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Šiame 
numeryje: 

Lietuvos ambasadorius 
lankėsi Omahoje. 
Šiaulių universiteto 
doktoranto įspūdžiai. 
Meninės fotografijos 
paroda Los Angeles. 
J avų genetikos 
specialistas kalbės apie 
Auksučius. 

2psl. 

Uždraustas dalinio 
gimdymo abortas. 
Lietuvos pašto ženklai. 
Seimo pirmininkas 
gina Lietuvą. 

3psl. 

Kas tik mums įdomu 
žinoti. 

4 psl. 

Rūpestis vaikais visų 
mūsų pareiga. 

5 psl. 

Lietuvos Dukterų 
veikla. Projektas 
„Tulpė" — kas tai? 
Artėja ALTo 63-asis 
suvažiavimas. 

6 psl. 

Sportas 
* Bulgarijoje v y k u s i o 19-

ojo Europos š a c h m a t ų ko
m a n d ų čempiona to moterų 
varžybose Lietuvos komanda, 
kuriai atstovavo Dagnė Čiuk-
šytė ir Renata Turauskienė, už
ėmė aukštą 5-tąją vietą. 

* L ie tuvos k r e p š i n i o 
t r e n e r i ų asociacija l i k o b e 
p r e z i d e n t o . Klaipėdoje su
rengtame krepšinio specialistų 
seminare iš asociacijos prezi
dento posto atsistatydino Vla
das Garastas. J is yra ir Lietu
vos krepšinio federacijos vado
vas. 

* Kūno k u l t ū r o s i r spor 
t o d e p a r t a m e n t o (KKSD) 
r e m t o s e vasaros vaikų užim
tumo programose šiais metais 
dalyvavo 6,406 vaikai, iš jų 
2,194 išmoko plaukti. Vaikų va
saros užimtumo programoms 
šiais metais KKSD skyrė 
90,000 litų. 

Naujausios 
žinios 

* ES tur i p lė tot i s a n t y 
k i u s su Pie tų K a u k a z o re 
g i onu , laiške ES v a d o v a m s 
r a š o R. Paksas . 

* P r e z i d e n t o p a t a r ė j a s 
m ė g i n a reabi l i tuo t i s p o ne
fo rma laus pokalb io su žur
n a l i s t a i s a p i e u ž s i e n i o 
r e i k a l ų ministrą . 

* Seimo komi te tą n u s t e 
b i n o , iš k ieno k i š e n ė s b u s 
f inansuojami viešojo s a u g u 
m o daliniai . 

* Nuo šiol L ie tuvos k a r o 
akademijoje galės s t ud i juo t i 
i r užsienio ka r i šk i a i . 

* Seimo frakci jų p a s i 
t a r i m e dėl b iudže to opozic i 
j a pasigedo p r e z i d e n t o n u o 
s t a to s . 

* Smulkios ir v i d u t i n ė s 
į m o n ė s gaus d a u g i a u pa
skolų su vals tybės g a r a n t i 
j a . 

* P i r m a s i s „ e l e k t r o n i 
n i s " miestas — Alytus . 

* „Lietuvos t e l e k o m a s " 
p r i s t a tė pirmąją valstybėje 
in ternet inę televiziją. 

Lietuvos valdžiai bes ig inči jant , 
rusai tol iau s ta to naftos gręž in į Baltijoje 

Viln ius , spalio 22 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Bra
zauskas atmetė buvusio prezi
dento Valdo Adamkaus prie
kaištus, jog Lietuvos delegacija 
vizito Maskvoje metu pasiūlė 
sutartimi įteisinti neva saugų 
naftos telkinio „D-6" naudojimą 
ir sutiko tuo klausimu bendra
darbiauti su Rusija. 

„Juokingai atrodytų, jei rei
kalautume nurašyti 150 mili
jonų JAV dolerių kainavusią 
naftos pumpavimo platformą. 

Šis projektas vykdomas jau še
šerius metus, kodėl Valdas 
Adamkus, būdamas prezidentu 
ir aplinkosaugos ekspertu, ne
siėmė priemonių šiuo klau
simu", spaudos konferencijoje 
Vilniaus oro uoste trečiadienį po 
vizito į Maskvą sakė premjeras 
A. Brazauskas. 

J i s komentavo trečiadienį 
ryte transliuotą V. Adamkaus 
interviu Lietuvos radijui. Savo 
ruožtu, premjero priekaištus po 
pietų atmetė ir V. Adamkus. 

„Aš nesutinku, k a d apie ta i 
nebuvo kalbama. Tas k l aus imas 
buvo iškilęs diplomat iniame ly
gyje. Aš pats esu apie t a i kalbė
jęs su Kaliningrado sr i t ies gu
bernatoriumi", po susi t ik imo su 
Seimo pirmininku A r t ū r u Pau
lausku sakė V. Adamkus . 

Buvęs prezidentas nea ts i sa
kė savo kritikos vyriausybei ir 
dar kartą pareiškė, jog naftos 
telkinio s tatyba yra nepr i imt i 
na. ,,Iš vienos pusės pr ieš ta ra 
vome, iš kitos pusės kapi tul ia

vome Maskvoje. Mes tur ime aiš
kiai pasakyt i , kad tas sprendi
mas (išgauti naftą prie Kuršių 
nerijos - BNS) yra nepriimti
nas", sakė V. Adamkus. Jo nuo
mone, gręžinys kelia daug di
desnį pavojų nei Būtingės ter
minalas. 

„Kalbėti apie saugų gręži
nių eksp loa tav imą yra nesi
skai tymas su realybe. Aš ma
nau, kad dideliu tarptaut iniu 
spaudimu mes galime tai su-
stabdyti", pažymėjo buvęs prezi-

Buvęs prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) susitiko su Seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku. Tomo Bauro ELTA aaotr. 

dentas. 
Seimo pirmininkas A. Pau-

lauskas pažymėjo, jog reikia 

sulaukti UNESCO ir Europos 
Sąjungos žinovų išvadų. 

Nukel ta į 5 ps l . 

Parodos atidaryme — (iš kairės) „Infobalt" prezidentas Vytautas Vitkauskas, prezidentas Rolandas Paksas, 
„Omnitei" prezidentas A. Zabulis ir ,.Litexpo" direktorius A. Tarvydas. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Prezidentas „Infobalt" parodoje — 
tarsi Alisa stebuklų šalyje 

Vilnius , spalio 22 d. (BNS) 
— Didžiausioje Baltijos valsty
bėse tarptautinėje informacijos 
technologijų parodoje ..Infobalt" 
apsilankęs prezidentas Rolan
das Paksas sako pasijutęs „kaip 
Alisa stebuklų šalyje", tačiau 
mano. kad informacijos techno
logijų srityje reikalai galėtų bū
ti ir geresni. 

„Nėra taip blogai, tačiau ga
lėtų būti ir geriau, jeigu sutarti
nai visi dirbtume. Lietuvoje ga
lėtų būti taip, kad čia mes pa

demonstruotume visam pasau
liui, jog mūsų specialistai, mūsų 
idėjos ir protas bei intelektas 
kuria pačią didžiausią prideda
mąją vertę", trečiadienį parodo
je surengtoje spaudos konferen
cijoje pareiškė R. Paksas. 

Pasak jo. jeigu valstybėje 
pavyktų pasiekti, kad 300.000 
Lietuvos gyventojų pradėtų 
dirbti kompiuteriais, išmoktų 
naudotis internetu, būtų pa
siekta riba. nuo kurios praside
da nevaldomas ir nebesustabdo

mas informacijos technologijų 
plitimo procesas. 

R. Paksas sako, k a d galimy
bė elektroniniu būdu ats iskai
tyti už valstybinių insti tucijų 
teikiamas 24 pas laugas — j a u 
didelė pažanga. 

Jis pabrėžė, kad ar t imiau
siu metu bus sudary ta specialis
tų koordinacinė da rbo grupė , 
parengsianti priemones, kurios 
leistų lengvatinėmis sąlygomis 
daugiau valstybės gyventojų įsi
gyti kompiuterių. 

L i e t u v a Irako atstatymui skyrė 100,000 litų 
Vi ln ius , spalio 22 d. (BNS) 

— Minis t rų kabinetas iš vy
r i ausybės rezervo trečiadienį 
skyrė 100,000 litų humani ta
rinei pagalbai Irako atstatymui. 

Šias lėšas Užsienio reikalų 
ministerija perves į Jungtinių 
Tautų ir Pasaulio banko įsteigtą 
Daugiavalstybinį rėmėjų fondą 
Irakui a t s ta ty t i . 

Kaip po vyriausybės posė
džio trečiadienį sakė užsienio 
reikalų min is t ras Antanas Va
lionis, Lietuva Irako ats tatymui 
skiria t ik simbolinę sumą. 

„Ši nedidelė suma prisideda 
prie to, ką Lietuva Irake yra 

dariusi ir anksčiau. Per kai ku
rias institucijas mes jau esame 
skyrę pinigų I rakui padėti", 
teigė A. Valionis. 

Anot jo, Lietuva ir toliau 
dalyvaus Irako atstatyme. 

„Mes esame tos pasaulinės 
bendruomenės nariai, kuri su
interesuota taika, ramybe ir de
mokratija Irake", sakė A. Va
lionis. 

Lietuva dalyvauja tarp
tautinėse taikos Irake užtikrini
mo pastangose. Irako pietuose, 
netoli Basros Didžiosios Brita
nijos atsakomybės zonoje tar
nauja 54 Lietuvos Didžiojo ku

nigaikščio Algirdo bataliono 
būrio LITCON 2 (..Lithuanian 
Contingent") kariai. 

Vidurio Irake, netoli 
Kerbelos miesto taip pat tar
nauja 45 Kunigaikštienės Biru
tės bataliono kariai iLITDET 1. 
„Lithuanian Detachment" K ku
rie dislokuoti Lenkijos karinio 
būrio sudėtyje. 

Taip pat Irake. Talilo oro 
bazėje j pietus nuo Nasirijos 
tarnauja 8 logistikos specialis
tai iš Krašto apsaugos savano
rių pajėgų, o du Lietuvos kariš
kiai atlieka misiją koalicijos 
bendrininkų štabe Bagdade. 

Vyr iausybė pra i lg ino 
med ikų d a r b o laiką 

Viln ius , spalio 22 d. (BNS) 
— Gydymo įstaigas pasiekė 
vyriausybės nutarimas, kuriuo 
nuo lapkričio mėnesio 1 dienos 
medikams prailginamas darbo 
laikas iki 39 vai. per savaitę, 
rašo dienraštis „Kauno diena". 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Prezidento patarėjas ir užsienio reikalų 
ministras „nesutapo charakteriais" 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas trečiadienį atsiribojo nuo 
savo patarėjo užsienio politikos 
klausimais Alvydo Medalinsko 
atviravimų su žurnalistais apie 
neva nepakeliamą užsienio rei

kalų ministro Antano Valionio 
charakterį. 

„Aš kategoriškai neigiamai 
vertinu tokius dalykus ir nema
nau, kad pareigūnų asmeninės 
simpatijos ir nesimpatijos tu
rėtų N u k e l t a i 5 p s l . 

Vyriausybė pritarė 
ambasadoriaus iš 

Ispanijos 
atšaukimui 

Vi ln ius , spalio 22 d. (BNS) 
— Trečiadienį vyriausybė pri
t a rė Vytau to Dambravos at
šaukimui iš Lietuvos nepapras
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
pareigų Ispanijoje, Brazilijoje, 
Morocco ir Andoroje. 

V. Dambravos vietą užims 
dabart inis Valstybės saugumo 
depar t amen to (VSD) direkto
rius Mečys Laur inkus . 

Po vyriausybės posėdžio už
sienio reikalų ministras A. Va
lionis sakė dar nežinantis , kada 
M. Laur inkus pradės eiti am
basadoriaus pareigas. 

„Užsienio reikalų ministe
rija, suderinusi kandidatūras , 
jas teiks vyriausybei, o vyriau
sybė — prezidentui. Lietuvos 
a ts tovas užsienyje sk i r iamas 
prezidento dekretu. Man sunku 
pasakyti , kada prezidentas pa
sirašys dekretą, bet kadangi M. 
Laur inkaus kandida tūra buvo 
prezidento iniciatyva — ma
nau, kad greitai", teigė A. Va
lionis. 

L i b e r a l c e n t r i s t a s ne t eko Seimo nar io 
įgaliojimų 

Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) antradienį oficialiai 
nutraukė liberalcentristo Rim
vydo Vaštako įgaliojimus. 

43 metų parlamentaras 
apie atsistatydinimą pranešė 
praėjusią savaitę. VRK jis pa
prašė Seimo nario įgaliojimus 
nutraukti nuo lapkričio 1-osios. 
R. Vaštakas nurodė norėjęs pa
silikti laiko darbams Seime už
baigti. 

Savo apsisprendimą palikti 
Seimą R. Vaštakas aiškino ne
sugebėjimu Nukel ta į 5 ps l . 

Ignalinos elektrinės darbuotojų 
laukia neramios dienos 

Vilnius , spalio 22 d. (BNS) 
— Ignalinos atominės elektri
nės (IAE) darbuotojams artėja 
neramios dienos. 

Sustabdžius pirmąjį elek
trinės bloką 2004-ųjų pabaigoje 
darbo neteks 400 žmonių. 

Kaip tvirtino IAE eksploa
tacijos nutraukimo tarnybos va
dovas Saulius Urbonavičius, po 
bloko sustabdymo elektrinėje 
liks dirbti apie 3.000 iš dabar 

esančių 3,800 darbuotojų, rašo 
dienraštis ..Lietuvos rytas". 

Darbo kai kurie žmonės 
neteks dar šįmet, nes nuo elekt
rinės bus atskirti remonto pa
daliniai. 

Ūkio viceministro Artūro 
Dainiaus teigimu, socialinėms 
elektrinės reikmėms yra nu
matyta paskirti 200-400 mln. li
tų. 

Nukel ta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(RemiantfS AFP Reuters AP irnerfax, ITAR-TASS. BNS 

iinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Ber lynas . Europos centri

nio banko (ECB) vadovas Wim 
Duisenberg trečiadienį pažy
mėjo, jog „euras šiuo metu yra 
tokio pat lygio kaip Vokietijos 
markė per pastaruosius 25 me
tus, ir tai nėra kažkas neįpras
to". ECB vadovo nuomone, da
bartinis euro lygis neturėtų su
kelti problemų euro zonos eko
nomikai. Trečiadienį euro kur
sas buvo maždaug 1.17 JAV do
lerio. Gegužės 27 dieną euras 
buvo pakilęs iki rekordinio 
1.1914 JAV dolerio lygio. 

JAV 
J u n g t i n i ų T a u t ų (JT) Ge

neralinė Asamblėja antradienį 
didele balsų persvara patvirti
no rezoliuciją, kurioje Izraelio 
reikalaujama sustabdyti sie
nos, nueinančios toli į palesti
niečių teritorijas Vakarų Kran

te, statybą. L'ž rezoliuciją bal
savo 144 narės, o prieš ją — ke
turios: JAV. Izraelis. Marshal 
Islands ir Micronesia. Susilaikė 
12 valstybių-nariu. Balsavimu 
baigėsi 6 valandas užtrukę Eu
ropos Sąjungos ir arabų valsty
bių ginčai dėl rezoliucijos teks
to, kurio pradinį, griežtesnį Iz
raelio veiksmų atžvilgiu va
riantą buvo parengęs palesti
niečių pasiuntinys JT Nasser 
al-Kidvva. Galiausiai visos 15 
ES narių sutiko paremti komp
romisinį variantą, kuriame sa
koma, jog siena ..prieštarauja 
tarptautinei teisei" ir reikalau
jama, kad Izraelis ..sustabdytų 
ir atšauktų" jos statybą palesti 
niečių žemėse. 

J u n g t i n i u T a u t ų (JT) 
būstines Irake susprogdinimo 
aplinkybes tiriantys pareigūnai 
teigia, kad kai kurių aukų buvo 
įjalinia išvengti, jei neveiks
minga JT saugumo sistema 

butų atkreipusi dėmesį į iš
ankstinius perspėjimus ir vei
kusi pagal savo ins t rukci jas . 
Tyrimą atl iekanti nepr iklauso
ma komisija trečiadienį paskel
bė ataskaitą, kurioje ka l t ina vi
są JT saugumo tarnybą, ta ip 
pat jo vadovus dėl padary tų 
klaidų iki rugpjūčio 19 dienos 
išpuolio prieš J T būs t inę Bag
dade, per kurį 22 žmonės žuvo 
ir dar 150 buvo sužeist i . Tyri
mas patvirtino anksč iau JAV 
pareigūnų pateiktą informaci
ją, kad JT būstinė Bagdade at
sisakė JAV pajėgų siūlytos ap
saugos, nes norėjo a ts i r ibot i 
nuo valstybę okupavusių pajė
gų. 

V a š i n g t o n a s . P a k i s t a n a s 
ir Saudi Arabia s u d a r ė slaptą 
susitarimą dėl „branduol in io 
bendradarbiavimo". Paga l jį, 
Saudi Arabia „ g a u s k a r i n ę 
branduolinę technologiją mai
nais už pigią naftą", trečiadienį 
pranešė la ikraš t is „The Wa-
shington Times", r emdamas i s 
aukštu Pakis tano pa re igūnu . 
Aiškindamas priežastis , dėl ku
riu Saudi Arabia ir Pak i s t anas 

užmezgė tokį bendradarbiavi
mą, la ikrašt is pabrėžia, jog jos 
remiasi tuo, kad „pasaulis slen
ka nuo branduolinio ginklo ne
platinimo sistemos į jo platini
mą". 

V a š i n g t o n a s . Pentagonas 
surengs vidaus tyrimą dėl JAV 
kariuomenės generolo leitenan
to William Boykin pareiškimo 
apie islamą, antradienį pranešė 
gynybos sekre tor ius Donald 
Rumsfeld. JAV gynybos sekre
toriaus padėjėjas žvalgybos ir 
karo veiksmų užtikrinimo klau
simais W. Boykin darė pasta
bas bažnyčiose ir per maldos 
sus i r ink imus , su te ikdamas 
JAV paskelbtam karui su tero
rizmu religinį pobūdį. Vienoje 
savo kalbų j is pareiškė, kad 
musulmonai garbina „stabą", o 
ne „tikrą Dievą". 

AUSTRALIJA 
Canbera . JAV prezidentas 

George W. Bush trečiadienį, 
baigęs vizi tus šešiose Azijos 
valstybėse, atvyko į Australiją 
padėkoti ištikimai savo sąjun
gininkei už pagalbą kovojant su 

terorizmu ir Irako kare. Prieš 
tai jis aplankė Japoniją. Filipi
nus, Singapūrą. Indoneziją, 
taip pat dalyvavo Azijos ir Ra
miojo vandenyno bendradar
biavimo organizacijos višūnių 
susitikime Thailande. Prieš pat 
JAV vadovo vizitą trečiadienį 
didžiausiuose Australijos mies
tuose prasidėjo anti amerikie
tiškos demonstracijos. 

[ INDIJA "Į 
Deli. Indijos užsienio rei

kalų ministras Yashvvant Sin-
ha trečiadienį pasiūlė keletą 
priemonių, kurios, jo manymu, 
padės gerinti santykius su Pa
kistanu. Pasiūlymai daugiau
sia susiję su transporto susi
siekimu tarp abiejų valstybių ir 
bendradarbiavimu sporto srity
je. Tuo pat metu Y. Sinha pa
brėžė, kad pradėti oficialias de
rybas su Pakistanu bus galima 
tik po to. kai šis nu t rauks ..pa
sienio terorizmą" ginčytinoje 
Kashmyro valstijoje. Indija kal
tina Pakistaną, kad šis gink
luoja ir apmoko islamo kovoto
jus, kurie kariauja už Indijai 

priklausančios Kashmyro da
lies prijungimą prie Pakistano. 
Islamabadas šiuos kaltinimus 
neigia ir tvirtina, kad ..kovoto
jams už Kashmyro laisve" tei
kia tik moralinę ir diplomatinę 
paramą. 

IZRAELIS 
J e r u z a l ė . Izraelis trečia

dienį žadėjo toliau statyti savo 
sieną Vakarų Krante, nepaisy-
damas Jungtinių Tautų t JT 
Generalinės Asamblėjos antra
dienį priimtos rezoliucijos sta
tybą sustabdyti Izraelio prem
jero pavaduotojas Ehud Olmert 
pakartojo žydų valstybes nuo
statą, kad siena reikalinga sie 
kiant neleisti kovotojams mirti
ninkams patekti į Izraelio teri
toriją 

Į BALTARUSIJA 
Minskas . Baltarusijos pre

zidentas Aleksandr Lukašenka. 
priimdamas naujo JAV amha 
sadonaus Baltarusijoje George 
Krol skinamuosius raštus, tei 
Re. joįi norėtu stiprinti bendra 
darbia\*ima su JAV 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

LIETUVOS AMBASADORIUS 
OMAHOJE 

Mūsų Lietuvių Bendruo
menė trejus metus planavo ir 
laukė atvykstant ambasado
riaus Vygaudo Ušacko. Ši sva
jonė išsipildė. 2003 m. rugsėjo 
12-14 d. ambasadorius sve
čiavosi Omahoje. Nellie Suda-
vičius macCallum ir Sister 
City asociacijos vadovas Larry 
Uebner kartu sudarė amba
sadoriaus susitikimų tvarka
raštį. Buvo labai mažai laiko, 
bet mes norėjome pateikti kuo 
daugiau žinių apie mūsų 
vietovės žmones, ekonomiką, 
nes Omaha yra Šiaulių seseri
nis miestas. 

Ambasadorių sutiko Oma-
hos LB pirmininkė Danguole 
Antanėlis-Hanson, Larry Ueb
ner, dr. Gediminas Muraus
kas (Sister City lietuvių pro
gramos pirmininkas ir buvęs 
LB tarybos narys), Algiman
tas Antanėlis (buvęs LB tary
bos narys), Nellie Sudavičius 
macCallum (Sister City valdy
bos narė ir Omahos LB 
atstovė), ir Virginija Bereisha 
(Omahos LB narė). Kar tu 
dalyvavo, tautiniais kostiu
mais apsirengę, du jauni lietu
vaičiai, Ashely Owen ir 
Algirdukas Antanėlis, kurie 
sutiko ambasadorių Ušacką 
su gėlėmis ir knyga apie 
Omahą. 

Tiesiai iš oro uosto amba
sadorius V. Ušackas nuvyko 
susitikti su Kongreso atstovu 
Lee Terry ir buvusiu meru Hal 
Daub. naujo suvažiavimų 
Qwest centro atidarymo pro
ga. Omahos senamiestyje. 
Chamber of Commerce centre, 
kurio vadovas Phil Phillips, 
įteikė ambasadoriui video 
juostą „An Overvievv of 
Omaha". Laikraščio „World-
Herald" žurnalistai padarė in

terviu su ambasadorium. 
Merijoj meras Mike Fahey 
pasveikino ambasadorių, ku
ris džiaugėsi, kad meras 2004 
metų gegužės mėnesį vyksta į 
Lietuvą, aplankyti Šiaulius. 
Vėliau vyko į ConAgra susitik
ti su tarptautinio multimili-
joninio prekybos centro vice
prezidentu Todd Becker. Am
basadorius Ušackas visus pa
kvietė į 2004 m. spalio mėnesį 
vyksiančią tarptautinę preky
bos konferenciją Lietuvoje. 

Iš senamiesčio visi pasuko 
į Nebraskos universitetą 
Omahoje, kur Vygaudas Ušac
kas dalyvavo priėmime meno 
galerijoje, kurią sponsoriuoja 
Omahos Sister City asociacija, 
meno istorijos skyrius, tarp
tautinės studijų programos ir 
muzikos skyriai. Dovanas 
ambasadoriui įteikė muzikos 
skyriaus vadovas dr. James 
Saker ir dr. Murauskas. 
Susitikime dalyvavo penki 
Šiaulių studentai — stipen
dininkai. Galerijoje buvo pa
teikti Šiaulių universiteto stu
dentų darbai. Tą patį vakarą 
ambasadorius dalyvavo Oma
hos Lietuvių Bendruomenės 
rengiamame susitikime Šv. 
Antano parapijos salėje. 

Šeštadienį, rugsėjo 13 d. 
ryte, ambasadorius Ušackas 
susitiko su senatoriumi Ben 
Nelson, kuris, pasirodo, va
žiuoja medžioti į Lietuvą su 
senu Baltijos šalių rėmėju. 
Kongreso atstovu Doug Be-
reut. Tiesiai po šių susitikimų 
delegacija, kurios sudėtyje 
ambasadorius Ušackas. Anta
nėlis-Hanson. dr. Murauskas, 
Mr. ir Mrs. Bereisha, Suda
vičius macCallum, susitiko su 
Creighton universiteto (kuris 
vra Vilniaus seserinis univer-

„ Q u e s t C e n t e r " a t i d a r y m o i šk i lmėse . Iš k a i r e s : Danguo le A n t a n e l i s - H a n s o n . a m b . V. U š a c k a s , K o n g r e s o n a r y s 
Lee Ter ry , Ne l l i e S u d a v i č i u s - m a c C a l l u m , Vi rg in i ja B e r e i s h a , d r . G e d i m i n a s M u r a u s k a s . L a r r y U e b n e r . 
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sitetas), atstovais. Labai įdo
mi diskusija išsivystė su tarp
tautinio studijų centro 
SCOLA, politinių mokslų 
skyriaus studentais — stipen
dininkais. Ypatingą dėmesį 
dr. Terry D. Clark skyrė tarp
tautinių ryšių ir politinių 
mokslų instituto misijai remti 
Lietuvos vyriausybę, prezi
dentą ir analizuoti užsienio 
veiklos sritį. Tarptautinių 
programų vadovė dr. Maria C. 
Krane, įteikė ambasadoriui 
dovaną nuo Creighton univer
siteto. 

Vykdamas į Omahos va
karus, ambasadorius Ušackas 
susitiko su Valmont korpo
racijos viceprezidentu Mark 
Treinen ir Charles J. Marr 
(CEO of Alegent Health ir sis
ter City asociacijos preziden
tas). Tai buvo vertingas susi
tikimas, nes buvo aptarta me
dicinos darbuotojais pasikeiti
mo programa. Susitikimų 
programa baigėsi maloniu 
susitikimu su lietuviškos ke
pyklos vadovu Algirdu Macke-

L i e t u v o s amb. 
F a h e v . 

Y!>;gauda.' U š a c k a s (sėdi) su O m a h o s m i e s t o m e r u M i k e 
A. P r a i c i o n u o t r . 

vičium. Grįžtąirt visi užsulfb į 
Henry Doorley zoologijos sddą. 
Ambasadorius Ušackas buvo 
patenkintas ir vakare dalyva
vo iškilmingame renginyje 

kartu su suvažiavimo daly
viais. Sekmadienio ryte išskri-' 
do į Washington. D.C. 

Nellie Sudavičius-
macCallum 

AKTYVIOS ATOSTOGOS OMAHOJE 
TOMAS BUTVILAS 
Šiaulių universiteto 

doktorantas 

Prieš išvažiuodamas šių 
metų rugsėjo gale, Omahos 
lietuviams ir sau sakiau, jog 
sapnas baigėsi — reikia grįžti 
į tikrovę. Beje, ši vasara ne
buvo pirmas mano vizitas į 
JAV. Šiaulių universitetas ir 
Nebraskos universitetas Oma
hoje (UNO) turi tarpusavio 
partnerystes programas ir to 
dėka Omahoje jau lankiausi 
prieš gerus metus bei mo
kiausi ILUNO — intensyvios 
anglų kalbos grupėje. Tuo 
metu viešėjau beveik tris mė
nesius ir per tą laiką teko ap
lankyti nemažai Amerikos 
įžymių vietovių: Mt. Rush-
more. SD <ir tik dėka pavy
dėtinos energijos turinčių 
Valerijos bei Petro Jaudegių '; 
Washmgton. DC. Baltimore ir 
pasimatyti su bičiuliu iš savo 
miesto Vyteniu Benečiu, kuris 
toliau tęsia PhD programą 
Maryland universitete; keletą 
kaimyninių Nebraskos valsti
jų — Missouri, Iowa. 

Jau tada žavėjausi Oma
hos lietuvių pasiaukojimu ir 
noru padėti lietuviams studen
tams, kurie atvyksta mainų 
programos dėka. Turbūt jau 
nuo mano pirmųjų dienų 
Šiaurės Amerikos širdyje už

simezgė šilti santykiai su 
Onute Kartanas bei jos dukra 
Lilly Estes Kartanas (šiuo me
tu turinčią nuosavą California 
Bar Omahos centre); su Irena 
Gartigas bei jos šeima; Nellie 
MacCallum-Sudavičius, ku
rios dėka ir iniciatyva susi
kūrė besibroliaujantys Oma
hos bei Šiaulių miestai su sa
vo universitetais; Gediminas 
Murauskas bei jo žmona Da
lia, supažindinę mane su 
Creighton University Jesuits 
bendruomene ir Creighton 
Prep. jėzuitais. Žinoma, ir 
daugelis kitų lietuvių (kaip 
kad Donna Sulskienė. Algis 
Praitis — puikiai įamžinantis 
pagrindinius bendruomenės 
įvykius savo fotografijose, Jo
nikas ir kt.). kurie taip noriai 
imasi pagelbėti mums — stu
dentams. Pamenu, jog su Va
lerija ir Petru Jaudegiais ap
važiavome net visą Nebraskos 
valstiją, aplankydami garsias 
vietas bei įstabius parkus, o 
Onutės Kartanas svetingumas 
ir vaišingumas vertė mane 
jaustis, lyg būčiau savo na
muose: nors ir gyvenau likusį 
laiką puikioje amerikiečių 
Sandi ir Bill Bruns šeimoje. 
vos ne kiekvieną savaitgalį 
leisdavau Onutės namuose bei 
su kitais lietuviais (tas pats 
pasakytina ir apie šią vasarą). 

Šiais metais atvvkau ant

rą kartą į svetingąją Ne
braskos valstiją, kurią dabar 
galiu vadinti savo antraisiais 
namais. Nusprendžiau pra
leisti jau prabėgusią vasarą 
Mount Michael Benedictine 
Abbey ir High School, esan
čiuose Elkhorn mieste. Viskas 
prasidėjo nuo praeitais metais 
užmegzto kontakto su kai ku
riais kunigais iš Mount Mi
chael. kurie atvažiuodavo lai
kyti šv. Mišių Šv. Antano baž
nyčioje, pietinėje Omahos da
lyje, ir turėjo (bei tebeturi) 
šiltus ryšius su lietuviais. Tai 
buvo puiki galimybė patobu
linti savo anglų kalbos žinias, 
pailsėti, padirbėti ir net pasi
semti mokytojavimo patirties 
Mount Michael High School 
padedant Fr. John Hagemann 
vedamose socialinio teisingu
mo pamokose. Nebuvo apleis
tos ir manosios PhD studijos, 
kurias atlieku Šiaulių univer
sitete. Buvo praleista ne viena 
diena Creighton University 
bibliotekoje bei naudotasi 
Mount Michael mokslinių 
duomenų bazėmis. 

Šis antrasis vizitas į JAV 
dar labiau sustiprino mano 
ryšius su Omahos lietuviais. 
Net jei ir važiavau į Mount 
Michael. vis tiek buvau pasi
tiktas ir šiltai priimtas Onu
tės Kartanas. Irenos Gartigas 
bei Nellie MacCallum-Suda

vičius. Ne vieną kartą daly
vavau vietinių lietuvių ren
giamose šventėse, o ir jie 
atvykdavo į įvairius pami
nėjimus bei renginius Mount 
Michael (kaip kad Fr. Albert 
Massman .,Memorial Service" 
ar ,.Fall Festival"), taip paro
dydami, jog jau daugelį metų 
trunkanti draugystė ir toliau 
tęsiasi — mat, dar gyvam 
esant ir jau mirus Šv. Antano 
parapijos klebonui kun. Petrui 
Žarkauskui, Mount Michael 
benediktinai kunigai noriai 
talkino lietuvių bendruomenės 
reikmėms. 

Šiemet ir vėl buvo aplan
kytos kelios valstijos, net ilsė-
tasi prie Spirit ir Panorama 
ežerų. IA. Vienos mano profe
sorių iš UNO — Marty Bar-
ker dėka — buvome įtraukti į 
Omahos liaudies dainų sam
būrį (Omaha Folk Song So-
ciety), tad drauge su Irena, 
Nellie. Margarita bei jos sū
numi Brian dalyvavome ne 
viename jų susitikime ir dai
navom senas, bet geras darbo. 
poilsio, kelionių dainas. Irenos 
dovanotas CD iš čekų grupės 
..Fragment" Blue Grass kon
certo visuomet apie tai pri
mins. Pažintis su vienu iš ..Crisis 
Toam" nariu Mike Pauly, dir
bančiu Iowa Plattsmouth Com-
munity mokykloje, davė daug 
vertingos informacijos bei 

MUZ. STASIO SLIŽIO GIMTADIENIO PAMINĖJIMAS 

Š. m. lapkričio 20 d. muz. 
Stasys Sližys švęs savo gar
bingąjį 85-ąjį gimtadienį. Ta 
sjK'Cialia proga Šv. Antano pa
rapija Detroite ruošia pager
bimą sukaktuvininkui. Jubi
liato muz. Stasio Sližio pa
gerbimas vyks sekmadieni. 

lapkričio 16 d.. Šv. Antano 
parapijos patalpose. Kviečiami 
pagerbimo dalyvauti visi šio 
telkinio, kaimyninio VVindsor 
bei artimųjų vietovių lietuviai. 
ypač muz. Stasio Sližio chorai: 
Birutiecių. Jaunimo. Šv. Petro 
ansamblio ir kitų buvusių vie

netu choristai. Bilietus gali
ma įsigyti pas Regina Juš-
kaitę-Švobienę ar Mykolą 
Abarių sekmadieniais po šv. 
Mišių. Del smulkesniu infor
macijų prašome paskambinti 
Reginai Juškaitei-Švobienoi. 
namu tel. 248-.r>47 2889 ar darbo 

tol. 313-396-0389 ir Mykolui 
Abariui, tel. 734-426-2458. 
Prašome bilietus užsisakyti iki 
ketvirtadienio, lapkričio 13 d. 
Visuomene kviečiama gausiai 
atsilankyti ir pagerbti jubi
liatą muz Stasj Sližj. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

naujų idėjų mano tolesniuose 
moksliniuose ieškojimuose. Šiuo 
metu jau yra kuriamas pro
jektas Šiaulių Beržyno pagrin
dinėje mokykloje, kurioje dirbu, 
apie tai. kaip organizuoti Krizių 
komandos veiklą ir ją reikia
mu metu aktyvinti. Nuolat yra 
palaikomas ryšys su .,Oregon 
Crisis Management Institute" 
darbuotoja Cheri Lovre, kuri 
ateityje aprūpins reikiama 
metodine-tyrimine medžiaga 
mus — lietuvius. 

Būtų galima dar daug ir 
visko rašyti apie nepaprastą 
Omahos lietuvių svetingumą, 
amerikiečių gerumą ir kiek
vienos dienos, praleistos JAV. 
įspūdžius, tačiau tam jau tik
riausiai reiktų atskiros kny
gos. Šiauliams išties reikia di
džiuotis, kad esame vienas iš 
keturių besibroliaujančių 
miestų su Omaha, UNO bei 
turime ne vieną puikiai bai
gusį UNO šiaulietį studentą, 
kaip menų magistrę Jurgitą 
Tučkutę. magistrą Kęstutį 
Vedeckį ir kt. įvairių studijų 
programų dalyvius. 

Pabaigai norėčiau leisti 
savo vaizduotei paskraidyti ir, 
jei kas manęs paklaustų apie 
Omahos lietuvius, nedvejo
damas atsakyčiau: ..Jie tokie 
dideli, kad netelpa galvoje ir 
sykiu tokie maži, jog visi yra 
mano širdyje". 

D Ė M E S I O M Ū S Ų 
T E L K I N I A M S 

Kiekvieno mėnesio pra
džioje ..Drauge" spausdina
mas Čikagos ir apylinkių 
renginiu kalendorius. Kvie
čiamo ir kitus lietuviškus tel
kinius atsiųsti savo vietovėse 
rengiamu renginių kalen
dorių - mielai paskelbsime 
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Pasaulinio garso. Kalifor
nijos universiteto apdovano
tas, javų genetikos specialis
tas prof. emeritus dr. Calvin 
Qua!set skaitys paskaitą .Ame
rican Society of Agronomy" 
metiniame suvažiavime Den-
ver, CA, lapkričio 3 d., 8:30 
vai. r. Prof. Qualset yra keletą 
kartų lankęsis Lietuvoje ir 
kitais metais, kartu su Žemės 
ūkio ministerija, Lietuvoje jis 

organizuoja tarptautinę kon
ferenciją. Jo paskaitos tema Den
veryje — ,,New Paradigm — 
The Auksučiai Project in 
Lithuania". Paskaita bus 
iliustruojama skaidrėmis. 

Denver lietuviai raginami 
paskaitoje dalyvauti. Norin
tieji susipažinti su prof. 
Qualset pasiekimais, informa
ciją gali rasti internete 

www.aukfoundation.org 

LOS ANGELES: MENINES FOTOGRAFIJOS 
PARODA 

Š.m. lapkričio 2 d., 12 vai., 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je, Los Angeles, CA, įvyks Da
riaus Kuzmicko ir Vytauto 
Fledžinsko meninės fotografi

jos paroda. Šią kasmetinę pa
rodą ruošia Los Angeles atei
tininkai. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti. 

F o t o m e n i n i n k a s D a r i u s K u z m i c k a s . 

kartu ir įrašysime į internetą. 
Spalio pradžioje jau skelbėme 
Detroito renginių kalendorių, 
dabar jau gavome ir iš Hart
ford. CT, bot butų gerai, kad 
visi telkiniai tuo pasirūpintų. 
•Juk didesnius renginius pla

nuojame iš anksto, tad ir jų 
datas žinome. Kviečiame pasi
naudoti šia ..Draugo"" paslauga. 
Kitas renginiu kalendorius 
bus spausdinamas lapkričio 
mėn. pirmąja savaitę. 
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LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI 
Jubi l ie j in is Mindaugo k a r ū n a v i m o 750 m. sukak t i e s paminėjimo pašto ženklas 

išleistas, bet.... 

Algis Liepinaitis, Chicago, 
IL, „Drauge" 2003 m. rugsėjo 
24 d. laiškų skyriuje klausė, 
kodėl nebuvo išleistas pašto 
ženklas Mindaugo karūnavi
mo 750 m. sukakčiai paminėti. 
Šiai sukakčiai paminėti š.m. 
liepos mėn. 5 d. (iškilmių išva
karėse) Lietuvoje buvo išleis
tas 5 Lt vertės pašto suvenyri
nis lapelis (blokas) bei atski
ras vokas. Suvenyrinį lapelį su 
jame esančiu pašto ženklu 
sukūrė dailininkas A. Repšys. 
Tai progai taip pat buvo pa
gamintas specialus antspau
das, kuriuo Vilniaus Centri
niame pašte pirmąją dieną 
buvo antspauduojami vokai. Fi
latelistai Čikagoje tuos ženk
lus ir vokus jau turi. Taigi, 
ženklas šiam svarbiam jubi
liejui buvo išleistas laiku, ta
čiau verta pagalvoti, ar Min
daugo karūnavimo 750 m. 
sukakčiai paminėti išleistasis 
pašto suvenyrinis lapelis pa
tenkina mūsų patriotinį nusi
teikimą ir jausmus. 

Jau kuris laikas, kai pašto 
ženklų tyrinėtojai ir šiaip lie
tuviškos filatelijos „sirgaliai" 
pastebi, kad Lietuvoje išlei
džiami lietuviški ženklai yra 
negražūs, neinformatyvus, ne
turintys nei Lietuvos tautinio, 
nei valstybinio veido, jie kos
mopolitiški, vienodai tiktų 
Mongolijai, Rusijai ar bet ku
riai kitai pasaulio šaliai. Iki 
šiol asmeniškai buvau priešin
gos nuomonės, tačiau naujai 
pasirodęs Mindaugo karūnavi
mo 750 m. jubiliejinis 5 Lt ver
tės suvenyrinis lapelis (blo
kas), gana vaizdžiai įtikino, 
jog kai kurių pašto ženklų my
lėtojų susirūpinimas ir prie
kaištai ženklų kūrėjams bei 
leidėjams ne be pagrindo. 

Mindaugo karūnavimo 750 
m. jub. išleistasis 5 Lt pašto 
ženklas suprojektuotas kartu 

MOLĖTA RUTKAUSKIENĖ 

su suvenyriniu lapeliu. Pats 
pašto ženklas su karaliaus 
Mindaugo portretu — suve
nyrinio lapelio dešinėje pusėje. 
Pašto ženklo centre — pilka
me fone dar pilkesnis kara
liaus Mindaugo su auksine 
karūna ant galvos portretas, 
virš jos įrašas auksinėmis rai
dėmis MindaugaS, kiek že
miau karaliavimo metai — 
1253—1263. Dar žemiau auk
sinėmis raidėmis LIETUVA, 5 
Lt; pačioje ženklo apačioje — 
2003. A. Repšys. Patį pašto 
ženklą nuo suvenyrinio lapelio 
pilkojo fono stipriai išryškina 
perforacija. Taigi prie paties 
ženklo išvaizdos vargu ar ga
lėčiau „prikibti". Rodos čia yra 
viskas, ko ir reikėtų pašto ženk
lui. Nors galbūt kiti, labiau už 
mane suprantantys pašto žen
klų menines galimybes ir lei
dybos plonybes, gali turėti ir 
kitokią nuomonę... 

Žiūrint į visą suvenyrinio 
lapelio vaizdą ko gero ne iš 
karto suprastumėte, kas čia 
jame vaizduojama. Visame pil
kame suvenyrinio lapelio plote 
— gausu žaliai žvilgančių iš
raitymų, kurie, iš toliau žiū
rint, panašūs į žvilgantį tink
lą. Kairėje pusėje pilka dėmė, 
siauru brūkšneliu tarsi pada
linta į dvi dalis. Pačioje to žvil
gančio tinklo apačioje — įra
šas auksinėmis raidėmis: 
..Mindaugo karūnavimui — 
750 metų . Kiek atidžiau įsi
žiūrėjus į tuos blizgančius iš
raitymus, pasižiūrėjus per 6 
kartus didinamąjį stiklą, gal ir 
padarytumėte didelį .atradi
mą" ir apsidžiaugtumėte su
pratę, kad tie žvilgantys žali 
išraitymai, tai ko gero upės, 
upeliai ir upeliukai. Ta pilka 
dėmė kairėje — Baltijos jūra 
su Kuršių mariomis. Visas tas 
pilkas plotas su upėmis, jūra 
ir mariomis lyg ir turėtų būti 

senovės lietuvių žemės — Lie
tuva, kurioje 1253 m. Min
daugas buvo karūnuotas ka
raliumi. Žiūrint į tokį Lietuvos 
žemėlapį, tektų giliai susi
mąstyti, ar tas Mindaugas bu
vo sukurtosios ir suvienytos 
Lietuvos valdovas, ar tik koks 
neįžengiamų pelkių, balų, 
upių ir vandenų karalius? Kur 
dingo Mindaugo sukurtoji 
valstybė? Šiandieną, žiūrėda
mas į pašto suvenyrinį lapelį, 
tai paklaustų ne vienas lietu
vis patriotas. O gal Lietuvoje 
jau neliko patriotų? Kodėl 
tame jubiliejui išleistame paš
to suvenyriniame lapelyje dai
lininkas nerado reikalo nors 
neryškiu brūkšneliu apjuosti 
Mindaugo suvienytosios Lie
tuvos valstybės ribų. Kodėl 
nors mažiausiomis raidutėmis 
tame pilkame plote leidėjai ne
panoro įrašyti — 3al t i jos jū
ra", „Kuršių marios". Ar Min
daugo laikais tų jūrų niekas 
nežinojo, ar jos neturėjo pava
dinimo? Ar Lietuvoje tuo laiku 
netekėjo nei Nemunas, nei 
Neris? Kas gi pasaulyje iš to
kio piešinio pašto suvenyrinia
me lapelyje susigaudys, kad 
čia Lietuva, kad čia karaliaus 
Mindaugo įkurtoji Lietuvos 
Didžioji karalystė (LDK), jo 
sukurtoji valstybė? Koks už
sienietis gavęs laišką su tokiu 
pašto ženklu supras, kur ta 
Mindaugo Lietuva buvo ir kur 
dabartinė nepriklausoma Lie
tuva šiuo metu randasi. Tiesa, 
dailininko apsidraudimą nerodyti 
Mindaugo valstybės gal ir galė
tume suprasti, nes ne taip se
niai viena tokia lietuviškų is
torinių žemėlapių vaizduotoja 
už senovės Lietuvos žemių pa
vaizdavimą kalendoriuje pate
ko į didelę valdžios nemalonę. 

Mėgstame pabrėžti, kad 
mūsų istorijoje gausu baltų 
dėmių, tad kodėl dabar, gy-
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Danutė Bindokienė 

Suvenyrinis lapelis Mindaugo karūnavimo sukakčiai paminėti. 

vendami laisvoje Lietuvoje, 
pasauliui pristatydami savo 
valstybę, jos praeitį, istorinius 
įvykius, patys savo istorijai 
gaminame pilkas dėmes? Gai
la, kad dar vis neišmokę savo
sios istorijos, taip ir nesugeba
me jos apginti. Gėda, kad bi
jome žemėlapyje parodyti se
novės lietuvių žemių, Mindau
go LDK-Lietuvos Didžiosios 
karalystės ribas. Visai pana
šu, kad po dabartinės Lietuvos 
— tikrai neliks Lietuvos... 

O, štai mūsų artimiausi 
kaimynai skandinavai ir rusai 
naujausiose istorinėse studi
jose apie tuos senuosius laikus 
nesigėdija žemėlapiuose, šalia 
seniausiai vikingų minimų ar 
net įkurtų miestų Novgorodo 
(860 m.), Kijevo (900 m.), Gro-
bino, Rygos (1198 m.), Talino 
(1219 m.), parodyti ir seniau-
siuosius senovės lietuvių že
mių, vėliau LDK miestus: 
Gardiną (XI a.), Kauną (1030 
m.), Lucką (1085 m.), Pinską 
(1097 m.) ir kitas žymesnes 
Lietuvos valstybės vietoves. 
Rusų metraščiai jau 1128 m. 
mini Vilnių, Skandinavų ke
liautojas ir rašytojas Snore 
Sturluson sakosi 12-jo am
žiaus Vilniuje (Vilni, Vylne, 
Velne) sutikęs savo tautiečius 
skandinavus, greičiausiai šve
dus. Tie patys rusų metraščiai 
pasakoja, kad Mindaugas įkū
ręs Lietuvos valstybę su sosti
ne lietuvių Naugarduke, vė
liau ir Vilniuje pradėjo statyti 

mūrinę pilį. Lietuvos archeo
logų kasinėjimai ir tyrinėjimai 
tuos faktus patvirtina. Kiti 
rusų metraščiai su smulkme
nomis aprašinėja, kaip lietu
vių kunigaikštis Šventaragis 
1270-siais metais Vilniuje pa
statė šventyklą Perkūnui. Vi
sa tai rodo, kad mūsų aplin
kiniai kaimynai gerai žino, 
kad 11-12 a. lietuvių žemėse 
jau buvo ir miestai, ir stam
besnės gyvenvietės, ir jos tu
rėjo pavadinimus. Spausdina
muose ankstyvųjų amžių 
11-12 a. žemėlapiuose jie kaž
kodėl nepamiršta įvardinti 
Baltijos jūros, Kuršių marių, 
Nemuno ir Neries, o prie jų 
mažu taškeliu pažymėti Kau
no, Gardino ir kitų seniau
siųjų Lietuvos miestų. Tenka 
tik apgailestauti, kad daugelio 
lietuvių istoriniame mąstyme 
gilus sąstingis ir atsilikimas. 
Tad nėra ko stebėtis, kad 
išleistame pašto ženkle, nėra 
Mindaugo Lietuvos, o pats ka
ralius Mindaugas — tokia pil
ka istorinė asmenybė, gyvenusi 
savo įkurtoje valstybėje be 
miestų ir miestelių, tarp „paža
liavusių" upių, neįvardintų pil
kųjų jūrų ir marių, neįžengia
mų Lietuvos miškų platybių. 

Baigiant visgi reiktų pri
tarti A. Liepinaičio išsakytai 
minčiai, kad pašto ženklai — 
tai kiekvienos valstybės vei
das. Deja, Lietuva čia tikrai 
neturi savojo veido ir šioje sri
tyje dar labai atsilikusi. 

SEIMO PIRMININKAS GINA LIETUVĄ 
Izraelio valstybės pareigū

nai nesiliauja kaltinę Lietuvos 
už vokiečių karinių pajėgų at
liktą žydų naikinimą Lietuvo
je, jos okupacijos metu. I Lietuvą 
atvykęs, žydų holokausto. Vil
niaus žydų geto sunaikinimo 
60-mečio minėjime Izraelio par
lamento pirmininkas Reuvenas 
Rivlinas Paneriuose pasakė 
ypač aštrius žodžius lietuviams: 
„Stovėdami čia. ant šios pra
garo žemės, mes neturėtume 
pamiršti, jog visa tai darė ne 
nusikaltėlių gaujos ar chuliga
nai, bet tūkstančiai organi
zuotų žmonių, kurie noriai da
lyvavo baisiausiame istorijoje 
nusikaltime. Vokiečių okupa
cija — ne pasiteisinimas. Lie

tuvos žmonės dar turi už daug ką 
atsakyti", cituoja Izraelio par
lamento pirmininko kaltini
mus „Valstiečių laikraščio" 
2003.09.27 laidoje žurnalistė 
Lina Pečeliūnienė, kurios la
bai šmaikštūs straipsniai pasi
rodo kas savaitę „Valstiečių 
laikraštyje". 

— Lietuviai vis dar nesuvo
kia savo vaidmens holokauste, 
— pareiškė R. Rivlinas po su
sitikimo su prezidentu Rolan
du Paksu, kuris pritarė: „Mes 
lietuviai, turėtume dar geriau 
suprasti, kas tuomet įvyko". 

— Ar moralu, kad Izraelio 
Kneseto pirmininkas visai Lie
tuvai primeta žydų genocido 
kaltę ir reikalauja ja išpirkti 

turtu? — straipsnyje klausia L 
Pečeliūnienė, pastebėdama, kad 
Kneseto pirmininkas demons
tratyviai nedalyvavo žydų gel
bėtojų apdovanojimo cere
monijoje, nors šis renginys bu
vo įrašytas į jo darbotvarkę. 

— Visi aukščiausieji Lietu
vos pareigūnai nuolankiai link
čiojo, pritardami R. Rivlino 
priekaištams, — sako straipsnis 
„Valstiečių laikraštyje", kurio 
tiražas yra 48,280 egzempliorių. 

Kneseto pirmininko kalba 
Seime buvo šiek tiek švelnes
nė, bet ir čia kaltinimų netrūko. 

— Vienintelis Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
išdrįso pasakyti tiesą, — rašo 
L. Pečeliūnienė. Kalbėdamas 

Seime, jis pabrėžė, kad, nepai
sydami fašistinio teroro, lietu
viai išgelbėjo per 3,000 žydų 
(nors už gelbėjimą grėsė su
šaudymas, kartu su žydais, ką 
vokiečiai ne kartą padarė). 
Žydų gelbėtojais oficialiai pri
pažinti 513 lietuvių (neoficialiai jų 
buvo daugiau). A. Paulauskas 
minėjo, kad Lietuvos naciona
linė holokausto švietimo pro
grama pripažinta pavyzdžiu ir 
kitoms šalims. Lietuva įsteigė 
tarptautinę komisiją nacių ir 
sovietų okupacinių režimų pa
sekmėms tirti. 

— Keista, bet kai kurie po
litikai Izraelyje nenori šių dar
bų pripažinti ir net ignoruoja. 
Šiai grupei nesvarbu, kad pas-

Nežudyk! f 

tarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
pasirodė apie 60 knygų, skirtų 
Lietuvos žydų istorijai, kultū
rai, kalbai, holokausto tragedi
jai, kad mūsų valstybė grąžina 
žydams toras, kad mūsų isto
rikai nieko neslepia, o aiškina
si, kas kaltas, kas žudė, kaip 
tai atsitiko, — sakė minėjime 
Seime A. Paulauskas. 

Lietuvių tautos kaltinimas 
dėl vokiečių atlikto holokausto 
ir vadinamas „žydšaudžių tau
ta" bei visi kiti įžeidinėjimai 
Holokausto muziejuje, spau
doje ir pareiškimuose parodo 
Izraelio valstybės pareigūnų 
nesiskaitymą su istorine tiesa. 

Bronius Juodelis 
Iš „Valstiečių laikraščio" 

Dešimt Dievo įsakymų 
— paties Aukščiausiojo 
Teisėjo padiktuotos nuo

rodos, ką žmogus turėtų dary
ti, kad gyvenimas Žemėje 
visiems būtų ramus ir sėkmin
gas. Šie įsakymai labai pa
prasti, aiškūs, neapraizgyti 
bereikalingais žodžiais ar są
vokomis, kaip žmonių sukurti 
įstatymai ar konstitucijos. 

Atrodo, visiems turėtų bū
ti aiškus penktasis: nežudyk! 
Jame nėra vietos išimtims, 
kurios leistų pasirinkti aukas. 
Nežudyk! — vienodai apsaugo 
jaunus, senus, kūdikius (net 
jeigu jie dar negimę), priešus, 
kitos rasės. įsitikinimų ar tau
tos žmones... 

Deja. žmonija visais am
žiais mokėjo tą įsakymą ..apei
ti" ir pritaikyti savo reik
mėms. Dėl to ir visokio tipo 
žudynės niekuomet nesiliovė, 
o kai kurios net žmonių įstaty
mais ar atsiradusiomis aplin
kybėmis įteisinamos. Iš es 
XX ir jau XXI amžiuje žudy
mas pasiekė rafinuotas aukš
tumas, nes žmogaus gyvybė 
tapo vienu šio laikmečio ma
žiausiai vertinamų reiškinių. 
Niekuomet anksčiau nebuvo 
išrasta tiek baisių ginklų ir 
būdų gyvybės siūlui nutrauk
ti. Ir ne vien paskirų individų, 
bet ištisų milijonų gyventojų. 
Argi reikia stebėtis, kad De
šimt Dievo įsakymų, pavyz
džiui. Amerikoje. į paniką ve
da kai kuriuos asmenis ir ver
čia aršiai kovoti, kad ši ..pavo
jinga" simbolika butų pašalin
ta iš labiausiai matomų vietų, 
kad nebadytų akių ir galbūt 
dar ne visai užmigusios sąži
nės? 

Visgi iš visu, žudynių la
biausiai šiurpą kelia negimu
sių kūdikių žudymas, vadi
namieji abortai. Vien dėl to, 
kad moteris nenori tapti moti
na, „klaida" jos įsčiose sunai
kinama — kūdikis nužudo
mas. Daugelis valstybių šias 
žmogžudystes leidžia. įstaty
mais įteisina. Tarp jų ir -JAV, 
ir Lietuva. 

Nuo 1973 m. sausio 22 d. 
(šiemet buvo paminėta ši 
„svarbi sukaktis'"* JAV Aukš
čiausiasis teismas suteikė 
moterims teisę legaliai žudyti 
negimusius savo kūdikius. Be 
abejo, kur nors yra duomenys, 
kiek nekaltų vaikelių per tuos 
kelis dešimtmečius sunaikin
ta, tačiau netenka abejoti, kad 
jų skaičius mažai skiriasi to 
gal net pralenkia) nuo k\ 
kių. kuriuos motinos ryžosi 
pagimdyti. 

Jeigu kūdikio, esančio mo
tinos įsčiose, nužudymo pro
cedūra daugeliui sukelia šiur
pą, tai ką bekalbėti apie 2002 

m. taip pat JAV Aukščiausiojo 
teismo sprendimą leisti nužu
dyti jau beveik gimusį kūdikį, 
vadinamuoju ..dalinio gimimo 
abortu". Pagal šią procedūrą, 
galima nužudyti kūdikį, au
gusį moters įsčiose net tris 
mėnesius, kai jis būna beveik 
išsivystęs ir niekas negalėtų 
paneigti, kad tai žmogus, o ne 
kažkoks „fetus". Gimdymo 
procesas pradedamas vaistų 

Iba. Kai kūdikis gimdos 
kanale yra pasislinkęs visai 
arti jos angos (likus tik maž
daug 3 coliams iki tikrojo gi
mimo . gydytojas ar kitas 
medicinos personalo asmuo 
praduria jo galvos kiaušą, spe
cialiu aparatu išsiurbia 
smegenis ir taip kūdikį nužu
do. Saugojamasi, kad vaiko 
galvutė neišlįstų laukan, nes 
tuomet jis jau vadinamas ne 

alu, vaisiumi (fetus)" ar 
kokiu kitu nužmoginimo var
du, o kūdikiu, ir nuo sunai
kinimo apsaugomas įstaty
mais, kaip visi valstybės 
žmoni -

•autame, kad kai kam 
šiuos žodžius skaityti nema
lonu, bei žudynes negali būti 
malonios. Reikia vadinti daik
tus įu tikraisiais vardais. 2002 
m., kai Aukščiausiasis teis-

šią žiaurią procedūrą 
įteisino. 31 valstija jau buvoja 
savanoriškai uždraudusi. Ta
čiau ..dalinio gimdymo abor
tas" turėjo pakankamai ša
lininku ir nuo 1997 metų nuo-

vvko legalios grumtynės 
tarp jų bei eilinio žmonišku
mo. Ir. atrodo, pagaliau žmo
niškumas visgi dar kartą lai-

: šios savaites antradienį, 
spali© 21 d.. JAV Senatas nu
balsavo ..dalinio gimdymo 
abortus"" uždrausti. Preziden
tas George W. Bush. kuris ap
skritai yra prieš abortus, žada 
šį nutarimą nedelsiant pa
tvirtinti savo parašu, kai tik 
grįš į Vašingtoną. 

Tai nereiškia, kad jau vis
kas užsibaigė. Abortų (ne
paisant, kokios procedūros) 
šalininkai žada aštriai kovoti, 
kai tik nutarimas taps įstaty
mu. Jie tikisi, kad JAV Aukš
čiausiasis teismas, jau du kar
tus leidęs negimusius kūdi
kius žudyti, tai padarys ir 
trečią kartą. 

O kaip Lietuvoje, kuri 
skundžiasi gimimų sumažė
jimu ir apskritai gyventojų 

imu? Džiaugėmės neseniai 
skaitydami, kad Lietuvoje ga

nai uždrausta mirties 
anė Kaip gaila, kad ne-

kūdikiai nėra krimina-
Jeigu būtų, tai ir jų 

gyvybė butų Lietuvos įstaty
mais apsaugota, ir jie nosusi-

ktų mirties bausmės. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ. 
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Sibiro t r emt ies a tminimui 

VINCAS ADOMĖNAS 

— Štai iš kur tu. moldaviš-
ka žiurke, pagalbos lauki! — 
siuto kankintojai. — Vadinasi. 
tu su jais Vašia Vašia? Broliai, 
štai kada išaiškėjo stukačius! 

Bet visuotiniame triukšme 
niekas nesiklausė, visi tik 
šaukė. 

Keletas jau visai nuogai 
nuvilktų, ieškodami išsigelbė
jimo, spruko j pat pasienį po 
apatiniais narais 

— Bravo, bravo' Vikriau! 
Gyviau! — komandavo su
maišties įkaitintas atamanas. 
tebestovėdamas ant tabure
tes. 

Greta vyko tokia pat sce
na, kaip ir visoje sekcijoje. 
DvtjCtaS vagiu tempe dar apy-
stiprį politinį, o tas iš visu jo
gų priešinosi, spardėsi, stum
dė užpuolikus. Atsidūręs arti 
vadovaujančio atamano, spyrė 

į taburetę. Toji pasviro, o gra
žuolis atamanas, suplasnojęs 
rankomis, kaip ilgas išsitiesė 
ant grindų. Vienas užpuolikų 
paleido auką ir puolė prie savo 
pono. antrasis sumišo ir neži
nojo ko griebtis. Politinis pa
sisuko, ištruko iš užpuoliko 
rankų ir smuko po narų apa
čia. Blatnasis puolė paskui, 
čiupo už kojos, bet užpultasis 
spyrė jam antrąja koja. Vagis 
riktelėjo ir auką paleido. 

įsiutęs atamanas pašoko 
nuo grindų. 

— Duokit fašistams! — 
suriko jis. jau nebelipdamas 
aukštyn. — Negailėkite jų! 
Lupkit nuo jų skudurus! 
Tempkit juos žemyn' O taip! 
Bravo! Tuojau mes jiems paro
dysim! 

Ant narų apverstų stalų ir 
gulinčių taburečių, ant grindų 

— visur buvo primėtyta dra
bužių. Čia dryksojo vatinės 
kelnės, pasipūtusios, tarytum 
jose dar būtų žmogaus kojos, 
ten baltavo marškiniai, ana
kur švarkas... 

Visi politiniai buvo nuogi. 
Vieni stovėjo laikydami ran
kas papilvėse, nuolankiai lauk
dami savo lemties, nerames
nieji vogčiomis bandė vėl už
sikarti ant viršutinių narų, bet 
vagys tuoj pat už kojų .trauk
davo juos žemyn, o saujelė lai
mingųjų — vieni nuogi, kiti 
pusnuogiai, treti apsivilkę — 
tyliai tūnojo po narais ant 
grindų. 

— Dabar visi diržus į ran
kas ir — ant arklių! Paskui 
mane! — sušuko įkaitęs ata
manas. 

Jo akys spindėjo įkarščiu 
tarsi mūšio lauke vado, nar
siai šaukiančio savo karius į 
ataką. 

Atamanas griebė arčiausia 
stovintį žmogų už kaklo ir, 
lenkdamas prie žemės, šaukė: 

— Keturiom! Stok ketu
riom! Greičiau! 

Vyras abiem rankom įsi
rėmė jam į krūtinę ir bandė 
priešintis, tačiau pora diržo 
kirčių per nuogą kūną privertė 
jį paklusti. Atamanas apžergė 
jį ir, paplakdamas diržu per 
sėdynę, šaukė: 

— Vikriau bėk! Tau teko 
didelė garbė! Tu neši mane! 
Na, bėriuk, no! No! No! 

Tuo metu jau daug vagių 
pasekė vado pavyzdžiu ir jojo 
paskui. Nepaprastai linksmi 
dėl atamano išdaigos, jie šūka
vo visokiausiais balsais ir dir
žais plakė politinius. 

Žmonės duso po savo naš
tomis, griuvinėjo jų nepakel
dami, susimušdavo veidą, no
sį, alkūnes... Kai kam iš šner
vių lašėjo kraujas, bet visuo
tinio pasiutimo priepuolyje 
niekas į tai nekreipė dėmesio. 

Atamano svečiai sėdėjo, 
susikėlę apautas kojas ant na
rų, ir raitydamiesi kvatojo, čia 
plodami rankomis sau per 

kelius, čia vienas kitam per 
pečius. 

Iš lauko pusės sekcijos lan
gai buvo aplipę žiopliais. 
Apaugę iki pusės storu ledu ir 
sniegu stiklai viršuje buvo per
matomi. Juose vėpsojo triukš
mo priviliotų, iš kitų barakų 
atbėgusių blatnųjų snukiai. 

— No, no, no! — šaukė ata
manas, kirsdamas savo aukai 
diržu, o kiekvienas smūgis bu
vo įbrėžtas kankinio odoje. 

— Oplia, oplia. oplia! — ra
gino stambus blatnasis, užsė
dęs sulysusį žmogelį, po kurio 
oda buvo žymu kiekvieno rau-
menėlio pajudėjimas. 

— Ei juodbėri, greičiau! 
Matai, kad į paradą jojam! 
Greičiau, greičiau! — klykė 
kitas vagis ir. sumaištyje pa
metęs diržą, vargšo šonus 
vanojo kumščiu. 

Vienas senukas, grasini
mo, riksmo ir smūgių įbaugin
tas, iš paskutiniųjų jėgų sten
gėsi nešti stambų. Įsipenėjusį 
vagį. Netrukus nelaimingajam 

pro burną pasipylė kraujas ir 
jis susmuko po savo našta. 
kakta garsiau kaukštelėda
mas į grindis. Vagis atsistojo 
ir sumišęs žiurėjo į savo auka. 
galvodamas ka pasakyti. 

— Taip jam ir reikia' 
nueidamas numojo ranka ir 
nulindo i savo kampą. 

Netrukus nuvirto ar antras 
Atamanas ir vagys prisi

juokė, pailso, o ir žaidimas 
nusibodo. Pasą nulipo 
kankinamojo ir Spyrė jam į 
užpakali. Nelaimingasis nu
griuvo ir atsitrenkė į parvers
ta taburetę 

— Gali vilktis, pasmirdusi 
dvėseliena' Atamanas apsr-
juose dirza h" nuėjo pas sve 
cius. 

Prijuokinai tu mus. P 
— Na, ir galvą turi! Sugal

vok tu man' 
— Bravo, Paša' 

Aciu u/ koncertą- ' 
Taip saukė svečiai. ' 

danu jam ranka 
Patenkinti'' 

Kur nebusi patenkintas! 
Puikiai sugalvota. 

ai! 
— Nuostabiai! 

Vadinasi, atsiskaiteme? A? 
Norėčiau, kad dar kartą 

praloštum! — šaukė pataiku-
; Tai bent prijuokinai! 

Drauge Oernovai. jus 
Spec. skyrių. — 

•Meiliai šypsodamasis 
darbų skirstytojas. 

Mane'.' — nustebo 

, jus. 
čia galėtų būti? 

au. Gal šviečiasi 
ors? Kikite tuojau, vir-

feas dabar kabinete. 
dėjo an1 šono ke-

• petė ant pečio, bu»-
nkomis nusitverė jo 

skvernų kampus, o tada jau 
tvodamas, del ko jį 

pale!o kviesti. 
alusis lagerio sk)rius 

ivo pats įdomiau
sias. 

Bus daugiau 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Kosminis laivas „Sojuz-TMA-3" prisijungė prie 

Tarptautinės kosmoso stoties 
Rusijos kosminis laivas 

„Sojuz-TMA-3" pirmadienį sėk
mingai pris i jungė prie Tarp
taut inės kosmoso stoties (TKS). 

Visos techninės automa
tinio prisijungimo sistemos, ir 

laive „Sojuz-TMA-3", ir TKS 
Rusijos segmento — modulio 
„Zaria" — žemutiniame susi
jungimo mazge veikė gerai. 

Erdvėlaivis „Sojuz-TMA-3" 
sėkmingai pakoregavo skrydžio 

NASA nuot raukoje — du kosminiai laivai ..Sojuz" prie Tarptaut inės kosmoso 
stoties po ..Sojuz-TMA-3" 'dešinėje; prisijungimo. 

teritoriją tolimajame suartėji
mo su stotimi ruože. 

Erdvėlaivio įgula — Rusijos 
kosmonautas Aleksandr Kaler, 
NASA as t ronautas Michael 
Foale ir Europos kosmoso agen
tūros astronautas Pedro Duąue 
— jaučiasi gerai. 

Aštuntoji ekspedicija iš
skrido į TKS praėjusio šešta
dienio rytą iš Baikonūro kos
modromo. Ekspedicijos pagrin
dinės įgulos planuose numatyta 
atlikti stotyje daugiau kaip 200 
eksperimentų, taip pat išeiti į 
atvirą kosmosą. 

Aštuntosios ekspedicijos 
pagrindinė įgula bus stotyje 
200 dienų, o P. Duąue, atvykęs 
į stotį trumpam, grįš į Žemę su 
septintosios ekspedicijos pag
rindine įgula — Juri j Malčenka 
ir Edward Lou. 

Numatoma, kad jie pasieks 
Žemę spalio 28-ąją. 

Astronomai atrado pirmąją „tamsiąją galaktiką / / 
Spalio 20 dieną astronomai 

pastebėjo pirmą ..tamsią galak
tiką" - bežvaigždį juodą debesį 
iš vandenilio dujų ir egzotiškų 
dalelių. Si niūri galaktika nuto
lusi nuo Žemės per du milijonus 
šviesmečių. 

Joshua Simon. Timothy Ro-
bishaw ir Leo Blitz iš Kaliforni
jos universiteto (JAV) stebėjo 
vandenilio dujų debesį, pava
dintą ..HVC 127-41-330". nau
dodami Arecibo radijo teleskopą 
Puerto Rico. 

Galakt ika sukasi taip grei
tai , kad teoriškai turėtu išsi

sklaidyti, nebent jos viduje būtų 
pasislėpęs labai stiprus traukos 
šaltinis. 

Todėl mokslininkai spėja, 
kad debesį turėtų sudaryti ma
žiausiai 80 proc. tamsiosios ma
terijos, hipotetiškai nematomos 
medžiagos, kurios buvimas ga
lėtų paaiškinti, kodėl daugelis 
objektų kosmose ta ip greitai 
juda. 

Jei jie teisūs, tai galėtų iš-
spresti tamsiosios materijos teo
rijos problera^fr 

Aplink mus esančių galakti
kų tarpe mes žinome apie 35 

„nykštukines" galaktikas, ta
čiau, jei galaktikai susiformuoti 
naudojama tamsioji materija, jų 
gali būti apie 500. 

Jei dauguma tų nykštuki
nių tamsiųjų galaktikų yra be 
žvaigždžių, tampa aišku, kodėl 
mokslininkai iki šiol jų nepaste
bėjo. Gali būti, kad „HCV 127-
41-330" ir į ją panašios galak
tikos yra tamsios dėl to, kad yra 
labai mažos. 

Joms neužtenka masės su
kurti pakankamai traukos jė
gai, todėl dujos nesusispaudžia 
tiek, kad atsirastų žvaigždė. 

Europos astronomai taikosi į tolimų žvaigždžių 
lanetų mėnulius Pii 

Žeme ir jos menulis 

ESA (Europos kosmoso 
agentūra) planuoja stebėti ne 
tik tolimas žvaigždes ir jų pla
netas, bei ir tų planetų mėnu
lius 

Visi žino. kas yra mūsų Me
nulis: Įsimylėjėliai į jį spokso. 
vilkai kaukia, o ESA neseniai 
Imk šios planetos pasiuntė 
moksline kosmine stotį 
..SMART-1". Ji turėtų nuodug
niau ištirt i Žemes palydovą. 
Tariau vien Saules sistemoje 
yra dar Mintai menulių ir kiek
vienas iii yra nepakartojamas 
pasaulis 

M< nulis natūralus dan
gaus kun.is. keliaujantis aplink 
planetą Šie planetų palydovai 
yra p],metu formavimosi pro
duktas, o jų dydis gali svyruoti 
nuo asteroido dydžio kimu. ku
rni skersmuo tesiekia kelis ki
lometrus, iki keliu tūkstančiu 
kilometru skersmens dangaus 
kimu. sulygintinų su Merkuri
jumi ar Plutonu, ar net didės 
n i u 

Vienas iš tokių didžiųjų 
ui' nulių Ti tanas 2005 metais 
vykdant ambicinga ESA ..Huy 
gens" užduoti. šioje planetoje 
nusih is kosminis aparatas Tai 
Ims pirmas kar tas pasaulio is 
teii|ii|i . kuomet kosminis apa 
ratas nusileis ant svetimos pla

netos menulio paviršiaus. Tita
nas šiek tiek didesnis nei Mer
kurijus, o mėnuliu jis vadina
mas tik todėl, kad sukasi apie 
dujinį milžiną Saturną, o ne ap
link Saulę. 

Dar keturi stambūs mėnu
liai sukasi apie kitą Saulės sis
temos planetą - Jupiterį Tai -
Ijo, Europa. Ganimedas ir Ka-
lista. Europa patraukė ypatin
gą mokslininkų dėmesį, nes jos 
pavirš ius padengtas ledu, o 
mokslininkai tikisi, kad po le
do sluoksniu yra visą planetą 
dengiant is vandenynas . Kai 
kurie mokslininkai netgi mano, 
kad vandenyne gali egzistuoti 
mikroskopinės gyvybės formos. 

2008 metais ESA planuoja į 
erdvę iškelti uolėtų planetų 
paieškos aparatą „Eddington". 
Šis teleskopas registruos net 
smulkiausius šviesos, sklindan
čios nuo žvaigždžių, ryškumo 
pasikei t imus ir pagal šiuos 
smulkius pėdsakus sugebės ap
tikti planetas, kurios yra maž
daug Jupiterio dydžio ar net 
smulkesnes nei Marsas. 

Tai reiškia, jog bus įmano
ma pastebėti tokius menulius, 
kurių dydis bus maždaug kaip 
Titano ir keturių didžiųjų Ju
piterio palydovų. 

Mokslininkus ypatingai do
mintų tokios planetų kombina
cijos, kuomet menuliai sukasi 
apie planetas, esančias nuo 
žvaigždės maždaug tokiu atstu
mu kaip /ome nuo Saules. Ti
ki tina. kad tokiu atveju menu
liu paviršiai bus įšildyti pakan
kamai, kad susidarytu gyvybes 
a t s i r a d i m u i pa l ank io s sąlygos. 

M ū s i š k i o M e n u l i o dydž io 
planetų ..Eddington" negalės 
aptikti tiesiogiai del per mažo 
dydžio Tačiau toks dangaus 
kūnas įtakoja savo planetos su-
kim.isi ir dėl šios įtakos bus ga
lima aptikti ir tokio dydžio ob

jektus. 
Žemė ir Mėnulis aplink 

Saulę sukasi lyg „šokdami val
są" - besisukdami vienas apie 
kitą Tai reiškia, kad Žemė ap
link Saulę nejuda griežtai elip
sine orbita, nes kartais į priekį 
išsiveržia Mėnulis, o kartais 
pirmauja Žemė. 

Dėl to atsiranda maždaug 5 
minučių variacijos tarp tikrojo 
Žemės keliavimo aplink Saulę 
greičio ir teorinio greičio, ku
riuo ji suktųsi, jei Mėnulio ne
būtų. 

„Eddington" tiksliai ma
tuos planetų apsisukimus ir pa
stebės planetų palydovus, jei 
šie temps pagrindines planetas 
iš jų griežtai elipsinės orbitos. 

Po 44 dienų iš „stiklo kalėjimo" išėjo 
amerikietis D a vi d Blaine 

Pirmosios David Blaine 'kairėje) aki
mirkos, išėjus iš stiklo narvo. 

JAV „iliuzionistas" David 
Blaine sekmadienį vakare Lon
done išsvirduliavo iš stiklo dė
žės, kurioje, pakabintas virš 
Temzės upės be jokio maisto 
praleido 44 dienas. 

Jo eksperimentas į Temzės 
krantinę atviliodavo ne tik mi
nias susižavėjusių gerbėjų, bet 
ir kiaušinius į jo kapsulę svai
džiusius chuliganus. Dieną ir 
naktį tūkstančiai žmonių rin
kosi paspoksoti, padrąsinti ar
ba pasityčioti iš badaujančio 
vaikino. 

Akivaizdžiai sulysęs, nesi
prausęs ir nesiskutęs D. Blaine 
pats išėjo iš dėžės ir pratrūko 
raudoti, tūkstančiams žmonių 

veržiantis pasižiūrėti į 30 metų 
vaikiną, kurio pasirodymas kėlė 
tiek susižavėjimą, tiek patyčias. 

Padėkojęs už paramą, savo 
gerbėjams jis pasakė: „Tai buvo 
svarbiausia mano gyvenimo die
na. Toje dėžėje sužinojau dau
giau, nei per kelerius metus. 
Sužinojau, kokie mes visi, žmo
nės, stiprūs. Išmokau vertinti 
tokius paprastus gyvenimo da
lykus, kaip mylimo žmogaus ar 
nepažįstamojo šypsena, saulė ir 
saulėlydis. Mylėsiu jus visus 
amžinai". 

D. Blaine apžiūrėję medikai 
įsodino jį į greitosios medicinos 
pagalbos automobilį ir išvežė į 
ligoninę, kur jis pamažu vėl bus 
pr iprat intas prie maisto. Šis 
procesas, kaip nurodo gydytojai, 
gali net sukelti pavojų gyvybei. 

Skaidri organinio stiklo 
dėžė, kuri a n t k rano kybojo 
priešais Londono Tovver tiltą ir 
kurioje buvo tik du vamzdeliai 
— vienas vandeniui tiekti, o ki
tas gamtiniams reikalams atlik
ti, 44 dienas užtrukusio pasi
rodymo metu tapo turistų trau

kos centru. Apskaičiuota, kad 
pasižiūrėti į vaikiną buvo atėję 
ketvirtis milijono žmonių. Ta
čiau jo pasirodymo pabaiga sek
madienį priviliojo daugiausiai 
smalsuolių — žmonės iš viso 
pasaulio nepabūgę žvarbaus 
vėjo grūdosi ant tilto ir kranti
nių ar stebėjo reginį iš laivų. 

Pareigūnai, pasvėrę D. Blai
ne, nustatė, kad jis neteko apie 
16 kg svorio. 

D. Blaine, kuris tvirtina, 
kad jo vieši spektakliai yra ne 
burtininko „triukai", anksčiau 
61 valandą yra ištvėręs ledo lui
te, o savaitę — palaidotas. Be 
to, New York'e, Manhattan 
centre, jis 35 valandas yra iš
stovėjęs ant 24 metrų aukščio 
stulpo. 

Į stiklo dėžę virš Temzės 
magas buvo pasiėmęs pagalvę, 
čiužinį, nosinių, sąsiuvinį, ra
šiklį ir savo mirusios motinos 
portretą, kuris, jo žodžiais, su
teikė jam jėgų užbaigti eksperi
mentą. 

Išbandymo, kurį televizijos 
žiūrovai galėjo stebėti visą parą. 

metu D. Blaine teigė, kad nuo jo 
sklinda sieros kvapas ir kartojo, 
jog labiausiai norėtų išsimau
dyti ir išsivalyti dantis. J is taip 
pat sakė regėjęs haliucinacijas 
ir sapnavęs kirminus savo pilve. 
Jam buvo pasireiškusi ir klaust-
rofobija, kai atrodė, lyg stiklo 
sienos „per pusę skeltų jo kau
kolę". 

Pirmą kartą su žiūrovais D. 
Blaine pabendravo spalio 7 die
ną. J is sakė, kad tokį pasirody
mą surengė dėl to, kad „ken
tėjime mato grožį" ir papasako
jo, kaip jam būnant 17-os, ant jo 
rankų nuo vėžio mirė mama. 
„Mačiau savo motinos mirtį — 
tai buvo graži mirtis. J i badavo, 
jai buvo vėžys, ją nuolat operuo
davo, bet ji rasdavo jėgų šypso
tis. Net kai būdavo visiškai blo
gai, ji šypsojosi. Mano eksperi
mentas — tai mano paties ban
dymas kančioje pamatyti grožį. 
Mano nuomone, gyvenimas la
bai poetiškas. Manau, kad ma
no dvasia stipresnė už kūną. 
Meilė visur, meilė mumyse", sa
kė jis. 

Aukščiausieji pasaulio kalnai 
„traukiasi" 

Monblanas vasarą 
susitraukė beveik 2 metrais 

Prancūzijos Alpėse esantis 
Monblanas šiemet per nepa
prastai karštą vasarą susi
traukė beveik dviem metrais. 

Aukščiausia Europos vir
šukalne laikomo kalno aukštis 
dabar tesiekia 4,808.45 metro. 

Tai reiškia, kad ledyno pa
dengtas Monblano masyvas yra 
1.95 metro žemesnis negu prieš 
dvejus metus. Tuomet viršūnės 
aukštis siekė 4,810.4 metro. 

„Dėl aukštos temperatūros 
stipriai įšilo ir sparčiau tirpo 
sniego sluoksnis. Be to, stiprūs 
vėjai nugraužė viršūnės kraš
tus", teigė mokslininkų, vedlių 
ir studentų ekspedicijos atsto

vas. Per matavimus nustatyta, 
kad kalnas pasislinko beveik 
0.7 metro į šiaurės vakarus. 

Kai kurie šalt iniai aukš
čiausiu Europos ka lnu laiko 
5,633 metrų aukščio Elbrusą, 
esantį Kaukaze. Tačiau ar jis 
priskirtinas Europai, ar Azijai. 
yra ginčytinas klausimas, ka
dangi jo viršūnė yra tiesiai ant 
abiejų žemynų sankirtos. 

Everestas per 30 metų 
sumažėjo 

Kinijos mokslininkai nusta
tė, kad per pastaruosius 33 
metus aukščiausios planetos 
viršukalnės — Everesto (Jomo-
lungma) — sniego danga su
plonėjo 1.3 metro, pranešė Kini-

Didingasis Monblano kalnas Alpėse 

jos televizija. 
Everestas yra Himalajuose, 

Nepalo ir Kinijos pasienyje. 
Viršukalnės aukštis, įskai

tant sniego dangą, 1966 metais 
buvo 8,849.75 metro virš jūros 

lygio. 1975 metais jis sumažėjo 
iki 8,849.05 metro, 1992 metais 
— dar šiek tiek, iki 8,849.04 
metro. 1999 metais Everestas 
virš jūros buvo iškilęs 8.848.45 
metro. 

Bukime sveiki! 

..Eddingtoi 

Pasirodžius duomenų, jog as
pirinas gali naikinti kai ku

rių rūšių auglius, medikai mė
gina išsiaiškinti, kaip šis vais
tas galėtų veikti konkretaus 
tipo auglius, taip pat ir piktybi
nius. Mokslininkai nusta tė , 
kad ligą — cilindromatozę gali 
sukelti per stipri priešuždegi
minė organizmo reakcija. O as
pirinas priklauso vadinamųjų 
nesteroidinių priešuždegiminių 
vaistų grupei. Todėl britų ir 
graikų mokslininkai skelbė ke
tiną pasinaudoti aspirino sa
vybe mažinti uždegimą cilind-
romatozės gydymui Ja ser
gant, atsiranda odos augliai, 
kurie būna grybo formos. Daž
niausiai — tokie ..grybai" išky-

Musų galaktika ryja 
kaimyninę Šaulio galaktiką 

Mūsų Paukščių Tako ga- jį Šaulio žvaigždyno M klasės 
laktika ryja kaimyninę Šaulio 
galaktiką. 

Astronomų padarytuose 
Šaulio galaktikos planuose aiš
kiai matyti, kaip jos atplaišos 
sukasi aplink ir patenka į 
Paukščių Taką. kuriame yra ir 
Žemė 

Nykštukinė Šaulio galakti
ka pakeliui į nebūtį bus su
draskyta į gabalus ir „suryta", 
pranešė Virginia ir Massachu-
setts 'JAV) universitetų moks
lininkai 

Šį ..kanibalizmo" atvejį įžiū
rėti trukdo žvaigždės ir kosmi
nes dulkės, bet astronomai jį 
aptiko stebėdami infraraudoną-

žvaigždžių milžinių spindulia
vimą. Tokių milžinių daug Šau
lio žvaigždyne, bet labai mažai 
Paukščių Tako pakraščiuose 

Stebėdami tas žvaigždes, 
mokslininkai galėjo pamatyti 
visą Paukščių Tako ..patiekalą". 
Atrodo, kad mūsų galaktika 
siurbia Šaulio galaktikos 
žvaigždes virtinėmis, lyg jos 
butų kokie ..kosminiai makaro
nai". 

Anksčiau astronomai buvo 
pastebėjo tik kelias išdrikusias 
šios mums artimiausios galakti
kos atplaišas Iki 1994 metų net 
nebuvo žinoma, kad tokia ga
laktika egzistuoja 

la skalpe ar kitose plaukuotose 
kūno vietose. Liga yra reta ir 
paveldima. Be to, suvėžėjęs 
toks auglys kelia grėsmę ir 
žmogaus gyvybei. Grupei va
dovaujantis Didžiosios Britani
jos vėžio instituto profesorius 
Alan Ashvvorth sako tikįs, kad 
būtent nekontroliuojamas už
degimas gali būti svarbiausias 
tiek cilindromatozės, tiek kitų 
vėžio rūšių susidarymo veiks
nys. 

Ž
iūrėjimas į save veidrodyje 
nėra taip jau nepavojinga. 

Vieno New York'o instituto 
mokslininkai 15 metų ypač 
jautriu magnetinių bangų de
tektoriumi tyrė veidrodžių po
veikį žmogaus organizmui. Pa
aiškėjo, kad žmonės, daug laiko 
praleidžiantys prie veidrodžio, 
ypač jei žiūri sau į akis. po tam 
tikro laiko pajunta nuovargį, o 
kar ta is netgi pablogėja at
mintis. Naudodami minėtus de
tektorius, tyrėjai nustatė, kad 
veidrodžiai kaip energetiniai 
„vampyrai" kaiipia savyje žmo
gaus energiją Energijos atėmi
mo procesas prasideda ne iš 
karto — maždaug po 3 minučių 
žiūrėjimo į veidrodį. 

Per t rumpas arba per ilgas 
dantų valymas juos gadina 

Jei visai nevalote dantų arba 
valote retai —jie suges Tačiau 
jei juos valysite pernelyg ilgai 
ir aktyviai. įu būklė nuo to ne
pagerės, atvirkščiai — jie gali 
netgi iškristi. Anglu moksli 
ninkai atliko eksperimentą, ku

riame dalyvavo 12 savanorių. 
Dalyviai išbandė 16 dantų valy
mo būdų, kurie skyrėsi trukme 
'nuo 30 sekundžių iki 3 minu
čių), spaudimo į žandikaulį jėga 
(nuo 75 gramų iki 300 gramų). 
Dantų apnašų mažėjo valant iki 
2 minučių iki 150 gramų jėga, 
peržengus šias ribas, žalingų 
medžiagų kiekis ant dantų pa
viršiaus liko toks, koks buvo. 
A t s p a r ū s antibiotikams mik

roorganizmai — didžiulė 
grėsmė žmonijai. Specialistai 
teigia, kad žmonijai gresia nau
jas pavojus Kalbama apie mik
roorganizmų, atsparių šiuolai
kiniams antibiotikams, plitimą. 
Per pastaruosius 10 metų in
fekcinių ligų, sukeliamų atspa
rių antibiotikams bakterijų, 
skaičius išaugo 2-5 kartus. Pvz., 
pagrindinio plaučių uždegimo 
sukėlėjo pneumokoko atsparu
mas antibiotikams išaugo nuo 5 
proc. iki 24 proc. per 10 metų 
laikotarpį. Specialistai spėja, 
kad šis skaičius per artimiau
sius 5 metus gali padvigubėti, ir 
70 proc. vaikų plaučių uždegi
mų nepavyks išgydyti tradici
niais vaistais. 

Antidepresantai padidina in
sulto ištiktų žmonių gali

mybes išgyventi, nepriklauso
mai nuo to, ar jie serga depresi
ja. Iowa universitete buvo iša
nalizuotos 104 pacientų ligos 
baigtys Vieni jų gavo fluokseti-
ną ar nortriptiliną, kiti — placo-
bo (vaisto imitacijos) 12 savai
čių per pirmuosius 6 mėnesius 
po insulto. Iš viso stebėjimai 
truko 9 RKtaS. Per tą laiką mirė 
50 stebėtų žmonių. Stebėjimo 
laikui besibaigiant, buvo gyvi 

beveik 68 proc. pacientų, gavu
sių visą antidepresantų kursą, 
ir tik 35.7 proc. iš tų, kurie gavo 
placebo. 

Rytais puodeli kavos išge
riančių vyrų sperma yra gy

vybingesnė nei tų, kurie ne
mėgsta šio tonizuojančio gėri
mo, teigia Brazilijos mokslinin
kai. 

Viena iš priežasčių, kodėl kai 
kurie žmonės išgyvena iki 

90 metų ir ilgiau gali būti gene
tinis ypatumas, kuris apspren
džia tai, kad cholesterolio dale
lės jų kraujyje yra iš tiesų dide
lės. „Superdidelio" sąvoka pa
prastai nėra susijusi su gera 
sveikata, bet kai kalbama apie 
lipoproteinų dalelytes, kurios 
perneša cholesterolį kraujyje, 
tai kuojos didesnes, tuo geriau. 
Manoma, kad smulkesnės dale
lytės lengviau nusėda ant krau
jagyslių sienelių, suformuoda-
mos darinius, kurie vėliau tam
pa širdies priepuolių ar insultų 
priežastimi 

Australijos gyventoja 27 me
tų Carolyn Hounsell krei

pėsi į gydytoją dėl pilvo skaus
mų ir buvo nugabenta į ligoni
nę. Po kelių valandų ji patyrė 
patį didžiausią sukrėtimą savo 
gyvenime, kadangi pagimdė 3.6 
kilogramo svėrusj berniuką Ji 
sakė jau ilgą laiką turėjusi virš
kinimo sutrikimų, o anksčiau 
nesėkmingai mėgino pastoti. 
Jos 44 metų vyrui, kuris prieš 
2.5 metų pateko į avariją, gydy
tojai pasakė, jog jis nebegales 
turėti vaikų ..Jis (kūdikis> gana 
didelis Galima tik stebėtis, kur 
galėjau jį slėpti". sake Carolyn 
Hounsell. 



Lietuvos valdžiai besiginčijant, rusai toliau stato naftos gręžinį Baltijoje 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

„Tik t u r in t abiejų pusių 
(Rusijos ir Vakarų žinovų -
BNS) išvadas galime pri imti 
sprendimus", sakė A. Paulaus
kas. „Kol nebus išvadų, kad ta 
s ta tyba saugi, negal ima jos 
tęsti", pažymėjo jis. 

A. Paulauskas ats isakė ko
mentuoti premjero A. Brazaus
ko Maskvoje pareiškimus apie 
bendradarbiavimą su Rusija 
naudojant telkinį „D-6". 

Dabartinis prezidentas Ro
landas Paksas trečiadienį žur
na l i s t ams pr iminė, jog dar 
gegužės mėnesį prašė Lietuvoje 
viešėjusio UNESCO generalinio 
sekretoriaus Koichiro Matsuu-
ra pavesti žinovams įvertinti 
gręžinio „D-6" naudojimo po
veikį aplinkai. 

Vyriausybės vadovo vizitas 
ir pas isakymai Maskvoje su
laukė ir dviejų opozicinių parla
mento frakcijų kritikos. 

Premjero vizitą į Rusijos 
sostinę Maskvą opozicinė Li

beralų ir centro sąjunga vadina 
„nedarančiu garbės Lietuvai". 

„Matosi, jog dabartinė vy
riausybė nesugeba t i n k a m a i 
ats tovauti valstybės in te resų 
tiek dėl 'D-6' telkinio, t i ek dėl 
kitų valstybinių problemų", tre
čiadienį pareiškė Liberalų ir 
centro frakcijos seniūnas Eli-
gijus Masiulis. „Premjero vizitą 
į Maskvą pavadinčiau daugiau 
nusilenkimu praeičiai, n e i aiš
kiu, griežtu ir oriu savo valsty
bės interesų atstovavimu", pa
žymėjo jis. 

Opozicinė Tėvynės sąjungos 
- konservatorių frakcija paragi
no vyriausybę nustoti „advo
katauti" naftą prie Kuršių neri
jos siekiančiai išgauti Rusijos 
bendrovei „LUKoil", bet siekti 
sustabdyti pradėtus darbus. 

„Apginti Lietuvos interesus 
šiuo klaus imu būtų žymiai 
lengviau, jei visos politinės jė
gos bei valdžios institucijos 
veiktų sutart inai ir neieškotų, 
ką dar galėtų nevykusiai 

apkaltinti dėl savo neveiklumo", 
pažymima frakcijos pareiškime. 

Lietuvos delegacija Mask
voje susitiko su Rusijos prem
jeru Michail Kasjanov, ta ip pat 
su naftos bendrovės „LUKoil" 
prezidentu Vagit Alekperov. 

Susitikimų metu premjerai 
aptarė dabartinę „D-6" telkinio 
situaciją, taip pa t Lietuvos ir 
Rusijos bendrus veiksmus gali
mos naftos išsiliejimo avarijos 
atveju. 

Kaip antradienį Maskvoje 
po susitikimo su A. Brazausku 
žurnalistams teigė M. Kasja
nov, Lietuvos ir Rusijos susita
rimas dėl naftos telkinio „D-6" 
veikimo ir dėl aplinkos apsau
gos avarijos atveju nebus pasi
rašomas iki telkinio naudojimo 
pradžios. 

A. Brazauskas su „LUKoil" 
prezidentu V. Alekperov pirma
dienį jau sutarė parengti dvišalį 
susitarimą dėl žalos atlyginimo 
išsiliejus naftai iš planuojamo 
naudoti naftos telkinio „D-6". 

RŪPESTIS VAIKAIS — VISŲ MŪSŲ 
PAREIGA 
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A t k e l t a i š 1 p s l . 
Svarbiausi elektrinės dar

buotojai — reaktorių operato
riai (apie 600-700 žmonių) bus 
apdraus t i kaupiamuoju drau
dimu. Jei darbuotojai dirbs iki 
tol, kol numatys darbo sutar tys , 
j iems bus išmokamos visos su
kaupto draudimo sumos. 

Atominę elektrinę paliekan
tys darbuotojai gaus socialines 
išmokas, numaty ta padengti jų 
perkvalifikavimo ir šeimos per
sikėlimo išlaidas. Dalinis finan
savimas numatytas vaikų mo
kymui, jeigu jie rinksis specia
lybes, reikalingas regiono eko
nomikai. 

Vienas konsultacijų bend
rovės „A. Abišala ir partneriai" 

steigėjų Aleksandras Abišala 
mano, kad jokios priemonės vi
su 100 proc. neapsaugos nuo pa
darinių, kurie ištiks Visaginą, 
uždarius atominę e lektr inę . 
„Nedarbas, be jokių abejonių, 
padidės. Klausimas yra tik, ar 
jis išeis už kritinių ribų, a r ne. 
Jei bus imtasi ryžtingų veiksmų 
ir iš anksto investuota pinigų, 
siekiant išvengti didelių prob
lemų ateityje, galima t ikėt is ir 
gero rezultato", kalbėjo A. Abi
šala. 

Jis pabrėžė, kad rūpin t i s 
reikia ne tik atominės elektri
nės darbuotojais, tačiau visu Vi
sagino miestu, kuris tiesiogiai 
priklauso nuo elektrinės likimo. 
A. Abišalos nuomone, verslui 

Visagine turi būti sudarytos ge
ros sąlygos. Investuotojai galėtų 
gauti mokesčių lengvatų, o 
pamatai verslui turi būti sukur
ti už valstybės lėšas. Verslui įsi
tvirtinti neturėtų likti jokių biu
rokratinių slenksčių. 

Vyriausybė yra nu t a rus i 
nutraukti IAE naudojimą pagal 
nedelstino išmontavimo būdą — 
pirmąjį elektrinės bloką išmon
tuoti ketinama iki 2025 metų, o 
antrąjį — iki 2030-ųjų. Projekto 
kaina — 3.9 mlrd. litų. 

Nors elektrinės an t r a s i s 
blokas turėtų būti uždarytas 
2009 metais, pareigūnai kuria 
planus, kaip įtikinti Europos 
Sąjungą leisti naudoti reaktorių 
dar mažiausiai 5 metus. 

Prezidento patarėjas ir užsienio reikalų ministras „nesutapo charakteriaisr 

A t k e l t a iš 1 p s l . 
būt i diskutuojamos spaudoje. 
Antra, aš kalbėjausi su pata
rėju, aš tikiuosi, kad ateityje to
kiu dalykų nebus", trečiadienį 
sakė R. Paksas. 

BNS šaltinių teigimu, visą 
prezidento ir jo patarėjų rytinio 
pasitarimo skirtą laiką užėmė 
aiškinimasis dėl dienraštyje 
„Lietuvos rytas" trečiadienį pa
sirodžiusios informacijos apie A. 
Medalinsko komentarus žinia-
sklaidai. Anot dienraščio, antra
dienį po Prezidentūroje įvyku
sios spaudos konferencijos, žur
nalistams išjungus kameras ir 
diktofonus, patarėjas A. Meda-
linskas pratrūko prisiminimais, 
neva jo ir A. Valionio nesutari
mai prasidėjo prieš kelerius me
tus , A. Medalinskui vadovau
j an t Seimo Užsienio reikalų ko
mitetui. 

Dienraštis citavo A. Meda
linsko žodžius, jog, prasidėjus 
R. Pakso kadencijai, buvo gali
mybių pakeisti ministro poste 
A. Valionį kitu žmogumi, tačiau 
baimintasi, kad tuomet prezi
den tas būtų apka l t in t a s už
sienio politikos tęst inumo grio
vimu. 

Trečiadienį ryte prezidento 
spaudos tarnyba išplatino pra-
nešimąjf kuriame sakoma, kad 
patarėjo privačiame pokalbyje 
išsakytos mintys „nėra oficiali 
prezidento pozicija". 

„Prezidentas Rolandas 
Paksas neigiamai vertina vals
tybės pareigūnų viešą santykių 
aiškinimąsi žiniasklaidoje. Pre
zidentas užtikrina, kad pareigū
nų asmeniniai santykiai neturi 
ir neturės jokios įtakos spren
džiant svarbius valstybės reika
lus", sakoma pranešime. 

Tuo tarpu A. Valionis tre
čiadienį sakė, jog pasirodžiusį 
straipsnį aptarė telefonu su 
prezidentu. „Pokalbis su prezi
dentu buvo konstruktyvus. Aš 
manau, kad reikia paša l in t i 
trukdžius, kurie trukdo konst
ruktyviam Prezidentūros ir Už
sienio reikalų ministerijos dar
bui", sakė A.Valionis. 

„Aš noriu, kad būtų norma
lūs tarnybiniai santykiai. Aš no
riu, kad būtų užtikrintas Lie
tuvos užsienio politikos vienti
sumas, o patarėjo veikla prie to 
visiškai neprisideda", apgailes
tavo ministras. Jis taip pa t pa
žymėjo niekada nesivėlęs į jokį 

viešą santykių aiškinimąsi ir to 
nedarysiantis. 

A. Valionis taip pa t pažy
mėjo, kad dienraštyje užstoda
mas susikompromitavusius Lie
tuvos diplomatus, A. Medalins-
kas pasireiškė kaip neformalus 
diplomatų advokatas. 

„Tai kenkia prezidentui, ir 
šie pareiškimai turi būti nevie
nareikšmiškai Prezidentūros 
įvertinti", sakė ministras. 

BNS šaltinių URM teigimu, 
spėjama, kad A. Medalinskas 
savo pareiškimais bando daryti 
įtaką teismo sprendimui, su
trukdyti ikiteisminį tyrimą. 

Planuojama, kad t e i smas 
nuosprendžius penkių konsulų 
byloje pradės skelbti penkta
dienį. 

Liepą septyni Lietuvos 
URM konsuliniai pareigūnai 
buvo atleisti dėl įtarimų ėmus 
neteisėtą atlygį už tarpininka
vimą Rusijos ir Baltarusijos tu
ristinėms firmoms gaunant Lie
tuvos vizas. 

BNS susisiekti su preziden
to patarėju nepavyko, nes jo mo
bilusis telefonas buvo išjungtas, 
o darbo kabinete Prezidentūroje 
jo nebuvo. 

Vyriausybė prailgino mediku darbo laiką 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Šis vyriausybės sprendimas 
skaudžiausia i paliečia polik
linikose, ambulatori jose, me
dicinos punktuose di rbančius 
gydytojus, kurių darbo savaitės 
t rukmė iki šiol buvo 33 valan
dos per savaitę. 

Iki šiol gydytojai dirbdavo 

poliklinikose trumpiau ir galėjo 
turėti antrą darbą. Dabar turės 
jo atsisakyti, nes darbo t rukmė 
neturi viršyti 8 valandų. 

Dienraščio teigimu, jau da
bar daugelis jaunesnių medikų 
rengiasi ieškotis darbo užsieny
je, vyresnieji rastų slaugos dar-
bų. 

Medikai reikalauja bent 
dvigubai padidinti poliklinikų 
medikų atlyginimus, o tik po to 
prailginti darbo laiką. 

Profsąjungos kviečia tuos 
medikus, kurių padėtį šis vy
riausybės nutarimas žymiai pa
blogina, rengtis įspėjamajam 
streikui. 

Liberalcentristas neteko Seimo nario įgaliojimų 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
pritapti prie „Seimo mašinos". 
„Šita mašina — Seimas, vyriau
sybė — sukasi visuomenės labui 
per lėtu tempu. Man pagal savo 
įsitikinimus nepavyko priside
rinti prie šios mašinos. Aš ne
matau, kad galiu duoti valsty
bei naudos ar įvykdyti rinkė
jams duotus pažadus", sakė par
lamentaras. 

J is dirbo Seimo Ekonomikos 
komiteto, Užsienio reikalų, In
formacinės visuomenės plėtros 

komitetuose. 
Liberalų ir centro frakcijos 

seniūnas Eligijus Masiulis savo 
frakcijos kolegos apsisprendimą 
pasi traukti iš Seimo įvertino 
kaip „protestą prieš dabar t inės 
vyriausybės politiką". 

BNS žiniomis, R. Vaštakas 
yra gavęs keletą pas iūlymų 
dirbti versle. 

Iki išrinkimo į Seimą R. 
Vaštakas dirbo laivų krovos ak
cinės bendrovės „Klaipėdos 
Smeltė" gamybos ir komercijos 

Prabėgo rugsėjis — pir
masis mokslų me tų mėnuo. 
Čikagos l i tuanis t inė mokykla 
juos pradėjo rekordiniu šiai 
mokyklai mokinių skaičiumi 
— trim šimtais šešiolika. 

J a u pavasarį , tėvų komi
tetui pradėjus mokinių regis
traciją būsimiems mokslo me
tams, tapo a išku, kad visų no
rinčių mokytis nebesuta lpin
sime, neuž tenka nuomojamų 
patalpų. Ką daryt i? Išeitis a t 
sirado, tėvams j ėzu i t ams iš
nuomavus pa t a lpa s mokyklai. 
Ačiū kunigui A. Saulaičiui , 
supra tus iam mokyklos neri
mą ir rūpestį. Gavus pata l 
pas, galėjome pr i imti beveik 
visus, nor inč ius mokyt is . 
Deja, tik beveik... 

Kokie mokinia i a te ina į 
mūsų mokyklą? Kaip kito mo
kinių skaičius nuo mokyklos 
įsikūrimo? 

J a u penkeri meta i padedu 
registruoti mokinius , a te inan
čius į mūsų mokyklą. Neblo
gai žinau a te inančių mokinių 
padėtį, todėl nor iu su skaity
tojais pasidal int i kai kuriais 
mano pastebėjimais. 

Mūsų mokykla kasmet vis 
didėja. Jei pr ieš dvylika metų 
joje mokėsi aš tuoniasdeš imt 
šeši mokiniai , t a i daba r j ų 
tur ime per t r i s š imtus . Ati-

direktoriumi. 
Liberalcentristas į Seimą 

2000 metais buvo išrinktas pa
gal Liberalų sąjungos sąrašą, 
todėl VRK Seimo nario įgalio
jimus suteikė pirmajam į Seimą 
pagal šį sąrašą nepakliuvusiam 
kandidatui — 72 metų advoka
tui Vytautui Zabielai. J i s taip 
pat žinomas kaip Tarptautinio 
Vilniaus visuomeninio tribunolo 
komunistinių rėžimų nusikals
tamiems veiksmams įvertinti 
pirmininkas. 
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d a r a n t Čikagos l i tuanis t inę 
mokyklą, buvo manoma, kad 
mokykla gyvuos keletą metų, 
o paskui, sumažėjus mokinių 
skaičiui, užsidarys. Bet gyve
nimas pada rė savas pata isas . 
Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, į JAV atvyko daug 
lietuvių, kurių vaikai pradėjo 
lankyti l i tuanist ines mokyk
las, t ame tarpe ir mūsų. Moki
nių skaičius ėmė augti . Auga 
jis iki šios dienos. 

Pirmoji lentelė rodo mo
kinių skaičių didėjimą Či
kagos lituanistinėje mokyklo
je . Kaip matome, mokinių 
skaičius kasmet vis didėja. 

Antrojoje lentelėje pavaiz
davau tai , ką pastebėjau j a u 
prieš porą metų. I mokyklą pra
dėjo eiti vadinamųjų trečia-
bangininkų vaikai, kur ie j au 
gimė JAV. Tokių šįmet tu r ime 
89. Tai beveik trečdalis mo
kykloje besimokančių. Ma
žiausiųjų — kiškučių — kla
sėje mokosi tik du va ika i , 
gimę Lietuvoje, visi kiti — 
gimė JAV, nors jų tėveliai yra 
trečios bangos atstovai. J u o 
aukštesnė klasė, tuo daugiau 
vaikų, gimusių Lietuvoje. 

T u r i m e nemažai šeimų, 
kurių vyresnis vaikas gimęs 
Lietuvoje, o j a u n e s n i s j a u 
Amerikoje. Mokosi mokykloje 
ir mišrių šeimų vaikai , kur 
vienas tėvų lietuvis, k i tas — 
amerikietis. Įdomu ir tai , kad 

mokykloje mokosi ke tu r ių 
šeimų vaikai, kurių tėveliai a r 
jų seneliai atvažiavę su antrą
ja banga. Trys šeimos leidžia į 
mūsų mokyklą po tris vaikus . 

Kai visa tai permąstai , su
pranti, jog gyvenimas nestovi 
vietoje. Istorijos ra tas sukas i . 
Kaip ir prieš penkiasdešimt 
metų, dabar atvažiavę žmonės 
kuriasi, gimdo vaikus, leidžia 
juos į lietuviškas mokyklas ir 
įvairiausius kitus l ietuviškus 
sus ibūr imus . Vaikus re ik ia 
mokyti dabar ir nedels iant . 
Dabar lietuviškose mokyklose 
mokinių skaičius sparč ia i 
auga. Aišku, niekas nežino, 
kiek ilgai tai tęs is . Ateis 
laikas, kai j is vėl ims mažėt i . 
Todėl mūsų visų pareiga y ra 
pasirūpinti, kad jau š iandien 
kuo daugiau vaikų ga lė tų 
mokytis. Jeigu mes jų nepri
imsime į lietuvišką mokyklą 
dabar, po metų kitų j ie t ikrai 
neateis. 

Dar vienas klausimas — 
mokytojai. Kasmet vis sun
kiau juos rast i , ypač t r ūks t a 
mokytojų vyresnėms klasėms. 
Kas ats i t iko? Kodėl j i e 
nebenori ateit i dirbti į lietu
viškas mokyklas? Man atrodo, 
kad čia irgi viską s u s t a t ė į 
vietas pats gyvenimas. Pr ieš 
dešimt metų a tvykus i ems , 
mokslus Lietuvoje baigusiems 
žmonėms, buvo sunku. Nemo
kėjimas kalbos, kita ku l tū ra , 
darbo neturėjimas juos ver tė 

būti k a r t u , o mokykla buvo 
atgaja dvasiai . Pe r t iek metų 
jie s u s i t v a r k ė savo buit į , 
pramoko kalbą, d a u g kas per-
si laikė e g z a m i n u s , s u s i r a d o 
gerus da rbus . J i e nebenor i au
koti savo la isvalaikio mokyk
lai, savo šeš t ad ien ius j ie skir ia 
sau i r savo še ima i . (Aišku, 
tur ime gražių išimčių.) 

Kodėl m e s t u r i m e t iek 
daug gražiai ka lbanč ių lietu
viškai vyresnio a m ž i a u s žmo
nių? Todėl, kad prieš penk ias 
dešimt metų jų tėveliai supra 
to, kad s v a r b i a u s i a s t iks las 
yra mokyti va ikus . S u p r a t o tai 
ir dauge l i s mokytojų, ku r i e 
steigė t a s mokyklas , rūpinosi 
vadovėliais, mokymo progra
momis. J u k jei ne t ie žmonės, 
mes š iand ien n e t u r ė t u m e nei 
l ietuviškų la ikraščių , nei t au
tinių šokių grupių , nei chorų. 
Lietuviška š n e k a senia i j a u 
būtų u ž m i r š t a . Todėl mūsų 
visų pare iga y ra kuo daug iau 
vaikų sukvies t i ne t ik į lietu
v iškas m o k y k l a s , bet ir į 
įvair iausius k i tus l ie tuviškus 
užs iėmimus. I r ne t ik sukvies
ti, bet pas i rūp in t i , kad vaikai 
turė tų k u r mokyt i s , iš ko mo
kytis ir už ką mokyt i s . Vienos 
mokyklos bei mokin ių tėveliai 
čia n ieko n e p a d a r y s . Reika
linga visos l i e tuv i škos ben
druomenės paga lba ir supra t i 
mas . J u k m ū s ų v a i k a i — 
mūsų a te i t i s . 
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Kančių akivaizdoj matei Dievo apraiškas spin
dint žemėje.. 

A t A 
dantų gyd. TEODORAI 

ŽADEIKYTEI-TAMULIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą j o s v y r u i 
J O N U I , j o s d u k r a i d r . R I T A I S H E A s u v y r u DA-
V I D i r j ų v a i k a m s K R I S T I N A I , R O B E R T U I , 
C O L L I N , C A I T L I N i r D A V I D , b r o l i u i J U O Z U I i r 
k i t i e m s g i m i n ė m s . 

Dantų Gydytojų sąjunga 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažymas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS M « H 
VENCIUS ZlL 
contractor CONSTRUCT l o N 

312-388-8088; 
773-581-5920 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cftcaop. L 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savartt 

77J-778-4007 
773-531-1833 

STATE F A R M INSURANCE 
MJKMOMMĄ NYMt. SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRAITJĮVUS. 
Asentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba iietuviškaT 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Te!. 708-424-8654:773-581-8654 

IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

A t A 
GRAŽINAI ŽYGAITEI 

SAKEVIČIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą seserims LAIMAI VAIČIŪNIENEI ir 
DANUTEI BALTUTIENEI. Liūdime su jumis. 

Adomas ir Regina Vaitkevičiai 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai . 

Tel. 630-305-0022. 
fax 630-637-9557. 
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A t A 
VALERIJAI PALČIAUSKIENEI 

m i r u s , j o s s ū n u m s R I M U I i r V Y T A U T U I s u 
š e i m o m i s , a n ū k e i D I N A I s u š e i m a i r k i t i e m s a r 
t i m i e s i e m s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą . 

A. Balbatienė 
A. Čėsnaitė 
K. Gaižauskienė 
L. Kynienė 
V. Pleskienė 
E. Purtulienė 

O. Šiaudikienė 
E. Treimanienė 
P. Vaškelienė 
S. Vaškienė 
A. Velbasienė 
K. Žostautienė 

I 
I 1 1 1 1 
1 
1 1 
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIIĮ DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po viena. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISE 'S 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. 
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DRAUGAS. 2003 m. spalio 23 d., ketvirtadienis 

S KĘSE 

Nepamirškite spalio 25 
d., šeštadienį, laikrodžio ro
dyklę pasukti viena valanda 
atgal. 

Šių metų iškilminga 
Premijų švente vyks lapkričio 
15 d., šeštadienį. 6 v.v., PLC, 
Lemonte. Lietuvių dailės mu
ziejuje. Pagerbsime muzikę, 
kompozitorę Giedrą Gudaus
kienę, žurnalistą Edvardą Su-
laitį. aktorę Juliją Dantienę. 
dailininką Rimą VizGirdą. 
radijo darbuotoją Alfonsą 
Dziką ir tautinių šokių moky
toją Jadvygą Reginieno. Pre
mijų čekius laureatams įteiks 
Lietuvių fondas. Meninę pro
gramą atliks muzikai iš Bos
tono: smuikininkas Dainius 
Puodžiukas ir pianistas Aidas 
Puodžiukas. 

Yra asmenų, apdovanotų 
gausiomis Dievo dovanomis, 
kurie dalinasi tomis dovano
mis su kitais. Vienas tokių yra 
dr. Jonas Adomavičius, nepa
ilstantis geradaris, gerų darbų 
rėmėjas, ištikimas lietuviškos 
kultūros rėmėjas. JAV LB 
Kultūros taryba nuoširdžiai 
dėkoja dr. Jonui Adomavičiui 
už 1.000 dol. auką Kultūros 
tarybos darbams. Linkime 
stiprybes ir ištvermes. 

Čikagos Moksleivių atei
tininkų kitas susirinkimas 
vyks spalio 25 d. Gylių namuo
se. Prasidės 6 v.v. ir baigsis 10 
v.v. Žiūrėsime filmą ir apie ji 
diskutuosime. Kviečiame vi
sus! Daugiau informacijos 
gali suteikti kuopos globėjas 
.Manus Polikaitis tel. 630-257-
2022. 

Filatelistu draugija „Lie
tuva" rengia filatelijos < pašto 
ženklų) ir numizmatikos (mo
netų, banknotų ir medalių) 
parodą, kuri vyks spalio 24-26 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. 6500 S. Pulaski Rd. 
Parodos pagrindinė tema -
750 metų nuo Mindaugo karū
navimo Lietuvos karaliumi. 
Parodoje dalyvaus Vydūnos 
fondas su Vydūno ekspo
natais. Oficialus parodos ati
darymas - spalio 25 d. 10 vai. 
r. Lankymo valandos: penkta
dienį nuo 10 v. r. iki 9 v.v.. šeš
tadienį - 10 v.r. - 6 v.v., sek
madienį - 10 v. r. - 4 v.v. 
Galima bus įsigyti specialius 
proginius vokus ir antspaudus 
! karaliaus Mindaugo. Dariaus 
ir Girėno. Vydūno ir kt.). iš
leistus šios parodos proga. 
Premijų įteikimo pokylis vyks 
šeštadienį. 6:30 v.v.. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. Bi
lietus galima užsakyti krei
piantis į Joną Variakojį tel. 
773-585-8649 arba Liudą Vo-
lodką tel. 630-852-1847. Kvie
čiame atvykti į parodą bei 
pokylį ir pamatyti retus. 
istorinius eksponatus. 

Lapkričio 1-ąją, šeštadie
nį, 5 vai. vakaro, visi, negalin
tys aplankyti savo artimųjų 
kapų. laukiami šv. Mišiose 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marąuette Par
ke. Uždegsime žvakelę, mal
dose prisiminsime savo bran
giuosius, besiilsinčius Amži
nybėje, mintimis ir širdimi 
pabūsime ten, kur dega tūks
tančiai Viešpaties altoriaus 
žiburėlių, kur prie mažyčio že
mės kauburėlio susirenka vi
sa šeima. 

Po šv. Mišių eilėmis ir 
giesmėmis Anapilin iškelia
vusius minės: kunigas Rim
vydas Adomavičius, kuni
gas Remigijus Montsvilas 
(iš Lietuvos i. Jūratė ir Ri
mantas Grabliauskai. Dai
va, Virginijus ir Eimontas 
Švabai. Gražvydas Januš
kevičius ir Nerijus Gležec-
kas. 

Vytenis lietuvninkas, gyv. 
Lemonte. IL. Draugo fondo 
tarybos narys, jubiliejinį 
rudens DF vajų parėmė 500 
dol. Už stambią paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje spalio 26 d., 
sekmadienį, po 10:30 v. r. šv. 
Mišių. ..Kavutės" popietėje 
dalyvaus poetė Violeta Pa
kalniškienė. Ji pristatys poe
zijos rinkinį .,Mažojo pasako
riaus kraitelė", skirtą jaunes
niojo mokyklinio amžiaus vai
kams. Kviečiame senelius, tė
velius ir vaikučius ateiti. Bus 
galima pabendrauti su poete, 
nusipirkti jos eilėraščių kny
gelę, kuri bus puiki dovana 
jūsų vaikams ir anūkams. 
Pelnas skiriamas labdarai -
vaiku mokymui ir švietimui. 

Visuomenė kviečiama į 
susitikimą su Vilniaus meru 
Artūru Zuoku, kuris vyks po 
spaudos konferencijos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
(6500 South Pulaski Road. 
Chicago, IL) spalio 27 d.. 6-
7:30 v.v. Maloniai kviečiami 
visi. jiėjimas nemokamas. 
Daugiau informacijos tel.: 
773-582-6500. 

Jaunimo centro kavinėje 
spalio 26 d., sekmadienį, po 
šv. Mišių, 11 v.r., vyks susi
tikimas su Šiaurės Amerikos 
Jėzuitų vyresniuoju kun. 
Antanu Gražuliu. SJ, kuris 
kalbės apie nuveiktus darbus 
Lietuvoje ir ateities planus. 
Maloniai kviečiame atvykti. 
JC Moterų klubas vaišins 
gardžiais blynais. 

Lietuvos veteranų sąjun
gos ..Ramovės" Čikagos sky
riaus narių susirinkimas vyks 
spalio 26 d., sekmadienį. 12 v.. 
Jaunimo centre. Visi skyriaus 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Gedimino l ituanistinė 
mokykla, veikianti Čikagos 
šiauriniuose priemiesčiuose. 
atidaro naują ikimokyklinio 
amžiaus (4-5 m.) vaikučių 
klasę. Taip pat ieško mokyto
jų. Sudomino? Prašome skam
binti tel. 847-740-0817. 

Spalio 25 d., 6 v.v., 
Brighton Parke. Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos salėje, „Kaukių ba
lius", pasitinkant Visų šven
tųjų šventę. Kviečiame visus 
- vyresnius ir jaunus - pabūti 
kartu. Ateikite su vaikais ir 
kitais šeimos nariais, pasi
kvieskite draugus. Jejimas tik 
su kaukėmis. Bus žaidimų, 
kaukių paradas, skanaus 
maisto, veiks baras, gros A. 
Barniškio grupė. Kitaip sa
kant, bus linksma. 

Zarasiškių klubas rengia 
krintančių lapų Rudens gegu
žinę, kuri vyks spalio mėn. 26 
d., 12 v.p.p., Šaulių namuose, 
2417 W 43 st. Gros A. Bar
niškio ansamblis. Bus ska
naus maisto, veiks baras, lo
terija. Visi kviečiami. 

Ses. Igne ir kun. Antanas 
Gražulis, SJ, tikisi dalyvauti 
„Vargdienių puotoje" spalio 
26 d.. 12:30 vai. p.p., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, IL, 
didžiojoje salėje. Pasigardžia
vę Aldonos Šoliūnienės pa
tiekalais, dvasią pamaitinę 
..Motekaičių ir draugo" me
nine programėle, namolei lei
simės su pasitenkinimu, kad 
ištiesėme pagalbos ranką Lie
tuvos ateičiai - vaikams bei 
studentams. Vietas užsisakyti 
iš anksto nebūtina. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

Metinis LFK „Lituani-
cos" rudens balius (53-sis) 
šiemet įvyks spalio 25 d. PLC, 
Lemonte. didžiojoje salėje. 
Gros broliai Švabai. Regist
ruotis skambinant Laimai 
Glavinskienei tel. 630-323-
6302. 

Amerikos Lietuvių ta
rybos 63-asis suvažiavimas 
vyks lapkričio 8 d., šeštadienį, 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje 6500 S. Pulaski 
Rd.. Chicago, IL. Pradžia 9 v. 
r. Daugiau informacijos -
ALTo raštinėje tel. 773-735-
6677. 

TEATRAS, SO: 

Naktis. Visiška tyla blyškioje 
tamsoje. Tik švelnus vėjo 

gūsis, sujudinęs gyvastį, at
šlamėjo tylia aimana... Ar ti
kite, kad jos jaučia ir kalbasi, 
kad joms skauda ir šalta, kad 
jos gali būti laimingos ir nusi
minusios, ar tikite, kad jos 
gyvos? 

Šviesa išryškina tik frag
mentą, kontūrą ir spalvą. 
Kartu su poezija derinys virs
ta teatru. Žali „koteliai" auga. 
nuo vėjo svyruoja, naktį pa
linksta, kad ryte vėl pakiltų. 

' ' /Lriri''n< 
Anysicno. Jūra te Budrienė. Saninas 

Marijos Reinienės nuotr 



KĄ VEIKIA LIETUVOS DUKTERYS LIETUVIŠKOJE ČIKAGOJE 

Darbų joms netrūksta, 
tik daugiau talkinin
kių reikėtų, nes ligų, 

nelaimių ištiktųjų nemažėja. 
Didėja tik metų našta šioms, 
pagalbą artimui teikiančioms 
draugijos narėms. Tie jų dar
bai darbeliai lyg ir nematomi, 
nežinomi: išgirstame apie juos tik 
tuomet, kai spaudoje praneša
ma apie kurio nors mirusio, 
vienišo tautiečio laidotuves, 
kuriomis pasirūpina ir sutvarko 
šios geraširdės lietuvės. Įvai
riausi vargan patekusiųjų 
rūpesčiai nesibaigia vien tas 
bėdas išklausius. Reikia sku
bios pagalbos, dažnai net neį
sivaizduojamai sudėtingos. 
Suprantama, viskam reikia ir 
pinigų, kurių vis turi būti iž
de. Ir vėl rūpestis: kaip juos 
sukaupti? Šie nuolatiniai gal
vosūkiai ir sudaro tą tyliąją 
Lietuvos Dukterų draugijos 
veiklą. Daugeliui net nežino
ma, kodėl ji tokia tyli. O gi to
dėl, kad tuo principu draugi
jos steigėjas kun. dr. Feliksas 
Gureckas ją pagrindė. Taip ji 
vyksta jau 47-eri metai. 

Ar vien tik apie liūdnus 
žmonių likimus svarsto ir įvairių 
išeičių savo „Nameliuose" Lie
tuvos Dukterys kasdien ieško, 
čia budėdamos, posėdžiauda-
mos? O ne: Tenka išgyventi ir 
labai malonių valandėlių, kai. 
sėkmingai išsprendus vieno 
ar kito nelaimėlio problemą, 
veidą nušviečia dėkingumo 
šypsena, kai išgirsti iš širdies 
tartą padėkos žodį. Nušvinta 
veidas ne vien pagalbos su
laukusio, bet ir ją suteikusio. 
Pralinksmėja širdis aplan
kius, paguodus ligonius, pa
kalbinus vienišus senelius, 
lietuvišką, seniai girdėtą dai
nelę kartu padainavus. Po kiek
vieno tokio aplankymo kartu 
su pal. Motina Terese galima 
tarti: „Tik amžinybėje pama
tysime, kiek mes esame skolingi 
vargšams už tai, kad jie mums 
padėjo labiau mylėti Dievą". 

Daugiausia slaugos reika
lingų lietuvių dabar gyvena 
Šv. Šeimos viloje, Lemonte. 
Kiekvieno antradienio popietę 
čia vyksta vieną valandą trun
kanti programa. Tai įprastinė 
„Lietuvių klubo" popietė. Ją 
organizuoja kazimierietė se
selė Janina Golubeckytė, pa
dedant seselėms Stellai ir Da
nutei iš Lemonto. O kai čia ap
silanko Lietuvos Dukterų 

Šv. Šeimos viloje, Lemonte, gyvenantys lietuviai su seselėmis J a n i n a ir Stella, kun. J. Veluciu i r Lietuvos 
Dukterų draugijos valdybos nare J. Jarašiene (antra iš kaires). 

draugijos narės, nešinos krep
šeliais su lietuviška duona, sūriu, 
sausainėliais, gėlių puokštelė
mis — pilka kasdienybė tam
pa daug malonesnė. „Kai Jus atei
nate, mums čia būna šventė!", 
kartą pasakė seselė Janina. 

Kartkartėmis būna čia ir 
ypatingų švenčių. Taip pra
ėjusių metų pavasarį buvo gra
žiai atšvęstas Filomenos Jet-
kevičienės 100-sis gimtadie
nis su trispalviais balionais, 
didžiuliu tortu, net smuiku ir 
akordeonu (H. Strolia ir St. 
Jagminienė) dainas palydint, 
rateli aplink sukant. Ir Lie
tuvos Dukterų būrelis čia daly
vavo, Filomeną gėlių puokšte 
ir sveikinimo kortele apdovanojo. 

Prieš Velykas senelės vai
šinosi lietuviška duona ir mū
sų sesės J. Jarašienės slėgtų 
sūriu; kiekviena gavo po ve
lykinę kortelę, pražydusių 
„kačiukų" šakelę. Pagiedo
jome drauge gavėnios giesmių. 

Gegužės 22 d. — ir vėl 
gimtadienio šventė. Sukaktu
vininkė — 100 metų sulauku
si Marija Macevičienė, buvusi 
veikli Lietuvos Dukterų drau
gijos narė. Jai sveikinimus 
atsiuntė kardinolas Francis 
George ir Čikagos meras R. 
Blagojevich. Lietuvos Dukte
rys ją pasveikino rožių puokš
te ir sveikinimo kortele, įteik
ta vyr. seniūnės Valės Plepie-
nės. Sesė Marija buvo sujau
dinta. 

Jonines gražiu maldos žo
džiu pradėjo ir kuklių lietu
viškų vaišių stalą palaimino 
kun. Jonas Velutis. Jis ir visa
da maloniai pasitinkanti sese
lė Janina buvo apdovanoti raus
vų rožių puokštėmis, nepa-

KIS IR POEZIJA PROJEKTE „TULPES" 
O žiedai, tokie margi, tokie 
grakštus ir... skanūs. Taip jau
tiesi, stebėdamas poetizuoto 
šokio projektą „Tulip project". 

Maža Čikagos senamies
čio salė Links Hali, talpinanti, 
iš pažiūros ne daugiau kaip 
penkiasdešimt žmonių, sausa
kimša prisipildė keisčiausių 
žmonių, išvaizda primenančių 
Olandijos pankus ar Londono 
hipius, o gal jų mišinį. Me
nininkai. Projekto „Contour" 
vadovas - Art Insti tute of 
Chicago abiturientas Joseph 
Ravens. Kiti - viso 10 žmonių 
- šokėjai, aktoriai, to paties 
meno instituto studentai; 
amerikiečiai ir lietuvė - Lina 
Bulovaitė. 

Prieš kelis mėnesius, Chi
cago Cultural Center stebėjau 
teatralizuotą šokio projektą, 
pavadintą ..Reflectaphor". Li
na jame atliko pagrindinį 
..vaidmenį". Tai japoniško Bu-
toh šokio (Dance of the Dark-
ness) teatralizuotas pasirody
mas, kur japoniško judesio 
santūrumas ir filosofinės iš
minties sąsajos perteikiamos 
per plastiškai išreikštą mintį. 

Dabar Lina - kalbanti 
tulpė, pasakojanti apie save. 
Gal kiek ambicinga, bet ap
skritai laiminga savo likimu. 
Juk nuskintos, atplėštos nuo 
motinos žemės, gabenamos 
nežinoma kryptimi jos nori 
papuošti namus, pradžiuginti 
žmogų. arba... būti suvalgytos! 

Lina papasakojo, kad jai 
iš esmės buvo labai įdomu su
žinoti apie „ekonominę tulpių 
katastrofą". Kai Olandijoje 
buvo išvesta nauja tulpių 
rūšis, ji buvo tokio brangumo 
ir grožio, kad žmonės parduo
davo savo turtą tam, kad 
nusipirkti tulpių. 

Pagrindinė projekto min
tis - virusai. Virusai paken
kia viskam, kas gyva ir negy
va, jei tik užpuola. Kitaip sa
kant virusai - tai kenkėjai, 
gadinantys ir naikinantys. 
Tik ne tulpes! Ar galite pa
tikėti, kad tulpė tampa gra
žesnė, kai ją užvaldo virusas? 

Verta dėmesio detalė. Vi
sa tai galėjai pamatyti ir 
išgirsti šokyje be stiliaus. 
Kaip Lina Bulovaitė išsi
reiškė, tai vadinama „Mix". 
Tai ne šokis, ir ne teatras ir 
ne poezija, tai - stilių kra
tinys, susiliejęs į vieną visu
mą. Kaip sąmojingai pasakė 
vienas žmogus: ..kartais tinka 
ir nusišnekėti..." 

VitaUja Pulokienė 

miršta ir čia dalyvavusi mūsų 
sesė Janina Jarašiene. Šią 
Joninių popietę suruošė X. 
Grigaliūnienė. J. Jarašiene, S. 
Jelionienė, V. Plepienė ir A. 
Tiškuvienė. Prisiminti Joni
nių papročiai, jų reikšmė, pa
dainuota. Keletas lietuvių mo
čiučių dar gan tvirtais balsais 
pritarė. Jau 106 metų su
laukusi Ona Stravinskienė, 
turinti gerą atmintį, noriai 
pasakojo apie praeitus metus. 

Iš patefono plokštelės 
sklindanti „Malūno" melodija 
visus linksmai nuteikė. Ne
galėjusios drauge dalyvauti 
ligonės buvo aplankytos kam
bariuose, tariant „iki kito kar
to", kol vėl pasimatysim. Kaip 
gera matyti pragiedrėjusius 
senučių veidus, dėkingumą jų 
akyse už ilgos dienos paįvai
rinimą. Deja, šį kartą jau ne
besusitikome su čia gyvenu
siu, dažnai lankytu prelatu 
Juozu Prunskiu.. 

Šių namų gyventojus daž
nai lietuviškai pakalbina čia 

dirbantys jauni lietuviai pa
tarnautojai, o energingąją se
selę Janiną pamatysi visur. 
Šviesiais, plačiais šių slaugos 
namų koridoriais dažnai pra
žygiuoja ir kapelionas kun. J. 
Kuzinskas po rytmetinių jo 
laikomų šv. Mišių erdvioje šių 
namų koplyčioje. 

Ramiai čia slenka dienos... 
Jei tik sveikatos daugiau būtų... 

Po apsilankymo čia perbė
ga mintis: „Gerai, kad bent 
trumpos valandėlės skiriamos 
kitų labui, kad yra nuoširdžių 
rėmėjų, skiriančių aukų šiai 
Lietuvos Dukterų draugijos 
veiklai". Ji ir išsilaiko gerų 
širdžių dėka. štai kad ir tokiu, 
visiems įprastu būdu, atėjus į 
draugijos ruošiamą Rudens 
pokylį šį šeštadienį, spalio 25 
d., 6 v.v., Jaunimo centre. Čia 
beviešint, besivaišinant. besi
klausant įdomios programos, 
taps užtikrinta tolimesnė Lie
tuvos Dukterų veikla. Ją 
paremdami, pabūkime kartu! 

Sofija Jelionienė 

Dovanėlė ses. Janinai Goiubeckytei, Šv. Šeimos viloje gyvenančių lietuvių 
globėjai. Ją Lietuvos Dukterų draugijos vardu įteikia Sofija Jelionienė. 

J. Jarašienės nuotr. 

SKELBIMAI 

32-Oj! kosmetinė 
fotoąsniųas. porocta 
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ČIURLIONIO GALERIJA 
5620 S. Oaremont Ave. 

Chicago, IL 60636 

PARODOS ATIDARYMAS 
2003 m. spalio 24 d., 

7:30 v.v. 

Nuotrauka: Jurga Jackevičiūtė 
Dizainas: Artūras judys 

• Namams pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais jmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cei-mak 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 N'OW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žinia^klaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

„DRAUGO" SKELBIMAI 

• Kara l i auč iaus kraš to 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Eugenia Pakulis, 
dr. Rimvydas Sidrys. Rita 
Švarcas: $50 Amalija Jagutis. 
William Schmalstieg. dr. Dai
na Variakojis: $25 Leonardas 
Gerulaitis. Edmundas Jasiu-
nas, Juozas Kojelis. Jonas ir 
Julė Kučinskas. Jonas ir 
Marija Šimonis. Regina Tau-
nys: $20 Jadvyga Kliorvs. 
Emilija Pakštiene: $15 Teodo
ras ir Ritonė Rudaičiai. Danu
tė Uogintas; $10 Stasys 
Erlingis ir Mary G. Erlingis. 
Jonas ir Valeria Juodvalkim: 
$5 Antanina Skruodys. Longi
nas Svelnis. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Karaliau
č i aus k r a š t o l ie tuvybei" . 
1394 M i d d l e b u r g Ct., 
Nap<»rville, IL 60540-7011. 


