis šie
met atlydėjo du lietuviams itin pras
mingus renginius - metinį KLB 
Krašto tarybos suvažiavimą ir Sv. 
Kazimiero parapijos -100-ąjį jubiliejų. 
Dėl šios ypatingos sukakties KLB 
suvažiavimas ir įvyko Montreal. 

Spalio 6 d., šeštadienį, Krašto 
valdyba, š.m. gegužės mėn. išrinkta 
XX Krašto taryba ir svečiai susirinko 
į Aušros Vartų parapijos salę Verduno 
priemiestyje. Pirmininkė atidarė se
siją pasveikindama susirinkusius ir 
pristatydama svečius - Lietuvos am
basadorę Sigutę Jakštonytę, garbės 
konsulą Toronto Liudą Matuką ir jo 
žmoną Gražiną Matukienę, „Tėviš
kės žiburių'' savaitraščio redaktorę 
Ramūnę Sakalaitę-Jonaitienę, buvu
sius KLB pirmininkus Joana Kurai-
tę-Lasienę ir Algirdą Vaičiūną. Toliau 
ji išvardino ir prašė atsistoti atstovus, 
atvykusius iš įvairių apylinkių: Ed-
monton, Hamilton, Calgary, Mont
real, Oakville, Otava, Rodney, Toron
to ir Wasaga. 

Dalyvavo naujai išrinktas Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) 
pirmininkas Tomas Kuras, atstovė 
Vaiva Kuraitė, taip pat Kanados lie
tuvių fondo (KLF) tarybos ir valdy
bos pirmininkas dr. Arūnas Pabedins
kas, fondo pareigūnai: Algis Kamins
kas, Paulius Kuras, Algis Nausėdas ir 
Danguolė Sher. 

Posėdžiui pirmininkauti buvo pa
kviesti Angelė Vaičiūnienė ir Arūnas 
Staškevičius, sekretoriauti - Silvija 
Piečaitienė ir Elona Punkrienė. 

Sveikinimai ir pranešimai 

Suvažiavimui priėmus pristatytą 
darbotvarkę, invokaciją sukalbėjo 
Aušros Vartų parapijos klebonas kun. 
G. Mieldažis, tylos minute buvo pa
gerbti tarybos mirusieji. Į mandatų 
komisiją įėjo: A.Vaičiūnas, T. Kuras, 
M. Stanevičius ir V Kuraitė. Rezoliu
cijų komisiją sudarė: Elytė Balkytė-
Zubienė, Juozas Piečaitis, Genė Ko-
belskienė, Jonas Statkevičius ir Da
rius Sonda. 

Sveikinimo žodį tarė ambasadorė 
S. Jakštonytė, kuri pabrėžė Bendruo
menės ir Lietuvos bendrų švietimo, 
kultūrinių ir informacinių projektų 
svarbą. Konsulas L. Matukas primi
nė, kad Lietuva yra 16-toje vietoje pa
saulyje tarp valstybių, turinčių pa
lankią verslo galimybių aplinką. 

KLF tarybos pirm. dr. A. Pabe
dinskas taip pat pasveikino susirin
kusius žodžiu, o raštu buvo gauti 
sveikinimai iš PLB pirmininkės 
Reginos Narušienės ir JAV LB XVIII 
tarybos prezidiumo pirmininkės 
Danguolės Navickienės. 

Tarybos nariai patvirtino 2006 
m. suvažiavimo protokolą, priėmė 
mandatų komisijos pranešimą, kad 
suvažiavime turinčių teisę balsuoti -
48. Laikui sutaupyti, tarybos na
riams buvo iš anksto raštu pristatyti 
valdybos narių ir apylinkių pirmi
ninkų pranešimai. Savo pranešimą 
perskaitė pirm. R. Žilinskienė, kuri 
raštiškame pranešime išvardino lan
kytus posėdžius ir priėmimus, primi
nė, kad „dirbame ne sau, bet lietuvy
bės išlaikymui Kanadoje ir mūsų 
Tėvynės Lietuvos gerovei". Ji pabrė
žė artėjančius didžiuosius renginius -

Kanados LB Krašto tarybos suvažiavimo dalyviai. 

Lietuvos vardo 1000-metį ir 2010. J i 
taip pat padėkojo valdybai ir visiems 
talkininkams už įdėtą darbą. A. Vai
čiūnas paskaitė iždininko Arūno 
Morkūno pranešimą, kuriame pažy
mėta, kad per praėjusius metus KLB 
iždas padidėjo daugiau kaip 30,000 
dol., ir šiemet pajamos viršija išlai
das. 

Samdyto revizoriaus pranešimą 
perskaitė Revizijos komisijos pirm. J. 
Kuraitė-Lasienė ir kvietė suvažia
vimą jį patvirtinti. Garbės teismo 
pirm. Petras Adamonis pranešė, jog 
praėjusiais metais nebuvę skundų. A 
Vaičiūnas perskaitė pranešimą apie 
Kanados Lietuvių Muziejų-archyvą, 
kurį toliau tvarko dr. A. Pabedinskas. 
Tikimasi artimoje ateityje, gavus tam 
reikalingų lėšų, pertvarkyti patalpas 
ir pataisyti šildymo-šaldymo sistemą. 
Apie įvykdytus KLB Krašto tarybos 
rinkimus pranešimą skaitė komisijos 
pirm. O. Stanevičiūtė, pažymėjusi, 
kad rinkimuose nedalyvavo Sault Ste 
Marie ir Windsor apylinkės. Apylin
kės raginamos geriau susipažinti su 
s ta tutu , jame nus ta ty ta r inkimų 
tvarka. 

Diskusijose pažymėta, kad nors 
buvo prašyta, kad apylinkių praneši
mai būtų pristatyti ir lietuviškai, ir 
angliškai, tik Montreal apylinkė lai
kėsi šios nuostatos. Švietimo srityje 
taisyklės, kurias Calgary lituanistinė 
mokykla pristatė suvažiavimui (raš
tu), yra pavyzdingos, todėl turėtų bū
ti panaudota ir kitur. 

DC Dainų šventės rengėjai Pau
lius ir Rasa Kūrai parodė Snaigės Ši
leikienės suprojektuotą reklaminį 
plakatą, išdaliho po vieną apylinkių 
pirmininkams. 

Edmonton Lietuvių Bendruo
menė išleido Čiurlionio muzikos 
kompaktinę plokštelę (CD), kuri bus 
platinama, o taip pat jos egzemplio
riai aukojami University of Alberta 
bei bibliotekoms. 

M. Stanevičius pranešė apie Kau
no „Žalgirio" krepšinio komandos 
rungtynes su Toronto , ,Raptors" 
spalio 17 d., ragino visus dalyvauti, 
suteikti ypač jaunimui galimybę 
atvykti iš kitų apylinkių į Toronto 
šiam žaidimui. 

Pietų pertraukos metu KLF 

pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas 
įteikė stipendijas montrealiečiams 
studentams Vytautui Bučioniui, So
fijai Bulotaitei ir Aidai Valevičiū
tei. 

Rinkimai 

Po pietų Nominacijų komisijos 
pirmininkas dr. Pabedinskas vedė 
rinkimus. Jam perskaičius siūlomą 
naujos valdybos sąrašą, jis buvo pri
imtas aklamacijos būdu. Naują valdy
bą sudarys: Elytė Balkytė-Zubienė 
(Calgary), Vytautas Bireta (Toronto), 
Rūta Kličienė (Otava), Joana Ku
raitė-Lasienė (Toronto), Petras Meik-
lejohn (Oakville), Rūta Poškienė (Wa-
saga). Valdyba turi teisę kooptuoti 
dar tr is narius. Revizijos komisijon 
išrinkti: Kristina Dambaraitė-Jano-
wicz, Irena Ross ir kun. Vytautas 
Staškevičius. Garbės teisman kandi
datavo du sąrašai - vienas iš Toronto, 
vienas iš Montreal. Išrinkti montre-
aliečiai jį sudaryti: Petras Adamonis, 
Daina Kerbelytė-Vasiliauskienė, Bi
rutė Nagienė, Bronius Niedvaras ir 
Regina Piečaitienė. 

R. Žilinskienė pranešė, kad 
balandžio mėnesį KLB Krašto valdy
ba paskyrė J. Kuraitę-Lasienę atsto
vauti Kanadai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) ir Lietuvos Sei
mo komisijoje. Tarybos nariai pa
tvirtino KLB valdybos sprendimą. 

Toje komisijoje yra iš viso 10 
atstovų iš PLB priklausančių kraštų: 
5 - JAV, 1 - Kanados, 2 - Vakarų 
Europos, 1 - Rytų Europos, 1 - Lie
tuvos etninių žemių LB. J. Kuraitė-
Lasienė pabrėžė, kad šiuo laiku 
Lietuvos Seimui svarstant dvigubos 
pilietybės klausimą, yra ypatingai 
svarbu pareikšti išeivijos nuomonę 
toje komisijoje. Ji atsakinėjo į tarybos 
narių klausimus dėl dvigubos piliety
bės. 

Rezoliucijos 

Rezoliucijų komisijos siūlymus 
pr is ta tė Darius Sonda (Toronto). 
Komisijoje taip pat buvo Dalė Kes-
minienė (Hamilton), Genė Kobels-
kienė (Toronto), Juozas Piečaitis 
(Montreal), Jonas Statkevičius (Rod-

K. Poškaus nuotr. 

ney). Jų pasiūlytos rezoliucijos buvo 
priimtos be didesnių pakeitimų. 

Taryba pasveikino Šv. Kazimiero 
parapiją, švenčiančią 100-mečio jubi
liejų, padėkota KLB Krašto valdybai, 
Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
Gediminui Mieldažiui, Montreal 
apylinkės pirmininkui Arūnui Staš
kevičiui ir jo talkininkams(ėms) už 
suvažiavimo surengimą, Rūtai Žilins
kienei už pirmininkavimą Krašto 
valdybai (6 metus), apylinkių pirmi
ninkams už rinkimų vykdymą, am
basadorei S. Jakštonytei ir garbės 
konsului L. Matukui už dalyvavimą 
ir sveikinimus. Padėkota Kanados 
lietuvių fondui bei lietuviškiems 
kredito kooperatyvams ir pavieniams 
asmenims už aukas KLB veiklai, taip 
pat Matui Stanevičiui už tinklalapio 
tvarkymą. 

Taryba skatina apylinkes tinka
mai paminėti ir remti Lietuvos vardo 
1000-metį tarp lietuvių ir svetim
taučių; dalyvavimu bei aukomis 
paremti DC Dainų šventę Toronto 
2010 m.; aukoti Kanados lietuvių 
muziejaus archyvo remonto darbams. 
Organizacijos skatinamos stengtis 
pritraukti naujai imigravusius lietu
vius. 

Naujoji valdyba įpareigojama 
sudaryti 3 metų numatytų išlaidų ir 
pajamų sąmatą ir ją pristatyti tary
bos nariams iki 2008 m. kovo 1 d., 
taip pat su JAV LB susitarti, kaip bus 
administruojamos lėšos Dainų šven
tei ir pasidalinta pelnu arba padeng
tas nuostolis. KLB Švietimo komisija 
raginama užmegzti konkrečius ryšius 
su JAV LB Švietimo komisija. Būsi
muose Krašto tarybos suvažiavimuo
se siūloma pagerbti žodžiu išvardi
nant mirusius KLB pirmininkus ir 
tais metais mirusius tarybos narius. 
J. Kuraitė-Lasienė patvirtinta KLB 
atstove PLB ir Lietuvos Seimo 
komisijoje. 

Krašto valdybos vardu A. Vaičiū
nas tarė padėkos žodį Rūtai Žilins
kienei už dviejų kadencijų pirminin
kavimą. Suvažiavimo dalyviai jam 
pritarė plojimu, ir jai buvo įteikta gė
lių puokštė. KLB Krašto XX tarybos 
pirmoji sesija užbaigta Lietuvos 
himnu. 
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Didžiausias lietuvių susibūrimas Toronto 
per paskutiniuosius 10 metų 

Kai kam Kauno „Žalgirio" krep
šininkų viešnagė Siaurės Amerikoje 
ir čia sužaistos trejos rungtynės su 
NBA krepšinio komandomis jau yra 
tik malonus prisiminimas. Tačiau tų 
Amerikos lietuvių, kurie rungtynėse 
dalyvavo, sirgo, keliavo ne vieną 
šimtą mylių pasižiūrėti ir palaikyti 
žaidžiančių Lietuvos krepšininkų, 
įspūdžiai dar gyvi. Tikimės, jog juos 
dar kartą primins „Žalgirio" rung
tynėse su Toronto „Raptors" daly
vavusio Detroit radijo programos 
„Lietuviškos melodijos" vedėjo Algio 
Zaparacko pokalbiai su varžybas 
Toronto rengusiais lietuviais, „Žal
girio" ir „Raptors" krepšininkais. 

Audrius Šileika, Toronto „Pa
ramos" valdybos pirmininkas, pa
dėjęs išplatinti bilietus į „Žalgirio" 
rungtynes su Toronto „Raptors", 
sakė, jog Toronto surengtos krepšinio 
šventės įspūdis buvo labai geras, nes 
lietuviai pasirodė stipriai — Kanados 
krepšininkams žalgiriečiai pralošė tik 
5 taškais. Bet svarbiausia, — įsitiki
nęs Šileika, — rungtynės sujudino 
Toronto lietuvius, ypač naujai at
vykusius lietuvius, kurie lietuvių 
renginiuose retai dalyvauja. Į To
ronto vykusį žaidimą buvo parduota 
apie 1,200 bilietų. Salėje telpa apie 
20,000 ir nors ji nebuvo pilna, gal 
koks ketvirtadalis žiūrovų buvo lietu
viai. Tai, anot „Paramos" valdybos 
pirmininko, per paskutiniuosius 10 
metų greičiausiai buvo skaičiumi di
džiausias lietuvių susibūrimas 
Toronto. 

Pagrindinis organizavimas vyko 
per Kanados sporto apygardą, kuriai 
vadovauja Rimas Kuliavas, tačiau 
buvo daug ir ekspromto, — sakė 
Šileika. Paklaustas, ką kitą kartą, jo 
manymu, reikėtų daryti kitaip, „Pa
ramos" valdybos pirmininkas sakė, 
jog renginį reikėtų išreklamuoti dau
giau ir plačiau, taip pat daugiau 
dirbti su Toronto „Raptors" klubu. 

Šileika pasidžiaugė, jog rung
tynėse progą išbėgti į krepšinio 
aikštelę turėjo ir jaunieji Kanados 

lietuviai krepšininkai. Per pertrauką 
tarp rungtynių žaidė dvi lietuvių 
jaunučių komandos. Tai: „Aušros" 
sporto klubo komanda — didžiausias 
sporto klubas Kanadoje, kuriame yra 
daugiau nei 200 vaikų, ir „Lithua-
nians" — visų jaunesnių lietuvių 
rinktinė, žaidžianti Toronto lygose. 

„Žalgirio" komandos atstovas 
spaudai Paul ius Motiejūnas džiau
gėsi, jog rungtynių su NBA koman
domis organizavimas buvo aukšto 
lygio. J is apgailestavo, kad kol kas 
panašaus lygio rungtynių negalima 
surengti Kaune. Anot jo, Kauno 
arenos idėja yra geras projektas, bet 
ar jis bus įgyvendintas, sunku pasa
kyti, mat Kauno miesto savivaldybė 
kol kas neranda pinigų ir bet koks 
tolimesnis žingsnis kelia abejonių. 

J o n a s Mačiulis, buvęs Arvydo 
Sabonio krepšinio mokyklos auklėti
nis, vert indamas ką tik pasibaigusias 
varžybas su Toronto „Raptors", per
gyveno, kad žalgiriečiai, nors ir 
turėjo gerą galimybę laimėti, jos neiš
naudojo. Bet krepšinis yra toks da
lykas: vieni laimi, kiti — pralošia. 
Šiandien sėkmė lydėjo torontiečius, 
— guodėsi vienas iš Lietuvos rintinės 
narių, padėjusių Lietuvos krepšinio 
r inktinei laimėti bronzą neseniai 
pasibaigusiose Europos krepšinio pir
menybėse Ispanijoje. 

„Žalgirio" kapitonas, jau šeštus 
metus žaidžiantis Kauno komandoje, 
Tonka Beard neslėpė, jog žaisti ne 
savo šalyje, toli nuo namų yra sunku 
emocionaliai, bet dienos pabaigoje jis 
vis dėlto jaučiąs pasitenkinimą. Pa
deda ir tai, kad daugelis žaidėjų „Žal
giryje" kalba angliškai. Kitaip ir būti 
negali, — sakė Beard, — juk esame 
tarptautinė komanda. Jam paantrino 
kitas amerikietis krepšininkas, pir
mus me tus „Žalgiryje" baigiantis 
žaisti D e J u a n Collins. anot kurio, 
su komandos draugais jis susikalba 
arba krepšinio kalba, arba angliškai. 
Tiesa, — pridūrė jis, — tiek jis, tiek 
kiti nelietuviai krepšininkai bando iš
mokti ir lietuviškai, bet kol kas mo
kame tik kokius tris žodžius, — prisi
pažino Collins. 

Vienas iš pajėgiausių Toronto 
„Raptors" žaidėjų Carlos Delfino 
sakė, jog lietuviai žaidė labai gerai ir 
daug padarė, kad laimėtų. Rungtynės 
vyko intensyviai, buvo geras žaidi
mas, — taip trumpai susitikimą su 
Kauno krepšininkais apibendrino 
argentinietis, šiuo metu žaidžiantis 
už Toronto krepšinio komandą. 

Kartu su lietuviais krepšininkais 
keliavusi „Lietuvos ryto" žurnalistė 
Rita Stankevič iūtė po „Žalgirio" 
susitikimo su „Raptors" sakė, jog 
Oakland (California) buvo tuščiau, o 
ir patys Kauno krepšininkai nebuvo 
taip gerai varžyboms pasiruošę. Anot 
jos, Oakland krepšinio aikštelėje 
„Žalgiris" darė daug klaidų ir jau 
gana anksti matėsi, kad nieko nebus. 
Toronto mieste žalgiriečiams sekėsi 
geriau —jei mėgavosi krepšiniu ir tai 
matosi rezul tate . „Publika buvo 
šauni, atrodė, lyg būtume kokiame 
nors Europos čempionate. Tai matė ir 
patys žaidėjai, o 'Žalgirio' treneris po 
rungtynių sakė, jog jautėsi taip, lyg 
jie būtų žaidę Kaune", — kompli
mentų Kanados lietuviams sirga
liams negailėjo žurnalistė iš Lietuvos. 

„Žalgiris" prieš „Raptors". EureMjus Žukauskas ruošiasi mest; i krepšj. 
Algirdo Kazios nuotr. 

..Žalgirio" krepšininkas Eureiyus Žukauskas kovoje su . Raptors" Carlos 
Delfino. Romo Puterio nuotr. 

Ar taiklus bus metimas? 
Algirdo Kazios nuotr. 

Parengė „Žalgiris" prieš „Golden Warrios". Mantas Kalnietis veržiasi pro gynėją. 
Da l ia Cidzikai tė Algirdo Kazios nuotr. 
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Lietuva iš naujo išgarsės gintaru? 

M 

W" y 

Gintaras vis dar populiariausias juvelyrikoje, tačiau vartojamas ir kitose srityse. 

Vilnius, lapkričio 1 d. (Alfa.lt) — 
Aišku, gintariniais karoliais ar sagė
mis jau nieko nenustebinsime. Ta
čiau, pasirodo, gintaras paklausus ne 
tik juvelyrikoje. Juvelyrika jau nieko 
nenustebinsi. 

Nustebinti galėtume nebent ju
velyrikos mastais. Prieš kelerius me
tus Vilniuje kas antrą pavasarį imta 
rengti juvelyrikos paroda „Amber 
Trip"- nuo kitų metų taps kasmete. 
Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiau
sia, kad ši paroda iš pat pradžių am
bicingai išsikėlė sau tikslą: tapti di
džiausiu tokio pobūdžio renginiu vi
same Baltijos regione. Ir panašu, kad 
tai įgyvendinama. 

Pasak šios parodos pagrindinio 
organizatoriaus Giedriaus Gutno-
riaus, kiekviena nauja paroda „paau
ga" mažiausiai penktadaliu dalyvių. 
Apie ją jau žino visi stambesni juvely
rikos verslo atstovai — nuo gaminto
jų iki prekiautojų. Kai kuriuos netgi 
tenka riboti. Antraip, pavyzdžiui, 
aukso juvelyrika besiverčiančių tur
kų j parodą suvažiuotų tiek, kad kiti 
jos dalyviai šiame renginyje tiesiog 

„paskęstų". Todėl ir laikomasi nuos
tatos: gintaro stendų šioje parodoje 
turi būti bent trečdalis. 

Ir jeigu minėtuosius gintaro 
stendus ar gintarą apdirbančias (kaip 
ir prekiaujančias juo) firmas dar gali
ma suskaičiuoti, tai gauti nors kokias 
šio verslo apyvartos „koordinates" — 
jokių galimybių. Statistika beveik jo
kios informacijos neturi, o prašyti ją 
suteikti gintaro verslu besiverčiančių 
firmų beprasmiška. 

Žodžiu, to mums „iki kraujo" nu-
sibodusio gintaro juvelyrikos verslas 
ir toliau tebeklesti, išlikdamas pusiau 
šešėlyje. Vieni šį mineralą renka pa
jūryje, kiti (dauguma) gabenasi jį iš 
Jantarnyj miestelio Kaliningrado sri
tyje, tretįjį apdirba, o ketvirti — par
duoda. Naujų rinkų randama Ame
rikoje ar arabų šalyse. Kas galėjo pa
manyti, kad tarp Alacho pasekėjų 
gintaro karoliukų vėriniai bus tokie 
populiarūs, nepaleidžiami iš rankų 
kone kiekvieno dievobaimingo arabo? 

Tačiau visa ši egzotika iš esmės 
nekeičia gintaro pritaikymo sferos: 
kol kas pagrindinė kaip buvo, taip ir 

lieka juvelyrika. Tačiau gyvenimas 
vietoje nestovi. 

Šampūnai ar kremai su gintaru 

Visai neseniai kosmetikos prie
mones gaminanti Lietuvos firma 
„Biok" pristatė seriją naujų produk
tų, kurių sudėtyje yra... gintaro. Tai 
— pora šampūnų plaukams bei jų 
priežiūrai skirtas kremas. Pasak fir
mos atstovų, jie jau senokai galvojo, 
ką tokio patrauklaus, artimo ir su
prantamo pasiūlyti mūsų pirkėjams. 
Ir žvilgsnis nukrypo į... gintarą. 

O toliau darbo ėmėsi technolo
gai: iš natūralaus gintaro gautu eks
traktu buvo eksperimentuojama tol, 
kol ir gimė šie trys pirmieji kosme
tikos produktai. Gamintojai įsitikinę: 
gintaro ekstraktas stiprina plaukus 
ir jų šaknis, galvos odą. Be to, plau
kai, išplauti tokiu šampūnu, labiau 
blizga ir mažiau elektrinasi. Kremas 
su minėtuoju gintaro ekstraktu ne 
tik apsaugo plaukus nuo žalingo ul
travioletinių spindulių poveikio, bet 
ir lygina plaukų paviršių, gerina su
dėtį, todėl plaukai tampa švelnūs, 
sveiki ir lengvai šukuojami. 

Jei tik pradžia pasirodys sėkmin
ga, ketinama kurti ir naujų kosme
tikos produktų su gintaru. Tačiau dar 
seniau „proveržis" gintaro panaudo
jimo srityje įvyko ne kosmetikos, o 
medicinos srityje. 

Pasirodo, miegoti ant gintaro yra 
sveikiau. Tokią idėją subrandino ir 
dar prieš septynerius metus ėmėsi 
praktiškai įgyvendinti iki šiol tik ju
velyrika besivertusi bendrovė „Vil
nelė". Viskas prasidėjo nuo paklotų, 
pripildytų smulkaus gintaro. Nors 
patentas jų gamybai ir buvo gautas 
Lietuvoje, tikro pripažinimo šie ga
miniai sulaukė užsienyje. 

Pasak minėtosios firmos atstovo 
Pauliaus Zabielsko, jų gintaru pripil
dyti paklotai buvo ir tebėra tiriami 
Vokietijos miego institute bei dar tri
jose klinikose. Vokiečiai patvirtino: 
miegant ant tokių paklotų, daug ge

riau atsipalaiduojama, miegas būna 
gilesnis ir ramesnis, atsikratoma il
galaikio nuovargio pasekmių. Visa tai 
galima paaiškinti pasitelkus fiziką: 
gintaro rūgštis iš šio mineralo ima 
garuoti esant 26,6 C laipsnių tempe
ratūrai. Vadinasi, ji puikiausiai ga
ruoja nuo žmogaus kūno temperatū
ros ir sukelia tą gydomąjį poveikį. 

Ilgainiui atsirado ir visa gaminių 
su smulkiu gintaru gama: paklotai 
vaikams, kelioninės (ant sprando de
damos) pagalvėlės, pagaliau net spe
cialūs paklotai vairuotojams. Toks 
paklotas, pritvirtintas prie vairuotojo 
sėdynės atlošo, žymiai mažina nu
garos, ir ypač stuburo skausmus, o 
tai labai aktualu daug laiko prie vairo 
praleidžiantiems žmonėms. Tai — ne 
P Zabielsko žodžiai, o tekstas šalia 
minėtojo gaminio vokiečių firmos 
tinklalapyje. 

Gintaro laukia didelė ateitis 

P Zabielskas įsitikinęs: gintaro 
laukia didelė ateitis. Štai jie nepatin
gėjo ir prieš kelerius metus su Fi
zikos instituto mokslininkais ištyrė 
šio mineralo fizikines savybes, kai 
gintaras panaudojamas masažo srity
je. Paaiškėjo (tai patvirtino ir moksli
ninkai), kad masažuojant gintaras 
puikiai sugeria žmogaus organizmo 
elektrostatinį lauką. Medikai žengia 
dar toliau — sanatorijose (artimiau
sios — Druskininkuose ir Kalinin
grade) jau atsiranda kambarių, kurių 
sienos bei grindys pripildytos smul
kaus gintaro. Tokie „gintaro kamba
riai" veikia mus daug palankiau, nei 
tradicinės druskos olos. Taip pildosi 
vienos japonų delegacijos žodžiai, 
pasakyti P Zabielskui tarptautinėje 
parodoje: „Jūs nežinote, ką daryti su 
gintaru". 

Kur dar gali „sublizgėti" ginta
ras? Carinės Rusijos laikais vais
tinėse būdavo parduodama „gintaro 
degtinė" — spiritinis gintaro antpi
las. Tad gal sulauksime ir šiuolai
kinių gintaro alkoholinių gėrimų? 

Politinė kova dėl maisto 
Didėjančios kviečių, kukurūzų ir 

ryžių kainos kelia pavojų, kad pra
sidės pasaulinė kova dėl mažėjančių 
pagrindinių maisto produktų ištek
lių, rašo dienraštis „Financial Times 
Deutschland". Daugelis valstybių 
griebiasi protekcionistinių priemo
nių savo gyventojams apsaugoti ir 
užbėgti už akių galimiems sociali
niams neramumams. 

Tai bloga žinia pirmiausia ne
turtingoms šalims - tuo labiau, kad 
praėjusią savaitę Pasaulinės maisto 
dienos proga Jungtinės Tautos išreiš
kė apgailestavimą dėl „vis dar per di
delio" badaujančių žmonių skaičiaus 
- 854 milijonų. Tačiau dėl naujausių 
maisto produktų brangimo tendenci
jų pavojų pajuto ne tik karo ar saus
ros nualintos šalys. Pirmą kartą po 
8-ąji praėjusio amžiaus dešimtmetį 
kilusio maisto produktų deficito rim
tai susirūpino ir stabilios valstybės, 
tvirtina dienraštis. 

„Bendra situacija grėsminga. 
Viskas atrodo taip, tarsi po maisto 
produktų pertekliaus laikotarpio 
prasideda didelio jų deficito laikai", -
teigia D. Britanijos žemės ūkio ga
mintojų ekonominio susivienijimo 
vadovas Henry Fellas. 

Pasak dienraščio, infliacija dau
gelį valstybių verčia ieškoti atsaky-

Ryžių laukas Kinijoje. 

mo į klausimą, kaip elgtis kylant 
maisto produktų kainoms. Kviečių ir 
pieno kainos pasiekė rekordinį lygį, 
kukurūzai ir soja pardavinėjami už 
gerokai didesnę kainą, nei prieš 15 
metų, ryžiai ir kava dabar patys 
brangiausi per visą dešimtmetį. Mėsa 
kai kur pastaruoju metu pabrango 
pusantro karto. 

„Pasaulis pamažu praranda 'ant
klodę', kuri iki šiol jį saugojo nuo di

delių maisto rinkos kainų svyravimų, 
— perspėja Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacijos grūdų pre
kybos ekspertas Abdolreza Abbas-
sian. - Jaučiami panikos ženklai". 

Maisto kainų augimą iš dalies ga
lima paaiškinti trumpalaikiais veiks
niais, tokiais kaip sausra Australijoje 
ar Kinijos kiaulių „mėlynųjų' ausų" 
liga. Tačiau tuo pat metu didėja mais
to produktų paklausa Azijoje, kur vi

durinioji Kinijos ir Indijos gyventojų 
klasė vis aktyviau reikalauja protei
nais praturtinto maisto. Atsižvel
giant į didėjančius biologinių degalų 
pramonės - kuri iki 2010 m. suvartos 
apie 30 proc. JAV išauginamų ku
kurūzų - apetitus, žemės ūkio pro
dukcijos kainos kitą dešimtmetį dėl 
struktūrinių pokyčių išaugs maž
daug 20 - 50 proc. lyginant su vidu
tiniu pastarojo dešimtmečio kainų 
lygiu, rašo „Financial Times 
Deutschland". 

Su tuo pirmiausia susidurs ne
turtingiausios bei daug maisto pro
duktų importuojančios valstybės, to
kios kaip Beninas, Nigerija, Bang
ladešas ir Kinija. Dar daugiau: kuo 
mažesnės pajamos, tenkančios vie
nam šalies gyventojui, tuo didesnę jų 
dalį reikia skirti maistui. 

„Kinija ir Indija dar santykinai 
nepriklauso nuo įvežamo maisto, bet 
yra daugiau nei pakankamai prie
laidų abejoti, kad tokia situacija iš
liks ir ateityje", — sako Tarptautinio 
rekonstrukcijos ir plėtros banko eko
nomistas Don Mitchell. 

Norint patenkinti pasaulinę pa
klausą, grūdinių kultūrų gamybą iki 
2030 m. reikėtų padidinti beveik 50 
proc., o mėsos - beveik 85 proc. 

Balsas.lt 

http://Alfa.lt
http://Balsas.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFĘ Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Kanada įvedė bevizį režimą Latvijai 

Kanada atvėrė sienas latviams. 

Ryga, lapkričio 1 d. (BNS) — 
Kanados vyriausybė priėmė spren
dimą nuo trečiadienio įvesti bevizį re
žimą su Latvija. 

Latvijos užsienio reikalų minis
terijos sekretorius spaudai Ivars La-
sis pažymėjo, kad bevizis režimas 
tarp Latvijos ir Kanados sustiprins 
abiejų šalių tarpusavio santykius, pa
dės plėtoti transatlantinį dialogą, 
plėsti ekonominį bendradarbiavimą 
ir žmonių tarpusavio ryšius. 

Pagal bevizio režimo taisykles, 
Latvijos piliečiai galės būti Kanadoje 
iki šešių mėnesių per metus. 

Drauge Užsienio reikalų ministe
rijos atstovas pažymėjo, kad norint 
mokytis ar dirbti Kanadoje, kaip ir 
anksčiau, būtina turėti vizą. 

Buvęs Latvijos diplomatijos va
dovas Artis Pabriks pareiškė manąs, 
kad Kanados vyriausybės sprendimas 
įvesti bevizį režimą su Latvija buvo 
priimtas taip pat pasikonsultavus su 
Jungtinėmis Valstijomis. 

„Tai signalas ne tik iš Kanados, 
tai ir teigiamas signalas iš JAV", — 
pažymėjo jis, pridurdamas, kad „pa
judėjo ledai vizų klausimu". 

Buvęs ministras sakė, kad be
vizis režimas su JAV bus įvestas per 
metus, ir „tai daugiau ne politinis, o 
techninis klausimas, sprendžiamas 
JAV viduje". 

Trečiadienį Kanada panaikino 
vizų režimą taip pat ir Čekijos pilie
čiams. 

L. Kaczynski viešai pripažino 
D. Tusk pergalę 

Varšuva, lapkričio 1 d. (BNS) — 
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski 
pagaliau pralaužė tylą ir galiausiai 
viešai pripažino Donald Tusk va
dovaujamos liberalios „Pilietinės 
platformos" pergalę pirmalaikiuose 
parlamento rinkimuose. 

L. Kaczynski pareiškė, kad ne
paisant visų priežasčių, kurios lėmė 
jo brolio Jaroslaw vadovaujamos kon
servatyvios „Teisės ir teisingumo" 
partijos pralaimėjimą, jis pripažįsta 
rinkimų rezultatus tokius, kokie jie 
yra. 

„Savaime suprantama, kad, jei 
'Pilietinė platforma' sugebės suburti 
valdančiąją koaliciją, tai D. Tusk taps 
premjeru" - pridūrė prezidentas. 

Anksčiau L. Kaczynski vengė vie
šai pripažinti D. Tusk pergalę, nes 
pastarasis, prezidento teigimu, ne 
kartą buvo jį įžeidęs rinkiminės kam
panijos metu. Ypač Lenkijos vadovui 
nepatiko, kad D. Tusk jį vadino tie
siog „broliu", o ne prezidentu. 

D. Tusk yra pareiškęs, kad, jei 
prezidentas reikalauja atsiprašymo, 
jis pasiryžęs tai padaryti. „Pilietinės 
platformos" vadovas ministru pirmi
ninku greičiausiai bus paskelbtas 
lapkričio 5 dieną. 

Taipogi laikraščiui „Rzeczpospo-
lita" duotame interviu prezidentas L. 
Kaczynski paneigė gandus, kad spe
cialiai sieks apsunkinti naujosios val
dančiosios daugumos darbą naudo

damas prezidento veto, kuriam įveik
ti reikia dviejų trečdalių parlamen
tarų balsų. „Naudosiu veto teisę retai 
ir tik tada, kai to reikalaus valstybės 
interesai" - pareiškė L. Kaczynski. 

Po eilės susitikimų pirmalaikius 
Lenkijos parlamento rinkimus lai
mėjusi „Pilietinės platformos" partija 
artėja prie galutinio koalicijos susita
rimo su „Lenkijos valstiečių" partija, 
praneša „Warsaw Business Journal". 

Pagal susitarimą ministro pir
mininko postą užimtų „Pilietinės 
platformos" vadovas D. Tusk, vice
premjero ir ekonomikos ministro 
portfeliai tektų valstiečių vadovui 
Waldemar Pawlak. Ekonomikos vice-
minis-tro postą užimtų „Pilietinės 
platformos" narys Adam Szejnfeld. 

Valstiečiai taipogi įgautų teisę 
siūlyti kandidatus į žemės ūkio, ap
linkos ir darbo ministrų postus. 

Be to, D. Tusk pranešė apie pla
nus naikinti Jūrinės ekonomikos mi
nisteriją bei į vieną Infrastruktūros 
ministeriją sulieti dabartines Staty
bos bei Transporto ministerijas. 

D. Tusk patvirtino gandus, kad 
naujoji vyriausybė tikriausiai nekeis 
iš valdžios pasitraukiančios „Teisės ir 
teisingumo" partijos sudaryto kitų 
metų biudžeto projekto. Bijomasi, 
kad, iki nustatyto termino nespėjus 
parengti naujo biudžeto projekto, 
prezidentas L. Kaczynski pasinaudo
tų proga paleisti parlamentą. 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeru ketinantis 

tapti Donald Tusk pareiškė, jog būsi
moji vyriausybė pasistengs užbaigti 
karinę misiją Irake jau kitais metais. 
Lenkija, laikoma artima JAV sąjungi
ninke, į Iraką savo karius siuntė nuo 
pat karo 2003 m. pradžios. Nepaisant 
visuomenės nepasitenkinimo, smur
to draskomoje šalyje šiuo metu vis 
dar yra apie 900 lenkų karių. Irako 
pietryčiuose dislokuoti kariai dau
giausiai apmoko irakiečių kariuo
menę, renovuoja mokyklas bei ligoni
nes. Trečiadienį paskelbtos visuome
nės apklausos duomenimis, 81 proc. 
apklaustų lenkų prieštarauja karinei 
šalies misijai Irake. Atsitraukimas iš 
Irako buvo vienas iš D. Tusk rinki
minės kampanijos akcentų. 

MADRIDAS 
„Teisingumas įvykdytas", — pa

reiškė trečiadienį Ispanijos ministras 
pirmininkas Jose Luis Rodriguez Za-
patero teismui pripažinus 21 asmens 
kaltę — 2004 metais susprogdinus 
kelis Madrido traukinius, kuriuose 
žuvo beveik 200 žmonių. „Šiandien 
teisingumas įvykdytas, dabar turime 

, žvelgti į ateitį, stiprinti sambūvį", — 
sakė ministras pirmininkas tiesiogiai 
Ispanijos televizijai, Ispanijos anti-

į teroristiniam teismui paskelbus 
nuosprendį. „Šis barbariškas kovo 11 

| dienos aktas paliko gilų skausmą, ku-
I ris išliks mumyse kaip pagarba aukų 

atminimui", — dar sakė ministras 
pirmininkas. 

RYGA 
Estija nori aiškumo dėl naujos 

atominės elektrinės statybos Lietu
voje, įspėdama, kad nelauks atsaky
mo amžinai, nes pagalvos apie kitus 
apsirūpinimo ateityje elektros ener
gija projektus, pareiškė Estijos prezi
dentas Toomas Hendrik Ilves inter
viu, išspausdintame ketvirtadienį 
laikraštyje „Diena". „Mes norime 
aiškumo dėl šio projekto. Problema 
ta, jog mums neduodama atsakymų į 
klausimus, ir nesuprantama, kad 
mes nelauksime amžinai. Mums teks 
ieškoti kito sprendimo", — sakė T. H. 

ATLANTIC 
or 

Ilves. Pasak jo, „yra kelios galimybės 
— arba mes einame kar tu su Suo
mija, arba investuojame daugiau į 
skalūnų gavybą. Pastarasis variantas 
problemiškesnis, nes skalūnai kartą 
baigsis, ir šis procesas neekologiškas, 
bet, antra vertus, nes negalime leisti, 
kad po 10-15 metų mums imtų stigti 
elektros energijos". 

SARAJEVAS 
Bosnijos ir Hercegovinos prem

jeras Nikola Spirič ketvir tadienį 
įteikė atsistatydinimo pareiškimą — 
taip jis protestuoja prieš, nesenus 
tarptautinio pasiuntinio veiksmus, 
kuriais buvo siekiama racionalizuoti 
šalies vyriausybę. „Bosnijos prezi
dentui įteikiau savo atsistatydinimo 
raštą", — žurnalistams sakė N. Spi
rič. Pasak jo, jis buvo priverstas taip 
pasielgti dėl pakeitimų, kuriuos pra
ėjusį mėnesį įvedė Jungtinių Tautų 
(JT) aukštasis įgaliotinis Bosnijoje ir 
Hefcegovinoje Miroslav Lajčak. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV nacionalinės žvalgybos di

rektorius Michael McConnell paskel
bė sumą, kurią jo žinyba išleido per 
šiuos metus. Dabartinis 43,5 mlrd. 
dolerių biudžetas buvo beveik dvi
gubai didesnis nei tas, kurį Jungtinės 
Valstijos buvo numačiusios žvalgybai 
1997 ir 1998 metais. Patvirtinęs su
mą, kurią 16 JAV žvalgybos žinybų 
išleido šiais metais, M. McConnell 
davė suprasti, kad daugiau detalių 
apie tai spauda nesužinos. Tačiau ži
noma, kad tam tikra biudžeto dalis 
bus panaudota maždaug 100,000 
žmonių, dirbančių žvalgybos institu
cijose, darbo užmokesčiui. 

* * * 
JAV prezidentas George W. Bush 

papokštavo, kad viceprezidentui Diek 
Cheney, kartais šaržuojamam kaip 
Darth Vader, nereikia Helloween kos
tiumo grėsmingajam filmo „Žvaigž
džių karai" piktadariui vaizduoti. „Sį 
rytą buvau susitikęs su vicepreziden
tu. Paklausiau jo, kokį kostiumą 
planuoja apsivilkti. Ir jis man atsakė: 
'Aš jau juo vilkiu'. Tada jis kažką su
murmėjo apie tamsiąją jėgos pusę", 
— pašmaikštavo G. W. Bush. D. Che
ney vėliau sakė, kad jo neerzina 
Darth Vader pravardė. 

1-800-77S-SEND 
www7at!'3n^ 

| Kroviniu gabenimas 
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KAIP KALBAME 
AUREUJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Atsakymas Į A. Barzduko laišką 
Šios savaitės (lapkričio 1 d.) 

„Draugo" laiškų ir nuomonių skyre
lyje pasirodė Arvydo Barzduko laiš
kas „Dar kartą, prieš 'baigiant', bet 
nesitikint, kad kas pasikeistų". Ka
dangi išsakyta nuomonė liečia kal
bos klausimus, norisi į ją atsakyti. 

Kaip jau buvo rašyta „Draugo" 
gegužės 16 d. numeryje straipsny
je „Ar surasime aukso vidurį?* 
„Draugo" redakcija siūlė rašyti ne
lietuviškos kilmės vardus, pavardes, 
vietovardžius originalo kalba pride
dant lietuviškas galūnes, t. y. taip, 
kaip ir siūlo Barzdukas šios savaitės 
laiške. Vadinasi, vardo, pavardės, 
vietovardžio forma būtų originali 
(pvz., George W. Bush. New York 
ir kt.) tik su lietuviškomis galūnė
mis (pvz., George'o W. Busho, New 
Yorke ir kt.). Deja, į mūsų siūlymus 
atsiliepusi didžioji dauguma skaity
tojų nepritarė tokiai rašybai. 

Skaitytojai rašė: „Kai kurie su
lietuvinimai 'Drauge' erzina: Pau
las Wolfowitzas, Dickas Durbi -
nas" , arba „'Draugo' 2007 m. ge
gužės 4 dienos laidoj skaitom apie 
Britanijos karalienės kelionę į 
Jungtines Amerikos Valstijas: Eli-
zabeth II - matyt, kad galima neiš
darkyti vardo ir puikiai, supranta
mai išeina (!), Dže imstaune - kas 
tai per padaras, Virdžinijos (Vir
ginija), Ričmonde, Georg 'u Bu-
shu, Kentuk io (Kentucky)." ir kt. 
Todėl pasiūlę šiuo kalbiniu klau
simu diskutuoti bei išsakyti savo 
nuomonę dienraščio puslapiuose, 
tam paskyrę daugiau nei du mėne
sius ir nutarę priimti bendrą 
sprendimą drauge, atsižvelgę į skai
tytojų nuomones nusprendėme ne
linksniuoti, nors ir kaip kartais, 
pasak Barzduko, toks nelinksniavi-
mas priverčia krūptelėti. 

Kita vertus, manau, kad vasarą 
vykusioje diskusijoje buvo nuolat 
painiojami du dalykai: perrašymas 
(transkripcija, pvz., Bušas , N i u 
J o r k a s arba, kaip pateikiama anks
tesniame pavyzdyje, Ričmonde, 

PASLAUGOS 

D ž e i m s t a u n e Virdžinijos - visa 
tai y r a perrašyt i [ t ranskr ibuot i ] 
tikriniai daiktavardžiai) ir gramati-
nimas (l inksnių pridėjimas prie 
originalių formų, pvz., B u s h ' a s , 
New York'as arba, kaip pateikiama 
pavyzdyje, Georg'u Bushu) . Tai, 
ką siūlo Barzdukas, būtų gramatini-
mas, arba galūnių pridėjimas ten, 
kur reikia. 

Perrašymas, arba transkripcija, 
- būtų kitos kalbos vardo, pavardės 
ar vietovardžio perrašymas pagal 
tarimą lietuviškomis raidėmis. Ne 
vienas „Draugo" skaitytojas paste
bėjo, kad taip daroma Lietuvoje, ir 
ne vienas dėl to taip pa t pasisakė 
prieš , ,Draugo" puslapiuose. Jei 
anksčiau „Drauge" kar ta is pasitai
kydavo tokių „perrašytų" užsienie
tiškų vardų, pavardžių, miestų, 
dabar stengiamės jų išvengti. Tad 
neretai iš Lietuvos gautuose teks
tuose reikia pertikrinti ir „atversti" 
į originalo kalbą visus t ikr inius 
daiktavardžius. Šie perrašyti tikri
niai daiktavardžiai neretai badyda
vo akis mūsų skaitytojams, daugelis 
jų ir pasisakė prieš tok j „perra
šymą". Prieš tokj perrašymą yra ir 
„Draugas". Stengiamės būti nuo
seklūs, tačiau kasdieniniame darbe 
ne visada pasitaiko išvengti ir klai
dų. 

O i klausimą, „kuo pasiremda
ma 'Draugo ' redakcija pasirinko 
svetimybes tik vardininko linksny 
rašyti", atsakymas būtų — skaityto
jų laiškais ir skambučiais. Vos pora 
skaitytojų gynė dienraščio redakci
jos pasiūlymą nelietuviškos kilmės 
vardus, pavardes, vietovardžius 
rašyti originalo kalba pr idedant 
lietuviškas galūnes. Nors kai kurie 
mūsų ir norėtų matyti linksniuoja
mus svetimžodžius, pasiūlę šia tema 
diskutuoti viešai — dienraščio 
„Laiškų" skyriuje, negalėjome ne
paisyti daugumos nuomonės. O ji 
buvo tokia, kokią dabar matote 
„Drauge". 

Redakcija 

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

Exoerienced Malė & Female Live-in xp 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

Skelbimų skyriaus 
teL 1-773-585-9500 

„DRAUGAS" l ie tuvybės švy tu rys i r sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „Draugą"! 
www. draugas.org 

Centro valdyba 

c/o Algirdas M. Bielskus, generalinis sekretorius 
Lithuanian Center, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 44094-2969, 

tel. 440-833-0545, Faksas: 216-481-6064; ei. paštas: Vyts@VPAcct.com 

APLINKRAŠTIS NR. A-15/07 

2007 m. spalio 27 d. 
SALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, 

įvykstančio 2007 m. lapkričio 17 d., šeštadienį, 11 vai. ryto, 
Lietuvių namuose, 877 East 185th Street, Cleveland, Ohio. 

DARBOTVARKĖ 

1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas. 
2. Darbotvarkės priėmimas. 
3. Sveikinimai žodžiu ir raštu. 
4. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas. 
5. 2008 metų varžybinės programos ir kalendorius. 
6. Metinės 2007 metų pirmenybės: a) Vyrų senjorų krepšinis, b) Jaunučių 

krepšinis, c) 57-osios žaidynės New York, d) Kitos. Pranešimai. Analizė. 
7. VIII Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės 2009 m. Lietuvoje. 
8. ŠALFASS tinklalapio reikalai. 
9. Lietuvių Sporto fondo organizaciniai ir administraciniai reikalai. 
10. Einamieji reikalai: 
a) Sportinės spaudos reikalai. 
b) SALFASS komunikacija. Elektroninis paštas, ir kt. 
c) SALFASS administraciniai reikalai. 
d) Kiti einamieji reikalai. 

Pietų pertrauka 2:30—3:30 v. p.p. 

11. SALFASS Statuto pakeitimų pasiūlymai. 
12. Pranešimai žodžiu ir raštu: 
a) Centro valdybos: pirmininko, gen. sekretoriaus, iždininko, kiti (jei 

būtų). Diskusijos. 
b) Lietuvių Sporto fondo apyskaita. Diskusijos. 
c) Sporto apygardų Kanados, Rytų, Vidurio vakarų. 
d) Lietuvių Bendruomenės atstovų PLB, Kanados LB, JAV LB. 
e) Sporto šakų ir kitokių komitetų (pageidautina raštu, lietuvių ar anglų 

kalboje): krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, plaukimo, lauko teniso, sta
lo teniso, šaudymo, slidinėjimo, šachmatų, golfo, futbolo (soccerj, softbolo, 
kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, kitų. 

13. ŠALFASS Garbės teismo. 
14. SALFASS Revizijos komisijos. 
15. Diskusijos dėl pranešimų nuo 12 iki 14 imtinai. 
16. ŠALFASS centro valdybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo rinkimai. 
17. Naujos Centro valdybos žodis. 
18. Klausimai ir sumanymai. 
19. Suvažiavimo uždarymas. 
P S. Norintieji darbotvarkę papildyti, gali savo pageidavimus pareikšti 

darbotvarkės priėmimo metu (paragrafas # 2). 
ŠALFASS-gos c e n t r o v a l d y b a 

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

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

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

Informuoja: 
Paulius Majauskas, 5445 Lee Ave., 

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

Išsamesnė informacija bus pranešta 
netrukus. 

ŠALFASS c e n t r o va ldyba 

^ 

MARGUTIS Ii 
MARGUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

SB 1450 A M banga iš WCEV stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev14S0.com 

http://draugas.org
mailto:Vyts@VPAcct.com
mailto:PMajauskas@gmail.com
http://www.wcev14S0.com
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INDIJA PRIEŠ 20 METU 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.24 

Apie 30 mylių į pietų vakarus 
nuo Agra yra apleistas Fatehpur 
Sikri miestas, pastatytas iš smil
tainio. Jį 1569 m. pastatė Mughal im
peratorius Akbar, Taj Mahal pasta-
čiusio imperatoriaus Shah Jahan 
senelis, lygiai toje pačioje vietoje, kur 
gyveno aiškiaregė Šalim Chisti, iš
pranašavusi imperatoriui, kad jis 
turėsiąs sūnų. Dėkingas jai, Akbar 
pradėjo ten statyti naują miestą ir 
ten netrukus atsirado gražūs impera
toriaus rūmai, fortas, mečetė ir mau
zoliejus. Akbar savo sostinę perkėlė 
iš Agros į naują kūrinį. Būdamas la
bai tolerantiškas visoms religijoms, 
jis reikalavo iš savo architektų, kad jo 
užsakytuose statiniuose būtų ir hin-
du, ir islamo religijos elementų. 

Sakoma, kad pirmieji anglai, ku
rie ten atvažiavo pas imperatorių, ne
galėjo tikėti savo akimis, koks didin
gas ir nepaprastai puošniai praban
gus buvo tas nors ir nedidelis mies
tas. Deja, užėjo keletas metų sausrų, 
pritrūko ten vandens ir po dvylikos 
metų Akbar šį puikų miestą paliko 
visiems laikams sugrįždamas į Agra. 
Fatehpur Sikri liko negyvas miestas, 
be jokių gyventojų. Prisiminiau ir 
kitą „ghost town", mūsų lygiai prieš 
dešimt metų (1976) Peru valstybėje 
matytą buvusios Inca imperijos mies
tą Machu Picchu, kurį po trijų šimt
mečių 1911 m. vėl „atrado" ameri
kietis keliautojas Hiram Bingham. 
Kodėl jį Incas apleido, dar ir šiandien 
nėra išaiškinta. 

Kažkaip buvo nejauku apžiūrint 
šį apleistą dykumos miestą. Kai kurie 
pastatai dar visai gerai išsilaikę, bet 
be gyvos dvasios. Didžiulė Jama Mas-
jid šventykla, su monumentaliu per
galės portalu, primenančiu Paryžiaus 
triumfo arką, ir ilga kolonų eile. Joje 
gali tilpti 10,000 maldininkų. Meče
tės kieme yra nedidelis mauzoliejus, 
pastatytas aiškiaregės Šalim Chisti 
garbei. Jos karstas yra išpuoštas per
lamutrais. Gidas pasakojo, kad čia 
dažnai lankosi visokių religijų bevai
kės moterys, trokšdamos to paties, ką 
ši aiškiaregė, mahometonų laikoma 
šventąja išmeldė savo imperatoriui 
prieš 400 metų. Tiek nepaprastų me
no ir architektūros paminklų ir vis 
dėlto toks nykus jausmas. Ir vien dėl 
to, kad be mūsų autobuso keleivių 
nesimatė nė vieno žmogaus. 

Skersai upės yra ir imperato
riaus Akbar kapas Sikandra. Tai 
kelių aukštų paminklas, kurio pože
myje randasi ir pats karstas. Virš pla
čių durų yra įrašas: „Allah-ho-Ak-
bar" (dievas yra didis,. Laba: Įspū

dinga mums pasirodė 350 pėdų ilgu
mo Diwan-i-Am audiencijų salė, ku
rios gale yra niša, su joje stovinčiu 
sostu. Ten sėdėdavo imperatorius 
Akbar ir teisdavo savo pavaldinius 
arba priimdavo aukštuosius užsienio 
svečius. Salės gale yra kiemas, kur 
Akbar žaisdavo šachmatais. Lentoje 
vietoj gražiai išskaptuotų šachmatų 
figūrų stovėdavo dar gražesnės gyvos 
vergės merginos. 

Užmetus akį į Panch Mahal pa
viljoną ir Jodhabai karališkus rūmus, 
mūsų gidas mus ragino baigti ap
žiūrėti, nes laukė dar viso šimto my
lių kelionė. Pagalvojau, juk tai maž
daug kaip nuo Čikagos iki Milvvaukee 
— pora valandų ir mes ten. O, kaip aš 
klydau! Tiesa, pravažiavome ir ste
bėjome tikrą Indijos provincijos gyve
nimą. Ant kelio pralenkdavom ar su-
tikdavom šimtus sunkvežimių. Ne 
vienas jų turėjo kokią nors skambią 
iškabą, pvz., „I Love my India" arba 
„The Great Indian Spirit". Greitai 
pripratome, kad čia, kaip ir Anglijoje, 
važiuojama kaire kelio puse. Pakelėse 
matėsi besiganančios karvės, neven
giančios įžengti ir į kelio vidurį. Pro 
mus slinko maži kaimeliai, dulkėti 
turgūs, pakelės kirpėjai, kerpantys 
savo klientus gryname (?) ore, tarp 
laisvai vaikščiojančių karvių, buivolų. 

Visur matėsi pulkai einančių ar 
stovinėjančių moterų. Ir nepaisant 
kuo jos užsiėmė: ganė ožkas, barė sa
vo vaikus, prekiavo, šlavė savo name
lio takelį a r palengva žingsniavo su 
didžiulėmis puodynėmis, grakščiai 
laikomomis ant galvų, visos dėvėjo la
bai spalvingus raudonus, geltonus, 
auksinius ir kitokių spalvų rūbus. 
Kartais ne t pagalvodavau, ar čia tik 
ne vestuvininkų būrys. 

Vienoje vietoje net sustojome pa
sižiūrėti pagal muziką šokančių meš
kų, ir čia j au reikėjo t raukt i nuo po
pierinių rupijų (Indijos piniginis vie
netas, tuomet vertas 8 JAV centų) 
išsipūtusias pinigines. Kai sustojome 
viename mažame pakelės „Highway 
Moods" motelyje atsigerti ir šiek tiek 
užkąsti, pastebėjau, kad ir gidas, ir 
vairuotojas, nors ir mūsų vadovo Ver-
non labai kviečiamas, prie mūsų 
prisijungti atsisakė. 

J a i p u r 

Taip besidairant net nepastebė
jome, kaip nejučiomis vis blogėjo mū
sų kelio danga. Pradėjo temti ir auto
busas pradėjo vis aukščiau šokinėti, 
nes vairuotojas, atrodo, nenorėjo 
greičio sumažinti. B u s daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | | Širdies ir k rau jagys l ių 
l igos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
THW DAUAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydyto ja i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 
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Įvairios sporto zmios 

Žvilgsnis į naują 
„Olimpinę panoramą" 

EDVARDAS SULAITIS 

Visada yra miela gauti ir tuoj pat 
peržiūrėti naują „Olimpinės panora
mos" numerį. Gaila, kad jis pasirodo 
tik kas trys mėnesiai. Tad dar visai 
neseniai iš Vilniaus atkeliavo tik 
trečiasis šių metų numeris. 

Žurnalo viršelyje — du Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidėjai — kapi
tonas Ramūnas Šiškauskas ir vienas 
naudingiausių jos krepšininkų — 
Rimantas Kaukėnas. Yra ir užrašas: 
„Lietuvos krepšininkams — Europos 
čempionato bronza!" 

Apie šį čempionatą parašyti net 4 
puslapiai, pavadinti „Tūkstančiai lie
tuvių laukė to lėktuvo..." Kadangi 
panašius straipsnius jau anksčiau 
buvo išspausdinusi kita spauda, jame 
nieko naujo nepasakoma, tik skirtin
gais žodžiais atpasakojami lietuvius 
krepšinio sirgalius gerokai dominęs 
neeilinis įvykis, na, ir bronzos meda
lių iškovojimas. 

A r t ū r o Poviliūno i r Bron iaus 
Čekanausko žodžiai 

Kaip ir kiekvieną kartą, taip pat 
ir šį, savo mintis skaitytojams pirma
me žurnalo puslapyje išsako LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas ir 
žurnalo vyr. redaktorius Bronius 
Čekanauskas. Pirmasis čia išskai
čiuoja praėjusios vasaros sportinius 
įvykius ir Lietuvos sportininkų 
pasirodymus juose. Jis pabrėžia sėk
mingus lietuvių studentų delegacijos 
Tailande surengtoje pasaulio studen
tų universiadoje pasirodymus. Čia 
auksu pasipuošė Viktorija Žemaitytė 
(laimėjusi septynkovės rungtį), o taip 
pat ir Lietuvos krepšininkai. Trys 
mūsiškiai dar iškovojo bronzą. 

Nupasakojęs ir kitus Lietuvos 
sportininkų pasirodymus, preziden

tas sako: Bet dabar visų žvilgsniai 
krypsta į olimpinį Pekiną!" 

Br. Čekanauskas savo straipsnį 
užbaigia tokiais sakiniais: 

„Pabaigai prisiminsiu patarlę, 
kad viščiukus skaičiuojame rudenį. 
Taigi dar nepasibaigus rudeniui, jau 
beveik galima pasidžiaugti, kad Pe
kino olimpinėse žaidynėse Lietuvos 
delegacija vėl nebus mažesnė nei 
prieš ketverius metus Atėnuose. O 
greičiausiai — bus dar didesnė..." 

D a u g į d o m i ų r a š i n i ų 

62-se šio žurnalo puslapiuose 
telpa nemažai straipsnių bei iliustra
cinės medžiagos. Čia rašoma apie 
Kinijos Liaudies Respublikos sporto 
vadovų delegacijos Lietuvoje vizitą. 

Taip pat apžvelgiamos ir rug
pjūčio 6—10 dienomis Pekine vykęs 
XXIX olimpinių žaidynių misijų va
dovų seminaras. Jame Lietuvą atsto
vavo: LTOK viceprezidentas, Lietu
vos olimpinės rinktinės vadovas Vy
tas Nėnius, LTOK olimpinių pro
gramų direktorius Kazys Stepona
vičius ir LTOK atstovas ryšiams su 
visuomene. „Olimpinės panoramos" 
vyr. red. Bronius Čekanauskas (šiam 
įvykiui paskirti 8 puslapiai, taip pat 
gausu ir nuo t raukų iš Olimpinio 
miesto). 

Kaip visada daug informacijos 
pateikta LTOK kronikoje. Čia 6 pus
lapiuose randame trumpų rašinių 
apie įvairius įvykius ir sportininkų 
bei vadovų pagerbimus ir pan. 

Sunku čia išvardyti viską, kas 
spausdinama 2007 m. „Olimpinės 
panoramos" trečiame numeryje. Ge
riausiai yra šį žurnalą užsiprenume
ruoti ir patiems pasiskaityti. 

Žurnalo adresas — Olimpiečių g. 
15, 09200 Vilnius, Lietuva, ei. paštas: 
komitetas (frltok.lt. 

Iški lmingas sut ik imas p r i e Obero i v iešbuč io — Ja ipu r 

,,DRAUGAS informuoja, ,,DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS : išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.Sts.5lr6
http://frltok.lt
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APIE GYVUS IR NEGYVUS MŪSŲ TAUTIEČIUS 
PETRAS PETRUTIS 

Prieš keletą metų, vieną dieną 
skambtelėjęs durų skambutis priver
tė mane nulipti į apačią. Prie durų ra
dau stovintį tvarkingai pasirėdžiusi 
jaunuoli. Manydamas, jog jis bus vie
nas iš dažnokai užeinančių prekybi
ninkų, angliškai klaustelėjau, ką gero 
jis norėtų pasakyti. Mano nustebimui 
nepažįstamasis prabilo lietuviškai ir 
pasakė, jog atvykęs iš Oregon valsti
jos, norįs man padėkoti už „Draugo" 
dienraštyje skaitytą straipsnį. Jame, 
girdi, buvo aprašyta jo mirusi močiu
tė Marija Zolpienė. Žinodamas, kad 
M. Zolpienė buvo viena iš ankstyves
niųjų lietuvių visuomenininkių, pa
galvojau, kad jos vaikaitis turėtų būti 
Amerikos lietuvis. Todėl ir pasakiau: 

. - Jūs, būdamas čiagimis, labai 
gerai kalbate lietuviškai. 

Jis, šyptelėjęs pasakė, jog jam ne
buvo lemta gimti JAV 

- Tai kurgi Jūs gimėte? - pak
lausiau. 

Netikėtas svečias pasakė, kad jo 
gimtoji vieta — Kuba. Taip pat pra
sitarė, kad jo tėvas (JAV pilietis) buvo 
vedęs ispanų tautybės moteriškę, ku
ri buvo įsigijusi didoką žemės plotą 
Kuboje. Po vedybų buvo nutarta toli
mesniam gyvenimui persikelti į šią 
šalį. Ten gimė sūnus, kuris buvo pa
krikštytas Viliaus vardu. 

Šeima tikriausiai ir toliau būtų 
gyvenusi Kuboje, jeigu Fidel Castro 
nebūtų įsitvirtinęs tenykštėje val
džioje. Pasikeitus -valstybės santvar
kai, dauguma JAV piliečių apleido 
Kubos valstybę. Neatsiliko ir Zolpių 
šeima. 

Atrodo, kad Zolpių sūnus Vilius, 
jausdamas lietuvių kalbos nepakan
kamą žinojimą, ryžosi kelionėn į va
dinamąją Amerikos lietuvių sostinę 
Čikagą. Čia, praleidęs ilgesnį laiko 
tarpą, mokėsi lietuvių kalbos, prik

lausė Lietuvos Vyčių organizacijai, 
šoko Frank Zapolio vadovaujamoje 
lietuvių tautinių šokių grupėje. 

Pagilinęs savo lietuvių kalbos ži
nias, leidosi kelionėn į protėvių gim
tąjį kraštą. Buvodamas Lietuvoje 
ėmė vadintis tikrąja protėvių pavar
de - tapo Žalpių. Taip pat susipažino, 
susidraugavo ir vedė lietuvaitę. Da
bar jiedu ir jų vaikai gyvena Port-
land priemiestyje. 

Regis, kad Vilius bus paveldėjęs 
savo protėvių organizacinius polin
kius. Šiuo metu jis yra Lietuvių 
Bendruomenės Portland apylinkės 
valdybos pirmininkas. Taip pat jis 
vadovauja Portland lietuvių tautinių 
šokių grupei. Beje, praėjusią vasarą 
jis dalyvavo Dainavos stovyklavietėje 
surengtuose lietuvių tautinių šokių 
kursuose. 

Vilius Zalpys, širdimi ir kūnu pa
sišventęs lietuvybei, pajuto pareigą 
rūpintis čionai gyvenusiais, dirbu
siais ir čia pat amžiną poilsį radusiais 
savo tėvynainiais. 

Vilius ne kartą girdėjo apie lietu
vių išeivius, gyvenusius Washington 
valstijos šiaurinėje dalyje ir dirbusius 
anglių ir vario kasyklose. Apie tai jam 
teko skaityti ir Seattle Lietuvių 
Bendruomenės dvikalbiame „Tulpe 
Times" biuletenyje. Deja, žinios apie 
tenykščius lietuvius buvo gana pa
viršutiniškos. Ypač nedaug buvo ži
nių apie tenai gyvenusių lietuvių pa
likuonis. 

V Žalpys 2006 metų rugpjūčio 
mėnesį nutarė Washington valstijos 
kalnynuose parankioti žinių ir jas pa
naudoti Amerikos lietuvių spaudoje. 
Kelionė automobiliu užtrunka pen
ketą valandų. Pirmojoje išvykoje pra
leido porą dienų, beieškodamas lietu
vių pėdsakų. Nepaisant nuovargio, 
kantrybės ir patirtų išlaidų, viskas 
puikiausiai pavyko. Panašiai baigėsi 
antroji, trečioji ir visos kitos išvykos. 
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JAV lietuviškas kapines galima pamatyti ne tik Čikagoje. Maggie Rail nuo
traukoje: Lietuviškos kapinės Roslyn, Kittitas County, WA. 

Jo žodžiais: „Kaskart grįžtu na
mo surinkęs naujos informacijos. 
Kaskart maloniai nustebina tenykš
čių žmonių nuoširdumas. Ypač malo
nu, kai susitinki su čia gyvenančiais 
lietuvių palikuonimis..." 

Jis nesitenkina pažintimis ir po
kalbiais su lietuviais. Lankantis vie
tos valdžios ir privačiose įstaigose pa
vyko sukaupti didoką kiekį reikš
mingos medžiagos. 

vius. Turima daug medžiagos apie 
lietuvių imigraciją Washington valsti
joje. Reikia pasirūpinti medžiagos 
atranka ir, galbūt, išleisti knygą. 

Tikimasi JAV Lietuvių Bendruo
menės ir kitų lietuvių organizacijų, 
taip pat Lietuvos Respublikos atitin
kamų įstaigų didesnio susidomėjimo 
ir konkrečios paramos. Ypatingai lau
kiama finansinė paspirtis. Visais rei
kalais patartina kreiptis į Vilių Žalpį, 

Kaip jau anksčiau „Draugo" Lietuvių Bendruomenės Portland 
dienraštyje buvo minėta, Roslyn — apylinkės valdybos pirmininką. Jis 
Ronald Cle miestelyje yra senos lietu- pasiekiamas šiuo adresu: 
vių kapinaitės. Viliaus Žalpio pastan- Za Ip i a i l 999@ao l . com 
gomis ir vietos lietuvių palikuonių Beje, finansinę paramą reikėtų 
pritarimu, planuojama kapinaitėse siųsti: LAC Inc. Portland, c/o Ramutė 
pastatyti paminklą ir jame įrašyti mi- Cummings, 15509 NE 88th St., Van-
rusiųjų vardus, pavardes ir pan. Yra couver, WA 98682. 
sudaryta grupė „Friends of Lithua- Čia rašančiojo nuomone, Vilius 
nian Cemetery". Ji įsipareigojo rū- Žalpys yra vienas nuostabiausių ben-
pintis tolimesniais reikalais. Reikalų druomenininkų, o jo projektas yra 
ir reikaliukų yra begalės. Reikalinga vienas iš reikšmingiausių išeivijos lie-
dvasinė ir medžiaginė talka ir parama, tuvių užmojų. 

Pasak V Zalpio, surinkta daug 
medžiagos apie visoje apygardoje gy- P S. Naudotasi „Bridges" ir „Tulpe Ti-
venusius ir tebegyvenančius lietu- mes" leidiniais. 

CICERO LIETUVIŲ PADANGĖJE 
EDVARDAS SULAITIS 

Po 58 metų apleidžia 
Cicero l i e tuv ių telkinį 

Eleonora Radvilienė po 58 Cicero 
išgyventų metų, kelia sparnus pas 
savo dukrą Loretą, gyvenančią Balti-
more. 

Su šia, viena seniausių Cicero lie
tuvių telkinio gyventoja vietos lietu
viai atsisveikino spalio 21 d. po sek
madieninių lietuviškų pamaldų, susi
rinkus į „Kavine" vadinamą kamba
rį, buvusios Sv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose. 

Daugelis žmonių kalbėjo apie iš-
vykstančiąją, išskaičiavo jos atliktus 
darbus, pasakojo prisiminimus iš 
bendravimo su ja, dėkojo jai, taip pat 
linkėjo geros sėkmės naujoje vietoje. 
Visi teigė, kad E. Radvilienė buvo Ci
cero lietuvių kolonijos pažiba, daug 
prisidėjusi prie tautiečių šioje vieto
vėje veiklos pagyvinimo. 

Gimusi Pajevonyje, 
gimnaziją lankiusi — Kybartuose 

Pirmasis apie išvykstančiąją kal
bėjo šių eilučių autorius, lankęs tą 
pačią Kybartų gimnaziją ir į Cicero 
atvykęs tuo pačiu metu kaip ir E. 
Radvilienė. 

Klausytojai sužinojo, kad Eleo
nora Vasiliauskaitė-Radvilienė gimė 

Suvalkijoje Pajevonio miestelyje. Ky
bartuose lankė vietos valstybinę gim
naziją, kurioje spėjo užbaigti 6 klases, 
o tada kartu su šeima buvo priversta 
bėgti nuo artėjančios rusų kariuo
menės į Vokietiją. 

Vokietijoje ši jauna mergina per
gyveno II pasaulinio karo metus, gy
veno įvairiose pabėgėlių stovyklose, o 
vienoje iš jų — Diepholz (tuometinė
je anglų zonoje) baigė lietuvišką gim
naziją, taip pat ir mokytojų kursus. 

Amer ikon a tvyko 1949 m e t a i s 
Atsiradus galimybei išvykti Ame

rikon, Eleonora patraukė į šį kraštą 
ir čia atsirado 1949-siais, minint 
Amerikos atradėjo Columbus dieną. 
Atvažiavo į Cicero lietuvių telkinį, 
kuris tada pradėjo gausėti taip vadi
namais „dypukais". 

Pradžioje, taip, kaip ir daugelis 
kitų naujai atvykusiųjų, dirbo fabri
ke. 1952 metais, sutikusi panašų liki
mo draugą - Jurgį Radvilą, su juo su
kūrė šeimą ir susilaukė trijų vaikų -
sūnaus Viktoro ir dukrų Felicijos ir 
Loretos. 

Augino vaikus, dėstė lituanisti
kos dalykus Šv. Antano parapijos pra
džios mokyklos buvusioje kasdieninė
je lietuviškoje klasėje. Čia ji dirbo 9 
metus. Šalia to, ji darbavosi ateitinin
kų veikloje, ruošė vaidinimus, vado
vavo tautinių šokių grupei. 

Be darbo su jaunimu, Eleonora 
(daugelis ją vadino Levute) reiškėsi 

A n k s t y v a v y r o m i r t i s 

Eleonora Radvilienė. 
Jono Kuprio nuotr. 

Lietuvių Bendruomenes veikloje me
tus buvo LB Cicero apylinkės valdy
bos pirmininke' Be to, pagelbėjo 
Putnam seselėms vienuolėms, darba
vosi „Draugo" gegužinėse, prisidėjo 
prie BALFo rinkliavų ir t. t 

Jos vienu iš didesnių darbų buvo 
naujai j Šį kraštą atvykusiųjų, taip va
dinamų „trečiabangių", priglaudimas, 
jiems reikiamos pagalbos suteikimas 

Pažymėta, kad Eleonora gerai su
prato kitų žmonių vargus, nes jai pa
čiai jų teko nemaža patirti , ypatingai 
kuomet 1970 m., vėžio ligos pakirs
tas, mirė jos vyras Jurgis. Likus vienai 
su trimis vaikais, nebuvo lengva iš
gyventi, tačiau ji nepalūžo ir atlaikė 
visus jai likimo skirtus išbandymus, 
nes buvo pamaldi ir pasitikėjo Dievu. 

Dabar abi jos dukros yra ištekė
jusios: viena gyvena Baltimore, kita -
Hamilton, Kanadoje. Tik Čikagos „Vaidi
lutės" teatre vaidinęs jos sūnus Vikto
ras dar gyvena viengungišką gyvenimą. 

Išvykstančioji susilaukė ir dova
nų iš „kavinės" vadovių: Mėtos Gaba-
lienės ir Jonės Bobinienės (jos dau
giausia rūpinosi išleistuvių surengi
mu) ir JAV LB Cicero apylinkės val
dybos, kurios vardu atsisveikino pir
mininkas Mindaugas Baukus ir sek
retorė Onutė Venclovienė. 

Daug gražių minčių išvykstančia-
jai išsakė buvusi cicerietė,. dabar dir
banti Putnam, CT, Aldona Prapuo-
lenytė (jos laišką perskaitė jos brolis 
Marijus Prapuolenis), Aldona Zails-
kaitė, Mėta Gabalienė, Jonė Bobi-
nienė ir kiti. 

Pabaigoje kalbėjusi E. Radvilienė 
visiems dėkojo už gražius žodžius jai, 
dovanas ir kvietė ją aplankyti naujoje 
vietoje Baltimore, kur ji gyvens savo 
dukros L Bradūmenes šeimoje. 

mailto:ZaIpiail999@aol.com
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Anykštėnės kepta duona 
sužavėjo Airijos kepėjus 

VYTAUTAS BAGDONAS 

Visi, kam tik tenka lankytis 
Anykščių krašte, ir, užsukus į Arklio 
muziejų, dalyvauti Aukštaitijos sody
boje organizuotoje švietimo progra
moje — naminės duonos kepimo pro
cese, patiria neišdildomų įspūdžių ir 
dar ilgai prisimena šviežios kvapnios 
duonos skonį. Daugelis anykštėnų 
svečių taip pat turėjo progos mė
gautis Niūronyse keptos duonos sko
niu. 

Naminės duonos kepimo paslap
tis gausioms ekskursijoms Arklio 
muziejaus aukštaitiškoje sodyboje 
atskleidžia, gardžią duonelę kepa jau 
aštuonerius metus čia dirbanti niū-
roniškė Nijolė Kačkuvienė. Ji sėk
mingai tęsia šeimos tradicijas, iš
mokusi duonos kepimo meistriškumo 
iš sumanios kepėjos motinos ir nagin
go duonkepių krosnių meistro — 
tėvo. 

Pagal Nijolės sukurtą receptą 
namine duona dabar mėgaujamasi ir 
Airijoje, nes šios šalies kepėjai, para
gavę niūronietės keptos duonos, tuoj 
pat panoro tokią duoną patys kepti ir 
siūlyti gausiems pirkėjams. 

Liepos mėnesį savaitę laiko 
Nijolė su savo vyru ir dukra praleido 
Airijoje, kur viešėjo lietuvių ben
druomenės narių kvietimu. Airijoje 
pastaruoju metu savo duonelę pra
dėjo kepti lenkai, o lietuviai panoro 
mėgautis lietuviška duona. Atsirado 
žmonių, kurie buvo lankęsi Arklio 
muziejuje, ragavę Kačkuvienės kep
tos duonos, tad vieni per kitus ir nus
prendė garsiąją kepėją atsivilioti 
trumpam į Airiją. 

Kaip pasakojo Nijolė, ji vyko ne 
tuščiomis rankomis, o vežėsi lietu
viškų miltų ir pagal savo sukurtą, 
gerai išbandytą receptą paruoštą 
raugą, iš kurio ji ir kepa duoną. 

Anykštėne turėjo progos Airijoje 
kepti savo duoną ir ja vaišinti tiek 
lietuvius, tiek airius bei kitų tautybių 

žmones. Atsiliepimai ir įvertinimai 
buvo kuo geriausi. Visi tik ir stebė
josi, kokia gardi yra natūrali „orga
ninė duona" be mielių. O Drogheda 
grafystėje veikianti garsi MacClovel 
kepykla panoro pasinaudoti mūsų 
kraštietės receptu ir pradėti kepti 
kelių rūšių lietuvišką naminę duoną. 

Niūronis vis pasiekia iš Airijos 
malonios naujienos, kad lietuviškos 
naminės duonos paklausa nuolat 
didėja. Tikriausiai, netolimoje ateity
je garsiosios kepėjos vėl laukia daly
kinė kelionė į Airiją, kadangi lietu
višką naminę duonelę norėtų kepti ir 
patys lietuviai, o pirkėjai pageidauja 
ir įvairesnių rūšių kepinių. 

Neseniai paaiškėjo dar vienas 
malonus faktas, kad Airijos kepėjai 
pradeda pirkti Lietuvoje aukščiausios 
kokybės miltus, iš kurių bus kepama 
naminė duonelė pagal anykštėnės 
receptą. 

Pasak Anykščių rajono savivaldy
bės administracijos direktoriaus An
tano Bauros, galima tiktai pasi
džiaugti, kad šitaip toli duonelė 
išgarsino kurortinės vietovės teritori
jos vardą gavusius Anykščius, kad 
rajono savivaldybei priklausančio 
Arklio muziejaus edukacinė duonos 
kepimo programa tapo tokia popu
liaria ir reikalinga. 

Ne vienas ekskursijų dalyvis, 
pabuvojęs Niūronyse veikiančiame 
Arklio muziejuje ir dalyvavęs eduka
cinėje programoje aukštaitiškoje so
dyboje ir stebėjęs naminės duonos 
kepimo procedūrą, norėtų tokios duo
nos nusipirkti ir parvežti lauktuvių. 
Deja, kol kas tenka svečiams išsivežti 
tik malonius prisiminimus, o ne na
minės duonos kepalus. Tačiau tai — 
tik laikina problema. Kačkuvienė su 
šeima rengiasi nuosavoje sodyboje 
Niūronyse artimiausiu metu įsirengti 
duonkepę krosnį ir pradėti kepti 
naminę duoną, kad jos galėtų nusi
pirkti visi to pageidaujantys. 

IŠKELIAVO PAS VYRA 
Elena Frejerienė, gimusi 1922 m. 

sausio 31 d. Lietuvoje, išgyvenusi iki 
85 metų amžiaus, po ligos, prižiūrima 
šeimos narių, ramiai ir amžinai užmi
go 2007 m. rugsėjo 18 d. Grand Ra
pids mieste, Michigan valstijoje. Čia ji 
gyveno beveik 60 metų nuo atvykimo 
į JAV Jos vyras Pranas buvo miręs 
anksčiau. Liko sūnus Jonas su žmona 
Florence, anūkė Lisa su vyru Scott 
DeVVolf ir vaikais, anūkas Jonas su 
žmona Kim ir vaikais, sesuo Aldona, 
daug pusseserių, dukterėčių, pus
brolių ir sūnėnų bei draugų JAV ir 
Lietuvoje. 

Močiutė Elena Frejerienė su savo 
pirmuoju anūku. 

Elena buvo labai draugiška, ma
loni, kantri, atvira, teisinga, tikinti ir 
gera moteris. Tai buvo žmogus kaip 
retas deimantas tarp visų. Gyveno 
šalia lietuvių bažnyčios, kurią dažnai 
lankė. Su ja buvo lengva kalbėtis, 
pasidalinti džiaugsmais ar rūpečiais, 
ji visus suprasdavo ir paguosdavo, o 
pati aiškiai ir paprastai pasakydavo, 
ką galvoja, visada surasdavo laiko 

a r t imui . J i k i t iems duodavo savo 
gerus virimo a r kepimo receptus, 
pr ižiūrėjo 'mažus vaikus, lankė ligo
nius, nešdavo savo iškeptus pyragus 
ir skanėstus į susirinkimus, padėda
vo visiems, kuriems reikėjo pagalbos. 
Ja i nebuvo svarbu, a r tai buvo turtin
gas, ar paprastas žmogus, ji visiems 
vienodai padėjo. J i buvo gero būdo, 
turėjo malonią šypseną ir gražų 
humorą. Mokėjo labai skaniai virti ir 
kepti. Mėgo muziką, skaitė knygas ir 
domėjosi menu. 

Elena Frejer ienė buvo aktyvi 
lietuvių Sv Petro ir Povilo parapijos, 
Lietuvių Bendruomenės , Lietuvių 
katalikių moterų sąjungos ir Lietuvių 
moterų pagalbos draugijos narė. Visi 
Grand Rapids lietuviai mylėjo, pa
sitikėjo ir gerbėją. Elena labai mylėjo 
savo šeimą, sūnų Joną ir marčią 
Florence, kur i buvo jai kaip duktė, 
kurios ji neturėjo, anūkus ir proanū-
kus, taip pat gimines Lietuvoje. 

Per laidotuves Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje su teta Elena nuoširdžiai 
ir jausmingai atsisveikino iš Lietuvos 
atskridusi seserėčia aktorė Virginija 
Kochanskytė, o Grand Rapids lietu
vių ir parapijos vardu kalbėjo 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
narė Gražina Kamantienė. Laidotu
vių apeigas lietuvių ir anglų kalbomis 
vedė klebonas kun. Dennis Morrow, 
savo pamoksle iškeldamas Elenos, 
kaip geros katalikės motinos, mo
čiutės ir moters savybes. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, daug lietu
vių ir amerikiečių dalyvavo ir vėliau 
kars tą palydėjo į už poros mylių 
esančias lietuvių Sv. Petro ir Povilo 
parapijos kapines, kur geroji Elena 
Frejerienė palaidota šalia jos lauku
sio vyro Prano ir kelių tūkstančių 
kitų lietuvių. 

G. K. 

NACIONALINIO ORUMO ATSISAKIUS... 

Siuot'-auka š www.arkliomuzieius.lt 

Atkelta iš 3 psl. 
Su tokiais teiginiais negalima 

ginčytis, bet galimybė atsitiesti yra 
vienas dalykas, apdovanojimas ordi
nu - kitas. Praeitis iš tiesų buvo su
dėtinga, bet ne visi stojo į smogikų 
gretas. Svarbu palaikyti principą, kad 
žmogus atsakingas už veiksmus. 
Daugelyje šalių teistas žmogus negali 
tapti prezidentu ar teisėju, katalikas 
negali antrą kartą tuoktis, kol žmona 
gyva. Valstybinis orumas reikalau
ja, kad ordinai ir kai kurios parei
gybės liktų neprieinamos represi
nėms struktūroms tarnavusiems 
žmonėms. 

Ne tik prezidentas proteguoja 
įtariamus KGB darbuotojus. Nors 
Vilniaus administracinis te ismas 
panaikino Liustracijos komisijos nu
tarimą, kad premjerų A. Brazausko ir 
G. Kirkilo patarėjas Vilius Kavaliaus-

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

LENOER 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President • 

. 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

kas buvo saugumo bendradarbis , 
saugumo archyvuose buvo rasta duo
menų, kad žurnalistu dirbęs V Ka
valiauskas turėjo „Karaliaus" pseu
donimą ir rinko žinias apie KGB 
dominusius asmenis. Teismo spren
dimą, kuris apskųstas Vyriausiajam 
administraciniam teismui, iš dalies 
lėmė tai, kad nebuvo rasta raštiško V 
Kavaliausko pasižadėjimo bendra
darbiauti su KGB, tai iš dalies tech
ninio pobūdžio t rūkumai Liustracijos 
komisijos medžiagoje. Bet premjero 
patarėjai, kaip ir Cezoriaus žmona, 
turėtų būti be priekaištų. 

Čia nekalbama apie kerštą ar 
sąskaitų suvedinėjimą. Buvę kagėbis
tai tapo viešbučių savininkais, pra
turtėjo, naudojasi visais kapitalizmo 
vaisiais. Tegul. Bet kai leidžiama 
jiems atstovauti Lietuvai, eiti atsa
kingas pareigas, kai jie apdovanojami 
ordinais, ta i j au Lietuvos valsty
bingumo ir nacionalinio orumo paže
minimas. Maskvon nuvykę „darbie-
čiai" išdavė Lietuvą, bet Loreta 
Graužinienė tur i pagrindo tikėtis, 
kad koks nors būsimas Lietuvos pre
zidentas ją supras, „duos jai galimybę 
atsitiesti", apdovanos Gedimino or
dinu. Tai iš dalies atsakymas į V 
Adamkaus klausimą: „Kokioms 
mūsų valstybės vizijoms atstovauja 
tokie politikai?" 

• 

www.veidas.lt 

http://www.arkliomuzieius.lt
http://www.veidas.lt
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• K v i e č i a m e v i sus į l a p k r i č i o 4 
d., sekmadieni, 1 v. p. p. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje vyksiantj 
sakralinės muzikos koncertą, kuria
me bus atliekama Gabriel Foure 
„Reąuiem". Arfa gros Kari Gardner. 
Dalyvaus solistai, instrumentalistai 
ir choras. Vargonininkė Solveiga Pa
lionienė. 

• S u s i t i k i m a s su prozininke, pub
liciste Birute Jonuškaite įvyks lap
kričio 4 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Jos apsakymų, romanų centre - mo
terys ir jų likimai. Ryškus tradicinių 
moralinių vertybių ilgesys, kasdieny
bės prasmingumo jutimas. Į šią po-
_pietę kviečia „Margutis II". Auka -
10 dol. 

• A m e r i k o s l i e tuvių 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. 

• G e n e r o l o T. Daukanto šaul ių 
kuopa kviečia į rudeninį pasilinks
minimą! Pasidžiaugti draugų būryje, 
pasivaišinti garuojančia šilta vaka
riene, pasišokti skambant E. Jurkai-
čio saksafono 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. 

• O p e r o s choro tradicinis poky
lis šiais metais įvyks lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago. Meninę programą 
atliks solistė Nida Grigalavičiūtė, 
muzikas Ričardas Šokas ir Operos cho
ras (diriguos Jūratė Grabliauskienė, 

akompanuos muzikas Manigirdas Mo-
tekaitis). Vakaro metu vyks laimingų 
bilietų traukimas. Vaišins „Kuni
gaikščių užeiga", šokiams gros „Kau
kas". Pelnas skiriamas naujos operos 
pastatymui. Stalus ir vietas prašome 
užsisakyti iš anksto tel.: 708-439-6762 
(Rima Urbonavičienė) arba 630-257-
6481 (Virginija Savrimienė). Jus kvie
čia Operos choras - savo dalyvavimu 
padėsite sumažinti naujos operos pas
tatymo išlaidas. 

• L a p k r i č i o 17 dieną, š e š t ad i en i 
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. Pirmą kartą rodomas 
visiškai slaptai 1938 m. nacių pareng
tas Klaipėdos krašto užėmimo pla
nas, kodiniu pavadinimu „Laivyno pa
radas" („Flotten-parade" - vok.). 

• L a p k r i č i o 25 d. 1 vai. p. p. PLC 
Fondo salėje vyks JAV LB Kultūros 
tarybos premijų įteikimas ir pianistės 
Frances Kavaliauskaitės (Covalesky) 
labdaros koncertas. Ruošia JAV LB 
Lemont apylinkė. Surinktos lėšos bus 
skiriamos Pasaulio lietuvių centrui. 

IŠ ART! m TOLI.,. 

• L B Hartford apyl inkės metinis 
pokylis rengiamas lapkričio 10 d., 

v 

šeštadienį. Vakaras įvyks S v. Trejybės 
parapijos salėje. Programoje: tautinių 
šokių grupė „Berželis", vadovaujama 
D. Dzikienės, bei liaudies dainų 
vienetas „Sodžius", vadovaujamas R. 
Jal inskienės. Informacija ir stalų 
užsakymas tel: 860-657-9067. Kvie
čiame visus apsilankyti ir linksmai 
praleisti vakarą su draugais. 

„ D r a u g o " knygynė ly je 

G e r b i a m i s k a i t y t o j a i , 
artėja Kalėdos. Visi laukia dovanu. Nuostabu ta proga gauti do

vanu gerą knygq, video kasetę ar kompaktinę plokštelę. 
„Draugo" knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nu

sipirkti esantį knygynėlyje leidinį. Jei Jūs iš anksto užsisakysite, pagei
daujamą pirkinį mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

Kad galėtumėte savo draugus, pažįstamus ir gimines pradžiuginti 
Šv. Kalėdų proga, užsisakykite leidinius iki š. m. gruodžio 1 d. 

,Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Lietu
vos institutu š. m. lapkričio 9-11 d. visus maloniai kviečia į III Lietuviškų 
filmų festivalį Čikagoje, vyksiantį Gene Siskel kino centre, The Gene 
Siskel Film Center, 164 North State Street, Chicago, IL 60601. Apsilan
kiusieji festivalyje turės galimybę pažiūrėti šias pastaraisiais metais lietu
vių režisierių sukurtas kino juostas. 

„Diringas" (rež. Ignas Miškinis, sukur tas 2006 m., t rukmė 95 min.) 
bus rodomas lapkričio 9 d., penktadienį, 8 vai. v. (kartojamas - lapkričio 12 
d., pirmadienį, 6 vai. v.). 

Filmas „Septyni nematomi žmonės" (rež. Šarūnas Bartas, sukurtas 
2005 m., trukmė 116 min.) bus rodomas lapkričio 10 d., šeštadienį, 5 vai. v. 
(kartojamas - lapkričio 13 d., antradienį, 8 vai. v) . 

„Aš esi tu" (rež. Kristijonas Vildžiūnas, sukurtas 2006 m., trukmė 90 
min.) bus rodomas lapkričio 11 d., sekmadienį, 5 vai. v. (kartojamas - lap
kričio 15 d., ketvirtadienį, 8:15 vai. v.). 

Tel. pasiteiravimui: 312-846-2600; tinklalapis: 
www.siskelfilmcenter.org 
fėjimas - 9 dol., studentams 7 dol., nar iams 5 dol. 

Koks ruduo be moliūgų? Važiuojant čikagcs pr emiesčių keliais tai vienur, 
tai kitur akį traukia laukai, „nusėti" oranžiniais moliūgais. Montessori mo
kyklėlės „Žiburėlis" vaikučiams mokytojos suruošė iškylą i fermą, kurioje 
auginami moliūgai. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 
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2007 m. Švietimo premija 
JAV LB Šviet imo t a r y b a ruošiasi sk i r t i „Šv ie t imo 

p r e m i j ą " moky to ju i , ku r i s i lgus metus d i r b o šviet imo 
da rbą JAV l i tuanist inėse mokyk lose . 

Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių lituanistiniŲ mokytojų, kurie pa
sižymėjo lietuviško švietimo srityje, vadovėlių ir knygų lei
dime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime, ar 
ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą litu
anistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti i k i š .m. gruodž io 31 d . adresu: Lit-
huanian Educational Council, 170 Query St., New Bed-
ford, MA, 02745 arba e-paštu: 

donavickas95@hotmail.com 
pažymint „Kandidatas švietimo premijai gauti". 

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, ku
rios pirmininkė yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premijos mecenatas - Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pranešimas 
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PSICHOLOGŲ, PSICHIATRŲ BEI SOCIALINIŲ 
DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!!! 

JAV LB Socialinių Reikalų tary
ba, matydama psichologinės pagalbos 
poreikį tarp lietuvių, prieš pora me
tų įsteigė „Paguodos telefoną", kuris 
veikia kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 
vai. v. iki 9 vai. v. Jau dabar aišku, 
kad vien „Paguodos telefono" nebe
užtenka. Pribrendo laikas ieškoti ko 
nors daugiau - reikia tos srities pro
fesionalų pagalbos. 

Tokios pagalbos reikalingumą 
patvirtina faktas, kad Lietuvoje jau 
yra teikiama „Psichologinė pagalba in
ternetu". Tai yra anoniminės psicho
loginės pagalbos konsultacijos įvai
raus amžiaus žmonėms. Įdomu, kad 
praėjusiais metais 27 proc. besikrei
piančiųjų psichologinės pagalbos bu
vo lietuviai, gyveną emigracijoje. Tu
rime ir mes atkreipti didesnį dėmesį į 
šių iškylančių problemų sprendimą. 

Todėl, JAV LB Socialinių reikalų 
taryba kviečia visus psichologus, psi
chiatrus, socialinius darbuotojus, ka
pelionus, kunigus, seseles vienuoles 
bei lietuvių visuomenės narius (ku
riems šis klausimas kelia rūpestį) į 
susitikimą-pasitarimą „Seklyčioje" 
šių metų lapkričio 17 d. Pradžia 10 

vai. ryto. 
Šio pasitarimo tikslas yra: 1. pa

sidalinti mintimis, kaip galime padėti 
tautiečiams, kuriems yra reikalinga 
tokia pagalba; 2. surinkti duomenis 
apie šios srities lietuvius specialistus/ 
profesionalus, kad, reikalui esant, ga
lėtume nukreipti klientus, kurie ieš
ko pagalbos; 3. atsiradus pakanka
mam entuziastų, organizuoti šios sri
ties lietuvišką draugiją. 

Tad visi psichologai, psichiatrai 
bei socialiniai darbuotojai yra kvie
čiami nepagailėti šeštadienio ryto ir 
dalyvauti šiame susitikime/pasitari
me. Žadantys ir nežadantys dalyvau
ti tame pasitarime yra kviečiami už
siregistruoti JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos raštinėje, 2711 W. 71st. 
Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-
476-2655 arba elektroniniu paštu: 

LHServices@sbcglobal.net 

Laukiame visų 2007 m. lap
kričio 17 d. „Seklyčioje" 10 vai. r. 

Padėkite mums padėti kitiems! 

JAV LB 
Social inių reikalų taryba 

http://www.siskelfilmcenter.org
mailto:donavickas95@hotmail.com
mailto:LHServices@sbcglobal.net

