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Mokslo premijos — trims 
užsienio l ietuviams 

Iš kairės: Algis Mickūnas, Rimas Vaičaitis ir Danas Ridikas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA) 
— Trečiadienį Vilniuje pirmą kartą 
įteiktos mokslo premijos užsienio lie
tuviams mokslininkams. 

Vilniaus universiteto Eksperi
mentinės ir klinikinės medicinos ins

ti tuto salėje švietimo ir mokslo mi
nistrė Roma Žakaitienė įteikė 13,000 
litų dydžio premijas trims užsienyje 
dirbantiems mokslininkams. 

Premija už pasiekimus humani
tarinių ir socialinių mokslų srityje 

įteikta Ohio (JAV) universiteto profe
soriui filosofui Algiui Mickūnui. 

Premija už pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir tiksliųjų mokslų sri
tyse paskirta Columbia (JAV) univer
siteto profesoriui aviacinės ir kosmi
nės inžinerijos specialistui Rimui 
Vaičaičiui. 

Už mokslo patirties, pasiekimų 
sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir 
užsienio šalių plėtojimą apdovanotas 
branduolio fizikos specialistas, Pran
cūzijos atominės energetikos komi
sariato CEA (Prancūzija) mokslo 
darbuotojas Danas Ridikas. 

Praėjusiais metais įsteigtų moks
lo premijų tikslas — skatinti moksli
ninkus puoselėti lietuvybę, dalyvauti 
bendrose mokslo programose bei 
siekti, kad jie garsintų Lietuvą, pa
laikytų glaudesnius ryšius su Lietu
vos mokslo bendruomene, krašto lie
tuvių bendruomenėmis, aktyviai da
lyvautų jų veikloje. 

Kraupios avarijos kaltininkas nenori būti suimtas 
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) — 

Tragišką avariją sukėlęs Skuodo poli
cijos patrulis Saulius Paulikas ver
žiasi į laisvę — jo advokatas ap
skundė teismo nutartį, kuria jo klien
tas suimtas mėnesiui. 

Advokato Mindaugo Kepenio 
skundą Skuodo rajono apylinkės teis
mas gavo trečiadienį. 

Teismas skundą persiųs Klaipė
dos apygardos teismui, kur is jį ir na
grinės bei paskelbs, ar praėjusį penk
tadienį pareigūnas buvo suimtas pa
grįstai. 

Advokatas prašo panaikinti nu
tartį , kuria jo ginamajam skirta 
griežčiausia kardomoji priemonė. 

M. Kepenio manymu, skiriant 
suėmimą S. Paulikui šiurkščiai buvo 
pažeisti įstatymai, pagrindų, laikyti 
jo ginamąjį suimtą — nėra. 

„Suėmimą suprantu tik iš žmo
giškos pusės ir tik pirmosiomis die
nomis po įvykio — apsaugoti nuo 
žmonių pykčio ir kad nebūtų sugriau
tas komisariatas", — sakė M. 
Kepenis. 

Pagal įstatymus suėmimo įtaria

majam gali būti skiriamas, jei jis bėgs 
ir slėpsis nuo teismo, mėgins paveikti 
liudytojus ir daryti nusikaltimus. 

M. Kepenio teigimu, pagrindo 
manyti, kad jo klientas bėgs — nėra, 
nes S. Paulikas pats atvyko į policiją. 
Be to, nusikaltimas, kuriuo jis kalti
namas nėra tyčinis. Visi liudytojai jau 
apklausti ir parodymuB davė ikiteis
minio tyrimo teisėjui ir jų paveikti 
jau negalima. 

Pirmadienį Skuodo rajono apy
linkės teismas S. Pauliką nuo tarny
bos policijoje Nukelta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Tekstilinių gobelenu paro
da St. Petersburg, FL (p. 1) 
•Grupinis teisėjų elito 
portretas (p. 3) 
•„Su viltimi j ateitf" 
(p. 4-5) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5, 11) 
•„'Draugo' lietuviukai" 
(p. 8) 
•Šv. Kazimiero parapijai 
Montreal 100 metų (2) (p. 9) 
.• Šiomis ir kitomis dienomis 
Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre (p. 10) 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Zuoko istorija — dar nebaigta 
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) — 

Vilniaus miesto tarybos narys Vid
mantas Martikonis Vilniaus apygar
dos teismui trečiadienį paliudijo, kad 
buvęs sostinės meras Artūras Zuokas 
jam yra prasitaręs, kad esą Vilmanto 
Drėmos balsas kainavo „daugiau nei 
šimtą tūkstančių". 

„Kad kainavo, tai kainavo, ką 
darysi", — prisiminė A. Zuoko žo
džius liudytojas. 

Pasak V Martikonio, pokalbį gir
dėjo tuometiniai tarybos nariai — 
Stanislovas Sriūbėnas ir Laurynas 
Kuzavas. 

Liudytojo teigimu, A. Zuokas 
apie tai prasitarė per pokalbį senaja
me savivaldybės pastate Gedimino 
prospekte. 

Politikai dar pašmaikštavo, ko
dėl vieni turi balsuoti nemokamai, o 
kitiems reikia mokėti. 

V Martikonis apie šias aplin
kybes pirmiausia papasakojo žurna
listams po pirmojo savo liudijimo Vil-

Artūras Zuokas. 

niaus apygardos teismui spalio 5 die
ną. 

Po žiniasklaidos pranešimų, 
valstybės kaltintojas, Generalinės 
prokuratūros prokuroras V Marti-
konį paprašė iškviesti į teismą dsr 
kartą. Nukelta \ 6 psl. 
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Pesimistų 
vis daugėja 

Vilnius, lapkričio 14 d. (ELTA) 
— Spalio mėnesį daugiau nei pusė — 
57 proc. — Lietuvos gyventojų buvo 
tos nuomonės, kad reikalai pastaruo
ju metu Lietuvoje iš esmės krypsta į 
blogąją pusę. Keturi iš dešimties — 
41 proc. — apklaustųjų atsakė, kad, 
jų nuomone, reikalai Lietuvoje gerė
ja. 

Per mėnesį teigiančiųjų, kad 
padėtis Lietuvoje blogėja, pagausėjo 
6 procentiniais punktais. 

Rinkos ir viešosios nuomonės ty
rimų kompanijos „Baltijos tyrimai" 
spalio 20-28 dienomis atliktos ap
klausos duomenimis, prieš metus — 
2006 metų spalį — Lietuvoje buvo 
kiek daugiau gyventojų, kurie si
tuaciją vertino teigiamai. Tuo metu 
47 proc. apklaustųjų teigė, kad rei
kalai gerėjo — 6 procentiniais punk
tais daugiau nei dabar. 

Kad reikalai šalyje pastaruoju 
metu gerėja, mano tik jaunimas iki 
30 metų. 

Labiau už kitus blogėjimą įžvel
gia vyresni nei 50 metų žmonės, 
miestų gyventojai, rusų ir lenkų tau
tybės piliečiai, kairiųjų pažiūrų rin
kėjai. 

Kad reikalai pastaruoju metu 
Lietuvoje gerėja, nurodė tik Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio, Libe
ralų ir centro sąjungos bei Pilietinės 
demokratijos partijos rinkėjai. 

Kad reikalai šalyje blogėja labiau 
už kitus mano, partijos Tvarka ir tei
singumas, Darbo partijos bei Lie
tuvos valstiečių liaudininkų sąjungos 
rinkėjai. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG, FL 

TEKSTILINIŲ GOBELENŲ 
PARODA 

MEČYS ŠILKAITIS 

Spalio 28 d. St. Petersburg lietu
viai Klubo kultūrinių popiečių būre
lio dėka turėjo progos ne tik pasigro
žėti spalvingai įspūdinga gobelenų 
paroda, bet ir papildyti savo turimas 
meno kūrinių kolekcijas. 

Po reguliarių sekmadieninių pie
tų ir trumpo būrelio pirm. Angelės 
Karnienės supažindinimo su dailinin
ke Dalia Kerpauskiene bei jos pačios 
padėkos už pakvietimą ir pagalbą kū
rinius išstatant, visi dalyviai buvo pa
kviesti i mažąją salę. Aplink ant sie
nų buvo harmoningai iškabinti 29 
įvairaus dydžio gobelenai - tamsesni 
ir ryškesnių spalvų tekstiliniai pa
veikslai. Lankytojai stebėjosi spalvų 
darna, įvairiarūšia kompozicija, tau
tine tematika. Tai gimtinės darželio 
gėlės, patekančios saulės laukų ats
pindžiai, tai pakelės koplytėlės ar 
abstraktūs spalvų deriniai. Kiek
vienas darbas apsiūtas rankomis 
pusvilnoniais siūlais. Apačioje įrišti 
kutai-. Ne vienas stebėjosi detalėmis 
bei siūlo pluošto pereinamomis spal
vomis, naudojant skirtingų rūšių ir 
spalvų siūlus. Tai tik parodo, kiek 
kruopštumo, dėmesio ir kantrybės 
įdėta paruošiant patrauklią kompozi
ciją. Menininkė nuoširdžiai paaiškino 
jos naudojamą techniką galutinai 
išbaigiant kūrinį. Ji prisipažino, kad 
kiekvienas paveikslas yra unikalus -
nepakartojamas, sakė, kad čia Flo
rida pastebėjusi tiek daug gamtos 
grožio ir spalvų. Todėl ji su nekant
rumu laukianti grįžti į Lietuvą ir 
tuoj kibti į darbą. 

Dalia Kerpauskiene baigė Kauno 
technologijos universitetą. Apie 30 
metų dirbo šilko fabrike vyriausia ko-
loriste, vadovavo koloristų kūrybi
niam darbui. Tekstilinius gobelenus 
kuria nuo 1980 metų. Ji sako, kad go-

Dalia Kerpauskiene gobelenų pa
rodoje St. Petersburg, Florida. 

belenų paveikslo paruošimas - tai 
„mano laisvalaikio pomėgis, asmens 
saviraiška. Tai kasdienės būtinybė, 
kuri noriai suskamba spalva. Ir tai, 
ką matau ir jaučiu, noriu parodyti 
Jums. Gobelenai - tai dalelė manęs". 

Dalia su asmeninėmis parodomis 
keliauja po Lietuvą. Nuo 1985 metų 
yra turėjusi daugiau kaip 30 asmeni
nių parodų muziejuose, kultūros rū
muose, galerijose, gimnazijose ir ki
tur. Taip pat su parodomis dalyvavo 
Vokietijoje, Suomijoje, o dabar jau ir 
Amerikoje. 

Prie sėkmingo parodos paruoši
mo prisidėjo Aurelijus Kilbauskas ir 
Aldona Andriulienė. Citrininiais gė
rimais su uogomis vaišino Dana 
Mažeikienė ir Sofija Pranckevičienė. 
Žinoma, didelė padėka tenka pirmi
ninkei Angelei Karnienei už parodos 
organizavimą ir dr. Jonui Kaminskui 
už Dalios ir ją lydėjusios draugės dr. 
Romualdos Johnson apgyvendinimą 
ir globą. 

Vienas iš gobelenų St. Petersourg parodoje. 

Klubo valdybos nariai Vilius Juška ir 
Aldona Česnaitė su Dalia Kerpauskie
ne ir klubui padovanotu gobelenu. 

Kun. dr. Matas Čyvas ir kan. Bernardas Talaisis taip pat 
apsilankė parodoje. 

Dalis parodos dalyvių gobelenų parodoje. 
M. Šilkaičio nuotr. 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE •H 
Gerbiami skaitytojai, 

artėja Kalėdos. Visi laukia dovanų. Nuostabu ta proga gauti dovanu gerą knygg, video kasetę ar kom
paktinę plokštelę. „Draugo" knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nusipirkti esantį knygynėlyje 
leidinį. Jei Jus iš anksto užsisakysite, pageidaujamą pirkinį mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

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

,Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chieago, IL 60629 Tel. pasiteiravimui: 773-5S5-9500 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $8000 • 3 mėn. $57.00 

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

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

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

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

Metams $120.00 • 1/2 metu $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Metams $150.00 •1/2 metu $120.00 
• 3 men.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.OO «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 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinj neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

E I-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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GRUPINIS TEISĖJŲ 
ELITO PORTRETAS 

VALDAS VASILIAUSKAS 
v 

Sią savaitę Seimas pagaliau 
pradeda svarstyti ilgai lauktą Teismų 
įstatymo pakeitimo įstatymą, dėl 
kurio jau antrus metus laužomos 
ietys. Net buvo kilusi įtampa tarp 
prezidento ir Seimo, kai parlamen
tarai įstatymo projektą, kaip perne
lyg daug keliantį abejonių, netikėtai 
išbraukė iš dienotvarkės. Tai tas at
vejis, kai situacija Lietuvos teismuose 
reikalauja greitų ir ryžtingų per
mainų, tačiau negalima ir skubėti, 
kad nebūtų padaryta lemtinga klai
da. Ir Lietuvos žmonės vėl liktų 
apmulkinti. Galbūt — jau paskutinį 
kartą. 

Pirmąkart visuomenė buvo ap
gauta, kai, atkūrus nepriklausomybę, 
visa senoji teismų sistema kontra
banda buvo pertempta į naują epo
chą. O juk seniesiems „liaudies teis
mams" teisingumas rūpėjo kaip 
pernykštis sniegas — teismai ir 
įstatymai tebuvo tik partijos politikos 
įrankis. Pritaikant socialistinę teisę 
naujiesiems laikams, ypač daug 
nuveikė paskutinis Tarybų Lietuvos 
ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
teisingumo ministras Pranas Kūris, 
kuris pirmąją savo profesinio gyveni
mo pusę paskyrė „buržuazinio teisin
gumo" kritikai, o antrąją — Europos 
Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre ir 
Europos Bendrijų Teisingumo Teis
mui Liuksemburge stiprinti. Profe
sorių pelnytai galima būtų tituluoti 
Lietuvos dabartinės teismų sistemos 
krikštatėviu. 

Dabar mūsų visuomenę ištikęs 
visiškas moralinis išsekimas. Ir čia 
teismai ir teisėjai per septyniolika 
metų pasidarbavo iš peties, kad 
žmonės kartu su žlugusiomis viltimis 
sulaukti teisingumo prarastų tikėji
mą pačia valstybe ir jos ateitimi. Ta
čiau ko kito buvo galima laukti iš 
teisėjų korpuso, perimto iš okupacijos 
laikų. 

„E Kūris, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas, aukštos prabos kon
formistas. Jam aukščiausia valdžia 
ne įstatymas, o LDDP grupės draugų 
interesai. Į Aukščiausiąjį Teismą 
prezidento nukreiptas įvaizdžiui pa
gerinti", — rašė prieš mirtį viena 
sąžininga teisėja, LDDP laikais išvy
ta iš Aukščiausiojo Teismo. Ši paci
tuota buvusio Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko P Kūrio charakteristika 
— pati nekalčiausia. Skaitant šios 
teisėjos, stovinčios Dievo akivaizdoje, 
kai kiekvienas žodis gali būti paskuti
nis, todėl įgyjantis testamento vertę, 
išpažintį, piestu šiaušiasi plaukai: 
kokie nenaudėliai ir menkystos Lie
tuvoje vykdo teisingumą. 

,,A. V, Aukščiausiojo Teismo pir
mininko pavaduotojas, degradavusi 
asmenybė, gudrus kyšininkas. Jo 
Dievas — pinigai. Tai be sąžinės ir 
padorumo per KGB viršininkavęs 
sovietiniame Aukščiausiajame Teis
me, įsitrynęs prie viršininkų ir 
nepriklausomoje Lietuvoje." 

„J. S., KGB bendradarbis, su 
LTSR sportininkais dažnai vykdavęs 
kaip, sirgalius". „Č. J , buvusio pa
tarėjo (prezidento) Andrikio geras 
bičiulis, padėjęs 'reformuoti' teisėt
varką. Patekęs į Aukščiausiąjį Teis
mą per KGB mafiją Lietuvos neprik
lausomybės metais už tai, kad nenu-

teisęs prie Katedros suimtų demons
trantų 1989 metais. Žinoma, tai pa
daręs inspiruotas iš šalies geram 
įvaizdžiui sudaryti . Civilinių bylų 
pirmininku AT paskirtas už tai, kad, 
būdamas AT teisėjas, prezidento nau
dai išsprendė neteisėtai privatizuotą 
valdišką butą. Labai silpnas teisi
ninkas, kaip ir jo draugas A.V, nesą
žiningas ir nedoras žmogus." 

Tai apie buvusius, LDDP laikų 
Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Jiems 
nenusileidžia ir tuomečio Apeliacinio 
ir Vilniaus apygardos teismų teisėjų 
žiedas. ,,V. M., Apeliacinio teismo 
pirmininkas. Klusnus LDDP statyti
nis." „A. A., kolegų nuomone, kyši
ninkas, mafijos statytinis". ,,G. S. 
labai panašus kaip teisėjas A. A." „R. 
M., taip pat kyšininke". ,,V V, nesp
jaunantis į kyšį". „A. D., iš Druski
ninkų atkeltas į Apeliacinį teismą 
teisėjas, gudrus, tur i teisininko galvą. 
LDDP klano parankinis". „R. K -
kyšininkė". ,,P J. - kyšininkas". „S. 
G. - senas kyšininkas". „L.U. - kyši
ninke". (...) 

Toks groteskiškas grupinis Lie
tuvos teisėjų elito portretas buvo 
nutapytas prieš penkiolika metų, 
tačiau vargu ar ir dabar jis būtų 
patrauklesnis — ne vienas čia mini
mas veikėjas ir toliau sėkmingai 
teisėjauja (...). Nepriekaištingos re
putacijos reikalavimas teisėjams 
skamba kaip patyčia. Uždaras, nuo 
visuomenės visiškai nepriklausomas 
ir niekafn neatsiskaitantis teisėjų 
klanas visiškai išsigimė. Už šio gru
pinio elito portreto rėmų liktų ab
soliuti dauguma dorų Lietuvos tei
sėjų, kurie kantr ia i tempia visą 
sunkaus darbo naštą, tačiau kuriems 
klano hierarchijoje, dabar pasivadi
nusioje teismų savivalda, skirtas sta
tistų vaidmuo. 

Prisidengdamas teismo ir teisėjų 
nepriklausomumo principu, šis kla
nas nė nemano atsiverti visuomenei. 
Taip pat ir rengdamas naująją 
Teismų įstatymo redakciją, išlaiky
damas iniciatyvą ir projekto ruošimo 
kontrolę savo rankose. Dabartinis, 
trečiasis, vadinamasis Juliaus Saba-
tausko variantas galutinai įteisintų 
šią teisminės valdžios klaninę struk
tūrą, apimančią ir universitetus (pri
vilegijos mokslininkams darant tei
sėjo karjerą), ir prezidentūros kan
celiariją (kandidatų į teisėjus an-
trankos monopolija), ir Konstitucinį 
Teismą, kurio politizuoti nutarimai 
susaistytų visus teismus. Kiekvieną 
pasiūlymą iš šalies įstatymo projektą 
rengianti grupė sutinka kaip priešo 
ataką, tarkim, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko Vytauto Greičiaus pas
tabas ar Seimo narių A. Baranausko 
ir J. Jaruševičiaus labai stiprų va
riantą. Mat šie pasiūlymai, siekiantys 
sugrąžinti vienodą teismų praktiką ir 
Aukščiausiojo Teismo, kaip vieninte
lio kasacinio teismo, statusą, sunai
kintų uždarą, dirbtinai sukurtą Ad
ministracinių teismų piramidę. Kri
tus šiam korupcijos židiniui, galbūt 
griūtų ir visas didysis, dabar Lietuvą 
valdantis klanas. 

Štai kodėl šią savaitę pradeda
mas svarstyti įstatymas kelia tiek 
aistrų. Tai bus mūšis ne tik dėl teis
mų sistemos, bet ir visos valstybės 
ateities. 

„Lietuvos žinios" 

Suderinti islame su 
laisve nėra lengva 

ALEKSAS VITKUS 

Kartą savo miestelio viešojoje bibliotekoje užtikau žinomo konser
vatorių komentatoriaus Dinesh D'Souza knygą „The Enemy at 
Home", kurioje jis gana įtikinamai įrodinėja, jog mūsų visuo

menės politinė kairė yra didele dalimi atsakinga už tai, kad Amerika tapo 
islamo ekstremistų taikiniu, o tai atvedė prie to žiauraus 2001 m. rugsėjo 
11 dienos puolimo. Toliau autorius bando įrodyti, kad dekadentiška Ame
rika, neigdama tradicinę patriarchalinę visuomenės sandarą bei vis griež
čiau atskirdama religiją nuo valstybės, atėjo prie agresyvios globalinės po
litikos. Tai privertė viso pasaulio musulmonus tikėti, jog Amerika tapo 
didžiausia islamo religijos ir jos tradicijų priešininke. 

D'Souza knygoje priėjo prie išvados, jog geriausias būdas kovoti prieš 
radikalųjį islamą būtų susidėti su tradiciškai taikiais islamistais, kuriems 
yra nepriimtinas nei Amerikos moralinis nuosmukis, nei jos per daug 
agresyvi užsienio politika. 

Perskaitęs tai, prisiminiau kadaise girdėtą vieną konservatyvią ryto 
radijo pokalbių programą, kurios metu vienas į stotį paskambinęs klausy
tojas visaip plūdo feministes, ateistus, homoseksualus ir ki tus panašaus 
plauko piliečius. Programos vedėjas jam entuziastingai pritarinėjo, kol tas 
žmogelis staiga nepradėjo jam siūlyti prisidėti prie islamo tradicijų ir tei
sių gynimo Amerikoje. Tai išgirdęs vedėjas apstulbo ir vos neužspringo. 
Tada pagalvojau, kad ir tarp konservatyvių dešinės sluoksnių yra nemažai 
nuomonių skirtumo. O man to pokalbio besiklausant kilo netikėta mintis, 
kad krikščioniškoje Amerikoje gal ir reikėtų kaip nors bandyti surasti 
bendrą kalbą su islamo pasekėjais. Tai pati ne tik gausiausia religija pa
saulyje, bet ir greičiausiai auganti bei sklindanti visuose kontinentuose. 
Su ta realybe reikia skaitytis. 

Su D'Souza tikrai nesutiktų tokie žinomi dešinieji konservatoriai 
kaip prezidentas George Bush ar buvęs Atstovų rūmų kalbėtojas Newt 
Gingrich, kurie savo kovos prieš „islamo fašizmą" programose yra aiškiai 
pasisakę ne tik už moterų, bet ir homoseksualų teises. Komentatorius 
Andrew Sullivan D'Souza knygoje mato pavojingą kai kurių konserva
torių palinkimą prie, jo žodžiais kalbant, theokonservatizmo ar net per
dėto politikos sukrikščioninimo. Sullivan mano, kad Amerikoje rusena, 
nors ir reta, socialinė ir religinė galvosena, kuri labai atsargiai kartais 
reiškia simpatiją radikaliajam islamui, kuris griežtai pasisako prieš ta
riamą visišką Amerikos moralės nuosmukį. 

Pasigirsta ir daugiau panašių balsų. Tuoj po 9/11 antpuolio sukrėsta 
konservatyvioji skiltininkė Maggie Gallagher, atsakydama į klausimą, 
kodėl jie mūsų taip nekenčia, dėstė taip: „Jei norime būti atviri ir teisin
gi, turime pripažinti, kad musulmonus labai erzina mūsų kraupi netašy
ta, viską apimanti 'sekso kultūra' , griežta priešingybė islamo kultūrai, 
kur šeima yra visko pagrindas, nepaisant ten vykstančios, mūsų akimis 
žiūrint, moterų priespaudos." 

„Christianity Today" žurnalo redaktorius Mark Gaili ten rezgė tokią 
vedamąją mintį: „Konservatyvūs musulmonai širsta prieš Vakarus, ka
dangi tie Vakarai per savo televiziją ir filmus į jų bendruomenę ir net na
mų židinius atnešė hedonizmą ir materializmą, dėl ko jaunimas atslūgo 
savo religijos išpažinime ir tapo pagadintas moraliai." Tame pačiame žur
nale evangelistas Charles Colson perspėjo amerikiečius, kad Amerikoje 
prasidedantis tos pačios lyties santuokų pripažinimas padarys mūsų lais
vės sampratą musulmonams dar labiau nekenčiamą. 

Nors D'Souza savo knygoje rašo, kad „turbūt nėra geresnio būdo, 
kaip vidutinį tradicinį musulmoną patraukti į fundamentalistų stovyklą, 
kaip tik pulti jo religiją." Jis ten pat kategoriškai tvirtina, kad islamas iš 
esmės yra nesuderinamas su pasaulietiška religijos nuo valstybės atskyri
mo sąvoka ir kad jis yra neatskiriamai susijęs su nelanksčių pažodiniu 
Korano supratimu. 

Maždaug tuo pačiu laiku (2004 m.) buvęs Amerikos kandidatas į pre
zidentus Pat Buchanan rašė, kad homoseksualizmo požiūriu konservaty
vūs amerikiečiai yra labiau panašūs į pamaldžius musulmonus negu į li
beralius demokratus. Bardamas prezidentą Bush už jo raginimą musul
monams priimti modernią Amerikos laisvės ir lygybės sampratą, Bucha
nan prezidentui sarkastiškai taip atrėžė: „Ar ne geriau būtų glaustis prie 
islamo ir kovoti prieš Hollywood ir Hillary?" 

Taip atrodytų, kad D'Souza, Colson ir Buchanan aiškina, jog teroris
tai mūsų nekenčia vien dėl mūsų neribotų teisių supratimo ir todėl jie 
nori, kad tos teisės būtų suvaržytos. Musulmonai fundamentalistai nenori 
moterims pripažinti jų lygybės su vyrais. Jie piktinasi ir dėl tokių teatro 
pastatymų kaip „Vagina Monologues", dėl nuogybių. Jiems nepatinka nei 
„Miss America" rinkimai. 

Cathy Young „Reason" žurnale rašo: „Kai šiandien vyksta funda
mentalistų musulmonų kova prieš Vakarų kultūrą, yra neprotinga mums 
sakyti milijonams pamaldžių islamo religijos išpažinėjų, kad jų religija yra 
iš esmės neatskiriama nuo kerštingos kovos, priespaudos ir yra nenugin
čijama blogybė." Nesutikdama su D'Souza išvedžiojimais, Cathy Young 
parenka jam tokį atsakymą: „Geriausia viltis dėl taikingo sugyvenimo yra 
ne atsukti nugarą islamui, bet padėti islamo pasekėjams ateiti į XXI am
žių ir įsisąmoninti asmeninės laisvės sąvoką." 
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„SU VILTIMI Į ATEITI!" 
INDRE TIIUNEHENE 

Studenčių a te i t in inkių korpo
racija Giedra įsikūrė 1927 m. Kaune, 
buvo atkurta Vokietijoje, o 1951 m. 
Čikagoje, JAV Korporacijos šūkis „Į 
kalnus, į viršūnes!" papildė ateiti
ninkų šūkį „Viską atnaujinti Kris
tuje!" ir skat ino. tobulintis, ugdyti 
susipratusią l ietuvę katal ikę. Tai 
buvo idealistės, pasižyminčios švie
tėjiška, kultūrine, visuomenine veik
la tiek Lietuvoje, t iek ir užsienyje. 

Iš Lietuvos atvykusių korporan-
čių orumas ir dvasios kilnumas per
sidavė jaunesniosioms, jau Amerikoje 
augusioms kartoms. Studentės nebu
vo abejingos Korp! Giedra narių pa
vyzdžiui ir mielai papildė jų gretas. 
Buvo pasiūta vėliava, kepurai tės , 
išaustos juostelės. Su entuz iazmu 
ruošiami koncertai, paskaitos, premi
juojamos knygos (pvz. Aloyzo Barono 
„Trečioji moteris"), sukurtas filmas 
apie Magdaleną Galdikienę, ne t 
surengtos „Jaunųjų talentų" popie
tės, skirtos paremti dienraštį „Drau
gas". 

Bet laikas daro savo ir dalis mū
sų mylimų ir gerbiamų sesių iškelia
vo pas Viešpatį. Jaunesnės pasinėrė į 
šeimyninio gyvenimo verpetus. Ta
čiau korporacija atsilaikė sumanių 
pirmininkių Dalios Kučėnienės, Ra
mintos Marchertienės ir Danutės Sle-

nienės dėka. Kasmet gegužės pirmą 
sekmadienį vyksta tradicinis susi
rinkimas su aktualia programa, kuris 
suteikia progą pasidžiaugti tarpu
savio ryšiu. Metų laikotarpyje narės 
stebi ir siūlo kandidates, nes nuo 
1986 metų Korp! Giedra kasmet įtei
kia mecenato dr. prelato Juozo 
Prunskio premiją korporančių išrink
tai moteriai Lietuvoje, pasižymėjusiai 
katalikiškų idealų įgyvendinimu, jų 
plėtojimu. 

2007 m. gegužės susirinkime, ku
riame kunigas Antanas Saulaitis 
kalbėjo apie neįgaliuosius Lietuvoje, 
dr. Onai Daugirdienei kilo mintis 
suruošti informacinę popietę, kad ir 
visuomenė galėtų plačiau susipažinti 
su „Kitokiu pasauliu". Pasiūlymas 
palietė visų širdis, nes ši tema korpo-
rantėms nesvetima. Ne viena yra 
savanorė „BALFe, Lietuvos vaikų 
globos būrelyje „Saulutė", „Vaiko 
vartai į mokslą" ir kitose organizaci
jose, kurios rūpinasi visuomenės 
užmirštaisiais. 

Vėl pasitvirtino dėsnis „Vienas 
žmogus gali pakeisti pasaulį". Gėrio 
kibirkštėlė įsiliepsnojo ir Korp! Gied
ra spalio 21 d. Pasaulio lietuvių cen
tro (Lemont, IL) didžiojoje salėje su
ruošė pranešimą „Su viltimi į ateitį!". 
Prelegentu iš Detroit pakvietė bu

vusį čikagietį Vitą Underį, kurį atly
dėjo žmona Taura Zarankaitė ir duk
ra Vija, o čia jį pasitiko mamytė, gi
minės ir draugai! 

Vitas Underys gimė Čikagoje, 
lankė Donelaičio lituanistinę mokyk
lą, Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
pradžios mokyklą, St. Ignatius gim
naziją, bakalauro laipsniu baigė psi
chologijos specialybę Loyola Univer-
sity, o University of Illinois at Chi-
cago magistro laipsniu apvainikavo 
savo studijas specialiosios pedago
gikos srityje. 

Kun. Antano Saulaičio paskatin
tas, prieš septynerius metus su 
APPLE programa Underys nuvyko į 
Lietuvą — į Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis" stovyklą „Pasaką" Giruliuo
se. Nuo tada kiekvieną vasarą 3—4 
savaites jis praleidžia Lietuvoje besi
darbuodamas stovyklose, spec. inter
natinėje mokykloje Simne, vesdamas 
APPLE kursus Kaune ir Vilniuje, kur 
pasidalija įgyta praktine patirtimi, 
jam bedirbant su neįgaliaisiais, ypač 
integracijos į visuomenę galimybėmis. 

Korp! Giedra pirm. Danutė Sle-
nienė padėkojo gausiai susirinku
siems ir pakvietė dr. Oną Daugir
dienę vesti popietę su dviem neeili
niais asmenimis. Ji pristatė kun. 
Antaną Saulaitį, kuris prisiminė, kad 
Atgimimo pradžioje Vilniuje vyko 

Pasaulio l ietuvių cent re (Lemont, IL) ateit ininkių Korp! Giedra suruošė popiete ,.Su viltimi i ateit i !" , siekiant 
supažindinti v i suomene su neįgal iųjų padėt imi Lietuvoje. Pirmoje eilėje (iš k.): Raminta Marchert ienė. 
v icepirmininkė: Danutė Šlenienė. p i rmininkė: specialiosios pedagogikos mokytojas 7 metus po 3 savaites pra le i 
dęs Lietuvoje su neįgaliaisiais ir jų šeimomis paskaitininkas Vitas Lnder/s. Taura Zarankaite-Underiene. dr. Ona 
Daugirdienė, ižd. Rūta Kil ienė. Ant ro je eilėje stovi (iŠ k.): Indrė Tijūnėlienė. dr. Palmyra Janušonienė. Vida Gilvy-
dienė. Irena Pol ikai t ienė. Ramunė Račkauskienė. Rima Balčiūnienė, Dangira Budrienė. Rita Venclovienė. 

Laimutės Kabišaitytes nuotr. 

DaMs susirinkusių i atei t in inkių Korp! Giedra informacine popiete apie Lietuvos neįgaliuosius Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje 

Dr. Ona Daugirdienė vedė Korp! 
Giedra popietę apie Lietuvos neį
galiuosius PLC. 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, 
kuriame dalyvavo ir jaunimas su 
negalia. Kurčios mergaitės mama 
skausmingai pasakojo, jog sovietme
čiu žmonės su negalia buvo vadinami 
nepilnaverčiais, jų buvo gėdijimasi, 
jie buvo slepiami, tėvai atsisakydavo 
vaikų, visuomenėje juos mažai maty
davo. 

1989 metais šeimos su neįga
liaisiais, ypač penkios motinos pra
dėjo veikti valdžią, kad ši sutvarkytų 
socialinius įstatymus. Taip susikūrė 
sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis", kurios pirmininkė 
yra Dana Migaliova. Bendrija dabar 
veikia 65 miestuose. Tais laikais iš 
Cicero atvykęs Arvydas Žygas vesda
vo moksleivių ir studentų studijų 
dienas ir reikalavo, kad jose dalyvau
tų ir žmonės su negalia. Tada žmonės 
sakydavo, kam jų reikia? Dabar viso
se studijų dienose yra žmonių su 
negalia. Dėstydamas Vytauto Didžio
jo universitete kun. dr. Arvydas 
Zygas taip pat atvėrė duris studen
tams su negalia. 

Tėvas Saulaitis priminė teologinį 
dėsnį — „Negali pažinti Jėzaus Kris
taus kaip asmens, jei gerai nepažįsti 
žmogaus su negalia." Vitą Underį jis 
apibūdino kaip šviesos nešėją, skati
nantį priimti žmones su negalia į 
bendrą gyvenimą. Savo žiniomis, 
patirtimi ir pavyzdžiu jis padeda 
Lietuvos žmonėms surasti praktiškus 
būdus keičiant galvoseną, nukreipti, 
kad būtumėm viena šeimyna mokyk
loje, visuomenėje. 

Vitas Underys kuklinosi ir teigė, 
jog jis Lietuvoje yra praleidęs apie 25 
savaites, t.y. nemažai metų po liepos 
mėnesį, ir pats iš kitų daug yra iš
mokęs. Jis pastebėjo, kad vaikų su 
negalia tėvai nuolat ieško pagalbos, 
atsakymų į jų gilius rūpesčius. Dvi 
savaites praleistas stovykloje Unde
rys dirba ne tik su vaikais, bet ir jų 
tėvais, jų dvasią kelia su optimistine 
ateities vizija ir praktišku darbu 
dabartyje. 

Vaizdajuostėje matėme ištraukas 
iš neįgaliųjų gyvenimo. Susitikę sto
vykloje jie jaučiasi lyg grįžę į namus, 
gali laisvai bendrauti, nėra baimės 
būti ats tumtiems, nesuprastiems. 
Daug fotografuojama, nuotraukos su 
meile renkamos, sudaromi albumai 
— brangūs atminimai ateičiai. Labai 
vertinamas Prezidento V Adamkaus 
apsilankymas stovykloje Giruliuose. 
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Korp! Giedra suruoštoje informacinėje popietėje Vitas Underys kalbėjo bei 
skaidrėmis ir vaizdajuostėmis apšvietė susirinkusius apie neįgaliuosius 
Lietuvoje. 

Vitas priminė, kad žmonių su 
negalia istorija yra skaudi. J ie būda
vo naikinami, į neviltį kritę paramos 
neturintys tėvai net nužudydavo savo 
vaikus. Neįgalieji būna segreguojami, 
izoliuojami vietose, kurios savaime 
tampa kalėjimais. Šiais laikais egzis
tuoja specialios mokyklos, specialus 
mokslas išvystyti gebėjimus gyventi 
bendruomenėje. Tačiau reikia lavinti 
ir bendruomenę, kad šioji sugebėtų 
priimti neįgaliuosius. 

Skaudus buvo Underio užklaus
tos sutrikusio intelekto moters moti
nos atsakymas apie ateities viziją — 
ji norėtų matyti savo dukters laidotu
ves. Toks požiūris sutinkamas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Neįga
liųjų tėvus graužia rūpestis, kaip 
gyvens jų atžalos jiems mirus... 

Filme Dana Migaliova gvildeno, 
kaip mes galime padėti šeimai. Dau
giau kaip 1,000 šeimų gyvena be pa
ramos — kenčia šeimos, kenčia žmo
nės. Dienos užimtumo centrai ir jų 
programos padeda, bet ne visur jie 
prieinami. „Viltis" rengia koncertus, 
leidžia neįgaliųjų pieštus šventinius 
atvirukus, stato vaidinimus, nes 
išėjimas į visuomenę teikia didelį 
džiaugsmą. Ji tvirtino, kad politikai 
turi rūpintis visais piliečiais, o valsty
bė vertinama pagal tai, kaip ji rū
pinasi savo silpniausiais. 

„Viltis" padeda valdžiai kur t i 
teisingus įstatymus. Neįgalieji turi 
teisę įsidarbinti pagal savo suge
bėjimus. Įdarbinant neįgalųjį darb
davys turi sudaryti t inkamas darbo 
sąlygas, Įvertinti, ką neįgalusis gali 
dirbti, pateikti darbo aprašymą, su
teikti asistento paslaugą. Taip pat 
tinkamo darbo suteikimas neturi per 
daug apsunkinti darbdavį. 

Vitas Underys pagerbė salėje 
esančias jo pirmtakes: APPLE direk
torių tarybos narę Ritonę Rudaitienę, 

kuri nuo pirmųjų metų darbuojasi 
neįgaliųjų stovyklose, ir APPLE narę 
Iloną Laučienę, kuri jau 14 metų va
dovauja ir administruoja tose stovyk
lose. 

Korporantės buvo paruošusios 
užkandėlių, Raminta Marchertienė 
— nuotraukas iš Korp! Giedra istori
jos, o Ritonė Rudaitienė atnešė 
APPLE veiklos nuotraukų ir bendri
jos žurnalo „Viltis" pavyzdžių. 

Nuo Nepriklausomybės atstaty
mo daugiau dėmesio yra kreipiama 
neįgaliųjų poreikiams. Mažiau pra
vardžiavimo, mokyklų ir viešosios 
patalpos labiau prieinamos. Yra dau
giau keltuvų. Daug kur yra rampos. 
Invalidumo kompensacijos mažos, 
bet gaunamos nuolaidos už komu
nalines paslaugas, transportą. Atsi
randa mikroautobusai su specialia 
įranga. Kuriamos „neįgaliųjų šei
mynos", kur suaugusieji, sugebantys 
gyventi beveik savarankiškai, gali 
gyventi su socialinio darbuotojo 
priežiūra ir net įsidarbinti. Yra pro
gresas, bet daug kur trūksta lėšų. 

Dana Slenienė ir Ritonė Rudai
tienė dėkojo prelegentams ir daly
vavusiai publikai. Pranešimo metu 
korporantės išdalino aukų vokelius. 
Pokalbis atvėrė žmonių širdis, buvo 
gausiai suaukota — 3,553 dol. neįga
liųjų reikalams paremti! Esame visi 
Dievo vaikai, turime teisę mokytis, 
žaisti, pažinti pasaulį, išreikšti save, 
draugauti, mylėti ir būti mylimiems. 
Seimo narė poetė Dalia Teišerskytė 
rašė: 

Ir tau, ir man vienodai šviečia 
saulė. 

Ir man, ir tau toks mėlynas 
dangus. 

Ir reikalingi mes visam pasauliui, 
Be mūsų jis tikrai mažesnis bus. 

Rašykite mums ei. pašto adresais: 
redakcija@drau9as.0rg 

dai ia.cidzikaite@gmail. c o m 

PADĖKIME IŠLAISVINTI LIETUVĄ 
Esu susirūpinęs dėl Lietuvos 

naujienų, vidaus įvykių sąmoningo 
neplatinimo pasaulinėje angliškoje 
spaudoje, t.y, dėl Lietuvos izoliacijos, 
blokados! Lietuvos tiesiog nėra pa
saulyje! Kas vyksta Lietuvoje, pa
saulis nieko nežino, todėl negali nei 
padėti Lietuvai, nei sutrukdyti agre
sorei Rusijai! Galite ieškoti per 
Google — svarbiausių naujienų anglų 
kalba nerasite. Bus nurodytos viso
kiausios naujienų agentūros: BNS, 
„Baltic News", „Baltic media", ku
rios tik užima informacijos plati-
mo „nišą". 

Vadinasi tai, ką žino kiekvienas 
Lietuvos skaitytojas lietuviškai, taip 
ir lieka pačioje Lietuvoje dėl sąmo
ningos, koordinuojamos Lietuvos izo
liacijos pasaulinėje, angliškoje infor
macijos erdvėje. 

Ir atvirkščiai, Vakarų informaci
ja, Vakarų įvykių aprašymai Lietuvos 
spaudoje dažniausiai yra perspausdi
nami iš rusų agentūrų, kurios ir taip 
pasižymi antiamerikietiškomis, an-ti 

- ES nuotaikomis. 
Todėl labai prašau visų, pa

dėkime išlaisvinti Lietuvą iš sąmo
ningos ELTA, BNS izoliacijos, bloka
dos nuo Vakarų informacinės erdvės. 
Siekime, kad angliškai kalbantys 
Vakarų skaitytojai rastų angliškoje 
spaudoje bent pačius svarbiausius 
Lietuvos įvykius ir kad Lietuva ne
būtų palikta vienui viena, atskirta 
nuo pasaulio visiškam Rusijos susi
dorojimui, naujai okupacijai. 

Būdami Amerikoje, mes turime 
daugiau techninių galimybių garsinti 
Lietuvos vardą pasaulyje, nes 
šiuo metu Kremliaus propagandos ir 
rusifikacijos srautas spaudžia žmo
nes, gyvenančius mūsų Tėvynėje. 
Viešumas, LT įvykių platinimas 
pasaulinėje spaudoje sudrausmintų, 
sutrukdytų Kremliaus svetimkū
niams, rusų agentų nusikalstamam 
planui. 

A. Armonaitis 
Melrose Park, IL 

PAAIŠKINKITE MUMS 
Jeigu įmanoma, gal galite paaiš

kinti mums, t.y. man ir mano žmonai. 
2007 lapkričio 8-tos dienos (ketvirta
dienio; ,,Drauge" skaitome apie 
„kaimo erelį" iš Šilutės, Lietuvos. 
Erelis primušė savo sugyventinę. 
Mano žmona džiaugėsi, sako — 
Lietuvos valdžia apkarpys jam nagus, 
nemuš savo sugyventinių daugiau. O 
aš prieštarauju. Sakau, tikriausiai be 
reikalo nemušė, o be to, mušė pernai 
vasarą Švėkšnoje, o ne Šilutėje. 
Antra, nors ir nubaudė, bet tik po 
dvejų metų turės eiti į kalėjimą, va
dinasi, dar dvejus metus galės pa
vaišinti savo sugyventinę už dantų 
nelaikymą. O be to, juk turės net 30 

valandų nemokamo darbo valstybės 
labui atidirbti. O svarbiausia, kad 
negalės keisti gyvenamos vietos il
giau nei septynias paras. 

Kai pagalvoji, kaip gera būti 
Lietuvoje. Čia, Delaware valstijoje, už 
tokį menkniekį jis būtų gavęs dvejus 
metus tuoj pat, o po tų dvejų metų 
net nenorėtų prieiti prie sugyven
tinės. Taigi ir norime paaiškinimo, ar 
tikrai padarius nusikaltimą dar dve
jus metus gali durnių volioti? Jei taip, 
tai pradėsiu pakuotis. Žinoma, žmo
na šiaušiasi, nenori į Lietuvą. 

Algirdas Skudzinskas 
Middletovvn, DE 

MANIAU, KAD DAUGIAU RAŠYTI NEBEREIKS 

Korp! Giedra - Lietuvo-^r q 0 , r ' v ^ t - vartai į moks' -v -D . T norės seselė 
Laimutė Kabišaitvte ir Aldond Kamanticne. Nuotraukom Indrės Tijunėlienės 

. 

Kadangi matomai buvau parašęs 
neaiškiai arba buvau nesuprastas ir 
todėl buvau neteisingai apkaltintas, 
leiskite — gal paskutinį kartą — 
,,Drauge" pasiaiškinti, nes į lapkričio 
pirmos dienos numery išspausdintą 
mano laišką redakcijos vardu man at
sakydama (lapkričio 2 d., „Kaip kal
bame"), Aurelija Tamošiūnaitė rašo 
apie daugelį mano neminėtų dalykų, 
pvz., kad aš, esą, siūlau nelietuviškus 
tikrinius žodžius rašyti taip, kaip aš 
niekad nesu nei siūlęs, nei rašęs. 
Nelabai suprantu, kodėl redakcija 
atsisako perskaityti ir pripažinti, kad 
aš — ir cituodamas prof. Praną Skar
džių, ir savo paties laiško tekste— 
primygtinai kelis kartus pabrėžiau, 
net pabraukiau, kad linksni rodan
čias lietuviškas galūnes kitų kalbų 
vardams, pavardėms ir pavadini
mams tiktų pridėti ten, kur tokių 
galūnių reikia. 

Tai neturėtų būti nei sunku, nei 
sudėtinga. 

Mano nuomone, pirmiausia, 
tokių galūnių nereikia, kur sveti
mos kalbos t ikrinis daiktavardis 
sakiny yra veiksnys ir atsako i klau
simą kas?, nes ten toks žodis natū
raliai yra vardininko linksny ir jokio 

kito linksniavimo nereikalauja. Taigi, 
aš niekad nerašiau, nerašysiu ir — 
kaip Aurelija man atsakydama im
plikuoja — tikrai niekur nesiūliau 
rašyti George 'as Bushas, Paulas 
Wolfowitzas ar Dickas Durbinas 
(ypač dar vieną žodį rašant su 
apostrofu, kitą be, kaip dažnai 
rašoma Lietuvoj). Tokį rašymą aš 
laikau kalbos baisenybe, pabaisa. 

Galūnių dažniausia nereikia, kur 
kitos kalbos tikrinis daiktavardis 
sakiny seka linksnį nurodantį prie
linksnį {Prezidentas Bush susitiko su 
Sarkozy), arba pažyminį: (...raštas 
buvo įteiktas prezidentui Bush), ta
čiau, kad New York yra miestas kar
toti (t.y. rašyti, kad „...susitiko New 
York mieste"), kaip sakosi rašanti 
Gražina Kriaučiūnienė, man atrodo 
gramozdiška. Galūnę parašyti čia yra 
daug patogiau ir dailiau. (Man gan 
nedraugiškai atsikirsdama, sena pa
žįstama Gražina, kuri nori, kad ją 
laikrašty ponia vadinčiau — dar to 
betrūko — taip pat nežino, kad žodis 
apostrofas nėra joks ,,anglicizmas", 
bet per lotynų ir prancūzų kalbas 
atėjęs graikų kilmės žodis. Joks lie
tuvių kalbos žodynas to žodžio ne
draudžia. Nukelta i 11 psl. 

mailto:redakcija@drau9as.0rg


6 DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis 

Teismas atsiprašė Vytauto Landsbergio 
i v y * * 

mmKm 

Prof. V Landsbergis priverstas bylinėtis. 

Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos teismas Teisėjų 
etikos ir drausmės komisijai siūlo ap
svarstyti tris Vilniaus miesto 1-ojo 
apylinkės teismo teisėjus, nagrinėju
sius rašytojo Vytauto Petkevičiaus 
baudžiamąją bylą. Be to, teismas at
siprašė profesoriaus, kad jam per 
klaidą neišsiuntė atsakymo į skundą, 
kuriame V Landsbergis prašė klaidų 
privėlusius teisėjus patraukti draus
minėn atsakomybėn. 

Atsiprašymo laišką europarla-
mentarui Vilniaus apygardos teismo 
pirmininkas Artūras Šumskas nu
siuntė, kai Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme buvo gautas V Landsbergio 
skundas. Jame profesorius nurodė, 
kad prieš metus kreipėsi j aukščiau
sias Lietuvos teismų institucijas dėl 
V Petkevičiaus bylą nagrinėjusių tei
sėjų drausminės atsakomybės klausi
mo svarstymo, tačiau lig šiol negavo 
atsakymo. 

V Petkevičiaus byloje V Lands
bergį prokurorai buvo pripažinę nu
kentėjusiuoju. 

Neišsiųstame atsakyme teismas 
V Landsbergiui buvo nurodęs, kad 
nėra pagrindo patraukti teisėjus at
sakomybėn, esą tuo metu teisėjų 
elgesys buvo apsvarstytas bei buvo 
numatyta Temidės tarnams papildo
mai surengti mokymus. 

Atsakymą pamiršo išsiųsti 

Tyrimą dėl V Petkevičiaus bylą 
nagrinėjusių teisėjų veiksmų atlikęs 
Apygardos teismo pirmininkas A. 
Šumskas pripažįsta, kad greičiausiai 
per klaidą profesorius atsakymo ne
gavo. 

„Pasitikrinome ekspedicijoje ir 
paaiškėjo, kad jam laiškas buvo neiš
siųstas", — sakė teismo pirmininkas. 

Todėl A. Šumskas buvusiam Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos pirmi

ninkui išsiuntė naują laišką, kuriame 
apgailestauja dėl įvykusio nesusipra
timo. Pirmininkas viso teismo vardu 
taip pat atsiprašė V Landsbergio. 

Be to, profesorius buvo infor
muotas, kad papildomai išnagrinėjęs 
skundą A. Šumskas kreipėsi į Teisėjų 
etikos ir drausmės komisiją. 

Jos prašoma išnagrinėti, ar nėra 
pagrindo iškelti drausmės bylas V 
Petkevičiaus baudžiamąją bylą nagri
nėjusiems trims Vilniaus miesto 1-ojo 
apylinkės teismo teisėjams. 

Etikos sargai šį prašymą ketina 
svarstyti artimiausiame komisijos po
sėdyje. 

Po profesoriaus skundo -
naujas sprendimas 

Atsakyme V Landsbergiui taip 
pat pripažįstama, kad baudžiamąją 
bylą nagrinėjęs apylinkės teismas pa
žeidė įstatymų reikalavimus. Mat tri
jų teisėjų kolegija nagrinėjo bylą, 
nors prokurorai „ydingai surašė kal
tinamąjį aktą". Pagal įstatymus teis
mas turėjo bylą grąžinti klaidoms iš
taisyti. 

Tai nustatė vėliau bylą apeliacine 
ir kasacine tvarka nagrinėję teismai. 
Pagal tuo metu galiojusius įstatymus 
teisėjai savo iniciatyva negalėjo perk
valifikuoti V Petkevičiui inkriminuo
jamų veiksmų, todėl kaltinamąjį iš
teisino. 

Apylinkės teismas V Petkevi
čiaus išteisinamajame nuosprendyje 
pabrėžė, kad prokurorai rašytoją sie
kė nuteisti pagal Baudžiamojo kodek
so (BK) 154-ąjį straipsnį (šmeižimas), 
tačiau mirusio asmens atminimą gi
nanti BK 313 straipsnio 2 dalis. 

Pasak A. Šumsko, teisėjų klaidos 
buvo apsvarstytos dalyvaujant vi
siems teismo darbuotojams. Todėl 
pernai buvo nuspręsta, kad nėra pa
grindo kreiptis į etikes sargus dėl 

drausmės bylų iškėlimo apylinkės 
teismo teisėjams. 

Tačiau spalio pabaigoje pakarto
tinai parašius skundą buvo priimtas 
naujas sprendimas. Atsižvelgiant į 
tai, kad dėl teisėjų procesinių veiks
mų vėliau byla buvo nutraukta dėl 
senaties termino ir V Petkevičius ga
limai išvengė atsakomybės, Apygar
dos teismo pirmininkas nusprendė 
pasiūlyti apsvarstyti teisėjų elgesį. 

V Landsbergis vėl reikalauja ra
šytojo atsakomybės 

Kadangi V Petkevičiui dėl se
naties buvo nutraukta byla, profeso
rius jį padavė į teismą ir reikalauja 
atlyginti 100,000 litų už garbės ir 
orumo pažeidimą dėl knygoje „Dur
nių laivas" išdėstytų šmeižikiškų tei
ginių. 

Tačiau ieškinį priėmęs teismas 
bylos negali pradėti nagrinėti, nes ke
lis mėnesius V Petkevičiui nepavyks
ta įteikti teismo šaukimų. 

V Landsbergis įsitikinęs, kad ra
šytojas vengia teismo ir specialiai sie
kia, kad jam nebūtų įteikti procesi
niai dokumentai bei šaukimai į teis
mo posėdį. 

Į Vilniaus apygardos teismą V 
Landsbergis kreipėsi birželio 28-ąją. 
Savo ieškinyje jis prašo teismą įpa
reigoti V Petkevičių paneigti knygoje 
„Durnių laivas" išspausdintus šmei
žikiškus teiginius apie tarpukario 
Lietuvos veikėją Vytautą Landsbergį-
Zemkalnį. 

„Prašau, kad jis atsiprašytų 
spaudos leidinyje, kurio tiražas ne 
mažesnis nei buvo išleista knyga", — 
yra sakęs V Landsbergis. 

Profesorius taip pat prisipažino, 
kad į apylinkės teismą nesikreipė dėl 
to, kad yra nusivylęs šios instancijos 
teismais. 

Apygardos teismai nagrinėja tik 
didesnius kaip 100,000 litų ieškinius. 

VVashington — Lietuvos ir JAV karinės politinės konsultacijos 
Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) — 

Washington, DC, šią savaitę vyksta 
kasmetinės Lietuvos ir Jungtinių 
Valstijų karinės politinės konsultaci
jos. 

Nuo pirmadienio šeštadienio 
truksiančiose konsultacijose su JAV 
gynybos ir Valstybės departamentų 

pareigūnais Lietuvos delegacijai va
dovauja Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius Renatas Norkus. 

Kaip pranešė KAM, dvišalių kon
sultacijų metu aptariamas Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimas gynybos ir 
saugumo srityse, 2008 metų pavasari 
Vilniuje vyksiančio NATO gynybos 

ministrų susitikimo ir NATO viršū
nių susitikimo Bukarešte galimos 
darbotvarkės. 

Vizito metu taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie NATO vykdomas 
operacijas Afganistane ir Kosove, vys
tymo ir rekonstrukcijos projektus Af
ganistano Goro provincijoje, kurioje 

šiuo metu veikia Lietuvos vadovauja
ma provincijos atkūrimo grupė, ap
tariama saugumo situacija operacijų 
rajonuose bei Pietų Kaukaze. 

Taip pat planuojami susitikimai 
su JAV Senato ir Kongreso atstovais 
bei Washington reziduojančių nevy
riausybinių organizacijų vadovais. 

Kraupios avarijos kaltininkas 
nenori būti suimtas 

Zuoko istorija — dar nebaigta 

Atkelta i š 1 psl. 
nušalino keturiems mėnesiams. 

Nušalinti S. Pauliką nuo tarny
bos prašė avarijos bylą tirianti Skuo
do rajono apylinkės prokuratūra. 
Teismas patenkino prokuratūros 
prašymą ir įtariamąjį nuo tarnybos 
nušalino tokiam laikotarpiui, kokio 
prašė prokuratūra. 

Laikinai nušalindamas įtaria
mąjį nuo tarnybos, teismas rėmėsi 
Baudžiamojo proceso kodekso 157 
straipsniu, kuriame nurodyta, kad 
ikiteisminio tyrimo teisėjas turi teisę 
laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pa
reigų ar laikinai sustabdyti teisę už
siimti tam tikra veikla, jei tai būtina, 
kad būtų greičiau ir nešališkiau ištir
ta nusikalstama veika ar užkirsta 
įtariamajam galimybė daryti naujas 
nusikalstamas veikas. 

Kraupią avariją sukėlusio 27 me
tų patrulio kraujyje Klaipėdos eks
pertai alkoholio neaptiko. 

Kol kas nėra pilnai atlikti visi ty
rimai, nebaigtas tirti įtariamojo šla
pimas. 

Spauda mirga vietos gyventojų 
pranešimais, kuriuos teigiama, prieš 
pat tragišką avariją S. Paulikas su 
kolegomis girtavo kaimo turizmo so
dyboje, o prieš išeidamas iš jos, pasi-
stvėrė degtinės butelį. 

Kaip žinia, įtariamojo kraujas ir 
šlapimas tyrimams buvo paimtas 
praėjus daugiau nei 17 valandų po 
tragiškos avarijos. Visą tą laiką poli
cininkas slapstėsi nuo teisėsaugos. 

Jeigu pasitvirtins, kad S. Pau
likas vairavo neblaivus, įtarimai jam 
bus sugriežtinti ir tada jis bus kalti
namas sukėlęs avarijas būdamas ap
svaigęs nuo alkoholio. Tada jam gali 
grėsti griežtesnė bausmė. Pagal da
bar pareikštus įtarimus gresia 8 me
tai nelaisvės, o jei kaltinimai sugriež-
tės — 10 metų. 

Atke l t a iš 1 psl. 
Proceso dalyvių paklaustas, ką 

galėjo mokėti A. Zuokas — litų, eurų, 
ar kuo kitu — verslininkas ir vienu 
turtingiausiu tarybos nariu laikomas 
V. Martikonis atsakė, kad „šimtą 
tūkstančių Lietuvos banko bilietų". 

A. Zuokas oponento liudijimus 
vadino melagingais ir išgalvotais. Iš
teisintas politikas yra atsisakęs duoti 
bet kokius parodymus teismui. 

Byla dėl Vilniaus mero rinkimų 
2003-siais Vilniaus apygardos teisme 
nagrinėjama jau trečią kartą. Byla 
grąžinta nagrinėti Aukščiausiojo 
Teismo valia. 

Pernai gruodį Aukščiausiojo 
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
išplėstinė septynių teisėjų kolegija 
panaikino 2005-ųjų kovo 30 dieną 
priimtą Vilniaus apygardos teismo 
nutartį atmesti prokurorų skundą 
dėl kaltinamųjų išteisinimo ir bylą 
Vilniaus merui A. Zuokui bei t r ims su 
susivienijimu „Rubicon group" susi
jusiems asmenims ir grąžino 

nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. 
Grąžinti bylą į Vilniaus apygar

dos teismą nagrinėjimui apeliacine 
tvarka teisėjų prašė Generalinė pro
kuratūra. 

Aukščiausiasis Teismas konsta
tavo, kad prokurorų skundą nagri
nėjęs Vilniaus apygardos teismas 
padarė esminių Baudžiamojo proceso 
kodekso pažeidimų. 

Teismas neanalizavo visų įro
dymų ir argumentų, neištaisė pirmo
sios instancijos teismo klaidų, o apy
gardos teismo nutartis neatitiko nus
tatytos formos ir turinio. Esminiai 
pažeidimai sutrukdė išnagrinėti bylą 
ir priimti sprendimą. 

2005 m. gruodžio 1 d. Seimo lai
kinoji tyrimo komisija, tyrusi galimus 
faktus apie korupciją Vilniaus miesto 
savivaldybėje, baigė darbą ir paskelbė 
išvadas. Jose daroma prielaida, kad 
A. Zuokas ir juodojoje buhalterijoje" 
bei telefoniniuose pokalbiuose mini
mas „abonentas" gali būti vienas ir 
tas pats asmuo. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Sukurti pirmieji klonuoti 
primatų embrionai 

Klonavimas daug kam kelia susirūpinimą. 

Paryžius, lapkričio 14 d. (AFP/ vadovavo Shoukhrat Mitalipov iš 
BNS) — Mokslininkai trečiadienį pa- Oregon medicinos ir mokslų universi-
skelbė, kad sukūrė pirmąjį pasaulyje teto. 
klonuotą beždžionės embrioną, — šis Dolly, kuri buvo pirmasis pa-
darbas gali paskatinti ir žmogaus ląs- šaulyje klonuotas gyvūnas, buvo su-
telių klonavimą medicinos tikslams. kurta 1996 metais, naudojantis vadi-

Straipsnyje, kurį savo interneto namuoju somatinių ląstelių branduo-
svetainėje paskelbė žurnalas ,,Natu- lių perkėlimu. 
re", amerikiečių vadovaujama moks
lininkų grupė rašo, kad, naudoda
masi tais pačiais metodais kaip ir klo-
nuojant avį Dolly bei kitus gyvūnus, 
sukūrė dešimtis 10-ies metų makakos 
klonuotų embrionų. 

Tai pirmas kartas, kai ši techno
logija sėkmingai pritaikyta prima
tams klonuoti. 

Tarp kitų tokiu būdu klonuotų 
gyvūnų yra pelės, kiaulės, katės, kar
vės ir šunys. 

Tačiau iki šiol niekas nebuvo klo-
navęs primato, nes mokslininkai su
sidurdavo su įvairiomis kliūtimis, dėl 
kurių ląstelės vystėsi nenormaliai. 

Darbai primatų klonavimo srity
je susilaukė prieštaringų vertinimų 

Iš tų embrionų buvo sukurtos dvi — kai kas nuogąstauja, kad tai gali 
embrioninių kamieninių ląstelių lini- atverti kelią ir žmonių klonavimui. 
jos, nurodė mokslininkai, kuriems 

Danijos premjeras užsitikrino daugumą 
K o p e n h a g a , lapkričio 14 d. sus, bloko dauguma buvo abejojama, 

(BNS) — Danijos premjero Anders bet ji buvo patvirtinta paskelbus, kad 
Fogh Rasmussen centro dešiniųjų viena jį remianti partija laimėjo vieną 
blokas per antradienio rinkimus mi- iš dviejų vietų Danijos autonominėse 
nimalia persvara užsitikrino daugu
mą ir dabar sieks suformuoti plates
nį, bet, galbūt, ir ne tokį tvirtą susi
vienijimą. 

54 metų A. F. Rasmussen beveik 
visą rinkimų kampaniją atkakliai 
varžėsi su opozicijos vadove Heile 
Thorning-Schmidt, kuri per savo rin
kimų kampaniją įrodinėjo, kad danai 
už mokesčių sumažinimą turėtų pa
aukoti didesnę gerovę. Tačiau antra
dienį visuomenės apklausa parodė, 
kad rinkėjų nuomonė vėl keičiasi 
ministro pirmininko naudai. 

„Istoriška, kad per trečius rin
kimus iš eilės liberalai yra Danijos di
džiausia partija", — po rinkimų šali
ninkams sakė A. F. Rasmussen. 

„Gavome mandatą tęsti savo dar
bą ... Noriu siekti užtikrintos daugu
mos parlamente ir pakviesiu visas vy
riausybę rėmusias partijas derėtis dėl 
bendros programos", — paskelbęs 
pergalę savo šalininkams sakė A. F. 
Rasmussen. 

Jo liberalų ir konservatorių ma
žumos koalicija nuo 2001-ųjų valdė 
remiama kraštutinių dešiniųjų Da
nijos liaudies partijos (DLP). Koali
cija ir DLP gavo 90 iš 179 vietų parla
mente. 

Kiek anksčiau, skaičiuojant bal-

Farerų salose. Prieš antradienio bal
savimą blokas turėjo 94 vietas. 

A. F. Rasmussen liberalai prara
do šešias vietas ir turės 46 parlamen
tarus, o DLP pagerino savo pozicijas 
ir turės viena vieta daugiau — iš viso 
25. 

Per rinkimų kampaniją A. F. Ras
mussen charizmatiškąją H.Thorning-
Schmidt, kuri yra buvusio Didžiosios 
Britanijos Leiboristų partijos vadovo 
Neil Kinnock marti, stengėsi nugink
luoti tose srityse, kuriose ji jam galėjo 
mesti iššūkį, — išvesdamas iš Irako 
kovos veiksmuose dalyvavusius danų 
karius ir sušvelnindamas savo pozici
ją dėl prieglobsčio siekiančių asmenų 
su vaikais. 

40-metė H. Thorning-Schmidt 
pripažino, kad jos socialdemokratai 
pralaimėjo rinkimus. Jie dabar turės 
45 vietas — dviem vietomis mažiau. 

„Daug žmonių balsavo už social
demokratus, bet to nepakako", — 
sakė ji šalininkams. 

Premjero kvietimas derėtis dėl 
bendros programos yra tiesiogiai 
skirtas neseniai įsteigtam centro de
šiniųjų Naujajam aljansui, kurio pen
kios vietos parlamente A. F. Rasmus
sen blokui būtų labai geras pastipri
nimas. 

EUROPA 

LONDONAS 
Britų televizija „Sky" trečiadienį 

pranešė, jog Pakistano prezidentas, 
generolas Pervez Musharraf interviu 
sakė, kad svars tė atsistatydinimo 
klausimą. Interviu, kuris turi būti 
parodytas vėliau, P Musharraf sakė, 
jog svarstė savo padėtį, bet dabar gal
voja, kad yra tas žmogus, kuris gali 
vesti Pakistaną į demokratiją. „Sky" 
reporterė, kuri ėmė šį interviu, sugrį
žusi taip pat pasakojo, jog P Mushar
raf jai sakė, kad jaučiasi apviltas Va
karų ir išduotas žiniasklaidos. Pasak 
„Sky", jis tvirtino: „Aš nesu diktato
rius". Nuo lapkričio 3 dienos, kai P 
Musharraf Pakistane paskelbė nepa
prastąją padėtį, šalyje buvo sulaikyta 
tūkstančiai opozicijos politikų, ak
tyvistų ir teisininkų. 

Pirmasis greitasis t raukinys 
„Eurostar" trečiadienį įveikė naują 
maršrutą iš Londono į Paryžių. Trau
kinys išvyko į Prancūziją iš visiškai 
restauruotos St. Pancras geležinkelio 
stoties. Nuo šiol greitaisiais trauki
niais keleiviai galės atvykti iš Lon
dono į Paryžių tik per dvi valandas 
15 minučių. Greitieji traukiniai „Eu
rostar" taip pat kursuos tarp Lon
dono ir Briuselio. 

BRIUSELIS 
NATO vadovybė trečiadienį bal

savimu nusprendė italų admirolą 
Giampaolo Di Paolo paskirti 26 šalių 
susivienijimo karinio komiteto pir
mininku. G. Di Paolo kadencija, pa
prastai trejų metų, turėtų prasidėti 
nuo 2008 metų birželio, nurodoma 
NATO pranešime. Siame poste jis pa
keis Kanados generolą Ray Henault, 
kuris pirmininko pareigas eina nuo 
2005 metų birželio. „Jaučiuosi pa
gerbtas pasitikėjimo, kurį man paro
dė kiti gynybos vadai", — sakė G. Di 
Paolo, kuris jau beveik ketverius me
tus yra Italijos gynybos vadas. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos geležinkelininkų an

tradienio vakare pradėtas nacionali

nis neterminuotas streikas gali para
lyžiuoti priemiestinių traukinių ir 
metro eismą Prancūzijoje. Pasak ži
niasklaidos, geležinkelininkai protes
tuoja prieš prezidento Nicolas Sar-
kozy siūlomos pensijų sistemos refor
mos. BBC pranešimu, prie streikuo-
tojų ketina prisijungti komunalinių 
tarnybų darbininkai. Be to, lapkričio 
20 dieną jų gretas gali papildyti mo
kytojai ir valstybės tarnautojai. Dar
bo ministras Xayier Bertrand streiko 
išvakarėse pripažino, kad keleivių 
„laukia pragariškos dienos". 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenko antradienį prakal
bo apie galimybę paleisti ministrų 
kabinetą, jeigu 2008 metų socialinės-
ekonominės plėtros prognozė nebus 
įvykdyta. Šitaip jis pareiškė Minske 
surengtame šalies plėtros, biudžeto, 
pagrindinių finansų politikos krypčių 
prognozės svarstyme, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba. „Jeigu prog
nozė nebus įvykdyta pagal 2608-ųjų 
metų devynių mėnesių rezultatus, aš 
pradėsiu formuoti naują vyriausybę 
iki kitų metų pabaigos", — pagrasino 
A. Lukašenko. 

RUSIJA 

MASKVA 
Kariuomenei gavus raketų kom

pleksą „Iskander", Rusija gali atsi
griebti už sutarties su JAV dėl viduti
nio ir trumpojo nuotolio raketų 
(VTNR) likvidavimo vykdymą, pa
reiškė Rusijos ginkluotųjų pajėgų ra
ketinės kariuomenės ir artilerijos 
viršininkas generolas pulkininkas 
Vladimir Zarickij žurnalistams tre
čiadienį. „Mes turėjome kompleksą 
'Oka', neturėjusį analogų pasaulyje, 
bet pagal VTNR likvidavimo sutartį 
jis buvo sunaikintas, ir ilgą laiką 300-
500 km nuotolio šaudymo ruožas bu
vo neapsaugotas", — sakė V Zarickij. 

* * * 
Susivienijusios opozicijos kandi

datas į Gruzijos prezidentus Levan 
Gačečiladze mano, kad šalies valdžia 
diskreditavo save tarptautinės ben
drijos ir savo piliečių akyse. „Visi pri
pažino, kad Gruzijos prezidentas Mi-
chail Saakašvili nusiėmė demokrato 
kaukę. Net Baltieji rūmai pareikala
vo panaikinti Gruzijoje nepaprastąją 
padėtį", — sakė L. Gačečiladze. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 6045S Tti. 1 708599-9680 
Fax. 1 708 599-9682 Tel. ? 800-775-7363 
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Redaktorė Laima Apanavičienė 

Ruduo - nuostabus metų laikas. Geras oras, gražios spalvos taip ir vilioja išeiti į lauką. 
Daugelio mokyklų mokiniai rudenį keliauja į fermas, o kadangi gyvena JAV, šalia lietuviškų 
švenčių - ruošia ir Helloween. Kartu su mums parašiusiais ir nuotraukas atsiuntusiais 
pasidžiaukime rudenėliu ir mes. 

„ Ž I B U R Ė L I O " IŠVYKA 
Į M O L I Ū G Ų UKJ 

Redaktorė 

Emilija Hoch ir Aras Daulys „Žiburėlio" išvykoje i moliūgų ukj. 

AUDRA KUBILIUTE-
DAUL1ENĖ 

Jau atkeliavo ruduo. Orai šaltes
ni, lapų spalvos nuostabios. Kaip tik 
laikas išvykai į moliūgų ūkį! 

Šaltoką spalio rytą, grupelė 
Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis" 
mokinukų, jų tėvelių, močiučių, se
sučių ir broliukų nekantriai susibū-
riavo prie Bengston moliūgų ūkio 
vartų. Sis ūkis yra netoli mokyklėlės, 
Homer Glen miestelyje. Jį rudenį ap
lanko nemažai mokinių, nes tik tuo 
metu čia priimami lankytojai. Nors 
dangus mėlynas, visi gynėsi nuo šal
čio šiltais švarkais, pirštinėmis ir ke
purėmis. 

Visiems susirinkus vartai buvo 
atverti, ir vaikai linksmai subėgo į vi
dų. Kur tik pažiūri, moliūgų kalnai -
ne tik įprasti oranžiniai , bet ir 
nematytų, šviesių spalvų. Ūkyje vyko 
įvairiausi užsiėmimai. Vaikai galėjo 
paglostyti ir apžiūrėt i įvairiausių 
gyvuliukų. Drauge stebėjome kiaulių 
lenktynes ir garsiai raginome kiaules 
kuo greičiau bėgti. Buvo renkami ge
riausi lenktynių sirgaliai - net du 
kartus jais buvo išrinkti „Žiburėlio" 
grupės vaikai! Drąsuoliai galėjo eiti į 
pabaisų namą, kuriame visokių rūšių 
baisuoliai gąsdino net ir drąsiausius 
lankytojus. Mechaninės lėlės, vaiz
duojančios gyvulius ir žmones, šoko, 

dainavo, linksmino ar gąsdino praei
vius. Aukštai virš galvų skraidė ra
gana ant šluotos. 

Traukinuku pasivažinėjo visi vai
kai, kai kurie net keletą kartų iš ei
lės. Susėdome į šiaudų pilnus veži
mus, ir, traktoriaus traukiami, va
žinėjome aplink ūkį, grožėjomės 
gamta. 

Kad vaikai nepritrūktų energi
jos, reikia užkąsti - tai visi kartu pa
pietavome. Mamos pirko savo vai
kams karštos kakavos, o sau - kavos 
apšilimui. Po pietų dar šiek tiek apsi-
dairėm ir jau buvo laikas vykti-namo. 

Visokių dydžių, spalvų ir rūšių 
moliūgų didžiausi kalnai viliojo 
mažuosius alpinistus, nors kopti į 
juos draudžiama. Kiekvienas moki
nukas galėjo išsirinkti moliūgą ir jį 
parsinešti į mokyklą. Kadangi visi 
moliūgai tokie gražūs, reikėjo ilgai 
ieškoti, kad išsirinktum gražiausią iš 
visų. 

Kitą dieną mokyklėlėje vaikučiai 
gražiai papuošė moliūgus ir juos par
sinešė namo, kad jais galėtų pasi
džiaugti visa šeima. 

Montessori mokyklėlė „Žiburė
lis" yra vienintelė lietuviška Montes
sori mokyklėlė JAV Ji veikia savaitės 
dienomis Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont. Norintys daugiau informaci
jos apie mokyklėlę ir jos veiklą, kreip
kitės tel. 630-257-8891. 

RUDENĖLIS 

Aš ilgas, aš ilgutėlis 

Aš ruduo, 

Aš šaltas, 

Aš ruduo, 

aš rudenėlis 

aš šaltutėlis 

oš rudenėlis 

Aš spalvotas, aš gražus 

Aš ruduo, aš rudenėlis 

Medžiai pina man plaukus 

Aš ruduo, 

Aš mėgsti 

Aš ruduo, 

aš rudenėlis 

i riešutėlius, 

aš rudenėlis. 

Milda Pranskutė 
Čikagos lit. m-la 

4 klasė 

Mieli „'Draugo* 
lietuviukai" skaitytojai, 
dienraščio „Draugas" 

redakcija skelbia rašinio 
konkursą. 

Šį kartą prašome mums 
parašyti tema 

„MANO HEROJUS". 

Geriausi rašiniai bus 
premijuojami. 

Rašinius siųskite adresu: 
Rašinių konkursas, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629 arba ei. paštu: 
laimaa@draugas.org 

su nuoroda: 
„Rašinių konkursas". 

Jūsų rašinių lauksime iki 
2007 gruodžio 31 d. 

0 štai kaip rudenėliu džiaugiasi Pasaulio lietuvių centre veikiančio ..Pipirų 
ratel io' ' vaikučiai. Jie taip pat keliauja i išvykas, kaip ir kiti Amerikos vaikai 
švenčia Hallovveen. Nuotraukoje: pasivažinėti po rudenėjančius laukus 
išvažiavo (iš kairės): Alytė, Tomukas, Larą ir Mantas. 

" • J ' " . - 7 V U r <-• i " n i o k i n u k U D r ir- m O i i u q U i v . v k Oje I Uki. 

Audros Kubiliutes-Daulienes - -o^a^cs Mamvtes su ..Pipiru rate l io" vaikučiais švenčia Haliovvepn. 

mailto:laimaa@draugas.org
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• LIETUVIŲ SV. KAZIMIERO 
MONTREčUOOMETU 

Pirmoji lietuviu parapija Kanadoje 
PEISAS ADAMONI5 

Nr.2 

1907 metais vasario mėnesį lie
tuviai rinkosi bendroms pamaldoms 
k a r t u su lenkais į prancūzų St. 
Vincent de Paul bažnyčios salę - rūsį, 
adresu: 2310 St. Catherine St. E. Į 
bendras pamaldas susirinkdavo 
500-600 žmonių. Klebonas Bronis
lovas Šlamąs surašė ir Montreal 
Arkivyskupijai įteikė 279 lietuvių 
šeimų ar pavienių asmenų sąrašą su 
adresais. Klebonas ieškojo išsinuo
moti pamaldoms bažnyčią, nes rūsyje 
t rūko iškilmingumo, tačiau nesura
do, nes apylinkėje esančios prancūzų 
bažnyčios buvo labai užimtos. Yra 
sakoma, kad dėl bendrų pamaldų 
k a r t u su lenkais atsirado nesu
tarimų: lenkų buvo daugiau ir nebu
vo išvengta jų dominavimo, o kle
bonas B. Šlamąs, rodęs daugiau sim
patijų lenkams negu lietuviams. Ypač 
l ietuviams nepatikdavo, kad juos 
vadindavo „paliokais". Atsirado ne
sutarimų tarp klebono ir parapijiečių 
dėl finansų kontrolės. Sunku buvo 
Šlamui sėkmingai tvarkytis parapijo
je. 

Verta pažvelgti į tuometinę lietu
viškos imigracijos padėtį Montreal, 
įsikūrimo galimybes, tautiškumo ir 
tikėjimo išlaikymą. Tai buvo būdinga 
visiems pirmiesiems lietuviams imi
grantams Kanadoje. Negalima pasa
kyti, kiek lietuvių buvo prieš 100 
metų Kanadoje ar Montreal , nes 
Kanados imigracijos departamentas 
pradėjo lietuvius atskirai skaičiuoti 
tik nuo 1916 metų. Anksčiau lietu
viai buvo užrašomi kaip slavai: rusai, 
lenkai ar vengrai. Kanados statisti
kos departamentas lietuvius pradėjo 
skaičiuoti tik nuo 1921 metų. Pagal 
Montreal statistiką 1891 metais yra 
užrašyta 180 lenkų, 726 rusai ir 167 
kitų tautybių. Mums belieka pasi
remt i tik klebono Šlamo lietuvių 
sąrašu, esančiu Montreal arkivys-
kupijos archyve, ir klebono B. Siamo 
laišku, rašytu kažkuriai vienuolijai 
norint išnuomoti jų bažnyčią, nuro
dant , kad pamaldoms susirenka 
500-600 žmonių. Ne visi jungėsi prie 
Šv. Kazimiero misijos, nes tuo metu 
buvo gana gyvos socialistinės ir lais
vamanių idėjos, atklystančios iš 
Amerikos lietuvių, taip pat misijoje 
buvo s iauras parapijos vaidmens 

y$$'iimm tumm 
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Lietuvių parapijos Montreal kny
gelė. 

supratimas mokesčių reikalu: ne
susimokėjęs metinio mokesčio nelai
komas parapijiečiu. 

Montreal lietuviai tuo metu dau
giausia apsigyvendavo arčiau darbo 
vietos - fabrikų, kad pėsčiomis galė
tų nueiti į darbą ir sutaupyti pi
nigų. Kažkaip būriavosi pagal kili
mo vietą: žemaičiai - Pointe St. 
Charles rajone, miesto pietinėje da
ly, suvalkiečiai - rytinėje dalyje, Ful-
lum, Frontenac, Ontario gatvių ra
jone, o Vilniaus krašto lietuviai - cen
tre, palei St. Urban gatvę. Tais 
laikais šios vietos buvo vadinamos 
„lietuvynais". Montreal mieste nuo 
pat ankstyviausios imigracijos pra
džios iki 1951 metų buvo pats di
džiausias lietuvių telkinys. 

Naujų imigrantų vargai buvo 
anglų ar prancūzų kalbos nemokėji
mas, darbo specialybės neturėjimas, 
todėl lietuviai daugiausia dirbo 
pačius sunkiausius ir nešvariausius, 
mažiau atlyginamus darbus. Apie 
pirmuosius lietuvius imigrantus Pra
nas Dubauskas 1955 metais balan
džio 7 d. „Tėviškės žiburiuose" ra
šė: 

„Nuo 1907 metų labai sumažėjo 
darbai fabrikuose, o imigrantų važia
vimas nesiliovė. Atvažiuodavo žmo
nių iš įvairių kraštų, paskui sklisdavo 
po visą Kanadą darbo ieškodami, 
vieni ėjo prie miškų kirtimo, kiti prie 
geležinkelių tiesimo, kur t ik rado 
kokį nors darbą. Miestuose rasti 
darbą buvo daug sunkiau. Laimingas 
buvo tas, kuris galėjo kur nors dirbti 
savaitėje po 2-3 dienas. Po 1913 metų 
pradėjo vėl atsirasti daugiau darbų ir 
gyvenimas pagerėjo. Montreal vyrai 
daugiausia dirbo geležies fabrikuose 
prie geležinkelio, alaus bravoruose, 
siuvėjai - siuvyklose. Kurie dirbo prie 
pastovių darbų, per savaitę dirbo 6 
dienas ir po 10-12 valandų dienoje. 
Valandinis uždarbis buvo nuo 12.5 
cento iki 20 centų. Moterims gauti 
darbą buvo sunkiau, bet ir joms 
pasitaikydavo laimė įeiti į alaus bra
vorus, tabako fabrikus ir siuvyklas. 
Jų valandinis uždarbis buvo 10-15 
centų. Maistas savaitei kainuodavo 
apie 3-5 dolerius vienam žmogui. Už 
butą į mėnesį teko mokėti po 9-15 
dolerių." 

Kai 1910 metais buvo priimtas 
v 

Sv. Kazimiero parapijos mokestis po 
50 centų per savaitę, t. y. 6 doleriai 
metams, tai reiškė, kad Šv. Kazimiero 
parapijietis parapijai išlaikyti be sek
madieninės rinkliavos skyrė savo 40-
ties valandų uždarbį. Pagal dabar
tinius laikus tai būtų visos savaitės 
uždarbis. Tai rodo, su kokiu pasi
šventimu ir pasiryžimu pirmieji Šv. 
Kazimiero parapijiečiai, dauguma -
paprasti darbininkai, tik ką atvykę iš 
Lietuvos nuo arklo ir kitų žemės 
darbų a r tarnaitės, dirbusios pas 
stambesnius ūkininkus, kūrė ir sten
gėsi išlaikyti Šv. Kazimiero parapiją. 
Mes, lyginant su jais, esame tokie 
menkučiai, turėdami visai kitas gyve
nimo sąlygas ir padėtį. Tad iš praei
ties semkimės sau stiprybės. 

Bus daug iau . 

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
Į ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TIRRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, 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 sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angiškai arba lietuviška:. 
4647 VV. 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL * 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
UL 1-773-585-9500 

ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 

WIIlow Springs, IL 
TeL78*-S39-1556 WWW.L3p.K.tlSLžW.CQt1[l 

Kaip nepaveldėti lietuviui 
Amerikoje 

Petras kužda Birutei: „myliu, 
myliu...", tačiau Birutė atstumia: 
„Et, tai tik žodžiai". Petras nepasi
duoda, Google naršo atsakymo, kaip 
išreikšti jausmus darbais, ne žo
džiais. Į Petro kompiuterio ekraną 
išlenda paprastas ir elegantiškas 
atsakymas - įrašyti mylimąją į testa
mentą. 

Kitą dieną Petras ramiai paduo
da Birutei keletą popieriaus lapų. 
Birutė skaito: „Aš, Petras, palieku 
Birutei 1,000,000 dol. saugomus 
Lincoln Savings and Loan banke, 
savo namą Lincoln Park ir savo juodą 
Lincoln automobilį. Kas liko, palieku 
savo šuniui Sargiui". Myliu tave"; -
glaudžiasi Birutė. 

Po kiek laiko Petras numiršta, o 
Birutė džiaugiasi. Meta darbą, skolon 
perka Statkevičiaus drabužius, Sep-
kaus žiedus, Balzeko automobilius ir 
laukia Petro palikimo vykdytojo 
skambučio. Bet telefonas tyli. Birutė 
pastoja kelią vykdytojui: „Kur mano 
turtai"? Vykdytojas galėtų ir patylėti, 
bet iš baimės pasiaiškina: „Prieš mir
tį Petras pasiėmė milijoną iš Lincoln 
Savings and Loan banko ir nunešė į 
Chase banką, tad milijonas jums ne
priklauso; prieš mirtį Petras pardavė 
namą Lincoln Park ir pirko namą Ga-
ge Park, tad namas jums nepriklauso; 
prieš mirtį Petras juodąjį Lincoln au
tomobilį konteineriu išsiuntė į Viekš
nius, tad automobilio nebėra. Atleis
kite, ponia." 

Kitą dieną į darbą važiuojančią 
Birutę aplenkia Maybach limuzinas. 
Pro atvirą langą šiepiasi Sargis, limu
ziną vairuoja Petro palikimo vykdyto
jas. Vykdytojas šventai įsipareigojo 

Petrui vykdyti kiekvieną Sargio norą, 
o Sargis nori į gerą restoraną Pary
žiuje, o tada pailsėti Nicoje. Birutė 
kreipiasi į advokatą dėl neteisybės. 
Advokatas išaiškina, jog esama situa
cija yra teisinga. 

Trumpam prikelkime Petrą iš nu
mirusiųjų. Vėl: myliu, myliu; tai tik 
žodžiai; štai - palikimas. Birutė skai
to: „Aš, Petras, mylimai Birutei pa
lieku viską." Birutė glaudžiasi ir 
skaičiuoja: namas, milijonas, juodasis 
Lincoln, dar gyvybės draudimas! Bi
rutė leidžia dienas, rūpindamasi Pet
ru, kol šis miršta. Po laidotuvių atei
na Petro palikimo vykdytojas ir iš-
krausto Birutę iš Petro namo, atima 
Lincoln raktelius, o apie milijoną bei 
gyvybės draudimą pataria pamiršti. 
Ir vykdytojas yra teisus. 

Pasirodo, Petras dėl ramybės ir 
patogumo prieš trisdešimt metų į na
mo nuosavybės dokumentą (angį. 
,,deed") įrašė kaimyną, o kitą kaimy
ną įrašė į banko sąskaitos dokumen
tus. Norėdamas padėti dukterėčiai 
sukurti kredito istoriją, automobilį 
pirko savo ir jos vardu, o kaip gyvy
bės draudimo išmokos gavėją nurodė 
tolimą giminaitį. 

Kaimynai ir giminės, kaip teisėti 
bendrasavininkai, automatiškai per
ims Petro turtus. Dėl bendrasavinin-
kų, šie turtai nė nebus laikomi Petro 
palikimu. Tikrąjį Petro palikimą su
darys keli nunešioti megztiniai ir mo
lio suvenyrai iš Lietuvos. Istorijos 
moralas - peržiūrėti seniai paruoš
tus dokumentus ir užsitikrinti, kad 
jūsų, o ne Sargio norai bus pagarbiai 
įvykdyti. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
„DRAUGAS / / 

http://www.illinoispain.com
http://WWW.L3p.K.tlSL�W.CQt1%5bl
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Šiomis ir kitomis dienomis 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre 

PETRAS PETRUTIS 

Šiandien, tarsi geram ūkininkui, 
smagu pasidžiaugti gerai užderėjusiu 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
(LTSC) derliumi. Praėjusią vasarą 
LTSC archyvai praturtėjo Lietuvių 
evangelikų „Tėviškės" parapijos, Ed
mundo Vengiansko, Petro Linkaus, 
Alfonso Sešplaukio, Vinco Saįčiūno, 
Lietuvių Bendruomenės Vidurio Va
karų apygardos ir kitų asmenų bei 
organizacijų archyvine medžiaga. Da
bar viskas peržiūrima, skirstoma, ap
rašoma ir kataloguojama. 

* * * 

Šią vasarą LTSC triūsė antro
pologas dr. Vytis Ciubrinskas, Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto profe
sorius, ruošiantis leidinį anglų kalba 
apie Texas valstijoje gyvenusius ir 
tebegyvenančius l ietuvininkus. Jų 

v 

protėviai iš Šilutės apylinkės atvyko į 
JAV prieš maždaug pusantro šimto 
metų. Prof. dr. Vytis Ciubrinskas dar 
kartą lankysis LTSC ateinančių metų 
sausio mėnesį. 

* * * 
Dr. Jonas Dautaras, Vilniaus 

pedagoginio universiteto profesorius 
baigia paruošti leidinį, kuriame 
aprašoma čikagietės mokytojos So
fijos Jonynienės pedagoginė veikla. 
Leidinio išleidimu rūpinasi velionės 
S. Jonynienės duktė Rūta Jonynaitė-
Staniulienė. Dr. Jonas Dautaras keti
na ateinančių metų pavasarį dar 
kartą atvykti į Čikagą. 

Čikagoje steigiasi pučiamųjų 
instrumentų orkestras. Vytautas 
Jurevičius, orkestro organizatorius, 
neseniai lankėsi LTSC žinioje esan
čiame Zilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyve ir pasirūpino orkes
trui reikalingomis gaidomis. Orkes
tro organizatoriaus teigimu, orkestre 
gros keliolika asmenų. Visi „trečia-
bangiai", anksčiau groję Lietuvos 
orkestruose. 

* * * 
Muz. dr. Darius Kučinskas, Kau

no technologijos universiteto docen
tas, praėjusiais metais porą savaičių 
praleido LTSC archyvuose. Jis ypa
tingai domėjosi muzikologijos archy
vo fonduose esančiais M. K. Čiurlio
nio muzikos autografais. Muz. dr. 
Darius Kučinskas, ieškodamas M. K. 
Čiurlionio kūrybinių ištakų, anuo-
kart lankėsi ir Mexico City. Svečias iš 
Kauno labai vertina Zilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archyve su
telktą medžiagą. Ateinančiais metais 
jis numatė dar kartą lankytis LTSC ir 
papildyti turimas žinias. 

* * * 

Šios gatvių iškabos veda i 50 metų 
gyvuojant} Jaunimo centrą. Jame 
veikia ir 25-erių metų sukakti šven-
čiąs Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Petro Petružio nuotr. 

* * * 
Šiuo metu LTSC stažuojasi iš 

Vilniaus atvykusi Nacionalinio mu
ziejaus naujųjų amžių skyriaus vedė
ja Irena Mikuličienė. J i gerokai ap
tvarkė Edmundo Vengiansko gausų ir 
vertingą palikimą. I. Mikuličienė 
būdama Čikagoje neatsisakė padaryti 
pranešimų apie savo darbą Vilniuje 
veikiančiame muziejuje. Jai teko 
kalbėti „Seklyčioje" ir Jaunimo cen
tro kavinėje. 

* * * 
Naujausioje „Muzikos žinių" 

laidoje rašoma apie Klaipėdos univer
siteto docento Roberto Varno pa
ruoštą ir Klaipėdos universiteto 
išleistą knygą. Šioje knygoje raštu ir 
fotografijomis vaizduojamas kun. 
Bruno Markaičio gyvenimas ir mu
zikinė veikla. Prie knygos pridėta 
kompaktinė garso plokštelė su tėv. 
Br. Markaičio muzikos kūrinių atliki
mo fragmentais. Šiam leidiniui buvo 
panaudota ir LTSC archyvuose sau
gojama medžiaga. 

Čikagoje Jaunimo centre vei
kiantis Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centras šiemet mini 25 metų veiki
mo sukaktį. Archyvuose yra sukaup
ta milžiniškos apimties archyvinė 
medžiaga. Šios medžiagos tvarkymui 
reikalingos išmanančių žmonių gal
vos ir rankos. Trūksta deramos tal
kos, o dar daugiau tvarkymui rei
kalingų lėšų. Lietuvių fondas remia 
LTSC veikimą. Deja, Lietuvių fondo 
teikiamos paramos negana. Ieškoma 
talkos ir apčiuopiamesnės paramos. 

Šiuo metu vykdomas vajus. Krei
piamasi į geros valios tautiečius. Ti
kimasi susilaukti lėšų archyvų iš
laikymui. Siunčiamuose laiškuose 
rašoma: 

„Per Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro gyvavimo metus dau
giau kaip šimtas mokslininkų rinko 
medžiagą savo tyrinėjimams, buvo 
parašyta keliasdešimt knygų pagal 
LTSC turimus duomenis. O kur dar 
įvairiausi smulkūs pasiteiravimai, 
straipsnių ar kitokios informacijos 
paieškos." 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro tarybai pirmininkauja prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas. LTSC valdybai 
vadovauja prof. dr. Jonas Račkaus
kas. Archyvų veikimui - Skirmantė 
Miglinienė. 

Ateinančiais metais vasario 8 d. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengiamas LTSC veiklos 25-erių 
metų sukakties minėjimas - paroda. 
Bus eksponuojamos archyvų „aruo
duose" saugojamos retenybės ir kitos 
gėrybės. Paroda tęsis iki vasario 20 d. 
Tikimasi sulaukti lietuvių visuo
menės (tiek ankstyvųjų, tiek vėles
niųjų ir vėliausiųjų į JAV atvykusių 
tautiečių) atsiliepimo. 

išleidus ateitininkų medikų korporaci jos ..Gaja'; knyga. Iš kaires: dr. Petras 
Rasutis. Skirmante Miglinienė. dr. Vaclovas Šaulys, dr. Antanas Razma, 
Kristina Lapienyte įp prof. dr. Jonas Račkauskas. 

Nuotrauka iš LTSC archyvų 

IEŠKO ARTIMŲJŲ ;V:;.-:į::S:;į5įS;i:į:įS 

Janus Zilinskij iš Lietuvos ieško 
savo giminaičių Amerikoje (tiksliau 
sakant New York) su kuriais anks
čiau bendravo, tačiau prarado ryšį ir 
norėtų vėl jį atnaujinti. 

J. Zilinskij kreipiasi pagalbos į 
„Draugo" skaitytojus: „Labai norė
čiau, kad Jūs man padėtumėte susi
rasti gimines, kadangi mums jie yra 
labai svarbūs. Mes turime pakanka
mai daug informacijos apie juos: 
žinome vardus, pavardes, šiek tiek 
biografijos, turime nuotraukų ir net
gi adresą. Bandėme juo rašyti, tačiau 
atėjo žinia, kad adresatas yra išvykęs. 
Be to, mes ir patys persikraustėme, 
todėl praradome ryšį vieni su kitais. 
Visiems padėjusiems juos surasti , 
būčiau labai dėkingas". 

Prašytojas prideda žinių apie 
ieškomas gimines. Jo ieškomas gimi
naitis Walter (Waclaw) Sobol (lenkas, 
apytikriai 1900-1994 metų) - buvęs 
lenkų armijos karininkas, iki karo 
baigė lenkų karininkų mokyklą. Jis 
gimė Gardino apylinkėje, Voronovo 
rajone, Utkanų kaime, Baltarusijoje. 
Po Antrojo pasaulinio karo jis iškelia
vo į Angliją, o po to išvyko į Ameriką 
(New York). Jo tikrasis vardas yra 
Waclaw, tačiau, tikriausiai, atkeliavęs 
į Ameriką pasikeitė vardą į Walter. 

Kadangi jis mokėjo lenkiškai, tai J. 
Zilinskij šeima su juo ir Walter 
žmona Zosia Dovlidovič-Sobol palaikė 
ryšį. Prieš keturiolika metų ryšys nu
trūko, o prieš maždaug 12 metų iš 
vienos lenkų šeimos (jie palaikė ryšį 
su J. Zilinskij giminaičiais) buvo su
žinota, kad Walter Sobol mirė. Prieš 
devynerius metus laišką parašė, kaip 
galvoja ieškantysis, W. Sobol anūkas 
Tim Vilkinson. Walter Sobol New 
York (IJAV) turėjo du nuosavus na
mus. 

Walter ir Zosia Sobol užaugino 
dvi dukras dvynes - Ireną Sobol ir 
Genią Sobol (1956 m. gimimo). Yra 
atsiųsta Irenos Sobol vestuvinė nuot
rauka. Tiksliai žinoma, jog jos ir jo 
vyro vardas ir pavardė rašomi: Irena 
(Sobol) ir David Detree. 

Kitos dukros - Genios Sobol -
vyro vardo besikreipiantysis nežino, 
tačiau spėja, jog vyro pavardė gali 
būti Vilkinson, nes, kaip buvo minė
ta, prieš maždaug devynerius metus 
buvo gautas laiškas nuo Tim 
Vilkinson, kuris, manoma, gali būti 
jų sūnus. Tim Vilkinson turėtų būti 
apie 26-eri metai. 

Žinančius ką nors apie šiuos žmo
nes, prašome pranešti Janus Zilinskij 
ei. paštu: janus@dtiltas. lt 

Zosia Dovlidovič-Sobol ir VValter (VVaclavv) Sobol. 

mailto:janus@dtiltas.lt


DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis 11 

A t k e l t a iš 5 ps l . Tas žodis dažnai 
maišomas su žodžiu apostrofa, kas 
yra literatūrinė stilistinė priemonė. 
Svarbiausia yra tai, ką sužinai, kada 
jau viską žinai.) 

Be abejo, galūnių nereikia neriš
liam tekste: skelbimuose, koncertų 
programose, knygų autorių pavardė-
se ir pan. Būtų labai gražu, jei visi vi
sur lietuviškai tokių galūnių nerašy
tų, nors tikriausia taip niekad nebus. 

Galūnės dažnai r e ika l ingos , 
kada kitos kalbos daiktavardis 
vartojamas antrininke sakinio dalim, 
papildiniu ar aplinkybe, ir atsako į 
klausimus ko? kam? ką? kuo? kur? iš 
kur? ir pan. Taigi, nuosekliai aš 
rašyčiau „...prezidentas lankėsi Pa
ryžiuj, Londone, New Yorke, Bostone, 
C leve landė ir Detroite" —visur ori
ginalo rašyba, bet su prof. Skardžiaus 
siūlomom lietuviškom galūnėm. 
Rašyčiau, taip kaip mes natūraliai 
skaitome ir sakome: „Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando apylinkė", „Le-
monto PL Centro sporto salė". 

Apskritai, kitų kalbų vieto
vardžius rašydamas, būčiau linkęs 
slėptis už prof. Skardžiaus citatos 
pavyzdžių ir, pagal jo nuorodą, k u r 
r e i k i a n t jiems galūnes pridėti. Tad 
rašyčiau taip, kaip žmonės lietuviškai 
kalba: „Rungtynes tarp New Yorko ir 
Detroito laimėjo Detroitas". Kiek
vienai taisyklei gali būti daroma 
išimtis—nuoseklumas turėtų nu
silenkti skaitomumui. Kaip šioks 
toks l i tuanistas mano tėvas sa
kydavo, kalbos nereikia guldyti į 
Prokrusto lovą. 

Kalbos jausmas diktuoja, kad 
galūnių nereikia, pvz., rašant 
„...dainavo Los Angeles, Seattle ir 
New Orleans", „...atostogavo Mexico 
City", „...baigė Illinois Universitetą", 
nes tokius žodžius keblu linksniuoti, 
tačiau ir linksnio nenurodžius, tokie 
žodžiai nieko neklaidina, kaip kad 
lygiai Lietuvoj galūnės nerašomos 
prie kitų kalbų moterų vardų ir 
pavardžių—Elizabeth II ar Britney 
Spears. (Skliausteliuose reikia pa

žymėti, kad Illinois valstijoj yra 
keliasdešimt universitetų, bet tik 
vienas jų lietuviškai vadinasi Illinois 
Universitetas, todėl taip—sovietiniais 
laikais atsiradusių ir šiandien 
tebegaliojančių pavadinimų rašybos 
taisyklių nesilaikydamas—jo pavadi
nimą rašau.) 

Niekad nesiūliau lotyniškom 
raidėm rašomus svetimus tikrinius 
daiktavardžius „ietuviškai" perra
šyti, „transkribuoti" ir niekad savo 
gyvenime nesu taip rašęs. Rašyti 
Džeimstaune, Ričmonde, Kentukio 
valstija, ar net ir Čikaga, laikau dar 
didesne kalbos ba idyk le . Seniai 
kalboj esančius vietovių pavadinimus 
rašau, kaip jie tradiciniai buvo 
rašomi: Paryžius, Berlynas ir t.t . 
{Čikaga atsirado neseniai. Kaip mano 
tėvui Pasaulio Lietuvio bendradarbis 
M. Stonys [vardo nežinau ir nerandu] 
1977 metais laiške rašė, Jnjemanau, 
kad šiuo metu iš New Yorko galėtume 
pasidaryti Niujorką ... [kaipjseniau 
galėjome pasidaryti Paryžių ir Pet
rapilį. Dabartiniu laiku, kai visi 
reikalauja tikslumo, [tai] nebeįma
noma." Prieš trisdešimtį metų buvo 
tokia blaivi galvosena.) 

Lietuviškoj mokykloj esu baigęs 
tr is klases, taigi lietuvių kalbos 
mokslo esu daug mažiau ragavęs nei 
redakcija ir tegaliu vadovautis savo 
patirtim ir kalbos jausmu, nuovoka. 
Gerokai didesne savo patirtim, ži
niom ir geresne nuovoka, ypač at
sižvelgdama į skaitytojų norus, va
dovaujasi ir redakcija, priėmus tai
syklę, „arba visur, arba niekur". To
kia yra redakcijos teisė ir privilegija. 
Nors ir krūpčiodamas, „Draugą" esu 
pasiryžęs prenumeruoti ir skaityti, 
kol akys matys ir rankos jį laikys, ir 
visus kviečiu taip daryti. Tačiau 
abejoju, kad prie tokios rašybos kada 
nors priprasiu ir pats pradėsiu taip 
rašyti, nes užaugau ir per ilgai gy
venau kitokioj aplinkoj. 

Arvydas B a r z d u k a s 
Falls Church, VA 

arvydas@ earthlink. net 

LIETUVIŲ KALBA, ANGLŲ KALBA IR 
„DRAUGAS" KALBA (NE „DRAUGO" KALBA) 
Būdamas lietuvių kalboje sava

mokslis, retai suprantu kalbininkų 
ginčus ir gal dėl to retai mane jie do
mina. Tačiau durnystės aiškios ir 
mums ne teorikams. (Kvailystės kar
tais praslenka nepastebėtos mums. 
ne kalbininkams.) Jeigu balsavimas 
prasidėjo, aš stoju Į Arvydo Barzduko 
partiją (žr. lapkričio 1 d. laiškų skyrių). 

Įvedėte Į laikrašti rašybos taisyk
les, kuriomis, jeigu nuosekliai laiky
tis, nėra būdo aiškiai išsireikšti ne
naudojant visokių papildomų paaiš-

IŠNUOMOJA 

kinimų arba griozdiškų priklijavimų. 
Gyvenime yra užtenkamai galvos 
skausmo, kad dar reikėtų mums gal
vas sukti, kas gi tas žmogus „Pre
zidentas Nevv York", ir kur ji rastu
me, ir ar galėtume gauti jo autogra
fą. Gal reiks paieškoti „Amerikos lie
tuvio" puslapiuose — ten visko gali
ma užtikti, gal net ir tą, anksčiau nie
kur negirdėtą neregėtą Prezidentą 
Nevv York. 

Donatas J a n u t a 
San Francisco 

PASLAUGOS 
Išnuomojamas butas Oak Lawn 

(106 ir Kilpatrick g vės). 
4 didel i kambariai. 1 mieg, 1 darbo 

kamb., oro vėsintuvas, naujai išdažy
tas, svariame, ramiame name. 

$695 per mėnesi + užstatas. 
T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 7 8 0 0 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
COtOUiCU. 

RFSineHTIAL 
RROKKRAGf 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardauimas 
708-889-2148 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

www.draugas.org 

A f A 
SESUO M. LUCIDA 

BARTUS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. lapkričio 13 d., Sv. Kazimiero 

seselių Motiniškame name, 2601 W. Marąuet te Rd., Chicago, IL, 
sulaukusi 94 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Svč. Mergelės Marijos parapijos, Chicago, 
IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus . 

Nul iūdę liko: Sv. Kazimiero seserys, sesuo Bernice Balt, 
gyvenanti Aurora, IL; daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d. nuo 3 v. p .p. 
iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 
IL. Mišparai mirusiems penktadienį 7 v. v. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, lapkričio 17 d. 10 v. r. Sv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo M. 
Lucida bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei 
pasimelsti už seselės sielą. 

Sv. K a z i m i e r o s e se ry s i r a r t i m i e j i 

Laidotuvių direkt. Gerald Daimid 

Ą 4- A 

EUGENIJA RAČKAUSKAITĖ 
Po sunkios ligos išėjo amžinybėn MacNeal ligoninėje. 
Gimė Žemaitijoje, tėvams sugrįžus tėvynėn iš Amerikos. Augo 

Klaipėdos kraš te , baigė Klaipėdos Spartesniąją gimnaziją ir 
Dauguviečio dramos studiją, vaidino įvairiose Klaipėdos valstybinio 
teatro statytose dramose, taip pat latvių ,,But Vėjini" ir estų „Vil
kaitėje". Karo metu prie Karaliaučiaus per stebuklą išlikusi gyva, 
gyveno Vienoje, Austrijoje ir Kemptene, Bavarijoje. Čikagoje gyveno 
Bridgeport ir Marąuet te Park. 

Giliame liūdesyje liko: brolis Balys su žmona Diana; seserėčios: 
Aldona, dr. Indrė, Dangė; brolėnas Arūnas ir jų šeimos; giminės 
Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. 

Šventos Mišios už a. a. Eugeniją bus aukojamos Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje šeštadienį, lapkričio 17 d. 11 v. r. Po šv. 
Mišių laidotuvės Sv Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

A t A 
IRENA NEIMANTIENĖ 

RUZGIENĖ 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 

Mirė 2007 m. lapkričio 13 d. 10:53 vai. ryto, sulaukusi 84 metų. 
Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Brighton Park apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Nuliūdę liko: duktė Valytė Bucina su vyru Thomas; sūnus Vla

das Neimantas su žmona Zita; sūnus Algis Neimantas su žmona Ka-
ren; 4 anūkai; 1 proanūkis; sesuo Ona Valkevičienė bei kiti giminės. 

A. a. Irena bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d., nuo 5 v. p. 
p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 17 d., 9:30 v. ryte Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 v. ry te Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Irena bus pa-
lai-dota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

L i ū d i n t i š e i m a 

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

http://www.draugas.org
http://www.petkusfuneralhomes.com
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IR APYLINKĖSE 

•Lapkr ič io 17 dieną, šeš tadienį 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo „XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. 

• O p e r o s choro t r a d i c i n i s poky
lis šiais metais įvyks lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 7 vai. v. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago. Meninę programą atliks 
solistės Nida Grigalavičiūtė ir Vilma 
Skučienė, muzikas Ričardas Šokas ir 
Operos choras (diriguos Jūratė Grab-
liauskienė, akompanuos muzikas Ma-
nigirdas Motekaitis). Šokiams gros 
„Kaukas", vaišins „Kunigaikščių už
eiga". Bus laimingų bilietų traukimas. 
Stalus ir vietas prašome užsisakyti 
iš anksto tel.: 708-439-6762 (Rima 
Urbonavičienė) arba 630-257-6481 
(Virginija Savrimienė). Jus kviečia 
Operos choras - savo dalyvavimu pa
dėsite sumažinti naujos operos pas
tatymo išlaidas. 

•Lapkr ič io 18 d., 3 vai. p. p. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Park, Čikagoje, rengiamas 
vargonų muzikos koncertas. Vargo
nuos - Jūratė Landsbergytė: Gir
dėsime kompozitorių M. K. Čiurlio
nio, V Bartulio J. S. Bach, D. Bux-
tehude, C. Franck kūrinius. Koncertą 
rengia Siaurės Amerikos lietuvių mu
zikos sąjunga.' 

• S k e l b t a s p i an i s t ė s F r a n c e s Ka
valiauskaitės (Covalesky) koncertas, 

turėjęs įvykti lapkričio 25 d. 12:30 
vai. p. p., neįvyks. Kitą koncerto datą 
pranešime vėliau. 

• J a u n i m o c en t ro kavinė je lapk
ričio 18 d., sekmadienį, 12 vai. p. p. 
bus rodomas filmas „Lietuviškas ka
lendorius". Sis režisieriaus Arvydo 
Baryso filmas primins mums tradici-
nes-ritualines ir religines šventes. 
Rengia Jaunimo centro valdyba. Įėji
mas nemokamas. Maloniai kviečiame 
visus pasižiūrėti šio filmo. 

iŠ ARTI IR TOLI ... 

• K v i e č i a m e visus g ruodž io 1 d. 7 
vai. v. į Connecticut Lietuvių sporto 
klubo (KLSK) 5-ių metų gimtadienį, 
kuris įvyks Sv. Andriejaus parapijos 
salėje, 369 Church Street, New Bri-
tain, GT 06051. Bilietus įsigyti pra
šome iki lapkričio 26 d. Dėl papildo
mos informacijos kreiptis: 203-241-
3695 (Linas); 203-258-1687 (Deivis); 
203-809-3555 (Vaiva); 203-278-0385 
(Marius) arba apsilankyti: 

www.KLSK.us@gmail.com 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Draugo fondo narių met in i s suvažiavimas 
įvyks lapkričio 17 d., šeštadienį, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago. Negalėdami asmeniškai suvažiavime dalyvauti, 
panaudokite ,,Proxi" kortelę ir įgaliokite kitą DF narį arba direktorių atsto
vauti Jums suvažiavime. Suvažiavimas prasidės 9 vai. r. narių registracija. 
Nuo 10 vai. vyks darbo posėdis - suvažiavimo atidarymas, invokacija, pre
zidiumo, sekretoriato, nominacijų ir balsavimo komisijų sudarymas, „Drau
go" leidėjų ir vyr. redaktorės sveikinimai ir pranešimai bei Draugo fondo 
pranešimai. Po pranešimų - Direktorių tarybos (keturių narių) rinkimai, 
diskusijos dėl tolimesnės Draugo fondo veiklos ir suvažiavimo uždarymas. 

Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., 
lapkričio 30 d. 730 vai. v. 

|vyks 

ROMANO BORISOVO 
parodos 

„Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kultūros 

paminklai'1 

atidarymas 

Parodos atidaryme dalyvaus 
ir autorius. 

Romanas Borisovas 
Mindaugo pilis Naugarduke 

Daugumai menu besidominčių žmonių dailininko akvarelisto Ro
mano Borisovo pristatinėti nereikia. Jis žinomas kaip Karaliaučiaus 
krašto ir senosios Lietuvos mylėtojas. Žiūrovai dar prisimena jo paro
dą apie Karaliaučiaus kraštą, kuri vyko Lietuvių dailės muziejuje, Le-
mont Ši kartą Romano Borisovo lietose akvarelėse - lietuviškos pilys. 
Dailininkui rūpi, kad lietuviškas paveldas neišnyktų, kad žmonės ne tik 
prisimintų ir žinotų istoriją, bet ir gerbtų ją, bei saugotų. 

Projektą remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Maloniai kviečiame visus i parodos atidarymą. 

Darius Staputis -
ne tik koncertų 
organizatorius. 
J| su šeima 
dažnai galima 
pamatyti 
{vairiuose 
čnginiuose, 

o šeštadieniais-
Čikagos 
i t u r i s t i n ė j e 

m O K v k : O j tL-. KuT 

fTt O N. G i i b C G p u C. _i 

dukra Kotryna. 

Nuotraukoje: 
Darius Staputis 
su žmona Diana. 
dukrele Kotryna 
ir sūneiiu Vincu 
Macių parodoje, 
kurt >vko 
lapkričio 11 d. 
Pasaulio lietuvių 
centre. 

Indrės 
Tijūnėlienės 

nuotr. 

P a l m i r a Janušon is , gyvenanti Dousman, WI, paaukojo „Draugui" 50 
dol. Labai Jums dėkojame už paramą, kiekvieno mūsų įnašas labai svarbus 
dienraščiui toliau gyvuoti. 

Stasė Petrusaitis iš Racine, WI, kartu su „Draugo" prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus paaukojo „Draugo" leidybai 
paremti dosnią 500 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame ir linkime toliau šiam 
lietuvių kultūros židiniui džiuginti lietuvius gausiais renginiais. 

Danutė Juras, gyvenanti Westchester, IL, užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

, ,Draugo" knygynėlyje 

Nijofc Boguiuitč-Dėdinicfvč 

l ie tuviu dainos, giesmės ir lokiai 

f o r t e p i j o n u i 

DAINOS IR ŠOKIAI 
s*Ūįįįmi 

„Draugo" knygynėlio lentynoje -
Amerikos lietuvės pianistės Nijolės 
Bogutaitės-Dėdinienės trijų dalių 
rinkinys „Lietuvių dainos, giesmės ir 
šokiai"- „Dainos", „Dainos ir gies
mės" ir „Dainos ir šokiai" - fortepi
jonui. 

Emigravusi į JAV 1950 metais, 
sėkmingai čia baigusi studijas N. Dė-
dinienė daug savo gyvenimo valandų 
paskyrė pedagoginiam darbui.. Su
kaupta prakt inė metodinė medžiaga 
ir patir t is atsiskleidė jos kompozici
jose ir metodinio pobūdžio veika

luose. Jos paruoštame rinkinyje 
fortepijonui autorė „nesistengia ieš
koti metodikos naujovių, bet toliau 
nuosekliai siekia pagrindinių peda
goginių tikslų: lavinti jaunimą tau
tinės muzikos dvasia, jos pagrindu 
ugdyti muzikinį skonį ir estetines 
nuostatas, tobulinti skambinimo 
fortepijonu įgūdžius" (Ramunė Kry-
žauskienė, Lietuvos muzikos aka
demijos docentė). 

Rinkinyje esantys lietuvių liau
dies dainų ir giesmių žodžiai padės 
jauniesiems pianistams geriau su
vokti pjesių turinį, pajusti kūrinio 
nuotaiką ir lavinti vaizduotę. Jaut
rumas liaudies temų intonacinei ir 
ritminei raiškai paskatins jaunuosius 
pianistus siekti emocinės įtaigos ir 
fortepijono spalvų įvairovės. 

Sis N. Dėdinienės rinkinys galė
tų nemažai pasitarnauti ir lituanis
tinių mokyklų mokytojams, nes čia 
jie ras ne tik dainų ir giesmių natas, 
bet ir žodžius. 

Rinkinio kaina — 25 dol. Kiek
vieną knygą galima pirkti atskirai. Vie
nos knygos kaina - 9 dol. Knygas gali
ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papil
domą knygą - 2.5 dol. mokestis. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo'4 knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.KLSK.us@gmail.com

