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Prezidentas: mokykla padeda 
pagrindus šalies gerovei 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA)— 
Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma 
Adamkienė Mokslo ir žinių dienos 
proga pirmadienį lankėsi Lietuvos 
mokyklose. 

Pasak šalies vadovo, Vilniaus 
Santaros mokykla, kurioje mokosi 
net 15 skirtingų tautybių vaikai, yra 
geras pavyzdys, kaip kartu gali sugy
venti skirtingoms etninėms grupėms 
priklausantis jaunimas, kaip jis gali 
puoselėti savo kultūrą ir kalbą, inte
gruotis | valstybės gyvenimą, būti 
gerais jos piliečiais. 

„Pasinaudodami naujomis tech-

Prasidėjo mokslo metai. 
ELTA nuotr. 

nologijomis, tiesiančiomis kelius į pa
žangą, nepamirškime ir amžinųjų 
vertybių tokių kaip žmogiškumas, 
tolerancija, pagarba kito žmogaus 

Šalies vadovas lankėsi ir atnau
jintoje Babtų gimnazijoje Kauno 
rajone. Prezidentas V Adamkus daly
vavo naujai įrengto mokyklos priesta
to atidarymo ceremonijoje, apžiūrėjo 
modernią sporto salę ir naujas klases. 

Valstybės prezidentas pabrėžė, 
kad Lietuvos pasiekimai per 17 
Nepriklausomybės metų - tai ir mūsų 
šalies mokyklų bei jas baigusių mok
sleivių nuopelnas. 

„Mokykla padeda pagrindus 
mūsų ateities viltims ir šalies gerovei, 
- sakė prezidentas V Adamkus. - Mo
kyklose įgytos žinios, gebėjimas jas 
taikyti ir išugdyta pasaulėžiūra abi
turientams sudaro sąlygas tęsti studi
jas aukštosiose mokyklose ir, jas bai
gus, kurti naują Lietuvą." 

Popiet valstybės vadovas pa
sveikino Šaukėnų (Kelmės raj.) vidu
rinės mokyklos bendruomenę 140 
metų sukakties ir Lietuvos šaulių 
sąjungos steigėjo Vlado Pūtvio-Put-
vinskio vardo suteikimo proga. Prieš 
vykdamas į V Pūtvio-Putvinskio var
do mokyklą, šalies vadovas aplankė 
šio iškilaus Nepriklausomos Lietuvos 

asmeniui", - sakė valstybės vadovas veikėjo kapą, kur padėjo gėlių. 
šioje mokykloje surengtoje pilietišku- Vakare prezidentas V Adamkus 
mo pamokoje. grįžo į Vilnių. 

Štame 
numeryje: 

Referendumas gali tapti dovana Kremliui 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA) — ma, kad nereikia riboti teisių į dvi-

Tėvynės sąjungos pirmininko And- gubą pilietybę. „Tačiau atsisakymas 
riaus Kubiliaus nuomone, Artūro ribojimo būtų klaida. Nežinau šalies, 
Paulausko iniciatyva rengti referen- kuri neribotų. Ir dabar Konstitucija 
durną dėl dvigubos pilietybės gali numato ne dvigubos pilietybės drau-
baigtis tuo, kad Lietuvoje gyvenantys dimą, o ribojimą įstatymo nustatytais 
rusakalbiai įgis dvi pilietybes, ir 
Maskva galės paprasčiau ginti savo 
interesus. A. Paulauskas tokius prie
kaištus atmeta. 

Konservatorių vadovas pirma-

atskirais atvejais", - kalbėjo A. Ku
bilius. 

Savo ruožtu referendumo šali
ninkas A. Paulauskas pabrėžė, kad jo 
siūlomame projekte kalbama apie 

• Skau tybės kelias. 
Vasara baigiasi (p. 2) 
• Šventė su kartėlio 
gaida (p. 3) 
•Nežinau nei kur, 
nei kada! (p. 4) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Pasidairius vasarą po 
Lietuvą (p. 8) 
•Prelato M. Krupavičiaus 
vaikystė (1) (p. 9) 
•Mokytoju savaitgalis 
Neringoje (p. 10-11) 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.58 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

dienį sakė, kad jį nustebino Naujo- Lietuvos, o ne Rusijos piliečius, 
šios sąjungos (socialliberalų) vadovo „Mūsų pasiūlymo esmė yra tai, 
A. Paulausko iniciatyva, A. Kubiliaus kad mes manome, jog tik referendu-
žodžiais, „siūlyti referendumui nuos- me galima nuspręsti tokį dalyką, 
tatą, kad kiekvienas Lietuvos pilietis Klausimas būtų toks: ar jūs norite, 
galėtų būti kitos valstybės piliečiu be kad Lietuvos piliečiai turėtų galimy-
jokių apribojimų". bę turėti ir antrą pilietybę. Mes ne-

„Nesuprantu, ar A. Paulauskas kalbame apie Rusijos ar Amerikos pi-
nesupranta, ką siūlo, nors yra prity- liečius, mes dėl jų nieko neklausia-
ręs teisininkas, ar sąmoningai tai da- me", - sakė A. Paulauskas, 
ro. Tokio siūlymo įgyvendinimas Jis pripažino, kad įstatymas nu-
reikštų, pavyzdžiui, kad Lietuvoje matytų tam tikras sąlygas dvigubai 
gyvenantys 200,000 rusakalbių po- pilietybei gauti. „Mes klausiame 
tencialiai galėtų pretenduoti į Ru- žmonių, mes nieko nesiūlome. Žmo-
sijos pilietybę, išlaikydami Lietuvos nės turi nuspręsti, ar jie nori, kad 
pilietybę, ir Rusija įgytų visas teises Lietuvos piliečiai turėtų galimy-
ginti jų interesus. Kremlius tiesiog bę turėti ir antrą pilietybę. Dabar iš 
džiaugtųsi tokia dovana", - spaudos 
konferencijoje Seime sakė A. Kubi
lius. 

Pasak jo, referendumą reikėtų 
rengti tik tuo atveju, jei būtų mano-
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esmės pagal galiojančią Konstitu
ciją Lietuvos pilietis negali turėti 
antros pilietybės", - sakė A. Paulaus
kas. 

Nukelta i 6 psl. 

G. Kirkilas: maistas 
brangsta, nes auga 

energetikos žaliavų 
kainos 

Gediminas Kirkilas 
ELTA nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA)— 
Maisto produktų kainų augimą lemia 
sparčiai brangstančios energetikos 
žaliavos, teigia ministras pirminin
kas Gediminas Kirkilas. 

Premjeras taip pat neatmeta ga
limybės, kad įtaką gali daryti ir kar
teliniai susitarimai, bet, pasak Vy
riausybės vadovo, tai turės išsiaiš
kinti Konkurencijos taryba. 

Anot G. Kirkilo, kelerius metus 
besitęsiantis naftos ir dujų kainų di
dėjimas lemia, kad ima brangti šilu
ma bei kitos prekės, tarp jų ir maisto 
produktai, o būtent tai labiausiai jau
čia vartotojai. 

Premjeras interviu Lietuvos ra
dijui antradienį pažymėjo, kad kainų 
augimas fiksuojamas ne tik Lietuvo
je, bet visoje Europos Sąjungoje, o 
mūsų šalyje maisto produktai išlieka 
vieni iš pigiausių. 
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^SSU SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s . Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra įasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net OoėJ 

VASARA BAIGIASI 
Sunku patikėti, kad jau keletą 

savaičių sėdžiu- namuose. Sunku pa
tikėti, kad vasaros stovykla Rako 
miškuose jau praeityje. .Dar girdžiu 
lietuviškai bedainuojančias paukš
tytes, žygiuojančias į „Lituanicos" 
virtuvę pavalgyti. Kartas nuo karto 
nusijuokiu, pagalvojusi, kaip jaunos 
šeimos, kartu stovyklaujant, pra
juokino visus stovyklautojus per vė
liavų nuleidimus. Pasiilgau laužų ir 
stovyklautojų pasirodymų. Pasiilgstu 
šviežio, gryno oro ir žalių ošančių 
miškų. Bet tai praeitis. Gražūs sto
vyklos prisiminimai liks amžinai. Da
bar reikia žvelgti į ateinančius skau
tiškus metus. 

Vaikai jau sėdi mokyklos suoluo
se ir mokosi. Nauji pieštukai, sąsiu
viniai, pratimai. Tuoj dienos pasida
rys šaltesnės ir trumpesnės. 

Su mokslo metų pradžia praside
da ir lietuvių skautų metinė veikla. 
„Aušros vartų/Kernavės" tunto veik
la prasidės š.m. rugsėjo 8 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje ir Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Pasaulio lietuvių 

centre registracija prasidės 9 v.r. ir tę
sis iki 1 v. p. p. Čikagoje registracija 
vyks pamokų metu. 

Šie metai bus labai Įdomūs. Sesės 
mokysis ir tobulins savo skautiškas 
žinias. Minėsime pasaulio skautų 
Įkūrimą. Sužinosime daugiau apie 
skautų Įkūrėją — Lord Robert Baden 
Powell. Skautai gyvuoja jau 100 
metų! Išmoksime apie lietuviškas 
tradicijas, lietuviškas dainas ir daug 
daugiau. Pradėsime ruoštis IX Tau
tinei stovyklai, kuri Įvyks 2008 m. 
rugpjūčio 9 - 19 d., Camp Monotoc, 
Ohio valstijoje. Žinoma, raginsiu vi
sas seses dalyvauti. Taip pat nega
lime pamiršti iškylų. Šiuo metu yra 
planuojamos Įdomios iškylos. Vado
vės smarkiai ir su entuziazmu pla
nuoja sesėms Įdomias sueigas, laukia 
naujų ir sugrįžtančių sesių. 

Tuntas priima mergaites nuo 5 
metukų iki Jei negalite atvykti i 
registraciją, pirmoji sueiga Įvyks rug
sėjo 15 d., tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų ir tęsis iki 2:15 v. p. p. 
Kartas nuo karto sueigos užsitęsia, 

Pusbroliai ir broliai: Andrius Markulis (naujas skautas Vytis), Linas 
Aieksiūnas, Audrius Aleksiūnas (naujas skautas Vytis), Darius Aleksiu-
nas — kartu stovyklavo šių metų Rako stovykloje. 

lytKyy.-lt-ltylylį: _____ 

bet vadovės tėveliams ar globėjams 
apie tai praneš. 

Jei turėtumėte kokių klausimų 
apie mūsų tunto veiklą, prašome 
kreiptis Į mane, sesę Aušrą, 708-349-
8432 arba ei. paštu: ausra67@sbc-
global.net. 

Sesė Aušra 
,,Aušros vartų/Kernavės" tunto 

tuntininkė 

Skautai Rako stovykloje 
Dr. Roberto Vito nuotr. 

Daugiau informacijos apie 
lietuviŲ skautu veiklq rasite 

internete adresu: 
www.skautai.net 
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ŠVENTĖ SU 
KARTĖLIO GAIDA 

MINDAUGAS KLUSAS 

Mokslo metai jau prasidėjo ar 
netrukus prasidės ir užsienyje gyve
nantiems lietuvaičiams. Dauguma jų 
lankys ir savaitgalio mokyklėles. Jose 
lig šiol visuomeniniais pagrindais triū
sia pedagogai, kurių darbo stažą Lie
tuvos valstybė tik rengiasi skaičiuoti. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento vTMIDj duomenimis, 
kitose šalyse mokyklas pernai lankė 
apie 7 tūkst. lietuvių vaikų. 32 už
sienio valstybėse veikia 177 lietuvių 
švietimo Įstaigos. Kiek užsienyje gy
venančių lietuviukų mokslus pradės 
šiemet, bus žinoma ne anksčiau kaip 
rugsėjo vidury, kai Lietuvos savi
valdybės surinks duomenis apie mo
kyklų nelankančius vaikus. 

Į artimesnes šalis TMID kasmet 
siunčia apie 100 mokytojų, tačiau Is
panijoje, Airijoje, Jungtinėje Kara
lystėje vaikus moko iš Lietuvos emi
gravę pedagogai arba specialaus išsi
lavinimo neturintys savanoriai. 

Trūksta paramos 

Airijos valstybinėse mokyklose 
mokslo metai šią savaitę jau prasi
dėjo. Lituanistinės mokyklėlės juos 
minės šiandien, kai kurios — kitą sa
vaitgali. Tikslus skaičius, kiek jose 
mokysis vaikų, dar nežinomas. Airi
joje pernai veikė 5 savaitgalinės mo
kyklos, kuriose mokėsi 400 lietuvių 
vaikų. Šias mokyklėles išlaiko vaikų 
tėvai. 

„Lietuvos žinių'' (LZ) kalbintas 
Airijos Lietuvių Bendruomenės admi
nistracijos direktorius Arūnas Tei-
šerskis teigė, kad šiemet duris atvers 
dar keturios ar penkios tokios mo
kyklos. Nors TMID siunčia į Airiją 
vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, 
savaitgalinėms mokykloms pritai
kytų mokymo priemonių nėra. „Ari
jos lietuvių mokyklos vienos pirmųjų 
kėlė idėją, kad Lietuvos valstybinės 
institucijos paremtų lituanistines 
mokyklas ne pinigais, o intelektine 
medžiaga", - sakė A. Teišerskis. Jo 
nuomone, tokių mokyklėlių pripaži
nimas ir kvalifikuotų specialistų pa
rengtos programos būtų didžiausia 
parama. ..Būtų abipusė nauda. To
kios programos praverstų ne tik už
sienio mokyklėlėms, bet ir palengvin
tų mokytojų dalią Lietuvoje. Būtų 
sugaišta mažiau laiko mokant grįžu
sius vaikus", - teigė A. Teišerskis. 

Kol kas tik kalbos 

Ispanijoje. TMID duomenimis, 
veikia 9 savaitgalio lituanistinės mo
kyklos. Dauguma jų - šalies pietuose, 
kur Įsikūrusi gausiausia lietuvių ben
druomenė. Valstybinėse Ispanijos 
mokyklose naujieji mokslo metai pra
sideda rugsėjo viduryje, o lituanis
tinės mokyklėlės savo auklėtinius 
sukviečia pirmąjį spalio savaitgali. 
Švietimo tarybos pirmininkė Ispa
nijoje Silva Petkauskienė vadovauja 
savaitgalinei mokyklai „Saulutė" 
šiauriniame N'avaros regione. Pernai 
joje mokėsi 8 skirtingo amžiaus lietu
vių vaikai. Kiek jų susirinks šiemet, 
S. Petkauskienė dar negalėjo pasa
kyti. Patalpas suteikė vietos savival
dybė, lėšų skiria tėveliai. Vadovėlių ir 

pratybų sąsiuvinių parūpina TMID. 
Departamentas taip pat rengia moky
tojų kvalifikacijos kėlimo kursus. 
Tačiau mokytojai dirba visuomeni
niais pagrindais, atlygio už savo triū
są negauna. „Apie skaičiuojamą dar
bo stažą, minimalų atlygį už mūsų 
darbą kol kas tik kalbama", - pabrėžė 
S. Petkauskienė. 

Andalūzijos regione, Almeria 
provincijos Campohermoso miestely
je, ketvirtus metus veikia savaitga
linė mokykla „Lietuviukai", kurią 
lanko apie 30 vaikų. Jos direktorė Lo
reta Jucienė sakė, kad patalpas su
teikė vietos valdžia. J i taip pat skiria 
lėšų kelionėms, lietuvių integracijai. 
Ketvirtus metus veikiančią mokyk
lėlę lanko per 30 vaikų. Lietuvos val
stybinių Įstaigų paramos netrūksta, 
tačiau ir čia dirbantys mokytojai 
nori, kad būtų pripažinta jų kvali
fikacija, skaičiuojamas darbo stažas. 

Dėmesiu nesiskundžia 

Rugsėjo 1-oji minima ir Maskvos 
Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės 
kultūros bendrojo lavinimo mokyklo
je, kurioje pamokos vyksta rusų 
kalba. 

Mokyklos direktorė Solveiga Va
latkaitė teigė, kad šioje švietimo 
įstaigoje mokysis 280 ar net daugiau 
mokinių. Sis rugsėjis skirtas Maskvos 
860-mečiui. Kaip ir kitos sostinės mo
kyklos, J. Baltrušaičio mokykla keti
na minėti šią sukakti. Čia mokosi 
lietuvių diplomatų, verslininkų vai
kai, taip pat mišrių ir lietuviškų šak
nų visai neturinčių šeimų atžalos. 
1992 metais Įkurta mokykla veiklą 
pradėjo turėdama vos 2 klases. Dabar 
tai - valstybinė švietimo Įstaiga." 

Lietuvių kalbą ir etnokultūrą 
dėstantys pedagogai gauna priedą iš 
Rusijos valstybės biudžeto. Vidutinės 
kvalifikacinės kategorijos specialis
tas, dirbantis vienu etatu, nuo rug
sėjo gaus 11,353 rublius (1,135 litus). 
Suprantama, kad be priedų tokiame 
mieste kaip Maskva, išgyventi būtų 
neįmanoma. Esama ir kitų problemų. 
Direktorė sako, kad iš Lietuvos at
vykstantiems specialistams šiemet 
nebus mokami atostoginiai. Jiems 
aktuali socialinių garantijų proble
ma, nutrūksta stažas. 

Rengia pataisas 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
(ŠMM) sekretorius Alvydas Puodžiu
kas tvirtina, kad užsienio savaitga
linėse mokyklose dirbančių mokytojų 
stažas bus skaičiuojamas. Šiuo metu 
esą rengiamos atitinkamos Įstatymų 
pataisos. Lietuvos atstovybės teiks 
duomenis apie lituanistinėse mokyk
lose dirbančius mokytojus. „Lituanis
tinio švietimo Įstaigose dirbantiems 
mokytojams darbo stažas bus skai
čiuojamas ir už jau dirbtą laiką", -
teigė A. Puodžiukas. Jo nuomone, tai 
turėtų įvykti dar šiemet. Stažas bus 
skaičiuojamas ir pedagogams, ir mo
kyklėlėse „iš pašaukimo" dirban
tiems mokytojams. 

ŠMM nerenka duomenų apie už
sienyje besimokančių lietuvių vaikus. 

„Lietuvos žinios" 

Ar tikrai Baltijos 
šalys parazitės? 

STASE E. SEMĖNIENE 

Š
irdis akimirkai sustingo perskaičius „Drauge" arogantišką Vla-
dimir Putin pareiškimą, jog Baltijos šalys yra parazitės. Ką gi, ne
nuostabu sulaukti bet kokių bjaurių išsišokimų iš to neišauklėto 

stačioko — buvusio sovietijos aukšto rango kagėbisto, kuris Įžūliai visam 
pasauliui padejavo, kad XX a. didžiausia katastrofa buvo Sovietų Sąjungos 
visiškas subyrėjimas. Jam tai buvo nepakeliama tragedija. O dabar jis 
visokiais įmanomais būdais stengiasi išlaikyti savo „demokratinėje" vals
tybėje SSRS dvasią. 

Nuo senų laikų rusams keiktis, „koliotis", kitus pravardžiuoti — 
Įprastas kasdieninis gyvenimo bruožas. Lietuva nuo carų laikų buvo nie
kinama. Jekaterina Didžioji negailėjo Lietuvai pažeminančių epitetų. Tik
tai, regis, nesigirdėjo iš Petro Didžiojo paniekos žodžių mūsų tėvynei. Gal 
ir dėl to. jog jo antroji žmona — vėliau trumpai valdžiusi carienė — buvo 
lietuvė. Iš esmės XX a. visus pralenkė Nikita Chruščiov, kai jis savo batu 
daužydamas pakylą grasino palaidoti Šiaurės Ameriką. 

O dabar pamėginkime pažvelgti, kas iš tiesų buvo tie tikri parazitai? 
Pirmučiausia pabandykime aptarti parazitų apibūdinimą. Parazitai yra 
tokie gyvūnai arba augalai, kurie gyvuoja bei maitinasi, bent gana žymią 
savo gyvenimo dali, arba ant kitų, arba kituose gyvūnuose ar augaluose. 
Utėlės ir blusos, orchidėjos (nors labai gražiai žydi, bet glaudžiasi prie 
medžių, dažniausiai bambukų ar kokių kitų augalų) yra parazitės. 

Staiga ir netikėtai, kaip žaibas iš giedro dangaus, vieno žavaus birže
lio vidury Lietuvos derlingą žemę nusiaubė savo gausumu nuskurę bei 
išalkę parazitai iš Rytų — raudonieji skėriai, viską niokodami ramioje 
demokratinėje valstybėje. Lietuvos kaimynės — Estija ir Latvija — susi
laukė to paties likimo. Kaip turistų vadovės Taline bei Rygoje dėstė, vos 
Lietuvą ištikdavo istoriniai iššūkiai, tuojau to paties susilaukdavo ir jų 
šalys. Istorijos puslapiai kupini Baltijos šalių kraupių kančių šimtme
čiams bėgant. 

Užplūdusi raudonoji parazitų masė nieko nelaukdama pradėjo savo 
pragaištingą naikinimo darbą: atėmė iš mūsų šeimos židinius — namus, 
nacionalizavo sunkiai išdirbtas žemes, net prakaitu ir vargais negalais 
uždirbtas santaupas bankuose. Ir to dar jiems nepakako. Sunaikino iki 
pamatų kaimus, negalinčius atsigauti ligi šių dienų, suvarė buvusius 
žemdirbius i kolūkius vergiškiems jų darbams, paversdami juos kume
čiais. Tik, ačiū Dievui, tie barbariški atėjūnai niekaip nepajėgė išrauti iš 
mūsų galvų įgyto mokslo, neįstengė išpiešti iš mūsų širdžių gilios tėvynės 
ir tautos meilės, o visų svarbiausia, neįstengė bent truputį nuslopinti 
prisirišimą ir pagarbą savo mylimai gimtajai lietuvių kalbai. Ir išblaškyti 
po tolimiausius pasaulio užkampius lietuviai liko jai ištikimi, perduodami 
tai savo vaikams ir vaikaičiams! O juk gimtoji kalba yra kaip toji nuostabi 
pilis, kurią statant kiekviena žmogiškoji būtybė — tautos narys — padėjo 
savo akmenį. 

Šitaip apvertus antrą medalio pusę, akivaizdus V Putin šališkumas. 
Rusija niekad nemaitino nei gerino Baltijos šalių gyventojų buities, bet 
atvirkščiai. Putin turi žinoti apie riedančius traukinius iš Baltijos kraštų 
i „proletarų rojų" su tų šalių gėrybėmis: paukštiena, mėsa, lašiniais, 
sviestu, kiaušiniais, sūriais, anksčiau eksportuotais Į Didžiąją Britaniją. O 
iš sovietijos atidardėdavo pilni vagonai arbūzų 'dar ir šiandien neken
čiamų ,.watermelons"). Rusijoje daug žemės turtų, kurių nesugebama 
išnaudoti. Pertekę deimantais, pasaulio rinkoje neužtinkamais, nes jų 
išdirbimas — stikliukai. Savo laukų platybėse neišmano, kaip išauginti 
kukurūzus liaudžiai pamaitinti. N. Chruščiov va."::nėjo per beveik pustu
zinį JAV valstijų — Iowa. Kansas bei kitas, oasimokyti to „meno". 
Veltui! 

Gyvūnijos ir augmenijos parazitai nesunaikina savo aukų, tik jomis 
pasinaudoja, o sovietai — priešingai, tai vykdė. Jiems neužteko visiškai 
nuskurdinti Baltijos šalių, griebėsi jų naikinimo. Tūkstančiais trėmė i 
Įšalo žemę bei kaitrias stepes, o i Pabaltijį savuosius dykaduonius. Kurie 
liko nenužudyti, nenukankinti, neišgrūsti sunkiems darbams i vergų la
gerius, apiplėšė dvasiškai — rovė iš jų tikėjimą, naikino bažnyčias, baudė, 
jei kas iš mokytojų ar tarnautojų slaptai jas lankydavo. Juokus sukeldavo, 
kai atėjūnai nešdavosi i namus po pažastim ilgiausias dešras, o sta-
chanovietės lietuviškais satino šilko naktiniais marškiniais pasipuošusios 
lankydavo teatrą. 

Jau pribrendo laikas, kad Putin pripažintų sovietų okupaciją, ku
rios jis kratosi (o pirmasis demokratinės Rusijos respublikos prezi
dentas Boris Jelcin tai pripažino), atsiprašytų ir sumokėtų senai skolas 
(Vokietija tai seniai įvykdė). O dabar Vladimir Putin pats pliekia — pats 
rėkia! 
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A. Leika kalba su brg. gen. A. Pocium 

KASP vadovas pik. A. Plieskis įteikia medali. 

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Įteikia medali PAG-4 vadui pik. lt. 
A. Leikai. 

Nežinai nei kur, 
nei kada! 

.vo> Wanuomenes vadai Karo muziejuje. Prip< ceremonijos pradžia 
' «-2 . u f i-"'c DUOle ' - •. r a ^0 & Kd Dasilca'he*: Rimo Gedei i tos - ~" 

RIMAS GEDEIKA 

Nusileidau Vilniuje gegužės 23 d. 
2:30 vai. p. p. 7 vai. vak. suskambo 
mobilusis telefonas. „Ar čia Rimas 
Gedeika?" - paklausė garsus, autori
tetingas vyro balsas. „Taip", - atsa
kiau aš. „Gerai! Aš esu pulkininkas 
Antanas Plieskis, KASP (Krašto ap
saugos savanorių pajėgų) vadas. Pir
miausia noriu padėkoti tau ir vi
siems Amerikos lietuviams, ypatingai 
Los Angeles ir Philadelphia lituanis
tinių mokyklų vaikams, už jų nusiųs
tus laiškus, paketėlius mūsų karei
viams Afganistane. Jūsų parama tik
rai parodė mūsų kareiviams, tarnau
jantiems toli nuo tėvynės, kad lietu
viai už Atlanto palaiko ir remia jų 
pastangas. Jūsų staigmena tikrai pa
kėlė kareivių moralę." (2006 m. šv. 
Kalėdų ir 2007 m. šv. Velykų proga 
Los Angeles ir Philadelphia lituanis
tinių mokyklų mokiniai nusiuntė 
laiškus ir paketėlius kareiviams. O 
kareiviai atsidėkodami jiems atsiuntė 
asmeniškus padėkos laiškus.) 

„Antra, šį penktadieni (gegužės 
25 d.), ryte, Kaune Įvyks ceremonija 
grįžtantiems PAG-4 kareiviams iš Af
ganistano pagerbti. Ar norėtum pa
matyti šią ceremoniją ir susitikti su 
jų vadu pulkininku leitenantu Al
mantu Leika?" (PAG-4 buvo sudary
ta daugiausia iš savanorių karių. Si 
misija buvo didžiausias savanorių pa
jėgų indėlis į tarptautines operacijas). 

Net negalvojęs su dideliu džiaugs
mu pasakiau: „Taip!" „Puiku! Būk 
pasiruošęs penktadienį, 7 vai. iš ryto. 
Iki pasimatymo." 

Penktadienį, 5 minutės prieš 7 
vai. ryte, stoviu lauke prie namo ir 
nekantriai laukiu. Laukiu, nežino
damas ko. Punktualiai 7 valandą at
važiuoja oficialus automobilis, susto
ja prie manęs, išlipa kareivis, atidaro 
man duris ir sako: „Prašau įlipti." 
Įlipęs į automobilį susipažįstu su 
pulkininku Plieskiu ir KASP vyriau
siu seržantu Armonu. 

Nors kelionė i Kauną truko 
ilgiau nei valandą, man ji buvo labai 
trumpa. Turėjau daug klausimų: apie 
Afganistano tarnybos ir gyvenimo są
lygas, apie pačią misiją, bendrai apie 
Lietuvos kariuomenę, apie jos pa
rengimą, NATO, apie bendrus ma
nevrus. Mūsų diskusijos buvo tokios 
Įdomios, kad net nepajaučiau, kaip 
automobilis sustojo ir mūsų vairuoto
jas pasakė, kad mes jau esame vieto
je. 

Išlipęs iš automobilio pamačiau, 
kad mes esame prie Kauno karo mu
ziejaus. Atvažiavome 15 minučių 
anksčiau prieš ceremonijos pradžią, 
bet jau mačiau kareivius, pradėjusius 
rikiuotis Į rikiuotę bei ruoštis cere
monijai. 

Pulkininkas Plieskis pasakė: 
„Dar yra laiko. Einam Į muziejų." 
Entuziastingai pradėjau sekti pulki
ninką. Įėjęs į muziejų nustebau pa
matęs visos Lietuvos kariuomenės 
aukščiausius pareigūnus. Susipaži
nau su Lietuvos kariuomenės vadu 
gen. mjr. V Tutkumi, su brg. gen. A. 
Pociumi (lauko [sausumos] pajėgų 
vadovas), su flotilės adm. K. Maci
jausku (jūros pajėgų vadas) ir su 
pulk. Leita (oro pajėgų vadas). Sto
vint kartu ir kalbant su jais, mano 
savijauta — kad aš esu lietuvis — kilo 
ir kilo. Kur kitur aš, Rimas Gedeika, 
turėčiau tokią progą susitikti, pasi

kalbėti, pabendrauti su aukščiausiais 
tautos kariuomenės vadovais! 

Be 5 min. 9 vai. išėjome iš muzie
jaus ir nužygiavome Į aikštę, kurioje 
turėjo įvykti iškilminga ceremonija. 
Mūsų jau laukė PAG-4 kareiviai, iš
sirikiavę aikštėje. 9 vai. trimitas su
trimitavo ir orkestras pradėjo groti 
lietuviškus maršus. 

Sunku išreikšti tuos jausmus, 
kuriuos jaučiau tuo momentu — pir
mą kartą mačiau Lietuvos kareivius, 
išsirikiavusius aikštėje, išgirdau Lie
tuvos kariuomenės orkestrą, dalyva
vau tokioje įspūdingoje kariuomenės 
ceremonijoje. Prisimenu, kad šiurpas 
nupurtė visą kūną! 

Baigus groti orkestrui įžygiavo 
keturi kareiviai, nešini dviem dide
liais vainikais. Vieną padėjo prie Ne
žinomo kareivio kapo, kitą prie Lais
vės paminklo. Po šio pagerbimo 
prasidėjo sveikinimai. Sveikino Kraš
to apsaugos ministras Oleka, gen. 
mjr. Tutkus, brig. gen. Pocius. 

Po sveikinimų prasidėjo iškilmin
ga ceremonijos dalis - medalių įteiki
mas. Visiems kareiviams už tarptau
tinės misijos atlikimą buvo įteikti 
medaliai. Kai kurie kareiviai gavo po 
antrąjį medalį. Medalius Įteikė Kraš
to apsaugos ministras Olekas, gen. 
mjr. Tutkus, brg. gen Pocius ir pik. 
Plieskis (NATO medalį jie gavo prieš 
sugrįžtant iš Afganistano). 

Po medalių įteikimo gen. mjr. 
įteikė dvidešimčiai kareivių meda
lius už pasižymėjimą. Šiuo medaliu 
apdovanotas ir pik. lt. Leika — šios 
misijos vadas. Vėliau pik. lt. Leika pa
sakė atsisveikinimo kalbą savo ka
reiviams ir perdavė PAG-4 vėliavą 
KASP vadovui pik. Plieskiui. Taip pa
sibaigė pirmoji ceremonijos dalis. 

Antroji dalis vyko Kauno įgulos 
karininkų ramovėje. Į ramovę nuė
jau kartu su pik. Leika. Buvo malonu 
pasikalbėti su karininku, su kuriuo 
susirašinėjau daugiau nei metus. 
Smagu buvo girdėti jo pasakojimą 
apie kareivių ir jo paties entuziastin
gą, nuoširdų mūsų vaikų pastangų 
Įvertinimą. Jiems visiems buvo didelė 
staigmena gauti vaikų laiškus, pake
tėlius. Jie labai apsidžiaugė sužinoję, 
kad anoj pusėj Atlanto yra žmonių, 
kurie remia ir vertina jų darbus. 
Jiems tokia akcija buvo labai svarbi. 

Įėjęs Į ramovę pastebėjau, kad 
tarp kareivių ir karininkų, šeimos 
narių vyravo puiki nuotaika, dažnai 
buvo girdėti juokas, veiduose matėsi 
šypsenos, girdėjosi linksmi pokalbiai. 
O man buvo gera proga pasikalbėti su 
PAG-4 kareiviais — išgirsti apie jų 
darbus, jų nuomonę apie tarnybą 
Afganistane. 

Kai visi kareiviai susirinko Į salę, 
pik. Plieskis pasveikino savo karius 
gerai atlikus savo pareigas ir papra
šė visų pakelti vyno taures už misijos 
pasisekimą. 

Grįžtant atgal į Vilnių, man kilo 
daug minčių, atsiminimų apie šią ce
remoniją, apie Lietuvos kariuomenę, 
apie Lietuvos kareivius. Mano minty
se sukosi vaizdai: matau mažą, bet 
narsią lietuvišką kariuomenę, jau
nus kareivius, kurie didžiuojasi būda
mi kareiviai patriotai, pasiruošę ginti 
Lietuvos laisvę. 

Per tautos šventę Prezidentas 
Adamkus PAG-4 vadui pik. lt. Al
mantui Leikai suteikė pulkininko 
laipsnį ir įteikė Vyčio Kryžiaus ordi
no Riterio kryžių. 
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„DRAUGO" STRAIPSNIAI 

GERB. „LIETUVOS RYTO" REDAKTORIAU, 
Monikos Bončkutės straipsnis 

,,Pilvažmogių ir šinšilų išeivija" 
(„Lietuvos rytas", 2007 m. rugpjūčio 
31 d.; http://www.lietuvosrytas.lt/ 
?id=11884860231187083260&view= 
4 — Red.) užgaulus visiems Amerikos 
lietuviams, tik dar nesu nutarusi, ant 
ko aš labiau pykstu - jaunos, aiškiai 
nesusipažinusios su išeivijos gyveni
mu korespondentės, ar ant „Lietuvos 
ryto" redakcijos. Kadangi Jums nai
vumo negalima prikišti, verčia mane 
jtarti Jūsų motyvacija. O jei ir Jums 
trūksta žinių apie mūsų gyvenimą, 
leiskite man trumpai Jus apšviesti. 

Amerikos lietuviai, kurie net po 
60 metų gyvenimo svetimame krašte 
išlaikome kalbą, tradicijas ir emocinį 
bei fizinį ryšį su Lietuva, daugumą 
laiko praleidžiame amerikietiškoje 
aplinkoje. Visą dieną darbuose bei 
mokyklose kalbame angliškai, tik grį
žę namo su savaisiais kalbame lietu
viškai, bet net ir į namų gyvenimą 
įsiterpia amerikietiška televizija, 
amerikietiška spauda, bendravimas 
angliškai su amerikiečiais kaimynais 
bei draugais. Išlaikyti savo lietu
viškumą pareikalauja apgalvotų pas
tangų. Prenumeruojame lietuvišką 
spaudą, lankome lietuviškas pamal
das, einame, kiek galime, į lietu
viškus renginius, apsisupame būriu 
lietuvių draugų. 

Jums, kuriems tokių pastangų 
nereikia išlaikyti savo tapatybę, yra 
daug lengviau. Visi renginiai lietuviš
ki, draugai lietuviai, transliacijos 
lietuvių kalba. Jums net nereikia 

suplanuoti tų „lietuviškų valan
dėlių". Jūs turite tokias 24 valandas 
kiekvieną dieną. Po kiekvieno poezi
jos vakaro ar koncerto galite parlėkti 
namo nieko nepraradę. Mums kitaip 
— norisi tas valandėles pratęsti, 
pasižmonėti su draugais, nes daugelis 
gyvena net 100 kilometrų vienas nuo 
kito. Ar nuodėmė norėti pavaišinti 
svečius po renginio? Ar nuodėmė 
pasidžiaugti tais cepelinais, kugeliu, 
dešromis su kopūstais? Ironiška, kad 
Amerikoje mes pasitenkiname tokiais 
kukliais, kaimiškais, lietuviškais pa
tiekalais. Ant mūsų stalų nematysite 
lakštingalų liežuvėlių nei jūros vėžių, 
kadangi daugeliu atvejų šių renginių 
pelnas skiriamas labdaros organizaci
joms, kurios nepailstamai dirba, no
rėdamos padėti Lietuvai. 

Jei norite geriau suprasti, kas 
vyksta per mūsų renginius, kviečiu 
atvykti ar atsiųsti korespondentus į 
Los Angeles „Lietuvos vaikų vilties" 
metinius koldūnų pietus, kurie atei
nančiais metais įvyks vasario 24-tą 
dieną. Ir Jūs būsite priversti valgyti 
ir spaudoje girti koldūnus bei džiaug
tis tuo 100,000 dol. renginio pelnu, 
skirtu padėti Lietuvos ligoniukams ir 
vaikų ligoninėms. Po vienos popietės 
viską suprasite, gal net ir atsipra
šysite. 

Pagarbiai, 
Danguolė Navickienė, 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininkė, 

Los Angeles „Lietuvos vaikų 
vilties" pirmininkė 

IR VĖL SKAMBĖS MOKYKLOSE VARPELIS 
Artinasi mokslo metų pradžia. Ir 

vėl lituanistinėse mokyklose prasidės 
mokslas — mokys pamilti tėvų ar 
senelių gimtą kraštą, jo istoriją, su
pažindins su geografija, išmokys dai
nų ir tautinių šokių. Leis pajusti lie
tuviškų tradicijų prasmę. Ko daugiau 
reikia? 

Taip, reikia daugiau. Kai mano 
kartos vaikai lankė lietuviškas mo
kyklas, nebuvo atsižvelgta į tai, kad 
vaikų nevienodas lietuvių kalbos 
žinojimas. Toje pačioje klasėje sėdėjo 
tie, kurių žodynas prilygo virtuvės 
žodynui, buvo tokių, kurie savo lietu
vių kalba galėdavo nustebinti net ir iš 
Lietuvos atvykusius. Deja, jie visi bu
vo „maišomi" viename puode. Ir re
zultatas — silpnai kalbantieji sun
kiai yrėsi iš klasės į klasę, rašė dik
tantus, žurnalisto Būtėno žodžiais 
tariant, „su klaidais", o pabaigę mo
kyklą džiaugdavosi, kad bus laisvi 
šeštadieniai. Antra grupė, kurių lie
tuvių kalba buvo gana stipri, nuo
bodžiaudavo per pamokas, nes nieko 
naujo nesužinojo, prarado norą mo
kytis, tobulėti. Protestavome tėvai 
prieš tokį mokymo metodą, reika
lavome turėti lietuvių kalbos klases 
pagal mokėjimo lygį (A, B, C, D), bet 
prisibijota atstumti, įžeisti tuos 
tėvus, kurie namuose su vaikais kal
ba angliškai ir lietuvių kalboje daro 
labai mažą pažangą. 

Istorija kartojasi. Senesnės kar

tos anūkai vos vos susikalba su se
neliais, jie sėdi toje pačioje klasėje su 
mokiniais, atvykusiais iš Lietuvos, 
kurie klasėse yra girdėję lietuvių 
kalbą ir su draugais kalbėję tik lietu
viškai. I r tu, vargšas mokytojau, su
gebėk tą silpnai kalbantį priartinti 
prie to, kuris yra žymiai stipresnis, o 
tą stiprųjį paridenk žemyn, kad jo 
lietuvių kalba netobulėtų. 

Kokia išeitis, gudruole, paklau
site? Vienintelė išeitis nedaryti klai
dos, kurią padarė mano karta! Isto
rija, geografija, tėvynės pažinimas 
gali būti mokomi drauge, bet lietuvių 
kalbos žinios turi būti patikrintos 
egzamino būdu, paskiriant į tinkamą 
klasę. Galbūt jūsų vaikas bus 5-oje 
klasėje, bet jis bus lietuvių kalbos B 
klasėje, o gal jis bus antroje ar trečio
je klasėje, bet lietuvių kalbos — C ir 
D klasėje. Tokiu būdu nebus vaikai 
nuskriausti , jų lietuvių kalba bus 
įvertinta pagal žinojimą, o visi kiti 
dėstomieji dalykai bus mokomi jo 
amžiaus grupėje. 

Gal tada nedejuosime, kad ne
prisiauginome lietuviškai rašančių 
(nors išimčių yra), nereikės pers-
spausdint i straipsnių iš Lietuvos 
spaudos, kurie neretai jau darosi ne
įdomūs net "naujai atvykusiems, o 
turėsime savų. O gal tai tik svajonė. 

Eugenija Barškėtienė 
Downers Grove, IL 

Su dideliu įdomumu, nepaisant 
blogo vertimo, skaičiau apie Mika
lojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio 
piligriminę kelionę į Palestiną ir 
kitus kraštus. Gailiuosi, kad ji jau 
pasibaigė, nors ir džiaugiuosi, kad po 
visų nuotykių su nedraugiškom tau
tom, plėšikais, piratais ir audrų jūro
je, jis gyvas pasiekė savo tėviškę 
Nesvyžių, {domu ne vien iš religinės, 
istorinės, gamtinės, geografinės pu
sės (sekiau pasidėjusi žemėlapį), bet 
kad šis, įdomios laiško formos aprašy
mas, yra parašytas daugiau kaip 
prieš 400 metų, ir dar tokio įžymaus 
Lietuvos valstybingumo gynėjo, Rad
vilo Juodojo sūnaus, kurio teta (tėvo 
pusseserė) buvo karalienė Barbora 
Radvilaitė. Taip pat, koks sutapimas, 
kad apie jo aprašytą Palestinoje Ka
ralių Kalną „kur buvo Judėjų Ka
raliaus, nekaltų kūdikių žudiko 
Erodo Askaloniečio garsieji, turtin
gieji rūmai..." kaip tik tuo pat laiku 
„U.S. News and World Report" žur
nale skaičiau, jog jis tik dabar pra
dedamas tyrinėti ir net nuotrauka 
įdėta. Atrodo, tais laikais daug reli
ginių ir istorinių vietų dar nebuvo 
laiko ar priešų paliestos. 

Su dideliu malonumu skaičiau 

labai talentingai parašytą Vytauto V 
Landsbergio „Arklio Dominyko ke
lionė į žvaigždes", Alekso Vitkaus 
„Du šimtai mėtų nuo Tilžės sutar
ties" ir kitus jo straipsnius. Įdomus 
Vytauto Šliūpo „Komentaras" apie 
lietuviškas bažnyčias, o Eugeniaus 
Gerulio pasisakymai vis atrodo per 
trumpi! 

Ačiū už tuos puikius rašinius. 
Skaitydama juos net pamiršau, kas 
dabar dedasi Lietuvoj. Tad gal ir už 
tai turėčiau Jums būti dėkinga. 

Pabaigai mažas patarimas. Ma
nau, neturėtumėt pirmajame pus
lapyje spausdinti apie pasaulinius 
įvykius, Lietuvos ar lietuvių tiesiogiai 
neliečiančius, arba net visai panai
kinti skyrių „Pasaulio naujienos". 
Gaila Jūsų pastangų, lėšų ir popie
riaus, ypač kai tos žinios pasiekia 
daugelį skaitytojų po savaitės, o kar
tais net ir po mėnesio! Pagaliau jas 
tuoj pat gauname per televiziją, radi
ją ir amerikiečių laikraščius. Lau
kiame lietuviškų naujienų, kurios 
daugumą skaitytojų tik per „Draugą" 
ar kitus negausius lietuviškus laik
raščius pasiekia. 

Rita Bagdonienė 
Southbury, CT 

DĖL DEVENIENĖS JUBILIEJAUS 
Spalio mėnesio 1 dieną sueis 100 Būtų gražu, jei šios didžiosios 

metų sukaktis nuo Alenos Vileišytės-
Devenienės gimtadienio (žr. 1954 me
tų Liet. Enc. 4:481). 

Ji buvo Jono Vileišio duktė (žr. 
1996 m. Liet. Enc. 54:81). 

visuomenininkės sukaktį prisimin
tume minėjimuose bei spaudos ap
žvalgose. 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

Padėka 
Vilniaus universiteto bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems 

Universiteto rėmėjams JAV ir kitose šalyse. Universiteto mecenatų gar
bės knygoje bus įrašyta ponios Siegfriede A. Gaubis pavardė. Testamentu 
ji skyrė VU finansinę paramą, kuri suteiks galimybę paremti jaunuosius 
mokslininkus bei gabiausius Universiteto studentus. 

Seniausia ir didžiausia Lietuvos aukštoji mokykla visais laikais buvo 
ne tik mokslo, bet ir kultūros, meno židinys, formuojantis Lietuvos ateitį, 
įtakojantis visuomenės pažangą ir saugantis tikrąsias vertybes. Vilniaus 
universitetas, kaip ir Lietuva, pergyveno pakilimo ir nuopuolio, užda
rymų ir atidarymų, okupacijų ir išsilaisvinimo laikotarpius. 

Nuo pat įkūrimo Vilniaus universitetą, laikydami tai ypatinga garbe 
ir pareiga, rėmė valstybės vadovai, karaliai, didikai, kiti mecenatai, Uni
versiteto profesoriai, auklėtiniai. Mecenatų tradicija nenutrūko ir XX 
amžiuje. Vilniaus universiteto biblioteką papildė mecenato iš Šveicarijos 
pono J. Dargužo-Hofferio senųjų atlasų kolekcija, biblioteką parėmė JAV 
gyvenantis prof. Leonardas Vytautas Gerulaitis, Leonas Kačinskas bei 
Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir daugelis kitų. 

Vardinės prof. Martyno Yčo, Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun, 
Juozo Radžiukyno, socialinio darbo magistrės Dainos Lapaitis atminimo 
bei kitų rėmėjų lėšomis įsteigtos stipendijos skatina siekti mokslo aukš
tumų gabius ir darbščius mūsų Universiteto studentus. Lietuvos vyriau
sybė ir privatūs asmenys, verslo atstovai, pramonininkai remia Univer
siteto mokslo projektus, studijas, jų lėšomis restauruojami senieji pas
tatai, įrengiamos modernios laboratorijos ir auditorijos. Ši parama — 
didelė paspirtis Lietuvos akademiniam jaunimui, valstybės ateičiai. 

Dėkojame visiems rėmėjams už palaikymą, už suteiktą galimybę 
Lietuvos jaunimui siekti mokslo ir kurti ateitį drauge, garsinant mūsų 
valstybę ir tautą. 

Beatius est darė quam accipere. 
Laimingesnis esi duodamas negu gaudamas. 

Akad. Benediktas Juodka 
Vilniaus universiteto rektorius 

„ D R A U G A S ' I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a 
„ D R A U G A S - Išeivijos i r L i e t u v o s Jungt is! 

www.draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:daHa.cidilkaite@gmail.com
http://www.lietuvosrytas.lt/
http://www.draugas.org
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Referendumas gali tapt i dovana Kremliui Interneto tinklalapyje - KGB dokumentai 
Atkelta iš 1 psl. 
Politikas siūlo, kad referendu

mas dėl dvigubos pilietybės būtų 
skelbiamas kartu su Seimo rinkimais 
kitais metais. 

Jo įregistruotame nutarimo pro
jekte teigiama, kad referendumas 
skelbiamas pripažįstant dvigubos 
pilietybės svarbą lietuvių kilmės pi
liečiams ir akcentuojant konstitucinį 
pilietybės reguliavimo principą. Siū
loma, kad visuotiniam piliečių bal
savimui būtų teikiamas toks klausi
mo tekstas: „Pritariu, kad Lietuvos 
Respublikos pilietis gali būti ir kitos 
valstybės piliečiu". 

Šiuo metu Konstitucijoje galimy
bė turėti dvigubą pilietybę numato
ma tik išimtiniais atvejais. Pernai 

Konstitucinis Teismas išaiškino, kad 
būtina mažinti grupę asmenų, galin
čių pretenduoti į dvigubą pilietybę, 
nes dabar tai yra pernelyg plačiai 
paplitęs reiškinys. 

Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) frakcija yra pareiškusi, kad A. 
Kubiliaus siūlomos Pilietybės įstaty
mo pataisos, kurioms pritaria ir so
cialdemokratų vadovas premjeras 
Gediminas Kirkilas, yra antikonsti
tucinės ir kad dėl dvigubos pilietybės 
gali apsispręsti tik pati tauta. 

A. Kubiliaus ir G. Kirkilo siūly
mui taip pat nepritaria Artūro Zuoko 
vadovaujama Liberalų ir centro są
junga. Už referendumą pasisako ir 
Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Egidijus Kūris. 

Sezoną pradės koncertais terorizmo 
aukoms atminti 

Kaunas Alinius, rugsėjo 4 d. 
(ELTA) — Kauno valstybinis muziki
nis teatras naują 67-ąjį sezoną pradės 
netradiciškai - sakralinės muzikos 
koncertais tarptautinio terorizmo 
aukoms ir Rugsėjo 11-ajai atminti. 

Terorizmo aukų pagerbimo kon
certuose Kauno ir Vilniaus bažnyčio
se skambės Ludwig van Beethoven 
Mišios C-dur. Rugsėjo 9 dieną L. van 
Beethoven mišios skambės Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, o 
rugsėjo 11 dieną - Vilniuje, Sv. Kot
rynos bažnyčioje. Renginys skirtas 
New York tragedijai atminti, kai per 
vieną dieną - 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją 
nuo terorizmo akto žuvo didžiausias 
istorijoje žinomas civilių žmonių 

skaičius. 
L. van Beethoven Mišios C-dur 

pasirinktos neatsitiktinai - šįmet su
kanka lygiai 200 metų nuo jų sukūri
mo. Mišias atliks Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistai, simfoninis 
orkestras ir teatro choras, diriguos 
dirigentas Aleksandras Sladkovskis 
iš Rusijos. 

Rugsėjo mėnesį Kauno valsty
binio muzikinio teatro kolektyvas 
gastrolių turu po Lietuvą pristatys 
naują 67-ojo sezono programą, su
darytą iš neapolietiškų ir itališkų 
dainų bei ypatingą populiarumą pel
niusių arijų, ansamblių ir šokio 
numerių iš teatro repertuaro spek
taklių. 

Susitinka sveikatos priežiūros sistemos 
„var t in inkai" 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA) — 
Rugsėjo 6-8 dienomis Druskininkų 
,,AquaMedūnos" konferencijų centre 
vyks VI Baltijos šalių šeimos medici
nos konferencija. 

Nuo 1995 m. sparčiai vykdoma 
pirminės sveikatos priežiūros refor
ma. Baltijos ir daugelyje Centrinės 
Europos šalių susikūrė ir sustiprėjo 
šeimos medicinos institucija. Salys 
taikė savitus pirminės sveikatos 
priežiūros reformos būdus, todėl iš
kilo poreikis pasidalyti patirtimi, 
diskutuoti apie šeimos gydytojo pro
fesinės veiklos ypatybes, aptarti dar
bo organizavimo problemas. Nuo 1995 
m. kas dvejus metus vis kitoje šalyje 
(apie Baltijos jūrą) vyksta Baltijos 
šalių šeimos medicinos konferencijos, 
kuriose vis aktyviau dalyvauja ir 

gydytojai iš kitų Europos Sąjungos 
valstybių. 

Rugsėjo 6 dieną Druskininkuose 
laukiama apie 400 šeimos gydytojų iš 
10 šalių, netgi gerokai nutolusių nuo 
Baltijos jūros (pvz., Jungtinių Arabų 
Emiratų, Turkijos, Moldovos). Atvyks
ta visų Baltijos šalių šeimos gydytojų 
draugijų ir kolegijų prezidentai. 

Tris dienas geriausi Lietuvos 
specialistai skaitys paskaitas, mokys 
praktinių įgūdžių: teikti pirmąją pa
galbą, vertinti elektokardiogramas, 
siūti žaizdas, nemedikamentinėmis 
priemonėmis įveikti juosmens skaus
mą ir kt. 

Organizuojant šią konferenciją 
prisidėjo Lietuvos Vyriausybė, Lietu
vos sveikatos ministerija, Druski
ninkų savivaldybė. 

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA) — 
Seimo Darbo partijos frakcijos narė 
Ramunė Visockytė kreipėsi į Seimo 
Antikorupcijos komisiją, kad ši ištir
tų, ar registruojant lietuvišką vaistą 
nuo vėžio „Grasalva" Sveikatos ap
saugos ministerijoje ir Valstybinėje 
vaistų kontrolės tarnyboje nebuvo 
korupcijos apraiškų. 

Aistros dėl vaisto užvirė Europos 
Komisijai pagrasinus, kad jei Lietuva 
toliau leis jį pardavinėti, turės aiškin
tis tarptautiniame teisme ir galbūt 
mokėti milijonines baudas. Teigiama, 
kad šis vaistas neatitinka Europos 
Sąjungos (ES) keliamų reikalavimų. 
Lietuviškas vaistas „Grasalva" buvo 
pradėtas platinti dar prieš Lietuvai 
įstojant į Europos Sąjungą (ES). Lie

tuvai įstojus į ES, pasikeitė vaistų 
reglamentavimo tvarka, todėl reika
laujama įrodymų, kad vaistas yra 
saugus. 

Lietuvos valstybinė vaistų kont
rolės tarnyba nesutinka su išvadomis, 
kad vaistas nuo vėžio neatitinka Eu
ropos Sąjungos keliamų reikalavimų. 

Buvęs Valstybinės vaistų kont
rolės tarnybos direktorės pavaduoto
jas Rimas Jankūnas, kuris buvo už
draudęs „Grasalva", spaudos konfe
rencijoje teigė, kad spaudimą tarnybai 
gali daryti ir Sveikatos apsaugos mi
nisterijos vadovai. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
yra sakęs, kad, jei prireiks, Lietuva 
pasirengusi bylinėtis dėl vaisto Eu
ropos Teisingumo Teisme. 

Dėl lietuviško vaisto nuo vėžio parlamentarė 
kreipėsi į Seimo komisiją 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA) — 
Susipažinti su originaliais direk
tyviniais okupacijos laikotarpio KGB 
padalinių Baltijos valstybėse doku
mentais bus galima ką tik pradėjusia
me veikti naujame Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro interneto tinklalapyje www. 
kgbdocuments.eu 

Pranešime spaudai sakoma, kad 
šio projekto idėja buvo brandinama 
jau seniai, tačiau galutinai susifor
mavo maždaug prieš metus Vilniuje 
susitikus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
istorikams 

Tokio tinklalapio sukūrimo 
motyvų buvo ne vienas. Pirmiausia 
Baltijos šalių istorikus visada piktino 
Rusijos propagandos nuolat eskaluo
jama demagogija, jog esą niekada 
jokios Baltijos šalių okupacijos nebuvę. 

Kita vertus, daugeliui Baltijos 
valstybių kolegų tiesiog nusibodo 
polemizuoti su neva objektyviais Ru
sijos žiniasklaidininkais šia tema, aiš
kiai matant, kad vėliau visi tie istori
kų komentarai pateikiami išimant 
tam tikrus teiginius iš konteksto, lai
kantis griežtai nubrėžto ir Maskvos 
propagandai naudingo scenarijaus. 

Antras motyvas - nuolat besi
kaitaliojantis Archyvų įstatymas, do
kumentų įslaptinimas ar „įšaldymas" 
prisidengiant neaiškiais motyvais, 
politikų bei valdininkų pastangos 
kurti dirbtines kliūtis bei visaip ri
boti priėjimą prie istorinę vertę tu
rinčių dokumentų, pagaliau, primity

vus mūsų visų praeities politizavi
mas. 

Ši situacija prasta buvo ne tiek 
profesionaliems istorikams, kurie vis 
vien vienaip ar kitaip turėjo ir tebe
turi galimybę tyrinėti archyvinį KGB 
palikimą, kiek besimokantiems stu
dentams, kurie dėl maksimaliai ap
sunkinto priėjimo prie šių dokumen
tų paprasčiausiai nematė prasmės 
rinktis gana sudėtingų bei su KGB 
veikla susijusių naujųjų laikų istori
jos temų bakalauro ar magistro dar
bams. Si situacija grėsė tuo, jog dar 
po kokio dešimtmečio Lietuvoje apsk
ritai gali nelikti istorikų, rašančių bei 
dirbančių šioje srityje. 

Dar vienas svarbus motyvas -
pastaraisiais metais pradėjusi plisti 
buvusių etatinių ir ne visai etatinių 
su KGB susijusių veikėjų memuaris-
tika. Šie prisiminimų autoriai savo 
„veikaluose" užsiima ne tik savo 
mundurų skalbimu, bet ir aki
vaizdžiu visos naujųjų laikų istorijos 
perrašymu. Tokiuose „veikaluose" 
tikraisiais savo šalių patriotais įvar
dijami... patys kagėbistai, o įvairūs 
disidentai, partizanai, jų ryšininkai 
ar šeimų nariai - tiesiog nevykėliais, 
nesusipratėliais, nežinia dėl ko ir už 
ką kovojusiais diletantais, o dauguma 
jų esą buvę paprastais banditais. 

Šiame tinklapyje skaitytojai at
ras ne tik „sausų" dokumentų. Bus 
publikuojami ir įvairių autorių 
straipsniai, paneigiantys rusiškosios 
propagandos skleidžiamą melą. 

Seimo narių laukia į tempta rudens sesija 
Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA) — 

Rugsėjo 10 d. - eilinės Seimo sesijos 
pradžia. Seimo VII (rudens) sesijos 
pirmoji darbo diena prasidės iškil
mingais renginiais, kurių metų bus 
pašventinta ir atidaryta naujoji ple
narinių posėdžių salė. 

12 vai. Seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas moderniai įrengtoje 
plenarinių posėdžių salėje paskelbs 
apie eilinės Seimo rudens sesijos 
pradžią. 

Pasak Seimo pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Česlovo Juršėno, Seimo 
narių laukia įtempta rudens sesija, 
kurios darbų programoje numatoma 
patvirtinti kitų metų biudžeto rodik
lius, svarstyti bei priimti teisės aktų 
projektus, susijusius su socialiniais 
klausimais, sveikatos apsaugos, švie
timo reformų tęstinumu, emigracijos 
ir dvigubos pilietybės problemų 
sprendimu, Konstitucinio Teismo 
nutarimų įgyvendinimu. 

Vyriausybė jau pasiūlė Seimui į 
darbų programą įrašyti 205 įstatymų 
projektus. Tarp jų - 55 projektai, 
susiję su naryste Europos Sąjungoje, 
iš jų net 13 projektų Vyriausybė siūlo 
svarstyti neatidėliotinai - rugsėjo 
mėnesį. Apie 90 projektų susiję su 
Vyriausybės programos įgyvendini
mu. Į sesijos darbų programą taip pat 
turėtų būti įtraukti jau pateikti 35 
projektai, likę neapsvarstyti Seimo 
pavasario sesijoje. 

Pagrįstai galima teigti, jog kitų 
metų biudžeto svarstymas ir tvirtini
mas yra vienas iš svarbiausių rudens 
sesijos klausimų. Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Česlovas Jur
šėnas prognozuoja, jog šį rudenį 
biudžeto svarstymas gali būti „itin 
sudėtingas", nes bus tvir t inamas 
2008 metų - rinkimų į Seimą metų -
biudžetas. Kartu bus svarstomi ir su 
biudžetu susiję projektai. 

Kitą nemažą pagal apimtį įsta-

Česlovas Juršėnas. 
Eltos nuotr. 

tymų projektų grupę sudaro euroin-
tegraciniai įstatymų projektai, t. y. 
projektai, susiję su nacionalinės 
teisės derinimu su ES teisės aktais. 
Seimo pirmininko pirmasis pavaduo
tojas, atsižvelgdamas j ankstesnę pa
tirtį, mano, jog kai kurių eurointeg-
racinių įstatymų projektų priėmimas 
taip pat bus nelengvas. 

Prie ypač aktualių klausimų Sei
mo Pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Česlovas Juršėnas priskyrė įsta
tymų projektus, susijusius su Kons
titucinio Teismo nutarimų įgyvendi
nimu. Jau pirmosiomis darbo savai
tėmis Seimas turėtų pradėti nagri
nėti dvigubos pilietybės problemą ir 
„užsilikusį" Teismų Įstatymo projek
tą. „Rudens sesijos metu Seimas tu
rėtų apsispręsti dėl dvigubos piliety
bės sprendimo būdų: ar dvigubos pi
lietybės klausimą reguliuoti papras
tu įstatymu, ar keisti Konstituciją. 
Seimui pritarus pastarajam varian
tui, reikėtų skelbti referendumą, 
kuris tuomet galėtų būti rengiamas 
kitąmet kartu su Seimo rinkimais -
2008 m. spalio 12 d.", - sakė Č. Jur
šėnas. 

Atsižvelgiant į aktualiausius Lie
tuvos visuomenės lūkesčius, vienas iš 
aktualesnių klausimų, kuriuos Sei
mas turėtų svarstyti rudens sesijoje -
pensijų sistemos tobulinimas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AF=> Reuters, AR lnter'sx, ITAR-TASS, BNS žinių agentūra pranešimais) 

duoda labai daug pelno. 

* * * 

Lietuvos r inkt inė Europos čempionatą 
pradėjo įt ikinama pergale 

Lietuvos rinktinė 86:69 sutriuškino Turkijos krepšininkus. Nuotraukoje: veržiasi 
Šarūnas Jasikevičius. Irmanto Sidarevichaus ELTA - _::r 

Paima de Maljorka. rugsėjo 4 
d. (ELTA) — Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė pergalingai pradėjo Europos 
čempionatą Ispanijoje. Lietuviai pir
mojo turo rungtynėse C grupėje pir
madienį 86:69 (19:16, 25:20, 19:12, 
23:21) nugalėjo Turkijos krepšinin
kus. 

Mūsų šalies komandoje rezul
tatyviausiai žaidė Šarūnas Jasike-
vičius. Jis pelnė 18 taškų, atkovojo 8 
kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius 
perdavimus. Rimantas Kaukėnas su
rinko 14 taškų, Linas Kleiza ir Da
rius Songaila (6 atkovoti kamuoliai) 
Įmetė po 12 taškų, Ramūnas Šiš-
kauskas pridėjo 10 taškų. 

Turkijos ekipai Chidajet Tiur-
kohlu pelnė 18 taškų, Ibrahim Kut-
luaj surinko 17 taškų, Mechmeto 
Okuro sąskaitoje - 11 taškų ir 10 at
kovotų kamuolių. 

Lietuvos rinktinė po sėkmingos 
R. Šiškausko pirmosios atakos išsi
veržė į priekį 3:0, o po Darjušo 
Lavrinovičiaus dėjimo į krepšį pirma
vo 5:3, tačiau turkai atsakė spurtu 
7:0 ir įgijo penkių taškų pranašumą 
10:5. Netrukus lietuviai susigrąžino 
trijų taškų persvarą 14:11. Tokiu 
pačiu skirtumu mūsiškiai pirmavo ir 
pasibaigus pirmojo ketvirčio laikui 
19:16. 

Antrąjį kėlinį sėkmingiau pra
dėjo Turkijos krepšininkai: jie pelnė 
penkis taškus be atsako ir vėl išsi-

Gintaras Petrikas bus išduotas Lietuvai 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA) — 

Buvęs susivienijimo EBSW preziden
tas Gintaras Petrikas bus išduotas 
Lietuvai. Aštuonerius metus nuo tei
sėsaugos slapstęsis buvęs EBSW su
sivienijimo vadovas Lietuvoje kalti
namas pasisavinęs ir iššvaistęs mili
jonines sumas fizinių bei juridinių as
menų lėšų. Nukentėjusiems indėli
ninkams, kurių yra apie 15,000, ne
grąžinta apie 80 milijonų litų. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
sulaikytas ir ten trejus metus kalin
tas G. Petrikas šį mėnesį turėtų būti 
pargabentas į Lietuvą. Vakar praneš
ta, kad tokia galimybė atsirado po to, 
kai G. Petrikas atšaukė skundą dėl 
prieš pusantrų metų JAV teismo pri
imto sprendimo išduoti jį Lietuvai. 

„Teismo sprendimas įsigaliojo. 
Sutvarkius dokumentus, mūsų parei
gūnai vyks į JAV parsigabenti G. 

veržė į priekį 21:19. Tačiau Lietuvos 
rinktinė laimėjo atkarpą 10:0 ir, su
žaidus maždaug 4 min. 30 sek., su
sikrovė devynių taškų pranašumą 
33:24, o po Š. Jasikevičiaus dvitaškio 
lietuvių persvara pirmą kartą tapo 
dviženklė 35:25. Atakos metu „Sa
ras" susidūrė su varžovu ir šlubčio
damas paliko aikštę. Taiklus Roberto 
Javtoko metimas paskutinėmis kėli
nio akimirkomis padidino lietuvių 
persvarą iki 44:36 

Antrąją rungtynių pusę Lietuvos 
rinktinės žaidėjai pradėjo spurtu 10:2 
ir pranašumas padidėjo jau iki 16 
taškų 54:38. I. Kutluaj taiklus tritaš
kis kiek pristabdė įsibėgėjusius lietu
vius, o likus maždaug 2 min. iki tre
čiojo kėlinio pabaigos, skirtumas vėl 
siekė 12 taškų 58:46. Po trečiojo ket
virčio lietuviai pirmavo 63:48. 

Paskutiniame ketvirtyje mūsiš
kiams reikėjo tik išlaikyti jau pakan
kamai saugią persvarą, tačiau turkai 
neketino nuleisti rankų anksčiau 
laiko. Likus šiek tiek daugiau nei 6 
min. iki rungtynių pabaigos, koman
das skyrė jau tik 10 taškų 69:59. 
Atsiminusi skaudžią patirtį pasaulio 
čempionate Japonijoje, Lietuvos rink
tinė neleido turkams perimti inicia
tyvos. Po taiklaus L. Kleizos tolimo 
metimo lietuviai įgijo didžiausią per
svarą 81:63. Turkams nebeliko laiko 
kažką pakeisti ir mūsų šalies koman
da šventė įtikinamą pergalę 86:69. 

Petriko", - pranešė Generalinės pro
kuratūros prokurorė Laima Ceke-
lienė. 

Ji neatskleidė, kokie motyvai pa
skatino G. Petriką staiga atsisakyti 
savo ankstesnio skundo, tik pareiškė, 
kad „tai susiję su šeimos reikalais". 

Prokurorė nepranešė, kurią die
ną buvęs EBSW vadovas bus pars
kraidintas į Lietuvą, tik patvirtino, 
kad tai tikimasi padaryti dar rugsėjį. 

Į JAV parsigabenti G. Petriko 
vyks Lietuvos Interpolo pareigūnai. 
Vilniuje jį pasitiks prokuratūros 
atstovai, kurie iškart nuveš buvusį 
EBSW vadovą į teismą. Ten bus 
sprendžiamas jo kardomosios prie
monės klausimas. Nuo teismo prik
lausys, ar sukčiavimu įtariamas bu
vęs verslininkas bus suimtas, ar teis
mo lauks laisvėje. Prokuratūra pra
šys įkalinimo. 

EUROPA 

ITALIJA 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos šių metų rug
sėjo 3 d. gavo pranešimą iš Europos 
Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros tinklo Skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistemos (EWRS) apie už
registruotą Cikungunja karštligės 
protrūkį Italijoje Emilia Romagna 
srities Ravenos rajone (užregistruo
tas 131 atvejis). 

Susirgimai Italijoje prasidėjo 
liepos pirmą dešimtadienį. Didžiau
sias susirgimų skaičius buvo rugpjū
čio viduryje. Epidemiologinio tyri
mo duomenimis, infekcijos šaltiniu 
galėjo būti asmuo, kuris birželio mė
nesio pabaigoje grįžo iš Pietų Indijos 
Keraba vietovės. 

DIDŽIOJI BRITANIJA 
Didžioji Britanija pasiskundė 

Pekinui, kad išpuoliuose prieš britų 
karius Afganistane talibai naudoja 
kinų gaminamus ginklus, praneša 
BBC. 

BBC sužinojo, jog keletą kartų 
britų ir amerikiečių kariai Afganis
tane po kovų pas sukilėlius rasdavo 
ginklų iš Kinijos. Pekinas pažadėjo 
atlikti tyrimą. 

Tai bene pirmasis kartas, kai 
Didžioji Britanija užklausė Kinijos, 
kaip jos ginklai atsiduria pas talibus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Jungt inių Valstijų prezidentas 

George W. Bush ketina 2008 metais 
palikęs Baltuosius rūmus užsidirbti 
pragyvenimui sakydamas kalbas, 
rašo laikraštis ,,The Daily Teleg-
raph". 

Pasak JAV vadovo, jis, kaip ir jo 
tėvas, užsidirbs lėšų pragyvenimui 
sakydamas kalbas įvairiuose rengi
niuose. „Aš žinau, kad tėvas gauna 
nuo 50 iki 75 tūkst. dolerių už kal
bą", - sakė George W. Bush, pažymė
damas, jog Bill Clinton ši veikla 

Prieš pat pasiekdamas Nikarag
vos krantus, uraganas „Felix" dar 
kartą sustiprėjo. JAV Nacionalinis 
uraganų centras antradienį Maja
myje paskelbė, kad jis vėl pasiekė 
pavojingąją penktąją kategoriją. 
Toks uraganas gali sukelti „katas
trofiškų padarinių", praneša agen
tūra AFP 

Centrinėje Amerikoje dėl uraga
no į saugias vietas evakuota daugiau 
kaip dešimt tūkstančių žmonių. 
Hondūre penkiuose departamen
tuose, kurie apima ir atostogautojų 
pamėgtus objektus, paskelbtas „rau
donas" pavojaus laipsnis. Pavojų 
skelbia ir Gvatemala bei Salvado
ras. 

AZIJA 

Vyriausiasis JAV derybininkas 
branduoliniais klausimais Christo-
pher Hill sakė, jog Šiaurės Korėjai 
reikia padaryti daugiau, kad ją būtų 
galima išbraukti iš terorizmą re
miančių valstybių sąrašo, pranešė 
Japonijos naujienų agentūra „Kyo-
do". Pirmadienį Šiaurės Korėjos ofi
cialioji naujienų agentūra KCNA 
citavo Užsienio reikalų ministerijos 
atstovą, sakiusį, kad Jungtinės 
Valstijos per savaitgalį Ženevoje 
įvykusias dvišales derybas sutiko 
išbraukti Šiaurės Korėją iš minėto 
sąrašo. 

RUSIJA 

MASKVA 
Tyrėjų grupė, tyrusi Ana Po-

litkovskaja žmogžudystę, nušalinta 
nuo bylos. Generalinis prokuroras 
Jurij Čaika nušalino nuo pareigų Ge
neralinės prokuratūros Ypatingai 
svarbių bylų departamento vadovą 
Sergej Ivanov. Į jo vietą paskirtas 
Andrėj Majorov. Taip pat nuo tyrimo 
grupės vadovavimo nušalintas Piotr 
Garbian, praneša newsru.com. 

Tyrimas praktiškai atsidūrė ak
lavietėje - aiškiai suformuota versija 
pradėjo byrėti tarsi kortų namelis. 
Sulaikytų įtariamųjų kaltė A. Polit-
kovskaja nužudymo byloje pradėjo 
kelti abejonių. 

http://newsru.com
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Pasidairius vasarą po Lietuvą 
ROMA GOOPVVIN 

Išskridom kaip paukščiai gal ir 
„sudie" kai kam nesakę, gal bijojome, 
kad laimės, svetur surastos, nerei
kėtų dalintis perpus. Mums kelią 
rodė iš džiaugsmo nušvitusios akys... 
Iš tėvynės ir ramus išlydėjęs tik 
giedras dangus... 

Išskridę paukščiai sugrįžta į savo 
gimtus lizdus. Ar besugrįšime mes? 
Migruojame kaip tie paukščiai, ir ko
kiame žemės kampelyje nerasi lietu
vio — nuo Aliaskos iki Afrikos, P 
Amerikos, Australijos, S. Amerikos 
ir t.t. 

Parskridus vasarą į Lietuvą ten
ka pasidairyti ir po įdomesnes Lie
tuvos vietas. 

Ventės Ragas — žinomas turbūt 
ne vienam. Tai nedidelis pusiasalis 
rytinėje Kuršių marių pakrantėje. 
Ilgis — 5,5 km, o plotis tik 2,2 km. 
Kuršių marių plotas 1,584 kv. km. 
Lietuvai priklauso šiaurinė marių 
dalis, o didžioji pietinė dalis — Ru
sijos Karaliaučiaus sričiai. 

Ventės Rago istorija labai įdomi. 
Pusiasalio smaigalyje kryžiuočiai 
1360 m. pastatė Vindeburgo pilį ir 
bažnyčią. Audros ir žaibai du kartus 
sunaikino bažnyčią. Marių bangos 
griovė ir Vindeburgo pilį. XIX a. vidu
ryje pastatytas švyturys iš kurio ap
žvalginės aikštelės galima stebėti 
Kuršių nerijoje už 12,5 km į pietva
karius esančią Nidą, auksines kopas, 
net „Sabonio vilas". Į rytus atsiveria 
plati — Nemuno deltos panorama. 

Paukščių migravimas — vienas 
paslaptingiausių ir iki šiol neišaiškin
tų, mus jaudinančių gyvosios gamtos 
reiškinių. Kiekvienais metais pava
sarį ir rudenį milijonai paukščių pra
skrenda virš mūsų šalies, keliaudami 
į gimtuosius kraštus ar traukdami iš 
jų su jaunikliais. 

Kur paukščiai skrenda? Kaip net 
mažiausi sparnuočiai įveikia didelius 
atstumus, perskrenda jūras ir dyku
mas. Kaip jie orientuojasi erdvėje 

dieną ir naktį? Grįžtantys net iš 
Afrikos sparnuočiai suranda savo liz
dus Lietuvoje? Ar tik nėra tikrai 
neįmintina mįslė? 

Paplitęs pasaulyje paukščių žie-
davimas padėjo nustatyti, kur paukš
čiai žiemoja, kur ir kokiu greičiu 
skrenda. 

Todėl ir dabar šis paukščių mig
ravimo tyrimo metodas yra pats po
puliariausias. Kasmet Europoje ap
žieduojama apie 4 milijonus paukš
čių. Lietuvoje paukščius žieduoti pra
dėta 1929 m. įkūrus Ventės Rago or-
nitologinę stotį. Ventės Ragas — di
džiojo paukščių kelio kryžkelėje. Tai 
ideali vieta paukščių migravimui 
tirti, viena iš judriausių sparnuočių 
perskridimo vietų Europoje. Kasmet 
milijonai paukščių tuo Baltosios — 
Baltijos jūros keliu praskrenda. Kai 
kada per Ventės Ragą per dieną pra
skrenda iki 300,000 paukščių. 

Iš švyturio — tolumoje matosi Nidos panorama. 

L. Jezerskas pasiruošęs žieduoti 
paukščius. 

Profesoriaus T. Ivanausko pas
tangų dėka Ventės Rage ir buvo įkur
ta pirmoji Lietuvoje ornitologinė sto
tis. 1929 metai ir žymi paukščių žie-
davimo pradžia Lietuvoje. Tuo metu 

žiedų su lietuviškais įrašais dar ne
buvo, buvo naudojami vokiški. Po po
ros metų Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas pradėjo gaminti pir
muosius lietuviškus žiedus paukš
čiams. 

Įsteigus Ventės Rago ornitolo-
ginę stotį, kasmet buvo apžieduojama 
po 2,000—4,000 paukščių. Daugiau
sia varnėnų, liepsnelių, zylių ir kt. 
Paukščiai buvo gaudomi žvejų tink
lais, juos užmetant ant žemesnių 
medžių ir krūmų. Deja, neišliko duo
menų apie paukščių žiedavimą 
Ventės Rage nuo 1939 m. ir Antrojo 
pasaulinio karo laikotarpių. Kauno 
Zoologijos muziejaus darbuotojų 
dėka, paukščių žiedavimas Ventės 
Rage vėl pradėtas 1950 m., o jau 1959 
m. buvo įrengtos pirmosios staciona
rinės 12 m aukščio ir 40 m pločio 
gaudyklės. 

Daug metų vandens ir pelkių 
paukščių stoties darbuotojai kasmet 
sugauna, ištiria ir apžieduoja Nemu
no deltoje, kur paukščių gaudymui 
naudojami voratinkliniai tinklai. 
Pastaruoju metu Ventės Rage paukš
čiai žieduojami ištisus metus. 

Kasmet gaunama 300-400 pra
nešimų iš įvairių Europos, Afrikos, 
Azijos šalių apie Ventės Rage žieduo
tus paukščius. Toliausiai iš Lietuvoje 
perinčių paukščių žiemoja visiems 

p a i • >čiu gau Jvk'd 
Romos G o o d w i n - . 

gerai pažįstami baltieji gandrai ir šel-
meninės kregždės — Pietų Afrikoje 
(atstumas 10,000 km). 

Pasaulio rekordininkė tarp mig
ruojančių paukščių yra poliarinė 
žuvėdra, perinti ties Siaurės ašigaliu, 
o žiemojanti Antarktidoje. 

Ventės Rage sugaunami paukš
čiai su Suomijos, Švedijos, Rusijos, 
Vokietijos, Danijos, Italijos ir kitų 
šalių žiedais. Pavyzdžiui, mažiausias 
Lietuvos paukštis nykštukas sveria 
vos 5 g, apžieduotas Ventės Rage per
skrido Baltijos jūrą ir po dienos buvo 
sugautas Švedijoje (Per kiek dienų 
Vidmantas Urbonas perplaukė Bal
tijos jūrą?). 

Ventės Rago ornitologinė stotis 
— svarbus ekologinio švietimo cent
ras pamario krašte. Kasmet stotyje 
apsilanko daug lankytojų iš visos Lie
tuvos. Čia skaitomos paskaitos apie 
paukščių keliones, susipažįstama su 
paukščių žiedavimu. 30 metų stočiai 
vadovauja L. Jezerskas, kurio pastan
gų dėka Ventės Rage įrengtos moder
nios paukščių gaudyklės. 

Ventės Ragas — nuostabus Lie
tuvos kampelis Kuršių marių pakran
tėje. Kasmet čia apsilanko iki 30,000 
lankytojų iš Lietuvos ir užsienio vals
tybių. Ventės Rago ornitologinėje sto
tyje įrengtas nedidelis muziejus, kur 
lankytojai supažindinami su paukš
čių žiedavimo istorija, paukščių mig
ravimo tyrimais ir turtingu Nemuno 
deltos sparnuočių pasauliu. 

Ventės Ragas, tai pirmiausia 
paukščių karalija. Visi, kas lankosi 
Ventės Rage, turime netrukdyti apsi
stojusių sparnuočių ramybės ir nesi-
artinti arti prie paukščių gaudyklių... 

Apsilankyta ir Kintuose. Kaip 
žinoma, Kintai ne tik žuvininkystės 
ūkis, bet ir mėgstama medžiotojų vie
ta. Mingėje — kur sėdom į laivą „Per
loja" ir plaukėme Minijos upe į Ne
muno Deltą, Mažoji Venecija, po to į 
Kuršių marias. 

Koks gražus mažytis mūsų kraš
tas./ Kaip lašelis tyro gintaro (S. Nė
ris). Atostogaujant Lietuvoje, nerei
kia toli ieškoti egzotikos, labai daug 
kur galima apsilankyti ir Lietuvoje. 
Dar daug neatrastų vietovių — įdo
mių savo kilmes, istorija ir t.t. Pasi
vaikščiokim po Dzūkijos girias, pa
grybaukime, pauogaukime, pasi
semkime stiprybės iš miškų galybės. 
Nerasi geresnio poilsio kaip gamtoje. 

Sugrįšim ir mes kaip tie paukš
čiai, suradę kelius per vandenynus į 
savo Tėvynę! O kokia ji miela ir 
graži! 
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Mykolo Krupavičiaus 
jaunyste 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
iNr,i 

Mykolas Krupavičius yra labai 
didelis ir žymus Lietuvos kultūri
ninkas, religininkas ir politikas. La
bai įdomu, kaip tokia įžymi ir kovin
ga asmenybė išsivystė iš kaimo ber
niuko. 

M. Krupavičius savo prisimini
mus pradeda tokiu sakiniu: „Savo 
giminės kilme niekada nesidomėjau. 
Ji man ir dabar nerūpi." M. Krupa
vičiaus tėvai Pranciškus Krupavičius 
ir Rozalija Malinauskaitė buvo bau
džiauninkų vaikai. Jie gyveno Balbie
riškio dvare. Balbieriškis yra prie Ne
muno upės Birštono kilpoje. M. Kru
pavičius savo prisiminimuose j j apra
šė taip: „Balbieriškis žinomas nuo 
XVI amžiaus pradžios. Ta vieta prik
lauso prie senesniųjų mūsų apgyven
tų vietų. XVI amžiaus pradžioje ten 
buvo įkurtas dvaras, kuris davė pra
džią miesteliui. Balbieriškis — tai 
grybų, uogų, riešutų, žuvų ir vėžių 
karalija. Gamtos grožis ir turtai su
darė puikią atostogų vietą. Pasaulį 
išvydau 1885 m. spalio mėn. 1 d. Bal
bieriškyje." 

Krupavičiaus tėvas Pranciškus 
Krupavičius buvo išsilavinęs žmogus. 
Kur ir kokius mokslus baigė nėra 
tikslių žinių. Tačiau jo bibliotekoje, 
kaip sūnus M. Krupavičius mini, ra
dęs knygų rusų, lenkų ir prancūzų 
kalbomis. Rozalija Krupavičienė taip 
pat buvo apsukri Balbieriškio dvaro 
ūkininkaitė, mokėjo skaityti ir rašyti. 
Motinos tėviškės tarpusavio kalba, 
kaip ir visų ano meto Balbieriškio gy
ventojų, buvo lenkiškai lietuviškas 
žargonas. Tačiau jie laikė save dzū
kais. M. Krupavičius sako: „Kaip ma
no tėvas ir motina Balbieriškyje kal
bėjo tarp savęs, aš nežinau. Tačiau 
mano motina su mumis (mes buvom 
keturi vaikai — aš ir trys seserys) 
kalbėjo tik lietuviškai. Mano motina 
norėjo mus išmokyti ir lenkų kalbos, 
nes ji manė, kad mokėti antrą kalbą 
yra labai naudinga." 

Mykolo tėvas buvo aludaris ir 
spirito varyklų mechanikas. Jis šitą 
darbą dirbo Balbieriškyje ir dar dvie
juose dvaruose. Jis labai norėjo būti 
ūkininku. Susitaupęs pinigų ir juos 
apskaitęs manė, kad jis gali jau įsigyti 
ūkį ir savo „aludario" tarnybos atsi
sakė. Tačiau uždirbtus pinigus jis iš-
skolino. Išskolintų pinigų vėliau neiš
galėjo susirinkti atgal ir ūkio nega
lėjo nusipirkti. Tuomet Krupavi
čiaus tėvai išsinuomavo nedidelį 30-
ties ha Ūtos majoratėlį ir į jį įsikėlė. 
Mykolui buvo tik dveji metai. Tame 
ūkyje jie neilgai gyveno - Krupavičių 
šeima įsikėlė į Krupavičiaus mirusio 
brolio ūkį Junonių kaime, Rumbonių 
parapijoje. 

Krupavičienės broliui su žmona 
mirus, liko du našlaičiai vaikai. Kru
pavičius buvo išrinktas tų likusių 
vaikų globėju. Bet tų našlaičių gimi
nės iš motinos pusės buvo nepaten
kinti Krupavičiais globėjais. Jie žino
jo, kad Krupavičiai tuos našlaičius iš-
auklės lietuviais. Tuomet teismo ke
liu jie tuos vaikus iš Krupavičių at
ėmė. Krupavičiai iš to ūkio turėjo iš
važiuoti. Tuomet jie nusikėlė gyventi 
į Igliškėlių kaimą, kuris buvo prie 
Marijampolės ir Prienų vieškelio. Ta
me dideliame kaime nusipirko gaba

lėlį žemės ir pastatė namą. Jame įkū
rė krautuvėlę prekybai. Prekyba ne
labai sekėsi, tuomet jie pakeitė į alu
dę. Ta aludė, įvedus monopolį, buvo 
uždaryta. Krupavičiai jos vietoj ati
darė užeigos namus, bet ir tie namai 
nebuvo pelningi. 

Krupavičius pradėjo rūpintis iš
važiavimu į Ameriką. Draugai jį at
kalbinėjo, bet jis jų nepaklausė ir, bū
damas daugiau nei 50-ties metų am
žiaus, išvažiavo. Jo žmona su ketu
riais vaikais: Mykolu ir trimis dukte
rimis (Melanija, Veronika ir Maryte) 
- liko gyventi Igliškėliuose. Tuose 
užeigos namuose Krupavičienė su 
vaikais gana sunkiai vertėsi. Pranui 
Krupavičiui Amerikoje nesisekė, jis 
negalėjo gauti darbo, sunkvežimio 
buvo sunkiai sužeistas ir mirė. 

* * * 
Igliškėlių kaime buvo pradžios 

mokykla, kuri tuo metu buvo vienin
telė visame valsčiuje. 

Mykolas Krupavičius pradėjo 
šviestis jo tėvams gyvenant Junony-
se. Jį pradėjo šviesti jo motina. Jis 
mėgo žiūrėti tas knygas, kurios turėjo 
paveikslėlių. Krupavičius sako: „Tą 
mano silpnybę motina išnaudojo savo 
tikslams, norėdama išmokyti raidžių, 
bet ne visuomet pavykdavo. Aš visuo
met pasistengdavau susirgti. Motinos 
dėka penkerių metų amžiaus jau 
paskaitydavau lengvesnius skaitymė-
lius." M. Krupavičius pradėjo eiti į 
mokyklą Junonyse. Mokytojas buvo 
Kazlauskas. Krupavičius sako, kad tą 
mokyklą jis gerai atsimena. Jį, kaip 
jauniausią ir mažiausią, pajuokdavo 
ir pastumdydavo. Toj mokykloj jis bu
vo neilgai. Krupavičių šeimai persi
kėlus į Igliškėlių kaimą, Mykolą pra
dėjo leisti į ten esančią mokyklą. Mo
kytoju ten buvo Jasaitis. Mokyklą M. 
Krupavičius mėgo. Toje mokykloje 
mokiniai dažniausiai buvo vyresnio 
amžiaus, jie norėdavo, prieš paimant 
į kariuomenę, išmokti rusų kalbos. 
Tuo laiku rusai norėjo Lietuvą suru
sinti, tačiau tos mokyklos mokytojas 
Jasaitis, nepaisydamas didelių baus
mių, mokydavo mokinius iš mal
daknygių lietuviškai, bet slėpdavo tai 
nuo rusų. Mokiniai šalia maldakny
gių turėjo turėti knygą rusų kalba. 
M. Krupavičius sako: „Mokslo atžvil
giu mokykloj nepasižymėjau. Moky
tojas buvo bitininkas ir meisteris. 
Daugiausia laiko praleisdavo sode 
prie bičių arba savo meistrystės kam
baryje. Vaikams mokyti visada turė
davo savo pavaduotoją iš pačių mo
kinių." 

M. Krupavičius pradžios mokyk
lą baigė būdamas 9-rių metų. Motina, 
nenorėdama, kad jis bastytųsi gatvė
je, paprašė mokytoją Jasaitį, kad jį 
paliktų mokykloj ilgiau. Todėl jis tu
rėjo dažnai pavaduoti mokytoją. Tuo 
laiku mokiniams tarpusavyje buvo 
uždrausta kalbėti lietuviškai. Moky
tojas Jasaitis lietuvių kalbos ne
drausdavo, gal net ją proteguodavo. 
Lietuvybę mokiniuose palaikė ne tik 
šeima, bet ir visa lietuviška aplinka. 
Ir iš pašalio jau buvo pradėta gauti 
lietuvybę kurstančių akstinų. 

Bus daugiau. 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
«&ae> 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

buro ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l l n o i s p a i n . c o m 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgi ja 

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

630-941-2609 

m 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

Ytfį?/ 1450 AM banga iš WCEV stot ies 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

IŠNUOMOJA ĮVAIRUS 

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BUTAS 
Br ighton Park rajone. 
Yra uždaras kiemas. 

Elektra, dujos ir šildymas 
įeina Į nuomą. S400/mėn. 

Skambinti 773-376-6256 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
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 

PRIIMSIU GYVENTI | SAVO NAMĄ 
vieniša vyrą ar moterį vyresnio pen-

sijinio amžiaus, su priežiūra arba 
be priežiūros, nerūkantį. Gyvenu 
gerame pietiniame rajone, daug 

gamtos, puikus susisiekimas, 
įvairios parduotuvės ir restoranai. 
Esu Amerikos pilietė, išsilavinusi, 

vairuoju automobilį. 
Skambinti tel 1 - 7 0 8 - 9 1 2 - 1 7 8 8 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", ,.gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

NEKILNOJAMASIS T U R T A S 

GREIT PARDUODA 
r ' l ^ j First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Į V A I R U S 

* Energinga moter is, turinti patir
ties, atliekanti masažg, vairuojanti, 
ieško kompanjonės darbo. Gali gy
venti kartu. Tel. 630-518-1072. 

* Moter is pr iž iūr i va ikus savo 
namuose Oriand Park rajone. Tel. 773-
704-3755. 

* Moter is ieško darbo seneliu 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-
691-8650. 

* Ieškau k a m b a r i o k ė s / o kartu 
nuomotis 3 mieg. namą Naperville 
rajone. Tel. 312-819-1683. 

* Ieškau kamba'r iokės kartu nuo
motis 2 mieg. butą Lemonte. Tel. 708-
228-8003. 

http://www.illlnoispain.com
http://www.wcev1450.com


10 DRAUGAS, 2007 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis 

Mokytojų savaitgalis Neringoje 

Čikagos lituanistinės mokvkios mokytojos iš kairės: Gitana Stonkienė, 
mokyklos direktorė Jūratė Doviiiene. Dar.a ^akunauskienė, Laima Apa-
navičienė ir Sandra Abrutienė 

Gražus oras, smagi nuotaika, gerai nusiteikę naujosios JAV LB 
Švietimo tarybos nariai, darbinga nuotaika ir nuveiktas nemažas 
darbas - tokie trumpi įspūdžiai iš Labory Day savaitgalį Neringoje 
suruošto mokytoju seminaro. 

Seminare dalyvavo mokytojai iš 4 mokyklų: Bostono ir Čikagos 
lituanistiniŲ, K. Donelaičio lituanistinės mokyklos, Washington, DC 
ir Maironio lituanistinės mokyklos, New York. 

Nors laiko turėjome mažai, labai rimtai aptarėme Švietimo 
tarybos mokymo gaires, kurios yra kelrodis lituanistiniŲ mokyklų 
mokytojams. Ypač bloga padėtis buvo su aukštesniosios mokyklos 
literatūros ir istorijos mokymo programa. Mat pagal ankstesniąsias 
gaires į mokymo programq praktiškai visiškai nebuvo įtrauktas 
lietuvių literatūros ir istorijos sovietmečio laikotarpio dėstymas. 
M Ū S Ų suprat imu, reikia mokiniams žinoti, kas dėjosi Lietuvoje so
vietmečiu, kokie rašytojai rašė knygas. To laikotarpio negalima 
išmesti, kaip negalima išmesti iš mokymo programų ir išeivijos 
istorijos bei literatūros. 

Plačiau apie seminarą parašysime vėliau, o šį kartq skaityto
jams siūlome keletą akimirkų iš stovyklos Neringoje savaitgalio. 

Laima Apanavič ienė 

Mokytojos žaidžia žaidimą. JAV LB Švietimo tarybos narė Gaila Narkevičienė skaito paskaita. 

Smagu Dr'P židinio s t r be t i ta !entu pas i rodymą Paskaita skaito Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja Rima Girniuvienė. v 
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Stovyklautojus skaniai maitino Jonas Kunca ir Therese Rose. 

Talentų vakare aainuoja uanguoie ienutiene iKairejej is vvasnington, uc ir 
Orinta Kalibatienė iš Boston. 

Siesikų gervės - galvosūkis 
Lietuvos mokslininkams 
Ūkininkui Antanui Blažinskui, 

gyvenančiam Šarkų kaime, Siesikų 
seniūnijoje teko gintis nuo... gervių. 
Dvidešimties arų žemės plote, kuria
me augo ankstyvosios bulvės, „nu
kasė" gervės. 

Faktą nustatė komisija 

Komisija medžiojamų gyvūnų 
padarytai žalai apskaičiuoti, kuriai 
vadovauja savivaldybės pareigūnas 
Algirdas Pečiulis, dalyvaujant se
niūnijos darbuotojams, savivaldybės 
atstovams, pačiam nukentėjusiam 
ūkininkui, apžiūrėjo suniokotą bul
vių lauką. 

Bulvės pas A. Blažinską augo 
pusės hektaro plote, nutolusiame nuo 
namų už keturių kilometrų. Dalis 
žemės buvo užsodinta „Rosela" veis
lės bulvėmis, kita - „Solists" anksty
va veisle. Pastarajame plote augusios 
baltos spalvos daržovės labiausiai ir 
patiko laukiniams paukščiams. 

Komisijos akte konstatuojama, 
kad dirvoje matėsi gervių pėdos, 
išmėtytos paukščių plunksnos, gervių 
išmatos. Salia lauko, esančio pa
miškėje, stebint visai komisijai, ūki
ninkas pats išbaidė atskridusi apie 
keturiasdešimties gervių pulką. 
Grakštūs paukščiai nusileido į 
kaimyno miežių lauką... 

Anksčiau gervių nematė 

A. Blažinskas tik šiais metais 
pastebėjo iš savo lauko raunamas 
gerai užderėjusias bulves. „Bul
vienojai su kelmu išrauti, likusi tik 
duobutė. Visos bulvės dingusios", -
pasakojo ūkininkas, iš pradžių ne
supratęs, kokie nekviesti svečiai bul
vių lauke apsilankė. „Pastatėme 
baidykles, ant pagalių užmovėme 
tuščius butelius, kad skambėtų. 
Visaip bandėme atbaidyti", - sakė jis. 

Netoli ūkininko bulvių lauko veši 
miškeliai, yra pelkėtų vietovių, 
kuriose gali perėti gervės. 

Gervės - retos rūšies paukščiai, 

kurie įrašyti į Lietuvos Raudonąją 
knygą. Jos gyvena pelkėse, raistuose, 
minta sėklomis, vabzdžiais, molius
kais, varlėmis, pelėmis. Gerves me
džioti draudžiama. 

Gervės - ne šernai 

Ukmergės medžiotojų ir žvejų 
draugijos valdybos pirmininkas Vy
tautas Marazauskas pasakojo, jog 
jam literatūroje niekur neteko skai
tyti, kad gervės būtų bulves lesusios. 
„Netikiu. Tai akivaizdu, bet neįti
kėtina" , - sakė jis. 

Pasiteiravome apie šį gervių 
poelgį Lietuvos ornitologų draugijoje. 
Petras Kurilavičius, profesorius, 
draugijos projektų vadovas teigė, kad 
gervės gali maitintis bulvėmis. „Ta
čiau gervės - ne šernai, jos nesikapsto 
žemėje. Jei taip buvo, tai prieštarauja 
logikai. Per mano 55-erių metų dar
bo praktiką tokio dalyko neteko 
girdėti. Reikėtų pačiam pamatyti", -
sakė mokslininkas. 

Ukmergiškis medžioklės žinovas 
Stasys Braknys pasakojo, jog rajone 
peri pilkosios gervės. Tačiau, kad jos 
lestų bulves ir tik vienos rūšies -
neįtikėtina. Ukmergės medžiotojai 
kreipėsi į Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugiją. Jiems įdomi orni
tologų nuomonė, kodėl gervės pagal 
spalvą ir skonį suranda ir iškapsto 
bulves. 

Vadovaujantis Medžioklės įstaty
mu, gyventojams padarytą žalą dėl 
laukinių gyvūnų turėtų atlyginti 
medžiotojai. Tačiau šiuo atveju, kai 
gervės - Lietuvoje saugomi paukščiai, 
ūkininkui nuostolius turės atlyginti 
savivaldybė iš gamtosaugos fondo. 
„Nuostolius suskaičiuosime, kai gy
ventojai nukas bulves. Įvertinsime 
žemės derlingumą, bulvių kainą. Tai 
pirmas atvejis rajone, kada ūkininkui 
žalą padarė gervės", - sakė A. Pe
čiulis. 

Z i ta Bataiteinė 
„Ukmergės žinios" 

Estija atidaro ambasadq 
virtualiame pasaulyje 

Estija rengiasi oficialiai atidaryti 
savo pasiuntinybę virtualiame „Se-
cond Life" pasaulyje. - rašo „Posti-
mees". 

Trimatis „Second Life" pasaulio 
modelis, kuriame dabar yra 6,6 mln. 
gyventojų, jau seniai nebėra tik 
pasilinksminimas ir virto puikia 
reklamos priemone. 

Estijos užsienio reikalų ministe
rija ketina pažymėti savo gimimo 
dieną lapkričio 11 atidarydama am
basadą sparčiai augančiame virtu
aliame „Second Life" pasaulyje. 

Projektas kainuos maždaug 
100,000 kronų (22,000 litų), o pris
tatyti savo šalį bus apmokyti realūs 
ministerijos darbuotojai. 

Ministerijos atstovas Marten 
Kokk pasakė, kad tuo siekiama 
Estijos „reklamos" augančioje ir po

puliarioje jaunimo virtualioje erdvėje. 
„Ambasados reikmėms ministe

rija sukūrė virtualią salą, kuri kol kas 
vartotojams neprieinama. Ateityje 
ketiname teikti elektronines paslau
gas, bet kol kas tai perdaug sudėtin
ga. Dabar pasiuntinybės funkcijos 
prilygsta svetainei, kurioje bus pa
talpintos medžiagos apie Estiją. Taip 
pat planuojami koncertai, parodos ir 
spaudos konferencijos". - paaiškino 
Kokk. 

Kol kas tai, kaip atrodys virtuali 
šalies ambasada, lieka paslaptimi. 

Pirma šalis, šių metų pavasarį 
atidariusi pasiuntinybę „Second Li
fe", yra Maldyvai. Po kelių dienų jos 
pavyzdžiu pasekė Švedija. 

Balsas.lt 
„Postimees" 

E r i k a i K a r p a n č i u s r i ^ r r - j r . r f n k . u ^ j r i r , UVtr I d U Z d . 
Laimos Aoanavičienės nuotraukos 

http://Balsas.lt
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J* APYUNKlSf 
• • " * " " 

•Čikagos ir apylinkių tautiečius 
„Draugas" kviečia į metinį vajaus po
kylį, kuris įvyks spalio 6 d., šeštadie
nį, 6 vai. v. Willowbrook pokylių salė
je. Pokylyje dalyvaus Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV Audrius 
Brūzga. Meninę programą atliks Bos
ton vyrų sekstetas. Po šaunios vaka
rienės - šokiai. Bilietus į pokylį prašo
me įsigyti iš anksto „Draugo" admi
nistracijoje. 

•Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija dalyvaus „Draugo" pokylyje. Dė
kojame misijai, kad užsisakė visą stalą 
ir remia dienraštį. 

v 

• C i c e r o Sv. Antano parapijos 
sekmadienio kavinės nuolatiniai lan
kytojai per pirmininkę Mėtą Gabalienę 
įsigijo 12 bilietų į „Draugo" pokylį, ku
ris įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Willowbrook pokylių salėje. Cice-
riečiai dėkoja „Draugui" už dėmesį ir 
kviečia kitas apylinkes ir organizaci
jas paremti dienraštį. Visų skelbimai, 
pranešimai skyrelyje „Čikagoje ir 
apylinkėse" skelbiami nemokamai. 
Atvykimas į „Draugo" pokylį, gera 
proga parodyti dėkingumą dienraš
čiui. 

•Atveskite savo vaikučius į Pipirų 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir pie
taus. Rudens semestras prasideda 2007 
m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mėnesių 
- 4 metų amžiaus vaikus. Lankymo 
dienos (dienas galite pasirinkti) - pir
madieniais, antradieniais arba penkta
dieniais nuo 9:30 v. r. iki 11:30 v. r. 
Siūlome vieną popietinę klasę trečiadie
niais nuo 11:30 vr iki 1:30 vr. Pipirų ra
telis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietuvių 
centre. Norintys užsiregistruoti, kreip
kitės į Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel. 
312-621-4824. Registracija - iki rugsėjo 
mėn. pabaigos. 

•Lemont Maironio lituanistinei 
mokyklai reikalinga tautinių šokių 
mokytoja/as 2007-2008 mokslo me
tams. Kandidatas turi turėti doku
mentus legaliai gyventi Amerikoje. 

Mokslo metų pradžia - rugsėjo 8 d. 
Smulkesnė informacija tel. 708-422-
3556 (Violeta Fabianovich). 

•Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras spalio o d. 7 vai. v. kviečia į savo 
sukaktuvinį - LTSC 25-mečio - renginį 
- parodą Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki spalio 19 d. 

IŠARTIIR TOLI~ 

• S e k m a d i e n i , rugsėjo 9 d., 12:15 
vai. p. p. parapijos salėje kun. A. Babo-
nui bus ruošiami pagerbimas ir pie
tūs. Auka - 20 dol. asmeniui. Svečiai 
gali registruotis pas Reginą Juškaitę-
Svobienę tel. 248-547-2859 vakarais, 
arba pas Mykolą Abarių Dievo Ap
vaizdos parapijoje arba tel. 734-462-
2458. 

• K v i e č i a m e registruoti vaikus j 
Philadelphia apylinkių V Krėvės li
tuanistinę mokyklą 2007-2008 moks
lo metams. Mokykloje veikia darželis, 
1-8 klasės, angliškai kalbančiųjų kla
sė ir jaunimo meno studija. Prašome 
kreiptis į mokyklos vedėją J. Vrub-
liauskienę tel. 215-964-0499; ei. paš
tas: vrubliauskiene@yahoo.com. 

• D e t r o i t apyl inkės t ėve l ių ir 
mokinių dėmesiui. „Žiburio" litua
nistinės mokyklos vedėja Vida Pe-
korienė praneša, kad naujų mokslo 
metų atidarymas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., 9 vai. r. Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centro salėje. Tė
veliai maloniai kviečiami dalyvauti. 
Po to mokiniai ir mokytojai eis į kla
ses. Pamokos baigsis 1 vai. p.p. Lau
kiam sugrįžtant visų buvusių mo
kinių. Taip pat kviečiame naujus mo
kinius nuo 3 iki 13 metų užsiregist
ruoti tel. 734-367-9979 (Vida Peko-
rienė). Sekmadienį, rugsėjo 16 d., bus 
Dievo Apvaizdos parapijos gegužinė. 
„Žiburio" mokykla suruoš loteriją. 
Jei kas norėtų padovanoti laimėjimų 
loterijai, prašom juos atvežti pirmą 
mokslo metų dieną į mokyklą. Bū
sime dėkingi. Iki pasimatymo „Žibu
rio" mokykloje. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. „Draugo" rugpjūčio 25 dienos numeryje 
parašyta, kad Algis Ilgūnas paaukojo 50.00 dol. „Lithuanian Mercy Lift" 
a. a. mamos Irenos Ilgūnienės atminimui. Algio Ilgūno mama Irena Ilgū-
nienė yra gyva, o 50 dol. auka buvo jo dovana Motinos Dienos proga. Atsi
prašome dėl klaidos. 
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Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 2 4 hr. 888 -776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas 

Raštinės ČiKagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Nž^asis 3». Anrano Dažny čios Kiebcnas Sergic Soitis su „Draugo" 
tarvbos pirmininku atiw Sauliumi Kupriu. Roma Kupriene ir Marija 
Remiene. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA (ALGS) IR 
AMERIKOS LIETUVIŲ FARMACININKŲ ASOCIACIJA 

Malonia i kv ieč ia Jus į pobūvį , 
kuris įvyks šeštadienį, 2007 m. rugsėjo 29 d. , 7 vai . v. 

Players Bar & GNU, 551 Nor th Ogden Ave., Chicago, IL 60622 
Tel. 312-733-2121 

Maloniai kviečiame visų specialybių gydytojus, farmacininkus, odon-
tologus, medicinos seseris, mokslininkus ir kitus sveikatos apsaugos bei 
medicinos specialistus. Kviečiame Jūsų „antrąsias puses", draugus ir 
pažįstamus. 

Tema: Neoficialus bendravimas, muzika, lietuviškas valgis. 
Pobūvio metu gros saksofonistas Mindaugas Matkus. 
Registracija: 
• praneškite apie dalyvavimą elektroniniu paštu: algs@algs-lama. 

org (galite užsakyti stalą 6-8 žmonėms) arba telefonu 847-405-0794 
(palikite žinutę) 

• atvykdami pateikite čekį ,,Lithuanian Research & Study Center: 
Medical Studies" ($60 asmeniui, nurašomi nuo mokesčių) ir 

• vizitinę kortelę (-es) 
Aprangos kodas: Neformalus stilius. 
Tel. pasiteirauti: 312-733-2121 
Susitiksime pobūvyje! 

JAV LB Kultūros taryba praneša 
Paraiškų teikimas JAV LB Kultūros tarybos premijoms 

gauti buvo pratęstas iki rugsėjo 20 dienos. Siūlykite kan
didatus šioms premijoms gauti: spaudos darbuotojo-ben-
dradarbio, dailės, muzikos ir tautinių šokių mokytojo-(os). 
Lietuvių tautinių šokių institutas savo metinio suvažiavi
mo metu jau išrinko kandidatą premijai gauti. Komisijos 
dar laukia spaudos, dailės ir muzikos kandidatu pristaty
mo. Pranešimą su išsamesne informacija taip pat galima 
rasti JAV LB tinklalapyje adresu: www.javlb.org. 
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Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
Apeigų sąrašas 

Nuo sekmadienio rugsėjo 9 d. — 
iki šeštadienio rugsėjo 15 d. 

Sekmadienį — rugsėjo 9 d., 10:30 v. r. — Mišios 
su procesija ir Palaiminimu Švč. Sakramentu. 

Vadovaus kunigas Antanas Saulaitis, SJ. 
Parapijos salėje bus pietūs tiems, 

kurie Įsigijo bilietus. 

Kasdien 10 v. r. bus Mišios ( l ietuviškai ) 
Vadovaus kunigas Jaunius Kelpšas. 

Išpažinčių klausymas kasdien 9:30 prieš Mišias. 

Penktadienį — rugsėjo 1 4 d . , 10 v. r. ypatingas palaiminimas 
sergantiems. 

Vakare, penktadienį, rugsėjo 14 d., 7 v. v. 
Šiluvos Novenos Mišios (angliškai). 

Vadovaus kunigas Augustinas Kulbis. 
Per šias Mišias bus palaiminti sergantieji. 
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