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Šiame 
numeryje: 
Nusiminimą galima 
pagydyti. Nusiminėlio 
savęs pažinimas. 

2 psl. 

JT keičiasi labai 
nerangiai. Premjero 
pykčio proveržis. 

3psl. 

JAV LB Religinių 
reikalų tarybos veikla. 
Paauglių vasaros 
stovykla. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4 psl. 

„Sėdintis policininkas" 
ir kitos įdomybės. 

5 psl. 

BALFas šaukiasi 
pagalbos. Amerikos 
Lietuviu tautinės 
sąjungos seimas. 
„Derliaus pietūs" 
Lemonte. Spalio mėnesį 
net trys „Draugo" 
renginiai: visi 
kviečiami! 

6 psl. 

Sportas 
* P e r g a l i n g a i Serbijoje 

i r J u o d k a l n i j o j e vykstančių 
E u r o p o s v y r ų k r e p š i n i o pir
m e n y b i ų B grupės varžvbas 
baigė į ketvirtfinalį iškopusi 
Lietuvos rinktinė. Senojo žemy
no čempionų titulą ginantys 
Lietuvos krepšininkai 92:79 
nugalėjo nė vienos pergalės ne
iškovojusią Bulgarijos koman
dą. 17 taškų nugalėtojams pel
nė Simas Jasai t is . 15 - Rober
tas Javtokas. 14 — Darjušas 
Lavrinovičius. 

* K a u n i e č i a i Arūnas Bi-
žokas i r E d i t a Daniū tė tapo 
T a r p t a u t i n e * sport inių 
šokių f ede rac i jo s (IDSF) var
žybų Čekijos sostinėje „Prague 
Open" nugalėtojais klasikinių 
šokių programoje. Tuo tarpu 
IDSF varžybose Varšuvoje kla
sikinių šokių programoje treti v 
liko kauniečiai Donatas Vėželis 
ir Lina Chatkevičiūtė. 

P r a l a i m ė j i m u pirmaja
me t u r e 21-ą k a r t ą surengtą 
K u m p o s š a c h m a t ų klubų 
taurės turnyrą Italijoje pradėjo 
Lietuvos čempionas Vilniaus 
šachmatų ir bridžo klubas 
„NSEL 30".. Vilniečiai 2.5:3.5 
turėjo pripažinti Beer Sheva 
šachmatų klubo (Izraelis) pra
našumą. 

* L i e t u v o s mote rų futbo
lo č e m p i o n a t e sužais tos XII 
ir XIII t u r u rung tynes . Vie
nuoliktąją pergalę iš eilės iško
vojo Šiaulių „Gintros-Universi-
teto" komanda, net 8:0 (2:0) su
triuškinusi Nemenčinės „Rū-
tos-Consenos" vienuolikę. 

t 

Naujausios 
žinios 

* E S k o m i s a r ė žada pa
ramą L i e t u v a i dėl cukraus re
formos. 

* Rusijos n a ik in tuvo su
d u ž i m a s NATO šalyje — rim
t a s įvykis, teigia JAV diploma
tai. 

J A \ i m b a s a d a dėkoja 
Lietuvai aš p a r a m ą nuken-
t ė jus i ems nuo „Katrinos". 

V a l i u t u s a n t v k i s 
1 USD — 2.851 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Rusijos pilotas — ,p ro fes i ona lus " oro 
erdvės 

Šakių rajone sudužo Rusijos naikintuvas. Aliaus Koroliovo (ELTA; nuotr 

Vi ln ius , rugsėjo 19 d. tis, kurių metu jis vaizduodavo 
'BNS) — Lietuvoje nukritusio svetimos valstybes oro erdvės 
Rusijos naikintuvo „Su-27" pi- pažeidėją. 
lotui majorui Valerij Trojanov Tai liudija Baltarusijos na-
praeityje tekdavo atlikti užduo- cionalinės televizijos ONT per

nai spalį parodytas reportažas, 
kuriame pasakojama apie du
kart per metus rengiamas Ne
priklausomų Valstybių San
draugos jungtinės priešlėktuvi
nės gynybos sistemos pajėgų 
pratybas. 

Minėtųjų pratybų metu du 
Baltarusijos naikintuvai ,,Su-
27" pasivijo ir nutupdė tariamą 
šalies oro erdvės pažeidėją, ku
rio vaidmenį atliko Rusijos nai
kintuvo ,,Su-27" pilotas V. Tro
janov. 

Televizijos tinklalapyje taip 
pat pateikiama naikintuvo „Su-
27", paženklinto 24 numeriu, 
nuotrauka. 

Po praėjusį ketvirtadienį 
įvykusio incidento, kai į Lietu-

Rinkimus Afganistane stebėjo ir Lietuvos atstovai 
Viln ius , rugsėjo 19 d. 

(ELTA) — Rinkimai į Afganis
tano parlamentą vyko aktyviai, 
ypač teise balsuoti džiaugėsi 
moterys, tvirtina parlamentarė 
Rasa Juknevičiene. Ji ketvirta
dienį kartu su NATO Parla
mentinės Asamblėjos delegacija 
išvyko į Afganistano sostinę 
Kabulą stebėti parlamento ir 
vietos rinkimų. 

,,Rinkimai vyko stebėtinai 
ramiai, buvo labai daug balsuo
jančių, o tai labai svarbu, nes 
talibai siūlė boikotuoti rinki
mus. Daugiausia stebėjau mo
te rų balsavimą. Nemažai jų 
ateidavo balsuoti prisidengu
sios veidus urkomis. tačiau bal
savimo vietose jas nusiimdavo 
ir neslėpdavo ypatingo džiaugs
mo, kad gali balsuoti". Tėvynes 
sąjungos pranešime cituojama 
konservatorė. 

Pasak jos, šalyje apie 60 
proc. vyrų ir 80 proc. moterų 
yra Nuke l t a į 5 psl. Konservatorė Rasa Juknevičiene nebijojo stebėti rinkimų Afganistane. Tėvynes sąjungos-Eltos nuotr 

Klaipėdiškiai 
viliojami 

neteisėtomis 
studijomis 

Vilnius , rugsėjo 19 d. 
^BNS s — Apie priėmimą į Balti
jos valstybinę akademiją uosta
miesčio dienraščiuose skelbian
tis konsultacinis centras „Viza-
vita" neturi Švietimo ir mokslo 
ministerijos (ŠMM) leidimo 
vykdyti studijas ir užsiimti kita 
su studijomis susijusia veikla 
Lietuvoje. 

Anot ŠMM pranešimo 
spaudai, dėl šios priežasties 
..Vizavita" organizuojama su 
aukštojo mokslo studijomis su
sijusi veikla — priėmimo studi
juoti skelbimas, sutarčių dėl 
studijų sudarymas, studijų ar 
konsultacijų vykdymas, taip 
pat valstybės pripažįstamų iš
silavinimo, profesinės kvalifi
kacijos a r kvalifikacinių laips
nių pažymėjimų (atestatų), dip
lomų išdavimas — yra neteisė
ta. 

Dienraštyje „Klaipėda" iš
platintame skelbime nurodyta, 
kad studijos vyksta pagal ne
formaliojo suaugusiųjų švieti
mo įstatymą. Pasiteiravus tele
fonu paaiškinama, kad po trejų 
studijų metų Klaipėdoje ir trejų 
studijų metų Kaliningrade, Ru
sijos Federacijoje, įgyjamas 
specialisto diplomas. 

Birželio mėnesį ŠMM buvo 
įspėjusi ir dėl Klaipėdos indivi
dualios firmos „Marine", kvie
tusios studijuoti Rusijos aukš
tosiose mokyklose. Ši įmonė 
taip pat neturi Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerijos iš
duoto leidimo užsiimti su studi
jomis susijusia veikla. 

A. Paulauskas: Vok ie t i j o s užs ien io pol i t ika nesikeis 
Viln ius , rugsėjo 19 d. 

!BNS) — Vokietijos užsienio po
litika, minimalia persvara rin
kimus laimėjus dešiniesiems, 
neturėtų keistis, prognozuoja 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. 

„Ypatingų pokyčių neturėtų 
įvykti, nes užsienio politikoje vi
sada yra perimamumas ir išlai
komi strateginiai tikslai ir part
neriai", sakė A. Paulauskas, 
svarstydamas apie galimus po
kyčius po "Vokietijoje vykusių 
parlamento rinkimų. 

„Viešai buvo sakoma, jog 
krikščionys demokratai keistų 
savo poziciją Rusijos ar kitų ne 
Europos valstybių atžvilgiu, 
nors. mano nuomone, tai buvo 
mažai tikėtina. Aš tikiuosi, jog 

pagrindinė kryptis užsienio po
litikoje išliks ta pati", sakė Sei
mo pirmininkas. 

Pasak Seimo pirmininko, 
rinkimai parodė, jog „Vokietijos 
visuomenė yra pasidalijusi pu
siau". 

„Vokietijos visuomenė yra 
pasidalijusi pusiau, vieni — už 
socialdemokratinius pertvarky
mus, kurie tęstųsi, kiti — už li
beralias reformas. Vokietija yra 
tam tikroje kryžkelėje, dabar at
siveria įvairios perspektyvos ko
alicijoms, koalicija galima netgi 
tarp dviejų oponentų", sakė Sei
mo pirmininkas. 

A. Paulauskas prognozavo, 
jog nors kairieji minimalia bal
sų persvara ir pralaimėjo rinki
mus, socialdemokratams vado-

A. Brazauskas: sandoris dėl .,Mažeikių naftos" pavyks 
Viln ius , rugsėjo 19 d. 

BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas neigia kai kurių 
analitikų nuogąstavimus, jog 
Vyriausybes planai išpirkti 
„Jukos" valdomas „Mažeikių 
naftos" akcijas ir jas išsyk par
duoti naujam savininkui gali 
baigtis nuostoliais. 

Anot premjero, sėkmės ga
rantija yra tai, kad dėl visų 
sandorio žingsnių bus susitarta 
dar prieš jį vykdant. 

Su akcijų pirkėju derasi 
„Jukos", sakė premjeras. Vy
riausybė kar tu su „Jukos" akci
jomis naujajam savininkui pla
nuoja parduoti 20 proc. bendro
vės akcijų, taip sumažindama 
savo valdomą paketą, nurodė A. 
Brazauskas. 

Kai kurie žinovai nuogąsta
vo, jog jei Vyriausybei nepa
vyktų planuotomis sąlygomis 
parduoti iš „Jukos" nupirktų 

vos oro erdvę įskrido ir sudužo 
esą del gedimo pasiklydęs Ru
sijos naikintuvas, Lietuvos ži-
niasklaidoje skelbiamos versi
jos, kad ši avarija galėjo būti 
imituota, Rusijai norint patik
rinti, kaip veikia naujos NATO 
narės Lietuvos oro erdvės stebė
jimo ir gynybos sistema, kaip 
pasiruošę veikti NATO vado
vaujamą Baltijos oro erdvės ap
saugos misiją vykdantys nai
kintuvai. 

Tokios versijos pagrįstumą 
įrodo faktas, kad ,,Su-27" kartu 
su kitų penkių naikintuvų gran
dimi iš Sankt Peterburgo į Ka
liningrado sritį lydėjo radiolo
kacinės žvalgybos lėktuvą „A-
50". N u k e l t a į 5 psl. 

vaujantis ligšiolinis kancleris 
Gerhard Schroeder gali likti 
šiame poste. 

Sekmadienį vykusiuose rin
kimuose Angelą Merkei vado
vaujamas konservatyviųjų 
krikščionių demokratų susivie
nijimas minimalia persvara 
įveikė kanclerio G. Schroeder 
socialdemokratus. 

Pirminiais duomenimis, A. 
Merkei centro dešinės susivieni
jimas prieš savo pagrindinius 
varžovus laimėjo vos trijų man
datų persvara. 

A. Merkei viltys, kad jai pa
vyks sudaryti valdančiąją koali
ciją su liberalia Laisvųjų demo
kratų partija (LDP) ir pradėti 
esmingas ekonomines reformas, 
pasirodė bergždžios. 

Iš kairės: ..H'Koil Baltija" vadovas Ivan Paleičik. ..Lukoil" vicepreziden
to tarptautinei plėtrai pavaduotojas Andrėj Gaidamaka ir „ConocoPhilips" 
prezidentas tarptautinei plėtrai Mike Fretvvell. Valdo Kopūsto < ELTA i nuotr 

akcijų, toks sandoris virstų 
nuostoliais bei padidėjusia vals
tybes skola. O tai savo ruožtu 
sumažintų šalies galimybes įsi
vesti eurą nuo 2007-ųjų, kaip 
planuojama. 

Vyriausybė valdo 40.66 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų. 

..Jukos" — 53.7 proc. akcijų. 
Pastarasis paketas rinkos kai
na yra vertinamas daugiau kaip 
4 mlrd. litų. 

A. Brazauskas yra sakęs, 
jog visus su ..Mažeikių nafta" 
susijusius sandorius tikisi už
baigti dar šiais metais. 

„Nordea" : ū k i o a u g i m o 
t e m p a i p a m a ž u lėtės 

Vilnius , rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Lietuvos ekonomikos 
augimo tempai palaipsniui ma
žės, tačiau jos ūkio traukinys 
staiga nesustos, teigia didžiau
sios Šiaurės šalyse ir Baltijos 
valstybėse finansų grupės 
„Nordea" žinovai. 

Naujausioje pasaulio ekono
mikos apžvalgoje jie pažymi, 
kad 2005, 2006 ir 2007 metais 
Lietuvos ūkis augs ati t inkamai 
6.5 proc, 6.1 proc. ir 5.7 proc., 
pranešė bankas. 

Prognozuojama, kad Lietu
va ir ateityje augs nuosaikiai ir 
stabiliai, o augimą skatins vi
daus vartojimas bei investicijos. 
Lėtas euro zonos šalių ūkio au
gimas gali neigiamai veikti Lie
tuvos eksportą, kuris trejus ar
timiausius metus turėtų augti 
atitinkamai 9.1, 10.1 ir 9 pro
centais. 

Tačiau stabili darbo rinka 
— nedarbas sieks at i t inkamai 
10.5, 9.5 ir 9 proc., stabilus atly
ginimų augimas bei žemos palū
kanų normos kompensuos nei

giamus veiksnius. 
„Nordea" prognozuoja, kad 

Europos centrinis bankas palū
kanų normų didinimo ciklą pra
dės 2006 metų viduryje, tačiau 
t ikimasi , kad Lietuvoje palū
kanų normos išliks mažos ilges
nį laiką. Dėl to paskolų apimtys 
i r toliau sparčiai augs, tačiau 
ateityje šis augimas lėtės. 

„Panašu, kad rinkoje turėtų 
įvykti t am tikrų pataisų, tačiau 
griūties neprognozuojame, ne
bent sulauktume netikėto eko
nomikos augimo lėtėjimo. Kol 
kas nėra jokių požymių, rodan
čių ūkio depresijos galimybę", 
sakė „Nordea" finansų rinkų 
anali t ike Vylūnė Urboniene. 

Analitikai pažymi, kad ES 
narys tė turėjo teigiamos įtakos 
infliacijos mažėjimui Lietuvoje, 
tačiau staiga pabrangusi nafta 
st iprina infliacijos riziką. 

Bankas prognozuoja, kad 
2005-2007 meta i s infliacijos 
lygis Lietuvoje sieks atitinka
mai 2.6 proc, 2.3 proc. ir 2.5 
procento. 

Europa laikosi kairės — 
džiūgauja socialdemokratai 

Vilnius , rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Lietuvos socialdemo
kratai įsitikinę — Europa, kaip 
ir ėjusi, toliau eis kairiosios po
litikos keliu. 

„Kalbos apie pokyčius deši
nėn yra aiškiai per ankstyvos, 
nes iš tikrųjų Europos piliečiai 
atiduoda savo balsus už kairią
sias partijas", komentuodamas 
sekmadienį Vokietijoje vykusius 
rinkimus, kuriuose dešinieji mi
nimalia persvara nugalėjo kai
riuosius, aiškino Seimo social
demokratų frakcijos seniūnas 
Juozas Olekas. 

Pasak J . Oleko, nors kairieji 
keliais balsais atsiliko nuo de
šiniųjų, valdančioji koalicija be 
socialdemokratų Vokietijoje —-
neįmanoma. 

„Be šiandieninės valdančio
sios daugumos atstovų, social
demokratų, Vokietijoje sufor
muoti naują daugumą nepavyks 
ir mes tikimės, jog mūsų kole
gos ir toliau ves Vokietiją social
demokratinės politikos įgyven

dinimo kryptimi, kaip tą daro 
Norvegijos. Didžiosios Britani
jos. Portugalijos, Ispanijos so
cialdemokratai", spaudos kon
ferencijoje pirmadienį kalbėjo J. 
Olekas. 

Seimo socialdemokratų va
dovas sakė tikįs, jog Europa ir 
toliau „nuosekliai laikysis kai
riosios politikos krypties". 

Tuo tarpu dešiniųjų konser
vatorių vadovas Andnus Kubi
lius Vokietijai prognozuoja „su
dė t ingus politinius išbandy
mus". 

„Akivaizdu, kad Vokietijos 
laukia nelengvi politiniai išban
dymai, o tai reiškia, jog Euro
poje permainų, kurios yra se
niai subrendusios, teks laukti 
da r ilgesnį laiką", kitoje spau
dos konferencijoje pirmadienį 
sakė Seimo opozicijos vadovas. 

Dešiniesiems konservato
r iams vadovaujantis A. Kubi
lius neslėpė, jog parlamento rin
kimų Vokietijoje baigtis jį smar
kiai nuvylė. 

Čečėnu internatinės svetainės 
veikla nutraukta teisėtai 

Viln ius , rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Taisyklės, kuriomis 
remdamiesi Lietuvos teisėsau
gos pareigūnai nutraukė Čečė
nijos nepriklausomybės rėmėjų 
interneto svetainės „Kavkaz-
center" (www. kavkazcenter. 
com) veiklą, neprieštarauja 
Konstitucijai. 

Tai pirmadienį paskelbė 
Lietuvos Konstitucinis Teismas. 

Konstitucinis Teismas pa
skelbė nutarimą dėl Vyriausy
bės 2003-ųjų kovo 5 dienos nu
tarimu patvirtintos Viešo nau
dojimo kompiuterių tinkluose 
neskelbtinos informacijos kon
troles ir ribojamos viešosios in
formacijos platinimo tvarkos 
konstitucingumo. 

Teismas konstatavo, kad 
teisėjų prašytos išaiškinti nuos
tatos neprieštarauja Konstitu
cijai ir Visuomenes informavi
mo įstatymui. 

Nepriklausomi žinovai yra 
nustatę, kad „Kavkazcenter" 
svetainėje skelbiama informaci
ja gali būti susijusi su terorizmo 
propaganda bei tautinės ir re
ligines nesantaikos kurstymu. 

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) pareigūnai prieš 
porą metų paprašė bendroves 
„Elneta" vadovo Rimanto Pašio 
nebeteikti agentūrai „Kavkaz

center" interneto paslaugų. 
R. Pašiui nesutikus uždary

ti svetainės. VSD agentai stotį 
išjungė ir išsinešė iš bendrovės 
biuro kaip daiktinį įrodymą, o 
„Elnetos" direktoriui už tautinę 
nesanta iką kurstančios infor
macijos skleidimą surašė admi
nis t rac in ių te isės pažeidimų 
protokolą. 

Vėliau svetainė vėl atnauji
no veiklą —ji buvo įkurta buvu
sio garsaus sovietmečio disiden
to ir politinio kalinio Viktoro 
Pe tkaus bute. 

Surašydami protokolą, VSD 
pareigūnai rėmėsi Vyriausybes 
nu ta r imu ir Visuomenės infor
mavimo priemonių įstatymu. 

Pagal Konstituciją, laisvė 
reikšti įsitikinimus negali būti 
ribojama kitaip, kaip tik įstaty
mu, o šiuo atveju ši laisvė ribo
j a m a Vyriausybės nu ta r imu, 
kuris nėra įstatymas. 

Be to. Vyriausybės nutari
me sakoma, kad viešosios infor
macijos rengėjo veiklą gali su
stabdyti ne tik teismas, bet ir 
Policijos departamentas ir kitos 
teisėsaugos institucijos 

Visuomenės informavimo 
įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje 
sakoma, kad informacija gali 
būti ribojama tik teismo spren
dimu 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NUSIMINIMĄ GALIMA 
PAGYDYTI 
Tęsinys iš rugsėjo 13 d . 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dvasinis paslėpto nusimini
mo signalas yra reagavimas į 
svarbią netektį. Todėl reikia 
sužinoti, ar į tar iamasis dėl 
paslėpto nusiminimo nėra ko 
nors netekęs. Nepamirškime, 
kad ko nors netekimas nebūti
nai reiškia mirtį ar atsiskyrimą. 
Tai, kas pacientui gali būti 
didelio liūdesio priežastimi, tas 
gydytojui ar ki tam asmeniui 
gali atrodyti juokingai papras
ta. Katės šeimininkas gali be 
galo liūdėti tada, kai jo katę 
mašina suvažinėja. Taigi žmo
gaus į netektį reakcija priklau
so nuo to, kaip jis labai prisi
rišęs prie netekto daikto. Li
guistas nusiminimas gali apim
ti tą žmogų, kurio artimas su
sirgs ar šeimos narys pateks į 
bėdą. Reikėtų skirt i dirbtinį 
nusiminimą tų žmonių, kurie 
neprižiūrėjo tėvo, motinos ar 
kito šeimos nario, o jiems mirus 

demonstruoja. Tokie dėl miru
siojo kaltins visus kitus, norė
dami patys nekaltais atrodyti. 
Jei savarankiškas žmogus su
serga ir tampa priklausomas 
nuo kitų, tai jis nusimena, nes 
jam nemalonu būti priklauso
mam. Tokiu nusiminimu ne
galuoja daugelis pagyvenusių 
tėvų, kurie priversti būti pri
klausomi nuo vaikų. 

Neatpažinus paslėpto nusi
minimo, pacientui padaroma 
žala. Todėl įtaręs šią ligą, ben
dros praktikos gydytojas siun
čia pacientą psichiatro kon
sultacijai. 

Psichiatrui patvirtinus diag
nozę, skir iama psichoterapija 
su reikiamais vaistais. Jei 
psichiatras diagnozės nepa
tvirtina, tada bandoma išsiaiš
kinti fiziologinius paciento nu
siskundimus. 

Dauguma paslėptu nusimi
nimu negaluojančiųjų atsisako 
psichiatro pagalbos. Tada jį turi 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sunkiausia žmogui yra pa
žinti save. Mat apie kitus mes, 
turėdami plačias burnas ir dide
les ausis, prikalbame, girdime 
visokiausių, dažniausiai nebūtų 
dalykų, o apie save — nė mur 
mur. Jei vyras girtuokliauja, 
medicina dabar pataria kartu 
gydyti ir girtaujančiojo žmoną. 
Ši, nepažindama savęs ir nepa
jėgdama pažinti mediciniškos 
tiesos, kal t ina vien sergantį 
vyrą. Dėl to ir mirkstame per 
daug giliame girtavimo grio
vyje. Tas pats pasakytina ir 
apie nusiminimą be priežasties. 
Mes kal t iname k i tus , aplin
kybes, visokius mažmožius, tik 
jokiu būdu ne save — reikiamai 
nesigydome. Užtai visokiausių 
nusiminėlių turime nesuskaito
mą daugybę. Vienas, žiūrėk, 
ima nevalgyti ir nemiegoti dėl 
nusiminimo ligos — manot jis 
eis nuo nusiminimo gydytis pas 
pajėgų gydytoją9 Kur tau —jis 
eis nusipirkti apetitui burnelę 
ar miegui tabletę. Taip ir lieka 
negydoma pagrindinė nemigos 
— nevalgos priežastis. Todėl ir 
kenčiame visi be reikalo. Gana 
mums tokių kančių. Visi pra
dėkime reikiamai tvarkyti savo 
sveikatos reikalus. 

N u s i m i n i m o ry šk i aus i 
s i m p t o m a i 

Nusiminimo liga sergantis 
ne visada nosį nukabina ir 
v?rk;a Visi nus imename ir 
verkiame mir;.- tėvui ar rnot; 

r,ai Kitaip elgdamiesi botume 
nenormalūs. Tačiau kartais net 
gydytojui nelengva pažinti nusi-
minimu negaluojantįjį. Mat 
tokie ne visada turi aiškius. 
visiems suprantamus nusimi
nusio žmogaus požymius. 

Dar kartą priminsime svar
biausius nusiminusio žmogaus 
požvmius: 

1 Nusiminėlis ima jaustis 
labai skirtingai. 

2. Jis kartais galvoja, kad 
neverta gyventi — geriau mirti 
— tada jam bus lengviau. 

3. Sutrinka jo apetitas, mie
gas ir noras dirbti. 

4 Tampa išsiblaškęs —jam 
sunku susikoncentruoti. 

5. Nusiminėlis šalinasi 
visuomenės — jis. girdi, jau sa-
— r i: 'ho — jam reikia ilsėtis. 

Nusiminė!} apima ne
įprastas nusiminimas — pes
imizmas J i s darosi labai 
jautru- kaip degtukas dėl 
m<nkr.!"k" :/- dega, o paskui 
gaiii>: taip nežmoniškai pasiel-

BALFo savanoriai su BALFo centro valdvbos pirmininke Maria Rudiene (sėdi trečioji iš kairės) 
Čikagoje. 

gydyti šeimos gydytojas. J e i 
pacientas nesutinka gydytis psi-
choterapiškai, jam re.ikia duoti 
antidepresantų. Pradėjus nusi
minei} gydyti vaistais, atminti
na: 

1. Niekada nereikia antide

presantų duoti per daug, nes tai 
į juos įpranta ir be jų apsieiti 
nepajėgia. 

2. Niekada neduotini vien 
s imp tomus gydantys vais ta i , 
nes t a d a a t i to l inama t ik ras 
depresijos gydymas. 

3. Raminantieji vaistai 
(trankviliantai) vartojami trum
pą laiką ir tik priedas gydant 
labai neramius pacientus. 

4. Nemigai tvarkyti nevar
totini hipnotikai (nors jų pa
cientai labai prašo;. Pabaiga 

NUSIMINELIO SAVĘS PAŽINIMAS 
gęs. Toks ima save nuvertinti be 
priežasties ir pagrindo. 

7. Nusiminėlis liaujasi džiaug
tis gyvenimu ir juo domėtis. 
Jame gęsta lytinis potraukis. 
Tampa viskam abejingas. 

8. Būdinga labai prislėgta 
nuotaika. 

Nusiminėl io elgesio bei 
k a l b o s pavyzdys 

Pateikiame nusiminusio 
paciento, atėjusio pas gerą gy
dytoją, pokalbį. Visi nusiminė-
liai atidžiai perskaitykite ir 
pamatysite savo portretą. 

Gydytojas (G.): Kas tamstą 
vargina, kuo negaluoji? 

Pacientas (P.): Nuovargis, 
daktare, maudimas ir skaus
mas. Sunku, labai sunku man 
tamstai visa tai išaiškinti. 

G.: Nuo kada tamsta taip 
jautiesi0 Kaip seniai? 

P.: Pamažu vis kaupėsi 
negerumai. Viskas prasidėjo 
nuo nuovargio prieš tris mėne
sius. 

G: O prieš tris mėnesius, ar 
tamsta buvai visiškai sveikas? 

P : Taip. aš buvau sveikas ir 
laimingas. 

G.: Kokie pirmieji negalavi
mo ženklai? 

P.: Nuovargis. Baisus nuo
vargis. 

G.: Vien tik nuovargis? 
P.: Taip. tik nuovargis. 
G.: Ar reikia prisiversti 

atlikti namų ruošą? 
P : Taip, tikrai reikia daug 

pastangų ką nors atlikti. 
G.: Ar ir dabar džiaugiesi 

atlikdamas mėgstamus darbus0 

P.: Aš nieko nenoriu veikti. 
G.: Kaip sekėsi per pasku

tinius tris mėnesius: reikalai 
pagerėjo ar pablogėjo0 

P.: Palengva viskas blogėjo. 
Anksčiau aš mėgau darbuotis ir 
darbu džiaugtis. Per paskutines 
dvi paras aš nosies laukan ne-
kišau iš kambario. 

G.: Ar vien tik nuovargį 
jauti, o gal esi taip pat ir nusi
minęs. 

P.: Taip, be galo esu nusi
minęs. Neįtikėtinas nusimini
mas yra mane apėmęs. 

G : Kada esi labiau nusi
minęs — rytą ar vakare? 

P.: Iš ryto. Kiek palengvėja 
dienai s lenkant . Bet apie 
ketvirtą po pietų vėl apima 
nusiminimas, kuris vis didėja 

G.: Kaip jautiesi pabudęs0 

P : Jaučiuos nuvargęs, vie
nišas ir nusiminęs. 

G.: Kaip labai esi nusimi
nęs0 

P.: Aš net nenoriu pabusti. 

Neįtikėtinai didelis nusimini
mas mane kankina. 

G.: Kai esi labai nusiminęs, 
ar neateina į galvą mintis, kad 
geriau būtų, jei nepabustum? 

P.: Taip, vis labiau ir labiau 
aš noriu nepabusti. 

G.: Ar tie negerumai dieną 
truputį sumąžta? 

P.: Prisiverčiu atlikti būti
nus darbelius. Po pietų — į 
pavakarį — vėl viskas grįžta 
atgal. Tada tik gulinėju. 

G.: Sakai, kad kartais tikrai 
nori nepabusti — ar nepagalvo
ji paimti per daug migdomųjų 
tablečių? 

P.: Taip. pagalvoju. 
G.: Ar ta pagunda būna 

didelė? 
P.: Labai didelė. 
G.: Be blogos nuotaikos, 

liūdesio, kuo dar skundiesi? 
P.: Maudimą ir skausmą 

jaučiu. Aš manau, kad tai įtam
pos sukeltos negerovės. 

G.: Ką skauda? 
P.: Nugarą ir kaklą. 
G.: Ar tai tikrai skausmas, o 

gal tik maudimas bei veržimo 
jausmas? 

P.: Atrodo, kad visą laiką 
veržiantis skausmas mane 
kankina. 

G.: Tikrai veržimo jausmas 
— skausmas? 

P.: Taip, neįtikėtinas verži
mas eina į akių dugną. 

G.: Tolyn nuo akies obuolio? 
P.: Taip, ir eina į nugarą. 

Tai maudžiantis negerumas. 
G.: Ar daugiau kokių nors 

nusiskundimų turi? 
P.: Dar galvą skauda. Lyg 

kvapo t rūks ta — tars i pete
liškės plazdentų visame mano 
kūne. 

G.: Ar gerai miegi? 
P.: Miegu labai gerai, bet 

sunkiai. Kaip lavonas. Tačiau 
anksti rytą pabundu. Anksčiau 
mėgdavau kiek ilgėliau pa
miegoti. 

G.: O dieną ar pasnaudi? 
P.: Kai tik atsisėdu, tuojau 

užmiegu. 
G.: Taip pasikeitė tamstos 

miegas? 
P.: Taip, taip. 
G.: O kai pabundi, ar jau

tiesi pailsėjęs? 
P.: Ne. miegas man nepade

da, nepanaikina nuovargio. 
G.: Ar turi apetitą? 
P.: Aš visai nevalgau. 
G.: Visai neturi apetito0 

P.: Neturiu. Ir visai neturiu 
energijos. 

G.: Kuo dar skundiesi? 
P.: Mano viso kūno oda yra 

labai jautri . 
G.: Gal kas atsitik kad 

pradėjai nusiminti? 
P.: Visai nieko. Priešingai, 

pasku t in i a i s mėnesiais mano 
gyvenimas buvo labai ramus, 
viskas man klojosi puikiai. 

G.: Jokių sunkumų? 
P.: Visai jokių. 
G.: Jokių nesusipra t imų 

šeimoje? 
P.: Jokių. 
G.: Taigi tamstos gyveni

mas buvo geras 0 

P.: Taip, t ikrai taip. 
G.: Ir negerumai atėjo stai

ga, be jokios priežasties? 
P.: Taip. 
G.: Dar vienas klausimas: 

ar t a m s t a ka r t a i s verki? Ar 
užeina verkimo valandėlės? 

P.: Taip, aš visada verkiu 
visai be reikalo. Anksčiau į 
menkniekius nekreipdavau dė
mesio, o dabar — tuoj į ašaras . 

G.: Ar numetei svorio? 
P.: Aš nežinau, nesisvėriau. 
G.: Ar nepastebėjai , kad 

liemuo pasidarė plonesnis? 

P.: Taip, visi rūbai man per 
laisvi. 

G.: Sakai, jog neturi apetito. 
Kaip jautiesi, kai ateina laikas 
valgyti? 

P.: Mane verčia vemti į 
maistą pažiūrėjus. Mane pyki
na, kai reikia virti valgį. Ne
galiu net pažiūrėti į maistą. 

G.: Tai tamsta net truputį 
užkąsti turi prisiversti? 

P.: Taip. Aš negaliu valgyti 
nieko kepto — mane verčia 
vemti. Taip pat ir arbatos ne
galiu gerti. 

G.: Anksčiau tamsta mėgai 
keptą maistą? 

P.: Taip, labai mėgau. 
Tai nusiminusio žmogaus 

(tiek vyro, tiek moters) pa
vyzdys. Dabar geriau suprasite, 
jog reikia pradėti tinkamai 
gydytis nusiminimu (depresija) 
sunegalavus. Tokiems ligo
niams yra labai gerų priemonių. 
Tačiau mums pirmiausia būti
na gero gydytojo pagalba. 

ALKOHOLIKAIS IR 
NARKOMANAIS TAMPA 
VIS JAUNESNI ŽMONĖS 

Per pastaruosius porą metų 
priklausomų nuo alkoholio ir 
narkot ikų ligonių sąrašą pa
pildė 300 Kauno apskri t ies 
pacientų. Specialistų teigimu, 
tokių žmonių yra kur kas dau
giau, nes paprastai į statistiką 
p a t e n k a tik t ie . kurie patys 
ieško pagalbos. Kauno visuo
menės sveikatos centro duo
menys rodo, kad priklausomybė 
t a m p a vis jaunesnių žmonių 
liga. Praėjusiais metais beveik 
t rečdal is besigydančiųjų nuo 
priklausomybės narkotikams ir 
alkoholiui buvo 21-30 metų 
žmonės. 

Didžiausią specialistų su
sirūpinimą kėlė tai, kad net 3.5 
proc. Kauno apskrityje regis
truotų narkomanų buvo iki 20 
metų amžiaus jaunuoliai. 

Trys ke tv i r tadal ia i visų, 
besigydančių nuo narkomani
jos, vartojo opioidus. I veną lei
dž iamus kva iša lus dauguma 
gamino namudin iu būdu iš 

džiovintų aguonų galvučių ir 
stiebelių. Psichikos ir elgesio 
sutrikimais dėl opioidų vartoji
mo dažniausiai sirgo miesto 
gyventojai, bedarbiai. 

2003 metais šia priklau
somybe nuo narkotikų daugiau
siai sirgo 31-40 metų amžiaus 
žmonės, o 2004 metais — jau 
dešimtmečiu jaunesni. 

Taip pat daugėja asmenų, 
vartojančių kelis narkotikus. 
2003 m. tokių buvo tik 8, o 2004 
metais — jau 34. Per metus 
Kauno apskrityje opioidų varto
tojų skaičius padidėjo 107 
karto. 2004 iš 1,451 sergančiojo 
priklausomybe 36 asmenys 
neturėjo nė dvidešimties metų. 

2004 metais Kauno apskri
tyje buvo registruoti 1,046 
asmenys, dėl alkoholio vartoji
mo sergantys psichikos ir elge
sio sutr ikimais. Tai beveik 
pusšimčiu daugiau nei 2003 m. 

(Elta) 
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Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
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Gimdyvė su žuvusiomis 
smegenimis 

Amerikietė su žuvusiomis 
smegenimis praėjus dienai po 
to, kai pagimdė sveiką mer
gaitę, mirė atjungus jos gyvybę 
palaikiusius aparatus, pranešė 
jos šeima. Susan Arine Cathe-
rine Torres vienoje Virginia 
valstijos ligoninėje gimė po 
Cezario pjūvio ir jaučiasi ge
rai. 

Naujagimė, šį pasaulį išvy
dusi po septynių mėnesių nėš
tumo, svėrė 0,82 kg ir buvo 34,2 
cm ūgio, rašoma šeimos tin-
klalapyje paskelbtame pra
nešime. „Jokių komplikacijų per 
gimdymą nebuvo. Kūdikis jau
čiasi gerai ir yra stebimas 
Virginia ligonines naujagimių 
intensyvios priežiūros skyriu
je", — teigiama pranešime. 

„Ačiū už jūsų rūpestį ir 
palaikymą, kuris padėjo abiem 
šeimoms sulaukti šios nuos
tabios dienosr, — rašė velionės 
vyras ir tėvai. 

Medicinos tyrinėtoja Susan 
Torres sąmones neteko gegužės 
7 dieną, kai nepastebėta me

lanoma išplito į jos smegenis. 
Medikai manė, kad galvos 
skausmai ir pykinimas susijęs 
sujos 15-os savaičių nėštumu. 

26 metų skiepų tyrinėtoja S. 
Torres, jau turėjusi dvejų metų 
sūnų, buvo nuvežta į Virginia 
ligoninės centrą viename Wa-
shington, DC, priemiestyje, kur 
buvo konstatuota jos smegenų 
žūtis. 

S. Torres vyras ir tėvai 
sutiko, jog ji būtų prijungta prie 
gyvybę palaikančių aparatų, 
nes tai jiems suteikė viltį, kad 
pavyks išgelbėti kūdikį. 

Trečiadienį moters vyro 
brolis Jason Torres pranešė 
apie jos mirtį. „Anksti ryte P° 
trumpo tėvų, vyro ir kitų šeimos 
narių atsisveikinimo mano bro
lio prašymu buvo atjungti gyvy
bę palaikantys aparatai ir 
Susan Michele Roland Torres 
paliko šį pasaulį, — savo pra
nešime spaudai rašė J. Torres. 
— Tai džiaugsmingas ir liūdnas 
laikotarpis mūsų šeimai". 

BNS 

Viduramžiais valstiečių dantys buvo sveikesni 
Viduramžia i s valstiečių laidotų žmonių palaikus ir nus-

dan tys buvo sveikesni, nes tatė, kad judantys buvo stipres-
n ncg'.i ;•; palikuoniu, nors 
nais laikais dantų šepetukų 
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į l . 
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sako mokslininkai, 
universiteto Vokie*; 
aoriua HM%mg A r 
-.eio \ IX amžinio pa-

vo sugedę, neteisingas". — sakė jis. dalį sudarė žalios daržovės ir 
,.Ir anuomet butą saldžių grudai, kurie nebuvo mirkomi 

valgių, bet. nepaisant šio fakto. piene Tekdavo gerokai daugiau 
taip pat ir to, kad nebuvo dantų pakramtyti, ir kaip tik todėl 
šepetukų, ne viename iš tirtų dantį; ėduonis pasitaikvdavo 
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PREMJERO 
PYKČIO 

PROVERŽIAI 

ANDRIUS KUBILIUS 

Kodėl A. M. B r a z a u s k a s 
t a ip supyko a n t 

E. Vasi l io-Vasi l iausko? 

A. M. Brazauskas rado, kas 
kaltas, kad bankrutavo „Ingo 
Baltic". Pasirodo, ne akcininkai 
iš rusiškojo „Ingosstrach" ar 
artimi A. M. Brazausko bičiuliai 
V. Geržonas ir J. Beržinskas, 
taip pat valdę „Ingo Baltic", bet 
Draudimo priežiūros komisijos 
<DPKj pirmininkas E. Vasilis-
Vasiliauskas. Galima būtų ma
nyti, kad A. M. Brazausko pa
tirtis po 1995 metų bankų kri
zės ir to meto premjero A. Šleže
vičiaus graudus likimas po 
bankų krizės sukėlė tokį ryžtin
gą šiandieninio premjero norą 
įvardinti kaltąjį, kad. neduok 
Dieve, nukentėjusieji neįvar
dytų esant kaltą Vyriausybę. 
Vis dėlto toks premjero taria
mai ryžtingas ir nelabai budin
gas premjerui sprendimas bei 
rugsėjo 5 d. „Ekstra" žurnalo 
publikacija apie galimas A. M. 
Brazausko pykčio priežastis 
verčia mus šios istorijos nepa
likti be gilesnės analizės. 

Nesu E. Vasilio-Vasiliaus
ko šalininkas ar gerbėjas ir savo 
buvimo Seime laikotarpiu Fi
nansų ir biudžeto komitete jį 
esu matęs tik porą kartų, tačiau 
turiu pasakyti, kad priežastys, 
kodėl šis pareigūnas premjero 
sprendimu buvo atleistas iš 
pareigų, yra visiškai neaiškios 
ir svarbiausia — neįtikinamos. 
Todėl jau šiandien raštu kreip
siuosi į premjerą, kad tiek taip 
vadinamos darbo grupės išva
dos, kaltinančios E. Vasilį-
Vasiliauską, tiek ir E. Vasilio-
Vasiliausko pateikti pasiaiški
nimai būtų mums atsiųsti į 
Seimą. Nežinau, kodėl šių doku
mentų iki šiol nesvarstė Seimo 
Finansų ir biudžeto komitetas. 
Taip pat oficialiai kreipsimės į 
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybą, kad jie pradėtų „Ingo 
Baltic" savininkų ir direktorių 
veiksmų tyrimą, ar juose nėra 
nusikalstamo tyčinio bankroto 
požymių. Kaip suprantu, A. M. 
Brazauskas, žadėjęs tai padary
ti, — t.y. kreiptis į Finansinių 
nusikaltimų tarnybą. — iki šiol 
to nepadarė. 

Kodėl mums rūpi visa ši 
istorija? Todėl, kad finansinių 
institucijų priežiūra yra labai 
svarbi valstybės finansinę svei
katą užtikrinanti sistema. Šian
dien svarbu tinkamai prižiūrėti 
ne tik komercinius bankus, bet 
ir pensijų fondus bei draudimo 
įstaigas, kur pinigų apyvarta 
taip pat jau yra nemaža ir skiria
si nuo 1995 m., kuomet tik ko
merciniai bankai turėjo dides
nius finansinius įsipareigo
jimus. Viena iš būtinų sąlygų, 
kad tokia priežiūra būtų efek
tyvi — tai jos nepriklausomu
mas ir jos gebėjimas veikti, 
nepaisant politikų įgeidžių ir 
norų. Visi dar pamename lai
kus, kai. valdant LDDP, Lie
tuvos bankui vadovavo paklus
nus Vyriausybės tarnas, o kaip 
rašo spauda, — vos ne EBSW 

statytinis, — V. Ratkevičius. 
Šiandien dauguma ekspertų 
sutinka, kad 1995 metų bankų 
krizė kilo tik todėl, kad tuometi
nis Lietuvos bankas, kuriam 
vadovavo V. Ratkevičius, ne
sugebėjo atsispirti Vyriausybės 
ir įvairių klanų spaudimui ir 
todėl neužtikrino nepriklauso
mos ir efektyvios komercinių 
bankų priežiūros. Po bankų 
krizės, kad ji daugiau nepa
sikartotų, svarbiausieji veiks
mai buvo — Lietuvos banko 
nepriklausomumo užtikrinimas 
ir tuo pačiu efektyvios komer
cinių bankų kontrolės užtikrini
mas. Tai buvo padaryta užtikri
nant, kad Vyriausybe negalėtų 
lengvai kištis į Lietuvos banko 
veiklą ar tuo labiau banko 
pirmininką atleisti iš pareigų. 

Kaip matome, su draudimo 
priežiūra yra kitaip. Kaip rašo 
spauda, A. M. Brazauskas su
pyko ant E. Vasilio-Vasiliausko, 
nes tas, naudodamasis įstaty
mu jam suteiktais įgaliojimais, 
A. M. Brazausko draugų, V. 
Geržonio ir J. Beržinsko, valdo
mame „Ingo Baltic" dar berods 
gegužės mėnesį areštavo turto 
už 12 mln. Lt (kurį savininkai, 
matyt, taip pat būtų išplovę) ir 
nebeleido pastariesiems iki galo 
įgyvendinti dirbtinio bankroto 
schemos. 

E. Vasilis-Vasiliauskas, kaip 
reikia spėti iš spaudos, atleistas 
tik dėl to. kad asmeniškai nein
formavo premjero apie veiks
mus, kurių imasi „Ingo Baltic" 
atžvilgiu. Kaip suprantu įsta
tymą, prievolės Draudimo prie
žiūros komisijos pirmininkui 
informuoti premjerą apie savo 
veiksmus įstatyme nėra nu
matyta. Vienintelė prievolė' — 
du kartus per metus pateikti 
bendrą pranešimą Vyriausybei 
apie padėtį draudimo įstaigose. 
Matyt, E. Vasilis-Vasiliauskas 
nesuprato, ką tai reiškia skelbti 
bankrotą A. M. Brazausko drau
gų ir rusiškojo kapitalo valdo
mai „Ingo Baltic". nesuderinus 
su pačiu A. M. Brazausku. Tai 
E. Vasilio-Vasiliausko „klaida". 

Kyla klausimas, o ką būtų 
daręs premjeras, jeigu, kaip jis 
pats sako. būtų buvęs informuo
tas? Būtų skyręs paramą savo 
draugams iš valstybės rezervo 
ar butų ieškojęs kokių nors savo 
draugų įkaip rašo „Ekstra", 
Brežnevo giminių I „Ingosstra-
che~° Panašiai veikė A. Šleže
vičius 1995 metais prieš bankų 
krizę. Nuo to bankų krizė tapo 
tik dar gilesnė. 

Todėl mes ir norime išsi
aiškinti viską iki galo, — kiek 
broko buvo Draudimo prie
žiūros komisijos veikloje ir kaip 
draudimo įstaigų priežiūrą pa
daryti tikrai nepriklausoma 
nuo visagalio „Ingosstrach" 
pykčio ir nuo premjero meilės 
savo senam draugeliui Vitalijui 
Geržonui. Lietuvos finansų sis
temos, tarp kitų ir draudimo 
įstaigų, sveikas ir skaidrus 
veikimas yra svarbesni nei pre
mjero ar jo draugų pyktis. Jeigu 
draudimo įstaigų priežiūros 
savarankiškumas, premjero 
pykčiu taip drastiškai sunaikin
tas, nebus tuoj pat atkurtas, 
ateityje mes galime prognozuoti 
dar didesnes bėdas, kai DPK 
bijos skelbti draudimo įstaigos 
bankrotą, net ir esant aki
vaizdžioms priežastims, kad 
apsaugotų klientų interesus, 
nes nežinos, ar tarp savininkų 
nėra A. M. Brazausko draugų. 
Tai mus gali atvesti iki katas
trofos. Todėl mes ir norime nuo
dugniai išsiaiškinti situaciją ir. 
jeigu reikės, nedelsiant imtis 
pataisų draudimo įstaigų veiklą 
reguliuojančiuose įstatymuose, 
kad būtų garantuotas DPK 
savarankiškumas, nes negali 

būti t a ip , kaip dabar yra, kad 
p remje ras savo potvarkia is 
sk i r tų ir at leis tų komisijos 
pirmininką, tuo pačiu sunaikin
damas bet kokius šios instanci
jos savarankiškumo požymius. 
Vyriausybė negali pati tiesio
giai būt i draudimo įs taigų 
priežiūros vyriausiąja instituci
ja. Taip buvo iki 1995 m., kai 
Lietuvos bankui vadovavo V. 
Ratkevičius. Prie ko tai atvedė, 
mes gerai prisimename. 

K o d ė l V. G r i g a r a v i č i u s 
n e t i n k a 

s o c i a l d e m o k r a t a m s ? 

Ka ip žinote, A. M. Bra
zauskui t apus premjeru, ste
bime nuosekl ią visų v idaus 
reikalų ministrų kovą su gene
raliniu komisaru V. Grigaravi
čiumi. J . Bernatonis kovoįo, 
Bulovas kovojo, dabar kovoja ir 
G. Fu rmanav ič iu s . „Lietuvos 
ryte" perskaičiau Juozo Oleko 
in te rv iu , ku r i ame nedvipras
miškai pasakyta, kad V. Gri
garavič iu i ant ros kadencijos 
kaip ir nematyti . Bent j au ta ip 
galima suprast i iš teksto. Ko
vojama vis juokingesnia is ir 
todėl, atrodytų, vis labiau des
pera t i škais budais. Kyla klausi
mas — kokios yra tokios kovos 
priežastys? 

Nesu įsimylėjęs V. Griga
ravičiaus, nepaisant jo popu
liarumo, ir nepriklausau nei A. 
Pau lausko su A. Sadecku. nei A. 
M.. Brazausko su J. Bernatonių 
grupėms, kurios pagal spaudą 
nepas ida l i na į taka policijos 
gene ra l in i am komisarui Bet 
kai ma ta i tokią permanent inę 
kovą. natūral ia i iškyla klausi
mas — a r t ikrai tik nepasidali
n imas V. Grigaravičiaus lojalu
mu, ta i yra . ar t ikrai tik tar ia
mas V. Grigaravič iaus loja
lumas A. Paulauskui su A. Sa
decku yra ta vienintelė prie
žastis, kodėl ir J. Bernatonis, ir 
G. F u r m a n a v i č i u s su A. M. 
B r a z a u s k o pala iminimu nori 
„nuimti^ V. Grigaravičių. 

Nere ik ia dideles įžvalgos, 
kad įžvelgtumei ir kitas, labiau 
t ikė t inas priežastis, kodėl visai 
šiai trijulei t rukdo generalinis 
policijos komisaras V. Griga
ravičius. Svarbiausia priežasti
mi įvardinčiau V. Grigaravi
čiaus a tkaklumą tir iant senas 
nusikal t imų Kaune bylas. Ne 
vienas kriminalinis nusikaltėlis 
ar mafijozas jau sėdi. Tai laiko
tarpis , kai Kaunas garsėjo ne 
vien tik daktara is , bielskiais ar 
jachtomis , bet ir petrikais bei 
EBSW. 

Mano įs i t ikinimu. EBSW 
istorijos atskleidimo baime yra 
tai . kas vienija G. Furmana-
vičiu. J . Bernatonį ir A M. 
B r a z a u s k ą į kovą prieš V. 
Grigaravič ių . Matyt , tai t ik 
a ts i t ik t inis lietuviškas sutapi
mas , kad . JAV sula ikius G. 
Petriką. Lietuvos VRM minis

t ru tapo G. Furmanavičius — 
asmuo, susijęs su EBSW (o 
jeigu tikėti A. Dargio publikaci
ja „Lietuvos ryte", tai ir labai 
susijęs). Matyt, tai vėl tik atsi
tiktinis sutapimas, kad asmuo, 
susijęs su EBSW ir užimantis 
vidaus reikalų ministro postą, 
dabar imasi aktyvių veiksmų, 
siekdamas iš pareigų pašalinti 
generalinį komisarą, kuriam 
vadovaujant policijai. G. Pet
rikas buvo sulaikytas Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Iš 
nesenos Lietuvos istorijos, atsi
mindami artimus LDDP vadų ir 
EBSW veikėjų ryšius, galime 
suprasti , kodėl Bernatonis su A. 
M. Brazausku, ka r tu su G. 
Furmanavič ium. turėtų būti 
nepatenkint i per dideliu V. 
Grigaravičiaus aktyvumu, aiš
k inant i s senus nusikal t imus 
Kaune. 

I tai mes tur ime tik vieną 
atsakymą — Seimo komisija, 
kuri turi ištirti EBSW ir LDDP 
vadų ryšius, — tokia komisija 
Seime yra sudaryta gana seniai, 
— turi dirbti žymiai aktyviau. 
Mes padarysime viską, kad dar 
šį rudenį šiai komisijai parody
mus duotų tokie asmenys, kaip 
V. Beriozovas. anot spaudos. 
atlikęs ryšininko tarp EBSW 
vadų ir A. M. Brazausko vaid
menį; Z. Kaminskas, kuris tuo 
metu vadovavo Privatizavimo 
departamentui ir palaimino vi
sas EBSW privatizavimo afe
ras. Galų gale. neatmestina ga
limybė apklaust i ir buvusį 
EBSW informacijos departa
mento vadą. žymųjį KGB vei
kėją Marcinkų, kuris, anot tos 
pačios publikacijos „Lietuvos 
ryte", buvo ne G. Petriko pa
valdinys, bet tikrasis jo „bosas". 
Taip pat būtų svarbu komisijoje 
ištirti ir vadinamus pokalbių 
įrašus, apie kurios vėlgi rašo 
„Lietuvos rytas" ir kuriuose už
fiksuoti Petriko pokalbiai su 
strategu „Gintarėliu", iš ko žur
nalistas A. Dargis daro išvadą, 
kad tai Gintaras Furmanavičius. 

Taip pat būtų svarbu 
atsakyti į vieną klausimą. į kurį 
iki šiol neteko girdėti teisėsau
gos atsakymo: kiek pinigų iš 
viso EBSW išplovė su to meto 
valdžios palaiminimu ir kur tie 
pinigai dabar yra. Spėjant iš 
aprašymų spaudoje, atrodo, kad 
G. Petrikas, sėdėdamas Kali
fornijoje, milijonų nežarsto. To
dėl kyla natūralus klausimas — 
tai kur tie milijonai dabar yra 
— Maskvoje. Vilniuje ar dar kur 
nors ir kam jie naudojami9 

Tiesa apie EBSW ir LDDP 
ryšius bei to pasekmes Lietuvai 
turi būti nustatyta nedelsiant. 
Negalime leisti, kad Lietuva 
dar ir šiandien būtų tos anų 
laikų pražūtingos meilės įkaite 
ir kad valdžios darbą dar ilgai 
paralyžiuotu baime, kad teisybė 
pagaliau bus atskleista. 
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DANUTE BINDOKIENE 

JT keičiasi, bet labai nerangiai 

Nors pagrindinė Jungtinių Tautų būstinė 
yra Amerikos žemėje, sakyti, kad JT ir 
JAV vadovybės santykiai yra labai geri, 

būtų netikslu. Ypač tie sprūdžiai pagilėjo, 
Vašingtonui nutarus pulti Iraką be JT pritari
mo. Tačiau ir JT savo veikla neturėtų per daug 
didžiuotis, nes pastaruoju metu vis labiau 
išryškėja, kad šio milžino kojos molinės: ne tik 
priekaištai ir įtarimai dėl machinacijų prieš
kariniame Irake, perkant naftą iš Saddam Hus-
sein, bet ir kitais atvejais JT darbuose pasiges
ta skaidrumo. Visiems aišku, kad po 60 m. gy
vavimo JT turi keistis, nes šiuolaikiniame pa
saulyje taip pat pasikeitė reikmės ir pirmumai. 

Praėjusią savaitę New York mieste į Gene
ralinę Asamblėją susirinko per 150 pasaulio 
valstybių vadai pasidalinti rūpesčiais, pasi
keisti mintimis ir — pasiginčyti. (Kaip žinome, 
dalyvavo ir Lietuvos prez. Valdas Adamkus.) Ta 
pačia proga paminėta ir 60-oji JT sukaktis. 

Atidarydamas Asamblėją, J T gen. sekreto
rius Kofi Annan pastebėjo, kad „net stipriau
sios valstybės negali apsieiti be kitų pagalbos, 
kai ištinka gamtos stichinės nelaimės ar tero
ristiniai išpuoliai". Tuo jis tarytum priminė 
prieš porą savaičių uragano „Katrinos" nu
siaubtas Amerikos pakrantes ir faktą, kad daug 
užsienio valstybių, JT narių, atskubėjo nuken
tėjusiems į pagalbą. 

JAV prezidentas, kaip paprastai, sutiktas 
mandagiu delnų pliaukšelėjimu, tačiau jo kalba 
buvo ir tvirta, ir dalykiška. Prez. Bush dar kar
tą pabrėžė, kad Amerika niekuomet nenusigręš 
nuo Jungtinių Tautų ir vykdys savo įsipareigo
j imus (deja, ne visuomet tai daroma), bet tik 
tuomet, kai JT vadovybės darbai bus be prie
kaištų, kai už juos bus imtasi atsakomybės ir 
išsklaidyti korupcijos rūkai. 

Vašingtonas reikalavo reformų ir būtinumo 
atsižvelgti į naujas reikmes, naujus pavojus bei 
rūpesčius šiandieninime pasaulyje. Daug kas 
pasikeitė nuo JT įsteigimo prieš 60 metų. tad ir 
Jungtinės Tautos turi „eiti su laiku". Nuo š.m. 
kovo mėnesio JT generalinis sekretorius Kofi 

Annan stengėsi, kad butų priimtas JT įsi
pareigojimo dokumentas, daugiau dėmesio ski
riantis tarptautiniam terorizmui ir ypač žmo
gaus teisių pažeidimams. Tačiau vėliausioji to 
dokumento redakcija daug ką apibūdina tik 
bendrybėmis. Nors Kofi Annan ir tai vadina 
..žingsniu į priekį", prez. Bush pripažino, kad 
ateityje bus galima dokumentą papildyti, o da
bar — „geriau negu nieko". 

Kad JT reikia pasikeitimų, niekas neabejo
ja, bet sunku susitarti, kokie pasikeitimai svar
biausi ir kaip juos įgyvendinti. Minėtoje 35 psl. 
deklaracijoje pabrėžiami keli svarbūs punktai: 

JT pasmerkia „visas tarptautinio terorizmo 
formas ir apraiškas", bet visgi palieka neapi
brėžtą terorizmo sąvoką, kai puolami civiliai gy
ventojai. Tokio paaiškinimo siekė ir Kofi An
nan, ir JAV. 

Priimtas Kanados pasiūlymas, kad JT ga
lėtų greičiau ir lengviau įsikišti, jei kurioje vals
tybėje pasireikš genocido ar „etninio valymo" 
ženklai. 

Bus stengiamasi, pasibaigus ginkluotam 
konfliktui, suteikti kaip galima daugiau pagal
bos, kad butų atstatyta tvarka ir taika. Be už
sienio pagalbos tokiose valstybėse po kelių me
tų vėl pasireiškia neramumai ir net revoliucijos. 
JT įsikišimas ir parama gali tai sustabdyti. 

Tikima, kad ši deklaracija padės pertvar
kyti ir JT vadovybę, kuri pastaruoju metu nepa
sižymėjo įžvalgumu. Įsileidžiant nepriklauso
mas komisijas atlikti JT auditą, padėtų išvengti 
tų neskaidrumų. 

Nepamirštos ir vargingiausios, pažadant 
joms gausią paramą, kad galėtų atsistoti ant 
kojų. Visgi JAV išsiderėjo, kad nereikėtų šiam 
tikslui turtingosioms valstybėms padengti visų 
išlaidų. 

Pirmą kartą, kaip JAV ambasadorius prie 
JT. Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo ir nese
niai prez. Bush paskirtas John Bolton. Jis taip 
pat pareiškė, kad ši deklaracija yra tik pradžia, 
o ne pabaiga: „Čia tik reformų alfa, bet ne 
omega". 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 11 

Po revoliucijos kapinės buvo apleistos, kol 
1936 m. nebuvo susirūpinta atkurti Rusijos 
praeities atminimą. Buvo atnaujinti žymesnieji 
paminklai , sutvarkytos kapinės, kurios buvo 
pavadintos nekropoliu. Čia palaidoti tokie žmo
nės kaip kompozitoriai Musorgskij, Rimskij-
Korsakov, Čaikovskij, Balakirev. Stravinskų, 
rašytojas Krylov ir daug daug kitų. Priėję prie 
kiekvieno, stengėmės prisiminti, kaip jie ir mūsų 
gyvenimą kokiu nors būdu paveikė. Tipingas 
vieno paminklo įrašas: Čia ilsisi gen. ltn. Onos 
ordino pirmo laipsnio kavalieriaus grafo Piotr 
Andriejevič Šuvalov palaikai 1771.06.29— 
1808.12.30. 

Apie P i o t r Didįjį 

Prieš laivui išplaukiant ir paliekant Sank 
Peterburg, gal butų ne pro šalį kiek daugiau 
paminėti ir patį miesto įkūrėją. Piotr tėvas caras 
Aleksėj su savo pirmąja žmona susilaukė 13 
vaikų, o iš antros — tik Piotr ir Nataliją. Tėvui 
Aleksėj mirus 1676 m., kurį laiką abiejų žmonų 
šeimynos rungėsi dėl sosto, vyko neaiški suirutė, 
kol pagaliau, po žiauraus „streltcy" (geriausi to 
meto rusų kariai), sukilimo jie į sostą pastatė 
Aleksėj pirmos žmonos silpno proto sūnų, šešio
likmetį Ivan V, o Piotr pavadino jaunesniuoju 
caru. Betgi tikrą valdžią perėmė, kaip regentė, 
vyresnioji, jau suaugusi, 25 metų, Aleksėj duktė. 
Sofija. Ji iki 1689 metų ir valdė Maskvos kuni
gaikštystę, kaip tuo laiku buvo vadinama busima 
Rusijos valstybė. 

Kai nesėkmingi karai su Krymo totoriais vėl 
sukėlė „streltcy" sukilimą. Jie po to caru išrinko 
septyniolikmetį Piotr. Valstybės valdymą vis dėl
to tvarkė jo motinos Natalijos Nariškinos klika. 
kol ji nenumirė 1694 metais. Dar po dvejų metų 
mirė Ivan V, ir, sulaukęs 24 metų. Piotr tapo 
vieninteliu nedalijamo sosto valdovu. 

Nepaprastai aukštas, stiprus naujasis caras, 
atrodė kaip antžmogis. Nors jokios mokyklos 
nelankęs, jis jau nuo vaikystės viskuo domėjosi ir 
mokėsi, ypač iš Maskvoje gyvenusių europiečių. 
Pramoko karinių dalykų, navigacijos, geometri
jos, svetimų kalbų ir 1.1. Rūke. gėrė. merginėjo. 
kol jo motina pagaliau neapvesdino su Eudochija 
Lapuchina. Deja. tos vedybos greitai iširo. 

Norėdamas kuo daugiau išmokti, jaunasis ca

ras suorganizavo vadinamąją didžiąją 250 
žmonių ambasadą, su kuria jis keliavo po Europą, 
apsilankydamas Prūsijoje. Austrijoje. Anglijoje ir 
Olandijoje. Nors bandė pats keliauti „incognito", 
jam, vien dėl nepaprasto ūgio tas nepavyko. Iš
girdęs apie naują _c" sukilimą, jis staiga grįžo na
mo, kartu su šimtais pasamdytų vakarų euro
piečių tvirtovių specialistų, amatininkų, laivų 
statytojų, statybininkų, architektų, gydytojų ir 
pan. Nors sukilimas jau buvo numalšintas prieš 
Piotr grįžtant namo, jis labai žiauriai nubaudė 
sukilėlius, dažnai pats dalyvaudamas egzekuci
jose. Savo seserį Sofiją ir žmoną Eudochija iš
siuntė į vienuolyną, o „streltcy" dalinius visai 
panaikino. 

Įdomu, kad antroji Piotr žmona buvo lietu
vaitė, vardu Marta Skavronskaja. Jos tėvas Sa
muelis iš Lietuvos išsikėlė į Estiją, kur 1684 m. 
mažame kaimelyje Ringen, prie Dorpat, gimė 
duktė Marta. Tai ilga istorija, gal verta atskiro 
straipsnio, bet čia užtenka pasakyti, kad ji 1703 
m. per bajorą Menšikov susipažino su caru Piotr, 
kuris ją slaptai vedė 1707 m., o po penkerių metų 
— ir oficialiai. Marta perėjo į ortodoksų tikėjimą, 
pakeitė savo vardą į Jakateriną. ir po caro mirties 
tapo Rusijos imperatore Jakateriną I, valdžiusi 
kraštą dvejus metus. Tik nereikia jos maišyti su 
vėlesne, vokiečių kilmes Jakateriną II. vadinama 
Didžiąja. 

Antras Petro kelionės tikslas po Europą buvo 
sudaryti sąjungą prieš Otomanų imperiją, kuri 
vis dar grasino Maskvai ir vidurinei Europai. Bet 
ta diplomatija jam nepavyko Priešingai, iškilo 
ginčas su Švedija dėl Baltijos juros valdymo, ir 
tas vadinamas Didysis šiaurės karas tęsėsi nuo 
1700 iki 1721 metų. Po 1700 m. pralaimėjimo 
prieš švedus prie Narvos. Piotr ryžtingai ir 
veiksmingai perorganizavo savo armiją bei laivy
ną, ir jau 1709.07.08 prie Poltavos laimėjo lemia
mą muš) prieš tuomet nenugalimą Švedijos kara
lių Karolį XII. Karas tęsėsi dar daug metų, kuria
me Rusijos pusėje įsivėlė Danija. Saksonija ir 
Lenkija. Taika buvo pagaliau pasirašyta Nystad 
1721.08.30. pagal kurią Švedija turėjo Piotr ati
duoti Suomiją. Estiją ir Livonija (dalis dabar
tines Latvijos). Džiūgaujantys rusai iškilmingai 
sutiko grįžtanti Piotr. pavadino jį imperatoriumi, 
ir tai tapo oficialia Rusijos imperijos pradžia. 

Bus d a u g i a u . 
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JAV LB RELIGINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

VEIKLA 
Religinių reikalų taryba 

pirmiausia atkreipia dėmesį į 
JAV LB Tarybos Religinės 
veiklos priimtas rezoliucijas ir 
visi punktai yra įvykdyti. 

Mūsų rūpestis yra religinis 
švietimas; neseniai atvykusių 
lietuvių įsijungimas į esančias 
lietuvių parapijas bei sudaryti 
progą išsisklaidžiusiems lietu
viams įvairiomis progomis 
turėti lietuvį kunigą dvasiniam 
patarnavimui. 

Mūsų pačių paruoštos reli
ginio turinio knygelės turi gerą 
mokytojų ir mokinių pritarimą. 
„Laukiam Velykų", „Laukiam 
Kalėdų", „Džiugu, džiugu", 
„Kad vel būtų gera" išleidome 
po dvi laidas ir šiuo metu 
„Draugas" spausdina naujai 
perredaguotą vaikams knygelę 
Pirmai komunijai. Kai kurias 
knygas užsakome ir iš Lie
tuvos, kaip „Biblija vaikams", 
kurią naudoja ir lietuviai liu
teronai—evangelikai. Mūsų iš
leistų vaikams, jaunimui reli
ginio turinio knygelių pagei
dauja ir Lietuvoje esančios 
mokyklos, ir net kai kurie kate
chetiniai centrai, tad ir su jais 
bendraujame. 

Religinio švietimo negali
ma atskirti nuo kultūrinio tau
tos pamato, nes nuo mūsų 
mokyklose išsiugdytų tautiečių 
priklausys mūsų šalies lietuvių 
bendruomenės ateitis. Jei mū
sų jaunimas nieko nežinos apie 
tikėjimo dalykus, nevertins 
krikščioniškų principų, nelabai 
j a m rūpės priklausyti lietu
viškai bendruomenei bei lietu
viškai parapijai. Jie. tapę tė-

Ses. Margarita Bareikaitė. 

vais, nesirūpintų savo vaikus 
leisti į šeštadieninę lietuvių 
mokyklą. 

Prieš didžiąsias liturgines 
šventes išsiuntinejame visoms 
mokykloms aplinkraščius su 
paruoš ta religine medžiaga, 
ku r i padeda ir mokytojoms, 
ypač tose vietovėse, kur nėra 
tikybos mokytojo, kad jaunime 
brandintų gerą charakterį , 
įskiepytų moralės pagrindus ir 
ver t in tų savo lietuviškumą. 
Suprantame, kad be tikėjimo 
jaunuolis ir suaugęs greit nu
stoja vilties, susidūręs su 
gyvenimo sunkumais, atsiduria 
tuštumoje. 

Teko aplankyti daugumą 
lietuviškų parapijų Naujojoje 
Anglijoje. Raginome priešintis 
lietuvių parapijų uždarymui. 
Kontaktuojame ne tik su kle
bonu, administratoriais, para
pijų komitetais, bet kreipiamės 
ir į vietos vyskupus. Ne tik 

informuojame, bet ir atsikvie-
čiame prel. E. Putrimą, kuris 
yra Lietuvos vyskupų paskirtas 
rūpintis lietuvių dvasiniais rei
kalais bei lietuviškomis parapi
jomis. 

Studijuojančius lietuvius 
kunigus JAV universitetuose 
kviečiame vykti į tas vietoves, 
kur nėra lietuvių kunigų, ir jas 
aprūpinti dvasiniu patarnavi
mu. Putnam vienuolyno kape
lionas kun. Vytautas Gedvainis 
pastoviai pa tarnauja Provi-
dence, RI, lietuvių Šv. Kazi
miero parapijai, vyksta į Wa-
terbury, CT, Worcester, MA. 
Aplankėme ir pasikalbėjome su 
lietuviais Elizabeth, NJ. Kas 
mėnesį kun. Vytautas Gedvai
nis (Putnam Nek. Pr. Marijos 
seserų) kapelionas, vyksta net į 
Riverhead, NY, laikyti pa
maldų ir aptarnauja trečiosios 
bangos atvykusius lietuvius. 
Tikriausiai vis pastebėjote 
spaudoje jų gražius atsilie
pimus ir kai kurie jų jungiasi 
prie Lietuvių bendruomenės. į 
tas pamaldas atvyksta grupė ir 
Lietuvos Vyčių, kurie gražiai 
pritampa, bendrauja su atvy
kusiais iš Lietuvos. Jau planuo
jama įsteigti lietuvišką mo
kyklėlę vaikams, ir rūpinasi 
vaikų paruošimu Pirmai Ko
munijai. Susisiekėme su vietos 
vyskupu ir gavome Šv. Jono 
Evangelisto (airių parapijos) 
bažnyčią su palankiu klebonu, 
kuris sutiko kas mėnesį veltui 
užleisti bažnyčią lietuviškoms 
pamaldoms. 

Glaudžiai bendradarbiau
jame su Švietimo taryba ir da
lijamės panašiais rūpesčiais — 
paruošti t inkamą mokomąją 
medžiagą mūsų jaunimui. Re
liginių reikalų tarybos nariai 
bendradarbiauja „Drauge", 
.Amerikos lietuvyje", „T.Ž.", 
„Darbininke", „Bridges" ir 
ruošia medžiagą „Margučio II" 
radijo laidoms. 

Ryšiai per internetą yra 

LELIJOS RUDENĮ 

Skaitytojai atsiuntė keletą 
klausimų apie lelijų priežiūrą 
rudenį: kaip galima jas perso
dinti, padauginti, paruošti žie
mai. 

Užuot atsakęs į kiekvieną 
klausimą atskirai , paminėsiu 
juos visus kar tu . 

Lelijos — vienas gražiausių 
ir lengviausiai auginamų darže
lio augalų (be to, jos yra dau
giametes). Vienos žydi anksti 
pavasarį, kitos vasarą, dar kitos 
žydi pakartotinai, taigi, iki pat 
šalnų. Todėl lelijų mėgėjai gali 
jų žiedais džiaugtis visą vasarą. 
Beje. daug lelijų rūšių turi ma
lonų kvapą, o jų žiedų spalvos 
— kokių tik nori. įskaitant dvis
palvių ir daugiaspalvių. 

Visgi visas lelijas galima 
suskirs tyt i į dvi pagrindines 
rūšis: svogūnines ir šaknia-
gumbių. t.y. sustorėjusių, pail
gų šaknų gumbelių, iš kurių 
išauga lelijų kerai. 

Šakniagumbinių lapai (gali
ma sakyti — laiškai) yra pailgi, 
s iauri , žemaūgiai, išsisklei-
džiantys iš žemes, kaip mažas 
žalias fontanas. Atėjus laikui 
žydėti, iš lapų tarpų išauga 
stiebeliai su žiedų pumpurais. 
Paprastai žiedas žydi tik viena 
dieną, bet tų pumpurų yra ne
mažai , todėl žydėjimo laiko
tarpis tęsiasi kelias savaites. 
Šios lelijos vadinamos viendie
nėmis, angį. ..Daylilies". lot. 
Hemrrocallis. Jos yra daugia
metės, bet ilgainiui kereliai per
auga, išleidžia vis mažiau žied 
stiebiu. Tuomet laikas augalą 

persodinti ir padalinti. Tai pa
daryti galima ir pavasarį, ir 
rudenį. 

Visų pirma žirklėmis ar 
peiliu sutrumpinti lelijų lapus 
iki maždaug 4-6 colių. Atsar
giai (geriausia naudoti šakę, 
nes kastuvas gali supjaustyti 
šakniagumbius) išversti visą 
kerą, nukratyti žemes, apžiū
rėti , ar nėra apipuvusių, ken
kėjų sugadintų šaknų, tuomet 
piršais (arba aštriu peiliu) iš
skirstyti šakniagumbius, sten
giantis , kad kiekviena dalis 
turėtų lapų. Šias lelijas galima 
suskirstyti didesniais ar mažes
niais kerais, tuomet pasodinti į 
naują vietą, gerai palaistyti. 
Jeigu kerai dalijami ir persodi
nami rudenį, rugsėjo pabaiga, 
spalio pradžia (maždaug iki 
spalio vidurio) yra pats tin
kamiausias laikas, nes augalas 
da r spės įsitvirtinti iki šalčių, 
įšalus žemei, verta naujai per
sodintus kerus, pridengti šiau
dais, sutrintais sausais lapais, 
pjuvenomis ar žeme Nejudintų 
(t.y. nepersodintų) lelijų žiemą 
dengti nereikia. 

I svogūninių i hibridinių) 
lelijų, angį. „Hybrid lilies", lot. 
Lilium šeimą priskiriama dau
gybė rūšių ir spalvų. Vienos 
išauga aukštos, kitos žemos, ta
čiau visos paprastai iš vieno 
svogūnėlio išaugina tik vieną 
stiebą, kurio viršūne prieš žy
dint išsikeroja Į kelis stiebelius, 
o ant jų išauga pumpurai. 

Ilgai vienoje vietoje aug
damos, hibridines lelijos, kas
met išsiaugindamos vis daugiau 
svogūnėlių, ilgainiui pradeda 

greiti, patogūs, bet neprilygsta 
asmenin iams kontaktams ir 
bendr iems valdybos posė
džiams. Mes- naudojamės vi
somis tomis priemonėmis. Šį 
pavasarį man teko dalyvauti 
Švietimo tarybos suorganizuo
toje mokytojų konferencijoje 
Čikagoje. Taip pat du sykius 
turėjome posėdžius drauge su 
visais lietuviais kunigais ir 
seserimis, kurie yra įsitraukę į 
katechetinį darbą. Aktyviai 
dalyvavome ekumeniniame 
koncerte. Gavėnios metu (Či
kagoje), taip pat ekumeninėse 
pamaldose gegužės 8 d. Šv. 
Vardo katedroje, Čikagoje. 

Visoms lietuvių parapijoms 
ir toms, kurios yra aptarnau
jamos nelietuvių kunigų, iš
siuntinėjome brošiūrą „A Voice 
from Siberia", parašytą kun. dr. 
K. Trimako, ir lankst inukus 
lietuvių ir anglų kalbomis apie 
Sibiro kankinę Adelę Dirsytę. 
Platiname ir A. Dirsytės pa
rašytą maldaknygę anglų ir 
lietuvių kalbomis. 

JAV LB Religinių reikalų 
taryba dėkoja už paramą, lei
džiant religinio turinio knyge
les, Lietuvių fondui, LB KV 
pirmininkei Vaivai Vėbraitei už 
patikėtas mums pareigas. Dė
kojame visoms šeštadieninėms 
l i tuanist inių mokyklų vedė
joms, mokytojoms, kurios į 
švietimo darbą įjungia ir religi
jos mokymą. Mes suprantame, 
kad mums visiems rupi religi
nis, dorinis auklėjimas. 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybą sudaro: dr. M. Gir-
niuvienė, dr. Aldona Linger-
taitienė, ses. Ona Mikailaitė, 
liuteronų-evangelikų kun. Val
das Aušra, kun. Jaunius Kelp
šas, Violeta Razgaitiene, ses. 
Margarita Bareikaitė — pir
mininkė. 

Ses. M a r g a r i t a 
B a r e i k a i t ė 

PAAUGLIŲ VASAROS STOVYKLA 
// SEPTYNI" 

išsigimti a rba nykti. Ateina 
laikas jas persodinti. O tas ge
riausias laikas — ruduo, kai 
lelijų stiebai ir lapai nudžiūsta. 

Stiebą reikia nukirpti iki 
maždaug 4—6 colių aukščio (tai 
padaryti verta net tuomet, kai 
lelijos nepersodinamos). Šake 
išversti svogūnėlį — arba svo
gūnėlius. Paprastai rasite vie
ną stambų, o kiti bus mažesni, 
smulkesni — tai ,.vaikai", kurie 
taip pat žydės, jeigu ne arti
miausią pavasarį, tai po dvejų 
metų (priklauso nuo svogūnėlio 
dydžio). Tarp gerai išsivysčiusių 
svogūnėlių rasite ir visai smul
kučių (kaip žirniai). Jų nenu-
meskite, bet pasodinkite kur 
nuošalioje vietoje — po dvejų-
trejų metų jie paaugs ir pradės 
žydėti. 

Lelijos, ypač svogūninės-hi-
bridinės. nemėgsta sunkios, šla
pios, molėtos žemės. Joms 
patinka priesmėlis, kuris gerai 
praleidžia vandenį. Apskritai 
lelijos nėra lepios, tad jos gali 
augti įvairiame dirvožemyje, 
kai kurios pakenčia ir sausrą, ir 
pavėsį. Atkreipkite dėmesį į 
viendienes (dažniausiai oranži
nės spalvos) lelijas, gausiai žy
dinčias VVisconsin. Illinois. 
Indiana, Michigan ir kai kūnų 
kitų Amerikos vidurio valstijų 
pakelėse. Kai jos atveria savo 
žiedų taures, paprastai sakome. 
kad prasidėjo vasara. Taigi, 
jeigu tos lelijos gali augti dulkė
tose, ant kelių žiemą barstoma 
druska. visokiais mašinų 
tepalais užterštose pakelėse, jos 
juo labiau augs ir klestės dar
želiuose. 

ŠIRŠĖS IR 
VAPSVOS 

Amerikos žiniasklaida jau 
keletą kartą perspėjo, kad šie
met vasara buvo labai palanki 
širšėms, todėl jų daug priviso: 
sausas ir karš tas oras nesunai
kino jų lizdų, ypač tų, kurios 
juos įruošia po žeme — olose. 

Liepos 18-24 d. Meteliuose, 
Lazdijų, r., paaugliams sureng
ta vasaros poilsio ir tikėjimo 
ugdymo stovykla „Septyni", 
kurios iniciatorė buvo Atei
tininkų federacija. Stovykloje 
dalyvavo vaikai iš septynių 
kraštų: Palomenės (Kaišiadorių 
r.), Kaltinėnų, Mickūnų, Pa
nevėžio, Plungės, Simno, Vil
niaus. Meteliuose stovyklavo 
49 vaikai, o jiems talkino sep
tyni vadovai: Vilniaus šv. Juo
zapo kunigų seminarijos klie
rikai - Saulius Bužauskas, 
Egidijus Kazlauskas, Edgaras 
Krasauskas ir įvairių specialy
bių studentės savanorės -
Raimonda Jankauskaitė, Julita 
Kniūraitė, Miglė Talakaus-
kaitė, Loreta Vaičaitytė. Pa
grindinė stovyklos tema -
Šventasis Raštas, kuriame taip 
pat apstu septynetų. Stovykloje 
vaikai ieškojo paslėpto Šventojo 
Rašto, vaidino pagal jo iš
traukas, skaitė, dalijosi minti
mis apie Dievo žodį, klausėsi 
įvairių svečių, kurie kalbėjo 
skirtingomis biblinėmis te
momis. Stovykloje viešėjo ir 
Metelių Kristaus Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
aukojo Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilą. Jis vaikams 
rodė ir išsamiai komentavo 
daug vaizdų iš Šventosios Že
mės, kurioje gyveno visi Šven
tojo Rašto veikėjai. Susitai
kymo pamaldas parengė Laz
dijų šv. Onos parapijos kle
bonas Gintaras Urbštas, Šakių 
šv. Jono Krikštytojo parapijos 
vikaras Donatas Rolskis. Šv. 
Mišias šventė ir vaikams pri
taikytas homilijas sakė kunigai 
Arūnas Simonavičius, Min
daugas Martinaitis, Kęstutis 
Kevalas. Taip pat stovyklauto
jus aplankė Lietuvos Biblijos 

Turbūt kiekvienas esame ..susi
pažinę" su vienokia ar kitokia 
širšių rūšimi — kartais labai 
skaudžiai. Vienos širšės (angį. 
,,paper wasps") savo lizdus lipdo 
palankėse, pastogėse, kar ta is 
net garažuose arba sandėliu
kuose, kur sudedami įvairūs 
įrankiai. Nors su jomis susi
dūrus — menkas malonumas, 
bet jos paprastai puola, kai 
tyčia ar netyčia prieinama per 
arti lizdo. 

Visai kitas reikalas yra 
pačios pikčiausios širšės, vadi
namos angį. ..yellovv jeckets". 
Tai maždaug bitės dydžio vabz
dys, skersai išmargintas gelto
nais ir juodais arba tamsiais 
dryžiais. Jos peri žemėje, kar
tais po senais kelmais, kompos
to krūvose, net namo sienose, 
jeigu randa patogų plyšį. Senas 
lizdas (naudojamas keletą metų 
iš eilės) gali turėti iki kelių 
šimtų širšių. Pajutusios pavojų. 
jos visos puola ir pakartotinai 
įleidžia savo nuodus (bitė įgelia 
tik vieną kartą, palieka geluo
nį ir nugaišta, o širšės geluonio 
ne tur i , todėl gali gelti daug 
kartų). 

Rugsėjo pradžia — iki pat 
pirmųjų šalnų — yra ,.yellow 
jackets" laikas. Jų visur pilna, 
tad reikia saugotis, kad netyčia 
nepaliestume. Kai kurie žmonės 
šių širšių nuodams yra labai 
alergiški, todėl nepatar iama 
lauke, kur jos skraido, gerti sal
džių gėrimų, valgyti vaisius ar 
net kitokį, stipriai kvepiantį 
maistą. Jeigu, įgelus širšei, jun
t a m a s ne tik skausmas, bet 
miegūs tumas . apsvaigimas, 
ypat ingas sutinimas, būtina 
kreiptis pas gydytoją. 

KĄ DARYTI SU 
PRIESKONIAIS? 

K l a u s i m a s . Šią vasarą au
ginau daug prieskoninių augalų 
— pakako ir mūsų šeimai, da
linausi su kaimynais, draugais 
Žinau, kad ne visi iškęs žiemos 

šalčius, bet taip gražiai atrodo, 
tiesiog gaila. Kaip galiu juos 
kiek galima ilgiau išlaikyti7 

Atsakymas . Jeigu kalba ei
na apie vienamečius augalus, 
pvz.. baziliką (angį. „basil"), tai 
nedaug galimybių, kad jie išliks 
po pirmųjų šalnų. Sezoną galite 
prailginti, pasodinęs keletą au
galų į vazonus. Ant saulėtos vir
tuvės palangės jie išliks iki 
Kalėdų, o gal iki pavasario. 

Galite jaunus baziliko ūg
lius arba net lapus sudžiovinti, 
laikyti gerai uždarytame inde 
šaldytuve ar kitoje vėsioje, sau
soje vietoje. Taip pat galite ir 
sušaldyti, tačiau toks sušaldy
tas bazilikas tiks tik į verdamus 
ar kepamus patiekalus, nes la
peliai bus minkšti, išglebę. 

Petražolės Amerikos vidurio 
valstijose išlieka per žiemą, 
tačiau pavasarį paprastai pra
deda žydėti ir nedaug iš jų nau
dos. Galite ir jų pasodinti į 
vazoną, kaip baziliką, taip pat 
sudžiovinti arba sušaldyti. Nors 
šie prieskoniai praranda nema
žą dalį savo kvapo, bet vartoti 
visgi galima. 

Rozmariną (rosemary) ge
riausia įnešti į vidų. Jis nelabai 
lepus ir lengvai išlieka saulėtoje 
vietoje. Žinoma, šakelės per 
daug ištįsta, tad reikia kartas 
nuo karto nukarpyti. 

Šalavijas (sage) lengvai iš
liks per žiemą darže, net už
dengti nereikia. Krapus geriau
sia sudžiovinti (jeigu nenu
pjausite sėklų, krapams peržy
dėjus darže, jie patys pasisėja 
ir kitą pavasarį nereikės rū
pintis). Kadangi nepasakėte, 
kokių prieskonių auginote, 
sunku ką patarti , o visus 
išskaičiuti — reikėtų kelių 
antradienių. 

draugijos direktorius Mykolas 
Mikalajūnas. Jis va ikams 
papasakojo apie Biblijos lei
dimus, apie didžiulę bangžuvę, 
kuri kartu su bibline paroda 
keliauja po Lietuvą, apie įvai
rių krikščioniškųjų konfesijų 
moksleiviams rengiamą rašinių 
konkursą: „Biblija - jėga!" bei 
apie kitus piešinių konkursus. 
Paaugliams skanių dovanų 
atvežė Ateitininkų federacijos 
sendraugių vadove Reda Sop-
ranaitė, projekto „Septyni" pa
galbininkai Jono ir Redos Dap-
šauskų šeima su sūnumi Eliju 
iš Salantų. 

Kasdien po pietų vaikai 
kartu su vadovais žaidė įvai
rius žaidimus, maudėsi Metelių 
bei Dusios ežeruose, rinko vais
tažoles, sportavo, aplankė ka
pines, tvarkė apliką, rinko kitų 
poilsiautojų paliktas šiukšles. 
Vakarodavo prie laužo, kuriam 
patys vaikai iš miško parsineš
davo sausų malkų ir prisirink
davo kankorėžių, kepė bulves, 
grojo gitaromis, giedojo giesmes 
iš specialiai stovyklai išleisto 
giesmynėlio. šoko įvairius šok
ius, ėjo į naktinius žygius. Taip 
pat paaugliai aplankė ne tik 
tuos Metelių gyventojus, kurie 
stovyklautojams nešykštėjo 
pieno, varškės, kiaušinių, bul
vių, agurkų ir kitų kaimiškų 
gėrybių, bet ir sunkiai ser
gančius kaimo žmones. Vykta į 
Liškiavą. Druskininkus. Žuvin
to rezervatą. Aplankyta garsi 
Dzūkijos piligrimų šventovė -
Kryžių koplyčia. Ją, beje, staty
dino Metelių parapijos kle
bonas, ir Lazdijų dekanas kan. 
Vytautas Prajara, stovyklos 
„Septyni" globėjas ir palaikyto
jas. 

Daugumos stovyklavusių 
paauglių šeimos gausios, o 
tėvai sunkiai verčiasi, todėl ne 
visada įstengia savo vaikus 
išleisti poilsiauti. Šioje stovyk
loje rėmėjų ir geradarių dėka 

GYVENIMO 
UPĖ 

Taip greitai upė 
Gyvenimo tekėjo 
Užuolankom ir įlankom 
Sraunia srove. 
Ji nešė mūsų laivą 
Pakrantėm lygumų, 
Šalia piliakalnių 
Ir miestų didelių. 
Graži žalia veja, 
Miškai lyg mūrai 
Ir įtekančios 
Kitos sraunios upės, 
Lyg šakos giminės 
Su savo pumpurais 
Ir žiedlapiais švelniais, 
Naujais vardais, 
Darbais ir įkvėpimais. 
Troškimais dideliais, 
Prisiminimais bruožų 
Protėvių tauriais, 
Neblėstančiais istorijos 
Aidais... 

Aldona R a g a ž i n s k a i t ė -
J a k š e v i č i e n ė 

Ottavva, IL 

vaikai galėjo už simbolinį 
mokestį turiningai ir įdomiai 
atostogauti. Kiekvienas stovyk
los dalyvis dovanų gavo po gies-
mynėlį, kepurę, an t kurios 
r inko draugų linkėjimus ir 
autografus, bei Lietuvos Bib
lijos draugijos išleistą Naująjį 
Testamentą. Visi buvo pamo
kyti , kaip kasdien po truputį 
skai tyt i Šventąjį Raštą, kad 
Dievo žodis iš tiesų maitintų 
žmogaus gyvenimą ir teiktų 
patarimą, paguodą, džiaugsmą. 

Tęstinis projektas „Sep
tyni" vyksta jau tret i metai. 
Dosnių žmonių ir darbščių stu
dentų savanorių dėka per tre
jus metus stovyklose apie 200 
Lietuvos kaimų ir miestų 
paauglių turėjo galimybę dau
giau sužinoti apie krikščio
niškąjį tikėjimą, patir t i ben
druomenės gyvenimą, susirasti 
draugų, turiningiau pailsėti. 

Bažnyč ios ž in ios , 
2005 m. Nr. 15 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 

Profesionalus langų plovimas. 
lietvamzdžiu valymas, kiti darbai. 

Visą rudenį visiems darbams 
SIS nuolaida. Draudimas. 
Nemokamas „estimate". 

T e l . 6 3 0 - 2 0 1 - 4 5 1 5 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
I mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Tel. 
1-773-585-9500 

DBVKSIO? B i M B M 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tadau skeftrth lafcraštyfe 
brangiai kainuoja' Ne bėda. DRAUGAS jūsų skdbima išspausdins 

nemokamai. Tcrcflda paskambinti tel. 773-585-9500 
ar užsukti į DRAUGO admMstradia adrcni 4545 W. 63 St., 

Chkago, 160629. 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos konservatorių va

dovė Angelą Merkei pirmadienį 
po pasitarimo su saviškiais pa
kartojo, kad pagal rinkimų re
zultatus jos vadovaujami krikš
čionys demokratai bei jų „sesė" 
Bavarijoje krikščionių socialistų 
sąjunga gavo mandatą vyriau
sybei formuoti. A. Merkei sakė 
ketinanti pradėti derybas su vi
somis pagrindinėmis Vokietijos 
partijomis, išskyrus Kairiąją 
partiją, kad būtų suformuota 
koalicinė vyriausybė. 

KIJEVAS 
Kilus konfliktui tarp ,,oran

žinės revoliucijos", 2004 m. pa
baigoje atvedusios į valdžią da
bartinį prezidentą Viktor Juš-
čenko. sąjungininkų ir prasi
dėjus 2006 m. įvyksiančių rinki
mų į Aukščiausiąją Radą kam
panijai, kyla abejonių ir dėl to, 
ar Jurij Jechanurov bus patvir
tintas naujuoju premjeru ir ar 
sėkmingai dirbs jo kabinetas, 
sako Ukrainos politikos žinovai. 
Rados pirmininkas Volodymyr 
Lytvyn prognozuoja, kad J. Jec
hanurov gali būti patvirtintas 
tik su nedidele persvara. J. Je
chanurov, žinovų nuomone, ne
turi savo politinių ambicijų ir 
pasirengęs bendradarbiauti su 
dauguma šalies politinių jėgų. 
Tačiau valdžios silpnėjimas, ar
tėjantys rinkimai į Radą daro J. 
Jechanurov pagrindinių Ukrai
nos politinių jėgų susiprieši
nimo įkaitu, paversdami jį 
„techniniu" premjeru likusiems 
iki rinkimų 7 mėnesiams. 

JAV 

MIAMI 
Netoli Bahamų sekmadienį 

susiformavo jau 17-oji uraganų 
sezono atogrąžų audra ..Rita", 
del kurios turistams buvo nuro
dyta išvykti iš pietinės Floridos 
dalies. Meteorologai perspėja, 
kad ,,Rita" gali virsti uraganu. 
Audros pavojus paskelbtas Ba-
hamuose. Pietų Floridoje, Ku

boje. Iki antradienio ar trečia
dienio „Rita", kurios vėjų greitis 
yra maždaug 85 km per valan
dą, gali nuslinkti į Meksikos 
įlanką. 

RUSIJA 

karus Čečėnijoje. Žiniasklaidos 
teisių gynėjai teigia, kad 2002 
m. šis laikraštis žlugo dėl val
džios spaudimo. Daugelio ma
nymu, J. Jakovlev buvo pavyz
dys apie vyriausybe rašantiems 
žurnalistams, mokė juos „rašyti 
kritiškus straipsnius ir nepasi
duoti". 

MASKVA 
Maskvos miesto teismas lei

do dalyvauti nagrinėjant kasa
cinius skundus dėl nuospren
džio Michail Chodorkovskij 
t r ims jo advokatams, kurie pa
keistų susirgusį pagrindinį gy
nėją Genrich Padva. bet buvęs 
„Jukos" vadovas nepanoro keis
ti gynėjo. Teismo sprendimu, į 
procesą galėtų būti įtraukti M. 
Chodorkovskij advokatai Anton 
Drel. Je lena Levina ir Denis 
Diatlev. kurie formaliai neturi 
susitarimo su M. Chodorkovskij 
atstovauti jo interesams teisme. 
Šį sprendimą teismas priėmė, 
kai valstybės kaltintojas Dmit-
rij Šochin paskelbė, kad G. Pad
va, patekęs į ligoninę, negalės 
dalyvauti procese mažiausiai 
mėnesį. Tuo tarpu teisiamasis 
pažymėjo, kad G. Padva žadėjo 
j au savaitės pabaigoje dalyvauti 
procese. Jeigu jis nebegalės, tei
siamojo nuomone, labiausiai 
kompetentingas yra advokatas 
Juri j Smidt. atstovavęs jo inte
resams Meščiansk teisme. 

Rusijos laikraščiai pirma
dienį pagerbia nuo širdies nepa
k a n k a m u m o mirusio novato
riškojo redaktoriaus Jegor Ja
kovlev karjerą, kuri tęsėsi prieš 
Sovietų Sąjungos žlugimą 1991 
metais ir po jo. Žurnalistas ir 
kelių knygų autorius J. Jakov
lev. kuriam buvo 76 metai, sek
madienį mirė vienoje Maskvos 
ligoninėje. 1986 m. J. Jakovlev 
tapo savaitraščio ..Moskovskije 
novosti". kuris suvaidino labai 
svarbų vaidmenį pertvarkos 
metais, stengdamasis išvengti 
sovietinių cenzorių kontrolės, 
redaktoriumi. Vėliau J. Jakov
lev. kuris buvo įgijęs archyvaro 
profesiją. įsteigė liberalų laik
raštį ..Obščaja gazeta". kuris 
1993 m. kritiškai rašydavo apie 

ARTIMIE JI RYTAI 

BASRA 
Pietiniame Basra mieste 

pirmadienį ras tas nušau tas 
kaukėtų vyrų pagrobtas irakie
tis, dirbęs žurnalistu dienraš
tyje „The Nevv York Times", pra
nešė šeimos nariai ir vienas gy
dytojas. Fakher Haider. laikraš
tyje dirbęs pustrečių metų, buvo 
aptiktas surištomis rankomis ir 
šautine žaizda galvoje. „The 
Nevv York Times" biuro Bagh-
dad darbuotojai teigė negalį pa
tvirtinti F Haider mirties, bet 
sakė t ikrinantys pranešimus, 
kad jis buvo pagrobtas ir nužu
dytas. F. Haider yra jau antra
sis žurnalistas, per pastaruo
sius du mėnesius pagrobtas ir 
nužudytas Basra uostamiestyje. 
Rugpjūtį buvo pagrobtas ir nu
šautas Steven Yincent. laisvai 
samdomas amerikiečių reporte
ris, kuris rašė knygą apie šį 
miestą. 

| AZIJA 

BEIJING 
Šiaurės Korėja įsipareigojo 

atsisakyti visų savo branduoli
nių programų, atverdama kelią 
istoriniam susi tar imui, kuris 
turėtų užbaigti- dvejus metus 
trukusias derybas dėl pavojin
gos krizės Korėjos pusiasalyje. 
Mainais į Siaurės Korėjos pa
žadą kitos derybų dalyvės — 
Pietų Korėja. Jungtinės Vals
tijos. Rusija. Japonija ir Kinija 
— jai tieks naftos, elektros ener
gijos bei stengsis normalizuoti 
santykius su šia nuskurdusia ir 
diplomatiškai izoliuota šalimi. 
Pagal susitarimą. Šiaurės Ko
rėja turės teisę vykdyti civilinę 
branduolinę programą 

Rusijos pilotas — , ,profesionalus" oro erdvės pažeidėjas? 

Atkelta iš 1 ps l . 
Šiuo metu Lietuvos aviaci

jos bazėje Zokniuose dislokuo
tas Vokietijos kontingentas su 
Vietnamo karo epochos reakty
viniais naikintuvais „F4 Phan-
tom". Išankst iniais duomeni
mis, „fantomai" pakilo į orą, kai 
Rusijos lėktuvas, praklaidžiojęs 
Lietuvos oro erdvėje apie 20 mi
nučių, jau buvo sudužęs. 

,.Su-27~ sudužo ketvirta
dienio popietę Šakių rajone, pa
sienyje su Rusijos Kaliningrado 

sritimi, maždaug už pusšimčio 
kilometrų nuo Kauno. 

Pilotas saugiai katapulta
vosi ir nusileido su parašiutu 
kaimyniniame Jurbarko rajone. 
Aukų išvengta, nes lėktuvas, 
ginkluotas keturiomis „oras-
oras" tipo raketomis, nukrito 
laukuose atokiau nuo gyvenvie
čių. 

Pagal vieną versiją, lėktu
vas, skridęs iš Sankt Peter
burgo į bazę Kaliningrado srity
je, nukrypo nuo kurso dėl navi

gacinės sistemos gedimo ir su
dužo pasibaigus degalams. 

Penktadienį Rusijos pilotui 
Valerij Trojanov buvo pareikšti 
įtarimai dėl tarptautinių skry
džių taisyklių pažeidimo. Pilo
tas, kuriam paski r tas namų 
areštas ir kai kurie kiti apriboji
mai, gyvena viename viešbučių 
Vilniuje. 

Rusijos Gynybos ministerija 
atsiprašė Lietuvos dėl įvykio ir 
pažadėjo atlyginti dėl jo patir
tus nuostolius. 

Rink imus Afganistane stebėjo ir Lietuvos a ts tova i 
Atkelta iš 1 psl. 
neraštingi, todėl balsavimo biu
leteniuose šalia kandidato pa
vardės ir nuotraukos buvo spe
cialus kandidato pasirinktas 
ženklas, neretai — stebinantis 
ar keliantis šypseną, pavyz
džiui: gėlė, paukštis, žirgas, te
levizorius, mobilusis telefonas, 
žirklės, arbat inukas a r kopė
čios. 

Be to, taip siekta atsieti 
kandidatus nuo partijų, nors del 
to „susilaukta kritikos iš Jung
tinių Tautų ir kitų institucijų" 

Kandidatų j parlamentą 
rinkinių biuletenis, anot R. Juk
nevičienės, sudarvtas iš 7 dide 

lių puslapių, su keliais šimtais 
kandidatų, iš kurių gyventojai 
turėjo pasirinkti vieną. Tačiau, 
anot jos, žmonės gana greitai 
balsuodavo, todei tikėtina, kad 
gyventojai buvo apsisprendę, už 
ką atiduoti balsą dar prieš eida
mi prie balsadežių. 

Rinkimus R. Juknevičienė 
stebėjo šiauriniame Kabule pa
dedant Danijos ambasadai. Jos 
tvir t inimu, pradėti stebėjimą 
reikėjo dar prieš atidarant biis-
tines 6 vai. ryto. Rinkimai, anot 
konservatorės, buvo sunkūs, ta-
čiati, balsavimo komisijų nariai 
buvo neblogai pasiruošę, „visi 
pasitempę ir susikaupę" ir tarp

tautinius stebėtojus ..priėmė 
labai gerai". 

Kaip R. Juknevičienei tvir
tino misijai Goro provincijoje 
vadovaujantis pulkininkas Gin
tautas Zenkevičius, šioje pro
vincijoje „rinkimai vyko labai 
ramiai ir ypač aktyviai, eiles 
prie balsavimo kabinų susidarė 
nuo pat ankstyvo ryto". 

Nei NATO vadovaujamos 
ISAF („International Security 
Assistance Force"). nei mūsų 
kariai. Seimo narės teigimu, tie
siogiai rinkimų procese nedaly
vavo, nes saugumą užtikrino Af
ganistano policija ir kariuo
menė. 

Lietuvė pirmininkaus NATO f inansų patarėjų g rupe i 

Vilnius , rugsėjo 19 d. 
f BNS) — NATO finansų patarė
jų grupe naująja savo pirminin
ke vienbalsiai išsirinko Lietu
vos diplomatę, nuolatinės atsto
vybes prie NATO atašė Augustą 
L-ėkaitę 

Kaip pranešp l HM Spaudo? 

"npp;^ 
inansų pa' 

•>n/> j 

tovavusi 26-erių A. Lekaitė bus 
jauniausia ir pirmoji pirminin
kė iš naujųjų NATO narių, taip 
pat vienintelė moteris, pirmi
ninkaujanti NATO komitetui ir 
darbo grupei. 

Pirmininkavimas tęsis dve
jus metus, su galimybe pratęsti 
dar vieneriems metams. 

NATO finansų patarėjų gru

pę sudaro 26 NATO valstybių 
narių atstovai, kurie teikia re
komendacijas Šiaurės Atlanto 
Tarybai NATO vadybos klausi
mais. 

Darbo grupės kompetenciją 
apima tokie klausimai kaip 
NATO pensijų reforma, atlygi
nimų ir kitų išmokų mokėjimas 
organizacijos darbuotojams. 

A t A 
VINCAS BRIEDAITIS 

Mirė 2005 m. rugsėjo 15 d., 10:20 vai. r., sulaukęs 88 
metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Gyveno Marąuette Park apylinkėje. 
Amerikoje išgyveno 55 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Alfreda (Juknevičienė); dukros 
Antonia „Tony" Albrecht ir Anne Clark; anūkai Jamie Al-
brecht. Jennifer Albrecht, Mike Clark su žmona Monica 
bei Jackie Burton su vyru Matt; penki proanūkai: Ray, 
Cheyenne, Matthevv, Izzak ir Arianna; sesuo Adelė Brie
daitis bei kiti giminės ir artimieji. 

A.a. Vincas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 22 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, 
2929 W. 87th St. (ant 87th S t . i r Richmond gatvės kampo), 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 23 d. 9 vai. r. 
Brady Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Vincas bus pa
lydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdusi šeima 

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

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 20 d., a n t r a d i e n i s 

Nuoširdžiai liūdime dėl Lietuvos nacionalinės 
premijos laureato kompozitoriaus JERONIMO 
KAČINSKO mirties. Didis menininkas Jeroni
mas Kačinskas paliko ryškų pėdsaką lietuviškos 
muzikos ir kultūros istorijoje. 

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir 
artimiesiems. 

Vygaudas Ušackas 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 

Uždek tenai, 
virš debesų, 
už mus negęstančią žvakelę. 

Julija Švabaitė 

A t A 
Mokytoja, skau t in inke 
ANTANĖ VALAITYTĖ 

KLIORIENĖ 
Su liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima mamytė ir 

močiutė mirė 2005 m. rugsėjo 13 d. savo namuose, St. Pe-
tersburg Beach, sulaukusi 98 metų. 

Gimė Suvalkų Kalvarijoje, Lietuvoje. Gyveno Čika
goje, Cicero ir St. Petersburg Beach, FL. 

A. a. Antanė buvo žmona a.a. Broniaus ir sesuo a.a. 
Antano Valaičio. 

Giliam liūdesy liko duktė Ramutė Bartuškienė su 
vyru Romu, jų duktė Rita, sūnus Linas su žmona Kimber-
ly; sūnus Arvydas su žmona Birute, jų dukterys Saulė ir 
Rima su vyru Howard Frederickson: žento sesuo Danutė 
Korzonienė su vyru Raimundu, jų sūnus Algis su žmona 
Karina ir vaikais Alaną, Eriku ir Andrea; mirusio pusbro
lio Jurgio ir Onos Damų duktė Onutė Fielding su šeima; 
dukterėčia Giedrė Valaitytė; krikšto duktė Onutė Prač-
kailaitė; marčios motina Magdalena Ulėnienė ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d. nuo 5 
vai. p.p. iki 8 v.v., Beach Memorial Chapel, St. Petersburg 
Beach, FL. 

Laidotuvių Mišios bus aukojamos rugsėjo 22 d., 10 v. 
ryto, Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfport, FL. Po Mišių velionė 
bus palaidota Woodlawn Memory Gardens, St. Peters
burg, FL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįs tamus mintimis ir 
malda mūsų mamytę—močiutę palydėti Amžinybėn. 

L i ū d i n t i še ima 

Laidot. direkt.: Beach Memorial Chapel, 
tel. 727-360-5577, arba www.beachmemorial.con1 

PATIKO „SĖDINTIS POLICININKAS / / // 
Sostinės pašonėje esančia

me Europos parke atidengtas 
kauniečio skulptoriaus Evaldo 
Paužos kūrinys ..Sėdintis po
licininkas". Pasak parko direk
cijos, tai pirmoji realistinė 
skulptūra Lietuvoje, skirta 
policijos atstovams. 

Beveik pusę tonos sve
rianti, natūra laus dydžio bron
zinė sėdinčio uniformuoto po
licininko skulptūra parko lan
kytojus pasitinka netoli admi
nistracinio pastato. 

Skulptūros atidengimo 
šventėje grojo 40 muzikantų 
Vidaus reikalu ministerijos 
reprezentacinis pučiamųjų or
kestras. Vienas pirmųjų skulp
tūrą apžiūrėjo Lietuvos polici
jos generalinis viršininkas Vy
tau tas Grigaravičius, pažy
mėjęs, jog policininko skulp
tūra po atviru Europos parko 
dangumi yra daugiau negu vien 
menininko idėjų išraiškos 
forma. .Š iame kūrinyje aš 
įžvelgiu gana gilią simbolinę 
prasmę. Su kuo turėtų sietis 
policija? Žinoma, su tvarka, 
pagalba, saugumo pojūčiu. 
Visais tais veiksniais, kurių kol 
kas, deja, dar trūksta šian
dieniam mūsų gyvenimui", -
teigė generalinis viršininkas. 

Skulptūros rėmėjas - di
zaino studija „Contraforma". 
investavusi į šį projektą apie 
30.000 litų. Pasak šios studijos 
vadovo Naurio Kalinaus
ko, policininkas - daugiausia 
pr ieštar ingų vertinimų su
laukianti profesija. „Jis viena
me asmenyje yra ir konfliktų 
sprendėjas, ir diplomatas, ir 
'kietas vyrukas', o ši skulptūra 
išreikš ne tik pagarba šios sri
ties a ts tovams, bet ir sim
bolizuos saugesnį žmonių gy
venimą". 

Dizaino studija siūlys Lie
tuvos piliečiams įsigyti ir 
sumažintų skulptūros .Sėdintis 

..Sėdintis policininkas" ir gen. policijos viršininkas Vytautas Grigaravi
čius. Valdo Kopūsto (Elta) nuotr 

policininkas" kopijų. Pasak 
Europos parko vadovo Gintaro 
Karoso, „Sėdintis policininkas" 
yra pirmoji modernaus realizmo 
sti l iaus skulptūra Europos 
parke ir bus įtraukta į muzie
jaus vykdoma edukacinę pro
gramą. 

Prieš keturiolika metų pra
dėtame kurti Europos parke 55 
ha plote dabar eksponuojama 
daugiau kaip 90 meno kūrinių, 
jų autoriai - beveik 30 garsių 
menininkų. Kasmet muziejų 
aplanko per 65 tūkstančius 
žmonių. (V.K.) 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THfc L I T H b A N l A N W O R I D - W I D C D A I L Y 

PASKANDINTAS LAIVAS 
SU „KOSMINĖMIS" 

ŠIUKŠLĖMIS 
Likus dienai iki rusų kro

vininio laivo pakilimo į Tarp
tau t inę kosminę stotį (TKS), 
Ramia jame vandenyne pa
s k a n d i n t a s senas kosminis 
laivas su tona TKS šiukšlių. 

Kaip pranešė Skrydžių 
valdymo centras Maskvoje, 
t ransport inis laivas „Progress 
53" 12:26 vai. Vidurio Europos 
vasaros laiku, atsijungė nuo 
orbitines stoties. Įėjęs į Žemės 
atmosferą, jis sudegė, o jo nuo
laužos nukri to Ramiajame van
denyne per 5,700 kilometrų į 
rytus nuo Naujosios Zelandijos. 

Toks šiukšlių atsikratymo 
būdas nekenkia aplinkai, sakė 
skrydžio vadovas Valerij Liun-
din. (Elta) 

PINGVINAI APSIGYVENS 
DYKUMOJE 

Amžinasis Turkmėnijos 
p rez iden tas Saparmurat Ni-
jazov įsakė Karakum dykumoje 
įsteigti zoologijos sodą. kuria
me galė tų gyventi apie 300 
rūšių gyvūnų ir paukščių, net 
pingvinai, pranešė šios Vidurio 
Azijos valstybės televizija. 

Kiek anksčiau 65-erių metų 
prez iden tas siūlė kitą mil
žinišką projektą - Ašchabade 
pastatyti ledo rūmus, kuriuose 
tilptų iki tūkstančio žiūrovų. 

Zoologijos sodo kūrimui 
pasir inkta Turkijos firma tu
rėtų s tatybos darbus 40 ha 
ploto parke užbaigti per metus. 
Zoologijos sodas - tik vienas iš 
pretenzingų projektų, kuriuos 
užsakė, pa t s save Turkmen-
bašiu vadinantis. Turkmėnijos, 
turinčios penkis milijonus gy
ventojų ir didelius gamtinių 
dujų išteklius, vadovas. 

2004 metų rugpjūtį j is 
įsakė kalnuose šiauriau sos
tines pastatvti milžiniškus ledo 
rūmus. Tiesa, vis dėlto kilo abe
jonių, a r pavyktų įgyvendinti 
toki projektą dykumų šalyje, 
kur per metus iškrenta tik 100-
250 mm kritulių. Vidutinė oro 
tempera tūra žiemą yra vienas 
laipsnis šalčio, o vasarą - apie 
30 laipsnių Celsijaus (E l t a ' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ALFAS C U KiAM Al H ( j — J 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ" 
rengiami „Derliaus pietūs" pa
dės užtikrinti tolimesnę para
mą devyniems dienos centrams 
ir laikinosios globos namams 
Lietuvoje. Pietūs vyks sekma
dienį, rugsėjo 25 d., PLC, Le-
mont. Pradžia 12:30 vai. p. p. 
Norintys dalyvauti , prašome 
skambint i Nijolei Grigaliū
nienei tel. 708-974-1262. 

EUROPOS SĄJUNGOS parla
mento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, LR Seimo narys 
Arminas Lydeka, LR Seimo ir 
JAV LB komisijos pirmininkas 
Vytas Maciūnas, buvęs Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys dalyvaus JAV LB ta
rybos sesijos Apskrito stalo dis
kusijose rugsėjo 24 d. 8:15 vai. 
ryto. Diskusijų tema „LR Seimo 
ir JAV LB atstovų komisija: 
sudėtis, paskir t is ir veiklos 
apimtis". Diskusijas praves bu
vusi šios komisijos pirmininkė 
Liuda Rugienienė. Sesija vyks
ta Sheraton Detroit Novi vieš
butyje, 21111 Haggerty Road. 

LIETUVIŲ ĮSTEIGTOJE Šv. Kry
žiaus parapijoje rugsėjo 24 d., 
šeštadienį, vyks pamaldos, skir
tos arki vysk. Teofilio Matulio
nio, kur is buvo tr is ka r tus 
komunistų įkalintas ir kurio 
beatifikacijos bylą Lietuvos 
Vyskupų konferencija yra už-
vedusi Romoje, apsilankymo 
šioje parapijoje 70 metų sukak
čiai. 3 vai. p. p. šv. Mišias aukos 
vysk. Gustavo Garcia Siller. 
Giedos jungtinis lietuvių cho
ras , vad. J ū r a t ė s Grabliaus-
kienės. Šv. Kryžiaus bažnyčia 
yra 46-os gatvės ir Hermitage 
Ave. sankryžoje, istoriniame Či
kagos skerdyklų rajone. Visus 
buvusius parapijiečius ir lietu
vių visuomenę šiose pamaldose 
kviečia dalyvauti Amerikos lie
tuvių Romos katalikų federacija 
ir Lietuvių katalikų labdarių 
sąjunga. 

SPALIO 9 D. 10:30 VAL. R. TĖVŲ 
jėzuitų koplyčioje kun. Antanas 
Gražulis, S J, aukos šv. Mišias, 
skir tas Moterų klubo 25-me-
čiui. Po šv. Mišių visi kviečiami 
i Jaunimo centro kavinę 25 m. 
sukakties paminėjimui ir prieš
piečiams. Prašome skambinti 
Albinai Ramanauskienei , tel. 
708-423-4095. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
organizacinis komitetas prane
ša, kad 2005 m. spalio 21-23 d. 
Čikagoje Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno namuose (Mother 
House, Sisters of Saint Casimir) 
vyks Amerikos lietuvių kongre
sas . Kongrese bus aptariami 
išeivijos ateities veiklos planai 
ir paminėta ALTo 90 metų 
sukakt is . Šiuo metu ALTas 
apjungia 17 centrinių JAV lie
tuvių organizacijų. Numatoma 
programa: spalio 21 d., penkta
dienį, - atvykimas, susipažini
mo ir pabendravimo vakaras; 
spalio 22 d., šeštadienį.- kon
greso atidarymas, JAV lietuvių 
pranešimai, simpoziumas, atei
ties planų svarstymai, iškilmin
ga vakarienė; spalio 23 d., sek
madienį,- 10 vai. r. šv. Mišios. 
11 vai. r. Iškilminga akademija, 
kongreso uždarymas. Organiza
cijas, telkinius ir pavienius as
menis kviečiame remti kon
gresą ir įsijungti į jo ruošą. Or
ganizacijas ir asmenis prašome 
registruotis ALTo raštinėje: 
Lithuanian American Council, 
6500 S Pulaski Rd„ Chicago. IL 
60629. Tel 773-735-6677; fax. 
773-735-3946; e-paštas: 

AltCcnterfo'aol.com 

SEKMADIENĮ, SPALIO 25 D., 
Amerikos Lietuviu prekybos 
rūmai organizuoja kasmetinį 
žvmenų įteikimo pokylį. Žy
menys bus įteikti: meno ansam
bliui „Dainava", jo 60-mečio 
proga; Lietuvių operai, jos 50-

mečio proga; Amerikos lietuvių 
tarybai; Čikagos Jaunimo cen
trui ir ambasadariaus V. Ušac-
ko Lietuvos kaimo vaikų fondui, 
jo knygos pristatymo proga. Ren
ginys vyks Willowbrook Ball-
room& Banąuet Center adresu: 
8900 S. Archer Avenue, Willow 
Springs, IL. 1 vai. p. p. - koktei
liai, pietūs - 2 vai. p. p. Telefo
nai pasiteirauti: Evelina Ože-
lienė 773-254-7553 arba Casey 
Oksas 630-986-8206. 

KOVO 11-OSIOS LITUANISTINĖ 
mokykla pradėjo naujus mokslo 
metus. Mokyklos adresas: 7 N. 
Prospect Ave., Clarendon Hills, 
IL 60514. Kviečiame lietuviu
kus, kurie dar nelanko jokios 
lituanistinės mokyklos, įsi
jungti į šeštadieninės mokyklos 
vaikučių būrį. Mokyklai taip 
pat reikalinga pradinių klasių 
mokytoja, grojanti akordeonu. 
Smulkesnė informacija teikia
ma darbo dienomis, tel. 630-
554-9578, šeštadienį ir sekma
dienį, tel. 630-734-3744, mokyk
los vedėja Violeta Pakalniš
kienė. 

ARTĖJANT LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
šokių instituto valdybos rinki
mams „Dainavos" stovykloje 
vykusiuose tautinių šokių mo
kytojų kursuose buvo sušauktas 
instituto narių suvažiavimas. 
Esamos valdybos kadencija 
baigiasi sausio mėnesį. Suva
žiavimo metu buvo pasiūlyti 
aštuoni kandidata i į naują 
valdybą. Taip pat buvo išrinkta 
trijų narių rinkiminė komisija. 
Lietuvių tautinių šokių institu
to nariai, nedalyvavę suvažia
vime, turi teisę pasiūlyti kandi
datus į naują valdybą raštu iki 
šių metų lapkričio 24 d. Siū
lymus siųsti Gintarui Rinke
vičiui, 316 Terry Ln., Bloo-
mingdale, IL 60108. 

MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 
namų savininkų draugijos 
valdyba kviečia visus narius ir 
svečius į susirinkimą, kuris 
įvyks penktadienį, rugsėjo 23 
d., 6 v.v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw. Bus proga pasitar
ti apylinkės reikalais. Po 
susirinkimo galėsite paben
drauti su savo draugais ir pažįs
tamais prie kavutės. 

LIETUVIŲ OPERA KVIEČIA 
visus į sezono atidarymo ge
gužinę, kuri įvyks Jaunimo cen
tre. Čikagoje, sekmadienį, rug
sėjo 25 d., nuo 11 v.r. iki tems
tant. Gal gegužinių laikas gam
toje jau praėjo, tačiau galima 
jaukiai susiburti salėje. Šei
mininkės tegu pailsi tą sekma
dienį, o visa šeima gardžiai 
galės papietauti Jaunimo cen
tro kavinėje. Šiltus pietus jums 
paruoš Ritos Šakenienės vado
vaujamos šeimininkės, veiks 
baras. Visą popietę skambės 
Artūro Pilybaičio, Gintaro Juk-
nio ir draugų skambi muzika ir 
dainos. Vyks turtinga loterija. 
Bus linksma ir smagu - atvykite 
patys ir pasikvieskite draugus! 

JAV LB VISUOMENINIAMS 
reikalams Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komitetas 2005 m. 
paskyrė 88.120 dol. Džiau
giamės galėdami prisidėti prie 
LB veiklos išeivijoje. Visus, 
kuriems rūpi lietuvybės išlaiky
mas, maloniai prašome aukas 
siųsti adresu: Lietuvių fondas, 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 
Sąjungos Seimas vyks spalio 7, 
8, 9 dienomis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose 
Čikagoje. Ta pačia proga šešta
dienį, spalio 8 d., 6 v.v. ruošia
ma iškilminga vakarienė „Dir
vos" 90 metų sukakčiai pažy
mėti. Tautinės Sąjungos nariai 
ir svečiai kviečiami Seime ir 

Seniau Amerikoje gy
venantiems lietuviams 
nereikia aiškinti apie 

Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą, p a p r a s t a i žinomą 
BALFo vardu. Ši šalpos organi
zacija sus ikūrus i Antrojo pa
saulinio karo metu, rūpinasi į 
ne la imę pa tekus ių taut iečių 
šelpimu. Po II Pasaulinio karo 
pabaigos ji savo didžiausią dė
mesį skyrė po įvairius Europos 
k r a š t u s išblaškytų lietuvių 
material inei pagalbai. J i šelpė 
juos Vokietijos pabėgėlių sto
vyklose, Prancūzijoje, Italijoje 
ir ki tuose kraštuose esančius. 
Kai kur iems iš jų BALFas net 
s u d a r ė tuomet re ikalaujamą 
darbo ir buto garantiją atvy
kimui į JAV. Po Stalin mirties, 
ap l ink in ia i s būdais stengėsi 
padė t i s iun t in ia i s iš t remtie
siems į Sibirą lietuviams. 

S tebėdami žinias per TV 
mes ma tome , kiek nuostolių 
žmonėms padarė neseniai pra
ūžęs u raganas „KATRINA". J is 
užtvindė namus , nu t raukė elek
tros laidus, pal ikdamas žmones 
tamsoje , t a ip p a t n u t r a u k ė 
susižinojimą ir susisiekimą. Iki 
Stalin mirt ies Lietuvoje siautęs 
rus iško komunizmo uraganas 
padarė nesuskaičiuojamų nuos
tolių, — nusinešė nesuskaičiuo
tų dešimčių tūkstančių žmonių 
gyvybes, dar daugiau ištrėmė į 
Sibiro gu lagus . Be didžiulių 
material inių nuostolių, 40 metų 
į tvir t inta kraš te rusų atnešta 
komunist inė sistema dvasiškai 

luošino tautą. Buvęs valstybine 
religija marksizmas-leniniz-
mas per dvi generacijas atėmė 
iš žmonių moralę ir dorą. 
„Kovojantis komunizmas per 
spaudą ir mokyklas gadino ir 
sumaišė žmonių protus, taip, 
kad jie negalėtų atskirti blogio 
nuo gėrio, melo nuo tiesos, 
draugų nuo priešų. Parvežta 
„Stalin saulė" įkaitino kai ku
rių galvas iki tokio laipsnio, kad 
jie tautos išdavikus ir budelius 
vadino „tarybiniais patriotais". 

Lietuvai tapus nepriklauso
ma BALFas, pagal išgales, 
stengėsi padėti įvairioms lab
daros organizacijoms Lietuvoje, 
kaip Caritas, Vaikų ir našlaičių 
globa, Betanijos valgykla. Vil
niuje padėjo įsteigti našlaičiams 
amatų mokyklą. Tačiau di
džiausias BALFo šalpos darbas 
buvo nukre ip tas neturtingų, 
našlaičių ir daugiavaikių šeimų 
šelpimui. Šiandien, po 15 ne
priklausomybės metų ir Lie
tuvai įstojus į Europos Sąjungą, 
daugelis sako, kad parama Lie
tuvai yra nereikalinga. Dieve, 
duok, kad taip tikrai būtų. Deja, 
BALFas gauna daugybę laiškų 
iš vargšų Lietuvoje, prašančių 
pagalbos. 2003 metais BALFas 
išsiuntė 1,170 siuntinių į Lietu
vą ir 962 siuntinius į Suvalkų tri
kampį. Kiekvienas siuntinys sve
ria 30-36 svarų. Pereitais me
tais tas skaičius buvo taip pat 
panašus. Piniginė parama buvo 
suteikta buvusių politinių kali
nių šeimoms, Tremtinių grįži-

Dahs BALFo savanorių darbuotojų E 

mo fondui, benamių prieglaudai. 
Mes visi žinome apie nuolat 

kylančias kainas. Kyla taip pat 
ir BALFo išlaidos. Nors siun
tinių ruošimą atlieka savano
riai darbuotojai be atlyginimo, 
BALFo centro einamosios sąs
kaitos nėra mažos, — vien vie
nos savaitės 40 siuntinių išsiun
timas į Lietuvą kainuoja virš 
tūkstančio dolerių, BALFo cen
tro nuoma „Draugo" patalpose 
per mėnesį kainuoja tūkstantį 
dolerių. Be to, reikia apmokėti 
ir keturias dienas per savai
tę dirbančioms tarnautojoms. 
Taupant besibaigiančias BALFo 
lėšas, šią vasarą siuntiniai ne
buvo siunčiami tris savaites; 
BALFo centro įstaiga nedirba 
pirmadieniais; į siuntinius ne-
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„Draugo" gegužinė 
Į V Y K S 

spalio 2 d., sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 

„ D r a u g o " skai tytojų ir visų, apsilankysiančių 
geguž inė je , laukia nuostabi p r o g r a m a , kurią atliks 
A d o m o D a u g i r d o vadovaujama g r u p ė „ V ė j e l i s " . 

Va ikams ruoš iama daug ža id imų ir konkursų. 
Vyks knygų m u g ė . 

Šokiams gros A. Barniškio vadovau jama grupė. 
Vyks loter i ja. 

Geguž inė , kaip v isuomet , bus 
tėvų mari jonų sodelyje: 

4545 WEST 63RD STREET. CHICAGO IL 60629. 
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„Draugas" kviečia 
v i s u s s a v o s k a i t y t o j u s i r r ė m ė j u s 

į k a s m e t i n į , , D r a u g o " p o k y l į , 
kuris įvyks spalio 16 d., 4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 

9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL. 

Pokylio meninę programa atliks 
„Re t ro " kolektyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite Įsigyti „Draugo" administracijoje. 
Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, !L 60629, te i . 773-585-9500. 
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iškilmingoje vakarienėje gau
siai dalyvauti . Dėl informacijos 
skambint i tel. 708-499-2172. 

MARijOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Seserų rėmėjų sąskrydis ir 
mirusiųjų pr i s iminimas bus 
Pu tname , Connecticut, seselių 
vienuolyne, sekmadienį, spalio 
30 d. Šio sąskrydžio šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys (11 
v.r.) naujasis vienuolyno kape
lionas kun igas Izidorius Sa
dauskas , SDB. Po pietų bus 
Naujosios Anglijos rėmėjų po
sėdis: Naujosios Anglijos valdy
bos pirmininkės Gitos Kupčins
kienės praneš imas ir iš Lie
tuvos neseniai grįžusios ses. 
Eugenijos Lukošiūtės pasida
l inimas savo įžvalgomis apie 
seselių gyvenimą ir veiklą 
Lietuvoje. Po to bus Mirusiųjų 
pr is iminimas: kapinių lanky
mas bei naujų paminklų šven
t inimas ir Mišparai už miru
siuosius vienuolyno koplyčioje. 
Visi kviečiami Norint dalyvau
ti, praneški te tel. 860-928-7955 
iki spalio 23 d.. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
TENNESSEE WILLIAMS: 

ŽVILGSNIS iš LIETUVOS I AMERIKIEČIŲ DRAMĄ 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus įsteigė Humanitarinį 

skyrių, kurio vienas iš tikslų yra pristatyti lietuvių bei amerikiečių 
literatūrą, susipažinti su skirtingomis interpretacijomis. Pirma 
paskaita įvyks spalio 2 d., sekmadienį, 2 v.p.p., tema: „Tennessee 
Williams: žvilgsnis iš Lietuvos į amerikiečių dramą". Lektorė dr. 
Undinė Uogintaitė. Diskusija vyks lietuvių ir anglų kalbomis. 

Undinė Uogintaitė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, 
dabar — Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Humanitarinio sky
riaus direktorė bei Richard J. Daley kolegijos dėstytoja. Domisi 
JAV ir Europos šalių dramaturgija. 

Tennessee Williams (1911-1983) — vienas žymiausių ameri
kiečių dramaturgų, teatro kalbos novatorius, nagrinėjęs temas, tuo 
metu dažnai šokiravusias žiūrovus. 

Įėjimas į paskaitą nemokamas. Diskusijos metu pasivaišin
sime kava bei arbata. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus taip pat kviečia prieš ren
giny apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Muziejus atidarytas kasdien 
nuo 10 v.r. ki 4 v.p.p. Adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. Tele
fonas pasiteiravimui 773-582-6500. 

UŽ LIETUVOS DUKTERŲ drau
gijos mirusias nares, jų prisi
minimui šv. Mišios bus aukoja
mos Pal. J. Matulaičio misijoje, 
Lemont, PLC, sekmadienį, spa-

\LFo surengtų cepelinų pietų metu. 

dedamas riešutinis sviestas 
(peanut butter) ir razinos. 

Kiekvienas iš mūsų turime 
teisę džiaugtis savo per ilgus 
darbo metus pasiektais vaisiais 
bei užgyventu turtu. Apsikrovę 
kasdieniniu darbu ir paskendę 
asmeniškuose reikaluose, mes 
dažnai pamirštame apie skurde 
ir nelaimėse atsidūrusius tau
tiečius, našlaičius ir neįgalius, 
apie mažas pensijas gaunančius 
kaimuose gyvenančius pensi
ninkus. Pasidalinimas bent 
maža dalimi savo turto su į 
nelaimę patekusiais ir gyveni
mo nuskriaustais tautiečiais 
suteikia ne tik džiaugsmo, bet 
yra ir kiekvieno iš mūsų krikš
čioniško gyvenimo pareiga. Lab
dara — vargšų, našlaičių ir neį-

lio 2 d., 9 v.r. Narės prašomos 
skaitlingai dalyvauti, vėliau 
Bočių menėje pabendravimas 
prie kavutės. Dėl informacijos 
kreiptis tel. 773-925-3211. 

Zigmo Degučio nuotr. 

galių šelpimas, nėra vien lab
daros organizacijų darbuotojų, 
bet ir mūsų visų reikalas ir 
pareiga. „Ką jūs padarėte vie
nam iš vargšų ar našlaičių — 
jūs padarė te Man", — sako 
evangelijos žodžiai. 

Artinasi spalis — BALFo 
mėnuo. BALFas, senkant jo 
turimom lėšoms, šaukiasi jūsų 
pagalbos. Kaip ir pereitais me
tais, prie Marąuette Park baž
nyčios prieš pamaldas rugsėjo 
23-24 d. (šeštadienį ir sekma
dienį) bus dal inami BALFo 
vokeliai, kurie bus surenkami 
kitą šeštadienį ir sekmadienį — 
spalio 1-2 dienomis. 

BALFas dėkoja Jums už 
Jūsų dosnumą! 

BALFo informaci ja 

VISUS, VISUS, VISUS 
SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. 
K V I E Č I A M E Į LOS A N G E L E S 

Š O K I Ų T R U P Ė S 
„ R E T R O " P A S I R O D Y M Ą 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT AVE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysite šokant vaisa ir fokstrotą, tango ir rumba... 

Koncertą organizuoja dienraštis „ D r a u g a s " . 

Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir „Draugo" administracijoje. 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30-2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t C a b l e 2 4 8 Kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali matyti fiockfordo miesto (Siiinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo i d. ir per Comcast Cable. 

Informaciją te i k iame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 

mailto:altv@comcast.net

