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Ukrainos kelio į NATO gairės brėžiamos Vilniuje 

Iš kairės: prezidentas Valdas Adamkus, JAV gynybos sekretorius Donald Rums-
feld ir krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 24 d. (BNS) — NATO generalinis sekretorius Jaap 
NATO neturi nei viešų, nei slaptų de Hoop Scheffer. 
tvarkaraščių, numatančių Ukrainos Jis pirmadienį kalbėjo spaudos 
integraciją į susivienijimą, teigia konferencijoje Vilniuje, pasibaigus 

NATO ir Ukrainos konsultacijoms 
gynybos klausimais. 

„Sprendimas dėl Narystės 
veiksmų plano bus paremtas re
formų rezultatais. NATO apie tai 
nuspręs tam tikroje stadijoje. Šiuo 
metu vairuotojo vietoje sėdi Ukrai
na", — sakė NATO vadovas, pak
laustas , ar konsultacijos priartino 
NATO sprendimą pradėt i taikyti 
Ukra ina i konkrečius integracijos 
mechanizmus numatantį Narystės 
veiksmų planą. 

J i s pridūrė, kad „susitikimas 
buvo labai svarbus ir padėjo", o Uk
rainos valdžia „demonstruoja įsi
pareigojimą įgyvendinti reformas". 

Ukrainos delegacijai vadovavęs 
gynybos ministras Anatolij Gricenko 
užtikrino, kad Ukrainos pasirinktas 
sprendimas eiti euroatlantinės inte
gracijos keliu — neatgręžiamas ir 
at i t inka šalies nacionalinį interesą. 

A. Gricenko vylėsi, kad po šio 
susitikimo NATO ir Ukrainos žino
vai pradės ruošti medžiagą dėl Na-

Premjero noras by l inėt is Įkvepia konservatorius 
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) — 

Konservatorius nustebino socialde
mokratų vadovo premjero Algirdo 
Brazausko reakcija į Seime siūlomą 
parlamentinį premjero šeimos verslo 
reikalų tyrimą. 

„Premjero spaudimas per proku
ratūrą, šantažas savo partijai ir koa
licijos partneriams, taip pat ir prezi
dentui Valdui Adamkui — sustabdv-
ti Seime komisijos sudarymą — yra 
stulbinantis ir verčiantis labai rim
tai galvoti, ką tokiomis desperatiško
mis pastangomis premjeras bando 
nuslėpti. Tai tik dar labiau įtikina 
mus, kad mes ėmėmės teisingų 

žingsnių", — sakė Seimo opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius. 

Generalinė prokura tūra netru
kus ketina apsispręsti, ar pradės iki
teisminį tyrimą pagal premjero Al
girdo Brazausko pareiškimą dėl, jo 
vertinimu, konservatorių šmeižto. 

Generalinei prokuratūrai įteik
tame skunde socialdemokratų vado
vas prašo iškelti baudžiamąsias by
las konservatorių vadovui Andriui 
Kubiliui bei kitiems šios partijos 
par lamentarams Jurgiui Razmai ir 
Rasai Juknevičienei. 

Kaip šmeižtą A.Brazauskas įver
tino konservatorių kalbas apie jo 

žmonos viešbučių verslą ir santykius 
su bendrovės „LUKoil Baltija" vado
vu Ivan Paieičik. 

Konservatorių, pasak A. Kubi
liaus, neįtikino ir prezidento Valdo 
Adamkaus pareikšta parama prem
jerui. 

Prezidentas žiniaskiaidai yra 
pareiškęs, kad A. Brazausko šeimos 
verslas — privatus reikalas. 

„Net ir raginimai rūpintis vals
tybės stabilumu ir todėl atsisakyti 
premjero šeimos verslo tyrimo visiš
kai neįtikina, nes korumpuotas sta
bilumas yra blogiau už bet kokį ne
stabilumą, Nukelta į 6 psl. 

G. Pet r iko s iū loma derybų ka ina — saugumą 
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) — 

JAV Los Angeles federaliniame kalė
jime kalintis ir ekstradicijos į Lietu
vą laukiantis buvęs EBSVV grupės 
prezidentas Gintaras Petrikas grie
bėsi dar vieno šiaudo — šis buvęs 
verslininkas paraše atvirą laišką 
prezidentui Valdui Adamkui. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", šiame laiške G. Petrikas vėl pa
kartojo norą pradėti derybas su Lie
tuvos valdžios institucijomis ir joms 
suteikti vertingos informacijos apie 
kadaise vienu galingiausiu laikyto 
EBSW susivienijimo žlugimą bei su 
juo susijusius korumpuotus pareigū
nus. 

„Informacija, kurią aš galiu pa
teikti, yra labai svarbi ne tik su
dedant taškus Lietuvos istorijos va
dovėlyje, bet ir aktuali šių dienų po
litinio teisingumo atkūrimo vardan", 
— atvirame laiške prezidentui rašo 

Gintaras Petrikas 
Eltos nuotr. 

buvęs milijonierius. 
Lietuvos te i sėsaugin inka i G. 

Petriką kaltina EBSW grupės turto 
pasisavinimu ir daugiau kaip 80 mi
lijonų litų Lietuvos gyventojų indė
lių iššvaistymu. 

Laišką parašęs G. Petr ikas tvir
tina nesiruošiantis prašyti sau ma

žesnių bausmių ar kitų lengvatų, 
nes yra įsitikinęs, kad teisme jam 
pavyks įrodyti, jog Lietuvoje nusi
kaltimų nepadarė. „Pagrindinis ma
no reikalavimas — saugumo garan
tijos man ir mano šeimai dar prieš 
mums patenkant į Lietuvą", — pa
brėžia buvęs EBSW vadovas. 

Anot buvusio kauniečio, iškart 
po jo sulaikymo 2004 metų pavasarį 
apie tokias saugumo garantijas buvo 
užsiminęs ir policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravičius. 

Savo laiške prezidentui G. Pet
rikas tvirtina, kad policijos vadovas 
ketino į JAV siųsti kelis pareigūnus 
ir už vertingą informaciją žadėjo jam 
pritaikyti liudytojų apsaugos pro
gramą. 

„Bet šios kalbos tik sukėlė poli
t ines intrigas. Remiantis spauda, 
buvo galima pastebėti, kad generali
nis Nukelta į 6 psl. 

U Ž S I E N I O L I E T U V I U D I E N R A Š T I S 
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rystės veiksmų plano, kuri bus nau
dinga „tiems, kas netolimoje ateity
je priims sprendimus". 

Ukrainos ministras pripažino, 
kad NATO šalys „turi požiūrių skir
tumų" dėl Ukra inos perspektyvų 
įstoti į organizaciją. 

NATO generalinis sekretorius 
pabrėžė, kad Ukrainai teks tęsti 
saugumo sektoriaus reformas — ne 
tik ginkluotųjų pajėgų, bet ir nepa
prastųjų situacijų bei pasienio tar
nybų. Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Nesnausk, Amerika! 
Ko Lietuvos kariams 
Afganistane labiausiai 
trūksta. 
Ziono lietuvių liuteronų 
bažnyčia švenčia sukaktį. 
Problemą spręs visa 
Lietuva. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Philadelphia ruošiasi 
Lietuvių namų mugei. 
Pajudėjo Medininkų 
pilies atstatymo reikalai. 
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Kas vyksta Čikagoje. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.889 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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D R A U G A S , 2005 m. spal io 25 d., a n t r a d i e n i : 

Terapeutinė jogos programa (9) 
Tęsinys iš spalio 18 d. 

Šią terapeutinių pratimų seriją 
galima pavadint i vienu bendru 
pavadinimu — pratimai kaklui, pe
čiams. Šios gydomosios „asanos" gali 
būti daromos tiek pradžioje šios pro
gramos, t iek gale. Jos ypatingai 
t inka žmonėms turintiems viršu
tinės stuburo dalies problemų, ta ip 
pat tiems, kur ie skundžiasi „su
kaustytu" kaklu, o ilgą laiką sėdin
tiems — tiesiog būtini. Nors šie visi 
pratimai yra skirti viršutinei stu
buro daliai, tačiau juos suskirsčiau į 

tris dalis. 

Kaklo-pečių p r a t i m a s Nr . 1 
(Pav. 20a, 20b) 

Atsisėskite jums patogia poza. 
Geriausiai tinka „turkiška" poza, 
kuri pavaizduota nuotraukose. Svar
biausia, kad stuburas būtų tiesus. 
Visiškai atpalaiduokite pečius ir 
iškvėpdami pasukite galvą j dešinę 
pusę, o įkvėpdami sugrąžinkite ją į 
priekį. Vėl iškvėpkite ir pasukite 
galvą \ kairę pusę. Pratimą kartokite 
keletą kartų. Darykite tai labai at
sargiai ir švelniai, ypatingai jei 
skundžiatės viršutinės stuburo da
lies skausmais. Pradžioje gali pasi
rodyti, kad kaklas lyg suakmenėjęs, 
bet ilgainiui rezultatai pagerės. 

Kaklo—pečių p r a t i m a s N r . 2 
(Pav. 21a, 21b) 

Atliekant šį pratimą taip pat yra 
svarbu išlaikyti tiesų s tuburą ir 
atpalaiduotus pečius. Užsidėkite 
dešinę ranką ant galvos ir švelniai 
lenkite kaklą žemyn, link dešinio 
peties. Tai darykite iškvėpdami. 

Darykite tai švelniai ir atsargiai, 
jokiu būdu ne per jėgą. Palaikę gal
vą t am tikrą laiką, įkvėpdami su
grąžinkite ją į priekį. Viską pakar
tokite į kitą pusę. Turite jausti ma
lonų tempimo jausmą. 

Kaklo-peč ių prat imas Nr. 3 
(Pav. 22a, 22b, 22c) 

Sėdėdami tiesiai, a tpalaidavę 
pečius, palenkite kaklą į priekį ir į 
dešinę. Brėžkite su galva puslankį: 
iš dešinės į kairę. Pratimą atlikite 
švelniai ir lėtai. Neužmirškite kvė
pavimo. Kvėpuokite giliai ir ramiai. 
Visi šie pratimai atlieka daug tera
peut inių savybių. Pirmiausia , jie 
švelniai masažuoja stuburą, suak
tyvina kraujo apytaką kaklo srityje. 
Daran t pastoviai, padeda atsikratyti 
chroniškų kaklo ir pečių srities 
skausmų. Atliekant švelniai ir sis
temingai, padeda žmonėms, turin
tiems stuburo išvaržą kaklo srityje. 
Tačiau stebuklas neįvyksta per 
naktį, reikia sistemingai ir atsidėjus 
daryti šiuos pratimus. Juos galima 
daryt i atskirai , pavyzdžiui: ilgai 
pasėdėjus prie kompiuterio ar prie 
mašinos vairo. Taip pat, atlikę šiuos 
prat imus, galite švelniai pamasa
žuoti kaklą. Stenkitės šiuos pra
t imus daryti šiltoje aplinkoje ir, 
svarbiausia , darykite švelniai ir 
lėtai. Venkite drastiškų judesių. 

Aušrinė K i n k i e n ė 
Rimanto Kinkos nuotraukos. 

IR JAUNOS MOTERYS SUSIDURIA 
SU ŠIA PROBLEMA 

Ne tik pagyvenusių moterų 
kiaušialąstės gali būti su trūkumais 
— dviejų atskirų tyrimų rezultatai 
byloja, kad t rūkumų yra ir maždaug 
pusėje jaunų moterų kiaušialąsčių. 

„Iki šiol buvo manoma, kad 
jaunų moterų kiaušialąstės y r a 
geros būklės. Buvo padaryta keletas 
prielaidų, bet jos buvo klaidingos", 
— sakė vienam tyrimui vadovavęs 
Huntington reprodukcijos centro 
(JAV) mokslininkas Jeffrey Nelson. 

Gerai žinoma, kad moterims, 
sulaukusioms 38 metų, labiau tikėti
na susilaukti vaiko su chromosomų 
problemomis, vadinamomis aneu-
ploidijomis, kai chromosomų būna 
per daug arba per mažai. Pavyz
džiui, Dauno sindromo priežastis yra 
papildoma 21 chromosoma. 

Preimplantacinė genetinė diag
nozė (PGD) — metodas, kai tokių 
anomalijų ieškoma ankstyvos stadi

jos embriono ląstelėje prieš embrio
ną panaudojant dirbtinio apvaisini
mo procedūrai — patvirtino, kad 
vyresnių moterų kiaušialąstėse ano
malijų yra gausybė. Tačiau iki šiol 
niekas sistemingai neanalizavo 
jaunų moterų kiaušialąsčių trūku
mų. 

Preimplantacinės genetikos cen
tro mokslininkė Paulette Browne su 
kolegomis ištyrė 275 embrionus, 
gautus apvaisinus kiaušialąstes mo
terų, kurių amžius buvo nuo 21 iki 
31 metų. Visos donorės buvo sveikos. 
Mokslininkai ląstelių tyrimui paėmė 
praėjus trims dienoms po apvaisini
mo ir tyrė ar joms nebūdingos aneu-
ploidijos. Paaiškėjo, kad 137 embrio
nuose (t.y., pusėje tirtų embrionų) 
yra bent po vieną klaidą. 

Panašų tyrimą atlikęs J. Nelson 
su kolegomis analizavo ląsteles iš 
289 embrionų, gautų apvaisinus 

MIRE NUO 
PAUKŠČIŲ GRIPO 

Tailande nuo paukščių gripo 
mirus vienam ūkininkui, šios ligos 
aukų skaičius padidėjo iki 13. 
paskelbė šalies priemjeras Thaksin 
Shinavvatra. 

Sveikatos apsaugos pareigūnai 
pranešė, kad miręs žmogus buvo 4š 
metu vyras iš Kanchanburi provinci
jos, eancio.- maždaug 100 km i 

vakarus nuo sostinės Bankoko. 
Mirusiojo sūnus, kuris taip pat 

prižiūrėjo vištas, kol kas, kaip rodo 
patikrinimai, nėra užsikrėtęs šiuo 
mirtinai pavojingu virusu. Vienas 
provincijos pareigūnas sake. kad 
auka užsikrėtė, pjaudamas viš
čiukus. 

BNS 

kiaušialąstes 22 moterų, kurių am
žius neviršijo 30 metų. Paaiškėjo, 
kad chromosomų problemų yra apie 
42 procentuose visų embrionų. „Iš 
pradžių rezultatas mane sukrėtė", 
— sakė J. Nelson. Abu tyrimai pri
s ta ty t i Amerikos reprodukcinės 
medicinos asociacijos susit ikime 
Montreal (Kanada). 

P . Browne mano, kad galbūt 
visų sveikų kiaušialąstėms būdin
gas j akį nekrintantis chromosomų 
anomalijų dažnumas . Daugeliui 
moterų tekę patirti persileidimų, ir 
manoma, kad didžiosios persilei
dimų dalies priežastis yra chromo
somų problemos. 

Tačiau J. Nelson duomenys 
rodo, kad skirtingų moterų nesveikų 
kiaušialąsčių procentinė dalis yra 
labai skirtinga ir svyruoja nuo 29 iki 
83 proc. „Sunku pasakyti kaip tiks
liai yra normalioje populiacijoje", — 
sakė Zsolt Nagy, dirbantis organi
zacijoje „Reproductive Biology 
Associates" (Atlanta, JAv). 

Mokslininkai pr ipažįs ta , kad 
kiaušialąsčių kokybę kaip nors 
galėjo paveikti jų gavimo dirbtiniam 
apvaisinimui procesas, kurio dalis 
padidinta kiaušidžių stimuliacija. 
Be to, yra tikimybė, kad embrionų 
chromosomų klaidos gali būti atsi
radusios ne del kiaušialąsčių, o del 
spermatozoidų netobulumo. 

ELTA 
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KO LIETUVOS KARIAMS 
AFGANISTANE LABIAUSIAI 

TRŪKSTA? 
Afganistano Goro provincijos 

atkūrimo grupėje jau keturis mėne
sius tarnaujant iems Lietuvos ka
riams labiausiai trūksta atostogų ir 
lietuviškos trauktinės. 

Lietuvių kariai, savo pusmetinę 
misiją užbaigsiantys gruodžio 1-ąją, 
taps pirmaisiais, kurie po trjų tarny
bos misijoje mėnesių negrįžo dviejų 
savaičių poilsio į namus. Tai įvyko 
dėl sudėtingų tarnybos sąlygų — 
kariams nuolatinio streso ir buitinių 
patogumų trūkumo sąlygomis teko 
įsitvirtinti misijos vietoje ir pastatyti 
net dvi — laikinąją ir nuolatinę — 
stovyklas. 

Birželio pradžioje į Afganistano 
vakaruose esantį Herato miestą 
atvykusi Lietuvos karių grupė atliko 
kelis iki šiol Lietuvos kariuomenėje 
neturėjusius lygių dalykus: faktiškai 
laukais be jokio kelio pervažiavo 
daugiau kaip 300 kilometrų į Goro 
provincijos sostinę Čagčaran, ply
name lauke įkūrė laikinąją, o vėliau 
— nuolatinę stovyklą. Lietuvos va
dovaujama provincijos atkūrimo 
grupe (PAG; užmezgė gerus santy
kius su vietos valdžia ir spėjo laimėti 
dalies Goro gyventojų „širdis ir pro
tus". 

Pulkininko Gintauto Zenkevi
čiaus vadovaujamos PAG karių pa
demonstruoti gebėjimai sulaukė tiek 
NATO Tarptautinių paramos saugu
mui pajėgų s International Security 
Assistance Force, ISAF), kurioms 
priklauso PAG, bei NATO vadovy
bės, tiek Afganistano vadovų pagy
rų. Praėjusią savaitę Afganistane 
apsilankiusiam Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui pagyrimų Lietuvos 
vadovaujamai PAG negailėjo Afga
nistano prezidentas Hamid Karzai, 
ISAF misijos vadovas Italijos gen
erolas leitenantas Mauro del Vec-
chio, kiti NATO atstovai. 

Gyvenimas virš jūros lygio 

Pirmoji stovykla jau išardyta, ją 
mena tik smėlio maišų likučiai ir 
sovietinio „An-26" griaučiai, tarnavę 
Lietuvos kariams kaip stebėjimo 
bokštelis. Čagčaran — du nukritę 
sovietiniai lėktuvai. Jie abu sudužo, 
įsirėžę į medžius, kurių dabar ne 
žymės — miškus per pilietinį karą 
iškirto vietos gyventojai. Sovietų 
intervencijos (1979—1989 m.) metu 
Čagčaran buvo dislokuotas oro uosto 
aptarnavimo batalionas. Sovietinis 
kontingentas nebuvo mėgstamas ir 
retai išvažiuodavo į provincijos gi
lumą. Čagčaran gyventojų susitiki
mo su V. Adamkumi metu minioje 
buvo ir garbaus amžiaus bei taikios 
išvaizdos senolis, kuris karo prieš 
sovietinę intervenciją metu buvo 
modžachedu vadas, numušęs pirmą
jį provincijoje sovietų sraigtasparnį. 
Viena skurdžiausių ir labiausiai 
ekonomiškai atsilikusių iš 32 Afga
nistano provincijų — Goras — savo 
plotu yra beveik dvigubai mažesne 
už Lietuvą. Provincijoje gyvena 
594.000 žmonių — maždaug tiek 
pat. kiek Vilniuje. Didžioji dalis 
provincijos teritorijos atskirta nuo 
likusios šalies aukštų kalnu, kurių 
perėjos dėl sniego dažniausiai neiš
važiuojamos lapkričio-balandžio 
mėnesiais. Ka; BNS k 
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čiausią per pastarąjį dešimtmetį 
žiemą. Jos metu iš bado mirė dau
giau kaip 100 žmonių. Goro provinci
joje spalį vis dar šilta — dieną apie 
25 laipsnius šilumos, naktį — apie 
nulį. Žiema užgrius staigiai — 
susitvenks debesys, kelias dienas 
palis, o vėliau atšals. Šio laikotarpio 
Lietuvos kariai laukia su nerimu — 
molinga žemė nesugeria drėgmės, 
todėl sausi dulkėti keliai virsta neiš
važiuojamais purvynais. 

Didžioji dalis provincijos išsi
dėsčiusi aukščiau nei 2 kilometrų 
virš jūros lygio aukštyje. Lietuvos 
stovykla, kariškių oficialiai vadina
ma „Camp W", įsikūrusi 2,226 metrų 
aukštyje, o kaimynystėje esantis 
Čagčaran — keliasdešimt metrų 
aukščiau. Iki Vilniaus — 3,800 kilo
metrų, liudija bazės centrinėje 
aikštėje esanti rodyklė, kuri taip pat 
yra visų karinių stovyklų privalomas 
atributas. 

Nuolatinė PAG stovykla pradėta 
statyti prieš 15 savaičių lygiame 
lauke, ties poros kilometrų ilgio 
gruntinio pakilimo tako viduriu, 
JAV karinių užsakymų rangovė ir 
vykdytoja — kompanija KBR — ply
name lauke įrengė stovyklą, kuri 
niekuo nesiskiria nuo šimtų šiuo
laikiškų karinių bazių Irake, Koso-
ve, Bosnijoje, Afganistane. Nors sykį 
panašioje bazėje apsilankiusiam 
kariškiui, pakliuvus į naują stovyk
lą, viskas aišku — pagrindinė aikštė, 
taktinė operacijų vadavietė, ryšių 
mazgas, sanitariniai blokai, valgyk
la, gyvenamasis plotas, ligoninė, at
sargų bazė, technikos baras. Palapi
nės apšiltintos, vasarą aušinamos, 
žiemą — šildomos. Viduje -*- kariš
kas asketiškumas ir tvarka, neįvei
kiamas tik vienas dalykas — dulkės. 
Jų sluoksnis akimirksniu nugula 
viską, nuo dulkių ypač „streikuoja" 
kompiuteriai ir buitinė technika. 

Tiek pakilimo takas, tiek sto
vykla apjuosti mūrine žmogaus ūgio 
aukščio tvora, kuri išaugo vos per 
kelias savaites. Stovyklą taip pat 
juosia kelios eilės spygliuotų užt
varų, griovys ir apsauginis užtvaras, 
sudarytas iš didelių vielinių — 
medžiaginių karkasų, kurie užpil
dyti gruntu. Be gerai sutvirtinu sar
gybinių bokštelių. į akis krenta ir 
stovyklos išorėje stovinčios kelios 
palapinės. Jose, pasikeisdami kas 
savaitę, gyvena ir visą parą budi 
pasamdyti neginkluoti afganų sar
gai. Jų funckija — kaip kadaise Ro
mą išgelbėjusių žąsų — pastebėjus 
pavojų, garsiai apie tai pranešti sar
gyboje stovintiems kariams. 

Lietuvos vadovaujama PAG 
realiai padeda pragyventi geram 
dešimtadaliui iš 20,000 Čagčaran 
gyventojų. Stovykla įvairiems dar
bams samdosi 70 žmonių, kurių 
kiekvienas turi 10-20 šeimos narių. 
Daugiausia uždirba dari-anglų 
kalbų vertėjai — po 200 JAV dolerių 
600 litą) kas mėnesį, įvairiems ūkio 

darbams pasamdyti afganai uždirba 
po 20 dolerių. G. Zenkevičius juo
kauja, kad antrosios grupės Lietu
vos kariams teks dar trys sudėtingos 
bei atsakingos užduotys — pasista
tyti koplyčią, lietuvišką pirtį ir ben
dravimo vietą — barą. 

Bara^. kaip rodo sąjungininku 

DANUTE BINDOKIENE 

Nesnausk, Amerika! 

Kone kasdien populiarieji 
arabų pasaulio televizijos 
kanalai varo stiprią anti-

amerikietišką ir antivakarietišką 
apskritai propagandą. Al Queda 
arba kuri kita teroristų organizaci
ja (o jų pastaraisiais metais ne
mažai pridygo) garsina vis naujais 
ketinimais atkeršyti Vakarų pa
sauliui už tar iamas skriaudas 
musulmonams ir galbūt vien dėl 
to, kad jie neišpažįsta ,,tikrojo 
islamo tikėjimo". Dažnai savo ne
apykantos nuodus per tuos ka
nalus palieja Irako sukilėlių va
das Abu Musab al-Zarqawi, jo 
art imiausias pagalbininkas Ay-
man al-Zawahiri ir net Osama bin 
Laden. Šie „žodiniai terorizmo 
veiksmai" prieš Ameriką nemažiau 
padaro žalos, kaip išpuoliai gin
klais bei savižudžių susisprogdi-
nimai. 

Amerikiečių žiniasklaida kaž
kodėl pasistengia nedelsiant tero
ristų pareiškimus pertransliuoti, 
paskleisti ir plačiai komentuoti. 
Tai suteikia toms grupuotėms ar 
organizacijoms dėmesio, kurio jos 
labiausiai ir trokšta. Atrodo, kad 
pagrindinis tų ,,pareiškimų" tiks
las ir yra bauginančiomis užuomi
nomis plėsti savo įtaką, privilio-
jant savanorių, pasiruošusių pa
aukoti gyvybę, kovojant su „islamo 
priešais". 

Laikas Amerikai atsibusti! Ko
dėl nepasinaudojama panašiomis 
priemonėmis ir nepasistengia per 
tuos pačius arabų pasaulio TV 
kanalus kiek galima dažniau ro
dyti t rumpas laidas apie demok
ratiją, laisvę, kaip žmonės (ypač 
musulmonai) gyvena demokra
tiškame krašte, nevaržomi dikta
toriškų įsakymų ir neapykantos 
proveržių. Tokios laidos būtų ver
tingos ne tik arabų pasaulyje, bet 
taip pat Afrikoje, Pietų Amerikoje, 
kur antivakarietišką (ypač anti-
amerikietiška) propaganda klesti. 
Prez. George W. Bush neseniai 
paskyrė Karen Hughes būtent 
šiam tikslui, kad ji dėtų visas 
įmanomas pastangas pagerinti 
Amerikos įvaizdį pasaulyje, at
sverti piktą „ai Quaeda" ir tolygių 
teroristinių, degančių neapykanta 
grupuočių propagandą. 

Pagal Baltųjų rūmų (ir kitų 
įtakingų žmonių bei institucijų, 
pažįstančių Karen Hughes), nuo
monę, tai nepaprasto optimizmo ir 
energijos moteris, kuri šiam dar

bui ypač t inkan t i . Kaip ir Vals
tybės sekretorė Condoleeza Rice, 
kuri savo kelionių metu yra ne 
kartą pakei tus i užsienio šalių va
dovų n u o m o n ę apie Vašingtono 
politiką, Karen Hughes taip pat 
pasiryžusi kel iaut i ir sukur t i kiek 
įmanoma pozityvesnį JAV įvaizdį. 

Amerikai pr ie inama neribota, 
moderniausia technologija ir lėšos, 
kad galėtų j a pasinaudoti . Tad tas 
p r iemones ir b ū t i n a panaudot i 
„teigiamai propagandai": žinioms, 
kurios pakel tų ir Amerikos įvaizdį 
užsienyje, ir padėtų savame krašte 
pozityviau žvelgti į gyvenimą. Ne
paisant, kad pastaruoju metu gir
dime daugiaus ia blogas žinias apie 
potvynius, audras , teroristų pavo
jų ir k i t a s negeroves, gerų reiš
kinių ta ip pa t ne t rūks ta , t ik reikia 
į juos dažniau atkreipt i dėmesį. 

Kad demokrat inės idėjos yra 
nemaž iau „užkreč iamos" , kaip 
teroristų neapykanta , parodė nese
niai I r ake vykęs balsavimas del 
konstitucijos patvir t inimo. Nepai
sydami pavojų, žmonės gausiai 
rinkosi į ba lsavimo būs t ines ir 
pareiškė savo valią. Tai kaip tik 
parodė, kad eiliniai Irako gyvento
jai t rokšte t rokš ta taikos, ramybes 
ir kruvinų išpuolių pabaigos. Jie 
įsitikinę, kad j au seniai pribrendęs 
la ikas a t s t a t y t i ka ro suniokotą 
valstybę ir grįžti į normalų gyve
nimą. Ar I r akas gali tapt i demok
rat ine vals tybe JAV, Anglijos bei 
kitų Vakarų šalių pavyzdžiu, labai 
abejotina. Tai visai skirtingos kul
tūros bei pažiūrų kraš tas , tačiau ir 
jo gyventojai p radeda suprast i , ką 
reiškia laisvi r inkimai , kuomet ga
lima savo balsą atiduoti už pa
sirinktą kandida tą ar pasiūlymą. 

Gerai , kad pagaliau prasidėjo 
buvusio d ik ta tor iaus Saddam Hus-
sein te i smas . Matydami jį — susi
vėlusį, apšepusį , bet vis dar aro
gantišką, besišaipant į iš teismo 
eigos ir nepr ipaž į s t an t į teisėjų, 
irakiečiai ga lut inai sup ras , kad 
Hussein j au praradęs bet kokią 
kontrolę, kad j is nebepavojingas ir 
apie jo nus ika l t imus galima viešai 
kalbėti, gal ima jį už tuos nusikal
t imus teist i . Tai taip pa t demokra
tinis procesas. Nors Hussein tikrai 
nevertas pasigailėjimo, visgi jis tu
ri pereiti oficialią teismo procedūrą 
ir išgirsti nuosprendį. O Irako gy
ventojai taip pat turi teisę tame pro
cese dalyvauti — kaip liudininkai, 
kaip kalt intojai , kaip stebėtojai. 
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alaus, vyno, silpnų alkoholio koktei
lių. Po tarnybos kariai bare atsikra
to įtampos, pabendrauja. 

Pik. G. Zenkevičius teigia, jog 
neprieštarautų, jeigu bazės teritori
joje Lietuvos kariai galėtų įsigyti 
skardinę — dvi alaus ir taurelę 
trauktinės. Pastaroji būtų naudinga 
žarnyno dezinfekcijai, žinoma, ne
dideliais kiekiais. Lietuvos kariai 
laisvalaikį daugiausia leidžia gyve
namosiose palapinėse. Kitų šalių 
tradicija rinktis valgykloje, atsto
jančioje ir ramovę, neprigijo. Lie
tuviai, skirtingai nuo toje pat sto
vykloje tarnaujančių danų ir italų, 
nelinkę izoliuotis, palapinėse nesta
to pertvarų, todėl jos panašios į 
tradicines kareivines. PAG tarnauja 

dvi moterys — karo medikė ir virėja. 
Laisvalaikiu kariai mėgsta pa

kilnoti svarmenis , pažaisti krepšinį, 
kurio a ikš tyną su nuimamais krep
šiais j ie įrengė sraigtasparnių tūpi
mo aikštelėje. Palydovinės komuni
kacijos už t ikr ina patikimą ir koky
bišką ryšį. Kariai mielai naudojasi 
in ternetu , gali dažnai skambinti į 
namus . Ryšių išlaidoms jiems kas 
mėnesį sk i r iama po maždaug 90 litų, 
tačiau ryšio technologijų dėka skam
bučiai namo kainuoja ne tarptauti
niais, o Lietuvos įkainiais. Prieš mie
gą kar ia i , kurių dažnas turi kom
piuterį, pasižiūri DVD filmų, kurių 
už porą dolerių galima nusipirkti 
Čagčaran parduotuvėlėse. 

Nukelta j 5 psl. 
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ŽIVILE SILGALIENE 

Šių metų lapkričio 6 d. Čikagos 
Lietuvių Evangelikų liuteronų baž
nyčia, esanti 9000 S. Menard Ave-
nue, Oak Lawn, Illinois, švęs savo 
95-tųjų metų gyvavimo jubiliejų. 

Ziono Lietuvių Ev. Liuteronų 
bažnyčia buvo įkurta 1910 metais. 
Savus namus įsigijo 1915-aisiais. 
Didesnė dalis to laiko žmonių buvo 
atvykę iš caro valdomos Lietuvos 
grynai ekonominiais sumetimais. 
Tarp jų buvo ir tokių, kurie paliko 
namus, norėdami išvengti karinės 
tarnybos caro kariuomenėje. 

Pirmuoju Čikagos lietuvių liu
teronų klebonu nuo 1911 iki 1921 
metų buvo kunigas Jonas J. D. 
Razokas. Antruoju buvo pirmojo kle
bono pusbrolis, kunigas Jonas 
Razokas - nuo 1921 iki 1934 metų. 
Jo kunigavimo metais parapijiečių 
skaičius gerokai išaugo ir parapija 
tada įsikūrė 2200 S. Bell Avenue 
Čikagoj. 

Po Antrojo pasaulinio karo, su 
įvairių Amerikos liuteronų bažny
tinių organizacijų pagalba, kurių 
tarpe buvo ir Missouri Sinodas, 
Lietuvą apleidusiems liuteronams 
atsirado galimybių persikelti su 
savo šeimomis į Čikagą ir kitus 
Amerikos miestus. Kunigas Jonas 
Pauperas, atvykęs Čikagon 1948 
metais, tuojau ėmė rūpintis, kad 
Vakarų Vokietijoje, atsidūrę tautie
čiai galėtų emigruoti į Ameriką. Sis 
buvo pats veikliausias Ziono ev. 
liuteronų bažnyčios laikotarpis. 
Pamaldos buvo atliekamos lietuvių 
ir vokiečių kalba, kadangi Ziono 
bažnyčioje buvo ir liko prisiglau
dusi, nors ir nelabai didelė, Lietuvos 
vokiečių bendruomenė. 

Ziono liuteronų bažnyčioje atgijo 
visas Lietuvos liuteronų gyvenimas: 
veikė Sekmadieninė mokykla, jauni
mo ratelis, „Rūtos" draugija, vo
kiečių Moterų draugija, Vyrų drau
gija, du chorai, dūdų orkestras , kon
firmacijos programa ir Biblijos stu
dijų sesijos. Kunigas Jonas Pau
peras klebonavo Ziono liet. liuteronų 
parapijai nuo 1949 iki 1971 metų. 
Jis ne tik rūpinosi bažnyčios reika
lais, bet ir padėjo savo Amerikon 
atvykusiems taut iečiams susirasti 
butus bei darbą. Kunigas Pauperas , 
kaip ir kai kurie jo pirmtakų, taip 
pat aktyviai dalyvavo Čikagos lietu
vių spaudoje. 

Po kun. Paupero staigios mirties 
į Ziono lietuvių ev. liuteronų baž
nyčios klebono pareigas 1972 metais 
buvo pakviestas Konkordijos kunigų 
seminarijos absolventas kunigas 
Jonas Juozupaitis, kur is prieš tai 
buvo jau tarnavęs keliose ameri-
kietiškose parapijose. Kunigas Juo-

Iš kairės: kunigė-diakonė Erika Brooks, kun. jonas Juozupaitis, kun. Valdas 
Aušra, vysk. Mindaugas Sabutis, vysk. Hansas Dumpys, kun. Jonas Liorenčas 
Ziono parapijoje. 

Dabart in is Z iono , Čikagos l ietuvių 
evangeliku l iu teronų parapi jos kle
bonas, kun. Vaidas Aušra su žmona 
Nora Aušriene. 

zupai t is sekmadienines pamaldas 
pradėjo atlikti trimis kalbomis -
lietuvių, anglų ir vokiečių. Jo kaden
cijos metai, kaip ir kunigo Paupero, 
buvo veiklūs ir pilni energijos. 1974 
metais Ziono liet. ev. liuteronų baž
nyčia persikėlė į savo dabar t inę 
vietą, 9000 S. Menard, Oak Lawn, 
Illinois. 

2002-ųjų metų rudenį kunigas 
Juozupaitis išėjo į pensiją i r Ziono 
liet. ev. liuteronų bažnyčios klebono 
pareigas eiti buvo pakviestas, nese
niai iš Lietuvos atvykęs, kunigas 
Valdas Aušra. Kunigas Aušra savo 
teologines studijas baigė Čikagos 
Lutheran School of Teology, 1994 
metais įgydamas „Master of Theo-
logy" laipsnį. Kunigas Aušra toliau 
tęsia Ziono Liet. Ev. Liuteronų baž
nytinį gyvenimą jo pirmtakų išminta 
vaga. Jo, kad ir nelabai ilgos, kaden
cijos metu atgijo daug metų nu
traukusi savo veiklą Vyrų draugija 
ir parapijos mišrus choras, atnaujin
ti sekmadienines mokyklos užsiėmi
mai, Biblijos valandėlės. Suprasda

mas naujųjų imigrantų iš Lietuvos 
poreikius, kunigas Valdas Aušra 
bažnyčios patalpose įkūrė vaikų 
darželį, kur iame vaikai lietuviškoje 
aplinkoje mokosi bendrauti ir žaisti, 
ruošiasi „didiesiems" mokslams ben
drojo lavinimosi mokyklose. 

Buvę bažnyčios nariai, konfir-
mantai ir visi, kurie yra turėję bet 
kokių ryšių su Ziono liet. ev. liute
ronų bažnyčia, yra kviečiami daly
vauti jos 95 metų gyvavimo sukak
ties šventėje, kuri įvyks šių metų 
lapkričio 6 dieną, 10 valandą ryto, 
9000 S. Menard Oak Lawn, Illinois. 
Šventinius pamokslus sakys vysku
pas Hansas Dumpys (lietuviškai) ir 
parapijos įkūrėjo, Lietuvos knygne
šio ir caro tremtinio, kunigo Martyno 
Keturakaičio anūkas, kun. dr. Char
les Keturaka t iš Kalifornijos. Po 
šventinių pamaldų, 12:30 vai. p. p. 
visi yra kviečiami prie pietų stalo 
Camelot restorane, 8700, West.95th 
Street. Tolimesnės informacijos ir 
bilietų reikalais prašome kreiptis 
bažnyčios telefonu (708) 422-1433. 

VISA LIETUVA 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDUL1S 

1UOZAS GREVELPA 

„Visa Lietuva nutarsime kam 
parduoti 'Mažeikių naftą'. Visi sprę
sime, ką daryti". 

Alg i rdas Mykolas B r a z a u s k a s 
Lietuvos Respublikos premjeras 

Vakare visa šeima sėdėjome 
prieš televizorių ir ginčijomės, kam 
ir kaip reikia parduoti „Mažeikių 
naftą". Paulius pasakė: 

— Niekų šneka ir tiek. Mūsų 
klasėje tais tauškalais apie skaid
rumą jau seniai niekas netiki. 

Danutė paniekinamai patempė 
lūpą ir gaižiai iškošė pro dantis: 

— Jūs, berniukai, visi esate pa
juodėliai pavyduoliai. O mūsų klasė
je visos mergaitės tiki, kad prem
jeras — šaunus vyras ir nieko neap
gaudinėja. Mama dar šį rytą sakė, 
kad premjeras yra šauniausias vyras 
visoje Lietuvoje. 

Mūsų vaikai negali praleisti nė 
vienos minutės, neapsižodžiavę ir 
nesurengę taiklaus žodžio varžybų. 
Tačiau įdomu, kad Pauliaus klasėje 
visi berniukai premjerą laiko mela
giu ir pagyrų puodu, nors. būdami 
aštuntokai, politikoje dar ne kažin 
ką išmano, o Danutė, grauždama 
mokslus šeštoje klasėje, dažniausiai 
dar vadovaujasi mano galva. 

— Na, na, ką aš girdžiu? — pa
klausė manęs Juozas. — Nuo kada 
tau, brangioji, mūsų premjeras tokiu 
šaunuoliu pavirto? 

Aš turbūt kiek paraudau . Be 
abejo, dėl to, kad jis pažeidė mūsų 
namų šventą taisyklę — nesiginčyti 
prie vaikų. 

— Tikriausiai buvau kiek išgė
rusi, — atsakiau savo mieliausia-
jam. — O gal pasakojau, apie ką kai
mynės kalbėjomės, sus i r inkę pas 
Petrauskienę arbatėlei. 

Kaip tik šiuo momentu suskam
bėjo durų skambutis . Danutė pakilo 
ir nuskubėjo įsileisti svečią. Tuoj pat 
išgirdome jos šūksnį: 

— Mamyte, pas mus premjeras 
atėjo. 

Danutė kar tais mėgsta pakvai
lioti, todėl nesiskubinome patikėti 
jos išdaiga. Tačiau koks buvo mūsų 
nustebimas, kai išgirdome visai Lie
tuvai pažįstamą premjero balsą. 

— Labas vakaras gerbiamieji, 
kaip laikomės, ap ie*ką diskutuo
jame? 

— Apie ką daugiau, jeigu ne apie 
„Mažeikių naftą", — išdrožė Paulius. 
— Kodėl ją reikia parduoti „LUKoil", 
negi pasaulyje daugiau nėra naftos 
kompanijų? 

— Kodėl nėra? Yra ir nemažai, 
tik ne viskas taip papras ta . Reikia, 
kad nupirktų tokia kompanija, kuri 
būtų gera investuotoja, kuri būtų 
pajėgi užt ikrint i nepe r t r auk iamą 
naftos tiekimą. Be to, dar reikia ir 
nepagadinti geros kaimynystės san
tykių su didžiąja mūsų kaimyne 
Rusija ir atsižvelgti į daugelį kitų 
labai svarbių faktorių. 

— O ar nebū fialirna er-ra 

me turime ar ne trisdešimt milijo
nierių. Kam mes turime svetimiems 
parduoti vištą, dedančią aukso kiau
šinius? 

— Vaikai, nesikiškite ten, kur 
ne jūsų reikalas, — subarė vaikus 
Juozas. — Svečią pirmiausia reikia 
pavaišinti, o tik paskui jam užduoti 
klausimus, jeigu jums bus leista. 

Aš tuoj pat padengiau stalą ir 
išskubėjau ruošti arbatą. Kai sugrį
žau, svečias ir Juozas šnekučiavosi, 
o vaikai, išpūtę akis klausėsi. Juozas 
klausė svečią: 

— Manau, jog ir investuotojas 
bus surastas," ir naftos tiekėjas, ir 
santykia i išliks nesugadinti, bet 
pasakyki te , gerbiamas premjere, 
kokie vėjai jus pas mus atpūtė? Juk 
mes nesame nei Seimo, nei vyriausy
bės nariai, nei visuomenės veikėjai. 

— Na, kaipgi, j u k kilo toks 
t r iukšmas, toks šurmulys, kad vy
riausybė nebegali dirbti. Todėl esu 
tiesiog priverstas pasitarti su visa 
Lietuva, kam ir už kiek parduoti 
„Mažeikių naftą", — atsakė prem-
jeras . — Žurnalistai tiesiog praeiti 
neduoda, atrodytų, jog jiems dau
giau nėra apie ką rašyti. 

— Tai nejaugi jūs taip ir einate 
per visus butus ir visus klausinėja-
te? — nustebo Danutė. — Tuomet jūs 
iš tikrųjų esate pats simpatiškiau
sias ir demokratiškiausias premje
ras pasaulyje. Tačiau jūs pražilsite, 
besilankydamas pas visus žmones. 

— Ačiū už simpatiškiausią, o dėl 
kitko turiu prisipažinti, kad iš tik
rųjų lankau visus tautiečius. Kiek 
suspėsiu, iki pardavimo, tiek aplarv 

investuotoją rasti LietUTOg 
klausė Danutė. — Juk vie 
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— paklausė Danutė. 
— Gal kitą savaitę, — atsakė 

mūsų svečias. — Bet man įdomi ir 
jūsų nuomonė — kam reikėtų par
duoti „Mažeikių naftą"? 

— O iš kur gi mes galėtume ži
noti? — nustebo Juozas. — Vyriau
sybėje tiek specialistų, o premjerui 
tenka, kaip kunigui prieš Kalėdas, 
po žmones kalėdoti ir nuomonės 
klausinėti. Negi dabar mums reikės 
ne tik krepšinio, bet ir naftos spe
cialistais pasidaryti? 

Neiškentusi, nusprendžiau ir aš 
įsijungti į bendrą diskusiją. Galvoje 
šmėstelėjo netikėta mintis, tad ir nu
sprendžiau ja pasidalinti su svečiu. 

— Jeigu užsienio firmos nepati
kimos, dėl jų galima sugadinti san
tykius su Rusija, tai gal jūs pats su 
ponia Kris t ina galėtumėte imtis 
naftos verslo? J u m s taip gerai sekasi 
viešbučių verslas, kad esu tikra, jog 
ir su nafta jums gerai eitųsi. O san
tykiai su Rusija būtų dar geresni. 

— Gera mintis. Ponia, esu jums 
be galo dėkingas, — svečias nušvito 
kaip saulutė. — Kai tik pareisiu na
mo, tuoj pat jūsų idėją apsvarstysiu 
su Kristina. O dabar prašau atleisti, 
manęs dar laukia valstybės reikalai. 

Ir, net neparagavęs arba tos , 
svečias išsiskubino valstybės reikalų 
spręsti. 

— Šlykštus melagis! — pasipik
tino Danutė. — Kai užaugsiu, nė už 
ką nebalsuosiu nei už jį, nei už jo 
partiją! O tu, mama, man daugiau 
ne nemanyk pasakoti, ką apie jį pa
sakoja Petrauskienė. 

•Juozas tik atsiduso, Paulius šyp
telėjo, o n.- Dunešura i virtuvt; ne-
l);i:st'S*a a r b a t o s . - c rv :za . 
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Atkelta iš 3 psl. 
Lankytis Cagčaran kariams pra

mogos dėlei neleidžiama, tik su už
duotimi. Bazės teritorją dieną palik
ti galima tik dviem kariams vienu 
automobiliu, o tamsos metu — ne 
mažiau kaip dviem automobiliais po 
du karius. Už stovyklos ribų privalo
ma dėvėti neperšaunamą liemenę. 

Cagčaran neretai apsilanko ka
riai, atsakingi už įvairių reikmenų 
tiekimą, jeigu pritrūksta kokios ge
ležėlės ar laidelio. Paradoksalu, ta
čiau elektros, vandentiekio ir kana
lizacijos neturinčio miestelio parduo
tuvėse įmanoma nusipirkti net mo
derniausios kompiuterinės tech
nikos. 

Saugumo situacija 

Stovykla, iškilus grėsmei, gali 
atsakyti galinga ugnimi. Lietuvos 
karių ginkluotėje, be au tomatų 
„M-16", sunkieji kulkosvaidžiai, gra
natsvaidžiai, kuriais ginkluotos ir 
apsaugos kuopos transporto prie
monės. Per keliolika minučių iš 
aviacijos bazių Kabule ir Bagrame 
gali atskristi taktinių bombonešių 
modifikacijos „F-16", kovai su įtvir
tinimais ir tankais skirti „A-10" ir 
moderniausia stebėjimo technika ir 
ginkluote aprūpintos transportinio 
„Hercules" atmainos „AC-130". Šiu
ose lėktuvuose sumontuoti kompiu
teriais valdomi pabūklai ir haubicos, 
lėktuvui skrendant 300-400 kilo
metrų per valandą greičiu, gali pa
taikyti porosometrų tikslumu. 

Tačiau tokio „geležinio kumščio" 
Gore vargu ar gali prireikti. Pulki
ninko G. Zenkevičiaus teigimu, per 
keturis tarnvbos Gore mėnesius lie

tuviams nė kar to neteko atsišaudyti . 
„Gynybines pozicijas patrulių metu, 
a r padedant vietos policijai sulaikyti 
į ta r iamus asmenis , teko užimti, ta
čiau į tiesioginį kontaktą įsivelti — 
ne", — tikina PAG vadas. 

Saugumo problemų Goro provin
cijoje nemaža i . Tebesiekia į takos 
nemažai karo lauko vadų, neprog
nozuojami aguonų plantacijų savi
ninkai ir opijaus supirkėjai. Karo 
vadai ir kovotojų vadovai, su kurių 
daugeliu teko susit ikti G. Zenke
vičiui, nekėlė kliūčių pol i t iniams 
procesams ir pasiruošimams rugsėjo 
18 dieną įvykusiems r inkimams. Da
lis jų, vykdydami sąlygas tapti kan
d ida ta i s r ink imuose , nuginklavo 
savo grupuotes. Vis dėlto tebėra ne
aišku, kaip padėt is klostysis po rin
kimų rezultatų paskelbimo šį mė
nesį. 

Ypač pavojingi narkotikų pre
keiviai. ISAF misija neturi įgalio
j imų kovoti su aguonų plantacijomis, 
nors Didžioji Britanija ir koordinuo
j a a n t i n a r k o t i n e s pr iemones. Su 
aguonų verslu kovoja specialūs Af
ganis tano kariuomenės būriai . Vis 
dėlto tokio būrio pasirodymas kurio
je nors Afganistano vietoje gali išpro
vokuoti ir agresiją tarptaut inių taik-
dar ių atžvilgiu. Goro provincija, 
2004 metų Jungt in ių Tautų tyrimo 
duomenimis , buvo penktoji pagal 
i šaug inamo opijaus Afganistane 
kiekį. 2004-siais aguonomis Gore 
buvo užsėta 4,983 hektarai žemės 
naudmenų — 13 proc. ploto, kurį šio
j e provincijoje užima kviečių pasė
liai. Per metus aguonų plantacijų 
Gore plotai padidėjo 32 proc. Šių 
metų s tat is t ika dar nežinoma, tačiau 
Lietuvos kariai pastebi, jog aguonų 

plantacijų matė labai daug. Vietos 
gyventojai neslepia, kad šiemt der
lius leis atsitiesti po sunkią žiemą 
patirtų vargų. Provincijoje juntami 
ir nestabilumo kituose Afganistano 
regionuose atgarsiai. Pietuose su 
Goru besiribojančioje Helmando 
provincijoje pastaraisiais mėnesiais 
pagausėjo nuverstojo Talibano reži
mo bandymų destabilizuoti rinkimų 
kampaniją. Prieš kelias savaites 
Cagčaran buvo suimti penki Tali
bano agentai, planavę priešišką ak
ciją ir siekę išvaduoti vieną anksčiau 
suimtą savo bendražygį. 

Kartais rimta grėsmė kariams 
iškyla ir dėl komiškų aplinkybių. 
Vieną naktį PAG stovyklos kryptimi 
buvo i š šau ta iš granatsvaidžio. 
Greitojo reagavimo būrys išsiaiški
no, kad iššovė nuo narkotikų ap
kvaišęs vietos valdžios Cagčaran 
atstovas. Prablaivėjęs jis suprato, 
kad Lietuvos kariams tur i būti 
dėkingas už savo gyvybę. 

Nemažas grėsmės Goro provinci
joje šaltinis — nuo karo likę minų 
laukai , kurių tikslus išdėstymas 
nežinomas. Išminuotojai turėjo ne
mažai darbo ir padarydami nekenks
mingą dalį aerodromo bei dabartinės 
stovyklavietės teritorijos. 

Lietuvių misijos metu netoli 
Cagčaran užlipęs ant minos žuvo 
vaikas. 

Antisanitarijos apsuptyje 

cagčaran iškasta daugiau kaip 
dvidešimt šulinių, tačiau absoliuti 
dauguma jų užteršti. Molis neleidžia 
susigerti išviečių teršalams, ir jie su 
gruntiniu vandeniu patenka į šuli
nius bei per miestelį tekančią 

Harirud upę. Tarptaunės bendruo
menės vienas opiausių uždavinių — 
užtikrinti Goro provincijos gyvento
jams vandens tiekimą. 

Vandentiekio iki šiol nebuvo ir 
vienintelėje provincijoje chirurgijos 
skyrių turinčioje Cagčaran ligoninė
je. Vandenį rankoms plautis tekdavo 
nešioti iš šulinių. Dalyvaujant Lietu
vos kariams, JAV ekonominės plėt
ros agentūros (USAID) lėšomis pra
dėtas ligoninės pers ta tymas. Bus 
įrengta virtuvė, vandentiekis, dušai, 
kanalizacija. 

Lietuvos delegacija praėjusią 
savaitę į Cagčaran atskraidino maž
daug 61,000 litų vertės medikamen
tų paramos siuntą. Svarstoma gali
mybė ligoninei iš Lietuvos atsiųsti 
dar daugiau medicininės įrangos. 

Sanitarinė padėtis provincijoje 
katastrofiška. Siaučia sunkios infek
cinės ligos, PAG medikai susiduria 
su nuo viduramžių negirdėtomis ligų 
komplikacijomis. Savo darbo laiko 
neskaičiuojantis, nuolat ligoninės 
medikus konsultuojantis PAG karo 
medikas Gytis Dominaitis turi pa
ruošęs šiurpą keliančių ligų įrodymų 
— įvairiausių žmogaus parazi tų , 
pašalintų didelių inkstų akmenų, 
fotografijų, kaip chroniška infekcija 
sudarko žmogaus organizmą. 

Nuo infekcinių ligų tarnybos 
metu neapsisaugojo ir Lietuvos ka
riai. Netrukus po atvykimo į Cag
čaran, kol dar nebuvo įrengti dušai, 
kariai prausdavosi Harirud upėje 
prieš srovę nuo miestelio. Nepaisant 
to, keturios dešimtys karių — beveik 
kas antras — apsirgo nuo vidurių 
infekcijos. Medikams teko gydyti 
karius antibiotikais. 

Lietuvos ž in iask la idą p a v a r č i u s 

Pirkdami Lietuvos spaudą, įsitikinome, kad ji 
eiliniam žmogui nėra pigi. Tai iš dalies paaiš

kina žmonių būrimąsi skaityklose. Antra, kad, su 
keliomis išimtimis, Lietuvos žiniasklaidą yra lin
kusi į sensacijas, o skaitytojų naiviai t ikima poli
tikų, ekstrasesnų bei horoskopų a išk in imais . 
Leidėjai maitina žmones sensacingomis žiniomis 
ir įvairia Juodąja kronika", o šie, nemokėdami lo
gišku požiūriu vertinti, viskam kas rašoma aklai 
tiki. 

Vartant „Lietuvos rytą", „Kauno dieną", 
„Respubliką", ypač pajunti per 15 nepriklausomy
bės metų Lietuvos nesugebėjimą išsiugdyti žur
nalistų su tvirtomis moralinėmis pažiūromis, gera 
demokratijos pažintimi, vidiniu nusis ta tymu tar
nauti tiesai. Politinės brandos stokojantys ir at
sakomybės prieš rinkėjus nejaučiantys, politikai 
bei valdininkai žurnalistams suteikia apsčiai me
džiagos. Na. ir liejasi rašalas, aprašant , kas ką pa
sakė ir kur kas su kuo nuvažiavo! 

Skaitydamas Lietuvos spaudą, įsit ikinau, kad 
Valstybinė kalbos komisija didesnės įtakos žinias-
klaidos leidėjams neturi. Jos nelabai ir bijomasi. 
Kai išeivijoje skundžiamės, kad Lietuva neatpa
žįstamai „lietuvina" svetimtaučių pavardes ir vie
tovardžius, tai tik iš dalies esame teisūs. Kuo Lie
tuvos spauda nepasižymi, tai nuoseklumu. „Lietu
vos ryto" viename puslapyje pavardės ir vietovių 
vardai rašomi vienaip, kitame — kitaip. O „LR" 
priedas žurnalas „Stilius" filmų pasaulio žvaigž
dėms palieka angliškos rašybos vardus , jų nekeis
dami pagal tarseną ir pridėdami lietuviškas ga
lūnes. Kodėl tame pačiame laikraštyje ar žurnale 
skirtingos rašybos taisyklės taikomos politikams, 
o ne filmų žvaigždėms, bent man nepavyko Lieta-
voje išsiaiškinti. 

Spaudą vartant, ypač įdomus kai kuru- a.-me-
nis apibūdinantys niuansai. Žurnalų nuotraukose 
moterys, jei ne su savo vyru, a tpažįs tamos, kaip 
esančios „su draugu". Vienai būti priėmime ar 
kultūriniame renginyje lyg ir net inka! O ką reiš
kia „draugas", skaitytojai tesprendžia. Vyrus iden
tifikuojant, pastebima svarba paminėt i užimamas 
pareigas: verslininkas, makleris, akcinės bendro
vės prezidentas. Kai neturima apie asmenį ko nors 
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konkretesnio pasakyti , sukuriamas jam apibūdin
imas — titulas. Žurnale vyriškis buvo pristatytas 
kaip „konjako žinovas". Būti žmona ir vaikų moti
na Lietuvoje lyg ir nemadinga. Būtinai po nuo
t r auka dar pažymės, jog moters esama „kulinari
jos specialistės" ar gabios „gėlių aranžuotojos". 

Ke ič ias i paž iūros \ še imą 

Skai tant spaudą ir pokalbiuose pajunti ryškius 
pasikeitimus su ankstyvesnės nepriklausomy

bės laikais turėtomis pažiūromis į šeimą. Laikai 
pasikeitė! Ne per seniai išrinkta kaunietė lietu

vaitė gražuolė pokalbyje su spauda atvirai prisi
pažino jau keleri metai gyvenanti „su draugu". 
Amerikoje „su draugu" gyvenančiai merginai 
„Miss America" rinkimuose nebūtų leista į gra
žuoles kandidatuoti, tačiau Lietuvoje — nedrau
džiama. Daug pasako ir laikraščiuose reguliariai 
pateikiami statistikos duomenys. Štai „Lietuvos 
ryto" š.m. birželio 3 d. laidoje „Sostinė skaičiais" 
pranešama, kad pereitą savaitę Vilniaus civilinės 
metrikacijos rūmuose susituokė 36 poros. Per sa
vaitę išsiskyrė 54 šeimos. Ar tai rodo, kad Lietu
voje netikima meile ir vedybomis? Nebūtinai! 
Keliones metu patyrėme, kad Lietuvos visuome
nėje giliai įsipilietinusios „sugyventinio" ir „su
gyventinės" sąvokos. Stebina, kai tokius „čiūdus" 
toleruoja mūsų šeimos artimieji ir dėl tokio jų 
vaikų pasirinkto gyvenimo būdo visiškai nesijau
dina. Netikslu būtų teigti, kad ir šis nuosmukis 
suverstinas sovietiniam palikimui. Vis dėlto, so
vietai nomenklatūrininkai turėjo žmonas, nors tik 
kas keleri metai jas liaudžiai telkdavosi parodyti 
prie balsavimo urnos. 

Bus daugiau. 

Sis L i e t u v o s P a k r a n č i ų a p s a u g o s la i vas 
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Metinių proga V, Uspaskichas 
apie politines ambicijas nekalba 

Ukrainos kelio į NATO gairės brėžiamos Vi ln iu je 

Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas ir Seimo Darbo partijos frak
cijos seniūnė Loreta Graužinienė. oigos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 22 d. (ELTA) — 
Aktyvią politinę veiklą pristabdęs 
Darbo partijos pirmininkas Viktoras 
Uspaskichas, antrųjų partijos įkūri
mo metinių proga girdamasis jaunos 
politinės jėgos pasiekimais ir pri
pažindamas savo klaidas, ragina ko
legas atsakingai ruoštis savivaldos 
rinkimams. 

Rengdamiesi 2006 metų pabai
goje arba 2007 metų pradžioje vyk
sianti ems savivaldybių tarybų rinki
mams, kitą savaitę Darbo partijos 
vadovai pradės furą per Lietuvą. V. 
Uspaskichas pareiškė, kad „darbie-
čiai" ir toliau dalins dovanas rinkė
jams, nors Konstitucinis Teismas yra 
pareiškęs, jog to daryti negalima. 

„Jei atvažiavę paliekame žmo
gui kokią knygutę, ar jis kartu pa
žiūri koncertą, tai nėra papirkimas. 
Tai yra padėka už pasitikėjimą, 
džiaugsmo akimirką pabūti kar tu ir 
pabendrauti. Mūsų rinkėjai tur i 
jausti nors mažytę šventę tada, kai 
pas juos atvažiuoja jų išrinktieji", — 
pareiškė buvęs ūkio ministras. 

Jis džiaugėsi, kad Darbo parti
jai pavyko nuveikti tokius darbus, 
kokiais esą negali pasigirti kai ku
rios senosios partijos. 

„Tokio išbandymo ir garbes per 
tokį trumpą laikotarpį neteko nė vie
nai partijai", — gyrėsi V. Uspaski
chas. „Mes — stipriausi, galingiausi 
ir niekam neleisime silpninti mūsų 

nei iš išorės, nei tuo labiau iš vi
daus", — pridūrė jis. 

Darbo partijos vadovas vėliau 
pripažino pats padaręs kai kurių 
klaidų: „Manau, kad per daug buvau 
užsikrovęs — ministras, Vyriausy
bės narys, Strateginio planavimo ko
miteto narys, Politinės tarybos na
rys, Seimo narys, frakcijos narys, 
partijos pirmininkas. Kiekvienos pa
reigos reikalauja 24 valandų per pa
rą. Fiziškai neįmanoma aprėpti". 

V. Uspaskichas teigė, jog buvu
sios pareigos, dėl kurių teko apleisti 
partijos reikalus, turėjo neigiamų 
pasekmių. Todėl kol kas jis ketina 
atsidėti tik pirmininko pareigoms: 
„Ambicijų didelių neturiu. Pagrin
dinis siekis — stiprinti partiją". 

Gimtadienio iškilmėse dominavo 
pompastiškos kalbos, šmaikš tūs 
sveikinimai ir pagyros. 

Valstiečių ir Naujosios demokra
tijos partijų sąjungos pirmininkė, že
mes ūkio ministrė Kazimira Pruns
kienė, sveikindama Darbo partiją, 
pabrėžė, jog „nereikia per daug jaut
riai reaguoti, jei kažkas iš šalies 
skaudžiai stukteli ir įskaudina". 

Pasak minis t rės , dvejų metų 
vaikas tik išauga kūdikystę, bet Dar
bo partija esą jau „gimė su ūsais". 

Savo ruožtu Seimo vicepirmi
ninkas Česlovas Ju r šėnas įspėjo, 
kad partijos net rukus laukia „sun
kus paauglystės laikotarpis". 

* Belgijoje v y k u s i o s e T a r p 
t a u t i n ė s spo r t i n ių šokių f ede ra 
cijos (IDSF) v a r ž y b o s e s u a u g u 
siųjų Lotynų Amerikos šokių pro
gramoje į finalą pateko bei šešti liko 
Kauno „Sūkurio" šokėjai Jus tas Ku
činskas ir Agnė Malinauskaitė. Nu
galėtoja tapo Slovėnijos pora — Zo-
rana Plohl bei Tatjana Lahvinovič. 
Antrąją vietą užėmė Anglijos atsto
vai Kevin Clifton ir Ana Melnikova, 
o treti liko rusai Nikolaj Voronovič 
bei Marija Nikolišina. 

* Sekmadien į v y k u s i a m e 20-
ajame Venecijos (I tal i ja) m a r a t o 
ne penktą v ie tą u ž ė m ė L i e t u v o s 
ilgų nuotolių bėgike Inga Juodeškie-
nė. I. Juodeškienė distancijoje sugai
šo 2 valandas 50 minučių 12 sekun
džių. Nugalėtoja tapo Kenijos bėgike 
Jane Ekimat (2:28:42), aplenkusi 
portugalę Leila Aman (2:31:10) ir 
slovake Helena Javornik (2:32:13). 
Vyrų varžybų nugalėtoju tapo Kata
ro atstovas Mubarak Hassan Shami 
— 2 val .9min. 22 sek. 

* P e n k t ą p e r g a l ę s e p t i n t o s e 
i k i s e z o n i n ė s e NBA r u n g t y n ė s e 
i škovo jo Ž y d r ū n o I l g a u s k o i r 
M a r t y n o A n d r i u š k e v i č i a u s Cle-
ve land ..Cavaliers" komanda. „Ca-
valiers" ekipa 87:83 nugalėjo trečią 
nesėkmę per penkias varžybas paty
rusią Toronto „Raptors" komandą 
Starto penkete rungtynes pradėjęs 
Z. Ilgauskas per 31 minutę pelnė 19 
taškų, po krepšiais atkovojo 7 ir per
ėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų 
perdavimą, blokavo varžovo metimą, 
dukart suklydo bei surinko 5 pra
žangas. M. Andriuškevičius sekma
dienio rungtynėse nežaidė. 

* P i r m ą įva r t į p e n k t a m e Di
džios ios B r i t a n i j o s e l i t i nės l edo 
r i tu l io lygos (BNL) devyn ių ko
m a n d ų turnyro rungtynėse pelnė 
Edinburgh ,,Capitals" puolėjas Dai
nius Baubą. Po keturių pralaimė
jimų iš eilės „Capitals" 5:3 įveikė 
..Bisoii' komandą. Lietuvos rinkti
nės puolėjas įvartį Įmušė , v « iojo kė-
linio pabaigoje. 

Atkelta iš 1 psl. 
Be to, pasak J. de Hoop Schefer, 

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir 
toliau turi siekti suderinamumo su 
NATO pajėgomis. Įgyvendinant šį 
siekį, A. Gricenko ir Lenkijos gyny
bos ministras Jerzy Szmaidzinski 
aptarė galimybę sukurti bendrą bri
gados dydžio karinį junginį bei Uk
rainos kariškiams stažuotis Lenkijos 
vadavietėse, susipažįstant su NATO 
procedūromis. 

Paklaustas apie daugumos Uk
rainos gyventojų neigiamą požiūrį į 
NATO, Ukrainos gynybos ministras 
teigė, kad jo šalyje „tikrai esama vie
tos aiškinti, kas yra NATO ir kas ji 
nėra*'. Sociologinių apklausų duo
menimis, tik penktadalis Ukrainos 
gyventojų palaiko narystės siekį. 

Lietuva anksčiau kaip vieną pa
ramos Ukrainai sričių deklaravo pa
sidalinimą patirtimi formuojant ge
rą NATO įsvaizdį ir didinant visuo
menės paramą narystės siekiui. 

Vilniaus „Reval" viešbutyje už 
uždarų durų posėdžiavo 26 NATO 
valstybių ir Ukrainos gynybos minis
terijų aukščiausieji pareigūnai. Jie 
svarstė, kokia kryptimi tur i toliau 
būti vystomos euroatlantinės inte
gracijos pastangos Ukrainoje, kurią 

prieš kel ias savaites sukrėtė vyriau
sybės krizė, išskyrusi iki šiol vienoje 
bar ikadų pusėje buvusius „Oranži
nės revoliucijos" dalyvius. 

L ie tuva laikosi pozicijos, kad 
Ukra ina tur i pademonstruoti savo 
reformų gynybos srityje rezultatus. 
Atsižvelgiant į juos, Lietuva siūlo 
NATO sąjungininkams suteikti gali
mybę Ukra ina i vykdyti NATO Na
rystės veiksmų planą. 

Aukščiausiojo lygio NATO va
dovų susi t ikime Vilniuje, be kitų 
garbingų svečių, dalyvavo ir JAV gy
nybos sekretorius Donald Rumsfeld. 
J is gyrė Lietuvos vaidmenį Afganis
tane , o, savo ruožtu, Lietuvos vado
vas Valdas Adamkus kartojo, kad ša
lis tęs prisiimtų įsipareigojimų įgy
vendinimą. 

P a s a k V. Adamkaus, JAV gyny
bos sekretor iaus atvykimas į Vilnių 
yra „da r vienas įrodymas artimo ry
šio, g l a u d a u s bendradarbiavimo". 
Prez identas užtikrino, kad Lietuvos 
prisiimti įsipareigojimai neliks „po
pieriniai". 

Pak laus tas , kokias išvadas gali
ma padary t i po rusų naikintuvo ka
tastrofos Lietuvoje, D. Rumsfeld at
sakė, kad Lietuvai reiktų stiprinti 
radarų sistemą. 

Premjero noras bylinėtis [kvepia konservatorius 

Atke l t a iš 1 psl. 
kurį galėtų įnešti tyrimas, siekiantis 
skaidrumo ir aiškumo. Šiandien po 
tokio atkaklaus premjero pasiprieši
nimo tik visiškas skaidrumas ir aiš
kumas gali gražinti į valstybę stabi
lumą", — sakė A. Kubilius. 

Jis pridūrė, jog bet kokie nuty
lėjimai paliktų valstybę „galimų 
šantažų premjerui nelaisvėje". 

A. Kubilius teigė, jog jį stebina 
A. Brazausko naudojama „spaudimo 
ir šantažo forma" — grasinimas at
sistatydinti, jei būtų sudaryta komi
sija JO šeimos verslams ištirti. 

„Klausimas - kas skatina nau
doti tokį šantažą: noras nuslėpti tie
są ar tiesiog didžiulis psichologinis 
nepasitenkinimas, kad premjero "ir 
buvusio prezidento, savo nuopelnus 

taip aukš ta i bevertinančio, reikalus 
t irs paprasčiausia Seimo komisija, 
tokia pat i , kokia tyrė R. Pakso, V. 
Uspaskicho ar A. Zuoko reikalus. O 
gal toks premjero elgesys — būdas 
susirast i bent kokį nors pasiteisini
mą savo aps isprendimui skubiai 
t r auk t i s iš pareigų?" — svarstė A. 
Kubilius. 

Konservatorių vadovas priminė, 
kad jei A. Brazauskas iš tiesų atsis
ta tydintų, jis būtų jau trečias prem
jeras , kur i s tai daro svarstant svar
bius „Mažeikių naftos" reikalus. 

„Du kar tus tai padarė R. Pak-
sas, daba r tai žada padaryti A. Bra
zauskas . Ir kiekvieną kartą tai įvyk
davo, kai 'LUKoir pajusdavo, kad 
pralaimi mūšį dėl 'Mažeikių naftos'", 
— kalbeio A. Kubilius. 

G. Petriko siūloma derybų kaina — saugumas 
Atke l t a iš 1 psl. 
komisaras sulaukė socialdemokratų 
politinio spaudimo", — įžvelgė G. 
Petrikas. 

Anot dienraščio, rašydamas pre
zidentui G. Petrikas prisiminė pra
eitį. Jis pareiškė, kad apie 100 įmo
nių valdžiusi EBSW grupė buvo su
žlugdyta Vidaus reikalų ministerijos 
rankomis. 

Buvusio EBSW vadovo nuo
mone, didžiausias smūgis buvo su
duotas, kai prasidėjus Kauno holdin
go kompanijos ?KHK> problemoms 
ministerija neteisėtai areštavo kitų 
EBSW grupės bendrovių — neprik
lausomų juridinių vienetų sąskaitas 
bei turtą. 

Dabartinio kalinio aiškinimu, po 
šių areštų ne tik nebuvo galima pa
dėti su kreditoriais negalinčiai atsi
skaityti Kauno holdingo kompanijai, 
bet ir buvo sužlugdyta visų bendro
vių veikla. 

Buvęs milijonierius teigia jau 
tuomet turėjęs faktų apie politikus ir 
valdžios atstovus, kurie buvo įsivėlę 
j EBSW žlugdymo akciją. 

..Todėl per oficialius teisėtvar
kos atstovus bei televiziją pareiš
kiau, kad planuoja pateikti informa
ciją, kuri paremta įrodymais apie 

aukščiausio lygio politikų bei val
džios atstovų korupciją ir kitą jų ne
legalią veiklą", — laiške rašo G. 
Pet r ikas . 

Bet po to esą prasidėjo nemalo
numai . 1996 metų vasarą jis buvo 
suimtas ir apkalt intas, kad iš Vals
tybinio komercinio banko pasisavino 
pinigus. 

Buvusio EBSW vadovo nuo
mone, tai buvo t ikras bylos fabrika-
vimas, nes dar nebuvo suėję termi
nai minėta i paskolai gražinti. 

Savo atvirame laiške G. Pet
rikas prašo V. Adamkaus įsigilinti į 
šią situaciją bei inicijuoti ati t inkamų 
s t ruk tū rų darbą, kurios parengtų 
teisinius derybų ir garantijų užtikri
nimo pagrindus. 

,,Iš anksto nuoširdžiai dėkoju ir 
te laimina jus Dievas", — savo laišką 
prezidentui baigia buvęs EBSW va
dovas. 

Anot laikinojo generalinio pro
kuroro Vytautas Barkausko, neat
mest inas G. Petriko prašymas su
teikti j am bei jo šeimai saugumo ga
ranti jas. „Įstatymai tai numato. Jei
gu G. Petr ikas suteiks informacijos 
apie kitų asmenų nusikals tamą 
veiklą, gal imajam pritaikyti liudyto
jų apsaugos programą*. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

L. Kaczynski siekdamas Lenkijos 
prezidento posto neapsiriko 

Broliai Jaroslavv (k) ir Lech Kaczynski. 

V a r š u v a , spalio 24 d. 
(AFP/BNS) — Buvęs Lenkijos teisin
gumo ministras, dabartinis Varšu
vos meras Lech Kaczynski vaikystė
je su broliu dvyniu Jaroslaw nusifil
mavo populiariame filme, o pasukęs 
į politiką kar tu su juo įsteigė partiją 
„Įstatymas ir teisingumas", kuri da
bar turi daugiausia vietų parlamen
te. 

Gruodžio 23 dieną 56 metų L. 
Kaczynski tikriausiai bus prisaik
dintas trečiuoju po legendinio Lech 
VValęsa ir Aleksandr Kwasniewski 
demokratiškai išrinktu Lenkijos pre
zidentu nuo komunizmo žlugimo 
1989 metais. L. Kaczynski per sek
madienio balsavimą tiesiog išplėšė 
pergalę iš savo varžovo Donald Tusk, 
kuris buvo laikomas favoritu, rankų. 

Dvyniai Kaczynski gimė inži
nieriaus Rajmund Kaczynski, kuris 
Antrojo pasaulinio karo metais ka
riavo Armija Krajova gretose ir daly
vavo Varšuvos sukilime, ir filologės 
Jadvviga, kuri dirbo Lenkijos mokslų 
akademijoje, šeimoje. 

Vaikystėje Lech ir jo 45 minutė
mis vyresnis brolis, kurie gimė Var
šuvoje, buvo neišskiriami. Abu jie vė-

AP nuotr. 

liau studijavo teisę Varšuvos uni
versitete, kartu prisidėjo prie anti
komunistinės opozicijos ir 9-ajame 
dešimtmetyje buvo artimi „Solida
rumo" įkūrėjui ir buvusiam prezi
dentui Lech Walęsa. 

Kai komunizmas Lenkijoje 1989 
metais žlugo, abu jie per pirmuosius 
po Antrojo pasaulinio karo laisvus 
rinkimus buvo išr inkt i į Senatą. 
2001 metais abu jie įsteigė konserva
tyvią, katalikišką partiją „Įstatymas 
ir teisingumas", kuri geriausiai pa
sirodė per praėjusį mėnesį įvykusius 
visuotinius rinkimus. 

Šiai partijai vadovauja Jaros
lavv; kuris logiškai būtų turėjęs tapti 
premjeru, bet atsisakė šio posto, ir 
jis atiteko nelabai žinomam ekono
mistui Kazimierz Marcinkiewicz. 
Daug kas mano, kad tokį sprendimą 
Jaroslavv priėmė nenorėdamas su
mažinti savo brolio galimybių lai
mėti prezidento rinkimus. 

Nors bendradarbiai juos sunkiai 
atskiria, Lech tvirtina, kad jie su 
broliu „nėra visiškai vienodi". 

Lech yra vedęs ir augina dukrą. 
o Jaroslaw yra viengungis ir gyvena 
su motina. 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos policinin

kams leista ilgiau laikyti tris įtaria
muosius, kurie buvo suimti vykdant 
tarptautinio terorizmo tyrimo ope
raciją, pranešė Londono Scotland 
Yard atstovas. Pasak jo, suimtuosius 
— iš kurių du sulaikyti Kent grafys
tėje, bei Londono vakarinėje dalyje, 
o trečiasis šeštadienio rytą pats atė
jo į Londono policijos nuovadą — da
bar leista apklausti iki ketvirtadie
nio. Dvidešimties metų ribą peržen
gę jaunuoliai įtariami teroro aktų 
rengimu, vykdymu ir kurstymu. Ta
čiau nemanoma, jog jie būtų susiję 
su liepą rengtais išpuoliais Londone. 

BERLYNAS 
Paskirtoji Vokietijos kanclerė 

Angelą Merkei pareiškė negyven
sianti oficialioje rezidencijoje, kurio
je šiuo metu įsikūręs kadenciją bai
giantis kancleris Gerhard Schroe-
der, ir sakė liksianti savo namuose 
Berlyne. „Kasdien einu į darbą iš 
savo buto Berlyno centre ir planuoju 
toliau tai daryti", — laikraščiui 
„Bild" tvirtino konservatyviosios Vo
kietijos krikščionių demokratų są
jungos (CDU) vadovė. A. Merkei at
skleidė, kad vienas iš daiktų, kurį 
ketina pasiimti nuo savo stalo CDU 
būstinėje ir atsinešti į kanclerės ka
binetą, yra įrėmintas XVIII amžiuje 
Vokietijoje gimusios Rusijos impera
torės Jekater inos Didžiosios pa
veikslėlis. 

VATIKANAS 
Sekmadienio rvtą dešimtys 

tūkstančių maldininkų rinkosi Sv. 
Petro aikštėje, kur popiežius Bene
diktas XVI pradėjo pirmąsias per sa
vo pontifikatą šventųjų kanonizavi
mo apeigas ir į altorių garbę pakėlė 
du Lenkijoje gimusius ukrainiečius, 
du italus bei čilietį. Ceremoniją 78 
metų popiežius pradėjo skaisčiai 
šviečiant saulei, kuri išvaikė Sv. 
Petro bazilikos kupolą gaubusias 
miglas. Didžiulė Vatikano aikštė bu
vo sausakimša vėliavomis mojuojan

čių maldininkų. Per iškilmes popie
žius kanonizavo lenkų arkivyskupą 
Jozef Bilczevvski (1860-1923), kuni
gą Zygmunt Gorazdovvski (1845-
1920), italą kunigą Gaetano Cata-
noso (1879-1963), kapucinų vienuolį 
Felice da Nicosa (1715-1787) ir čilie
tį jėzuitą Alberto Hurtado Cruchaga 
(1901-1952). 

PALERMO 
Italijos karo policija — karabi

nieriai — suėmė svarbų Sicilijos ma
fijos vadovą, kuris penkerius metus 
slapstėsi nuo pareigūnų. 42 metų 
Umberto Di Fazio, laikomas pras ta 
šlove garsėjančio „Cosa Nos t ra" 
Santapaolo klano vadeiva, buvo su
gautas netoli Enna miesto, įsikūru
sio ant Sicilijos salos viduryje stūk
sančios viršukalnės. U. Di Fazio, ku
rio „šeima" dominavo Sicilijos ryti
nėje pakrantėje, buvo ieškomas dėl 
šantažo ir žmogžudystės. Jo asme
niui buvo išduoti keli ta rp taut in ia i 
jo suėmimo orderiai. 

JAV 

K E Y W E S T 
Vėl iki 3 kategorijos uragano su

stiprėjusi „Wilma", nusiaubusi Mek
sikos Karibų jūros pakrantės kuror
tus ir pareikalavusi žmonių gyvybių, 
ankst i pirmadienį slinko Floridos 
link, o pareigūnai paragino gyvento
jus išvykti iš pakrantės rajonų ar 
pasis lėpt i laikinose prieglaudose. 
Sekmadienio vakarą sustiprėjusio 
uragano „Wilma" vėjo greitis siekė 
185 km per vai. Prognozuojama, kad 
uraganas daugiau nestiprės ir ne
t rukus pasieks Floridą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Žymus JAV politologas Zbigniew 

Brzezinski mano, kad būtų Dražū-
tinga jėga spręsti Irano problemą. 
,.Karinis Irano problemos sprendi
mas atneštų nelaimę visam pasau
liui. Karas paverstų Persijos įlanką 
didelio masto regioninio konflikto 
zona", — sakė jis interviu, kurį pir
madieni išspausdino žurnalas ,,Mos-
kovskij komsomolec". Jo nuomone, 
Irano problemą galima būtų spręsti 
panašiai kaip sprendžiami santykiai 
su Siaurės Korėja — bendromis su
interesuotų šalių pastangomis. 

Parlamentarai: Lenkija turės stiprų ir 
aktyvų prezidentą 

Vilnius , spalio 24 d. BNS) — 
Lenkijos naujuoju prezidentu išrink
tas konservatyvusis tradicinių verty
bių gynėjas Lech Kaczynski bus 
„stipresnis ir aktyvesnis preziden
tas", mano Lietuvos Seimo vicepir
mininkas socialdemokratas Česlovas 
Juršėnas. 

Jo nuomone, brolių dvynių Ja
roslavv ir Lecho Kaczynski vadovau
jamiems dešiniesiems laimėjus ir 
parlamento, ir prezidento rinkimus, 
Lenkijos laikysena Europos Sąjun
gos (ES) atžvilgiu taps ..kietesnė". 

C. Juršėnas mano, jog L. Ka
czynski pergalę prezidento rinki
muose galėjo lemti aktyvi rinkimų 
kampanija, iš dalies orientuota ir į 
kairiųjų elektoratą. 

Taip pat — kraštutinių kairiųjų 
vadovo populisto Andrzej Lepper pa
rama bei, C. Juršėno nuomone, pas
tarojo rinkėjų balsai, kurių didžioji 
dalis esą teko būtent L. Kaczynski. 

Seimo opozicijos vadovo konser

vatorių vadovo Andriaus Kubiliaus 
manymu, L. Kaczynski pergale pre
zidento r inkimuose simbolizuoja 
epochines permainas. 

„Lenkijoje pasibaigė pokomu
nistinės nomenklatūros era. Lenkija 
žengia į europietiškos ir vertybines 
politikos erą — kaip sako preziden
tas L. Kaczynski — į ketvirtosios 
Lenkijos Respublikos erą. Malonu 
pasveikinti ir visą 'Įstatymo ir tei
singumo' partiją", — sake A. Kubi
lius. 

Lenkijos prezidentu išrinktą L. 
Kaczynski pirmadienį pasveikino 
prezidentas Valdas Adamkus, užtik
rindamas, kad Lietuva ir Lenkija 
išlieka strateginėmis partnere m is 

Pirmadienio naktį vykusio po
kalbio telefonu metu V. Adamkus bū
simam Lenkijos vadovui primine 
tarp šalių susiklosčiusią nerašytą 
tradiciją — pirmasis prezidento viz -
tas būna į kaimyninę valstybę, ir pa
kvietė L K iczynski į Lietuvą. 
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NETIKĖTAS SVEČIAS 
DARŽE 

Klausimas. Tik nesijuokite iš 
mano klausimo... J au pernai mano 
daržo pakraštyje išdygo ke i s t as 
augalas — minkštais, tarytum si
dabriniais lapais (primena ne auga
lo lapus, o kokią minkštą medžia
gą), susitelkusiais į rozetę. Atrodė 
įdomus, tai palikau. Atėjus pavasa
riui augalai vėl atgijo (nemanau, kad 
jiems šaltis pakenkė), pradėjo augti 
ir iš lapų vidurio aukš tyn šovė 
stiebas — kone dviejų metrų aukš
čio. Ant to stiebo atsirado daug gels
vų žiedukų, pradedant žydėti nuo 
apačios. Augalų vėl nesunaikinau, 
nors jie užstelbė gerą dalį žemės — 
norėjau pažiūrėti, kas čia bus. Per
žydėjęs stiebas dabar sumedėjęs, 
sudžiūvęs, barkšo lyg skaudamas 
pirštas. Kas tai per augalas? Nei vie
nas mūsų kaimynas nebuvo tokio 
matęs ir nežino pavadinimo. Iš k u r 
jis galėjo mano darže atsirasti? 

Atsakymas. Pagal Jūsų ats iųs
tą aprašymą ir net nupieštą paveiks
liuką, manau, kad čią kalba eina 
apie įdomią piktžolę-vaistažolę, lie
tuviškai vadinamą Didžiažiedė tūbė, 
angį. „Common mullein", lot. Ver-
bascum thapsifore (arba thapsus). 

Tai bervidinių (Scrop-
Jiulariaceae) šeimos 
dvimetis augalas. Kaip 

tpastebėjote, p i rmais 
metais išaugo tik lapai, 
o antraisiais — stiebas 
išauga iki 8 pėdų 
>: aukščio) su žiedais . 

: "*• Lapai pilkšvi, kar
tais gelsvi, minkš
t u č i u k a i , pūkuot i , 
šaknis į le idžiama 
;tiesiai į žemę. Au
galas nesišakoja — 

'išleidžia tik vieną stie-
,bą, ant kurio išauga žie
dynas — tanki varpiška 
kekė geltonų žiedelių. 

Tūbės žydi liepos rug-
'pjūčio mėnesį, po to pri

noksta sekios... Ver t a 
prisiminti , kad v ienas 

augalas gali išsiauginti iki 
180.000 sėklų, kurios žemėje 
[išsilaiko daigios apie 100 

įmetu! Taigi, pa l ikus 

m\ 

»J tik vieną tūbę nokinti 

sėklas, po to daug metų reikės kovoti 
su jos pal ikuoniais . O vienintelis 
veiksmingas kovos būdas — išrauti 
su šaknimis. 

Didžiažiedė tūbė yra kan t ru s 
augalas , mėgstant is sausą, smėlėtą, 
žvyruotą žemę, dažnai auga ten, kur 
joks k i t a s a u g a l a s nenori ta rp t i . 
Amerikoje „Common mullein" — 
dažnas augalas — patvoriuose, ap
leistose dirvose, pamiškėse, pake
lėse, žvyrduobėse ir pan. Kadangi 
sėklos labai smulkutės , j as lengvai 
išnešioja ir pasėja vėjas. Jeigu yra 
vietos, tūbių nenaikinki te — tai įdo
mus ir nekenksmingas augalas, gali 
būt i net darželio puošmena, tik nu
pjaukite baigusį žydėti stiebą, kad 
sėklų neišnokintų. 

Kaip minėjau, tūbė yra vaistinis 
augalas . Jos žiedų preparata i varto
j ami atsikosėjimui lengvinti, sergant 
viršut inių kvėpavimo takų gleivinės 
uždegimu, bronchine as tma, persi
saldžius. Liaudies medicinoje ir ho
meopatijoje va is tams vartojami net 
j aun i lapai — nuo reumato, gastrito, 
šlapimo išskyrimui skatinti . Tūbes 
gausiai lanko bitės ir kiti vabzdžiai. 

Na, o dėl J ū s ų pastabos, kad gal
būt k laus imas bus juokingas — tai 

v 

galite nesirūpint i . Zalianykštis gau
na nepalyginamai keistesnių klausi
mų. Kiek tik įmanoma, stengiuosi į 
juos atsakyt i , paaiškinti . Tik, susi
mildami, nesiųski te lapų, žiedų ar 
kitų augalo dalių pavyzdžių. Jeigu 
kitaip negalite jo apibūdinti, nufo
tografuokite ir atsiųskite nuotrauką 
a rba piešinuką, kaip ši skaitytoja. 

DOMISI 
APYNIAIS 

K l a u s i m a s , Ar būtų įmanoma 
Čikagos apylinkėse auginti apynius? 
Man pat inka, kaip jie vejasi ir vynio
jas i , tai labai t iktų kieme pastatytai 
pavėsinei ir sūpuoklėms pridengti. 
Ar sunku apynius auginti? Kaip jie 
vadinasi angliškai? 

A t s a k y m a s . Apynių yra lau
kinių ir kul tūrinių. Angliškai apy
nys vadinasi ,,hop", lot. Humulus 
lupulus. P i rmasis „humulus" pava
dinimo žodis nurodo, kokioje žemėje 
apyniai turė tų būti auginami: jiems 
reikia labai derlingo, su daug pu
venų f ir mėšlo) juodžemio; antrasis 

„lupulus" kilęs iš lotyniško žodžio 
lupus, reiškiančio vilką, nes apyniai 
gali būti „plėšrūs" kaip vilkas — 
„pasmaugt i , sunaikinti k i tus au
galus, apie juos apsivyniodami ir 
uždusindami". 

Dabar apyniai daugiausia sieja
mi su alaus gamyba, bet senovėje 
buvo auginami vien dėl vaistinių 
savybių.Verta pažymėti, kad apy
niai priklauso Kanapinių (Canna-
binaceae) šeimai, taigi turi kai kurių 
tų pačių savybių, kaip ir kanapės. 
Liaudies medicinoje buvo naudo
jamos tik apynių spurgos, gydant 
nuo nemigos, nervams raminti, psi
chiniams ligoniams gydyti, virški
nimui pagerinti, skausmui, trauku
liams raminti net lytiniam aktyvu
mui slopinti. Sergantys nemiga, gul
domi ant apyniais prikimštos pa
galvės. Apynių spurgos turi ir narko
tinių medžiagų, nors jų nėra per 
daug. Tačiau didelės apynių dozės 
erzina inkstus, neigiamai veikia ner-

.vų sistemą ir kai 
kuriuos or
ganus. 

Apynys yra 
daugiametis augalas, nors jo vir
šutinė dalis po pirmųjų šalnų pra
nyksta . Lapai priešiniai, dantyti 
( t ruputį primena klevo lapus), 
š iurkštūs. Žiedai nežymūs, žalsvai 
balsvi, susitelkę į šluotelinius žie
dynus. Vaisius — žalia spurga, 
susidedanti iš plonų lukštelių — 
t a ry tum maži, minkšti konko-
rėžiukai. 

Žinoma, galite apynius auginti 
bet kur, net ir Čikagos apylinkėje, 
tik kaip minėjau, jiems reikia ypač 
geros, derlingos žemės. Ieškokite 
apynių šaknų (sėklų nerasite) kata
loguose arba kompiuteryje (google — 
hops). tik būtina atsiminti, kad tai 
labai sunkiai kontroliuojamas auga
las. Jo stiebai aštrūs, kieti, beveik 
neįmanoma nutraukti, greitai apsi-
vynioja aplink medelius, krūmus, 
gėles, tvoras ir bet ką, kur tik pa
siekia. Anksčiau jų jauni ūgliai buvo 
vartojami maistui — verdami, kaip 
šparagai. 

KAIP ATSIKRATYTI 
PAUKŠČIU LIZDAIS 

Klaus imas . Man patinka ka
bantys vazonai (arba pintinės) su 
įvairiais augalais. Kadangi jau pas 
mus prasidėjo pirmosios šalnos, kai 
kuriuos įnešiau ir pakabinau rūsyje 
prie lango — mėginsiu išlaikyti per 
žiemą. Tačiau pagrindinė problema: 
paukščiai, kurie suka lizdus mano 
kabančiuose gėlynuose. Nepaisant, 
kiek kartų aš jų suneštus šapus iš
metu, žiūrėk, ir vėl jau pradėjo nau
ją lizdą krauti. Ne tik žvirbliai, bet ir 
laukiniai balandžiai ir dar kitokie. 
Ką daryti? 

A t s a k y m a s . Nemanau, kad 
verta įnešti vasarinius kabėjusius 
augalus į rūsį. Vargiai pavyks juos 
išlaikyti. Verčiau palikite lauke iki 
nušals, tuomet išraukite, žemę iš 
vazonų ar pintinių iškratykite, nes 
jos maistingosios medžiagos jau 
sunaudotos (tuo būdu nebus pavo
jaus, kad žemėje peržiemos kenkė
jai), pavasarį įpilkite šviežios ir pa
sodinkite naujų gėlių. 

O dėl paukščių — tai galima 
imtis įvairių priemonių (kai kurios 
veikia, kai kurios ne: kai paukštis 
pasirenka lizdui vietą, sunku jo 
nuomonę pakeisti). Štai keli patari
mai, kuriuos praėjusią vasarą mums 
yra atsiuntę skaitytojai. 

1. Tarp augalų prismaigyti daug 
pagaliukų, taip, kad paukštis ne
rastų vietos lizdui. 

2. Viduryje pintinės ar vazono 
padėti plastmasinę „gyvatę" (kai ku
rios atrodo, kaip tikros), paukščiai 
bijos ir nesuks lizdo. 

3. Tarp augalų ant žemės padėti 
kelis siaurus gabaliukus dirbtinio 
„kailio" arba ilgaplaukio aksomo, 
paukščiai nekis nei snapo. 

4. Tarp neseniai pasodintų 
augalų, kol jie dar maži ir neužden
gia žemės, patiesti aliuminijaus foli
jos juosteles. 

5. Susodinti augalus taip tan
kiai, kad lizdui neliktų vietos. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakaru priemiesčiuose reikalingi 

patyrė grindų plytelių klojėjai 
su ne mažesne kaip 10 metų 
darbo patir t imi su keramika, 

porcelianu ir akmeniu. 
Geras atlyginimas, 
pilnas draudimas. 

Susikalbėti angliškai. 
Tel. 6 3 0 3 2 7 - 8 5 9 9 Sam 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR VVOMEN AND MEN 
AtL SHIFTS. OVERTIME, 

S8 ON STĄRT 
r^[ M A ; ; \ Ą M U 286- /598 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakaru priemiesčiuose pilnam darbo 
laikui reikalingi darbštūs plytelių klo
jėju mokiniai, padėjėjai, patyrusiems 

lietuviškai kalbantiems meistrams. 
Gera proga tiems, kurie ateityje žada 
tapti plytelių klojėjais. Geras atlygini

mas, pilnas draudimas. Patirtis 
reikalinga, bet nebūtina. 

Susikalbėti angliškai. 

TeL 6 3 0 3 2 7 8 5 9 9 Sam 

CICERO IŠNUOMOJAMAS 
naujai suremontuotas, apšildomas 

3 rnie^. butas. 1 miegamasis su 
baldais. Geras susisiekimas. 

Kaina $650. 
Tel. 708-652-7722; 708-863-9849 

1-2 
VVoodridge 
mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
- $670-5710; 
- $770-5810. 
nemokamai. 

I e). 630-910-0644. .Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
320S 1/2 VVest 95th St., 

r%ergreen Park. IL 60805 
[>!. "OS-424-K654 ""3-5S1-S654 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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PHILADELPHIA, PA 

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ 
NAMU MUGEI 

Neabejotinai, didžiausiu Phila-
delphia lietuvių renginiu yra kiek
vienais metais lapkričio pirmąjį sa
vaitgalį vykstant i Lietuvių namų 
mugė. Tai didysis Philadelphia lie
tuvių išėjimas į amerikiet iškąją 
viešumą. Mugės pagrindinis t ikslas 
yra surasti lėšų Lietuvių namų pa
stato išlaikymui. Rengėjams tad pri
valu veikti, kad mugėje, be lietuvių, 
gausiai apsilankytų ir plačioji ame
rikiečių visuomenė. Mugę plačiai 
reklamuojant kaimyninių vietovių 
amerikiečių spaudoje, atsilankančių 
skaičius yra siekęs per 2,000 asmenų. 

Šiais metais Lietuvių namų mu
gei vadovauja amerikietis Juozas 
Van Sant, kurio teigiamą požiūrį į 
lietuvybę suformavo jo žmona Da
nutė Štarkai tė . Didieji jo pagal
bininkai yra gausi Starkų giminė, o 
dešinioji ranka yra seserėčia Zita 
Pangonienė. Nekalbant apie daug 
pasiaukojančius Lietuvių namų val
dybos ir tarybos nar ius , į ta lką 
Juozui Van Sant noriai ateina lietu
vių organizacijos, p radedan t LB 
apylinke, Lietuvių jaunimo sąjungos 
skyriumi, Kultūros centru, Tauto
dailės instituto padaliniu, skautais , 
ateitininkais. „Žilvino" ir „Aušrinės" 
šokių grupėmis, „Gintaro šaknų" 
paveldo klubu, Lietuvos Vyčių kuo
pa, ir 1.1. Daug darbo rankų privalu 
surasti, kad tinkamai priimtų iš kai
myninių vietovių atvykstančius ver
slininkus, sudarytų galimybę lietu
vių parapijoms, lituanistinei mokyk
lai, skautams, ateit ininkams, Kultū
ros centrui bei Tautodailės institu
tui, meno vienetams, LB. Lietuvių 
fondo atstovybei, „Vaiko var ta i į 
mokslą" padaliniui, ir 1.1, turėti savo 
stalus. O stalai be lietuviškų dirbi
nių, knygų, spaudos ir muzikos įrašų 
— ne stalai! Mugė be lietuviško 
maisto — ne mugė! Gėrimai be lietu
viško alaus — ne gėrimai! „Labda
ringai" nusiteikusios Philadelphia 
moterys yra įsipareigojusios iš anks
to mugei pagaminti po kelis tūks
tančius koldūnų ir balandėlių. Vy
rams tenka rūpintis produktų supir
kimu ir pasiruošimu kepti bulvinius 
blynus. Jie amerikiečiams patiekia
mi su grietine ir obuolių koše, di
džiuliam plakatui skelbiant „VVorld's 
greatest Lithuanian pancakes!" 

Mugė šiemet vyks lapkričio 5 d. 
(šeštadienį, nuo 12 vai. iki 8 vai. v.) 
ir 6 d. (sekmadienį, nuo 12 vai. iki 6 
vai. v.) Lietuvių namuose (2715 E. 
Allegheny Ave.). Vieta pasiekiama, 
iš 1-95 kelio išvažiuojant „Allegheny 
exit". Mugės metu gros „Kaimo 
kapela" (vad. Lynn Cox), šoks tau
tinių šokių grupės „Žilvinas" (vad. 
Estera Bendžiūtė Washowsky) ir 
„Aušrinė" (vad. Darius Šypalis), 
dainuos choro „Laisvė" kva r t e t a s 
(vad. Ilona Babinskienė). vyks lote
rijos ir t.t. Maloni staigmena, tai 
šiais metais į mugę specialiai iš Bal-
timore atvykstantis, Lietuvos parti
zanus vaizdžiai paminintis, būrys 
(vad. Aleksandras Radžius), su uni
formomis, ginkluote, palapinėmis ir 
t.t. 

Kas tie Philadelphia Lietuvių 
namai" Tai didžiulis trijų aukštu 
pastatas, statytas 1907 metais. Pas-
*ate ' sania vieno- 350 virtu sales. :r 

asmenų. Salės atnaujintos vietos 
lietuvių suteiktų aukų ir Lietuvių 
fondo paramos dėka. Pastate veikia 
Kultūros centras, kurio patalpomis 
organizacijos gausiai naudojasi 
posėdžiams bei mažesnio pobūdžio 
suėj imams. Pas t a tu i buvo lemta 
išlikti saugiame rajone, kuriame 
šiuo metu daugiaus ia gyvenama 
lenkų kilmės žmonių. Kasmetinė 
mugė prisideda prie šio istorinio pas
ta to išlaikymo lietuvių rankose. 

L a n k ė s i 
a m b . V y g a u d a s Ušackas 

Philadelphia LB apylinkės val
dybos kvietimu, š.m. spalio 7 d. 
vakarą Kultūros centre susirinko 
per 50 asmenų pasimatyti su Lie
tuvos ambasadoriumi JAV V. Ušac-
ku ir pasit ikti jo naujai išleistą 
knygą „Vygaudo Ušacko kalbų ir 
straipsnių rinkinys". Minėta knyga 
plat inama sukaupti lėšų Loretos ir 
Vygaudo Ušackų Lietuvoje vykdo
mai labdaringai veiklai, kuria va
saros atostogų metu organizuojamos 
stovyklos socialiai remtiniems kai
mo vaikams. LB apylinkės pirm. Te
resė Gečienė pristatydama ambasa
dorių džiaugėsi, kad šį kartą jo 
atvykta ne tik su žmona Loreta, bet 
ir su savuoju jaunimu — Raimundu 
ir Paulą. 

Amb. Ušackas tartame žodyje 
paminėjo savo darbo Lietuvos diplo-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
7ERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Vidaus ligos 

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

Kaibame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60632 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

pristatymu, noriai pirko platinamą 
knygą jai paremti. Susidarė ir dzūkų 
būrelis, kuris įsipareigojo prisidėti 
s tambesnėmis aukomis stovyklų 
organizavimui Alytaus rajone. Amb. 
Ušackas mielai atsakinėjo į klau
simus. Ypač domėtasi Lietuvoje 
nukritusiu Rusijos naikintuvu. Va
karonės dalyvius sudarė įvairių 

LR a m b . Vygaudas Ušackas pasirašo i k 
V y t u i Bagdonav i č iu i , savo eiies laukia -

matijoje vingius, įdomiai supažin
d indamas su to meto politiniais 
užkulisiais, kai j am teko darbuotis 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) kraš
to, Europos Sąjungos, Lietuvos 
priėmimo į NATO sudėtį reikaluose. 
Ekrane amb. Ušackas pristatė „Kai
mo vaikų paramos" fondo programą, 
veiklos apimtį, vykstančią pro
gramos plėtrą, JAV sparčiai augant 
rėmėjų skaičiui ir rėmėjams Lietu
voje įsijungiant j talką. Prieš trejus 
metus programa turėjo dvi stovyk
las, kuriomis naudojosi 500 kaimo 
vaikų. Šiais metais stovyklų skaičius 
siekė 61 ir jomis pasinaudojo 2.500 
kaimo vaiku. Tenka paminėti, kad 
Philadelphia LB darbuotojai Kazys 
Razgaitis ir Rimas Gedeika yra tai
kine amb Ušackui su technišku į 
usKete perkeliniu *aiKu stovvkiu 
uotrauku. 
i n i y tond 

Sn ormacinn K PI 
K:;e:>v 

nyga LB Ph i lade lph ia apy' inkės v i c e p i r m . 
— JAV LB tarybos narys Vytas Mac iūnas . 

R imo Gedeikos n u o t r a u k a 

kartų bei emigracinių bangų tau
tiečiai. Taikantis prie visų, vakaronė 
pravesta lietuvių ir anglų kalba. 

„Da inuo jame k a r t u " 
Philadelphia jau kuris laikas 

veikia „Gintarinių šaknų" klubas, 
kurio nariais daugiausia yra pirmo
sios emigracinės bangos atžalos. 
Klubo koordinatorė yra Millie Helt, o 
jos dešiniąja ranka — Dawn (Aušra) 
Maknytė. Klubo nariai kar tą sa
vaitėje renkasi į Kultūros centre 
vykstančias lietuvių kalbos pamo
kas, dėstant Aldonai Rastenytei-
Page. Kartą metuose klubas su
ruošia vakaronę „Lithuanian Sing 
Along". Antradienio vakarą (spalio 
18 d.! pirmu kartu „dainuojame 
kartu" teko dalyvauti. Nors atvyko 
dainuoti vos 15, nuotaika buvo paki-

nan- jį Dainavimu: vadovavo dvynukai 
f f i ' - : broliai Mikas ir Tomas Duros, pia-
— o> oinu palydėjo >v Kazimiero lietuvių 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St. Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage. 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

Dantų gydjytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

parapijos vargonininkė Anastasia 
Utkus . P r ieš už t raukiant dainą, 
stengėmės pirma pateikti jos verti
mą anglų kalba. Tai įvykdėme, 
drauge suglaudę galvas. Problemų 
sudarė žodis „šelmis". Nutarėme, 
kad „rascal" geriausiai at i t inka 
„šelmį bernelį!" Dainuodami „Pasė-
jome linelį", „Kas subatos vakarėlį"... 
„Mylėjome mergelę", „Žvanginome 
žirgelį lankoje", „Nuleidome saule
lę". Į tolimą Lietuvos praeitį grį
žome, dainuodami Miko Petrausko 
kompoziciją „Birutė", o į dabartį — 
Just ino Marcinkevičiaus eilėdara 
sukurtą „Tai gražiai mane augino" ir 
Sigito Gedos — „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos". Pagarbą Amerikai 
atidavėme, padainuodami „America 
the Beautiful". Baigėme su Maironio 
„Lietuva brangi" ir daina „Eisim, 
broleliai, namo, namo". Tai būta vie
nos maloniausių ir įspūdingiausių 
vakaronių. Senosios emigracijos 
palikuonių gretose radome ypač 
daug meilės tėvų žemei Lietuvai! 

Ž in ios t r u m p a i 
Cleveland „Exultate" choro kon

certas įvyks šeštadienį, š.m. lap
kričio 19 d. Koncerto rengėjai — Phi
ladelphia LB apylinkė ir Jaunimo 
sąjungos skyrius. Bilietai jau dabar 
platinami (anksčiau juos įsigijan-
tiems teikiama nuolaida!), ruošiami 
planai svetingai priimti gausią 40 
choristų grupę. Kaimyninių chorų va
dovai kviečiami atvykti ir pasimatyti 
su „Exultate" vadove Rita Čyvaite-
Klioriene, 2006 m. įvyksiančios VIII 
Dainų šventės meno vadove. 

Sekmadieninę Philadephia „Ben
druomenės balso" radijo programą 
jau galima klausytis ir per internetą. 
Jei kada negalite išklausyti tiesio
ginės radijo laidos, ar jei radijo sto
ties siųstuvas jūsų gyvenamos vieto
vės nepasiekia, kompiuteriu atidary
kite radijo stoties tinklalapį www. 
wnwr.com ir pirmame HOME pus
lapyje paspauskite ARCHIVES, At
sidarys visų programų sąrašas. Su
radę Lithuanian American Commu-
nity, paspauskite ir išgirsite „Ben
druomenes balso" laidą. 

A lg iman ta s Gečys 

http://www.illinoispain.com
http://wnwr.com
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Med in inku pilies 
51 u a t y m o reikalai pajudėj i i 

Po posėdžio MPA fondo valdyba įs i jungė į Beverly Shores gegužinę. Iš kairės — 
Leonas Maskaliūnas, Vytautas Peseckas, Tadas Bukaveckas, Aurelija Dobrovols-
kienė ir Albertas Kerelis, j n . 

Gražų rugpjūčio sekmadien į 
Medininkų pilies a ts ta tymo fondo 
valdyba rinkosi į savo posėdį, kur is 
vyko vicepirmininko Vytauto Pesec-
ko namuose Beverly Shores. Posėdį 
su geromis žiniomis a t idarė ilga
metis fondo p i rmin inkas Leonas 
Maskaliūnas. J is neseniai lankėsi 
Lietuvoje; kur domėjosi Medininkų 
pilies atstatymo perspektyvomis. 

J a u pernai Medin inkų pil ies 
kompleksas buvo priskir tas Trakų 
nacionaliniam muziejui. Jo direkto
rius Vytautas Poviliūnas susitiko su 
L. Maskaliūnu ir papasakojo, kas 
nuveikta per tuos metus Medininkų 
pilies labui. Buvo paruoštas pilies 
pritaikymo turizmo reikmėms pro
jektas, kurio įgyvendinimui t ikimasi 
gauti lėšų iš Lietuvos arba Europos 
Sąjungos. Pagal projektą pilies 
a ts ta tymas vyktų dviem etapais ir 
turėtų būti baigtas 2009 m. Būtų 
pas ta ty tas naujas adminis t rac in is 
pastatas . Turizmo tikslais planuoja
ma pilies kieme įrengti amat in inkų 
miestelį — šešias dirbtuves, kurios 
būtų pas ta to p i rmame aukš t e , o 
antrajame — gyvenamąsias pata l 
pas meistrams. Taip būtų išspręstas 

ir pilies apsaugos klausimas. Pro
jekte numaty ta kavinės-kepyklėlės, 
ūkinio pastato, viešųjų tualetų sta
tyba. Bus įrengta dengta staciona
r inė scena renginiams. Šio 1-ojo 
tarpsnio investicijų poreikis — 17,5 
mln. litų. 2-ajame — planuojama su
tvarkyt i apsaugin ius kanalus ir 
a ts ta tyt i per juos bent du tiltus. 
Numatoma šių darbų kaina — 5,25 
mrljonai litų. Viso projekto kaina — 
22,75 mln. Lt. Muziejaus direkto
r ius , anot L. Maskaliūno, labai 
energingas ir entuziastingas vyras, 
paruošė visus projekto „Medininkų 
pilies p r i ta ikymas turizmo reik
mėms" dokumentus. Su jais galėjo 
susipažinti ir posėdžio dalyviai. Be 
anksčiau minėtų pirmininko ir vi
cepirmininko jame dalyvavo iždinin
kas Tadas Bukaveckas, administra
torius Albertas Kerelis, Jn., ir sekre
torė Aurelija Dobrovolskienė. Sma
gu, kad kuriam laikui sustingę pilies 
atstatymo reikalai vėl pajudėjo ir lei
džia tikėtis, kad prasmingo projekto 
įgyvendinimas bus graži dovana 
Lietuvos 1000-čio jubiliejui. 

Aurelija Dobrovolskienė 

L i e t u v i ų fondo v a l d y b o s p i r m i n i n k ė Sig i ta Ba lzek i enė , 
sveikindama „Draugo" vyr. redaktorę D. Bindokienę „Draugo" metinio 
pokylio proga, paaukojo Lietuvių fondui 50 dol. Atsiųstame laiške ji rašo: 
„Štai šia proga noriu asmeniškai pagerbti 'Draugo' vyr. redaktorę ir 
padėkoti už puikų pasiūlymą, kurį įgyvendinome, būtent 'LF įnašų ser
tifikato' sukūrimą". Čia tik norime paaiškinti, kad vienos LF spaudos 
konferencijos metu pasiūlėme LF sukurti padėkos sertifikatus, kurie 
būtų pasiunčiami asmeniui, kai kas nors jo vardu padaro įnašą į fondą. 
Tokius sertifikatus jau seniai naudoja „Draugas", kai geradariai už
prenumeruoja dienraštį savo artimiesiems ar kitiems asmenis kuria 
nors proga. Dėkojame Sigitai Balzekienei už gerus žodžius ir pripažįs
tame, kad „padėkos sertifikatas" tikrai skoningai paruoštas. 

f :: L L v i J A 

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

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vaL dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t Cable 2 4 8 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gaii matyti Rockforao miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cabie. 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

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

„Svn*Z€įf&7kviečia apsilankyti 
visus mažus ir didelius! 

„Smi lgos" savininkai Jūratė ir Vladas Kriaučiūnai. 

Kavinė-parduotuvė „SMILGA" 
2819 8 3 r St., D a n e n . IL 60561 

Tel. 630-427-0929: 630 935 5073 
I-VI nuo 8 v.r. - 10 v.v. 

VII nuo 10 v.r. 9 v v. 

Pr i imami mais to užsakymai 

pobūviams 

Kf1 K >!u j o s i m i kav-nr -, -i o - b i,: -; * 

mailto:altv@comcast.net
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A f A 
STEFANIJA KERPĖ 

ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 
Mirė 2005 m. spalio 22 d. 3:43 vai. ryto, sulaukusi 87 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas Markvaldas; sūnus Romual

das Kerpė su žmona Mary; sūnus dr. Vytautas Kerpė su 
žmona Marcy; sūnus Kęstutis Kerpė su žmona Maggie; 
sūnus dr. Algimantas Kerpė; duktė Violeta Loredo su 
vyru Armando; 7 anūkai ; brolis Juozas Aleksandravičius 
su žmona Ona ir šeima Lietuvoje. 

A.a. Stefanija buvo žmona a.a. Kazimiero Kerpės. 
Priklausė: Šv. Antano chorui ir Lietuvių operai. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 27 d. nuo 5 

v. p.p. iki 8 vai. v. Suburban Family laidojimo namuose, 
5940 W. 35th St., (35th & Austin Blvd.), Cicero. 

Laidotuvių apeigos įvyks penktadienį, spalio 28 d. 
9:30 vai. r. Suburban Family laidojimo namuose, iš kur 
a.a. Stefanija bus palydėta į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Ste
fanija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

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

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2005 m. spalio mėn. 22 
d. mirė mūsų mylimas Tėvelis ir Uošvis 

A f A 
ADOLFAS BERNARDAS 

VASIULIS 
Velionis gyveno Manchester, Michigan, prie Dainavos jau

nimo stovyklos ir buvo ilgametis stovyklos talkininkas ir pri
žiūrėtojas. Jo medelyno augalai ne tik puošia Dainavos stovyk
los apylinkę, bet ir Dievo Apvaizdos parapijos aplinką. 

Gimė Labanoro kaime, netoli Ignalinos. JAV išgyveno 55 
metus. 

Giliame nuliūdime liko: dukra Dalia ir žentas Robert Lee, 
sesuo Veronika Stundienė su šeima Ukmergėje bei kiti giminės 
Lietuvoje. 

Gedulingos šventos Mišios už velionio vėlę bus aukojamos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, Michigan, 2005 m. spa
lio 28 d., 10 vai. ryto. 

Po Mišių velionio palaikai bus palaidoti Holy Sepulchre ka
pinėse, šalia žmonos a.a. Sofijos Vasiulienės. 

Nuliūdusi dukra ir žentas 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275 

A f A 
VALERIA UNIKAUSKAITĖ 

STANAITIS 
-• -

Mirė 2005 m. spalio 22 d., Christ ligoninėje. 
Gyveno Oak Lawn. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Joseph, su kuriuo išgyveno 59 metus, 

daug giminių ir draugų. 
A. a. Valeria buvo Member of Don Varnas American Legion 

Auxiliary, Pas t President; Holy Cross Hospital Auxiliary, Key & 
Cross member; Knights of Lithuania 4th Degree, Council 112; 
Cardinal Mundelein Knights of Columbus Ladies Auxiliary; St. 
Therese of the Infant Society; VFW Auxiliary Johnson Phelps 
#5220; Oak Lawn Senior Flyers Club; American Lithuanian Ro
man Catholic Alliance; Balzekas Museum of Lithuanian Cul-
ture and ALTas Chicago Chapter. 

Velionė pašarvota antradienį, spalio 25 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 
v.v. Balke—Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103 St., Oak 
Lawn, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 26 d. Iš laidojimo namų 
velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 
69 St ir Washtenaw, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę art imieji 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-636-1193 

MĖGINO PRARYTI ĮRODYMĄ 
Sučiuptas milicininkui duodan

tis kyšį, rusas mėgino sunaikinti 
daiktinį įrodymą — praryti pinigus. 
Šiam Usurijsk gyventojui grėsė 
kaltinimas narkotikų platinimu, 
todėl, atėjės pas nusikaltimą tiriantį 
pareigūną, pasiūlė jam 60.000 rublių 
kyšį, kad byla būtų nutraukta. 

Pareigūnui atsisakius paimti 

kyšį, įtariamasis narkotikų prekei
vis puolė čiaumoti pinigus, kad 
šitaip sunaikintų faktus, įrodančius 
mėginimą duoti kyšį. 

Jam pavyko praryti tik vieną 
banknotą, nes tuoj buvo suimtas ir 
apkaltintas mėginimu papirkti pa
reigūną, pranešė vietinė žiniasklai-
da. (Elta) 

A f A 
Inž. ALGIS LIEPINAITIS 

Mano mylimas vyras netikėtai mirė 2005 m. spalio 21 d., su
laukęs 74 metų amžiaus. 

Nuliūdę liko: žmona Lydia, Lietuvoje a.a. sesers Aldonos 
Puodžiūnienės vaikai Ramutė Kartavičienė, Gražina Am-
broževičienė ir Kęstutis Puodžiūnas su šeimomis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Algis buvo apdovanotas ordinu „Už Nuopelnus Lietuvai" 
Riterio kryžiumi. Daug širdies, pastangų ir rūpesčių įdėjo 
Pažaislio vienuolyno ugdymui ir kad filmas „Pažaislio vienuoly
no idilės" būtų išverstas į anglų kalbą ir parodytas per Ameri
kos WTTW 11 (PBS) kanalą. Taip pat jo surinktom aukom 
Pažaislyje buvo išleisti spalvoti lankstinukai septyniom kalbom. 
Daug pastangų įdėjo dėl prof. dr. Juozo Ereto populiarinimo 
Lietuvoje, prisidėjo prie populiarinimo Švč. Mergelės apsi
reiškimo Šiluvoje (1608), JAV lietuvių ir Lietuvos spaudoje. 
Buvo iniciatorius pastatymo kelto turistams į Gedimino kalną, 
ir Netimero Krikšto (1009 m.) ir jo reikšmės Lietuvai (JAV lietu
vių ir Lietuvos spaudoje). 

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 25 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 v.v. Donald M. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Road). 

Laidotuvių apeigos įvyks trečiadienį, spalio 26 d. 9:30 vai. r. 
iš Petkus Lemont laidojimo namų, iš kur a.a. Algis bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Algis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdinti žmona 

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

Su giliu liūdesiu sutikome žinią apie ilgamečio mūsų 
geradario Algio Liepinaičio mirtį. Reiškiame gilią 
užuojautą Jo žmonai ir kitiems artimiesiems. 

Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserų, vardu ses. Remigija 

j>mj)msm?fm>2&jn^ fr s&a8^fcijij'3 >yi)ii>WSĄw3 „S&ftSJSĄ" s^aBjtfaae &m> %®3®mswi&& 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Laima Apanav ič i enė pradėjo 
dirbti ,,Drauge" kaip redaktorė. Vi
sais „aplink mus" bei „Čikagoje ir 
apylinkėse" reikalais prašome į ją 
kreiptis. Anksčiau šiuos puslapius re
dagavo Vitalija Sirekis (Pulokienė), 
kuri iš pareigų redakcijoje pasi
traukė. Sveikiname naująją „Drau
go" redaktorę Laimą Apanavičienė ir 
linkime jai kuo geriausios sėkmės. 

• V ė l ke i s ime laiką. Spalio 29 d., 
šeštadienio naktį, prasideda vadina
masis rudens laikas — laikrodžius 
reikės a tsukt i v iena valanda at
gal. Spalio 30 d., sekmadienį, pa
maldos ir visi renginiai prasidės 
nauju rudens laiku. 

• Tradic inės Vė l in ių i š k i l m ė s 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
vyks šį sekmadienį, spalio 30 d. Prie 
šiose kapinėse esančio Steigėjų 
paminklo 12 v. p.p. vyks trumpos reli
ginės ir pasaulietiškos apeigos. Visi 
mūsų artimieji ir tautos mirusieji 
bus atminti dvasininko malda, pa
sauliečių visuomenininko žodžiu, 
Vėlinių žvakės uždegimu, vainiko 
visų dalyvių vardu padėjimu ir ka r tu 
giedama giesme bei Tautos himnu. 
Iškilmes daug metų ruošia Bendruo
menės Pasauliečių komitetas ir kapų 
savininkai, garbės sargyboje daly
vaujant šaul iams ir ramovėnams. 
Visi kviečiami dalyvauti šiose mi
rusiųjų pagerbimo iškilmėse ir po jų 
aplankyti Sv. Kazimiero kapinėse 
palaidotus artimuosius, draugus ir 
lietuvių tautai nusipelniusius asme
nis. Šią dieną grįžkime visi draugėn. 

• U ž L i e t u v i ų fondo m i r u s i u s 
narius ir artimuosius šv. Mišios bus 
atnašaujamos spalio 30 d., sekma
dienį, 11 vai. r., Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont. Lietu
vių visuomenę kviečiame prisiminti 
Amžinybėn iškeliavusius lietuvybės 
darbų rėmėjus. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• L i e t u v i ų k a r i ų v e t e r a n ų są
jungos Ramovė Čikagos skyr iaus 
susirinkimas vyks lapkričio mėn. 6 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi skyriaus nariai kviečia
mi dalyvau ti. 

• Spal io 30 d., sekmadienį , C ice 
ro Šv. Antano parapijos patalpose 
tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių ruošiamas 
rudeninis pabendravimas. Koks gi 
būtų pasisvečiavimas, jei nebūtų 
vaišių. Šio renginio tikslas - didesne 
auka paremti savo parapiją. Cicero 
apylinkės LB valdyba širdingai 
kviečia ne tik savo parapijiečius bet 
ir svečius maloniam pabendravimui 
prie vaišių stalo. 

• L i e tuv ių f o n d o m e t i n i s r u 
dens pokylis ir Dr. Antano Razmos 
vardo švietimo premijos įteikimas 
įvyks šeštadeinį, lapkričio 5 d. Ma
loniai kviečiame visus LF nar ius , 
globėjus, draugus, svečius susiburti 
PLC salėje, pasisvečiuoti, pasivai
šinti A. Šoliūnienės gardžiai paga
mintu maistu ir paremti Lietuvių 
fondą. Jus linksmins brolių Švabų 
ansamblis. Vietas užsisakyti galite 
paskambinę Živilei tel. 630-257-
1616. LF adresas : 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-

. 257-1616. 

• Šių metų l a p k r i č i o 6 d. Či
kagos Lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia, esanti 9000 S. Menard 
Ave., Oak Lawn, IL, švęs savo 95-ių 

metų sukaktį. Kviečiame buvusius ir 
esamus bažnyčios narius, konfirma-
tus, visus, kurie yra turėję ryšių su 
Ziono lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia atvykti į šv. Mišias 10 vai. 
r. Po šventinių pamaldų visi kviečia
mi prie pietų stalo Camelot res
torane, 8700 W. 95th Street. Tel. 
pasiteiravimui 708-422-1433. 

• M e r c y Lift lapkričio 12 d. visus 
kviečia į iškilmingą pokylį, Morton 
Arboretum lankytojų salėje, Lisle, 
IL. Žingsnis po žingsnio kartu su 
Lietuva žygiuojame jau 15 metų! 
Visas pelnas bus skirtas Lietuvoje 
diabetu sergantiems vaikams. Bilie
tus užsisakykite pas Laimą tel. 847-
636-7797 arba tel. 708-354-4835. 

• S p a l i o 29 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks „Halloween" 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• Pas i i l go te gero, įspūdingo 
rudens kaukių baliaus - užsukite į 
Šaulių namus adresu: 2417 W. 43rd 
Street Čikagoje lapkričio 5 d., šešta
dienį, 7 vai. v. Geras maistas, smagi 
J. Domarko muzika, įvairūs siur
prizai, loterija, dovanos - visa tai ža
dame visiems kas atvyks į mūsų 
vakarą (pageidautina su kaukėmis). 
Informacija tel. 773-523-7205. Ren
gia gen. T. Daukanto jūros šauliai. 

• L ie tuvos Dukterys maloniai 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Visi ir visos laukiami. Vietas už
sisakyti antradienį-penktadienį nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. tel. 773-925-3211. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių Venezuelos 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyks spalio 27 dieną, ketvirtadienį, 
1 vai.p.p. Šaulių namuose, 2417 W 
43rd St. Tel. pasiteiravimui: 630-
810-0530. 

• Sekmadienį , spalio 30 d. Jau
nimo centro kavinėje Moterų klubo 
narės keps mielinius blynus. Jau 
nuo 8 vai. r. būsite vaišinami ska
niais mieliniais blynais su obuolių 
koše. Savo apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą. 

• L i e t u v i ų opera kviečia šešta
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Čikagoje. Šis pokylis kaip ir 
praėjusieji bus šaunus! Ne tik patys 
ateikite bet ir draugus bei artimuo
sius pasikvieskite. Nedelskite, nes 
belaukiant gali pritrūkti vietų. Vie
tas užsisakyti galima paskambinus 
Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-767-5609. 

• At i ta i some. „Draugo" š.m. 
rugsėjo mėn. „Lietuvių telkiniai" 
puslapyje buvo išspausdinta nuo
trauka iš St. Petersburg, FL, tačiau 
parašas po ja — klaidingas. Pirmo
sios iš kaires moters pavardė turi 
būti Jadvyga Kuncaitienė-Giedrai-
tienė. Klaidą mielai atitaisome ir tuo 
pačiu dar kartą prašome siunčian
čių nuotraukas: parašykite tikslias 
pavardes ir vardus (ne tik pirmąją 
raidę). Redakcijai nėra pažįstami vi
si žmonės, todėl negalime pavardžių 
patikslinti. 

JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 
pranešimas 

Pranešame, kad 2006 m. gegužės mėn. pirmuosius du savaitgalius vyks 
rinkimai į JAV Lietuvių bendruomenės tarybą. Balsuoti galės visi JAV 
gyvenantys 18 metų ir vyresni lietuviai. 

Rinkiminiam komitetui vadovauti sutiko Vida Jankauskienė, NY LB 
apylinkės pirmininkė, Lietuvių religinės šalpos reikalų vedėja ir veikli 
skautė. Jai talkins komiteto nariai: Monika Kunigienė, Vida Penikienė, 
Aldona Marijošienė, Paul ius Sabalis ir Tomas Sperauskas. 

Balsavimas yra y t in svarbu JAV lietuvių visuomenei. Pagyvėja 
susidomėjimas mūsų organizuota veikla, sujuda diskusijos, pagaliau tie, 
kurie apsisprendžia balsuoti , tuo pačiu pasijaučia priklausantys lietuviškai 
bendruomenei. 

Vaiva Vėbratė 
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė 

LR gen. konsulato 
pranešimas 

Š. m. spalio 20 d. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius susitiko su naujai išrinktu Cicero meru Larry Dominick. Su
sitikime dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės Cicero apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus ir Cicero savivaldybės Įvairių kultūrų bendri
jos prezidentas Frank Aguilar. Susitikimo metu A. Daunoravičius su
pažindino merą su lietuvių bendruomenės Cicero istorija, papasakojo apie 
įkurtą Šv. Antano parapiją, kasmet Cicero mieste vykstančius Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos - Vasario 16-osios - minėjimo ir kitus kultūrinius 
renginius. Cicero meras buvo supažindintas ir su vienintele JAV etnine 
Lietuvių opera, ateinančiais metais minėsiančią 50-ąsias veiklos metines. 

L. Dominick pažymėjo, kad jis pripažįsta ir vert ina lietuvių indėlį į 
Cicero vystymą ir užtikrino remsiantis įvairius vietos lietuvių renginius. 

Vėliau įvykusio a tski ro susitikimo su Cicero savivaldybės Įvairių 
kultūrų bendrijos prezidentu F. Aguilar metu buvo aptart i konkretūs lietu
vių kultūros pristatymo Cicero mieste projektai. 
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AMERICA'STOP 2005 m. rugsėjo mėn . The 
Consumers Research Counscil 
o f Amer i ca paskelbė 2004-
2005 me tu geriausių Amerikos 
gydy to ju sąrašą. Jame [rašyta 
ir gydy to jo dr. Audriaus V. 
P i I o p i j o pavardė. A. Plioplys, 
M.D., l ietuvių bendruomenė je 
ž inomas ne t ik kaip gydytojas, 
be t ir kaip meninkas, kolek
cionier ius. Jo darbus gal ima 
pamaty t i parodose. Neseniai 
Balzeko l ietuvių kul tūros mu
ziejuje jis skaitė paskaitą apie 
senuosius l ietuviškus pinigus. 
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Ši penktadieni, 7:30 v.v. 
Čiuri ionio galerija jaunimo centre 

maioniai kviečia visus į jaunu menininkių 
Loretos Petraitis (JAV) ir Jūratės Weiss (Vokietija) 

tapybos parodos „Regimybė kaip galimybė bū t i " atidarymą 
Abi menininkės dailės mokslus baigė Lietuvoje, 

bet šiuo metu gyvena ir kuria už jos ribų. 
Paroda veiks iki lapkričio 20 d. 

Paroda aplankyti galima kasdien išskyrus pirmadieni ir antradieni, 
nuo 12 v. p.p. iki 6 v.v. 

Galerijos adresas: 5620 S. Ciaremont Ave. Čikagoje. 

lurates Weiss paveikslas 


