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Ieva jau rašo iš 
tėvynės. Jaunimo 
konferencija vyks 
Putname. V. Urmana 
dainavo Floridoje? 
Ruošiamasi BALFo 
rinkliavoms. 

2psl. 

Jei mėnesį nevogei, 
gausi 100 litų. Mažoji 
Lietuva — lietuviams. 
Kas kenkia valstybės 
įvaizdžiui. 

3 psl. 

Ir europiečiai veržiasi 
\ erdves. Mėnulio 
kilmės paslaptis. Apie 
bevielį telefoną. Rasite 
„Įdomu žinoti" skiltyse. 

4 psl. 

Joniškiečiai myli savo 
angelus sargus. 

5 psl. 

R. Cicino koncertas. 
ALT sandaros veikla. 
Rudens linksmybės 
Brighton Parke. 

6 psl. 

Sportas 
* A n t r a d i e n į Zambijoje 

p a s i b a i g u s i o s e 2003 m e t ų 
p a s a u l i o g a l i ū n ų (World 
Strongest Man) pirmenybėse 
planetos vicečempiono vardą 
apgynė 28 metų lietuvis Žydrū
nas Savickas. 

* Nau ja j am sezonui besi
r e n g i a n t i L ie tuvos m o t e r ų 
k r e p š i n i o lygos čempionė Vil
niaus „Lietuvos telekomo" ko
manda trečiadienį antrą kartą 
75:62 draugiškose rungtynėse 
nugalėjo Sank t Peterburgo 
„Baltijskaja zvezda" (Rusija) 
komandą, pirmaujančią Balti
jos moterų krepšinio lygoje. 

* T a l i n e (Estija), „Kalev" 
s p o r t o r ū m u o s e . įvykusiame 
8-ajame tarptautiniame Karlo 
Lemano bokso turnyre geriau
siai iš Lietuvos sportininkų pa
sirodė Kauno rajono atstovas 
Donatas Jasevičius, iškovojęs 
aukso medalį. 

* I l game t i s Lie tuvos vy
rų k r e p š i n i o r i nk t i nė s įžai
dėjas Darius Maskoliūnas, ne
patekęs į komandos sudėtį, ku
ri Europos čempionate Švedijo
je iškovojo auksą, ateinantį se
zoną žais Graikijoje. Atėnų „Ili-
siakos" komandoje. Tai bus tre
čiasis 32 metų 195 cm ūgio gy
nėjo klubas profesionalioje kar
jeroje. 

* NBA k l u b e „ S a c r a -
m e n t o Kings" žais Lie tuvos 
k r e p š i n i n k a s D a r i u s Son
gai la . ..Jaučiuosi puikiai. Tai 
dar tik pirma diena. Esu nau
jokas, tad turiu daug dirbti. 
Tikiuosi, kad pavyks įsitvirtinti 
komandoje", po pirmosios tre
niruotės sakė 25 metų 206 cm 
ūgio puolėjas. 

Naujausios 
žinios 

* NATO i r Lietuvos žino
vai derina ginkluotųjų pajėgų 
plėtros planus. 

* Rinkėjai labiausiai nu
sivylė konservatoriais ir so
cialdemokratais. 

* Da lyvav imas parodoje 
J apon i jo j e Lietuvai atsieis 11 
mln litu. 

Lietuva rengiasi darbo jėgos migracijai 
į Europos Sąjungos valstybes 

Vilnius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (SADM) kar tu 
su bendrininkais Vokietijoje ir 
Olandijoje pradėjo įgyvendinti 
Europos Sąjungos (ES) PHARE 
programos finansuojamą pro
jektą, kuriuo siekiama pasi
rengti laisvam darbo jėgos judė
jimui, atsiveriančiam su narys
te Europos Sąjungoje (ES). 

Dvejus metus t ruks iant is 
projektas „Parama SADM įgy

vendinant laisvą darbuotojų ju
dėjimą bei socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimą centriniu 
ir savivaldybių lygiu" apima tris 
sritis — laisvą darbuotojų judė
jimą, profesinių kvalifikacijų ir 
diplomų pripažinimą bei sociali
nės apsaugos sistemų derinimą. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) projektą 
įgyvendins kar tu su Nyderlan
dų Karalystės socialinės apsau
gos ir darbo bei Vokietijos eko

nomikos ir darbo ministerijo
mis. 

Projekte numatyta toliau 
derinti Lietuvos teisės normas 
laisvo darbuotojų judėjimo sri
tyje su ES teisynu ir integruoti 
Lietuvos administraciją, ypač 
Lietuvos darbo biržą j Europos 
įdarbinimo tarnybų tinklą 
EL'RES, skirti ypatingą dėmesį 
visuomenės informavimui apie 
galimybes įsidarbinti ES valsty
bėse. 

Nuo kitų metų gegužės 1-
osios atverti savo darbo r inkas 
Lietuvos piliečiams kol kas nu
sprendė tik penkios iš penkio
likos ES valstybių — Danija, 
Švedija, Didžioji Britanija, Ai
rija ir Nyderlandai. 

Neoficialiai tokius ketini
mus yra pareiškusios ir Ispanija 
bei Italija. Kitos valstybės nu
mato taikyti pereinamąjį laiko
tarpį, kurio trukmė gali būti 7 
metai. Nukelta į 5 psl . 

Lietuvos gyventojų 
šiemet sumažėjo d a r 

10-čia t ūks t anč ių 
Vilnius, spalio 1 d. (BNS) 

— Kaip rašoma Statistikos de
partamento išleistoje 2003 me
tų Lietuvos ekonominės ir so
cialinės raidos apžvalgoje, per 
septynis šių metų mėnesius gy
ventojų skaičius Lietuvoje su
mažėjo 9,200, nors per šiuos 
metus gimė 18,020 kūdikių, — 
tai yra 191 daugiau nei per tą 
patį praėjusių metų laikotarpį. 

Gyventojų skaičiaus suma
žėjimą labiausiai įtakojo mig
racija į užsienį. 

Per septynis šių metų mė
nesius į užsienį išvyko 5.600 
Lietuvos gyventojų, tuo tarpu 
pernai per tą patį laikotarpį — 
3,800. 

J Lietuvą šiemet atvyko 
2,700 žmonių, tai yra 345 ma
žiau nei praėjusių metų sausį-
liepą. 

Iš viso Lietuvoje dabar gy
vena 3 mln. 454,200 žmonių. 

Lietuva sėkmingai 
i šbandė t a r p t a u t i n ę 

kompiuter izuotą 
t ranzi to sistemą 
Briuseli s-Vilnius, spalio 1 

d. (Elta) — Lietuvos muitinė 
sėkmingai baigė tarptautinius 
naujosios kompiuterizuotos 
tranzito sistemos (NCTS) ban
dymus. Tai trečiadienį patvirti
no Briuselyje esanti NCTS 
Centrinė projekto valdyba. 

Vadinasi, dabar Lietuva 
yra pasirengusi prisijungti prie 
Bendrosios tranzito procedūros 
konvencijos ir kontroliuoti mui
tinio tranzito procedūros vyk
dymą tik pagal elektroninius 
pranešimus. 

Naująją kompiuterizuotą 
tranzito sistemą Lietuvos mui
tinė taikys įstojusi į Europos 
Sąjungą. Nukelta į 5 psl . 

Rusijoje nuvilnijo antilietuviška 
rusų nacionalbolševikų 

protestu banga 

Susitikimo sn pr 'aukiant — (iš kairės) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis 
treneris Antanas - rdas Sabonis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rėmimo fondo prezi
dentas Algimant;.< Pavijotus. Lietuvos k:- :>šinio federacijos prezidentas Vladas Garastas, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pi as bei Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius 
Vytas N'enius. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Prezidentas: krepšiniui reikia skirti d idesnį 
valstybės dėmesį 

Vilnius , spalio 1 d. BNS 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
paragino parengti ilgalaikį pla
ną aukštam Lietuvos krepšinio 
lygiui palaikyti ir numatyti fi
nansavimą jo įgyvendinimui. 

Trečiadienį susitikęs su 
grupe krepšininkų ir sporto ad
ministratorių, prezidentas pri
minė, jog Europos čempionų 
aukso „Lietuva laukė 64 metus. 

ir aistruoliai nenorėtų kitų me
dalių laukti tiek ilgai". 

R. Paksas ragino dar „neat-
slugus krepšinio euforijai" gal
voti, kaip esamą Lietuvos krep
šinio lygį išlaikyti ir galbūt pa
kelti į dar didesnes aukštumas. 

Valstybės vadovas savo 
ruožtu užtikrino, jog rems visas 
pastangas, kurios prisidėtų prie 
krepšinio puoselėjimo bei naujų 

lietuvių pergalių krepšinio aikš
telėse. 

Rugsėjį Švedijoje vykusia
me Europos krepšinio čempio
nate Lietuvos vyrų rinktinė ta
po nugalėtoja, finalinėse rung
tynėse įveikusi Ispanijos rinkti
nę. 

Lietuvos krepšininkai Euro
pos čempionais buvo 1937 ir 
1939 metais. 

Teismas atver tė „Saulės akmens" pagrobėjų bylą 

„Saulės akmenį" vėl galima pama
tyti Palangos gintaro muziejine. 

Klaipėda, spalio 1 d. (BNS) 
— Klaipėdos apygardos teismas 
trečiadienį pradėjo nagrinėti 
vadinamojo „Saulės akmens" 
pagrobimo iš Palangos gintaro 
muziejaus bylą. 

Minėtoje byloje teisiamas 
tik klaipėdietis Lauras Zavads
kis. Nusikaltimo organizatoriu
mi vadinamas jo netikras brolis 
Linas Mileška jau šeštas mėnuo 
priverstinai gydomas psichiat

rinėje ligoninėje. 
Trečiadienį vykusiame po

sėdyje teismas apklausė teisia
mąjį L. Zavadskį bei liudytojus 
— muziejaus darbuotojus ir po
licijos pareigūnus. 

L. Mileškos advokatas Eu
genijus Algirdas Švėgžda sakė 
tikįs, kad teismas pripažins jo 
ginamąjį nepakaltinamu ir pa
skirs tolimesnį priverstinį gydy
mą. Nukelta į 5 psl . 

V o r o n e ž e k iauš in ia i s 
a p m ė t y t a s L ie tuvos 

k u l t ū r o s atašė 
Voronežas-Maskva-Kara-

l iauč ius -Vi ln ius , spalio 1 d. 
(BNS) — Rusijos ul traradika-
lai iš nacionalbolševikų partijos 
a p m ė t ė k iauš in ia i s Lietuvos 
ambasados kultūros a tašė Juo
zą Budraitį . 

Šis išpuolis antradienį ap
kar t ino Lietuvos kultūros prog
ramos „Langas į Lietuvą" rengi
nį — fotografijos parodos „Kaip 
gyveni, žmogau" atidarymą. 

Lietuvos kul tūros a tašė , ak
torius J . Budrai t i s yra populia
rus ir gerbiamas Rusijoje žmo
gus, dažnai kviečiamas vaidinti 
Rusijos režisierių filmuose. 

Kaip sakė Lietuvos ambasa
dorius Maskvoje Rimantas Šid
lauskas , per parodos at idarymą 
du jaunuol ia i metė į kul tūros 
a tašė kiaušinį ir pluoštą atsi
šaukimų, skelbiančių, jog „Ka
l iningradas — Rusijos miestas". 

Voronežo televizijos teigi
mu, chuliganai išaiškinti, vie
nas jų sula ikytas . Voronežo sri
ties administraci ja atsiprašė J . 
Budraičio dėl šio nemalonaus 
įvykio. 

Nacionalbolševikai 
p ike tavo prie Lietuvos 

konsu la to Sankt Peterburge 
Prie Lietuvos generalinio 

konsula to Sankt Peterburge 
antradienį vakare įvyko Rusijos 
nacionalbolševikų partijos vie
tos skyriaus surengtas mitin
gas. 

Anot Rusijos žiniasklaidos, 
piketo dalyviai laikė du plaka
tus su užrašais „Kaliningradas 
— rusų miestas" ir „Rusija — 
viskas, kita — niekas" bei ke
lias raudonas vėliavas su šios 
parti jos simbolika. Rusiškai 
buvo skanduojami šūkiai: „Vil
nius — rusų miestas", „Lietuva, 
nu imk Kaliningrado blokadą", 
„Laisvę suimtiems Lietuvoje 
nacionalbolševikams", „Lietuva 
— NATO bazė", „Už laisvą ke
lionių koridorių", „Mes dar grį
šime". 

Maždaug 40 minučių truku
siame mitinge dalyvavo apie ke
tur iasdešimt 20-40 metų am
žiaus žmonių. 

Mitingo metu konsulato 
veikla nesutriko, pastatą saugo
jo Sankt Peterburgo specialio
sios paskirties milicijos parei
gūnai. Nuke l ta į 5 psl . 

Europos Taryba išgirdo Lietuvos 
šauksmą dėl naftos gavybos Baltijoje 

V i l n i u s , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Europos Tarybos Par
l amen t inė Asamblėja (ETPA) 
paskyrė specialistą, kuris ištirs 
situaciją dėl Rusijos ketinimų 
naudo t i naftos telkinį ,,D-6" 
Baltijos jūroje, keliantį grėsmę 
UNESCO saugomai Kuršių ne
rijai, pranešė Naujosios sąjun
gos frakcijos Seime narys , NA

TO reikalų komisijos pirminin
kas Vaclovas Stankevičius. 

Prancūzijos delegacijos na
rys Daniel Goulet įpareigotas 
ištirti „D-6" problemą, kuri bu
vo išdėstyta V. Stankevičiaus 
parengtame 7 valstybių parla
mentarų pasirašytame oficialia
me pasiūlymo dokumente. 

Nukel ta į 5 psl . 

Sostinės policijos pareigūnai pradės budėti važinėdami naujais automobi
liais „Škoda Octavia". Tarnybinių automobilių parkui atnaujinti Vilniaus 
miesto savivaldybė ir Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) skyrė po 
100,000 litų. Automobiliai buvo įsigyti išperkamosios nuomos būdu. 
- Nuotr.: Šv. Mikalojaus parapijos klebonas Edmundas Paulionis šventi

na naujuosius automobilius. Tomo Bauro ELTA) nuotr 

Pasaulio naujienos 
ii3nt!S AFP. Reuter. AP. Inter'a*. !TA 

žinių agentūrų pranešimais) 
ICC BNS 

EUROPA 
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II trečiadienį su
rengė savaitinę bendrąją au
dienciją. 83 metų popiežius, ku
ris sunkiai kalba dėl Parkin-
sono ligos, smarkiai sutrum
pino savo pagrindinį dviejų 
puslapių kreipimąsi italų kal
ba, tačiau vėliau kitomis kalbo
mis lėtai, bet trumpai pako
mentavo keletą dalykų. Popie
žiui skaitant itališkai, vienu 
metu jo veidas aiškiai persi
kreipė ir jis trumpam sustojo. 
Šv. Petro aikštėje susir inkę 
tūkstančiai žmonių jį palaiky
dami pradėjo ploti, ir jis toliau 
tęsė audienciją. Tuo tarpu vie
nas Vatikane tarnaujantis kar
dinolas Jorge Medina trečiadie
nį sakė. kad popiežius neketina 
atsisakyti vadovavimo Katali
kų Bažnyčiai, nors jo sveikata 
vis blogėja. 

Ryga. Latvijos ambasada 
Maskvoje antradienį vakare 
įteikė notą Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijai dėl incidento 
prie ambasados pastato, kai na
cionalbolševikai apmėtė jo fa 
sadą juodų dažų buteliais. No
toje teigiama, jog Rusija nepa
jėgi garantuoti užsienio diplo
matinių atstovybių saugumo. 
nors būtent taip elgtis ja įpa
reigoja 1961 metų Vienos kon
vencija. 

T a l i n a s . Griežtos kritikus 
Estijoje sulaukusi kari i 
reformos programa iš tikrųjų 
yra NATO spaudimo r<z 
tas. Pasak Estija 
nistro Maigus i 
NATO reikli;":-
kimą į gynybos paj< gas ir su 
telkti risas y ••<••' 
Baliam greitojo • 
daliniui kurti Pasak ministro. 
sutartyje su MATO nomatyta, 
kad Estija skiri i viona 

profesionalų batalioną, o NATO 
garantuoja karinę pagalbą Es
tijos užpuolimo atveju. 

Roma . Italijos vyriausybė 
trečiadienį patyrė skaudų smū
gį, kai parlamentas nepriėmė 
prieštaringai vertinamo įstaty
mo dėl daugiakanalio skaitme
ninio transliuotojo pataisai, ku
ri leistų premjerui Silvio Ber-
lusconi dar labiau kontroliuoti 
žiniasklaidą. 

Varšuva. Nuo antradienio 
Lenkija įvedė vizas savo rytų 
kaimynams — Rusijos, Ukrai
nos. Baltarusijos ir Moldovos 
piliečiams. Tačiau Ukrainos at
veju vizų režimas bus forma
laus pobūdžio — pagal dvišalį 
susitarimą Lenkija Ukrainos 
piliečiams išduos nemokamas 
vizas, o lenkai į Ukrainą vyks 

JAV 
Vaš ing tonas . Buvęs aukš-

<" rango JAV kariuomenės va-
intradfenj paragino atleisti 

is pareigų svarbiausius Gyny-
: 'Vportamento pareigūnus 

es.is nusivylęs, kad ne

buvo tinkamai pasirengta įvy
kių raidai pokario Irake bei 
įspėjo, kad JAV kariuomenė ga
li „prieiti prie kritinės ribos". 
Atsargos generolas Anthony 
Zinni, kuris 1997-2000 m. vado
vavo JAV centrinei vadovybei, 
neįvardijo pareigūnų, kurie, jo 
nuomone, turėtų atsistatydinti. 
Tačiau televizijos PBS laidoje 
„The News Hour with Jim Leh-
rer" paklaustas, ar „turėtų lėk
ti Gynybos departamento pa
reigūnų galvos", A. Zinni atsa
kė: „Neabejotinai". A. Zinni 
leido aiškiai suprasti, kad nėra 
geros nuomonės apie gynybos 
sekretorių Donald Rumsfeld, 
kuris buvo operacijos „Iraąi 
Freedom" varomoji jėga. 

Vašingtonas . JAV parei
gūnas David Kay, vadovaujan
tis Saddam Hussein masinio 
naikinimo ginklų paieškoms, ti
ria galimybę, kad nuvers tas 
Irako diktatorius prieš JAV va
dovaujamos karinio įsiveržimo 
pradžią melavo apie Irako gy
nybinius pajėgumus, sakyda
mas, jog išdalijo kai kuriems 
savo kariuomenes vadams che

minius ginklus, trečiadienį rašo 
„The Washington Post". 

RUSIJA 
Maskva . Rusijos ir Balta

rusijos sąjunginės vals tybės 
ministrų ta ryba nepri tarė Su
s i ta r imo įvesti Rusijos rublį 
kaip vienintelę teisėtą mokėji
mo priemonę Baltarusijos teri
torijoje projektui, pranešė Rusi
jos premjeras Michail Kasja-
nov. Pasak jo, Rusijos vyriausy
bė ragino pr i tar t i susi tarimo 
projektui, bet Baltarusijos ats
tovai reikalavo, kad tuo pa t me
tu būtų pasirašyta nemažai ki
tų dokumentų . Kalbėdamas 
apie kompensacijas Baltarusi
jai , M. Kasjanov pažymėjo, kad 
Rusija svarsto tik vieną kom
pensacijų var iantą — už perėji
mą prie mokesčių mokėjimo. 

Maskva . Rusijos sostinės 
kino centro Raudonojoje Pres-
nioje vadovybė atsisakė rodyti 
t a r p t a u t i n i o kino festivalio 
„Čečėnija" filmus, apkaltinusi 
kai kur ias užsienio dokumenti
nes juostas Rusijai nepalankiu 
krypt ingumu. Festivalis iki tol 

sėkmingai vyko Londone, Va
šingtone, New York'e ir Tokyo. 
Norintieji šiuos filmus galės 
pamatyt i vaizdajuostėse. 

SINGAPŪRAS 
S i n g a p ū r a s . Osama bin 

Laden teroristinis tinklas „ai 
Qaeda" per metus bus sunai
kintas , tačiau su juo susijusios 
kovotojų grupuotės ir toliau 
kels didelę grėsmę, trečiadienį 
sakė terorizmo žinovas Rohan 
Gunara tna . „Per paskutinius 
24 mėnesius 'ai Qaeda' patyrė 
didelių nuostolių, ir mes ap
skaičiavome, kad per metus ji 
bus visiškai sutriuškinta", tei
gia knygos „Inside al-Qaeda" 
autorius. „Tačiau vietoj šio 
tinklo atsirado daugybė isla-
mistų grupuočių, kurios nu
sprendė imtis 'ai Qaeda' vaid
mens", pažymėjo jis. Pasak jo, 
O. bin Laden organizacija jau 
nėra pajėgi surengti didelio 
mas to operacijos, panašios į 
2001 m. rugsėjo 11-osios ata
kas, nes JAV sunaikino jos pag
rindinę mokymų bazę Afganis
tane. • 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

KVIEČIU Į KELIONĘ 
Labukas. Tiems, kurie ma

ne nors kiek pažįsta, toks 
mano pasi
sveikinimas 
jau yra ta
pęs įpras
tiniu. Na. o 
su laiku, ti
kiuosi, kad 
jis taps sa
vas bei pri
imtinas ir 
, . D r a u g o " 
s k a i t y t o 
jams. Sa
vuoju „la
buku" noriu 
pasveikinti 
ir pakviesti 

":"^rmi N 

"ieva Vozb'utaitė. 

,,Draugo" skaitytojus į savo 
kelionę. Tai kelionė į Lietuvą. 
Po aštuonerių studijų, o vėliau 
ir darbo metų, susikrovusi du 
lagaminus — visai kaip prieš 
aštuonerius metus atvykdama 
į JAV — ryžausi grįžti atgal į 
tėvynę — savo vaikystės 
pasakų kraštą. 

Tokį mano sprendimą pa
sitiko be galo daug sutrikusių 
aplinkinių žvilgsnių ir klau
simų „kodėl?": juk čia, Ame
rikoje, man, kaip jaunam iš
silavinusiam žmogui, yra tiek 
daug galimybių: čia turiu 
susikūrusi tokį patogų gyveni
mą — darbas, butas, draugai, 
laisvalaikis; būtent čia turė
čiau tokias puikias galimybes 
toliau tobulėti, mokytis; galų 
gale iš Lietuvos visi taip ir 
.stengiasi išvažiuoti, pabėgti į 
tą pačią Ameriką, o tu nori 
viską mesti! 

Visa tai aš puikiai supran
tu ir vertinu, tačiau priežasčių 
arba tų „todėl", mano galvelė
je ir širdelėje sukasi taip pat 
ne viena. Palankiai susiklostė 
aplinkybės, atsirado puikios 
galimybės ir laiko tarpsnis, jaučiuosi kaip namuose? 

neatstos paprastos, savos ir 
ta ip išsiilgtos kasdienybės. 

Dar kartą pabūti gera 
dukra, seserim, te ta , 
anūke; dar kartą 
nelauktai užsukti į sve
čius pas senelę ir iš
klausyti jos ilgų pasako
jimų „o mano laikais 
buvo taip..."; atsibusti, 
žadinama sūnėno ir pa
matyti dukterėčią, žen
giant pirmuosius sava
rankiškus žingsnelius 
— tai dalykai, kuriuos 
aukojau būdama JAV ir 
kuriais dar kartą turiu 
galimybę pasidžiaugti. 

Antra, sunku tai 
sau pripažinti, bet iš tikrųjų, 
nors ir esu gimusi bei augusi 
Lietuvoje, aš šiandienos 
Lietuvos nepažįstu, nors ir 
labai stengiuosi gauti visą 
informaciją, kurios, kaip ži
not, trūksta, o dažnai ji būna 
netiksli ir neobjektyvi. Kažka
da rašiau, „esu lietuvė ir tokia 
noriu išlikti", o man tai reiš
kia: pažinti šiandieninę Lie
tuvą su visomis jos dilemomis 
ir peripetijomis. Labai daug 
esu prisiklausiusi kalbų, kaip 
Lietuvoje sunku, kokia netei
sybė ir visa kita, bet girdėti 
yra viena, o pačiai bandyti, 
daryti ir įsitikinti, yra visai 
kas kita. Kokia yra Lietuva 
įstojimo į ES išvakarėse? Ar 
daug turim sovietinių liekanų 
mūsų šalies biurokratijoje? 
Kaip Lietuvoje ver t inamas 
jaunas žmogus, specialistas? 
Kokia moters padėtis? Ar 
dažnai lietuvaičiai geria ,,co-
cacola" ir ar mėgsta amerikie
tiškus mėsainius? Kaip linksmi
nasi Lietuvos jaunimas? Ką 
matome tęatt»t ir parodų salėse? 
Galų gale, ar pati Lietuvoje 

kada galėjau ryžtis spren
dimui dar kartą pažinti Lie
tuvą tokią, kokia ji yra iš 
tikrųjų. Sprendimui, kuriam 
laikui bėgant, kaip, matau, ne 
vienas skaitytojų yra patyręs, 
atsiranda vis daugiau kliūčių, 
priežasčių, rišančių mus su 
JAV, galų gale net ir didėjanti 
finansinė atsakomybė. 

Be galo didelis šeimos pa
siilgimas tapo vienu svarbiau
sių mano argumentų. Aš pa
likau tėvų namus, vos sulau
kusi penkiolikos. Dažnai — du 
kartus į metus — lankydavau 
šeiminykščius, rašydavau 
laiškus, skambindavau tele
fonu, bet tie lyg pavogti gy
venimo trupinėliai niekada 

Rasti atsakymus noriu į 
šiuos bei dar daug kitų klau
simų. Tikiuosi, kad tai sudo
mins ir Jus, skaitytojau. Noriu 
pasidalinti savo pastebėji
mais, išgyvenimais, pokyčiais. 
Noriu Jums padėti pažinti 
šiandieninę Lietuvą iš arčiau 
— per jos žmones, kasdieny
bę, meną, kultūrą, aktualijas. 
Galų gale, noriu, kad mano 
patirtimi galėtų pasinaudoti ir 
tie, kurie žada sugrįžti į Lie
tuvą, ją iš naujo pažinti. Aš ti
kiu, kad Lietuvoje yra be galo 
daug gerų žmonių, vyksta 
daug įdomių renginių ir slypi 
perspektyvių galimybių — tad 
pirmyn į kelią. 

Ieva Vozbutaitė 

Džiugu? momentas muz Viktoro Ralio gimtadienio šventėje I » s Angeles. 
•CA. Šv Kazimiero parapijoje, Viktoras apjuostas juosta su (austais 
linkėjimais; šalia jo choro dalyviai iš Lietuvos, neseniai įsijungę į dai
nininku eiles Priekyje pianiste Auksuole Jackūna i te , kruopščiai talki
nusi muz Raliui, ruošiant religini koncertą. 

Š.m. rugsėjo 21 d. A. ir A. Karnių namuose St. Petersburg, FL, besiklausant V. L'rmanos ir V. Noreikos dainų. 
Vidos Tumasoiuenės nuotr. 

URMANA DAINUOJA F L O R I D O J E 
Tą sekmadienio popietę, 

kai būriai lietuvių rinkosi į 
Morton gimnazijos auditoriją 
išklausyti Violetos Urmanos 
nuostabaus koncerto, keliolika 
kviestinių muzikos „sirgalių", 
ar geriau sakant, aistruolių, 
taip pat, ir beveik tuo pat 
laiku, savo automobilius statė 
prie Angelės ir Albino Karnių 
rezidencijos. Mat Angelė ir 
Albinas panoro tą nepakarto
jamą įvykį pažymėti koncertu 
iš anksčiau Urmanos ir No
reikos įrašo kompaktinėje 
disketėje. Dalyviai, patogiai 
įsitaisę, kaip koncerto rengėjai 
sakė, jų gryčios auditorijoje 
(salone) išklausė dviejų dalių 
koncertą su prideramu susi
kaupimu, jausminga, pakilia 
nuotaika ir plojimais. Violetos 
skaidrus, primadonos lygio,. 

balsas ir .puiki Noreikos tem
bro išraiška žavėjo visus. Kai 
kas Violetą lygino su buvusia 
garsia dainininke Maria Cal-
las. Pirmoje dalyje klausėmės 
arijų iš Giuseppe Verdi „Kau
kių baliaus" bei Otelo ir Des-
demonos dueto (Urmana ir 
Noreika;. Tap pat žavėjomės 
arijomis Puccini iš „Toscos" ir 
„Madam Butterfly". Per per
trauką ir po trumpų pasi
sakymų svečįai buvo pakviesti 
„pasivaikščioti" kaip yra pri
imta Lietuvos operos pastaty
muose. Šį kartą ne po kori
dorių ar apljnk rezidenciją, bet 
apie šaltais, skanumynais ir 
skaidriais gėrimais apkrautą 
stalą trumpam pasivaišini-
mui. Po pertraukos buvo 
antroji dalis. Girdėjome arijas 
iš Amilcare*Poncielli operos _I 

Lituani", Balio Dvariono ope
ros „Dalia", Franz Lehar ope
retės „Linksmoji našlė" ir Paul 
Abraham kūrinio „Victoria". 
Klausytojams reikalaujant, bi-
sui Urmana atliko Juozo 
Gruodžio dainą „Ulijona". 

Koncertui pasibaigus, visi 
dalyviai buvo pakviesti prie 
vaišių stalo. Plačios diskusijos 
tęsėsi ne minutėmis, bet va
landomis. Grįžtant į namus, 
kai raudona Floridos saulė jau 
seniai buvo nugulusi už jūros 
horizonto, koncerto dalyviai 
dėkojo A. ir A. Karniams už 
tokį puikų koncerto per
davimą ir nuotaikingą paben
dravimą. Visi galvojome ir 
tikėjome, kad tą popietę Vio
leta Urmana buvo su mumis. 

Mečys Šilkaitis 

Linksmi neringiečiai prieš prasidedant meninei programai Lietuvių susiartinimo šventėje liepos 27 d. seselių 
sodyboje Pu tnam, CT. Aldonos PTapuolenytės nuotr. 

JAUNIMO DARBO KONFERENCIJA PUTNAME, CT 
Jau metai ir šiek tiek dau

giau praėjo nuo darbo konfe
rencijos „Tikėkime savo ateiti
mi", suruoštos Dainavoje, MI. 
Toje konferencijoje buvo pirmą 
kartą prabilta apie naujųjų 
emigrantų ir Amerikoje gimu
sios jaunos kartos rolę JAV 
Lietuvių Bendruomenėje ir už 
jos ribų. Šis renginys susi
laukė dėmesio, nes buvo pa
teikti įvairūs pasiūlymai, kaip 
suartinti visas lietuvių kartas 
bendram tikslui — lietuvybės 
išsaugojimui, kaip įtraukti į 
LB veiklą naujus atvykusius. 
Galima tik pasidžiaugti, ką 
svarstėme ir kūrėme Daina
voje — viskas pildosi — per 
sportinę ir kultūrinę veiklą į 
LB ateina vis daugiau jauni
mo. 

JAV LB Krašto valdyba 
pritarė minčiai, kad būtų su
rengta darbo konferencija ry
tiniame pakraštyje. Tad spalio 
24-26 d.. į Putnamą, Ct, į jau
nimo sąskrydį — konferenciją 
kviečiami visi, kas neabejingi 
lietuviškai veiklai. Šis rengi
nys — tai darbo konferencijos 
Dainavoje tęsinys. Pats jo pa

vadinimas sako — „Nauji vei
dai — nauji sumanymai". Kon
ferencijoje ruošiasi dalyvauti 
keletas prelegentų, kurie tik
rai sudomins klausytojus. Štai 
jie: išgirsime konsulo iš New 
York Mindaugo Butkaus pas
kaitą „Lietuva ant narystės 
ES ir NATO slenksčio — iššū
kiai ir perspektyvos", profe
sorė Elona Vaišnienė iš New 
Haven kalbės apie bendruo
meniškumo ugdymą JAV lie
tuvių amerikietiškoje visuo
menėje ir kaip LB gali padėti 
šiame darbe, tuo pačiu pasi
tarnaujant sau ir Lietuvai. 
Dalia Puškorienė atvyksta iš 
Clevelando, ji dalyvavo ir 
Dainavos konferencijoje. Dalia 
papasakos apie LB veiklą ir 
jos pagalbą Lietuvai. Išgirsi
me mokytojos iš Philadelphi-
jos JAV7 LB Švietimo tarybos 
„Gintarinio obuolio" laureatės 
Violetos Razgaitienės praneši
mą „Lituanistinių mokyklų 
plėtra ir jų uždaviniai JAV LB 
vienetuose". Daumantas Ma
tulis — buvęs Dainavos kon
ferencijos dalyvis, kalbės apie 
Jaunimo sąjungos veiklą, jos 

problemas. Laukiame kunigo 
iš Čikagos Jauniaus Kelpšos, 
jis naujas JAV LB Krašto 
tarybos narys. Manau, kad vi
si, kurie atvyks, turės ką pa
sakyti ir pasiūlyti. Hartforde 
vyks draugystės vakaras, susi
tikimas su CT sporto klubo na
riais ir kitų apylinkių aktyvis
tais. Labai laukiame svečių iš 
Bostono, Detroito. Čikagos, 
Clevelando. Vašingtono ir iš 
artimų valstijų. 

Sąskrydžiui lėšas skiria 
JAV LB Krašto valdyba. Labai 
prašytume, kad ir kitos apy
gardos bei apylinkės paremtų 
šį renginį. 

Norintys atvykti į konferen
ciją, turi registruotis šiuo e-
pašto adresu: 

88imkute@aol.com 
Visa papildoma informaci

ja suteikiama tuo pačiu adre
su. Noriu padėkoti JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkui 
Algimantui Gečui už mūsų, 
jaunų žmonių, idėjų palai
kymą ir įgyvendinimą. 

Sigita Šimkuvienė 
JAV LB Krašto valdybos 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Sis. 5 r S 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMiCKAS.M.D. 
KAFOOLCGAS-ŠIFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

LOS ANGELES, C A 
Šiuo metu dalies Lietuvos 

gyventojų ekonominė padėtis 
dar nėra gera, o daug tautie
čių išgyvena tiesiog beviltiškai 
kritiškas dienas — daugybė 
bedarbių šeimų su mažame
čiais vaikučiais, pagalbos rei
kalingi, tėvų apleisti vaikai ir 
našlaičiai, ligoti seneliai, sun
ki padėtis nepasiturinčių stu
dentų ir daugybės kitų nelai
mingųjų, kurių prašymai nuo
latos plaukia į BALFą. 
Padėkime jiems. 

Pranešame, kad 2003 me
tų spalio 26 dieną, sekmadie
nį, 12 valandą, įvyks BALFo 
metinis pobūvis. Meninę dalį 
atliks Los Angeles Vyrų kvar
tetas ir Raimonda. Po progra
mos, skanūs Plukienės pa

gaminti, pietūs. 
Įėjimo auka 20 dolerių as

meniui. Aukojantiems 100 
dolerių ar daugiau, duodami 
du garbės bilietai. Stalus pra
šome užsisakyti pas Angelę 
Nelsienę 714-526-3648, Laimį 
ir Aldoną Venckus 310-393-
2803 ir Arvydą ir Aldoną Ku
dirkas 818-248-5180. Aukas 
siųsti E. Vilkui, 23912 Via 
Onda, Valencia, CA 91355. 

Čekius rašyti: „United 
Lithuanian Relief Fund of 
America". 

Už jūsų dosnumą iš anksto 
dėkojame, ir iki pasimatymo 
parengime. 

BALFo Los Angeles 
skyriaus Valdybos vardu 

V. Šeštokas 

DETROIT, MI 
BALFO PRANEŠIMAS 

Artėjant spaliui — BALFo 
tradiciniam aukų rinkimo 
mėnesiui — Detroito skyriaus 
valdyba maloniai kviečia visus 
BALFo narius ir rėmėjus 
įteikti savo metinę auką 
BALFo rinkėjams įprasta 

tvarka prie lietuviškųjų para
pijų sekmadieniais arba pa
siųsti ją paštu skyriaus iž
dininkui Vladui Staškui, 
10037 Hazelton, Redford. MI 
48239-1427, rašant čekius 
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND arba BALFas vardu. 

Valdyba 

KANADA 
Sflvestras Čepas, D.V.M. rug

sėjo 1 d. iškeliavo amžinybėn. 
Paliko žmoną Emiliją, sūnus 
Algį su šeima Edmuntone, Li
ną su šeima Toronte, Rimą su 
šeima Midhurst, Ont. ir dukrą 
Danutę su šeima, sesutę Mari
ją su šeima, Rochesteryje ir 
brolį Antaną su Šeima Lietu
voje. Velionis buvo 37 metus 
dirbęs žemės ūkio departa
mente. Dalyvavo Lietuvių Ben
druomenės veikloje, buvo ilga
metis K.K.D. Kultūros draugi
jos pirmininkas, kuri leidžia 
„Tėviškės žiburius". Taip pat 
buvo vienas Prisikėlimo kredi
to bankelio steigėjų ir vadovų. 
Jam vadovaujant, bankelis 
išaugo iki daugiau kaip 62 
milijonų dol. kapitalo. Velionis 
prašė vietoj gėlių pinigus 

paaukoti „Tėviškės žiburiams" 
ar slaugos namams. 

Velionis buvo palaidotas 
lietuvių kapinėse Mississau-
goje, dalyvaujant gausiam 
būriui tautiečių. 

Lietuvių vyskupija bus per
kelta į Torontą. Prelato E. Put
rimo įvilktuvės įvyks vėliau 
rudenį, atvažiavus kardinolui 
A. Bačkiui, Toronte pran
ciškonų vadovaujamoje Prisi
kėlimo parapijoje. 

Toronto Prisikėlimo para
pija šiais metais švenčia 50 
metų įkūrimo sukaktį. Pirmas 
jubiliejinis renginys įvyko 
Kretingos stovykloje (geguži-
ne-piknikas), dalyvaujant gau
siai parapijiečių ir svečių 
miniai. 

Stasys Prakapas 

mailto:88imkute@aol.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


MAŽOJI LIETUVA 
LIETUVIAMS! 

Prieš 730 metų mindau-
ginės Lietuvos pakraštyje, Na
druvos žemėje, nuo plėšiko 
kryžiuočio rankos krito žy
miausias Didžiojo prūsų sukil
imo (1260—1274) vadas Man
tas. Jaunystėje kryžiuočių 
paimtas įkaitu, jis garsiame 
Magdenburgo mieste gerai 
išmoko vokiškai ir susipažino 
su karo menu. Prūsiškojo tau
tiškumo nepraradęs, Herkus 
Mantas grįžo į gimtąją No-
tangą ir kovoje prieš okupaci
nį vokiečių ordiną panaudojo 
ilgoje nelaisvėje įgytas žinias. 
Jo vadovaujami, prūsų suki
lėliai 1261 m. sumušė kry
žiuočius Pokarvių kaime (prie 
Brandenburgo, netoli Kara
liaučiaus). Vėliau, 1265 m. ir 
ties Liubavą (apie 20 km į š.v. 
nuo Žalgirio mūšio lauko). Po 
garsiojo Durbės mūšio (1260) 
tai buvo didžiausias vokiečių 
ordino pralaimėjimas. Atrodė, 
kad ordinas jau neatsipeikės 
ir prasidėjusio baltų vieniji
mosi nestabdys, tačiau 1274 
m. popiežius Grigalius X savo 
bule įsakė visom Romos kata
likų bažnyčioms Europoje kilti 
į Kryžiaus karą prieš prūsų 
gentį. Taip, tik visai Europai 
suskatus į talką grobuoniška
jam Vokiečių ordinui, prūsai, 
netekę tuo metu rytuose kovo
jančios Lietuvos paramos, per 
1273 m. pirmą pusmetį pra
laimėjo tris lemtingus didelius 

„mūšius ir tokiu būdu 13 metų 
užsitęsusį sukilimą. 1273 m. 
vasaros ir-rudens sandūroje 

-šventosios baltų Romuvos 
krašte, ties Narkyčiais, prie 
Montegarbiu pavadintos kal-

• vos, karvedys Herkus Mantas 
žuvo. Čia Montegarbio papė
dėje, jam 1993 m. buvo pa
statytas kenotafas — į tris 
dalis sukapotas pagoniškas 
žaltys. Tačiau 1994 m. Kara
liaučiaus vicegubernatorės. 
atsakingos už krašto kultūrą, 

nurodymu, karžygio kenotafas 
buvo nugriautas... 

Apie Herkų Mantą, Didįjį 
prūsų sukilimą ir Lietuvą su
kilimo metu, apie baltų vieny
bės apraiškas Mažosios Lietu
vos reikalų tarybos sureng
tame Herkaus Manto pager
bimo vakare Vilniuje kalbėjo 
trys žymūs Lietuvos istorikai 
— dr. Romas Batūra, dr. To
mas Baranauskas, dr. Algir
das Matulevičius. Apeiginio 
folkloro grupė (vadovė Lietu
vos prūsų bendruomenės pir
mininkė Inija Trinkūnienė) 
giedojo dainas, prūsisto dr. 
Lėto Palmaičio rekonstruota 
prūsų kalba. Vakarą vedė 
Tarybos pirm. Vytautas Šilas. 
Beje, Rusija V. Šilą, jo pava
duotoją dr. A. Matulevičių ir 
aktyvų tarybos narį Kara
liaučiaus kraš to piliakalnių 
žinovą, Tepliavos lietuvių 
draugijos įkūrėją ir globėją 
Rimantą Matulį paskelbė 
„personomis non grata". Jiems 
nebeleidžiama įvažiuoti į 
Karaliaučiaus kraštą. Taip 
įžūlioji Rusija pažeidė mūsų 
žmogiškąsias teises lankyti 
lietuvių kultūros kapų žemę... 
Lietuvos diplomatija šių teisių 
dar nesiryžta ginti. 

Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba nenurimsta. Neseniai 
ji atnaujino savo penkių kalbų 
interneto svetainę wwwjnlrtJt 
(aplankykite ją!), o spalio 16 d. 
Vilniuje surengs Mažosios Lie
tuvos gyventojų genocido au
kų pagerbimo vakarą. Kažin, 
ar | j į atvyks Rusijos priven
giantys, ir žydams pataikau
jantys, seimūnai, atsisakantys 
įteisinti šią atmintiną dieną. 
Kiekviena tauta tol gyva, kol 
mena nuo negailestingų prie
šų žuvusius tautiečius. O kur 
ir kas atmins hitlerinio ir stali
ninio genocido aukas — Kara
liaučiaus krašto lietuvinin
kus? Pagerbimo vakare kalbės 
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Bronius Nainys 

Mėnesį nevogei — prašom 
šimtinę 

Pagal tarptautinį PHARE programos projektą pastatytame Lietuvos veterinarijos laboratorijos komplekse 
sumontuoti naujausi, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantys, įrengimai. Tomo Bauro (Elta) nuotrauka. 

Mažosios Lietuvos ekspertai, 
skambės meno kalba, bus 
straipsnis „Lietuvos aide" — 
šis dienraštis, skirtingai nuo 
kitų „didžiųjų" laikraščių, vi
sada mielai rašo Mažosios Lie
tuvos temomis. Beje. apie ge
nocidą yra ir mūsų svetainės 
tinklalapyje. 

Bene svarbiausias ir iškil
mingiausias šių metų Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
organizuojamas renginys tu
rėtų būti lapkričio 29 d., nu
matytas Tilžės akto 85-ių 
metų sukakties paminėjimas. 
Vakaruose dažnai kalbama 
apie tai, kad bet kurios žemės 
teritorijos ateities klausimai 
turi būti sprendžiami, atsi
žvelgiant į vietos gyventojų 
nuomonę. Tilžės aktas ir yra 
Mažosios Lietuvos autochtonų 
sprendimas: Mažosios Lietu
vos vieta — Lietuvos valstybė
je! Koks bus politikų dar nesu

moktos reikšmės Tilžės akto 
paminėjimas, didele dalimi 
priklausys nuo Mažosios Lie
tuvos reikalų tarybos finansi

nių galimybių. 
Dūstanti dėl valstybinio 

rėmimo stokos (šių metų veik
lai iš „valdžios namų" gauta 
tik 1,000 litų), Mažosios Lie
tuvos reikalų taryba nenulei
džia rankų. Savo būstinę per
sikėlėme į gerokai mažesnę, 
vos 13 kv. m dydžio, patalpą. 
Jos išlaikymui (čia laikoma 50 
teminių dokumentų aplankų, 
Mažosios Lietuvos tematikos 
biblioteka, kompiuteris, daug
inimo aparatas, čia posėdžiau
ja Tarybos kolegija ir t.t.), tai
gi, patalpos nuomai ir eksploa
tacinėms išlaidoms apmokėti, 
ryšio išlaidų padengimui ir 
interneto svetainės palaiky
mui, minimaliam reikalų ve
dėjos (veda susirašinėjimą, 
tvarko buhalteriją, organizuo
ja renginius) atlyginimui iš 
viso reikia turėti ne mažiau 
kaip 1,600 Lt (530 dol.) mėne
siui arba 19,000 Lt metams. 
Tiek, toli gražu, neturime. 
Taupant teko atleisti iš darbo 
dar ir reikalų vedėją. Visgi, jei 
ne įmonės „Achema" kelių 

tūkst. litų parama, jei ne kele-
tos, toli gražu ne turtingųjų, 
Amerikos lietuvių — Algio 
Regio 100 dol., Jono Vasio 100 
dol. ir Beno Norkūno net 1,000 
dol. parama bei brolių Algirdo 
ir Kęstučio Žemaičių apmokė
tas mūsų tinklalapio tekstų 
vertimas į anglų kalbą — ačiū 
visiems — dideliam Rusijos 
valstybės džiaugsmui Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybą 
seniai tektų uždaryti.. 

Kol dar galim, veikiame. 
Veikiam tam, kad mūsų visų 
pastangomis Mažoji Lietuva 
galų gale atitektų lietuviams. 
Mus remia Herkaus Manto 
bendražygių vėlės. O ką re
miate jūs , mus ar Rusiją? 
Rašykite mums adresu: Mažo
sios Lietuvos reikalų taryba, 
A. Jakšto g. 9-207, Vilnius 
2001, Lietuva, faksu 262-46-
46 arba, geriausia, elektron
iniu paštu mlrt@takas.lt 

Vytautas Šilas 
Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos pirmininkas 

DŽIAUGTIS RADUS IR VERKTI PAMETUS REIKALINGAS NE TIK SAIKAS 
Būrelis bičiulių privačia

me bute prie televizoriaus ste
bėjome iš Stokholmo transliuo
jamas finalines krepšinio varžy
bas. Kai Lietuvos krepšininkai 
pakilo ant nugalėtojų pakilos 
ir orkestras užgrojo Lietuvos 
himną, niekieno neraginami 
sutartinai atsistojome. Pagalvo
jus, ragintojo būta... Tai — tas 
šeštasis savo tautos, jos vals
tybės, tėvynės jausmas. Ir čia 
— „deja!"; vienas iš mūsų krep
šininkų ant pakilos, užgrojus 
himną, laikė ranką kišenėje. 
Vidinės, politinės kultūros ar 
to šeštojo jausmo stoka? O kas 
dėjosi Vilniaus. Kauno bei kitų 
miestų gatvėse, kaip elgėsi sir
galiai? Su nuoskauda turime 
pastebėti, kad niurgsti ir verkš
lenti (dažniausiai netikromis 

ašaromis) sutartinai mokame, 
o santūriau džiaugtis — ne. 
Išdaužytos telefonų automa
tų patalpos, peštynės iki rimtų 
sužalojimų byloja ne tik apie 
to šeštojo jausmo stoką, bet 
ir apie elgesį, aiškiai liudijantį 
vidinės kultūros stygių. O ką 
reiškia Trispalvė ant skruostų 
ar apsiaustas iš jos, jei taip 
pasiženklinęs pilietis apspan
gęs, triukšmauja, siautėja? Vė
liavos išniekinimas! Ir kaip 
vertinti krepšininkams sukur
tos ir populiarintos dainuškos 
vulgarius žodžius „į kaulus 
duosim, duosim"? Ar tai — ne 
paskata siautėti? 

Kai džiaugsmas virsta kvai
liojimu ar siautėjimu, didžiu
lėmis sportininkų pastango
mis iškovoto aukso spindesys 

nublanksta, nyksta tautos ir 
jos valstybės įvaizdis, kurio 
siekiame, kuris iš tikrųjų vi
sais atžvilgiais yra reikalingas. 

Nėra gerai, kai ką prara
dus, ko nepasiekus, perdėm liū
dime, metamės į raudas. Kal
bama, kad išsiverkus paleng
vėja, tačiau moksliškai įrody
ta, kad perdėtas liūdesys, ne
gatyvus mąstymas žmogų žlug
do. Gedulingi mūsų tautos 
kančių sukakčių minėjimai, 
juose įvardijant tik kančias ir 
netektis neskatina veikti, o 
pasilikti su dvasią žlugdančia 
skriauda. Politologas, publicis
tas Vilius Bražėnas rašinyje 
,.Gana raminančių šūkių" (,JJe-
tuvos aidas", 2003.08.06) at
kreipia dėmesį į susitaikymą 
su esama padėtimi, kuri nau

dinga tik vakarykštiems prie
vartautojams ir skriaudėjams. 
O juk geriausias kančių ir au
kų atminimo įamžinimas yra 
veikla žuvusiųjų idealams įgy
vendinti, pasiekimams įtvirtinti. 

Atkreipus dėmesį į pilie
čių vidinę kultūrą ir valstybės 
įvaizdį, visuomenės dėmesį 
patraukia valstybės įvaizdžiui 
kenkianti mūsų Užsienio rei
kalų ministerijos politinės kul
tūros bei diplomatinės etikos 
stoka. Grupinis ambasadų 
darbuotojų atleidimas iš parei
gų, jiems keliamo kaltinimo 
išgarsinimas kalba ne tik apie 
prastą piemenį, kuris nesuge
ba savo avelių ganyti, bet ir 
apie politinės kultūros stoką, 
valstybės įvaizdžio menkini
mą. O ką reiškia vieši kaltini

mai ir net nuobaudos tikriems 
Lietuvos patriotams, labiau
siai valstybei nusipelniusiems 
ir pasaulyje pripažintiems iš
kiliems diplomatams bei poli
tikams Vytautui Dambravai 
ir Gintei Damušytei? Jei ir bū
tų kokia klaida jų darbe, tik 
mandagiai nusilenkęs minist
ras turėjo ją parodyti. Besai
kis biurokrato galios demons
travimas — žemos politinės 
kultūros rodiklis. 

Kultūringas elgesys pasi
žymi saikingumu. Viešajame 
gyvenime saikingumas lyginti
nas su prieskoniu; jei patie
kale šaldiklio ar pipirų per 
daug. jis nebeskanus ar nau
doti netinkamas. 

Algimantas Zolubas 

Tokiomis priemonėmis 
nauji auklėtojai žada 
kovoti Lietuvoje su jau į 

kraštutinumus išeinančiu pa
auglių nepaklusnumu, vedan
čiu net į nusikaltimus. Šian
dien jų nevaržo jokios dorovės 
ribos, skundžiasi mokytojai, 
niekaip negalintys susitvar
kyti su vidurinėse mokyklose 
tiesiog siautėjančiais mokslei
viais. „12-15 metų mergaitės 
rūko masiškai, vartoja kvai-
šalus, jiems įsigyti pinigų 
moksleiviai įsigyja vagiliauda
mi, nuo kvaišalų abduję, plūs
ta juos drausminančius moky
tojus ir visiškai nesiskaito su 
mokyklos tvarka", — rašoma 
savaitinio žurnalo „Veido" 
rugsėjo 25-tos laidoje. Kaip su 
tomis blogybėmis kovoti neži
nodami, mokytojai jaunimą į 
gerą kelią ketina vesti pini
gais. Mėnesį nieko nepavogei, 
gausi šimtą litų — žadama 
įrašyti į drausmės taisykles, 
kurias moksleiviai pasirašytų, 
jau kaip sutartis su mokyklos 
vadovybe. Taip pat galvojama 
apie pasirašymą nerūkymo 
sutarčių — auklėtojo su visa 
klase, ir sutartyje numatytą 
laiką ištesėjusi klasė būtų ap
dovanojama net tūkstančiu li
tų, kurio panaudojimą spręstų 
patys jo laimėtojai. 

Lyg ir keistokos auklėjimo 
priemonės, apie kurias anks
čiau turbūt niekad net nesva
jojo, taip pat, kaip ir apie patį 
auklėjimą, kurio mokyklose iš 
viso nebuvo. „Kadangi kalbėti 
apie krikščioniškas vertybes 
ar apeliuoti į Dešimt Dievo 
įsakymų blogiau negu ne
madinga, — tai viduramžiai, 
atsilikimas, davatkiškumas, 
— reikia išgalvoti ką nors 
nauja ir, aišku, paveikaus", — 
„Veide" teigia žurnalistė — 
pedagogė Dalia Jazukevičiūtė. 

Taip galvas sukti mokyto
jus bei mokyklų vadovus pri
vertė Lietuvos prezidento Ro
lando Pakso ryškus posūkis 
tautinio orumo ir jaunimo do
rovinio auklėjimo kryptimi. 
Šis užmojis buvo įrašytas į 
Pakso rinkiminę programą, 
kurią, kaip matyti, jis ryžtasi 
uoliai vykdyti. O čia minima 
sritis yra pirmaeilės skubos. 
Pirma — saugoti tautos ver
tybes nuo jas naikinančio kos
mopolitizmo įtakos, Lietuvai 
žengiant į Europos Sąjungą, 
antra — kovoti prieš gausė
jančius, kartais net šiurpius, 
paauglių ir jaunimo nusi
kaltimus. Šiam tikslui siekti 
prezidentas Rolandas Paksas į 
talką kviečiasi šeimą, mokyk
lą ir Bažnyčią. Kiekvieną pas 

jį apsilankiusį kleboną, o jų 
Prezidentūroje jau buvo ne
mažai, prašo prisidėti prie jo 
puoselėjamos tautinio orumo 
programos vykdymo ir prie 
jaunimo dorovinio auklėjimo, 
prie dvasinio visuomenės at
gimimo. Apie tai buvo užsi
minta ir per prezidento susi
tikimą — pietus su Lietuvos 
kardinolu ir vyskupais. Per 
susitikimą su švietimo mi
nistru Algirdu Monkevičium 
prezidentas pasiūlė, o minis
tras pritarė, prie Lietuvos tūk
stantmečio minėjimo komisi
jos sudaryti darbo grupę, kuri 
parengtų siūlymus dėl doro
vinio jaunimo ugdymo. J grupę 
įeitų aukščiausieji valstybės 
švietimo srities pareigūnai ir 
vadovai bei specialistai iš uni
versitetų, tarp jų ir Vilniaus 
Pedagoginio universiteto rek
torius akademikas Algirdas 
Gaižutis. „Projektai turėtų 
siekti, kad jaunas žmogus 
turėtų tam tikrus autoritetus, 
svarbius mūsų istorijai, kad 
globalizacijos vyksme neuž
mirštų, kad yra ir pagrindinių 
dalykų, kaip tėvynės meilė, 
pagarba šeimai", — sampro
tauja šis pedagogas. „Reng
damiesi Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmečiui Lietu
vai mes turime statyti pamin
klus ne tik iš granito, bet ir 
sukurti naują žmogų", — dar 
tiksliau ryškina prezidento 
programos tikslą jo patarėja 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė. 
Taip, tokia yra mūsų pro
gramos kryptis tautos atžvil
giu, patvirtino ji man per pasi
matymą PLB seime Vilniuje. 

Čia minėti prezidento Ro
lando Pakso užmojai puikūs, 
Lietuvai labai reikalingi, pa
tarėjų bei padėjėjų talka pa
girtina, sveikintinas švietimo 
vadovų bei akademikų ryžtas 
eiti prezidento prašomu keliu, 
bet ar įmanoma per tokį trum
pą laiką, iki 2009 metų, tai pa
siekti? Išauginti kažkokį nau
ją žmogų? „Niekas tokiais nai
viais dalykais neužsiims", — 
sako akademikas Algirdas 
Gaižutis, patardamas šviesti 
jau esamą. Aš būčiau arčiau 
jo, tik prie švietimo dar ir auk
lėjimą pridėčiau, bet visgi 
nebėgdamas toli nė nuo naujo 
žmogaus, iš sujaukto „homo 
sovieticus", siekdamas grąžin
ti jį į lietuvį. Taip pat abejoju 
ar dorovė gali būti nupirkta 
vien tik pinigais? Čia reikia ir 
Bažnyčios, ir mokyklos, ir 
ypač šeimos, šalia jų, beje, ir 
tų nemadingų Dešimt Dievo 
įsakymų. Visko — lietuviško. 

KAS APVERKS JTJ DALIĄ-
Sibiro tremties atminimui 

Nr. 17 
— Sėskitės, draugai! — 

Pakvietė Fiodoras, ir abu 
svečiai susėdo ant Ivano narų. 

Stiopa buvo aukštaūgis, 
stambus, maždaug dvidešimt 
penkerių metų. siaurais ūsiu
kais, atsikišusiais skruosti
kauliais. Arkaša — žemas, 
tamsiaveidis džiūsna su pla
čiu randu per visą dešinįjį 
skruostą — senų peštynių at
minimu. Galėjo būti jam tris
dešimt metų. 

Spintelę tuojau patraukė į 
vidurį takelio tarp narų. Iva
nas ant jos padėjo baltos duo
nos, gabalais supjaustytos 
dešros, skardinėlę menkes 
alyvoje ir sausainių, o ant 
grindų pastatė metalinį arba
tinį. Fiodoras išėmė iš spin
teles stiklinėlę, prisipylė ją iš 
arbatinio ir tarė kreipdamasis 
į priešais sėdintįjį: 

— Sveikas. Arkaša' 

— Į sveikatą! 
Išgėrė litrą, suvalgė, kas 

buvo padėta. Rūkė, plepėjo, 
pasakojo riebius anekdotus, o 
apie reikalą Fiodoras nepra
sitarė nė žodžio. Jis dar nebu
vo apsisprendęs, kokiu būdu 
paims šiuos vyrus į savo nagą. 
Fiodoras norėjo sudaryti są
jungą prieš Pašą, bet nelabai 
jais pasitikėjo. O jei, prisi
gerindami dabartiniam ata
manui, jį išduos? Tada — su
die, galvele! Nujautė, kad ne 
tik Arkaša. bet ir Stiopa svajo
jo prasimušti į Pašos vietą. 

Fedia jau daug ką buvo 
apgalvojęs ir apsvarstęs. Pap
rasčiausia būtų atamaną nu
dėti tyliai. Bet kas padarys šį 
darbą taip švariai, kad nė šuo 
nesulotų? Tai kas, kad daugu
ma Pašos nemėgsta, jam ne
pritaria, tačiau turi jis ir tokių 
vyrukų, kurie, jo paliepti, į 

ugnį šoktų. Padaužų ir 
mėgstančių avantiūras užten
ka. Žmogus visur vienodas, 
laisvėj ir vergijoj, tik ne visada 
turi sąlygas pasireikšti. 

Ne, sunaikinti Pašos nega
lima. Tikrai tada jį, Fiodorą, 
įtartų. 

Na ir kas? Tegul įtaria, 
velniai juos nujotų! Labai čia 
svarbu! Šiandien aš jį, rytoj 
mane kitas. Gyvenk, Fedia, 
kol gali! Surinkti pinigėlių, o 
tada... O tu laisve laisvuže! 
Kokia tu brangi! Puiku! Pagy
venti dar keletą metelių! Na, 
dešimtį, porą, o tada spjauti į 
viską! Bent žinotų, kad 
Fiodoras Petrovičius gyveno! 

Moterų, gražių moterų 
yra! Malonu būtų jas dar pa
glamžyti... Pasmaugti bent 
vieną glėby, o paskui... 

Cha, cha!.. Argi svarbu, 
kas bus paskui? Ir kas tenai 
gali būti? Trumpas skausmas 
ir — miegas. Skausmas jau 
išbandytas. Kiek peilio smūgių 
varstė jo kūną... Vienas dūris 
vos per porą centimetrų šir

dies nesiekė. Per silpnai užsi
mojo. O gal ašmenys buvo per 
trumpi. Truputį giliau — ir... 
Būtų buvę tai, kas trumpai 
užeina smarkiai pasigėrus — 
nebūtis. Tik jau nebegrįžta
mai... Ir kas čia tokio? Miršta visi. 

Gyvenimas viliojo. Fedia 
troško erdvės. Jis buvo aukštų 
skrydžių paukštis, laukė vien 
progos. O ji nesirodė. 

Vyrai įsišneko apie mote
ris. Tai amžina, niekad lagery
je nesibaigianti tema. Ypač 
tarp blatnųjų. 

Fiodoras įsisvajojo. Nusi
kabino nuo sienos gitarą ir 
ėmė tyliai braukyti pirštais jos 
stygas. Pasigirdo švelnūs, sod
rūs garsai. Galop, pritardamas 
gitara, baritonu užtraukė savo 
mėgstamą romansą: ..Po dikim 
stepiam za Baikalom..." Susi
mąstę draugai sėdėjo, atsilošę 
į sieną, ir rūkė. Kabina buvo 
pilna dūmų. 

— A. kad taip dabar graži 
bobelė!.. — atsiduso Fiodoras, 
baigęs skambinti. 

— Nors dviem viena!.. — 

nusileido Stiopa. 
— Ir ilgai dar taip sėdė

sim? — pritarė Fiodoras, į nie
ką nesikreipdamas. 

— Taigi! Galo nematyti... 
— pritarė Arkaša. 

— Kad bent amnestija ko
kia būtų! — tuščiai vylėsi 
Stiopa. 

— Šito tu nesitikėk! — nie
kinamai tėškė Arkaša. 

— Taip, vyrai, gyvenime 
viską reikia imti patiems, — 
tarė Fedia rimtu balsu, pa
brėždamas paskutinį žodį. 

Vyrai patylėjo. 
— Taigi, ne viskas įmano

ma, — pasipriešino Stiopa, 
nepratęs ilgai svarstyti nei 
savo, nei kitų minčių. 

— Viskas! — kirste atkirto 
Fedia tokiu balsu, jog buvo 
aišku, kad jo žodžiai slepia 
gilesnę prasmę. 

— O tu pabandyk pasiimti 
laisvę, pabandyk! 

Fiodoras skambino gitara 
ir tylėjo. 

— Stiopa, o jeigu taip 
pabandžius? — staiga nustojęs 

skambinti, tyliai paklausė. 
— Juk bandė vyrai. Kas iš 

to? 
— Kiekvieną žygį reikia 

užbaigti iki galo. 
— Na, juk pabėgdavo, ir ne 

vienas! — ginčijo Stiopa. 
— Šito maža. brolau! 

Pabėgti — pusė darbo. Svarbu 
paskui laisvę išlaikyti. 

— O ką ten vienas ar dvie
se padarysi? Šitokie plotai! 

Fiodoras tiriamai pažvelgė 
į Arkaša. į Stiopa. lyg norė
damas iš jų akių išskaityti, ką 
jie šiuo klausimu galvoja. 

— Vienam neįmanoma... 
— atsiduso ir Arkaša, tarytum 
atsakydamas į Fedios žvilgsnį. 

— O visiems? — netikėtai 
metė šeimininkas. 

— Kaip tai visiems? — su
judo Arkaša. 

— Tšš... — sudraudė Fio
doras ir. sudainavęs porą pos
melių romanso apie Kaukazo 
kunigaikštytę Tamarą, atsa
kė: — Visa gauja drauge. 

Nuo tų žodžių abu svečiai 
pagyvėjo. 

— Jeigu eitume išvien, su
prantate? — pradėjo Fedia ty
liai, vis skambindamas gitara. 
— Niekas mums nesukliudytų. 

— Išeiti visai brolijai, iš
vien! — užsidegė Stiopa. 

— Tyliau, tyliau!.. — 
draudė jį šalia sėdįs draugas. 

— Išeitume ar ne? — Fedia 
laukė jų atsakymo. 

— Išeitume, tikrai išeitu
me! — karštai pritarė Stiopa. 
— Tepaspringsta jie savo lie
žuviais, šunsnukiai, jeigu mes 
neišeitume! 

— O tada pagyventume, 
vyručiai! — svajingai, daug ža
dančiu balsu, kalbėjo Fiodo
ras. — Pinigų, degtinės, bobų! 
Susiburtume į stiprią gaują — 
ir — valio, širduže! 

Fedios žodžiai, laiku ir mo
kamai pasakyti. įskėlė vyrams 
vilties kibirkštį. Kuris atsi
spirtų tokiai pagundai? Jiems 
jau vaidenosi kolchozų sody
bos, šiltas, minkštas guolis 
moters lovoje, plėšiamas trau
kinys, grobiami pinigai iš ra
jono banko... Bus daugiau 

mailto:mlrt@takas.lt
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/ Mėnulį paleista Europos kosminė stotis 

„Kompiuterinis" ,.Smart-1" vaizdas 

Tęsiant kosmoso tyrimų 
programą, rugsėjo 27 dieną iš 
Kourou kosmodromo French 
Guyana į Mėnulį buvo paleista 
raketa nešėja „Arian-5" su Eu
ropoje pagaminta automatine 
kosmine stotimi ,,Smart 1". Tuo 
pat metu į orbitą išvesti du ry
šio palydovai. 

„Smart 1" įranga įgalins 
mokslininkus patikslinti, iš ko 
vis dėlto sudarytas Mėnulis ir 
patikrinti hipotezę apie jo kilmę 

Žemei susidūrus su kosminiu 
objektu prieš puspenkto mili
jono metų. 

Jei tai tiesa, tuomet Mė
nulio uolienose geležies ir mag
nio santykis su aliuminiu turi 
būti mažesnis, nei Žemėje. 

Tai pirmasis europiečių 
bandymas savarankiškai pa
leisti kosminį aparatą į Mėnulį 
panaudojus naujas technologi
jas. Padaryti tai buvo bandyta 
ir 2002 metų gruodį, tačiau, 

sprogus rake ta i , skrydį teko 
atidėti. 

Nors „Smar t 1" sveria tik 
367 kilogramus, jame sumon
tuota daugybė pačios moder
niausios aparatūros . Aparatas 
pagamintas gana greitai ir pa
lyginti nebrangiai . Jo vertė — 
110 mln. eurų (385 mln. litų) 
kar tu su paleidimo išlaidomis. 

Kaip pažymėjo vienas iš 
projekto atstovų, „stotis judės 
spirale tol, kol pajus Mėnulio 
trauką, o paskui pradės leistis 
ir išeis į numatytą orbitą, iš ku
rios bus a t l iekami numatyt i 
stebėjimai". 

J e i Europoje pagaminto 
kosminio apara to variklis, jo 
ryšio ir navigacijos sistemos iš
laikys šį išbandymą, gali pra
sidėti naujas europinės kosmo
so programos laikotarpis. 

Šios programos tikslas — 
rinkti papildomas žinias apie 
visatą, Saulės sistemą, žmoni
jos kilmę ir t.t. 

„Projekte naudojamos nau
jos technologijos vėliau įsi
tvirtins papras tų žmonių gyve
nime", mano Europos kosmoso 
specialistai. 

Mėnulio kilmės paslaptis 
Net ir praėjus daugiau kaip 

30 metų po to, kai astronautai 
pirmąkart žengė į Mėnulį, mok
slininkai negalėjo atskleisti 
paslapties kaip atsirado vienin
telis Žemės palydovas. 

Dabar atsirado tiesioginių 
įrodymų, kad Mėnulis gimė po 
to, kai j a u n a Žemė susidūrė su 
kita planeta. 

Anksčiau atlikti Žemės ir 
Mėnulio uolienų tyrimai neleido 
aptikti jokių skirtumų, dėl ko 
linkta manyti, kad abu dangaus 
kūnai susiformavo iš tos pačios 
medžiagos. Buvo nemažai teori
jų, aiškinančių, kaip jie atsirado 
vienu metu. Netgi buvo tvirti
nama, kad ankstyvoji Žemė su
kosi taip greitai, kad susidarė 
išsikišimas, kuris po to atitruko 
ir tapo Mėnuliu. 

Franck Poitrasson ir jo ko
legos iš Šveicarijos Federalinio 
technologijos instituto, lyginda
mi Žemės ir Mėnulio uolienas, 

aptiko net ikėtus sk i r tumus . 
Tyrimuose jie naudojo itin jaut
rų masės spektrometrą, kuria
me bandiniai yra išgarinami ar
gono plazmoje. 

Nors medžiagos buvo labai 
panašios, Mėnulio uolienoje bu
vo didesnis geležies 57 Ir 54 izo-
topų s'ah t > kJ s, 3*^i "gali būti pa
aiškinama tfrSarTuo, kad Mė
nulio atsiradimo momentu Mė
nulis ir Žemė buvo dalinai iš
garinti. 

Tam reikalingą didesnę 
kaip 1,700 C laipsnių tempera
tūrą galėjo sukurti tiktai milži
niškos planetos smūgis. 

Šiame scenarijuje Marso 
dydžio planeta , vadinama 
Theia. trinktelėjo į Žemę pra
ėjus 50 mln. metų po Saulės sis
temos atsiradimo. 

Šios katastrofos metu išsi
skyrė 100 mln. kartų daugiau 
energijos nei to smūgio, dėl ku
rio išnyko dinozaurai, metu. To 

pakako didelės Žemės dalies iš
gar inimui ir visiškam Theia 
sunaikinimui. Susidūrimo lie
kanos buvo išmestos į orbitą ir 
galiausiai susir inko sudary
damos Mėnulį. 

Kuomet geležis yra išgari
nama, lengvieji izotopai sudega 
greičiau. Kadangi išmestoji į 
orbitą geležis buvo labiau išgar
inta, ji galėjo netekti daugiau 
lengvųjų geležies izotopų nei 
geležis, likusi Žemėje. 

Š i ta ip gal ima paaiškinti 
Poin t rasson ap t ik tus skirtu
mus. 

Paslaptingieji Mėnulio krateriai 

Stambiausio masinio 
išnykimo kaltininkas 

— metanas? 
Kokia buvo stambiausio 

masinio gyvūnų išmirimo prieš 
251 mln. metų priežastis? 

Asteroidas ar su Žeme su
sidūrusi kometa? Šiltnamio 
efektas? Ugnikalnių išsiverži
mai Sibire? O gal priežastis bu
vo visai kitokia? 

JAV Northwestern univer
siteto chemijos inžinerijos spe
cialistai įsitikinę, jog didelę dali 
tuo metu gyvavusių organizmų 
sunaikino galingas metano 
(gamtinių dujų), išsiveržusio iš 
vandenyno gelmių, sprogimas. 

Mokslininkas Gregory Rys-
kin tvirtina, kad didžiulės de
gių metano dujų sankaupos ne
gyvuose vandens telkiniuose 
staiga išsilaisvino ir tapo di
džiosios dalies juros ir sausu
mos gyvūnijos bei augmenijos 
mirties priežastimi 

Tuomet dinozaurai dar 
negyveno. 

Šis mechanizmas gali pa
aiškinti ir kitus staigius stam
bių populiacijų išnykimus, kli
mato sutrikimus (ledynmečius) 
ir netgi biblijinį tvaną. 

Negalima nuneigti ir tiki
mybes, kad ateityje tokios ne
laimes ta ip pat įmanomos. 

G. Ryskm paskaičiavo, kad 
vandenynuose netoli dugno di
del iame slėgyje galėjo susi
kaupt i net 10.000 gigatonu iš

tirpusio metano. 
Staigiai išsilaisvinusios 

(galbūt dėl Žemės drebėjimo) 
dujos galėtų sprogti taip stip
riai, kad viso pasaulio atominių 
ginklų arsenalo sprogimas pa
lyginus su šia katastrofa būtų 
tik lengvas vėjo pūstelėjimas. 

Chemikas paskaičiavo, kad 
toks kiekis dujų už pasaulinį 
atominių bombų arsenalą 
sprogtų 10,000 kartų stipriau. 

Dėl visuotinių gaisrų, po
tvynių ir „aukštyn kojomis" ap-
sivertusio vandenyno žuvo 95 
proc. jūros gyvūnų rūšių bei 70 
proc. sausumos gyvūnų rūšių. 

„Toks energijos kiekis yra 
visiškai pribloškiantis", sakė G. 
Ryskin. 

„Nesunku suvokti, kad jei 
tai atsitiko kažkada praeityje, 
tai įmanoma, jog pasikartos ir 
ateityje — tik galbūt ne tokiu 
masteliu, kaip prieš 251 mln. 
metų. Nebent jsikištų žmonės". 

Japonai kuria 
„kosminę" elektrinę 

Japonija planuoja paleisti 
orbitinę elektrinę, kuri saulės 
energiją verstų elektra ir siųstų 
ją į Žemę. 

Naujai įkurtoji Japonijos 
Ūkio, prekybos ir pramonės 
ministerija (ŪPPM) ruošiasi 
šios srities tyrimus pradėti dar 
šiemet, o pati Kosmine saulės 
energijos sistema turėtų būti 
paleista 2040 metais. 

Siūlomas dirbtinis Žemes 

palydovas svertų apie 24,000 
tonų; jis būtų pakeltas į geosta-
cionarią orbitą ir turėtų dvi 
saulės baterijas, kiekviena 3x1 
km dydžio. 

E lek t r inė verstų saulės 
energiją mikrobangomis, ku
rios vėliau būtų siunčiamos že
myn naudojant vieno kilometro 
skersmens anteną. 

ŪPPM tvir t ina, jog mik
robangos ne t rukdytų Žemėje 
esančiai telekomunikacijų įran
gai. _ 

UPPM vertinimu šiandie
nos kainomis sistemos statybai 
teks išleisti apie 18 milijardų 
dolerių. NASA panašų projektą 
jau „atidėjo į lentyną", nes di
delė jo kaina amerikiečiams pa
sirodė nepriimtina. 

Pakėlus į orbitą, sistema 
generuotų 1 milijardo vatų 
<GW) dydžio galią. 

Energijos perdavimo siste
ma jau buvo išbandyta iš lėktu
vo siunčiant mikrobangų pluoš
telius į žemę. Dabar moksli
ninkai stengiasi pagaminti pi
gesnius ir efektyvesnius saulės 
elementus. 

Japonų projektas kelia ne
mažai specialistų abejonių. Jie 
sako, kad didelis galios tankis 
netoli antžeminių stočių gali 
sukelti nemažai problemų. Net
gi jei mokslui ir nepavyktų ras
ti žalingo mikrobangų poveikio 
įrodymų, viešoji nuomonė vis 
tiek bus labai priešiška tokių 
stočių statybai . 

Vėjų sūkuriai Antarktyje žada 
sausrą Australijoje 

Artėjanti Pietų pusrutulyje 
vasara žada Australijai sausrą, 
nes orų cirkuliacija aplink An
tarktidą yra tokia, kad, klima-
tologų nuomone, gali sutrikti 
l ie taus pernaša į Australijos 
žemyną. 

Aukštesniuose atmosferos 
sluoksniuose šiuo metu vyrauja 
s t iprūs srautai, kuriuose vėjo 
greitis siekia 160 kilometrų per 
valandą. Jie at i t raukia drėgmę 
nuo Australijos į Pietų vande
nyną. Specialistai šį reiškinį sie
ja su bendru klimato atšilimu 
Žemėje ir ozono sluoksnio nyki
mu virš Antarktidos. 

„Padėtis labai rimta, atro
do, kad mes jos t inkamai ne
įvertiname", sakė susirūpinęs 
Monash universiteto Melbourne 
d inaminės meteorologijos ir 
okeanografijos centro moksli
ninkas dr. James Risbey. 

„Čia, Australijoje, esame 

priversti kuo nuodugniau išnag
rinėti oro masių cirkuliaciją An
tarktyje, nes mūsų laukia laiko
tarpis beveik visai be lietaus, 
ypač Vakarų Australijos piet
vakariuose", aiškino J . Risbey. 

Australija, vienas iš pasau
linių žemės ūkio produktų aruo
dų, jau ir taip kenčia nuo bai
siausios per 100 metų praėju
sios vasaros sausros. Žemdir
biai vis laukia lietaus, kuris pa
vasarį paprastai aplankydavo 
Australiją. 

J. Risbey, kiti Australijos 
meteorologai ir klimatologai 
kar tu su kolegomis iš JAV, Di
džiosios Britanijos ir kitų vals
tybių dabar sutelkė dėmesį į oro 
masių cirkuliaciją aplink An
tarktidą ir mano galėsią įro
dyti, jog būtent ji kal ta dėl saus
rų. 

Juk per pastaruosius septy
nerius metus kritulių Vakarų 

Antarktida kartais neatrodo tokia atšiauri ir I 

Australijos pietvakariuose su
mažėjo beveik 20 procentų. Tuo 
pačiu metu vidutinė oro tempe
r a t ū r a per 50 metų padidėjo 
vienu laipsniu. Vadinasi nor
malesniam klimatui palaikyti 
reikėtų daugiau lietaus. 

Virš Antark t ies sus idarė 
t a m t ikra oro masių priešprieša 
— ašigalio rajone vis šalčiau, o 
k i tu r — vis šilčiau. Tarp šių 

masių susidaro st iprūs vėjai, 
skriejantys r a tu aplink Antark
tidą. 

Anksčiau lietų į Australiją 
nešę ciklonai dabar sukiojasi to
liau nuo jos ir arčiau Antark
tidos. 

Nuostolių žemės ūkyje tu
rės ne tik Australija — sausiau 
bus ir Pietų Amerikoje, Pietų 
Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje. 

Šiek tiek apie mobilųjį telefoną 
Truputis istorijos 

Tie laikai, kai mobilusis te
lefono aparatas buvo savotišku 
padėties visuomenėje simboliu, 
jau negrįžtamai nueina į pra
eitį. Nei vienas atskiras asmuo 
a r mokslininkų grupė negali 
pasigirti, jog būtent jis išrado 
mobilųjį telefoną. Ši technikos 
naujovė pamažu augo ir vystėsi 
nuo pat to meto, kai paskutinio 
XIX amžiaus dešimtmečio vi
duryje Guglielmo Marconi pa
rodė radijo ryšio galimybę. 

Svarbus mobiliojo telefono 
ryšio vystymosi laikotarpis bu
vo 1946 metais, kuomet ame
rikiečių telefono bendrovė 
AT&T gavo leidimą pirmajam 
pasaulyje automobilių telefonų 
tinklui. Pirmieji mobilieji tele
fonai buvo lagamino dydžio ir 
naudodavo labai daug elektros 
energijos. Buvo juokaujama, 
kad tokiu telefonu iš viso gali
ma paskambinti du kartus: pir
m ą k a r t — namo. p ranešan t 
žmonai, kad vėluosi pietų, o 
ant rąkar t — artimiausiai tele
fonų aptarnavimo stočiai, kur 
bus keičiamas mobilaus telefo
no akumuliatorius. 

1947 m. Bell laboratorijoje 
(JAV) gimė korinio ryšio teori
ja, tapusi šiuolaikinių mobiliojo 
ryšio sistemų pagrindu. Bet ku
ris geografinis regionas buvo 
sudalijamas į celes, kiekvienoje 
kurių stovėjo po radijo stotį, ap
tarnaujančią netoliese esančius 
mobiliuosius telefono aparatus. 

1956 m. pirmoji komercinė 
mobiliojo telefono sistema 
atsirado Švedijoje, kuri ir dabar 
pirmauja pasaulyje šios tech

nikos vystymo srityje. Ta siste
ma veikė apie ketvertą metų ir 
turėjo 125 abonentus. Visi tele
fono aparatai buvo įrengti auto
mobiliuose, t inklą ap ta rnavo 
telefonistės; juo galėjo naudotis 
tik labai turt ingi žmonės. 

Skandinavai sukūrė pirmą
ją automatinę mobiliojo telefo
no ryšio sistemą, pavadintą 
NMT 450. Tiesa, pirmąjį NMT 
tinklą švedų firma „Ericsson" 
1981 m. įrengė riė'savd'valsty-
bėje, o Saudi Arabijoje, bet dar • 
tų pačių metų pabaigoje toks 
t inklas ėmė veikti ir visose 
Šiaurės valstybėse. Kitas žings
nis mobiliojo telefono istorijoje 
buvo ryšio skaitmenizavimas. 
1982 m. Europos valstybės 
sutarė dėl skaitmeninio mobi
liojo ryšio sistemos standarto, 
kuris buvo pavadintas GSM. 

Pirmasis GSM tinklas 1992 
m. sausio mėnesį atsirado Suo
mijoje. 

Mobilusis telefonas ir 
spinduliuote 

Britų vartotojų asociacija 
atliko bandymus, kurie parodė, 
jog „laisvų rankų" mobilusis 
telefonas su atskira ausine gali 
jį naudojančio žmogaus galvą 
apspinduliuoti didesne mikro
bangų doze nei s t anda r t in i s 
kišeninis aparatas . 

Tačiau tais pačiais bandy
mais buvo nus ta ty ta , kad , 
pritvirtinus prie ausinę su tele
fonu jungiančio laido nedidelį 
feritinį žiedą, ta papildoma 
spinduliuote beveik išnyksta. 
Feri tas sudaro bangai didelę 
varžą ir ją atspindi. 

Vietoj cigaretės — pokalbis 
telefonu 

Paaugliai nesugeba vienu 
metu rūkyti ir kalbėtis mobi
liuoju telefonu. Kadangi mobi
lusis telefonas j iems yra tokia 
pa t svarbi įvaizdžio dalis, kaip 
ir rūkymas , paaugliai verčiau 
ats isako rūkymo nei telefono. 
Taip bent sakoma mokslininkų 
Clive Bates ir Anne Charlton 
paskelbtoje ataskaitoje. 

Tik suaugusiems 
Vaikai turi vengti naudotis 

mobil iais iais telefono apara 
tais , nes mikrobangų spindu
liuote gali pažeisti jų j aunas 
smegenis . Tokią išvadą daro 
Didžiosios Britanijos vyriausy
bė, savo ataskaitoje taip pa t ra
ginant i mobiliojo ryšio operato
rius atsisakyti reklamos, skati
nančios vaikus naudotis šiais 
telefonais, bei an t kiekvieno 
apara to priklijuoti etiketes, nu
rodančias jo skleidžiamos spin-
duliuotės galią. Šiandien nėra 
jokių įrodymų, kad mobilioji te-
lefonija kaip nors kenkia prie 
siųstuvų bokštų gyvenantiems 
žmonėms. Bet yra ir studijų, 
rodančių, kad telefonai, spin
duliuojantys dabartinių saugos 
normų neviršijantį galios lygį, 
gali sukelti tam tikrus biolo
ginius efektus smegenyse. 

Telefonas spręs apie 
savininko nuotaiką 

Mokslininkai kuria mobi
lųjį telefoną, kuris atpažins sa
vininko nuotaiką ir galės su
laikyti įeinančius skambučius, 
jei žmogui bloga, jis užimtas ar 

tiesiog „nenusiteikęs kalbėtis", 
rašo britų dienraštis „The In
dependente Panaudojus „Sen-
say" technologiją, telefonas re
gistruos visus įeinančius skam
bučius ir savarankiškai išsiųs 
mandagius a tsakymus, prašy
damas paskambint i vėliau. 

Pirmas mobilusis 
vaizdo telefonas 

Japonijos bendrovė „Kyoce-
ra" pradėjo reklamuoti pirmąjį 
mobilųjį vaizdo telefoną, pava
dintą „VP-210". Prietaisas yra 
tokio pat dydžio, kaip ir įprasti 
mobilieji telefonai, bet dar turi 
įrengtą nedidelę vaizdo kamerą 
ir spalvinį dviejų colių (5 cm) 
įstrižainės skystųjų kristalų 
ekraną. „VP-210" tuo pačiu bal
so kanalu esamajame laike per
duoda ir vaizdus (du vaizdai 
per sekundę). Vartotojas gali 
įsiminti iki 30 JPEG formato 
vaizdų. Be to „VP-210" gali pa
siųsti arba priimti elektroni
nius laiškus su prie jų pridėtais 
vaizdais. 

Būkime sveiki! 

Naujausių tyrimų rezultatai 
perspėja, kad kremai nuo 

saulės negali pilnai apsaugoti 
nuo visų žalingų jos spindulių. 
Mokslininkai nustatė , kad šie 
kremai sustabdo tik 50 proc. 
vienos rūšies spindulių, kurie 
kaip manoma sukelia vieną 
mirtiniausių odos vėžio formų. 
Kremai nuo saulės visiškai ap
saugo nuo ultravioletinių-B 
(UV-B) spindulių, bet nuo UV-A 
- ne, sako gydytojai iš Didžio
sios Britanijos. Dėl UV-B atsi
randa nudegimai, jie sukelia 
dažniausias odos vėžio formas: 
pamatinio ir raginio sluoksnių 
ląstelių karcinomas. UV-A pa
didina labai aktyvių chemikalų 
- laisvųjų radikalų - produkci
ją. Mokslininkai mano, kad UV-
A spinduliai sukelia mirtiniau
sią odos vėžio formą - piktybinę 
melanomą. 

Britų mokslininkai apskai
čiavo, kad tarnautojai, ku

riems kasdien t rūksta vienos ar 
dviejų valandų nakties miego, 
patiria nuolatinį stresą ir dep
resinę būseną bent septynis 
kar tus per dieną. Trys iš ketu
rių darbuotojų neišsimiega, to
dėl nukenčia darbo našumas ir 
asmeninis gyvenimas. Stresas 
kaupiasi ir kai tarnautojas iš
vyksta savaitę atostogų, tai po 
jų grįžta dar labiau pavargęs 
nei prieš jas . 

Tyrinėtojų nuomone, emocijų 
išsakymas popieriuje turėtų 

padėti jausmų „žaizdoms" užgy
ti. Manoma, kad, parašius apie 
rupimas problemas, galima 
lengviau jas išspręsti, taip pat 
imuninė s is tema ima veikti 
efektyviau. Tyrinėtojai teigia, 
kad jie siūlo pigų ir lengvą būdą 
pacientams greičiau pasveikti. 

JAV tyrinėtojai pranešė, kad 
rūkymas kenkia visam orga

nizmui, mažindamas fermento, 
s v a r b a u s fizinei ir psichinei 
sveikatai , kiekį. Žinoma, kad 
r ū k y m a s pažeidžia plaučius , 
širdį ir arterijas, tačiau tyrinė
tojai sako, kad dėl jo poveikio 
monoamino oksidazei B, ta ip 
pa t pažeidžiami inkstai ir bluž
nis. Papras ta i manoma, kad rū
k a n t , n ikot inas kenkia plau
čiams, tačiau iš tiesų tūkstan
čiai t abako dūmuose esančių 
junginių pažeidžia visą organiz
mą. 

Nėra jokių įrodymų, kad nuo 
a laus tunkama. Tai parodė 

nauja studija. „Alaus gėrimas 
siejamas su kitais mitybos ir gy
venimo būdo bruožais, kurie ga
li lemti storėjimą", laikraščiui 
„Times" pareiškė studijos vado
vas Mart in Bobak. Tyrimo metu 
mokslininkai palygino 891 vyro 
ir 1,098 moterų nuo 25 iki 64 
metų amžiaus duomenis. Visi 

jie buvo iš Čekijos, kur alaus su
vartojimas yra didžiausias. Sa
vo pačių nuostabai mokslinin
kai nerado jokio reikšmingesnio 
ryšio tarp alaus gėrimo ir tuki
mo. Pastoviai alų vaitojančios 
moterys vidutiniškai netgi buvo 
šiek tiek plonesnės. Britų mity
bos žinovai studijos rezultatus 
pavadino įdomiais, tačiau re
komendavo alaus gėrėjams jų 
nepervertinti ir bet kokiu atve
ju daug judėti. 

Tyrinėtojų nuomone, plačiai 
vartojami cholesterolio kie

kį mažinantys vaistai nedidina 
savižudybių rizikos ir netgi gali 
susilpninti depresiją. Kai ku
rios ankstesnės studijos siejo 
cholesterolio kiekį mažinančių 
vaistų vartojimą su agresija ir 
savižudybėmis. Naujesni tyri
mai šios sąsajos neatrado. Tyri
mų duomenimis, naujieji medi
kamentai, vadinami statinais ir 
vartojami milijonų žmonių, ma
žina depresijos riziką. 



Lietuva rengiasi darbo jėgos migracijai į Europos Sąjungos valstybes 
Atke l t a i š 1 psl . 

Lietuvos darbo biržos spe
cialistai spėja, iš Lietuvos dau
giausia bus vykstama dirbti į 
Skandinavijos valstybes ir Ai
riją. Tokiu traukos centru gali 
tapti ir Vokietija, kai ji nuspręs 
atverti savo darbo rinką. 

Pasak Lietuvos darbo biržos 
Užsienio ryšių skyriaus vadovės 
Lionginos Beinoravičienės, ma
noma, jog daugiau Lietuvos pi
liečių išvyks dirbti į Latviją ir 
Estiją, negu atvyks iš šių vals
tybių. 

Lietuvai tapus ES nare, gali 
padaugėti ir joje dirbančių są
jungos valstybių piliečių. 

Spėjama, jog daugiausia tai 
bus užsienio specialistai, atvykę 
įgyvendinti investicinių projek
tų. 

Taip pat tikimasi sulaukti 
kalbų specialistų, laivų suvirin
tojų ir surinkėjų, telekomu
nikacijų ir naftos produktų spe
cialistų. 

Tarp paklausių specialybių 
yra ir kinų virtuvės virėjai. 

Lietuvai tapus ES nare , 

atsiras galimybė užsienyje nele
galiai dirbantiems asmenims 
legalizuotis. Pareigūnų teigimu, 
tam jie neprivalės grįžti į Lie- | 
tuvą ir vėl išvykti. 

SADM duomenimis, šiuo j 
metu daugiau kaip 100,000 | 
Lietuvos gyventojų, dauguma jų | 
nelegaliai, dirba ES valstybėse. Į 

Kai kurie Lietuvos darbda
viai baiminasi, kad kvalifikuo- j 
tos darbo jėgos judėjimas, Lietu- I 
vai esant ES, dar labiau išaugs, j 
todėl gali tekti didinti atlygi
nimus. 

Rusijoje nuvilnijo antilietuviška rusų nacionalbolševikų protestų banga 
Atke l t a i š 1 ps l . 

P i k e t a s p r i e Lie tuvos 
k o n s u l a t o Kara l i auč iu je 
ba igės i b e n e s u s i p r a t i m ų 

Rusijos nacionalbolševikų 
aktyvistų trečiadienį prie Lietu
vos generalinio konsulato Kara
liaučiuje surengtame pikete, 

kur io rengimui buvo gautas 
miesto valdžios leidimas, nacio-
nalbolševikai protestavo prieš 
Karaliaučiaus tranzito tvarką. 

Kaip telefonu sakė generali
nis konsulas Vytautas Žalys, pi
kete dalyvavo 10 nacionalbolše
vikų, kurie skandavo „rusus 

reikia gerbti", „Vilnius — rusų 
miestas", „Klaipėda — rusų 
miestas" ir kitus šūkius, reika
lavo įvesti bevizį tranzitą per 
Lietuvą. Viskas vyko gana tai
kiai. Trečiadienį, rengiantis pi
ketui, buvo sustiprinta konsula
to apsauga. 

Europos Taryba išgirdo Lietuvos šauksmą dėl naftos gavybos Baltijoje 
Atke l t a iš 1 psl . 

Birželio mėnesį parengtame 
oficialiame pasiūlymo doku
mente 7 valstybių parlamenta
rai paragino Europos Tarybą at
kreipti dėmesį į ekologinį pavo
jų Kuršių nerijos ir Baltijos jū
ros ekologijai, kuris iškilo Ru
sijai ruošiantis naudoti naftos 

telkinį Baltijos jūroje. 
Oficialų pasiūlymo doku

mentą Europos Tarybai, be Lie
tuvai atstovaujančių parlamen
tarų, pasirašė Šveicarijos, Di
džiosios Britanijos, Lenkijos, 
Latvijos, Danijos, Vokietijos 
atstovai. 

Prieš kelias dienas Lietuvos 

ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas pareiškė, kad Lie
tuvos aplinkosaugos žinovai jau 
artimiausiomis savaitėmis gali 
išvykti į Rusiją susipažinti su 
bendrovės „LUKoil" dokumen
tais naftos gavybos Baltijos jū
roje projekte. 

Lietuva sėkmingai išbandė tarptaut inę kompiuterizuotą tranzito sistemą 
Atke l t a i š 1 psl . 

Įdiegus šią sistemą, prekių 
gabenimas tranzitu per ES vals
tybes bus įforminamas elektro
niniu būdu ir kontroliuojamas 
elektroninėmis priemonėmis. 

Muitininkai galės stebėti 

gabenamus krovinius esamu 
laiku. 

Verslininkai muitinėje pra
leis mažiau laiko, nes tranzito 
deklaracija bus pateikiama au
tomatinio duomenų apdorojimo 
techninėmis priemonėmis, su

mažės ir muitinio tranzito pro
cedūros kaštai. 

NCTS sistema šiuo metu 
įdiegta 19-oje Europos valsty
bių: visose Europos Sąjungos 
valstybėse, Čekijoje, Vengrijoje, 
Šveicarijoje ir Norvegijoje. 

D R A U G A S , 2003 m. spal io 2 d., ketvi r tadienis 

Teismas atvertė „Saulės akmens" pagrobėjų bylą 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Pripažinti L. Milešką nepa
kal t inamu teismui rekomen
duoja ir stacionarią įtariamojo 
psichikos ekspertizę atlikę Ute
nos ekspertinio skyriaus medi
kai. Jų teigimu, L. Mileška jam 
inkriminuojamo nusikaltimo 
metu negalėjo suprasti savo 
veiksmų ir jų valdyti. Pripa
žinta, kad savo veiksmų L. Mi
leška nepajėgus kontroliuoti ir 
dabar. 

L. Zavadskiui, tuo tarpu, 
gresia laisvės atėmimo bausmė 
iki 7 metų. J is kaltinamas va

gyste stambiu mastu bei turto 
sunaikinimu. 

Baudžiamojoje byloje buvo 
pareikšti ir maždaug 5,000 litų 
civiliniai ieškiniai dėl sudaužy
tos muziejaus vitrinos ir išpjau
tų kelių medžių Palangos bota
nikos parke, kuriame įsikūręs 
muziejus. 

„Saulės akmeniu" vadina
mas gintaro luitas iš muziejaus 
buvo pavogtas prieš metus — 
rugsėjo 9 dieną. Gruodžio 6-ąją 
nepakar tojamą eksponatą už 
LNK televizijos paskirtą 20,000 
litų premiją muziejui sugrąžino 

Trumpai apie viską 
(Naudojantis „Lietuvos ryto" ;LR>, „Lietuvos tiiaų* tLŽj, .,R»pubiiitQ** fRi, 
„KstK» di«w9^ (KDl ..Klaipėdos" (K) „Valstybes 4m«T <VŽt <£enrst&f, BNS 
ir Eito* infhnaaeiįonnK) 

* Visą s a v a i t ę Vilniuje 
vykęs IV t a r p t a u t i n i s M. K. 
Č i u r l i o n i o p i an i s tų konkur 
sas baigėsi Lietuvos nacionali
nėje filharmonijoje laureatų bei 
diplomantų apdovanojimo cere
monija ir šventiniu koncertu. 
M. K. Čiurlionio konkurso pir
moji premija (10,000 dolerių) 
bei a tminimo medalis įteikti 
Lietuvos muzikos akademijos 
studentei Sonatai Alšauskaitei, 
įveikusiai 26 varžovus. 

(LR-Elta) 
* Se imo L ibe ra ldemokra -

t ų f r a k c i j a i p r i k l a u s a n t i s 
par lamentaras Eimundas Sa
vickas jau tapęs Seimo nariu 
dar metus vadovavo Kaune vei
kusiai įmonei „Magnalis". Jai 
bankrutavus, E. Savickas tapo 
kitos įmonės — „Magnalio ser
visas" — savininku ir dabar 
naudojasi jos automobiliu, ne
manydamas, kad pažeidžia Vie
šųjų ir privačių interesų derini
mo įstatymą. Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
kas Algimantas Salamakinas 
teigė imsiąsis tyrimo dėl E. Sa
vicko sąsajų su įmonėmis „Mag
nalis" bei „Magnalio servisas" ir 
pateiksiąs išvadas komisijai. Ji 
spręs, ar Seimo nariui E. Savic
kui gali būti skelbiama apkalta. 

(LŽ-Elta) 
* Į P r e z i d e n t ū r a a p t a r t i 

n a r k o m a n i j o s bėdų sus i r in
k ę po l i t ika i turėjo išklausyti 
priekaištų dėl abejingo požiūrio 
į šią problemą. Daugiausia kri
tikos pareiškė visuomeninės or

ganizacijos „Tėvai prieš narko
t ikus" valdybos narys Gintaras 
Našlėnas. Pasak jo, per pas
taruosius 4 metus kovai su nar
komanija skirta per 28 mln. li
tų, tačiau teigiamų poslinkių 
nematyti . Prezidento Rolando 
Pakso patarėjas Gintaras Šur-
kus ragino pritarti privalomam 
moksleivių tikrinimui dėl nar
kotikų. Ministrų kabinetas rug
pjūtį yra pritaręs sprendimui 
nuo kitų metų pradžios prie vy
r iausybės įsteigti Narkotikų 
kontrolės departamentą, kuris 
derintų visų su narkomanija ko
vojančių institucijų veiklą. 

* V i l n i a u s a p y g a r d o s 
t e i s m a s i šk lausė P a n e v ė ž i o 
„ t u l p i n i ų " nusikaltamos gau
jos vadeiva laikomo Virginijaus 
Baltušio bei jo bendrininko 
Audriaus Andrušaičio paskutinį 
žodį. V. Baltušis kalbėjo jaudin
damasis , tuo tarpu A. Andru-
šaitis kaltino bylą tiriančius pa
reigūnus. Per kitą teismo posėdį 
po trijų savaičių planuojama iš
klausyti kitų dviejų teisiamųjų 
— Algimanto Vertelkos bei Dai
niaus Skačkausko paskutinį žo
dį. Po jų ruošiamasi skelbti nuo
sprendį. Generalinė prokuratū
ra po kelių mėnesių teismui 
ruošiasi perduoti dar didesnę 
„tulpinių" gaujos bylą, kurioje 
tie patys asmenys kaltinami tei
sėsaugos pareigūnų Sergejaus 
Piskunovo, Vidos Kazlauskai
tės, Gintauto Sereikos, versli
ninko Gedimino Kiesaus, jo sū
naus Valdo bei vairuotojo 

klaipėdietis L. Mileška. 
Teisme paaiškės ir LNK 

televizijos paskirtos premijos 
likimas. Svarstomos galimybės 
pinigus perduoti valstybei arba 
grąžinti televizijai. 

L. Mileškos sugrąžintas 
850,000 litų vertės ir 3.526 kg 
svorio „Saulės akmuo" tris mė
nesius buvo saugomas policijoje, 
po to perduotas muziejui ir lai
komas saugykloje. Birželį, Pa
langos gintaro muziejuje įren
gus 100,000 litų vertės patikimą 
apsaugos sistemą, akmuo su
grįžo į parodų salę. 

Alfonso Galmino, gaujos bend
rininkų nužudymu ir kitais nu
sikaltimais. (LR-R-Elta) 

* L ie tuvos c e n t r e esant is 
K a u n a s l a ikomas bene tinka
miausia vieta pirmajam valsty
bėje krematoriumui pastatyti. 
Miesto pirmojo vicemero Kazi
miero Starkevičiaus kabinete į 
pirmąjį posėdį susirinko komi
sija, kurios uždavinys — suras
ti vietą naujoms kapinėms ir 
krematoriumui. Atnaujinti vie
tos krematoriumui paieškas 
paskatino tai, kad vyriausybė 
neseniai pritarė Kremavimo įs
tatymo projektui ir pateikė jį 
svarstyti Seimui. Praėjusių me
tų rudenį respublikoje atlikta 
apklausa parodė, kad už palai
kų deginimą pasisako dauguma 
didmiesčių gyventojų — 63 
proc. klaipėdiečių, 70 proc. vil
niečių, 72 proc. panevėžiečių, 
80 proc. kauniečių ir 86 proc. 
šiauliečių. (KD-Elta) 

* K a u n e t r ū k s t a šiuolai
k i š k ų b u t ų , nes per 10 metų 
pastatytas vos vienas daugia
butis gyvenamasis namas. 
Kauno nekilnojamojo turto ži
novų teigimu, atsigaunanti rin
ka turėjo įtakos, kad Fredoje 
pradėtas statyti naujas gyvena
mųjų namų kvartalas, į kurį, 
pasak bendrovės „Baltic realty 
adviser" valdybos pirmininko 
Arvydo Žilevičiaus, rengiamasi 
investuoti per 50 mln. litų, o 
Petrašiūnuose dygsta naujas 
daugiabutis. Dar keletas versli
ninkų šiuo metu rengia milijo
ninės vertės projektus. Bendro
vės „Latmas" direktoriaus Vy
ginto Leonavičiaus teigimu, 
Kaune trūkstant butų, jų kai
nos šoktelėjo 20 procentų. 

(KD-Elta) 

Algimantas Kezys. „Angelas". 

ANGELŲ SARGŲ DIENA 
Joniškiečiai, ku r tik j ie gy

vena, spalio 2 d., i ški lmingai 
švenčia Angelų Sargų dieną. 
J ų ausyse, rodos, skamba pro
senelių širdyse kal te i škal t i 
žodžiai: „Nebijokite! Š ta i a š 
skelbiu j u m s didį dž iaugs
mą... — Apreiškimą, sk le i 
džiamą Angelų choro balsais" . 

Joniškis pagrįs tai didžiuo
jasi miesto herbu. J a m e pa
va izduotas Šv. Myko la s 
Arkangelas — Dangaus a n 
gelų karvedys ir kuniga ikš t i s . 
J is globoja bažnyčią ir žmogų, 
rūpinasi jo išganymu ir kovo
ja su blogio jėgomis, j as hero-
iškai nugalėdamas . 

Bažnyčios didžiajame al to
riuje yra trys a rkangela i — 
Šv. Mykolas, Gabrielius, Ra
polas. 

Viename bažnyčios šoni
nių al tor ių y r a p a v e i k s l a s 
„Angelas Sargas" , t a p y t a s 
joniškiečio, žymaus dai l inin
ko — Adomo Varno (1879—1979). 

Ant didžiojo a l tor iaus s to
go yra arkangelo Gabr ie l iaus 

s k u l p t ū r a , ano t Jon i šk io baž
nyčios s ta tytojo L. Š iauč iūno : 
„ n u l i p d y t a s K a j e t o n o Šk lė -
r i aus" . 

S e n i a u Čikagoje, J ė z u i t ų 
bažnyčioje, joniškieč ia i subėg
davo į būrį 100—150, ir išk
i l m i n g a i š v ę s d a v o Ange lų 
S a r g ų dieną — šventovėje , an
ge l i ška i graž iu ba l su g i edan t 
žymia i sol is tei D a n a i S t a n -
ka i ty t e i . O š i and ien , gal t ik 
nedide l iu būre l iu , sus ibėgs ime 
dvas i ška i da ly t i s m i n t i m i s ir 
me l s imės už į a m ž i n y b ę iške
l iavus ius , už tėv iškę . 

V i e n u o l i k a j on i šk i eč ių : 
t ė v a i — sene l i a i , v a i k a i i r 
a n ū k a i — viena še ima , nuo 10 
m e t ų a m ž i a u s iki 90 , išgyvenę 
k a r a l i a u s Mindaugo dvasioje 
a t s i kū rus i ą Lietuvą, iš a n k s t o 
a t š v e n t ę J o n i š k y j e t r i jų 
ange lų ir Angelų S a r g ų šven
t e s , a tvežė t ė v y n a i n i a m s para 
pijiečių l inkėj imus, pa lydė tus 
t ėv i škės medžių l inguojančių 
š a k ų g a r s a i s ir žemės 
a š a r o m i s . Vy t . Kas . 

SUGRĮŽK 

Norėčiau būti paukšte, 
Pakilt aukštai virš Lietuvon, 
O žemėje nutūpus, 
Priglust, kaip prie savos 

mamos. 

Kokia graži, tu žeme. 
Su kryžkelėm, smūtkeliais 

prie keliu, 
Didžiuliu kryžių kalnu prie 

Šiaulių, 
Ir Šiluvos koplyčia — tapus 

stebuklu. 

Dažnai nukrypsta žvilgsnis 
Į Atlanto didį vandenyną, 
Už kurio — mažytė Lietuva 

tėvynė 
Šventos Marijos žemė 

gintarinė. 

Čia snaudžia puikūs 
pušynėliai, 

Akutės žvilga ežerų, 
Kaip gera čia, pabūti 

tėviškėlėj, 
Sugrįžk, čia taip ramu. 

AMERIKA 
Amerika — tu Okeanų karalienė 
Kaitri saulutė šypsosi kasdieną. 
Tave dažnai aplanko audros, 
Gaivina žemę lietūs, veja sausras. 

Plati šalis, daug priglaudė ateivių. 
Laisvės statula puikuojasi lyg deivė 
Minia žmonių, tarsi margiausias raštas. 
Įvairiarūšiai krykštauja vaikai — čia laisvės kraštas. 

Tu nepabūgai teroro aršiausio 
Palietusio ramybę miestų iškiliausių. 
Sutriuškinai, kas kėlė grėsmę žemei 
Tegu nuožmi kova žmonijai taiką lemia. 

Ona Žalūdienė 
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A f A 
EDVARDAS INOVSKIS 

Mirė rugsėjo 28 d„ su laukęs 54 metų amžiaus. • 
Vel ion is g imė Vokietijoje, gyveno St. Pe te r sburg . 
Floridoje, anksčiau Čikagoje. 
A.a. E d v a r d a s t a rnavo JAV kariuomenėje Vietnamo 
k a r e ir pr ik lausė „VFW" organizacijoms Čikagos ir St. 
P e t e r s b u r g miestuose. 
Nu l iūdę liko: žmona Loreta , aš tuoni broliai ir seserys: 
Lone Rogalski , Malv ina , R a m u t ė , Vytis, R a m u n ė , 
Graž ina , Juozas ir J o n a s . 
Velionis buvo sūnus a.a. Valter io ir Valerijos Inovskių ir 
a.a. Kęstučio brolis. 
Velionis bus palaidotas St. Pe te rsburge . Šv. Mišios už jo 
sielą bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje penktadienį , spalio 3 d„ 10 v.r. 
Dėl informacijos skambink i te 920-451-6963. 

A. A. 
EMILIJAI GRUŠAITEI 

ČIAKIENEI 
mirus , giliausią užuojautą re i šk iame jos dukrai , East 
Chicago , IN, Lie tuv ių Bendruomenės apyl inkės 
p i rmin inke i BIRUTEI VILUTIENEI , jos visai šeimai ir 
a r t imies iems . 

JAV LB Vidurio Vakarų apylinkės valdyba 

Mirus nepa i l s tamai ir su pasiaukoj imu dirbusiai lietuvy
bei ir jos žmonių labui, 

A f A 
BIRUTEI JASAITIENEI, 

jos še imą ir a r t imuosius nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterys 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Reikalingas žmogus darbui 
įstaigoje — „telemarketing". 
Anglų ir lietuvių kalba būtina. 

Tel. 773-585-9500, kviesti 
Valentiną. 

Ieškome vyriškio, kuris galėtų 
pakelti gulintį sergantį žmogų 

kelis kartus per parą. 
Tel.773-767-2400. 
Aušra Padalino. 

Caregjvers needed for live in 
jobs in VVisconsin. Mušt have 
experience, English, SS#, D.L. 

Car helpful. 
Call Greg at 262-657-8044. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cricago, i i 60629 
Prekyba, instalavrnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Įnsured 

773-778-4007 
773-531-1833 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBIIX MML, SVFJKATC8 

K GYVYBĖS DRALDMA& 
Asentas Frank Zapolis ir Ot't. Mer. 

Auksė S. Kane kalba iietiniskau 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. YIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DEUKYS 

TEL. 773-585-6624. 
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruostos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE (SIGIJO TEISĘ iŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Surėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos. 23 kanalą. 
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D R A U G A S , 2 0 0 3 spa l io 2 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Arvydo ir Nelės Pa l t inų pra
moginių dainų koncer tas vyks 
spal io S d., s ekmad ien į . 3 
v.p.p. J a u n i m o centro didžio
joje salėje. 

Sv. Kaz imie ro Kongre 
gacijos seserys maloniai kvie
čia visus dalyvaut i šv. Mišio
se ir pasimelst i , kad kongre
gacijos steigėja Motina Ma
rija Kaupai tė bū tų paskelbta 
palaimintąja. Mišios vyks šį 
šeštadienį, spalio 4 d., 9:30 
vai. ryto, seselių mot in i škame 
name, 2601 West Marque t t e 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun. Env in Dodge, OSA. 

BALFo 28-as is s k y r i u s 
Lemonte kasmet in io vajaus 
proga kiekvieną spalio mėne
sio sekmadienį Pa l . J u r g i o 
Matulaičio bažnyčios pr iean
gyje r inks a u k a s po 9 vai . ir 
prieš bei po 11 vai . šv. Mišių. 
Pa remkime Bendrojo Ameri
kos lietuvių šalpos fondo veik-
lą. 

Palangos laivo j ū r ų skau
tų regis t ravimas vyks spalio 3 
d. St. Mary of the L a k e 
mokykloje, Xew Buffalo. MI. 
3 v.v. Vaikai pr i imami nuo 6 
metų. Jeigu tu r i t e klausimų, 
skambinki te sesei Mildai 269-
469-9880 i d ieną) . 269-469-
0231 (vakare)arba milda@tri-
ton.net 

Dauman to — Diel ininkai-
čio jaunųjų a te i t in inkų kuo
pos ki tas sus i r ink imas vyks 
spalio 5 d. P rašome dalyvaut i 
šv. Mišiose Palaimintojo J u r 
gio Matulaičio "misijoje pilna 
uniforma. Tuojau po šv. Mišių 
vyks sus i r ink imas Ateit inin
kų n a m u o s e v a i k a m s nuo 
darželio amžiaus iki a š tun to
jo skyriaus. Regis t ravimas 
vyks iki lapkričio 15 d. Je igu 
tur i te klausimų, skambink i t e 
gio-bėjoms Laimai Aleksienei 
708-442-5869 a rba Kasai 
Kasniūnienei 708-403-4988. 

Dr. Nellie i r G e r a r d a s 
J u š k ė n a i , gyv. Cleve land . 
OH. Draugo fondo garbės na-
riai . jubiliejinio rudens va
j a u s proga a ts iuntė 200 dol 
įnašų sumą p a k e l d a m i iki 
4.800 dol. Kiekvieno vajaus 
mecenatams DF reiškia dide
lę padėką. 

Čikagos Lietuvių suval
kiečių draugi jos gegužine 
įvyks spalio 5 d., sekmadion 

12 vai . p .p . . Šau l ių nar iuose : 
2417 W. 43 S t r . ( i ros A. Bar-
n išk io o r k e s t r a s . Bus ska
n a u s ma i s to , ve iks baras . 

Spal io 5 d., sekmadienį , 
pr ie Švč . M e r g e l e s Marijos 
Gimimo parap i jos bažnyr -
M a r q u e t t e P a r k e , prieš ir po 
šv. Mišių b u s da l inami BAL
Fo a u k ų vokel ia i ir su renkami 
po sava i t ė s , spal io 12 d., sek
madienį . 

., R u d e n s l inksmybės* 
spalio 4 d. Švč. Mergelės Ma
rijos N e k a l t o j o Pras idė j imo 
pa rap i jo s didžiojoje salėje 
(4420 S. Fairf ie ld ir 44-tos 
ga tvės k a m p a s i. 6 vai. v. va
kar ienė , po to - programa, 
muzika , šokia i , laimikių t rau
k imas ir kt . Vie tas gal ima 
užs isakyt i s k a m b i n a n t Eveli
na i Ože l i ene i 773-254-7553 
a r b a Salomėja i Dauiienei 773-
847-4855. Š v e n t ę rengia JAV 
LB Br igh ton P a r k o apylinkes 
valdyba. D a l y v a u s Arvydas ir 
Nelė Pa l t i na i . 

A m e r i k o s Lie tuv ių ta ry
bos, j ung i anč io s 15 centrinių 
organizacijų, 63-as is suvažia
v imas vyks lapkričio S d 
tadienį . Ba izeko lietuvių kul
tūros muziejuje 6500 S. Pu-
laski Rd.. Chicago. IL. Pra
džia 9 v. r. Suvaž iav imo metu 
bus apžvelgt i a t l ikt i 
vyks a k t u a l i o s diskusijos ir 
bus pa tv i r t ; : I ties dar
bų ga i rės . D a u g i a u informaci
jos - ALTo raš t inė je te!. 773-
735-6677 

„Levi S t r a u s s " , 130 metų 
veikiant i dž ins in ių drabužių 
gamybos kompan i j a , uždaro 
šešias JAV veikiančias įmo
nes ir a t le idž ia iš darbo 3.600 
d a r b u o t o j u . . .Levi S t r a u s s " 
kompani ja , mažėjant pinigi
n ė m s p a j a m o m s , tiria gamy
bos ga l imybes Pietų Ameri
koje ir Azijoje. 

Čikagoje didėja privačios 
p a s t a n g o s a t i d a r y t i da r vieną 
or inio s u s i s i e k i m o w 
In i c i a to r i a i . a t s i s a k y d a m i 
valdžios p a r a m o s , tikisi ne
t r u k u s p radė t i ir iki 2008 me
tų užbaigti Pontone, IL. oro 
uosto į r eng imus . 

M a t t O s k i e l u n a s , l ietuvių 
k i l m ė s • YVay 
mokyklos mokinys , praėjusia 
sava i tę i šski r t ina i pasižymė
jo amėrikie t išk ' i io futbolo var
žybose, rung tyn iau jan t prieš 
Lockport mokyklos komanda. 
Šios r u n g t y n e s ir Matt Os
k i e l u n a s i šk i l u s 
buvo apraše kagos ir 

"įiesčių laikraščii 

M e t i n i s L F K „ L i t u a n i -
cos" r u d e n s b a l i u s 53-sis) 
š iemet įvyks spal io 2ri d. PLC, 
L e m o n t e . didžiojoje salėje. 
Regis t ruo t i s s k a m b i n a n t L. 
G lav in sk i ene i te l . 630-323-
6302. 

Dailininką? Viliuj K Slavinskas (kairčjo) jo daile- paj 
metu Čiurlionio galerijoje, -Jaunimo centre, rugsėjo 12 d k irtu su svo
riais Algimantu Keziu ir Komu Kart i. Edvardo Hulaičio 

L ie tuv ių visuomenė y r a 
p a m ė g u s i Martiniąue pokylių 
salę ypat ingiems ir iškilmin
giems savo renginiams. Sa lė 
talpi , puošni , aplinka maloni 
ir saug i . Tačiau labai ne t ru
kus ši salė iš mūsų akiračio 
išnyks — pasta ta i parduoti ir 
bus nugr i au t i . „Draugo" po
kylis spal io 19 d. yra paskuti
nis, Mar t in iąue salėje ruošia
mas , renginys. Tai ta ry tum 
a ts i sve ik in imas su šia vieta. 
Visus kviečiame atvykti ir 
pagyven t i „nostalgijos nuo
ta ika" salei , o savo dalyva
vimu pa remt i vienintelį l ietu
višką dienrašt į , leidžiamą už 
Lietuvos ribų. 

„DRAUGO" 
POKYLIO RĖMĖJAI 

Pre l . Jonas A Kučingis, 
Los Angeles , C A nebe pi rmą 
ka r t ą parodo savo dosnią širdį 
v i e n i n t e l i a m lietuviškam 
d i e n r a š č i u i , leidžiamam už 
Lietuvos ribų. Ir šį kartą, grą
ž i n d a m a s laimėjimo bilietėlių 
š a k n e l e s , mus nustebino i r 
pradžiugino 500 dolerių a u k a . 
Š i rd inga i dėkojame G e r b . 
P re la tu i už dosnumą! 

M a r i j a Vilutie iš S t . 
Pe t e r sbu rg , FL, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakne les ir da r pridėjo 40 dol. 
auką. Linkime, kad visi jos 
bilietai bū tų laimingieji, o u ž 
p a r a m ą ..Draugui" dėkojame. 

Adelė Vaitekūnas, gyve
n a n t i Providence, R.L, a t 
s i u n t ė laimėjimo bilietėlių 
š akne le s ir dar 50 dol. auką. 
L ink ime, kad jai nusišypsotų 
iaimė, kai bus sukamas „lai
mės ratas". Dėkojame už auką. 

Ar j a u grąžinote „Drau
go" laimėjimo bilietėlių šak 
ne les? Nedelski te , nes j o s 
nebus įdėtos į „laimės ratą", 
k u r i s s u k s i s „Draugo" po
kylio me tu . ir neturės progos 
laimėti dovaną. Mūsų skaity
tojos: Adelaida Balbata iš St . 
Pe te rsburg , FL. Laima J a r a -
š i ū n i e n ė iš Santa Monica, 
CA. kun . John Tamulis iš Ca
dillac. MI. j au bilietėlių šak 
neles grąžino ir dar kiekvie
nas pridėjo po 40 dol. auką . 
Tikrai nuoširdžiai dėkojame! 

Spalio 13 d. Tėvų p r a n 
c iškonų vienuolyne Kenne-
bunkpor t e . Maine, bus auko
jamos šv. Mišios už mirusius 
a te i t in inkų korp. ..Kęstutis" 
na r ius . Prieš 77-erius metus , 
1926 m. spalio 13 d., įkurtos 
a te i t in inkų „Kęstučio" korpo
racijos nar ia i tą dieną prašo
mi savo maldomis prisiminti 
mi rus ius brolius kęstutiečius. 

Da i l . Danguolės J u r g u -
t ienė8, dailininkės iš Michi-
gan valstijos, paroda bus a t i 
da ry ta spalio 11 d„ šeštadie-
nį, Ba izeko Lietuvių k u l 
tūros muziejuje. Paroda de
d ikuo j ama karal iaus Min
daugo karūnavimo 750-me-
čiui. Bus rodomas specialiai 
šiai progai sukurtas ciklas: 
„Valdovas", ..Amžių vingiuo
se". „Kelias i karūną". 

L i t h u a n i a n Mercy Lift 
rengia kokteilių vakarą - me
tini aukų rinkimo vajų, ku r i s 
vyks PLC. „Bočių" menėje. 
spalio 3"<L, penktadienį. 7-10 
v.v. Loterijoje yra penkios ga
limybes laimėti. Didysis pr i 
zas kelione į Lietuvą dviems 
pirmyn ir atgal), kurią do-

noja Romas Kezys. Vytis 
Tours ir SAS oro linijos. Ta ip 
pat yra po vieną 1,000 dol. ir 
500 dol. bei du po 250 dol. 
piniginiai prizai. Vaišinsimės 
..Bravo" užkandžiais. Skam
b ink i t e Laimai vakare t e l . 
708-354-4835. dieną 312-814-
8734 arba ei. paštu l i thuani-
anmercylift@y ahoo.com 

Rugsėjo 30 d. „Drauge" 
skelbtų Vydūno fondo aukoto
ju pavardės turi būti: Ju s t i 
n a s i r Vytenis Kirvelaičiai. 

KUN. MEMENĄS IR M. 
PRAPUOLENIS KALBĖJO CICERO 

Sekmad ien in i a i lietuvių 
sus ibūr imai po pamaldų šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero y r a popu l i a rūs ne 
vien tik t a r p Cicero lietuvių 
telkinio gyventojų. J juos daž
nai atvažiuoja taut iečiai ir iš 
k i tur , ypač t ie, kur ie nori iš
klausyt i l ie tuviškas mišias ir 
po jų išgirsti neeilinių žmo
nių pasisakymų. 

Rugsėjo 21 d. tokio su
sir inkimo me tu kalbėjo kun. 
Vytau tas Memenąs ir Marius 
P r a p u o l e n i s , sugr įžęs iš 5 
mėnesius už t rukus ios vieš
nagės Lietuvoje. 

Kun. V. Memenąs , nors ir 
gyvenęs Cicero ir čia — Šv. 
A n t a n o p a r a p . bažnyčioje 
aukojęs savo p i rmąs ias 
Mišias, Cicero ir bendra i Či
kagos l ie tuviams y r a mažai 
p a ž į s t a m a s , nes 46 metus 
darbavosi ne lietuvių tarpe. 

Tik dabar , kuomet kun. 
dr . Kęstut is T r imakas išvyko 
dėstyt i į Lietuvą, j i s sutiko 3 
sekmadien ius aukot i šv. Mi
š ias Cicero l ie tuviams. Rug
sėjo 21 d. vyko paskut inės 
jo aukotos Mišios, po kurių jis 
galėjo p a b e n d r a u t i su savo 
tautiečiais . J i s nea tme tė gali
mybės, sus idar ius progai, vėl 
čia pasirodyti . 

P r i s ta ty tas dr. Petro Ki
s ie l iaus k u n . V. Memenąs 

k lausyto jams pateikė įdomių 
minčių. J i s pažymėjo, nors ir 
p r i k l a u s y d a m a s ne lietuvių 
parapi joms ir pastoracinį dar
bą d i r b d a m a s vien tik ame
rikiečių ta rpe , j is niekada 
nebuvo pamiršęs lietuviškų 
reikalų. 

„ M a n o sut ik t i amerikie
čiai n ieko apie Lietuvą neži
nojo, todėl aš j iems pasako
davau i r gars indavau Lietu
vos vardą", — teigė kun. V. 
M e m e n ą s , ilgą laiką buvęs Jo-
liet policijos kapelionu. „Ei
kit d a u g i a u pas amerikiečius, 
j i ems ka lbėk i te apie Lietuvą", 
— j is r ag ino susir inkusius. 

Kun . V. Memenąs ne vien 
t ik a i šk indavo amerikiečiams 
apie Lietuvą, bet ir stengda
vosi iš j ų gaut i pinigų Lietu
vai . J i s sugebėdavo padary
ti r ink l iavas nelaimingų žmo
nių p a r a m a i tėvynėje. Yra 
sur inkęs ir Lietuvon pasiun
tęs 172,000 dolerių. Tie pini
gai nuke l iavo Lietuvos naš 
la ič iams, netur t ingų žmonių 
valgykloms ir kitur. Pa ramą 
s iun tė n e per privačius as
menis , be t per Lietuvos vys
k u p u s ir tokias organizacijas, 
k u r i o m i s ga l ima pas i t ikė t i . 
Susi r inkusiųjų tarpe buvo ir 
kunigo sesuo Milda, ilgą laiką 
davus i Cicero l ietuvių vai 
k a m s p ian ino pamokas. 

SOLISTO RYČIO 
CICINO KONCERTAS ČIKAGOJE 

Dainuoja Rytis Cicinas. 
Edvardo Šulai&o nuotr. 

Lietuvos es t rados princu 
t i t u luo j amas so l i s tas Rytis 
Cicinas savo pirmos viešna
gės Amerikoje metu davė kon
certą .naujųjų ateivių mėgs
tamoje" Willowbrook pokylių 
salėje. Willow Spr ings prie
miestyje, rugsėjo 6 d. vakare. 

Šiuo rengin iu ,,Show 
Center" agen tūra pradėjo ru
dens koncertinį sezoną ir da
ba r ten bent kar tą per mėne
si bus pris tatomi pavieniai 
atlikėjai a r jų grupės — pla
čiai žinomos Lie tuvos pra
moginės muzikos pasaulyje. 
Apie tai mums papasakojo tos 
agen tū ros vadovas Dar ius 
Žukauskas , kur is j a u ne pir
mi metai s tengiasi čikagie-
čiams parūpint i „pop" muzi
kos art istų. 

R. Cicinas savo karjerą 
pradėjo Kauno valstybiniame 
muzikiniame t e a t r e , po de
šimtmečio įžengęs į estrados 
sceną, čia tuoj pat išsimušė į 
jos viršūnes. Per dešimtmetį 
j i s jau spėjo išleisti 7 kasetes, 
ir 5 kompakt ines plokšteles 
(CD). kurių t i ražai yra di
džiuliai. 

J is žinomas ne vien tik 
Lietuvoje — 2002 m. Ispani
joje vykusiame ispaniškų dai
nų konkurse lietuvis užėmė 
garbingą 5—ją vietą. O šie
met t a rp t au t in i ame pramo
g inės muzikos festivalyje 
„Palanga — 2003" Rytis ta
po šlagerių kara l iumi . Reikia 

p a ž y m ė t i , kad R. Cicinas 
š iandien y ra geriausiai apmo
k a m a s pramoginės muzikos 
at l ikėjas . 

Rugsė jo 6 d. gražioje 
Willowbrook salėje apie 600 
žmonių (daugiausia jauni iš 
trečiosios bangos) gėrėjosi šio 
scenos pr inco koncertu. J a m e 
skambė jo daug iaus ia senų 
solisto da inų , kurioms mu
ziką s u k ū r ė jis pats . Atrodo, 
kad didžioji publikos dalis ge
rai žinojo tų dainų žodžius, 
nes, k u o m e t Rytis pakviesda
vo įsijungti į dainavimą, bu
vo ga l ima girdėti stiproką 
chorą. 

Klausytojų tarpe f o j ie ne 
vien t i k k lausės i , bet ir 
didelė dal is — šoko) buvo ne 
vien t ik j aun i žmonės. Buvo 
matyt i ir garbingo amžiaus 
sulaukusiųjų , o taip pat ir 
vaikų, kur iuos mamos laikė 
an t r ankų . 

Šį k a r t ą šokantieji j a u 
neužstojo atlikėjo, nes į salės 
vidurį nuo scenos buvo nu
t i e s t a s p a a u k š t i n t a s t a k a s , 
kur iuo vaikščiodamas solistas 
dainavo. Taip pat solistą buvo 
gal ima maty t i ir salės šonuo
se į ta isytuose ekranuose. 

„Neužrak inki t salės durų. 
aš sugrįšiu", dainavo solistas 
paskut inė je dainoje. Kuomet 
po pas i rodymo pak lausėme 
solisto, a r j is t ikrai ruošiasi 
grįžti, j i s a t sakė , jog ta daina 
j is v i sada užbaigia savo kon
cer tus . Tačiau jis pridėjo, jog 
Čikagon j i s mielai sugrįžtų 
vėl pada inuot i , žinoma, jeigu 
tik bus pakviestas . Sut iktų 
pada inuot i ir kitiem Ameri
koje g y v e n a n t i e m s lietu
viams. 

J i s pažymėjo, jog praėjusi 
vasa ra j a m buvusi labai sun
ki , nes turėjęs apie 70 kon
certų. T a d Čikagoje j i s ne 
vien t ik koncertavo, bet sa
vaitę turėjo laiko ir a ts ipūs
ti . 

, ,Show Centro" vadovas 
Dar ius Žukauskas kviečia į 
Willowbrook salę. Čia kon
cer tuos da in in inka i Gytis 
Paškevičius . Edmundas Ku
činskas, Dambrauskas , grupė 
„SEL". sportinių šokių kolek
tyvas „Žuvėdra" (dukart pa
saul io čempionas) , g rupė 
„Mango" , Andr ius Mamon
tovas ir kt . 

Edvardas Šulait is 

Kun. Vytautas Memenąs yra ne tik geras pamokslininkas, bet ir įdomus 
paskaitininkas. E. Šulaičio nuotr. 

vargoninkavo Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje bei vado
vavo lietuvių bažnytiniam 
chorui. 

J i s 5 mėnesius Lietuvoje 
t a lk ino keliose parapijose. 
M. Prapuolenis labai vaiz
džiai ir jautr ia i nušvietė Lie
tuvos gamtą. Papasakojo 
apie gražias apeigas šv. Ve
lykų rytą. nupiešė kitus mie
lus akiai ir širdžiai vaizdus. 
Jo akį pa t raukė gandrai, o 
širdį — lakštingalų čiulbe
sys. Ir visa tai j is perdavė ne 
blogiau kaip geras aktorius 
scenoje. 

Bet savo kalbos pabaigo
j e j is nepamiršo paminėti ir 
ma ty tas blogybes: korupciją, 
valdžios žmonių nenorą dirbti 
visų labui ir pan. 

Edvardas Šulaitis 

Marius Prapuolenis kalba Cicero 
lietuviams šv. Antano parapijos 
salėje. E. Sulaičio nuotr. 

Antruoju kalbėtoju buvo 
p r i s t a t y t a s Cicero l ietuvių 
te lk inyje užaugęs Mar ius 
Prapuolenis , kuris anksčiau 

AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖS SANDAROS 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 
Rugsėjo 9 d., įvyko 

Amerikos Lietuvių t au t inės 
sandaros darbuotojų posėdis, 
ku r į su šaukė organizacijos 
p i rmin inkas Ju l i u s Kuzas . 
Buvo iškelti svars tymui pa
siūlymai, kurių eigoje buvo 
padaryt i šie nutar imai : 

Naujojoje sandaros valdy
boje dabar yra: Ju l ius Kuzas 
— pirmininkas: E m m a Pet
r a i t i s — sekre torė : Hildė 
Kuzienė — iždininkė. Valdy
bos nariai — Dalia Bobelis, 

| IEŠKO GIMINIŲ ~| 

Ieškau pusbrolio Žostau
to, Kazio sūnaus, gimusio Pa
nevėžio raj., Utiškių kaime, 
kur is išvyko gyventi į Aust
raliją, o vėliau pers ikėlė į 
Ameriką. į Čikagą. 

Brolis Juozas Žos tau tas 
gimė 1918 m. gruodžio 14 d. 
Utiškių kaime. Vedęs gyveno 
Panevėžyje, Basanavičiaus gt. 
Nr . 1, bt. 55. Mirė 1991 m. ge
gužės 25 d. 

Mama. Morta Žostau
t ienė, Kazio dukra (mergau
t i n ė pavardė Nechnedavi-
č iūtė) , gimė 1892 m e t a i s 
Alančių kaime. Vadoklių pa
rapijoje, Panevėžio rajone. 
Mirė 1982 m. Mamos sesuo 
(teta) Uršulė gyveno Pagirių 
ka ime, Panevėžio rajone, da
bar j au mirusi. Mamos brolis 
(dėdė) Juozas Nechnedavi -
čius su kitu broliu pas i t raukė 
į Vakarus ir nuo to laiko jų li
k imas nežinomas. 

Mamos bmlis (dėdė) Nech-
nedavič ius S imonas . Kazio 
sūnus , gimė 1891 m. vasario 
23 d. Alančių kaime. Pane
vėžio rajone. Mirė 1973 m. 

Esu pusseserė Nechneda-
vičiūtė (po santuokos Šukie
nė) Marijona. Simano dukra . 
Gimiau 1939 m. gruodžio 18 
d. Stebeikių kaime. Vadoklių 
parapijoje, Panevėžio raj . Ma
no adresas: Melioratorių gt. 
Nr. 5, butas 19, Dembava, LT-
5337 Panevėžio raj., Lietuva. 
Gali te rašyti ir elektroniniu 
paš tu: 

ramunas.rimsa@gsm.lt 
a rba skambinti tel. +370-

45-594-770. Marijona Šuk ie-
nė. 

R a m ū n a s Bunt inas , Vytautas 
Bildušas. Viktoras Motušis, 
Casimir Oksas, Wm. Robert 
Sebast ian, Vyto Uznys. 

Posėdyje buvo paskirti ir 
T a u t i n ė s lietuvių sandaros 
atstovai į Amerikos Lietuvių 
tarybą ir vaidybą: Vytautas 
Bi ldušas . R a m ū n a s Bunti
nas . Jonas Daugėla, dr. Jonas 
Genys, Antanas Kučys, Vik
toras Motušis. Casimir Ok
sas . 1 ALTo valdybą: Casimir 
Oksas ir Vytautas Bildušas. Į 
iždo globėjus: Viktoras 
Motušis. Paskyrimai galioja 
ir 2003—2004 kadencijai. 

Amerikos Lietuvių tauti
nė sandara yra fraternalinė 
Amerikos Lietuvių piliečių 
organizacija — fraternalinės 
dvasios ir Amerikos demok
ratijos savo narių tarpe ugdy
mui. Sandara buvo viena pir
mųjų Amerikos lietuvių or
ganizacijų, kurios įkūrė 
ALTą. Ateinančiais metais 
Sandara minės savo 90-ties 
metu sukaktį. 

V. B. 

, ,Draugo" skelbimu 

skyrius 

Tel. 1 773-585 9500 

SKELBIMAI 
• N a m a m s p i r k t i pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
i M u t u a l F e d e r a l Savings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Te l . (773> 847-7747 

• FANTASTIKA! TO DAR 
N I E K A D N E B U V O ! Tik 
15.9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patiri imi tarptautiniuose 
ryšiuose. Te l . 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOVV pas
laugas , tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką ziniasklai-
dą. DIAL NOVV — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

http://ton.net
http://ahoo.com
mailto:ramunas.rimsa@gsm.lt

