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Skęstam? Ne, gal kitą kartą...

N./

Skęstam?..

Audrius Matonis

„Siūbuojamas valstybės laivelis” 
ir „drebinami tėvynės pamatai” Lie
tuvoje tapo labiausiai nuvalkiotomis

Komisijos vadovė panoro trauktis
Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) — 

Kilus sujudimui dėl Liustracijos ko
misiją pasiekusios medžiagos iš bu
vusių KGB archyvų, pastarosios va
dovė, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centro direktorė Dalia 
Kuodytė užsimena galinti pasitraukti 
iš pareigų.

„Šia tema daugiau nė vieno žo
džio nesakysiu. Pakaks. Mano darbas 
buvo paimti archyvinę medžiagą ir 
apie tai informuoti. Po vėliau sekusių 
komentarų man pradėta grasinti 
teismais. Visą gautą medžiagą atida
viau atsakingoms įstaigoms ir dau
giau nenoriu su ja turėti nieko ben
dra. Pati galvoju, kad gal reikėtų iš

Estijos prezidento laukia pasirinkimas
Talinas, rugsėjo 25 d. (BNS) — 

Estijos išrinktasis prezidentas To- 
omas Hendrik Ilves turi išskirtinį 
mandatą — nors pergalę iškovojo ne
didele persvara, jis yra pirmasis ša
lies prezidentas, kurį, pradedantį eiti 
pareigas, remia tiek tautos, tiek ir 
parlamento bei rinkikų kolegijos 
dauguma.

Tai redakcijos straipsnyje rašo 
pirmadienį dienraštis „Postimees”.

„Tai didelis pasitikėjimo kredi
tas, bet tai reiškia ir didelę atsa
komybę. Šis rėmimas atspindi ne tik 
asmeninius T. H. Ilves būdo bruožus, 
įgūdžius ir įsitikinimus, bet ir visuo
menės siekį bei pasiryžimą imtis per
mainų, — pabrėžia leidinys. — Tapęs 
Europarlamento nariu T. H. Ilves 
daugiau kaip prieš dvejus metus ati
tolo nuo šalies politikos, todėl visuo
menės pareikštą paramą galima ver-

klišėmis per pastarąsias porą savai
čių.

Kiek dramos ir tragizmo! 
Politikos marginalų ir primirštų

politikierių choras, akompanuojantys

eiti iš darbo, nes jau pradedu nesu
prasti, kas vyksta”, — dienraščiui 
„Kaimo diena” sakė D. Kuodytė.

Praėjusią savaitę D. Kuodytė 
pranešė gavusi šūsnį 1991—1992 me
tais veikusios komisijos KGB veiklai 
tirti archyvinės medžiagos, bet atsi
sakė nurodyti šiuos dokumentus per- 
davusį asmenį.

Premjeras Gediminas Kirkilas 
pavedė Teisingumo ministerijai ištir
ti, kaip dokumentai, tarp kurių yra ir 
buvusių KGB bendradarbių prisipa
žinimų, pasiekė Liustracijos komisi
ją. Pasak žiniasklaidos, įtarimų še
šėlis krito ant 1991—1992 metais dir
busios Nukelta į 6 psl.

Toomas Hendrik Ilves
Europos Parlamento nuotr.

tinti kaip kreditą, kurio svariausias 
užstatas yra jo žodis”.

„Naujasis prezidentas savo pa
žadams ištesėti turi penkerius me
tus, bet svarbiausi jam bus pirmieji 
mėnesiai — kaip tik jie parodys jo 
veiklos kryptį”, — pažymi laikraštis.

Nukelta j 7 psl.
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politikos apžvalgininkai beigi gyveni
mo būdo kronikos kūrėjai uoliai su
kruto imituoti situacijos, kurioje 
„turtuoliai irgi verkia”, o vergė Izau- 
ra iš našlaičių tampa bananų respub
likos elito brangakmeniu.

Tačiau kalbos apie „siūbuojamus 
valstybės laivelius” bei „drebinamus 
tėvynės pamatus” Lietuvoje iš tiesiog 
patetiškų netruko pavirsti tiesiog ko
miškomis.

Karinis perversmas lietuvių tu
ristų pamėgtame Tailande gal ir ga
lėtų būti nurašytas į egzotikos kate
goriją. Bet riaušės Budapešto centre 
ir grasinimai revoliucija nuversti Vi
durio Europos pusseserės Vengrijos 
vyriausybę, stebint vietos ekonomiką 
maitinančiai dešimttūkstantinei tu
ristų bei investuotojų miniai, fra
zėms „siūbuojamas valstybės laive
lis” ir „drebinami valstybės pamatai” 
suteikia kiek kitokią reikšmę. Kiek 
rimtesnę.

Tad kaip rimtai pavadinti tai, 
kas pastarąsias keletą savaičių vyks-

Darbo partijos 
frakcija - nebe 

gausiausia
Andrius Sytas

Parlamentaras Bronius Pauža 
penktadienį pasitraukė iš Darbo par
tijos frakcijos ir pateikė pareiškimą 
stoti į socialdemokratų frakciją.

B. Paužai pasitraukus iš Darbo 
partijos frakcijos, joje narių liko 26
— tiek pat, kiek yra Tėvynės 
Sąjungos frakcijoje. Jei B. Pauža bus 
priimtas į socialdemokratų frakciją, 
ši partija irgi turės 26 narius.

Darbo partijos frakcijos seniūnas 
Jonas Pinskus Žinių radijui komen
tavo, kad socialdemokratai iš perbė
gėlių turės žalos — mat jie užims 
postus, kurių negaus senesnieji frak
cijos nariai.

„Bėga tam, kad gautų postus. 
Kažkodėl nė vienas nebėga į opozi
cines, bėga tik pas valdančiuosius”,
— kalbėjo J. Pinskus.

Anksčiau socialdemokratų pir
mininko pavaduotojas premjeras Ge
diminas Kirkilas tvirtino, jog perbė
gėliams jokie postai nėra nesiūlomi.

B. Pauža irgi tikino jokio pažado 
dėl postų negavęs, o išėjęs, nes jo mo
ralinės nuostatos šiandien neatitinka 
Darbo partijos frakcijos nuostatų.

„Pabėgėlių iš Darbo partijos da
bar bus kur kas daugiau nei anks
čiau”, - kitoje spaudos konferencijoje 
Seime prognozavo Pilietinės demok
ratijos frakcijos seniūno pavaduoto
jas Henrikas Žukauskas. Jo žinio
mis, partijos suvažiavime smarkiai 
kritikuota partijos vadovybė.

Alfa.lt

ta čia, Lietuvoje?
„Visų karas prieš visus”; „Lie

tuva pati prieš save”; „Vožėm sau į 
ausį” - šie ir panašūs, pretenduojan
tys taip pat į klišes, peršasi atsaky
mai.

Atsakymai patogūs, bet nelabai 
informatyvūs.

Taip, aukštėliau suminėti ste
reotipai lyg ir limpa prie konstatuo
tos situacijos, bet jos anaiptol nepa
aiškina. Nukelta į 6 psl.
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numeryje:

• Sveikatos klausimais. 
•Skurstanti Lietuva? 
•Vyriausybė, pesimizmas 
viltys.
•Įvykiai, reikalaujantys 
istorinės enciklopedijos. 
•Kas tiki, niekuomet 
nebūna vienas.
•Knygos „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje” 
sutiktuvės.
•Centralizuotas partijų 
finansavimas.
•Mūsų daržai ir 
darželiai.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Hiperaktyvūs vaikai 

tampa našta
Susibūrė į draugiją

Pagalba hiperaktyviems vaikams 
ir jų tėvams susirūpinta prieš dvejus 
metus. Tada Ambulatorinių psichi
kos sveikatos centrų asociacijos ini
ciatyva įkurta draugija, suvienijusi 
šeimas, auginančias aktyvumo ir 
dėmesio sutrikimų turinčius vaikus. 
Draugijos pagrindinis tikslas - hiper
aktyvių vaikų integracija į visuome
nę. Draugijos atstovė Žemaitijos 
regionui Daiva Smilginienė, pati au
ginanti dvynius sūnus, turinčius hi- 
perkinezinį sutrikimą, teigė ne kartą 
patyrusi priešiškumą. „Visuomenė 
siekė atskirti tuos vaikus, siųsti į 
internatus. Jie dažnai turi aukštą 
intelektą. Tik bėda ta, kad šie vaikai 
praranda savikontrolę, jie nesugeba 
valdyti emocijų. Elgesio problemų 
turintys vaikai turėtų būti ugdomi 
pagal bendrąją mokymo programą. 
Užuot tai dariusios, mokyklos kratosi 
tokių vaikų”, — sakė D. Smilginienė.

Ji save vadina hiperaktyvia ma
ma. Vaikystėje irgi buvo hiperaktyvi 
mergaitė, tad jos sūnūs paveldėjo šį 
raidos sutrikimą. Jos vyresnysis sūnus 
neišsiskiria iš bendraamžių, kiti du — 
kaip ji pati įvardija, nepatogūs vaikai.

Kaltas požiūris

Pagrindinė problema, anot paš
nekovės, vyraujantis neteisingas po
žiūris. Tėvai kaltinami tuo, kad vaikų 
neauklėja. „Blogiausia, kad tie kalti
nimai žeriami, vaikams girdint. Tu
rint omeny, kad šie vaikai labai jaut
rūs, jie skausmingai reaguoja į kalti
nimus tėvams, dažnai imasi ginti juos 
ir pačius save. Tai traumuoja vaikus, 
provokuoja agresiją, kuri skatina aso
cialų elgesį, polinkį į nusikaltimus”, 
— aiškino hiperaktyvių vaikų mama.

Vaikas namuose yra saugus, bet 
mokykloje jis paliktas vienas. Situa
cija išliks kebli, kol pedagogai nepa
keis savo požiūrio į hiperaktyvius vai
kus ir jų tėvus. Problema reikia pra
dėti rūpintis, kol vaikas dar daržely
je.

Būtina pagalba

Padėti hiperaktyviems vaikams 
galima tik bendromis tėvų ir specia
listų pastangomis.' Klaipėdos peda
goginės psichologinės tarnybos psi
chologės Dalios Bortnikienės nuo
mone, pagalba tokiems vaikams tu
rėtų būti jungtinė. „Svarbu, kad mo
kytojas atsižvelgtų į vaikų psichiatro 
rekomendacijas, kad skirtų kuo dau
giau dėmesio. Dažnai daroma klaida, 
kai pamokai trukdantis vaikas paso
dinamas į paskutinį suolą. Turėtų 
būti atvirkščiai. Hiperaktyviam vai
kui geriausia būtų sėdėti pirmame 
suole, kad jis nebūtų paliktas, už
mirštas”, — sakė psichologė.

Anot jos, dėmesio ir elgesio sutri
kimų turintys vaikai turėtų būti la
vinami pagal specialiąją programą 
tik tada, kai to reikalauja vaiko tėvai, 
pedagogai.

Svarbiausia — šeima

Svarbiausias vaidmuo, organi
zuojant pagalbą hiperaktyviems vai
kams, tenka šeimai. Psichologė D. 
Bortnikienė tvirtino, kad tėvų indėlis

turėtų būti didžiausias. „Svarbu, kad 
tėvai atstovautų vaiko interesams, 
kad kalbėtųsi su specialistais, tartųsi 
su pedagogais. Mokyklos keitimas - 
ne išeitis. Vaikui dėl to tik sunkiau”, 
- aiškino psichologė.

Pasak specialistės, hiperakty
viam vaikui ypač svarbu pastovumas 
ir struktūra. „Jam reikia nusisto
vėjusios kasdienės rutinos gerąja 
prasme. Todėl būtina kuo labiau ge
rinti vaiko aplinką. Kai ši bus tvar
kinga ir struktūruota, vaikas pamažu 
ir dvasiškai taps stabilesnis”, — sakė 
D. Bortnikienė.

Nemoka dirbti

Du hiperaktyvius vaikus augi
nanti D. Smilginienė pritarė, kad 
vaikams būtinas pastovumas. Tada, 
anot jos, vaikas nejaučia nerimo, jo 
emocijos įgyja pusiausvyrą ir mažiau 
kyla elgesio problemų.

D. Smilginienė apgailestavo, kad 
mokykla problemą konstatuoja, bet 
jos spręsti nepadeda. „Kadangi peda
gogai nemoka dirbti su tokiais vai
kais, šie mėtomi iš vienos mokyklos į 
kitą. Jei nuolat tu esi gąsdinama, kad 
išmes iš mokyklos, kaip tada norma
liai vaiką auklėti?” — retoriškai 
klausė D. Smilginienė.

Pasak pašnekovės, tėvai ir ugdy
mo įstaigų vadovai neranda bendros 
kalbos, todėl ir pagalba hiperakty
viems vaikams nėra efektyvi.

Myli aklai

Klaipėdos P Mašioto vidurinės 
mokyklos direktorė Janina Grigienė 
pritarė nuomonei, jog ugdymo įstaiga 
ir tėvai turi dirbti vieningai, kad 
padėtų hiperaktyviam vaikui inte
gruotis į visuomenę.

Tačiau, pasak direktorės, svar
biausias vaidmuo turi tekti šeimai. 
Tėvai, kaip teigė pašnekovė, dažnai 
daro didelę klaidą. „Savo vaikų aki
vaizdoje jie ima kaltinti mokytojus, 
neva šie blogai dirba, nesugeba pa
sirūpinti jų vaiku. Taip vaikas dar 
labiau skatinamas priešintis mokyk
los tvarkai, nepaklusti. Jo nusižengi
mai yra pateisinami, už juos nerei
kalaujama atsakomybės”, — aiškino 
direktorė. Ji įsitikinusi, kad taip 
vaikai tik skatinami blogai elgtis, 
nepaklusti.

J. Grigienės manymu, netinka
mas auklėjimas sukelia daug prob
lemų, kurios labai apsunkina hiper- 
aktyvaus vaiko integraciją į visuo
menę.

„Kalta akla meilė ir per didelis 
didžiavimasis savo vaiku. Kaip užau
ginsi dorą žmogų, jei vaiko akivaizdo
je žemini pedagogą? Juk tik savo geru 
pavyzdžiu galima parodyti vaikui 
teisingą kelią”, — tvirtino mokyklos 
direktorė. Jos nuomone, visuomenė, 
teisėsaugos institucijos ir kiekvienas 
pats turėtų prisidėti prie vaikų auk
lėjimo. Abejingumas tik skatina blogą 
elgesį, agresiją.

Trukdo mokytojams

Siekdama atremti kaltinimus 
neva mokytojams trūksta pasirengi
mo dirbti su hiperaktyviais vaikais, J. 
Grigienė skubinosi apginti kolegas. 
„Mokytojams labai sunku, nes vienu

metu tenka dirbti su 30 vaikų. Skirti 
tiek dėmesio, kiek reikia hiperakty
viam vaikui, tiesiog fiziškai neįma
noma. Dažnai nukenčia kiti moki
niai, nes hiperaktyvūs vaikas tarsi 
pavagia visą naudą, kurią mokytojas 
atiduoda pamokos metu”. Anot di
rektorės, R Mašioto vidurinės mo
kyklos mokytojai stengiasi, kad elge
sio problemų turintys vaikai gautų 
visas reikalingas žinias. Jie nuolat 
tobulinasi seminaruose.

Elgesys neprognozuojamas

J. Grigienė teigė, kad hiperak
tyvūs vaikai mokykloje dažnai moko
mi pagal adaptuotas arba modifikuo
tas programas. Jie mažiau dėmesin
gi, negali susikaupti ilgiau nei kelias 
minutes, linkę greit supykti. „Padėtį 
pablogina tai, kad šie vaikai elgiasi 
nenuspėjamai. Ką jie iškrės, lieka tik 
spėlioti. Todėl ir mokytojas tampa 
nesaugus, nes jis juk atsakingas už 
tai,”, — sakė J. Grigienė.

Direktorės manymu, tik vienas 
iš šimto tokių vaikų negali integruo
tis į visuomenę. Visi kiti turi galimy
bę gyventi visavertį gyvenimą.

Jaučiasi nesaugūs

Hiperaktyvumas - tai emociškai 
sutrikusių, protiškai atsilikusių arba 
turinčių centrinės nervų sistemos pa
žeidimų vaikų padidėjęs judrumas, 
neramumas. Tokie vaikai yra neati
dūs, elgiasi impulsyviai, nesugeba

Stalo karalius — 
žilagalvis kopūstas

Tai labai sena daržovė, ją teisėtai 
galima vadinti žilagalve. Dar Pitago
ras jam yra skyręs pagiriamųjų žo
džių, įvertinęs jo nuopelnus: kopūs
tas žmogui užtikrinąs ne tik gerą 
sveikatą, bet ir žvalią nuotaiką.

Šiandieniniai gydytojai tai leng
vai paaiškina: savijauta, nuotaika 
daugiausia priklauso nuo vidurių ir 
virškinimo organų būklės. Jeigu žmo
gus tinkamai pasinaudoja maisti
nėmis ir vaistinėmis kopūsto savybė
mis, turėtų būti sveikas ir linksmas.

Tarp žiemai konservuojamų dar
žovių kopūstai taip pat užimtų pir
maujančią vietą, nes jų konservavi
mo būdas - rauginti — yra pats svei
kiausias. Tik nereikia dėti druskos. 
Žmonės, skaitantys knygas apie se
novės keliautojus, atradėjus, bus ap
tikę žinių, kuo gi maitindavosi tokie 
jūrininkai, mėnesių mėnesius pralei
dę vandenyne, kokių maisto atsargų 
jie turėdavo. Ogi statines raugintų 
kopūstų ir statinaitę aliejaus.

Vertybė yra ir švieži kopūstai. Jei 
nebežinote, ką daryti su skaudamu 
sąnariu, užtverkite ant jo nakčiai ko
pūstlapį. Kad būtų lankstesnis, ko
pūstlapį galima pamušti mediniu 
plaktuku, skirtu mėsai mušti.

Naudinga gerti kopūstų sultis. 
Sausą „smulkų” kosulį gali išgydyti 
šviežių kopūstų sultys, teigia dauge
lis. Kopūstų sultimis galima gaivintis 
nė nežinant, ar sergi, ar esi sveikas - 
visais atvejais bus naudos.

Gal ne visi žino, kaip savo rūsyje 
kopūstus ilgiau išlaikyti šviežius, tin
kamus. Reikia palikti kotą, nenu
kirsti jo sulig galva. Galima kopūstus 
raute išrauti, nupurtyti ar nuplauti 
žemes, nuplėšti stambiausius žalius 
lapus, o visą kotą palikti. Rūsio lu
bose įtaisyti gembes, ant kopūstų 
kotų užnerti virvutes ir sukabinti pa
lubėje žemyn galvomis.

„Klaipėda**

sukaupti dėmesio, todėl jiems dažnai 
kyla mokymosi problemų.

Hiperaktyvius vaikus auginan
čios mamos teigimu, šie vaikai tarsi 
įelektrina aplinką. „Visi, esantys ap
link, darosi nervingi, įsitempę. Todėl 
ir Vaikas jaučiasi nesaugus. Vaikas 
nesuvokia, ką daro. Jam nesupranta
mas suaugusiųjų pyktis, nuolatinis 
barimas ir bausmės. Hiperaktyvūs 
vaikai labai nuoširdūs, jautrūs, gera
širdžiai. Tačiau, patekę į nesaugią 
aplinką, jie sutrinka, sunerimsta, 
ima nebekontroliuoti savęs, taip 
sukeldami aplinkinių nepasitenki
nimą”, — vardijo pašnekovė.

Vaistais negydo

Hiperaktyvumą diagnozuoja vai
kų psichiatras. Nustatyta, kad tokių 
vaikų smegenyse egzistuoja baltymo 
dopamino ir noradrenalino pusiaus
vyros sutrikimų. Šių baltymų siste
ma smegenyse perduoda informaciją. 
Nuo sistemos priklauso adaptacija ir 
reakcija į aplinką. Taip pat nustaty
ta, kad sintetiniai maisto priedai (jie 
naudojami daugelio maisto produktų 
gamyboje) prisideda prie vaikų hiper- 
aktyvumo.

Atsižvelgiant į specialistų reko
mendacijas, turėtų būti organizuoja
ma pagalba vaikui ir jo šeimai. Už
sienio šalyse paplitęs gydymas vais
tais Lietuvoje kol kas nėra taikomas.

Eglė Petkutė
„Klaipėda”
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reda kcija@d raug as. 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

skeibimai@draugas.org

mailto:administracija%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skeibimai%40draugas.org
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VYRIAUSYBE, PESIMIZMAS, 
VILTYS

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Skurstanti Lietuva?
VYTAUTAS VOLERTAS

Sunku yra sparčiai žygiuoti 
priekin, kai iš paskos reikia vilkti 
klaidų ir šiurkštaus užsispyrimo bei 
šalto egoizmo važtas. Tokioje vargin
goje kelionėje gelbsti gera valia ir 
išmintis su patirtimi. Sudurstytos 
dabartinės (keturioliktosios) Lietu
vos vyriausybės darbas ateityje be
veik atitinka tokiam apgailėtinam 
vaizdui. Iki šiol LDDP ir socialde
mokratų valdymo laikotarpis erzino 
gyventojus valstybės turto grobsty
mu, giminių ir partiečių neslepiama 
globa, apgaule ir vagystėmis. Nors 
tasai laikotarpis palengva sėda už
marštin, o negarbingo juodojo pa
saulio aktoriai (apsijuokę ir išryškin
ti teisėsaugos bei savo veiklai netekę 
dirvos) traukiasi į pašalius, tačiau 
administracinė klaikuma ilgai išliks 
atminty. Tai didelis ir apsunkinantis 
griozdas naujam premjerui, buvu
siam (pats sakosi — ir esamam) ko
munistui. Nors jis, atrodo, esąs pro
tingas vyras ir nesiekė apsirūpinti 
nei fabrikais, nei viešbučiais, nei 
dvarais paežerėse, tačiau jam teks 
vilkti jo politinių artimųjų palikimą 
kaip apsunkinimą. Todėl ir ministrų 
su viceministrais parinkimas visuo
menėje buvo atidžiai stebinąs bei ko
mentuojamas, nors A. Brazausko 
globotiniai nepasislėpė ir dabar supa 
naują premjerą. (Žinoma, ten nėra 
vagių, recidyvistų, perėjūnų?)

Darbų naujam premjerui žval
gytis nereikės. Jau seniai kaimas 
šaukiasi dėmesio, tad jis paprašys 
karališkąją ministrę ton pusėn atsi
gręžti ir ką nors gera įvykdyti, ne 
vien apie tai plepėti. Švietimo srityje 
vagys išneša abitūros egzaminų 
paslaptis, jaunuoliai stokoja tautinio 
ir moralinio auklėjimo (taip, stoko
ja), būriai paauglių nelanko jokių 
mokyklų, vykdo kriminalinius nusi
kaltimus, keikiasi ir stumdosi gat
vėse. Daug bus rūpesčio švietimo ir 
socialinių reikalų ministrėms, o 
premjerui — jas prižiūrint ir ragi
nant. Kaip su nepajudinama teisių 
tikrove? Kada bus sprendžiamos 
bylos, nestumiant jų įsisenėjiman? 
Kada bus įsakyta nugriauti neleisti
nose vietose pastatytas vilas, nekrei
piant dėmesio, ar jas statė spor
tininkai, politikai ar sukčiai? Kada 
bus nubaustas jau išryškėjęs nors 
vienas administracijos vertelka? Ar 
premjeras, Seimui netrukdant, ką 
nors šioje srityje nuveiks? Ir kaip šio 
premjero vyriausybė paskirstys ES 
milijardus?

Yra daug darbų, kuriems parti
jos, dūstančios nuo valdžios troški
mo, turėtų pritarti. Dabar visos grū
dasi prie ministerijų durų. Už tų 
durų jos turėtų nusinešti darbštumo, 
gerų norų ir geros valios. Nusikal
tėlių sezonas valdžioje jau baigiasi, 
tad ir geros valios bei gerų norų ga

VALSTYBE VĖL SUTEIKIA GALIMYBĘ 
GINKLUOTIEMS NELEGALAMS

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Niekam ne pasalptis, jog Lietu
voje atrasime nemažai piliečių, kurie 
savisaugos ir kitais sumetimais, na
muose laiko šaunamuosius ginklus. 
Vieni juos yra įsigiję legaliai, o kiti 
pistoletus ar šautuvus nusipirko pas
lapčia, įvairiais keliais, be jokių doku
mentų ir t..t. Kaip žinia, mūsų šalies 
įstatymuose griežtai draudžiama ne

lia palengva auga. Nei gyventojai, 
nei partijos dėl smulkmenų neturėtų 
vyriausybės darbo trukdyti. Dulkių 
galima rasti net ant popiežiaus rūbo. 
Privalu tik stebėti, kad Vilniaus 
neužtvenktų iš Maskvos slapta at- 
siveržusios jėgos, kad Lietuva taptų 
valstybe ir neliktų netvarkos sala, iš 
kurios šaipytųsi kaimynai. Užuot 
jėgų eikvojimo šmeižtams, nerimtai 
kritikai ir erzeliui, tebūna partijose 
svarstomi jų ateities uždaviniai ir 
išmintingai, subrendusiai tesiruo- 
šiama rinkimams. Gyventojų ir poli
tikuojančių irzlumas jau atneša irz- 
liams panieką.

Kalbant apie valstybės vyriau
sybę, labai netinka sukčių, apgavi
kų, vagių įterpinėjimai. Tačiau iki 
šiol Lietuvoje tiko. Ir net būtinai 
reikėjo juos minėti. Ši tragiška pa
dėtis šalia gyventojuose nemeluoto 
gerovės troškimo, iššaukė didelį pe
simizmą. Kai kurie inteligentai pra
dėjo galvoti, kad padėties pagerinti 
jau negalima. Komunizmo auginti
niai, esą kaip sukčiavo, taip ir toliau 
sukčiaus. Jų vaikai negavo nei tau
tinio, nei moralinio auklėjimo, tad 
nesižavi nei auka, nei heroizmu. Pa
tys jauniausieji, blogai suprastos 
laisvės apnuodyti, stumdosi, plėši
kauja namie ir visame pasauly. 
Blogiausia, kad iki šiol nei valdžios 
institucijos (švietimo, socialinių rei
kalų, teisėsaugos), nei visuomeninio 
pobūdžio organizacijos, nei Bažnyčia 
neieško ar neranda būdų šią padėtį 
pasukti teigiama kryptimi. O rimti 
piliečiai tūno ir nuogąstaudami tyli. 
O žiniasklaida tyčiomis kaitina 
dvokiančius katilus. Taigi, Lietuvos 
visuomenė jau neatsigaus, susi
maišę gyventojai nepajėgs valstybės 
išlaikyti... Taip kai kas šneka.

Gana, pesimistai, gana. Netiesa, 
kad Lietuva pirmauja visose blogy
bėse, netiesa, kad neturime vilčių 
prisikelti. Tik neplėšykime vieni ki
tiems akių, tik pritempkime vadeles 
avantiūristams, kurie nenori ir ne
moka jokio kito darbo, kaip šūkauti 
politinėse dykumose ir ardyti tvar
ką.

Valstybinį gyvenimą Lietuvoje 
prikels iki šiol tylėjusi ir kantriai jį 
stebėjusi dauguma. Tai bus nauja 
revoliucijos rūšis. Į rinkimus jie 
ateis balsuoti nevalgę veltui dali
jamų ledų, negėrę kandidatų pilsto
mo alaus, negavę kaišiojamų rašik
lių ir jau nepasisakys už kanapėse 
išdygusius pilypus. Savo balsus 
skirs doriems ir patikimiems admi
nistratoriams. Pagaliau ir partijos 
supras, kad rojaus žadėjimas žemėje 
buvo visais laikais melas, kad ne 
kiekvienas ubagyno ir ne kiekvienas 
ištaikingų rūmų gyventojas gali 
piliečius atstovauti. Viltys didelės, o 
be šių vilčių neturime ateities. Jos 
pasiteisins.

legaliai laikyti ginklus, be to, jau 
keletą kartų Lietuvos valdžia netgi 
buvo priėmusi sprendimą asmenims, 
kurie nesilaiko įstatymų, gera valia 
grąžinti juos savo teritorijos policijos 
įstaigai. Vidaus reikalų ministerijos 
Spaudos tarnybos duomenimis, nuo 
šių metų spalio 1 d. įsigalios Ginklų, 
šaudmenų ir sprogmenų savanoriško 
atidavimo ir ginklų bei šaudmenų 
įteisinimo Laikinasis įstatymas. Jis

A
r įmanoma suskaičiuoti, 
kiek paramos vien tik JAV 
lietuvių labdaros organi
zacijos (jau nekalbant apie pavie

nius žmones, šelpiančius savo 
artimuosius) per kiek daugiau 
kaip 16 atkurtos nepriklausomy
bės metų nusiuntė į Lietuvą? Nors 
retkarčiais paskelbiamos gausios 
Lithuanian Mercy Lift, „Lietuvos 
Vyčių Pagalba Lietuvai”, „Saulu
tės”, „Lietuvos Našlaičių globos”, 
„Lietuvos Vaikų vilties”, „Parti
zanų globos fondo” ir kitų tolygių 
labdaros organizacijų aukos, nie
kas turbūt iki šiol nesuskaičiavo, 
kokia bendra tų aukų suma. O jei
gu dar pridurtume betarpišką 
paramą iš kitų Europos valstybių 
įvairiems projektams, vaikų sto
vykloms, mokykloms ir pan..? Ži
noma, kiaurą maišą nelengva pri
pildyti, tad dar daug pastangų ir 
lėšų reikės, kad žmonės Lietuvoje 
pagaliau nejaustų nepriteklių.

Susidaro įspūdis, kad Lietu
voje gyventojai padalinti į „tu
rinčius ir neturinčius”. Turintieji 

: švaisto pinigus, bet vis tiek turtė- 
, ja, o neturintys jokių būdų negali 

galo su galu. sudurti. Ši nelygybė 
sukelia nemažą susipriešinimą 
tarp žmonių, galbūt tapus net vie
na pagrindinių gausios emigracijos 
į užsienius priežasčių. Jeigu vals
tybė savo gyventojais nesirūpina, 
kaip tię gyventojai gali jausti* jai 
lojalumą ar meilę? Ką gali pagal
voti pensininkas, daugiavaikės šei
mos tėvas, bedarbis jaunuolis, pa
vienė moteris, auginanti vaikus, 
kurie neturi pinigų šiltesniems rū
bams ar geresniam maistui, kai 
žemės ūkio ministrės vardu su
rengta vakarienė Lietuvos politi
kams, valdininkams bei užsienie
čiams kainavo apie 46,000 litų? 
Kai tos pačios ministrės „repre
zentacijai” kiekvieną mėnesį 
skiriama daugiau kaip 6,000 litų, 
daugiausia išleidžiamų brangiems 
drabužiams? Kai ministrams kiek
vieną mėnesį iš valstybės biudžeto 
skiriama 200 litų „kavai ir mine
raliniam vandeniui”? Įdomu, ko
kią kavą tie ministrai geria? Gal
būt kiekvienam puodeliui atskirai 
kavos pupelės tą pat rytą atsiun
čiamos tiesiai iš Kolumbijos ar 
kurios kitos kavos augintojos? Bet 
tai tik „ledkalnio viršūnė”. Kaip

galios 6 mėnesius, t.y. iki 2007 m. 
kovo 31 d.

Savanoriškai atidavę išvengs 
bausmės

Minėto įstatymo paskirtis - 
sudaryti teisines prielaidas iš civili
nės apyvartos išimti neteisėtai laiko
mus šaunamuosius ginklus, šaudme
nis ir sprogmenis. Asmenys, kaip 
skelbia Vidaus reikalų ministerijos 
Spaudos tarnyba, kurie įstatymo 
galiojimo laikotarpiu savanoriškai 
atiduos tokius ginklus, šaudmenis ar 
sprogmenis, bus atleidžiami nuo 
baudžiamosios atsakomybės.

Galiojant Laikinajam įstatymui, 
asmuo, neteisėtai laikantis ginklus, 
šaudmenis ir norintis savanoriškai 
juos atiduoti, turės raštu ar žodžiu 
kreiptis į rajono policijos komisa
riatą. Kreipdamasis jis privalės nu
rodyti, ar nori įregistruoti ginklus, 
šaudmenis ir gauti leidimą laikyti,

rašoma Lietuvos spaudoje, tų 
„priedų” ministrams toli gražu 
nepakanka, todėl „prisidedama” iš 
ministerijos biudžeto ir už tai nei 
vienas neturi duoti ataskaitos! 
Argi reikia stebėtis, kad taip aršiai 
politikai tarp savęs stumdosi, 
besiverždami prie „valstybės lo
vio”, kai tas „lovys” atrodo neiš
semiamas? Jei dėl to savanaudiško 
pinigų švaistymo asmeniniams 
reikalams nukenčia įvairios vals
tybės programos, nelieka lėšų pa
didinti pensijų, paremti vargs
tančius gyventojus ar atlikti kitų, 
šaliai svarbių darbų, atrodo, nie
kam (juo labiau visiems minis
trams, seimūnams bei kitiems jų 
„artimo rato žmonėms”) nerūpi.

Valstiečių liaudininkų vadovė, 
tuo pačiu vadovaujanti ir Žemės 
ūkio ministerijai, matyt, yra įsiti
kinusi, kad kunigaikštienės titulas 
jai suteikia ypatingų privilegijų 
pasinaudoti valstybės pinigais 
savo „reprezentacijai” ne tik pačio
je Lietuvoje, bet ir užsienyje, kur ji 
dažnai apsilanko. Nejaugi neatsi
randa viena kita išmintingesnė 
galva, kuri drįstų ištarti — gana? 
Juk seniai praėjo laikai (arba bent 
taip buvome pradėję manyti), kai 
mūsų tėvynėje vyravo „kilmingųjų 
luomas”. „Kiekvieną mėnesį turiu 
daugybę įvairių renginių. ... O kur 
dar viešnagės užsienyje”, — pasi
teisino ši tituluota ministrė. Beje, 
Lietuvoje nėra jokių kriterijų, ku
rie leistų nustatyti, kada ministras 
atstovauja pats sau, o kada — mi
nisterijai, tad nereikia stebėtis, 
kad šių metų pradžioje ministrų 
reprezentaciniai fondai buvo pa
didinti nuo 3 iki 6 tūkst. litų per 

. mėnesį! Ir dar, atrodo, nepakanka, 
dar K. Prunskienei pritrūksta, tad 
tenka „semtis iš ministerijos ki
šenės”1.

Kaip mums, užsienio lietu
viams, apmaudu, skaitant tokias 
žinias, o kaip dar turėtų būti ap
maudžiau ir skaudžiau „atmesta- 
jai” Lietuvos gyventojų klasei, kuri 
turi pasitenkinti menkais trupi
niais, nubyrančiais nuo „valdžios 
puotos stalo”. Nejaugi lietuvių 
tauta ilgai kentės ir per būsimus 
rinkimus nepasisakys prieš šią 
neteisybę?

nešiotis ginklus. Galės būti svars
toma galimybė teisės aktuose numa
tyta tvarka, ginklą perdirbti ir pri
taikyti kolekcijoms ar realizuoti atly
gintinai arba atiduoti valstybės nuo
savybėn.

Pagal minėtąjį įstatymą, asmuo, 
neteisėtai laikantis sprogmenis, 
sprogstamąsias medžiagas ir norintis 
savanoriškai juos atiduoti, turi raštu 
ar žodžiu kreiptis į policijos komisa
riatą ir nurodyti sprogmenų laikymo 
vietą. Beje, piliečiams draudžiama 
patiems pernešti, pervežti ar kitaip 
gabenti sprogmenis, sprogstamąsias 
medžiagas. Sprogmenys policijos 
įstaigoms atiduodami neatlygintinai.

Išsamesnės informacijos apie šią 
tvarką piliečiai gali gauti savo rajono 
policijos komisariate. Jeigu gyvento
jai turi informacijos apie nelegaliai 
laikomus ginklus, jie nedelsdami 
turėtų paskambinti telefonu 02 arba 
bendruoju pagalbos telefonu 112.
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ĮVYKIAI, REIKALAUJANTYS ISTORINES 
ENCIKLOPEDIJOS STATUSO

EDMUNDAS SIMANAITIS

Tvarkydamas savo archyvą, kils
telėjau jau pradėjusį blukti aštuo- 
nialapį „Atgimimo” pirmąjį numerį. 
Taip jau sutapo — lygiai prieš 18 
metų, būtent, 1988 m. rugsėjo 16 d., 
jis pasirodė, kaip ryškus meteoras 
bundančios tėvynės padangėje. Jau 
ne viską galima perskaityti - tarpais 
raidės išnykusios, bet šis „Atgimimo” 
pirmgimis visas ir labai ryškiai pa
kartotas istoriko Romo Batūros uni
kaliame leidinyje „Siekiant neprik
lausomybės” 11., 2005 m. Paantraštė 
skelbia — „Lietuvos Sąjūdžio spauda 
1988-1991”.

„Kraštas, kurį iš savo protėvių 
paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį 
Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pa
saulio kalbos neišnyktų.(...) Istorija, į 
kurią atsiremiam, yra mūsų istorija. 
(...) Kalba, kuria kalbam ir kuria 
didžiuojamės yra mūsų kalba. Joje 
užtenka žodžių ir meilei ir neapykan
tai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji nie
kam negraso ir nieko neatstumia. (...) 
Žmogus, kuris į mus žiūri, reikalauja 
tiesos ir teisingumo,” — kelios min
tys iš Justino Marcinkevičiaus trum
putės pradžios. Tada jos veikė kaip 
deguonies pūstelėjimas į niekada ne
užgesus} tautinės savivokos aukurą. 
Nuo Atgimimo pradžios visa pasi
darė itin prasminga, reikalinga, būti
na, neišvengiama - laikas, žingsniai, 
kalbos, darbai ir visa tai vardan pačio 
svarbiausiojo tikslo, apie kurį iki 
Sąjūdžio pradžios buvo draudžiama 
net mąstyti, o dabar jis tiesiog sklan
do ore, jo nebeįmanoma nepastebėti, 
nutylėti... Juo alsuojame ir tikime 
sėkme.

Biuletenio redaktorius Romual
das Ozolas rašė: „Sąjūdis yra tautos 
judėjimas, to judėjimo išraiška, for
ma, kuria tautos pasikeitimo vyks
mas reiškiasi. Šia prasme Sąjūdis 
nei pats negali būti valdžia, nei ga
li valdžią pakeisti: jis gali valdžiai, 
tautos savikontrolės priemonei, tik
tai parodyti, ar išreiškia ji tautos sie
kius, ar ne, yra tautos dalis ar nėra”.

f.l
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Protesto mitingas Vilniuje, Vingio parke, 1988 m. rugpjūčio 23 d.

Manau, kad derėtų prie šios cha
rakteristikos pridurti - tik Sąjūdis 
ir galėjo taikiomis priemonėmis 
nušluoti perpuvusį okupacinį reži
mą.

Pateikiama informacija apie Šeš
kinės, Viršuliškių, Justiniškių ir Pa
šilaičių tikinčiųjų grupės kreipimąsi į 
sostinės valdžią dėl leidimo statyti 
naują katalikų bažnyčią. Ten pat už
simenama, kad „Rusijos krikšto 
1000-mečio proga duotas leidimas 
viename iš naujųjų Maskvos mies
to rajonų statyti naujus maldos 
namus. Ar toks faktas negalėtų pa
skatinti panašiam sprendimui — 
įamžinti Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį?”

Tuo metu buvo itin madinga 
šnekėti apie sovietinės respublikos 
ekonominio suverenumo galimybę. Į 
Alvydo Medalinsko klausimą „Ar 
ekonominio savarankiškumo klausi
mais visų respublikų nuomonės vie
nodos?” štai kaip atsakė ekonomikos 
mokslų daktarė Kazimira Pruns
kienė: „Atrodo, kad principinių nesu
tarimų nėra. Visiems vienodai aišku, 
kad būtina atkurti lenininę suve
renių valstybių federacinės sąjungos 
sampratą”. Atgimimo pradžioje kurį 
laiką gyvavo utopija apie „sovietų 
rinkos” ekonomikos surogatą, trum
pu pavadžiu tampomą to paties gen- 
seko vadovaujamo CėKa.

Mokslų akademijos sociologai, 
apibendrindami gyventojų nuomones 
apie Sąjūdį, komentavo sociologinės 
apklausos anketas. „Aktualiausios, 
skausmingiausios mūsų krašto prob
lemos buvo pajudintos tik Sąjūdžio. 
(...) Sąjūdis vienija tautą, objektyviai 
atspindi jos valią, kovoja už jos 
likimą,” — tai pora iš reikšmingiau
sių pasikartojimų.

„Sąjūdžio vertinimas penkiabalė- 
je skalėje, susumavus rezultatus, 
pasirodė labai aukštas: 4,4 balo,” — 
konstatuoja anoniminiai Akademijos 
sociologai. Tai suprantama - visų 
mokslo įstaigų, pramonės įmonių, 
kolūkių vadovybė, su retomis asme
ninėmis išimtimis, buvo jau susovie-
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tinta ir į Sąjūdį, kaip Tautos atgimi
mo raišką, žiūrėjo priešiškai arba su 
baime atmieštu įtarumu. Minėtieji 
Akademijos sociologai, vadinčiau juos 
tikslesniu bendriniu vardu — sąjū
dininkai, užbaigia savo išvadas svei
ku palinkėjimu: „Te Sąjūdžio, vadi
nasi ir Lietuvos ATGIMIMAS įeina į 
kiekvienus namus...”

Tame pačiame numeryje patei
kiama „Protesto mitingo Lietuvoje, 
Vilniuje, Vingio parke, 1988 m. rug
pjūčio 23 d. prieš Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos nepuolimo sutarties (Ri
bentropo ir Molotovo pakto) pasira
šymą 1939 m. rugpjūčio 23 d.” ste
nograma.

Tam įvykiui mūsų šeima ruošėsi 
iš anksto. Važiavome sostinėn bemaž 
visi, tik sūnus Darius, pašauktas į 
sovietų armiją, tarnavo Rusijoje. Į 
Vingio parką plūdo žmonės nenu
trūkstančiu srautu. Tribūna jau pil
nutėlė. Po skliautu kabojo didelė 
trispalvė su gedulo juostomis iš šonų, 
o po ja Sąjūdžio emblema. Įspūdingai 
atrodė K. Balčikonio šiai progai su
kurta vėliava „Gedulo Vytis” — rai
telis ant balto žirgo, šuoliuojantis 
per spyliuota viela apraizgytą lauką. 
Ir ši vėliava, kaip ir daugybė tris
palvių, buvo paženklinta gedulo juos
tomis. Iš reproduktorių skambėjo 
gedulinga muzika. Tvarkdariai ryšėjo 
žalius raiščius. Keli jauni vyrai su 
didele urna, papuošta trispalve vėlia
va, taku yrėsi per minią ir rinko lėšas 
stalinizmo aukų atminimo pamink
lui. Aukojame ir mes.

Jaudinančiai skambėjo neoficia
lus lietuvių himnas - visa aikštė 
giedojo „Lietuva brangi”. Teko nu

girsti, kad mitingo dalyvių susirin
ko arti dviejų šimtų tūkstančių. 
Kokia stipri naikintos ir niekin- - 
tos Tautos dvasia, jei į dviejų XX am
žiaus žymiausių žmonijos nusikal
tėlių, Stalino ir Hitlerio, niekšybę, 
kuriai nėra ir nebus senaties, atsako 
oriai giedodama Amžinosios vilties 
giesmę!

Renginį pradėjo ir vedė Sąjūdžio 
vadovas Vytautas Landsbergis: „Hit- 
lerizmo ir stalinizmo įsigalėjimas 
atnešė baisių nelaimių pirmiausia 
savo šalių tautoms, o paskui jau 
traiškė ir patekusius tarp abiejų plie
ninių žiaunų. (...) Toks yra baisus, 
pasėtas giliai ir seniai stalinizmo 
virusas, teberusenantis mūsų santy
kiuose ir mūsų sielose (...) Turime 
pasveikti arba mirsime. Jei sveik- 
sime, išspręsime ir kitus mūsų gyvy
binius klausimus”.

Prof. J. Juzeliūnas taikliai paste
bėjo, kad stalinizmo aukos neturi 
prašyti iš sovietų valdžios reabilitaci
jos, nes tai yra nekalto žmogaus 
orumą žeminantis veiksmas. Rašy
tojas Kazys Saja pareikalavo paleisti 
sąžinės kalinius kun. A. Svarinską, V 
Petkų, B. Gajauską, G. Iešmantą ir 
stalinizmą įvardijo kaip tautų sker
dyklą.

Kalbėtojas kertė kalbėtoją. Tai 
buvo didžiausioji masinė jausmų 
iškrova per pusamžį susikaupusio 
skausmo bei siekio savo valia, protu 
ir jėgomis išsivaduoti iš priespaudos 
ir kurti kitokį gyvenimą. Ten dar 
nebuvo išdrįsta garsiai ištarti rei
kalavimo atkurti Lietuvos Respub
likos nepriklausomybę, tačiau jis 
skraidė visoje mitingo aplinkoje ir 
buvo aiškiai numanomas beveik visų 
oratorių kalbų potekstėje.

Grįžome namo pavargę, sujau
dinti, kupini įspūdžių ir šviesių 
vilčių. Sunku buvo patikėti, kad jau 
sulaukėme tokio, į amžiaus stebuklą 
panašaus, virsmo.

Vėl atgyja senas ir tolydžio aktu- 
alėjantis klausimas - kodėl iki šiol 
neturime Sąjūdžio enciklopedijos, 
kuri būtina buvo, yra ir bus labai 
reikalinga, rašant Sąjūdžio, taigi ir 
Tėvynės Atgimimo bei valstybingu
mo atkūrimo, istoriją?

Kodėl nėra tautą ir valstybę iš
tikusios katastrofos ir laisvės kovų 
bei pasipriešinimo atspindžio epopė
jos žanre, operoje ar dramaturgijoje 
beveik aišku. Sovietmečio rašytojų 
plunksnos tokiai temai — atbuku
sios, nebent pamfletą ar purvo kibirą 
iš kokio papuvusio „laivo” ar geldos 
ant Tautos atgimimo išpiltų. „Kom- 
somolijos” auklėtiniai galėtų, bet...iki 
šiol tik patyčios iš laisvės kovų 
„tebežaliuoja”. Memuarų gausu ir tai 
labai svarbu, bet to visiškai nepakan
ka. O Sąjūdžio enciklopedijai turėtų 
užtekti visko - ir autorių, ir finansų, 
ir ...susivokimo, kad nedovanotinai 
vėluojame.

Juk kiekvienais metais mažėja 
aktyvių Sąjūdžio dalyvių, kurie išsi
neša į nebūtį savo patirtį, vargus, lū
kesčius, laimėjimus, apie kuriuos jau 
ir nebesužinosime nei mes, nei mūsų 
palikuoniai. Man regis, Rusijoje vei
kiantis „Memorialas” panašaus po
būdžio veiklą planuoja nuosekliau ir 
dirba metodiškai. O Lietuvoje vargu 
ar surinkta unikali Atgimimo meto 
istorinė medžiaga iš miestų ir rajonų, 
iš visų šalies kampelių?
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Džentelmenai - nykstanti rūšis?
Amžinai madingi

Seimo narys, etiketo specialistas 
Arminas Lydeka griežtai nesutiko su 
teiginiu, kad džentelmenų mažėja. 
„Džentelmenai visais laikais buvo ir 
yra madingi, gerbiami ir populiarūs. 
Tai, kad neva jų vis mažiau, sako 
pagyvenusios moterys. Joms atrodo, 
kad jaunystėje joms lenkdavosi, asis
tuodavo, o dabar to nebėra. Dažnai 
manome, jog kai buvome jauni, vis
kas buvo gražiau, geriau. O dabar 
esam senesni, todėl gyvenimas atrodo 
mažiau spalvingas”, — svarstė A. Ly
deka.

Svarbu nebūti diletantu
Vyrams ir moterims, anot paš

nekovo, priskiriamos teigiamos ir 
neigiamos savybės.

„Džentelmeniškumas - užkoduo
tas terminas, apimantis teigiamus 
vyro bruožus. Išskirčiau tris svar
biausius džentelmeniškumo požy
mius. Pirmiausia, tai vyro gebėjimas 
mąstyti, vertinti, nebūti diletantu 
jokioje srityje. Antra, svarbi vyro kaip 
asmens kultūra. Džentelmenas turi 
tinkamai, padoriai, garbingai elgtis 
su aplinkiniais, laiku ir deramai pa
sisveikinti, pagelbėti moteriai, užs
toti skriaudžiamą”, — vardijo etiketo 
žinovas.

Jo nuomone, labai svarbi ir vyro 
išvaizda. „Džentelmenu nepavadinsi 
dvokiančio, susivėlusio, prakaituoto 
vyro. Jis privalo būti tvarkingas ir 
pasitempęs. Tačiau, kalbant apie 
džentelmeną, dažniausiai turima 
omeny jo bendravimo ir elgesio kul
tūra”, — pabrėžė A. Lydeka.

Išugdytas privalumas
Jis teigė, kad džentelmenišku

mas nėra įgimtas. „Tai auklėjimo re

zultatas. Žmogų kaip asmenybę for
muoja tėvai, mokytojai, aplinka. 
Įgimtas gali būti aristokratiškumas, 
tačiau dėti lygybės ženklą tarp šių 
savybių — negalima”, — tvirtino kny
gų apie etiketą autorius.

A Lydeka įsitikinęs, kad visais 
laikais buvo ir bus vertinami tikri 
vyrai bei tikros moterys. „O džentel
menai tikrai nenyksta. Jie gerbiami, 
populiarūs ir visada madingi”. Pa
klaustas, ar save laiko džentelmenu, 
jis nusišypsojo ir paliko tai nuspręsti 
kitiems.

Populiaresni — agresyvūs
Vladas Straupas, regioninės „Bal- 

ticum” televizijos programų direkto
rius, dėmesį moteriai įvardijo, kaip 
svarbiausią džentelmeno bruožą.

„Džentelmenų dabar mažiau, nes 
visuomenė yra sulaukėjusi. Vyrauja 
agresyvus vyro tipas”, — pastebėjo 
pašnekovas.

Jo nuomone, džentelmeniškumas 
arba yra, arba ne. Tai iš dalies nulem
ta prigimties. „Juk sakoma, žmogus 
turi aristokratiško kraujo arba ne. 
Sąvartyno gyventojas irgi gali būti 
džentelmenas. Išorė dar ne viską pa
sako. Svarbiausia, kad akys degtų”, 
— teigė V Straupas.

Jis pabrėžė, kad vyras neturi 
dominuoti. „Vyrai, kaip gaidžiai, — 
visada pasiruošę susipešti. Bet kom- 

. panijoje savo ‘gaidiškumo’ demon
struoti nereikėtų”, — įsitikinęs va
dovas.

Moterys nereiklios
„Vyras turi gyventi pagal džen

telmeno kodeksą”, — teigė žinoma 
uostamiesčio verslininkė Eugenija 
Odebrecht. Dėl reiškinio, kad džen
telmenų vis mažėja, ji linkusi kaltinti

pačias moteris: „Jei moteris šalia 
savęs toleruoja vyriškį, kuris avi 
sportbačius, vilki treningus ir dar 
krapšto nosį, ko ji pati verta? Vyras 
yra toks, kokiam būti jam leidžia 
moteris. Juk džentelmenai neatsira
do tuščioje vietoje. Tokių bruožų ir 
elgesio vyrų reikalavo moterys”.

Jos nuomone, džentelmenas turi 
būti ne tik išsilavinęs, gerų manierų, 
visuomeniškas, bet ir tikras savo 
šalies patriotas, be to, altruistas. 
„Vyras privalo vertinti moterį, būti 
jai partneris, padėti įgyvendinti jos 
siekius. Darbo ar kultūrinėje aplinko
je būti džentelmenas gali kiekvienas, 
tačiau neretai kasdienybėje išryškėja, 
kas yra kas”, — pasakojo verslininkė.

Vertybės iškreiptos
E. Odebrecht nuomone, socia

listinė santvarka padarė didelę žalą 
visuomenei, sunaikindama svarbias 
žmogiškąsias vertybes „Džentelme
niškumo suvokimas yra iškreiptas. 
Dabar svarbiau važinėti prabangiu 
automobiliu ir linksmai gyventi. 
Žmogus nusivylęs ne tik politika. 
Kodėl moterys išteka už užsieniečių 
ir išvyksta?”

Tačiau ji nelinkusi vyrų labai 
nuvertinti. Atvirkščiai, ji įsitikinusi, 
kad pagyrimas duos daugiau nei 
sumenkinimas.

Verslininkė tvirtino, kad tarp 
vyro ir moters turi išlikti sveika kon
kurencija. Vienas kito negali nu
stelbti: „Kitaip nebegerbsi savęs”.

Idealus vyras
Moterys visuomet ieškojo ide

alaus vyro su visomis teigiamomis 
savybėmis.

Psichoterapeutas Olegas Lapinas 
įvardijo du pagrindinius idealaus

’ vyro požymius. Tai jautrumas ir 
veržlumas.

„Moterims reikia ir to, ir ano. Jei 
vyras bus tik veržlus, jo antroji pusė 
pasiges atjautos, supratimo, jautru
mo. Jeigu vyriškis jautrus ir švelnus 
iš prigimties, moteriai gali trūkti jo 
veržlumo, vyriškumo. Tuomet mote
ris pati nejučia tampa labiau vyriš
ka”, — pastebėjo specialistas.

Jo nuomone, idealu, jei vyras 
sugeba savyje derinti ir veržlumą, ir 
jautrumą.

Vyrams - kiti 
reikalavimai

Kalbant apie džentelmeniškumą, 
psichoterapeuto nuomone, turimos 
omeny tokios vyro savybės, kaip pa
sitikėjimas, organizuotumas, tikslo 
siekimas, gebėjimas suprasti ir iš
girsti moterį.

„Džentelmenas - XIX amžiaus 
kūrinys. Tai aukščiausias to laikotar
pio Anglijos vyro idealas. Džentel
menas turėjo būti apsukrus, veiklus, 
meniškas, sugebėti asistuoti. Kara
lienės Viktorijos laikais, kai klestėjo 
romantizmas, nebūti džentelmenu - 
tas pats, kaip mūsų laikais neturėti 
mobiliojo telefono”, — palygino O. 
La-pinas.

Jo nuomone, dabartinėje visuo
menėje reikalavimas būti džentel
menu nėra tvirtai įsišaknijęs. „Visuo
menės informavimo priemonės pro
paguoja materialines vertybes, tu
rėjimo, daiktų kaupimo svarbą. Vy
ras neva turi būti sportiškas, links
mas, turėti prabangų automobilį ir, 
pageidautina, užsiimti verslu. Kaip 
jis elgiasi - nėra itin svarbu”, — aiš
kino psichoterapijos specialistas.

„Klaipėda”

Šiuo laiku muziejuje buvome tik mudu du ir 
prižiūrėtoja, pagyvenusi indėnė. Prisistatėme esą 
iš Lietuvos, bet dabar gyvenantys Amerikoje. Taip 
pradėjome su ja atsargiai kalbėti, nes jie labai 
uždari žmonės. Pirmiausia paprašiau informacijos 
apie tuos pensionatus, nes parašyta, kad devynio
liktojo amžiaus devintajame dešimtmetyje buvo 
miestelyje pastatyta mokykla ir vaikai neturėjo bū
ti ištremti į pensionatus. Ji nežinojo, kuriais me
tais tai atsitiko. Prašiau informacijos apie naują 
Four Bears tiltą, kuris tik prieš savaitę buvo ati
darytas. Po truputį kalba nuklydo į jos asmeninius 
išgyvenimus. Pasakojo, kad kai buvo pastatyta užt
vanka, kai pradėjo užtvindinėti jų gyvenvietes, tai 
visi vaikai buvo ištremti į pensionatus. Ji pati su 
keturiomis sesutėmis atsidūrė Pierre, S. Dakota. 
Mokyklą tvarkė Šv. Benedikto ordino vienuolės. 
Kadangi sesutės buvo skirtingo amžiaus, paskirs
tytos į skirtingas mokyklas, retai pasimatydavo. 
Bet koks savo indėnų kalbos ar kultūros parody
mas buvo griežtai draudžiamas. Paklausiau, kokia 
būdavo bauda. Atsakė, kad gautus laiškus sulaiky
davo kuriam laikui, o kartais bendro užsiėmimų 
kambario viduryje tekdavo klūpoti pusę valandos. 
(Oi, man prisiminė kazimieriečių pradžios mokyk
la.) Po metų, kai ji grįžo namo, vietos nepažino. 
Viskas buvo jau užtvindyta. Perkelti namai atsi
dūrė greitosiomis sukurtame Nevv Town miestely
je. Ten tik dumblo gatvės. Buvo baisiai skaudu. 
Papasakojo, kaip viena, ką tik vedusi pora savo na
melyje vakarieniavo, pajuto, kad namas juda. Šoko 
lauk ir žiūri — jau čia inžinieriai jų namą veža. Jie 
nusijuokė, juos pamatę. Nemanė, kad ten kas vidu
je yra.

Pasakojo apie priverstinius indėnų mokslo 
pensionatus toli nuo namų. Jos močiutė buvo iš
siųsta trejiems metams į gimnaziją Oregon valsti
joje. Per tą laiką namų nematė, nes vasaros metu 
buvo paskirta darbams ten pat prie mokyklos pas 
ūkininką. Pasakojo, kaip kartą atvykę ponai su
rinko dešimt stipriausių jaunuolių ir išsivežė į Ma
ryland valstijos ir kitus universitetus. Manė, kad 
bus geri futbolininkai.

SU PALAPINE LEVVIS 
IR CLARK PĖDOMIS
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
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Paklausėme, koks jos indėniškas vardas. At
sakė - Medicine Mother. Užaugino tris dukteris. 
Vyriausia pavadinta Good Medicine, gydytoja, 
dirba čia pat Nevv Town klinikoje. Savaitgaliais va
žinėja su paskaita, aiškindama, kokius vaistus bei 
gydymo priemones vartojo Levvis ir Clark. Antra 
duktė - Red Berry - socialinė darbuotoja. Jauniau
sia yra gailestingoji sesuo - Many Roads. Visos trys 
dirba čia pat su indėnais. Ji pati apgailestavo ne
baigusi aukštojo mokslo, bet dukterims parodė 
gerą pavyzdį.

Norsk Hostfest, spalio 11-15 d.

Ryte pasismaginę ir gerai pavalgę kazino, iške
liavome į Minot. Čia kasmet vyksta norvegų festi
valis. Šįmet bus dvidešimt septintasis. Proga ypa
tinga, nes šįmet Norvegija švenčia šimto metų ju
biliejų nuo nepriklausomybės atgavimo. Festivalis 
vyksta N. Dakota valstijos mugės patalpose. Prie jų 
— penki kvartalai motornamiams pastatyti, di
delės aikštės automobiliams. Šalia didelis stadio
nas po atviru dangumi ir didelis pastatas su net 
šešiomis salėmis, pavadintomis skandinavų miestų 
vardais: Oslo, Trondheim, Helsinki, Stockholm, 
Rykjavik, Copenhagen. Šiose salėse per festivalį 
nuo aštuntos ryto vyksta įvairūs spektakliai, 
pasirodymai, koncertai. Šio komplekto centre yra 
Didžioji Vikingų salė, kur vyksta pagrindiniai kon
certai. Įsigijus bilietą į čia vykstantį koncertą, be 
atskiro mokesčio galima dalyvauti ir kitose salėse 
vykstančiuose pasirodymuose bei įsigyti įvairių

Norst Hostfest — „Trollina”.

prekių. Antraip dienai įėjimas kainuoja dvidešimt 
penkis dolerius.

Jau senokai planavome aplankyti šį metinį fes
tivalį. Šį kartą nutarėme vykti sužinoję, kad festi
valyje koncertuos išgarsėjusi Norvegijos dainininkė 
Sissel. Atvykome pirmadienį pavakariu. Jau buvo 
prisirinkę šiek tiek įvairių motornamių. Budintysis 
parodė, kurioje aikštėje mums paskirta vieta. Klau
siame, kiek maždaug tikisi sulaukti žmonių festi
valyje. Atsakė, kad tarp aštuoniasdešimt ir šimto 
tūkstančių. Tvarką palaiko ir svečiams patarnauja 
du tūkstančiai savanorių. Jau iš skaičių matyti, 
kad čia vyks didelis renginys. Festivalis oficialiai 
prasidės koncertu antradienį vakare.

Bus daugiau.



6 DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 26 d., antradienis

Pristatytas didžiausias saulės laikrodis Skęstam? Ne, gal kitą kartą...

Didžiausias šalyje saulės laikrodis. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Kaunas, rugsėjo 25 d. (ELTA) — 
Kaune pirmadienį vidurdienį prista
tytas didžiausias saulės laikrodis pre
tenduoja patekti į Lietuvos rekordų 
knygą.

Ant Kauno studentų miestelyje 
esančio Kauno technologijos univer
siteto (KTU) Informacinių technolo
gijų plėtros instituto sienos įrengto 
vertikalaus saulės laikrodžio maksi
malus 10 metrų aukštyje pritvirtinto 
strypo metamas šešėlis yra 8.33 met
ro ilgio. Laikrodžio linijų plotas su
daro 30 kvadratinių metrų, o viso 
laikrodžio — per 80 kvadratinių met
rų.

„Jau seniai ketinome šio pastato 
sieną papuošti saulės laikrodžiu. Vė
liau išsiaiškinome, kad ši vieta itin 
gera būtent tokiam laikrodžiui, nes 
šios sienos pokrypis į Rytus labai tin
kamas”, — rodydamas universiteto

V. Adamkus: Lietuva — 
Kinijos vartai j Europą

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) — 
Lietuva gali padėti Kinijos verslui 
tapti vartais į Europos valstybių rin
kas, Šanchajuje pareiškė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus.

Pirmadienį dalyvaudamas Lie
tuvos ir Kinijos verslo forume „At
rask Lietuvą — vartus į Europą”, V 
Adamkus pažymėjo, kad Kinija per 
gana trumpą laiką padarė neįtikėtiną 
ekonomikos šuolį ir tapo vienu svar
biausių pasaulio ekonomikos dalyvių, 
pranešė prezidento spaudos tarnyba.

„Stulbinamai auganti užsienio 
prekyba, milžiniškos investicijos, di
džiuliai gamybos mastai, naujųjų 
technologijų plėtra — visa tai šian
dien apibūdina Kiniją”, — sakė Lie
tuvos vadovas.

Į Kiniją taip pat atvyko transpor
to, telekomunikacijų ir muitinės eks
pertai, svarbiausių uosto, geležinke
lių ir pramonės įmonių atstovai.

Lietuvos prekybos su Kinija ba-

* Pirmadienį per Prancūzijos 
sostinę Paryžių iš pasaulio mo
terų krepšinio čempionato Bra
zilijoje, kuriame užėmė šeštąją vie
tą, sugrįžo Lietuvos rinktinė. „Noriu 
padėkoti visai komandai, kuri buvo 
šioje.siaubingoje kelionėje. Merginos 
narsiai kovėsi. Manau, jog mums pa
vyko pasiekti teigiamą rezultatą”, — 
kalbėjo treneris Algirdas Paulauskas.

* Savaitgalį Maskvoje vyku
siame Europos meninės gimnas
tikos čempionate džiūgavo Rusi
jos sportininkės, iškovojusios visus 
aukso medalius. Lietuvos meninės 
gimnastikos atstovės liko toli nuo

sienos link, ant kurios įrengtas sau
lės laikrodis, sakė 61 metų KTU elek
tronikos inžinierius Jonas Navikas.

Jo teigimu, kiekvienos Vakarų 
Europos šalies didmiestyje yra įreng
ta net po keletas saulės laikrodžių.

„Būsiu atviras, bet neturėjome 
ambicijų sukurti didžiausią saulės 
laikrodį, tačiau taip išėjo. Tokie 
įrenginiai jau kurį laiką yra ir Šiau
liuose, Nidoje, taip pat ir Klaipėdoje 
veikiančiame laikrodžių muziejuje 
yra 62 kv. metrų vertikalus laikrodis. 
Aišku, yra keletas tokių, tačiau gero
kai mažesnių gabaritų laikrodžių ir 
ant senosios architektūros namų”, — 
teigė Kauno KTU Elektronikos ir 
valdymo inžinerijos fakulteto taiko
mosios elektronikos katedros specia
listas J. Navikas.

Šis projektas didžiausiam Lietu
vos universitetui kainavo 30,000 litų.

lansas kasmet auga, tačiau prekių 
srautai juda tik iš Kinijos į Lietuvą. 
Viena perspektyviausių Lietuvos ir 
Kinijos bendradarbiavimo sričių — 
susisiekimas.

„Ir geografinė padėtis, ir tai, kad 
esame tranzitinė jūrinė valstybė, Lie
tuvai gali padėti tapti puikiais ‘var
tais’ Kinijos verslui į Baltijos, Šiaurės 
ir Rytų Europos valstybių rinkas. 
Lietuva priklauso ES vidaus rinkai, o 
mūsų verslininkai yra geri rytinių 
kaimyninių valstybių rinkų eksper
tai. Dėl puikiai išplėtotos infrastruk
tūros esame vadinami Europos tarp
tautinių pervežimų centru, o kaip jū
rinė valstybė, galime pasiūlyti pasi
naudoti moderniu Klaipėdos jūrų 
uostu”, — pabrėžė Lietuvos vadovas.

Vėliau jis apsilankė didžiausioje 
Kinijos telekomunikacijų įmonėje 
ZTE, kuri gamina įrangą daugeliui 
telefoninio ryšio tiekėjų kitose šalyse, 
mobiliuosius telefonus ir kt.

pirmavusių gimnasčių. Suaugusių 
grupinėse varžybose Lietuvos sporti
ninkės užėmė 17-ą vietą. Jaunių (iki 
15 metų) varžybose lietuvės užėmė 
30-ą vietą tarp 33-jų komandų.

* Vokietijoje pasibaigusiose 
pasaulio kariškių bokso pirme
nybėse aukso medalį supersun- 
kaus (+91 kg) svorio kategorijoje iš
kovojo Atėnų (Graikija) vasaros olim
piadoje penktąją vietas užėmęs vil
nietis Jaroslavas Jakšto. Boksininkas 
31:18 nugalėjo kiną Li Bin, 32:15 
įveikė amerikietį Andrew Shepherd, 
o finale 35:18 privertė pasiduoti rusą 
Konstantiną Chajsarovą.

Atkelta iš 1 psl.
Paaiškinimas, atrodo, daugeliui 

sąmokslo teorijų šalininkų turėtų bū
ti smarkiai nuviliantis: nėra spe
cialios ideologijos, nėra intrigos, nėra 
herojaus.

Banalu, tačiau panašu, kad stebi
me tik pastangas perkratyti dabarti
nę vadinamojo elito sanklodą: kažkas 
(pakankamai regimas) pasinaudojo 
palankia situacija (a. a. Vytautas Po
ciūnas) pamėginti išgrūsti iš „elito“ 
draugus / varžovus / ankstesnius są
jungininkus / tradicinius priešinin
kus ir įsitaisyti ten - prie „elito” - pa
čiam.

Tuomet, pasirodo, visos priemo
nės geros: neaiškiomis aplinkybėmis 
žuvo valstybės saugumo karininkas 
Baltarusijoje - „mes jamam šitą te
mą”! Karininkas ten nelabai norėjo 
važiuoti? „Mes jamam šitą temą!” 
Siuntė jį ten šis tas ir anas (nesvarbu, 
kad iki tol valstybei be priekaištų dir
bo) — „mes jamam šitą temą!”

Pratinantis gyventi politinio ci
nizmo sąlygomis, nebeatrodo pra
eities anachronizmas kai kurių „ne- 
prigulmybės“ signatarų sugebėjimas 
prisiglobti po kelis žemės sklypus 
sostinėje.

Tai kodėl turėtų būti smerktina 
su mėšlu maišyti, jokių faktų nesant 
kolaboravimu su priešais kaltinti 
tuos, kurie per visą nepriklausomy
bės laikotarpį tiems priešams spąstus 
- elegantiškus ir tiesmukus — spendė, 
ar ne? i ,

Valstybė nežlugs dėl to, kad kaž
kurio iš signatarų godumas yra kur 
kas didesnis nei nuopelnai. Tačiau

Komisijos vadovė panoro trauktis
Atkelta iš 1 psl.
Seimo laikinosios komisijos KGB 
veiklai tirti. Šiai komisijai vadovavo 
tuometis Aukščiausiosios Tarybos — 
Atkuriamojo Seimo narys Balys Ga
jauskas.

Tačiau pastarasis tvirtina, kad iš 
buvusių KGB rūmų, kuriuos saugojo 
kariškiai, nebuvo galima išsinešti nė 
vieno dokumento.

„Prie slaptų dokumentų galėjo 
prieiti tik laikinosios komisijos ir dar
bo grupės nariai, bet nedrįsčiau abe
joti jų sąžiningumu. Neseniai D. Kuo
dytei pasakiau, kad tiek maišų doku
mentų vienas žmogus atnešti negalė
jo. Jie Liustracijos komisijai buvo at
vežti. Būtina ištirti, kas dokumentus 
atvežė. Juk jeigu taip, vadinasi, kaž
kas neteisėtai medžiagą pasisavino”, 
— kalbėjo B. Gajauskas.

1992—1997 metais Archyvų de
partamentui vadovavusio Gedimino 
Ilgūno nuomone, Liustracijos komisi
jai gavus su KGB bendradarbiavusių 
asmenų prisipažinimų kopijas, jie 
„šiuo metu sėdi ant bombos”.

„Tie žmonės, kurie prisipažino

Schengen plėtra bus atidėta
Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) — 

Naujosioms Europos Sąjungos na
rėms beveik nebeliko vilčių artimiau
siu metu įsilieti į Schengen erdvę. Tai 
paaiškėjo po Tamperėje (Suomija) vy
kusio neformalaus Europos Sąjungos 
teisingumo ir vidaus reikalų ministrų 
susitikimo.

„Abejonių beveik neliko — 
Schengen plėtra greičiausiai bus ati
dėta, tačiau dar nėra aišku, kokiam 
terminui. Konkrečius skaičius suži
nosime spalio 5 dieną. Esu įsitikinęs, 
kad Lietuva erdvės nare anksčiau ar 
vėliau tikrai bus”, — sakė vidaus rei

valstybei gresia žlugti, jei ji ims ket
virčiuoti tuos, kurie ją tvėrė, puo
selėjo ir saugojo.

Laisva demokratinė visuomenė, 
suprantama, neturi turėti tabu prieš 
jokius šventuolius. Bet buvusių (?) 
KGB-istų suformuluota prielaida, 
kad valstybei kenkia tie, kurie iki šiol 
buvo valstybės interesų gynėjų sino
nimas, irgi turėtų būti kritiškai įver
tinta iki imant ją tiražuoti.

Vis dėlto valstybė ir jos puoselė
tojai, atrodo, darsyk įrodė, jog yra gy
vybingesni nei valstybės žlugdymo 
projektai.

Net ir padarius akivaizdžių, bent 
jau viešųjų ryšių požiūriu, klaidų dėl 
kratų žiniasklaidoje, valstybės sau
gumas ir su juo bendradarbiaujanti 
URM tebesugeba generuoti genialias 
valstybės veido išsaugojimo idėjas, 
pvz., apie Kaliningrado geležinkelio 
tranzito remontą. Reikėjo matyti ir 
išgirsti, kaip susinervino Kremlius ir 
jo interesų gynėjai Lietuvoje po tokių 
užuominų...

Įkarštis „siūbuoti valstybės 
laivelį” ar „drebinti tėvynės pama
tus” jau kiek atslūgo ir darosi tik 
graudžiai juokinga matant, kaip Sei
mo konservatoriškiosios opozicijos 
atstovas vis dar nesiuntinėja Užsie
nio reikalų ministerijai painių klau
simynų įr.tuo giriasi.

Ir dar klausimas, prisimenant 
pusseserę Vengriją: kąs grasino revo
liucinėmis šakęmis Seimui Lietuvoje 
per vadinamąją paksiadą? Ir kas da
bar vienoje barikadų pusėje su jais?

Alfa.lt

bendradarbiavę su KGB ir patikėjo, 
kad jie nebus paviešinti, šiuo metu 
sėdi ant bombos. Jie gali tapti politi
nių žaidimų aukomis. Juk jeigu kau
piama kompromituojanti medžiaga, 
tai tik tam, kad ja vėliau būtų galima 
kažką sukompromituoti ir šanta
žuoti. Prieš savivaldybių rinkimus 
panašių dalykų gali būti ir daugiau”,
— svarstė G. Ilgūnas.

Žmogaus teisių gynėjo, teisinin
ko Kęstučio Čilinsko teigimu, jei kas 
nors paviešins prisipažinusių asme
nų pavardes, visi tie žmonės galės 
prisiteisti iš valstybės jiems padary
tos neturtinės žalos kompensacijas.

„Būtent valstybinės institucijos 
yra kaltos, kad dokumentai nebuvo 
apsaugoti. Dabar kyla didelė grėsmė, 
kad gali būti grubiai pažeistos pilie
čių teisės. Kaip pasitikėti valstybe, 
kai neišsipildo žmonių, patikėjusių ja 
ir prisipažinusių bendradarbiavimu 
su KGB, teisėti lūkesčiai? Jie mėgino 
išvengti neteisėto duomenų panaudo
jimo ir tai jiems garantavo įstatymas. 
Bet valstybė saugumo neužtikrino”,
— sakė K. Čilinskas.

kalų ministras Raimondas Šukys.
Ministras teigia, kad šiuo metu 

dar anksti kalbėti apie konkrečias po
litines, ekonomines ir socialines plėt
ros sustabdymo pasekmes, tačiau pa
brėžia, kad nereikėtų gąsdinti visuo
menės, kol tikri faktai nėra žinomi.

Pasak jo, apie planus atidėti 
Schengen plėtrą Europos Komisijos 
(EK) atstovai jau prabilo atvirai. EK 
viceprezidentas Frank Frattini, tei
singumo, laisvės ir saugumo komi
saras, tikina, kad plėtrą atidėti verčia 
techniniai naujos informacinės siste
mos SIS II nesklandumai.

Alfa.lt
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

EUROPAPopiežius: ir krikščionys, ir musulmonai 
turi atsisakyti smurto

CBS nuotr.Popiežius Benediktas XVI.
Vatikanas, rugsėjo 25 d. („Reu- 

ters”/BNS) — Popiežius Benediktas 
XVI pirmadieni per audienciją, su
rengtą musulmbmškųjų šalių am
basadoriams, pareiškė, kad ir krikš
čionybės, ir islamo išpažinėjai turi at
sisakyti bet kokio smurto.

Popiežius išreiškė „didelę pagar
bą” islamo tikybos atstovams per 
precedento neturintį susitikimą, su
rengtą siekiant numalšinti pasipikti
nimą tuo, jog vizito Vokietijoje metu 
pontifikas citavo vieną viduramžių 
tekstą, kuriame sakoma, kad islamo 
religija buvo skleidžiama smurtu.

Į specialią privačią audienciją po
piežiaus vasaros rezidencijoje atvyko 
22 šalių pasiuntiniai, tarp jų Irano, 
Irako, Turkijos ir Arabų Lygos am
basadoriai, taip pat Italijos musulmo
nų bendruomenės vadovai.

Be paties popiežiaus, pusvalandį 
trukusiame susitikime Vatikanui ats
tovavo jo naujasis valstybės sekreto
rius kardinolas Tarcisio Bertone ir 
kultūros ministras kardinolas Paul

Estijos prezidento laukia pasirinkimas
Atkelta iš 1 psl.

„Postimees” primena tris pagrin
dinius T. H. Ilves pažadus per rinki
mų kampaniją: ginti piliečio teises, 
stiprinti Estijos balsą pasaulyje, ir 
pradėti svarbias diskusijas.

Viena vertus, įvykdyti šiuos pa
žadus, atrodo, nesunku. Naujasis 
prezidentas užsitikrino didelę pa
ramą, o visuomenė tiesiog trokšta pe
reiti nuo „juridiškai korektiško” prie 
„moraliai korektiško” tvarkymosi.

„Užsienio politikos srityje T. H. 
Ilves bus nesunku pelnyti autoritetą, 
ypač turint omenyje tai, kaip aktyviai 
jo pirmtakas bendravo su Vakarų ša
lių vadovais, — mano laikraštis. — 
Jeigu ne iš esmės, tai bent išoriškai 
blizgesio jo karjeros naujame poste 
pradžiai suteiks Didžiosios Britanijos 
karalienės Elizabeth II ir JAV prezi
dento George W. Bush vizitai į Estiją 
šį rudenį.

Tačiau, antra vertus, laikas prieš 
parlamento rinkimus ne pats geriau
siais prezidento sumanymams įgy
vendinti. Prasidedanti, tiksliau, jau 
prasidėjusi parlamento rinkimų kam
panija tik sustiprins valstybės val
džios paralyžių, mano „Postimees”.

Poupard, kuris taip pat yra atsa
kingas už tarpreliginį dialogą.

Benediktas XVI per trumpą susi
tikimą taip pat pabrėžė tarpreliginio 
dialogo „gyvybišką būtinybę”.

Skirtingų tikėjimų dialogo „ne
galima paversti pasirenkamu prie
du”, sakė popiežius ir pridūrė, kad 
nuo to „dideliu mastu priklauso mū
sų ateitis”.

Vatikanas sakė, kad buvo nus
pręsta surengti šį susitikimą siekiant 
atnaujinti dialogą su islamo pasauliu.

Daugiau kaip milijardo pasaulio 
katalikų vadovas kelis kartus išreiškė 
apgailestavimą dėl reakcijos į jo kal
bą, pasakytą beveik prieš dvi savai
tes, kurios metu jis citavo 14 amžiuje 
gyvenusį Bizantijos imperatorių, ra
šiusį, jog visa, ką atnešė Pranašas 
Muhammad, yra „bloga ir nežmoniš
ka”, pavyzdžiui, , jo įsakymas kardu 
skleisti tikėjimą”.

Tačiau Benediktas XVI nepatei
kė aiškaus atsiprašymo, kurio norėjo 
musulmonai.

Prezidentui bus labai sunku pra
dėti ką nors daryti tuo metu, kai į bet 
kuriuos jo veiksmus bus žiūrima tik 
per balsadėžės plyšį, o vykdomosios 
valdžios atstovų galvose nieko, iš
skyrus rinkėjų balsus, jau nebetelpa, 
priduria laikraštis.

Tačiau į itin sunkią padėtį T. H. 
Ilves pateks tada, jeigu jam per ar
timiausius mėnesius būtinai reikės 
pakritikuoti kurio nors iš pasisakiusį 
prieš jį politikų ar partijų veiklą. „Kai 
tik jis atvers burną, pasipils kaltini
mai, kad prezidentas kišasi į rinkimų 
kampaniją partijų interesais”, — 
įspėja laikraštis.

Artimiausi mėnesiai pareikalaus 
iš prezidento, viena vertus, santūru
mo ir ramybės, kita vertus, energin
gumo ir greitos reakcijos.

Išrinktasis prezidentas T. H. II- 
ves žada grąžinti valstybę jos pilie
čiams, taip pat ragina artėjant pa
vasarį numatytiems parlamento rin
kimams atsisakyti pozicijos „kas ką”.

„Aš nenorėčiau, kad kas nors ap
skritai laikytų kumščius kišenėse, — 
sakė T. H. Ilves. — Mūsų uždavinys 
— padaryti taip, kad valstybė vėl tap
tų valstybe piliečiams”.

BRIUSELIS
Europos Komisija antradienį pa

sakys Bulgarijai ir Rumunijai, kad 
jos galės į Europos Sąjungą (ES) įsto
ti sausio mėnesį, bet gali netekti 
šimtų milijonų eurų paramos na
rėms, jei sparčiai nepasirengs. Ne
kantriai laukiamoje Europos Komi
sijos ataskaitoje dėl padarytos pažan
gos, kurios tekstą matė „Reuters”, 
bus leista šioms dviem Balkanų vals
tybėms įstoti į ES 2007-aisiais, o ne
2008-aisiais, bet bus pasiūlytos griež
čiausios stojimo sąlygos, kokios tik 
buvo įvestos naujokėms. Neviena
reikšmė žinia iš Briuselio atspindi vi
suomenės nuogąstavimus dėl toles
nės 25 narių sąjungos plėtros.

ŽENEVA
Neutralioji Šveicarija, kurioje įsi

kūrusios humanitarinės pagalbos 
agentūros ir Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas (TRKK), sekma
dienį didele persvara nubalsavo už 
tąi, kad politinio prieglobsčio šioje 
turtingoje valstybėje prašytojams jį 
gauti būtų sunkiau. Nors buvo per
spėjama dėl žalos šalies humanita
rinei reputacijai, maždaug 68 proc. 
rinkėjų per referendumą pritarė poli
tinio prieglobsčio suteikimo taisyklių 
pakeitimams, dėl kurių jos tapo vie
nos griežčiausių Vakaruose, taip pat
— įstatymų, ribojančių darbo ieš
kančių žmonių atvykimą iš už Euro
pos ribų, pakeitimams.

MINSKAS
Baltarusijos autoritarinio prezi

dento Aleksandro Lukašenkos padė
jėjas pareiškė, kad šalyje nėra Ame
rikai priešiškų nuotaikų, tik vyksta 
nesutarimai su pavieniais Jungtinių 
Valstijų administracijos atstovais. Va
lentinas Rybakovas pažymėjo nesie- 
jąs „galimo dvišalių politinių santy
kių pagerėjimo tik su dabartine Ame
rikos administracija”. „Situacija gali 
keistis. Nors aš ir neprognozuočiau, 
kad atėjus į valdžią JAV demokra
tams, atversime naują Baltarusijos ir 
Amerikos santykių istorijos puslapį”,
— pridūrė jis.

Krovinių gabenimas 
laivu»visas pasaulio šalis

Krovinių gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amenkoje.

Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.
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JAV

WASHINGTON, DC
JAV vyriausybė negali patvirtin

ti Prancūzijos laikraščio pranešimo, 
jog „ai Qaeda” vadovas Osama bin 
Laden praėjusį mėnesį mirė Pakis
tane. Prancūzijos vyriausybė taip pat 
pareiškė negalinti patvirtinti šio pra
nešimo, bet ketina pradėti tyrimą dėl 
slaptos informacijos nutekinimo. 
JAV Valstybės departamentas nieko 
nekomentuoja ir teigia studijuojantis 
esamus pranešimus. Žiniasklaidoje 
periodiškai pasirodo pranešimų, esą 
O. bin Laden mirė, buvo rimtai su
žeistas ar sunkiai serga.

RUSIJA

MASKVA
Maskvoje milicijos darbuotojai 

sulaikė 38 „limonininkus”, kurie pir
madienio rytą įsibrovė į Finansų mi
nisterijos pastatą. Maskvos vyriau
siosios vidaus reikalų valdybos atsto
vo duomenimis, keliasdešimt Eduar
do Limonovo vadovaujamos Rusijos 
nacionalbolševikų partijos narių įsi
brovė į ministerijos priimamąjį, o vė
liau ir į viršutinius jos ąukštus. Ak
cijoje dalyvavo apie 30 žmonių. Įsi
brovėliai ėmė mėtyti spausdintus la
pelius, kuriuose reikalaujama, kad 
atsistatydintų finansų ministras.

SANKT PETERBURGAS
Sankt Peterburge sekmadienio 

vakarą šalia bendrabučio miesto cen
tre nežinomi asmenys nužudė stu
dentą iš Indijos. 27-erių metų Indijos 
pilietis Nitesh Kumar Singh mirė li
goninėje nuo daugybės pjautinių 
žaizdų. Žuvusysis mokėsi Mečnikovo 
medicinos akademijos šeštame kurse. 
Pasak teisėsaugininkų, tiriamos dvi 
nužudymo versijos: buitinis konflik
tas ir tarpnacionalinė nesantaika.

AZIJA

KATHMANDU
Nepale sudužus Pasaulinės gam

tos apsaugos fondo (WWF) užsaky
tam sraigtasparniui, žuvo visi 24 ja
me buvę žmonės. Prieš dvi dienas 
blogu oru dingusio sraigtasparnio 
nuolaužos pirmadienį buvo aptiktos 
atokioje vietoje netoli Gunsos kaimo.
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DAR KARTĄ PAKARTOKITE
Gerb. Žalianykšti, žinau, kad 

kažkada rašėte apie svogūninių 
gėlių (žydinčių pavasarį) sodinimą, 
bet tuo metu man nebuvo svarbu, 
nes neturėjau savo darželio, tai ir 
nepataupiau tų skilčių. Labai noriu, 
kad pavasarį visas mano kiemas 
sumarguotų tulpėmis, narcizais ir 
kitomis svogūninėmis gėlėmis, bet 
niekuomet nesu jų sodinusi, tai tru
putį bijau. Problema yra ta, kad gim
tadieniui draugė padovanojo di
džiausią dėžę svogūnėlių — vieni 
dideli, kiti visai maži, net pavadini
mų nežinau. Ji pavadinimų nepa
sakė, tik nusijuokė, kad „kai pražy
dės, pamatysi!” Kaip juos sodinti 
(gyvenu Iowa valstijoje)? Už bet kokį 
patarimą būsiu labai dėkinga.

Atsakymas. Nemačius tų svo
gūnėlių, sunku patarimus duoti, o 
juo labiau jų pavadinimus pasakyti. 
Tad paminėsiu tik instrukcijas, tin
kančias visiems svogūnėliams, o taip 
pat keletą populiaresnių pavasa
rinių gėlių, kurios išauga būtent iš 
svogūnėlių. Žinoma, galėtumėte pati 
„atlikti tyrimus”, kad daugiau su
žinotumėte apie turimus svogūnė
lius: jų vardus ir savybes. Ypač da
bar, kai visur parduodami pavasa
rinių gėlių svogūnėliai, nesunku tai 
padaryti, nuvykus pas bet kokį dar
žininką arba į parduotuvę (svogū
nėliai paprastai yra įpakuoti į mai
šelius ir dėžutes, arba palaidi, kur 
galite pati pasirinkti). Palyginkite 
juos su turimais, „meskite akį” į pa
veiksliukus ir nurodymus kaip kurį 
sodinti, tuomet gal bus aiškiau.

Kaip sodinti

Sodinant gėlių svogūnėlius, rei
kia atsiminti tik du pagrindinius 
dalykus:

1. kiek giliai svogūnėlį įsodinti į 
žemę;

2. kuriuo galu sodinti į viršų.
Jeigu nėra išlikusių jokių šaknų

žymės, paprastai svogūnėlio viršus

yra smailesnis, o apačia — plokščia. 
Sodinant visuomet reikia į duobutės 
apačią dėti tą plokščią} ą pusę, į viršų 
— smailiąją.

Paimkite gėlės svogūnėlį ir pa
matuokite jį nuo smaigalio iki pat 
apačios. Dabar gautąjį ilgį padau
ginkite iš trijų — tai maždaug gylis, 
į kurį turite įsodinti svogūnėlį. Jei
gu žiemos Jūsų gyvenamoje vietovė
je yra labai šaltos ir temperatūra 
dažnai nukrinta gerokai žemiau 0 
(Fareinheito), svogūnėlius galima 
sodinti dar giliau — duobutę iškasti 
bent penkiskart gilesnę kaip svo
gūnėlio aukštis.

Jeigu žemė yra labai šlapia ir 
joje po lietaus ilgai stovi vanduo, 
svogūnėliai gali supūti, todėl verta į 
kiekvieną duobutę įpilti truputį ru
paus smėlio, o ant jo padėti svo
gūnėlį.

Jeigu žemė yra labai smėlėta ir 
greitai išdžiūsta, reikėtų į ją, prieš 
sodinant svogūnėlius, įmaišyti kom
posto.

Beje, lelijų svogūnėlius geriau
siai sodinti gulsčius — paguldytus 
ant šono. Visų pirma dėl to, kad kar
tais sunku nustatyti, kur viršus, o 
kur apačia; antra — svogūnėliai 
rečiau supūva, nes, pasodinus stačią, 
vanduo susirenka tarp svogūnėlio 
žvynelių ir jį supūdo.

Ar svogūnėliai sveiki?

Nepaisant, kokius svogūnėlius 
sodinsite, visų pirma juos reikia 
gerai apžiūrėti, ar jie sveiki, ar 
neturi tamsių dėmių (ypač pelėsių 
žymių), nėra „apkandžioti”, su
džiūvę, aptrupėję, „nuogi”, t.y. vir
šutinė žievelė nenusilupusi. Neverta 
nesveikų svogūnėlių sodinti, nes jie 
neišliks per žiemą, o gali net už
krėsti kitus, sveikuosius.

Kaip gėles sugrupuoti?

Vieni pavasarinių gėlių mėgėjai

tvirtina, kad geriausia vienodus 
augalus sodinti „masiniais želdi
niais”, t.y. — daug vienodų vienoje 
vietoje. Kiti mano, kad geriausiai 
juos maišyti, nes tuomet skirtingos 
gėlės, žydėdamos ne tuo pačiu metu, 
suteikia keliariopai daugiau malo
numo. •

Bet tai priklauso nuo sodintojo 
skonio. Reikia prisiminti, kad kai 
kurių gėlių lapai po peržydėjimo 
ilgokai nenunyksta, todėl reikia 
palaukti, kol toje vietoje bus galima 
sodinti vasarines, vienametes gėles. 
Ilgiausiai išsilaiko narcizų lapai, 
todėl verta juos sodinti pašaliuose, 
net po medžiais, nes, kol medžiai 
sulapos, narcizai jau bus peržydėję. 
Jeigu per anksti nupjausite tulpių, 
jacintų ar narcizų lapus, jie neišsi
augins svogūnėlių kitam pavasariui 
ir taip gražiai nežydės.

Tulpės (angį. „tulip”, lot. Tulipa 
gesnriana) nemėgsta, kai vasarą virš 
jų svogūnėlių susodinamos gėlės, 
kurias reikia daug laistyti. Svogū
nėliai supūva. Kad to išvengus, kai 
tulpės peržydi ir lapai pagelsta, ga
lima jas iškasti, palaikyti, kad tru
putį nudžiūtų ir padėti vėsioje, tam
sioje vietoje iki rudens, kuomet vėl 
bus galima pasodinti.

Mažus svogūnėlius, pvz., krokų 
(angį. ir lot. crocuš), žydrių (angį. 
„Grape hyacinth”, lot. Muscari szo- 
vitsianum), snieguolių (ang. „snow- 
drop”, lot. Galanthus) galima sodinti 
tiesiai į veją. Pavasarį jie gražiai 
žydės, o kai jau reikės žolę pjauti, la
pai bus nuvytę ir nei žymės pievelė
je neliks.

Lengviausia auginti narcizus! 
Jų net įvairūs kenkėjai neiškasa, 
neėda (svogūnėliai truputį nuodin
gi). Čia tikrai didelis pasirinkimas
— spalvų, žiedų išvaizdos (nors visi 
narcizai turi tik jiems būdingą formą
— vainiklapius ir „vamzdelį” iš jų 
vidurio). Yra mažais žiedais, pilna
vidurių, tuščiavidurių, dvispalvių, 
net su daugiau spalvų.

Kartais kyla klausimas dėl 
pavadinimų: angį. kai kurie narcizai 
vadinasi „Narcissus”, kai kurie 
„Jonąuil”, tad koks čia skirtumas? 
Lotyniškai visi yra Narcissus su 
papildomu, būtent tą augalo rūšį 
apibūdinančiu, priedu. Visi priklau
so Amaryllidaceae šeimai.

Turbūt esate girdėjusi graikų 
legendą apie labai gražų jaunuolį, 
kuris buvo tiesiog įsimylėjęs savo 
išvaizdą ir nuolat žiūrėjo į vandenį, 
kad matytų savo gražųjį veidą. 
Pagaliau dievai jį pavertė gražia gėle
— narcizu... O ta gėlė tikrai graži ir 
yra tikra pavasarinio darželio puoš
mena.

Be abejo, tarp dovanotų gėlių 
svogūnėlių yra ir vienas kitas hia
cintas (daugelyje vietų Lietuvoje 
vadinamas — jacintu), angį. 
„Hyacinth”, lot. Hyacinthus orien- 
talis. Jo žiedai — ant stambaus koto 
daugybė mažų žiedelių, sudarančių 
storoką kekę. Labai stipriai kvepia, 
taip pat įvairių spalvų — nuo 
visiškai baltų iki tamsiai raudonų ir 
violetinių. Pastaruoju metu jau 
išvesta ir geltonų rūšių. Jo svogū
nėlis — stambiausias iš visų, tad 
nesunku jacintus atskirti. Jacintai 
priklauso Liliaceae šeimai. Žydi 
maždaug tuo laiku kaip tulpės ir 
narcizai (anksčiausiai už visas svo
gūnines gėles žydi krokai ir snie
guolės, žydrės truputį vėliau, maž
daug kartu su tulpėmis). Visa bėda, 
kad kitais metais jacintų žiedai jau 
retai būna tokie stambūs ir įspūdin
gi, kaip vos tik pasodinti pirmąjį 
pavasarį, tačiau tai netrukdys jais 
gėrėtis.

Kada karpyti avietes?

Klausimas. Šiemet mano avie
tės prastai žydėjo ir buvo nedaug 
uogų. Dabar jų „lazdos” tarytum 
apskurusios, lapai skylėti. Nežinau, 
kas tuos lapus apgadino, gal kokie 
vabalai? Noriu žinoti, kada galima 
tuos aviečių kerus apgenėti: vieni 
saiko, kad pavasarį, kiti — rudenį? 
Jie labai ilgi, peraugę, užima daug 
vietos, tai norėčiau aptvarkyti prieš 
žiemą, nes sniegas ko gero iš- 
lankstys ir aplaužys.

Atsakymas. Tas aviečių „laz
das”, kaip pavadinote, ant kurių šią 
vasarą buvo uogų, galite nukirpti iki 
pat žemės jau dabar, nes ant jų kitą 
vasarą uogų nebus, šakos vis tiek 
nudžius.

Jeigu krūmeliai išleido naujus 
ūglius ir jie atrodo sveiki, palikite. 
Pavasarį galėsite pačius aukščiau
sius truputį apkarpyti, kad ne
nusvirtų į visas puses ir neužimtų 
tiek daug vietos. Avietės uogas veda 
ant naujų ūglių, tad senaisiais galite 
be baimės atsikratyti.

Beje, kad sniegas aviečių neiš
laužytų, galite jų „lazdas” vėlai ru
denį surišti ir paremti. Dangstyti 
nereikia.

Manau, kad avietes apgadino 
japoniški vabalai (angį. „Japanese 
beetles”), kurie šiuos augalus ypač 
mėgsta. Dabar jau per vėlu, nes 
suaugę vabalai, per vasarą pasi
vaišinę Jūsų aviečių lapais, jau iš
nyko, padėję kiaušinėlius į žemę prie 
aviečių krūmų. Kitą pavasarį ir va
sarą siūlau dažnai tas avietes ap
lankyti ypač gražią, šiltą, saulėtą 
dieną. Be abejo, pamatysite maž
daug 1/4 colio diametro blizgančius, 
rusvai žalsvus vabalus, bekram- 
tančius lapus (jie nuėda ir žiedus, ir 
uogas). Tai geras laikas japoniškus 
vabalus naikinti: paimkite stiklainį, 
įpilkite truputį muilo ir vandens, 
tuomet pakiškite po augalo šakele 
ant kurios tupi vabalas, ir nu- 
krėskite jį į vandenį. Keliskart per 
dieną (maždaug savaitę) tokią me
džioklę atlikus, greitai vabalų neliks 
ir problemos išnyks.

SKELBIMAS

PASLAUGOS

ŠTATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS .

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
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„KAS TIKI NIEKUOMET 
NEBŪNA VIENAS”

SAULĖ ĮAUTOKAITĖ

Tokią temą pasirinko popiežius 
Benediktas XVI savo antrajai apaš
talinei kelionei į Bavariją (Vokie
tiją). (Kitos dvi tarptautinės išvykos 
buvo į Lenkiją ir Ispaniją).

Popiežius Benediktas XVI

Rugsėjo 9 d. iš Romos oro uosto 
popiežius atskrido į Muenchen 
Franz Josef Strauss tarptautinį oro 
uostą, kur jį pasitiko Vokietijos 
prezidentas Horst Koehler, kanclerė 
Angelą Merkei (protestanto pasto
riaus duktė, užaugusi Rytinėje 
Vokietijoje) ir Bavarijos ministras — 
prezidentas Edmund Stoiber (kata
likas). Po iškilmingo oficialaus suti
kimo oro uoste, kariuomenės orkest
rams pagrojus himnus, bavarai, 
apsirengę savo tautiniais rūbais, 
pasveikino popiežių salvėmis.

Savo priėmimo kalboje preziden
tas Koehler pasveikino popiežių, 
atvykusį į savo gimtąjį kraštą. Jis 
savo kalbą baigė, kreipdamasis į 
popiežių šiais žodžiais: „Jūsų iš
mintis, teologinis tuoksiąs ir eku
menizmas, man, kaip krikščioniui 
protestantui, primena, kad ši plane
ta yra visų krikščionių namai”.

Popiežius Benediktas XVI pa
dėkojo visiems už šiltą priėmimą — 
nuo mažiausių vaikučių su gėlėmis 
iki aukščiausių valdžios pareigūnų. 
Šv. Tėvas priminė, kad jis neatvyko 
tik kaip bavaras į savo gimtinę, bet 
ir kaip šv. Petro įpėdinis, kad su
tvirtintų ryšius, jungiančius Romos 
Sostą su tėvynės Bažnyčia.

Atlikus oficialias priėmimo cere
monijas oro uoste, popiežius išvažia
vo į Muenchen miestą, kuriame jis 
vyskupavo penkerius metus. Pirmoji 
stotis buvo Marianplatz (Marijos 
aikštė). Čia jo laukė miesto gyvento
jai, sausakimšai pripildę aikštę. 
Šioje aikštėje stovi aukšta kolona, 
jos viršuje yra Švč. Mergelės Marijos 
statula, tai vienas Bavarijos sim
bolių. Ši marmurinė kolona pastaty
ta 1638 m., pašventinta 1683 m. 
Bavarijos katalikams ji taps šventa 
vieta. Popiežius prisiminė, kaip 
sunku buvo jam apsispręsti iš pro

Altotting miestelis.

fesūros perimti vyskupo tarnystę. 
Prie šios kolonos vyskupas Josef 
Ratzinger 1977 m. meldėsi, kai pra
dėjo Muenchen vyskupo pareigas. 
Taip pat prie tos pačios kolonos 
kardinolas Ratzinger atsisveikino su 
Muenchen 1982 m., kai Jono Pau
liaus II buvo pakviestas į Romą eiti 
Tikėjimo kongregacijos prefekto 
pareigas. Dabar jis trečią kartą pa
vedė Bavarijos miestą Mergelės 
Marijos globai, tik dabar jau kaip šv. 
Petro įpėdinis. Jis savo vizitą baigė 
šiais maldos žodžiais: „Šventoji 
Dievo Motina, mūsų protėviai, pris
lėgti kančios, miesto centre pastatė 
šitą Tavo atvaizdą ir meldė Tavo glo
bos savo miestui ir visai šaliai. Mo
kyk mus, didelius ir mažus, vado
vaujančius ir tarnaujančius, atsa
kingai gyventi. Mokyk mus semtis 
jėgų iš susitaikinimo ir atleidimo. 
Mokyk mus būti kantriais ir nuo
lankiais, bet taip pat laisvais ir 
drąsiais, kaip Tu buvai prie Kry
žiaus”.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d.,
popiežius Benediktas XVI aukojo šv. 
Mišias Neue Messe aikštėje, kurioje 
dalyvavo tūkstančiai maldininkų. 
Šios Mišios nebuvo tokios „linksmos” 
kaip pernai per Jaunimo susitikimo 
dienas Koeln mieste su moderniomis 
giesmėmis. Šiose Mišiose dominavo 
vargonų muzika, mišrus choras su 
orkestru giedojo senas tradicines 
vokiškas ir lotyniškas giesmes.

Benediktas XVI savo pamoksle 
iškėlė mintis, skaitytas šv. Mišių 
eigoje. Jis pabrėžė, kad fizinis kurtu
mas atskiria žmogų nuo visuomenės, 
bet dvasinis kurtumas nebegirdi tai, 
kas yra svarbu Dievui, nes ausys yra 
užkimštos įvairiais kasdieniniais 
triukšmais. Su kurtumu Dievui, mes 
kartu prarandame gebėjimą su Juo 
kalbėtis.

Popiežius tęsė, kad Baltijos val
stybių vyskupai pasakojo, kokią 
milžinišką paramą suteikė vokiečių 
katalikai, atstatant bažnyčias po de
šimtmečių sovietų okupacijos. Ne
užtenka vien socialinės paramos, 
bet reikia ir evangelizacijos projek
tų.

Pavakaryje Benediktas XVI vy
ko į senąją Frauenkirche katedrą, 
kur jo laukė susirinkę vaikai, priėmę 
pirmąją Komuniją, jų tėveliai, tiky
bos mokytojai, seminaristai ir kuni
gai. Šioje katedroje, kurioje jis vys
kupavo penkerius metus, giedant 
chorui, grojant orkestrui, pravedė 
mišparus. Pasibaigus pamaldoms, 
popiežius kreipėsi į tikybos mokyto
jus, sakydamas, kad mokykla būtų 
ne tik intelekto formavimo, bet taip 
pat susitikimo vieta su Kristumi.

Pirmadienį, rugsėjo 11 d., po-

Akių ligų specialistai
ARAS ŽUOBA, M.D.

AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 
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Tel. 815-741-3220
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Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIG GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. fOVTTA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
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Valandos pagal susitarimu
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4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL
- Tel. 708-422-8260.

piežius vyko į Altotting miestelį, kur 
yra Vokietijos žymiausia šventovė. 
Apie ją mes sužinojome dar gyvenda
mi Wuerburg stovykloje, kai buvo 
suorganizuota piligriminė kelionė į 
šią šventovę. Susirinko vyresnių 
žmonių grupė, kaip tada buvo vadi
nama „davatkų”, vadovaujama kun. 
Prano Kūros. Važiavo mama ir teta. 
Mama parsivežė Marijos statulėlę, 
kuri ir dabar, po 60 m., tebestovi 
lentynoje. Altotting šventovę aplan
kiau 1993 m. Gražiame miestelio vi
duryje, didelėje aikštėje stovi maža, 
sena, aštuonkampė Malonių koply
tėlė. Joje ant altoriaus stovi maža 
(gal dviejų pėdų aukščio) Marijos 
statula su kūdikėliu ant rankų. 
Koplytėlė yra apsupta koridoriaus, 
kuriame iškabinėti votai, raštai 
žmonių, patyrusių pagalbą Dievo per 
Marijos užtarimą. Įvykus stebuk
lams, patys žmonės išgarsino šią 
šventą vietą. Popiežius Jonas Pau
lius II ją aplankė 1980 m. Dabar po
piežius Benediktas XVI po jos kojo
mis padėjo savo kardinolišką žie
dą.

Kad tilptų daugiau žmonių, ši 
stebuklinga Marijos statulėlė buvo 
atnešta į šalia stovinčią Šv. Onos 
baziliką ir pastatyta ant kolonos 
šalia altoriaus. Mergaičių chorui 
pagiedojus mišparus, popiežius kal
bėjo, kad Dievas kiekvienam iš mūsų 
turi planą. Kreipdamasis į semina
ristus priminė, kad pjūtis didelė, o 
darbuotojų maža. Atsiliepkite, kai 
Dievas beldžiasi į jūsų širdis, būkite 
gerais tarnautojais Viešpaties vy
nuogyne.

Benediktas XVI prisiminė nuo
lankų brolį Konradą. Jis užėmė že
miausią vietą, visą gyvenimą buvo 
šios šventovės durininku ir 1925 m. 
paskelbtas šventuoju.

Iš Altotting popiežius nuvažiavo 
į savo gimtąjį miestelį Marktl am 
Inn. Aplankė Šv. Osvaldo bažnyčią, 
kurioje buvo pakrikštytas, ir savo 
gimtąjį namą.

Antradienį, rugsėjo 12 d., Be-

Širdies ir kraujagyslių 
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630-719-4799.

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

Stuburo ir skausmo 
ligos

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.lllinoispain.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Švč. Mergelės Marijos statula 
Altotting.

nediktas XVI atvyko į Regensburg. 
Čia didžiulėje Islinger aikštėje auko
jo šv. Mišias susirinkusiai tūkstanti
nei miniai. Savo pamoksle vėl pa
brėžė, kad mes pažintumėm Dievą 
per Kristų. Tėvas pasiuntė savo 
Sūnų į pasaulį, kad mes turėtumėm 
gyvenimą. Jam buvo padovanota 
Regensburg patrono, XII a. Vyskupo 
šv. Wolfgang statula.

Popiet popiežius atvyko į Re
gensburg universitetą, kur didžiojoje 
salėje (Aula Magna) susirinko aka
demikai. Regensburg universitete jis 
profesoriavo septynerius metus. 
Mokslininkams buvęs profesorius 
skaitė ilgą paskaitą „Tikėjimo ir 
proto ryšys”. Tai gili teologinė pas
kaita, kurios pagrindinė mintis, kad 
mokslas negali pakeisti tikėjimo.

Nukelta į 11 psl.

http://www.lllinoispain.com
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Knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” 
pristatymas

Knyga „Lietuvių pėdsakai Ame
rikoje” buvo šių metų rugpjūtį iš
kilmingai pristatyta gausiai atsi
lankiusiems tautiečiams Vilniuje. 
Parašyta nemažai recenzijų, pa
lankių atsiliepimų tiek Lietuvos, 
tiek JAV spaudoje. Atėjo laikas su 
šia knyga supažindinti ir Amerikos 
lietuvius.

Penktadienį (rugsėjo 22 d.), ne 
itin patogiu visiems laiku — 6 vai. 
v., Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, susirinko gana nemažas bū
rys susidomėjusiųjų nauja knyga 
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje”.

Pristatymą, kaip ir knygą, rengė 
JAV LB Kultūros taryba. Tiksliau — 
daugiausiai darbo ir pastangų įdėjo 
tarybos pirmininkė Marija Remienė, 
kurios pavardė, mano nuomone, 
turėjo atsirasti kaip bendraautorės 
šalia Audronės Škiudaitės, nes kny
gos idėjos įgyvendinimas (surinko

Knygą „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” 
gausiai susirinkusiems žiūrovams 
gražiai pristatė Aleksas Vitkus.

daugiausiai medžiagos, lėšų) pri
klauso Marijai Remienei. Kultūros 
tarybos narės prie knygos sudarymo 
ir išleidimo neprisidėjo.

Įžanginį žodį tarė Marija Re
mienė. Trumpai papasakojo kaip bu
vo kaupiama medžiaga būsimai kny
gai. Ji pati asmeniškai prašė visų 
bendruomenių atsiųsti nuotraukas 
ir trumpas istorijas ar parašymus 
apie parapijas, kapines, bažnyčias 
bei kitus pastatus. Gaila, ne visi 
atsiliepė net ir keletą kartų paragin
ti. Sumanytojos ne visur nuvyko, ne 
visur pačios fotografavo. Todėl pa
sinaudojo kitų darbais ir sudėjo juos 
į vieną visumą. Daugiausiai medžia
gos surinkime talkino Marijos sesuo 
seselė Margarita Bareikaitė. Buvo 
gražiai padėkota visiems talkinin
kams ir aukotojams. Po įžanginio žo
džio knygą aptarė Aleksas Vitkus.

Inžinierius Aleksas Vitkus — 
dažnas svečias dienraščio „Draugas” 
puslapiuose. Autoriaus įdomūs raši
niai, apmąstymai, tikiu, susilaukia 
ne vieno skaitytojo dėmesio. Dėme
singai perskaitęs ir gerai išnagri
nėjęs knygą „Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje” — nuo temų apimties iki 
aukotojų sąrašo, gražia ir vaizdinga 
lietuvių kalba jis perteikė tos kny
gos dvasią, turinį ir reikšmę. Neliko 
nepastebėti ir keli trūkumai, kaip 
asmenvardžių rodyklės nebuvimas 
ir kt. Tačiau suprasdamas, kad kny
ga negalėjo apimti visko, jis pasiūlė 
būsimus priekaištus, kurių tikrai 
bus, nes visi norėjo matyti, ar jo pa
rapija, mokykla yra „Pėdsakuose...” 
ir bus nepatenkinti ten jų nesuradę. 
Tiems pranešėjas atsakė dr. Aldonos 
Vasiliauskienės žodžiais: „padaryk 
pats, padaryk geriau”. Knyga aptar
ta ne sausai, o su humoru, kas pa
gyvino ir suteikė vakaro dalyviams

JAV LB Kultūros tarybos knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” sutiktuvių 
dalyviai iš kairės: JAV LB tarybos pirmininkė Marija Remienė, paskaitininkas 
Aleksas Vitkus, jaunosios pianistės Berta Brazdeikytė ir Emilija Rašinskaitė, 
solistė Praurimė Ragienė, akompaniatorė Olivija Urbonaitė ir skaitovė Zina 
Daknienė.

artumo.
Vakaro programą papildė jauno

sios pianistės Emilija Rašinskaitė ir 
Berta Brazdeikytė (mokyt. Jolanta 
Banienė), dainavo solistė Praurimė 
Ragienė, akompanuojant Olivijai

| knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” sutiktuves
atvyko visuomenininkai Birutė Vindašienė, Geno- Ligija
vaitė Treinienė ir Pranas Jurkus. Tautkuvienė

Urbonaitei. Lietuvoje režisūros stu
dijas baigusi Zina Daknienė per
skaitė ištraukas iš Upton Sinclair 
romano „The Jungi e” apie išeivių iš 
Lietuvos vestuves Čikagoje.

Vakaras praėjo šiltai ir jaukiai, 
nebuvo nei per ilgas, 
nei per trumpas. Kaip 
sakoma, viskas savo 
laiku. Kultūros tarybos 
narės Nijolė Nausė
dienė, Lilija Jasaitė, 
Daira Šlenienė parengė 
vaišių stdlą, parda
vinėjo bilietus ir kny
gas „Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje”. Šią knygą 
netrukus (kai bus gau
ta siunta iš Lietuvos) 
galėsite įsigyti „Drau
go” knygynėlyje.

Permainos Amerikos Lietuvių katalikių 
moterų sąjungoje

Nuo senų laikų ALRK Moterų 
sąjunga laikosi tradicijos kas dvejus 
metus rengti kuopų atstovių suva
žiavimą. Šie suvažiavimai yra reika
lingi einamiems reikalams aptarti, 
numatyti veiklą ateičiai, rinkti naują 
centro valdybą. 2006 m., rugpjūčio 19 
dieną įvyko turėjęs būti 50-sis suva
žiavimas (vyko 47-asis) Šv. M. Mari-, 
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
patalpose, Brighton Park. ,

2006 m. LARC Moterų sąjungos susirinkime dalyvavusios kuopų pirmininkės (iš 
kairės): Stasė Viščiuvienė (20 kuopa), Angelą Leščinskienė (3 kuopa), Sofija 
Lastas (42 kuopa) ir Donna Žilis (75 kuopa).

Šis įvykis nebuvo, pagarsintas, 
nes iš tikrųjų tai buvo tik susirinki
mas, kuriame buvo nedaug dalyvių. 
Dalyvavo Čikagos apylinkės 3-ios, 
20-os ir 75,-os kuopos atstovės ir 42- 
tos. kuopos narės iš Grand Rapids, 
Michigan.

Tokio negausaus dalyvavimo 
priežastis — narių nepajėgumas dėl 
amžiaus, dėl fizinių negalių. Į darbus 
neįsijungia jaunėsią amžiaus mote

rys, todėl suvažiavimai, kurie buvo 
ruošiami pamainomis, kiekvieną 
kartą įsipareigojant kitai kuopai, 
kitoje Amerikos valstijoje ar kitame 
mieste, neįvyksta. Paskutinis buvo 
Grand Rapids, MI, 1997 metais 47- 
ojo suvažiavimo proga, o po to — tik 
Čikagoje.

Suvažiavimo metu renkama nau
ja Centro valdyba. Šį kartą, atsistaty
dinus valdybai, neatsirado kas prisi
imtų pirmininkės pareigas. Po trum
pų diskusijų nutarta persiorgani
zuoti. Prieita išvada, kad būtų geriau 
turėti nors apylinkės valdybą. Taip 
susiformavo apylinkės valdyba: Eve
lyn Oželis — pirmininkė, Mary Anna 
Gerčius —vicepirmininkė, Angelą 
Lavvler — sekretorė, Rut Hoffman — 
iždininkė ir narės — kuopų pirmi
ninkės.

Kuopos, egzistuojančios kitose 
Amerikos valstijose, galės nepriklau
somai toliau dirbti ir veikti pagal nu
matytus tikslus, tik nebus to jungi
nio, kurį sudarė Centro valdyba, ir 
jokios veiklos ataskaitos arba rapor
tų nereikės siųsti. Kiekviena kuopa 
dirbs savo nuožiūra, padės parapijai, 
Bažnyčiai ar labdaros darbais. Tokiu 
būdu ir žiniaraščio leidimas sustos

2006 metais, kai baigsis šios Centro 
valdybos kadencija.

Gaila, kad Dalės Vaikutytės-Mur- 
ray nebebus. Ji jau 55 metai priklau
so ALRK Moterų sąjungai. Per šį 
laikotarpį, 36 metus buvo ALRK 
Moterų sąjungos buvusio mėnesinio 
žurnalo „Moterų dirva” redaktorė. 
15 metų ėjo Centro valdybos pirmi
ninkės pareigas. Mirus buvusiai or
ganizacijos žiniaraščio redaktorei 
seselei Angelą Balčiūnas, Dalė 1991 
metais apsiėmė ir šį darbą, kad nesu
stotų informacija ir jungtis tarp 
sąjungiečių. Be poilsio ėjo šias dvi 
daug jėgų reikalaujančias pareigas 
iki 2003 metų, kai kita kazimierietė 
seselė Clement perėmė atsakomybę 
už žiniaraščio redakciją į savo ran
kas.

Dalė buvo iškiliosios lietuvės mo
ters pagerbimo iniciatorė. Keletas 
moterų, nusipelniusios kilniais dar
bais lietuvybei ar visuomenei, buvo 
pagerbtos.

Prarandame pasišventusią, atsi
davusią organizacijai veikėją, bet ga
lime didžiuotis, kad ją turėjome. Jai 
mūsų pagarba ir didelis ačiū!

Angelą Leščinskienė

Algimantas Kelertas, gyv. Brookfield, IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu, „Draugui”atsiuntė dosnią 80 dol. auką. Tariame širdingą ačiū.
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Centralizuotas partijų 
finansavimas?

EAULIUS SAUDARGAS

Bandymai partiniams PR’šči- 
kams rankas suvystyti naujos kartos 
„Politinių partijų ir politinių kam
panijų finansavimo įstatymu” — 
nejučia primena tautosaką: „uždarysi 
duris — įlips pro langą”. Stebėjusieji 
beatodairišką 2004-ųjų metų rinki
minių technologijų spektaklį, tokių 
įstatymų aušroje murma: „geriau vė
liau negu niekada”. Tačiau, artėjant 
Savivaldos rinkimų maratonui, norisi 
pasamprotauti — ar įstatymo raide 
sukursime panacėją?

„Kur dursi - ten pataikysi”, — 
teigia R. Sotvarienė lrytas.lt portale, 
apie neskaidrų lietuviškų partijų 
finansavimą ar bent jau įtarimus juo. 
„Kas be nuodėmės, tegu meta į mane 
akmenį”, — galėtų, mušdamasis į 
krūtinę, šaukti bet kuris rinkiminio 
štabo vadovas. Ir jis tūkstantį kartų 
būtų teisus. Nevarginsime skaitytojo 
eilinį kartą vardindami visų Lietuvos 
lakūnų, suvirintojų ir kitų kazino 
mėgėjų pavardes, ir nekursime Dan 
Braun tipo sąmokslo teorijų, nes 
„šunys loja — karavanas eina”. Ver
čiau paklauskime savęs — ką daryti?

Apribojant kandidatavimo for
mas ir terminus, nuraunamos pikt
žolių galvos, paliekant keroti šaknis. 
Lietuviams svetimos: „kaip išleisti 
milijoną” problemos. Rinkiminės 
technologijos pasaulio inercijoje 
keliais žingsniais lenkia rinkimus 
reglamentuojančią įstatyminę bazę. 
Uždrausk, kur pakliuvo, kabinti 
plakatus - tai vargšai mobiliojo ryšio 
abonentai gaus tiek nuoširdžių SMS 
sveikinimų nuo mielojo kandida- 
to(ės), kad neturės kada ir pabal
suoti. Uždrausk dalinti dovanėles, 
išskyrus kandidato biografiją, tai 
kažkoks rinkėjas ir džiaugsis tomis 
biografijomis, įrištomis auksu siuvi
nėta krokodilo oda. Fantazijai ribų 
nėra, o polimerų pramonė sukergta 
su šiuolaikinės vadybos principais 
pateiks receptus visiems atsiliku- 
siems įstatymams apeiti.

Nejaugi „švogerių krašte”, bū
damas piktavaliu fiziniu asmeniu, 
nerasi būdo savo mylimai partijai pa
aukoti daugiau kaip 300 MGL? Ga
lima paviešinti visus, į partinį biu
džetą paaukojusius daugiau kaip 100 
litų; galima net skandalą inicijuoti 
pamačius, kad visi jie yra tos pačios 
firmos darbuotojai bei kandidato 
pusseserės ir seniai mirusios pro- 
močiutės, tačiau tuo metu buvęs kan
didatas jau Seimo nario kėdėj žong
liruos ES pinigėliais. O kur dar Juo
doji buhalterija”, kurios „ataskaita” 
pasiekia rinkėją, tik iškvietus pro
kurorų desantą? Kuris tikrina tik 
nevykėlius, jau suvalgytus politikų ir 
žiniasklaidos elito... Kaip žinia, tai 
ilgas procesas ir verkia eurai intereso 
konflikto žarstomi.

Politinių ir verslo interesų pynėje 
išsiaudžia tokių atspalvių, kad nė su 
VRK žiburiu nerasi. Kai valstybėj 
šeimininkauja „stambiųjų darbda

vių” partijos, kažin ar negrįžta polit- 
valandėlių laikai mokyklose, parduo
tuvėse ir kaimo diskotekose. Jeigu 
žmogaus prielankumas tam tikrai 
partijai jo paties yra apibendrinamas 
baime prarasti darbą, tai nejučia ir 
pats rinkimų urnoje imi įžvelgti 
visamatančią elektroninę akį.

Net G. Plechanovo instituto 
baigti nereikia, kad suprastum, jog 
mafijiniai pinigų skalbimo būdai 
vystėsi tokiu pačiu tempu, kaip ir 
valstybinės finansų sistemos. Kaip ir 
tūlas rinkėjas yra jau pakankamai 
pilietiškai subrendęs idant suvoktų, 
kad jei Vilniaus meras gali traukti 
baudžiamojon atsakomybėn interne- 
tinius komentuoklius, tai ir jis turi 
teisę matyti išdžiaustytus partijų 
finansinius skalbinius. Ką daryti?

Gydyti reikia ne pasekmę, o 
priežastį. Blogybės stadijos dvi: „kaip 
pinigai pasiekia partijas?” ir „kaip 
pinigai panaudojami rinkimuose?” 
Antroji, nors daug labiau akį rėžianti 
ne tik etatiniam įstatymo sargui, bet 
ir tūlam rinkėjui, tėra mažareikšmė 
pasekmė. Mažareikšmė - be sarkaz
mo. Juk dovanų dalijimas, pažadų 
žarstymas ir kitos tautinio svetin
gumo apraiškos pačios savaime nėra 
nusikaltimai. Nusikaltimais jos tam
pa, kai stato į nelygiavertės konku
rencijos sąlygas rinkiminės kampa
nijos dalyvius, tuo būdu statant į 
pavojų demokratiją. Tačiau prisi
minus ankstesnius pasamprotavi- 
mus, kad turint pinigų — kaip nors 
juos išleisime, verčiau koncentruotis 
ties pirmąja problema. Nes partijos 
nelygiavertės tampa jau pradinėse 
sąlygose, ir valstybės biudžeto dota
cijos tėra ledkalnių viršūnių glaisty- 
mas cukraus pudra. Viskas prasidėjo 
dar valstybinio lūžio laikotarpyje, kai 
siautėjo reketininkai ir koopera
tyvininkai.

Jei jau buvusi politinė taryba 
sugebėjo centralizuoti ES paramos 
skirstymo mechanizmo šedevrą (tie
sa, G. Kirkilo Vyriausybė savo prag
matiškom kanopom tą šedevrą jau 
patvarkė), tai kodėl valstybei necen
tralizavus partijų finansavimo? Kodėl 
neįsteigus „Politinių partijų finan
savimo” departamento po VRK ir/ar 
Finansų ministerijos sparnu, atsa
kingo ne už ataskaitų priežiūrą, kai 
jau šaukštai po pietų Seimo valgyk
loje, o už tiesioginį lėšų ir aukų par
tijoms surinkimą. Finansai partijoms 
plauktų išskirtinai per šią įstaigą, tuo 
būdu užtikrinant kontrolę jau pačioje 
pradinėje pinigų įsisavinimo sta
dijoje. Bet kokie šalutiniai pinigų 
srautai susiję su partijų ar rinkimų 
kampanijos finansavimu automa
tiškai patektų į Juodosios buhal
terijos” kategoriją ir užsisiundytų 
teisėsaugininkais. Ateiti pas išskės
tom rankom besišypsančią mylimos 
partijos buhalterę juk galima ir su 
mažiau išskalbta finansine sąžine, 
nei pas ideologiškai indiferentišką 
VRK biorobotą...

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2006 m. rugsėjo 23 d. 
mirė mūsų mylimas brolis, dėdė, prodėdė ir krikšto tėvelis, tei
sininkas, visuomenininkas, BALFo 76-to skyriaus sekretorius- 
iždininkas

AfA
VLADAS STAŠKUS 
(STAŠKEVIČIUS)

Velionis gimė 1914 m. spalio 9 d., Pakruojo dvare, Siaubų 
apskr. Amerikoje išgyveno 56 metus.

Giliam nubūdime liko: sesuo Irena Laurus-Laurinavičienė, 
sūnėnas ir krikšto sūnus Viktoras Laurus su šeima, prosūnėnas 
ir krikšto sūnus Bemard Laurus, prosūnėnas Vitas ir produkte- 
rėčia Marija ir jų šeimos.

VeUonis atvykęs į Detroitą, priklausė Šv. Antano parapijai 
ir BALFo 76-to skyriui. Būdamas šio skyriaus sekretorius ir 
iždininkas, organizavo metines spalio rinkbavas. Nuo 1978 m. 
Tautos fondo atstovybės Michigan vaistuos iždininkas. Pasi
traukęs iš Lietuvos, buvo aktyvus pabėgėlių Bondenwerdey ir 
Fallingbostel stovyklų vedėjas ir lietuvių atstovas.

Detroite 1950 m. įsidarbino General Motors Fleetwood fa
brike, kur buvo supirkimo vadybininkas iki 1979 m., kada išėjo 
į pensiją.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 27 d., RG & GR 
Harris laidojimo namuose, 15421 Farmington Road, Livonia, 
Michigan. Lankymo valandos nuo 2 val.p.p. iki 9 vai. vak. 
Rožinis 6 vai. vak.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 28 d., 9 vai. ryte, 
RG & Harris laidojimo namuose, iš kur a.a. Vladas bus pa
lydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios. Po. šv. Mišių a.a. Vladas bus palaidotas Holy 

' Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.
Šeima pageidauja, kad jų brolis ir dėdė būtų įamžintas 

BALFe ar Tautos fonde.

Nuliūdę artimieji

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

„KAS TIKI NIEKUOMET 
NEBŪNA VIENAS”

Atkelta iš 11 psl.
Tos pačios dienos vakare Bene

diktas XVI sugrįžo į Šv. Petro kated
rą, kurioje anksčiau dirbo vikaru, o 
dabar ją aplankė kaip popiežius. 
Visur per Mišias giedojo didžiuliai 
chorai, o šis buvo ypatingas, kuriam 
30 m. vadovavo jo brolis monsinjoras 
Georg Ratzinger. Vėliau vadovavo 
berniukų chorui, pasivadinusiam 
„Katedros žvirbliukas”. Šv. Tėvas 
mišparus baigė „Tėve mūsų” malda, 
kurią Kristus išmokė melstis visus 
krikščionis.

Trečiadienis, rugsėjo 13 d., buvo 
privati diena, kurią turėjo praleisti 
su broliu, aplankyti tėvų ir sesers 
kapus. Bet trumpam atvyko į šau
niai išpuoštą rokoko bažnyčią Alte 
Kappelle pašventinti naujai įrengtus 
vargonus. Kaip kitur, taip ir čia, jis 
buvo sutiktas vyrų choro giesmėmis. 
Benediktas XVI trumpoje kalboje 
patvirtino, kad vargonai yra visų 
instrumentų karalius. Muzika ir 
giesmė yra daugiau negu tik garbi
nimo puošmena, bet pati savyje yra 
dalis liturgijos. Popiežiaus pašven
tinti nauji vargonai buvo pavadinti 
Benedikto vardu.

Prieš išvykstant į Romą, popie

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AIVI banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENA VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
AMERIKOS LIETUVIU RADIJO LAIDU 

• Tel. 773-476-2242

žius dar aplankė Freising miesto Šv. 
Marijos ir Šv. Korbinijaus katedrą. 
Šioje gražioje rokoko bažnyčioje pa
laidoti VIII a. vyskupavusio šv. Kor
binijaus palaikai. Šv. Tėvas kalbėjo: 
„Kiek daug gražių prisiminimų iš 
jaunų dienų, kai prieš 55 m. buvau 
įšventintas į kunigus”. Susirinku
siems kunigams ir diakonams jis 
liepė tarnauti žmonėms, parodant 
Kristaus meilę: „Visi turime trūku
mų, todėl paveskime Dievui globoti 
savo Bažnyčią”.

Per trumpas išleistuves Muen- 
chen oro uoste popiežius Benediktas 
XVI padėkojo visiems, prisidėju
siems prie saugios ir tokios iškilmin
gos viešnagės gimtojoje Bavarijoje. 
Visur, kur jis ėjo, minios maldininkų 
jį pasitiko šūkiais „Benedetto”, visur 
priėmė didžiuliai chorai su aukšto 
lygio atlikėjais. Tikrai išsipildė jo 
pasirinktas šūkis: „Kas tiki, niekuo
met nebus vienas”.

Su popiežiumi Benediktu XVI 
galėjome „keliauti” kartu per nuosta
bų satelitinį televizijos kanalą EWIN 
(The Global Catholic Network). Jo 
dėka, matėme popiežiaus šešių dienų 
piligriminę kelionę nuo atskridimo į 
Muenchen iki sugrįžimo į Romą.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
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♦Rugsėjo 29 d., penktadienį, 7:30
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Nijolės Šalte
nytės parodos „Mano laiškas tau” 
atidarymas. Atidaryme dalyvaus au
torė. Maloniai kviečiame visus j paro
dą. Tel. pasiteiravimui: 708-349- 
4768.

♦Švento Kazimiero seselių rė
mėjos rengia pokylį seselėms parem
ti. Šiemet seselės kazimierietės šven
čia Kongregacijos įsteigimo 100 metų 
sukaktį ir 87 metų sukaktį nuo sese
lių rėmėjų organizacijos įsikūrimo 
pradžios. Maloniai kviečiame visus 
seselių rėmėjus, draugus, pažįstamus 
spalio 1 d., sekmadienį, atvykti į 
„Hilton” viešbutį, esantį Cicero ir 94- 
os gatvės sankryžoje, Oak Lawn. 
Pokylio pradžia — 1:30 vai. p.p. Bus 
ilgamečių rėmėjų pagerbimas, įdomi 
programa, skanus maistas, loterija. 
Vietas prašome užsisakyti iki rugsėjo 
27 d. tel. 773-776-1324 (sės. Genovaitė).

♦Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636, vyks muziki
nės grupės „Delfinai” koncertas. 
Kviečiame visus atvykti. Bilietus bus 
galima įsigyti prieš koncertą nuo 5 
vai. v. Ruošia JAV LB Kultūros tary
ba.

♦ Spalio 8 d., sekmadienį, 12:30
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC (14911 127th Street, Lemont, IL 
60439) vyks literatūrinė popietė „Me
dicina ir literatūra”. Popietėje įvadinį 
žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to 
įvyks poeto dr. Antano Lipskio poezi
jos knygos „Mėlynoji delčia” sutiktu
vės. Knygą pristatys „Draugo” vyr. 
redaktorė D. Bindokienė. Poeziją 
skaitys Jūratė Jankauskaitė-Zubi-v
nienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos 
kūrybą kalbės poetė Julija Švabaitė- 
Gylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio kny
gą „Lietuvis žvelgia į Orientą” kalbės 
poetas dr. Vainis Aleksa. Popietės 
metu ir vėliau vyks dailininko dr. An
tano Lipskio tapybos darbų paroda. 
Apie dailininko kūrybą žodį tars 
menininkas Algimantas Kezys. Meni
nę programą atliks Praurimė Ragie
nė, akompanuos pianistė Olivija Ur
bonaitė. Po programos vaišės. Lietu
vių rašytojų draugija maloniai kviečia 
visus atvykti į šią popietę.

♦ Lietuvos Vyčių organizacija
maloniai kviečia lietuvišką visuo
menę ir visas organizacijas gausiai 
dalyvauti jų užprašytose specialiose 
šv. Mišiose š. m. spalio 8 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p., Washington, DC, skir
tose 40 metų sukakčiai nuo Šiluvos 
Mergelės Marijos koplyčios įkūrimo 
Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo 
katedroje (National Shrine of the Im- 
maculate Conception) šventovėje. 
Norint daugiau informacijos, pra
šome kreiptis į LV organizacijos Lie
tuvių kalbos ir kultūros pirmininkę

Julia Schroder, 107 Stanley Dr., Cen- 
tereeach, NY 11720. Twel. 631-467- 
3747.

♦ Spalio 13 d., penktadienį, 11
vai. r. „St. Joseph Senior Center” pa
talpose (5631 S. 73rd Avė., Summit) 
gydytojas William D. Rasmussen, tu
rintis 25 metų medicininio darbo pa
tirtį, skaitys paskaitą apie osteoar
tritą: kaip įveikti skausmą, vartojant 
mažiau vaistų. Ši liga vargina ne tik 
daugelį vyresnio amžiaus žmonių. Ji 
neaplenkia ir visiškai jaunų. Norin
tys išgirsti apie šią ligą ir apie kovos 
su ja būdus, prašome skambinti dak
tarui Bernard Gercius tel. 708-458- 
9783.

♦Rašytojo Antano Vaičiulaičio
100-mečio paminėjimas vyks spalio 
14 d., šeštadienį, 6 vai. v. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, 14911 127th St., 
Lemont, IL 60439. Pagrindinė kalbė
toja - Virginija Paplauskienė, Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus Lietuvių išeivių skyriaus vedėja. 
Į Čikagą dalyvauti minėjime atvyksta 
rašytojo duktė Joana Vaičiulaitytė- 
Buivienė. Ruošia JAV LB Kultūros 
taryba.

♦Lietuvos Dukterų draugija spa
lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot” pokylių 
salėje (8624 W. 95th Street, Hickory 
Hills) rengia „Rudens pietus”. Bus 
skani vakarienė, loterija, muzikinę 
programą atliks Algimantas Bar
niškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W. 
71st. Street) arba tel. 773-925-3211 
budėjimo dienomis (antradieniais ir 
ketvirtadieniais) nuo 10 vai. r. iki 2 
vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel. 
708-599-5727 arba 708-499-4845. 
Visi labai laukiami.

♦Amerikos lietuvių katalikų
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis 
Čikagoje, Marijos gimnazijoje Mar
ąuette Park. Kongresą rengia išeivi
jos katalikų organizacijas ir instituci
jas apjungianti Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų 
federacija buvo įkurta 1906 metais 
Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
so renginiuose bus paminėtas fede
racijos veiklos šimtmetis, federacijos 
įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava” 
50-metis ir 40 metų nuo Federacijos 
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios 
Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa- 
shington, įrengimo.

♦JAV LB Kultūros tarybos 2005
metų Žurnalisto premijos laureatu 
tapo Romualdas Kriaučiūnas. R. ir 
Gražina Kriaučiūnai dalijasi premija 
ir atsiuntė 500 dol. knygos „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje” išlaidoms suma
žinti. Prieš dvejus metus jie šiam tik
slui jau buvo paaukoję 100 dol. JAV 
LB Kultūros taryba dėkoja ir yra 
sujaudinta jų nuoširdžiu dosnumu.

Kaip ir visose lietuviškose mokyklose Amerikoje, taip ir Maironio litua
nistinėje mokykloje (Lemont, IL) prasidėjo 2006-2007 mokslo metai. Tai 
pati didžiausia lituanistinė mokykla visoje JAV. Deja, nors mokykloje mokosi 
500 mokinių, visų norinčių mokinių dėl vietos stokos mokykla priimti negali.

Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje mokyklos direktorė Audronė Elvikienė 
ir mokytoja Marijona Aliauskienė sveikina mokinius naujųjų mokslo metų 
proga.

Miesto panorama
KIROVO TEATRO GASTROLĖS 

ČIKAGOJE

Lapkričio 1-5 dienomis „Audi
torium Theater”, 50 E. Congress 
Parkway, Chicago, IL 60605, gastro
liuos Sankt Peterburgo Kirovo teat
ras, kuris po 16 metų pertraukos či- 
kagiečiams parodys Piotro Čaikovs
kio baletą „Gulbių ežeras”. Bilietų 
kainos — 30-125 dol., juos įsigyti ga
lima tel. 312-902-1500 arba tinkla- 
lapyje: ticketmaster.com

IMSIS PRIEMONIŲ
AVARINGUMUI SUMAŽINTI

Illinojaus transporto departa
mentas praneša, kad palyginus su

Kasmet gražėja Pasaulio lietuvių centras, ypač jo aplinka. Kaskart 
nuvažiavęs gali pamatyti kažką naujo — pasodintus medelių, gėles, gražius 
suoliukus, kviečiančius pailsėti. Visa tai atlikta nuoširdžių savanorių 
rankomis. Prasidėjus mokslo metams prie centro vėl darbavosi būrys 
savanorių.

Indrės Tijūnėlienės nuotraukose: darbuojasi Vytenis Lietuvninkas, 
Birutės Ir Gedimino Juodwalių dovanotas didžialapes gėles (Hosta) sodina 
dr. Rasa Mc Cartby.

1999 metais, 2004 metais Čikagoje 
žymiai sumažėjo avarijų skaičius. 
Tačiau vis dar yra vietų, kur per 
mėnesį įvyksta po 2 ar daugiau ava
rijų. 2005 metais pusė avarijų įvyko 
greitkeliuose ir pusė keliuose. Žuvo 
l„400 žmonių, iš kurių 600 žuvo 6 
Čikagos apylinkėse. Transporto de
partamentas kartu su policija išana
lizavo, kokiose apylinkėse įvyksta 
daugiausia eismo nelaimių ir tų 
nelaimių priežastis, kad galėtų nu
matyti kovos su eismo nelaimėmis 
priemones. Daugiausia avarijų 2005 
metais užregistruota 79-tos, S. Chi
cago ir S. Stony Island Avė. (102) 
gatvių sankryžoje, antoje vietoje : N. 
Kedzie Ave./N. Kennedy Expy/W. Bel
mont Avė. (69).

Audrė Budrytė-Nakienė su savo šeima porai mėnesių išvyko į Lie
tuvą*. Norėdama pasidalinti savo žiniomis ir idėjomis, Audrė pradėjo dirbti 
savanore organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” remiamame „Vilties ange
lo” dienos centre. Ten ji vadovauja šio centro dramos būreliui. Jie tikisi pas
tatyti vaidinimėlį, kurį pristatys Vilniaus visuomenei. Organizacija „Vaiko 
vartai į mokslą” yra dėkinga Audrei ir kitiems organizacijos savanoriams 
bei rėmėjams, įvairiais būdais abipus Atlanto prisidedantiems prie organi
zacijos darbų ir projektų. Visų pastangos padeda organizacijos remiamiems 
10 dienos (pomokykliniams) bei laikinosios globos centrams.

Visų pastangos ir parama užtikrina centrus lankančių vaikų šviesesnę 
ateitį.

< JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS A

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400

<

I Konfidencialumas 
X. garantuojamas

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)

ticketmaster.com



