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Tarptautines struktūros neapgins nuo musų pačių

Eltos nuotr.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Alfa.lt) —
Apginti Lietuvos nuo teisingumo ide
alų netekties ar milžiniškos emigraci
jos negali niekas, teigė europarlamentaras Vytautas Landsbergis at

Prokurorai
nustatė
J. Abromavičiaus
žudiką
Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra išsiaiškino,
kas beveik prieš dešimtmetį Kaune
susprogdino Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pareigūną ir Sa
vanoriškosios krašto apsaugos tarny
bos (SKAT) Kauno rinktinės štabo
viršininką Jurą Abromavičių.
„Ikiteisminio tyrimo metu nus
tatyta, kad sprogstamąjį įtaisą paga
mino ir po J. Abromavičiaus automo
biliu pritvirtino asmuo, kuris vėliau
žuvo”, — rašoma pirmadienį pa
skelbtame Generalinės prokuratūros
pranešime spaudai apie prokura
tūros Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tyrimo departamento pro
kurorų priimtus sprendimus byloje
dėl J. Abromavičiaus nužudymo.
Apie pasikėsinimo į J. Abroma
vičių priežastis Generalinė prokura
tūra neužsimena.
Kadangi sprogmenį po J. Abro
mavičiaus automobiliu padėjęs as
muo žuvo, jo atžvilgiu ikiteisminis
tyrimas nutrauktas.
Tyrimo metu buvo surinkta duo
menų, leidusių įtarti, jog nužudant J.
Abromavičių galėjo dalyvauti ir kiti
asmenys.
Pasak pranešimo, prokurorai ir
ikiteisminio tyrimo pareigūnai šių
įtariamųjų atžvilgiu naudojo visas
įmanomas papildomų duomenų rin
kimo galimybes ir būdus, tačiau gau
ti duomenys vis dėlto buvo pripažin
ti nepakankamais pagrįsti įtariamų
jų kaltei įrodyti.

kurtos Lietuvos atnaujintų diploma
tinių santykių su užsienio šalimis ir
narystės JTO 15-ųjų metinių minė
jime Seime.
„Turime valstybę, kurią esant

reikalui gins galingos tarptautinės
struktūros, bet jeigu gins, tai tik ne
nuo mūsų pačių. Niekas Lietuvos ne
apgins nuo laisvės ir teisingumo ide
alų netekties, nuo negarbingų dva
sios nuopuolių, alkoholinio nykimo ir
emigracinio demografinio smukimo.
Jeigu nesugebame ar nenorime prie
šintis, greičiau atiduokim valdžią
sveikam atžalynui po gaisrų, naujam
laisvos šalies jaunimui - tai daliai,
kuri myli Lietuvą ir vėl turi idealų.
Ar jų yra daug, ar ne, parodys vidaus
balsas, kurio vardas - gera valia ir
sąžinė”, - kalbėjo V Landsbergis.
Minėjimo metu Vilniaus univer
siteto Teisės fakulteto Tarptautinės
ir Europos Sąjungos teisės katedros
docentas Dainius Žalimas priminė
apie kai kuriuos Lietuvos skaudulius
tarptautinėje bendruomenėje.
„Nenormali situacija, susijusi su
Lietuvos Respublikos ambasados
pastato Romoje grąžinimu. Delsimas
spręsti šią problemą bent jau pana
šiai, kaip ji buvo išspręsta Prancūzi-

A. Mockus - kandidatas į merus?
Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) — Į
Vilnių atvykęs buvęs Kolumbijos sos
tinės meras Antanas Mockus sukėlė
nerimo Lietuvos politikams. Mat gali
būti, jog jis taps kandidatu į Vilniaus
mero postą. A. Mockus anksčiau dvi
kadencijas vadovavo Kolumbijos sos
tinei Bogotai. Galbūt taip netikėtai
sostinės politinis gyvenimas pasisuks
jau kitąmet, ypač jei vyktų „norma
lūs” tiesioginiai mero rinkimai.
A. Mockus dalysis žiniomis va
dovams
skirtoje
konferencijoje
„Chaosas ir Tvarka”. Tačiau kolumbiečio vizitu ne ką mažiau už versli
ninkus domisi politikai. Pasirodo, ir
liberalcentristai, ir konservatoriai se
nokai ėmė verstis per galvas, kad
šiomis dienomis galėtų pabendrauti
su A. Mockumi.

Iš liberalcentristų draugystę su
A. Mockumi mezga dabartinė Vil
niaus galva Artūras Zuokas, iš kon
servatorių - europarlamentarė Lai
ma Andrikienė.
Neabejojama, kad pagarsėjęs ne
tradiciniu mąstymu bei įžūlokais aki
brokštais A. Mockus vilniečiams bū
tų ne pats prasčiausias vadovas.
Gali būti, kad lietuvių kilmės kolumbietis nesunkiai susižertų dauge
lio miestiečių simpatijas.
Juolab kad laisvojoje interneto
enciklopedijoje „Wikipedia” A. Moc
kus įtrauktas į žymiausių visų laikų
lietuvių politikų dvidešimtuką.
Jo pavardė minima tarp tokių as
menybių kaip Jonas Basanavičius,
Antanas Smetona, Stasys Lozoraitis,
Valdas Adamkus.
Nukelta į 6 psl.

joje likviduojant marionetinio Vichi
režimo palikimą, yra sunkiai suderi
namas su atkuriant diplomatinius
santykius Italijos vyriausybės dek
laruota ištikimybe Baltijos šalių
aneksijos nepripažinimo politikai.
Taip pat keista, kad, nepaisant pui
kaus Lietuvos ir Švedijos bendradar
biavimo, iki šiol nėra sudaryta šalių
sutarties dėl ekonominės zonos ir
kontinentinio šelfo Baltijos jūroje at
ribojimo”, - kalbėjo D. Žalimas.

Šiame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Darbo partija —
Kremliaus kūrinys?
•Prel. M. Krupavičiaus
palaikai grįžta į tėvynę.
•Ar įmanoma ginklu
įveikti terorizmą?
• Skaitytoją laiškai ir
nuomonės.
•Ruduo — pasiruošimo
mišku sodinimui metas.
•Prel. M. Krupavičiaus
Pagerbimas Čikagoje.
•Apie JAV LB Religinių
reikalą tarybos veiklą.
Valiutų santykis
1 USD — 2.72 LT
1 EUR — 3.45 LT

Tyrimui vadovaus A. Sadeckas

Alvydas Sadeckas
Eltos nuotr.

Lina Balsytė
Antradienį po ilgų diskusijų ir
dviejų balsavimų, parlamentarai nu
sprendė Valstybės saugumo departa
mento (VSD) veiklos ir Lietuvos sau
gumo pareigūno Vytauto Pociūno žū

ties aplinkybių tyrimą patikėti Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetui (NSGK).
54 tautos atstovams balsavus už,
43 prieš ir 3 susilaikius, iš dviejų al
ternatyvų - laikinosios tyrimų ko
misijos kompetencijos suteikimo
NSGK arba naujos parlamentinės
tyrimo komisijos sudarymo — pasi
rinkta pirmoji.
NSGK jau prieš kelias savaites
apsibrėžė savo tyrimo lauką. Komi
tetas domėsis aštuoniais pagrindi
niais klausimais: VSD reorganizaci
jos ir strategijos įgyvendinimu; VSD
personalo politika; V Pociūno žūties
aplinkybėmis; moraliniu klimatu
VSD, santykiais tarp pareigūnų; VSD
pareigūnų politizavimo ar nepolitizavimo klausimu;
Nukelta į 6 psl.
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99
Nuotykių,
takas
99
Lietuvių skautų brolijos ir Lietuvių skaučių seserijos vadija praneša, kad
š.m. spalio 14—15 d. yra ruošiamas ypatingas JAV bei Kanados prityrusių
skautų ir skaučių, jūrų skaučių ir skautų bei kandidatų sąskrydis Dainavos
stovyklavietėje.
Sąskrydžio pavadinimas: „Nuotykių takas”.
Dalyviai maišytose skiltyse atliks įvairius skautiškus uždavinius,
besiruošiant keliauti ir keliaudami „Nuotykių taku” (panašiai į „Oregon
Trail” žaidimą) Dainavoje. Tikimės, kad per kartu išgyventus nuotykius da
lyviai pasisems ir namo parsiveš naudingų skautiškų žinių bei geriau supras
skilčių sistemą. Jiems taip pat bus gera proga skautiškai pažaisti smagioje
aplinkoje, susipažinti su kitų vietovių broliais ir sesėmis!
Kaina: 55 dol. asmeniui. Dalyviai patys pasirūpina savo transportu. Gali
atvykti spalio 13 d., vakare, o sąskrydis prasidės šeštadienį anksti iš ryto ir
baigsis sekmadienį. Registracijos informacija netrukus bus paskelbta LSB
svetainėje: www.Skautai.com

Skautai nepamiršta, kad jų šūkyje, be tėvynės ir artimo, dar yra minimas
Dievas. Nuotraukoje Philadelphijos sesės (iš kairės) ps. D. Mironaitė ir s. L.
Bagdonavičienė, susikaupusios maldoje su lietuvių parapijos klebonu kun. P.
Burkausku ir patarnautoju P. Razgaičiu.

Nuotykių takas!

4*
Kanados ir Amerikos prit. skautėm, ir prit. skautam,
jūrų skautėm ir jūrų skautam, kandidatėm irkandidatam

Dalyviai mišriose skiltyse atliks uždavinius ir žaidimus,'.
; keliaudami ,,Nuotykių taku”< □>
.
Kur?

Dainavoje

Kada?

Spalio 14-15 d.

'/

Klausimai ? Kreipkitės pas savo vadovą
ar per e-paštą: tamosiunas@sbcglobal.net
Rengėjai: L.S.B. ir L.S.S. vadijos

Š.m. pavasarį vykusiame draugininkų
suvažiavime Cleveland, OH, skautai vy
čiai davė įžodį. Pirmoje eil. viduryje
(su vyčio lazda) stovi naujas skautas
vytis v.sl. Vėjas Belzinskas. Jo dešinėje —
Cleveland „Pilėnų” tunto tuntininkas
v.s. Remigijus Belzinskas, Vėjo tėvas.
Vytenio Lietuvninko nuotr.

GERAI PASISEKĖ VYDŪNO FONDO SUORGANIZUOTAS
KNYGŲ VAJUS
Šiomis dienomis Vydūno fondas
gavo padėkos laišką iš Adomo Mic
kevičiaus universiteto Poznanėje.
Baltistikos skyriaus vedėja prof.
Nicole Nau rašo: „Gerb. Vydūno fon
do Taryba, esame labai dėkingi, kad
buvote taip geraširdė ir padovano
jote tiek daug vertingų, naudingų ir
reikalingų knygų. Kiekviena iš jų
yra mums ypatingai brangi ne tik

dėl to, kad palengvina darbą dėsty
tojams, bet suteikia galimybę pa
tiems studentams (ypač magistran
tams ir doktorantams) lavinfis. Jūsų
siuntos dėka, mūsų biblioteka žy
miai praturtėjo ir prasiplėtė knygo
mis, kurių negautume jau pirkti Lie
tuvoje.
Todėl, nuoširdžiai dėkojame už
paramą knygomis ir siuntos organi-

„Mindaugo” draugovės skautai (Washington, DC). Pirmoje eil. iš kairės: Lu
kas Metzger, Marius Orentas, Andrius Mickus ir Lukas Draugelis; II eil.: Alina
Orentaitė, Katrytė McPartland, Gabrielė Gedo, Enija Davidonytė, Gintarė
Meižytė, Nortė Grintalytė; III eil.: Erikas Laignel, Joris Grintalis, Matas
Mickus, Romas Mtzger; IV eil.: vadovai Tomas Dundzila Ir Paulius Mickus.

žavimą mūsų katedrai. Jūsų knygos
labai pravers ne tik mūsų darbuoto
jams, bet ir mūsų dabartiniams ir
būsimiems studentams. Dar kartą
labai ačiū”.
Adomo Mickevičiaus universite
to (Lenkijoj) tuometiniam dėstytojui
Giedriui Židoniui kreipiantis, 2005jų metų rudenį Vydūno fondas suor
ganizavo ir išsiuntė per 800 knygų
siuntą. Įvairaus žanro leidinius pa
dovanojo Vydūno fondas. „Ateitis” —
Vaclovas Kleiza, Vytautas Černius,
Ph.D., Eugenija Daugirdienė, Sofija
Jelionienė, Vladas Kaupas, Romas
Meilus, Irena Regienė (Lietuviška
enciklopedija. Visi 37 tomai), Aldona
ir Antanas Sūnaitis, Laimutė ir Al
girdas Stepaičiai (Laisvės kovų ar
chyvas, 36 tomai), Aldona Zailskaitė, Gintautas ir Lakštuonė Vėžiai.
Visų labai vertingų knygų iš
vardinti neįmanoma. Tačiau išsiųs
tų knygų sąrašuose yra beveik visų
mūsų klasikų, poetų, beletristų, dra
maturgų kūryba, Lietuvių enciklo
pedija, Lietuvos istorijos knygos,
laisvės kovų, žurnalistikos ir biogra
finiai leidiniai. Be to, apstu įvairių
mokslinių darbų, tarp jų „Dabartinė
lietuvių kalba”, „Lietuvių kalbos tar
ties žodynas” (Vytautas Vitkaus
kas), Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto leidiniai, Lietuvos rašytojų
metraščiai ir t.t.
Jei atsirastų daugiau norinčių
savo turimomis knygomis pasidalin
ti su Lietuvos bibliotekomis, prašom
kreiptis į Vydūno fondą, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439.

fil. Ritonė Rudaitienė
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JAV
MetamsS 120.00 * 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00

Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 * 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn. $40.00

Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 * 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 *1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@d raugas. org
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El-paštas:

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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DANUTĖ BINDOKIENĖ

Darbo partija — Kremliaus
kūrinys?
storijos ir istorijėlės su Viktoru
Uspaskichu, atrodo, dar negreit
baigsis. Vėliausiomis žiniomis
(nors sakoma, kad jos nėra visiškai
patvirtintos), buvęs tokios populia
rios, žaibiškai „į viršūnes” Lie
tuvoje iškilusios Darbo partijos
įkūrėjas ir vadas, ne tik paspruko į
Rusiją, bet esą pasiprašęs politinio
prieglobsčio. Jo paties žodžiais:
„dėl Lietuvos teisėsaugos politinio
persekiojimo”.
Kodėl tas „persekiojimas” bū
tinai politinis? Juk Uspaskichas
įtariamas pateikęs Valstybinei
mokesčių inspekcijai ir Vyriausia
jai rinkimų komisijai apgaulingus
duomenis apie jo vadovaujamos
partijos pajamas bei jų panaudo
jimą. Tad kokia čia politika? Tiks
liau — paprasčiausias sukčiavi
mas, už kurį partijų veikėjai (ir
laimėję, ir pralaimėję rinkimus)
traukiami atskaitomybėn ne tik
Lietuvoje, bet ir kitose demokra
tinėse valstybėse. (Tik prisimin
kime, kiek „bėdų” tokie sukčiai
sulaukia čia, Amerikoje. Pvz., net
trys buvusieji Illinois valstijos
gubernatoriai buvo nuteisti už
panašius nusižengimus — tarp jų
ir neseniai išgirdęs teismo nuos
prendį George Ryan.)
Kone nuo pat savo meteoriško
švystelėjimo Lietuvos politinėje
padangėje, imigrantas iš Rusijos
Viktoras Uspaskichas braidžiojo
vis klampesnėse skandalo balose.
Jis neteko ir Seimo nario vietos, ir
ūkio ministro kėdės, o galų gale
turėjo pabėgti į savo gimtąją šalį ir
slapstytis nuo teisėsaugos kaip
eilinis nusikaltėlis.
Įdomu, kaip šiandien jaučiasi
jo taip „sėkmingai” pasireiškusios
ir tebeveikiančios Darbo partijos
nariai, kurie dar vis pasiryžę iš
sikovoti vieną kitą šiltą vietą
Lietuvos valdžioje? O dar įdomiau
— kaip jaučiasi Lietuvos piliečiai,
visomis keturiomis šokę į Uspas
kicho rinkiminės kampanijos ve;
žėčias ir už jį bei jo neaiškią, tary
tum Pilypas iš kanapių staiga į
viešumą iššokusią, Darbo partiją
atidavę savo balsus? Taip „švariai
apmauti”, ar drįsta šiandien pa
sižiūrėti į veidrodį, o gal aklai

I

Atsisveikinimas su prel. Mykolu Krupavičiumi (iš kairės): kun. Jonas Kuzinskas,
prelatas Ignas Urbonas, kun. Jaunius Kelpšas ir Antanas Rudis.
Ligijos Tautkuvienės nuotr.

PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS
PALAIKAI GRĮŽTA Į TĖVYNĘ
Šių metų rugsėjo 20 d., 12 vai.,
Vilniaus oro uoste nusileis lėktuvas,
pargabensiantis j Lietuvą prelato
Mykolo Krupavičiaus palaikus, kurie
rugsėjo 23 d. 11 vai. bus perlaidoti
paminklinėje Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje Kaune. Rugsėjo 21 d. 15
vai. įvyks Lietuvos Respublikos Sei
mo posėdis, skirtas prel. Mykolui
Krupavičiui atminti. Pranešimus
skaitys kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, Lietuvos krikščionių demok
ratų pirmininkas Valentinas Stundys
ir kiti. M. Krupavičius - vienas iš
pagrindinių Lietuvos valstybės kū
rėjų, prieškario Lietuvoje vykdytos
žemės ūkio reformos organizatorius,
Krikščionių demokratų partijos va
dovas, stojęs prie jos vairo organiza
vimosi stadijoje ir po to ilgiausiai jai
pirmininkavęs. Veiklus ir energingas
politikas, visų pripažįstamas kaip
demokratas. Steigiamajame Seime
buvęs daugumos lyderis, siūlomas
rinkti Seimo pirmininku. Toms pa
reigoms jis jautėsi per jaunas ir į tą
postą pasiūlė A. Stulginskį, pats lik
damas daugumos vadovu.
Lietuvos vyskupams pritarus,
komunistinei vyriausybei M. Krupa
vičius paruošė memorandumą, ku
riame išdėstė Katalikų Bažnyčios so
cialinę doktriną ir jos praktiką Lie
tuvoje. Įrodinėjo, kad Katalikų Baž
nyčia yra darbo žmonių gynėja. Taip
jis bandė pažadinti vyriausybę su
darančių asmenų lietuvišką sąžinę.
M. Krupavičius tapo NKVD dėmesio
objektu. Bolševikų sunaikinimo jis
išvengė pasislėpdamas. Beje, du kar
tus bolševikų nuteistas mirti.
Prel. M. Krupavičiaus vardas taip

pat siejamas su Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės veikla.
Lietuvos krikščionių demokratų
(LKD) Kauno skyriaus iniciatyva
2005 metais sudaryta prelato Mykolo
Krupavičiaus įamžinimo visuome
ninė iniciatyvinė grupė Lietuvoje.
Buvo paruoštas ir patvirtintas veik
los planas, kuriame vienas iš numa
tytų darbų buvo prel. M. Krupavi
čiaus palaikų parvežimas iš JAV į Lie
tuvą ir palaidojimas.
LKD vicepirmininkas K. Kuz
minskas kreipėsi į prel. M. Krupavi
čiaus dukterėčią G. Jarumbavičiūtę,
kuri pritarė palaikų pervežimui. Į šią
veiklą aktyviai įsijungė išeivija. Buvo
paruoštas kreipimasis į Lietuvos Res
publikos Vyriausybę. Lietuvos Res
publikos ministro pirmininko A. M.
Brazausko 2006 m. balandžio 4 die
nos potvarkiu Nr. 61 sudaryta darbo
grupė „Prel. Mykolo Krupavičiaus
palaikų iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų parvežimui ir perlaidojimui Kau
ne, paminklinės Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios šventoriuje” organizuoti.
Darbo grupė, dirbdama Lietuvoje ir
JAV pasiruošė 2006 m. rugsėjo 20
dieną priimti prel. Mykolo Krupavi
čiaus palaikus.
„Į tėvynę grįžta vienas ryškiau
sių valstybininkų, tikras tautos vadas
ir patriotas, savo gyvenimą pašventęs
Lietuvos valstybės kūrimui ir jos lais
vės bylai. Grįžta krikščionių demok
ratų autoritetas, dvasinis vadovas,
krikščioniškosios demokratijos vienas
iš pirmeivių Lietuvoje”, — teigė dabar
tinis LKD pirmininkas V Stundys.

tebetiki Viktoro Uspaskicho pasi
teisinimais, kad dėl pavydo, jo po
puliarumo ar kažkokių kitokių
neaiškių priežasčių jis vargšelis
persekiojamas, neranda ramybės
net Rusijoje?
Ar Rusija sutiks išduoti Uspaskichą Lietuvos prokuratūrai,
kad jam būtų iškelta byla dėl mi
nėtų nusikaltimų? Iki šiol lietu
viai nedaug sulaukė malonės iš
Maskvos — nepavyko iškrapštyti
1991 m. sausio 13-osios žudynių
kaltininkų, o juo labiau okupacijos
dešimtmečiais pasižymėjusių lie
tuvių kankintojų ir skriaudėjų.
Pasiteisinimas: jie juk nepriklausė
Rusijai, bet Sovietų Sąjungai, ku
rios daugiau nebėra, tai čia Krem
lius niekuo dėtas...
Bet kaip su Viktoru Uspaski
chu, kuris Lietuvoje' savo veiklą
varė, kai sovietijos imperija jau bu
vo sprogusi kaip per daug išpūstas
balionas? Jeigu tikrai jis atvyko į
Lietuvą ir įsivėlė į jos politiką,
įkurdamas net Darbo partiją
Kremliaus įsakymu, tai kaip rea
guos „užsakovai”, kai pavestas
uždavinys
buvo taip sumautas,
kad net garsusis partijos vadovas
turėjo galvotrūkčiais sprukti į
tėvynę ir prašyti politinio prieg
lobsčio? Bene tai bus pirmas kar
tas per šešiolika nepriklausomo
gyvenimo metų, kai asmuo turėjo
bėgti iš Lietuvos „dėl politinių
persekiojimų”. Prisimename, kad
tuoj po nepriklausomybės atkūri
mo keletas mūsų tautiečių prašėsi
JAV globos, nes, esą laisvoje Lie
tuvoje jie būtų sulaukę persekioji
mo dėl savo komunistinės praei
ties. Deja, prašymai buvo atmesti,
o Lietuva iki šiol dar nėra „per
sekiojusi” nei vieno buvusio partie
čio (iš esmės jiems skiriamos mi
nisterijos ir kitos valdžios vietos).
Sakoma, kad nėra to blogio,
kuris į gerą neišeitų, tad turėkime
viltį, kad būsimuose rinkimuose
Lietuvos piliečiai jau bus ir išmin
tingesni, ir atsargesni, pasirink
dami ne tuos kandidatus, kurie
daugiausia žada ir garsiausiai
kaltina dabartinę valdžią, o tuos,
kurie po rinkimų tikrai darbuosis
tėvynės ir jos gyventojų labui.

LKl) informacinis biuras

Ar įmanoma ginklu įveikti terorizmą?
AURIMAS PEREDNIS
Alfa.lt
„Kiekvieną rytą atsikėlęs pir
miausia apsidairau pro miegamojo
langą, kad įsitikinčiau, ar visi miesto
dangoraižiai stovi vietoje...” — toki
ais išgyvenimais dar visai neseniai
dalijosi užkalbintas niujorkietis. Po
tokių žodžių supranti, kokį gilų pėd
saką lemtingoji Rugsėjo 11-oji paliko
žmo-nių sąmonėje, kaip jų galvose
pasi-keitė grėsmės suvokimas.
Amerikiečiams sunku patikėti,
kad jie buvo užklupti taip netikėtai
savo teritorijoje. Ir svarbiausia, kad
ne valstybė, ne galinga priešo kariuo
menė tai padarė, o keletas dėžėms

pjaustyti skirtais peiliukais ginkluotų
teroristų. „Mes juk visi buvome įpra
tę manyti, kad kelti rimtą grėsmę
valstybei gali tik kita valstybė, tik ga
linga priešo kariuomenė ir tam visą
laiką buvom pasirengę”, — pasakojo
vienas NATO diplomatas. Rugsėjo
11-ąją šis mitas subliūško. Ši diena
pakeitė pačią grėsmės prigimtį, jos
suvokimą ne tik Amerikoje, bet ir
pasaulyje. Terorizmas jau nėra kaž
kas nerealaus. Teroristas gali būti ir
šalia gyvenantis, šalia sėdintis, nes
varbu kur — lėktuve, „McDonald”
restorane ar universiteto suole.
Pasikeitus grėsmės sampratai,
bandau šiandien savęs klausti, ar su
vokėme, kodėl kilo šios atakos? Kokie

tikslai ir vertybės paskatino žmones
tapti „gyvosiomis bombomis”, ne
vertinti brangiausios Dievo dovanos savo gyvybės? Kaip turime pasirengti
pasikeitusiai saugumo situacijai?
Manau, tai svarbiausi kląusimai. Tik
tada, kai į juos atsakysime, galime
kurti ilgalaikę terorizmo neutraliza
vimo strategiją. Deja, diskusijų apie
strategiją šiandien nesigirdi. Vals
tybių politika dažniausiai nukreipta į
operatyvinius veiksmus - teroristinių
grupių medžioklę, pasirengimą ata
koms, jų išaiškinimą. Kitaip sakant,
kovojama su padariniais, o ne su
reiškinio priežastimis. Bet tai juk ne
strategija. Todėl kova ir negali būti
sėkminga. Tokios priemonės negali

sustabdyti teroristų. Pasigirti laimė
jimais nors ir operatyviniu lygmeniu
negalim. Tarkim, kaip per penkerius
metus su tokiais žvalgybos pajėgu
mais, kuriuos turi JAV nepagauna
mas teroristas Nr. 1 — Osama bin
Laden? Aišku, nelengva infiltruoti
agentus į „ai Qaeda”, kuri tapo dar
labiau decentralizuota. Dabar ši
organizacija nėra valdoma iš vieno
centro, joje veikia daugybė po visą
pasaulį išsibarsčiusių grupių. Sėkme
kovoje su terorizmu galėtume laikyti
neseniai britų suorganizuotą antiteroristinę operaciją, kurią vykdant
buvo užkirstas kelias atakoms prieš
transatlantinius reisus.
Nukelta | 11 psl.
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REIKIA PAŽINTI

RUGSĖJO PIRMOJI
Visai atsitiktinai akiratin užk
liuvo rugsėjo mėnesio pirma diena.
Man visad arčiau širdies yra ketvir
toji — Darbo diena, tačiau šį kartą
dėmesį laimėjo mažesnis skaičius.
Pasidarė įdomu, kodėl ta diena tokia
ypatinga, tokia svarbi. Pradėjau ieš
koti daugiau žinių. Sužinojau, kad tą
dieną Vokietija užpuolė Lenkiją,
rugsėjo 1—ą gimė japonas muzikas
Seiji Ozawa, mirė karalius Louis
XTV, o Rusijoje kasmet rugsėjo pir
mą yra švenčiama Mokslo ir žinių
diena. Bet turbūt nevien tik Rusi
joje, nes štai skaitau mūsų dienraš
čio 8/31 laidoj Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR Vy
riausybės Generalinio direktoriaus
Antano Petrausko sveikinimą išeivi
jai rugsėjo 1—osios — Mokslo ir žinių
dienos proga. Sveikinimas skirtas
tėvynainių vaikams užsienio šalyse.
Pradėjau galvoti. Sviete! Ameri
koje rugsėjo pirmoji diena neturi
jokios akademinės reikšmės. Priva
čios ir valdiškos mokyklos mokslo
metus pradeda skirtingai, dažniau
siai po Darbo dienos savaitgalio. Be
koncertų, švenčių ar liaupsinimų.
A. Petrausko sveikinime gra
žiais žodžiais yra išreiškiamas rū
pestis išeivijoje dirbantiems peda
gogams, susirūpinta jų gyvenimo
sąlygom (?), kvalifikacijos kėlimu.
Smagu, kad Lietuva pagaliau atran
da išeiviją, tačiau grįžkime atgal
prie rugsėjo pirmosios.
Tos ypatingos dienos išvakarėse
Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, vyko
įspūdingas jaunimo koncertas. Tik
rai buvo smagu matyti mažo krašto

kūrybingus ir talentingus deiman
čiukus, jei ne vis šmėkštelėjantys
prisiminimai, kas dėjosi rytojus die
ną. Štai ką apie tą rugsėjo pirmą
dieną rašė Lietuvos spauda.
Pagal Vilniaus Greitosios medi
cinos pagalbos gydytojos Vandos
Pumputienės: „Naktį būta 150 iš
kvietimų. Dažniausios traumos —
neblaivių jaunuolių susižeidimai”.
Apie šią ypatingą mokslo metų
pirmą dieną rašoma daugiau: „...va
kar apie pietus padaugėjo iškvie
timų mokyklose — alpo 8-9 metų
vaikai”. Arba vėl: „Vakare padaugėjo
iškvietimų, susijusių su apsinuodojimu alkoholiu. Iškvietus medikus,
dažnai paaiškėdavo, kad alkoholiu
apsinuodijo jaunimas — 14—15 metų
paaugliai”. Siaubą kelia ir tai, ką
rašo „Panevėžio balsas”. „Panevėžyje
buvo sustiprintas policijos pareigū
nų patruliavimas bei eismo prie
žiūra... mėginta užkirsti kelią nepil
namečiams girtauti viešose vietose”.
Tokie pranešimai ne tik kelia
siaubą, kad vaikai girtuokliauja, bet
kad visuomenėje yra įsitvirtinusi
alkoholio vartojimui galinga toleran
cija, dar kai kur vadinama „gėrimo
kultūra”. Ir viskas — pirmą mokslo
metų dieną!
Perskaičiusi rugsėjo 1—os dienos
įvykius Lietuvoje, į Amerikos litu
anistinių mokyklų darbą ir idealus
žvelgiu su meile ir pagarba. Svei
kinu vaikus, tėvelius ir mokytojus
naujų mokslo metų proga. Pagarba
ir ištvermė visiems!

Liuda Germanienė
Lis.le, IL

KAS TA „KLAIPĖDA”
Jau kuris laikas „Drauge” mato
me įvairių ir labai įdomių straips
nelių, po kuriais parašytas tik vienas
žodis — „Klaipėda”. Ne vien man,
bet ir keliems mano pažįstamiems,
kyla klausimas, kas tai: ar laikraštis,
ar žmogaus, rašančio tuos straips
nius, slapyvardis, ir kaip „Draugas”
gali juos spausdinti?
Nesupraskite klaidingai: straips
niai ir straipsneliai įdomūs, ypač
sveikatos klausimais, bet, sakau,
imsiu ir pasiteirausiu (mano pažįsta
mi nedrįsta, sako, kaip galima redak
ciją tokiais niekais trukdyti).

Atsakymas. Visų pirma dėko

Viktoras Kadeišis

jame už laišką su klausimu. Redak
cija visuomet laukia skaitytojų laiš
kų: visi tvirtina, kad įdomu juos skai
tyti, bet, deja, nedaugelis prisiverčia
parašyti, kad ir kiti galėtų skaityda
mi pasidžiaugti.
„Klaipėda” nėra slapyvardis, bet
laikraščio, leidžiamo šiame Lietuvos
uostamiestyje, pavadinimas. Susisie
kus su jo redakcija, gavome leidimą
nemokamai pasinaudoti laikraščio
medžiaga, tik pažymint, kad tai
būtent „Klaipėdos” straipsnis. Ypač
savaitgaliais išeina tikrai įdomus šio
laikraščio numeris, tad kai ką persis
pausdiname ir „Drauge”.

Chicago, IL

Redakcija

PASIGENDAME
„MIESTO PANORAMOS”
Vienu metu „Draugo” paskuti
niame puslapyje buvo spausdinami
trumpi straipsniukai apie visokias
įvairybes, vykstančias Čikagoje, o
kartais ir kiek tolėliau. Tuos straips
niukus visuomet pirmiausia per
skaitydavau (net pirmiau, kaip mir
ties pranešimus ir pirmo puslapio
žinias, ypač, kiek tą dieną Lietuvoje
duodaiha litų už dolerį). Gal kas
skaito amerikietiškus laikraščius
tokių žinučių daug randa, bet aš nei
pakankamai angliškai moku, nei
laiko turiu juos skaityti. „Draugui”

tai visuomet laiko atrandu.
Va, prie reikalo. Ar nebūtų įma
noma bent sykį per savaitę mus to
kiais straipsniukais pamaloninti?
Turbūt redakcijai trunka daug bran
gaus laiko, kol tas žinutes iš visur
sulasioja, bet visgi ir skaitytojų nuo
monės šį tą reiškia. Aš savo pažįs
tamų ratelyje apklausinėjau (vadi
nasi, padariau „statistikos tyrimą”)
ir visi sako, kad pasigenda „Miesto
panoramos”.

Ona K. Miesevičienė
Darien, IL

. Prieš gerą savaitę dalyvavau
Lemonte suruoštame Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijos renginyje
apie dailininko Romano Borisovo ak
varelių „Išeinantys Rytprūsiai” paro
dą ir graudų Rytprūsių likimą, kuris
atsispindi vaizdžiai nutapytuose dar
išlikusių griuvėsių vaizduose.
Prieš programą su bičiuliu apžiūrinėjant parodą, į akį krito akva
relėse ryškiai pavaizduoti griuvėsiai,
mintimis nukėlę į dar palyginti nese
niai susidariusias sąlygas, privedusias Rytprūsius prie apverktino
nelemto likimo. Kartu su draugu iš
mandagumo bei smalsumo užkalbi
nom nepažįstamą asmenį ir tuoj
paaiškėjo, kad tai vienas renginio
programos dalyvių. Bičiuliui atkrei
pus dėmesį, staiga likau be žado, kai
ant ką tik sutikto asmens švarko
atlapo į akį dūrė prieš šviesą spin
duliuojantis mėlynos-baltos—raudo
nos spalvos metalinis ženkliukas,
pasivaidenęs lyg kokia rusiška vėlia
vėlė ant rusų tautai nusipelniusio
generolo krūtinės...
Šis nejaukus jausmas, ačiū Die
vui, kamavo neilgai, nes, vos progra
mai prasidėjus, liuteronų Tėviškės
parapijos kunigas klaipėdietis Liudas
Miliauskas sodriu balsu pirmuoju
pristatė mano „įtariamąjį” asmenį.
Pasirodo, kad tai ne kaimynas iš
Rytų, o artimas lietuvių giminaitis iš
Vakarų, lietuvninkas . klaipėdietis

Vytautas Gocentas.
Man lyg akmuo nuo krūtinės
nusirito... Kaip kultūros istorikas ir
publicistas, dr. Gocentas varo gilią
vagą istorinio Prūsijos paveldo dir
vonuose. O kad yra garbingo krašto
atstovas, liudija jo protėviai, tokie,
kaip bitėniškis, Mažosios Lietuvos
tikrasis patriarchas, Martynas Jan
kus (1858-1946), siekęs sujungti Ma
žąją ir Didžiąją Lietuvą. Jis iki 1904
metais 40 metų Lietuvoje užsitęsusio
spaudos draudimo panaikinimo, savo
spaustuvėje Prūsuose spausdinta lie
tuviška spauda, kurią knygnešiai ne
šė į Didžiąją Lietuvą, svariai prisidėjo
prie lietuvių tautos apsaugojimo nuo
nutautimo.
Kalbant apie to ženklelio „į akį
kritimą”, pasirodo, kad užuot mėly
nos spalvos tame ženklelyje yra žalia
spalva. Gal tai nieko nuostabaus, nes
panašiai kartais pasitaiko ir su
ausimis, kai vienaip išgirsti, o kitaip
perduodi, iškreipiant faktus bei teisy
bę... Tačiau šiuo atveju abejonių
neliko, nes po programos lietuvnin
kas Vytautas Gocentas man paaiški
no, kad ant krūtinės su pasididžia
vimu dėvi Mažosios Lietuvos žaliabalta—raudona spalvas. O aš sau
pasižadėjau, prisimindamas V Gocentą, nespręsti apie žmogų, ypač
neigiamai, jo pakankamai nepažinus.

Leonidas Ragas
~

'

-

Itasca, IL

1,000
Per 16 metų iš laisvos Lietuvos
išbėgo 600,000 jaunų žmonių.
Dar 400,000, esą, ruošiasi išvyk
ti į užsienį Ugi 2010 metų.
Vadinasi apie 1,000,000 emi
grantų iš Lietuvos per 20 metų!
Tai yra baisi, didžiulė, milžiniš
ka Lietuvos nelaimė.
Sumenkęs
Lietuvos
svarba
Europos Sąjungoje ir NATO. Su-

mažės lietuvių kalbos ir kultūros
plotis, ertmė ir dvasia.
Lietuvos Vyriausybė, PLB ir
kraštų LB turėtų daryti viską, kad
nuo daugiau tų pabėgėlių sugrįžtų į
Lietuvą.
(Jau yra sugrįžusių iš Airijos,
Anglijos, Ispanijos ir Švedijos...)

Antanas Klimas
Rochester, NY

„DRAUGO” SKAITYTOJO
REAKCIJA
Danute Bindokienė — duokite
daugiau tokių vedamųjų straipsnių
— „Trūksta tik kūjo su pjautuvu...”
Gavęs dienraštį „Draugą”, pir
miausia atsiverčiu puslapį su redak
torės vedamuoju straipsniu, kurį su
įdomumu perskaitau.
Tačiau jos vedamąjį straipsnį,
š.m. rugpjūčio 22 d. pavadintą:
„Trūksta tik kūjo su pjautuvu...”
patariu perskaityti visiems lietu
viams.
Jeigu ne pro duris, tai pro
plyšelius į Lietuvą grūdama rusiška
muzika, televizijos laidos iš Mask
vos, specialiai skirtos Lietuvai. Na
ir gėlės, pražydusios raudona pen
kiakampe žvaigžde pačiame neprik

lausomos Lietuvos sostinės centre,
tiesiai prieš šv. Petro ir Povilo baž
nyčią.
Yra verta pažymėti, ar šis įvykis
atkreips Vilniaus gyventojų pasipik
tinimą ir persodins komunistinius
gėlynus, raudoną penkiakampę
žvaigždę, pakeičiant tokios spalvos
apskritimi.
Jeigu tokius Danutės Bindo
kienės straipsnius paskaitytų Lie
tuvos gyventojai, tai būtų galima
tikėtis žmonių reakcijos. Deja, jos
straipsniai nepasiekia daugelio Lie
tuvos gyventojų.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja;
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis;

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"!

www.draugas.org
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Gražuolė ir pabaisa - skirtingi, bet laimingi
Komedijose visada sutinkame
aukštą ir liesą pėrsonažą, veikiantį
kartu su storuliu, o spektakliuose ne
vienas nubraukia ašarą, stebėdamas
pasaką apie gražuolę ir pabaisą.
Tačiau kartais teatras virsta gyve
nimu, o pasakos — realiomis istori
jomis.
Norėti niekas nedraudžia. Ga
lima svajoti apie aukštą ir liekną,
gražią ir protingą, jei pats esi storas
ir negražus. Arba suvokus, jog esi
beviltiškas, šlietis prie pirmosios su
tiktos gatvėje. Idealai neretai pasiro
do žmogaus pavidalu ir būna visai
nepanašūs į tuos, apie kuriuos svajo
ta. Gražuolė sutiko pabaisą ir... pami
lo. Čia istorija tik prasideda...
Priešingybės traukia. Vilniaus M.
Romerio universiteto docentas, so
cialinių mokslų daktaras, psichologas
Gediminas Navaitis patvirtino, kad
teiginys, jog skirtingi žmonės vienas
kitam patrauklūs, teisingas.
„Visi žino, kad temperamentin
gam kaukaziečiui patinka vangios,
lėtos blondinės. Tai paaiškina prie
šingybių trauką”, — juokavo specia
listas.
Meilė gydo

Susipažinę su priešingos lyties
atstovu, pirmiausia įvertiname jo
išvaizdą. Tačiau pasirodo, kad mūsų
pasirinkimą lemia kur kas gilesnės,
fiziologinės priežastys. Išrinktasis
gali ne tik suteikti laimės, bet ir ■
padėti įveikti ligas.
„Kūnas - ne tik išorė, kuri ats
pindi tam tikras savybes. Gamta
„orientuojasi” į vis atsparesnius indi

vidus. Panašūs žmonės atsparūs toms
pačioms ligoms. Jeigu vyras atsparus
ligai A, o moteris — ligai B, jų pa
likuonys bus atsparūs abiem ligoms.
Taigi pati gamta rūpinasi žmonijos
išsaugojimu”, — pasirinkimą lemian
čius veiksnius aiškino G. Navaitis.

Sime t r iškurnąs - svarbiausia
Visuomenė, pasak psichologo,
siūlo begalę patrauklumo modelių:
elegantiškai apskuręs pankas, kostiu
muotas banko tarnautojas, Rubenso
išvaizdos moterys... Jie keičiasi pagal
esamo laikmečio reikalavimus.
„Tačiau yra bendras mūsų antro
sios pusės pasirinkimą lemiantis
požymis. Tai kūno simetrija. Dabar
net kompiuteris gali nustatyti abiejų
partnerių simetriškumą pagal jų
nuotraukas. Kūno simetriškumas —
svarbiausias požymis bet kurioje
kultūroje. Jis lemia, ar su išrinktu
žmogumi patirsime seksualinį malo
numą”, — pasakojo šeimos psichote
rapeutas.
Patobulinti kūno simetriją ir
pasiekti patrauklumo nėra sudėtinga.
G. Navaitis patarė dažniau lankytis
sporto klube ir nepersivalgyti.

Darnos yra siekiama
Priešingybės, anot psichologo,
traukia tada, kai poros įgimtos savy
bės skiriasi, o įgytos yra tapačios.
„Žmogus mums gali būti patrauklus
savo išvaizda. Tačiau jei jis arba ji ims
elgtis priešingai mūsų išmoktoms
taisyklėms, nebus draugiškas, jo kaip
tinkamo partnerio nepriimsime.

Kukurūzų rūmai
Sekmadienį pasukome 37 keliu į šiaurę iki
Mitchell. Po to planavome I 90 keliu stumtis į va
karus. Tačiau Romualdas dar iš jaunystės prisi
minė, kad Mitchell mieste yra vieninteliai pasauly
je kukurūzų rūmai. Lengvai suradome, nes nuo pat
įvažiavimo į miestą visur ženklai rodo į „Com Palace”. Rūmai originaliai statyti 1892 metais. Mat,
kai Lewis ir Clark čia lankėsi 1805 metais, jie savo
dienoraštyje įrašė, kad ši vieta tai didžioji Ame
rikos dykuma, tinkama tik bizonams. Joks žmogus
čia nepajėgtų gyventi. Tačiau čia įsikūrė daug
ūkininkų bei pramonės ir buvo nutarta miestą kuo
nors išgarsinti. Tai ir sugalvojo šiuos rūmus. Pir
mieji buvo mediniai, vėliau dėl saugumo pastatyti
iš plieno ir plytų. Viduje pagrindinėje salėje dideli
paveikslai, padaryti iš kukuruzų burbuolių. Jas
išilgai perpjaunant ir prilipinant, sukuriamas mo
zaikinis paveikslas. Iš viso yra dešimt spalvų ku
kurūzų. Iš lauko ant sienų taip pat mozaikiniai ku
kurūzų paveikslai. Jie kasmet yra iš naujo suku
riami, nes per metus paukščiai gan daug nulesa.
Naujų paveikslų kūryba kasmet miestui kainuoja
apie 120,000 dol. ir trunka tris mėnesius juos už-

Michell mieste Kukurūzų rūmai.

Svarbiausia, kad sutaptų dviejų
žmonių vertybės. Tik tada galima
tikėtis sukurti ilgalaikius santykius”,
— tvirtino pašnekovas.
Jo nuomone, nepažįstamąjį įver
tiname per penkias minutes, o ver
tybes ir nuostatas deriname penkias
dešimt metų. „Visuomenėje įsivyra
vusi klaidinga nuostata, kad neva
pakanka žmogų kaip grybą miške
rasti ir laimė pati ateis. To neužten
ka. Poros santykių darna pasiekiama
didelėmis pastangomis. Tačiau kelias
į damą yra ne mažiau įdomus nei
‘grybo’ radimas”, — įsitikinęs G.
Navaitis.

Geidžia idealių
Išoriniai poros skirtumai labiau
siai pastebimi. Neretai tenka matyti
aukštą vaikiną, už rankos laikantį
smulkutę, gana žemo ūgio merginą.
„Natūralu, kad vyras renkasi moter
išką, nedidukę partnerę, kurią norisi
globoti, ja rūpintis. Jeigu moteris
aukštesnė už vyrą ir pastarajam tai
kelia problemų, geriau tokių santykių
net nepradėti, nes bendro gyvenimo
metu teks patirti ir sunkesnių trau
mų”, — juokavo docentas.
Klaipėdiečiai vyrai linkę šalia
savęs matyti gražesnę ir protingesnę,
nei patys yra. Tai rodo jų pasitikėji
mas savimi ieškant gyvenimo draugės.
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Mėgsta pervertinti
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Vienintelės pažinčių agentūros
Klaipėdoje „Viladomas” darbuotojos
jau įėjus klientui pro duris gali pa
sakyti, kokio partnerio jis pageidaus.

Agentūros administratorė Daiva
Krušaitė taip pat palaikė teoriją, kad
priešingybės visada suartina žmones.
Tačiau, anot jos, kartais klientai kelia
per daug didelius reikalavimus, neat
sižvelgdami į savo asmenybę.
Ypač vyrai mėgsta pervertinti
savo išvaizdą ir intelektą.
„Ateina vyrukas be trijų prie
kinių dantų ir nori susirasti ilgakoję
manekenę”, — pasakojo D. Krušaitė.

Pažintys - kaip hobis
Ieškoti poros į agentūrą dažniau
siai ateina išsiskyrę žmonės, todėl,
besirinkdami partneres, lygina jų
duomenis su savo buvusių partnerių
duomenimis.
D. Krušaitė pasakojo, kad vyrai
visada atsižvelgia į moters horoskopo
ženklą. „Vyrai niekada neis į pasima
tymą su ta moterimi, kurios horos
kopo ženklas sutampa su buvusios
žmonos ženklu”, — juokėsi D. Kru
šaitė.
Agentūros administratorė ne
neigė mačiusi nemažai porų, kurių
partneriai yra visiškos priešingybės.
Panelė dažnai būna 10 centimetrų
aukštesnė už vyrą arba vyras sveria
perpus mažiau nei jo partnerė.
D. Krušaitė atsiminė klientų
porą iš skirtingų socialinių sluoksnių.
Firmos direktorė susižavėjo ir ište
kėjo už paprasto darbininko.
Sunkiausia partnerę susirasti že
miems vyrams. Kad ir kaip priešingy
bės betrauktų, nė viena moteris ne
nori, kad dėl vyro tektų atsisakyti
aukštakulnių batų.

„Klaipėda”

SU PALAPINE LEWIS
IR CLARK PĖDOMIS
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr. 3
baigti. Šiuose rūmuose vyksta krepšinio rungtynės,
mokslo baigimo ceremonijos, mokslo užbaigimo šo
Mozaikinis paveikslas iš kukurūzų Michell mieste —
kiai, vestuvės, iškilmingi pokyliai.
Kukurūzų rūmų sienoje.
Kitoje gatvės pusėje yra lėlių muziejus. Šį
rinkinį pradėjo verslininkas Sheldon F. Reese. Kai
šimtą šunų, kuriuos pirko iš indėnų ir valgė. Pa
lėlės nebetilpo jo namuose, pasitaręs su žmona,
lubėje įmontuotas penkiasdešimt penkių pėdų ilgio
pastatė angliškos pilies stiliaus pastatą - muziejų,
laivas, vadinamas „keel-boat”. Jame buvo sukrau
kuris atsidarė 1982 metais. Jis turėjo keturis tūks
tas visas kelionės maistas, dovanos indėnams. Yra
tančius lėlių. Jos buvo išdėstytos į keturis šimtus
kajutė kapitonui ir sandėliukas reikmenims. Lai
dioramų - grupuočių specifine tema, pvz., miške
vas turėjo dvidešimt du irklus, tačiau, kai negalė
stovyklauja, Kalėdos, sekmadienio rytas bažnyčioje
davo seklumoje irkluoti, vyrai, pririšę virvę prie
ir pan. Muziejų iki savo mirties 1993 metais tvarkė
laivo, jį tempdavo, eidami pakrante arba pačia upe.
jo žmona Eunice Thomas Resse. Muziejus toliau
Muziejuje ant sienos sužymėti svarbesni įvy
išsilaiko ir auga Reese įkurtu pelno nesiekiančio
kiai, prieš tampant valstija. Pažymėta, kad netoli
fondo globoje.
šios vietos gyveno Charles Ingalls su šeima, kurio
Pusantros valandos
duktė Laura parašė knygas „Little House on the
pavažiavę į vakarus, sus
Prairie”.
tojome prie Chamberlain
Lauke prie šio pastato yra didele skulptūra miestelio esančiame Leindėnų „tipi”. Čia aštuoni stulpai, suremti lyg ly
wis ir Clark ekspozicijos
gumų indėnų palapinės rėmai. Cementiniai stulpai
ir informacijos centre. Iš yra 12x18 colių storumo, 56 pėdų aukščio ir kieklauko, ant sienos didelis . vienas sveria 6.5 tonos.
lyg paveikslas, iš metalo
Pakalbėję su šio informacijos centro darbuoto
išpiaustytos figūros ro jomis, sužinojome, kur yra mūsų numatyta sto
dančios indėnų gyveni
vyklavietė. Ji anksčiau priklausė JAV kariuome
mo aspektus. Viduje — nės inžinierių korpusui, bet kai jiems nebebuvo
atkurti Lewis ir Clark
reikalinga, paaukojo miestui. Nuvažiavome. Užsi
ekspedicijos kai kurie
registravome ir sužinojome, kad miestui nesisekė
momentai — palapinės,
patiems čia tvarkytis, tai pasamdė žmogų, kuris
sąrašas, kiek ir kokių
tokiuose reikaluose nusimano. Stovyklavietė labai
žvėrių bei paukščių per
tvarkinga, ant Missouri upės kranto. Pasitaikė la
kelionę sumedžiojo, su
bai šilta diena - arti devyniasdešimt laipsnių pagal
valgė, ir t.t.. Nustebau
F. Tai tik saulei leidžiantis nuėjome prie upės vaiz
pamačiusi saraše per
du pasidžiaugti.
Bus daugiau.
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Pagerbti studentų čempionatų prizininkai

Po grasinimų — gaisras sodyboje
Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) —

Irkluotojos (iš kairės): Lina Šaltytė, Vaida Arbočiūtė ir Asta Romerytė.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA) —
Antradienį Kūno kultūros ir sporto
departamente (KKSD) pagerbti pa
saulio ir Europos studentų čempio
natų prizininkai. Jiems KKSD gene
ralinis direktorius Algirdas Raslanas
įteikė padėkos raštus, o prizininkų
aukštųjų mokyklų rektoriams —
KKSD padėkos medalius.
Antradienį buvo pagerbtos Vy
tauto Didžiojo universiteto ir Šiaulių
universiteto vaikinų krepšinio ko
mandos, Europos aukštųjų mokyklų
krepšinio čempionate Portugalijoje
iškovojusios atitinkamai aukso ir
bronzos medalius, bei Lietuvos mer
ginų rankinio rinktinė, pasaulio stu
denčių pirmenybėse Lenkijoje pelniu
si bronzos medalius.

Apdovanojimai taip pat buvo
skirti pasaulio studentų orientavimo
si sporto čempionate Slovakijoje auk
so ir sidabro medalius iškovojusiam
Simonui Krėpštai (VDU) ir Trakuose
vykusio pasaulio studentų irklavimo
čempionato sidabro medalius iškovo
jusiems Astai Romerytei (VPU) ir
Vaidai Arbočiūtei (VPU) bei Mikui
Razmislavičiui (VGTU) ir bronzos
medalius pelniusiems Linai Šaltytei
(VU) bei Mindaugui Griškoniui
(VPU).
„Šiemet Lietuvos studentai tarp
tautinėse varžybose iškovojo gerokai
daugiau medalių nei per 15 neprik
lausomos Lietuvos metų”, — pasi
džiaugė Studentų sporto asociacijos
prezidentas Česlovas Garbaliauskas.

Seimas lieka be opozicijos vadovo
Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) —
Margą ir susiskaldžiusi Seimo opozi
cija lieka be vadovo. Nė vienai iš opo
zicinių frakcijų ar koalicijų neturint
persvaros, Seimo statutas nenumato
galimybės vienam iš opozicijos ats
tovų turėti opozicijos vadovo statusą.
Seimui antradienį bus pateikti
nutarimų projektai, kuriais siūloma
išbraukti iki šiol opozicijos vadovu
buvusį konservatorių vadovą Andrių
Kubilių iš Seimo valdybos ir seniūnų
sueigos.
A. Kubilius sakė pats pakartoti
nai paraginęs Seimo vadovybę spręsti
opozicijos vadovo klausimą.
,„Šiandien faktiškai opozicijos
vadovo tokio nėra Seime, aritmetika
labai aiški, tačiau vis dar egzistuojan
tis Seimo nutarimas, kuriuo tvirtina
ma valdybos sudėtis, turėjo būti pa
keistas”, — aiškino A. Kubilius.
Pagal Seimo statutą, jeigu opo-

zicinė frakcija ar jų koalicija turi dau
giau kaip pusę mažumai priklausan
čių parlamentarų, frakcijos ar koali
cijos vadovas tampa opozicijos va
dovu.
Seimo opozicijos postą turintys
konservatoriai su opozicijos koalicijo
je esančiais liberalais parlamente turi
37 vietas.
Seime valdantiesiems nepriklau
so 86 parlamentarai.
Vasarą pasikeitus politinei situa
cijai, A. Kubilius kreipėsi į Seimo pir
mininką Viktorą Muntianą, prašyda
mas išaiškinti, ar vis dar gali vadintis
opozicijos vadovu.
Seimo pirmininkas tuomet atsa
kė, jog iki rudeps sesijos, kuomet par
lamente vyks postų perskirstymas, A.
Kubilius lieka opozicijos vadovu.
Į Seimo opozicijos vadovo postą
pretenzijas yra pareiškusi ir Darbo
partija.

* Lenkijos sostinėje vykusių
Tarptautinės sportinių šokių fe
deracijos (IDSF) pasaulio reitin
go varžybų Lotynų Amerikos šokių

pasaulio sportinės radiopelengacijos čempionate, kuriame daly
vavo 350 sportininkų iš 31 pasau

programoje pirmąją vietą tarp 62 po
rų užėmė Vilniaus „Ratuto” klubo
atstovai Andrius Kandelis ir Eglė Visockaitė-Kandelis. Finale lietuviai,
kurie IDSF reitinge užima septintąją
poziciją, aplenkė rusus Nikolajų Voronovičių ir Mariją Nikolišiną bei lat
vius Jevgenijų Suvorovą ir Niną Bezubovą. Aštuntąja vieta tenkinosi ki
ta Lietuvos pora — Šarūnas Greblikas bei Viktorija Horeva.

* Bulgarijoje Primorsko ku
rorto apylinkėse vykusiame XIII

lio valstybės, bronzos medalį iškovojo
šiaulietė Tania Klešč. Jaunių grupė
je 144 MHz bangų ruožo distancijoje
startavusi T. Klešč nusileido pasau
lio čempione tapusiai slovakei Alžbetai Simečkovai bei sidabru pasipuo
šusiai rusei Ekaterinai Ovčinikovai.

* Kęstutis Navickas pergalin
gai pradėjo Ispanijos sostinėje
vykstant) pasaulio badmintono
čempionatų. Antradienį K. Navic
kas vos per 25 minutes 21:11, 21:14
nugalėjo ispaną Nicolas Escartina
Aro ir pateko į antrąjį ratą.

Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje
kol kas nenustatyti asmenys sudegi
no šiuo metu užsienyje poilsiaujančių
laikraščio „Anykšta” redaktorės Gra
žinos Šmigelskienės ir jos vyro žur
nalisto automobilį bei bandė sudegin
ti sodybą.
Gaisras Kušlių kaime esančioje
sodyboje įsiplieskė pirmadienį prieš
vidurnaktį. Šmigelskų kaimynas pa
reigūnams pasakojo apie 11 valandą
vakaro prie jų sodybos matęs degantį,
laužą ir girdėjęs kelis pokštelėjimus,
tačiau pamanęs, kad šeimininkai de
gina šakas.
Antradienio rytą pastebėta, kad
sudegintas prie namo stovėjęs jų au
tomobilis „Ford Escort”, pagamintas
1993 metais. Mašina sudegė nepatai
somai. Be to, gyvenamasis namas bu
vo aplietas degiu skysčiu, o po duri
mis pakištas degantis popieriaus la
pas, tačiau tik apdegė durų apačia,
ugnis neišplito.
Ant klėties stogo buvo užmestas
butelis degaus skysčio, apdegė dalis
dangos.
Kaip pasakojo „Anykštos” žur
nalistas Arvydas Lingaitis, redaktorė
su vyru Vidmantu šiuo metu atosto
gauja Turkijoje, apie padegimą jie in
formuoti telefonu. Anot žurnalisto,
beveik neabejojama, kad sodybą ban
dyta padegti.
„Rugsėjo 15 dieną redaktorė
elektroniniu paštu gavo anonimo
laišką, kuriame ‘Anykšta’ buvo išdė
ta į šuns dienas ir grasinta gaisru.

Laišką pasirašė anonimas, pasivadi
nęs Giltine; be to, redaktorė kelias
grasinančias žinutes buvo gavusi ir į
mobilųjį telefoną”, — pasakojo žur
nalistas.
Anykščių rajono apylinkės pro
kuratūros vyriausiasis prokuroras
Ričardas Juozaitis sakė, kad šiam
įvykiui tirti sudaryta speciali proku
ratūros, policijos ir priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnų grupė.
Dėl turto sunaikino visuotinai
pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Už šį nusikaltimą gresia
areštas arba laisvės atėmimas iki
penkerių metų.
Anot R. Juozaičio, tiriama, ar
anonimo pranešimai susiję su pade
gimu.
„Turime savo versijų, tačiau kol
atliekamas ikiteisminis tyrimas deta
lių skelbti negalime”, — sakė proku
roras.
G. Šmigelskienė nuo 1999 metų
yra Lietuvos socialdemokratų parti
jos narė, buvo Anykščių rajono savi
valdybės tarybos ir valdybos narė.
Praėjusioje kadencijoje kelis mėne
sius buvo Seimo narė, dirbo naciona
linio saugumo komitete.
Minėtu išpuoliu pasipiktino Lie
tuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pir
mininkas Dainius Radzevičius.
„Tai netoleruotina. Smurtas ir jo
proveržiai šiandien kelia realų pavo
jų ne tik gatvėje ar teismo salėje —
dar kartą pasitvirtina faktas, jog žur
nalisto profesija yra viena pavojin
giausių”, —- sako D. Radzevičius.

Tyrimui vadovaus A. Sadeckas
Atkelta iš 1 psl.
tarnybinės informacijos nesank
cionuotu nutekinimu; VSD santy
kiais su kitomis valstybės institucijo
mis; VSD veiklos teisinės bazės tobu
linimu.
Parlamentarai tirs ir savaitraščio
„Laisvas laikraštis” redaktoriaus Au
rimo Drižiaus sulaikymo aplinkybes.
Diskusijos dėl to, kam turėtų bū
ti patikėtas VSD veiklos ir V Pociūno
žūties aplinkybių tyrimas, prasidėjo
dar praėjusią savaitę. Kelios Seimo
frakcijos nuogąstavimus dėl laikino
sios tyrimo komisijos kompetencijos
suteikimo NSGK siejo tiesiogiai su A.
Sadecku. Pasigirdo ne vienas tvirtini
mas esą komiteto pirmininkas turėtų
prisiimti atsakomybę už padėtį VSD.
Taip pat, kadA. Sadeckas nebus ob
jektyvus tyrimo metu, nes jis priklau
so Paslapčių apsaugos koordinavimo

komisijai, vadovaujamai VSD genera
linio direktoriaus Arvydo Pociaus.
Pirmasis A. Sadecko atsakomy
bės už padėtį VSD klausimą praė
jusią savaitę iškėlė Liberalų sąjūdis.
Po uždaro posėdžio su VSD vadovu
Arvydu Pociumi, Liberalų sąjūdžio
pirmininkas Petras Auštrevičius žur
nalistams tvirtino, kad dabartinė pa
dėtis VSD susidarė ir dėl nepakanka
mai efektyvios parlamentinės kon
trolės.
„Akivaizdu, kad reikalingas
glaudesnis departamento bei Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto bendradarbiavimas. Šis ko
mitetas ir jo pirmininkas taip pat tu
rėtų prisiimti dalį atsakomybės už
VSD susidariusią padėtį, ir departa
mento parlamentinė kontrolė turėtų
būti kur kas efektyvesnė”, - sakė R
Auštrevičius.

A. Mockus — kandidatas į merus?
Atkelta iš 1 psl.
Tiesa, kol kas nėra aišku, kiek
rimtai šuolį į lietuvišką politiką pla
nuoja A. Mockus. Už politiką į šį
klausimą atsakė jo žmona Adriana. Ji
diplomatiškai prakalbo apie tai, kad
kol kas jos vyras negalėjo rimtai apie
tai pagalvoti, nes neturi Lietuvos pi
lietybės.
Tačiau visai neseniai Antano ga
limybėmis gauti lietuvišką pasą do
mėjosi jo motina Nijolė Mockienė.
Kompetentingi pareigūnai N.
Mockienei tikriausiai išaiškino, kad
pagal Lietuvos įstatymus A. Mockui
gauti pilietybę - juokų darbas. Te
reikia pateikti prašymą Lietuvos am
basadai arba Migracijos departamen
tui, pasirūpinti, kad į lietuvių kalbą
būtų išverstas gimimo liudijimas, at
likti dar keletą smulkių procedūrų ir gaus pasą!
A. Mockui net netektų atsisakyti

Kolumbijos pilietybės, nebent jis su
manytų veržtis į Lietuvos preziden
tus.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkas Zenonas Vaigauskas pri
minė, kad pats A. Mockus, galiojant
dabartinei rinkimų tvarkai, negalėtų
iškelti savęs į merus — jis turėtų kan
didatuoti kurios nors partijos sąraše.
Einant į merus kolumbiečiui būtų
svarbu turėti ne tik pilietybę, bet ir
nuolatinę gyvenamąją vietą toje savi
valdybėje, kur kandidatuotų.
Antanas Mockus, vienintelis lie
tuvių menininkų sūnus, matemati
kas ir filosofas, įsiveržė į Kolumbijos
politinę sceną 1993 m. Tuomet norė
damas nuraminti įsisiautėjusią stu
dentų auditoriją nusimovė kelnes ir
parodė jiems užpakalį. Tuo jo Ko
lumbijos universiteto rektoriaus kar
jera baigėsi, tačiau prasidėjo įspūdin
ga politinė karjera.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
f

„Koizumi teatro" uždanga leidžiasi

EUROPA
LONDONAS
Didžiosios Britanijos policija per
pastaruosius metus užkirto kelią
penkioms atakoms, pranešė aukštas
Londono kovos su terorizmu padali
nio vadas. Policijos antiteroristinio
būrio vadas Peter Clarke teigė būgš
taujantis, kad daug britų mano, jog
po praėjusių metų išpuolių Londono
transporto sistemoje ir po to, kai rug
pjūtį dėl sąmokslo susprogdinti tran
satlantinius lainerius buvo suimta 17
asmenų, pavojus praėjo. „Kartais
jaučiu, kad Jungtinėje Karalystėje
tvyro jausmas, esą ‘tai įvyko ir vis
kas’, — sakė R Clarke. — Deja, vis
kas yra kitaip. Tiriamosios veiklos
mastai dar niekada nebuvo tokie di
deli”.

JAV prezidentas George W. Bush (k) ir Japonijos premjeras Junichiro Koizumi
dainuoja Elvis Presley dainą.

Tokyo, rugsėjo 19 d. („Reuters”/BNS) — Japonijos ministrų ka
bineto vyriausiasis sekretorius Shinzo Abe, pasisakantis už ryžtingesnę
šalies užsienio politiką ir tradicinių
vertybių sugrąžinimą, yra pasiryžęs
laimėti partijos vadovo rinkimus ir
taip užsitikrinti ministro pirmininko
postą.
Sh. Abe, kuriam ketvirtadienį su
eina 52 metai, būtų pirmasis Japo
nijos premjeras, gimęs po Antrojo pa
saulinio karo.
Tikimasi, kad jis bus išrinktas
Liberalų demokratų partijos (LDP)
pirmininku ir rugsėjo 26 dieną, kai
susirinks parlamentas, taps ministru
pirmininku.
„Koizumi teatro”, vadinamo vie
nu įdomiausių „šou” šiuolaikinės Ja
ponijos politikoje, uždanga trečiadie
nį turi nusileisti — premjeras Juni
chiro Koizumi traukiasi.
J. Koizumi, nešiojantis vešlių
pražilusių plaukų šukuoseną, bandė
įkūnyti Elvis Presley, šoko tango su
Richard Gere ir buvo tikra žiniasklai
dos sensacija, nepalyginama nė su
vienu prieš jį buvusiu Japonijos mi
nistru pirmininku.
Ekscentriškasis J. Koizumi pade
monstravo talentą per 2005-ųjų rin
kimus, kai pasitelkė „samdytus žu
dikus” — rinktines įžymybes ir pasi
naudojo jomis įveikdamas tuos, kurie
drįso prieštarauti jo planui suskaldyti

milžinišką pašto tarnybą.
Triukas prieš užhipnotizuotą ži
niasklaidą suveikė puikiai — J. Koi
zumi kandidatės, pramintos „refor
mų madonomis” kovojo su jo Libe
ralų demokratų partijos (LDP) patri
archais dėl reformos, už kurią prem
jeras sakė esąs „pasirengęs mirti”.
Pagrindiniai laikraščiai, kuriuos
J. Koizumi dažnai ignoruodavo, pa
vadino tai „Koizumi teatru”. Prem
jeras, kuris dažnai apie save kalba
trečiuoju asmeniu, vadino tai „Koi
zumi reformomis”.
„Pirmajame veiksme”, netrukus
po to, kai 2001-aisiais atėjo į valdžią,
J. Koizumi pavyko susikurti naujo
višką įvaizdį išleidžiant kompaktinę
plokštelę su jo paties parengta infor
macija ir mėgstamiausiomis Elvis
Presley dainomis.
Jo aistrą rokenrolo karaliui šiais
metais patenkino artimas sąjunginin
kas George W. Bush, kuris surengė
jam privačią ekskursiją po Graceland
— Elvis Presley namus Memphis,
Tennessee.
Savo originalia charizma J. Koi
zumi — vienišas politikos vilkas, tu
rintis nedaug draugų parlamente, bet
populiaresnis už savo partiją, — su
gebėjo patikti visuomenei.
Visuomenei, kuri, daugiau pen
kerius metus stebėjusi „Liūto kara
liaus” pasirodymą, dabar galbūt jo il
gėsis.

BUDAPEŠTAS
Vengrijos
premjeras
Ferenc
Gyurcsany, nepaisydamas pirmadienį
įvykusių riaušių, nukreiptų prieš jo
vyriausybę, antradienį pareiškė, jog
neplanuoja atsistatydinti, ir pažadėjo
tęsti ryžtingas ekonomikos reformas.
„Sekmadienio vakarą mąsčiau vos
tris minutes, ar man reikėtų atsista
tydinti ir ar yra priežasčių tai pada
ryti, ir padariau išvadą, kad visiškai
nėra”, — sakė premjeras. Jis pridūrė,
kad jo Socialistų partija visapusiškai
remia jį ir jo reformas, nors jam ir ne
pavyko tinkamai pristatyti rinkėjams
skausmingas priemones.

VARŠUVA
Lenkija dalį savo pažadėto naujo
NATO kontingento į Afganistaną nu
siųs šią savaitę — anksčiau nei skelb
ta iš pradžių. Lenkija, kuri šiuo metu
Afganistane yra dislokavusi 100 savo
karių, praėjusią savaitę paskelbė,
kad į Afganistaną nusiųs dar tūks
tantį karių, bet nurodė, kad jie bus
dislokuoti vasario mėnesį. NATO
anksčiau ragino šalis nusiųsti į Afga
nistaną pastiprinimus, kurie padėtų
kovoti su Talibano sukilėliais šios ša
lies pietuose.

BRIUSELIS
NATO turi pasiūlyti Gruzijai de

rybas dėl glaudesnių ryšių su šiuo Va
karų susivienijimu, nors šis pasiūly
mas tikriausiai dar labiau padidins
tarp Maskvos ir Tbilisio tvyrančią
įtampą. „Dėl to susitarta”, — sakė
anoniminis šaltinis NATO, turėda
mas omenyje 26 NATO valstybių am
basadorių susitarimą pradėti vadina
mąjį suintensyvintą dialogą su Gru
zija. Šiam žingsniui turi formaliai
pritarti NATO užsienio reikalų mi
nistrų susitikimas, kuris ketvirta
dienį įvyks New York. Tokios derybos
yra pirmasis žingsnis narystės NA
TO.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush
pareiškė, kad popiežiaus Benedikto
XVI atsiprašymas dėl komentarų
apie islamą, kurie papiktino musul
monus, buvo nuoširdus, pranešė vie
nas JAV pareigūnas. „Prezidentas
pažymėjo, kad popiežius atsiprašė dėl
savo pasisakymų. Prezidentas mano,
kad popiežius buvo nuoširdus”, —
žurnalistams sakė Dennis Wilder,
Baltųjų rūmų patarėjas Artimųjų, Ry
tų ir Pietryčių Azijos reikalais. „Šioje
vietoje diskusija, baigėsi”,— pažy
mėjo jis.

NEW YORK
JAV automobilių milžinė „Ford
Motor” ketina išpirkti „Rover” pre
kės ženklą iš Vokietijos susivienijimo
BMW. „Ford” patvirtino planuojanti
pasinaudoti savo teise pirkti „Rover”
prekės ženklą, kurią gamintoja gavo
2000 metais įsigijusi prekės ženklą
„Land Rover”. Pasak „Ford”, šiam
sandoriui buvo ryžtasi įvertinus žmo
nių siejamus „Rover” ir „Land Ro
ver” pavadinimus.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Buvęs kurdų partizanas antra
dienį Baghdad teismo rūmuose nusi
ėmė savo marškinius, kad parodytų
randus, kurie, jo teigimu, liko po
Saddam Hussein įsakytos dujų ata
kos 9-ajame dešimtmetyje. Iskandar
Mahmoud Abdul-Rahman per S.
Hussein teismą dėl genocido prieš
kurdus pasakojo, kaip jis ir jo ben
dražygiai iš Patriotinės Kurdistano
sąjungos buvo apnuodyti dujomis.

Latvijos vadovė nori nutraukti „vaikinų" viešpatavimą
Jungtinės Tautos, rugsėjo 19 d.
(„Reuters ”/BNS) — Latvijos prezi
dentė, pretenduojanti į Jungtinių
Tautų (JT) generalinio sekretoriaus
postų, pirmadienį teigė, kad jos kan
didatavimas turėtų tapti moterų ko
vos prieš „vien tik vaikinų” klubą,
renkantį aukščiausią pasaulio diplo
matą, simboliu.
„Jeigu norime gyventi vis sąžiningesniame, teisingesniame ir lyges
niame pasaulyje, tada turėtume ma
tyti, kaip moterys užima visas gali
mas atsakingas pasaulio pozicijas,
įskaitant generalinio sekretoriaus
postą”, — sakė Vaira Vike-Freiberga.
New York per savo pirmąją spau
dos konferenciją nuo penktadienio,
kai paskelbė kandidatuojanti į JT ge
neralinio sekretoriaus postą, V VikeFreiberga teigė nebijanti tikėtino Ru
sijos ir Kinijos pasipriešinimo. Kinija

nori, kad šis postas atitektų kandida
tui iš Azijos, o Rusijos santykiai su
Baltijos valstybėmis yra šalti dar nuo
1991-ųjų, kai jos atsiskyrė nuo So
vietų Sąjungos.
Ir Kinija, ir Rusija turi veto teisę
15-os narių JT Saugumo Taryboje,
kuri rinks naują generalinį sekreto
rių, šiame poste pakeisiantį Kofi An
nan, kurio kadencija baigiasi gruo
džio 31-ąją.
Visi kiti kandidatai yra vyrai.
Saugumo Tarybos pasirinktą kandi
datą po to turi patvirtinti 192 narių
Generalinė Asamblėja.
„Moteris dar niekada nevadova
vo JT. Manau, kad pernelyg daug mo
terų leido sau neišdrįsti, žinodamos,
kad tai yra vien tik vaikinų klubai,
kad ten renkasi vaikinai, kad jie su
darinėja sutartis”, — sakė V VikeFreiberga.

laivu į visas pasaulio šalis.

Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

Bridgevievs, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363

8801 78th Avė
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NEVALGYKITE ŠPINATU
Špinatai — viena maištingiausių ir labiausiai patariamų valgyti lapinių
daržovių, bet šiuo metu visi Amerikos gyventojai raginami ir net griežtai per
spėjami, kad jokiu būdu nevalgytų ne tik žalių špinatų, bet ir kitokių patie
kalų su jais paruoštų. Manoma, kad nuo špinatų, auginamų Kalifornijoje, dau
giau kaip šimtas žmonių jau sunkiai susirgo, o vienas net mirė. Esą špinatai
užkrėsti E.coli bakterijomis, kurios sukelia viduriavimą ir kitus pavojingus
simptomus. Turbūt pastebėjote, kad iš visų parduotuvių špinatai jau dingo
(žinoma, jeigu juos auginate savo darže, špinatai yra švarūs ir galite valgyti),
o visas įvykis stropiai tiriamas.

KAI UŽEINA ŪPAS KEPTI...
Kiekvienais metais vasaros ir rudens sąvartoje man visuomet užeina
ūpas kažką skanaus ir saldaus išsikepti. Žinoma, vasarą nei pagalvoti apie
orkaitę nesinori, bet dabar, kai jau žada vėsesnį orą... Ir virtuvė pakvimpa
skaniais kvapais, ir atsiranda proga draugę ar kaimynę kavos puodeliui ar
kokio pyrago riekutei pasikviesti. O kepti „gundo” ir tai, kad šiuo metų laiku
daug šviežių daržovių, vaisių, uogų: tik rinkis ir ką nors skanaus gamink.
Šokoladiniai spanguolių
pyragėliai

10 colių skersmens (su skyle vidury
je) kepimo indą. Įkaitinti orkaitę iki
350° F.
Visus produktus sudėti į dubenį
ir gerai išmaišyti. Tešlą sukrėsti į
keptuvą ir kepti 55—60 min. Išėmus
iš orkaitės atvėsinti apie 10 min.,
tuomet išversti ant grotelių ir vi
siškai atšaldyti. Kad pyragas geriau
iškristų iš keptuvo, aštriu peiliu api
brėžti apie jo kraštus (iš vidaus).

1 ir 1/2 puod. miltų
1 ir 1/2 puod. greitai išverdančių
(quick-cooking oats) avižinių dribs
nių
1 šaukštelis kepimo miltelių
1/2 šaukštelio cinamono
1/4 šaukštelio druskos
1 ir 1/3 puod. tvirtai suspausto
rudo cukraus
Greita mėlynių „duona*
2 kiaušiniai
1 puod. nesaldžių šokolado gaba
2 kiaušiniai
liukų (semi—sweet chocolate chunks)
1 puod. cukraus
1/4 puod. sviesto
1 puod. sumažinto riebumo pie
1/2puod. kapotų džiovintų span
no
guolių
3 šaukštai ištirpyto sviesto arba
1/2 puod. kapotų riešutų (vval
aliejaus
nuts, pecans, filberts ar kitokių)
3 puod. miltų
Įkaitinti orkaitę iki 350° F.
1/2 šaukštelio druskos
Aliejumi išpurkšti 12x9 colių dydžio
4 šaukšteliai kepimo miltelių
keptuvą.
1 puod. šviežių mėlynių
Dubenyje sumaišyti visus sau
1/2 puod. stambiai sukapotų rie
sus produktus, padėti į šalį. Kitame
šutų
dubenyje gerai ištrinti sviestą su
1 šaukštelis citrininių priesko
cukrumi. Sudėti kiaušinius ir miltų
nių (lemon extract)
mišinį gerai išmaišyti, kad tešla bū
tų lygi. Suberti 1/2 puod. šokolado
gabaliukų ir 1/4 puod. spanguolių.
Gerai išmaišyti.
Tešlą iškrėsti ant paruoštos
skardos, išlyginti vienodo storio
sluoksniu ir ant viršaus užbarstyti
likusias spanguoles bei likusius šo
kolado gabaliukus. Kepti 28—32
min., kol gražiai paruduos.
Išėmus iš orkaitės atvėsinti iki
kambario temperatūros ir supjaus
tyti ketvirtainiukais.
Pyragas su spanguolėmis

1 skardinukė (16 uncijų dydžio)
paruoštų spanguolių (vvhole berry
cranberry sauce)
3/4 puod. sumažinto riebumo
majonezo
1 šaukštas tarkuotos apelsino
žievelės (tik oranžinė dalis)
1/2 puod. sušaldytų neatskiestų
apelsino sulčių (frozen orange juice
concentrate), atšildytų, kad būtų
skystos
1/2 puod. graikinių riešutų (vval
nuts)
3 puod. miltų
1 ir 1/4 puod. cukraus
1 šaukštelis kepimo sodos
1 šaukštelis kepimo miltelių
1/4 šaukštelio druskos
Riebalais ištepti arba išpurkšti

Kiaušinius išplakti, suberti cuk
rų, supilti citrininius prieskonius,
pamažu įmaišyti pieną ir aliejų arba
sviestą. Miltus sumaišyti su druska
ir kepimo milteliais, tuomet įmaišyti
į skystą tešlą (nereikia per daug su
maišyti, tik kad miltai gerai sudrėk
tų). Atsargiai, kad nesusitrintų,
įmaišyti mėlynes ir riešutus.
Tešlą supilti į riebaluotą 5x12
colių dydžio pailgą keptuvą (loaf
pan) ir kepti iki 350° F įkaitintoje
orkaitėje 50—60 min. Iškepusią
„duonelę’ atvėsinti apie 5—10 min. ir
išversti ant grotelių, kur ji turi
visiškai atvėsti.
Mėlynių pyragas

3 puod. miltų
2 šaukšteliai kepimo miltelių
1/2 šaukštelio tarkuoto muskato
riešuto (nutmeg)
1/2 šaukštelio cinamono
2/3 puod. sviesto arba tiek pat
aliejaus
1 ir 1/2 puėd. cukraus
4 kiaušiniai (galima pavartoti
kiaušinių produktą, paruoštą be
trynių)
1/2 puod. pieno
1 šaukštelis vanilės (vanilla
extract)
2 puod. šviežių mėlynių

Įkaitinti orkaitę iki 375° F.
Riebalais ištepti pailgą 9x13 kepimo
indą.
Gerai išplakti kiaušinius, kol
pradės putoti. Cukrų ištrinti su
sviestu, kol bus šviesus ir purus.
Įmaišyti į kiaušinius, supilti vanilę.
Miltus ir kitus sausus produktus
gerai sumaišyti ir pakaitomis su
pienu supilti į tešlą, gerai išmaišant.
Suberti mėlynes ir atsargiai iš
maišyti, saugant, kad jos nesusitrin
tų (maišyti ne elektriniu plakikliu,
bet šaukštu).
Tešlą sukrėsti į paruoštą keptu
vą, išlyginti vienodu sluoksniu ir
kepti 30 min., tuomet sumažinti
temperatūrą iki 350 laipsnių F ir
kepti dar 30 min.
Obuolių „žiedas*

1/2 puod. aliejaus
1 puod. cukraus
2 kiaušiniai
2 puod. miltų
1 šaukštelis kepimo miltelių
1 šaukštelis kepimo sodos (gali
ma vartoti 2 šaukštelius kepimo mil
telių ir apsieiti be sodos, jeigu kas
nemėgsta sodos paliekamo aitraus
skonio)
1 šaukštelis vanilės
1 dėžutė (8 uncijų dydžio) su
mažinto riebumo rūgščios grietinės
1/4 puod. sumažinto riebumo
pieno
Įdaras

2—3 dideli, rūgštūs obuoliai
1/2 puod. kapotų riešutų
1/3 puod. cukraus
1 šaukštelis cinamono
Įkaitinti orkaitę iki 350° F.
Riebalais ištepti ir truputį miltais
pabarstyti 9 colių diametro kepimo
indą su skyle viduryje (tube pan).
Sumaišyti aliejų, cukrų ir kiau
šinius. Gerai išplakti. Supilti sausus

produktus, tuomet sukrėsti rūgščią
grietinę ir supilti vanilę bei pieną.
Gerai išplakti.
Pusę tešlos sudėti į keptuvą,
apibarstyti trečdaliu riešutų—cuk
raus—cinamono mišiniu, tuomet ant
viršaus išdėlioti plonai supjaustytus,
nuluptus obuolius. Dar trečdalį rie
šutų—cukraus—cinamono mišinio už
berti ant obuolių, pagaliau atsargiai
ant šio sluoksnio sukrėsti liku
sią tešlą ir jos viršų apibarstyti pas
kutiniu trečdaliu riešutų mišinio.
Kepti 60—90 min. Skanus ir šil
tas, ir atšaldytas.
Sveikos ir skanios bandelės

2 puod. „fortified vvhole bran
cereal” (javainių)
1 puod. be prieskonių ir riebalų
jogurto
1/2 puod. lieso (skim) pieno
1/4 puod. aliejaus
1 dėžutė kiaušinių produkto,
paruošto be trynių (Egg—beaters,
Better’n-eggs ar pan.)
1 puod. miltų
1/3 puod. tvirtai suspausto rudo
cukraus
1 šaukštelis kepimo miltelių
1 šaukštelis cinamono
1/2 puod. šviežių spanguolių
arba sukapoto rūgštaus obuolio
1/2 puod. razinų
Sumaišyti javainius, jogurtą,
pieną ir kiaušinių produktą. Leisti
pastovėti 5 min., kol javainiai su
minkštės.
.•
Dubenyje sumaišyti miltus, cuk;-,.rų, kepįrųo miltelius ir cinamoną,
įmaišyti javainių mišinį, suberti
spanguoles (arba obuolius) ir razi
nas. Tešlą sukrėsti į 9 riebalais iš
teptas 3 colių diametro formeles
(muffin pan cups) ir kepti iki 400° F
įkaitintoje orkaitėje 20—25 min. Pa
tiekti šiltas.
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SIŪLO DARBĄ

IŠNUOMOJA

REIKALINGI MASAŽISTAI,
MANIKIURISTAI OAK PARK,
DOVVNERS GROVE GROŽIO
SALONE
Fax resume

Prie 66 SL ir Kedzie Avė.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment”
su nauja virtuvės įranga.

708-233-5944

Tel. 708-275-2070

HELP EWANTED:
Caregiver needed for disabled
malė attorney. Complete care
needed. Mušt drive & speak
English. Medical experience a
plūs. Mušt live in. 847-381-4753

NUO SPALIO 1 D. ČIKAGOJE (Austin-iIrving Park), išnuomojamas butas nuo
savame name. Atskiras įėjimas, 2 mieg.
Jiving” ir „dining” kambariai, vonia, virtuvė.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PASLAUGOS

Tel. 773-368-9644

STATE FARM
INSURANCE

GREIT PARDUODA
First Landmark Realty
Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th SL,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus
darbai,
rūsių,priestatai;
vonių ir
virtuvių
įrengimas;
keramikos
plytelės;
„sidings
”, ir
„soffits
”
,
„decks
,
„gutters
”
,plokšti
„shingleTuriu
” stogai;
cementas,
dažymas.
darbo
draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ĮVAIRUS

ieško darbo su gyveni
mu 6 dienas savaitėje. Turi patirties,
rekomendacijas, CNA sertifikatą, žalią
kortelę, IL valstijos vairavimo teises.
Tel. 773-816-6947.
* 50 m. moteris
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RUDUO - PASIRUOŠIMO
MIŠKŲ SODINIMUI METAS
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
Trumpėjančios dienos dažnam
sodiečiui primena, jog artėja ne tik
laukuose išauginto derliaus nuėmi
mo, bet ir pasiruošimo miškų sodini
mui metas. Kaip rodo statistika, pas
taroji ūkininkavimo priemonė mūsų
šalies kaimo gyventojus iki šiol dar ne
itin viliojo. Tik veiksmingesnė Euro
pos Sąjungos (ES) parama taip pat
šiemet pakoreguotos šios paramos
administravimo taisyklės neabejoti
nai turėtų paskatinti žemdirbius
aktyviau įsitraukti į miškų apželdini
mo vajų.
Nacionalinės mokėjimo agen
tūros (NMA) pareigūnai primena, jog
pagal KP P priemonę „Žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas miš
ku” paramos gavėjams yra kompen
suojamos išlaidos už miško įveisimą,
taip pat 5-eriems metams skiriamos
išmokos už miško priežiūrą ir ap
saugą, net 20 metų kompensuojamos
prarastos pajamos, kurias kaimo gy
ventojai galėtų užsidirbti, jeigu ver
stųsi tradicine žemdirbyste. Beje,
ūkininkai, siekiantys gauti išmokas
už miško veisimą, paraiškas NMA
gali teikti iki gruodžio 22 d.

Svarbu tinkamai paruošti
dirvą
Mūsų šalies ūkininkai, apsodi
nantys žemės ūkio paskirties žemę
miškais, ES parama naudojasi jau
dveji metai. Be abejo, dar ne visi
sodiečiai žino kokiais sodinukais ar
sėjinukais geriausia apželdinti savo
valdas, kada ir kaip juos sodinti. Šiais
aktualiais klausimais pakalbinta
Aplinkos ministerijos Miškų departa
mento vyriausioji specialistė Zita
Bitvinskaitė pirmiausia priminė, jog
miškus ne miško žemėje be apribo
jimų galima veisti, jei dirvožemio
našumas ne didesnis kaip 39 balai.
Taip pat numatyti atvejai, kai miš
ką galima sodinti ir tose vietovėse,
kur dirvožemio našumas didesnis
kaip 39 balai. Tai gerinimo plotai,
kuriuos mišku apželdinti tikslinga
aplinkosaugos ar kraštovaizdžio su
metimais, žemės ūkio naudmenų
plotai, įsiterpę tarp miškų, vandens
telkinių, prie kurių nėra privažiavi
mo, taip pat smėlynai, žvyrynai ir
baigti eksploatuoti karjerai. Kitose
vietovėse mišką veisti galima tik
parengus kaimo plėtros žemėtvarkos
projektus miškui įveisti ne miško
žemėje. Dėl miško veisimo visais
atvejais būtina kreiptis į teritorinius
žemėtvarkos skyrius.
„Iš teritorinio žemėtvarkos sky
riaus gavę leidimą miškui veisti ne
miško žemėje ir parengę Miško žel
dinimo projektą, kuris turi būti
patvirtintas miškų urėdo pavaduoto
jo miškininkystei, pirmiausia pradė

kime nuo dirvos paruošimo. Dirvos
miško želdiniams ruošimo tikslas —
sumažinti konkuruojančios augmeni
jos įtaką miško želdiniams ir pagerin
ti dirvos drėgmės rėžimą ir pagerinti
jos struktūrą. Dirva ruošiama antroje
vasaros pusėje arba rudenį. Sausose
augavietėse dirva gali būti ruošiama
pavasarį, prieš miško sodinimą”, —
sakė Z. Bitvinskaitė.
Pašnekovės teigimu, dirva ruo
šiama ištisai (ariant, frezuojant, kul
tivuojant visą želdavietę) arba iš
dalies (išariant vagas arba juostas,
padarant aikšteles, o laikinai užmirk
stančiose augavietėse — kauburėlius).
Dirvos ruošimo būdas parenkamas
atsižvelgiant į želdavietės būklę ir
sąlygas. Nusausintose vietose dirva
ruošiama atsižvelgiant į susiforma
vusias ar besiformuojančias augavietės sąlygas. Veisiant mišką šlaituo
se, vagos arba juostos turi būti orien
tuojamos horizontalių kryptimi. Lai
kinai užmirkstančiose augavietėse
vagos ariamos nuolydžio kryptimi ir,
esant galimybei, įvedamos į
sausinimo tinklą. Ruošiant dirvą iš
dalies, tarp aikštelių turi būti apie
0,5x0,5 m, o atstumas tarp vagų turi
būti 1,5 - 2 m, priklausomai niuo sodi
namų miško želdinių tankumo. Ruo
šiant dirvą žemės ūkiui naudotuose
plotuose, suplūktose dirvose atlieka
mas gilusis podirvio purenimas (iki
40-60 cm.)

Miško sodinimas
Remiantis ilgalaike praktika,
veisiant miškus, jie dažniausiai yra
sodinami, o sėjami labai retai. Tiesa,
sėja, yra seniausias miškų atkūrimo
būdas. Tik gerokai vėliau miškus
imta atkurti sodinant sėjinukus, o
paskui ir sodinukus, išaugintus miš
ko medelynuose. Miškininkystės vy
riausiosios specialistės Z. Bitvinskaitės teigimu, miško sėjimas nėra efek
tyvus vien dėl to, jog vėlesnė jo
priežiūra bei apsauga reikalauja daug
lėšų ir laiko, todėl mišką sėti nere
komenduojama. Miškininkai siūlo
skirti dvi sąvokas — sodinukai ir sė
jinukai. Pastarieji - tai medeliai,
išaugę sėklų sėjimo vietoje (neperso
dinti), o sodinukai - tai sėjinukai,
persodinti į augynus ir auginti juose
1-4 metus iki sodinimo. Sodinimui
parenkamų sodmenų amžius ir dydis
priklauso nuo medžių rūšies, užsodi
namos augavietės derlingumo ir
drėgnumo bei dirvos paruošimo
būdo. Pvz., pušies sėjinukai tinka
sodinti nederlingose ir sausose dir
vose 1-2 metų amžiaus, eglės sodi
nukai — vidutinio derlingumo dirvose
3-4 metų, maumedžio — derlingose ir
lengvose dirvose 2 metų. Minkštieji
lapuočiai (beržas ir juodalksnis) daž
niausiai sodinami 2 metų sėjinukais.
Kietieji lapuočiai (ąžuolas, uosis,

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

Tel. 815-741-3220

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Vidaus ligos

Kab. tel. 773-471-3300

EDMUNDAS VIŽINAS, MDV S.C

Stuburo ir skausmo
ligos

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. SL 5 Ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispaln.com

Chirurgai
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieatamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

guobiniai ir kt ) dažniausiai sodinami
sodinukais.
:
;
Beje, miškas turi būti veisiamas
tik ąžuolo ir eglės sodinukais, vie
nąsyk persodintais medelyne, sufor
muotomis Šaknimis. Mišką draudžia
ma sodinti eglės ir ąžuolo sėjinukais,
jei jų šaknys auginimo metu nebuvo
formuotos bei spygliuočių ir ąžuolo
savaiminukais. Kitų lapuočių medžių
rūšių savaiminukais želdinti mišką
galima tik gavus Miško genetinių
išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos
leidimą.
„Geriausia mišką sodinti pava
sarį. Sodinama iki sodmenų pum
purų sprogimo pradžios. Naudojant
sodmenis su uždara šaknų sistema,
sodinti galima ir vėliau. Jei sodinama
rudenį, spygliuočiai sodinami susi
formavus pumpurams ir sumedėjus
stiebeliams, bet šaknims dar augant,
o lapuočiai - tik pradėjus kristi la
pams. Sodmenys sodinami tokiu pat
gyliu, kokiu jie prieš tai augo mede
lyne. Puriose ir sausose dirvose gali
ma sodinti 2 cm giliau. Vienmečiai
pušies sėjinukai sodinami iki pirmųjų
spyglių”, — patarimais dalijosi Z.
Bitvinskaitė.
Miškininkystės specialistų tei
gimu, prieš sodinant, sodmenų šak
nys turi būti pamirkytos vidutinio
tirštumo vandens—molio tyrėje. So-

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

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

dinant sodmenų šaknys turi būti
gerai apspaustos žemėmis, kad prie
jų neliktų oro tarpų. Dūobutės me
deliams kasamos tokio dydžio, kad
laisvai tilptų šaknys. Sodinant šak
nys jokiu būdu neturi būti užlen
kiamos.

Sodmenys turi būti sveiki
Miškininkystės specialistai ūki
ninkams pataria, jog perkant miško
sodmenis ir sodinant mišką, labai
svarbu pasidomėti jų kilmės serti
fikatu ir jį turėti. Sodinant mišką,
būtina pasirūpinti kokybiškais sodmenimis. O kaip juos atskirti? Ne
kokybiški sodmenys turi įvairių
defektų: neužgijusias ir nesurandėju
sias žaizdas, nuvytę, apatinė sod
menų stiebelių dalis išlinkusi dau
giau kaip 30 laipsn. (išskyrus mau
medžio, buko ir ąžuolo), taip pat jei
sodmenys turi daugiau nei 1 stiebelį
arba daugiau nei 1 paskutiniųjų metų
viršūninį ūglį (išskyrus ąžuolą) arba
jų ūgliai nesumedėję ir neišsivystę
viršūniniai pumpurai (išskyrus mau
medžio, buko ir ąžuolo), labai susi
sukusi arba užlenkta pagrindinė šak
nis, taip pat, jeigu sodmenys esti be
šoninių šaknų arba labai sužalotos
šoninės šaknys, pažeisti kenkėjų ir
ligū-

ĮVAIRUS
* Westeri» Springs ar Hinsdale rajo
nuose, nuo 7 v.v. iki 7v. ryto, moteris
ieško darbo. Tel. 630-935-7017
* Moteris ieško darbo pietiniuose
rajonuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-229-9531

* Moteris ieško darbo su grįžimu na
mo. Pageidauja prižiūrėti pagyvenusius

žmones. Tel. 773-471-6224.
* Vyras ieško darbo prižiūrėti žmones.
Legalūs dokumentai, patirtis, rekomen
dacijos. Tel. 312-231-0717.

* Moteris ieško bet kokio darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, ligonius ar senelius. Ge
ros rekomendacijos. Tek 773-434-2705.

Miškų sodinimas lietuviams visais laikais buvo aktualus,

Antano Tumėno nuotr.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

■W

T T<jirj^k JSI
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Prel. Mykolo Krupavičiaus
pagerbimas Čikagoje
Šiais metais giminių ir JAV lietu
vių Visuomeninio komiteto (toliau —
Visuomeninis komitetas), kurį su
darė antros ir trečios bangos lietu
viai, rūpesčiu Lietuvos vyriausybė
nusprendė perkelti prelato Mykolo
Krupavičiaus palaikus į Lietuvą, perlaidojant (rugsėjo 23 d.) juos Kauno
Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.
Šis komitetas, surinkęs 177 parašus
iš JAV ir Lietuvos inteligentijos,
mokslo, meno žmonių, kreipėsi į LR
prezidentą Valdą Adamkų, prašy
damas prelatą apdovanoti Vytauto
Didžiojo ordinu su aukso grandine.
2006 sausio 10 d. prel. Mykolas Kru
pavičius (po mirties) - apdovanotas
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kry
žiumi. Visuomeninis komitetas krei
pėsi j Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininką, prašydamas surengti
Seime iškilmingą posėdį, pagerbiant
prel. Mykolą Krupavičių. Posėdis įvyks
rugsėjo 21d. 10 vai. r. Lietuvos laiku.
Šeštadienį, rugsėjo 9 d., Čikagoje Mar
ąuette Park parapijos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje (arch.
Jonas ir Rimas Mulokai, pastatyta
1957 m.) įvyko iškilmingos šv. Mišios
ir atsisveikinimas su prelato Mykolo
Krupavičiaus palaikais, išvežant juos
perlaidojimui į Lietuvą.
Šv. Mišias aukojo buvęs ilgametis
bažnyčios klebonas Jonas Kuzins
kas, prelatas Ignas Urbonas, kun.
Jaunius Kelpšas, kun. Dainius Gu
revičius, kun. Egidijus Juravičius,
kun. Tomas Karanauskas, klebonas
Anthony Markus. Pamokslą sakė 96uosius metus einantis prelatas Ignas
Urbonas, artimai pažinojęs prel. My
kolą Krupavičių. Prisiminimais pasi
dalino 95 metų amžiaus, trečios kar

tos Amerikos lietuvis, inž. Antanas
Rudis, puikiai kalbantis lietuviškai.
Atsisveikinimo žodį tarė ir JAV lietu
vių Visuomeninio komiteto pirmi
ninkas Pranas Povilaitis. Giedojo
solistė Nida Grigalavičiūtė, smuiku
griežė Linda Veleckytė, vargonavo
Jūratė Grabliauskienė.
Į bažnyčią, paskutinį kartą
pagerbti prelatą Mykolą Krupavičių,
susirinko arti 200 įvairių kartų lietu
vių. Išleistas puikus lankstinukas
(diz. Adomas Tautkus) šiam neeili
niam įvykiui atminti.
Pirmininkas Pranas Povilaitis
(Krikščionių demokratų partijos ge
neralinis sekretorius), priklausęs
prelato Mykolo Krupavičiaus laidotu
vių komitetui, išsaugojo trispalvę,
kuria buvo apdengtas prelato karstas
jo laidotuvių metu. Ja apdengė karstą
ir atsisveikinimo metu... „Ši trispalvė
bus perduota į Lietuvą Krikščionių
demokratų partijos pirmininkui kaip
simbolis kovos už Lietuvos laisvę, už
krikščionybės ir demokratijos ide
alus”, — sakė Pranas Povilaitis.
Visos palaikų perkėlimo išlaidos
padengtos iš išeivijos lietuvių surink
tų aukų.
Savo testamente (1948 m.) prel.
M. Krupavičius prašė jo akis ir krū
tinę „užpilti Lietuvos žemele”, o ant
pastatyto prie kapo kryžiaus įrašyti:
„Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tė
vas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau
tavo Tėvynė Lietuva”.
Į Lietuvą, į savo svajonių žemę
sugrįžta Didysis Lietuvis. Sugrįžta,
kad atgultų amžino poilsio Tėvynėje.
JAV lietuvių Visuomeninio
komiteto vardu

Ligija Tautkuvienė

Prel. Mykolo Krupavičiaus palaikus išlydint | tėvynę, š.m. rugsėjo 9 d. švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje (Čikagos Marąuette Park) šv. Mišias koncelebravo
septyni kunigai. Prie altoriaus (iš kairės): kun. Jaunius Kelpšas, buvęs šios para
pijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas, prel. dr. Ignas Urbonas, dabartinis parapi
jos klebonas kun. Anthony Markus.
Ligijos Tautkuvienės nuotr.

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ
TARYBOS PRANEŠIMAS
JAV LB tarybos sesijai
Philadelphia, PA, rugsėjo 29 d.
JAV LB Religinių reikalų tarybą
sudaro: dr. Mirga Gimiuvienė, dr.
Aldona Lingertaitienė, sės. Ona Mi
kailaitė, Violeta Razgaitienė, liute
ronų-evangelikų kun. Valdas Aušra,
katalikų kun. Jaunius Kelpšas, Pra
nas Valys ir sės. Margarita Barei
kaitė — pirmininkė.

Sės. Margarita Bareikaitė

■ w-"(—J.-.- V
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Religinių reikalų taryba pir
miausia atkreipia dėmesį į JAV LB
Tarybos priimtas rezoliucijas ir
stengėmės, kad jos visos būtų įgy
vendintos. Visos rezoliucijos buvo
įgyvendintos.
Prelatas Edmundas Putrimas
yra Lietuvos vyskupų paskirtas rū
pintis visros lietuvių išeivijos dvasiš
kais reikalais, lietuvių parapijomis
ir palaiko glaudžius ryšius su vie
tiniais JAV vyskupais. Religinių
reikalų taryba artimai bendradar
biauja su prel. E. Putrimu ir, iškilus
rimtesniam reikalui, jis kviečiamas
spręsti įvairias problemas. Taip pat
artimai dirbame ir su JAV LB Švie
timo taryba. 2005 m., kai vyko reli
ginis kongresas Los Angeles, CA, bu
vo išsiųsta religinė medžiaga Švieti
mo tarybai anglų ir lietuvių kalbo
mis, supažindinant kongreso daly
vius su pal. Jurgiu Matulaičiu,
Sibiro kankine Adele Dirsyte, jos
parašyta maldaknyge „Mary Save
Us” ir „Šiluvos šventovė”.
Religinių reikalų taryba rūpi
nasi religiniu švietimu, ypač naujai
atvykusių lietuvių įsijungimu į
esančias lietuvių parapijas ar suran
dant lietuvį kunigą išsiklaidžiusiems lietuviams dvasiniam aptar
navimui. Buvo išspręsta problema
susitarus su kun. Vytautu Volertu,
kuris dabar aptarnauja Riverhead,
Long Island, NY apylinkės lietuvius

ir dar dvi New York esančias lietu
vių parapijas. Religinių reikalų tary
ba paruošė specialią programą vai
kučiams Sakramento priėmimai,
kur patys tėvai paruošia su kunigo
pagalba savo vaikus. Iškilus klausi
mams, Religinių reikalų taryba atei
na į pagalbą. Tarp išsisklaidžiusių
šeimų ir Religinės reikalų tarybos
narių vyksta darnus bendradarbia
vimas. Taipogi turime paminėti, kad
apie mūsų pačių paruoštas religinio
turinio knygeles gerai atsiliepia mo
kytojai ir mokiniai. Kai kurios mūsų
ruoštos knygutės, („Vaikų Biblija”)
buvo užsakytos Lietuvoje ir jomis
naudojasi vaikai. Aprūpinome reli
gine medžiaga vasaros jaunimo sto
vyklas. Visas mūsų religinio turinio
išleistas knygeles galime rasti JAV
LB Švietimo tarybos tinklalapyje.
Dėkojame Lietuvių fondui, kuris
apmoka mūsų leidinių išleidimą.
Religinių reikalų taryba yra įsi
tikinusi: jei mūsų jaunimas nežinos
apie tikėjimą, nevertins krikščioniš
kus principus, tai jam nerūpės prik
lausyti nei lietuviškai bendruo
menei, nei lietuviškai parapijai. Ta
pę tėvais jie vargu ar savo vaikus
leis į šeštadienines lietuviškas mo
kyklas ar lietuvių ruošiamas vasaros
stovyklas. Apie visas lietuviškas pa
rapijas rasite LB interneto svetainė
je.
Religinių reikalų tarybos nariai
keletą kartų per metus yra kviečia
mi įvairiems religiniams pokal
biams. kalbėjo Vasario 16—osios mi
nėjime Providence, RI ir Worcester,
MA. Be to, dalyvavo ir pravedė
pokalbius lietuvių studentų ir moks
leivių stovykloje „Neringa”.
Religinių reikalų tarybos nariai:
kun. V. Aušra, sės. O. Mikailaitė,
kun. J. Kelpšas, sės. Margarita Ba
reikaitė bendradarbiauja „Drauge”,
„Amerikos lietuvyje”, „Bridges”, „Tė
viškės žiburiuose”, Čikagos Ame
rikos lietuvių televizijoje bei radijo
programose. Žiemą Lemonte jauni
mui ruošiama Šv. Rašto stovyklėlė.
Atsiliepimai apie ją teigiami, kasmet
didėja ir stovyklaujančių skaičius.
Tarybos nariai dalyvavo Lemonte ir
New York suruoštose mokytojų kon
ferencijose bei aktyviai dalyvaujame
ekumeninėse pamaldose.
Prof. Stasys Šalkauskis yra pa
sakęs: „Religija verčia žmogų siekti
dvasinės jaunatvės, kuri yra pradžia
religijos siekiamos amžinos jau
natvės”.

Sesuo Margarita Bareikaitė

Viktorija Karaitienė, Union Pier, MI, grąžindama „Draugo”

C. Vygantas, Winnetka, IL, prie grąžinamų „Draugo” laimėjimų bi

laimėjimų bilietų šakneles, kartu atsiuntė net 100 dol. auką. Esame
nuoširdžiai dėkingi už auką ir už tai, kad pasirūpino grąžinti bilietėlių
šakneles.

lietėlių šaknelių pridėjo 90 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū už taip
reikalingą ir dosnią paramą.

Enata Skrupskelis, gyv. Chicago, IL, su grąžinamomis „Draugo”

Joe Vyt. Bikulčius, gyv. Sunnyvale, CA, pratęsė „Draugo” prenu

laimėjimų bilietėlių šaknelėmis atsiuntė 90 dol. auką. Širdingai dėkojame
už paramą ir grąžintas šakneles. Linkime, kad bent vienas bilietėlis būtų
laimingasis.

K. Jablonskis, M.D., iš Westchester, IL, atsiuntė „Draugui” 100
dol. auką. Širdingai dėkojame už dosnumą.
----- > —.............. ■
----------------------

-----------

-- —........... ...... ...

Nijolė Nausėdienė, Lockport, DL, parėmė „Draugo” leidybą 50 dol.
auka. Labai ačiū.

meratą dar vieneriems metams ir kartu atsiuntė 100 dol. auką. Tik tokių
skaitytojų dosnumu lietuviška spauda gali gyvuoti. Sakome ačiū.

Richard Ringys, Glendale, CA, kartu su „Draugo” laimėjimų bi
lietėlių šaknelėmis atsiuntė dar 100 dol. auką. Pastebėjome, kad
Kalifornijos lietuviai yra ypač dosnūs ir kiekviena proga paremia „Drau
gą”, nors jis savo skaitytojus toje valstijoje pasiekia ir labai pavėluotai.
Kiekviena auka mums labai svarbi, labai vertinama ir todėl nuoširdžiai
dėkojame.
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Užsienio lietuvių remi] II
centras
• pažymą apie paskutinės sesi
jos studijų rezultatus (pirmosios ir
antrosios pakopos pirmojo semestro
studentai — pažymą apie stojimo
rezultatus);
• studijų sutarties su aukštąja
mokykla kopiją arba aukštosios mo
kyklos pažymą, patvirtinančią stu
dento statusą;
• dokumentus, patvirtinančius
lietuvių kilmės užsieniečio socialinę
padėtį (t.y. pažymą apie studento
šeimos narius, pažymas apie abiejų
tėvų pajamas iš jų darboviečių).
Užsienio lietuvių rėmimo centro
taryba 2006 m. birželio 12 d. (pro
tokolas Nr. 20060612/1) „2006 metų
rudens semestro pašalpų ir socialinių
pašalpų skyrimo kriterijai”) priėmė
sprendimą, kad pašalpos neskiriamos
studentams, studijuojantiems kalbas
tų šalių, iš kurių atvyko (ši nuostata
taikoma studentams, įstojusiems į
aukštąsias
mokyklas ne anksčiau
kaip 2006 m.).
Centras primena, kad Lietuvos
Respublikos įstatyme (2004 m. ba
landžio 29 d. Nr. IX-2206, 2 str.,3.2
p.„Dėl užsieniečio teisinės padėties”)
Lietuvių kilmės užsienietis, yra apibrėžta sąvoka „Kas yra užiepretenduojantis gauti tokių pa nietis”. Šiame dokumente teigiama,
šalpų, turi būti:
kad užsienietis yra asmuo, kuris nė
• priimtas į pirmosios ar antro-; ra Lietuvos Respublikos pilietis,, ne
sios pakopos dieninės formos studi- atsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios
nors užsienio valstybės pilietybę, ar
jas Lietuvos aukštojoje mokykloje;' • ■
neturi jokios.
- • aukštosios mokyklos nustaty
Dokumentus priimame nuo
tu laiku įvykdęs studijų programos
2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m.
reikalavimus.

Vadovaudamasis Lietuvos Res
publikos švietimo ir mokslo ministro
patvirtintu 2006 m. kovo 3 d. įsaky
mu Nr.ĮSAK-376 „Pašalpų lietuvių
kilmės užsieniečiams, studijuojan
tiems Lietuvos aukštosiose mokyk
lose, mokėjimo ir atsiskaitymo už
skirtas lėšas tvarkos aprašas”, Už
sienio lietuvių rėmimo centras skel
bia konkursą lietuvių kilmės užsie
niečiams, studijuojantiems Lietuvos
Respublikos aukštosiose mokyklose,
2006 m. rudens semestro pašalpoms
gauti.
Lietuvių kilmės užsieniečiams
mokamos 1-3 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyto minimalaus
gyvenimo lygio dydžio pašalpos,
kurios gali būti dviejų rūšių:
• socialinės pašalpos — ski
riamos lietuvių kilmės užsieniečiams,
patinantiems sunkiausią materiali
nę padėtį;
• studijų pašalpos — skiria
mos lietuvių kilmės užsieniečiams,
atsižvelgus į jų studijų rezultatus
(pirmosios ir antrosios pakopos pir
mojo semestro studentams — atsi
žvelgus į stojimo rezultatus).

Lietuvių kilmės užsienietis,
pretenduojantis gauti pašalpų,
turi pateikti Centrui šiuos doku
mentus:
• laisvos formos prašymą (pra
šyme nurodykite, kokios rūšies pa
šalpos prašote);
• asmens duomenų anketą (pa
gal Centro patvirtintą formą);
•
besikreipiantis dėl paramos
pirmą kartą—.krašto lietuvių ben
druomenės arba Lietuvos Respub
likos institucijos ar įstaigos užsieny
je, kurios užsieniečiams išduoda vi
zas, išduotą užsienio lietuvių kilmę
patvirtinantį pažymėjimą;

spalio 1 d. Užsienio lietuvių rė
mimo centre (I, III, V 9 vai. r. —1
vai. p.p.; II, IV 1 vai. p.p. — 5 vai.
p.p.).
Adresas: Užsienio lietuvių
rėmimo centras, Geležinio Vilko
g. 12, LT - 01112 Vilnius.
Telefonas pasiteiravimui (+370
5) 262 02 26.
Dėl papildomo dokumentų priė
mimo laiko prašome kreiptis į Aldoną
Kodytę mob.tel. ( + 370 615) 179 33
arba elektroniniu paštu aldona@
ulrc.lt.
Užsienio lietuvių rėmimo
centro direktorius

Tomas Zalandauskas

Pasaulio lietuvių centro gegužinėje, vykusioje š.m. rugpjūčio 27 d. susitiko
(Iš kairės) Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos pirm. Jonas Urbonas,
atvykęs iš Michigan valstijos, Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirmininkas
Anatolijus Mllunas ir jo žmona. Jie ne tik maloniai laiką leido gegužinėje, bet
aptarė ateinančius šį rudenį rinkimus Ir. lietuvių įsijungimo į jų kampaniją
galimybes.

ATSISVEIKINOME SU
BRONE KELMELIENE
2006 m. rugpjūčio 18 d. mirė
mūsų Brighton Park Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijietė. Tai
buvo šviesios atminties, tauri ir
nuoširdi moteris.
Bronė, kaip ir mes visi, bėgo iš
Lietuvos nuo raudonojo teroro. Bro
nė Kelmelienė apleido Lietuvą 1944
m. Kurį laiką gyveno Vokietijoje.
Vėliau emigravo į Angliją, čia
baigė gailestingų seserų mokslus.
Baigusi kurį laiką dirbo St. Mary’s
ligoninėje. Anglijoje susipažino su
Viktoru Kelmeliu. 1951 m. Bronė ir
Viktoras Kelmelis sumainė aukso
žiedus ir sukūrė šeimos židinį.
1952 m. gimė pirmoji jų dukrelė
Aldutė — gyvenimas buvo pilnas
džiaugsmo. 1956 m. gruodžio mėn.
Kelmelių šeima emigravo į Ameriką
— apsigyveno Čikagoje. 1959 m. gi
mė sūnus Viktoras Kelmelis.
1963 m. apsigyveno Brighton
Park apylinkėje. Bronė buvo veikli
parapijietė, labai mylėjo toli paliktą
tėvynę. Ji sugebėjo tą savo tėvynės
meilę įžiebti dukrelei Aldutei, sūnui
Viktorui ir savo anūkėliams.
Sūnus Viktoras ir duktė Aldona
Plačienė labai mylėjo savo mamą,
palaužtą ligos labai prižiūrėjo ir
slaugė.
Paskutines dienas Bronė pralei
do dukrelės ir žento Gintaro Plačo
globoje.
Pagaliau ją turėjo išvežti į Silver
Cross ligoninę ir rugpjūčio 24 d. savo

sūnelio Viktoro ir dukrelės Aldutės
globoje Bronė ramiai užmigo amži
nu miegu.
.. Gaidas Daimid laidojimo na
muose paskutinį kartą pasakyti „su
die” susirinko gražus būrys draugų,
giminių bei parapijiečių.
Bronės anūkėlės palydėjo savo
močiutę su daina ir gitaros garsais.
Penktadienį, 25 d., visi palydėjo
me į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčią, kurią ji taip nuo
širdžiai lankė.
Bažnyčioje laidotuvių Mišias
atnašavo mūsų parapijos kunigai —
kun. Jaunius Kelpšas, klebonas Tom
Koys, kun. Edvardas J. Maxa.
Visi trys kunigai pasakė atsi
sveikinimo žodžius.
Gražiai giedojo a.a. Bronės duk
terėčios, Joana Drūtytė, Teresė Šoliūnienė, Ramutė Wisniewski ir
Onutė Kebliėnė, vargonais grojo
Faustas Strolia.
Po Mišių palydėjome Bronę į jos
amžinus namus — Šv. Kazimiero
lietuvių kapines. Kapinėse maldas
pravedė mūsų kun. J. Kelpšas ir kle
bonas T. Koys.
Ant karsto biro žemės iš Lie
tuvos gintaro trupinėliai. Giedojome
„Marija, Marija” ir Lietuvos himną.
Taip atsisveikinome su mūsų
miela parapijiete — Brone Kelmeliene.

Stasė Viščiuvienė

Ar įmanoma ginklu įveikti terorizmą?
Atkelta iš 3 psl.

Priešintis teroro grėsmei jau
nepakanka tradicinių saugumo insti
tucijų - kariuomenės, policijos, sau
gumo tarnybų. Naujoms grėsmėms
ne mažiau pasiruošusios turi būti ir
sveikatos, aplinkos apsaugos ar su
sisiekimo tarnybos. Juk teroristai ne
puola valstybių teritorijos, kariuo
menių bazių. Nereikia didelės fanta
zijos įsivaizduoti, kokių padarinių
galėtų sukelti geriamojo vandens
užteršimas, elektros energijos ar šilu
mos trikdžiai, ką jau kalbėti apie
svarbių energetikos objektų ir infra
struktūros pažeidžiamumą. Čia atsi
randa naujų galimybių veikti tokioms
organizacijoms, kaip NATO, kurios
galėtų permąstyti savo uždavinius ir
nukreipti savo veiklą ne tiek į terito
rinę gynybą, kiek į platesnį visuo
menės saugumo užtikrinimą, pastan
gas neutralizuoti terorizmo grėsmę.
Grįžtant prie klausimo, kiek
valstybės šiandien realiai sprendžia
kruviną terorizmo problemą, panašu,
kad visa didžioji strategija susiveda į
tai, kad į terorizmą bandoma atsakyti
prievarta ir ginklu. Visa tai įvelkama
į tviskantį demokratijos plėtros dra
bužį tikintis, kad tuo bus panaikintos
sąlygos terorizmui plisti. Tačiau ar
duoda šiandien vaisių kaubojiška
didžiųjų žaidėjų — Rusijos ar JAV —
diplomatija? Irake jau kalbama ne
apie pergalės strategiją, o tik apie
išėjimo strategiją. Užuot sukūrus
pilietinę visuomenę, įžiebtas pilieti
nis karas. Afganistane situacija ge
resnė, nes ten veikia NATO. Tą patį
galima pasakyti ir apie imperialistinę
Rusiją, kuri ginklu ir prievarta

sprendžia Čečėnijos problemą. Aki
vaizdu, kad siekis įvesti demokratiją
šiuose kraštuose slepia norą padaryti
jas lojalias didžiųjų žaidėjų intere
sams.
Taigi ar kariuomenė stabdo te
rorizmą? Ar įmanoma ginklu pakeisti
tautos ar žmonių identitetą, sukurti
demokratiją svetimomis rankomis?
Juk islamo kraštų identitetas for
mavosi šimtmečiais. Ar įmanoma per
kelerius metus pakeisti visuomenės
vertybes - subordinaciją valdžiai ir
autoritetui pakeisti į liberalias pilie
tines laisves? Juk teroristai savo ata
komis taip pat negali pakeisti mūsų,
Vakarų pasaulio, jo identiteto, sau
gomų vertybių, demokratijos, žmo
gaus laisvių.
Kokia yra dabartinės jėgos poli
tikos alternatyva? Pirmiausia demok
ratijos ginklu nesukursi. Visuomenės
netaps demokratiškos, prievarta pri
metus joms Vakarų demokratijos mo
delį, sukūrus procedūras ir rinkimus.
Jos turi subręsti tam pačios, o tam
labiausiai padėtų visuomenės sąmo
ningumo, raštingumo, išsilavinimo
kėlimas, bendruomeninių iniciatyvų
skatinimas.
Tačiau pasaulio galingiesiems kol
kas svarbiau žvanginti ginklais ir
mėgautis jėga. Kol jie nesuvoks, kad
interesų, jėgos, prievartos ir lojalumo
politika gimdo tik agresiją, pasi
priešinimą ir visuomenės nepasiten
kinimą, tol kova su teroru nebus
veiksminga. Nežinau, kiek ilgai tai
truks, tačiau žinau viena, kad už tą
nesuvokimą visi mokėsime labai di
delę kainą.

— vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas laikraštis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių visuomenę.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
+ Solistė

Praurimė

Ragienė

rugsėjo 22 d., penktadienį, 6 vai. v.
atliks meninę programą knygos „Lie
tuvių pėdsakai Amerikoje” pristaty
me. Solistei akompanuos Olivija Ur
bonaitė. Vakaras vyks Lietuvių dailės
muziejuje, PLC, 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439. Visuomenė malo
niai kviečiama gausiai dalyvauti. Kny
gos sutiktuves rengia JAV LB Kultū
ros taryba. Po programos bus vaišės.

♦ Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 6:30
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla
remont Avė., Chicago, IL 60636, vyks
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo
gimtadienį švęs Čikagos tautinių šo
kių kolektyvas „Suktinis” (vadovai
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai). 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: 630344-0940, 630-677-2082.

♦ Spalio 1 d., sekmadienį, Tėviš
kės parapija, 6641 S. Troy Street,
Chicago, IL 60629, minės vysk. Anso
Trakio 20-ąsias mirties metines.
Vysk. A. Trakis mirė 1986 m. birželio
23 d., sulaukęs 74 metų amžiaus. Jis
buvo Tėviškės parapijos klebonas bei
steigėjas, taip pat plačiai reiškėsi
visuomeninėje veikloje. Su pagarba ir
dėkingumu prisiminsime jį pamaldų
metu ir po pamaldų parapijos salėje,
kur švęsime Pjūties/padėkos šventę.
Kviečiame visus dalyvauti. Tel. pasi
teiravimui: 773-471-1599 (kun. Liu
das Miliauskas).

♦Į Čikagą atvyksta „Delfinai”.
Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont Avė.,
Chicago, IL 60636, vyks šios muziki
nės grupės koncertas. Kviečiame at
vykti (ypač jaunimą) ir praleisti porą
smagių valandų. Po koncerto Jauni
mo centro kavinėje bus vaišės, kurio
se dalyvaus ir svečiai.

♦ Lietuvos Vyčiai organizuoja
kelionę autobusu į Washington,
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus

švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl
papildomos informacijos (kelionės
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430.

♦ Lietuvių

fondo

nariams

ir

direktoriams širdingą padėką siunčia
JAV LB Los Angeles apylinkės pir
mininkas Darius Udrys, dėkodamas
už Fondo skirtą paramą dr. Zigmo
Kalesinsko vadovaujamos Liaudies
amatų mokyklos parodai Los Ange
les. Kviečiame visus, kurie neabejingi
lietuvybės išsaugojimui ir puose
lėjimui, jungtis į LF gretas. Mūsų
adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.
——

IŠ ARTI IR TOLI.

♦Marijos

Nekalto Prasidėjimo

seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų
prisiminimas vyks Putname, Connec
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį,
spalio 29 d., 11 vai. r. Šv. Mišias aukos
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po
pietų bus rodomas filmas apie seselių
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po
filmo — Naujosios Anglijos rėmėjų
posėdis: Naujosios Anglįjos valdybos
pirmininkės Gitos Kupčinskienės
pranešimas ir lietuvių susitikimo
šventės — gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų
paminklų šventinimas ir vienuolyno
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius.
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel.
860-928-7955.
JAV LB Socialinių
Reikalų Tarybos

1 866 438 7400
Skambinkite nemokamai
kiekvieną ketvirtadienį,
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.
(Čikagos laiku)
Konfidencialumas garantuojamas

„Dievų miškas” rež. Algimanto Puipos
vaidybinis filmas
pagal to paties pavadinimo
Balio Sruogos romaną
bus rodomas

rugsėjo 22 d., penktadieni,
7val.v.
Pasaulio lietuvių centre
Bočių menėje
<14911 127th Street, Lemont)
ir

rugsėjo 23 d., šeštadienį,
7 vai. v.
Jaunimo centro kavinėje
(5620 S. Claremont Ave.t
Chicago)

Šio filmo rodymas - savotiška „Dievų miško” premjera lietuviškoje
Čikagoje. Po filmo įvyks jo aptarimas, o Jaunimo cento kavinėje veiks
nedidelė rašytojui Baliui Sruogai skirta parodėlė, sudaryta iš Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centro archyvuose laikomų eksponatų.

Rengia Amerikos lietuvių televizija

Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą" rengiami tradiciniai lėšų telkimo
„Derliaus pietūs" vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439. Renginio pradžia 12:30 vai. p.p. Bus trumpa
meninė programa, veiks loterija. Užsakymus priima Nijolė Grigaliūnienė tel.
708-974-1262, e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kviečiame Čikagos ir apylinkių

lietuvišką visuomenę atvykti į „Derliaus pietus" ir paremti organizacijos „Vaiko
vartai į mokslą" darbą.
Nuotraukoje: vasara Marijampolės laikinosios vaikų globos namuose „Šal
tinėlis".

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ” SAVANORIŲ
MOKSLEIVIŲ VASARA LIETUVOJE
Apie savanorišką darbą Lietuvoje pirmą kartą išgirdau Dainavoje iš Vijos
Sidrytės, kuri jau buvo ten dirbusi. Tuoj pat supratau, kad aš taip pat norė
siu pagyventi ir dirbti Lietuvoje su vaikais. Pradėjau planuoti. Birželio pra
džioje mano draugė Nida Vidutytė ir aš išsiruošėme į kelionę. „Vaiko vartai į
mokslą” organizacija mus nusiuntė į laikinosios globos namus „Šaltinėlis”
Marijampolėje. Iš pradžių bijojome, ar mūsų lietuvių kalba bus pakankamai
gera. Marijampolėje visi gerai susikalbėjome, susipažinome, ir vaikai mus
greitai priėmė. Vaikai pas mus atbėgo ir buvo linksmi. Namukas, kuriame jie
gyveno, buvo mažas, bet turėjo daug kambarėlių ir didelį kiemą. Dienos cent
re tuo metu buvo septyni vaikai ir vienas šešių mėnesių kūdikis. Vaikai buvo
geri ir gražiai elgėsi su kitais. Jie labai domėjosi gyvenimu Amerikoje ir no
rėjo viską išmokti ir sužinoti.
Nida ir aš atsivežėme žaislų ir įvairios medžiagos užsiėmimams. Mūsų
rankdarbiai buvo „Ti-Dye”. Nudažėme marškinėlius, kurie visiems patiko.
Kiekvieną dieną nueidavome su vaikais prie Šešupės, o kartais ir į parką pa
žaisti. Per Jonines visi nuvažiavome į Rumbonių kaimą ir aplankėme vienuo
lių vedamą stovyklą. Rumbonių stovykla man labai priminė Dainavos stovyk
lą. Ten dalyvavome įvairiuose užsiėmimuose: sporto šventėje, „taškų taškai”
ir kituose. Pagal Joninių papročius tą vakarą sukūrėme laužą. Ten susitikome
ir seselę Ignę, kuri daug kartų lankėsi mūsų Dainavoje.
Vieną dieną aš, Nida, seselė Janina, Eglė ir Haroldas nuvažiavome į Vil
kaviškį ir dalyvavome „Jaunimo dienose”. Ten dalyvavome Mišiose su kitais
jaunuoliais. Vėliau koncertavo Taja ir Alanas Chošnau bei kitos „christian
rock” grupės.
Paskutinis vakaras buvo nuostabus. Su vaikais nuvažiavom prie Šešupės.
Ten sukūrėme laužą ir kepėme šašlikus. Tai buvo mūsų išleistuvės. Buvo
liūdna palikti tuos vaikus, bet prižadėjome susirašinėti.
Vaikai, su kuriais mes praleidome savo atostogas, neturėjo daug daiktų,
bet jie turėjo daug meilės. Aš išmokau, kad meilė, džiaugsmas ir draugai yra
svarbiau negu daiktai. Vaikai mane išmokė, kad reikia mokėti pasijuokti ir
vertinti tai, ką turi. Bendraudama su tais vaikais aš išmokau daugiau galvoti
apie kitus ir mažiau apie save. Jeigu tik galėčiau, aš grįžčiau į Lietuvą nors ir
rytoj.

Lina Jarašiūtė
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