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V. Uspaskichas pasiprašė politinio prieglobsčio 

Viktoras Uspaskichas. 
Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA/ 

BNS/Alfa.lt) — Kol kas nepatvirtin
tais šaltinių duomenimis, buvęs Dar-

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

pasiprašė politinio prieglobsčio Rusi
joje. 

„Paprašiau teisinės pagalbos po-
bo partijos pirmininkas Viktoras Us- litiniais motyvais — dėl Lietuvos tei-
paskichas dar penktadienio vakarą sėsaugos politinio persekiojimo", — 

sakė V Uspaskichas. 
Beje, pasak buvusio Darbo parti

jos vadovo, jis nebuvo sulaikytas, o 
tik apklaustas. 

„Atsisėdau į mašiną ir mane nu
vežė į prokuratūrą. Čia buvau ap
klaustas, susipažinau su tuo, kas 
man inkriminuojama. Sulaukę mano 
atsakymų, Rusijos pareigūnai nutarė 
kreiptis į Lietuvos teisėsaugą dėl 
papildomos informacijos, o mane pa
leido", — teigė V Uspaskichas. 

Lietuvos pareigūnai iki pirma
dienio popietės dar nebuvo gavę 
jokios oficialios informacijos apie Ru
sijoje besislapstančio buvusio Darbo 
partijos pirmininko V Uspaskicho 
sulaikymą ir paleidimą. 

Policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius šiandien taip 
pat teigė neturintis jokių naujienų 
apie V Uspaskicho sulaikymą. 

„Rusijos tarnybos daug ką telefo
nu tvirtino, tačiau jokio oficialaus 
rašto mes iki šiol nesulaukiame", -
sakė V Grigaravičius. 

Karalienės 
vizitas kainuos 

1.5 milijono 
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 

Prezidento kanceliarijai ir Vadovybės 
apsaugos departamentui (VAD) iš 
Vyriausybės rezervo skirta po 
700,000 litų, kurie bus panaudoti 
rengiantis Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos karalienės Elizabeth 
II vizitui Lietuvoje. 

Kaip sakė VAD direktorius Rai
mundas Kairys, už šias lėšas bus per
kama karalienės saugumui užtikrin
ti reikalinga įranga ir kitos priemo
nės. 

Direktorius patvirtino, kad bus 
perkamas ir limuzinas, kuriuo po 
Vilnių bus vežiojama monarche. Ta
čiau R. Kairys nekonkretizavo, kokio 
modelio bus automobilis ir kaip jis 
bus perkamas. Jis tik patikino, kad 
VAD spės įsigyti limuziną iki po mė
nesio įvyksiančio karalienės vizito. 

Lietuvos vadovai ir aukščiausio 
rango šalies svečiai paprastai yra ve
žiojami „Audi", BMW arba „Merce
des Benz" markės automobiliais. 

Po vizito naujuoju limuzinu, ku
ris liks VAD žinioje, ketinama vežioti 
prezidentą Valdą Adamkų, o jo sena
sis automobilis „Audi A8L" atiteks 
buvusiam premjerui, kadenciją bai
gusiam prezidentui Algirdui Bra
zauskui. 

Pasak Prezidentūros kanclerio 
Osvaldo Markevičiaus, už jiems skir
tas lėšas bus ar jau buvo nudažytas 
Prezidentūros pastato fasadas, sut
varkytos pastato prieigos, vyks 
miesto papuošimas, sudarytos darbo 
sąlygos žurnalistams. 

J. B e r n a t o n i s — a m b a s a d o r i u s Estijoje 
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 

Po kelis mėnesius trukusių svarsty
mų prezidentas Valdas Adamkus pir
madienį pasirašė dekretą dėl įtakingo 
socialdemokrato Juozo Bernatonio 
skyrimo ambasadoriumi Estijoje. 

Darbą šiame poste J. Bernatonis 
pVadės nuo spalio 2 dienos. Taline jis 
pakeis Antaną Vinkų, kuris liepos 
pradžioje buvo paskirtas ambasado
riumi Latvijoje. 

Vyriausybės teikimą skirti J. Ber-
natonį ambasadoriumi V Adamkus 
gavo dar gegužės pabaigoje, tačiau 
delsė pasirašyti atitinkamą dekretą. 
Pavyzdžiui, dekretą dėl kartu su J. 
Bernatonių teikto A. Vinkaus pasky

rimo prezidentas pasirašė dar birže
lio pabaigoje. 

„Darydamas sprendimą prezi
dentas rėmėsi Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) ir Seimo užsienio 
reikalų komiteto (URK) sprendimais 
ir tai yra pirmiausia šių institucijų 
atsakomybės reikalas", — prezidento 
sprendimą komentavo jo patarėjas vi
daus politikos klausimais Lauras Bie
linis. 

„Prezidentas laukė, kol bus ap
tarti visi įmanomi variantai ir, be 
abejonės, šalies vadovas pasitiki 
sprendimais, kuriuos daro šių insti
tucijų atstovai", — pabrėžė L. Bieli
nis. 
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D. Hastert remia Lietuvos pastangas 
JAV Kongreso nariai Eric Cantor, 
Adam H. Putnam bei Seimo nariai 
Andrius Kubilius, Birutė Vėsaitė, 
Emanuelis Zingeris. 

Pasak Seimo užsienio reikalų ko
miteto nario, tarpparlamentinių ry
šių su JAV grupės pirmininko E. Zin
gerio, viena pagrindinių susitikimo 
temų buvo energetiniai klausimai. 

„Manau, kad šis vizitas pabrėžia 
mūsų santykių artumą. Buvo šnekė
ta apie labai konkrečius dalykus, apie 
vizų klausimą, apie daugelį kitų 
klausimų susijusių su demokratijos 
plėtra į Rytus. D. Hastert į Lietuvą 
atvyko iš Sankt Peterburgo, kuriame 
aptarė ir mums esmines problemas 
— energetikos nepriklausomybės 
problemas, Lietuvos nešantažavimo 
galimybę", — sakė E. Zingeris. 

Pasak E. Zingerio, buvo aptarti 
klausimai, „kurie labai svarbūs mū
sų Nukelta į 6 psl. 

Dennis Ha>tert 
G e d i m i n o Savickio ELTA -uoT 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 
JAV Atstovų rūmų pirmininkas Den-
nis Hastert parėmė Lietuvos pastan
gas atsispirti Rusijos energetiniam 
spaudimui. 

Dviejų dienų vizito į Lietuvą at
vykęs D. Hastert pirmadienį susitiko 
su Seimo pirmininku Viktoru Mun-
tianu. Susitikime taip pat dalyvavo 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL. 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Penktadienį Maskvoje sulaikytas 
V Uspaskichas, kaip skelbiama, tą 
pačią dieną buvo paleistas į laisvę, 
nors Lietuvos Generalinė prokuratū
ra dar nėra gavusi oficialių doku
mentų nei apie jo sulaikymą, nei apie 
paleidimą. 

Ziniasklaida pranešė, kad V Us
paskicho paleidimu į laisvę galėjo pa
sirūpinti Rusijos specialiosios tarny
bos. 

Nukelta f 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Kas nenori klausyti — 
negirdi. 
•Žaliuojanti tautos 
medžio šaka reikalauja 
dėmesio. 
•Politikai Šiluvos 
atlaiduose. 
•Nevalgysi pusryčiu — 
nutuksi. 
•„Laisvės ugnis" prašosi 
paramos. 
•MŪSŲ daržai ir 
darželiai. 
•Ką atsakė Kevin Pang? 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.71 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

DEPRESIJA SLEPIASI PO KITOMIS 
LIGOMIS 

Psichikos liga gali pasireikšti bronchine 
astma, artritu ar skrandžio opalige 

EGLE PETKUTE 

Įvairios depresijos formos diag
nozuojamos vis daugiau klaipėdiečių. 
Tačiau psichiatrai tikina, jog ser
gančiųjų depresija yra žymiai dau
giau, nei žinoma. Kai kurių sergant 
šia liga neįtaria netgi gydytojai. Klas
tinga liga slepiasi po įprastiniais 
somatiniais sutrikimais. 

Ieško pagalbos 

Beveik pusė Klaipėdos psichikos 
sveikatos centre apsilankančių pa
cientų serga įvairiomis depresijos for
momis. 

Per pastaruosius trejus metus 
pacientų, kuriems diagnozuota dep
resija, centre apsilankė daugiau. 
2003 m. nustatyta beveik 400 atvejų, 
o štai 2005 m. pabaigoje - 536. Šie 
skaičiai leidžia teigti, kad vis daugiau 
žmonių ryžtasi kreiptis pagalbos į 
psichikos.sveikatos specialistus. 

Sumažėjęs darbingumas, apetito 
ir miego sutrikimai, bejėgiškumo 
jausmas, sumažėjęs seksualinis pot
raukis, mintys apie mirtį ar savižudy
bę - tai depresijos požymiai. 

Panašūs į depresijos simptomus 

gali kamuoti tuos, kurie tiesiog yra 
pervargę, nervingi, juos kamuoja 
nemiga ar slogi nuotaika. Tai nebūti
nai reiškia, kad užklupo liga. Tačiau 
jei išvardinti požymiai paaštrėja ir 
užsitęsia kelias savaites ar mėnesius, 
būtina sunerimti. 

Painioja su tinginyste 

Klaipėdos psichikos sveikatos 
centro psichiatrė Svetlana Babaš tiki
no, kad depresija — rimtas psichikos 
sutrikimas, jokiu būdu ne užgaida ar 
kaprizas ar juo labiau tinginystė. 

Depresija dažnai ji slepiasi po ki
tais somatiniais sutrikimais: bron
chine astma, artritu, skrandžio opa
lige. 

Gydytoja pasakojo atvejų, kai pas 
ją apsilankę pacientai prieš tai gėrė 
krūvas tablečių nuo skausmo, padi
dėjusio kraujospūdžio, nežinodami, 
kad serga depresija. Paskyrus jiems 
vienus vaistus (antidepresantus) ir 
juos šiek tiek pavartojus, pacientai 
džiaugėsi puikia savijauta ir gyrėsi 
nebegeriantys jokių kitų vaistų, o pa
didėjusio kraujospūdžio kaip nebūta. 

Asmuo, nuėjęs pas šeimos gydy
toją, skųsdamasis įvairiais negalavi

mais, retai yra siunčiamas pas psi
chikos sveikatos specialistą. Psichiat
rės S. Babaš nuomone, gydytojai te
rapeutai prisibijo išrašyti tokio pobū
džio siuntimus. O ir pacientai dažnai 
išsigąsta, išgirdę, kad turi problemų 
dėl psichikos. „Suskaudus nugarai, 
nedvejodami kreipiamės į gydytoją, o 
savo psichikos sveikata pasirūpinti 
užmirštame", — konstatavo gydyto
ja. 

Nesijaučia saugūs 

Psichiatrė, kalbėdama apie pa
dažnėjusius depresijos atvejus, ak
centavo, kad prieš kelis dešimtme
čius visuomenė nebuvo įsitraukusi į 
beprotišką tempą, kuriame gyvena ir 
dirba dabar. „Žmonės tiesiog nesus
pėja su gyvenimo pokyčiais. Stabi
lumas, tikrumas dėl ateities, saugu
mo jausmas prieš 20-30 metų buvo 
kur kas labiau būdingi nei dabar. 
Nežinomybė didina stresą, o šis 
ilgainiui ima kenkti sveikatai", — 
sakė S. Babaš. 

Moterys gydosi dažniau 

Priežastys, dėl kurių susergama 
depresija, panašios visame pasaulyje. 
Tam įtakos turi socialinė aplinka, 
problemos darbe, santykiai šeimoje, 
finansinė padėtis. Nustatyta, kad 
sergančiųjų šia liga amžius jaunėja. 
Dabar jau kalbama ir apie vaikų 
depresiją. 

Faktas, kad moterys depresija 
serga dukart dažniau nei vyrai, nėra 
visai tikslus. Labai sunku nustatyti, 
kuri dalis sergančių įvairiomis depre
sijos formomis kreipiasi į specialis-

Vietoj tabletės - uoga 
Uogomis pražydęs šermukšnis - ne tik rudens puošmena. Šio medžio uogos gydo nuo daugelio ligų. Netgi vėžio. 

Tinka vietoj 
papildų 

Abejingai žiūrėsite į brangių 
maisto papildų reklamas, jeigu vi
siems metams pasiruošite didžiosios 
dilgėlės ir šermukšnio uogų atsargų. 

Šermukšnio vaisiuose vitamino C 
yra daugiau nei citrinose, ne ką nu
sileidžia erškėtrožėms, karotino dau
giau nei morkose, jis žymiai lengviau 
pasisavinamas, yra gausu sacharidų, 
flavonidų, rauginių medžiagų, rečiau 
sutinkamo vitamino E, jodo, eterinių 
aliejų, mineralinių medžiagų, mikro
elementų. Visa tai itin reikalinga 
miesto gyvenimo ir nevisaverčio kas

dienio maisto alinamam organizmui. 
Uogas galima sukramtyti, iš

čiulpti ir išspjauti - vis tiek bus daug 
naudos. Kramtymas - gera paradon-
tozės profilaktika. 

Gydo virškinimo 
ligas 

Šermukšnių uogos gerai varo 
tulžį ir šlapimą, tinka avitaminozei 
mažinti, nuo vidurių pūtimo, gerina 
savijautą sergantiems kepenų, inks
tų, virškinamojo trakto ligomis, cuk
ralige, hemorojumi, lėtina ateroskle
rozę. 

« 

Sergantiems tulžies pūslės ligo

mis žiniuoniai pataria dabar pasi
naudoti šermukšnio galiomis - 20 
min. prieš valgį išgerti po šaukštą ką 
tik išspaustų šermukšnio uogų sul
čių. 

Kai ruduo jau ims trauktis, gali
ma pasiuogauti dar šalnos nepakąstų 
šermukšnio uogų, išsunkti sultis, 
pasterizuoti ir užsukti švariuose ne
dideliuose stiklainiuose ar buteliu
kuose. Jei gaila išmesti išspaudas, 
sudžiovinkite jas arbatai. 

Arbata — nuo reumato 

Reikėtų nepraleisti progos prisi-
džiovinti uogų ir visą rudenį, žiemą, 
pavasarį gerti jų vitaminingą arbata. 
Du šaukštus džiovintų uogų užpilti 
puslitriu verdančio vandens, palai
kyti pusvalandį, kol pritrauks, nu-
košti, išsunkti ir gerti — 20-30 min. 
prieš valgi po pusę stiklinės su šaukš
teliu medaus. Ši arbata tinka ir plau
čių ligoms bei reumatui lengvinti. 

Vilties receptai 

Senuose užrašuose aptiktas re
ceptas liudija, kad šermukšnio uogos 
yra svarbus vaistų nuo onkologinių 
ligų komponentas. 

Receptas toks. imti po šaukštelį 
miškinės sidabražolės šaknų ir krau
jažolės žolės miltelių, užgerti puse 
stiklinės ką tik išspaustų šermukšnių 
uogų sulčių. 

Šviežios šermukšnio uogos ar sul
tys netinka vartoti asmenims, kuriu 
padidėjęs skrandžio rūgštingumas. 

Janina Zvonkienė 
..Klaipėda" 

tus. Psichiatrės patirtis rodo, kad 
dažniau gydytis ryžtasi moterys. Jos 
drąsesnės ieškant pagalbos. „Vyrai 
dar neleidžia sau kreiptis į psichia
trą, manydami, kad su problemomis 
gali susidoroti patys", — sakė Psi
chikos sveikatos centre dirbanti 
gydytoja. 

Liga kartojasi 

Dažniausiai pacientams paski
riami vaistai nuo depresijos - antide
presantai. Tačiau, anot psichiatrės, 
jie tik stabilizuoja psichiką. Norint, 
kad pagalba pacientui būtų efektyvi, 
būtina surasti ligos priežastį ir ją 
pašalinti. Veiksmingiausias - kom
pleksinis gydymas vaistais ir psi
choterapija. 

Depresija visiškai pagydoma 
labai retai. Gydytojos S.Babaš prak
tikoje tokių sėkmės atvejų buvo vos 
keletas. „Ši liga dažnai pasikartoja, 
maždaug pusei pacientų nepadeda 
vaistai. O kiek dar jų nusižudo", — 
dėstė psichiatrė. 

Nacionalinė sveikatos taryba 
skelbia, kad depresija Lietuvoje yra 
dažniausias suaugusių žmonių psi
chikos sutrikimas. 

Tikimybė susirgti depresija 
mūsų šalyje yra 4-5 kartus didesnė 
nei kitose pasaulio šalyse. Lietuva vis 
dar pirmauja pagal savižudybių 
skaičių. 

Laikoma, kad depresija yra pas
kutinis žingsnis kelyje į savižudybę. 
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ŽALIUOJANTI TAUTOS 
MEDŽIO ŠAKA PRAŠO 

DĖMESIO 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) valdybos pirminin
kė Regina Narušienė PLB XII seime 
vienareikšmiai ir ambicingai pareiš
kė: „Mes ne išeiviai - mes užsienyje 
gyvenantys lietuviai!" Kai kurios 
mintys, man regis, yra itin aktualios 
tiek čia, Lietuvoje, tiek ir užsienyje 
gyvenantiems tautiečiams (žr. „Drau
gas", 2006.09.05). 

Lietuvos žiniasklaidoje vienaip 
ar kitaip nenutyla balsai apie jau
nimą, išvykusj ir tebeišvykstantį į už
sienį skalsesnės duonos ieškoti. Tie 
balsai dažniau pagiežingi, kritikuo
jantys visų lygių valdžią už tai, kad 
mažokai rūpinamasi jaunosios kartos 
užimtumu, ir kur kas rečiau anali
zuojamos tikrosios šio reiškinio prie
žastys. R. Narušienė mano, kad 
„šiandieną yra svarbu įtraukti tuos 
naujus imigrantus, kurie dabar aplei
džia Lietuvą, kad būtų galima su
prasti juos ir jų poreikius" ir teigia, 
kad naujoji bendruomenė skiriasi 
nuo senbuvių, tačiau „galima atrasti 
ne tik skirtumų, bet ir daugelį da
lykų, kas mus sieja. Tai kaip tik ir 
reikia išryškinti mūsų veikloje. Tą 
mūsų beveik naująją bendruomenę 
reikia daugiau ir prasmingiau susieti, 
ir praplėsti jos veiklą. Kadangi už
sienyje gyvena apie milijonas lietu
vių, o tai beveik trečdalis tautos, ir 
Lietuva tikrai daug ką praras, jeigu 
mes neišliksime lietuviais". 

Tai sveikintina iniciatyva. Ten
ka pripažinti, kad tokio susirūpinimo 
mūsų išvykėlių likimu stinga kai 
kuriems mūsų politikams ir atsakin
giems pareigūnams. Tebesame lėtai 
sveikstanti posovietinė visuomenė. 
Po nepriklausomybės atkūrimo so
vietinės partinės ir ūkinės nomenk
latūros nemeilė pasitraukusiems nuo 
bolševikinio teroro tautiečiams dar 
neišnyko. Nomenklatūra, perėmusi 
daugelį valstybės valdymo svertų, 
vengia ne tik konkurentų. 

Išeivijos senbuvių bendravimas 
su naujaisiais emigrantais turi ir 
politinį pamušalą. Lietuvybės ugnis 
išeivijoje liepsnojo visą okupacijos 
metą. Tėvynėje ta ugnis buvo slopina
ma negailestingai, žiauriai ir, ko 
niekada nederėtų pamiršti, purvi
nant bei niekinant tautinės — pilie
tinės savimonės reiškėjus: laisvės ko
votojus, valstybininkus, patriotus, di
sidentus. Dabartinė išeivija, net ir 
gerokai paprusinta aukštaisiais moks
lais, tokio pilietinės savimonės ir sa
vigarbos lygmens, kaip praėjusio 
amžiaus penktojo dešimtmečio pasi-
traukėliai negalėjo turėti ir ne dėl sa
vo kaltės. 

PLB vadovė mano, kad „per še
šiolika nepriklausomybės metų, nors 
ir gyvenant Vakaruose, Lietuva dar 
neturėjo užtektinai laiko subręsti ir 
įtvirtinti demokratinių principų. Iš 
dalies ir mes galime prie to proceso 
prisidėti, bet mūsų pagrindinis tiks
las yra išlaikyti užsienyje gyvenančių 
lietuvių tautiškumą". 

Po Pirmojo pasaulinio karo at
sikūrusios Antrojoje Respublikoje per 
šešiolika metų buvo pasiekta labai 
daug, ugdant sąmoningą valstybės 
pilietį. Šeima, mokykla. Bažnyčia 
buvo kertiniai visuomenės moralės 

ramsčiai. Nūdien madinga kai ku
riems politologams peikti tuometinį 
autokratinį režimą. Jie tai daro at
kartodami Kremliaus tekstą, atmes
dami bolševikinio skambesio epite
tus: „kruvinas, fašistinis, smetoninis, 
kontrevoliucinis". Negiriant ir ne
peikiant tuometinio autokratinio re
žimo, labai naudinga prisiminti, ko
kioje apsuptyje tuomet gyveno ir 
kūrė savo valstybę Lietuvos žmonės. 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje egzista
vo tokie patys autokratiniai režimai, 
o pastarojoje dargi — agresyvaus an
tilietuviško pobūdžio. Sovietijoje ir 
Reiche - viešpatavo totalitariniai re
žimai, vykdę antihumanišką, atviros 
neapykantos politiką, kurios pasek
mė — genocidas. 

Posovietinė Lietuva jau septynio
likti metai gerokai klupinėdama 
kapstosi iš sovietmečio palikimo ir 
kuria Vakarų demokratijos principais 
grindžiamą Trečiąją Respubliką. 
Okupacijos metais tautinė mokykla 
buvo sunaikinta iki pamatų, Baž
nyčia gerokai nuvarginta nuolatinių 
persekiojimų, šeimos pamatai iškli
binti. Ano meto jaunimas entuzias
tingai ėmėsi valstybės atkūrimo veik
los visose srityse. Dabartiniam jau
nimui entuziazmo netrūksta taip pat, 
bet jis kitoks, jo vaidmuo savivaldoje 
ar valstybės valdyme turėtų būti 
reikšmingesnis. Jaunimo peikti, 
smerkti ar kaltinti negalima, nes jis 
vienintelis - mūsiškis. Jam priklauso 
valstybės ir tautos ateitis. Todėl PLB 
nuostata: „kurti naujas bendruo
menes, kurti lietuviškas mokyklas ir 
įvairias lietuvybės išlaikymo progra
mas" yra viliojanti ir palaikytina. Ir 
ne tik todėl, kad „išliktume lietuviais 
— išliktume Lietuvos dalimi", bet ir 
siekiant padėti emigravusiems jau
nuoliams perimti Vakarų demokrati
jos vertybes su tikslu jas perkelti į 
Lietuvos gyvenimą. Tokios pastangos 
kartu su Respublikos atitinkamomis 
žinybomis iš tikrųjų galėtų būti kryp
tingos ir veiksmingos. 

Vertas išskirtinio dėmesio R. Na
rušienės pasiūlymas „palaikyti ge
resnius ir prasmingesnius ryšius su 
Užsienio lietuvių, o ne Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentu. Ar
čiau tiesos būtų, kad už Lietuvos ribų 
gyvena užsienio lietuviai, o ne išei
viai iš Lietuvos. (...) Todėl siūlyčiau 
šį departamentą pavadinti Užsienio 
lietuvių departamentu ir jokiu būdu 
nesujungti mažumų su Išeivijos de
partamentu". 

PLB vadovė taikliai pastebėjo, 
kad „vieni iš jų yra lietuvių tautos 
dalis, gyvenanti užsienyje, o kiti yra 
kitų tautų žmonės, gyvenantys Lietu
voje ir ieškantys savojo identiteto. 
Kaip gali surinkti į vieną departa
mentą programas, kurios turi tiek 
daug skirtumų jas sprendžiant. Už
sienio lietuviai bando išlaikyti lietu
viškąjį „aš", gyvendami svetur, o kiti: 
lenkų, rusų, čigonų, vokiečių mažu
mos tą bando daryti Lietuvoje. Nėra 
nieko bendro". Tikriausiai bus ras
tas abiem pusėm priimtinas sprendi
mas. Poreikis akivaizdus - milijonas 
tautiečių užsienyje! 

Ne mažiau svarbus ir kitas R. 
Narušienės pasiūlymas: „Reikia su
kurti tarybą, kurioje būtų atstovų ir 
iš užsienio bendruomenių". Nekelia 

DANUTE BINDOKIENE 

Kas nenori klausyti 
negirdi! 

Kai po Antrojo pasaulinio 
karo iš pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje į šią Atlanto 

pusę ūžtelėjo lietuvių banga, dau
gelį nustebino, kad Amerikoje ko
ne kiekviena tautinė grupė turėjo 
pravardę — pažeminantį pavadi
nimą, nieko bendra neturintį su jų 
tautybe. (Lietuviai, bent Čikagoje, 
buvo vadinami neaiškios kilmės 
pravarde — „lugans"). Ir ne vien 
tautybėms, bet ir rasėms, ir reli
ginėms bendruomenėms nestokota 
paniekinančių vardų. Be abejo, to
kie įžeidimai ir pažeminimai buvo 
erzinantys, bet per didelio triukš
mo niekas nekėlė, priimdami tuos 
žodžius, kaip „amerikietiškos kas
dienybės dalį". 

Tik šešiasdešimtame dešimt
metyje, ypač prasidėjus juodosios 
rasės žmonių judėjimui, reikalau
jant lygių teisių, tos rasės žmonių 
pravardžiavimas paniekinančiais 
epitetais jau susilaukdavo dides
nės reakcijos. Tik įdomu, kad ir ko
voms dėl lygių teisių seniai pasi
baigus ir tikslą pasiekus, iš esmės 
iki šiol juodosios rasės žmonės dar 
nėra tvirtai apsisprendę, kaip jie 
norėtų būti vadinami: afroame-
rikiečiais, negrais, „spalvotaisiais" 
ar dar kaip kitaip. Rodos, visiškai 
pakaktų, kad visi būtų vadinami 
paprastai — amerikiečiais, ne
skirstant šios šalies gyventojų į 
„rases" ar „spalvas". 

Šiuo metu rasiniai ar tautiniai 
Amerikos gyventojų klausimai — 
labai opi tema. Ne vienas politikas, 
savo kalboje neapdairiai „užmynęs 
ant skaudamos savigarbos" juo
diesiems, žydams ar kuriai kitai 
gyventojų grupei, turėjo daug pas
tangų padėti, kad už tuos žodžius 
atsiprašytų, o kai kuriems neat
sargus liežuvio pamiklinimas kai
navo net politinę karjerą... 

Tokį pasikeitimą (bent jau vie
šajame gyvenime; reikia tik svei
kinti. Pravardžiavimai ar žmonių 
įžeidinėjimai kitais būdais parodo 
kalbančiojo menkumą, nekultūrin
gumą. O iš tikrųjų į tai galbūt ne
reikėtų taip jautriai reaguoti, nes, 
kaip sako lietuviška patarlė, žo
džiai galvos niekam nepramuša. 
Tačiau pastaruoju metu kai kurios 

tautos, juo labiau religinės gupes, 
tapo tokios jautrios, kad dėl men
kiausio nieko pradeda demon
stracijas ir net kruvinas riaušes. 
Taip nelabai seniai atsitiko, kai 
vienas kitas Europos laikraštis išs
pausdino karikatūrą, pasišaipan
čią iš pranašo Muhameto. Ilgai tru
ko, kol musulmonų pyktis paga
liau aprimo (bent viešai), bet štai 
praėjusią savaitę jis vėl įsiliepsno
jo ir būtent dėl to yra kaltinamas 
popiežius Benediktas XVI. 

Kalbėdamas Ragensburg uni
versitete, popiežius pacitavo ketu
riolikto šimtmečio Bizantijos impe
ratoriaus ir persų mokslininko dia
logą, kuriame imperatorius tvirti
no, kad Muhametas į pasaulį 
atnešė „blogį ir nežmoniškumą"... 
Šis dialogas buvo susietas, sie
kiant pateisinti Kryžiaus karus, 
kurie anuomet buvo nuolat ruošia
mi į šventąją Žemę. -Citatą nedel
siant „pasigavo" musulmonai ir 
pradėjo reikalauti greito popiežiaus 
atsiprašymo. Popiežius Benediktas 
XVI, be abejo, nesitikėjo tokios reak
cijos, tačiau visgi atsiprašė ir per 
savo atstovus, ir pats. To, atrodo, ne
pakanka, nes musulmonų pasau
lyje jau įvyko daug pasikėsinimų 
prieš katalikus: deginamos bažny
čios ir vykdomi kiti smurto veiksmai. 

Popiežius Benediktas XVI yra 
išsilavinęs, tolerantiškas ir gera
širdis, tad kiek keista, kad jis savo 
paskaitą Regensburg universitete 
pradėjo būtent ta citata. Žinoma, 
jis tai padarė ne iš blogos valios ir 
nenorėdamas įžeisti islamo išpaži
nėjų, tačiau musulmonų reakcija 
dar kartą parodė, kad kiekvienas 
valstybės ar Bažnyčios atstovas 
šiais laikais turi būti ypač budrus 
ir gerai apsvarstyti savo žodžius, 
prieš jiems išsprūstant iš lūpų. 
Negreit Vatikanui pavyks nura
minti įtūžusius musulmonus, ne
paisant kiek kartų bus atsipra
šinėta ir teisintasi: kas nenori 
klausytis — negirdi. Savo kalba 
popiežius suteikė dar vieną progą 
islamo išpažinėjams išreikšti savo 
neapykantą krikščionims. Galbūt 
geriausia būdas yra patylėti ir 
palaukti, kol pykčio audra sa
vaime nurims. 

abejonių, kad tik tokios sudėties tary
ba galėtų produktyviai dirbti. Kita 
vertus, pats pasiūlymas kelia prisi
minimų iš Atgimimo pradžios laikų. 
Tada tiek Sąjūdžio terpėje, tiek ir 
užsienio lietuvių bendruomenėje gy
vavo nuomonė, kad atkūrus neprik
lausomybę, daugelis aukštos kvali
fikacijos specialistų tautiečių sugrįš į 
Tėvynę ir dalyvaus valstybės atkūri
mo darbuose. Ne šio straipsnio tema 
nagrinėti priežastis, kodėl taip neat
sitiko, tačiau, vieną, bene svarbiau
siąją neprošal priminti. 

Kremlius greitai įsitikino, kad 
Lietuvos Sąjūdžio vadovavimo jokio
mis demagogijomis perimti nepavyks. 
Brutalią jėgą pavartoti tuomet buvo 
labai neparanku. Vakarai buvo pa
kerėti SSRS prezidento Gorbačiovo 
kalbų apie „perestrojkos" panacėją. 
Smurtas, žudynės, kaip įprastinis 
metodas, šiuo atveju būtų sukėlęs ne

pageidautiną sukrėtimą. Kurį laiką 
ne tik sovietiniams ekonomistams, ūki
niams vadovams, bet ir Vakarų lyde
riams buvo „pudruojamos" smege
nys teigiant, kad tos pačios sudėties 
genseko valdomam CėKa pavyks 
bankrutuojančią sovietų ekonomiką 
perorganizuoti į neva efektyvesnę 
„perestrojkinę ekonomiką", o ši, per
šokus savo bambą, nušluostys nosį 
supuvusio kapitalizmo rinkos ekono
mikai. Šiuos „brandaus socializmo" 
(buvo belikęs tik vienas žingsnelis iki 
komunizmo pergalės) ne mažiau 
„brandžius paistalus" dėsningai už-
viršavo sovietų imperijos krachas. 

Įsisiūbavus Atgimimui Kremlius 
gerokai pakeitė užduotį - atkūrus 
Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybę paleido suktis „prichvatiza-
vimo" mechnizmą. kurio tikslas buvo 
elementariai paprastas. 

Nukelta i 10 psl. 
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Politikai dalyvavo Šiluvos atlaiduose 
AUDRONĖ V SKIUDAITE 

v 

Rugsėjo 8 d. prasidėjo Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. 
Rugsėjo 11 d., 12 vai, vykusiose šv. 
Mišiose Šiluvoje dalyvavo ir dvylika 
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos 
narių, maldingos kelionės dalyvių. 
Šios Mišios buvo skirtos ligoniams ir 
jais besirūpinantiems bei gydantiems 
medikams. Tą valandą buvo meldžia
masi į Šiluvos Mariją, kuri yra pava
dinta Ligonių sveikata. Šv. Mišias 
aukojo arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, kuris pamoksle, kalbėdamas 
apie šiandieninę Lietuvą, vėl spren
džiančią sudėtingas problemas, taikė 
žodžius ir politikams. Anot arkivys
kupo, reikia Dangaus pagalbos tiems, 
kurie stovi priekyje ir nesugeba iš
spręsti jiems patikėtų problemų. 
Kaip paprastai, arkivyskupas nuolat 
kreipė maldininkų akis ne tik į 
asmenį ir jo sveikatą, bet ir į visos 
visuomenės dvasinę sveikatą ir Tėvy
nės gerovę, pakvietė šį mėnesį mels
tis popiežiaus paskelbta intencija -
už žiniasklaidą, kad ji sąžiningai 
naudotųsi savo teisėmis. 

Švęsti Šilinių kunigai suvažiavo iš 
visos Lietuvos. 

Po šv. Mišių Seimo nariai daly
vavo susitikime su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi, kuris supažindino su 
Šiluvos - kaip dvasinio centro -
komplekso projektu ir apgailestavo, 
kad jį įgyvendinti trukdo tautietės iš 
JAV negirdėtas reikalavimas: pusvel
čiui nupirkusi pastatą Šiluvos mies
telio centre šiandien ji reikalauja 
šimtą kartų didesnės sumos pinigų, 
kurios nei bažnyčia, nei savivaldybė 
neturi. Su kitų senų pastatų, kuriuos 

reikėjo nugriauti rekonstruojant Ši
luvos miestelio centrą, savininkais 
sutarta ir pastatai nupirkti. Kultūros 
namuose rodomas ir pats projektas, 
pagal kurį Marijos koplyčia, pasta
tyta virš akmens, ant kurio prieš be
veik 400 metų, tikima, stovėjo Ma
rija, ir Šiluvos bažnyčia bus sujung
tos j vieną kompleksą, pašalinus ke
letą toje teritorijoje stovinčių pastatų. 

Seimo nariai apžiūrėjo ekspozi
ciją kultūros namuose, aplankė Ma
rijos koplyčią ir plačiau susipažino su 
miesteliu. Tėvynės sąjungos frakcijai 
ši maldinga kelionė yra tradicinė -
delegacija Šiluvon vyksta kiekvienais 
metais. 

Šiluvos atlaidai prasidėjo rugsėjo 
8-ąją ir tęsis iki rugsėjo 15 d., - va
dinamąją oktavą. Kiekvieną dieną 
meldžiamasi tam tikra intencija. 
Pvz., pirmąją dieną buvo meldžia
masi už policijos ir teisėtvarkos dar
buotojus, kurių gausus - vadovau
jančių bei eilinių - būrys dalyvavo 
pagrindinėse šv. Mišiose aikštėje 
priešais baziliką. Buvo meldžiamasi 
už jaunimą, politikus ir t.t., o pag
rindinė šių metų atlaidų maldų in
tencija - už Lietuvos šeimas. 

Pradedant atlaidus Eucharistijos 
liturgija Švč. M. Marijos Apsireiški
mo koplyčioje bei iškilminga Švč. 
Sakramento procesija į baziliką Kau
no arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
kalbėjo: „Šių metų Šilinių atlaidai -
neeiliniai. Prieš 220 metų stebuklin
gasis Šiluvos paveikslas apvainikuo
tas aukso karūnomis. Ta proga vysk. 
Steponas Giedraitis rašė: „Sveikin
kite Mariją, kuri tiek daug jums yra 
padariusi". Taip pat prieš 220 metų 
konsekruota ir dabartinė baroko 
stiliaus bažnyčia, kuriai vėliau (1974 
m.) suteiktas bazilikos titulas. O 
prieš 15 m. popiežius Jonas Paulius II 
lankėsi Šiluvoje ir bučiavo akmenį, 
kurį, kaip tikima, lietė apsireiškusios 
Marijos kojos. Nuo šių atlaidų 
pradėsime intensyviai ruoštis Marijos 

v 

apsireiškimo Šiluvoje 400 metų ju
biliejui" - paskelbė ganytojas. 

Šia proga Kauno arkivyskupija 
išleido spalvotą, beveik šimto pus
lapių apimties „Šiluvos piligrimo 
vadovą", kuris padės piligrimams ne 
tik susipažinti su įspūdinga šios 
šventovės istorija, bet palydės juos 
maldoje susitikti su gyvuoju Dievu, 
vis prisimenant prieš keturis šimt
mečius apsireiškusios Dievo Motinos 
žodžius: „Cia per amžius garbinamas 
Dievo Sūnus". 

Tėvvnes sąjungos frakcijos nariai Šiluvoje po susitikimo su ark i 
vyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Iš kaires: arkivysk. S. Tamkevičius ir 
seimo nariai V. Jankauskas ir I. Degutiene, 

Rugsėjo i i d Šiluvoje buvo me^žiamasi už ligoni'js. 

Šiliniu Mišiose už ligonius ir juos gvdančius medikus dalyvavo polit ikai: 
(priekyje iš kaires): Seimo nariai V. Jankauskas. Andrius Kubilius su 
žmona Rasa. I. Degutiene. J. Dautartas. Prie Šiluvos bažnyčios Šilinių dienomis visada vyksta judėjimas. 
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Atsisakantys pusryčių rizikuoja nutukti 
Sveiki ir sotūs pusryčiai teikia ne 

tik energijos, bet ir sveikatos. 
Valgyti bet kada ir bet kiek -

mūsų laikų „tradicija". 
Lietuviams nuo seno valgis buvęs 

šventas dalykas, todėl ir pusryčiai 
buvo laiminami. 

Valgyti lietuviškų kruopų košę ir 
dabar rekomenduoja mitybos specia
listai, nes tai maistingas ir energijos 
teikiantis valgis. Tačiau klaipėdiečiai 
rytais kavinėse dažniausiai renkasi 
kiaušinienę, užgerdami ją kava. 

Padeda nepersivalgyti 
Pusryčiai lemia, ar likusią dienos 

dalį žmogus bus darbingas ir jausis 
gerai, nes ryto valgis - svarbiausias. 

Dažnai pusryčių nevalgoma ma
nant, kad taip pavyks nepriaugti svo
rio. Tačiau taip pasiekiamas priešin
gas efektas. Nepavalgius rytą, vakare 
atsigriebiama dvigubai. Vengiantys 
pusryčių dažnai daugiau valgo dieną. 

Nustatyta, kad vaikai, kurie ne
valgo pusryčių, sunkiau mokosi, gau
na mažiau geležies ir yra linkę turėti 
antsvorį. 

Sveikiausi - lietuviški 
„Pusryčiauti būtina", — teigia 

Jūrininkų ligoninės reabilitacijos 
centro dietistė Jovita Myzakienė. 

Mitybos specialistė rekomenduo
ja valgyti termiškai apdorotą maistą, 
geriausia - virtą. „Patarčiau valgyti 
lietuviškų kruopų košes (avižinių 
dribsnių, kelių rūšių grūdų), kurios 
teikia energijos ir turi daug naudingų 
medžiagų. Reikėtų vengti pusgami
nių, kuriuos ruošiant pakanka užpilti 
verdančiu vandeniu. Lietuviams svei
kiausi - mūsų krašte užauginti ir 
pagaminti produktai, todėl egzo
tiškas gėrybes geriau palikti retes-

niam pasimėgavimui", — patarė J. 
Myzakienė. 

Ypač nesveika, anot dietistės, ry
tą nieko nevalgius gerti stiprią kavą. 
Organizmas tam dar nėra pasiruošęs, 
todėl dažnai susilaukiama nemalonių 
pojūčių dėl padidėjusio skrandžio 
rūgštingumo. Kava patartina mėgau
tis tiktai po pusryčių. 

Rizikuojama nutukt i 
Nepavalgius pusryčių, rizikuoja

ma vakare prisikimšti už visą dieną. 
Po gausios ir vėlyvos vakarienės 

rytą nubundama apsunkusiu skran
džiu, padidėjusiu kraujospūdžiu. Taip 
susidaro didelė tikimybė nutukti. 
„Vakare sočiai prisivalgius, rytą jau 
valgyti nebesinori. Taip vėl žmogus 
lieka be pusryčių, o vakare gresia per
sivalgymas. Taip Įsisukama j užburtą 
ratą", — sakė J. Myzakienė. 

Lengvai užkąsti naktį nėra baisi 
nuodėmė. Daug sportuojančius, akty
vius, dinamiškus žmones naktį kar
tais pabudina „rėkiantis" skrandis. 

Bulvių kepti vidury nakties nepa
tartina, bet sausainis ar varškės sū
relis sveikatai nepakenks. Tai geriau 
nei kankintis lovoje mirštant iš bado. 

Ilgiau nepavalgius mažėja cuk
raus kiekis kraujyje - todėl juntamas 
alkis. Taigi valgant retai ir gausiai, 
cukraus kiekis smarkiai padidėja, 
sutrinka kasos, kuri išskiria insuliną, 
veikla. Taip rizikuojama susirgti dia
betu. 

Pusryčiai - po darbų 
Atsigręžus į tautos istoriją, da

rosi aišku, kad lietuviams valgis nuo 
seno reiškė daugiau nei malonumą. 
Jis buvo gerbiamas, o valgymo laikas 
priklausė nuo darbų. 

Lietuviai pusryčius tradiciškai 

valgydavo apėję namų ūkį, pašėrę gy
vulius. Pulti prie stalo iššokus iš lo
vos nebuvo įprasta. 

Etnologe Gražina Kadžytė pa
sakojo, kad mūsų protėviams valgis 
buvo šventas. „Šeimose, kur katali
kiškasis pradas buvo stipriau išreikš
tas, prieš pusryčius būdavo meldžia
masi, prašant Dievo palaiminti valgį. 
Kitur prieš valgant šeima nors per
sižegnodavo. Išlikęs pasakojimas, 
kaip katinas pagavo žvirblį, o šis jam 
prieš suėdant liepęs persižegnoti. 
Taip žvirblis išvengė mirties ir pabė
go nuo katino. Žmogus juk ne kati
nas, valgis nuo jo nepabėgs", —pasa
kodama šypsojosi etnologe. 

Pr ie stalo - drauge 

Kita svarbi lietuvių tradicija -
prie stalo sėsti visiems vienu metu. Ir 
šiomis dienomis, anot G. Kadžytės, 
stengiamasi nors kartą per dieną 
susėsti kartu su šeima prie stalo. 

„Kimšti bet kada ir kas papuola 
nėra gerai. Tai neduos nei naudos, 
nei sveikatos. O lietuviams buvo 
svarbu, kad valgis būtų naudingas, 
kad pavalgius liktų gera savijauta. 
Prie stalo šeima rinkdavosi pakilios 
nuotaikos, linkėdavo vienas kitam 
soties, sveikatos, gero apetito", — 
vardijo etnologe. 

Priklausė nuo darbų 
Maisto pasirinkimą pusryčiams 

skirtinguose Lietuvos regionuose 
nulėmė skonis ir įpročiai. 

Aukštaičiuose populiariausios 
buvo košės, šutintos pečiuj arba išvir
tos priepečy. 

Žemaičiai labiau mėgo blynus su 
įvairiais dažiniais - spirgučiais, 
uogiene, grietine. „Vaikai, būdavo, 

lyg žvirbliai sutupia aplink stalą ir 
kiekvienas į savo lėkštę gaudavo 
karštų blynų. Per didįjį darbymetį 
šeimininkės prikepdavo kalną blynų. 
Šeimyna susėsdavo aplink stalą, su
sukdavo blynus, mirkydavo į dažinį 
ir valgydavo", — aiškino pašnekovė. 

Kiek kartų per dieną žmogus val
gys, priklausė nuo darbų intensyvu
mo ir dienos ilgumo. Su saule atsi
kėlusiems šienautojams buvo ruošia
mi ankstyvieji pusrytėliai, vėliau 
valgį jiems nešdavo į laukus. 

Gali ir nepusryčiauti 
Pati etnologe Gražina Kadžytė 

prisipažino esanti pelėda ir galinti 
apsieiti be pusryčių. „Kai dar lankiau 
mokyklą, be pusryčių neišleisdavo iš 
namų. Tradiciškai valgydavome bly
nus, kiaušinienę su spirgučiais. Ją ir 
dabar labai mėgstu", — sakė pašne
kovė. 

Etnologe teigė vis dar turinti 
kaimiškų įpročių. Atsikėlus rytą pir
miausia ką nors nuveikia, o pusryčių 
sėda valgyti, kai pajunta alkį. Nes 
pusryčius, ji šventai įsitikinusi, būti
na užsidirbti. 

Valgo sočiai 
Klaipėdiečiai labiau linkę pus

ryčiauti prieš pradėdami darbus. 
Vis dažniau žmonės renkasi pus

ryčius kavinėje. 
Kavinių lankytojai dažniausiai 

pusryčiams užsisako kiaušinienę, 
lietinius su varške ir vaisiais, vaisius 
su jogurtu, populiarūs ir sotūs angliš
ki pusryčiai. 

Uostamiesčio viešbučiuose rytais 
noriai geriamos natūralios morkų, 
apelsinų sultys. 

„Klaipėda" 

Trinity Heights 

Trumpai užkandę, ieškojome kelio j Trinity 
Heights. Apie šią vietą sužinojome turistų infor
macijos centre. Čia ties įvažiavimu yra šv. Mykolo 
statula. Toliau matyti trisdešimt pėdų aukščio Ma
rijos statula ir trisdešimt trijų pėdų Jėzaus statula. 
Statulos pagamintos iš plieno ir kiekviena sveria 
apie penkias tonas. Marijos, Taikos Karalienės, 
statula pastatyta 1992 metais. Pagrindiniame pas
tate yra pagal da Vinci „Paskutinę vakarienę" žmo
gaus dydžio iš medžio išskaptuotos statulos. Jerry 
Traufler net septynerius metus skaptavo šią sta
tulą. Įspūdinga, tačiau fotografui nedėkinga. Tam
saus medžio skulptūros apytamsiame kambaryje. 
Už šių skulptūrų yra kambarys meditacijoms. 

Prie šio kambario yra informacijos stotis ir ki
tas kambarys, kuriame mačiau šv. Onos su 

mažyte Marija statulą. Įėjau ir žiūriu, prie kitos 
sienos lyg pažįstama statula. Romualdui sakau, 
matai, ten mūsų Kaziukas. Priėjus radau prie šios 
statulos užrašymą „St. Casimir". Pasirodo, tai gau
ta iš Šv. Kazimiero parapijos, kuriai ilgą laiką va
dovavo kun. S. Morkūnas. Atvykęs į Sioux City 
1949 m., atnaujino jau baigiančią išnykti Šv. Ka
zimiero parapiją ir jai vadovavo beveik keturiasde
šimt metų. Per tą laiką atnaujino bažnyčią ir para
pija tapo pavyzdine visoje vyskupijoje. Už nuopel
nus Morningside kolegija jam suteikė garbės dak
taro laipsnį. Ilgainiui parapijai užsidarius, buvo 
atvežta šv. Kazimiero statula. Apie parapiją ir kun. 
Morkūno atliktus milžiniškus darbus čia ant sienos 
yra įrėmuotas aprašymas. 

Šio pastato gale yra jauki koplyčia, kurioje iš
statytas Švč. Sakramentas. Tvyro labai griežta, 
pagarbi tyla. 

Visa ši vietove, apimanti 50 akrų, sukurta pri
artinti žmogų prie tikėjimo, prie Dievo per 
susikaupimą, meditaciją, maldą. Vaikščiojimo 
takeliai gražiai išdėstyti, su šventųjų statulomis. 
Pagrindinis takas — tai lauko katedra. Pakeliui 
krūmai, kuriuose, lyg nišose, įruošti Kryžiaus ke
liai — stacijos. Gale šio majestotiško tako jau minė-

SU PALAPINE LEWIS 
IR CLARK PĖDOMIS 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 
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ta didžiulė Kristaus Sopulingos Širdies statula ant 
altoriaus. Atokiau apie šį taką išdėstyta Svč. 
Marijos šventovės: Liurdas, Fatima, Guadalupe, 
Mount Carmel ir kelios kitos. Neseniai pradėti 
statyti „Vartai į šventųjų bendravimą". Čia šven
tųjų statulos sugrupuotos po dešimt. Statyba dar 
nebaigta. Toliau jautrus paminklas „specialiems" 
vaikams — gimusiems su negalia. Paminklą su
daro du klūpantys angelai, kurių tarpe yra varpas. 
Priekyje varpo plakėte su legenda, kad Danguje su
sirinkę angelai ieškojo specialių tėvų specialiam 
kūdikiui, kurie pajėgtų jį globoti ir auginti. Taigi 
tėvai, gavę tokį vaiką iš Dievo, turi suprasti, kad 
gavo specialų kūdikį ir Dievas juos specialiai išrin
ko, žinodamas, kad jiems pasiseks tą vaiką auginti. 

Kitas labai jautrus paminklas — prieš gimimą 
nužudytiems vaikams, pavadintas „Gyvybės ra
tas". Ties vartais lenta su eilėraščiu, kuris infor
muoja, kad mes visi prieiname savo gyvenime įvai
rius vartus, pro kai kuriuos įeiname, pro kitus — 
ne. Paskutiniai vartai — tai po mirties pas šv. 
Petrą, kur sužinome savo tolimesnę paskirti. Tuo 
tarpu abortu nužudytiems vaikams jokių vartų 
nėra — po mirties jie kyla i Dangų tiesiai į Dievo 
rankas. Lankytojai raginami čia pabūti ir rožančių 
sukalbėti, kad šis baisus JAV Aukščiausio teismo 
nutarimas būtų atšauktas. 

Gaila, nebuvo laiko pažiūrėti filmo apie šios 
vietos Įkūrimą. Atrodo, lyg gaila, kad tai tik turis
tams užsukti ir pasimelsti skirta vieta. Pasigedo
me rekolekcijoms ar suvažiavimams skirtu pas
tatų. Tačiau čia planuojama jau artimu laiku 

pradėti statyti senelių prieglaudą. 
Patikrinę laikrodžius, išskubėjome ieškoti 

nakvynės. Romualdo numatyta vietovė šiam va
karui stovyklaviečių neturėjo. Reikėjo greitosiomis 
pakeisti planus ir ieškoti nakvynės kitur. Pasisekė. 
Prie Le-wis ir Clark ežero, kuris yra į pietus nuo 
Yankton miesto, jau South Dakota valstijoje, yra 
didžiulis kurortas ir stovyklavietė, turinti net 374 
vietas. Tai, dar pusantros valandos pavažiavę, 
suradome šį kurortą, daug vietos, erdvūs sklypai. 
Smagu. Po vakarienės Romualdas nuėjo pasi
vaikščioti prie ežero, paskui pas kaimynus, o aš 
nutariau, kad laikas pradėti aprašyti kelionę. Tam 
su savim turėjau, anot Romualdo, sterblinuka 
Clap-top' kompiuterį.) Tai taip laikas ir praėjo. 

Bus daugiau. 

Trinity Heights — trisdešimt pėdų aukščio Švč. M. 
Marijos statula. 
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Krepšininkės nepasipriešino brazilėms Leidėjas savo garbę gins t e i s m e 

S. Valužytė veržiasi pro brazile E. K. Santos Luz. EPA/ELTA nuotr. 

Sao Paulo, rugsėjo 16 d. (ELTA) 
— Brazilijoje vykstančio 15-ojo pa
saulio moterų krepšinio čempionato 
aštuntfinalio etapo pirmosiose rung
tynėse E grupėje šeštadieni Lietuvos 
rinktinė 67:84 pralaimėjo Brazilijos 
komandai. 

Pirmojoje susitikimo pusėje vyko 
atkakli kova ir prieš ilgąją pertrauką 
mūsiškės atsiliko tik 27:33, tačiau 

trečiajame kėlinyje brazilės ėmė 
veržtis į priek| ir nutolo. Ketvirčio 
pabaigoje varžovės |gijo 20 taškų pra
našumą 55:35 ir išsaugojo j | beveik 
nepakitusi iki rungtynių pabaigos. 
Lietuvės beviltiškai pralaimėjo kovą 
dėl atšokusių kamuolių 16-34. 

Rezultatyviausiai žaidė Eglė 
Šulčiūtė — 18 taškų. Jurgita Štrei
mikytė-Virbickienė surinko 17 taškų. 

Prezidentas t ik isi , kad valstybės 
reikalai bus sprendžiami atsakingai 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 
Prieš išvykdamas į dešimties dienų 
kelionę j New York ir Kiniją, prezi
dentas Valdas Adamkus pirmadieni 
telefonu kalbėjosi su Seimo pirmi
ninku Viktoru Muntianu, premjeru 
Gediminu Kirkilu ir opozicijos va
dovu Andriumi Kubiliumi, su kuriais 
aptarė vidaus politikos aktualijas. 

V Adamkus pabrėžė atsakomybę, 
kuri tenka Seimo nariams, atliekan
tiems Valstybės saugumo departa
mento veiklos tyrimą. Šalies vadovas 
tikisi, kad bus laikomasi konfidencia
lumo, kuris garantuotų su valstybės 
paslaptimi susijusios informacijos iš
saugojimą, nepakenktų šios instituci
jos imunitetui. 

„Seimo nariams yra patikėta di
džiulės atsakomybės užduotis — 
įvertinti padėt| Valstybės saugumo 
departamente. Tikiuosi, kad bus iš
laikytas deramas atidumas šios tar
nybos specifikai. Neatsakingi veiks
mai ar žodžiai viešojoje erdvėje gali 
padaryti žalos nacionalinio saugumo 
interesus ginančiai tarnybai", — sa
kė V Adamkus. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas yra pradėjęs ty
rimą dėl VSD veiklos ir aplinkybių, 
susijusių su departamento pareigūno 
Vytauto Pociūno žūtimi. Šią savaitę 
parlamentarai spręs, ar tyrimą palik
ti atlikti komitetui, ar sudaryti laiki
nąją tyrimo komisiją. 

Lietuva nutraukė skolinimąsi iš Pasaulio banko 
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 

Lietuva nutraukė skolinimąsi iš Pa
saulio banko — tolesnis bendradar
biavimas su banku tęsis dalijantis su
kaupta patirtimi ir bus grindžiamas 
partnerystės pagrindais. 

Tai pažyminčiais raštais sekma
dieni Singapūre pasikeitė Lietuvos fi
nansų ministras Zigmantas Balčytis 
ir Pasaulio banko viceprezidentas 
Europos ir Vidurio Azijos regiono ša
lims Shigeo Katsu. 

,,Esame įsitikinę, kad skolinimo
si iš Pasaulio banko nutraukimas bus 
aiškus ženklas tarptautinei bendrijai, 

kad skatindami vystymąsi siekiame 
tapti aktyvia šalimi donore", — sakė 
Z. Balčytis. 

Anot jo, Lietuva, kaip nauja Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybė narė, 
yra pasirengusi padidinti paramą 
vystomajam bendradarbiavimui ir 
aktyviai bendradarbiauti, siekiant 
įgyvendinti Jungtinių Tautų Tūks
tantmečio plėtros tikslus. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomy
bę ir nuo 1992 m. tapus Pasaulio ban
ko nare, bankas rėmė efektyvias re
formas, institucijų stiprinimą bei vie
šojo sektoriaus investicijų skatinimą. 

* Dar vieną sezoną ant at
sarginių suolelio gali praleisti 
vienas brangiausių Europoje 
rungtyniaujančių krepšininkų 
Pirėjo „Olympiacos" komandos ata
kuojantis gynėjas Arvydas Maci
jauskas. Šeštadieni draugiškose 
rungtynėse, kuriose Grakijos vice
čempionai „Olympiacos" krepšinin
kai 98^83 nugalėjo „Lega" (Italija) 
komandą, Arvydas Macijauskas pa
žeidė achilo sausgyslę. Vos penkias 
minutes aikštelėje praleidęs lietuvis 
spėjo pelnyti 5 taškus (vienas tritaš
kis ir vienas dvitaškis metimai) bei 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) — 
Vilniaus miesto antrajam apylinkės 
teismui pirmadieni perduotas „Lais
vojo laikraščio" leidėjo Aurimo Dri-
žiaus skundas dėl Valstybės saugumo 
departamento (VSD) šefo pareiški
mų, kurie esą pažeidė jo dalykinę re
putaciją. 

Kaip sakė laikraščio leidėją gi
nančios advokatų kontoros „NOR-
DIA Baublys & Partners" vadovau
jantis partneris Gediminas Baublys, 
A. Drižius su VSD ketina bylinėtis ci
viline tvarka ir taip apginti savo gar
bę bei orumą. 

Ieškinyje reikalaujama įpareigoti 
VSD ir jo vadovą Arvydą Pocių per 14 
dienų paneigti esą tikrovės neatitin
kančią informaciją, jog A. Drižiaus 
vadovaujama bendrovė „Šilo bitė" 
turėjo ryšių su buvusių KGB darbuo
tojų valdomomis bendrovėmis „Vers
lo prognozė", „Status" bei neskleisti 
šios informacijos tol, kol teismas 
baigs nagrinėti bylą. 

atliko du rezultatyvius perdavimus. 
Kiek sudėtingą traumą patyrė A. Ma
cijauskas paaiškės atlikus medici
ninius tyrimus. Jei pasitvirtins blo
giausios prognozės lietuvis negalės 
žaisti nuo 6 iki 12 mėnesių. 

* Šeštą pergalę Europos vai
kų ir jaunimo šachmatų pirme
nybių aštuoniolikmečių merginų 
varžybose iškovojo ir | antrą vietą 
pakilo Deimantė Daulytė, sekmadie
nį nugalėjusi prancūzę Pauline Gui-
chard. Šešiolikmečių vaikinu turnyre 
žaidžiar.ti* Err.ili;-- Pileckis su tarp 82 
dalyvių užima šeštą viela. 

„Mes manome, kad tokio lygio 
valstybės pareigūnas neturi teisės be 
jokios atsakomybės viešai švaistytis 
rimtais kaltinimais, kurie visiškai ne
atitinka tikrovės. Todėl mūsų pagrin
dinis tikslas yra atkreipti visuomenės 
dėmesj | tok| valstybės pareigūno 
piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 
ir pasiekti, kad ateityje panašūs atve
jai nepasikartotų", — sakė G. Baub
lys. 

Ieškovai kol kas nereikalauja iš 
VSD ir A. Pociaus atlyginti turtinę ir 
neturtinę žalą, tačiau neatsisako tei
sės to reikalauti ateityje. G. Baublys 
neatmetė, kad teismo procesas atei
tyje gali pasiekti Aukščiausiąjį bei 
Konstitucini teismus. 

„Laisvojo laikraščio" redaktorius 
ir leidėjas A. Drižius rugsėjo 7 dieną 
buvo sulaikytas per specialią VSD 
agentų operaciją. Leidėjas sulaikytas 
dėl |tarimų neteisėtu disponavimu 
informacija, kuri yra valstybės pas
laptis. 

V. Uspaskichas pasiprašė politinio prieglobsčio 
Atkelta iš 1 psl. 

Negavusi ofiacialaus pranešimo 
apie įtariamojo sulaikymą, Lietuvos 
generalinė prokuratūra negali siųsti 
Rusijai teisinės pagalbos prašymo dėl 
jo ekstradicijos. Tok| prašymą proku
rorai jau yra parengę ir išvertę | rusų 
kalbą. 

Anot prokurorų, Rusija Lietuvos 
prašymo dėl asmens ekstradicijos 
lauks 40 dienų, gavę š| prašymą, Ru-

] sijos generalinės prokuratūros dar-
į buotojai priims sprendimą dėl as-
i mens išdavimo arba neišdavimo. 

Tuomet asmuo š| sprendimą gali ap
skųsti teismui. Teismas skundą pri
valo išnagrinėti per pusantro mėne
sio, o vėliau asmuo, nesutikęs su šiuo 
sprendimu, kasacine tvarka gali 
kreiptis | Rusijos Aukščiausiąjį Teis
mą. Šiuo atveju pareiškimas gali būti 
nagrinėjamas apie pusę metų. 

Kėdainių verslininkas, 47 metų 
V Uspaskichas, anksčiau dėl skanda
lų netekęs ūkio ministro ir Seimo na
rio postų, Rusijoje slapstėsi nuo Lie
tuvos teisėsaugos, kuri j | |taria ne
skaidria partine buhalterija. Versli
ninkas žiniasklaidai teigė gyvenantis 

Maskvoje, nuosavame bute. 
Policijos departamentas V Us-

paskicho paiešką pradėjo rugsėjo 1 
dieną, gavęs Vilniaus miesto 2-ojo 
apylinkės teismo nutartj skirti su
ėmimą DP įkūrėjui bei Generalinės 
prokuratūros sprendimą skelbti jo 
tarptautinę paiešką. Dėl buvusio DP 
vadovo sulaikymo buvo išduotas ir 
Europos arešto orderis, tuo atveju, jei 
jis iš Rusijos bandytų išvykti į kurią 
nors Europos Sąjungos šalį. 

V Uspaskichas įtariamas patei
kęs Valstybinei mokesčių inspekcijai 
ir Vyriausiajai rinkimų komisijai ap
gaulingus duomenis apie jo vadovau
tos partijos pajamas ir jų naudojimą. 

Rusijos elgesys sprendžiant Lie
tuvos teisėsaugos ieškomo V Uspas-
kicho išdavimo klausimą atskleis 
tikruosius Darbo partijos (DP) įkū
rėjus, mano opozicinės Tėvynės są
jungos vadovas Andrius Kubilius. 

„Jei pasirodys, kad Kremliaus 
atstovai pareigūnai trukdo V Uspas-
kicho grįžimui į Lietuvą, bus patvir
tinta, kad Darbo partija — Kremliaus 
kūrinys", — pirmadienį spaudos kon
ferencijoje sakė A. Kubilius. 

D. Hastert remia Lietuvos pastangas 
Atkelta iš 1 psl. 
energetiniam sektoriui klausimai ste
bint, deja, kartais neigiamus proce
sus Europos Sąjungoje (ES), kada 
virš mūsų galvos bandoma tartis su 
Rytų valstybėmis dėl bendros strate
gijos". 

„JAV ryškiai pabrėžia, kad ener
getinis sektorius negali tapti politinio 
pavaldumo, šantažo sektoriumi", — 
teigė E. Zingeris, pridurdamas, jog 
šiuo atveju buvo aptartos ir nutruku
sio naftos tiekimo iš Rusijos į „Ma
žeikių naftą" problemos. 

Kaip pranešė Seimo spaudos tar
nyba, į Vilnių atvykęs iš Sankt Pe
terburge vykusio G8 valstybių parla
mentų pirmininkų susitikimo D. 
Hastert pabrėžė, kad kalbėdamas 
apie energetikos etiką Rusijos Dūmos 
pirmininkui sakė, jog energetikos ne
galima naudoti kaip politikos įrankio, 
ir šiame kontekste pateikė Baltijos 
šalių ir Rusijos santykių pavyzdį. 

Pasak E. Zingerio, su JAV Kong
reso atstovais aptariant galimybes 
panaikinti vizas vykstantiems iš Lie
tuvos į JAV per didelis nelegaliai 
Amerikoje pasiliekančių Lietuvos pi

liečių skaičius šį kartą minėtas nebu
vo. 

Po susitikimo su Seimo pirminin
ku D. Hastert susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi, su kuriuo aptarė 
demokratijos įtvirtinimo iššūkius 
Europos Rytuose, pasidalino min
timis apie naujausias energetinių iš
teklių išgavimo bei tiekimo tendenci
jas regione ir pasaulyje. 

„Su kaimyne Lenkija mes inten
syviai dirbame norėdami realizuoti 
seniai numatytą energetinės infra
struktūros projektą — elektros tiltą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai būtinas 
žingsnis, užtikrinant šalies energeti
nę nepriklausomybę, integruojant 
Lietuvą į europinius elektros tink
lus", — susitikime pažymėjo V 
Adamkus. 

Atstovų rūmų pirmininkas pa
dėkojo Lietuvai ir asmeniškai V 
Adamkui už vadovo vaidmenį re
miant demokratinius ir pilietinės vi
suomenės formavimo procesus. 

„Mums ypač svarbus jūsų valsty
bės vaidmuo Afganistane ir Irake, 
kur Lietuva atlieka labai svarbų dar
bą", — pabrėžė D. Hastert. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

A Merkei partijai suduotas skaudus smūgis 

Vokietijos kanclerė, konservatorių vadovė 
Berlynas, rugsėjo 18 d. (AFP-

BNS) — Vokietijos rinkėjai sekmadie
nį kanclerės Angelą Merkei konser
vatoriams per regioninius rinkimus 
Berlyne sudavė skaudų smūgį, o neo-
nacių partija jos žemėje pasiekė pri
bloškiamą laimėjimą. 

A. Merkei krikščionių demokratų 
(KDP) rezultatas sostinėje yra blo
giausias nuo Antrojo pasaulinio karo; 
nuo socialdemokratų (SDP) jie atsi
lieka devyniais procentais. 

KDP socialdemokratams pralai
mėjo ir ekonominio sąstingio apimto
je rytinėje Macklenburg-Pomerania 
žemėje. 

Neonacių Nacionalinė demokra
tinė partija (NDP) šioje žemėje, kur 
nedarbas yra didžiausias visoje šaly
je, gavo maždaug 7 proc. balsų. Tai 
reiškia, kad ši ksenofobiška partija 
užsitikrino vietų jau antrame regio
niniame parlamente Vokietijos rytuo
se. Prieš dvejus metus tai jai pavyko 

Angelą Merkei. AP nuotr. 
Saxonia žemėje. 

Kita kraštutinė dešinioji partija 
— Vokietijos liaudies sąjunga — nuo 
1999 metų dalyvauja sostinę Berlyną 
supančio Brandenburg parlamento 
darbe. 

Macklenburg-Pomerania žemėje 
SDP gavo maždaug 30 proc. balsų, o 
KDP, likusi antroje vietoje, — 28.7 
proc. balsų. 

Nė viena iš šių pagrindinių parti
jų, kurios pagal neįprastą susitarimą 
dėl valdžios pasidalijimo suformavo 
nacionalinę „didžiosios koalicijos" 
vyriausybę, negalės be partnerių val
dyti nei Berlyne, nei Macklemburg-
Pomerania žemėje. 

Pastarąją gali toliau valdyti vadi
namoji „raudonųjų koalicija", kurią 
sudaro SDP ir Kairiųjų partija — bu
vę komunistai ir „dezertyrai" iš SDR 
Tačiau galima ir vadinamoji „didžioji 
koalicija", kaip ir nacionalinėje vy
riausybėje. 

Išskrido pirmoji kosmoso turistė 
Baikonūras, rugsėjo 18 d. 

(AFP/BNS) — Iš Baikonūro kosmod
romo Kazachstane į Tarptautinę kos
moso stotį (TKS) rusų raketa „Sojuz" 
pirmadienį išskrido pirmoji kosmoso 
turistė ir du profesionalūs astronau
tai. 

Raketa iš šio rusų kosmodromo 
pakilo 4 vai. 08 min. ryto. Jos kapsu
lėje „Sojuz TMA-9" yra trys keleiviai: 
JAV pilietė, milijonierė Anousheh As-
nari, kuri yra gimusi Irane, NASA as
tronautas Michael Lopez-Alegria ir 
rusų kosmonautas Michail Tiurin. 

Per tiesioginę starto transliaciją 
skrydžių kontrolės centre netoli 
Maskvos matėsi, kaip raketa pakyla į 
giedrą ryto dangų. 

Netrukus kapsulė sėkmingai at
siskyrė ir pradėjo skrieti orbita, o 
anksti trečiadienį turi prisijungti prie 
TKS. 

„Skrydis normalus, įgula jaučiasi 
gerai", — sakė vienas skrydžių kon
trolės centro kontrolierius. 

„Koks džiaugsmas! Aš taip džiau
giuosi dėl jos", — sakė A. Ansari se
suo Atousa Raissyan. 

A. Ansari motina Fakhri Shahidi 
(Fachri Šahidi) raketos pakilimą į 
dangų stebėjo apstulbusi. „Sunku pa
tikėti, kad mano duktė skrenda į kos
mosą, — sakė ji. — Iš visos širdies 
meldžiuosi, kad ji netrukus sugrįž-
tų". 

. Amerikietis M. Lopez-Alegria ir 

rusas M. Tiurin pradeda pusę metų 
truksiančią misiją kosmose, o A. An
sari, kuri yra pirmoji moteris kosmo
so turistė, pirmoji musulmonė ir pir
moji iranietė, nuskridusi į kosmosą, 

v * 

grįš į Žemę po 10 dienų, kartu su dar
bą baigiančia amerikiečiu ir rusų įgu
la. 

40 metų A. Ansari, kuri iš Irano 
kartu su tėvais į Ameriką išvyko 
1984-aisiais ir kuri savo milijonus už
dirbo JAV telekomunikacijų verslo 
rinkoje, turi JAV pilietybę ir gyvena 
Dalias mieste, Texas. Ji seniai svajojo 
nuskristi į kosmosą ir sakė norinti 
būti pavyzdys savo tėvynainiams. 

„Manau, kad mano skrydis tapo 
tam tikru vilties spinduliu Irane gy
venantiems jauniems iraniečiams, 
padedančiu jiems tikėtis kažko, kas 
pozityvu, nes visa, ką jie girdi, taip 
slegia, o dar kalbos apie karą, kalbos 
apie kraujo liejimą", — praėjusią sa
vaitę sakė A. Ansari. 

Tačiau jai buvo liepta nuimti nuo 
savo skafandro Irano vėliavą, be to, 
Rusijos ir JAV vyriausybės reikalavi
mu ji turėjo pažadėti, kad kelionės 
metu nebus jokių politinių pareiški
mų. Per spaudos konferenciją, kuri 
įvyko sekmadienį, A. Ansari šypsojosi 
ir atrodė atsipalaidavusi. Ji sakė, kad 
vis tiek pasiims į kelionę kitą Irano 
vėliavą. Jungtinės Valstijos ir Iranas 
oficialių diplomatinių santykių nepa
laiko nuo 1979 metų. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI sek

madienį sakė „nuoširdžiai apgailes
taujantis", kad jo pastabos apie isla
mą sukėlė pyktį ir teigė, jog panaudo
toji citata iš viduramžių teksto neat
spindi jo asmeninių minčių, tačiau 
savo žodžių neatsiėmė. „Nuoširdžiai 

; apgailestauju dėl kai kuriose šalyse 
; kilusios reakcijos į tas kelias mano 

kreipimosi vietas, kurios palaikytos 
i musulmonų religinių jausmų įžeidi-
; mu, — sakė popiežius. — Iš tikrųjų 
į tos citatos buvo iš viduramžių teksto, 
i kuris jokiu būdu neišreiškia mano 
j asmeninių minčių.,Tikroji mano 
! kreipimosi reikšmė, buvo kvietimas 

nuoširdžiam ir atviram dialogui". 

STOKHOLMAS 
Naujuoju Švedijos premjeru turi 

tapti santūrus ir ramus 41 metų Fre-
drik Reinfeldt, kuris pakeitė savo 

i konservatyvią Nuosaikiųjų partiją ir 
: pasirodė kaip žmogus, tinkamas lai-
! mėti rinkimus. Kasdieniškai besiren

giančiam F. Reinfeldt, kuris puoselė
ja paprasto žmogaus ir gero šeimos 
vyro įvaizdį, pavyko atvesti centro 
dešiniųjų koaliciją — „Aljansą už 
Švediją" — į valdžią. Šaltakraujišku-

I mu garsėjantis F. Reinfeldt nukreipė 
i savo partiją nuo dešiniosios pakrai-
I pos aukštuomenės arčiau politinio 
\ spektro centro esančių rinkėjų link, 
j įtikindamas juose, kad nori sutvar

kyti jų branginamą gerovės valstybę, 
kurią sukūrė socialdemokratai, o ne 
ją sunaikinti. 

VARŠUVA 
Pirmadienį Lenkijoje sulaikytas 

buvęs iždo ministras Emil Wasacz, 
įtariamas sukčiavimu 1999 metais 
privatizuojant draudimo grupę PZU. 
„Buvęs ministras buvo sulaikytas ir 
bus apklaustas Gdansko prokuratū
roje, kuri vadovauja tyrimui", — pa
reiškė prokuratūros atstovas spaudai 
Krzysztof Trynka. Prokuratūra tiria 
įtariamus pažeidimus parduodant 
dalį PZU Nyderlandų grupei „Eure-
ko". E. Wasacz iždo ministro parei
gas ėjo Jerzy Buzek vyriausybėje. 

BUDAPEŠTAS 
Vengrijos ministras pirmininkas 

sekmadienį pripažino, jog gegužės 
mėnesį per Socialistų partijos susi
rinkimą teigė, kad jo vyriausybė me
lavo, norėdama laimėti balandžio 
mėnesį įvykusius rinkimus. Tai 
paskatino protestus, reikalaujančius, 
kad jis atsistatydintų. F. Gyurcsany 
per partijos susirinkimą sakė, kad 
antrąją kadenciją dirbanti vyriausy
bė neturi kitos išeities kaip tik refor
muotis, nes, jo teigimu, pusantrų me
tų trunkantį jo darbą premjero poste 
ir ketverių metų Socialistų partijos 
valdymą nuo 2002-ųjų charakteriza
vo melagystės. 

RUSIJA 

MASKVA 
Didžiosios Britanijos verslo leidi

nys „Emerging Markets" geriausiu 
besivystančių Europos valstybių fi
nansų ministru pripažino Rusijos 
atstovą Aleksėj Kudrin. Geriausiu 
Azijos šalių finansų ministru pripa
žintas Indonezijos, Vidurio Rytų — 
Egipto, Afrikos — Kamerūno, Loty
nų Amerikos — Kolumbijos atstovas. 

AZIJA 

KANDAHARAS 
Pietų Afganistane pirmadienį 

vaikų, kuriems NATO kariai dalijo 
mokyklos reikmenis, minioje susis
progdino savižudis sprogdintojas. Per 
išpuolį buvo sužeisti 24 vaikai. Ke
turių sužeistųjų būklė yra kritiška. 
Pareigūnai pažymėjo, kad per. spro
gimą nukentėjo ir NATO taikdariai. 
NATO Tarptautinės pagalbos saugu
mui pajėgos patvirtino, kad pietinia
me Kandaharo mieste prie vieno 
patrulio sprogo bomba. ISAF nurodė, 
kad yra daug aukų. 

AFRIKA 

ABUJA 
Nigerijos centriniame regione 

sekmadienį sudužus oro pajėgų lėk
tuvui, žuvo 12 karininkų, tarp jų — 
10 generolų, pranešė prezidento 
atstovė Remi Oyo. Pirmadienio pa
reiškime katastrofos, per kurią pa
vyko išsigelbėti šešiems žmonėms, 
prižastys nenurodomos. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TeL 1 800-775-7363 
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NELAUKITE PIRMOSIOS ŠALNOS 
Dar vasara nepasibaigė — bent 

oficialiai, bet dienos jau gerokai su
trumpėjusios, naktys- šaltesnės, o 
šiemet — bent kai kuriose Amerikos 
valstijose — pakankamai lietaus. 
Sakoma, kad šiose valstijose pir
mųjų šalnų galime laukti maždaug 
apie spalio vidurį, bet yra buvę ir 
anksčiau, net rugsėjo antroje pusėje. 
Netikėta šalna gali padaryti daug 
žalos kambariniams augalams, va
sarojusiems lauke. Išmintingas dar
žininkas (gėlių augintojas) yra tas, 
kuris pasiruošia visokiems netikėtu
mams. O geriausias pasiruošimas 
pirmajai šalnai — iš anksto pasirū
pinti, jog kambariniai augalai, si
noptikams pranešus, kad naktį stai
giai kris temperatūra, būtų apsau
goti nuo šalnos. 

Tai nereiškia, kad jau dabar 
būtina visus sutempti į kambarius, 
bet t ik reikėtų atlikti kai kuriuos 
paruošiamuosius darbus. 

Ar augalai peraugo savo 
vazonus? 

Kai lauke sąlygos palankios — 
pakanka saulutės, drėgmės — kam
bariniai augalai gražiai atsigauna: 
sulapoja, išauga daug naujų atžalų 
ir atrodo taip, kaip stovėdami kam
baryje niekuomet neatrodys. Prieš 
nešant atgal \ vidų, tokius augalus 
reikia apgenėti, kad įgautų gražes
nę, patrauklesnę formą ir kambaryje 
neužimtų tiek daug vietos. Beveik 
kiekvienam augalui „išeina į nau
dą", jeigu jis apkarpomas, patvarko
mas. Be to, būtina gerai apžiūrėti 
lapus (iš viršaus ir apačios), ar ant jų 
neįsitaisė kokių parazitų — baltas
parnių musyčių (white flies), amaro 
(aphids), skydamarių (scale). Lauke 
stovinčius augalus rečiau puola vo
ratinklinės erkutės (spider mites), 
nebent vasara labai karšta ir sausa, 
o augalų lapai niekuomet nedrėkina
mi, juos nuliejant vandens srove 
tiesiai iš laistymo žarnos. 

Reikia atsiminti, kad lauke iš
naikinti kenkėjus yra daug leng
viau, net jeigu augalą reikėtų nu
purkšti chemikalais. Bet, kaip jau 
daug kartų šiose skiltyse rašyta, ga
lima kenkėjus išnaikinti ir kitais 
būdais — vienas geriausių — stipri 
vandens srovė iš švirkšto, o, reikalui 
esant, apipurškimas vandeniu, į 

" kurį įpilta keli šaukštai paprasto 
indams plauti skysto muilo. 

Mažu kastuvėliu pakrapštykite 
žemę vazone: ar augalo šaknys su
augusios į neatskiriamą gniužulą iki 
pat vazono viršaus? Tuomet būtinąjį 
persodinti į šviežią žemę (tik ne
imkite žemės iš darželio lysvės, nes 
galite į vazoną pridėti įvairiausių 
kenkėjų kiaušinėlių ir piktžolių 
sėklų). 

Persodinant augalo šaknis būti
na gerai apžiūrėti, galbūt net kiek 
apkarpyti , jeigu per daug susi
raizgiusios, ir pirštais pakedenti, 
praskleisti. Lapuotus augalus po 
persodinimo reikia gerai palaistyti, 
kaktusams sulaikyti vandenį kelias 
dienas, kol prisitaikys prie naujų 
sąlygų. 

Jeigu vazonas stovi ant žemės, į 
jį per vasarą (pro skylutę apačioje) 
galėjo prilįsti nepageidaujamų „sve
čių", todėl reikia žemę pakapstyti ir 
pasižiūrėti, a r joje kas „nejuda 
Jeigu rasite kokių vabalų ar vikšrų 
(net sliekų), būt ina augalą iš vazono 
iškelti, žemę iškrėsti, vazoną gerai 
išplauti šilto vandens ir chloro (chlo
rine bleach) skiediniu — maždaug 
1/4 puod. į pusę galiono vandens. 
Taip pat pa tar t ina nuplauti vazono 
apačią ir šonus, nes kambaryje to 
nebus galima padaryti . 

Atsiminkite, kad augalas, va
sarą kerojęs lauke , nebus labai 
„patenkintas", kai grįš į tvankų, 
apytamsį ir sausą orą kambaryje. 
Tikėkitės, kad kai kurie lapai nubirs 
arba pagels (ypač kinrožių — „hibis-
cus"). Dėl to nereikėtų rūpintis — 
paliktas ramybėje (tik neperlais
tykite tuo pris i ta ikymo periodu), 
augalas n e t r u k u s a tkus , vieton 
nukritusių lapų atžels kiti. 

Iš anksto ir neskubant atlikus 
šiuos paruošiamuosius darbus, ne
reikės rūpintis, kad užklups šalna ir 
reikės į vidų tempti kambarinius 
augalus, jų nepatvarkius , vazonų 
nenuvalius, kenkėjais neatsikračius. 

Kai atrodo darželis? 

Turbūt daugelis gėlių mėgėjų 
rugsėjo viduryje pasižiūri į savo 
darželį ir atsidūsta: kai kurios gėlės 
peržydėjusios, ki tos išvirtusios į 
visas puses, nelabai patraukliai at
rodo. Ką daryti? Ar rauti laukan, ar 
gal kaip nors patvarkyti, kad dar
želis ir toliau džiugintų akis ir širdį? 

Kas dar žydi? 

Šiuo metu, be abejo, dar gražiai 
žydi žinijos, nors kai kurių lapai 
padengti ba l ta is pelėsių grybelio 
„milteliais". Jeigu pasisodinote ar 
pasisėjote gvazdikinių serenčių 
(angį. „marigolds", lot. tagetes), jie 
dabar puikiai atrodo — tiek žemieji, 
tiek aukštaūgiai. Šios gėlės žydės iki 
pat šalnų, o kar ta is joms nekenkia 
net nedidelė šalna. Tačiau būtina 
nuskabyti arba nukarpyti peržydė
jusius žiedus, ka'd dailiau atrodytų. 

Pagaliau pražydo vienamečiai 
ratiliai (daugelyje Lietuvos vietovių 
vadinami astrais), angį. „aster", lot. 
Callistephus. Tai nuostabi vasaros 
pabaigos gėlė — daugybė rūšių, dau
gybė spalvų, ilgai žydi, ilgai išsilaiko 
nuskinti vazoje. Yra ir daugiamečių 
astrų — mažesniais žiedais, beveik 
sumedėjusiomis šakelėmis. Jie žydi 
maždaug tuo pačiu metu, kaip 
chrizantemos. 

Be abejo, dar žydi gludai (angį. 
ir lot. Coreopsis), kosmėjos (angį. ir 
lot. Cosmos) ir kai kurios kitos gėlės. 
Tereikia j a s t ruput į aptvarkyti : 
nukirpti peržydėjusius žiedus ir sėk-
ladėžes, jeigu per daug išsiplėtusios, 
išsikerojusios, galbūt kai kur ias 
šakutes nupjauti ar nukirpti. Svar
bu, kad aplink žydinčius augalus 
neliktų piktžolių, žemė būtų švari. 

Žinoma, čia nepaminėjau įpras
tinių vasaros puošmenų, kurių gali

ma rasti kone kiekviename daržely
je , pvz., petunijų, sprigių (angį. 
„impatients") ir pan. Beje, šiuo metu 
pradeda žydėti paprastosios melsvės 
(hostas): iš gražių žalių lapų kups
telių išsiauginusios stiebelius, ap
kabinėtus nedideliais violetiniais 
varpeliukais (kitos melsvių rūšys jau 
peržydėjusios — jos paprastai žydi 
liepos gale-rugpjūčio pradžioje). 
Kadangi melsvės auginamos pavėsy
je, malonu matyti vėjo linguojamus 
jų „varpelius", suteikiančius pavė
singai darželio vietai truputį spal
vos. 

O jeigu darželio grožis j au ne-
išgelbstimas? Jeigu vasarinės gėlės 
nunykusios, tik vienas kitas sta
garas arba suvargęs žiedelis? 

Orai dar ilgai bus gražūs ir nusi
bos žiūrėti į tuščias lysves. Tuo atve
ju patariu griebtis „clarželinės kos
metikos operacijos" ir tas lysves 
pertvarkyti iš pagrindų. 

Visų pirma išraukite nunyku
sius vasarinius augalus, perkaskite 
žemę, išravėkite visas piktžolių 
liekanas (būtinai — iš šaknų). Tuo
met nuvykite į artimiausią augalų 
parduotuvę arba pas daržininką ir 
apžiūrėkite siūlomus rudeninius 
žydinčius augalus. 

Pirmiausia turbūt akis užklius 
už chrizantemų... Beje, vienintelė 
problema su chrizantemomis, kad 
jos, paliktos darželyje kitam metui, 
per vėlai pradeda žydėti ir žiedai 
nebūna tokie gražūs, kaip pirmais 
metais pasodintų. Taip pat netvar
komi krūmeliai per daug išauga į 
aukštį ir išsikeroja, užima daug 

vietos. Jeigu norime, kad chrizante
mos gražiai atrodytų, reikia nuo pat 
jų augimo pradžios kiekvienos ša
kutės viršūnėlę nugnybti (tai da
roma iki liepos vidurio), tuomet 
krūmelis sutankėja, atrodo patrauk
liau. Žinau, kad gaila, bet peržydėju
sias chrizantemas reikėtų išmesti, o 
kitą rudenį nusipirkti naujų, nebent 
turite daug vietos darželyje, kur jos 
galėtų augti per vasarą. 

Chrizantemos — ang. ir lot. 
Chrysanthemum, o prie šio žodžio 
paprastai pridedamas kitas — pa
aiškinantis specifinę rūšį. Šiuo metu 
jų gausybė — kur tik akį užmetame, 
ir palyginti nebrangios, tad galima 
nusipirkti ne vieną puodą ir už
pildyti tuščias lysves darželyje. Chri
zantemos žydės ne vien iki šalnų, bet 
tiesiog iki pirmųjų šalčių, joms 
tereikia vandens ir šiek t iek saulės 
šviesos. 

Kitas akį pagaunantis augalas 
yra jau minėtasis laukinis astras . Jų 
taip pat daugybė spalvų — yra 
žemaūgių ir aukštų, išsikerojusių. 
Astrai taip pat nebijo pirmųjų šalnų. 
Tačiau ver ta atsiminti , kad su 
astrais kartais yra kiek bėdos. Nors 
jie vadinami daugiamečiais (ir tokie 
yra), bet kitais metais krūmai per 
daug išsikeroja, išauga aukšt i ir 
nežydi taip, kaip iš daržininko par
vežtieji. Nebent darželyje tur i te 
daug vietos, kur jie vasarą galėtų 
sau žaliuoti, netrukdydami kitiems 
augalams (kaip ir rudeninės chri
zantemos), astrus reikėtų vadinti 
„vienamečiais" ir peržydėjusius iš
kasti. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95thSt, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

H E L P EVVANTED: 
Careg iver needed for disabled 
malė a t torney. Comple te care 
needed. Mušt drive & speak 

English. Medical experience a 
plūs. Muš t live in. 847-381-4753 

REIKALINGI MASAŽISTAI, 
MANIKIURISTAI OAK PARK, 
DOVVNERS CROVE CROŽIO 

SALONE 
Fax resume 

708-233-5944 

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400 

IŠNUOMOJA 

Prie 66 St. ir Kedzie A ve. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 
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„LAISVĖS UGNIS" PRAŠOSI 
ATIDŽIAU REMIAMA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Nepretenduodamas į išsamų 
Laisvės gynėjų sąskrydžio Ariogaloje 
aprašymą, norėčiau pasidalinti min
timis apie šio unikalaus renginio vie
tą mūsų valstybinių švenčių, atmin
tinų dienų ir kitų periodiškai pasi
kartojančių renginių sąraše. Sugrį-
žėliai iš Gulago, iš tremties vietų, 
buvusieji nepriklausomos Lietuvos 
dori ir ištikimi piliečiai, Laisvės kovo
tojai ar gynėjai gūdžios okupacijos 
metais neturėjo jokios galimybės 
viešai rinktis ir bendrauti. 

Okupacija nesunaikino laisvės 
siekinio 

Tiesą pasakius, uždari mažesnių 
grupių sambūriai vyko nuolatos. Tais 
sambūriais ypač domėjosi KGB. 
Komandinei ekonomikai beviltiškai 
pralaimint vieną po kitos pozicijas 
varžybose su laisvojo pasaulio rinkos 
ekonomika, Sovietijos prezidentas 
Gorbačiovas paskelbė „perestrojkos" 
pradžią. Tuometinis Cėka (SSKP 
Centro Komiteto) naiviai tikėjosi, 
kad persitvarkymo eiga bus, kaip 
įprasta, smulkmeniškai kontroliuo
jama ir valdoma iš centro. Rusijoje 
kitokio valdymo beveik ir nebūta. 
Buvo tikėtasi, kad pusę amžiaus 
trukusi užgrobtų valstybių okupacija 
galutinai nuslopino ir išplovė te
nykščių gyventojų tautinę savimonę, 
todėl tautinis atgimimas jau nebeį
manomas. Be to, daug vilčių buvo de
dama j okupuotose žemėse jau išug
dytą kolaborantų—mankurtų sluok
snį. Bet Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti 
-ištrūkęs iš butelio džinas ėmė 
siausti. Sąjūdis buvo gaivalinga tau
tos valios raiška, kuris aukšta cu
namio banga nušlavė nekenčiamą 
okupacinį režimą. 

Pirmasis Laisvės gynėjų 
sąskrydis 

Išgyvenusi genocidą ir patyrusi 
neįsivaizduojamai brutalų smurtą 
tautos dalis jautė gyvą poreikį telktis 
ir aktyviai dalyvauti atsikuriančios 
Valstybės gyvenime. Ariogaloje vaiz
dingame Dubysos slėnyje dar oku
pacijos metais aštuntame dešimtme
tyje vykdavo vyrų chorų sąskrydžiai. 
Atkūrus nepriklausomybę pirmasis 
Laisvės gynėjų, buvusių politinių 
kalinių, tremtinių sąskrydis įvyko 
1992 metais. 

„Subangavo, susiūbavo Ariogalos 
miestelis. Rugpjūčio 8 d. čia susirinko 
buvę Sibiro, Uralo, Vorkutos ir kitų 

tremties vietų politiniai kaliniai, 
tremtiniai, laisvės kovotojai. Rinkosi 
jie prie bažnyčios, registravosi, šne
kučiavosi, ieškojo vieni kitų. O susi
tikę glebėsčiavosi, sveikinosi su 
džiaugsmo ašaromis akyse. Kiti ir ne
atpažino vieni kitų - tiek laiko prabė
go. Dvyliktą vai. prasidėjo šv. Mišios 
už Lietuvą, už žuvusius brolius. Jas 
aukojo monsj. kun. A. Svarinskas ir 
vietos klebonas Kazlauskas. 

„Ariogala - Lietuvos centras, jos 
herbas - du sukryžiuoti kalavijai. Čia 
rinkdavosi Lietuvos kunigaikščiai 
telktis bendrai kovai su priešu. Todėl 
ir mes susirinkome Ariogaloje", — 
taip pradėjo pamokslą kun. Kaz
lauskas. (...) Stadione, pamiškės slė
nyje įvyko iškilmingas minėjimas. 
Renginiui vadovavo Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Raseinių skyriaus pirmininkas A. 
Vizbaras." („Tremtinys" Nr.16, 1992 
m. rugpjūtis). Si trumpa ištraukėlė 
nusako Ariogalos renginių tikslą ir 
turinį, kuris kiekvienais metais da
rėsi išradingesnis, įdomesnis, pat
rauklesnis ir tautinio — pilietinio ug
dymo prasme vis labiau brandesnis. 
Šiandien galima drąsiai teigti, kad 
Lietuvos gyvenimo įsivaizduoti be 
Ariogalos renginio paprasčiausiai jau 
nebeįmanoma. 

Ne tik veikla bendruomenėse ar 
visuomeninėse organizacijose, ben
dras darbas darniame kolektyve, ne 
tik laisvės kovos ar pilietinis pasi
priešinimas okupacijai, bet ir nuož
maus priešo priespauda, patirti var
gai bei pažeminimai suartina ir vie
nija to paties likimo žmones. Tokia 
buvo pradžia. Laisvoje šalyje gimę 
laisvi Lietuvos piliečiai, okupanto 
pasmerkti amžinam persekiojimui, 
sekimui, patyčioms ir paniekini
mams, pradėjo kasmet rinktis pir
mąjį rugpjūčio šeštadienį į Dubysos 
slėnį Ariogaloje. 

Devizas Įprasmina šventę 

Buvusieji renginių režisieriai 
Danutė ir Antanas Vizbarai, glau
džiai bendradarbiaudami su politinių 
kalinių, tremtinių, ginkluoto pasi
priešinimo dalyvių organizacijų va
dovais, savivaldos ir valstybės insti
tucijų pareigūnais, ruošdavo renginių 
programas akcentuodami tradicijos 
perimamumą, patriotizmo ugdymo ir 
pilietinės savivokos stiprinimo porei
kį. Renginio devizas „Laisvės ugnis -
ateities kartoms" atsirado 1998 m. 
sudarant VIII sąskrydžio programą. 
Man, tuo metu ėjusiam krašto apsau
gos viceministro pareigas, renginio 

Akių ligų specialistai Į Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIROES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AnherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GAILE 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. 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A 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 prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSKiS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.l l i ino ispain.com 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

.Laisvės ugnies" dalyviai žygiuoja Ariogaloje i slėni. Povilo Juodvalkio nuotr. 

programos pakeitimus ir minėtąjį 
šūkį teko svarstyti kartu su autoriais 
Danute ir Antanu Vizbarais. Išryš
kėjo poreikis perduoti jaunesnėms 
kartoms laisvės kovų dvasią, puoselė
jant genocido aukų atminimą, apie 
ką vaizdžiai ir prasmingai bylojo 
šventės devizas. Iki 2005 metų imti
nai šūkis „Laisvės ugnis ateities kar
toms" puošdavo šventes ir buvo pla
čiai vartojamas žiniasklaidoje. Si 
tradicija nutrūko šiais metais dėl kai 
kurių neišspręstų organizacinių bei 
kitų reikalų. Naujieji organizatoriai 
pasiūlė naują ambicingą devizą 
„Lietuva su mumis". Būta siūlymų 
renginį pervadinti kukliau skamban
čiu - „Mes su Lietuva", bet galiausiai 
apsispręsta palikti tokią redakciją — 
„Su Lietuva širdy." Kiekviena tradi
cija remiasi esminės svarbos pras
minių elementų pagarbiu pakarto
jimu. Tenka apgailestauti, kad suin
teresuotos pusės negebėjo išsaugoti 
nepralenkto reprezentacine prasme 
devizo „Laisvės ugnis ateities kar
toms." Norėtųsi tikėtis, kad arti
miausioje ateityje bus rastas kom
promisinis sprendimas. Istorinio pa
likimo ir pilietinės savivokos stipri
nimo reikaluose asmeninės ambicijos 
ar grupiniai interesai neturėtų imti 
viršų. 

Krikščionių moralė ir tautinė 
savimonė 

Renginį Įprasmina šv. Mišios, 
laikomos priklausomai nuo oro są
lygų Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčioje arba Dubysos slėnyje. Ir 
šiais metais, kaip ir ankstesniais, 
paliko stiprų neišdildomą įspūdi Kau
no arkivyskupo JE Sigito Tamkevi-
čiaus pamokslo mintys. Krikščioniš
kosios moralės, tautinės savimonės ir 
pilietinės atsakomybės akcentais 
atspindėti okupacijos meto ir nūdie
nos gyvenimo būdingi reiškiniai 
suteikia šventei pakilios prasmės. 

Šių metų renginys akivaizdžiai 
patvirtino, kad tokia šventė laukia

ma ir labai reikalinga. Net apniukęs 
dangus ir šventės organizatorių 
pasikeitimas anaiptol nenugąsdino -
dalyvių buvo gausu, panašiai kaip 
pernai. Kai kurie organizaciniai nes
klandumai šventinės nuotaikos ne
sugadino. 

O gal „Laisvės ugnies" 
atmintina diena ? 

Laisvės Ugnies atnešimas iš visų 
devynių partizanų apygardų laikyti
nas esminės svarbos programos dali
mi. Tai užduotis jaunimui, kuriai 
galima suteikti dvi prasmes. Lieps
nojantys deglai iš visų kraštų liudija 
visos Tautos ryžtingą siekį atkurti 
Nepriklausomybę ir ją ginti. Antra, 
jaunimas perima laisvės gynimo pa
reigą iš karių savanorių - laisvės 
kovų veteranų. Šio dėmens turinys 
kur kas platesnis. Laisvės kovotojų, 
politinių kalinių, tremtinių gretos 
kasmet retėja. Ateis metas, kai į 
šventę galės atvykti vis mažiau ir 
mažiau garbaus amžiaus veteranų. 
Todėl iškyla labai svarbus tradicijos 
tęstinumo klausimas. Žemiau išdės
tomi argumentai, paremiantys po
reikį renginį „Laisvės ugnis ateities 
kartoms" išsaugoti, pavyzdžiui, su
teikiant jam atmintinos dienos sta
tusą. 

„Tiltas jungiantis praei t i i r 
a te i t j" 

Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus yra ne kartą 
akcentavęs šalies gyventojų pilietinės 
bei politinės brandos stoką. Ariogalos 
renginys turi stiprų pilietinį užtaisą, 
kurio veiksmingumas galėtų būti 
kryptingai tobulinamas. Lankyda
masis Ariogaloje 2002 m., preziden
tas kalbėjo, kad „tokios yra Lietuvos 
laisvės pamokos, šiandien perduo
damos jaunajai laisvų piliečių kartai. 
Toks yra dvasinis tiltas, jungiantis 
praeitį ir ateitį, jungiantis senųjų 
patirtį ir jaunųjų drąsą. 

Nukelta į 10 psl. 

http://6918W.AnherAve.Sts.5r6
http://www.lliinoispain.com
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Lietuvos krepšininkės 
antrame rate 

J? LAISVES UGNIS" PRAŠOSI 
ATIDŽIAU REMIAMA 

EDVARDAS SULAIT1S 

Lietuvos moterų krepšinio rink
tinė, nors ir pavėluotai atvykusi į 
pasaulio pirmenybes Brazilijoje ir 
negalėjusi žaisti pirmąsias rung
tynes (prieš Australiją), savo grupėje 
laimėjo du likusius susitikimus 
(prieš Kanadą ir Senegalą) ir jau 
pateko į antrąjį ratą. 

Dėl nesusipratimų su oro ben
drove, kuri lietuvaites turėjo laiku 
nuskraidinti į Sao Paulo miestą 
Brazilijoje, kur antradienį prasidėjo 
pasaulio moterų krepšinio pirmeny
bės, 4 dienas klajojusios, savo ke
lionės tikslą pasiekė prasidėjus pir
mos dienos varžyboms. Todėl lietu
vaitėms buvo užskaitytas 0-2 pra
laimėjimas prieš Australijos rink
tinę. 

Tačiau trečiadienį, šiek tiek 
išsimiegojusios ir pavalgiusios (ke
lias dienas joms ir reikiamo maisto 
pritrūko), mūsiškės stojo kovon prieš 
Kanados atstoves, kurios pirmąją 
varžybų dieną buvo įveikusios Af
rikos žemyno reprezentantes — 
Senegalo krepšininkes. 

Lietuvaitės nesunkiai 84—58 
nugalėjo Šiaurės Amerikos žemyno 
vicečempiones kanadietes, tuo įrody
damos savo didelį pranašumą ir 
ryžtą. Lietuvos gretose labiausiai 
pasižymėjo J. Štreimikytė-Virbic
kienė (21 taškas), E. Šulčiūtė (14), L. 
Brazdeikytė (13). 

Ketvirtadienį. Lietuvos krepši
ninkės stojo prieš Senegalo rinktinę, 
kurią nugalėjo kiek mažesniu skir
tumu 74:63. Mūsiškėms sunkiau 
sekėsi pirmąjį kėlinį, kurį pralai
mėjo 25:30, nes tikslą pasiekė tik 32 
procentai jų metimų (tuo tarpu Se
negalo 41 procentasl Bet po per

traukos lietuvaitės perėmė inicia
tyvą, o taip pat joms labiau sekėsi 
metimai, ypatingai iš toliau. Iki 
rungtynių pabaigos Lietuva pirmavo 
16 taškų skirtumu 69:53. Daugiau
sia taškų lietuvėms pelnė E. Šul
čiūtė — 20 (10 atkovotų kamuolių), 
R. Valantienė — 14 (keturi tritaš
kiai), S. Valužytė — 12. 

Tokiu būdu B grupėje Lietuva 
užėmė II vietą su 5 taškais (už per
galę — du, o pralaimėjimą — 1 
taškas), pirmoji buvo Australija 6 
tšk.; III — Kanada — 4 tšk.; IV — 
Senegalas — 3 tšk. 

Į tolimesnį ratą iš visų 4 grupių 
pateko po 3 komandas. Taigi iš B 
grupės — Australija, Lietuva, Ka
nada. Iš A grupės — 1. Argentina — 
5; 2. Brazilija — 5; 3. Ispanija — 5; 4. 
P. Korėja — 3. 

C grupėje komandos išsirikiavo 
taip: 1. JAV — 6; 2. — Rusija — 5; 3. 
Kinija — 4; 4. Nigerija — 3. 

D grupės padėtis — 1. Čekija — 
5; 2. Prancūzija — 5; 3. Kuba — 5; 4. 
Taivanas. Pirmosios trys komandos 
iš kiekvienos grupės pateko į aštunt-
finalį ir žais dviejose grupėse po 6 
komandas. Iš jų po 4 geriausias tęs 
kovas toliau dėl medalių. 

Pirmosios aštuntfinalio rung
tynės E grupėje Lietuvą suvedė su A 
grupėje II vieta, užėmusiomis bra-
zilėmis. Jos buvo žaidžiamos pra
ėjusį šeštadienį. Sekmadienį lietu
vaitės kovojo su Argentina, o pirma
dienį — Ispanija. Taigi su šiomis 
komandomis mūsiškės išliejo daug 
prakaito rungtynių metu. 

Sužinojome, kad Lietuvos krep
šininkes stipriai palaiko Brazilijoje 
gyvenantieji lietuviai ir lietuvių 
kilmės asmenys. 

Lietuvos moterų krepšinio rinktine. 

Atkelta iš 9 psl. 
Šiuo tiltu ateities kartoms ir 

nešama laisvės ugnis." 2006 m. Vals
tybės vadovo sveikinime rašoma: 
„Tikiu, kad istorinės tiesos niekuo
met ir niekam nepavyks ištrinti nei 
iš istorijos, nei iš mūsų atminties. 
Tikiu, kad išsaugosime laisvos šalies 
laisvų piliečių istoriją ir tęsime ją kil
niai ir garbingai." Pastabos ir api
bendrinimai yra įpareigojantys. 

Tarptautinė, unikali, vienijanti 
šventė! 

Į sąskrydį Ariogaloje jau kelintą 
kartą atvyksta laisvės kovotojų dele
gacijos iš Latvijos, iš Estijos. Tikimasi 
sulaukti svečių iš Ukrainos, o gal ir 
iš kitų sovietų okupaciją ar vasalinę 
priklausomybę patyrusių kraštų. 
Šventė įgyja tarptautinio renginio 
pobūdi ir yra unikali. Jokioje kitoje 
Europos valstybėje tokių renginių 
nerasime. Šiuo renginiu domisi ir už
sienio valstybių ambasadoriai. Spau
doje buvo skelbta, kad Čekijos prezi
dento Vaclav Havel nuomone, tokia 
unikali, analogų pasaulyje neturinti 
šventė galėtų sudominti ir kitų 
Europos šalių laisvės gynėjus. 

Jeigu pernai renginio organiza
toriai akcentavo šventės tarptautinę 
reikšmę, kas yra nauja ir politine 
prasme svarbu visai Europos Sąjun
gai. Buvo sugiedoti Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Europos Sąjungos 
himnai. Šitaip buvo pademonstruota, 
kad trys Baltijos šalys, patyrusios 
sovietų agresiją ir genocidą, laikinai 
praradusios nepriklausomybę, vėl 
atkūrusios valstybingumą ir, įstoju
sios j Europos Sąjungą, savo ateitį 
sieja su Vakarų pasaulio demokra
tinėmis šalimis. Kažkodėl šis akcen
tas šįmet buvo nepagrįstai atmestas. 
Juk jau tretieji metai prasidėjo, kai 
esame dvigubos pilietybės žmonės. 
Šventė skirta ne tik sunkiems prisi
minimams iš priespaudos, iš Gulago 
vergovės metų, bet ir Tautos apsis
prendimui siekti saugios gerovės 
kartu su kitomis Vakarų Europos 
šalimis. 

„Laisvės ugnį" alumi gesinti 
bandė. . . 

Ši šventė patraukė ir „artimojo 
užsienio" spectarnybų dėmesį. Kitaip 
ir būti negalėjo. Visi dabartinių 
švenčių dalyviai okupacijos metais tų 

pačių tarnybų, veikusių pagal visa
galio Cėka nurodymus, buvo pas
merkti sunaikinimui, išnykimui, 
nuolatiniams suvaržymams ir pa
niekai. O Laisvės gynėjai išliko! Jie 
didžiuojasi savo atsparumu smurtui, 
prievartai ir nepalaužtu ryžtu ginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Tai gyvas 
akibrokštas nusikalstamos komuniz
mo idelogijos išpažinėjams ir nepa
neigiamas įkaltis genocido vykdyto
jams tarptautinės Temidės akivaiz
doje. O ar ne tie patys „centrai" jau 
negalėdami pasiųsti nei NKVD bau
dėjų, nei Omono gaujų, stengėsi 
Ariogalos šventę sužlugdyti stebėti
nai primityviu „demokratišku" bū
du? Jau ne kartą Kėdainiuose tą patį 
rugpjūčio pirmąjį šeštadienį iš 
Archangelsko atsibastęs „mesijas 
Lietuvai" surengdavo už dyką alaus 
išgertuves ir masinį ledų laižymą. 
Tikėtasi, kad buvusieji Gulago zekai 
(zakliučionyj — kalinys, rus.) suva
žiuos ne į Ariogalą, o pasuks į Kė
dainius alaus maukti. Mat, tokiu 
būdu per rinkimus nesunkiai nuspė
jamai Jėgai" pasisekė pakankamai 
daug balsuotojų suvilioti ir pulkelį 
seimūnų nupirkti. Lietuvos valsty
bingumo griovėjams ne viskas ir ne 
pirmą kartą nepavyksta - Laisvės 
gynėjai buvo, tebėra ir liks tvirtas 
visuomenės pilietinis stuburas. At
rodo, kad šįmet, kai šarlatanas-gel-
bėtojas iš tiesaus keliuko į Lukiškes 
spėjo šmurkštelti į „artimąjį užsienį" 
ir išnešti kudašių, jau nebuvo mė
ginta rengti vilionių alumi. 

Išeidami pasiliks Tautos 
tradicijose 

Kultūrinis, tautinis, pilietinis 
ugdymas be senimo ir jaunimo są
veikavimo nėra nei tikras, nei vaisin
gas. Renginio populiarumas ir uni
kalumas yra savaip įpareigojantis 
imtis žygių įtvirtinti tradicijos pe
rimamumo principą. Pasipriešini
mo okupacijoms dalyviai, okupacijų 
aukos, Laisvės kovotojai išeidami į 
Amžinąstį turėtų pasilikti Tautos 
tradicijose. 

Reikia tikėtis, kad rezistentus 
jungiančių organizacijų vadovai 
kartu su savivaldos ir valstybės insti
tucijų pareigūnais išspręs unikalaus 
Ariogalos renginio tradicijos perima
mumo, devizo, teisinio statuso, orga
nizacinius ir finansavimo reikalus. 

Kevin Pang atsakymas 
„Draugui" 

Rugsėjo 14 d. „Chicago Tribūne" laikraštyje rubrikoje „At Play" laikraš
čio korespondentas Kevin Pang po antaršte „Museums That take you back to 
the U.S.S.R." laikraščio skaitytojams siūlo aplankyti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų, Latvijos liaudies meno muziejų ir Ukrainiečių moderniojo meno 
institutą. Mūsų laikraščio redaktorius Vladas Krivickas parašė šiam kore
spondentui laišką, į kuri atėjo toks atsakymas: 

„Mr. Krivickas, 
Thank you for your note. As you alluded, this was meant to highlight the 

museums in the area and not disparage anyone. The headline 'Back to the 
U.S.S.R.' was in reference to The Beatles' song. and not meant to be taken li-
terally. 

That said, yes, I agree we need to highlight more about ethnic communi-
ties, vvhether it'd be Lithuanians, Latvians, Chinese, Hondurans and others. 
As an immigrant myself, I understand a nevvspaper should reflect its commu-
nity. b(̂ Lh in its readers and within the pages. If you have any ideas you'd likę 
to share with me, I'd be happy to hear them. 

My best, 
Kevin Pang 

'Chicago Tribūne'" 

ŽALIUOJANTI TAUTOS MEDŽIO ŠAKA 
PRAŠO DĖMESIO 

Atkelta iš 3 psl. 
Visas valstybės, taigi ir iš gyven

tojų okupacijos metais atimtas tur
tas, valdomas kompartijos paskirtų 
patikėtinių, turi pereiti pastarųjų as-
meninėn nuosavybėn. Užduotis buvo 
įvykdyta. Vakarų demokratijos patir
timi remdamiesi išeivijos sugrįžėliai 
teisininkai, ekonomistai, vadybinin
kai būtų sudarę labai rimtą kliūtį 
„prichvatizacijos" šėlsmui. Jie nebu
vo įsileisti. Tokios mąstysenos reliktų 
nūdienos valdininkijoje dar gana 
daug. 

Labai sudomino mintis apie 
švenčių bei atmintinų dienų organi
zavimą ir jų bendrą Šventimą. Tai 
ne tik aktualus, bet ir skaudus klau
simas. Štai, apie spalvingą šiais me
tais vykusią dainų šventę Čikagoje 

Lietuvos žiniasklaidoje buvo labai 
nedaug informacijos. Tai tik vienas 
mažutis pavyzdėlis. 

Tikriausia pačiu laiku užsiminta 
ir apie Valdovų rūmų paskirtį. „Val
dovų rūmai nėra atstatomi tik kaip 
muziejus, nes tie rūmai yra valsty
bingumo simbolis. Žmogus, ar jis 
būtų mūsų tautietis, ar užsienietis, 
įėjęs į tuos rūmus, turėtų jausti, su
vokti ir matyti, kas buvo ir kas yra 
mūsų Lietuva. (...) Kadangi mes, už
sienyje gyvenantys lietuviai, esame 
mūsų tautos dalis, todėl ir turime 
teisę dalyvauti, planuojant Lietuvos 
valstybingumo simbolį". 

Čia ir pridurti nėra ko. Belieka 
tikėtis, kad rasis kompetentinga val
džios ausis, gebanti išgirsti užsienyje 
gyvenančių tautiečių balsą. 
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Po ilgos ir sunkios ligos mūsų mylima Motina ir Močiutė 

A f A 
ZUZANA JUNEVIČIENĖ 

LIBERYTĖ 
Mirė 2006 m. rugsėjo 16 d. Gyveno Marąuette Park. 
Gimė 1922 m. rugpjūčio 11 d. Skilvionių km., Krekenavos 

valsč., Panevėžio apskr. 
Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Giliame liūdesyje liko: dukra Nijolė Cijūnėlienė su vyru 

Valiumi, dukra Vida Rudienė; anūkai Algis ir Vytas CijūnėŪai, 
Gintaras ir Lilija Rudžiai; Lietuvoje liūdi sesuo Teresė Liberie-
nė su šeima bei kiti giminės ir artimieji. 

Velionė Zuzana buvo žmona a.a. Jono ir sesuo a.a. Antano 
Liberio. 

Aa. Zuzana priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė pašarvota antradienį, rugsėjo 19 d., nuo 10:45 iki 

11:45 v.r. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. 
(8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 19 d. Iš laidojimo 
namų 11:45 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, kurioje nuo 12:30 iki 1 v. p.p. vyks lanky
mas ir 1 vai. p.p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700 

A f A 
Inž. STEPAS LUKAUSKAS 

Staiga mirė 2006 m., sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Gimė 1935 m. sausio 13 d. Lietuvoje, Kretingos apskrityje. 
Gyveno Downers Grove, IL. 
A.a. Stepas 27 metus išdirbo Illinois valstijos licenzijuotu 

inžinieriumi. Jaunytėje buvo aktyvus sportininkas ir mėgo ke
liauti. Priklausė Jūrų skautams bei kitoms lietuviškoms or
ganizacijoms. 

Nuliūdę liko: brolis Feliksas Lukauskas su žmona Dana, se
suo Jovita Aleksiūnienė; sūnėnas Raimundas Aleksiūnas; 
dukterėčia Linda McConaughy su vyru Bill ir jų vaikai Mi-
chael, Maria ir Meghan bei kiti giminės, draugai ir artimieji. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 20 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Stepas bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus au
kojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Stepas bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti savo nuožiūra pasirinktai orga
nizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

AfA 
MARIJOS STOŠKIENĖS 

atminimui, giminės ir draugai suaukojo dienraščiui 
„Draugas" $525: A. Karmūzienė, V. ir G. Kamantai, V. Lukas, 
D. Lukas, K. Genčius, Z. ir M. Vieraičiai, E. Petraitis, A. ir R. 
Žvinakiai, A. ir R. Didžbaliai, C. ir D. Bakšiai, A. ir L. Paugiai, 
F. ir L Fraghia, V. ir V. Brakauskai, Suvalkiečių draugija. 

„Draugas" nuoširdžiai užjaučia a.a. Marijos artimuosius ir 
dėkoja aukotojams. 

A t A 
AMBRAZIEJUS NUMGAUDIS 

Mirė 2006 m. rugpjūčio 23 d., sulaukęs 89 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skuode. Amerikoje išbuvo 51 metus, gyveno 

Čikagoje, St. Petersburg, FL ir Costa Mėsa, CA. 2001 metais 
grįžo gyventi į Vilnių tarp savo likusių šeimos narių. 

Giliame liūdesyje Amerikoje liko: sūnus Vaidotas Baipšys, 
žmona Rimvydą, anūkai Aleksas Baipšys ir žmona Laima, Lina 
Ruplėnienė su vyru Nestoru, Jonas Baipšys su žmona Solvita, 
proanūkai Andrius, Aleksandra, Gintaras, Erikas, Karina, 
Saulė ir EUa. Lietuvoje liko sesuo Izolina Zarankienė su šeima, 
krikšto duktė Rūta Bradauskienė su šeima ir brolių šeimynos 
Skuode ir Palangoje. 

A.a. Ambraziejus buvo pašarvotas Vilniuje ir ten palaidotas 
šalia savo brolio Sudervės kapinėse 2006 m. rugpjūčio 25 d. 

Nuliūdusi šeima 

PADĖKA 
A t A 

MARIJA STOŠKIENĖ 
Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2006 m. 

rugpjūčio 29 d. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, iš 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčios. 

Nuoširdi padėka kun. Jonui A. Kuzinskui už atnašautas šv. 
Mišias; maldas koplyčioje ir palydą į kapines, kleb. Antanui L. 
Markui už šv. Mišių koncelebravimą, Vidai Brazaitytei už atlik
tus skaitinius šv. Mišių metu, vargonininkei Jūratei ir Rimui 
Grabliauskams už muziką ir giesmes. 

Nuoširdus ačiū Petkus laidojimo įstaigai, Šarūnui Dobilui 
už visą suplanuotą laidotuvių eigą, karsto nešėjams: Edvardui 
Barisa, Dainiui Brazaičiui, Valiui Genčiui, Vincui Lukui, Juo
zui ir Edvardui Stoškams. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyva
vimą šermenyse ir laidotuvėse, išreiškusiems užuojautas, sky
rusiems aukas šv. Mišioms, Lietuvos Dukterų draugijai ir dien
raščiui „Draugas". 

Nuliūdę artimieji 

Mūsų jaunystės ir šeimos draugei 

AtA 
JUKINAI RUGIENIENEI 

atsisveikinus su šiuo pasauliu, Jos vyrui VYTUI, 
sūnui VITUI su šeima, dukrelei DANAI ir seseriai 
VIDAI STANKIENEI su šeima, reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Vytenis ir Vida Damušiai 
Viktoras ir Andreja Memenai su šeima 

Matt ir Lina Nicklin su šeima 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E D A I L Y 

„DRAUGAS i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : išeivijos i r L ie tuvos j u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e tuvybės švy turys i r sargas* 
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www.draugas.org 

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

•Aleksas Vitkus, spaudos dar
buotojas, pristatys knygą „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje" rugsėjo 22 d., 
penktadienj, 6 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Ištraukas iš kny
gos skaitys Zina Daknienė. Visuome
nė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. 
Po programos bus vaišės. Ruošia JAV 
Kultūros taryba. 

•Rugsėjo 23 d., šeštadieni, 6:30 
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636, vyks 
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo 
gimtadienį švęs Čikagos tautinių 
šokių kolektyvas „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigaus-
kai). Vakaronėje dalyvaus „Gabija", 
„Lietuvos Vyčiai", „Sodžius". Po va
karonės bus šokiai, kuriems gros 
„Kaukas". Bilietų kaina 25 dol. Ma
loniai kviečiame visus smagiai pra
leisti laiką. Tel. pasiteiravimui: 630-
344-0940, 630-677-2082. 

• D o n Varnas Amerikos karių 
veteranų posto nr. 986 ir pagalbinio 
moterų vieneto naujų valdybos narių 
įvedimas įvyks š. m. rugsėjo 24 d. 3 
vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago. Don Varnas posto 
valdybą sudaro: komendantas Clifford 
Glass, vicekomendantas Edmund Lo-
zano, 2-asis komendantas John W. 
Yerkes, sekretorius ir iždininkas Ed
vardas Pocius, kapelionas Vitas Paš-
kauskas. {vedimo apeigas praves bu
vęs 4-os apskrities komendantas Alf
redas Galinaitis. Moterų valdybą su
daro: pirmininkė Mary Ellen Pociūtė-
Martis, 1-oji vicepirmininkė ir iždi
ninkė Kathryn McKevitt, kapelione 
Cynthia Paškauskas, sekretorė Doro-
thy Dubinski. Kitos valdybos narės: 
Rose Carpenter, Therese Senėse, 
Alice O'Donnell ir Erin Radeliff. 
Moterų įvesdinimą praves Cynthia 
Paškauskas, Carol Dubinski ir Anelė 
Pocius. 

• Sekmadieni, rugsėjo 24 d., 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Anthony Stellaccio kalbės apie 
XX amžiaus lietuvių keramiką. Nuo 
2004 m. Anthony Stellaccio gyvena 
Lietuvoje, kur tyrinėja XX amžiaus 
lietuvių keramiką. Šiuo metu jis rašo 
ne tik straipsnius, bet ir knygą, yra 
sukūręs dokumentinį filmą, skaito 
paskaitas, yra Dailės muziejaus kon
sultantas, Vilniaus puodžių cecho ir 
Amatų dirbtuvės atstovas. Visus ma
loniai kviečiame atvykti pasiklausyti 
šios įdomios paskaitos. Bus vaišės. 
Jėjimas nemokamas. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500. 

•Organizacijos „Vaiko vartai \ 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus trumpa 
meninė programa, veiks loterija. 
Užsakymus priima Nijolė Griga
liūnienė Tel. 708-974-1262, e-paštas: 
nijoleg@prodigy.net Kviečiame Čika
gos ir apylinkių lietuvišką visuomenę 
atvykti į „Derliaus pietus" ir paremti 
organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" darbą. 

•Rugsėjo 29 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Nijolės Šalte
nytės parodos „Mano laiškas tau" 
atidarymas. Atidaryme dalyvaus au
torė. Maloniai kviečiame visus į paro
dą. Tel. pasiteiravimui: 708-349-
4768. 

v 

• Į Čikagą atvyksta „Delfinai". 
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, vyks šis 
muzikinės grupės koncertas. Kviečia
me atvykti (ypač jaunimą) ir praleisti 
porą smagių valandų. Po koncerto 
Jaunimo centro kavinėje bus vaišės, 
kuriose dalyvaus ir svečiai. 

• J o a n a Vaičiulaitytė-Buivienė 
atvyksta į Čikagą ir dalyvaus savo 
tėvo rašytojo Antano Vaičiulaičio ju
biliejaus paminėjime, kuris įvyks spa
lio 14 d., šeštadienį, 6 vai. v. Lietu
vių dailės muziejuje, PLC 14911 127 
th Street, Lemont, IL 60439. Ji pasi
dalins savo prisiminimais apie tėvą, 
vieną žymiausių XX amžiaus Lietu
vos rašytojų. A. Vaičiulaitis buvo ži
nomas literatūros kritikas, literatū
ros tyrinėtojas, vertėjas, redaktorius. 

15 ARTI IR TOLI 
• Lietuvos Vyčių organizacija 
maloniai kviečia lietuvišką visuo
menę ir visas organizacijas gausiai 
dalyvauti jų užprašytose specialiose 
šv. Mišiose š. m. spalio 8 d., sekmadi
enį, 2 vai. p.p., Washington, DC, skir
tose 40 metų sukakčiai nuo Šilu
vos Mergelės Marijos koplyčios įkūri
mo Nacionalinėje Nekalto Prasidė
jimo katedroje (National Shrine of 
the Immaculate Conception) šventovė
je. Norint daugiau informacijos, 
prašome kreiptis į LV organizacijos 
Lietuvių kalbos ir kultūros pir
mininkę Julia Schroder, 107 Stanley 
Dr., Centereeach, NY 11720. Tel. 
631-467-3747. 

Spalio 21 d. 6 vai. v. 
Willowbrook restorano salėje įvyks 

„Draugo" pokylis. 
Bilietus platina mm 

„Draugo" administracija 
(tel. 773-585-9500) 

arba 
y Vaclovas Momkus 

(tel. 773-925-6193). 

Galima užsisakyti pavienes 
vietas ar visą stalą. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Uthuanian - Am©f icen Communtty 

JAV LB Kultūros taryba, remdamasi muzikos komisijos pranešimu skel-
bia, kad šių metų Muzikos premija skiriama Andriui Zlabiui iš New Haven, 
CT, jaunam, puikiai užsirekomendavusiam pianistui — už aktyvią ir sėk
mingą solisto, kamerinių ansamblių dalyvio koncertinę veiklą JAV ir Europoje 
bei gausius Tarptautinių festivalių ir konkursų laimėjimus; už dalyvavimą 
JAV lietuvių kultūriniame gyvenime ir už tamprių kūrybinių ryšių su tėvyne 
palaikymą, ypatingai išskiriant 2005 metais išeivijos lietuvių kompozitoriaus 
Vytauto Bacevičiaus kūrybos fortepijonui pristatymą tarptautiniame „Gai
dos" festivalyje Vilniuje. 

Komisiją Muzikos premijai skirti sudarė: Loreta Venclauskienė (pirmi
ninkė) ir nariai: Saulė Jautokaitė ir Mindaugas Bielskus. 

JAV LB Kultūros tarybos nutarimu šių metų Radijo premija skiriama 
radijo laidai Studija R Čikagoje už įvairiapusiškas informacines, švietėjiškas 
bei kultūrines radijo laidas. 

Premijų įteikimo šventė įvyks lapkričio 12 d. Lietuvių dailės muzieju
je, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 

Kultūros premijų mecenatas - Lietuvių fondas. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

Sigita Tomkūnienė atsiuntė Draugo fondui 1,000 dol. įamžindama a. 
a. tetą Teodorą ir jos vyrą Antaną Plytnikus. Antanas iškeliavo negrįžtamai 
1995 m., o teta Teodora — 2006 m. rugpjūčio 20 d., tačiau jie abu yra gyvi mū
sų širdyse. 

Draugo fondo taryba reiškia nuoširdžią užuojautą a. a. Plytnikų arti
miesiems ir nuoširdžiai dėkoja, kad ir sunkiu metu jie prisimena ir įvertina 
lietuvišką spaudą. 

Draugo fondas praneša, kad į fondą įsilieja vis nauji nariai tūkstantinin
kai, tapdami Draugo fondo garbės nariais. 

Lietuvių Romos katalikų federacija atsiuntė 1,000 dol. auką, už ką 
Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja. Kiekvienas įnašas padeda išlaikyti 
dienraštį „Draugas". 

Visi Draugo fondo garbės nariai yra didžiausi fondo ramsčiai. Draugo fon
das lieka svarbi finansinė jėgainė „Draugo" leidybai paremti. 

Dėmesio 
išeivijos dailininkams! 

Skelbiamas dai lės kūr in ių 
k o n k u r s a s 

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos 
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus, 
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio 
(1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės 
kūrinius konkursą tema „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip trejus metus gy
venantys ir kuriantys užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos ski
riamos už tapybos ir skulptūros darbus ir trys T. Petraičio premijos už 
akvarelės ir grafikos darbus. 

Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas vyks 2006 
m. lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki 
rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th 
Street, Lemont, IL60439. 

Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034. 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ 

Tel. 773-476-2242 

mailto:nijoleg@prodigy.net

