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Šiame 
numeryje: 
Saulėlydžio rasa, arba 
Weideno gimnazistų 
susitikimas. Prisiminta 
M. Alkevičienė. 
Gegužinė Southfielde. 

2 psl. 

Nejaugi pamiršome, 
kas yra svarbiausia. 
Amerikos rūpesčiai 
sovietų griuvėsiuose. 
Užsienio studentai 
Vytauto Didžiojo 
universitete. 

3 psl. 

Ir kas įdomu, ir kas 
naudinga žinoti. 

4 psl. 

Ar vis bus mokamos 
pensijos tarybiniams 
saugumiečiams. 

5 psl. 

Kelionė į Spring Valley. 
Posėdžiavo „Margutis 
II" valdyba. A. Tyruolio 
poezijos rinktinė. 
„Lituanica" ruošia 
pokylį. 

6 psl. 

Sportas 
* Šiuo m e t u Ispanijoje 

nau j a j am sezonui besiren
g i a n t i Lietuvos moterų krep
šinio čempionė Vilniaus ,,Lietu
vos telekomo" komanda laimėjo 
ir antrąsias draugiškas rungty
nes prieš praėjusio sezono FI-
BA-Europa taurės varžybų fi-
nalininkes „Caja Canarias" 
(Ispanija) krepšininkes. Vilnie
tės antradienį iškovojo pergalę 
76:52. 

* Čekijoje v y k u s i a m e 
t a r p t a u t i n i a m e j a u n i ų grai
k ų - r o m ė n u imtynių t u rny re 
t r i s aukso medalius iškovojo 
Anykščių klubo ..Ąžuolas" jau
nieji sportininkai. Vaikų am
žiaus grupėje varžybų nugalė
tojais tapo Ignas Krikščiūnas 
(iki 27 kg ), Andrius Vaičiūnas 
(iki 29 kg ) ir Ramūnas Dagys 
(iki 31 kg). Jaunių amžiaus 
grupėje svorio kategorijos iki 
76 kg finalinėje imtyje Justas 
Čielis užėmė II vietą, Aleksas 
Janavičius (iki 58 kg ) iškovojo 
bronzos medalį. 

* Zambijoje vykstančia
m e p lanetos ga l iūnų (World 
S t r o n g e s t Man) čempionate 
šešių dalyvių antrosios atran
kos grupės pirmūnu po penkių 
rungčių yra pasaulio vicečem
pionas Žydrūnas Savickas. Lie
tuvis surinko 25 taškus ir, likus 
vienai rungčiai, praktiškai už
sitikrino teisę dalyvauti pir
menybių finale. 

I I 

Naujausios 
žinios 

* „Delfi" i n t e r n e t i n ė sve
t a i n ė p ra šo p r o k u r o r ų su
rasti žydus įžeidinėjačius ko
mentatorius. 

* Europos auksą iškovo
jus i a i k repš in io r ink t ine i — 
600,000 litų premija. 

* Ūkio b a n k a s baigia sta
t y t i verslo cen t r ą Maskvoje. 

* Mokesčių inspekci ja 
ke ič i a įmonių dek la rac i jų 
pateikimo taisykles likus sa
vaitei iki jų pateikimo termino 
pabaigos. 

P rez iden to malonės su
lauki- vos t rys nuteis t iej i . 
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R. Paksas sulaukė JAV saugumo 
politikos pare igūno padėkos 

už vizitą į Kaukazą 

Prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) perduoda žydų toras Izraelio Kneseto pirmininkui Reuven Rivlin. Už jų 
stovi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Alperavičius. Sauliaus Venckaus 'ELTA) nuotr. 

Lietuva iškilmingai grąžino žydams 
paskutines toras 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Lietuvoje v ieš in t is 
JAV nevyriausybinio NATO ko
miteto prezidentas ir Užsienio 
santykių tarybos narys Bruce 
Jackson padėkojo prezidentui 
Rolandui Paksui už jo vizitą į 
Pietų Kaukazą. 

Anot B. Jackson, jo ir dau
gelio amerikiečių nuomone, pui
ku, kad Lietuva randa laiko pa
dėti kitoms valstybėms. 

Lietuvoje kai kurios šio vizi
to aplinkybės buvo kritikuoja
mos. 

Apsilankęs Prezidentūroje, 
B. Jackson teigė: „Kai j is (R. 
Paksas - BNS) atvyks į Vašing
toną, galės papasakot i mūsų 

prezidentui, ką jis veikė Kau
kaze ir ką galima padaryti atei
tyje". 

Žiniasklaida ir politikai kri
t ikavo, kaip ne labai svarbų, be
veik savaitę trukusį prezidento 
vizitą Gruzijoje ir Armėnijoje ir 
jo sprendimą nedalyvauti Jung
t inių Tautų Generalinės asamb
lėjos sesijoje New York'e. 

Ypač griežtai buvo krit ikuo
j a m a s R. Pakso patarėjas už
sienio politikai Alvydas Meda-
l inskas, kelissyk viešai nepajė
gęs pagrįsti prezidento vizito į 
Pietų Kaukazą, nepaisant jau 
kelerius metus Lietuvos minė
t a m e regione vykdomo regioni
nio bendradarbiavimo projekto. 

Bruce -Jackson 

B. Jackson pažymėjo, kad 
amerikiečiai žavisi buvusio ir 
esamo Lietuvos prezidentų dar
bais, pavyzdžiui, indėliu Irake. 

Vilnius , rugsėjo 2.3 d. (Elta) 
— Nepaprastos reikšmės įvykiu 
žydų ir lietuvių tautų istorijoje 
prezidentas Rolandas Paksas 
įvardijo simbolinį paskutinių 
Lietuvoje išsaugotų torų perda
vimą Lietuvos žydų religinėms 
bendruomenėms ir Jeruzalės 
,.Hechal Schlomo" religinio ir 
dvasinio paveldo centrui. 

Žydų šventraščio ritinių 
perdavimo iškilmėse Lietuvos 
žydų bendruomenės Jašos Hei-
feco salėje antradienį dalyvavo 
Izraelio Kneseto pirmininkas 
Reuven Rivlin. Lietuvos kultū
ros ministrė Roma Žakaitienė, 
Seimo. Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos atstovai. 
Lietuvos žydų bendruomenės 
nariai , Jeruzalės ..Hechal 
Schlomo" centro pirmininkas 
Mošė Moskovičius. 

Prezidentas R. Paksas pažy
mėjo, kad jam tenka didelė gar
bė ir likimo malonė dalyvauti 
šiose ypatingose iškilmėse — 
negandų metais Lietuvos žemė
je išsaugotų šventųjų knygų — 
torų — perdavimo Izraelio žmo
nėms. 

..Mums labai gerai supran
tama šių šventųjų knygų reikš
mė Izraelio tautai, didžiuojamės 
sugebėję išsaugoti šiuos bran
gius išminties šaltinius didžiau
sių sumišimų ir pakrikimų lai
kais, nors patys buvome paverg
ti. Su pasididžiavimu pabrėžia
me, kad gal jau nuo Gedimino, 
juolab nuo Vytauto Didžiojo lai
kų, kai žydų bendruomenėms 
buvo suteiktos privilegijos, Lie
tuvos žydų ir lietuvių tarpusa
vio santykių netemdė nesantai
kos debesvs. 

Atsinešę Vakarų Europos, 
iš kurios atėjo į Lietuvą, kul
tūros sampratą ir būdami ištiki
mi savo papročiams, žydai iš
saugojo savitą gyvenimo būdą, 
papročius ir, žinoma, kalbą", sa
kė prezidentas. 

,,Su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu atiduodu į jūsų ran
kas šią amžių išmintį kaip Lie
tuvos žmonių geros valios, nuo
širdžios pagarbos ir draugišku
mo žydų tautai ženklą. Testip
rina tai pasitikėjimą tarp mūsų 
tautų dabarties ir ateities kartų 
labui", pažymėjo Lietuvos vado
vas. 

Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje nuo 1992 
m. buvo saugoma 371 tora, 2002 
m. pradžioje žydų religinėms 
bendruomenėms buvo perduo- I 
tos 309 toros ir jų fragmentai, j 

Įstatymu bus bandoma 
sustabdyti žemės mainu „cirką 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko pa
vaduotojas l ibera lcent r i s tas 
Gintaras Steponavičius trečia
dienį Seimo posėdžių sekreto
riate užregistravo įstatymo pro
jektą, kuriuo siūloma paskelbti 
negaliojančiu Žemės ūkio pa
skirties žemės įsigijimo laikiną
jį įstatymą ir jame numaty tus 
saugiklius, turėjusius suvaržyti 
žemės pardavimą. 

Pagal dabar galiojančią 
tvarką yra taikoma daug apri
bojimų perkant ar parduodant 
žemės ūkio paskirties žemę. 

Pavyzdžiui, žmogus gali įsi
gyti žemės ūkio paskirt ies že
mę, jeigu j is yra užregistravęs 
ūkininko ūkį arba turi pasiren

gimo ūkininkauti pažymėjimą. 
Apeidami šį įs tatymu nu

statytą apribojimą, žemės savi
n inkai savo sklypus pradėjo ne 
pardavinėti , o juos keisti į įvai
r i u s , ka r ta i s menkaverč ius 
daiktus . 

Liberalcentr is tų įsi t ikini
mu, jei Seimas atšauks Žemės 
ūkio paskirties žemės įsigijimo 
laikinąjį įstatymą, kuriuo žmo
nėms buvo apribotos galimybės 
laisvai naudotis savo žeme, val
stybė turėtų kompensuoti pilie
čių dėl šio įstatymo galiojimo 
pa t i r tus nuostolius. 

Seimo pirmininkas socialli
beralų vadovas Ar tūras Pau
lauskas pareiškė taip pa t keti
nąs skelbti N u k e l t a į 5 ps l . 

Rusijos „ G a z p r o m " 
už 91 mln . l i tų p i r k s 

„Lietuvos du jas" 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(BNS) — Vyriausybė trečiadie
nį nusprendė, jog Rusijos dujų 
susivienijimo „Gazprom" siūlo
ma 34 proc. bendrovės „Lietu
vos dujos" akcijų kaina — 91 
mln. litų — yra priimtina, ir 
nutarė toliau derėtis dėl „Gaz
prom" siūlomos 9 mln. litų pre
mijos. 

Pasak ūkio viceministro 
Nerijaus Eidukevičiaus, tai tik 
formalus vyriausybės sprendi
mas, leidžiantis derėt is su 
„Gazprom" dėl mažesnės nei 
anksčiau patvir t inta kainos ir 
kitų dalykų, susijusių su dujų 
tiekimu, vyriausybės tikslų už
tikrinimu N u k e l t a į 5 psl . 

P r a n c ū z a i vagys te 
a p k a l t i n o d ingus į 

l i e tuv ių k r e p š i n i n k ą 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d. 
rBNS) — Aukštoje Prancūzijos 
krepšinio lygoje „Pro A" žai
džiantį krepšininką Tomą Nagį 
prancūzai kaltina vagyste, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

23 metų 207 cm ūgio lietu
vis iš Shalono „Elan SportiF 
klubo išnyko niekam nieko ne
pranešęs — klubas iš žaidėjo 
negavo jokių žinių 10 dienų. 

Kartu su T. Nagiu dingo ir 
jam skirto buvo raktai bei 
avansas, kurį žaidėjas gavo pa
sirašęs sutartį. Klubo atstovai 
neatskleidžia, kiek pinigų buvo 
sumokėta. N u k e l t a i 5 ps l . 

Lietuvoje vis 
vairuotojo 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d. 
BNS) — Lietuvoje darosi sun

kiau gauti vairuotojo pažymėji
mą — norinčiuosius jį įsigyti 
piktina ne tik griežtesnė prakti
nio vairavimo egzaminų tvarka, 
bet ir susidariusios eilės, kurios 
verčia laukti egzamino net ke
lias savaites, rašo uostamiesčio 
dienraštis „Vakarų ekspresas". 

Ypač nuskriausti jaučiasi 
tie, kuriems vairavimo egzami-

j no nepavyksta išlaikyti iš pirmo 
; karto, nes kito egzamino jiems 
! tenka laukti net mėnesį. 

Be to, net iš pirmo karto iš
laikius egzaminą, beveik mėne-

: sį reikia laukti, kol bus išduotas 

sunkiau gauti 
pažymėjimą 

vairuotojo pažymėjimas. 
Valstybinės įmonės ,,Re-

gitra" Klaipėdos filialo vadovai 
teigia darantys viską, kad žmo
nėms būtų kuo mažiau nepato
gumų. 

Jie pabrėžia, kad jau seniai 
reikėjo sugriežtinti vairuotojo 
pažymėjimo gavimo sąlygas ir 
t ikina, kad po kelerių metų 
pasijus, kad gatvėmis važinėja 
geriau paruošti vairuotojai — 
esą sumažės avarijų skaičius. 

„Dabar taisyklės tokios 
griežtos, kad iš pirmo karto iš
laikyti vairavimo egzaminą be
veik neįmanoma. Norint jį per
laikyti, N u k e l t a i 5 psl . 

Į t a r i a m a s i s g a n d r ų 
ž u d i k a s u ž d a r y t a s 

\ a r e š t i n ę 
V i l n i u s , rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Penkiolikos gandrų 
nušovimu Šilutės rajone įtaria
mas buvęs muitininkas Mar ius 
Dulaitis antradienį buvo užda
rytas į areštinę. 

M. Dulaitis kol kas sulaiky
t a s dviem paroms. J a m pa
reikšti į tar imai dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo ir neteisėtos 
medžioklės. Tokie pat į tar imai 
pareikšti ir kar tu su juo me
džiojusiam nepilnamečiui. 

Policija M. Dulaičio byloje 
baigė ikiteisminį tyrimą. 

Balistikos žinovai nus ta tė , 
kad į gandrus šaudyta iš M. 
Dulaičio automobilyje r a s to 
šautuvo. N u k e l t a į 5 p s l . 

Jonavos rajone rasti 15-ojo 
amžiaus pagonių kapai 

V i l n i u s , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Kaip pranešė Kultūros 
paveldo centras (KPC), archeo
logas Renaldas Augustinavi-
čius atliko žvalgomuosius ar
cheologijos tyrimus Jonavos ra
jone, Neries ir Šventosios upių 
santakoje. 

Tiriant Vanagiškio akmens 
amžiaus stovyklą, jos šiaurinėje 
dalyje aptiktas iki šiol nežino
mas 15 amžiaus kapinynas su 
palaikais. 

Archeologas atidengė pen
kių mirusiųjų kapus. Dviejuose 
kapuose, jų galvūgalyje, rasti 
aukoms arba šermenims skirti 
moliniai puodeliai. 

Viename kape, juosmens 
srityje, buvo įdėtas žalvarinis 

raktas ir geležinis peilis, ant 
kaklo — vėrinys iš karolių, žal
varinių žvangučių ir pakabučių, 
ant dešiniosios rankos — žal
varinis žiedas. 

Kituose kapuose rasta po 
vieną geležinę sagtį, peilį ir ylą. 

Mirusiųjų laidojimas su na
mų apyvokos daiktais rodo, kad 
pagoniška tradicija 15 amžiuje 
buvo gana stipri. 

Rytų Lietuvoje lietuviai iki 
16 amžiaus vidurio greta ofi
cialios katal ikiškos religijos 
praktikavo senąjį tikėjimą — 
tai rodo ir kiti archeologiniai ty
rimai, vykdyti maždaug 10-tyje 
Obelių. Laičių (Ukmergės rajo
nas) bei kituose senkapiuose. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiaruis AFP, Reuters. AP. tnterfax. iTAR-TASS, BNS 

žjraų agentary prane&rciaė! 

EUROPA 
L o n d o n a s . Britų žvalgy

bos vadovas John Scarlett. at
sakingas už dosjė dėl Irako gin
klų, kuris buvo paskelbtas 
prieš karą, kelios dienos prieš 
jo paskelbimą išbraukė vieną 
svarbų sakinį. J is tai padarė 
pasiūlius premjero Tony Blair 
administracijos vadovui Jona-
than Powell. Dingusiame saki
nyje buvo tvirtinama, kad Ira
ko prezidentas Saddam Hus-
sein yra pasirengęs panaudoti 
cheminius ir biologinius gink
lus, , jei manys, kad režimui iš
kilo grėsmė". Paaiškėjus, kad J. 
Powell nurodė praleisti šią 
frazę, iškilo naujų abejonių dėl 
T. Blair administracijos kišimo
si žvalgybos pareigūnams ren
giant minėtą dosjė. 

Br iuse l i s . Belgijos teismas 
trečiadienį a tmetė ieškinius 
Izraelio premjerui Ariel Sharon 

ir buvusiam JAV prezidentui 
George Bush vyresniajam, ku
rie buvo kaltinami karo nusi
kaltimais. Šie ieškiniai prieš 
kurį laiką buvo pateikti re
miantis nuo 1993 metų Belgi
joje galiojančiu vadinamuoju 
visuotinio teismingumo įstaty
mu, pagal kurį valstybės teis
mai turi teise nagrinėti bylas 
dėl bet kurioje pasaulio vietoje 
įvykdytų karo nusikaltimų, nu
sikaltimų žmoniškumui bei ge
nocido, nepriklausomai nuo au
kų ar kaltinamųjų pilietybės 
bei jų gyvenamosios vietos. Ta
čiau rugpjūtį parlamentas į šį 
įstatymą įnešė pataisa, kuria 
remiantis, tokie ieškiniai gali 
būti pareikšti tik Belgijos pi
liečiams arba asmenims, kurie 
nusikal t imo padarymo metu 
jau buvo gyvenę Belgijoje ma
žiausiai 3 metus. 

V a t i k a n a s . Popiežius Jo
nas Paulius II trečiadienį 

atšaukė savo savaitinę bend
rąją audienciją, tačiau Vatika
nas tvirtina, kad toks sprendi
mas priimtas tik dėl „nedide
lių" žarnyno problemų. Bendrą
sias audiencijas iš anksto ne
perspėjęs Jonas Paulius II buvo 
atšaukęs tik kelis kartus per 25 
savo popiežiavimo metus. 

JAV 
J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV 

prezidentas George W. Bush 
antradienį kreipėsi į skeptiškai 
nusiteikusią Jungtinių Tautų 
(JT) Generalinę Asamblėją, 
prašydamas padėti atkurti Ira
ką, ir sakė, kad metas pamiršti 
visus praeities nesutarimus dėl 
JAV karinės operacijos. „Dabar 
Irako žmonės nusipelnė mūsų 
pagalbos, ir visos geros valios 
šalys turi pasiūlyti tokią para
mą", pareiškė G. W. Bush. pra
ėjus pusmečiui nuo karo pra
džios G W Bush taip pat pasi
sakė prieš skubų suvereniteto 
grąžinimą irakiečiams, kaip to 
reikalauja kai kurios svarbiau
sios JAV sąjungininkės, tarp jų 
Vokietija ir Prancūzija, sakyda

mas, jog nori to pasiekti „tei
singomis demokratinėmis prie
monėmis". JAV vadovas, kalbė
damas iš Generalinės Asamb
lėjos tribūnos praėjus beveik ly
giai metams po to, kai pareiškė, 
jog JT gali tapti nereikalingos, 
jei neparems jo „karo su tero
rizmu" Artimuosiuose Rytuose, 
nepuolė atsiprašinėti nei dėl 
pokario Irake viešpataujančios 
betvarkės, nei dėl nesugebėji
mo ras t i masinio na ik in imo 
ginklų — svarbiausios dings
ties įsiveržti į šią valstybę. G. 
W. Bush paragino J T priimti 
rezoliuciją, kuri užkirstų kelią 
cheminio, biologinio ir b ran
duolinio ginklo platinimui, nes , 
jo manymu, egzistuoja pavojus, 
kad šie ginklai gali patekti į te
roristu rankas . 

N e w York . JAV preziden
tas George W. Bush ir Vokie
tijos kancleris Gerhard Schroe-
der trečiadienį pareiškė, kad. 
užmiršę praeities nesutar imus , 
dėl Irako jie susitarė bendra
darbiauti normalizuojant padė
tį šioje valstybėje. Tai buvo pir
mas reikšmingas Vokietijos ir 

JAV vadovų susit ikimas po be
veik 1.5 metų pertraukos. 

V a š i n g t o n a s . JAV aktyvė-
j a n t šnipų paieškai, pagalba 
priešui buvo apkalt intas vienas 
JAV oro pajėgu narys 24 metų 
musulmonas iš Detroito, aukš
to rango oro pajėgų narys Ah-
mad I ai Halabi. dirbęs vertėju 
Afganistano karo belaisvių cen
t re Guantanamo bazėje Kuboje. 
..NBC News" pranešė, kad jis 
kal t inamas žvalgybinės infor
macijos, pavardžių ir serijos 
numerių siuntimu elektroniniu 
paštu žinomam priešui ir kad jo 
nešiojamajame kompiuteryje 
buvo 180 pastabų, kurios turėjo 
būti nusiųstos į Siriją. 

V a š i n g t o n a s . Dėl kompiu
terių viruso antradienį laikinai 
buvo sutrikęs JAV vizų išdavi
mas — išėjo iš rikiuotės būsimų 
nusikalstamų veiksmų pagei
daujančiųjų apsi lankyti JAV 
biografijose elektroninė patik
ros sistema. Virusas pateko į 
elektroninę federalinės polici
jos. Valstybės depar tamento , 
taip pat kai kurių kitu tarnybų 
duomenų apie 12 8 mln 

žmonių sistemą. Į šį sąrašą taip 
pat įtraukta apie 20.000 žmo
nių, pažeidusių muito taisyk
les, ir apie 78.000 numanomų 
teroristų pavardes. Pareigūnai 
pranešė, kad šios sistemos dub
likato bei pagalbinės sistemos 
nėra, ir kol kas nežinoma, kada 
patikros s i s tema vėl pradės 
veikti. 

AFGANISTANAS 
Spin B o l d a k . Islamiškojo 

Talibano judėjimo karo lauko 
vadai praėjusią savaitę slapta 
susitiko su savo vadu mula Mo-
hammad Omar ir pažadėjo tęsti 
atakas prieš Afganistano vy
riausybę bei JAV vadovauja
mas koalicines pajėgas. Talibų 
partizanų vadas mula Sabir 
naujienų agentūrai „Reuters" 
telefonu iš nenurodytos vietos 
sakė. kad M Omar vra „paten
kintas" pastaruoju metu su
rengtų atakų banga Per šį su
sitikimą, kur is rugsėjo 17 d. 
įvyko kažkur Pietų Afganista
ne, M. Omar apie 50 karo vadų 
ir buvusių valdytojų ragino ne
nutraukti savo veiklos 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SAULĖLYDŽIO RASA 
VVeideno gimnazijos suvažiavimas 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Saulei nedrąsiai užlei
džiant debesims lengvai, nos
talgiškai paraudoti. kaip popu
liaraus Lietuvoje dainininko 
Edmundo Kučinsko dainoje 
' A. Elenskio žodžiais). „Susiti
kom po daugelio metų.../kiek 
vandens nemunais nutekėjo!/ 
Jau prie kito pasaulio pri
pratę. / bet vis tiek susitikt 
mums reikėjo..." lietuviškoje 
Čikagoje. Susitikom sekmadie
nį, rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
dienomis, dar kart pabraidyti 
bent jau „saulėlydžio rasoje", 
vėl pasimatant su jaunystės 
saulėtų dienų moksleiviais ir 
mokytojais. Susitikom vėl pri
siminti buvusią lietuvių šešių 
klasių gimnaziją — vargo 
mokyklą išeivijos tremtyje, 
trūkumų pilnoje, vargingoje 
Hammerwego išvietintų as
menų. DP stovykloje. Bavari
jos Weidene. Tada, nors ne-
tikrumos aplinkoje, jaunystė 
žydėjo saulėta viltimi ir jau
natviško džiaugsmo buvo aps
tu. Dabar ta nuotaika sugrįžo 
su saulėlydžio rasa, atjauni
nant su begale prisiminimų 
visų pasidabrintas neužgesu
sias pažintis. 

Iš paprasto pereitų Kalė
dų pasveikinimo užklausimo 
..kada gi vėl jus matysim 
Čikagoje?", atsakant „kai vėl 
surengsit Weideno gimnazijos 
suvažiavimą", po ankstyves
nių neišsipildžiusių užsimo
jimų pagaliau gimė drąsių 
organizatorių suplanuota ..Sau
lėlydžio rasa". Rengiant, naš
ta dalijosi Čikagoje Silvija 
BaztHauskaitė Aleksiūnienė, 
Vida Vielavičiūtė Račiūnienė 
ir Nijolė Sirtautaitė — Bi-
kulčienė. o Kalifornijoje, prof. 
Emanuelis Jarašūnas. Kaip 
tikslus pavadinimas suėjimui! 
Pasidabrintos galvos liudijo 
jau nebe rytmečio rasą, bet 
saulėlydinį prisipažinimą, kad 
..kasdienybė mums liepė vis 
eiti. pelenais nubarstydama 
plaukus ir nors viskas labai 
pasikeitė, mes visi vienas kito 
taip laukėm!..." 

Weideno progimnazija bu
vo įsteigta 1946 metais (dar 
baimėje, nebūnant tikrais, ar 
Vakarų sąjungininkai nesu
grąžins mus sovietams į ko
munistinę „tarybų" Lietuvą, 
kaip sovietijos piliečius) 
penkių ryžtingų inteligentų 
pabėgėlių — tremtinių: kun. 
Albino Spurgio, Leonardo Ei
manto, Broniaus Vaškevi
čiaus, Jadvygos Petrauskaitės 
ir Broniaus Leonausko pas
tangomis. Visi jie jau anapus 
saulės. Laikėm save tada 
pabėgėliais — tremtiniais, nes 
taip save matėm su didžiu 
geismu ir tikėjimu „netrukus" 
ir kuo greičiau vėl grįžti 
kažkaip laisvon tėvynėn/tė
viškėn — kas, deja, neįvyko. 
Atvirkščiai, išsklydom po pla
tųjį pasaulį veik be vilties vėl 
susitikti... 

Prasidėjus emigravimui iš 
DP stovyklų į įvairių konti
nentų šalis, po mums neap
sakomos svarbos Weideno 
progimnazijos ir jos uždarymo 
1949 m., jos 20-metis buvo 
paminėtas Čikagoje, 1966 m. 
liepos 2—3 d. su per dešimt 
mokytojų ir buv. gimnazijos 
direktoriumi, kun. A. Spur-
giu, tuometiniu ,JDraugo" dien
raščio administratoriumi, 
„Draugo" patalpose. Tada bu
vo išleistas ir iliustruotas lei
dinėlis .Po 20 metų", su progim
nazijos įsikūrimo ir pasie
kimų aprašymais. Po 37 me
tų, dabar, deja, dalyvavo tik 
vienas mokytojas, čikagietis 
Julius Širka. Kviesti Stasys 
Sližys ir Petras Palys, negalė
dami dalyvauti-, atsiuntė šil
tais sveikinimais ir anų dienų 
prisiminimais išpuoštus laiš
kus, kurie perskaityti, taipgi 
ir Aldona Arlauskaitė — Olie-
nė buv. moksleivė iš Floridos. 

Po dalyvavimo sekmadie
nio pamaldose, susirinkom — 
net 30 (visi kurie pasižadėjom 
atvykti, su „antrom" pusėm), 
lengvam lietučiui nenustojant 
ir jo nepaisant, restorane 
..Mabenka". Burbanke. prie 

Vveideno gimnazijos suvažiavimo dalyviai, "atvykę pamaldoms Švė. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Iš 
kaires: A. Eimantas, N. Bikulčienė. V. Baniukaitis, N. Bamukaitiene. G. Petrauskienė, S. Bikulčius, B. 
Eimant ienė . 

Jung t inė Hammerweg jaunoji ka r t a — progimnazijos pedagogai ir mokiniai 1948-aisiais metais. 

gausių, skanių, skirtingų lie
tuviškų patiekalų. Suvažia
vimo programą pradėjo ^spiri
tus movens" Silvija Alek
siūnienė. pakvietusi prof. 
Emanuelį (Emką, Manių, 
Emusą, Primusą, etc.) Jara-
šūną tolimesnės susibūrimo 
eigos vadovavimui. Vienin
telis dalyvaujantis mokytojas 
Julius Širka išreiškė padėką 
Aukščiausiajam malda, iškal
biais ir dėkingais žodžiais. 
E. Jarašūnas priminė, kad 
kai 1948 — 1949 m. pra
dėjom išlydėti savo bendra
klasius ir mokytojus į įvai
rius kontinentus — toli gražu, 
ne „pakeliui tėviškėn" — Ire
na Arlauskaitė — Punkrienė 
prabildavo tada Jono Aisčio 
eilėmis, kurios puošė ir 1966 
m. leidinėlį „Po 20 metų" ir 

Buvusios \Wuieno liet. gimnazijos 
Ja rašūnas , Vida Račiūnienė, Nijolė Bikulčienė. Silvija Aleksiūnienė ir vienas suvažiavimo dalyvių. A. Bakanas . 

Weideno lietuvių progimnazijos mokiniai ir mokytojai išvietintųjų asmenų stovykloje Hammerweg, Bavarijoje. 
\ viršininku, britu Mr f r i u r k s h a n k 1946 m 

kurias ji vėl pakartojo čia: „O 
jeigu kartais po daugel metu/ 
sueisim vėl mieli draugai,/ tai 
mūsų gretos jau bus praretę/ 
ir pasikeitę mūs veidai,/ tik 
širdis viena, ilgesio pilna/ 
skausmo kupina, pasiliks 
jauna!..." Buvusių vveidenie-
čių moksleivių ir mokytojų 
gretoms retėjant, S. Aleksiū
nienė pagarbiai išvardino jau 
prieš mus išėjusius amžiny
bėn. Jų atminimo rimties mo
mentu E. Jarašūnas, Gražina 
ir Edmundas Petrauskai pa
giedojo St. Sližio harmoni
zuotą įspūdingą giesmę 
„Anapus saulės". Tema 
„Mes", ataidint Lietuvoje tik 
vykusią didžiąją šventę, 
Jarašūnas kreipėsi: „atsive
žėm savus mokyklos prisimi
nimus iš tos pačios jaunys
tės vietos ir dienų ir su poetu 
Stasiu Santvarų jaučiam — 
kiek ilgesio, kiek nuostabių 
dienų /sudegino ta saulė, ta 
giedra!/ Gyvenom pasaka, 
sapnu/ tikėjom, kad rudenio 
nėra..." 

Ir tęsdamas, „tačiau sau
lėlydžio rasa — ruduo atėjo 
— pasitikim su gražiausių 
prisiminimų puokšte! Prisi
minimai — nežūstantis anų 
dienų turtas, jie vėl suvedė 
mus..." Sekė įvairūs jumoris
tiniai, įdomūs prisiminimai, 
kelios ramios, malonios dai
nos ir... šokio egzaminas! 

Po veik keturių valandų 
„Mabenkoje" visus pakvietus, 
tolimesnė programa vyko 
Stasio ir Nijolės Bikulčių 
gaspadoriškai gražiai sutvar
kytoje gyvenvietėje, dar vis 
dangui rasojant. Čia džiugūs 
prisiminimai toliau buvo 
pinami įvairių bendrų dainų, 
duetų ir solo. Išdalintu teks
tu. E. ir G. Petrauskai, jų 
parinkta „Saulėlydžio rasos" 
suvažiavimui E. Kučinsko 
daina „Padainuokime vėl 
seną dainą", įgalino visus da
lyvius įsijungti pakartojamai: 

Jau prie kito pasaulio 
pripratom, 

betvistiek susitikt mums 
reikėjo! 

N'ors ir dienai į praeitį 
grįžti 

tais pačiais kur išėjom 
takeliais, 
prisimint, ką lig skausmo 

pažįstam 
ir už viską pakelt bokalus' 

Padainuokime vėl seną 
dainą 

iš jaunystės saulėtų 
dienų — 
tai gyvenimas viską 

pamainė, 
bet kad vėl susitikom — 

šaunu! 

Daug. daug atidainuota 
jaunystėj — tada — išmoktų 
ir dar nepamirštų, senų 
dainų! Anuo laiku, buvo apie 
14—18 mokytojų ir arti 50— 
ties moksleivių ('iš nuotraukų 
sprendžiant). 

Viso susitikom 22 buvę 
moksleiviai, 1 mokytojas ir 7 
„antros pusės", tiksliau, gar
bės weideniečiai: 19 iš 
Čikagos. 2 iš Michigan, 1 iš 
Ohio, 2 iš Kalifornijos valsti
jų ir 6 iš Kanados. Nors ir 
dienai į praeitį grįžti — atsi-
pažinti. atsikalbėti — tiems, 
kurie galėjo, tęsėsi dar ir pir
madienį. Darbo dienos šven
tėje pas S. ir N. Bikulčius. Gi 
kiti. išbučiuoti, atjaunėju
siais, džiugiais veidais išvyko 
namolia iki kito karto — vėl 
susiburiant ir paminint „ką 
lig skausmo pažįstam..." 

Si buvusios Weideno pro
gimnazijos prisiminimų — 
atsipažinimo šventė gali būti 
arba paskutinė, arba tikra 
skatintoja — žiežirba už me
tų, kitų (trejų?) vėl susiburti, 
nelaukiant trumpėjančio lai
ko prailgėjimo. tęsiant jau 
dviejų sėkmingų suvažiavi
mų tradiciją, nors ir „mūsų 
gretos jau bus praretę ir 
pasikeitę mūs veidai..." 
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SOUTHFIELD, MI 

PO GEGUŽINES 
Nors rugsėjo 14 d., sekma

dienį, lietus gerai permerkė 
žemelę, tačiau šilta rytmetinė 
saulutė suviliojo nemažą būrį 
parapijiečių į Dievo Apvaizdos 
parapijos gegužine ir 30-ties 
metų dabartinės bažnyčios 
pašventinimo paminėjimą, ne 
tik parapijiečius, bet ir iš to
liau atvykusius svečius. Sve
čius pasitiko Mykolo Abariaus 
paruoštas stendas trisdešimt
mečiui su nuotraukomis, ku
rias mielai paskolino Jonas 
Urbonas. 

Parapijos gegužinė prasi
dėjusi šv. Mišiomis, vėliau 
persikėlė j salę. O vaikus trau
kė laukan, nes stovėjo na
melis, kuriame buvo galima 
lig valiai pasišokinėti. Taip 
pat buvo galima pažaisti 
krepšinį, nes saulutė vis dar 
neužleido vietos lietui. Kas 
leido laiką viduje, gardžiavosi 
Abarių ir Viskantų paruoštais 
cepelinais, kugeliu ir dešromis 
su kopūstais. Kad buvo labai 
skanu, buvo galima spėti ir 
neparagavus, nes nesuskubu
siems teko sotintis tik kvapu. 
Skanūs pyragai, laimingos 

loterijos taip pat viliojo ir kėlė 
nuotaiką. Na. bet labiausiai 
gegužinę papuošė jaunieji šo
kėjėliai, kuriuos metai iš metų 
lietuviško šokio moko Lėlė 
Viskantienė. Margi, kaip iš
skrendantys paukšteliai, šo
kėjai pynė pynimus, o visi lin
gavo ir plojo į taktą, tik prisi
jungti nedrįso, matyt, many
dami, jog taip gražiai ne
sušoks. Bet gi gali ir suktinį 
gražiai sušokti, svarbu, kad 
veide spindėtų šypsena. 

Spindėjo veidai ir ragau
jančiųjų Violetos Abariūtės-
Viviano tortų. O. kokių grožy
bių ji prikepus, nejučia šei
mininkes gal ir pavydas su
ėmė, bet trumpam, gi negali 
visko gyvenime mokėti. 

Nors susirinkusieji gana 
anksti pradėjo skirstytis, bet 
gal pabūgo artėjančios audros, 
namolio greičiau parsirasti 
norėjo, tačiau tikiu, kad 
gražias akimirkas širdyje par
sivežė, smagiai vakarojo ir, 
lietui lyjant, geru žodžiu mi
nėjo Dievo Apvaizdos geguži
nės rengėjus ir talkininkus. 

Raminta Vilkienė 

PRISIMINTA MARIJA ALKEVICIENE 
A.a. Marijai Alkevičienei 

(Sr.), a"̂ a Vinco Alkevičiaus, 
1918 m. Lietuvos savanorio 
kūrėjo žmonai, buvo atšvęsta 
metinė 2003 m. liepos 21 d. 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoje. Grand Rapids, MI. 

Buvo kuklus prisiminimas 
be didelių ceremonijų, pasi
rodymų bei pagyrų. Klebonas 
kun. Dennis Morrovv aukojo 
šv. Mišias su šv. Onos novena, 
kurioje Velionė buvo narė. 
Pamaldose dalyvavo Šv. Onos 
novenos nares, giminės bei 
pažįstami. Tarp jų buvo Ve
lionės sūnus: Kazimieras 
Alkevičius. jo sūnus Tadas, 

duktė Rita, Loreta ir jo pus
seserė iš Kalifornijos. Alberta. 

A+a Marija ir jos vyras a ta 
Vincas buvo ilgamečiai Grand 
Rapids, MI. gyventojai, nuo 
1950 metų. Ji paliko savo var
gus ir rūpesčius šiame pa
saulyje, eidama 98 metus, ir 
iškeliavo pas Viešpatį. 

Alkevičiai atvažiavo į 
Ameriką 1949 metais su sū
num Kazimieru ir dukra Ur
šule, į Connecticut pas gimi
naitį Petrą Bernotą ir jo seserį 
Mariją, kurie parūpino doku
mentus. 

8DV Mari ja Alkovk' ione. 
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AMERIKOS RŪPESČIAI 
SOVIETŲ GRIUVĖSIUOSE 

ALGIMANTAS GURECKAS 

JAV Lietuvių Bendruome
nės valdyba buvo pakviesta 
atsiųsti savo atstovą išklau
syti Amerikos Helsinkio ko
misijos apklausinėjimo apie 
Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) veiklą. Apklausinė
jimas įvyko š.m. rugsėjo 9 d. 
Pirmininkavo Kongreso narys 
Christopher H. Smith. Liu
dininkais buvo Valstybės sek
retoriaus padėjėjai: A. Eliza-
beth Jonės ir Lorne W. Cra-
ner. 

Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo 

organizacija (ESBO) 

Amerikos Helsinkio komi
sija buvo įsteigta bendradar
biauti su ESBO ir sekti jos 
veiklą. ESBO sudaro visos 
Europos valstybės. įskaitant 
ir Vatikaną. Jungtinės Ameri
kos Valstijos. Kanada, Rusija, 
Kaukazo ir Vidurio Azijos 
valstybės, iš viso 55 kraštai. 
Kai 1991 metais subyrėjo So
vietų Sąjunga, ne visi Vaka
ruose galėjo su tuo susitaikyti. 
Daugelis vis dar tikėjosi, kad 
rusiškoji sovietų imperija ko
kia nors forma atsikurs. Bet 
kuriuo atveju buvo vengiama 
užgauti rusų jausmus, pri
pažįstant, jog. išsivadavęs 
Kaukazas ir Vidurio Azija, 
visai nesiruošia sugrįžti 
Rusijos valdžion. Dėl to visos 
buvę sovietų respublikos Kau
kaze ir Vidurio Azijoj buvo pri
imtos į ESBO — Europos ir 
Šiaurines Amerikos valstybių 
organizaciją, kad jas neatskir
tų nuo Rusijos. Tuo būdu buvo 
pripažintos Rusijos imperinės 
ambicijos ir jai suteikta išskir
tinė padėtis, nes nei Didžioji 
Britanija, nei Prancūzija, nei 
bet kuri kita Europos valstybė 
nesusikraustė į ESBO su viso
mis savo buvusiomis koloni
jomis. 

Taip Europos organizacija 

nusidriekė iki Afganistano ir 
Kinijos sienų. Joje atsidūrė 
tokie kraštai, kaip Tadži
kistanas, kuris viduramžiais, 
9-tam ir 10-tam šimtmetyje, 
buvo vienas reikšmingiausių 
Islamo civilizacijos židinių. O 
dabar visos penkios Vidurinės 
Azijos valstybės yra atsiliku
sios ir suvargusios šalys. 
Visose jose diktatūros, kurios 
laikosi suvaržytais ir suklas
totais rinkimais. Ten mažiau 
laisvės, negu buvo prieš So
vietų Sąjungos subyrėjimą 
,.perestroikos" laikais. Blogiau
sia padėtis Turkmenistane, 
kur persekiojama religija ir 
kurios prezidentas yra dikta
torius, puoselėjantis savo as
menybės kultą. Anapus Vidu
rinės Azijos panaši padėtis 
Gudijoj, kur be žinios dingsta 
žurnalistai ir opozicijos veikė
jai. Kaukazą vargina ne tik 
prievarta, bet ir netvarka bei 
anarchija. Apklausinėjime 
daug dėmesio ir laiko buvo 
paskirta tų valstybių proble
moms, nors iš jų tik Gudija 
yra tikrai Europos kraštas. 

Europos problemos 

Kiek liko laiko Europai, 
daugiausia dėmesio buvo skir
ta kylančiam antisemitizmui 
Prancūzijoj, Vokietijoj. Nyder
landuose, Švedijoj, Rusijoj ir 
Gudijoj. Amerikiečiams ven
giant kalbėti apie tautas, susi
daro įspūdis, kad prancūzai, 
vokiečiai, olandai ir švedai 
darosi priešiški žydams, nors 
iš tikro tai Prancūzijos alži-
riečiai, Vokietijos turkai ir kiti 
musulmonai imigrantai. Bet 
amerikiečiams nuduodant, 
kad jie nežino tautų, tik vie
nos ar kitos valstybės pilie
čius, sudaromas iškreiptas 
vaizdas. 

Dar buvo kalbama, kaip 
kovoti prieš prekybą žmonė
mis, daugiausia moterimis ir 
vaikais, grobiamiems prie-

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

JAV LB Švietimo taryba. Sėdi iš kairės: Vytenis Vilkas. Aldona Kudirkienė, pirmininke Dalilė Polikaitienė, 
Violeta Gedgaudienė: stovi: Kris t ina Bandžiulienė. Virginija Tuskevičiene, Vida Radvenienė, Mary tė Nevvsom. 

varlinės prostitucijos tikslais. 
Toliau buvo paminėtas rei
kalas kovoti su išsikerojusia 
korupcija, sienų saugumo ir 
kovos prieš terorizmą reikalai. 

Naikinama Čečėnija 

Atstovas Christopher Smith 
klausė, ar prezidentas Bush, 
gale rugsėjo susitikęs su 
Rusijos prezidentu Putin, jo 
užklaus apie žiaurumus 
Čečėnijoj. Ten yra žinomi 49 
masiniai kapai, kur užkasta 
apie 3.000 nužudytų žmonių. 
Taip pat rūpestį kelia išvietin-
tų čečėnų stovyklų uždarymas 
ir jų gyventojų grąžinimas į 
nusiaubtą Čečėniją. Valstybės 
sekretoriaus padėjėja Eliza-
beth Jonės sakė. kad Čečėnija 
yra viršūnių pasitarimo dar
botvarkėj ir prezidentas Bush 
yra gerai informuotas visais 
šiais klausimais, bet nežinia, 
kuriuos jis pokalbyje su prez. 
Putin iškels. 

Rusija š.m. spalio 5 d. yra 
paskelbusi Čečėnijos preziden
to rinkimus. Valstybės sekre
toriaus padėjėjo Lorne Craner 
nuomone, dabartinėmis aplin
kybėmis rusams bus labai 

sunku pravesti demokratinius 
rinkimus. Kad jie bent sustab
dytų besitęsiantį smurtą prieš 
civilius gyventojus ir kaltuo
sius patrauktų atsakomybėn. 
Bet jis vis tiek išreiškė viltį, 
kad teisingi rinkimai galėtų 
padėti užbaigti Čečėnijos kon
fliktą. Koks pagrindas tokiai 
vilčiai, jis nepaaiškino. Nei jis, 
nei kas nors kitas neužsiminė 
apie šiais metais Čečėnijoj 
rusų pravestą plebiscitą, ku
riame, pagal rusų pranešimus, 
kone visi gyventojai dalyvavo 
ir pasisakė už tai, kad Čečė
nija būtų neatskiriama Ru
sijos dalis. Kaip Stalino lai
kais. Jei visi čečėnai už Rusiją, 
neaišku, kas gi ten prieš rusus 
kovoja. 

Buvo apgailestaujama, kad 
rusai nepratęse leidimo ESBO 
paramos grupei Čečėnijoj ir ji 
pernai gruodžio mėnesį turėjo 
išvykti. Dabar stengiamasi 
gauti sutikimą sugrįžti, kad 
ESBO patarėjai galėtų vietos 
pareigūnams padėti užtikrinti 
žmogaus teises, stiprinti civili
nę visuomenę ir sudaryti sąly
gas krašto ekonomikos augi
mui. Atrodo, nei Amerikos dip
lomatams, nei ESBO vadovy

bei neateina į galvą, jog rusų 
pastatytiems pareigūnams 
civilinė visuomenė ir žmogaus 
teisės gali būti nė motais. 

Apklausinėjime išryškėjo 
sovietų imperijos griuvėsiuose 
likusios sunkios problemos. 
Jos išsikerojusios Vidurio 
Azijoj, Kaukaze, Ukrainoj, 
Moldovoj, Rusijoj ir Gudijoj. 
Mes žinom, kad tų blogybių, 
ypač korupcijos, dar daug likę 
ir Lietuvoj, bet apklausinėjime 
apie Lietuvą bei kitas Baltijos 
valstybes, apie Lenkiją, Čeki
ją, Vengriją, atskirai niekas 
neužsiminė. Tik apie jas visas 
kartu Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Lorne Craner pasa
kė, jog tai kraštai, „...kurie, 
išsivadavę iš sovietų imperi
jos, dabar jungiasi į NATO, 
Europos Sąjungą ir džiaugiasi 
demokratijos vaisiais". Aiškiai 
šios Vidurio Europos ir Balti
jos valstybės jau yra laikomos 
išsivadavusiomis nuo didžio
sios dalies sovietinio palikimo 
ir tapusiomis tikrosios Euro
pos dalimi, o jų sunkumai nu
blanksta prieš slegiančias bu
vusių sovietinių respublikų 
problemas. 

UŽSIENIO STUDENTAI VYTAUTO DIDŽIOJO UND7ERSITETE 
Naujus mokslo metus 

Vytauto Didžiojo universitete 
pradėjo 33 užsienio piliečiai iš 
15 šalių. Jau nebe pirmus 
metus į universitetą dalinėms 
studijoms atvyksta studentai 
iš kaimyninių šalių. Šiemet 
rudens semestre VDU studi
juoja šeši studentai iš Lenki
jos, Poznanės A. Mickevičiaus 
universiteto, taip pat aštuo
nios studentės iš Latvijos 
(Latvijos. Rezeknės ir Liepojos 
universitetų). Universitetas 
džiaugiasi bendradarbiavimu 
su Japonijos universitetais: ne 
vien siunčiami mokytis mūsų 

studentai, bet ir priimami 
studijuoti japonai. Šiais me
tais Baltijos studijų programos 
kursus lankys dvi studentės iš 
Tarptautinio krikščioniškojo 
Tokijo universiteto. Keletas 
studentų iš Danijos, Italijos ir 
Japonijos pasinaudojo galimybe 
studijoms Lietuvoje gauti val
stybės stipendiją, kurią skiria 
Mokslo ir studijų departamen
tas pagal dvišales bendradar
biavimo sutartis tarp Lietuvos 
ir kitų šalių. Pagal Socrates 
/Erasmus programą į VDU at
vyko keturi studentai iš Pran
cūzijos ir Vokietijos univer

sitetų. Taip pat lietuvių kalbos 
mokysis studentai iš tolimų 
šalių: Venezuelos, Argentinos, 
Urugvajaus ir Pietų Korėjos. 

Tarptautinių ryšių skyrius 
užsienio studentams, kaip ir 
pernai, surengė orientacinę 
savaitę, kurios metu buvo 
pristatytas universitetas ir 
užsienio kalbomis dėstomi 
kursai Politikos mokslų ir 
diplomatijos institute. Ekono
mikos ir vadybos fakultete, 
Anglų kalbos katedroje. Už
sienio kalbų centre. Studen
tams papasakota apie užkla
sinės veiklos galimybes: jiems 

siūloma sportuoti VDU sporto 
centre, dainuoti chore ar 
prisidėti prie universiteto folk
loro ansamblio. Atstovai iš 
draudimo agentūros, Migra
cijos departamento, policijos 
informavo ir patarė, kaip rei
kėtų elgtis, gyvenant Lietu
voje. Universitete dėstytojau
jantis vokietis Klaus Fuchs. 
buvęs Baltijos studijų dalyvis 
amerikietis Jeff ir pavasario 
semestro studentas Gunnar iš 
Danijos su naujais studentais 
pasidalino savo gyvenimo 
Kaune patirtimi: davė įvai
riausių patarimų kiekvienai 

dienai, patarė, ką vertėtų pa
matyti ir kokias Lietuvos vie
tas aplankyti. Tradiciškai už
sienio studentai dalyvavo eks
kursijoje į Šiaulius, Kryžių 
kalną, lankėsi unikalios juo
dosios keramikos meistrų so
dyboje Gruzdžiuose. Taip 
prasidėjo studijos Vytauto 
Didžiojo universitete. 

Visi besidomintys studi
jomis Kaune, gali rašyti už
klausimus ei. paštu: 

ofBce@trs.vdu.lt 
Asta Ambrasaitė 

Tarptautinių ryšių 
skyriaus vedėja 

Nejaugi pamiršome, kas 
svarbiausia 

Sią savaitę oficialiai pra
sidėjo ruduo. Rugsėjis 
artėja prie pabaigos. Lie

tuviškoji visuomenė džiau
giasi pagyvėjusią veikla, kai 
kas tebegyvena įspūdžiais iš 
apsilankymo tėvynėje kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
750 m. sukakties proga. Tik 
kažkodėl lyg nepastebėjome, 
kad lietuviškos mokyklos jau 
pradėjo naujus mokslo me
tus... 

O tai svarbus — galbūt 
pats svarbiausias — įvykis 
užsienio lietuvių gyvenime. 
Tik pagalvokime: į kai kurias 
lietuviškas mokyklas jau ne
betelpa mokiniai! Išgyvenęs 
tarytum merdėjimo laikotarpį 
ir pesimistiškomis nuotai
komis užkrėtęs daug susipra
tusių mūsų tautiečių, staiga 
lietuviškas švietimas švenčia 
atgimimo šventę! Ir tai, be jo
kios abejonės, neseniai į šį 
kraštą atvykusių mūsų tau
tiečių dėka. 

Savaitgalinės mokyklos 
yra unikumas. Jomis pasinau
doja ne tik lietuviai, bet 
nemažai kitų tautinių grupių, 
gyvenančių toli nuo savo 
kilmės krašto, bet nenorinčių 
kad jų atžalynas prarastų 
tautinės tapatybės sampratą, 
užmirštų savo kalbą, papro
čius, tradicijas. Pastarųjų 20-
30 metų laikotarpiu tokias 
mokyklas steigia net Afrikos 
kilmės amerikiečiai, siekdami 
vaikus ir jaunimą supažindin
ti su savo praeitimi, įskiepyti 
pasididžiavimą savo kilme. 
Viso to kasdieninėse mokyk
lose vaikas negauna, tad būti
na ieškoti kitų išeičių. 

Per daugiau kaip pusšimtį 
metų įsitikinome, kad lietu
viškas švietimas už Lietuvos 
ribų, ypač Šiaurės Amerikoje, 
atlieka savo paskirtį. Šiandien 
kiekvienas jaunesnio amžiaus 
susipratęs lietuvis yra šešta
dieninių mokyklų auklėtinis. 
Jie ir savo vaikus kas šešta
dienį vežioja į lit. mokyklas, 
nes žino, kad vien tėvų (galbūt 
dar ir senelių) pastangos iš
mokyti vaiką lietuvių kalbos ir 
kitų svarbių lituanistikos 
dalykų bus bergždžios, kai jį 
nuolat supa kitakalbiškumas. 

Ar prisimename, kad rug
sėjis anksčiau buvo skelbia
mas švietimo mėnesiu? Visuo
menė buvo skatinama dau
giau dėmesio kreipti į lietu
viškas mokyklas, aukoti švie
timo reikalams, padėti įvai
riais kitais būdais. Visi su
pratome, kad tai tikriausias ir 
galbūt vienintelis laidas išlikti 
lietuviais toli nuo savo kilmės 

krašto. Buvo primenama, kad 
lietuviškas švietimas nėra 
vien mokytojų, aukojančių sa
vo šeštadienius (ir daug va
landų kitomis savaitės dieno
mis), ar tėvų, į šeštadienines 
mokyklas leidžiančių savo vai
kus, reikalas. Buvusio JAV 
prezidento žmona Hillary 
Rodham Clinton savo knygoje 
išsireiškė: „Reikia viso kaimo 
pastangų, kad vaikas užaug
tų". Mūsų atveju — kad 
užaugtų susipratusiu lietuviu. 

Taigi, vėl švietimo mėnuo, 
arba jau jo pabaiga. Kiek tų 
karštuolių patriotų atsiliepė į 
JAV LB Švietimo tarybos išsiun
tinėtus laiškus ir parašė 
čekutį lietuviškam švietimui 
paremti? Nemanykime, kad iš 
tėvų mokamų mokslapinigių 
lietuviškosios mokyklos gali 
išsilaikyti (kaip iš prenumera
tos mokesčio jau neišsilaiko 
nei vienas lietuviškas laikraš
tis). O ką bekalbėti apie nese
niai atvykusius, besisten
giančius įsikurti svetimame 
krašte mūsų tautiečius, kurie 
ryžtasi leisti vaikus į šeštadie
ninę? Nelengva jiems su
krapštyti mokslapinigių, juo 
labiau, jeigu turi daugiau kaip 
vieną vaiką. Juk mokyklose 
seniai neberašoma pagaliuku 
ant vaškuotos lentelės — 
reikia knygų, kompiuterių, 
kitokių mokslo priemonių, kad 
pačiam vaikui lietuviška mo
kykla neatrodytų juokinga, 
kad galėtų ja didžiuotis. Ne
mažą dalį išlaidų sudaro 
mokyklų patalpų nuoma. Net 
Čikagoje ar jos apylinkėse jau 
patalpų trūksta, naujų moki
nių nebepriimamą. 

Ir kaip visgi keista: Či
kagos priemiestyje mūsų tau
tiečiai labai rūpinasi pastatyti 
daug kainuosiantį pastatą 
sporto reikalams, o mokyklų 
klasių sienos tiesiog plyšta, 
negalėdamos sutalpinti vai
kų... Gerai, kad Lietuvių fon
das dosniai remia lietuvišką 
švietimą, bet nelaukime vis 
ištiesę rankas kitų paramos, 
kai galime ir patys prisidėti. 

Apie lietuvišką švietimą 
reikia nuolat kalbėti, rašyti, 
juo rūpintis ir jį puoselėti. Tai 
augalas, kurio vaisiais minta 
ir nuo jų klesti, būsimieji 
lietuvybės stulpai toli nuo 
savo tautos kamieno. Jeigu 
augalo nelaistysime, neišravė
sime piktžoles, nepatręšime 
žaliais doleriais, jis sunyks, o 
su juo ir mūsų lietuviškoji 
ateitis. Tegul ne vien rugsėjis, 
o kiekvienas metų mėnuo 
tampa lietuviško švietimo 
mėnesiu. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 
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Prasidėjo neramaus lauki
mo metas. Graibstėme kiek
vieną žinutę, pasiekiančią 
mus labai tolimais vingiuotke-
liais. Vienintelis informacijos 
šaltinis — tai kaliniai, kurie 
važiuodavo į stotį pakrauti 
vilkikų. Nors juos lydintys 
sargybiniai ir žiūrėdavo, kad 
nebendrautų su laisvaisiais, 
vienas kitas atgarsis vis pras
mukdavo pro užtvaras. Tos 
iškraipytos, išpūstos, pagra
žintos žinios buvo mielos šir
džiai ir stiprino dvasią. Ir 
darbo metu, ir barakuose — 
kuždėdavomes. šimtus kartų 
narstydavome tą pačią nau
jieną, patys pasipildydavome 
savo išmone ir ginčydavomes, 
kurio žinia teisingesnė. 

Keturiasdešimt antrųjų 
kovo mėnesį sudarinėjo nau
jas brigadas statybinei me
džiagai ruošti. Nors kirtėjo 

darbo nemokėjau, bet buvau 
jaunas ir atrodžiau stipresnis 
už daugelį kitų, tad įdavė man 
pjūklą ir liepė leisti medžius. 
Dirbau poroje su lietuviu ūki
ninkaičiu, gerai valdančiu šį 
įrankį. 

— Nieko, Algi, išmoksi, — 
ramino jis mane, kai aš, 
apsipylęs prakaitu, beviltiškai 
dūsaudavau. — Nespausk taip 
pjūklo, trauk lengvai. Dar 
lengviau! — kantriai mokė. 

Po kelių savaičių atsirado 
įgūdžių, bet sunkus darbas 
alino, menkas maistas nepa
dėdavo atgauti jėgų. Nuolat 
jusdavau nepasotinamą alkį. 
Kai susesdavom su Stasiu pa
ilsėti, vis dažniau pradėda
vome tą pačią temą: 

— Ko tu dabar norėtum 
užkrimsti? 

— Žinai, brolau, jau nėr 
gardžiau už riebius cepelinus 

su mėsa. — atsakydavo Sta
sys, ir mudviem rinkdavosi 
seilės. — Bet užvis svarbiau
sia, žinok, lašiniai! Turėtume 
lašinių ir duonos sočiai, na. 
dar svogūną — galėtume 
dirbti. Jokios normos nebūtų 
baisios. 

Cepelinus kartais pakeis-
davome kitokiais skanumy
nais, bet lašinių niekada neat-
sisakydavom. 

Būdavo. Stasys įsisvajoja: 
— Kai ištrūksim iš šitos 

peklos, atvažiuok. Algi, pas 
mus į Baltramiejų! 

— į Višakio Rūdą0 

— Taigi. į atlaidus. Tada 
susirinks visi giminės. O mes 
dabar irgi beveik... 

— Daugiau. Stasy! Mudu 
dabar kaip broliai, lagerio bro
liai! 

— Na. matai... Tu žino
tum, kokią duoną mama kepa! 
Pasaka, o ne duona' Kai jau 
ruošiuosi vesti, mano būsimoji 
prieš vestuves turės iškepti 
duonos! 

— Argi tai taip svarbu? 

— Ir dar kaip! Duona, kaip 
ir žmona, visam gyvenimui. 
Na, tu paragausi mamos duo
nos! 

— Būtinai! Būtinai para
gausiu! 

— Ir skilandžio! Ir prie šal
tinėlio pabūsime. Yra pas mus 
toksai šventas šaltinėlis... — 
įsijaučia Stasys, o man atrodo, 
kad mielai pėsčias eičiau tos 
duonos ir to skilandžio ragau
ti... 

Po tokių svajonių alkis dar 
labiau sustiprėdavo. Nebuvo 
jokios vilties, kad ateityje 
galėtų būti bent kiek geriau. 

Administracija pranešė, 
jog netrukus leis rašyti laiškus 
— dukart per metus — ir gauti 
siuntinių. Žinoma, tas „ne
trukus" dar gerokai užtruks, 
bet nei mudviejų su Stasiu, nei 
kitų lietuvių tai nelietė. Lie
tuvoje vokiečiai, mūsų laiškai 
Tėvynės nepasieks. 

Sykį paklausiau Stasio: 
— Sakyk, už ką jie tave čia 

atgrūdo? 
— Už nieką... — paniuro 

vaikinas. 
— Žinau, kad nieko nepa

darei. Bet ką jie tau pripaišė? 
— Sudainavau dainušką... 
— Kokią dainušką? 
— Visokių jų yra... Mane 

tai už tą, kur Stalinas ant 
kuilio joja... 

— Negirdėjau tokios. 
— Va, matai, čia mūsų to

kia suvalkietiška. Sykį per šo
kius — buvau jau išmetęs... tai 
ir užtraukiau prie armonikos. 
O vienas, gyvatė, liežuvį paki
šo... Kad jam velnias bimbalą 
užraizgytų! 

Patylėjo ir atsiduso: 
— Šitas rupkė kuilys ma

tai kur mane atitempė... 
Šiaip taip prastūmėme 

šitą ilgą. nepaprastai sunkią 
žiemą. Per tą laiką tapau įgu
dusiu medkirčiu. 

Birželio pabaigoje kirti
muose nutirpo sniegas, tiktai 
tankumynų pavėsyje dar gu
lėjo kur no kur pajuodusių 
pusnių likučiai. Ėmė kaltis 
žolyte, gyventi tapo linksmiau, 
tiktai kad lagerio admini

stracija dar labiau spaudė mus 
prie darbo, vis didino išdirbio 
normas. Iki rudens reikėjo 
visiškai užbaigti lagerio gy
venvietės statybą, o tada jau 
pradės eksploatuoti mišką. 

Nuo to laiko, kai čia įsi
kūrėme, zonoje jau buvo šeši 
pastatai: virtuvė, ambulatorija 
ir keturi gyvenamieji barakai. 
Viename jų prisiglaudėme ir 
mudu su Stasiu. 

Per vasarą bus įrengta 
elektrinė, pastatyta pirtis ir 
dar keletas barakų. Žiemai 
atsiųs papildomų etapų miš
kui kirsti. Zekus labiausiai do
mino pirtis — tikėjosi atsi
kratyti parazitų armijos. 

Už lagerio zonos jau pasta
tė du barakus. Viename įsi
kūrė administracine tarnyba, 
o kitame buvo gyvenamosios 
patalpos personalui. 

Pats sunkiausias darbas 
— nutiesti kelią iki stoties. 
Daug vargetų dirbo čia visą 
žiemą, o kelio galo kaip ne
matyt, taip nematyt... Šaltyje, 
alkio kamuojami, o su 

geležiniais kapliais, žmonės 
kovojo dėl kiekvieno sprindžio. 
Žemė sušalusi, kieta kaip uo
la, o normos didelės, neįma
nomos. 

Džiaugiausi pakliuvęs dirbti 
miške, o ne kelio tiesti. Kai di
deli šalčiai, dar vis kiek pri
šokame prie laužo, kuriame 
degindavome smulkias šakas, 
o ant kelio — visą dieną šiau
rės vėjų pagairėje. 

Vasarą miške atsirado uo
gų, dirbdami jų užmesdavome 
už lūpos. Ir niekas nepajėgė 
atimti saulės, jos spindulių. 
Tiktai kad negaledavom marš
kinių nusivilkti, nes spiečiai 
uodų ir mažutėlių muselių net 
ir per drabužius gėlė. veidai ir 
rankos tinte sutindavo. O jau 
niežėjimas paskui' 

Deja. šioje geografinėje 
platumoje saule ir vasara ne
spėja nusibosti. Juokaudavom, 
kad žiema čia tiktai dešimtį 
mėnesių, o visi kiti — vasara 
ir vasara! 

Ir ta vasara — ne kaip 
mūsiškė. Bus daugiau 

mailto:ofBce@trs.vdu.lt
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NASA sunaikin 
kosminį z 

Paskutine kosminio zondo kelione ..Galileo" skrend 

JAV Nacionalinė aeronau
tikos ir kosmoso erdves tyrimo 
agentūra I NASA i pranešė, kad 
1.5 mlrd. dolerių kainavęs kos
minis zondas ..Galileo" rugsėjo 
21 diena j prastu 173.000 km 
per valanda greičiu įskriejo j 
Jupiterio atmosferą ir sudegė, 
sėkmingai užbaigęs 15 metų 
trukusia mokslo užduotį. 

Jupiterio tyrimo zondo 
..Galileo" programa buvo pra
dėta 1989 metais. Užduoties 
metu „Galileo" 34 kartus ap
skriejo aplink šią didžiausią 
Saulės sistemos planetą ir per
davė į Žemę apie 14,000 nuot
raukų. 

..Galileo" pateikė NASA 

Jupiteri 

daug ve 
apie J u p 
Zondas p 
kad triji 

Kas pirmas aptiks 
Planetų ieškotojų „varžy

bose" įtampa didėja. Neseniai 
viena grupė apsiskelbė sura
dusi Saulės sistemą, primenan
čią mūsiškę, o kita — pasieku
si dar įspūdingesnių rezultatų 
— aptikusi į Žemę panašią pla
netą, skriejančią apie į Saulę 
panašią žvaigždę. 

Už Saules sistemos ribų 
esančios planetos dabar jau ap
tinkamos gana pastoviai — iki 
šiol jų rasta apie 90. Bet astro-

Ar bu;- atrasta Žemes antrininke? 

nomai lai 
netą. kur 
ke Žemę. 
noma ap£ 

Apie I 
skriejanč 
daug blyš 
ma stebė 
planetų 
aptikti p 
įtaką žva 
dėjimui. 

Bet n 
ka irgi y 
todėl iki 
aptikti ti 
planetas. 

Tokio 
dėlės, ka 
gyvybe. 

Nau.į< 
ponijos n 
dovaujan 
naudojo < 
niu vadir 

Vien; 

Saulės sistei 
Prieš 10 motų nedaug kas nis lauka 

butų patikėjęs, kad į Saules sis- su aiškiai 
temą nuolat plusta dulkes iš orientuoti 
tarpžvaigždines erdves. liais. Art 

Tai įrodė 1990 m spalį magnetin 
paleista kosmine observatorija gaubiame 
..l'lyssos". Ji per 12 metų du- kes eme 
kart apskriejo Saule per ašiga- sistemos 
llUS ir visa ta laika registravo Jeigu 
dulkeles vo po 4 į 

mase. greitj ir judeji- diena, tai 
mo krvptĮ pirmąkart atskirtos nimumo 
tarpžvaigždinės dulkes Jų šal- buvo ties 
tinis kosminis debesis, kurį maksimu 
S a u l e su s a v o p l a n e t o m i s s k r o - du e k l i p t i 
d z i a 26 k i l o m e t r u p e r s e k u n d ę I d o m 
gre ič iu d a u g ė j o i 

P a t e k u s i | S a u l e s s i s t e m a . l a u k o p e 

tarpžvaigždinė dulkele ja kerta Matyt, lė 
maždaug per 20 metu. lauko pol 

Dulkiu plūsmą koreguoja vietomis. 
Saules magnetinis laukas Su- ties pusi; 
stiprėjęs jis tampa skydu, nu- Tarp; 
kreipiančiu dulkes į šalis Ta- bai mažo 
čiau nusilpęs jis nebegali to pa- visas sin' 
daryti ir dulkiu pagausėja ra pavoja 

Per paskutinį Saules aktv- daužys 
viimii minimumą jos magneti jautria k 

k e t v i r t a d i e n i s 

:LTA 

o sėkmingai veikusį 
indą „Galileo" 

i Jupi ter io atmosferą. 

ir keturi jo palydovai. 

tingos informacijos 
erį ir jo palydovus. 
dėjo gauti įrodymų, 
įse Jupi ter io paly

dovuose — Ganimed 
ir Europoje — yra 
sūrių vandenynų ir 1 
vas Ijo yra vulkan 
vus. „Galileo" taip p 
duomenų apie Jupi' 
sferą ir šios planetc 
mo su kometa nuotr 

„Galileo", kuris 
skriejo daugiau kaij 
kilometrų, „mirties 
dį" NASA specialist 
būgštaudami, kad j 
sidurti su vienu iš ke 
terio palydovų — E 
sidUręs su Europa, I 
but egzistuoja nežer 
bė, „Galileo" galėjo i 
palydovo vandenyi 
mikrobais ir paveik 
ralią aplinką. 

Pusantros tonos 
„Galileo" buvo pal< 
metų spalį, o į Jupi 
įskriejo 1995 metų 
pirmasis kosminis 
praskriejęs netoli vi 
do ir tiksliai išmata 
rio atmosferą. Iš ko 
rato siųstos nuotr; 
išvysti Jupiterio f 
esančias sniego ke 
ežerus ir sutvirtin 
kad gyvybė egzisti 
Žemėje. 

Zondas buvo 
XVII amžiuje gyve 
astronomo Galileo 
ris atrado keturis s 
Jupiterio palydovus 

lyvėnti tinkamą planetai 
ii norėtų aptikti pla-
butų panaši į mūsiš-
r sužinoti, ar ją įma-
•vendinti. 
>li esančias žvaigždes 
>s planetos yra peF 
ios. kad jas būtų gali-
i tiesiogiai. Vietoj to 
.medžiotojai" bando 
mėtos traukos jėgos 
Iždės-šeimininkės ju-

ižesnių planetų trau-
} sunkiai pastebima. 
;iol šitaip pavykdavo 
:tai Jupiterio dydžio 

planetos yra per di-
jose būtų įmanoma 

ūos Zelandijos ir Ja-
)kslininkų grupė, va-
} Philip Yocko. pa
sai kitokį, mikrolęši-
imą būdą 
žvaigždei pralekiant 

pro kitą, ji užlenki; 
žvaigždės šviesos 
tarytum koks lęšis, 
šimt kartų didinti v 
gu fone esanti žvaig 
netų. tokio „lęšio" 
kraipys priklausom 
netos judėjimo. Tok 
Įima užtikti net ir Z 
planetas. 

1999 m. Yocko \ 
bėjo mikrolęšio blj 
galėjo būti sukelta; 
džio planetos, be 
apie savo žvaigždę -
rios skersmuo yra ri 
trijų Žemės orbitos 
Krit ikai tada pai 
blyksnis tebuvo s 
t r iukšmas, tačiau n 
pakartojo skaičiavii 
darni naują, tiksi* 
analizės algoritmą : 
savo pradinę išvad 
kad triukšmo tikim 
žesnė nei 1 procent; 

loįe gausėja dulkių 
buvo kaip Žemės — 

išreikštais ir taip pat 
is šiaurės ir pietų po-
jant į maksimumą, 
5 laukas susijaukė, jo 
sritis sumažėjo, dul-
'lusti į vidinę Saulės 
ali 
1997 metais jų buda-
Kvadratinį metrą per 
2000 metais 12. .Mi
nėtu d lugiau dulkių 
saules ašigaliais, per 
įą jos tarytum nusė-
;0S plokštumoje. 
tusia, kad dulkių 
po Saules magnetinio 
mainu 2001 metais 
IO tai. kad magnetinio 
u ne iškart pasikeitė 
o siek tiek užtruko 
ljll. 
.aigždines dulkes la-

platiko skersmenyje 
as sutilptų. Taigi ne
is, kad jos ka nors su
ariau, pataikiusios į 
sminio aparato vieta. 

jos gali sukelti ele 
Daugiau dulkių -
kosminių teleskopi 
ir saulės baterijų et 

Planetoms tari 
dulkės tiesioginės 
ri, tačiau dideliu | 
trenkusios į astero 
toidų paviršius, jos 
jas dulkes ir didin 
kiekį tarpplanetine 

Stratosferinia 
ir balionais nustatj 
mę per metus n 
40.000 tonų dulkių 
tarpžvaigždinių du 
šis skaičius turėtų 

Kosmine, observatorija . 
dulkių antplūdi Saules 

y y 

ĮDOI\ 
e, Kalistoje 
požeminių 

tad palydo-
iškai akty-
lat perdavė 
terio atmo-
is susidūri-
aukas. 
iš viso nu-
) 4.6 mlrd. 
nuospren-

ai pasirašė 
is gali su
turiu Jupi-
uropa. Su-
eurioje gal-
liška gyvy-
ižkrėsti šio 
įus Žemės 
ti jos natū-

; sveriantis 
jistas 1989 
terio orbitą 
gruodį. Tai 

apa ra t a s , 
eno asteroi-
tvęs Jupi te-
sminio apa-
iukos leido 
lalydovuose 
pures, ledo 
o įtarimus, 
įoja ne tik 

pavadin tas 
nusio italų 
Galilei, ku-
varbiausius 
. vardu. 

Rumunijoje ra 
dabartinio žm 

Rumunijoje ras tas urvinio 
žmogaus žandikaul is yra se
niausia žinoma dabartinio žmo
gaus iškasena Europoje. 

Masyvūs kaulai ir dantys, 
paremia prieštaringai vertina
mą teoriją, kad kromanjoniečiai 
ir neandertaliečiai galėjo susi
kryžminti. 

Apatinis žandikaulis, ras tas 
Rumunijos Karpatų pietvaka
riuose, priklausė prieš 34,000-
36,000 metų gyvenusiam indi
vidui, parodė radioaktyviosios 
anglies metodas. 

Tyrimui vadovavęs Vašing
tono universiteto mokslininkas 
Erik Trinkaus ir kolegos teigia, 
kad tai tikrai seniausia žinoma 

Suskilo didžiaus 
JAV ir Kanados mokslinin

kai pirmadieni pareiškė, kad 
suskilo didžiausias Arktikos le
dyno povandeninis masyvas, 
vientisumą išlaikęs 3,000 metų. 

J ie pareiškė, kad Ward 
Hunt Ice ledynas, esantis ties 
šiauriniu Elesmerio salos kran
tu Kanados teritorijoje, suskilo į 
dvi dideles dalis. 

Į jūrą nutekėjo gėlo vandens 
ežeras. 

Didelės ledo lytys atskilo 
nuo ledyno, ir kai kurios iš jų 
yra pakankamai didelės ir gali 
būti pavojingos laivams ir naf-

i tolimosios 
spindul ius 

galintis de-
aizdus. Jei-
ždė turi pla-
forma išsi-

ai nuo pla-
iu būdu ga-
gmės dydžio 

rrupė paste-
rksnį, kuris 
; Žemės dy-
sisukančios 
srbitoje, ku-
uo vieno iki 
skersmenų, 
eiškė, kad 
t a t i s t i k in i s 
lokslininkai 
nus. naudo-
isnj vaizdų 
r patvirtino 
ą. J ie sako. 
ybė yra ma-
iS . 

ktros išlydį. 
- spar tesnė 
i veidrodžių 
•ozija. 
)žvaigždinės 
įtakos netu-
greičiu atsi-
idų ir kome-
išmuša nau-
a bendrą jų 
je erdvėje, 
is lėktuvais 
t a . kad į Že-
usėda apie 
Sustiprėjus 

Ikių srautui , 
didėti. 

Nuostabus Italijos miestas 1 

Bukim 

,1'lvsses" žada 
sistemoje 

JAV Maisto ir vaistų ad
ministracija (FDA) pa

tarė žmonėms vengti arbatų, 
turinčių anyžiaus — prieskonio, 
kuris manomai susijęs su ligo
mis JAV ir Europoje. FDA tei
gia, kad per pas ta ruos ius 2 
metus dėl to turėjo problemų 40 
žmonių, iš jų — 15 vaikų. Prob
lemos pasireiškė drebėjimu, vė
mimu ir netgi traukuliais . Visi 
pasveiko be komplikacijų. Tiki
ma, kad anyžių arbata padeda 
kūdikiams, kuriuos vargina pil
vo skausmai, tačiau tai net ne
nurodyta etiketėse. FDA teigė 
nežinanti mokslinio įrodymo, 
kuris būtų pagrindu gerti šias 
arbatas. 

Pienas ir sviestas padeda 
va ikams gelbėtis nuo 

astmos, teigia beveik 3.000 dvi
mečių vaikų dietą nagrinėję 
olandų mokslininkai. Buvo ste
bimi vaikai, kurie jau nuo 3 me
tų sirgo astma. Nustatyta, kad. 
kasdien valgant griet inės ir 
sviesto, astmos priepuolių būna 
daug mažiau. Nuo pieno pro
duktų, tokių kaip jogurtas, šo
koladinis pienas ir kt„ vaikams 
taip pat silpnėja švokštimas, 
gargimas. Beje, pastebėta, kad 
panašiai nuo astmos ir švokšti
mo padeda ir juoda duona. 

.idžiosios Britanijos ty
rinėtojai teigia, kad žu

vų taukai gali pagerinti vėžiu 
sergančiųjų būklę — padėti iš
vengti kacheksijos — visiško iš
sekimo, susijusio su vėžiu. Dėl 
kacheksijos ir jos poveikio 

D; 

W ZIN 
tos seniausios 
tgaus liekanos 
dabar t in ių žmonių i š k a s e n a 
Europoje, kuri leidžia ger iau 
suprast i dabart inių žmonių at
siradimą ir evoliuciją Senojo pa
saulio š iaurės vakarų regione. 

Minimas žandikaulis 2002 
metais buvo ras tas Peš te ra ku 
Oasėje, kur ios p a v a d i n i m a s 
reiškia „urvas su kaulais". 

„Ši medžiaga yra pirmoji, 
pa t ik imai pa tv i r t i nan t i , k a ip 
atrodė dabart iniai žmonės tuo 
metu. kai išplito Europoje. Nors 
mes juos vadiname dabar t in ia is 
žmonėmis, jie nebuvo visiškai 
šiuolaikiniai t a prasme, kurią 
p r i sk i r iame d a b a r gyvenan
tiems žmonėms", sakė E. Trin
kaus. 

Po beve 
universi 
nos E u r 

a Arktikos ledyno povai 
tos gręžimo platformoms Bofor- liejo iš 
to jūroje. įlankos 

Moksl ininkai sako, kad Tol 
kaltas vietos kl imato a tš i l imas , j ū ros 
nes netur i pakankamai įrody- dumbli 
mų apkalt int i visos planetos at- D. M u 
šilimo. lus ap 

Warvick Vincent ir Derėk liūs. 
Mueller iš Lavai univers i te to Da 
Quebec (Kanada). Mar t in Jef- Elesmt 
fries iš Aliaskos universi teto gy- t as 'ši 
veno toje vietoje, skraidė virš jos vas Šis 
ir savo tyrinėjimams darė nuot- dengta 
raukas palydovo pagalba. apie 9( 

W. Vincent ka r tu su kčlego- ,,Š: 
mis sakė, kad visas vanduo išsi- dėjo ši 

i 
Pc 

miest; 
•vande 

Te 
moksl 
ferenc 
„Vene 
buotoj 
kaip 
miestž 

19 
veno ] 
j a m e } 

K; 
žia vis 
bar Š\ 

•fĄ, 

jnecija gr imsta po vandeniu . 

sveiki! 
medžiagų apyka i ta i žmogus 
gali mirti. 

Me la toninas t r ikdo 

plaučių darbą as tmat i 
kams. Tyrinėtojų nuomone , 
prastai miegančių ar laiko juos
tų pasikeitimų varginamų žmo
nių vartojami m e d i k a m e n t a i 
gali pakenkti a s tma t ikams . Me
latoninas — hormonas, gamina
mas smegenyse ir pa la ikant i s 
natūralų miego ir būdravimo 
ciklą. JAV mokslininkai a t rado , 
kad jis a s tmat ikams su t r ikdė 
plaučių veiklą, todėl jie mano. 
kad as tma sergantieji tur i gerai 
pagalvoti prieš var todami mela-
toniną. 

Mankšta gali sumažint i 
susirgimo krū t ies vė

žiu riziką. Studijos duomeni
mis, greitas pasivaikščiojimas 
bent valandą ar dvi per savai tę 
gali padėti vyresnėms moter ims 
sumažinti riziką susirgti krū
ties vėžiu apie 20 p r o c . netgi jei 
jos vartojo hormoninius prepa
ratus menopauzės s imptomams 
išvengti . Duomenys pagr į s t i 
studija, kurios metu buvo tiria
mas hormonų vartojimo ryšys 
su krūt ies vėžiu, širdies prie
puoliais ir insultu. 

"zraelio mokslininkai tvir-
. t ina, jog kavoje ir arbato

je esantis kofeinas ska t ina nau
jų smegenų ląstelių augimą bei 
gerina atmint į Moksl in inkai 
laboratorijoje augino ž iurkių 
neuronus pr idėdami kofeino. 
Ląstelės, paimtos iš h ipokamu 
vadinamos smegenų da l i e s . 

išbrin 
daliu 
ląstek 
pradir 
dų. 

žmogų 
jas įv« 
kudik: 
roelen 
jam g 
kodėl 
siranc 
tam a: 
įsčios* 
m ai g 

J 
kankj 
smege-
vengt: 
ledo". 
širdį 
mas, : 
Ii iš 
Žmog 
kia. b 
genys 
Dažn; 
ląsteli 
ninka 
kūno 
37 la 
galim 

I; ( 
raupą 
specii 
esam; 
nų in 
jog si 
esam; 
iki ši< 
ne, p 
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: trejus metus t rukus ių tyrimų šiemet rugsėjo 22 dieną 
ito mokslininkai išplatino seniausios žinomos dabartinio 
x>je nuo t raukas . 

D. Mueller. 
Įrašai rodo, k 

metų kas dešimti 
temperatūra paky 
dešimtosiomis laij 

Klimato pasi 
veikė vandenyno 
druskingumą ir pc 
taip pat įtakoja 
nėjimą Antarktyje 

„Tai nėra t a 
kad, sušilus klim 
nių, tiek ledo ir iš 
D. Mueller. 

Šiltesnė tem 
silpnina ledą, jis 
sparus pasikeitus 
ar kitoms jėgoms. 

ti 2100 metų Venecija bus ap: 
septynerių metų Italijos apsemia 100 karti. 

denenė dalis 
20 mylių ilgio Disraeli 

5 įvykis paveikė gėlo ir 
andens planktono ir 
i rūšis, sakė studentas 
ller, bebaigiantis moks-
J šiuos mažus gyvūnė-

prieš 100 metų visas 
•io salos šiaurinis kran-
uriausias žemės masy-
įrės Amerikoje) buvo pa-
vientisu ledynu. Dabar 

proc. jo išnyko, 
i regiono kl imatas pra-
;i prieš 150 metų", sakė 

s Venecija a ts idurs po 
iu. 
:ią liūdną išvadą padarė 
linkai, susirinkę į kon-
ą, kurią surengė fondas 
ija pavojuje". Fondo dar-
i mėgino surast i būdą, 
isame pasaulyje garsų 
išgelbėti nuo vandens. 
'0 metais Venecijoje gy-
50,000 žmonių. Šiandien 
•a tik 58,000 gyventojų. 
5met vanduo pasiglem-
didesnę miesto dalį. Da-

Tuo tarpu 19 
aikštė nukentėjo 
iš viso tik 10 karti 

Be to, per past 
tą metų Venecija 
vandenį net 23 cer 

„Žinoma, mes 
liau restauruoti 
mus savo miesto 
kam to reikia, jei; 
kaičiai gali jų n 
Mums reikia skub 
kaip išspręsti ši; 
sakė fondo „Venc 

Morkaus aikštę vanduo pirmininkė Nickie 

davo padidėdamos treč-
r susiformuodavo naujos 
>. Jos vėl įgydavo savo 
į formą tik po 2-3 valan-

> antų užuomazgos pra
deda formuotis dar 
negimus, ir tyrinėtojai, 

t i nę , gali pasakyti , kaip 
i buvo aprūpinamas mik-
sntais ir mineralais iki 
mstant. Taip sužinoma. 
;ai kuriems vaikams at-
i švokštimas ir astma. O 
>irasti padidėja rizika, jei 
vaikas gavo nepakanka-
ležies ir seleno, 
ei žmogui sustojo širdis, 
dėl kraujotakos nepa-
n u m o atsirandančio 
iu pažeidimo galima iš-
padėjus pacientą „ant 

teigia mokslininkai. Kai 
št inka skilvelių virpėji-
nogų iš tokios būklės ga-
elbėti defibriliatorius. 
s lieka gyvas, širdis vei-
t negavusios kraujo sme-
gali būti jau pažeistos. 

būna, kad jo smegenų 
3 jau mirusios. Moksli-
teigia. kad, sumažinus 

emperatūrą žemiau nei 
)sniai Celsijaus (-33 F), 
išsaugoti smegenis. 

1 r ipas gali kelti daug 
Tdidesnį pavojų negu 

ar juodligė, teigia JAV 
istai. J ie nus t a t ė , kad 
ryšio tarp gripo ir mirti-
arkto atveju, ir tvirtina, 

gripu susijusių mirčių 
4 kar tus daugiau negu 
teigta. Todėl, jų nuomo-

r metus JAV nuo gripo 

miršta ne 20,000. 
nių. Texas univer 
tos centro mokslin 
hammed Madjid s 
biais perspėja, joj 
jus genetine inforn 
sukurti darveikle; 
rusus. 

Sukrečianty 
kie kaip m 

nės ar darbo probl 
stiprinti išsėtini 
simptomus, teigia 
lininkai, nustatę, 
padvigubina šios 
ligos simptomų 
dažnį. Išsėtinė skl 
niška, progresuoja 
atsiranda, kai imi 
ima atakuoti sav< 
ląsteles, ardo siu 
gantį nervų Iąstc-
stuburo smegenys 
statyti ją labai si 
simptomai, tokie 
mas ausyse, nuov 
svyros sutrikimai. 
lumas, pasirodę va 

JAV vykdor 
teikė vilči 

nors bus galima iš 
nuo kasos vėžio si 
Pirmadienį dr. 
pareiškė, jog prie: 
pai buvo sukurt 
„HSPPC-96", pai 
paciento auglio, 
šimties skiepytų 
veno penkerius r 
jam neatsinaujini 
cientai jau išgyvei 
dvejus metus be 1 
Paprastai po ka? 
racijos pacientai 
14-15 mėnesių. 

JAV Vašingtono 
žmogaus iškase-

ad nuo 1967 
netį vidutine 
la keturiomis 
>snio. 
keitimas pa-
temperatūrą, 
įtvynius, o tai 
ledynų skili-

ip paprasta, 
latui x laips-
tirpsta", sakė 

peratūra su
tampa neat-

ioms srovėms 

temta 
I per metus. 
00 metais ši 
nuo potvynių 
Į. 
aruosius šim-
nugrimzdo į 

itimetrus. 
galime ir to-
nepakartoja-
pastatus, bet 
gu mūsų vai-
ebepamatyti. 
iiai sugalvoti, 
ą problemą", 
rija pavojuje" 
Bali. 

o 90,000 žmo-
siteto sveika-
įnkas dr. Mo-
u bendradar-
l, pasinaudo-
fiacija, galima 
>nius gripo vi-

s įvykiai, to-
lirtis, finansi-
emos, gali su-
js sklerozės 
olandų moks-

kad stresas 
autoimuninės 
pasireiškimo 
erozė — chro-
mti liga. kuri 
ininė sistema 
)jo organizmo 
oksnį, apsau-
:les galvos ir 
e. Anksti nu- • 
jnku, nes jos 
kaip spengi-

argis. pusiau-
kalbos neriš-

i\ praeina. 
ni tyrimai su-
ų. kad kada 
vengti mirties 
;iepų pagalba. 
Robert Maki 
švėžiniai skie-
i iš baltymo 
mto iš paties 
Vienas iš de-
pacientų išgy-
netus, ir liga 
i. Dar du pa
lo daugiau nei 
igos požymių. 
;os vėžio ope-

išgyvena tik 
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Pokylio metu bus paskelbti loterijos laimėtojai — Meninė p r o g r a m a — Šok iams g r o s a n s a m b l i s , ,Kaukas 

Įstatymu bus bandoma sustabdyti žemės mainų „cirką" 
Atkelta iš 1 psl. 
Žemės ūkio paskirties žemės įsi
gijimo laikinojo įstatymo atšau
kimą. Pasak jo, tai leistų apri
boti galimybes abejotinais bū
dais sklypus įsigijusiems žem
valdžiams atsisakyti savo nuo
savybės, sudarant fiktyvias 
mainų sutartis. 

Praėjusią savaite žinia-
sklaida pranešė, kad pastaruoju 

metu padaugėjo atvejų, kada že
mės sklypai yra mainomi į pa
gal vertę nelygiaverčius daik
tus: muzikos instrumentus, mo
torolerius, buities apyvokos 
techniką, žemės ūkio produk
tus. 

Teigiama, kad tokiu būdu 
nuosavybe bando formaliai atsi
kratyti tie žemės turėtojai, ku
rie ją įsigijo apeinant įstatymus 

ar kitais abejotinais būdais. 
Notarai tokias mainų sutar

tis tvirtina, nes jas sudaryti lei
džia galiojantis Žemės ūkio 
paskirties žemės įsigijimo laiki
nasis įstatymas. Jį ir saugik
lius, varžančius žemės parda
vimą, panaikinus, sudaryti že
mės mainų sutartis nebus nau
dinga, nes iškils keblumų dek
laruojant turtą. 

Rusijos „Gazprom" už 91 mln. litų pirks „Lietuvos dujas* 
Atkelta iš 1 psl. 
bei „Lietuvos dujų" rinkos da
lies užtikrinimu. 

„Gazprom" pasiūlė iš karto 
sumokėti 91 mln. litų ir dar 9 
mln. litų premiją, kuri bus su
mokėta po 2004 metų sausio 1 
dienos, jeigu vyriausybė įsipa
reigos nereguliuoti gamtinių 
dujų kainų didiesiems vartoto
jams ir nuo kitų metų liberali

zuos dujų rinką, sumažindama 
didžiųjų vartotojų suvartojamo 
dujų kiekio ribą nuo 15 mln. iki 
1 mln. kubinių metrų per me
tus. 

Anot N. Eidukevičiaus, 
„Lietuvos dujų" akcijų pirkimo-
pardavimo sutartį su „Gaz
prom" planuojama pasirašyti 
spalio mėnesį, tačiau galutinai 

metais, nes Rusijos susivieniji
mui prireiks laiko gauti būtinus 
leidimus. 

Lietuvos vyriausybė, pasak 
neoficialių šaltinių, sieks, kad 
ilgalaikio — iki 2015 metų — 
dujų tiekimo sutartis su „Gaz
prom" būtų pasirašyta dar šie
met ir įsigaliotų nuo 2004 metų 
sausio 1-osios. 

sandoris bus baigtas tik kitais 

Jonavos rajone rast i 15-ojo amžiaus pagonių kapai 
Atkelta iš 1 psl. ma, jog 1387 metais pradėtas 

Pagonybės tikėjimą išpaži- krikščionybės skleidimas iki 15 
ne lietuviai tikėjo, jog mirusiam amžiaus vyko labai aktyviai ir 

gyventojų buvo sutiktas palan
kiai. 

Lenkijos karalius ir Lietu
vos didysis kunigaikštis Jogaila 
liepė užgesinti šventąsias ugnis, 
iškirsti šventuosius miškelius, 
išžudyti garbintus žalčius. Pats 
kunigaikštis, lankydamasis Lie-

žmogui reikia turėti tų pačių 
reikmenų ir įrankių, kuriuos tu
rėjo šiame pasaulyje. Todėl, lai
dodami žmones, jie įdėdavo į ka
pą įvairių daiktų — ginklų, pa
puošalų, apyvokos reikmenų. 

Visgi istoriniuose šaltiniuo
se bei istorikų darbuose mini-

tuvoje, klausinėdavo tikėjimo 
tiesų, ojas žinančius gausiai ap
dovanodavo. Rytinėje Lietuvos 
dalyje buvo įsteigtos septynios 
parapijų bažnyčios. 

Vanagiškio kapinyne aptik
ti mirusieji buvo tokių svarbių 
mūšių, kaip 1410 metais įvyku
sio Žalgirio ar 1435 m. — Pa
baisko, amžininkai ar net daly
viai. 

L i e t u v o j e v i s s u n k i a u g a u t i v a i r u o t o j o 
Atkelta iš 1 psl. 
reikia vėl stoti į eilės galą ir 
laukti net iki mėnesio, kol vėl 
galėsi dar kartą pabandyti. Ži
noma, per tiek laiko visos prak
tinės žinios pasimiršta, todėl 
tenka dar kartą mokėti pinigus 
tiek vairavimo instruktoriams, 
tiek ir už egzamino perlaikymą. 
Tai darosi labai brangus 'malo
numas'. Beveik labiau verta iš 
karto tartis su egzaminatoriu
mi, kad už tam tikrą pinigų su
mą praleistų. Deja, aš neban
džiau, nors kai padariau šiurkš
čią klaidą gatvėje, egzaminato
rius kelis kartus klausė — ką 
darom?", dienraščiui pasakojo 
kelis kartus praktinio vairavi
mo egzamino neišlaikęs Pau
lius. 

Vidaus reikalų ministerija 
nusprendė, kad nuo sausio 1 
dienos tiek praktiniai, tiek teo
riniai vairavimo egzaminai lai
komi valstybinėje įmonėje „Re-
gitra". 

Anksčiau vairuotojai egza

minus laikydavo toje pačioje 
mokykloje, kur lankė vairavimo 
kursus, dalyvaujant Kelių poli
cijos pareigūnams. 

Pasak „Regitros" Klaipėdos 
filialo vyresniojo specialisto 
Gintauto Nagelės, teorijos egza
minas palengvėjo. 

Vietoje anksčiau buvusių 35 
klausimų, dabar bereikia atsa
kyti į 30. Be to, anksčiau buvo 
galima padaryti tik 2 klaidas, o 
dabar egzaminas yra išlaikytas 
suklydus net 6 kartus. 

Tačiau gerokai pagriežtėjo 
praktinio vairavimo egzaminų 
tvarka. 

„Pastebėta, kad avarijos 
gatvėse vyksta ne dėl žinių trū
kumo, o tiesiog dėl vairavimo 
įgūdžių stygiaus. Todėl dabar 
siekiama kuo geriau paruošti 
vairuotojus. Vienam vairuotojui 
egzamino metu dabar skiriama 
visa valanda. Per tą laiką jis at
lieka užduotis aikštelėje ir be
veik 25 minutes su egzaminato
riumi važinėja miesto gatvėmis. 

p a ž y m ė j i m ą 
Anksčiau pasitaikydavo, kad 
vairuotojui pakakdavo gerai 
pervažiuoti vieną sankryžą ir 
egzaminas būdavo įskaitytas", 
pasakojo G. Nagelė. 

Anot jo, dabar užtenka vie
nos šiurkščios klaidos, pavyz
džiui, pervažiuoti gatvėje ištisi
nę liniją, ar tiesiog aikštelėje 
užkliudyti gairelę, ir vairuotojas 
egzamino neišlaiko, tuo tarpu 
anksčiau egzaminas būdavo ne
išlaikomas tik tuo atveju, kai 
prie automobilio valdymo tek
davo prisidėti ir egzaminatoriui. 

Tai, kad vairuotojo pažymė
jimo išlaikiusieji egzaminus ne
gauna tą pačią dieną, kaip buvo 
anksčiau, „Regitros" darbuoto
jai priskyrė prie naujosios tvar
kos trūkumų, tačiau teigė nieko 
negalį padėti, mat egzaminus 
išlaikiusio asmens dokumentai 
perduodami Eismo priežiūros 
tarnybai, o ši siunčia juos į Vil
nių, kur Asmens dokumentų iš
rašymo centre ir daromi vairuo
tojų pažymėjimai. 

P r a n c ū z a i v a g y s t e a p k a l t i n o d i n g u s į l i e t u v i ų k r e p š i n i n k ą 
Atkelta iš 1 psl. 

„Per visą ilgą mūsų darbo 
praktiką tokio dalyko dar nebu
vo matę. Nei aš, nei komandos 
treneris", sakė „Elan SportiF 
krepšinio klubo generalinis va
dybininkas Denis Poyolis. 

Klubo atstovas teigė tik 
prieš porą parų per tarpininkus 
sužinojęs, kad T. Nagys išvyko į 

JAV. Šią vasarą sportininkas 
baigė JAV Clemson (South Ca-
rolina) universitetą. 

• „Jo draugę esą ištiko labai 
rimta nelaimė. Žinoma, visko 
gali atsitikti, tačiau telefono ry
šys tarp Amerikos ir Prancū
zijos vis dėlto veikia — galėjo 
paskambinti ir bent atsiprašy
ti", sakė D. Poyolis. 

Įtariamasis gandrų žudikas uždarytas į arešt inę 

Atkelta iš 1 psl. 
Rugpjūčio mėnesį Klaipėdos 

teritorinės muitinės Panemu
nės kelio posto inspektorius M. 
Dulaitis atleistas iš pareigų už 
pareigūno vardo diskredita
vimą. 

Iš pradžių M. Dulaičiui bu
vo iškelta administracinė byla 
dėl medžioklės taisyklių pažei
dimo, vėliau ji nutraukta, nes 
policija pradėjo savo ikiteisminį 
tyrimą dėl viešosios tvarkos pa
žeidimo. 

Gandrai buvo šaudomi gand
ralizdžiuose, esančiuose žmonių 
gyvenamoje aplinkoje. Liepos 

pabaigoje inspektoriai keturiuo
se Šilutės rajono kaimuose su
rado 15 nušautų gandrų. Vien 
Ramučių gyvenvietėje iš dideliu 
greičiu važiuojančio visureigio 
buvo nušauti 8 gandrai. 

Jtariamam gandrų žudikui 
gresia viena iš kelių bausmių — 
viešieji darbai, bauda, laisvės 
apribojimas, areštas arba lais
vės atėmimas iki 2 metų. 

* Specialiosios tarnybos 
aiškinasi, a r pagarsėjusio 
prokuroro Stanislovo Stulpino 
žemių pirkimas pajūryje nesu
sijęs su viena nutraukta bau-

Naujo krepšininko privers
tas ieškoti Shalono klubas pa
teikė ieškinį policijai dėl vagys
tės. 

.Atsidūrėme keblioje situa
cijoje ir praradome daug laiko. 
Kol kas T. Nagio agentas dar 
nepateikė pasiūlymo, kaip pla
nuojama mums atlyginti nuos
tolius", sakė D. Poyolis. 

džiamąja byla. Specialiosios 
tarnybos gavo pranešimą apie 
tai, jog korupcijos galėjo būti ne 
tik skirstant pajūrio žemes, bet 
ir vėliau jas parduodant. Byla 
specialiosios tarnybos susido
mėjo po to, kai paaiškėjo, kad 
valdininko J. Rimos žentas Ar
tūras Žičkus, dirbęs vyriausy
bės atstovo Klaipėdos apskrity
je patarėju, Klaipėdos miesto 
vyriausiojo prokuroro S. Stul
pino šeimai pardavė didžiulį 
sklypą netoli jūros prie Karklės 
kaimo. Už 3 hektarus Stulpinų 
šeima Žičkams sumokėjo 
15,000 litų. Šalia esančių skly
pų savininkai po 4,000 litų mo
kėjo tik už vieną arą. (K-Elta) 

NEMOKĖTI VALSTYBES PENSIJŲ BUVUSIEMS 
TARYBINLVMS SAUGUMIEČIAMS 

Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių atstovai vėl kyla į 
kovą su istorine neteisybe — 
siūlomas naujas įstatymo pro
jektas, draudžiantis valstybi
nių pensijų mokėjimą karo 
veteranams, buvusiems TSRS 
represinių įstaigų darbuoto
jams. 

Nukentėjusių asmenų val
stybinės pensijos, netaikant 
atskirų apribojimų buvusiems 
tarybinių represinių struk
tūrų darbuotojams, mokamos 
jau ilgiau nei metus. Kurį lai
ką įstatymai draudė šių pensi
jų mokėjimą buvusiems KGB, 
NGB. NKVD bei kitų rep
resinių struktūrų darbuoto
jams, tačiau šio draudimo ga
liausiai neliko po vieno Kons
titucinio teismo sprendimo. 
Konstitucinis teismas daugiau 
nei prieš metus, viena vertus, 
pripažino negaliojančiomis 
įstatymo pataisas, numačiu
sias prezidentinės pensijos 
skyrimą Vytautui Landsber
giui, o, kita vertus, taip pat 
nustojo galioti ir tuo pačiu 
įstatymu numatyti valstybi
nių pensijų mokėjimo apriboji
mai, taikyti buvusiems Ta
rybų Sąjungos saugumo tar
nybų darbuotojams. 

Kurį laiką ir Vyriausybės, 
ir Socialinės apsaugos bei dar
bo ministerijos vadovai suko 
galvas, kaip išlįsti iš susida
riusios gana keblios teisinės 
painiavos, kol galiausiai prob
lemą išsprendė atsistatvdi-
nantis valdininkas, buvęs „Sod
ros" vadovas Dalius Prevelis. 
Paskutinę savo darbo dieną jis 
pasirašė įsakymą, jog pensijų 
mokėjimą, be minėtų apriboji
mų, reikia vėl atnaujinti vi
siems. 

Politinių kalinių ir trem
tinių atstovai Seime — Povi
las Jakučionis bei Antanas 
Stasiškis — rugsėjo 10 d. įre
gistravo naują Valstybinių 
pensijų įstatymo pataisų pro
jektą. Šių pataisų viena es
minių naujovių, anot Povilo 
Jakučionio: 

— Nauja galbūt yra tai, 
kad numatyta atskirti nuken
tėjusių pensijas nuo karo vete
ranų pensijų. Mums atrodo, 
na. koks ten nuo okupantų nu
kentėjęs kariuomenėje karo 
veteranas. Neaišku, ar jis sa
vanoris, ar jis tenai mobilizuo
tas buvo, ar prievarta pateko, 

ką jisai nuveikė toj kariuome
nėj. Mes tiesiog išskyrėme į 
atskirą grupę. Atskira grupė, 
kuri pretenduoja į valstybines 
pensijas, bet ne į nukentėjusių 
pensiją, o į karo veteranų pen
siją — taip pat valstybinė pen
sija. 

Atskirai išskirtiems Ant
rojo pasaulinio karo vetera
nams keliamos tos pačios sąly
gos, norint gauti valstybines 
pensijas, kaip ir pretenduo
jantiems į nukentėjusių as
menų pensijas. 

P. Jakučionis: 
— Mes negalim kitaip siū

lyt, nes buvęs partizanas ar 
politinis kalinys turi pereit 
tam tikrą filtrą, kad gautų nu
kentėjusio pensiją. O štai karo 
veteranas — nieko, vien tik
tai, kad jis buvo karo vetera
nas. Mes jam taip pat pa
siūlėm nustatyti tam tikras 
sąlygas, o tam tikros sąlygos 
yra lygiai tos pačios, kaip ir 
gauti nukentėjusio pensiją. 

Minėtos sąlygos — tai ir 
yra apribojimai, kam negali 
būti mokamos nei nukentė
jusių asmenų, nei karo vetera
nų valstybinės pensijos. 

P. Jakučionis: 
— Tai yra, kad asmuo, 

pretenduojantis į karo vetera
nų pensiją, nebūtų dirbęs 
represinėse struktūrose, kad 
jis nebūtų buvęs rajkomo sek
retorium ir kad nebūtų daly
vavęs nacistiniuose nusikal
timuose, kad nebūtų daly
vavęs gestape arba nebūtų 
buvęs nacistų partijos narys. 

Tiesa, konservatorių siūlo
mame įstatymo pataisų pro
jekte yra numatyta ir viena 
šių apribojimų išlyga: minėti 
valstybinių pensijų mokėjimo 
apribojimai netaikomi, jei ta
rybinėse represinėse struktū
rose tarnavę asmenys vėliau 
dėl politinių motyvų patys 
buvo represuoti. Valstybinių 
pensijų nusipelnytų ir tie buvę 
sovietų saugumo s t ruktūrų 
darbuotojai, kurie okupacijos, 
vėliau — Atgimimo laiko
tarpiu Lietuvos labui ben
dradarbiavo su rezistencijos 
organizacijomis, o atkūrus ne
priklausomybę — su neprik
lausomos Lietuvos struk
tūromis. 

Jūratė Damulytė 
Laisvosios Europos 

Radijas 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
mies. S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Čikagos pietvakariuose 
išnuomojami 1, 2 ir 3 mieg. 

butai. Kreiptis First Rate Real 
Estate, tel.773-767-2400. 

Aušra Padalino. 

Tai - Jūsų laikrašti: 
D J R J % X J O A S 

SIŪLO DARBA 

Dunkin Donuts in Orland Park. 
15609 S. Harlem. looking for reliab-
le, hard »orking person. honcsi for 

counter personposition (some Enplish 
is required). Full time <>r part time. 
will train Please call 708-429-5533. 
between 9 am - 1 pm or 708-557-

9163. between 2 pm - 6 pm. 

Šildymas 
Šaldymas 

S556 S Kec&je Chicago. IL 50629 

'̂•ekytoa, rstaiavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMf)BnXX\\ML;SVFlKATOS 

IR ( A\\BĖS H O M B 
Asentas Krank Zapolis ir Ot'f. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

DEMesto* DĖMESIO1 

H M M «tvyfco««. Ieškote darbo ar boto. M M M M H r t | | i brangia) kainuok7 Ne 
bėda. DRAUGAS įuui skcfcima HspauKflm nemokamai. Tere#da paskambinti 

M. 773-S8S-9500 ar užsukti i DRAUGO admimjtradįa adresu 4S4S W 63 St.. Chfcagp. H 60629. 

Mielos Lietuvos Vaikų Vilties komiteto steigėjos 
ir bendradarbės 

Af A 
BIRUTĖS JASAITIENĖS 

D u k r o m s J Ū R A T E I ir AUŠRAI su šeimomis, 
s ū n u i A L G I R D U I , giminėms, a r t imies i ems ir vi
s iems , k u r i u o s j o s ar t imo mei lės spindulys pa
l ietė, p a g u o d ė a r įkvėpė sek t i jos pavyzdį, 
r e i š k i a m e gilią užuojautą. J ū s ų ne tek t i s mūsų 
visų n e t e k t i s . 

Los Angeles Lietuvos Vaikų Vilties komitetas 

Buv. Korp . Neo-Li thuania vyr . valdybos pirmi
n i n k u i 

Af A 
ANTANUI JUODVALKIUI 

m i r u s , jo d u k r a i kol. EGLEI i r jos v y r u i HEN-
RYK, s ū n u i kol. UOSIUI ir jo žmonai JACQUE-
LYN su š e ima i r visiems ki t iems giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame gilią ir nuo
širdžią užuojau tą . 

Korp. Neo-Lithuania vyr. valdyba 
Eduardas Modestas 

Daiva Meilienė 
Algis Augaitis 

Vita Girdvainienė 
Vaclovas Mažeika 

A t A 
JONUI MACKEVIČIUI 

Lietuvoje m i r u s , reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo marč i a i DANGUOLEI MACKEVIČIENEI ir 
visai jos še imai bei ar t imiesiems. 

„Draugo" bendradarbiai 

A t A 
REGINAI STANKAITIENEI 

Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiškiame 
jos brolienei DANGUOLEI MACKEVIČIENEI ir 
visai jos šeimai bei artimiesiems. 

„Draugo" bendradarbiai 
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Iii PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruostos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ISIGUO TEISĘ IS LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 

® raiaaaaa'aaaa'rs^aBE'̂ giBigiaĮrMirMiaiaiaaiBiairMi a 
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APYLINKĖSE 

POSEDZLWO 
„MARGUČIO II" VALDYBA 

Po ilgesnės pertraukos 
„Margučio II" valdyba buvo 
susirinkusi posėdžio rugsėjo 
23 d. „Seklyčioje". ..Margutis 
II" neteko darbščios pirmi
ninkės ir iždininkės Birutės 
Jasaitienės, kuri iškeliavo 
negrįžtamai. Ilgą laiką B. Ja
saitienė atlikdavo įvairius 
valdybos darbus. Darbuotojai 
jos pasigenda. 

Tačiau gyvenimas tęsiasi ir 
„Margutis II" gyvuoja. Posė
dyje dalyvavo valdybos na
riai: Vaclovas Momkus, Bro
nius Siliūnas, Matilda Mar
cinkienė, Marija Remienė ir 
Jurgis Vidžiūnas. Buvo 
svarstyta finansinė padėtis, 
apmokėtos sąskaitos ir patik
rintos buhalterinės knygos. 
Nors vasaros metu aukos 
sumažėjusios, bet deficito dar 
nėra. Padėka priklauso radi
jo klausytojams, aukotojams 
ir rėmėjams. „Margutis II" 
gyvuos tol, kol mes jį rem
sime. „Margutis IF priklauso 
visiems ir tarnauja Lietuvai 
bei lietuviams, tiek anksčiau 
atvykusiems, tiek atvykstan
tiems dabar. 

Valdyba džiaugiasi nuola
tiniais radijo laidų vedėjais, 
kurie savo pareigas atlieka 
stropiai. progresuoja savo 
sumanymais, vis ką nors 
nauja įvesdami. Valdybos 
sudėtis pasilieka ta pati. Rei
kalui esant, bus kooptuojama 
naujų darbuotojų. 

..Margutis II" radijo pro
grama girdima AM 1450 ban
gomis penkis kartus per sa
vaitę nuo 8 iki 8:45 v.vakaro. 
Klausykime ir remkime se
niausią radijo laidą Ameri
koje. „Margu t i s II" inf. 

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto Šv. Mišių. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje „Kavutės" po
pietėje dalyvaus viešnia iš 
Kauno. Čikagoje viešinti liau
dies menininkė ir poetė Malvi
na Petronėlė Januškevičiūtė-
Rocienė. 

Baigiantis vasarai ir jos 
linksmybėms gamtoje, brigh-
tonparkiečiai rengia naujo 
sezono šventę „Rudens links
mybės" spalio 4 d. Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos didžiojoje 
salėje (4420 S. Fairfield ir 44-
tos gatvės kampas). 6 vai. v. 
vakarienė, po to - programa, 
muzika, šokiai, laimikių 
traukimas ir kt. Šokiams 

gros Algimanto Barniškio an
samblis. Bilietai platinami 
sekmadieniais bažnyčios gale 
prieš ir po 10 vai. r. Šv. Mišių. 
Vietas galima užsisakyti 
skambinant Evelinai Oželie-
nei 773-254-7553 arba Sa
lomėjai Daulienei 773-847-
4855. Šventę rengia JAV LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba. 

Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus 200-tųjų metų nuo 
jo gimimo jubiliejui paminėti 
prieš trejus metus PLB sei
mas Vilniuje paskelbė konkur
są projektui, kuriame atsi
spindėtų Valančiaus blaivybės 
idėjos. Konkurse galėjo daly
vauti Lietuvos ir užsienio as
menys ar organizacijos. Pra
ėjusią vasarą, PLB seimo me
tu, Vilniuje buvo pranešta ir 
patvirtinta, kad 1,000 dol. pre
mija paskirta „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijai už pa
ruoštą prevencinę programą 
„D.R.A.S.A" (drįsk rūkalų, al
koholio, svaigalų atsisakyti). 
Šį projektą finansavo Lietuvių 
fondas. Premiją įteiks buvusi 
PLB vicepirmininkė kultūros 
reikalams Laima Žliobienė 
„Vaiko vartai į mokslą" ruo
šiamuose „Derliaus" pietuose, 
kurie vyks sekmadienį, rugsė
jo 28 d., po šv. Mišių, PLC, Le-
monte. Bilietus galima įsigyti 
kreipiantis į Ritą Venclovienę 
tel. 847-940-0233. 

Dail. Danguolės Jurgu-
t i e n ė s , dailininkės iš Michi-
gan valstijos, paroda bus ati
daryta spalio 11 d., šeštadienį, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paroda dedikuojama 
karaliaus Mindaugo karūna-

Po Violetos Urmanos koncerto rugsėjo 21 d. Morton gimnazijos salėje (iš kairės): JAV LB Kultūros tarybos ir 
organizacinio komiteto pirmininkė Marija Remienė, dirigentas Alvydas Vasaitis. solistė Violeta Urmana, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm. Regina Narušienė ir Krašto valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė-Gust. 

Aldonos K a m a n t i e n ė s nuotr.: šie du broliukai atsirado ..Vaiko vartai j 
mokslą'' l emiamu beglobių vaikų dienos centre, kai jų namuose 
..įsiviešpatavo" alkoholis. 

vimo 750-mečiui. Bus rodomas 
specialiai šiai datai sukurtas 
ciklas: „Valdovas", „Amžių 
vingiuose". „Kelias į karūną". 

„Spindulėlis" — lietu
viškai kalbantiems vaikams 
nuo 3 iki 5 metų amžiaus 
vaikų darželis pradėjo veikti 
Ziono Lietuvių liuteronų para
pijos patalpose, 9000 S. Men-
ard, Oak Lawn. IL 60453. Vai
kai priimami visai dienai ar 
pusei dienos; dviem, trim ar 
visom penkiom dienom sa
vaitėje. Prityrusios mokytojos 
praveda pamokėles, pamoko 
vaikučius dainelių, šokių, 
žaidimų. Vaikai išmoks ben
drauti vieni su kitais, gaus 
tinkamus pagrindus 
sėkmingai pradėti mokslą 
pradžios mokykloje. Yra gali
mybė gauti valstybinę pa
ramą, kuri padės padengti 
vaikų darželio mokestį. Dėl 
registravimo ir kitos informa
cijos teirautis telefonais: 708-
422-1433 arba 773-983-6517. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus ..Metų 
žmogaus" žymeniu pagerbs 
puikų vadovą, Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką už nuopelnus 
Vilniaus miestui ir vilnie
čiams. Muziejaus pokylis, ku
rio metu Artūrui Zuokui bus 
įteiktas „Metų žmogaus" ap
dovanojimas, įvyks spalio 26 
d. vieno prestižiškiausių Či
kagos viešbučių — Peninsula 
Hotel pokylių salėje. Maloniai 
kviečiame dalyvauti pokylyje 
ir kviečiame Jus įdėti savo as
meninį a r organizacijos sveiki
nimo laišką, verslo reklamą į 
mūsų pokylio sveikinimų-
reklamų knygą, kurią gaus 
visi pokylio svečiai. Dėl infor
macijos ir vietų skambinti tel. 
773-582-6500 Stanley Balze-
kui. Jr., arba Ritai Janz. 

Artėja metinis LFK 
„Lituanicos" rudens balius 
(53-sis), kuris šiemet įvyks 
spalio 25 d. PL centre. Le-
monte, didžiojoje salėje. Tai 
pats didžiausias sportininkų 
renginys per visus metus. Į šią 
pramogą reikia registruotis 
kuo greičiau, skambinant Lai
mai Glavinskienei tel. 630-
323-6302. 

Po įvairias pasaulio šalis 
likimo išblaškyti pandė-
liečiai, atsiliepkite! Rengia
ma knyga „Pandėlys" apie 
valsčiaus istoriją nuo jo įkū
rimo iki šių dienų, pan-
dėliečių gyvenimą ir jų liki
mus Lietuvos istorijos vin
giuose. Esame įsitikinę, kad 
daug medžiagos galėtų pateik
ti ir pandėliečiai išeiviai Ame
rikoje. Prašome atsiliepti: 
laišku Albinui Jasiūnui, Min
ties 1C-6. LT-2042 Vilnius 
Lithuania, telefonu +370-
5275-8761. mob. +370-612-
89544. elektroniniu paštu: 
rjasiun@takas.lt. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre <5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 27 d., šeštadienį, nuo 
9 v.r. iki 1 v. p.p. dar bus re
gistruojami nauji studentai. 
Čikagos apylinkėse gyvenan
tys jaunuoliai - į akivaizdinį 
skyrių (t. y. lankys paskaitas 
šeštadieniais), o į neakivaiz
dinį skyrių paštu registruosis 
gyvenantys kitose valstijose 
JAV. Trejų mokslo metų kre
ditus užskaito kai kurie uni
versitetai ir kolegijos. Dau
giau informacijos suteiks Mil
da Šatienė tel: 708-409-0216. 

„Romuva Productions" 
pjesė „When Lithuania Ruled 
the Worid. part I V (autorius 

Kęstutis Nakas) Chicago Cul-
tural Center Studio Theatre 
77 East Randolph St„ pir
mame aukšte. Spektakliai 
vyks iki rugsėjo 28 d. - ketvir
tadienį, penktadienį ir šeš
tadienį 7:30 v.v.; sekmadienį 2 
v. p.p. Vaidina Kęstutis Na
kas, Audrė Budrytė ir kt. Bi
lietus galima užsisakyti tel. 
312-576-0011. 

Liucija Mažeikienė, Kali
fornijos Lietuvių respubli
konų sąjungos pirmininkė, 
persiuntė sąjungos 40 metų 
veikimo dokumentus bei ar
chyvinę medžiagą Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrui, 
turint tikslą saugoti ją atei
ties poreikiams, kad liudytų 
išeivijos pasišventimą saugo
ti tautinę tapatybę. Kaliforni
jos Lietuvių respublikonų 
sąjunga dirbo ir rūpinosi vi
sokeriopai padėti Lietuvos 
laisvinimo kovoje. 8 dėžės ar
chyvų kruopščiai sutvarky
tos. Jose - susirašinėjimo 
dokumentai, finansinės ata
skaitos, narių sąrašai, nuo
traukos su parašais, atidžiai 
atrinkti gausūs apdovanoji
mai ir žymenys. Tai puiki 
medžiaga tyrinėjimui. Kartu 
su archyvais Kalifornijos Lie
tuvių respublikonų sąjungą 
pridėjo dosnią 3.000 dol. 
auką LTSC. 

LTSC informacija 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

ALFONSAS TYRUOLIS 

RUDENIO 
SAULĖJ 

Poezijos knyga „Rudenio 
saulėj" skirta nemarios atmin
ties Poetui Bernardui Braz
džioniui, kuris šio rinkinio 
pavadinimą pasiūlė. 

Ši Alfonso Tyruolio knyga -
tai jau aštuntasis jo poezijos 
rinkinys. Knyga sudaryta iš 
kiek anksčiau ir pastaruoju 
metu parašytų eilėraščių, 
kurių dalis buvo spausdinama 
periodikoje. 

SKELBIMAI 

BALFo atstovai spalio 5 d . sekmadieni, prie SvC. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčios. Marquette 
I ' a rkc prieš ir IKI šv. Mišių dal ins metines rinkliavos vokelius. Vokeliai ten pat bus surenkami po savaitės, spa
lio 12 d . sekmadieni Remdami BALFą. Bendrą Amerikos Lietuvių fondą, remiate Lietuvą, nes siuntiniai su 
labdara ligoniams ir sunkini gyvenant iems žmonėms iškeliauja nuolat. Nuotraukoje fiš kaires!: BAI.Fo talkinin
kai Vytautas (Indis. Zenonas Vieraitis, Algirdas Čepėnas. Petras Jadviršis, Antanas Tuškenis, Aldona Leker-
kiene. Aleksas Kikil.is. Liucija Maldonienė, Milda Vieraitiene. Gintautas Ramanauskas, .Janina Ramanaus-
kiene. Onute Anglickiene. Ka/.\s Rožanskas 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I Jetuva bei visu pasauliu! 

..Rudenio saulėj" yra nema
ža tų pačių motyvų, kaip ir 
ankstesniuose rinkiniuose. Pa
saulėžiūrinis ir filosofinis 
žvilgsnis į gyvenimo reiški
nius čia bene labiau pa
brėžiamas nei ankstesniuose 
rinkiniuose, kurie buvo suves
ti į vieną rinktinę „Metų vin
giai". Kaip toje rinktinėje, 
taip ir šioje knygoje sudėtas 
pluoštas poezijos vertimų iš 
pasaulinės literatūros. 

Knygos kaina 7 dol., pride
dant 8.75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol.. už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galima 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, Chica
go. IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pu lok ienė 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 
Kelionė \ Spring Valley, IL 

AUDRONĖ V. ŠKILDAITĖ 

Tęsinys 

Ar tikrai lietuviška ta būda? 
Dubauskas šaukia: „Žiūrėkit, 

Jucius siūlo statyti namą". Iš 
tiesų, reklama pakely kaip 
reikiant. Tik kažin kam tie jo 
namai reikalingi, jeigu užkal
tomis langinėmis, tuščių namų 
čia - kiek nori. Kažin tu, tautieti, 
ar ilgai su savo naujų namų 
bizneliu išsilaikysi? 

Vietomis pakelėje siūbuoja 
ašuotė - šiurkšti smilga su 
panašia į švendrės šluotele. Du
bauskas sako, kad tai tikros preri
jos gabalėlis. Pravažiuojame Ha-
nypin kanalą, kuris jungė Illi-
nojaus ir Mississipės upę. Dabar 
jis praktiškai nenaudojamas ir 
tarnauja kaip istorinis palikimas. 
Supamės nuo kalvelės ant kalve
lės - kaip Rylų Aukštaitijoje. 
Kurį laiką važiuojame 34-tu 
keliu, iš jo sukame į kairę ir už 3 
mylių pasiekiame Budą su 600 
gyventojų, kaip skelbia rodyklė. 
Sustojame miestelio centre ir 
užeiname į alinę. Apie lietuvius 
čia niekas nieko negirdėjęs - visi 
jauni. Siunčia į biblioteką. Ten, 
kaip ir Lietuvos provincijoje, 
radome išsiilgusią žmonių bib
liotekininkę. Ji mus tiesiog už
vertė žodžių lavina. Negalėjome 
ištrūkti visą brangų pusvalandį. 
Nors ji daugiausiai pasakojo apie 
savo giminę, kurioje yra viso
kiausio kraujo, taip pat ir indė
niško, bet kai ką mums surado ir 
lietuviško. Pirmiausia ji padavė 
1972 m. išleistą miestelio jubi
liejinį leidinėlį, kuriame buvo 
apytikriai 500 žmonių, 1909 m. 
žuvusių užgriuvus anglies kasyk
loms, sąrašas. Tame sąraše rado
me apie 20 pavardžių, šalia kurių 
buvo pažymėta „lietuvis", nors 
ne visos pavardės iš pažiūrėjimo 
atrodė lietuviškos. Paskui pati 
bibliotekininkė papasakojo, kad 
jos klasėje Kewanee miestelio 
mokykloje mokėsi Kapačinskas. 
o apie miestelio „Buda" kilmę ji 
neturėjo savo nuomonės. Tik pa
pasakojo legendą, kad miestelis 
gavo vardą ir prasidėjo nuo pašto 
namelio prie geležinkelio. Ir dar 
ji papasakojo, kad kartą ginčijosi 
su vengru, kuris ją įtikinėjo, jog 
miesteli reikia vadinti ne „Bju-
da". kaip taria amerikiečiai, o 
„Būda". Vengrams geriau žinoti, 
nes jie turi Budapeštą. O mano ir 
Dubausko lietuviškai fantazijai 
peno davė bibliotekoje eksponuota 
vietinio dailininko paveikslų 
parodėlė. Viename iš paveikslų 
buvo bandytas pavaizduoti tas 
pašto namelis (šalia jo stovėjo 
senoviškos vežėčios), nuo kurio 
kilo gyvenvietės vardas. Taigi 
ten buvo ne kas kita, kaip men
kas namelis, kurį Lietuvoje va
dintų būda. Be kita ko, mes ir Lie
tuvoje turime miestelį, kuris va
dinasi Ąžuolų Būda. Baigusi pir
mąjį lituanistikos kursą univer
sitete, ten su grupe buvau pa
siųsta į tautosakinę ekspediciją 
rinkti liaudies išminties. Iš Bu
dos išvažiavome beveik įsitikinę 
lietuviška jo vardo kilme. Kas gali 
paneigti galimybę, kad ten. tame 
pašto namelyje, arba pirrnojoje gy
venvietėje, negyveno kokie keli 
liežuvingi lietuviai, kurie eidavo 
pašto būdon siųsti į Lietuvą ir 
laukti iš Lietuvos gromatėlės. 

Dar užsukome į Kewanee 
miestelį, kurį minėjo Marijona Ur
šulė. Tai žalias, gražus ir gana di
delis miestas, sakytum koks ra
jono centras. Sustojame prie 
didelės kaip katedra bažnyčios ir 
Stasys Dubauskas nueina pas 
kleboną teirautis, kur rasti Šv. 
Antano lietuvišką bažnyčią. Nors 
klebono prie bažnyčios laukė visas 
pulkas išsipuošusių vestuvininkų, 
jis nuodugniai papasakojo, kur 
rasti buvusią Šv. Antano bažny
čią ir pasakė, kad 50 metų joje 
klebonavo kun. Bartkus, dabar 
jau miręs. Kol surandame reikia
mą, pravažiuojame mažiausiai 

Buvusi lietuviška Šv. Antano para
pijos bažnyčia Kewanee, IL, 
mieste. Stasio Dubausko nuotr. 

pro 7 bažnyčias - po kelias vie
noje vietoje. Pagaliau sustojame 
prie dviejų buvusių išvaizdžių 
bažnytėlių, stovinčių šalia viena 
kitos. Kadangi ant jų parašyti kiti 
vardai, vėl ieškome vietinių pa
galbos. Dubauskas prieina prie 
pirmos pasitaikiusios moters, ku
ri tuo metu išeina į kiemą. Mo
teris patvirtina, kad viena iš tų 
bažnyčių, ta, kuri dabar vadinasi 
Tabernakulio vardu ir priklauso 
protestantams, yra buvusi Šv. 
.Antano, o ji pati prisistato esan
ti pusiau lietuvė. Kad tą įrodytų, 
ištarė keletą lietuviškų žodžių. 
Bet tai ir buvo visa jos lietuvybė. 
Ir pasiūlė užeiti į namą, pas jos 
tikrą lietuvę tetulę, pas kurią ji 
svečiuojasi. Mat pati esanti vieš
nia iš Floridos. Ir dar sutiktoji 
lietuvaitė pasakė, kad lietuviškos 
bažnyčios dokumentai yra per
duoti St. Francis bažnyčiai, kur 
kaip tik dabar prasideda mišios. 

Tetulės nebeaplankeme, ne
beužsukome ir į St. Francis baž
nyčią, nors tikrai matėme, kad 
žmonės rinkosi pamaldoms. Sau
lelė jau krypo vakarop, o mes 
nuo karščio ir įspūdžių jau 
buvome išsikvėpę. Pasižadėjome 
kada nors čionai dar sugrįžti. 

?S, Po keletos savaičių, grįž
tant į Čikagą iš Omahos. kur vy
ko JAV LB Tarybos sesija, su 
Aušrele Sakalaite ir Marija Re
mienė pasukome 34 keliu ir ne
iškentėme nepasižvalgę po 12 my
lių į Vakarus nuo Kevvanee 
esantį miestelį lietuviškai skam
bančiu pavadinimu Galva kur gy
vena 2.000 gyventojų. Iš toli pa
matėme puikų bažnyčios bokštą 
su kryžiumi, kuris lyg ir leido 
tikėtis, kad čia katalikų miestelis. 
Deja. bažnyčia labai graži, bet ne 
katalikiška. Miestelio centre -
taip tuščia, kad net neturėjome ką 
pakalbinti. Pagaliau pamatėme vie
nerias atviras duris, tai buvo dė
vėtų prekių parduotuve, ir pasu
kome ten. Pardavėja maloniai pa
aiškino, kad čia yra ir katalikiška 
bažnyčia ir nurodė, kur miestelio 
kapinės. Ten jau tikrai, pama
nėme, suseksime visus pėdsakus. 
Kas tokie lietuviai, ji nebuvo gir
dėjusi. Besikrapštantį skverelyje 
dar užkalbinome sulinkusį senu
ką ir neapsirikome. Jis paaiškino, 
kad miestelis apgyventas švedų 
ir kad miestelio pavadinimas yra 
švediškas. Apie visa tai smul
kiau galime sužinoti miestelio mu
ziejuje. Buvo labai sunku patikė
ti, kad germanų kalbų grupei pri
klausantys švedai turi tokį bal
tiškai skambanti žodį. tad pasu
kome į atokiai esančias kapines. 
Deja. paminklai patvirtino, kad 
čia guli vien tik protestantai šve
dai - didžiuliame lauke ant pa
minklų nebuvo nė vieno kryže
lio. Užsukti į muziejų ir ieškoti 
žadėtos katalikų bažnyčios nebe
turėjome laiko, tad taip ir liko ne
išspręstas klausimas: arba čia 
nėra katalikiškos bažnyčios, arba 
yra dar vienos kapinės, kur buvo 
laidojami katalikai. 

Pabaiga 
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