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„Ąžuolo" i r „Gintaro" 
vadovų mokyklos 2005. 
A.S.S. visuotinis 
suvažiavimas. L.S.S. 
a r c h yvas-muziej us . 
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Reikėjo seniai tuo 
susirūpinti. Turėtume 
atsikratyti vaikiško 
požiūrio. Keistas 
elgesys ir išradimai . 
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Skaitytoju laiškai. 
Mūsų virtuvė. 
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Žemė maitintoja, žemė 
naikintoja. JAV 
ambasada dėkoja 
Lietuvai. 
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Živilės svajonė — tapti 
ambasadore. Ruduo 
ei. bibliotekoje. Prof. 
V. Landsbergis JAV 
LB Tarybos sesijoje. 
Lietuvių taut in ių šokių 
instituto r inkimai . 

6 psl. 

Sportas 
* Italijoje vyks t anč iose 

dvidešimties k o m a n d ų , su
sk i r s ty tų į k e t u r i a s g r u p e s , 
planetos šimtalangių šaškių 
pirmenybėse i antrąją vietą su 
17 taškų ketvirtojoje grupėje 
pakilo Lietuvos rinktinė. Lietu
viai ketvirtojo rato susitikime 
8:0 sutriuškino nė vieno taško 
neturinčią Indijos komandą. 

* Prala imėj imu Didžio
s io s Britanijos e l i t inės ledo 
r i t u l i o lygos (EIHL) septy
n i ų komandų turnyrą pradėjo 
Edinburgh „Capitals" komanda 
su Dainiumi Baubą. Pirmąsias 
2005-2006 m. čempionato rung
tynes „Capitals" svečiuose 4:5 
pralaimėjo „Bison" komandai. 
Lietuvis šiame mače atliko re
zultatyvų perdavimą bei išven
gė baudos minučių. 

* P a s k u t i n ė s e B a l t i j o s 
r e g b i o t au rė s t u r n y r o pir
mos ios lygos rungtynėse Ta
lino „Tigers" (Estija) komanda 
namuose 7:61 pralaimėjo „Ke-
kava" (Latvija). Turnyro nu
galėtojų titulą anksčiau iškovo
jo bei kelialapį į aukščiausiąją 
lygą pelnė Šiaulių ..Saldos" 
regbininkai. 

* Tarp tau t inė profes io
n a l i ų futbolininkų federac i 
j a (FIFPro) g e r i a u s i u 2004-
2005 m. sezono pasaulio žaidė
j u išrinko Ispanijos čempionės 
„Barcelona" komandos ir Bra
zilijos rinktinės saugą Ronal-
dinho. Apklausoje dalyvavo 
38,000 futbolininkų. 

Naujausios 
žinios 

* Dėl „Su-27~ k a t a s t r o f o s 
Rusi ja nuke l i a t a r p v y r i a u 
sybinės komisijos su Lietuva 
posėdį. 

* Į t a rdami va ldanč ių jų 
klastą , l i b e r a l d e m o k r a t a i C. 
Ju r šėną skundžia Seimo eti
kos sargams. 

* ES k o m i s a r a s ž a d a pa
r a m ą Lietuvos mažųjų la ivų 
a tnau j in imui . 

V'-iliut u •;.irstyki' . 
1 USD — 2.840 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Amerikiečiai kovoja su fiktyvių santuokų organizatoriais 
V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 

(ELTA) — Praėjusią savaitę 
JAV federaliniame teisme dvyli
kai asmenų buvo pateikti kalti
nimai fiktyvių santuokų kūrimu 
ir nelegalių imigrantų pergabe
nimu į JAV. Teigiama, kad JAV 
piliečiams buvo siūloma iki 
10,000 dolerių už tai, kad šie su
situoktų su lietuvių tautybės as
menimis siekiant gauti jiems 
lengvatų imigruojant į šalį. Kal
tinimai pateikti po Imigracijos 
ir muitinės tarnybos (Immigra-
tion and Customs Enforcement, 
ICE) tyrimo 

Visiems pateikti kaltinimai 
pagal kelis baudžiamojo kodek
so straipsnius. Teismo pareigū
nai tvirt ina, kad kaltinamieji 
JAV piliečiams siūlė nuo 8,000 
iki 10,000 dolerių už fiktyvios 
santuokos su Lietuvos piliečiais 
sudarymą. 

Kartais amerikiečiams bū
davo pateikiami nurodymai ke
liauti į Lietuvą ir tuoktis su lie
tuviu, o kartais jiems tekdavo 
tuoktis su lietuviais, kurie be 
tinkamų dokumentų jau gyven
davo JAV teritorijoje. 

Vienas iš kaltinimų teigia. 

kad 28 metų Remigijus Ado
maitis JAV piliečiui 2004 metų 
lapkritį pateikė nurodymus ir 
apmokėjo kelione. į Lietuvą, kur 
amerikietis turėjo susituokti su 
niekada iki tol nematyta lietu
ve. Po vestuvių R Adomaitis pa
lydėjo amerikietį į JAV amba
sadą Varšuvoje ir padėjo jam su
tvarkyti dokumentus, kad jo 
naujoji žmona 2005 metų kovą 
galėtų patekti į JAV. Amerikie
čiui buvo sumokėta 1,000 dole
rių iškart po vestuvių ir dar po 
250 dolerių jis gaudavo kas mė
nesį. 

„Mūsų tautos nacionalinis 
ir visuomeninis saugumas prik
lauso nuo imigracijos sistemos 
vientisumo. ICE atstato šį vien
tisumą griežtai persekiodama 
nusikaltėlius ir žmonių perga
benimo organizacijas, kurių mo
tyvas yra vien godumas ir pel
nas", sakė specialioji atsakinga 
agentė Elissa A. Brown, dirban
ti ICE Čikagos skyriuje. 

Lietuvių tautybės R. Ado
maitis, nuolat gyvenantis JAV, 
apkaltintas tris kartus organi
zavęs fiktyvią santuoką ir du 
kartus pervežęs nelegalius mi-

Gryno aukso Valdovų rūmų moneta išsiskiria ypatinga forma 

grantus . 66 metų lietuvių tauty
bės Ina Bradley apkal t in ta du 
k a r t u s organizavusi fiktyvią 
santuoką. 54 metų JAV pilietis 
Robertas Bradley apka l t in t a s 
kartą organizavęs fiktyvią san
tuoką ir kar tą fiktyviai susituo
kęs. 22 metų lietuvių tautybės 
Inga Veščiūnaitė; 30 metų JAV 
pilietė Edi th May Combs ir 24 
metų JAV pilietis Adam Pirlot 
apkal t int i vieną kartą organiza
vę fiktyvią santuoką. 

Kal t inamajame akte teigia
ma, kad 2005 metų kovą R. Ado
mait is N u k e l t a \ 5 p s l . 

V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 
(ELTA) — Lietuvos bankas iš
leido brangiausią, iš gryno 
aukščiausios kokybės aukso 
nukaldintą 500 litų proginę mo
netą, skirtą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rū
mams. 

Iš visų anksčiau nukaldin
tų proginių pinigų 1,000 tiražu 
išleista moneta skiriasi ir ne
įprasta 12 kampų forma. 

Norintys už 2,020 litų įsi
gyti naują monetą prie Lietu
vos banko į eilę rikiavosi jau 
nuo 7 valandos ryto. 

Lietuvos dailės muziejaus 
direktoriaus Romualdo Budrio 
teigimu, Valdovų rūmams skir
tos monetos pasirodymas — 
džiaugsmas ne tik numizma
tams. „Tai mūsų valstybingu
mo įtvirtinimas", sakė vienas iš 
Valdovų rūmų atstatymo inicia
torių, pridurdamas, kad kaldin
ti savo monetas valstybė pajėg
davo tik stabilumo laikais. 

Iš kairės: valdovų rūmų paramos fondo vaidybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas, Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

V . A d a m k u s : n e g a l i m a Juodosios juros 
r e g i o n o va ls tyb ių p a l i k t i nuošaly 

Č i k a g a V i l n i u s , rugsėjo 20 
d. (BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, naujosios 
Europos Sąjungos (ES) narės 
turi imtis iniciatyvos ir sufor
muluoti išsamią santykių politi
ką, atitinkančią demokratėjan-
čio Juodosios jūros regiono žmo
nių lūkesčius. 

Tai V. Adamkus sakė Čika
goje vykusiame susitikime su 
įtakingos nevyriausybinės orga
nizacijos — Čikagos užsienio 
reikalų tarybos („Chicago 
Council on Foreign Relations") 
nariais. 

Apsilankymo Taryboje metu 
V. Adamkus pasidalino savo 

mintimis apie demokratėjimo 
procesų Rytų ir Vidurio Eu
ropoje aktualijas bei ypatumus. 

Susitikime V. Adamkus pa
brėžė, jog Lietuva, kaip ir Lat
vija ar Lenkija, neturi stebuk
lingų receptų, kaip pradėti ir 
baigti perėjimą į demokratiją. 

..Kita vertus, mes esame 
vieni iš tų. kurie turi unikalią ir 
sėkmingą demokratinių institu
cijų kūrimo ir laisvos rinkos re
formų patirtį", sakė preziden
tas, pabrėžęs, kad Lietuva ir jos 
žmonės gerai supranta Ukrai
nos. Gruzijos, Moldovos ir kitų 
regiono valstybių piliečių lū
kesčius bei siekius. 

Čikagos užsienio reikalų ta
ryboje paskaitas yra skaitę Vo
kietijos kancleris Gerhard 
Schroeder. Ukrainos preziden
tas Viktor Juščenko, Afganis
tano prezidentas Hamid Karzai 
bei daugelis kitų politikų iš viso 
pasaulio. 

Viešėdamas Čikagoje V. 
Adamkus taip pat susitiko su 
šio miesto meru Richard Daley. 

Susitikime buvo kalbama 
apie Čikagos lietuvių bendruo
menę, kuri pastaruoju metu ge
rokai padidėjo, apie jos veiklą. 
Miesto meras čia gyvenančius 
lietuvius apibūdino kaip veik
lius ir energingus žmones. 

Vilnius pareiškė protestą dėl Maskvos reikalavimų 
Vi ln ius , rugsėjo 20 d. 

(BNS) — Lietuva, pasipiktinusi 
Maskvos reiškiamomis preten
zijomis į Lietuvoje sudužusį 
Rusijos naikintuvą ,.Su-27" ir 
jo pilotą, pareiškė protestą Ru
sijai dėl mėginimų pažeminti 
Lietuvą, kaip NATO narę. 

Kaip sakė Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos sek
retorius Albinas Januška, Ru
sijos diplomatai Vilniuje pirma
dienį įteikė notą „su keistu rei
kalavimu, kad lėktuvo nuolau
žos ir lakūnas nepriklauso Lie
tuvos jurisdikcijai". 

„Tai maždaug reikštų, kad 
Rusija reikalauja teisės pažei
dinėti Lietuvos sieną, mėtyti 
čia raketas, ir po to ramiai ir 
netrukdomai pasitraukti. Pa
prašytas konkrečiai nurodyti, 
kokiomis t a rp tau t inės teisės 
normomis remiasi notos auto
riai, to padaryti Rusijos diplo
matas negalėjo", sakė URM 
sekretorius. 

Anot A. Januškos. Rusijos 
diplomatui buvo paaiškinta, 
kad bus laikomasi Lietuvos 
Konstitucijos, pagal kurią Lie
tuvos Respublika naudojasi su
verenitetu ir vykdo teisingumą 

Rusijos naikintuvo „Su-27" avarijos vietoje Šakių rajone vyksta kasinėji
mo darbai. Aliaus Kr>roliovo<ELTA>nuotr 

savo teritorijoje. 
„Šiandien per Rusijos am

basadą Vilniuje pareiškėme 
protestą dėl prasidėjusios pro
pagandinės kampanijos, sie
kiant diskredituoti Lietuvos, 
kaip NATO valstybės. įvaizdį. 
Rusijai pasiūlėme pastebėti 
Lietuvos geranoriškas pastan
gas, siekiant kuo greičiau ir ob
jektyviau išsiaiškinti visas šio 
įvykio aplinkybes, ir atitinka
mai bendradarbiauti", sakė A. 

Januška. 
Krašto apsaugos ministras 

Gediminas Kirkilas antradieni 
taip pat atmetė Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų 
teiginius, esą lėktuvą pilotavęs 
ir katapultavęsis majoras Vale-
rij Troja nov yra nepavaldus Lie
tuvos jurisdikcijai ir turi nelie
čiamybę, ir Lietuva esą turinti 
perduoti Rusijai lėktuvo lieka
nas. 

Nuke l t a į 5 psl. 

Stringa 
tyrimas dėl 
A. Valionio 

galimų ryšių 
su KGB 

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistro socialliberalo Antano Va-
liono galimų praeities ryšių su 
Rusijos slaptosiomis tarnybo
mis tyrimui šiandien nebuvo 
suformuota Seimo laikinoji ko
misija. 

Jos steigimą sustabdė Sei
mo Teisės departamento pasta
bos, esą Seimo opozicinės Libe
ralų demokratų partijos frakci
jos iniciatyva parengtas projek
tas prieštarauja nekaltumo 
prielaidai, kuri įtvirtinta Lietu
vos Konstitucijoje. 

Todėl prieš sudarant komi
siją ir prieš suformuluojant jai 
užduotis, liberaldemokratų pa
rengtą projektą turi patikrinti 
ir savo nuomonę Seimui pateik
ti Teisės ir teisėtvarkos komite
tas. 

„Jeigu teisininkui duotų 
užduotį įvertinti žodį mama", 
aš manau, kad jie rastų kelias 
teisiškai pagrįstas vietas, kaip 
tą žodį pataisyti. Mes to, be jo
kios abejonės, nepaliksime ir 
stengsimės, kad komisija būtų 
įkurta. Tačiau šis Seimo veiks
mas akivaizdžiai parode Seimo 
daugumos nuomonę, kad žmo
gus, galimai bendradarbiavęs 
su KGB. gali normaliai dirbti 
tokiose aukštose pareigose", sa
kė Liberalų demokratų partijos 
frakcijos seniūnas Valentinas 
Mazuronis. 

Jį papiktino sprendimas 
nesudarinėti komisijos, kai li
beraldemokratų iniciatyva bu
vo paremta daugiau nei 40 par
lamentarų. Seimo statutas nu
rodo, jog laikinas tyrimo komi
sijas Seimas privalo suformuo
ti, kai jas inicijuoja daugiau nei 
36 parlamentarai. 

Euro įvedimui 
biudžeto 

pinigai nebus 
naudojami 
V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas ramina Lietuvos 
gyventojus, kad euro įvedimui 
numatomi išleisti maždaug 100 
mln. litų nebus paimti iš vals
tybės biudžeto, o kar tu ir iš mo
kesčių mokėtojų kišenės. 

„Jokių mokesčių mokėtojų 
— tai bus banko pinigai, kaip ir 
dabar, Lietuvos bankas išlei
džia mili jonus litų pinigų 
spausdinimui, monetų kaldini
mui — tai didžiulės banko išlai
dos", sakė A. Brazauskas. 

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas teigė, jog 100 mln. litų yra 
• iT . e c • 1 v c n **** 1 O. o l r o i ^ 11 c 

„Didžioji dalis šių išlaidų 
bus skirtos euro banknotų pir
kimui bei monetų kaldinimui, 
bet lietuviški pinigai gaminami 
ir dabar, todėl šių išlaidų mes 
turime ir dabar", teigė R. Šar
kinas. 

Anot jo, apie 10-11 mln. litų 
kainuos informacijos kampani
ja ir visuomenės švietimas, ta
čiau dalį šių išlaidų, t ikimasi , 
padengs Europos Komisija ir 
Europos centrinis bankas . 

Dar maždaug 6 mln. litų 
Lietuvos bankui kainuos prisi
jungimas prie Europos centri
nių bankų mokėjimo sistemos 
TARGET. 

Komentuodamas dviejų sa
vaičių pereinamojo laikotarpio 
būtinybę, kai bus atsiskaitoma 
ir litais, ir eurais , premjeras 
aiškino, jog yra tūkstančiai vie
tų, kurioms reikia pasiruošti 
eurų priėmimui. 

„Todėl numatytos dvi sa
vaitės pereinamojo laikotarpio, 
kai bus pri imami ir litai, ir eu-
rai, o grąža bus duodama eu
rais. Iš bankų bus stengiamasi 
per tas dvi savaites neišleisti 
daugiau litų", kalbėjo Vyriausy
bės vadovas. 

Euras Lietuvoje bus įvestas 
2007 metų sausio 1 dieną — šią 
datą kaip t inkamiausią antra
dienį patvirt ino Euro įvedimo 
koordinavimo komisija. 

B. Arine: ES 
neturėtų būti 
„krikšeion 

klubas" 

Turkijos Didžiosios Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininkas Buelent 
Arine. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Pakvietusi musulmo
nišką Turkiją stojimo dery
boms, Europos Sąjunga pade
monstruotų, jog nėra t ik 
„krikščionių klubas". 

Tai antradienį Seime vyk
stančioje diskusijoje Turkijos 
narys tės Europos Sąjungoje 
(ES) klausimais sakė šios ša
lies par lamento pirmininkas 
Buelent Arine. 

Turkija tikisi, jog spalio 3 
dieną, kaip ir buvo numatyta 
anksčiau, Europos Sąjunga 
pradės su ja derybas dėl vi
sateisės narystės. 

B Arine teigimu. Turkijos 
narystė padidins Europos Są
jungos įtaką Balkanuose, Vidu
rio Azijoje ir Artimuosiuose Ry
tuose. 

„Arba E S ir toliau plėsis 
tapdama dinamiška ekonomi
ka ir globalia jėga, arba ji už
sidarys savo sienose likdama 
regionine organizacija kamuo
jama struktūrinių problemų", 
pažymėjo B. Arine. 

Diskusijoje įžanginį žodį 
taręs Seimo pirmininkas Artū
ras Pau lauskas pabrėžė, jog 
Lietuva „politiškai ir praktiš
kai rems Turkijos narystę" ir 
pritaria spalio 3 dieną numaty
tai derybų pradžiai. 

A. Paulauskas taip pat pri
minė, jog Turkija niekada ne
pripažino Sovietų Sąjungos 
įvykdytos Lietuvos aneksijos, 
rėmė Lietuvos siekį tapti NA
TO nare. 

„Mūsų bendras tikslas yra 
į traukti Kaukazo valstybes ir 
Ukrainą į eurointegraemius 
procesus", sakė Seimo pirmi
ninkas. 

Tuo ta rpu kalbėjęs polito
logas Egdūnas Račius pasigedo 
Lietuvoje plačios diskusijos 
apie Turkijos narystę ES. 

..Jokios diskusijos šiuo 
klausimu Lietuvoje nevyksta, 
politikai Turkijos narystei pri
taria iš inercijos", sakė E. Ra
čius. 

Kur iamas naujas judėj imas 
V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 

(BNS) — Lietuvos intelektua
lai, žemės ūkio specialistai, ūki
ninkai pirmadienį paskelbė ku
r iantys visuomeninį judėjimą 
„Tėvynės žemė". 

Kreipimąsi, kur iame reiš
kiamas susirūpinimas Lietuvos 
kaimo ateitimi, pasirašė beveik 
1.000 sambūrio idėjoms prita
riančių visuomenės atstovų. Ju
dėjimo steigiamąjį suvažiavimą 
numatoma surengti šių metų 
pabaigoje. 

„Nusprendėme suvienyti jė
gas ir įkurti naują judėjimą, ku
ris gintų smulkius ir vidutinius 
ūkininkus, šeimos ūkius", sake 
Lietuvos žemes savininkų są
jungos tarybos pirmininkė An

tanina Venckūnienė. 
Anot jos, šalies valdžia ne

suteikia j iems galimybių plėtoti 
ūkių. o nuolaidžiauja stambie
siems žemvaldžiams. 

Naujo judėjimo steigėjų 
duomenimis, šalyje vis daugėja 
stambiųjų ūkininkų, o vidutinių 
ūkių šeimininkai nesulaukia 
valstybės paramos. 

„Šalyje daugėja žemval
džių, kurie turi keliolikos tūks
tančių hektarų ūkius. Štai Pa
nevėžyje registruota bendrovė 
'Linas ir viza' valdo 12.000 hek
tarų. Daugelį stambių ūkių iš 
tiesų valdo ne ūkininkai, bet 
f inansines grupuotės", teigė 
Šeimos nkininkų sąjungos val
dybos narys Dalius Tumynas. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago. IL 60629 

2005 m. „Ąžuolo" ir 
Gintaro" vadovų 

mokyklos 
/ / 

Šių metų LSB „Ąžuolo" 
mokykla ir LSS „Gintaro" va
dovių mokykla vyko liepos 
23-30 d. Toronto skautų Romu
vos stovykloje prie Huntsville, 
Ontario. Gausi instruktorių ir 
patarėjų grupė susirinko sto
vykloje penktadienį pasiruošti 
iš Toronto, Detroit, Los Angeles 
ir Čikagos atvykstantiems kur
santams. Visus šiltai ir rūpes
tingai priėmė Toronto skautų ir 
skaučių tuntininkai — Marius 
Rusinąs ir Rūta Lemon. Maisto 
produktų supirkimą ir išdali
nimą skiltims, virtuvės priežiū
rą ir virimą tvarkė prityrę šei
mininkai s. Indrė ir Raimundas 
Paškauskai su v. sk. Veronikos 
Lemon pagalba. 

Daug metų „Ąžuolo" ir 
„Gintaro" mokyklų didelis pa
sisekimas ir vertingas praktiš
kų skautamokslio bei vadovavi
mo žinių perdavimas jaunes
niems vadovams ir vadovėms 
tiesiogiai rišasi su prityrusių ir 
daug skautavimo patyrusių 
instruktorių ir patarėjų. Jų 
pasišventimo ir noro tobulinti 
mūsų jaunimo gabumus dėka, 
kursai po kursų, metai po metų 
skautybė gyvuoja ir duoda mū
sų jaunimui įdomią, prasmingą 
veiklą. Šių metų „Ąžuolo" mo
kyklos vedėjas buvo v.s. Gin
taras Plačas, o „Gintaro" mo
kyklos vedėja v.s. Naida Šni-
paitė-Johnson. Instruktavo v.s. 
Romas Otto -Toronto), ps. 
Tomas Dundzila (VVashington, 
DC>. s. Algis Simonavičius 
'Toronto), s. Mindaugas Lek-
nickas Toronto), v.s. Marius 
Rusinąs (Toronto), s. Virginija 
Rubinski ''Cleveland). s. Rūta 
Lemon Toronto.), ir ps. Audra 
Viskantienė (Toronto). 

Praėjusiuose kursuose daly
vavę kursantai , kurie baigia 
visą ,Gintaro" ir „Ąžuolo" 
mokyklų programą, yra kviečia
ms dalyvauti skilčių patarėjų 
pareigose. Šiu metų „Ąžuolo" 
mokyklos patarėjai buvo v.si. 
Matas Turczyn (Toronto), ps. 

Darius Sonda (Toronto), ir ps. 
Rimas Pečiulis (Toronto). „Gin
taro" mokyklos skilčių patarėjos 
buvo v. si. Krista Plačaitė 
(Chicago), v. si. Indrė Žukaus
kaitė (Chicago), ir v. si. Alytė 
Mažeikaitė (LA). Patarėjai ste
bėjo skilčių veiklą, vedė dienos 
įvertinimo sueigas, pasitarimus 
su kursantais, padėjo instrukto
riams paruošti ir vesti užsi
ėmimus, dalyvavo patarėjų te
mų diskusijose ir lavinosi būti 
ateities „Gintaro" ir „Ąžuolo" 
mokyklų instruktoriais. Brolis 
Matas, sesės Indrė ir Krista ėjo 
komendantų pareigas kursų 
metu. 

Dalyvavo 18 kursantų ir 
kursančių, stovyklaujant trijose 
skiltyse. Sesių „Laukinių lapių" 
skiltį sudarė: Aleksandra Ha-
banek, Ramunė Janušonytė , 
Daina Kuraitė, Vaiva Kuraitė, 
Renata Simonavičiūtė ir Julija 
Valiulytė. Brolių „Darbščių 
antsnapių" skiltį sudarė: Aras 
Ruslys, Matas Anužis, Algi
mantas Kasputis, Darius Paz-
nekas. Danielius Šarūnas ir 
Aleksas Vilkas. „Lėtų tinginių" 
skiltį sudarė: Aras Butkūnas, 
Liudas Deveikis, Saulius Fa-
bianovich, Tomas Krakauskas, 
Vytas Reivydas ir Jus t inas 
Tarvydas. 

Kursai prasidėjo 
šeštadieni 

Kursantai suvažiavo į sto
vyklą šeštadienio ryte, pavalgė 
pietus, pakartojo svarbias pra
diniams užsiėmimams reikalin
gas skautamokslio žinias ir 
kompasų pagalba susirado savo 
stovyklavietes. Susidarė skiltys 
ir pradėjo įrengimo darbus . 
Statė palapines, lauko virtuves, 
suolus, malkides, laužavietes 
bei kitus įrengimus patogiai ir 
saugiai stovyklauti. Darbui įpu
sėjus, susirinkome valgykloje 
pavalgyti vakarienės ir geriau 
susipažinti. Po vakarienės skil
tys atliko įvairius „team-buil-

A.S.S. VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

IR BENDRA METINĖ ŠVENTĖ 
Marriott Burr Ridge 

1200 Burr Ridge Pkwy, Burr Ridge, IL 
2005 m. spalio 14-16 d. 

Prog ramo je : 
Registracija ir susipažini

mą? penktadienį, 7-10 v.v. 
Šeštadienį, pradedant 9 vai 

ryto, programą, i kurią įeina 
— Visų dalyvių užduotis — 

.išrinkti" kita Lietuvoa prezi
dentą 

— ASD, Korp' Vytis, FSS 
sueigos ir nuostatų/regulia-
minų keitimo balsavimas 

— Bendra sueiga su pakėli
mais 

Metinė šventė su vakariene 
ir programa. 7:30 v.v. 

Proga atsigaivinti linksmoje 
atmosferoje ir pabendrauti su 
draugais 

K v i c f i n m i : 
A.S.S. nariai ir kandidatai. 

atsimokėję 2005 metų LSS 
nario mokestį ir jų artimieji 

Svečiai — skautai ir skau
tės utaimotejy 2005 metų LSS 
nario W kestį, kurie domisi 
akad>-r>,;k , ' :k 

Nedalyvauja Korp' Vytis, o 
ASD, ar FSS sueigose. 

Regis t raci ja : 
Suvažiavimas — 85 dol., 

įskaitant „hospitality suite", 
programą, sueigas ir metinę 
šventę. Registracijos formas ir 
mokestį prašome siųsti fil. Vy
teniui Kirvelaičiui, kad gautų 
iki 2005.10.05. Formas galite 
rasti www.skautai.com Vien tik 
Metinė šventė (be sueigų) 65 dol. 

Viešbutis 
1-4 žmonėms kambarys 99 

dol. Dienai. Kambariai turi būti 
užsakyti iki 2005.09.27, Mar
riott Reservations tel. 800-228-
9290 Prašyti Lithuanian Scouts 
Association kambarių. Pastaba: 
kambarių gali pritrūkti, tai pa
tariame užsisakyti kuo grei
čiau, kad galėtumėt apsistoti že
mesnėmis kainomis tam pačiam 
viešbutyje kur suvažiavimas' 

Nario mokestis gali būti 
užmokėtas registracijos metu. 

Iki pasimatymo suvažia
vime' 

Rengėjai : Akademinio 
S kau tu Sąjūdžio V'adija 

D a l i s „ G i n t a r o " i r „Ąžuo lo" m o k y k l o s 2 0 0 5 m . stovykloje K a n a d o j e in s t ruk to r ių . I š k a i r ė s : Audra 
P u z e r y t ė — V i s k a n t i e n ė , Virg in i ja R u b i n s k i , Alg i s Simonavičius, G i n t a r a s P lačas . 

ding" užs iėmimus, susipažino 
su stovyklos taisyklėmis, pa
sirinko savo vardus , skiltinin-
kus ir sugalvojo šūkius. Dienos 
programą užbaigėm pirmu kur
sų laužu, kurį vedė sesė Vir
ginija. Laužo metu, pagal prieš 
šimtą metų Baden-Powell pra
dėtą tradiciją, brolis Tomas 
trumpai paaiškino Skilčių sis
temą ir jos svarbą mūsų skau
tiškoje veikloje. Laužas baigėsi 
brolio Gintaro t a r tu įžanginiu 
vadovo žodžiu. 

Antroji k u r s ų diena 

Sekmadienio ry tas prasi
dėjo pusryčiais ir pirmuoju gai
rių pakėlimu. Brolio Mato pu
čiamo „Ąžuolo" mokyklos tradi
cinio rago garsai nuaidėjo gra
žaus ežero pakrantėse ir kal
nuose, ir pradėjome pirmą kur
sų dieną. Uniformuoti broliaj ir 
sesės nužygiavo į Romuvos 
stovyklavietės pakrantę ir jau
kioje įlankoje, apsupti ramiai 
pl iauškančio vandenėlio bei 
didžiulio pušyno ir ąžuolyno 
miško medžių, dalyvavo susi
kaupimo valandėlėje. Kylančios 
saulės spinduliams apšviečiant 
vienų siluetus, o kitų veidus, 

broliai ir sesės skaitė Šv. Rašto 
ištraukas' , iškėlę rodė brolio 
Tomo iškylose nufotografuotus 
gamtos paveikslus ir giliai su
simąstė apie ateinančios savai
tės darbus bei rate stovinčius 
naujus draugus ir drauges. 

Po susikaupimo vyko pirmo
ji „vadorama". Skiltys mokėsi, 
kaip saugiai įrengti savo vir
tuves, užkurti laužus ir pasi
skirstyti darbais. Grįžę į savo 
rajonus, tęsė įrengimo darbus ir 
skubėjo pasiruošti savo pir
miems pietums, kuriuos patys 
pas igamino savo naujai pas
tatytose lauko virtuvėse. Po
pietės darbams einant į pa
baigą, kursantai atliko komu
nikacijos pobūdžio užsiėmimus 
ir dalyvavo diskusijose apie tik
slesnius komunikacijos princi
pus. Užbaigė popiečio pašneke
sius su skiltininko pareigų 
paaiškinimu ir diskusijomis. 

Po vakarienės visi susirinko 
pasikalbėti su sese Virginija bei 
broliu Algiu apie laužavedybą ir 
suplanuoti antro stovyklos lau
žo programą, kiekviena skiltis 
taip pat pasiskirstė kas ves kurį 
likusį stovyklos laužą, kad 
turė tų progos praktiškai pri
taikyti naujai įgytas iaužavedy-

bos žinias. Antras kursų laužas 
vyko bendromis jėgomis, įtrau
kiant ilgametes prityrusias lau-
žavedes seses Virginiją. N aidą 
ir Indrę, ir naujai tapusius 
laužavedžius. 

Trečioji kursų diena 

Pirmadienio ryte kursantų 
virėjai anksti kėlėsi ir pusiau 
miegodami, atvyko į valgyklą 
pasiimti pusryčiams maistą. 
Netrukus sukruto ir kiti skilčių 
nariai. Gerdami kavą, vadijos 
nariai diskutavo dienos progra
mas, užsiėmimus, ir praeitos 
dienos įvykius. Šio ryto vado-
ramos stotyse skiltys atliko 
planavimo užsiėmimus su bro
liu Gintaru ir sese Rūta. pasi
dalijo mintimis ir savo patyrimu 
apie įvairių amžių vaikų cha
rakteristiką su sese Naida ir 
broliu Marium, diskutavo apie 
gero vadovo ypatybes su broliu 
Romu ir broliu Mindaugu. Po 
brolio Tomo „vadovaujamo gru
pių kontroliavimo" vadovavimo 
žaidimo, skiltys grįžo į pasto-
vykles tęsti savo įrengimo dar
bus. 

Bus daug iau . 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
T ik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur USD) 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

r edakc i j a@draugas .o rg 
Administratorius — V y t a s P a s k ų s 

a d m i n i s t r a c i j a @ d r a u g a s . o r g 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ras t ine@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Brnhurst IL 60126 

630-941-2609 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos paga! susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos paga! susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iHinoispain.com 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKiU UGOS - CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

bet-uviarns sutvarVys dantis už preinarria kaina 
Susita*rnu; -at>;r angliškai ztya ietniMBi 

4647 W. 103 S i , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, l L 
Te l . 708-422-8260 . 

L I E T U V I Ų SKAUTŲ SĄJUNGOS ARCHYVO—MUZIEJAUS 
ISTORINĖ A P Ž V A L G A 

Kaip f inans i ška i išs i laiko 
archyvas -muz ie jus 

LSS archyvą-muziejų fi
nansuoja Lietuviškosios skauty-
bės fondas, vadovaujamas v.s. 
fil. Petro Molio su Pirmijos 
pa tv i r t in imu. Su skaut išku 
nuoširdumu dėkojame LS fondo 
pirmininkui, valdybai, LSS Pir-
mijai ir LSS tarybos pirmi
ninkui v.s. fil. Rimantui Griš-
keliui. Artimoje ateityje, ma
nau, užteks lėšų archyvo—mu-
ziejaus pagrindinėms išlaidoms 
ir a t s i ras sut inkančių sava
noriškai d i rbt i . Stengiamės 
2005 metais išleisti LSS archy
vo—muziejaus katalogą. J a m e 
nebus į rašy ta kiekvieno va
dovavusio pavardė, nors sten
giuosi kiek galima daugiau jų 
paminėti, bet bus aišku, pagal 
šaką ir datas , kuriuose doku
mentuose ją galima surasti. 

Iš kur g a u n a m a medžiaga 
ir ka ip ji rūšiuojama 

Archyvinė ir muziejinė me
džiaga yra g a u n a m a iš pra
ėjusių kadencijų sąjungos va
dovų, kaip tarybos ir A.S.S. 
pirmininkų, bei vyriausių Bro
lijos ir seserijos skautininkų. 
Taip pat iš daugelio vadova
vusiųjų įvairių vietovių viene
tams bei visų skautavusiųjų, 
kuriems yra brangi ir svarbi 
lietuvių skautų , skaučių veikla. 
Turime Lietuvos skautų įsteigi
mo dokumentus nuo 1918 m. iki 
Lietuvos skautų veiklos uždary
mo okupacijų metais. LSS doku
mentai yra suskirstyti Tary-
bos- Pirmiins -T-P". Brolijos 
•B i, Seseriū.* S- . ir A.S S 
(A-), (akad.-m.K | kategDVniMH 

pagal kadencijų laikotarpius. 
Yra asmeniškų rankraščių ar 
spaudai paruoštų išsamių skau
tiškų temų, o taip pat turime 
J ū r ų skautijos archyvą. Visi 
gauti dokumentai yra sutvarko
mi, sudedami apsaugojimui į 
vokus ir paskirta tvarka įrašomi 
į katalogą. Periodinės spaudos 
perteklius ar kitos dėmesio ver
tos medžiagos kopijos yra laiko
mos sandėlyje. Taigi, viskas yra 
saugoma ir niekas nesunaikina
ma. Nuo 1991 m. gauname vis 
daugiau archyvinės medžiagos. 
Tačiau joje gana daug neuž
pildytų tarpų, nes dar daugelis 
buvusių kadencijų pareigūnų 
nėra pristatę namuose laikomos 
dokumentus ar kitą skautišką 
medžiagą. Archyve turime visus 
„Skautų aidų" ir „Mūsų vyties' 
komplektus , perteklium dali
nomės su Lietuvos skautais ir 
su kitomis institucijomis. 

Turimos archyvinės— 
muziejinės medžiagos 

trumpa statistika 

Tarybos-Pirmijos dokumen
tų (TP-xx) — 50 dėžių. 

Skautų Brolijos dokumentų 
(B—xx) — 45 dėžės. 

Skaučių Seserijos dokumen
tų (S-xx) — 37 dėžės. 

Akademinio Skautų sąjū
džio dokumentų (A-xx) — 29 
dėžės. 

Periodinės skautiškos spau
dos — 37 dėžės. 

Nuotraukos dėžėse v.s. VI. 
Bacevičiaus sr „Lituanicos" 
tunto) — 7 dėžės 

vėliavos :r g a i r e l e s 

Tęsinys iš rugsėjo 14 d. 
Iš viso — 291 dėžė 
Skautų nuotraukų albumai 

— 75 albumai. 
Iškarpų albumai ir skaučių 

darbeliai — 52 albumai. 
Filmų, video ir dainų ka

sečių — 33 eksponatai. 
Muziejaus eksponatų inven

torius — 168 eksponatai. 
Sandėlio eksponatų invento

rius — 52 eksponatai. 
Archyvo baldai ir reikmenys 

— 84 eksponatai. 
Skautiškos knygos lenty

nose — 641 eksponatas. 
Iš viso 1.106 eksponatai 

Kas domisi , naudo ja s i A-M 
ir ateities p e r s p e k t y v o s 

Tolimesnėje ateityje reikės 
apsvarstyti dokumentų foto
grafavimo galimybes, nors tai 
būtų mūsų sąlygomis sunkiai 
pasiekiamas užmojis. Reikėtų 

dokumentaciją iš naujo pert
varkyti, panaikinant dublikaci-
ją. Čia lankęsis Lietuvos ar
chyvų Vilniuje generalinis di
rektorius Vidas Grigalaitis pa
reiškė nuomonę, kad mielai šį 
archyvą perimtų Lietuvos ar
chyvai Vilniuje. Šiuo metu ar
chyvų medžiaga naudojasi buvę 
ir esantys vadovai, įvairių skau
tiškų uždavinių atl ikimui. 
Skaut iškų kursų pravedėjai 
naudojasi net savo anksčiau 
pravestų kursų medžiaga. 

Kaip vykdome A-M 
p a s k i r t į ir kas d a u g i a u 

žinotina 

Stengiamės vykdyti LSS 
archyvo-muziejaus tikslus, — 
surinkti ir apsaugoti sąjungos 
dokumentus , spaudą ir kitą 
medžiagą. Kaupiame visa, kas 
jums buvo brangu, skautaujant 

jaunystėje, pr is imint ina iš 
skautavimo ar vadovavimo die
nų, arba kitaip dirbant Lietuvių 
skautų sąjungos tikslui — 
išlaikyti lietuvybę ir auklėti to
bulesnes asmenybes užsienyje 
gyvenančio jaunimo tarpe. 
Mūsų siekiai yra surinkti šio 
kilnaus lietuvybės darbo įrody
mus, kad jie nedingtų laiko už
marštyje privačiuose namuose. 

Dėl to, prašome visus buvu
sius ir esamus skautų parei
gūnus, darbuotojus, ar jų šei
mas, pranešti mums apie tu
rimą skautišką medžiagą. 
Galimąją siųsti arba pristatyti: 
Lithuanian World Center. LSS 
archyvas-muziejus. 14911-
127th Street. Lemont. IL 60439. 

Laukiame jūsų atsiliepimo. 

v.s. fil. S ig i tas Mikna i t i s 
LSS archyvo-muziejaus 

vadovas 

> K a u t u 
— 12 d e ž s u 

S a n d e l i 
i' z.•-

o inventorius 

Brolį, sese, a r p r i s i m e n i t nes l a i k u s ' I ai t ik t r u m p a s /'> i l i ;snelis i p r a e i t i , i 1967-t i ju r 
skautų s ą j ū d ž i o „ m ą s t y t o j u s " — iš ka i re s | < ii iii | , .n,is D a m a u s k a s , fil . k u n t Knbil 
Vilkas. Š i e m e t A k a d e m i n i o s k a u t u s ą j ū d ž i o s o v , i / i a s t m a s m e t i n e š v e n t ė vyks s p a l i o 
matymo! 

ru-tu A k a d e m i n i o 
lus , fil. t -ujjeniįns 
14 15 J !ki pas i 

http://www.skautai.com
mailto:redakcija@draugas.org
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TURĖTUME ATSIKRATYTI 
VAIKIŠKO POŽIŪRIO 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Nebuvo naujiena rugsėjo 8 
d. Berlyne įvykęs kanclerio G. 
Schroeder ir Rusijos prezidento 
V. Putin susitikimas. Gerai 
žinomas to susitikimo tikslas: 
palaiminti ketinimus Baltijos 
jūros dugnu nutiesti dujotiekį, 
kuris taptų nemažas galvos 
skausmas ne tik Lietuvai. Šiuos 
ketinimus norisi vertinti kaip 
Vokietijos išdavystę kai kurių 
Europos Sąjungos šalių atžvil
giu, kaip pavojų, kad Lietuva 
gali tapti dar labiau priklauso
ma nuo Rusijos naftos ir dujų. 
Kaip tai galėjo atsitikti? Žino
ma, ne mums pasipriešinti 
įtartinam Vokietijos suartėji
mui su Rusija, tačiau kodėl per 
keliolika metų nesugebėjome tų 
Maskvos keliamų pavojų su
mažinti? Ar viską padarė beveik 
per visą nepriklausomybės lai
kotarpį Lietuvą valdanti sovie
tinė nomenklatūra? 

Klausimas beveik retorinis. 
Jo retoriškumą mano akyse 
labai sustiprino televizijos ti
riamosios žurnalistikos laida 
„Paskutinė instancija" — apie 
buvusį KGB kapitoną, dabartinį 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrą Antaną Valion;. Nieko 
sau sugretinimas! Ne koks dak
taras, ne profesorius, ne kelis 
prestižinius universitetus bai
gęs politologas, o KGB kapi
tonas vadovauja Lietuvos už
sienio reikalų ministerijai. „Aš 
pažįstu beveik visus ambasado
rius, labai dažnai aš su jais ben
drauju. Privačiuose pokalbiuose 
dauguma Vakarų šalių amba
sadorių imasi už galvos ir neti
ki, kad Lietuvai gali atstovauti 
buvęs KGB kapitonas", — drau
ge su Vakarų šalių ambasado
riais stebisi Seimo narys Kazys 
Bobelis. 

O mes jau buvome apsi
pratę. Po to. kai už galvos 
nesusiėmė nei prezidentas Val
das Adamkus, nei Seimo laiki
noji komisija, pasakiusi, kad A. 
Valionis, nors ir buvo KGB re
zervistas, Lietuvai dėjo tik 
auksinius kiaušinius. Ir staiga, 
kaip kokia „Karolina", žurna
listė Grinevičiūtė su savo 
„Paskutine instancija": viskas 

ne visai taip, kaip rašoma vi
siškai slaptoje VSD pažymoje, 
A. Valionį vertinančioje reikš
mingai prisidėjus prie Lietuvos 
vyriausybės emigracijoje kūri
mo 1991 m. sausio dienomis. 
Kaip teigė „Paskutinė instanci
ja", užsienio reikalų ministro 
biografija žymiai sudėtingesnė 
ir į tart inesnė, nei iš Seimo buvo 
pateikiama viešajai nuomonei. 
Ypač jo veikla Lenkijoje prašyte 
prašosi papildomų tyrimų... 
„Draugo" skai ty tojams butų 
naudinga susipažint i su visa 
televizijos dviejų laidų medžia
ga apie A. Valionio ir jo užtarėjų 
nutylėjimus; aš , savo ruožtu, 
pateiksiu tik kai kurias laidoje 
dalyvavusio Nepriklausomybės 
Akto s ignataro Vidmanto Po
vilionio mintis: 

„A. Valionį aš pamačiau 
1991—1992 metais , kai buvau 
Aukščiausios Tarybos užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas; 
prie mano du rų jis praleido 
nemažai laiko, kai savo ar kitų 
noru stengėsi patekt i į Lietuvos 
diplomatinę tarnybą. Anais lai
kais kartelė buvo pakelta aukš
čiau negu dabar, tada buvau įsi
tikinęs, kad ne tik diplomatinei 
ta rnybai — apskr i ta i valsty
binėse ir vyriausybinėse struk
tūrose buvusiems KGB agen
tams nė ra ką veikti. Neabe
jojau, kad j is susijęs su tomis 
s truktūromis. Turėjau neblogų 
ryšių Lenkijoje ir su 'Solida
rumu', ir su tautiečiais — infor
macija, kas yra A. Valionis, ma
ne j a u buvo pasiekusi... Lietu
vių bendruomenė A. Valionį 
buvo paskelbusi persona non 
grata. J i s ne t nebūdavo sodina
mas už stalo... Niekada neteko 
girdėti , kad A. Valionis yra 
nusipelnęs Lietuvai dėl kokių 
nors įvykių sausio dienomis. J i s 
dirbo lenkų radijuje ir atstovavo 
lenkų valstybę. Aš labai nuste
bau, kai sužinojau, kad A. 
Valionis yra mūsų pilietis, o 
dirba Lenkijai tokiose atsa
kingose pareigose... Esu įspėjęs 
V. Adamkų dėl A. Valionio, dar 
kartą apie jį priminiau. Viską 
žinojo Albinas Juška . Algirdas 
Saudargas. Manęs klausantis jų 
akys būdavo išplėstos: 'Negali 
būti! Ką jūs sakot!." „O kaip rea

gavo prezidentas?" — klausia 
žurnal is tė . „Jokio komentaro 
nebuvo. Absoliučiai jokio", — V. 
Povilionio atsakymas. 

Aš, žinoma, pajuokavau: 
uraganas dėl tos laidos, kurioje 
buvo suabejota Seimo laiki
nosios komisijos išvadomis, ne
kils. Ir dėl to nereikia stebėtis, 
Lietuvoje niekuo nereikia ste
bėtis ir skėsčioti rankomis. Kad
rai lemia viską — berods taip 
mus mokė tie, kurie dabar ir 
lemia viską. Del tos pačios prie
žasties nereikia stebėtis nei 
didėjančia ekonomine ir kitokia 
priklausomybe nuo Rusijos, nei 
Lietuvos teisėsaugos dosnumu, 
kai Maskvai buvo nutar ta ati
duoti su „Jukos" susivienijimu 
susijusį bankininką I. Babenką, 
net nepabandžius mainais į tei
siamųjų suolą Lietuvoje paso
dinti vieną kitą Medininkų žu
diką, nei prokurorų pozicija 
„abonento" reikaluose, nei... 

Bet geriau prisiminkime 
dar vieną praėjusios savaitės 
televizijos laidą — Leonido 
Donskio „Prašau žodžio", pirmą 
kar tą t ransl iuotą patogesniu 
laiku, ne tada, kai dauguma 
žmonių miega. J klausimus at
sakinėjo poetas Just inas Mar
cinkevičius. Buvo paliestos ke
lios labai aktualios temos: pat
riotizmo, kalbos, l i teratūros, 
knygos... Šiuo atveju man rūpi 
pirmoji — patriotizmo tema: 
„Dar visai neseniai iš panašių 
televizijos laidų (ne jūsiškės, 
jokiu būdu ne) esu girdėjęs to
kius vaikiškai surimuotus ver
tinimus, kaip 'patriotas — idio
tas ' . Mane tai žeidė. Manau, 
kad dabar tokių vertinimų ne
liko, tačiau jie veikė, veikė gerą 
dešimtmetį mūsų visuomenę, 
ypač jaunąją jos dalį. Todėl 
dabar, kai ir prezidentas, ir kiti 
mūsų politikos ir visuomenės 
veikėjai pasigenda būtent pat
riotizmo, aš galvoju apie tai, ką 
nuveikėm, ką padarėm naikin
dami šitą sąvoką, šitą turinį". 

Taip. esame liudininkai, 
kad taip buvo gerą dešimtmetį. 
Žinome net tų „vaikiškų rimų" 
autorius. Tačiau vaikiški jie gal 
tik poetines sintaksės prasme, o 
kitom prasmėm? 

„J. Basanavičius, V. Kudir-
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ka, aušrininkai, varpininkai: jie 
tartum yra, bet kartu lyg ir nėra 
jų, — sako poetas J. Marcin
kevičius. — Jie nedalyvauja 
mūsų naujosios Lietuvos staty
boje, kūrime. Kai kas nors juos 
prisimena, į tai pažiūrima kaip į 
tam tikrą atsilikimą... Aš esu 
įsitikinęs, kad pilietinė visuo
menė neįmanoma be patriotiz
mo sąvokos. Ar ji daugiau ten 
užims vietos, ar mažiau, čia 
kitas reikalas, bet ji turi daly
vauti pilietinės visuomenės 
kūrime". 

„Kas atsitiko? — klausia 
prof. L. Donskis. — Ar sutrikusi 
mūsų atmintis? Ar bandymas į 
ištrinti iš visos kartos daugelį I 
svarbių dalykų yra organizuo
tas?" 

„Norėčiau tikėti, įtikinėju 
save, kad tai yra laikina, — sa
ko poetas, — kad išgyvensim, 
kad tautos ir valstybės sąmo
nėjimas turės surasti atramą j 
tose vertybėse, kurios išugdė Į 
tautą, jos kultūrą. Turėtume Į 
atsikratyti vaikiško požiūrio". 

O, kad tokie pokalbiai apie 
patriotizmą, kalbą, literatūrą, 
tautiškumą nebūtų buvę tokie 
reti svečiai mūsų žiniasklaidoje, 
mokyklose! Ar patriotizmo nie
kinimas yra organizuotas, są
moningas, piktybiškas? „Pas
kutinė instancija" gal kada 
atsakys ir į šį klausimą. Gal 
sulauksime šiomis temomis ne 
tik televizijos laidų, bet ir nau
jausios Lietuvos istorijos knygų, 
kuriose bus įvardinti ir įvertinti 
daug žalos padarę pasišaipymai 
ir pakikenimai iš šventų da
lykų. 

Ar jie buvo organizuoti'7 Gal 
tik iš dalies. Po Kovo 11-osios 
Lietuvoje stebuklingai neliko 
nepriklausomybės priešų, nors 
(vienoje televizijos laidoje Nijole 
Oželytė prasitarė) net kovo 
11-ąją nomenklatūros stovyklo
je buvo ketinama balsuoti ki
taip, nei iš tiesų balsuota. Tai 
atsitiko ne taip :- kaip tikėtasi, 
net Sausio įvykiai nepajėgė 
atkurti status q«o. Kas beliko? 
Beliko šaipytis ir ironizuoti. Be 
kita ko. Tokia lūkuriavo laiky
sena labai patogi ir nepavojin
ga. Kas beatsitiktų. 

KEISTAS ELGESYS IR IŠRADINGUMAS KARTAIS ŽENGIA 
KOJA KOJON 

Keistas ir socialiai nepa
rankus požiūris paprastai verti
namas kaip kliuvinys, tačiau jis 
taip pat gali būti ir tapimo 
didžiu menininku, kompozito
riumi ar išradėju priežastis. 
Atlikus naują žmonių su šizoti-
pinėmis asmenybėmis — žmo
nių, kuriuos charakterizuoja 
keistas elgesys ir kalba, bet ku
rie nėra psichotiški ar šizof
reniški — tyrimą gauti pirmieji 
neurologiniai įrodymai, kad jie 
gali būti išradingesni už nor
malius ir visiškai šizofreniškus 
asmenis, o jų išradingumas 
padidėjęs dėl to, kad jie, labiau 
už paprastus žmones, išnaudoja 
dešinįjį smegenų pusrutulį. 
Vanderbilt universiteto (JAV) 
psichologų Brad Folley ir Sohee 
Park darbas buvo publikuoja
mas internetinėje žurnalo „Schi-
zophrenia Research" versijoje. 

Psichologai įsitikinę, kad 
daugybe garsiųjų ir išradingųjų 
pasaulio šviesulių (Vincent Van 
Gogh, Albert Einstein, Emily 
Dickinson. Isaac Nevvton ir kiti) 
buvo šizotipiškos asmenybės. 

„Idėja, kad šizotipiški žmo
nės būna išradingesni, sklandė 
jau seniai, bet iki šiol niekas 
eksperimentiškai nebuvo įver
tinęs elgesio apraiškų ir jų neu
rologinių koreliacijų. Mūsų 
mokslinis darbas unikalus, nes 
mes eksperimentiškai tyrėme 
kūrybinį procesą ir stebėjome 
kraujotaką smegenyse tuo me

tu, kai t i r iamiej i atlikinėjo 
kūrybines užduotis", — sakė B. 
Folley. 

B. Folley ir S. Park. norėda
mi palyginti šizotipinių. nor
malių ir šizofreniškų žmonių 
kūrybinio mąs tymo procesus, 
atliko du eksperimentus. Pir
mojo eksperimento metu moks
lininkai t i r i amies iems rodė 
įvairius namų apyvokos daiktus 
ir prašė sugalvoti j iems naujų 
funkcijų. Rezultatai parodė, kad 
šizotipiškiems asmenims geriau 
sekėsi pas iū lyt i i š radingus 
daiktų panaudojimo būdus, kai 
tuo ta rpu šizofreniški ir vidu
tiniški žmonės pasirodė pana
šiai. 

.Šizofreniškų žmonių mąs
tymo procesas paprastai būna 
labai neorganizuotas, beveik iki 
tokio lygio, kai jie iš esmės 
negali būti išradingi, nes jie 
negali pakankamai nuosekliai 
surikiuoti visų savo minčių. Tuo 
tarpu šizotipiškiems asmenims 
nebūdingi žalingi šizofrenijos 
simptomai ir tuo pačiu budingi 
geresni kūrybiniai gebėjimai", 
— sakė B. Folley. 

Antro eksper imento metu 
trijų grupių atstovų vėl buvo 
paprašyta sugalvoti naujų pa
naudojimo būdų kasdieniams 
objektams bei atlikti paprastas 
kontroles užduot is , kol j iems 
buvo matuojamas smegenų kak-
t inės žievinės sri t ies veiklos 
aktyvumas naudojant artimojo 

infraraudonojo spektro optinės 
spektroskopijos metodą. Sme
genų skenavimo rezultatai pa
rode, kad visų grupių atstovai 
kūrybinėms užduotims atlikti 
naudojo abu smegenų pusru
tulius, tačiau šizotipiškų as
menų dešiniųjų pusrutulių ak
tyvumas buvo kur kas didesnis 
nei kitų asmenų — tai nurodo 
galimą šizotipiškos asmenybės 
privalumą. 

„Mokslo bendruomenėje ma
noma, kad populiari idėja, jog 
išradingumas slypi dešiniajame 
smegenų pusrutulyje, yra juo
kinga. Taip yra dėl to, kad ku
riant naujas asociacijas ir at
liekant kitas kūrybingumo rei
kalaujančias užduotis būtini 
abu smegenų pusrutuliai. Iš
siaiškinome, kad visų trijų gru
pių atstovai — šizotipiški, ši
zofreniški ir paprasti kontroli
niai asmenys — tikrai naudo
jo abu pusrutu l ius atliekant 
kūrybines užduotis. Tačiau ši
zotipiškų asmenų smegenų ske
navimo duomenys parodė, kad 
jų dešinysis smegenų pusrutu
lis dirbo kur kas aktyviau lygi
nant su šizofreniškų ir normalių 
kontrolinės grupės asmenų 
smegenimis", — sakė moksli
ninkas. 

Psichologai mano, kad šie 
rezultatai remia idėją, jog ši
zotipiški asmenys ir kiti į psi
chozes linkę žmonės savo kairįjį 
ir dešinrjį smegenų pusrutulius 

išnaudoja kitaip nei vidutiniai 
populiacijos atstovai, o šis bila-
teralinis smegenų panaudoji
mas įvairioms užduotims atlikti 
gali būti susijęs su didesniu 
išradingumu. B. Folley taip pat 
nurodė tokią teoriją paremiantį 
Šveicarijos neurologo Peter 
Brugger tyrimą. Šis moksli
ninkas išsiaiškino, kad kasdie
nės asociacijos — pavyzdžiui, 
rakto atpažinimas raktų ryšuly
je — ir verbaliniai sugebėjimai 
kontroliuojami kairiojo pusru
tulio, o naujos asociacijos — pa
vyzdžiui, naujo panaudojimo 
objektui sugalvojimas ar orien
tavimasis naujoje vietoje — 
kontroliuojami dešiniojo pusru
tulio. 

P. Brugger iškėlė hipotezę, 
kad šizotipiški asmenys naujas 
asociacijas sudaro greičiau, nes 
jie geriau išnaudoja abu pusru
tulius — tokia prognozė buvo 
patvirtinta vėliau atliktu tyri
mu. Neurologo teorija taip pat 
gali paaiškinti tyrimą, kurio 
metu paaiškėjo, kad yra nepro
porcingas skaičius šizotipiškų ir 
šizofreniškų asmenų, kurie yra 
ne kair iarankiai ir ne deši
niarankiai, bet įvairioms užduo
tims atlikti naudoja abi rankas. 
Tai verčia manyti, kad jie įvai
rioms užduotims atlikti abu 
smegenų pusrutulius išnaudo
ja labiau už vidutinius asme
nis. 

(V.K.) 

DANUTE BINDOKIENE 

Reikėjo seniai susirūpinti 

Kaip pastarosiomis dienomis skelbiama 
amerikiečių žiniasklaidoje, Vatikanas, 
popiežiaus Benedikto XVI raginimu, 

pasiruošęs atkreipti ypatingą dėmesį į kunigų 
seminarijose Amerikoje studijuojančius klie
rikus, ieškant tarp jų „turinčių homoseksuali
nių polinkių", o tuo pačiu ir į dėstytojus, kurie 
nukrypsta nuo Katalikų Bažnyčios mokslo. 

Ar tai reiškia, kad homoseksualai nebus 
įšventinti kunigais ir pašalinti iš seminarijų? 
Nors niekas tiksliai nežino homoseksualų skai
čiaus seminarijose, tačiau toks Bažnyčios užmo
jis gali dar labiau sumažinti pašaukimų dvasi
niam luomui skaičių. JAV šiuo metu veikia ne
toli 230 kunigų seminarijų. Prieš trejus metus, 
kai išviešėjo kai kurių kunigų lytiniai nusi
kaltimai, Vatikanas jau tuomet pradėjo reika
lauti seminaristų patikrinimo ir galbūt „išsijo-
jimo". Tačiau vis buvo delsiama, o pagaliau, 
sunegalavus popiežiui Jonui Pauliui II ir ypač 
jam mirus, viskas laikinai nutrūko. Tačiau da
bar, galbūt dar šį mėnesį, apaštališkasis vizita
torius (ar jų keli) lankysis seminarijose ir dau
giausia dėmesio skirs klierikų dvasinio forma
vimo metodams, o taip pat viso gyvenimo celi
bato įžadų įdiegimui. 

Pagal tai, jog dvasininkų, kaltinamų sek
sualiniu vaikų prievartavimu, aukos buvo dau
giausia berniukai (greičiausiai dėl to, kad Mišių 
patarnautojai anksčiau buvo tik berniukai ir 
kunigai su jais daugiau laiko praleisdavo), ma
noma, kad jie buvo homoseksualai. Dėl to bus 
stengiamasi tą blogį „išrauti pačioje pradžioje, 
išsijojant kandidatus į dvasinį luomą, kad kuo 
mažiau į jį patektų homoseksualų". 

Apskritai seminarijų vadovybei ir dėstyto
jams išsiuntinėtose gairėse skatinama daugiau 
dėmesio kreipti į kandidatų atranką, moralinės 
teologijos dėstymo sustiprinimą, stebint kiek
vieną seminaristą, ne tik klasėse, bet ir lais
valaikiu, ir įvairių užsiėmimų metu. Nėra tiek 
svarbu kunigų skaičius, kiek jų kokybė: vieno 
blogo kunigo elgesys padaro daugiau žalos ti

kinčiųjų bendruomenei, kaip šimto eilinių žmo
nių nusižengimai. 

Nors šios gairės seminarijų vadovybei 
turėjo iš esmės būti slaptos ir skirtos tik 
vadovaujantiems asmenims, bet, kaip paprastai 
atsitinka, „kažkokiu būdu" jos buvo išviešintos 
ir paskleistos net žiniasklaidoje. Tačiau tokį 
Vatikano rūpestį, nors ir labai pavėluotą, reikia 
tik sveikinti: per ilgai šis nemalonus reikalas, 
daug žalos Katalikų Bažnyčiai padaręs, daug 
tikinčiųjų privertęs nuo jos nusigręžti, tęsėsi, 
žinant, kad netinkamas kunigų elgesys nėra tik 
pastarųjų kelių metų problema —- kai kurie, 
dabar išaiškėjantys, nusikaltimai yra 10, 15 ar 
net daugiau metų senumo. 

Šiuo metu jau mažai kas tiki, kad homosek
sualai yra „iškrypėliai", kurie tyčia pasirenka 
tuo keliu eiti. Niekas negali paneigti, kad kone 
nuo pat žmonijos pradžios (nors apie tai anks
čiau kalbėti ar rašyti buvo nepriimta, net drau
džiama), homoseksualų problema buvo aktuali 
— jie sudarė atskirą, dažnai nekenčiamą, per
sekiojamą ir atstumtą, visuomenės dalį. Tad 
keistoka, kad Vatikanas ar kunigų seminarijų 
vadovybė yra labiau susirūpinusi homosek
sualais seminaristais, ne vadinamaisiais „nor
maliais" jaunuoliais. J u k čia kalba neturėtų 
suktis apie vyro lytinius polinkius, bet apie viso 
gyvenimo celibatą, kurio (bent iki šiol ir šiuo 
metu) turi laikytis kiekvienas kunigas, taigi, ir 
seminaristas. Pagal Katalikų Bažnyčios moky
mą, tiek homoseksualai, tiek ir „normalūs" 
seminaristai bei apskritai dvasinis luomas (ir 
vyrai, ir moterys) turi gyventi skaistybėje. Dėl 
to galbūt reikia iš tiesų daug labiau susirūpinti 
moralinės teologijos studijomis, skaistybės 
sąvokos samprata ir jaunuolio pasiryžimu lai
kytis su kunigystės šventimais padarytų įsi
pareigojimų: Dievui. Bažnyčiai, tikintiesiems ir 
sau. Jeigu jis to neįstengia ar nenori padaryti, 
visai nesvarbu, ar seminaristas yra homosek
sualas, ar ne — kunigystės luomui jis netinka
mas. 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 12 

Energingajam carui Piotr Didžiajam tvirtai 
atsisėdus į Rusijos sostą, Lietuva, galima sakyti, 
neteko nepriklausomybės, nei nelaukiant tų trijų 
padalinimų XVIII šimtmečio pabaigoje. Maskvos 
kariuomenė vel (kaip ir patį pirmą kartą 1655 m.) 
užėmė Vilnių 1705 m., o po sėkmingo Poltavos 
mūšio ji vėl grįžo ir čia šeimininkavo, kišosi į val
stybės reikalus. Po vadinamojo 1717 m. Nebyliojo 
seimo Varšuvoje Petro priversta Lietuva ir Len
kija neteko didelės dalies savarankiškumo, pra
sidėjo atvira rusų dominacija, kuri tęsėsi iki pat 
valstybės žlugimo. Piotr Didysis mirė, sulaukęs 
tik 53 metų, 1725 m. 

Sankt Peterburg. tuomet vadintas Leningrad, 
labai nukentėjo per II pasaulinį karą, kai miestas 
buvo apsuptas vokiečių gen. Von Leeb vedamos 
kariuomenės, ir iškentėjo beveik 900 dienų tru
kusia blokadą, kurios metu 650.000 Leningrad 
gyventojų mirė badu, o 17,000 žuvo nuo artileri
jos bombardavimų ir lėktuvų puolimų. Aplan
kėme ir šiauriniuose miesto priemiesčiuose esan
čias šiurpulingai didingas Piskarevskoje kapines, 
kuriose palaidota 470,000 blokados aukų. 

I šp laukiam Maskvos link 

Pagaliau paliekam tą daug kentėjusį, bet 
šiandien jau visiškai atstatytą miestą, ir leidžia
mės Neva upe aukštyn iki pat netoli esančio, 
Europoje didžiausio, 7,000 kv. mylių pločio 
Ladoga ežero. Mūsų didysis Michigan ežeras yra 
vis t ik už jį net tris kartus didesnis. Aplinkui 
matome tik miškus, ir beveik jokio ženklo, kad čia 
gyvenama žmonių, ir tai — taip netoli to mili
joninio miesto! Ladoga ežeras kasmet užšąla 
šešiems mėnesiams, kas labai padėjo Leningrad 
būti aprūpintam vokiečių blokados metu, kai 
sunkvežimiais ir net laikinai ant ledo ištiestu 
geležinkeliu apsuptam miestui būdavo prista
tomas maistas bei karo reikmenys. Prieš karą 
valstybine siena tarp Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos dalino Ladoga ežerą per pusę, bet šian
dien visas ežeras priklauso Rusijai. Net ir pats 
Leningrad buvo tik 20 mylių nuo Suomijos sienos. 
Gal todėl sovietai 1939 m. taip įžūliai pareikala
vo iš suomių nukelti sieną gerokai toliau į 
vakarus. Ir kai suomiai su tuo nesutiko, rusai 
užpuolė suomius ir po keturių mėnesių kovų 
privertė juos pasiduoti 

Tik perpus už Ladoga mažesnis yra ir didelis 
Onega ežeras. Abu ežerus jungia neilga, apie 135 

mylių ilgumo, Svir upė, maždaug kaip Nevėžis, 
tik už jį daug platesnė. Kad pasiektum Onega 
ežerą, reikia dviem šliuzais pakilti net 48 metrus 
aukštyn. Bet prieš tai dar sustojame nedideliame 
Mandrogi miestelyje, kuris II pasaulinio karo 
metu buvo visai sunaikintas ir tik 1996 m. at
statytas kaip turistinė vasarvietė, lyg miniatiūri
nis Disney World, tik daug kuklesnis. Piotr 
Didžiojo laikais čia buvo apgyvendinta daug ama
tininkų, stalių, laivų statytojų, kurie turėjo 
sukurti naują Rusijos karo laivyną. 

Visi 50 to naujo kaimelio nagingų gyventojų 
dirba vietinėse liaudies meno ir amatų dirbtu
vėse. Visi nameliai senoviško rusiško stiliaus. 
Kaip ir visur Rusijoje, ir čia pilna rusiškų mat-
rioškų — viena į kitą sukištų, dailiai iš medžio 
išdrožinėtų ir spalvingai nudažytų „bobučių". 
Sako. kad jos atsirado tik XIX amžiaus pabaigoje, 
kai Rusijoje kilo mada atgaivinti seną rusų liau
dies meną. Ir dar tos keturkampės įvairiausių 
motyvų poliruoto lako dėžutės — tik pirk. O prie 
vienų gintaro karolių matėme kainą: 600 dol.! 

Dviejų vaikinų sukamo senoviško rato pagal
ba keltu persikeliame į mažytę salelę — Puškin 
vardo pasakų karalystę, kur praėjome ir pro 
užburtą princesę, ir pro jos grobiką vilką, ir net 
pro tikrai rusišką „Baba Jaga". Jėjome ir į vodkos 
muziejų, kuriam rusai turi dar kitą vardą — 
„traktyr". Kiek ten įvairių rūšių ir formų vodkos 
butelių! Sako. net 2,000' Galima veltui ir ragauti, 
kol pasirenki, kuri vodka tau labiausiai patinka. 
Gal todėl čia buvo apsilankęs ir naujasis Rusijos 
caras — Putin. Aš sužinojau, kad geriausia rusiš
ka vodka yra ne „Stoličnaja", ar „SmirnofF, o 
vodka su nerusišku pavadinimu „Standart". 

Bus daug i au . 

22 kupolu cerkve Kiži saloje Onegos ežeras 
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NUSTOKIME SAVE 
PRAVARDŽIAVĘ! 
Sekmadienio, rugsėjo 5-os 

dienos, Lietuvių televizijos lai
doje turėjome malonumo pasi
klausyti įdomaus pokalbio su 
mūsų bendruomenės pirmi
ninke Regina Narušiene. Jos 
pastabos, kaip visada, buvo 
taiklios ir taikios, jos lietuvių 
kalba rami ir aiški — kas ypa
tingai malonu, turint omenyje 
faktą, kad — dėl jos jaunystes 
— mūsų ^antrosios bangos" 
emigrantų patirt is pokario 
Europoje jai pažįstama tiktai iš 
kitų žmonių pasakojimų. 

Vienas, bent mums, karo 
pabėgėliams, nejaukus, išsi
reiškimas pokalbyje „dūręs į 
ausį", tai paskutiniu laiku 
kažkodėl paplitęs „dypukas". 
Kaip jau kiekvienas gali su
prasti iš jo formos, tai mažy
binė sąvoka, nusileidžianti iki 
aptariamo „žmogelio" lygio 
(condescendmg;. Mūsų laikais 
Europoje jį pradėjo naudoti 
jauni vyrukai, atsiradę stovyk
lose be šeimų, gyvenantys gru
pelėmis kur nors palėpėje, 
nelabai patenkinti patys savi
mi, ir dėl to mėgę pasišaipyti iš 
savęs ir kitų. Naujadarą „dy
pukas" jie išvedė iš angliško 
apibudinimo, taikomo visiems 
karo pabėgėliams anuo metu — 
„Displaced Person" (išvietintas 
asmuo), arba sutrumpintai 
„D.P." Kiti gyventojai stovyklo
je, išskyrus tuos vaikiškus 
„linksmuolius", santrumpos 
..dypukas" nenaudojome! Bu
vome pabėgėliai nuo komu
nistinės Rusijos okupacijos, 
„refugees". žmonės be savo 
krašto ir be teisinio statuso, ir 
mūsų tuometinė padėtis bei 
ateities reikalas mums buvo be 
galo svarbus! Jokiu būdu į save 
nežiūrėjom, kaip mažiukus, 
nelabai rimtus, ar reikalingus 

paplojimo per pečius. 
Antra vertus, tos pačios lai

dos metu, neatkreipusi dėmesio 
į savo dažnai kartojamą, „mes 
dypukai", R. Narušiene, apie 
jau po Lietuvos išsilaisvinimo 
pasitraukusius lietuvius „tre-
čiabangininkus" tvirtai pa
reiškė, kad jiems taikyti žodį 
„tarybukai" — tai įžeidimas... 
Aišku, tuojau kyla kiaušiams, 
jeigu „tarybukai" įžeidimas, tai 
kodėl mažybinis, panieka kve
piantis žodis „dypukai" nėra 
įžeidimas? O juk „tarybukai" 
bent lietuviškas ir tikslesnis (iš 
Tarybų Lietuvos) apibūdinimas 
negu subenkar t in tas svetim
žodis, „dypukai"'? 

Taigi, nustokime pravar
džiavę vieni kitus. Ir pirmoji 
tegul mums duos pavyzdį mūsų 
gerbiama JAV LB tarybos 
pirmininkė. 

L a i m u t ė T o r n a u 
Chicago, IL 

AR PREZ. BUSH 
YRA CINIKAS? 

Prez. Bush yra bėdoje. Jam 
Irakas nesiseka. Amerikoje jo 
įvertinimas nukritęs žemiau 50 
proc. Daugelis amerikiečių no
rėtų, kad jis prisipažintų sukly
dęs ir kad kuo greičiau pa
sitrauktų iš Irako. Kai kas jį 
apkaltina net cinizmu. Esą, jis į 
Iraką įsivėlęs, kad užtikrintų 
savo tur t ingiems rėmėjams, 
naftos pramones savininkams, 
pigią naftą. Pradžioje ir aš 
buvau vienas iš tų. kurie manė, 
kad Amerikos įsivėlimas į šį 
karą buvo klaida, žiūrint iš 
praktiškosios pusės. Dabar dėl 
tokio galvojimo turiu abejonių. 
Jaunesnysis George Bush, skir
tingai nuo savo tėvo, turi dau
giau idealizmo, o ne ciniškumo 
požymių. Tą jis yra įrodęs ir 
Lietuvos, ir kitų Rytų Europos 

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

KEIČIANTIS 
SEZONAMS 

Esame sezonų pasikeitimo 
sąvartoje: dar ne visiškai ruduo 
(bent pagal oro temperatūrą), 
bet jau ir nebe vasara. Vis dėlto 
nesinori per daug laiko praleisti 
virtuvėje, kai lauke oras toks 
malonus, tačiau šeimynai — 
grįžusiai į mokyklas ir į darbą, 
reikia sotaus, skanaus maisto. 

Ką daryti'7 Nagi, gnžkime 
prie to „nuostabaus išradimo" 
— mikrobangės. 

Bulvės 
mikrobangėje 

Kad nereikėtų ilgai kaitinti 
orkaitės, norint kepti neluptas, 
nesupjaustytas bulves (ypač jų 
nedaug), pasinaudokite mikro-
bange. Bulvės turi pakankamai 
skysčio, o jų žievė (lupena) yra 
tarytum apdangalas, saugantis 
nuo išsausėjimo, tai kepant 
uždengti nereikia. 

Gerai nuplaukite tiek bul
vių, kiek norite kepti. Kiek
vieną šakute kelis kartus su
badykite, kad galėtų išeiti garai 
ir bulvės mikrobangėje ne
sprogtų, sudėkite ant lėkštes 
bent vieno colio nuotoliu nuo 
viena kitos ir kepkite pačia 
aukščiausia temperatūra , at
sižvelgiant į kepamų bulvių 
kiekį Pvz : 1 bulvė — 3-5 min.; 
2 bulvės — 5-7 min.; 3 bulvės 
— 7-10 min.; 4 bulves — 10 ir 
1/2-12 ir 1/2 min. ir t.t. 

tautų atžvilgiu. Nepabijojo, kad 
jis gali susipykti su Rusijos 
Putin, aiškiai pasisakydamas 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pakvietimą į NATO ir į 
Europos Sąjungą. J i s tai 
padarė gal daugiau iš idealiz
mo, o ne dėl savanaudiškumo, 
kas paprastai lemia tarptau
tiniuose santykiuose. 

Ką gali žinoti: gal prez. 
Bush į šį širšių lizdą įsivėlė dėl 
noro pagelbėti Saddam Hussein 
kankinamiems irakiečiams? 
Ateitį sunku atspėti. Amerikos 
prezidentas buvo nepopuliarus 
Amerikoje, kai buvo įsivėlęs į 
Jugoslavijos tautų katilo prob
lemas. Ir tada daugelis sakė: 
tai nėra Amerikos reikalas! Ko 
ji ten kišasi? Dabar ten ramu. 
Gal Bush, pradėdamas karą 
Irake, galvojo, kad jį gyventojai 
sutiks, kaip išvaduotoją? Jei jis 
tada taip galvojo, tai jis buvo 
naivus, o ne cinikas. 

Turėjo prisiminti Prancū
zijos atvejį. Amerika išgelbėjo 
Prancūziją du kartus nuo Vo
kietijos okupacijos, bet Pran
cūzija Amerikai net nepadėko
jo. Priešingai, po tų dviejų 
išgelbėjimų Prancūzija tarp
tautinėje politikoje visą laiką 
buvo Amerikos priešininkų 
pusėje. Tikėkimės, kad Bush 
yra gimęs po laiminga žvaigž
de. Yra ženklų, kad kraštuti
niai musulmonai Irake ir kitose 
musulmonų valstybėse darosi 
nebepopuliariais musulmonų 
bendruomenėse, o jų galvoji
mas, kad „netikėlių" žudynės 
yra garantija laimėjimui ro
jaus, kur jų nekantriai laukia 
būriai gražių merginų, yra tik 
fantazija. Kaip jam dėkingas 
lietuvis, aš Bush linkiu sėkmės 
dabartinėse jo bėdose. Gal ir 
kiti „Draugo" skaitytojai turėtų 
jį padrąsinti, nusiųsdami jam 
trumpą laiškelį. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

AČIŪ UŽ DĖMESJ 

Jeigu mikrobangėje apatinė 
lėkštė nesisuka (nėra „carou-
sel"), kepimo metu būtina indą 
su bulvėmis bent vieną kartą 
pasukti , kad visos vienodai 
keptų. 

Po nustatyto laiko iš mik
robangės bulves išimti — jos 
turi būti dar kietokos, kiek
vieną suvynioti į foliją ir pa
laikyti lėkštėje (tik ne mikro
bangėje) dar 5 min. — bulvės 
pabaigs „kepti" ir bus minkštos. 
Tačiau, jeigu norima, kad žievė 
būtų t raški , iš mikrobangės 
išimtas bulves galima sudėti 
ant skardos ir pakaitinti iki 
400° F įkaitintoje orkaitėje maž
daug 10 min. 

L a š i n u k a i 
m i k r o b a n g ė j e 

Jeigu receptui reikia vienos 
ar dviejų riekelių rūkytų la
šinukų (bacon) arba norite grei
tai juos paruošti pusryčiams, 
mikrobangė čia „tikras išgany
mas". 

Apatinę mikrobangės lėkštę 
išklokite 3—5 popieriniais rankš
luostėliais, ant jų ištieskite 
rūkytų lašinukų riekutes, jas 
uždenkite popieriniu rankš
luostėliu (jei to nepadarysite, 
kepdami lašinukai sproginės ir 
aptaškyus visas sieneles), jį 
prispauskite prie lašinukų ir 
kepkite pačiu didžiausiu karš
čiu (100°), kol lašinukai iškeps. 

Jeigu jie labai riebus, maž
daug per kepimo vidurį lėkštę 
išimkite iš mikrobangės, nuo 

„Draugas" 
ta i fūsų 

laikraštis 

Smagu, kai dienraščio skai
tytojai domisi laiškų skyriumi, 
o dar smagiau, kai jie patys 
pareiškia savo nuomonę, pri
tardami ar nesutikdami. Dė
koju Ritai Bagdonienei už jos 
nuoširdų pasisakymą-atsaky-
mą į mano laišką apie mūsų 
kalbos darkymą. 

Kad „lietuvių kalba Euro
pos kalbų žinovų pripažinta 
pati gražiausia" ne mano pat
riotinio pasididžiavimo savo 
kalba padiktuota, kaip rašo R. 
Bagdonienė, ir ne „iš rankovės" 
ištraukta sensacija, o perskai
tytą straipsnyje spaudoje. Jame 
dar detaliai buvo dėstoma, 
kodėl ji tokia yra. Po lietuvių 
kalbos antroje vietoje buvo 
suminėta suomių kalba. Vėliau 
kitame straipsnyje kažkas rašė, 
jog lietuvių kalba yra „įdomi bei 
vienintelė tokia (unikali)". Mes 
seniai didžiuodamiesi nuolat 
liaupsiname mūsų kalbos se
niausią kilmę (Meksikos sos
tinėje Antropologijos muziejuje 
tai išrašyta aukštai ant sienos, 
tik įžengus į muziejų), turinčią 
„giminystės ryšius" su jau išny
kusią senovės sanskrito kalba. 

Gerbiu R. Bagdonienės 
nuomonę del moteriškų pa
vardžių galūnių. Sutinku su ja, 
jog mūsų prezidento pavar
dės pakeitimas iš Voldemaro 

dungo išmeskite riebalų prisi
gėrusius rankšluostėlius ir juos 
pakeiskite švariais. Lašinukus 
apverskite ir vėl kepkite, kol 
bus pakankamai iškepę. 

Kaip ir su visais patieka
lais, gaminamais mikrobangėje, 
baigus kepti, prieš patiekiant 
reikia palaikyti dar 5 min.. nes 
maistas dar vis „kepa" ar „ver
da" — šis laikas paprastai įskai
čiuojamas į bendrą kepimo—vi
rimo laiką. 

Kiaušiniai 
mikrobangėje 

Jokiu būdu nemėginkite 
mikrobangėje virti kiaušinių su 
lukštu — jie sprogs ir bus labai 
sunku išvalyti visas sieneles, 
viršų ir apačią, durų langelį. 
Net ir norint kietai išvirtą kiau
šinį pakait int i , jis susilauks 
tokio pat likimo. Bet šiuo atveju 
yra kitas būdas — galima mik-
robangę ..apgauti", tuomet 
kiaušinis bus karštas ir sveikas. 

Suvyniokite virtą kietą 
kiaušinį į popierinį rankš
luostėlį, įdėkite į mikrobangę ir 
pačia aukščiausia temperatūra 
pakaitinkite 10 sekundžių — ne 
daugiau. Kai mikrobangė su
stos, įjunkite dar 10 sekundžių; 
ir trečia kartą dar 10 sek., lei
džiant po kiekvieno tarpsnio 
mikrobangei sustoti. Kiaušinis 
bus labai karštas ir nesuspro-
gęs (čia kalbama apie 1 kiau
šinį, jei norima pakaitinti dau
giau, reikia laiką atitinkamai 
keisti, bet taip pat su tarpais). 

Žinoma, galima kiaušinį nu
lupti , supjaustyti ritinėliais, 
pridengti popieriniu rankšluos
tėliu ir pakaitinti 

Lengvi mikrobangoje kopti 

Adamkavičiaus į daug trum
pesnę, gražesnę, o, svarbiausia, 
grynai lietuvišką — Valdą 
Adamkų — yra ne tik patriotiš
ka, praktiška, bet ypač dabar, 
jam atstovaujant savo tauta i 
pasaulyje, estetiška' 

Ir mūsų šeima įgyvendino 
pavardės sulietuvinimą. Lon
done, Anglijoje, lietuviškoje 
bažnytėlėje klebonas kun. Ma
tulaitis, MIC, sutuokė mane ne 
su Semėnu, bet su Semenavi-
čiumi. Grįžę Lietuvon, tučtuo
jau sulietuvinom į Semėną. 
Daug galvota, daug svarstyta, 
nes tuo pačiu lyg ir atsižadi 
savo protėvių. Vyro protėvis 
buvo Kazimieras Semenavičius 
(Siemienowicz), bajoras, karo 
inžinierius, artilerijos genero
las; pagarsėjo tuo metu — XVII 
a. — visoje Europoje savo 
parašytu artilerijos vadovėliu 
(1650 m. išverstas į prancūzų, 
vėliau vokiečių bei anglų kal
bas ir laikomas klasikiniu bei 
visi Europos kraštai juo naudo
josi). 

O visgi viską nulemia bei 
laimi lietuvybė, nepaisant kiek 
reikia atsisakyti bei ko nustoti. 
Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir mirt! 

S tasė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo. WI 

NUOSTABIOS MENO DIENOS 
„NERINGOJE" 

NETERORIZUOKIME 
GEROS VALIOS CHORISTŲ 

Gyvename demokratiška
me krašte, kur vadovai numato 
chorinės veiklos kryptį ir pris
tato chorui. Tokiu būdu choris
tams suteikia progą suderinti 
savo asmeniškus ir šeimy
ninius planus bei juos priderin
ti prie chorinės veiklos. 

Šiais metais jau kelintą 
kartą skelbiami renginiai, kur 
giedosiantys jungtiniai chorai, 
chorų pirmiau neatsiklausus. 
Prieš pradedant šį rudens se
zoną, per spaudą kreipiausi į 
Lietuvos Vyčių chorą ir kvie
čiau naujus choristus, paminė
damas ruošimąsi VIII Dainų 
šventei. Dabar, tik susirinkus 
pirmai repeticijai, nespėjus nei 

kiaušinienę, juo labiau, kad ga
lima apsieiti be papildomų 
riebalų, kuriuos reikėtų panau
doti keptuvėje. Jeigu norima 
panaudoti truputį sviesto, tai 
tik dėl skonio. Tuo atveju. įdėti 
norimą kiekį sviesto į indą, 
kuriame keps kiaušinienė, pa
kaitinti mikrobangėje. kol svies
tas ištirps (maždaug 3 sekun
des), kiaušinius suplakti su 
pienu, supilti į indą ir kepti 
maždaug šia tvarka: 1 kiaušinis 
ir 1 šaukštas pieno — 1/2-3/4 
min.; 2 kiaušiniai, 2 šaukštai 
pieno — 1 ir 1/4-1 ir 3/4 min.; 4 
kiaušiniai, 2 šaukštai pieno — 
2-3 min. ir t.t. 

Pastebėsite, kad kiaušinie
nė pradeda pirmiausia tirštėti 
prie indo kraštų. Nereikia lauk
ti, kol ir vidurys sukeps, nes ji 
bus sausa, neskani. Kai mikro
bangė sustos, kiaušinienė baigs 
kepti, jeigu palaikysite dar 5 
min., neišėmę iš mikrobangės. 
visa kiaušinienė bus tinkamai 
iškepusi. Beje, verta panaudoti 
tą patį indą kepimui ir patie
kimui į stalą, tuomet bus ma
žiau indų plovimo. 

Krevetės 
mikrobangėje 

Čikagos apylinkėje vienas 
restoranas dažnai reklamuoja 
„Shrimp Scampi" patiekalą. 
Galite jį lengvai pasigaminti 
namie, pasinaudojant mikro
bangė. 

1/2 puod. sviesto f aliejus čia 
netinka) 

2 šaukštai džiovintų petra
žolių lapeliu 

2 šaukštai citrinų suirtu 

sušilti, turiu sugriauti savąjį 
planą ir paraleliai ruošti chorą 
apeigoms Sv. Kryžiaus baž
nyčioje, nors pamaldose sutiko 
dalyvauti tik 8 choristai. Dirb
damas tik su aštuoniais choris
tais, atliksiu savojo choro 
griaunamąjį darbą. Todėl pra
šau rengėjų chorų neprievar
tauti, nes ir taip sunku chorus 
išlaikyti. 

Džiaukimės, kad atsirado 
įauna generaciįa idealistu, ku
rie po 15 metų neveikios at
gaivino JAV ir Kanados dainų 
švenčių idėją. Ją sėkmingai Įgy
vendinsime tik su dideliu pasi
šventimu, o ne blaškydamiesi. 

F a u s t a s S t r o l i a 

1 didelė česnako skiltelė, 
gerai sutrinta 

1/2 šaukštelio druskos 
1 svaras labai didelių <jum-

bo) nevirtų krevečių, nuėmus 
kiautelius (palikti uodegą) ir 
ištraukus juodą gyslelę 

l mikrobangę įdėti maždaug 
dviejų kvortų talpos indą, su
dėti sviestą ir pakaitinti aukš
čiausia temperatūra , kol vi
siškai ištirps, maždaug 2 - 3 
min. įmaišyti petražoles, citrinų 
sultis, česnaką ir druską. Sudėti 
paruoštas krevetes ir pamai
šyti, kad visos iš visų pusių 
pasidengtų sviestu su priesko
niais. 

Uždengus kepti aukščiausia 
temperatūra (100°), kol kreve
tės bus rausvos, nepermatomos 
ir minkštos — jeigu per ilgai 
kepsite, jos pasidarys kietos — 
maždaug 3 ir 1/2-5 ir 1/2 min.. 
per kepimo laiką dukart pa
maišant. Baigus kepti, apibars
tyti paprikos milteliais (nebūti
nai). 

Kaip ir kitais atvejais, pa
tiekalą galima paruošti ir pa
tiekti į stalą tame pačiame inde 

(galima panaudot 
..concentrate") 

Suvažiavo, suskrido iš ar
t imų ir tolimų miestų profe
sionalų menin inkų gausa ir 
meno mylėtojų į nuostabią 
grožiu „Neringos" stovyklavie
tę: iš San Francisco, Chicago, 
Cleveland, Toronto, Tochester, 
Worcester, Boston, New York, 
Washing ton , Vi lniaus . Meni
n inka i savo t a l en t a i s žavėjo 
suvažiavusius meno mylėtojus. 
Darbavosi atskiruose būreliuo
se: grafika, keramika, šiaudi
nuka i , margučiai , fotografija, 
šilkografija, poezija, gintaro šli
favimas, mezgimas, lietuviška 
kulinarija. Dalyvavau tik ses. 
O n u t ė s poezijos būrelyje. J i 
mus mokė rašyti poeziją. Dau
gelis sukūrė nuostabius eilė
raščius. Moteriškių būryje tik 
vienas vyriškis — dr. Linas iš 
Cleveland. Pasirodo, kad medi
cina nepr ieš t a rau ja poezijai. 
Sukūrė gražių eilėraščių ir šau
niai pravedė l i te ra tūr inę va
karonę. Ir visi kiti meno būre
liai daug dirbo. Darbo vaisius 
— nuostaba ir grožis. Snaigė, ne
ištirpusi vasaros karštyje, atke
liavusi iš Toronto. Mus visus 
nustebinusi savo ta lentu . Kan
t r i a i darbavosi . Kiekvienas 
individualiai sau marškinėl ius 
papuošėme. Sudėjus į eilę — 

nuostabi galerija. 
Vir tuvės šefai — Jonas 

Kunca ir Vytenis Izbickas — 
kaip iš 5 žvaigždžių restorano, 
maitino suvažiavusius. Visus 
stebino maisto gardumu, gra
žiu patarnavimu. 

Džiugi rytinė mankšta, pra
ves ta Reginos ir Toronto. 
Skambėjo juokas , atsipalai
duodavo sust ingę raumenys, 
sąnariai . Kiekvieną vakarą, 
gražiai išpuoštoje salėje įvyk
davo įdomios vakaronės. 

Stovyklos pabaigoje šv. 
Mišios Beržų šventovėje at
našautos prelato Alberto Kon-
tauto. nusileidžiančios saulės 
spinduliuose, medžių šnarėjime 
— didelė dvasine atgaiva. 

Išskiriant tesigirdėjo: „Iki 
pasimatymo!" „Iki kitos vasa
ros!" 

Didelė, nuoširdi padėka 
meno dienų ruošos komitetui — 
Gintarei Bukauskienei, Danai 
Grajauskaitei, Danguolei Kuo
lienei ir Antaninai Zmuidzi-
naitei. 

P.S. Meno 8 dienos pra
sidėjo rugpjūčio 28 d., baigėsi 
rugsėjo 4 d. 

I zabe lė Zmuidz in i enė 
Rochester, NY 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANKZVPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tei. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
- įg" __- First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 
IŠNUOMOJA 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings". 

.soffits". ..decks". ..gutters".plokšti 
ir ..shingle" stosai: cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis. tel. 630-241-1912 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, f mieg.— S670-S710; 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

ĮVAIRUS 

'Patyrusi vaikų auklė gyvenanti 
Lemont. ieško darbo su grįžimu 
namo ar gyvenimu. Rekomenda
cijos, patirtis su naujagimiais. Tel. 
708-305-4838. 

*Moteris ieško vieno ar dviejų 
kambarių buto nuo spalio 15 d. 
Arčerio ir Pulaskio gatvių san-
krvžoie. Te!. 773-838-1522. 

*Moteris ieško darbo po 4 v.p.p. 
namų ar ofisų valymuose ar 
prižiūrėti naktį žmones. Turi žalią 
kortą, vairuoja automobilį. Tel. 
708-323-6831. 

*Vyras ieško bet kokio darbo su 
gyvenimu. Gali dirbti ir kitus dar
bus. Tel. 630-330-1764. 

ATLANTU? I-8OO-77S-SEND 
Į3y2ZZš£&± 

' OceanJmm 

(NrjTJjrT^P^^ www.atla-ticexpresscorp.com ^ ^ 

^^^KF^JČ - Kroviniu gabenimas 
^ • Q Q ^ > ' < V - - ;a;vj -įsas pasaulio šaus. IHi s?»» 
B H gabenimas 1 • 1 H . 

I I lėktuvu visas casauho šalis. ™ mUi nf~. 
j ^ H F ^ * f ^ r 5 J | Air Freight 

\-l 
lAutomobiiių oirkimas bei 
Įsiunt mas i visas pasaulio šalis. _ _ ^ ^ ^ ^ ^ a * 

C J I 1 
Kroviniu pervežimas i 

visoje Amerikoje. ^ ( B B B H P v 
Truckktg^y 

^ ^ ^ H l ^ ^ — i ^ lSj^ j ik iu siuntiniu siuntimas bet 
• ^ Ip'istatynas i namus Lietuvoje. Latwjo;e 
1 ^ Į f 1 Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

„ D R A U G A S i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " — iše iv i jos i r L i e t u v o s Jungt is ; 

„ D R A U G A S " — l i e t u v y b ė s š v y t u r y s i r s a r g a s ! 
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " ! 

„ D R A U G Ą " a t m i n k i m e s a v o t e s t a m e n t e . 

r » 

http://www.atla-ticexpresscorp.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Fįeuters. AP, lnterfax. ITAR-TASS, BNS 

žirnų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos parlamentas ne

patvirtino Jurij Jechanurov 
kandidatūros į premjero postą. 
J. Jechanurov, kurio kandida
tūrą parlamentui tvirtinti V. 
Juščenko pateikė rugsėjo 13 d.. 
gavo 223 balsus, kai jam pa
remti būtini mažiausiai 226 bal
sai. Už J. Jechanurov nebalsavo 
visi Komunistų partijos ir So
cialdemokratų partijos, esančių 
opozicijoje prezidentui V. Juš
čenko, nariai . J. Tymošenko 
frakcija, pareiškusi, jog netei
singai, jos nuomone, buvo at
leista jos vadovė iš ministro pir
mininko pareigų, atidavė už J. 
Jechanurov tik vieną balsą iš 
maždaug 40. Kol kas neaišku, 
kokį žingsnį žengs nesėkmę pa
tyręs V. Juščenko. 

BERLYNAS 
Vokietijos kancleris Ger-

hard Schroeder pasitrauks iš 
kovos dėl kanclerio vietos ir leis 
ją užimti konservatyvių krikš
čionių demokratų kandidatui, 
jei jų vadovė Angelą Merkei pa
darys tą patį. Vokietija šiuo me
tu ieško išeities iš politinės ak
lavietės, kuri susidarė per sek
madienio rinkimus nė vienai 
partijai nepasiekus aiškios per
galės. Dienraštis „Bild" nurodė 
ir galimus kandidatus į kancle
rio postą, jei iš kovos pasi
trauktų A. Merkei. Tai Edmund 
Stoiber, Bavarijoje veikiančios 
Krikščionių socialinės sąjungos 
vadovas, i r Christian Wulff. 
krikščionių demokratų vadovas 
Žemutinėje Saksonijoje. 

LONDONAS 
Trys Londono sprogdintojai, 

likus savaitei iki atakų trans
porto tinkle, per kurias jie nu
žudė 52 žmones. Didžiosios Bri
tanijos sostinėje buvo surengę 
šių išpuolių repeticiją, pranešė 
policija. Pasak antiteroristinės 
policijos viršininko Peter Clar-
ke, stebėjimo kameros užfiksa
vo, kad trys iš keturių mirtinin
kų birželio 28 dieną buvo atvykę 
į Londoną ir beveik keturias va
landas važinėjosi po miestą. 
,,Tą dieną jie greičiausiai suren
gė žvalgybas. Žinome, kad tai 
yra teroristų metodologijos da
lis", sakė P. Clarke. J i s pažy
mėjo, kad du iš trijų vyrų buvo 
su kuprinėmis, bet nesimatė jo
kių ženklų, kad juose būtų bu
vusios bombos. 

VIENA 
Aukštiems JAV, Europos 

Sąjungos (ES), Kanados ir Ja
ponijos atstovams nepavyko įti
kinti Rusijos, kad būtina per
duoti pranešimą apie Irano 
branduolinę programą į Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybą. 
.,Rusija vis dar mano, kad gali
ma diplomatinėmis priemonė
mis išspręsti klausimą Vienoje". 
sakė diplomatas, nenorėjęs 
skelbti savo pavardės, komen
tuodamas Didžiojo aštuoneto, į 
kurį įeina JAV, Japonija, Vokie
tija, Prancūzija. Britanija, Ita
lija, Kanada ir Rusija, užsienio 
reikalų ministrų susitikimą. 
Pasak jo, Rusija tebėra įsitiki
nusi, kad Tehran branduolinės 
programos patikra priklauso 
Tarptautinės atominės energe
tikos agentūros (TATENAj kom
petencijai. 

JAV 

MIAMI 
Atogrąžų audra „Rita", an

tradienį sl inkdama Florida 
Keys ir Meksikos įlankos link, 
sustiprėjo ir tikriausiai virs 
uraganu, kuris JAV pakrantes 
pasieks trys savaitės po pražū
tingo uragano „Katrina". Pir
madienį visiems 80.000 Florida 
Keys — salų grandinės į pietus 
nuo Floridos pusiasalio — gy
ventojų buvo nurodyta išvažiuo
ti, o Miami meras Carlos Alva-
rez perspėjo Pietų Floridą nenu
vertinti besiartinančios audros. 
Antradienį regione nedirbo mo
kyklos, daugelis valstybinių 
įstaigų. Vienas Louisiana parei
gūnas perspėjo, kad pylimai 
New Orleans vėl bus pralaužti, 
jei miestą pasieks nauja potvy
nio banga. Miesto valdžia nuro
dė gyventojams evakuotis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako valdžios pareigūnai 

netrukus turėtų išduoti įsaky
mą suimti buvusį gynybos mi
nistrą, kuris siejamas su dau
giau nei 1 milijardo JAV dolerių 
dingimu. Specialios Irako komi
sijos vadovas Radhi al-Radhi 
pranešė surinkęs įrodymų prieš 
Hazim Shaalan, kuris dirbo lai
kinojo premjero Iyad Allawi vy
riausybėje. ..Tai. ką galbūt pa
dare H. Shaalan ir jo ministeri
ja, yra didžiausias apiplėšimas 
pasaulyje. Mūsų duomenimis, 
sumos siekia nuo 1.3 iki 2.3 
mlrd. dolerių", sake R. Rahdi. 

ŽEME MAITINTOJA, 
ŽEMĖ NAIKINTOJA 

D R A U G A S , 2005 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis 

Mirė nacių nusikaltėlių medžiotojas S. Wiesenthal 
Viena, rugsėjo 20 d. 

(„ReutersTAFP/BNS) — Vieno
je po ilgos ligos mirė garsus na
cių nusikaltėlių medžiotojas Si-
mon Wiesenthal, kuriam buvo 
96 metai. Tai savo interneto 
svetainėje paskelbė Simon Wie-
senthal centras, kuris tikslios jo 
mirties priežasties nenurodė. 

S. Wiesenthal mirė miego
damas, sakė rabinas Marvin 
Hier. šio Los Angeles įsikūrusio 
centro vadovas ir įkūrėjas. Savo 
pareiškime, kuris paskelbtas 
centro tinklalapyje. jis S. Wie-
senthal pavadino ..holokausto 
sąžine". 

..Kai holokaustas 1945 me
tais baigėsi ir visas pasaulis grį
žo namo. kad pamirštų, jis vie
nintelis pasiliko, kad prisimin
tų. — rašė M. Hier. — Jis tapo 
nuolatiniu šių aukų atstovu, pa
siryžusiu patraukti atsakomy
bėn didžiausio istorijos nusi
kaltimo kaltininkus". 

Per pastaruosius penkis de
šimtmečius S. YV'iesenthal išaiš
kino 1.100 nacių karo nusikal
tėlių, atsakingų už masines žy
dų žudynes Antrojo pasaulinio 
karo metais. 

Jis atliko svarbų vaidmenį 
Izraelio slaptajai tarnybai su
sekant artimą Adolf Hitler ben
dražygį Adolf Eichmann. kuris 
buvo vienas svarbiausių masi
nio žydų naikinimo organizato
rių. Izraelio agentai A. Eich
mann sulaikė Argentinoje ir at
vežė į Izraelį, kur teismas jam 
skyrė mirties bausmę, kuri buvo 
įvykdyta 1962-aisiais. 

S. Wiesenthal gimė 1908 
metais pasiturinčių žydų šeimo
je dabartinės Ukrainos Bučač 
mieste, kuris tuomet priklausė 
Austrijos-Vengrijos imperijai. 
Vėliau jis išvyko į Prahą studi
juoti architektūros, tačiau šias 
studijas nutraukė karas. 

1941-1943 ir 1944-1945 me

tais S. Wiesenthal kalėjo nacių 
mirties stovyklose. 1945-ųjų ge
gužę S. Wiesenthal kartu su ki
tais kaliniais iš mirties stovyk
los išvadavo amerikiečiai. 

Kai amerikiečiai jį surado, 
jis svėrė 45 kg ir buvo visiškai 
bejėgis. J a m atsigavus, ameri
kiečiai pakvietė jį į specialųjį 
dalinį, ieškojusį nacių nusikal
tėlių, ir jis atvyko į Nuerburg. 
kur išstudijavo 110.000 tonų do
kumentų, rinkdamas įrodymus 
apie karo nusikaltėlius. ' 

Po karo praėjus dvejiems 
metams S. VViesenthal savo lė
šomis Linz mieste įsteigė visuo
meniniais pagrindais veikiantį 
Žydų holokausto istorinės doku
mentacijos centrą. 

1977 metais, pagerbiant jo 
viso gyvenimo darbą, buvo įkur
tas Simon Wiesenthal centras 
Los Angeles, kurio tikslas — ko
voti su fanatizmu bei antisemi
tizmu visame pasaulyje. 

Amerikiečiai kovoja su fiktyvių santuokų organizatoriais 

Atkel ta iš 1 psl. 
primokė JAV pilietį keliauti į 
Lietuvą susituokti su kitataute 
siekiant nelegalios imigracijos. 
Pagal susitarimą R. Adomaitis 
padėjo JAV piliečiui užpildyti ir 
pateikti paraišką JAV pasui 
gauti, kad šis galėtų keliauti į 
Lietuvą. 2005 balandį Ina Brad-
ley nurodė JAV piliečiui rašyti 
laiškus užsienietei, kad atrody
tų, jog palaikomas asmeninis 
ryšys. Tada R. Adomaitis sumo
kėjo JAV piliečiui 200 dolerių už 
sutikimą tuoktis su užsieniete. 

2004 metų birželį Edith 
May Combs R. Adomaičiui pris
tatė A. Pirlot kaip asmenį, ga
lintį fiktyviai tuoktis su užsie
niete. R, Adomaitis pasisiūlė su

mokėti A. Pirlot 1.000 dolerių po 
vestuvių ir nuo dvejų iki trejų 
metų mokėti po 250 dolerių per 
mėnesį. 2004 metų lapkritį A. 
Pirlot nukeliavo į Lietuvą, kur 
susitiko su R. Adomaičiu. Lap
kričio 30 dieną A. Pirlot vedė In
gą Veščiūnaitę. kurios iki tol 
niekada nebuvo matęs, o tada 
su R. Adomaičiu nuvyko į Var
šuvą pateikti dokumentų, sutei
kusių galimybę I. Veščiūnaitei 
2005 metų kovo 23 dieną įva
žiuoti į JAV. Po atvykimo R. 
Adomaitis ir A. Pirlot lietuvę 
pasitiko O'Hare oro uoste. 

Kaltinamajame akte taip 
pat rašoma, kad 2004 rugpjūtį 
R. Adomaitis JAV piliečiui R. 
Bradley sumokėjo 1.000 dolerių 

už fiktyvios santuokos su mote
rimi, tuo metu vadintos Ina Sal-
tiene. sudarymą. 2004 metų 
lapkričio 8 dieną I. Bradley fe
deralinė! vyriausybei pateikė 
prašymą gauti legalų imigraci
jos statusą dėl santuokos su R. 
Bradley. R. Bradley dar turėjo 
gauti po 200-300 dolerių kiek
vieną mėnesį iki tol. kol jo 
„žmona" gaus ..žalią kortą". 

Ritame kaltinamajame akte 
pateikiami kaltinimai 36 metų 
lietuvių tautybės Odetai Suran-
tas, nuolat gyvenančiai JAV te
ritorijoje bei 57 meti; lietuvių 
tautybės natūralizuotam JAV 
piliečiui Romualdui Surantui. 
Abu jie buvo apkaltinti organi
zavę fiktyvią santuoką. 

Vilnius pareiškė protestą dėl Maskvos reikalavimų 
Atkel ta iš 1 psl. 

..Neliečiamybę turi tik dip
lomatai O grąžinti lėktuvo nuo
laužas Rusijai, kol nebaigtas ty
rimas, mes nematome pras
mės", pabrėžė G Kirkilas. 

V. Trojanov buvo pareikšti 
Įtarimai del tarptautinių skry
džių taisyklių pažeidimo. Pilo
tas , kur iam paskirtas namų 

areštas ir kai kurie kiti apriboji
mai, gyvena neįvardijamame 
viešbutyje Vilniuje, jis yra sau
gomas Lietuvos pareigūnų. 

I Lietuvą atvykusi sudu
žusio naikintuvo piloto žmona 
Olga iki šiol neprašė Generali
nes prokuraturols leidimo susi
tikti s;: vvrn 

!K!*eisminį tyrimą atlie

kančios Generalinės prokura
tūros prokuroras Mindaugas 
Dūda sakė dar negavęs O. Tro
janov prašymo susitikti su na
mų arešto sąlygomis gyvenan
čiu vyru. 

Prokuroras yra sakęs, kad 
netrukdys sutuoktiniams apsi
gyventi kar tu , jei jie to papra
šys. 

Aplinkui šalta ir nyku, kur 
tik pažiūriu, mane sukausto 
liūdesys ir nerimas. Esu už
daryta tarp sienų, tarp keturių 
aklinų sienų tarytum nelaisvė
je. Sienos išraizgytos neviltim -
daugiau niekada nepatirsiu 
laimės. Bet tolumoje pamačiau 
mažytę šviesą, jos mažas spin
dulėlis nušvietė mane. Tyliai 
paklausiau savęs. „Kodėl turiu 
tūnoti čia, kur tiek daug tam
sos, nejaugi aš nenusipelniau 
trupučio laimes?". Po šių žodžių 
žengiau lemtingą žingsnį -
pabėgau nuo vienatvės. Ir da
bar aš čia. ant slenksčio, bet tai 
manęs neguodžia, aš pradedu 
bėgti, bėgu tolyn, o tolumoje 
pamatau kalnelį. Užlipu ant jo, 
prisėdu ir negaliu patikėti, čia 
taip gražu ir gera. Iš čia matau 
viską: miškus, pievas, klonius, 
kalvas. Niekada nepastebėjau 
pasaulio grožio, kokia laimė 
gyventi, būti čia, jausti gėlių 
kvapą, klausytis miško ošimo, 
paukščių giesmių. Tai laimin
giausia mano gyvenime patirta 
akimirka, aš pasijutau valdove, 
tarsi vienintelė gyva siela bū
čiau aš. Pakeliu akis į viršų, o 
ten juodas dangus ir maži švy
tintys taškeliai - žvaigždės, at
rodo, kad joms taip gera, kad 
joms niekada nebūna sunku 
šviesti ir teikti pasauliui grožį. 
Mano žvigsnis nukrypsta mėnu
lio pusėn. Aš žvelgiu į jį ir pa
matau keistą ir nematytą vaiz
dą. Tai buvo jaunuolio veidas. 
Jo liūdnas žvilgsnis privertė 
mane susimąstyti. Tik dabar 
supratau, kad ne vien mes, 
žmonės, tur ime sielą ir po
jūčius. Viskas, kas supa mus, 
taip pat yra gyva: saulė, 
žvaigždės, mėnulis, jūra, van
denynai... ir žemė. Taip, jie irgi 
gyvi, jie turi jausmus ir kenčia. 
J u k aplinkui girdžiu tylius 
alsavimus, tylius krebždesius ir 
aimanavimus. Tai kalba jie tar
pusavyje. Mane apėmė keistas 
nuovargis, nusprendžiau pail
sėti, atsiguliau ant minkštos 
kvepiančios žolytės ir užmigau. 

Pabudusi dar ilgai negalė
jau atsitokėti. Sapnavau aš 
keistą sapną - moteriškę. Ji 
buvo apsigaubusi baltu ap
siaustu, ant galvos ryšėjo baltą 
skarelę. Ji spindėjo tyrumu, 
skaistumu, atrodė ji kaip ange
las, nužengęs iš dangaus. Bet 
liūdnas veidas išdavė ją, aša
rojančios akys sakė, kad ji yra 
liūdna, o siela jos nerimsta. Aš 
krūptelėjau, kai ji priėjusi pa
lietė mano ranką. Tada ji prabi
lo: „Neišsigąsk manęs, aš -
žemė. O. dukra, kaip seniai aš 
laukiau tos akimirkos, kai galė
siu kam nors išsipasakoti. Ži
nau, tu suprasi mane. Mane jau 
seniai slegia liūdesys. Patikėk, 
kaip sunku gyventi ir jausti, 
kad tu niekam nebeteiki 
džiaugsmo. Žmonės manimi 
naudojasi, o atpildo už tai nesu
laukiu. Kažkada, labai seniai, 
žmonės mane garbino. Žemės 
kultas pradėjo formuotis jau 
žiloje senovėje, kai žmogus dar 
nesuprato daugelio gamtos 
reiškinių. Mane jis ėmė garbin
ti todėl, kad aš daviau jam 
maistą, prieglobstį. Mane laike 
maitintoja, žmonių nešiotoja, 
motina, šventa. Aš buvau ta
patinama su moterimi, vaisin
giausia iš visų motinų, gim
dančia augmeniją, žiedus, vai
sius, javus, ir mano pagimdy
tais vaisiais minta visa žmonija. 
Didele pagarba man buvo iš
reiškiama visais svarbiausiais 
gyvenimo atvejais: pradedant ir 
baigiant žemdirbystės darbus, 
s tatant namus, kuriant gyven
vietes, išvykstant jaunajai \ 
jaunojo namus, mirus žmogui... 
Žmonės atlikdavo ri tualus, 
aukodavo aukas, visa tai dary
davo su didžiausia meile ir 
pagarba. Niekados blogu žodžiu 
manęs nepaminėdavo, nespjau
davo ant manės, nemušdavo 
Jie žinojo, kad jei negerta 

manęs, jų laukia atpildas - ne
derlius, st ichinės nela imės, 
visos kitos blogybės. Laikui 
bėgant, žmonės keitėsi, keitėsi 
jų požiūris į gyvenimą. Vargu 
ar turi rimtesnį pagrindą dau
gelį kartų išsakyta nuomonė, 
kad senesniaisiais laikais paly
ginti su dabart inio žmonių 
pažinimo šviesa jų gyvenimas 
buvęs tarsi klaidžiojimas tam
soj. Aišku tik viena, kad žmonės 
tada kitaip mąstė, kad į gyve
nimą ir į pasaulį j ie žiūrėjo 
kitokiomis akimis. Senųjų laikų 
žmonės siekė kitokių tikslų, 
žmogus senovėje daug subtiliau 
gebėdavo stebėti gyvenimą ir 
kaupti patirtį, todėl j is pasik
liovė kitokiomis jėgomis. Šiuo
laikinio žmogaus požiūris į 
gyvenimą, ri tualus, tradicijas, 
papročius pasikei tė . Dabar 
žmogus pats sau karalius. Jeigu 
žmonės žmonių negerbia, tai ką 
jau besakyti apie mane, žemę, 
jų maitintoją, nešiotoją. Mano, 
kad esu daiktas, negerbia ma
nęs. Aš jiems esu pagrindas, ant 
kurio jie stovi, vaikšto, o elgiasi 
su manimi, kaip kas išmano: 
kas muša, kas spjauna. Niekam 
nesvarbu, kad aš taip pat gyva 
kaip ir žmogus, taip pat tur iu 
jausmus, sielą, pojūčius. Mes 
skiriamės tik tuo, kad aš esu 
nemirtinga, o žmonės tėra laiki
ni svečiai. Kartais su pavydo 
gaidele žiūriu į žmogų. J u k jis 
mane tik aplanko, sus ikur ia 
savo mažą pasaulėlį ir iškeliau
ja tolyn, į dausas, kur jo laukia 
amžinas poilsis. Dažnai susi
mąstau, kas laukia manęs, ka
da aš galėsiu pailsėti. Aš svei
kinau per amžius milijonus, o 
dar kiek laukia, pasakyti nega
liu. Jau pavargau gyventi, gy
vuoti, egzistuoti. Noriu pailsėt. 
Pavargau! Gal dėl to, kad žmo
nės baigia iš manęs išsiurbti 
paskutines jėgas. J au ilga laika 
jie semia tu r tus , kurie glūdi 
manyje: naftą, durpes, metalą ir 
kitas gėrybes, kurias apdirbę 
naudoja įvairiems savo t iks
lams. Duodu žmonėms viską, ką 
turiu, man nieko negaila Miš
kas žmogų rengia, maitina. Jo 
teikiamą medieną jie naudoja 
būstų statymui, apšildymui ir 
kitiems patogumams. J ū r a , 
ežeras žmogų maitina įvairiau
siomis savo gėrybėmis. Žmonių 
turimuose žemės sklypeliuose 
visada išauga pasodintos dar
žovės, bulvės, javai ir kiti 
augalai. Nors derlius ne visada 
gausus, bet jis užauga. Jų augi
nami gyvulėliai minta gardžia 
žolyte. Regis, žmonėms ne
trūksta nieko. Juk aš juos mai
tinu, rengiu, aš esu jų maitinto
ja. Bet už visa tai norėčiau 
atpildo - pagarbos man ir žmo
nių tarpusavio supratimo, san
tarvės. O dabar, vaikeli, tur iu 
eiti, eiti tolyn, juk tiek dar daug 
darbų manęs laukia. Lik svei
ka!". 

Vis dar negaliu atsitokėti ir 
patikėti tuo, ką regėjau, ką sap
navau. Tai buvo ta ip t ikra . 
Mano akyse vis dar neišnyksta 
žemės paveikslas. Vis dar regiu 
ją, kaip ji eina vis tolyn, neatsi
gręždama, tokia mažutė žemė. 

Mintyse tebeskamba žemės 
monologas. Ilgai galvojau, prisi
miniau kiekvieną žodį ir su
pratau vieną vienintelį dalyką -
žemė buvo teisi. Taip, ji yra 
mūsų maitintoja, mūsų nešioto
ja. Ji mus rengia, šildo, suteikia 
prieglobstį. Taip, ji teisi, žmo
nių požiūris pasikeitė, neišliko 
pagarbos daugumai dalykų Bet 
vienu atveju ji buvo neteisi. Tas 
klausimas jau seniai suka spar
nus mano mintyse. Bet aš nepa
jėgiu į jį atsakyti: „Kodėl kar
tais žemė tokia žiauri9 Kodėl ji 
naikina tai. ką pati sukuria?" 
Juk ji buvo neteisi kalbėdama 
apie tai , kad senovėje, gerbdami 
ja. žmonės nesulaukdavo nesėk
mių. Ir tada siautėjo stichinės 
nelaimes. Užtenka vien atsi
versti ir paskaityt i istorijos. 

Mylimai Mamytei 

A t A 
ANTANEI KLIORIENEI 

pabaigus ilgą kelionę šioje žemėje, mieliems jau
nystės dienų draugams dukrai RAIMONDAI 
BALTUŠKIENEI, jos vyrui ROMUI, sūnui AR
VYDUI, jo žmonai BIRUTEI bei jų šeimoms, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu. 

Danguolė Griganavičienė 

geografijos ar kitus vadovėlius. 
Kiek mes rasime informacijos 
apie iš t iktas žmoniją nelaimes. 

Kokia galybė žemės dre
bėjimų įvyko per visus tuos 
metus . Kiek ji pražudė gyvybių? 
Galime nusakyti tik apytikslį 
skaičių. Viskas jau seniai po 
žeme. Drebant žemei, dažnai 
k a r t u išsiveržia ugnikalniai . 
Pasaulyje priskaičiuojama dau
giau ka ip 800 „gyvų" ugni
kalnių. Išsiverždami jie viską 
naikina. Nebelieka nieko - vien 
pliki, n iū rūs , nebylūs žemės 
plotai. O kiek gaisrų? Patys pir
mieji gaisrai pasaulyje kilo 
savaime užsiliepsnojus sausai 
augmenijai , nuo žaibų, išsi
veržusių ugnikalnių. Didžiuliai 
miškų gaisrai - viena siaubin
giausių ir labiausiai naiki
nančių gamtos stichijų. Miškų 
liepsnose žūva milijonai augalų 
ir gyvūnų, pelenais virsta pas
ta ta i ir lieka tik plika žemė, 
vėjo ir lietaus niokojama. Van
duo, kaip ir ugnis, gali būti ir 
d raugas , ir priešas. Vandens 
būtinai reikia visiems. Kartais 
tas pats vanduo, kurio gyvy
biškai visiems reikia, darosi 
g rėsmingas . Smarkios liūtys 
a rba audros kalnų upelius 
Daverčia šniokščiančiomis unė-
mis. Ištvinę upeliukai liejasi į 
plačias upes, o šios užtvindo ly
gumas. Jū rų bei upių potvyniai 

šluoja nuo žemės paviršiaus 
miškus ir kaimus, žudydami 
tūkstančius gyvūnų ir žmonių. 
O kai trūksta vandens, vėlgi 
problema. Didžiulės sausros 
praryja žmonių derlius. O čia 
vėlgi gimsta nauja nesėkmė -
badas, skurdas. Kiek dar gali
ma išvardinti įvairių nelaimių? 
Jos žmonių tyko visur ir visada. 
Nuo jų nepabėgsi, nuspėti irgi 
jų negalima. Žemė krečia pokš
tus, o jie kainuoja per brangiai: 
nyksta žemės grožis, mažėja 
turtas , o didžiausias praradi
mas - žmonių gyvybė. Belieka 
klausti, kodėl taip elgiasi žemė. 
Kodėl naikina ta i , ką pati 
kuria9 Argi už tai, kad mes jos 
negerbiame? Tai būtų melas. 
Kodėl kentėjo t ie. kur ie ją 
gerbė7 

Dabar aš pradedu suprasti. 
Už visą žemės suteiktą gėrį: 
maistą, pastogę, šilumą... mes 
atsilyginame su kaupu, patys to 
nenorėdami. Ji na ik ina mus 
arba mus supančią aplinką. 
Belieka kartoti vieną vienintelę 
frazę: „Žemė maitintoja - Žemė 
naikintoja". 

Er ika Beržinytė , 
Paberžės „Verdenės" 

vid. m-klos 
2005 m abiturientė. 
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JAV AMBASADA DĖKOJA LIETUVAI 
Jungt in ių Amerikos Vals

tijų ambasada norėtų padėkoti 
Lietuvos žmonėms ir vyriausy
bei už jų dosnią paramą — 
mora l inę , material inę ir fi
nans inę — nukentėjusiems nuo 
u r a g a n o „Katrina" Jungt inių 
Valstijų pietryčiuose. Mus giliai 
sujaudino individualūs Lietu
vos žmonių paaukojimai mūsų 
šal ies šalpos organizacijoms, 
ta ip pa t Lietuvos vyriausybės 
pas iū lymai siųsti gelbėtojus, 
mais tą ir ki tus reikmenis. 
Lietuvos žmonės išreiškė ypa
tingą geraširdiškumą sakydami 

paguodos žodžius, rodydami so
lidarumą bei stengdamiesi 
padėti aukomis. 

Amerikos žmonės yra giliai 
sujaudinti ir jaučiasi ypač 
dėkingi už dosnią pagalba ir pa
ramą, kurią gavome iš daugiau 
nei 115-os vyriausybių bei dvy
likos tarptautinių organizacijų, 
taip pat labai daugelio asmenų 
ir privačių organizacijų visame 
pasaulyje. 

Lietuva dar kartą parodė, 
kokia gera Jungtinių Valstijų 
draugė yra Jūsų šalis. 

JAV ambasados pranešimas. 

LKD LINKI ANGELAI MERKEL 
SUFORMUOTI DARBINGĄ VYRIAUSYBĘ 

Lietuvos krikščionys de
mokra ta i pasveikino kolegas 
krikščionis demokratus, nedi
dele persvara laimėjus Bun-
destag rinkimus rugsėjo 18 d. 
LKD linki Ateities komandai 
(teAM zukunft) ir jos vadovei 
dr. Angelai Merkei, tvirtai ir 
užtikrintai ėjusiai į rinkimus, 
dėti visas pastangas formuojant 
naująją vyriausybę, s iekiant 
įgyvendinti programines nuos
t a t a s , kurioms pritardami vo
kiečiai išreiškė pasitikėjimą 
Krikščionių demokratų sąjunga 
(CDU). 

„Suprantame, kad J u m s 
tenka didžiulė atsakomybė del 
darbingos vyriausybes sukūri
mo, tačiau mes Jus palaikome ir 
skat iname imtis permainų, už 
kur ias balsavo Jus remiantys 
žmonės. Taip pat džiaugiamės 
ir t ikime, kad Jūsų šalyje ren
kamasi už ką balsuoti ne vien 
pagal rinkiminių kampanijų 
įspūdingumą ar 'šou' meistriš
kumą, bet kad svarbų vaidmenį 
turi programiniai dalykai. Ste
bėdami -Jus ir sekdami Jūsų 
Davvzdžiu. viliamos, kad ir Lie

tuvoje politinis sąmoningumas 
tik stiprės ir rinkėjai liausis 
kiekvienais rinkimais eksperi
mentavę, balsuodami už vis 
naujai susikuriančias partijas, 
kurios po tam tikro laiko patiria 
nesėkmes. Tikime, kad ir pas 
mus laikui bėgant ir stiprėjant 
žmonių politinei kultūrai turėtų 
nusistovėti tradicinių, aiškių 
ideologijų partijų sistema, kaip 
tai stebima pas Jus Vokietijoje", 
— rašoma lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininko Valen
tino Stundžio laiške CDU va
dovei Angelai Merkei, paaiš
kėjus rinkimu į Vokietijos Bun-
destag rezultatams. 

Lietuvos krikščionys de
mokratai pakvietė CDU atsto
vus atvykti į 2005 m spalio 
21-23 d. Vilniuje vyksiančią 
Baltijos šalių krikščionių de
mokratų konferenciją, kurioje 
tikimasi išsamiai aptart i krikš
čionių demokratų perspektyvas 
ir glaudaus bendradarbiavimo 
klausimus bei pasidalinti sėk
mingos veiklos patirtimis. 

M i n d a u g a s Lapė 
LKD biuro vadovas 
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Cik ag apylinkėse Živilės Badaraitės svajonė - tapti ambasadore 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ" 
rengiami ..Derliaus pietūs" pa
dės užtikrinti tolimesnę para
mą devyniems dienos centrams 
ir laikinosios globos namams 
Lietuvoje. Pietus vyks sekma
dienį, rugsėjo 25 d., PLC, Le-
mont. Pradžia 12:30 vai. p. p. 
Norintys dalyvauti, prašome 
skambinti 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, paskirtis 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 arkivysk. Teofilio Matulio
nio, kuris buvo tris kartus ko
munistų įkalintas ir kurio beat
ifikacijos bylą Lietuvos Vysku
pų konferencija yra užvedusi 
Romoje, apsilankymo šioje pa
rapijoje 70 metų sukakčiai. 3 
vai. p. p. šv. Mišias aukos vysk. 
Gustavo Garcia Siller. Giedos 
jungtinis lietuvių choras, vad. 
Jūratės Grabliauskienės. Šv. 
Kryžiaus bažnyčia yra 46-os 
gatvės ir Hermitage Ave. sank
ryžoje, istoriniame Čikagos sker
dyklų rajone. Visus buvusius 
parapijiečius ir lietuvių visuo
menę šiose pamaldose kviečia 
dalyvauti Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacija ir Lie
tuvių katalikų labdarių sąjunga. 

SPALIO 9 D. 10:30 VAL R. TĖVŲ 
jėzuitų koplyčioje kun. Antanas 
Gražulis, S J, aukos šv. Mišias, 
skirtas Moterų klubo 25-me-
čiui. Po šv. Mišių visi kviečiami 
į 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 su
kaktis. Šiuo metu ALTas apjun
gia 17 centrinių JAV lietuvių 
organizacijų. Numatoma pro
grama: spalio 21 d., penktadie
nį, - atvykimas, susipažinimo ir 
pabendravimo vakaras; spalio 
22 d., šeštadienį,- kongreso ati
darymas, JAV lietuvių praneši
mai, simpoziumas, ateities pla
nų svarstymai, iškilminga vaka
rienė; spalio 23 d., sekmadienį,-
10 vai. r. šv Mišios. 11 vai. r. Iš
kilminga akademija, kongreso 
uždarymas.. Organizacijas, telki
nius ir pavienius asmenis kvie
čiame remti kongresą ir įsi
jungti į jo ruošą Organizacijas 
ir asmenis prašomo registruotis 
ALTo Lithuanian Ame

rican Council, 6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 Tel. 773-
735-6677; fax. 773-735-3946: e-

A!tCentor<?aol.com 

SEKMADIENĮ, SPALIO 25 D., 
Amerikos Lietuvių prekybos 
rūmai organizuoja kasn 
žymenų įteikimo pokylį 7.\ 
menys bus įteikti: meno ansam
bliui ,,Dainava", jo 60-meoin 
proga; Lietuvių operai, jos 50-
mečio proga; Amerikos lietuviu 
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, pietus - 2 vai. p. p. Telefo
nai pasiteirauti: Evelina Ože-
lienė 773-254-7553 arba Casey 
Oksas 630-986-8206. 

ARTĖJANT LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
šokių instituto valdybos rinki
mams „Dainavos" stovykloje 
vykusiuose tautinių šokių mo
kytojų kursuose buvo sušauktas 
insti tuto narių suvažiavimas. 
Esamos valdybos kadencija 
baigiasi sausio mėnesį. Suva
žiavimo metu buvo pasiūlyt i 
aštuoni kandida ta i į naują 
valdybą. Taip pat buvo išrinkta 
trijų nar ių 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 val
dyba kviečia visus nar ius ir sve
čius į susirinkimą, kuris įvyks 
penktadienį, rugsėjo 23 d., 6 
v.v. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, 6820 So. Wash-
tenaw. Bus proga pasitart i apy
linkės reikalais. Po susirinkimo 
galėsite pabendraut i 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 
jaukia i sus ibur t i salėje, se i 
mininkės tegu pailsi tą sekma
dienį, o visa še ima 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 tur t inga loterija. 
Bus linksma ir smagu - atvykite 
patys ir pasikvieskite draugus! 

UŽ LIETUVOS DUKTERŲ drau
gijos mirusias nares , jų prisi
minimui šv. Mišios bus aukoja
mos Pal. J . Matulaičio misijoje, 
Lemont, PLC, sekmadienį, spa
lio 2 d., 9 v.r. Narės prašomos 
skait l ingai dalyvaut i , vėliau 
Bočių menėje pabendravimas 
prie kavutės. Dėl informacijos 
kreiptis tel. 773-925-3211. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
praneša , kad dėl tarnybinių 
pareigų. LR ministras V. Prud
nikovas negali atvykti lapkričio 
12 d. į JAV LB Kultūros tarybos 
organizuojamą Premijų šventę. 
Premijų teikimas nukeliamas į 
lapkričio 27 d., sekmadienį. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ re
mia „Draugą" - į metinį pokylį 
bilietus jau įsigijo Brighton Park. 
Cicero ir Lemont bendruome-
ninmkai. Skaitytojams prime
name, kad pokylyje bus šauni me
nine programa, kurią atliks „Ret-
ro" kolektyvas iš Los Angeles. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 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 
iškilmingoje vakarienėje gau
siai dalyvauti. Del informacijos 
skambinti tel. 708-499-2172. 

Žadanti studijuoti politikos 
mokslus ir būti aukšto rango 
ambasadore, Živilė Badaraite 
šių metų liepos mėnesį vyko į 
Washington, D.C., į valstybės 
organizuotą renginį, pavadintą 
„Presidential Classrooms Fu-
ture World Leaders Summit". 

Živilė Badaraite, Hinsdale 
Central High School moksleivė, 
pavyzdinga ir stropi mokinė, 
liepos 9-16 dienomis dalyvavo 
neeiliniame suvažiavime. Net 
500 geriausių studentų, dele
guotų iš 33 Europos, Azijos, 
Afrikos, Pietų ir Šiaurės Ame
rikos valstybių rinkosi Wa-
shington, D.C, aptar t i tarptau
tinius diplomatinius santykius 
bei pasaulio ekonomikos klausi
mus. Norinti tapt i ambasadore, 
Živilė gilinosi į šio, tikrai ne
lengvo, darbo specifiką ir kar
jeros galimybes. Živilei didelį 
įspūdį paliko Democracy and 
Governance P rograms Deve-
lopment Associates direktorius, 
ambasadorius George F. Jonės. 
„Jis pasakojo apie savo patirtį 
būnant ambasador iumi . Ta
čiau, kai jo paklausiau, ar su
derinami yra du dalykai -
ambasadoriaus darbas ir šeima 
- jis atsakė, kad labai sunkiai", 
sakė Živilė Badara i t e . Beje, 
Živilė žada studijuoti tarpau-
tinius santykius, ir, vis dėlto 
bandyti suderinti, neva sunkiai 
derančius tarpusavyje dalykus. 

Kupina įspūdžių, pasisė
musi patirties, susiradusi dau
gybę naujų d raugų . Živilė 
papasakojo, kad ji labai nuste
bo, kai sužinojo, kad yra pri
skirta prie Rytų Europos dele
gacijos. „Sužinoję, kad esu 
gimusi Lietuvoje, jie mane pa
skyrė atstovauti Lietuvą, - pa
sakojo Živilė. - Jei būčiau žino
jusi iš anksto, būčiau pasiėmusi 
iš namų tau t in ius rūbus ir 
pasiruošusi". Nepaisant šios 

staigmenos, Živilė puikiai pri
statė Lietuvą ir net sušoko liau
dies šokį. 

Suvažiavime studentai bu
vo suskirs tyt i į dvi grupes. 
Živilė dirbo su grupės nariais, 
aptarinėjusiais žmonių teises 
dirbant Jungtinėse Tautose, 
vaikų darbo ir vaikų prostituci
jos problemas, moterų ir rasinio 
išnaudojimo klausimus pa
saulyje. Visą savaitę studen
tams vyko paskaitos ir semi
narai globalizacijos, tarpautinių 
santykių, diplomatijos, tarp
tautinės Media, žmogaus teisių 
ir holokausto pavyzdžių te
momis. Studentai taip pat ap
lankė sostinės muziejus, atmin
tinas vietas. 

„Tai nuostabi patirtis. Aš 
gyvenau Georgetown campus. 
Tai vieta, kur norėčiau mokytis. 
Beje, VVashington tiesiog įsi
mylėjau. Šis miestas yra taip 
pat didelis, kaip Čikaga, tik 
žmonės neatrodo taip susirū
pinę ir įsitempę", pasakojo stu
dentė. Živilė gyveno su mer
ginomis iš Thailand, Texas ir 
New York. Savaitės pabaigoje, 
jos tapo labai geromis drau
gėmis. Susitikę įvairių valsty
bių, skirtingų kultūrų jaunuo
liai dalinosi savo patirt imi. 
„Paaiškėjo, kad mes labai 
panašūs - skaitome tas pačias 
knygas, klausomės tos pačios 
muzikos, esame vienmečiai...", 
pasakojo Živilė Badaraite. 

Presidential Classroom su
važiavimai pradėti rengti 1968 
metais. Tai programa, apimanti 
labai svarbias sritis: mokslo, 
naujų technologijų, verslo, de
mokratijos, nacionalinės apsau
gos, teisės, politikos, demokrati
jos ir kt. O atvykstantis jauni
mas - geriausieji iš geriausių -
savo valstybių pasididžiavimas 
ir ateitis. 

Vitalija Si re ik is 

A 

Živilė stovi prie ,,World War II" monumento, skirto milijonams karių, 
paaukojusių gyvybes už Ameriką. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Ch icago . IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRAC INES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

Dfi SI ASaft- *2300 Chic^n. n . fiOfiOR 
Galimos konsiiltacijos ^pstnrlipnia i s 

Advoka tas 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo"! 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

VVoodndge. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

Pirkčiau Jono ir Petro Rimšos. 
Kasiulio. V i/girdos. Puzino, 

Žoromskio. Valeikos ir Antano 
(.udaičio tapybos darbų. 

Tel. 708-349-0348. 
— 

Živilė Badaraite „Korean War memorial". VVashington. D.C. 

Živilė Badaraite su kitų valstybių studentėmis ..Lincoln memorial" parke. 

a a Ruduo ei . bibl ioteką papildė 
lankytojų der l i um 

U Š I U su ir 

Šių metų ruduo Mokslinei 
elektroninei bibliotekai užde
rėjo gausų resursų derlių. Už
megzti ryšiai su Krymo respub
likinės M. K. Čiurlionio lietuvių 
kultūros draugija, kuri leidžia 
laikraštį,.Tiltai". Analogiški ry
šiai užmegzti ir su lietuvių ben
druomene Estijoje. Mokslinės 
elektroninės bibliotekos nacio
nalinius resursus papildė nau
jos lietuviškos knygos. Patal
pinta rašytojo, pulkininko-lei-
tenanto dr. Gintauto Surgailio 2 
dalių knyga „Rusijos kariuo
menės išvedimas 1990—1993 
metais". Daugiau informacijos 
apie mokslininko-rašytojo G. 
Surgailio darbus galima rasti 
bibliotekos puslapiuose. 

Bibliotekos ir Strateginės 
savivaldos insti tutas dvišalės 
sutar t ies pagrindu teiks pa
rengtus mokslo ir naujadaros 
(inovacijų) darbus. Nuo 2004 
metų institutas leidžia tarptau
t in ius Naujadaros darbus 
„Strateginė savivalda", kurio 
kolektyviniai nariai yra Šiaulių 
universi tetas, Lietuvos kūno 
kultūros akademija, Klaipėdos 
verslo kolegija. Vakarų Lietuvos 
verslo kolegija, Klaipėdos socia
linių mokslų kolegija, Kolpingo 
kolegija, Naujadaros bendrovė 

„Eksponentė", Lietuvos vėjo 
energetikų asociacija. 

Mokslinė elektroninė bib
lioteka tęsia bendradarbiavimą 
su įvairiomis organizacijomis, 
rengiančiomis mokslines, prak
tines konferencijas, forumus, 
simpoziumus bei kongresus. 
Rugsėjo pradžioje Klaipėdos 
socialinių mokslų kolegija su
rengė tarptautinę konferenciją 
„Karjeros konsultavimas tarp-
kultūrinėje Europos erdvėje", o 
spalio 7-8 dienomis Lietuvos 
vaikų pulmonologų draugija 
Vilniuje organizuoja III Lie
tuvos nacionalinį astmos kon
gresą. Konferencijų pranešimai 
ir kitos informacinės medžiagos 
yra reguliariai talpinamos bib
liotekoje. 

Primename, kad elektroni
nė biblioteka formuoja lietu
viškos žiniasklaidos galeriją, 
kurią šiuo metu sudaro virš 900 
nuorodų į įvairius lietuviškus 
leidinius. Iš jų 53 leidiniai 
(laikraščiai, žurnalai , tinkla-
lapiai) užsienyje, 95 radijo ir 64 
TV kanalai. įskaitant ir lietu
viškus kanalus užsienyje. Bib
liotekos rengėjai mano, kad 
tokių lietuviškų leidinių yra 
ženkliai daugiau. Todėl kreipia
mės į bibliotekos skaitytojus. 

prašydami informuoti mus apie 
jums žinomus lietuviškos infor
macijos šaltinius užsienyje. Ru
denį sparčiai suaktyvėjo ir apsi
lankymų bibliotekoje skaičius. 
Lietuviškai skaitantys lankyto
jai iš Lenkijos užima 4 vietą 
pagal apsilankymų skaičių 
bibliotekoje. Tai bibliotekos 
eL ib ra ry . l t ir leidyklos „Aušra" 
Punske produktyvaus bendra
darbiavimo rezultatas. Lietuvių 
kalba išeinantys leidiniai „Auš
ra", „Pasaulio lietuvis" ir „Su
valkietis" reguliariai informuoja 
savo skaitytojus apie elektro
ninės bibliotekos naujienas. 

Džiugu, kad bibliotekoje pra
dėjo lankytis skaitytojai, kurie 
ieško žinių apie Lietuvą ir krei
piasi arabų, persų, malajų, kata-
lonų (Ispanija), islandų kalbo
mis. J au nebestebina skaityto
jai iš tolimųjų kraštų, tokių 
kaip Peru, Amerikos, Vakarų 
Samoa. 

VšĮ Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir 
švietimo centro direktorius — 
Algirdas Aušra. Jam galima 
skambinti tel. (370-5) 248-1536, 
fax: (370-5) 248-1629, mob. 
tel.(370-6)-69916184. 

Inf. p r a n e š i m a s 
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„Draugo" gegužinė 
ĮVYKS 

spalio 2 d., sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 
„Draugo" skaitytoju ir visu, apsilankysiančiu 

gegužinėje, laukia nuostabi programa, kurią atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama grupė „Vėjelis". 

Vaikams ruošiama daug žaidimu ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvu marijonų sodelyje: 

4545 VVEST 63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 

http://eLibrary.lt

