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Riverside, IL, klebonas. 
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tarybos premijų šventė 
bus Lemonte. 

8 psl. 

Sportas 
* S e k m a d i e n į B a h a m u o -

se p a s i b a i g u s i a m e p lane tos 
g a l i ū n ų čempionate t rečius 
metus iš eilės vicečempiono ti
tulą iškovojo Žydrūnas Savic
kas. Lietuvos atletą po atkak
lios keturias dienas t rukusių fi
nalinių varžybų kovos aplenkė 
tik ukrainietis Vasilij Viraciuk. 
Viską lėmė paskutinė rungtis, 
prieš kurią ir Z. Savickas, ir uk
rainietis turėjo po 32 taškus. 
Trečiąja vieta pirmenybėse ten
kinosi dviejų pastarųjų metų 
pasaul io galiūnų čempionas 
lenkas Mariusz Pudzianowski. 

* S e k m a d i e n į Anglijoje 
p a s i b a i g u s i a m e t a r p t a u t i 
n i a m e š a c h m a t i n i n k ų turny
re Gediminas Sa rakauskas su
rinko 4.5 taško iš 9 galimų bei 
užėmė 47-ąją vietą. Devintojo 
rato partiją Lietuvos atstovas 
pralaimėjo anglui David Ho-
well. G. Sarakauskas varžybo
se laimėjo, pralaimėjo bei lygio
siomis baigė po tr is partijas. 

* Į s p ū d i n g a p e r g a l e 
2004/2005 m e t ų I spani jos 
vyrų krepš in io lygos varžybas 
pradėjo Arvydo Macijausko Vi-
toria „Tau Ceramica". Sekma
dienį „Tau Cera-mica" krepši
ninkai net 104:57 sutriuškino 
lygos naujokę Bil-bao „Lagun 
Aro" komandą. Lietuvis pelnė 
14 taškų, atkovojo 3 kamuolius. 

i i 

Naujausios 
žinios 

* Balt ijos š a l i ų premje
rai vienijasi kovoje su tero
rizmu bei žada tęst i misijas Af
ganistane ir Irake. 

* G e n e r a l i n i s prokuro
ras prez identui pa te ikė vals
tybės paslapčių. 

* Prez identas ragina po
l i t ikus nežadėt i neįmanomų 
dalykų. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.793 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Politikos žinovai: prieš rinkimus partijos 
orientuojasi į trumpalaikius tikslus 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto žinovas Ramūnas Vilpišauskas. 
Mykolo Ambrazo (ELTA) ouotr. 

"Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— I mūšį dėl Seimo vietų paki
lusios politinės partijos ir su

sivienijimai orientuojasi į trum
palaikius tikslus ir siauras vi
suomenės grupes. 

Tai pirmadienį spaudos 
konferencijoje Vilniuje teigė po
litinių partijų ir susivienijimų 
rinkimų programų tyrimą at
likę ekonomistai ir politologai. 

Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto (LLRI) vyresnysis eks
pertas Ramūnas Vilpišauskas, 
atlikęs partijų rinkimų progra
mų tyrimą, jas suskirstė pagal 
t r is rūšis — programose vyrau
jančias įprastas temas, naujus 
akcentus bei partijų programų 
vidinius prieštaravimus. 

Anot ekonomisto, šiemet 
prieš Seimo rinkimus, kaip ir 
ankstesniuose rinkimuose, par
tijų rinkimų programose domi
nuoja trumpalaikiai tikslai — 
pabrėžiama tai, kas labiausiai 
patraukia žmonių dėmesį, pa
vyzdžiui, pensijų didinimas. 

Kitas, pasak R. Vilpišausko, 
įprastas dalykas — orientacija į 
siauras tikslų grupes. 

„Nepaisant to, jog daugelis 
partijų a r susivienijimų savo 
programose skelbia, kad sieks 
vienodai atstovauti visų gyven
tojų, visų visuomenės grupių in
teresams, tačiau, pereinant prie 

konkrečių siūlymų, iš kar to ga
l ima ras t i labai daug prie
monių, kurios skirtos t am tikrai 
visuomenės grupei. Šiuo atveju 
geriausias pavyzdys yra ūkinin
kai", sakė R. Vilpišauskas. 

Anot jo, beveik kiekviena 
partija ūkininkams tur i kon
krečių pasiūlymų, nori juos pa
maloninti. 

„Tačiau tos priemonės, ku
rios siūlomos ūkininkams, iš 
karto arba didintų biudžeto iš
laidas, arba maisto kainas — 
turėtų neigiamą poveikį maisto 
produktų vartotojams'", sakė R. 
Vilpišauskas. 

Pasak jo, skirtingų partijų 
programose vyrauja tam tikros 
madingos temos, kurios visos 
visuomenės ar ekonomikos po
žiūriu nėra labai svarbios, bet 
kiekviena partija būtinai nori 
apie tai pasisakyti. Kaip vieną 
pavyzdžių R. Vilpišauskas įvar
dijo partijų pažadus apie užsie
nio rinkų paieškas Lietuvos ga
mintojams. 

Šiuose Seimo rinkimuose 
dalyvaujančių partijų a r susi
vienijimų Nukel ta į 7 psl. 

Konserva tor ia i r a g i n a 
a t v e r t i V a k a r a m s akis 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— Opozicinė Tėvynės sąjunga 
(TS) toliau tvirtina, jog Baltijos 
valstybėms Rusijos keliama 
grėsmė, taip pat ir karinė, nėra 
iš piršto laužta. 

Siekdami tai įrodyti, kon
servatoriai pasitelkė įtakingo 
JAV susivienijimo RAND atlik
tą galimų karinių konfliktų iki 
2012 m. tyrimą, kuriame svars
tomas ir karinio Rusijos įsi
veržimo į Baltijos šalis scenari
jus. 

„Aš sau darau paprastą iš
vadą: JAV nėra naivios žiūrėda
mos į permainas Rusijoje ir re
miasi sena patarle: nori taikos, 
ruoškis karui", spaudos konfe
rencijoje sakė konservatorių va
dovas. 

„JAV taip pat siunčia aiškų 
signalą Rusijai, kad yra pa
sirengusios bet kokiems scena
rijams", pažymėjo jis. 

2003 m. RAND susivieniji
mo atliktoje studijoje svarstoma 
Rusijos karinio įsiveržimo gali
mybė į Baltijos šalis ir JAV bei 
NATO atsakas laikotarpyje iki 
2012 m. 

Pagal scenarijų Rusijos įsi

veržimą išprovokuoja neramu
mai dėl rusakalbių mažumų 
Latvijoje ir Estijoje diskrimina
cijos. Jame svarstoma, per kiek 
laiko Rusija gali dislokuoti savo 
pajėgas, kokių priemonių imtis 
JAV ir NATO kontratakai at
remti. 

Amerikiečių analitikai pa
žymi, jog pavojų kelia Rusijos 
bandymai supriešinti JAV ir Va
karų Europos valstybes. 

„JAV siunčia signalą Euro
pai, kaip Rusija gali išnaudoti 
politinius nesutar imus tarp 
JAV ir Europos", sakė A_ Kubi
lius. 

Konservatorių vadovo teigi
mu, būdama NATO ir Europos 
Sąjungos nare Lietuva turėtų 
keisti naivų Vakarų požiūrį į 
permainas Rusijoje, kurios rodo 
sugrįžimą į sovietų laikus. 

Buvęs TS vadovas, dabar 
Europos Parlamento narys Vy
tautas Landsbergis pirmadienį 
įspėjo, jog Rusijos finansinės 
pretenzijos Baltijos šalims už 
jose paliktą sovietų kariuome
nės turtą gali būti reikalinga 
„kaip dūmų uždanga ki tam 
puolimui". 

V a l s t y b i n į v i z i t ą L ie tuvo je p r a d ė j o Est i jos p r e z i d e n t a s Arno ld Ruutel 
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 

— Estijos prezidentas Arnold 
Ruutel pirmadienį vidurdienį 
pradėjo trijų dienų valstybinį 
vizitą Lietuvoje. 

A. Ruutel Prezidentūros Di
džiajame kieme pasitiko prezi
dentas Valdas Adamkus su žmo
na Alma, aplinkos, vidaus rei
kalų bei švietimo ir mokslo mi
nis t ra i , diplomatinio korpuso 
nariai , išrikiuota garbės sargy
bos kuopa, buvo sugroti Lietu
vos ir Estijos himnai. 

Vėliau prasidėjusiame dvi
šaliame prezidentų susitikime 
V. Adamkus įteikė A. Ruutel 
aukščiausią Lietuvos valstybinį 
apdovanojimą — Vytauto Di
džiojo ordiną su aukso grandi
ne, skirtą „už asmeninius nuo
pelnus plėtojant Lietuvos ir Es
tijos tarpvalstybinius santykius 
bei aktyvią veiklą ger inant 
abiejų šalių politinį, kultūrinį 

bei visuomeninį bendradarbia
vimą". 

Estijos prezidentas yra pir
masis užsienio valstybės vado
vas, apdovanotas aukščiausiu 
Lietuvos ordinu. 

Kaip informavo prezidento 
spaudos tarnyboje, šis apdova
nojimas Estijos prezidentui 
skirtas dėl to, kad A. Ruutel 
Lietuvos prezidentui taip pat 
atvežė aukščiausią Estijos vals
tybinį apdovanojimą — Balto
sios žvaigždės ordino grandinę 
ir Didįjį kryžių. 

Po dvišalio susitikimo bei 
susitikimo su delegacijomis, A. 
Ruutel padėjo gėlių Antakalnio 
kapinėse, pietavo su Seimo pir
mininko pavaduotoju Česlovu 
Juršėnu, susitiko su Vilniaus 
universiteto rektoriumi Bene
diktu Juodka. Vilniaus univer
sitete Estijos prezidentas atida
rė naują Estų auditoriją. 

: • • . : • • : . . & . : • : . :•: II 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) priima Estijos vadovą Arnold Ruutel su žmona Ingrid. Tomo Černiševo'ELTA; ouotr 

SB* I n;eio 
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Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Per pastaruosius metus pra
turtėjo premjero Algirdo Bra
zausko bei kultūros ministrės 
Romos Žakaitienės šeimos, nu
skurdo— S* . pirmininko Ar
tū ro Paulausko, buvusio Ro
lando Pakso ir ūkio ministro 
Petro Čėsnos šeimos. 

Tai rodo penktadienį viešai 
paskelbta politikų bei valstybės 
pareigūnų 2003 metų turto ir 
pajamų deklaracija. 

Kaip rašo dienraščiai „Lie
tuvos rytas" ir „Lietuvos ži
nios", premjero A. Brazausko ir 
jo žmonos Kristinos Brazaus
kienės tur tas per metus padi
dėjo dar keliais šimtais tūks
tančių litų. 

Socialdemokratų partijos 
vadovas su žmona paskelbė, jog 
pernai sukauptas tur tas ir pi
niginės lėšos siekė per 2.101 
mln. litų. Mažesniąja jų dalį 
(per 888,000 litų) deklaravo 
pa ts Vyriausybės vadovas. 

Dar 2002 m. Brazauskų šei
mos tu r t as buvo vertas 1.72 
mln. litų, o santaupų jie turėjo 
beveik 715.000 litų. 

Prezidentas Valdas Adam
kus turtą deklaravo kai dalyva
vo prezidento rinkimuose. Pa
gal asmeninę V. Adamkaus dek
laraciją, valstybės vadovas per
nai tur to turėjo už 26,000 litų. o 
jo piniginės lėšos siekė per 

Seimo 
— nuskurdo 
127,000 litų. 

Pagal 2002 metų deklaraci
ją, V. Adamkus kartu su žmona 
teigė turįs turto ir piniginių lė
šų už 723.000 litų. Kadangi ne-

i, k^ck turto per: 
Alma Adamkienė, bendrą šei
mos turto pokytį įvertinti sun
ku, rašoma dienraštyje „Lietu
vos žinios". 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko ir jo žmonos Jolantos 
Paulauskienės pernai turėto 
turto vertė ir piniginių lėšų su
ma sudarė per 748.000 litų. Ly
ginant su 2002 m., kai tufto bu
vo deklaruota už 745,700, o san
taupos siekė per 251,000 litų, 
galima daryti išvadą, kad Pau
lauskų turtas per metus smar
kiai sumažėjo. 

Sumažėjo ir nušalinto pre
zidento Rolando Pakso šeimos 
turtas. Dabar jis siekia 717,000 
litų — tai 10,000 litų mažiau 
nei 2002 m. 

Kelių milijonų vertės turtu 
išsiskiria kultūros ministrės R. 
Žakaitienės šeima. Didžiąją dalį 
turto ir santaupų deklaravo tu
rįs ministrės vyras Viktoras Ža-
kaitis — 8.358 mln. litų. Pati 
ministrė nurodė turinti verty
bių už daugiau nei 204,000 litų. 

Dauguma likusiųjų Vyriau
sybės narių ir jų sutuoktinių sa
vo turtą įvertino keliais šimtais 
tūkstančių litų. 

Dingusio a lp in is to paieškos 
baigėsi nesėkme 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Tian Šanio kalnuose vasaros 
pabaigoje dingusio lietuvio al
pinisto Viktoro Povelausko pa
ieškos baigėsi nesėkme. 

Kaip rašo d 
vos žinios", šią savaitę iš Kir
gizijos į Lietuvą grįžęs dingusio 
alpinisto ieškojęs Lietuvos ke
liautojų sąjungos vadovas Algi
mantas Jucevičius parvežė blo
gą žinią — gelbėjimo komandai 

kalnuose nepavyko rasti radvi
liškiečio V. Povelausko. 

A. Jucevičius tvirtino tris 
kar tus sraigtasparniu apskri-
dęs kalno keterą, bet nieko ne-

"koms 
labiausiai trukdė blogi orai. 

52 metų radv ; ' V P o -
velauskas dingo rugpjūčio pa
baigoje su dviem alpinistais iš 
Lietuvos kopdamas į 7,050 met
rų aukčio viršukalnę. 

Lietuvos teatro sąjunga pirmadienį Šventė įkurtuves naujose patalpose 
sostinės Teatro gatvėje Nr. 8. iškilmėse dalyvavo kultūros viceministras 
Gintaras Sodeika, apie Šimtą kviestinių svečių, scenos veteranų, dainavo 
Kauno muzikinio teatro solistai. Teatro sąjungos pirmininkas Algis Matu
lionis džiaugėsi erdviomis patalpomis naujo pastato pirmame aukSte. 

Tomo čwni»«vo (ELTA) nuotr 

G. Vagnoriaus 
part i ja bus 

nubausta už 
siukslinimą 
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 

— Vilniaus valdžia ketina nu
bausti buvusio premjero Gedi
mino Vagnoriaus vadovaujamos 
Krikščionių konservatorių so
cialinės sąjungos (KKSS) rinki
mų štabą už miesto siukslini
mą. 

Savaitgalį Vilniuje ant me
džių ir stulpų buvo iškabinti 
KKSS Seimo rinkimų agitaci
jos plakatai. Tuo tarpu parla
mentas rugpjūtį apribojo išo
rinę rinkimų reklamą, ją leis
damas skelbti tik tam numaty
tose vietose. 

Kaip sakė Vilniaus miesto 
savivaldybės Tvarkos palaiky
mo ir priežiūros skyriaus vedė
jas Darius Saluga, KKSS rin
kimų štabas už miesto siuksli
nimą bus nubaustas pagal Vil
niaus miesto tvarkymo ir šva
ros taisykles, kurios draudžia 
kabinėti plakatus ir reklamas 
ne tam skirtose vietose. 

Anot jo, už šiukšlinimą šta
bui gresia administracinė bau
da iki 2.000 litų. 

Draudžiamose vietose iška
binti plakatai pradėti nurinki-
neti savaitgalį. Jau šeštadienio 
vakare jų į šiukšliadėžes buvo 
nukeliavę apie 160. 

Policijos postą 
Vilniaus romai 

skųs Strasbourg 
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 

— Vilniaus savivaldybei tik iš 
antro bandymo pavyko Kirtimų 
rajone įsikūrusiame čigonų ta 
bore įrengti nuolatinį policijos 
budėjimo postą, tačiau tokiu 
žingsniu pasipiktinusi romų 
bendruomenė ketina skųstis 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui, o jei jis nepadės — 
Europos žmogaus teisių teis
mui Strasbourg. 

Taboras yra vienas didžiau
sią narkotikų gamybos ir plati
nimo centrų Vilniuje, policijos 
postas, kaip tikimasi, turėtų 
sustabdyti narkotikų srautą iš 
jo. 

Pirmadienį atvykę darbi
ninkai šalia taboro policijos 
postą įrenginėjo netrukdomi — 
aplink juos vaikščiojantys ro
mai garsiai piktinosi, tačiau 
dirbti nekliudė. 

Kol pirmadienį darbininkai 
įrenginėjo postą. Romų kultū
ros centre Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas susitiko su romų 
bendruomenės nariais. I susiti
kimą nepatekę romai būriavosi 
šalia Kultūros centro ir skun
dėsi žurnalistams varganu gy
venimu bei piktinosi įrenginė
jamu policijos postu. 

„Duokit darbo, nepardavi-
nėsim narkotikų", savo verslo 
neslėpė viena pagyvenusi rome 

„Mes ten poste dirbantį po
licininką ant adatos pasodm-
sim", antrino kita moteris. 

Čigonai sakė ypač įsižeidę, 
kad sostinės valdžia dėl posto 
įrengimo nepasitarė su jų atsto
vais. 

„Be mūsų meras neturėjo 
teisės tai padaryti", teigė Romų 
bendrijos pirmininkas Lietu
voje Stepas Visockis. Jis pri
dūrė, kad romai bijo policijos 
pareigūnų, todėl šis postas ta
boro gyventojams trukdys. 

Po susitikimo su romų ben
druomene meras A. Zuokas sa
kė, kad policijos postas pradės 
veikti artimiausiomis dienomis 
ir atliks nuovados funkcijas. 

„Jis garantuos saugumą, 
teiks papildomas paslaugas, 
nes dažnai tarp romų iškyla 
problemų del dokumentų regis
tracijos", sakė meras 

Postas veiks visą parą, čia 
budės du policijos pareigūnai, 
kuriems žadama mokėti dides-

! nius nei įprastai atlyginimus. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://Balsuok.lt
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

TIKRINKI M ES SVEIKATĄ LAIKU, 
MAŽIAU SKAUSMŲ SUSILAUKSIME 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Esu 82 metu. Prieš 2 -3 
mėnesius atsirado skausmų su 
pertraukomis dešiniame dube
nyje. Po to ir dešinėje kojoje. 
Dabar turiu stengtis sėstis taip, 
kad mažiau skaudėtų dubenį, 
negaliu ir daug^vaikščioti, nes 
labai skauda koją. Rentgeno 
nuo t r auka rodo kaulų vėžį 
dubenyje. Bandžiau laikyti ser
gančią koją šiltame vandenyje. 
Taip darant kas kartą jaučiu, 
kad skausmas iš apačios eina į 
viršų — lyg persikelia arčiau 
kelio, o pati skaudamoji vieta 
(kojoj) laikinai truputį aprims
ta. 

Norėčiau paklausti, ar tokie 
šildymai nekenkia, ar jie leisti
ni? Ką turėčiau daryti, kad taip 
neskaudėtų, kaip gydyti tą ligą 
ir gal kokia dieta padėtų? 

Be to, buvo prostatos nega
lavimų, taip pat neišimti akme
nys iš šlapimo pūslės. Juos pa
j u t a u prieš trejus me tus . 
Paskutiniu laiku šlapimas kiek 
pagerėjo: pasidarė skaidresnis, 
be kraujo ir jo kiekis iki 4 -5 
stiklinių per parą. 

Tamstai skubu atsakyt i 
be eilės. Reikalas labai r imtas . 
Vienas pats negali sau padėti. 
Reikia nuolatinės gydytojo 
pagalbos ir atitinkamo gydymo. 
Ger iaus ia Tamstai a ts igul t i 
ligoninėn. Skausmai kauluose 
be vaistų nepranyks — visą 
laiką reikės imti skausmus 
raminančių vaistų. Gydytojas 
galės paskirti dar ir kitokių. 

Vonios ir panašiai — tam
stai tiek reikalingos, kiek jos 
būt inos kiekvienam la ikant i s 
higienos žmogui. Skausmams 
jos mažai turės įtakos. Dieta — 
visada reikia gerai maitintis: 
valgyk salotų, greipfrutų, 
mėsos, varškės, sūrio — vienu 
ka r tu mažai, bet dažnai , iki 
košės pavidalo sukramtęs a r 
virtuvėj taip paruošęs. 

Tegul gydytojas iš šlapimo 
pūslės išima dabar akmenis — 
pagerės reikalai su šlapimu ir 
šlapinimusi. Dabar net 92 metų 
ligoniai atlaiko daug sunkesnes 
operacijas ir laimingai išgyvena 
sunkias komplikacijas. 

Visi vyrai atsiminkim: laiku 
prostatą susitvarkykim, laiku 
akmenis iš šlapimo pūslės 
šal inkim, tada nesulauksim 
šitokio likimo. 

Pirma — apsauga, paskui 
— gydymas 

Tinkamas, teisingai valgo
mas maistas už t ikr ina dau
geliui mūsiškių tvirtą sveikatą. 
Daugelis užsiėmusių gydytojų 
labiau rūpinasi ligų gydymu, o 
mažiau dėmesio skiria žmo
nėms apsaugoti nuo įvairių 
negalių sveika mityba. Atro
dytų, kam čia, Amerikoje, kal
bėti apie maistą, kur nuo jo gau
sybės virtuvės kais ta , stalai 
lūžta, žandai braška ir pilvai 
pučiasi, neišlaikydami į juos 
sukrautos maisto gausos. Dau
guma mūsiškių valgo ir persi-
valgo, geria ir nusigeria. 

Taip elgdamiesi daugelis 
mūsiškių badauja, nors ir nu
tunka. Jie badaujame dėl to, 
kad čia maisto trūktų, bet todėl, 
kad netikusį maistą perkame ir 
nežmoniškai jį suvartoję silp-
stame. Juk mes neišsijudiname 
į čia pat esančią krautuvę cit
rusinių vaisių sulčių nusipirkti, 
o laukiame, kad į namus mums 
pristatytų nuodus: mes perkam 
uniformuotų pirklių pristatomą 
dažytą vandenį, gražiai pava
dintą ir nuspalvintą. Užuot gėrę 
apelsinų sultis, mes pilame į 
skrandį net ikusius gėralus, 
nesugebėdami skirti pelų nuo 
grūdų. 

Niekas mums gero daikto į 
namus pigiai nevežioja. Savos 
sveikatos nepaisančiam mūsiš
kiui svarbu, kad tik jo geriamo 
skysčio būtų geltona kaip 
apelsinų sultys spalva, o ten esą 
chemikalai jų skonį gomuriui 
primintu. Galvos nepraradęs 
mūsiškis daug geriau elgtųsi, jei 
savas negales sėkmingai imtų 
šalinti tinkamu maistu, pirmiau
sia — gertų tikras citrusinių 
vaisių sultis. J u k gyvename 
viename laimingiausių kraštų 
— tik liaukimės savo laimę 
užkasinėti savu nepadorumu. 

Ka lna i ma i s t o , o l i e tuv is 
badauja 

Šiandien visi lietuviai 
pradėkime už savo tikrus pini
gus vartoti tik t ikras citrusinių 
vaisių sultis — apelsinų arba 
greipfrutų. Tiesiog neįtikėtina, 
kaip žmogus pikčiau keturkojo 
verčia save į n iekus pras ta 
mityba. Amerikoj pilna geriau
sio maisto, o daugelis žmonių 

čia maitinasi blogiau kaip 
neturtinguose kraštuose. 

Juk čia dauguma bedančiai. 
Čionykščiai žmonės persivalgy-
dami nutunka, o nutukimas yra 
tikras blogos mitybos ženklas. 
Taip, labai blogos — vienaša
liškos. Čia žmonės nevalgo, ką 
turėtų valgyti, bet kas jų 
nesveiką valgio įprotį tenkina. 
Todėl jie silpsta. Čia jie geria, 
ko nereikia žmogui gerti. 

Cook apskrities ligoninės 
valgomajame patarnautojos ve
žimėliais veža į atmatų dėžes, 
gydytojų vos pajudintą lėkštėse 
maistą. Jo išmeta krūvomis. Čia 
nesuvalgytas maistas iš valgyk
lų bei privačių namų kiemų 
vežamas lauk ir pilamas į atma
toms skirtą vietą. Vien tuo čia 
nesunaudotu maistu galėtum 
išmaitinti visus badaujančius 
kituose kraštuose žmones. Tik 
reikia žmoniškos galvos ir to
kios pat širdies. Juk čia mėlynės 
pūva laukuose, nukritusių 
obuolių niekas nerenka. Čia 
kalnai maisto, ežerai pieno. O 
politikieriai ir šio krašto priešai 
užkimdami rėkia, kad čia 
badas. 

Tikrai čia badas — ir dar 
koks: čia žmoniško žmogaus 
didžiausias badas yra. Dangus 
jų mums neatsiųs: juos mes 
patys savu elgesiu turime išsi
auginti, išsiauklėti. Kito kelio į 
žmoniškesnį čionykštį gyvenimą 
niekas negali pasiūlyti, nes 
kitokio nėra ir negali būti. Tik 
per mano ir Tamstos su-
žmoniškėjimą čia pūvąs obuolys 
galės patekti į alkstančio žmo
gaus burną. Čia per daug paikų 
žmonių — tikrų tinginių, kurie 
nepajėgia tiek pat pinigų išleis
dami tinkamu maistu save ir 
savo vaikus stiprinti. Jie į auto
mobilį nepila pamazgų — tiek 
dar supranta, bet užtat į savo 
bei savo vaiko skrandį pila 
didžiausius niekus ir dejuoja, 
kad kojų nepaneša, kad nemie
ga, kad nervų nesugaudo ir per 
anksti giltinei į glėbį puola. 

Nuo mažens pratinkimės ir 
kitus pratinkime tinkamai 
maitintis. 

Jau taip nutiko, kad medžia
ginių gėrybių iki valiai turin
čioje Amerikoje žmonės nepa
kankamai vartoja gero maisto ir 
nehigieniškai jį tvarko. Jie taip 
elgiasi dėl savo neapdairumo, 
tamsumo, nesąžiningais pir

kliais pasitikėdami, nesveikų 
įpročių laikydamiesi ir... tiesiog 
dėl paikumo. Užtat mes visi 
žmoniškėkim ir švieskimės: t ik 
tada čia ir ki tur pa te ik iamus 
mediciniškai t ikrus pa ta r imus 
geriau pajėgsime vykdyti. Nuo 
mažens reikia tėvams pra t in t i 
vaikus teisingai mait int is savu 
pavyzdžiu, o ne liežuviu. Vėliau 
net ir geriausi p a t a r i m a i 
nelimpa prie klystkel iais be
einančio mūsiškio. Iš mažens 
įsigytų nesveikų valgymo įpro
čių vėliau nė su kirviu neiška
posi. Už tai lenkime medį, kol 
jis jaunas. 

Cholesterolio p r i k r a u t a s 
dešreles ir kofeino tu r inč ius 
gėrimus • (pepsikolą) laikykime 
savo ir vaikų sveikatai žalin
gais dalykais — tiesiog nuodais. 
Tai mums neįprasta t iesa — 
deja, ji yra tiesa. Mat žmogų 
galima žudyti ne vien peiliu, ir 
ne vien staiga. Bet žudymas 
cholesteroliu ir dar kofeinu yra 
vis vien žudymas. Labai patogu 
dešrelėmis ir „pepsais" savo ir 
svečio sveikatą žudyti, bet toks 
elgesys yra nežmoniškas, ne
lietuviškas ir nekrikščioniškas. 

Tai kodėl mes tokio elgesio 
dar ir savo vaikus mokome. 
Argi tėvai mums nepr isakė jau
nimą prižiūrėti visapusiškai . O 
mes reikiamai nedirbdami — 
savu prakaitu t inkamo maisto 
ir gėrimo neparuošdami, apvi-
liam visus, į mus sudėjusius 
savas viltis. Save žalodami 
menkinam ir vaikučių sveikatą. 
Čia labai tiktų paklaust i tėvų ir 
mokytojų: kam Tamstos vaikus 
gimdot ir kam J ū s juos mokot, 
kad vėliau taip jų sveikatą žalo-
jat? Tai tik blogio pradž ia . 
Toliau — dar gražiau. 

Į netinkamą maistą įpratin
tas vaikas visą gyvenimą liūdės 
ir kentės dėl blogu ma i s tu 
sužalotos sveikatos. J i s t ada 
pirks kitus kūną žalojančius 
chemikalus cholesteroliui krau
jyje mažinti. Taigi a r ne geriau 
dabar pradėti savą sveikatą 
stiprinti kiekvienam iš mūsų?! 
Savu elgesiu visi vyresnieji 
pradėkim rūpintis vaikų svei
kata; ryžkimės k a r t ą visam 
laikui maitintis teisingai. Pir
kime tik sveiką maistą ir tik 
tokį valgykime. Rupi duona, 
liesa mėsa, liesa varškė , tikros 
vaisių sultys ir žalių lapų dar
žovės — geriausias mūsų mity
bos pagrindas. Tad ir dėkime 
tokius pagrindus k iekvienas 
savo sveikatai. 

Tabletei n e p a v e s k savo 
darbo 

Negalime pas i t ikė t i vien 
tabletėmis bei vi taminų su mi
neralais turinčiais mais to papil
dais. Toks nevertais dalykais 

pasitikėjimas kenkia žmogaus 
sveikatai. Priešingai tur ime visi 
elgtis: t i nkamai mai t inant i s 
nereikės jokių vi taminų bei 
maisto papildų, kuriuos ta ip 
uoliai dabar mums perša. Nuo 
šiandien visi lietuviai semki-
mės sau sveikatos iš gero mais
to ir t inkamo jo vartojimo. Tada 
tikrai galėsim apsieiti be jokių 
maisto papildų bei piliulių. 

Sve ikos mitybos 
kl iuviniai 

Tinkamą maistą var tot i 
daugelis kliūčių mums pastoja 
kelią. Visų p i rma įvairiopas 
žemės, oro ir vandens teršimas 
pradeda alinti ne tik gyvūnus, 
bet ir augalus. Dėl šito augalai 
ir gyvuliai ima netvarkingai 
augti: stokoti arba per daug 
turėti t am tikrų medžiagų. Ta
da žmogus ima negaluoti , 
sveiką mitybos pagrindą prara
dęs. Maisto gaminių neatsa
kingas paruošimas ir jų neat
sakingas v i r imas dar labiau 
menkina maistą . Nesveiki 
suaugusiųjų pavyzdžiai skat ina 
ir va ikus blogai mai t in t is . 
Dažnai iš pat pirmų gyvenimo 
dienų vaikas esti prat inamas 
prie netinkamos mitybos. J u k 
nuo mažens klojami geros arba 
blogos mitybos pamata i pri
klausomai nuo tėvų požiūrio į 
maistą. Pvz., riebių tėvų vaikai 
dažniausia esti riebūs. Tada tu. 
gydytojau, nors persiplėšk, 
neišplėši nė vieno lašo riebalų iš 
nutukusio saviškio. Taip įprotis 
juos supančioja, kad jie labiau 
linkę giltinės glėbin anksčiau 
pulti negu sava sveikata ilgė
liau pasidžiaugti. 

Įprat imas į įvairius nesvei
kus valgius įsiskverbia nuo 
mažens žmogaus pasąmonėn. 
Tada žmogus nė nežino, kodėl 
jis mėgsta nesveikus dalykus, o 
vengia sveikų. Netvarkingo 
maitinimosi pagrindai vaikams 
diegiami nuo pat mažens. Drau
gai ir tėvai čia tą žalingą darbą 
atl ieka. Todėl reikia mitybą 
gerinti ne tik savo namuose, bet 
ir apylinkėje. Užtat labai svar
bu, kad lietuviai gyventų greta 
vienas kito ir visi visoje apy
linkėje tvarkingai save ir 
vaikus maitintų. Tada nebus iš 
ko vaikui išmokti netinkamos 
mitybos. 

Dabar vadeles paleidus ir 
žirgams į griovį išvertus, mes 
dejuojame, kad vaikai mūsų 
neklauso. Tamsta, Tėve — Mo
tina, savu laiku neklausei gy
dytojo patarimo — dabar Tavęs 
neklauso vaikas. Daug motinų 
dabar dejuoja, kad jų vaikai nė 
nežiūri į jos sveikiausiai pa
ruoštus pietus iš naudingiau
sių, gardžiausių valgių, o lekia 
gatvėn ir ant kampo su drau-
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gais kerta dešreles, bulvių traš
kučius ir geria „pepsus". Nieko 
nekalt inkime — tik save ir 
savus kaimynus dėl tokios 
mūsų vaikų elgsenos. J ie gabūs 
— išmoko, ko mes juos mokėm. 

Valgymas yra mūsų gyvy
bės pagrindas tik tada, kai jis 
atitinka gamtos dėsnius. Kitaip 
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— jis griauna mūsų gyvasties 
šaknis. Užtat suimkime save į 
nagą. Pradėkime šalia „skanių 
barų" išvykose rūpintis sava bei 
savų vaikų sveikata. Nežalo
kime jos nei pirmadieniais, nei 
sekmadieniais. Tiek namuose, 
tiek išvykose sveikatą prival
ome taisyti, o ne gadinti. 

• 

Arvydą Vidžiūną Lenkija apdovanojo ordinu 

Lenki jos a m b a s a d o r i u s Vi ln iu je J e r z y B a h r (kairėje) i r LR Se imo ir 
I>enkijos Seimo p a r l a m e n t i n ė s a samblė jos n a r y s Arvydas Vidž iūnas . 

INGRIDA VEGELYTE 

Lenkijos Respublikos prezi
den tas A. Kwasnewski už 
nuopelnus plėtojant Lietuvos ir 
Lenkijos politinius, kultūrinius 
bei ekonominius san tykius 

Nuopelnų ordino Komandoro 
kryžiumi apdovanojo mūsų 
kraštietį, Lietuvos Respublikos 
Seimo ir Lenkijos Respublikos 
Seimo par lament inės Asam
blėjos narį, buvusį pirmininką 
Arvydą Vidžiūną Apdovanoji

mą Lenkų institute Vilniuje 
rugsėjo 22 d. jam įtekė Lenki
jos Respublikos ambasadorius 
Lietuvoje Jerzy Bahr. 

„Mes Lietuvoje turime 
daug bičiulių. Labai sunku 
išrinkti geriausius. Bet iš metų 
nuotolio matyti, kam ir kuriuo
se mūsų bendradarbiavimo 
baruose sekasi labiausiai", — 
per iškilmingą ceremoniją sakė 
ambasadorius. Lenkija ordinais 
taip pat apdovanojo A. Plokšto 
ir A. Skardžių. 

Abiejų Seimų asamblėja, 
kurioje dirba po 20 politikų iš 
abiejų valstybių, buvo įkurta 
1997 m. liepos 2 d. V. Lands
bergio pastangomis, mat tolia
regiškai planuota, kad abiejų 
valstybių ir jų piliečių ryšiai 
taptų artimesni, kad Lenkija 
savo mažesnei kaimynei Lietu
vai padėtų siekti svarbiausių 
užsienio politikos tikslų — 
narystės Europos Sąjungoje ir 
NATO. Lenkija ir lenkų ben
druomenė pasaulyje ypač 
aktyviai advokatavo Lietuvos 
siekimams įstoti į NATO. 
Prezidentas V. Adamkus lietu

vių ir lenkų tautų bei valstybių 
santykius bei vals tybių soli
darumą yra pavadinęs „mūsų 
bendros laisvės pagrindu". 

Asamblėjoje abiejų šalių 
parlamentarai prižiūrėjo ir kaip 
vykdoma prieš 10 metų pasi
rašyta Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo 
sutartis. Bene daugiausia dė
mesio sesijose sus i laukė tau
tinių mažumų reikalai Lietu
voje ir Lenkijoje, ta ip pa t eko
nominio bendradarb iav imo 
problemos. Per 10 metų dvigu
bai išaugo dvišalė Lietuvos ir 
Lenkijos prekyba, suaktyvėjo 
lietuviškas ir lenkiškas kapita
las. Tiesa, dar neat l ikta ir daug 
svarbių darbų: svarbu , kad 
mūsų šalis sujungtų greitaeigis 
geležinkelis ir geri keliai, per 
ilgai tik d i sku tuo jama dėl 
abiejų šalių energetikos sis
temų sujungimo. 

Lenkijos Respublikos 
Nuopelnų ordino Komandoro 
kryžiaus įteikimo proga A. 
Vidžiūno pak l ausėme kelių 
klausimų: 

— Ar Lenkijos preziden
to sprend imas Jus nustebi
no? 

— Nelabai , nes Lenkijos 
diplomatai apie tokią galimy
bę buvo užsiminę j au anks
čiau. Kelerius metus sykiu 
dirbome gana daug, kartais 
su ta r t ina i , kar ta is gerokai 
sus iki rsdami , taigi malonu, 
kad Lenkijos kolegos ir dery
bininkai mano veiklą įvertino 
aukštu valstybiniu lygiu. 

— O kokia iš š ios tarp
t a u t i n ė s ve ik los nauda , 
pavyzdžiui , mūsų Suvalki
jai? 

— Kiekvienas susitikimas 
su lenkų politikais, jų 
kultūros žmonėmis, valsty
binių institucijų vadovais 
būdavo gera proga pasikalbėti 
apie pasienio perėjų ir mui
tinių darbo problemas, apie 
euroregionų, kuriuose daly
vauja ir Šakių rajonas, orga
nizavimosi ir bendrų paraiškų 
Europos fondams reikalus ir 
kitus dalykus. Nuolat būda
vau Šakių rajono kul tūros 
atstovas, kai kalbėdavausi su 

Lenkijos kul tūr ininkais apie 
bendrus Ilguvos dvaro istori
jos ir muzikinės kultūros 
įamžinimo planus, nuolat 
atlikdavau V. Girdausko „pa
vedimus" spausti Lenkijos 
centrines institucijas nestab
dyti Goldapo ir kitų savivaldy
bių tarptautinių projektų, ben
drų su Šakiais projektų, ku
riais siekiama Europos 
paramos bendriems pasienio 
rajonų infrastruktūrai. 

— Kokiu bruožų turi 
turėti politikas, dirbantis 
tarptaut in iuose baruose? 
Kas labiausiai praverčia 
derybininko darbe? 

— Kaip ir paprastam gy
venime: būsi sąžiningas, būsi 
principingas, būsi žmogiškas ir 
paprastas , būsi nekvailas ir 
matysi platesnius pasaulio pro
cesus, būsi pasirengęs disku
tuojamu klausimu, mokėsi 
užsienio kalbų — tave gerbs, 
tavimi pasitikės, tavo šalies 
poziciją vertins ir parems. O iš 
čia jau kyla ir naudos — ir 
valstybei, ir tos valstybės 
piliečiams. 

UPYTEI — 750 

Šiemet Upytė švenčia savo 
750 metų sukaktį. Jubiliejiniai 
renginiai prasidėjo jau pa
vasarį. Rugpjūčio 14 d. buvo 
surengtos pagrindinės iškilmės. 
Ta proga Upytės Šv. Karolio 
Baromėjaus bažnyčioje šv. Mi
šias aukojo Panevėžio vysku
pas Jonas Kauneckas ir parapi
jos klebonas mons. Juozapas 
Antanavičius. Šv. Mišių metu 
giedojo Panevėžio katedros 
choras. Per pamokslą Pane
vėžio ganytojas, remdamasis 
istorikų ir archeologų liudiji
mais, akcentavo senojo Upy
tės krašto, kuriam anuomet 
priklausė ir Panevėžys, gyven
tojų širdies gerumą. Iškilmių 
metu pašventinta Upytės 
heraldika — herbas ir vėliava. 
Po šv. Mišių vyko sporto varžy
bos, spektakliai, drožėjų 
konkursas, kapelų koncertas. 
Vakare surengtas iškilmingas 
koncertas ir įspūdingos ugnies 
salvės. 

BŽ 
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2004 m. rugsėjo 24 d. Pasaulio 
-prekybos rūmuose Čikagoje 

buvo surengti pusryčiai su besi; 
lankančiu Čikagoje Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Renginį organizavo Cook 
County, Motorola bendrovė bei 
Vilniaus-Čikagos miestų komi
tetas, kurio pirmininkas yra LR 
garbės konsulas Palm Beach, 
FL, Stanley Balzekas. Pusryčių 
metu Lietuvos prezidentas 
kalbėjo apie Lietuvos narystę 
Europos Sąjungoje bei apie 
naujas perspektyvas JAV ver
slininkams Lietuvoje. 

Nuotraukoje iš kairės: LR gar
bės konsulas Palm Beach, FL, 
Stanley Balzekas, Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, Alma Adam
kienė, prezidentas Valdas 
Adamkus, Lietuvos garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 5 d., antradienis 

/ / NEUŽMIRŠKITE, KAD ESAME KARTU / / 

Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlės vedėjas ir „Draugo" 
bendradarbis Algis Zaparackas 
rugsėjo 25 d. kalbasi su 
Lietuvos prezidentu V a l d u 
A d a m k u m i . 

— T u r i u g a r b ė s k a l b ė t i s 
su L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
p r e z i d e n t u V. A d a m k u m i , 
k u r i s b a i g i a s a v o p e n k i ų 
d i e n ų v i e š n a g ę A m e r i k o j e , 
k u r da lyvavo 59-oje J u n g 
t i n i u T a u t u asamblė jo je i r 
t en p a s a k ė p r a k a l b ą . T a i p 
p a t b u v o sus i t ikęs su Ame
r ikos p r e z i d e n t u G. W. B u s h , 
b u v u s i u va l s tybės s e k r e t o 
r i u m i H e n r y Kiss inger . 

— Ne tik, mielas A. 
Zaparackai, bet ir su Valstybės 
sekretoriumi Colin Powell, su 
juo turėjom ilgą pasikalbėjimą. 
Aš manau turbūt reikėtų dar 
pridėti kokį gerą tuziną valsty
bių prezidentų, ministrų pir
mininkų, kurie tikrai domėjosi 
Lietuvos reikalais. Taip, kad 
pasikalbėjimų buvo nemažai. 

— V i e n a s m ū s ų r a d i j o 
k lausy to jas p r i s i m e n a 1966-
s ius m e t u s . J ū s t i k r i a u s i a i 
t a i p p a t p r i s i m e n a t , k a i 
121,000 p a r a š u p e t i c i j o s 
forma buvo į t e ik ta į v a i r i e m s 
V a k a r ų vals tybių a m b a s a d o 
r i ams , r e ika l au j an t i r p r a 
š a n t laisvės L ie tuva i . K a i p 
J ū s j a u t ė t ė s š i eme t , s aky
d a m a s tokią s v a r b i ą p r a 
k a l b ą ? J u k L i e t u v a š i u o 
m e t u t ik ra i nes tokoja v iso 
pa sau l i o dėmes io . 

— Na, sakyčiau, kadangi 
užsiminėt ne tik apie kalbas, tai 
aš noriu grįžti į tą, ką Jūs tik 
pasakėt. Prieš daugelį metų 
turbūt mes abu buvom tie. 

kurie, kaip aš kartais juokiuosi, 
buvom jauni ir gražūs, dabar tik 
pasilikom gražūs, po tiek metų. 
Dirbom, rinkom parašus ir ėjom 
į Jungtines Tautas, reikalavom. 
man atrodo, tų pačių principų 
laisvo apsisprendimo, pagarbos 
žmogui, pagarbos tautoms, val
stybėms. Taip, kad tikrai turiu 
tam tikrą moralinį ryšį tarp tų 
įvykių tada, daug metų atgal. Ir 
pasirodydamas šioje Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, jau 59-oje, 
galiu pasakyti labai drąsiai, kad 
tai buvo tikrai, bent man , be 
galo mielai prisimintinas įvy
kis... Nežinau, net kaip ir 
pateisint logiškai. Ypatingai šil
tas, reikšmingas toks, sakyčiau, 
požiūris į Lietuvos valstybę. 
Susitikimuose su valstybių 
vadovais, net du kar tus su JAV 
prezidentu G. W. Bush, Vals
tybės sekretoriumi Colin Powell 
paskui ir su buvusiu sekretoriu
mi Henry Kissinger bei visa eile 
kitų vadovų. Ir tas toks šiltas, 
išskirtinis, malonus dėmesys, 
parodytas Lietuvai, aš manau, 
yra reikšmingas tuo, kad pa
saulis vis tiktai mus pripažino. 
Šiais metais patekus į NATO ir 
atsidūrus Europos Sąjungoje, 
kaip sakant, lygiaverčiais ES 
nariais. Nors aš visuomet 
tvirtinau, kad mes niekada ne
buvom pasitraukę iš Europos: 
mes buvom, mes esam ir mes 
būsim Europoje. Tai yra turbūt 
pagrindinis mūsų nusistaty
mas, mūsų principas. Tačiau, 
grįžtant į šią asamblėją, ne tik 
mes išsakėme pasauliui savo 
poziciją, mes pasisakėme už 
Jungtines Tautas, bet tuo pačiu 
išdrįsome ir turėjom progos 
pasakyti , kad mes norime 

matyti JT, einančias kartu su 
gyvenimu. Ypač Saugumo tary
bą. Mes norim, kad ji butų 
praplėsta , kad atstovavimas 
Saugumo taryboj būtų atitin
kantis esamai situacijai, o ypač 
tai, kad mes jau truputį, kaip 
sakant , žiūrim į priekį ir 
tikimės, kad Lietuva irgi atsisės 
Saugumo taryboje, kaip besi
keičianti valstybė rotacijos 
keliu, ir bus Saugumo tarybos 
narė. Tai tiek turėjau progos 
išsakyti asamblėjos posėdyje ir 
ta pačia proga, esu tikras, turėjo 
kažkokios įtakos, iš kurios aš 
susilaukiau dėmesio Lietuvai iš 
visų Jungt inėse Tautose 
esančių, vadovaujančių vadovų. 

— O J ū s ų sus i t i k imas su 
p rez . G. W. B u s h ? J u k š iuo 
m e t u j i s r u o š i a s i a r t ė j a n 
t i e m s r i n k i m a m s . Ką kužda 
J ū s ų n u o j a u t a dėl Amer ikos 
p r e z i d e n t o r i n k i m ų ? 

— Dėl nuojautos man būtų 
sunku ką pasakyti, tačiau man 
buvo tikrai be galo malonu, kad 
jis, sakyčiau, su tokiu nuošir
džiu jausmu prisiminė mūsų 
susitikimus Vilniuje. Prisiminė 
Lietuvos pasiekimus, na, ir dar 
kartą pakartojo tai: .neužmirš
kite, kad mes esame kartu". Ir 
tie žodžiai man be galo daug 
reiškia, kadangi primena tą 
minutę, kada jis pasakė: „Tas, 
kas yra Lietuvos priešas, tas 
yra Amerikos priešas". Ir tai 
turbūt reiškia to tęstinumą , 
labai nuoširdžiai tik kitais 
žodžiais išsakytą. 

— Spa l io 10-tą d i e n ą 
įvyks Lie tuvos Respub l ikos 
Se imo r i n k i m a i . Aš galvoju 
a p i e j a u n ą j ą k a r t ą , k u r i 
d a r b o a r k i ta i s t iks la is v r a 

a t v y k u s i \ A m e r i k ą . Da l i s j o s 
y r a l a b a i s u s i r ū p i n u s i d ė l 
šių r i n k i m u r e z u l t a t u - Lie
t u v o s p i l i eč i a i , g y v e n a n t y s 
J A V , n o r ė t ų b a l s u o t i r i n 
k i m u o s e . I r n o r s t i k i n a m a , 
k a d j ų p a v a r d ė s n e b u s 
a t s k l e i s t o s j ok i a i A m e r i k o s 
va ldž i a i , n e s b a l s a v i m a s y r a 
s l ap t a s , t a č i a u d a u g e l i s ne 
p a s i t i k i i r j a u č i a b a i m ę , k a d 
b u s i š d u o t i I m i g r a c i j o s t a r 
n y b o m s . A r J ū s g a l ė t u m ė t 
p a r a g i n t i t u o s p i l i e č i u s 
a k t y v i a u d a l y v a u t i S e i m o 
r i n k i m u o s e ? 

— Na,-man nėra kaip gal
voti apie tam tikras pasekmes. 
Aš grynai pasisakysiu, kaip 
žmogus, kuris atstovauja Lie
tuvai, Lietuvos žmonėms. Šie 
rinkimai yra be galo reikšmingi. 
Jie labai svarbūs Lietuvai. Kai 
manęs klausia, esu pasakęs, už 
ką balsuoti. Mano atsakymas 
yra tai: balsuoti už tokią 
Lietuvą, kokią mes įsivaizduo
jame, kokią mes norime matyti 
ir ta kryptimi, ta prasme turi 
būti atiduotas kiekvieno balsuo
tojo balsas. Už tai raginu visus 
lietuvius, Lietuvos piliečius, 
nesvarbu, kur jie begyventų, 
atlikti tą savo pilietinę pareigą, 
turint omenyje vieną ir pagrin
dinį tikslą: už Lietuvą tokią, 
kokią mes ją norime matyti . 

— B a i g d a m a s p o k a l b į , 
G e r b . p r e z i d e n t e , n o r i u 
p a d ė k o t i J u m s u ž m u m s 
sk i r t ą la iką, p a l i n k ė t i sau
g a u s g r į ž i m o į V i l n i ų i r 
Dievo p a l a i m o s , t ę s i a n t J ū s ų 
s u n k i a s p a r e i g a s . 

— Labai ačiū J u m s . 
Tekstą paruošė 

Virg in i ja J a s n a u s k i e n ė 

IMPERINES POLITIKOS PRAGAIŠTINGUMAS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Terorizmas — XXI am
žiaus rykštė. Skaudi, kelianti 
susirūpinimą demokratijos ša
lims, daranti didelę gėdą civi
lizuotam pasauliui. Politologai 
įspėja — visai netoli tas laikas, 
kai atominis, cheminis ar bakte
riologinis ginklas atsidurs te
roristų rankose. Kas tada? Mi
lijoninio miesto, o gal ir nedi
delės tautos žūtis vienu akimo
ju ir vardan ko? Po rugsėjo 
11—osios amerikiečiai pirmieji 
aiškiai suvokė, kad valstybinio 
ir viso pasaulio kolektyvinio 
saugumo samprata turi būti iš 
esmės pakeista. Atgrasymas 
atsakomuoju smūgiu sutr iuš
kinti užpuoliką taikytinas val
stybei — agresorei, tačiau tero
ristų veiklos nestabdo. Belieka 
tik griežta masinio naikinimo 
ginklų gamybos bei išplitimo 
kontrolė ir prevencija. Užbėgti 
katastrofai už akių! Pasaulio 
pastovumą, valstybių tarpusa
vio pasitikėjimą ir saugumą 
stiprina globalizacijos procesai, 
pavojų bei grėsmių išviešinimas 
žiniasklaidoje ir kiti veiksniai, 
bet tai ne šio rašinio tema. 

Teroras, kurio aukomis tam
pa civiliai gyventojai, o ypač 
vaikai, negali būti pateisintas 
jokia ideologija, jokiais moty
vais, jokiais argumentais, jo
kiais tikslais. Beslan tragedija 
dar kartą akivaizdžiai parodė, 
kokį baisų pavojų kelia radi
kalių grupių terorizmas. Lais
vės kovotojai, žudydami civilius 
ir dar vaikus, sunkiai nusižen
gia tarptautiniam teisingumui. 
Tačiau, griežtai smerkiant ma
sines vaikų skerdynes, privalu 
suvokti pirmąją ir svarbiau
siąją Beslan tragedijos priežastį 
— Rusijos imperinę politiką. To 
nepadarius, visos terorizmą 
smerkiančios kalbos tampa 
niekinėmis. 

Valstybinis teroras yra 
nelyginamai pavojingesnis už 
grupinį ar pavienių asmenų 
teroro aktus. Rusija jau keli 
šimtmečiai vykdo imperinę 
kolonijinę politiką. Su visais 
kaimynais buvo kariaujama, 
silpnesni buvo pavergiami, 
„vaduojami", naikinami ir tre
miami Po II Pasaulinio karo 
tarptautinė teisė svetimų t e 
ritorijų grobimą ir jų gyvento
jų naikinimą kvalifikavo kaip 

itin sunkų nusikaltimą — geno
cidą, kuriam nėra senaties. 

Ičkerijos Respublikoje te
bevykdomo genocido akcijos 
kelia pasibaisėjimą: sugriauti 
visi miestai, daugiau nei puse 
gyventojų — pabėgėliai, dešim
tys tūkstančių kovotojų žuvo 
mūšiuose su rusų kariuomene 
Visa tai vyksta pasaulio di
džiųjų akivaizdoje. Rusijos 
prezidentas Putin niūriu veidu 
kalba apie pasiryžimą „stip
rinti krašto vienybę". Tai reiš
kia, kad ir toliau bus ignoruoja
ma čečėnų tautos teisė atkurti 
pavergtos Ičkerijos Respublikos 
nepriklausomybę. Stulbinantis 
kolonijinės politikos anachro
nizmas XXI amžiuje! Būtent ši 
aplinkybė provokuoja teroro 
akcija. Nepašalinus šios prie
žasties, ginklo jėga. smurtu ir 
melu atkurt i taiką Ičkerijoje 
neįmanoma. Jau seniai ši prob
lema nėra Rusijos vidaus poli
tikos reikalas, o tarptaut ine 
politikos aktualija. 

Kol Rusijos valdomoje te
ritorijoje bus laikomasi „valdo
mos demokratijos" normų, pa
gerėjimo sunku tikėtis. Be to, 
vargu ar Putin aplinka, turinti 

stiprią represinių tarnybų vei
klos patirtį, taigi ir atitinka
mai susiformavusį mentalitetą, 
gali pasukti demokratijos link? 
Liuksemburgo Didžioji Kuni
gaikštystė gali saugiai gyvuoti 
salia Prancūzijos ir Vokietijos, 
nesibaimindama būti nei oku
puota, nei „išvaduota", o narsių 
kalniečių šalis Ičkerija milži
niškai Rusijos Federacijai neva 
kelia grėsmę ir todėl jai mau
namas Kremliaus apynasris. 
Vakarų politikos gandai turė
tų padėti Rusijai susivokti jos 
pačios, o ir visos Europos labui, 
kas yra kas įžengus į trečiąjį 
tūkstantmetį 

Beslan tragedija akivaiz
džiai rodo, kad veiksmingų prie
monių išgelbėti per tūkstantį 
įkaitų, iš kurių daugiau nei pu
sė — vaikai, nebuvo imtasi. Susi
daro įspūdis, kad svarbiausias 
operacijos tikslas „sunaikinti 26 
teroristus", bet ne gelbėti moks
leivių gyvybes. Aukų skaičius 
gali pasiekti keturis šimtus 

Beslan įkaitų tragedija ne 
pirmą karta apnuogina imperi
nes politiko- pragaištingumą ir 
jos keliama milžinišką pavojų 
taikai bei pastovumui pasaulyje. 

DANUTE BINDOKIENE 

Bukime geri piliečiai 

Turintiems dvigubą pilietybę — Lietuvos ir 
JAV — sparčiai artėja dveji rinkimai. 
Lietuvos piliečiai spalio 10 d. rinks LR 

Seimą, Amerikos — lapkričio mėnesį — prezi
dentą. Rinkimų pasekmės turės daug reikšmės 
ir mūsų gyvenamam kraštui, ir Lietuvai. Bet 
kaip pasirinkti tinkamiausius žmones, kurie 
savo pareigas gerbs, vykdys ir darbuosis tautos 
gerovei? 

Lietuviškoji žiniasklaida, o taip pat interne
tas, stengiasi kiek įmanoma supažindinti su 
kandidatuojančiais į LR Seimą ir jų kandi
datūrą pasiūliusių partijų programa. Šiandien 
taip pat spausdiname pagrindinių partijų pro
gramų sant raukas , kad dar kartą jas peržvel
gtumėte ir susidarytumėte nuomonę apie kan
didatą, už kurį atiduosite balsą. Svarbu, kad 
visi Lietuvos piliečiai balsuotų. 

Pasirinkti tinkamiausią kandidatą į JAV 
Baltuosius rūmus — taip pat nelengva. Kai kas 
sako, kad abu: respublikonas George W. Bush, 
ir demokratas John Kerry, yra nepriimtini. Bet 
trečiasis kandidatas — nelabai rimta išeitis, 
tad reikės rinktis iš šių dviejų. Rinkiminė kam
panija jau seniai verda. Sutankėjo reklamos 
televizijoje, matyti vis daugiau plakatų ir li-
pinukų ant automobilių. Vieni už Kerry, kiti už 
Bush — kar ta is net prie to paties namo. Tai 
demokratija tikriausia to žodžio prasme, kai 
šeimos nariai yra skirtingų politinių nuomonių, 
remia skirtingas partijas, bet visgi tarpusavyje 
sugyvena. 

Kad būtų lengviau apsispręsti, tiek prezi
dentiniai, t iek viceprezidentiniai kandidatai 
atsistoja prieš tautą ir pasineria į debatus, 
kiekvienas besistengdamas save parodyti kuo 
palankiau ir „supilti" oponentą. 

Toks pirmasis viešas kandidatų John Kerry 
ir George W. Bush „apklausinėjimas" įvyko 
praėjusios savaitės ketvirtadienį. Sakoma, kad 
jų debatų klausėsi (ir matė televizijoje) apie 80 
milijonų JAV gyventojų. Kokią nuomonę jie 
susidarė apie šiuos du asmenis, besirungiančius 
dėl prezidento vietos? 

Pirmojo susitikimo pagrindinė tema buvo 
JAV užsienio politika, daugiausia dėmesio 
kreipiant į karą Irake. Prez. Bush daug kartų 
tvirtino, kad „karą pradėti reikėjo, kitos išeities 

nebuvo, nes tai kova dėl Amerikos saugumo, 
kova su terorizmu". Sen. Kerry atrėmė, kad iš 
esmės Irakas su terorizmu nieko bendra 
neturėjo — dėl 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių 
Amerikoje kaltintinas tik Osama bin Laden ir jo 
„Ql Qaeda" organizacija. Tad kodėl prez. Bush. 
nebaigęs susidoroti su teroris tų lizdais 
Afganistane, savo agresiją nukreipė į Iraką? 
Tai labai svarus ir verčiantis susimąstyti 
klausimas, į kurį, deja, prezidentas patenki
namo atsakymo nedavė. Visgi apklaustieji 
Amerikos piliečiai nemaža procentų persvara 
pasisakė, kad jausis saugesni, jeigu prezidentu 
dar ketverius metus bus George W. Bush... 

Šie du kandidatai jau daugiau kaip pus
metis vienas kito pusėn svaido kaltinimus. 
Kerry tvirtina, kad, būdamas prezidentu, 
nedarytų klaidų, kurias padarė prez. Bush. 
Pastarasis savo ruožtu atkerta, kad Amerikos 
saugumas turi pirmenybę virš visko, todėl 
Saddam Hussein turėjo būti nuverstas, o Irakas 
tapti demokratine valstybe. Debatų metu ypač 
atkreiptas dėmesys į abiejų kandidatų laiky
seną ir tai daug prisidėjo prie nuomonės, kuris 
tinkamesnis. 

Prezidentas, paprastai savimi pasitikintis, 
šį kartą atrodė kažkaip pasimetęs. Jo veido 
išraiška, visa laikysena rodė nepasitenkinimą, 
įtampą ir net susierzinimą. Kerry, kaip papras
tai, buvo „medinis": pernelyg ramus, apsišar
vavęs faktais ir įsitikinimu, kad tik jis gali 
Amerikai sugrąžinti draugus ir sąjungininkus, 
kuriuos „Bush arogantiškumas ir su jų 
nuomonėmis nesiskaitymas" per ketverius 
metus prarado. 

90 min. trukusių klausimų ir atsakymų 
metu nieko naujo nepasakyta. Galbūt naudinga 
tai, kad klausytojai turėjo progą pamatyti abu 
kandidatus greta vienas kito ir išgirsti jų 
pažiūras į JAV vaidmenį pasaulyje. Debatai 
nepasibaigė — vyks dar kelis kar tus , tad 
siūlome pasiklausyti, kad susidarytume 
aiškesnę nuomonę, kuris kandidatas vertesnis 
mūsų balso. Bet visų pirma, raginame lietuvius, 
JAV piliečius, jeigu dar to nepadarė, registruo
tis ir balsuoti JAV prezidento rinkimuose. 
Kiekvienas balsas svarbus! 

ĮAMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS INDRASIUS ir ILDEFONSAS MALDAUSKAS 

Nr.3 

J o n a s V a r n a s gimė 1913 m. balandžio 7 d. 
Puodžių kaime Užpalių valsčiuje. Augo dviese su 
sesute Elžbieta. 1935 m. grįžęs iš kariuomenės su 
puikia rekomendacija, buvo priimtas į Užpalių 
valsčiaus policiją. Su nedidele pertrauka joje 
dirbo iki tragiškos 1943 m. liepos 6 d. Iškilmingai 
palaidotas Užpalių kapinėse. Kaniūkų kaime 
gyvenanti žuvusiojo sesuo Elžbieta Berkienė su 
sūnumi Rimantu pasakojo, kad broliui buvęs 
užsakytas antkapinis paminklas, tačiau po karo 
sugrįžę bolševikai sutrukdė jo pastatymą. Teliko 
nedidelis medinis kryžius. Beveik 90 metų 
sulaukusi, Elžbieta Berkienė papasakojo apie 
savo brolio gyvenimą, išsaugojo keletą jo nuo
traukų ir labai apsidžiaugė, kad yra gyvas jos 
brolio atminimas. 

K a u t y n i ų ana l izė 

Vokiečių okupacijos metais iš SSRS į Lietuvą 
ėmė veržtis gerai apmokytos sovietinių diversan

tų gaujos. Šios grupės pasirodė ir Zarasų apskri
tyje. Jos buvo apmokytos šnipinėjimo meno, kitų 
diversinių darbų: žudyti namuose ar pakelyje 
lietuvius, buvusius savanorius — kūrėjus, 
ūkininkus, kurie nenorėjo prisidėti prie „šalpos", 
ar šiaip buvo priešingi bolševikams. Jie nužudė 
ūkininką Antaną Žilėną, Suvieko dvaro šei
mininką Antaną Kazlauską, stalių Romą 
Putrinską, medicinos felčerį rusą stačiatikį, 
Gabrį Samochvalovą. Taip pat išžudė kai kurių 
šeimas, pvz.: Jono Rūkštelės (Gražutės girios 
eigulio brolis), eigulį J. Rūkštelę ir kitus. įskai
tant ir vaikus — apie 20 žmonių. 

1943.07.06 Jonavos mūšis — tai pirmos 
didesnės kautynės Zarasų apskrityje. Šiai 
operacijai policija nebuvo tinkamai pasiruošusi. 
Vietovės žvalgymo darbas nebuvo tinkamai atlik
tas. Diversantų grupė savo dislokacijos vietą per 
dieną pakeitė keletą kartų. Jų pasiruošimo lygis 
atitiko tų dienų kariavimo taktiką. 

Bus daugiau 

Dalis antalieptiškiu ties policininkų žuvimo 1943 metais vieta Pirmasis iš kaires 
sakoja, kaip vyko susirėmimas su sovietiniais diversantais 

dr Henrikas Jasiūnas pa-
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Sią vasarą už t ikau kelis 
s t ra ipsn ius , akivaizdžiai 
pr imenančius , jog mūsų 

tėvynei Lietuvai dar vis sunko
k a priimti krikščionybę, nors 
j a u seniai yra su ja susipaži
nusi . Tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
pasaulėžiūrinė kova tebevyksta 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Kar
ta is ji gana subtili, o ki tais kar
ta is i t in ryški. Šiandienos kul
tūroje dideli žmonių skaičiai, 
neišskir iant ir lietuvių, sąmo
ningai ar nesąmoningai linksta 
prie sekuliarinės ar tiesiog pa
goniškos pasaulėžiūros. 

Nus tebau , kad krikščio
n iškame laikraštyje („Valstiečių 
laikraštis*, 2004 m. liepos 10 d.) 
išspausdintas V. Pr išmant ienės 
pa reng tas s t ra ipsnis A t s p ė t a 
lemtis" , ku r i ame te igiama: 
„Troškimas praskle is t i savo 
atei t ies uždangos bent nedidelį 
kraštelį , žmogų lydi per visą 
žmonijos egzistavimo istoriją". 
Autorė teigia, jog, jei gyvuliai 
gali numatyt i ateitį, kaip, pvz., 
ž iurkės, bėgdamos iš skęstančio 
laivo, juo labiau a iškiaregiai 
numato , kas įvyks ir žmones iš 
anks to įspėja, nors- dažnai tų 
įspėjimų neklausoma ir nuken-
čiama. 

Šįmet Panevėžy išleista 
daili knygutė „Senasis lietuvių 
sapn in inkas" , kur io leidėjai 
(nepasirašę pavardžių) įtikinė
ja , jog labai žmogui naudinga 
sup ra s t i „sapnų informaciją", 
nes visos kultūros sapnus laiko 
„Dievo ar dievų apsireiškimu", 
ir ne t Biblijoje Dievas kalba 
žmonėms per sapnus . Ši yra 
7—oji sapnininko laida nuo 1923 m. 

Čia JAV leidžiamo „Ame
rikos lietuvio" (2004 m. liepos 
24 d.) puslapiuose r adau straip

snį apie s tebuklus parašytą 
bevardžio senelio, kurį tikriau
siai pažįsta ig Lietuvos atvykę 
lietuviai. J i s aiškina: „Nuola
tiniai stebuklai nesuderinami 
su žmonių orumu... Sunku 
suras t i akivaizdesni primity
vaus religingumo pavyzdį: toks 
t ik intysis , kad įveiktų savo 
rūpesčius, griebiasi didelio Die
vo rankos... Nesunku numatyti, 
kad žmogui, išmokstant vis 
geriau pačiu savimi pasirūpinti, 
panašaus Dievulio vis mažiau 
reikės..." 

Ir štai dar vienas pavyzdys: 
šiuo metu stilingi jaunuoliai 
Lietuvoje rožinį nešioja vietoj 
apyrankės, rožinio karoliukus 
įmezga į megztinius su kryželiu 
ant peties, o vairuotojai mėgsta 
automobilyje pasikabinti rožinį 
apsisaugoti nuo nelaimių ir, be 
to, tai j am „priduoda tam tikro 
šarmo"... 

Kad žmogui smalsu sužinoti 
savo ateitį, yra tiesa. Jau prieš 
1600 metų šv. Augustinas savo 
„Išpažinimuose" rašė, kaip jis, 
pagonis būdamas , domėjosi 
astrologija, tačiau, tapęs krikš
čioniu, visa tai a tmetė , nes 
įtikėjo Dievu ir Jo Apvaizda: 
„Jau prieš kiek laiko atmečiau 
klaidinančius burtus ir astro
logų tauškalus. . ." Iš patirties 
įsitikino, jog nors horoskopai ir 
burtai kartais nuspėja teisingai, 
tai t ik atsitiktinumas... „Nes, iš 
tiesų, tu, Viešpatie, darbuojiesi, 
tu teisingasis visatos Valdovas, 
nors tie, kurie tiki astrologais to 
ir nesuvokia..." 

Mes, lietuviai, turim stiprų 
polinkį į fatalizmą — kilusį ar iš 
slavų, ar iš Rytų religijų įtakos 
— t ikim likimu ir lemtimi, 
pamiršdami, jog tikincio žmo
gaus gyvenimą į gėrį kreipia 
Dievo Apvaizda. Sunkiais, nėra-

APIE OBUOLIUS 

TUS 
K l a u s i m a i 
1. Turiu nedidelį žemės 

plotelį, kur jau auginu pora 
svarainių, serbentų ir agrastų 
krūmelių. Norėčiau da r paso
dinti obelaitę, neaukš tą , bet 
pilną obuolių. Kokia rūšis ge
r i aus ia ir ar yra a t spar ių 
medelių, kad galėtų augti dau
giau smėlėtoje žemėje? 

2. Vaikystėje dažnai praei
davau miško takeliu, kuris iš 
vienos pusės būdavo apaugęs 
lazdyno krūmais. J ie pavasarį 
žavėdavo žirginėliais, o rudenį 
r iešu ta i s . Kur gaut i r iešuto 
k rūmą ir kaip j is vadinasi? 
Kokios sąlvgos auginti? 

E.B. 

A t s a k y m a i 
1. Obelis, angį ..Apple 

fcree", lot Malus domestica bene 
yra lengviausiai aug inamas 
vaismedis Šiuo metu priskai
čiuojama iki 1.000 atmainų ir 
k a s n v t vis i švedama naujų 
Naujausios obelys papras t a i 
yra a tspar iaus ios įvairioms 

ligoms ir kenkėjams. Žinoma, 
pasodinus obelaitę, nereikia 
jau prie jos stovėti su pintine ir 
laukti obuolių, Užtrunka kelis 
metus, kol užaugina daugiau 
vaisių, nors po vieną kitą gali 
rasti ir tais pačiais metais — 
priklausomai nuo pasodinto 
medelio dydžio. 

Geriausia obelis sodinti 
rudenį, kol žemė nėra įšalusi. 
Manau, kad Jūsų kiemeliui 
t inka žemaūgė obelaitė, angį. 
vadinama ,,dwarf apple tree". 
Šie medeliai išauga nuo 8 iki 
14 pėdų aukščio, bet yra ir 
,.mini-dwarf", kurie dar že
mesni. Ne žemaūgė obelis 
paprastai išauga iki 40 pėdų 
aukščio ir daugiau. 

Jeigu medelį užsisakote iš 
katalogo (kataloguose yra 
didesnis pasirinkimas įvaires
nių rūšiui, visų pirma suži
nokite, ar obelis tinka Jūsų kli
mato zonai (Čikagoje ir 
apylinkėse tai 5-oji). Kata
loguose medeliai aprašomi 
gražiausiais epitetais, todėl 
reikia per daug nesusižavėti 
žodžiais. Verta pirma pasi
klausinėti pas vietinius dar
žininkus, kurios obelaitės ge
riausiai t inka, ^akvkime. ne 
dideliam kiemeliui, kurios 

irios kenkėjams. 
Visoms obelims reikia 

daug saules, jaunus medelius 
būtina laistyti. Dirvožemis ne 
taip svarbu obelys nėra per 
daug reiklios, bet kartą me 

(rudenį ar pavasarį i me. 
delj reikia patręšti komer 
cincmis trąšomis Kadangi 
obelys žydi anksti pavasari, 
dera sodinti, kur neužpučia 

miais laikais, susilpnėjus tikė
jimui, grįžtam prie anų pago
niškų pažiūrų, ieškodami pas
tovumo, krypties. Į burtų kate
goriją priskirtinas ir ak la s 
tikėjimas sapnais. Psichologija 
aiškina, jog sapnai yra mūsų 
pasąmonės padarinys, jie „ap
reiškia" mūsų psichinę būseną. 
Tiesa, Biblijoje yra atvejų, kada 
Dievas žmonėms kalbėjo per 
sapnus , tačiau jie išskirtini, 
at i t inka Apvaizdos veikimą to 
žmogaus gyvenime ir neįvyksta 
kas naktį, užvalgius raugintų 
agurkų. 

Stebuklų problema kur kas 
sudėtingesnė. Senelio straipsnis 
dvelkia apšvietos amžių deis-
t ine pasaulėžiūra, kuri, be 
abejo, sustiprėjo ateistinio so
vietų režimo metu. 

Todėl itin džiugu ir viltinga, 
jog šią vasarą Berčiūnuose vy
kusiose Ateitininkų federacijos 
organizuotose studijų dienose, 
kaip tik buvo svarstomas krikš
čioniškos ir sekuliarios pasau
lėžiūros sankirtis nūdienėje 
Lietuvoje. Dr. Ramūnas Trima
kas išryškino kai kurias soviet
mečio liekanas kasdienybės 
gyvenime: „Nepagarba asme
niui, kanibalistiniai santykiai 
darbe, psichologinis te roras , 
individualios iniciatyvos žlug
dymas... iš sovietmečio pavel
dėti stereotipai, kuriuos vyres
nioji karta perduoda jauniems 
žmonėms". Kiti paskaitininkai 
kalbėjo, kaip šiuolaikiniame 
pasaulyje dingo pasitikėjimas 
didžiaisiais teologų ir filosofų 
pasakojimais. Ištiko krizė: da
ba r turime konkuruojančių 
pasakojimų gausą ir nežinome, 
kurio laikytis. Gyvename pa
saulyje, panašiame į labirintą, 
kuriame sunku atrasti tikrąjį 
kelią. 

šiaurys vėjas — mažiau gal
imybių, kad žiedai nušals. 

Kokią rūšį sodinti, tai čia 
jau pati nuspręskite: kuriuos 
obuolius labiausiai mėgstate, 
tokią obelaitę sodinkite. Bet dėl 
visa ko čia pateiksiu kelias 
naujas obelų rūšis (beveik visos 
jos turi „dwarf arba „mini-
dwar f atmainų), kurios veda 
daug vaisių, yra labai atsparios 
ligoms (scab, fireblight, 
mildew, rust): 

—Carefree Liberty (obuo
liai raudoni, rūgštoki; 

—Chehalis — geltoni, 
traškūs, daug sulčių; 

Freedom — raudoni 
traškūs, rūgštūs obuoliai, ilgai 
laikosi; 

Haralson — raudoni , 
traškūs, sultingi, gerai auga, 
nebijo šalčio; 

Hudson's Golden Gem — 
žievelė paruduoja (ruset), bet 
obuoliai saldūs, sultingi, vėlai 
prinoksta; 

Liberty — raudoni, 
t raškūs, sultingi, veda daug 
obuolių; 

Spartan — raudona, beveik 
violetinė žievė, veda daug 
vaisių. 

2. Lazdynas, angį. Euro-
pean Filbert, Hazelnut, lot. 
Corylus Avellana. Lotyniškas 
pavadinimas kilęs iš graikiško 
žodžio „koris", reiškiančio 
šalmą — šiuo atveju riešutą 
gaubiančią lapų dangą. 

Pas daržininkus retai 
pasitaiko, tad geriausia užsi
sakyti iš katalogo. Gerai auga 
4—8 klimato zonose (nemėgsta 
karšto klimato). Lazdynui 
reikia saulės, derlingos žemės, 
lengvai praleidžiančios van
denį. 

Būtina pasodinti bent du 
krūmus dėl apvaisinimo. Rie
šutus išaugina ant pernykščių 
šakelių, tad reikėtų kasmet 
truputį krūmą iškarpyti . 
Pagrindiniai kenkėjai yra ,,fil-
bertworm" (vikšrai), amaras , 
voratinklinės erkutės, bet dau
giausia problemų turėsite su 
voverėmis. Jos nurinks vos tik 
užmezgusius riešutus ir visus 

Rugsėjo 2-4 d. Freisinge 
(prie Miuncheno) įvyko 8-asis 
„Renovabis" kongresas, skirtas 
temai „Vidurio ir Rytų Europos 
jaunimas: tarp vilties ir rezig
nacijos". „Renovabis" (pagal Šv. 
Rašto 104 psalmės žodžius lot. 
klb.: „Renovabis faciem terrae" 
— „Tu (Dieve) atnaujini žemės 
veidą") yra Vokietijos vyskupų 
konferencijos 1993 m. įkurta 
katalikų solidarumo akcija, 
kaupianti ir skirianti lėšas 
sielovadiniams bei socialiniams 
projektams Vidurio ir Rytų Eu
ropoje. Po komunizmo žlugimo 
„Renovabis" suteikė ir teikia 
milžinišką paramą katalikų ir 
kitų krikščioniškų konfesijų 
švietimo, vargstančiųjų globos 
veiklai, bažnyčių statymui ir 
atstatymui 27-iose vidurio, 
pietryčių ir rytų Europos šalyse. 

8-ajame „Renovabis" kon
grese tarp 400 delegatų iš 25 
valstybių dalyvavo ir gau-sus 
lietuvių būrys: Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas, 
Vilkaviškio vyskupas Rimantas 
Norvilą. LR prezidento konsul
tantas jaunimo klausimams 
Arūnas Kučikas, Lietuvos 
„Caritas" vadovai kun. Rober
tas Grigas, Janina Kukaus-
kienė, Saulius Kelpšas. Kon
grese, kurį atidarė Kiolno 
kardinolas Joachim Meiner ir 
Vokietijos socialinės apsaugos 
ministrė Renate Schmidt, gau

siai dalyvavę Rytų Europos 
šalių jaunimo atstovai ir 
krikščioniškų humani tar in ių 
organizacijų darbuotojai disku
tavo apie socialinius bei verty
bių erozijos iššūkius besikei
čiančiame pasaulyje, apie 
krikščionių solidarumo ir 
realios tarpusavio paramos ga
limybes. Diskusijoje su mi
nistre Schimdt iškilus Beslan 
įkaitų dramos ir užuojautos 
Rusijos vyriausybei temai , 
Lietuvos „Caritas" direktorius 
kun. Robertas Grigas priminė 
terorizmą gimdančias prie
žastis — dešimtmetį t runkantį 
Rusijos kolonijinį karą Čečė
nijoje, kuris atima iš gyvenimo 
viltis iš visų čečėnų vaikų ir 
šeimų. Lietuvos „Caritas" de
legatai taip pat susitiko su 
„Renovabis" projektų skyriaus 
vadovu Martin Buschermoehle 
ir aptarė tolesnio bendradar
biavimo klausimus. Nuo 2000-
ųjų metų „Renovabis" y ra 
didžiausias Lietuvos „Caritas" 
sociopastoracinės veiklos rėmė
jas. J is finansuoja ilgalaikius 
ir tęstinius Lietuvos „Caritas" 
projektus, skirtus skurstančių 
šeimų ir vaikų rėmimui (pro
grama „Vaiko orumas"), ta ip 
pat prekybos moterimis ir pros
titucijos aukų, kalinių ir 
buvusių kalinių integracijai į 
visuomenę. 

L ie tuvos „Car i t a s " inf. 
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kitus, jeigu pradžioje kokio 
nepastebės. Atsikratyti šiomis 
ilguodegėmis tiesiog neį
manoma, nebent visą krūmą 
apgaubtumėte specialiu tinklu. 

Beje, lazdynai kartais daug 
riešutų išnokina vienais 
metais, o kitais — visai mažai. 
Tai natūralus jų ciklas. 

Dažniausiai šioje klimato 
zonoje sodinama „Barcelona" 
lazdynų atmaina: riešutai 
dideli, apvalūs, labai skanūs. 
Dar žinomi „Royal" riešutai, 
kurių kevalas ne toks kietas. 
Galima dėl apvaisinimo sodinti 
dvi skirtingas lazdynų rūšis 
arba tos pačios atmainos. Kai 
kurios rūšys yra ir žemaūgės. 
Verta pasiteirauti. 

MEDŽIAI IR 
TAUTOSAKA 

Kiekviena tauta yra 
sukūrusi pastebėjimų, prietarų 
ir patarimų pagal savo aplinko
je augančius augalus, ypač 
medžius. 

Susipažinkime su ameri
kietiška tautosaka: 

—jeigu medis neveda 
vaisių, reikia į jį įkalti vinį; 

—medžiai, skirti statybai, 
turi būti kertami vėlai lap
kričio arba gruodžio mėnesį, 
kitaip pastatas nebus tvirtas; 

—persodinant medelį, būti
na atkreipti dėmesį, kuri mede
lio pusė yra pietinė ir jį vėl 
įsodinti, kad toji pati pusė būtų 
atsukta į pietus; 

—žaibo paliesto medžio 
nevartoti namų statybai, nes į 
pastatą taip pat trenks perkū
nas; 

—jeigu nėščia moteris 
padeda sodinti medelį ir jo 

kamieną palaiko abiem ran
kom, medis ves dvigubai vai
sių; 

—jeigu pažiūrėsi į medžio 
viršūnę, kai į jį bus įsilipusi 
moteris, apaksi... 

Bus ša l ta , sunk i ž iema: 
—kai kurį metą yra labai 

daug riešutų ir gilių; 
—kai zuikiai ir voverės 

užsiaugina labai tankų kailį; 
—kai „wooly bear" vikšre

liai yra daugiau juodi, negu 
rudi, visa žiema bus baisiai 
šalta; jeigu jų vidurys juodas 
(abu galai tamsiai rudi), vidu
rinė žiemos dalis bus šalta, o 
jeigu abu kirminėlio galai juodi 
(vidurys tamsiai rudas) pra
džia ir galas žiemos bus 
sunkus. 

Apie l ie tu 
—jeigu pradeda lyti po 7 

vai. ryto, lis visą dieną (o kar
tais net kelias dienas); 

—jei ryte rūkas , popiet 
švies saulė; 

—kai pienės, viendienės 
lelijos ar vijoklės (morning glo-
ries) anksti „užsimerkia", t a 
padą dieną lis; 

—jei dūmai iš kamino 
raitosi apie namo stogą, bus 
ilgalaikis lietus; jei jie kyla 
tiesiai į viršų, bus giedra. 

O d a b a r i i l i e tuv iu liau
dies išminties: 

—jei mėnulis blausiuose 
rūkuose, bus ilga dargana; 

—jei medžių lapai staiga 
nukrito, lauk kietos, staigios 
žiemos; 

—jei per Vėlines šlapia, 
bus geri ateinantys metai; 

—Jei Visų Šventų dieną 
šalta, bus lengva žiema; 

—jei kurmio landa atsukta 
į šiaurę, bus šilta žiema, jei į 
pietus — šalta, jei į rytus — 
sausa, o jei į vakarus — daug 
sniego; 

—jei spalio mėn. griaudžia 
perkūnija, bus besniegė, 
trumpa ir švelni žiema; 

—jei tekėdama saulė 
atrodys didesnė nei įprasta, 
netrukus stipriai atšals; 

—jei ąžuolai užaugino daug 
gilių, bus šilta žiema ir derlin
ga vasarą... 

RESTAURUOTI 
SENIAUSI 
LIETUVOJE 
VARGONAI 
Restauruoti seniausi Lie

tuvoje vargonai, esantys Kre
tingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčio
je. Spalio 1 d. čia suruoštas pir
masis viešas vargonų muzikos 
koncertas. 

Restauravimo metu buvo 
atlikti istoriniai ir bibliogra
finiai tyrimai, atidengta, ap
saugota ir atnaujinta vargonų 
korpuso viršutinės dalies fasa
do ir abiejų pusių durelių 
sudėtinga ornamentinė poli
chromija, nuvalyta vargonų 
nugarinė dalis ir šonai, atkur
tas dažytas paviršius. 

Taip pat buvo apsaugoti ir 
restauruoti popieriniai registrų 
pavadinimų užrašai, nuvalyti 
metaliniai vargonų apkaustai. 

Pirmoji žinoma vargonų 
buvimo vieta — Gintališkės 
bažnyčia, pas ta tyta 1730 
metais. Spėjama, kad jau tuo 
metu vargonai nebuvo nauji. 
Karaliaučiaus arba Kuršo 
meistrų darbo vargonai buvo 
kiek perdirbti ir remontuoti, o 
ant jų prospekto užrašyti metai 
— 1744. Šiuo metu tai seniausi 
žinomi datuoti vargonai 
Lietuvoje. 

Po to vargonų prospektas 
buvo ne kartą perdažytas, 
papuoštas turt inga polichro
mine tapybine puošyba, kurios 
pagrindą sudaro liaudies ta
pybos motyvai. 1899 metais šie 
vargonai minimi kaip senas 
instrumentas sulaužyta klavi
atūra, į jų vietą pastatyt i 
nauji. 

2001 metais vargonus per
ėmė Kretingos pranciškonų 
Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčia. 
2003 metais vargonų instru
mentinė dalis buvo restauruo
ta, tačiau jų polichrominė puo
šyba baigta restauruoti šiemet. 

(Elta) 

| SKELBIMAI | 
SIŪLO DARBA 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certtfied massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

Caregivers needed for live-

in positions in Wiscons in . 

SS a n d DL helpful . 

Call G r e g 262-657-8044. 

EUROPOS 
KATALIKŲ 
TEOLOGŲ 

KONGRESAS 
Rugpjūčio 29 - rugsėjo 2 d. 

Fribūre (Šveicarijoje) vyko 
Europos katalikų teologų kon
gresas „Baimės, nuogąstavimai 
ir nerimas Europoje: iššūkiai 
teologijai". Kongreso atidarymo 
proga šv. Mišias Fribūro kate
droje aukojo Europos vyskupų 
konferencijos pirmininkas vys
kupas Amedee Grab, OSB. 
Beveik du šimtai įvairių Euro
pos universitetų teologų iš 19 
Europos valstybių (iš Lietuvos 
- kun. doc. dr. Romualdas 
Dulskis), taip pat delegatai iš 
JAV, Kanados, Australijos ir 
Afrikos dalijosi savo rūpesčiais 
ir problemomis, ap tardami 
teologijos mokslo reikšmę seku
liarizuotame nūdienos pasauly
je. Kalbėta apie Europos žemy
no atsakomybę sprendžiant 
opius socialinius, kultūrinius 
bei religinius klausimus Tre
čiojo pasaulio kraštuose. 
Akcentuota teologijos mokslo ir 
maldingumo sąsajų būtinybė. 
Rugpjūčio 31 d. kongreso 
dalyviai nuvyko į Pasaulio 
Bažnyčių tarybos būst inę 
Ženevoje, kur, susitikę su ge
neraliniu sekretoriumi dr. 
Samuel Kobia bei kitais šios 
organizacijos atstovais, aptarė, 
ekumeninio judėjimo svarbą ir 
galimybes. 

BŽ 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-5640; 

2 mieg. — $680-5720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhippTe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-4344543. 

SIŪLO DARBA 

m i ~ 

WINDOW VVASHERS/GUTTER 
CLEANERS 

Mušt have own car 
Men&Womert 1 -3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm, 
full time or part time 

Make $100+per person, PAID DAILY 
No experience needed, will train 
Residential only/suburbs & city 
Come todav & start tomorrovv 

515 E.Golf Rd.#208. Arlington Hts. 
(Ariington Office Square) 

190 to Ari. Hts Rd.JSorth to Golf, 
SE corner, Across from Valli 

Produce; Ask for Will 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

Y R A C i A.I . I M Y ME 
u ž s t s A K V i t K o s r n I N I R I 

SIUNČIAME AIR CARGO IR IAIV1J 
LIETUVA. LATVIJĄ. ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMU KI l iKVILNA SAVAITE 
PRISTATOMI* GAVĖJUI I "ILSIAI! RANKAS. 

1-300-775-SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc n n d deli 

238 Muin Str . L E M O N T Tl_ 60439, "Tcl:<v*O-257-3300 
KAI YNA cor-p 

..!•**>• K'''''"""** K-'itil PALATINI- <-**)<> t, Icl;K47-7?'v-7KV-, 
2719 W "Msl Slr CIIICAOO.. IT <-JK>?<) Icl: 77"*-4:*i4-7'>t<> 
8S0I 78 Th Avc BUinC'rKVII-r^; H.60455, Tel: rOR^-M-OciSO 



PARTIJŲ RINKIMŲ PROGRAMOSE DRAUGAS, 2004 m. spalio 5 d., an t r ad i en i s 

Kandida tus Seimo rinki
muose iškėlusios trylika partijų 
ir dvi koalicijos rugsėjo 30 d. 
Vyriausios rinkimų komisijos 
in te rne to svetainėje paskelbė 
savo rinkimų programas. 

Partijų programose žadama 
reformuoti valstybės valdymo 
institucijas, keisti Seimo ir savi
valdybių rinkimų sis temas, 
įvesti progresyvinius mokes
čius, p ra tęs t i Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo ter
minus arba visai atsisakyti ta i 
daryti , siekti surengti referen
dumą dėl Europos* Sąjungos 
(ES) Konstitucijos. 

R i n k i m u s i s t ema 

Darbo partija žada pakeisti 
r ink imų sistemą: par lamen
t a rus rinkti tik vienmandatėse 
apygardose, priimti Seimo narių 
a t š a u k i m o įstatymą, įvesti 
t ies ioginius merų ir seniūnų 
r inkimus, panaikinti apskritis. 

Už tiesioginius merų rin
k imus taip pat pasisako Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
par t i jų sąjunga (VNDPS) ir 
Rolando Pakso koalicija „Už 
tvarką ir teisingumą". 

Tėvynės sąjunga (TS) siūlo 
įgyvendinti visuotinius kaimo 
sen iūnų r inkimus, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (LLRA; — 
įvesti kelių pakopTJ savivaldą, 
savivaldybėse įkuriant valsčių 
tarybas . 

LLRA taip pat siūlo 
ne ta iky t i „rinkimų slenksčių" 
t au t in ių mažumų parti joms, 
VNDPS — laipsniškai pereiti 
prie elektroninio balsavimo. 

Seimo rinkimų sistemos 
keit imui pritarianti, R. Pakso 
koalicija siūlo po ketverių metų 
pereiti prie dvejų — žemutinių 
ir aukštut inių — parlamento 
rūmų. 

Lietuvos laisvės sąjunga 
g ras inas i panaikint i Konsti
tucinį Teismą ir Valstybės 
saugumo departamentą. 

Respublikonų partija pasi
sako už Seimo narių atšaukimo 
mechanizmą, visų valstybei 
svarbiausių klausimų spren
dimą referendumu ir dikta
toriškų teisių suteikimą prezi
dentui . 

P a j a m ų mokesč i a i 

Svarbi rinkiminių programų 
dalis — mokesčiai. Beveik visos 

partijos pasisako už pr 
syvinių mokesčių įvedimą, ma
žinant mokesčių tarifą mažas 
pajamas gaunantieni. 
nims. 

Nacionaline centro pai I 
(NCP) siūlo šį mokestį 
ti iki 15 proc. arba visiškai jo 
atsisakyti skurdo zonose. VNDS 
žada jau nuo 2005 metų panai
kinti pajamų mokestį nuo i 
maiaus atlyginimo. Jos pro
gramoje taip pat žadama paja
mas iki 1,200 litų per mėr.i 
apmokestinti 24—25 proc. tarifu. 
R. Pakso koalicija siūlo fizii: 
asmenų pajamų mokesčio tarifą 
mažinti 5-10 proc. mažas ir 
vidutines pajamas gaunantiems 
asmenims. 

TS ir Liberalų sąjunga siūlo 
fizinių asmenų pajamų mokestį 
sumažinti iki 24 proc. neat
sižvelgiant j gaunamų pajamų 
dydį. Darbo parti ja žada 
mėnesinį atlyginimą iki 600 
apmokestinti 27 proc., c gau
nantiems iki 1,200 litų — 30 
proc. tarifu. LLRA siūlo tarifą 
sumažinti iki 28 proc. sumaži
nant mokesčius asmenims, 
uždirbantiems mažiau nei šalies 
vidurkis. 

Algirdo Brazausko ir Artūro 
Paulausko sąjunga „Už darbą 
Lietuvai" pasisako už „dvip 
gyventojų pajamų mokesčių sis
temą" — mokesčio tarifo maži
nimą mažesnes pajamas gau
nantiems asmenims. 

Vienintelė partija „Lieti; 
krikščionys demokratai" žada 
didinti fizinių asmenų pajamų 
mokesčio tarifą. Krikščionys 
demokratai siūlo pajamas per 
5,000 litų apmokestinti 45 pr 
tarifu, pajamoms iki 800 litu 
taikyti 15 proc. tarifą. 

Už progresyvinių mot 
įvedimą pasisako ir Liet 
socialdemokratu sąjunga 

Dabar fizinių - pa
jamos apmokestinamos 15 proc 
ir 33 proc. tarifu, priklausomai 
nuo pajamų rtš 

Partijos programose žada ne 
tik mažinti mokesčius, bet ir 
didinti atlyginimus bei pensijas. 

Pensijos ir a lgos 

Valdančiųjų socialdemokra
tų ir socialliberalų sąjunga žada 
vidutinį darbo užmokestį padi
dinti iki 1,800 litų (dabar yra 
1.200 litu), o vidutine ser. 
pensiją — nuo 370 litų iki 650 

litų. 
Lietuvos laisvės sąjunga 

žada pensijas padidinti net iki 

ks, kad pensijos 
dydis butų lygus pusei. LLRA — 

proc. vidutines algos, R. 
Pakso koalicija — 80 proc mini
malios algos, kuri dabar siekia 

litų. 
LLRA minimalų darbo 

užmokestį žada didinti mažiau
siai iki 800 litų. Tuo tarpu, po
pulistine vadinama Darbo parti
ja per ateinančius ketverius 
metus žada pakelti minimalią 
mėnesinę algą tik šimtu litų, bei 
didinti senatvės pensijas, nenu-
rodydama konkrečių dydžių. 

k TS, tiek „Lietuvos 
krikščionys demokratai" žada 
didinti neapmokestinamąjį pa
jamų minimumą. Konservato
riai žada jį mažinti šeimos na
riams, gyvenantiems santuokoje. 

Šiais metais Lietuvai pasie
kus strateginius t ikslus — 
narystę ES ir NATO, partijų 

ramose užsienio politikai 
liko mažai vietos. 

VISGS partijos, išskyrus Res-
pubūkonų partiją, pasisako už 
Lietuvos naryste NATO. Res
publikonai žada siekti Lietuvos 
neutraliteto, j ie taip pat pasi
sako ir prieš narystę ES. 

Lietuvių tautininkų sąjunga 
(LTS) pabrėžia nematanti kon
stitucinių galimybių Lietuvai 
likti ES, jei ši būtų paversta fe
deracine valstybe. 

VNDPS ir Nacionalinė cen
tro partija pasisako už tai, jog 
ES Konstitucija Lietuvoje būtų 
patvirtinta referendumu 

' iciją gali patvir-
ti ir Seimas. Kol kas nenu

spręsta, kckiu būdu tai bus 

Dėl Igna l inos AE 

•s derybose dėl narystes 
ES Lietuva įsipareigojo uždaryti 
du sovietiniais metais pastaty
tus Ignalinos atominės elek-

- (IAE) reaktorius, kelios 
partijos teigia sieksiančios 
pakeisti šį sprendimą a rba 
atidėti blokų uždarymą. 

Prieš IAE uždarymą kate-
• ako respublikonai. 

• terminus sieks ati-
nių konservatorių 

socialinė sąjunga šKKSSs. 
.daryt i IAE dabar t inė 

I it buvusi R. 

Pakso Vyriausybė įsipareigojo 
nepagrįstai, spaudžiama tarp
tautinių kompanijų ir atskirų 
oolitinių grupių interesų", — 
teigia KKSS. 

VNDPS sieks pratęs t i 
antrojo reaktoriaus uždarymo 
įerminus ir užtikrinti naujų 
reaktorių pastatymą. Antrasis 
IAE reaktorius tu rė tų būti 
uždarytas 2009 metais. 

Už tai, kad Lietuva liktų 
branduolinės energetikos šali
mi, pasisakoma ir valdančiosios 
koalicijos bei Nacionalinės cen
tro partijos programose. 

L ie tuva i r Rus i ja 

Požiūryje į ryšius su Rusija 
išsiskiria konservatoriai, žadan
tys sukurti „Nacionalinę Lietu
vos politinės sistemos apsaugos 
nuo Rusijos įtakos strategiją", 
siekti LTkrainos, Baltarusijos, 
Moldovos narystės NATO ir ES. 

„Kai Europoje bus daugiau 
Amerikos, Europoje bus mažiau 
Rusijos", — teigia konservato
riai. 

Valdančiųjų socialdemokra
tų ir socialliberalų sąjunga žada 
plėsti „demokratijos ir stabilu
mo erdvę į Rytus", Darbo partija 
sieks Lietuvos, „kaip tilto tarp 
Rytų ir Vakarų", vaidmens. 

L ie tuviu ka lba 

LLRA žada siekti ES atitin
kančių žmogaus teisių s tan
dartų gimtosios kalbos vartoji
mo srityje ir pasisako už tai , jog 
lenkų, rusų ir baltarusių kal
boms kai kuriose šalies vie
tovėse būtų suteiktas oficialus 
statusas, leista rašyti pavardes 
originalo kalba. 

Tuo tarpu, Lietuvių tau
tininkų sąjungos nuomone, „bet 
koks bandymas šalia lietuvių 
kalbos įvesti šalies viešajame 
gyvenime kitas ka lbas yra 
neleistinas ir neteisėtas". 

NCP teigia, jog „lietuvių 
kalba yra atsidūrusi pavojuje", o 
Lietuvos socialdemokratų są
jungos nuomone, valstybinės 
kalbos įstatymas „telieka tik 
stulpas su perdegusia lempa". 

Vyriausioji rinkimų komisi
ja žada partijų rinkimų progra
mas paskelbti ir spaudoje. 
Seimo rinkimai vyks spalio 10 
dieną. 

(BNS) 

Z5 

AR GALIOJANTI SEIMO RINKIMŲ TVARKA 
TINKAMIAUSIA? 

Vilniaus universiteto TSPMI direk
toriaus pavaduotojas politologas A. 
Jankauskas. 

Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

ALGIMANTAS ĮANKAUSKAS 

Diskusijos dėl Seimo rin
kimų tvarkos neatslūgsta jau 
keletą metų. Ginčijamasi, ar 
nuo 1992 metų galiojanti mišri 
r inkimų sistema, kai 71 Seimo 
narys renkamas, balsuojant už 
a tskirus kandidatus ir 70 — už 
partijų siūlomus kandidatus, 
yra t inkamiausia, formuojant 
Lietuvos Respublikos Seimą. 
Viešosios nuomonės tyrimai 
liudija, kad per 70 proc 
apk laus tų gyventojų būtų 
linkę balsuoti tik už atskirus 
pol i t ikus, panaikinus balsa
vimą už partijų sąrašus. Seimo 
rinkimų tvarkos keitimą j 

rinkimų programas yra į-
šios Liberalų demokratų p. 
ir Darbo partija Pastaroji 2003 
metais pasiūlė šiuo klaus 
referendumą. Ar galiojant: 
mo rinkimų tvarka yra tinka
ma, ar ji atitinka Lietuvos val
stybes ir visu; 
bei reikmes, ar yra rimtu prie 
žasčių ją keisti? 

Rinkimų sistemos pasirin
kimas yra svarbus sprer •: 
kiekvienai, ypač demokr.. 
valstybei. Neretai ši^ sprendi
mas priimamas veikiant ats 
tinėms, trumpalaikėms ar išo
rinėms aplinkybėms. Bet kuriuo 
atveju, rinkimų sistemos pasi-
rinkimas yra reikšmingas 
stybės politiniam gyvenimui, 
visai institucinei sandarai ir 
demokratijos perspektyvai. 
Priimant sprendimą dėl rinki 
mų sistemos, svarbu įvertinti ne 
tik atskirų politikų, partijų, bet 
ir visos valstybės, ir visuomenes 
interesus. 

Paprastai rinkimų sistema 
nustato procedūrą, pagal kurią 
gauti rinkėjų ba. cianu 
vietomis parlamente. Pagal tai, 
kokiais — daugumos ar pro
porciniu — principais grindžia 
ma, ji lemia atstovavimo r 
kamumą parlament", partines 
sistemom pobud; bei raidą, Vy
riausybės formavimo ir pas
tovumo perspektyvas. 

Politologai ir rinkimų orga-

s'kspertai sutinka, kad 
-dos" rinki

ni žavimo procedūros, 
tiek pro

porcinė sistema ar jų kombi-
privalumų ir 

trukumų. Pa ' I -nažorita 
paš

au, socialinių 
ir kultūrinių perskyrų nedras-

- uomenėms Savo 
a, prop ir mišri 

rinki- . rka t inkamesnė 
vadinamosioms „sunkioms" 
visuomenėms, kuriose rj -
socialinės, ekonomines, kultū
rines, tauti ilginės per-
skyros bei konfliktai. Šiuo a t 

.i proporcine ir mišri siste-
au tarnauja tinkames-

atstovavimui, platesniam 
rimui ir skirtybių suderi-

ui. 
Rinku? -uos pasirin

kimai skiriasi ;stariniu. poli
tinio režimo formos, regiono 
atžvilgiu. Apie 54 proc. pasaulio 
vals'r ;ko mažoritarinę; 
apie 35 proc. — proporcinę ir 
apie 11 proc — mišrią rinkimų 
tvarką Vakarų Europos šalys 
daugiau renkasi proporcinę ir 

kimų sistemas. Iš 
ir naujųjų 

- ra t in ių valstybių tik 
Baltarusija, Azerbaidžanas, 

/•achstanas,'Kirgizija. Mol-
Tadžikistanas, Turk 

- tanas ir Uzbekistanas 

FIRST PERSONAL BANKAS 
ŠVENČIA SAVO 

PENKTĄ GIMTADIENĮ 
m 

TA PROGA APDOVANOJA 
SAVO KLIENTUS! 

\ 
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Bank 

ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ, GAUSITE 1, 2, 3 AR NET DAUGIAU DOVANŲ!* 

Dovana priklauso nuo indėlio sumos. 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

•Pirrt — Personai Bank 
/ \ 

Lemont Orland Park Carfleld Rldae 
f=> 
LENOCR 

12261 Archer Ave. 
Lemont. IL 60439 
630-257-1400 

14701 Ravinia Ave. 
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708-226-2727 
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taiko mažoritarinę rinkimų 
tvarką. Akivaizdu, kad tai 
šalys, kurių politinio režimo 
transformacija krypsta į autori
tarinę, o ne į demokratinę per
spektyvą. Tiesa, iš šių valstybių 
išsiskiria Rusija, kurios prezi
dentas Vladimir Putin neseniai 
paskelbė sieksiąs mišrios rin
kimų sistemos pakeitimo pro
porcine. Šį užmojį galima būtų 
paaiškinti tuo, kad Rusijoje 
susiformavo par t inė sistema, 
kurioje dominuoja ne plataus 
atstovavimo, bet „valdžios" par
tijos. Užsitikrinęs jų kontrolę ir 
pakeitęs rinkimų sistemą, V. 
Putin turės dar platesnes ga
limybes monopolizuoti politinę 
galią. 

Tai ne vienintelis atvejis, 
kai rinkimų sistemos keitimus 
pasiūlo politikai, s iekiantys 
didesnės naudos sau ir savo 
partijoms. Tačiau tai nereiškia, 
kad iš esmės rinkimų sistemos 
reforma negali būti pozityvus 
dalykas. Per pastaruosius de
šimtmečius rinkimų reformas 
įgyvendino Japonija, Meksika, 
Pietų Afrikos Respublika, Ita
lija. Beje, šių valstybių rinkimų 
organizavimo tvarka keitėsi iš 
mažoritarinių j mišrias. Atski
rai paminėtina 1993 m. Nau
josios Zelandijos rinkimų siste
mos reforma. Daugiau nei 100 
metų taikiusi britiškąją papras
tos daugumos sistemą. Naujoji 

Spalio 4 d. pradedama pili
etinė Interneto svetainė „Bal
suok. LT", skirta jaunimui, nor
inčiam susigaudyti politiniuose 
procesuose ir sužinoti daugiau 
apie politines partijas ir jų pro
gramas. 

Kurdami portalą, Vilniaus 
universiteto studentai siekia 
palaikyti Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus „Žinių visuo
menės sampratos" konferencijos 
metu išsakytą nuostatą, jog 
„demokratijos našta nėra leng
va. Jai pakelti ir nešti reikia ir 
visuomenės moralinių jėgų, ir 
išsilavinimo. Reikia, kad didžio-

Zelandija po 1978 ir 1981 m. 
rinkimų ir beveik dešimtmeti 
trukusių diskusijų nusprendė 
parlamentą rinkti pagal mišrią 
sistemą. Svarbiausia priežas
tis, sukėlusi diskusijas dėl 
rinkimų sistemos reformos, 
buvo paradoksalūs 1978 m. ir 
paskesnių parlamentinių rinki
mų rezul tatai , kai opozicinė 
„Labor" parti ja, visos šalies 
mastu gavusi daugiau rinkėjų 
balsų nei Nacionalinė partija, 
parlamente gavo mažiau vietų. 
Pabrėžtina, kad reforma buvo 
vykdoma plačios diskusijos 
pagrindu, kurioje aktyviai daly
vavo ne tik politikai, bet ir mok
slininkai, ir tarptautiniai eks
pertai 

Ar reikia keisti šiandien 
Lietuvoje egzistuojančių rinki
mų sistemą? Manau, rastume 
daugiau argumentų, patvirti-

BALSUOK. LT 
ji visuomenės dalis būtų ne tik 
politiškai raštinga, bet ir turėtų 
noro bei valios viešajame gyven
ime dalyvauti, viešąją erdvę 
ginti. Taigi, demokratijai reikia 
ne tik informacijos, ne tik žinių, 
bet ir žinojimo, grindžiamo 
demokratijos vertybėmis ir 
principais". 

Portalo autoriai įsitikinę, 
kad „Balsuok. LT" svetainės 
idėja ir forma bus suprantama 
ir patraukli ne tik jaunimui, bet 
ir visiems Lietuvos piliečiams. 

Svetainėje bus vengiama 
sausų faktų ir įvykių aprašymų. 
Partijos bus pristatomos per 

• • • : : • • . : : : • : • • . • : : . • . • • • ; • . • • . . • : : • • • • • • . • • • ; • • • : . • • : • • • : 

nančių, kad esamomis sąly
gomis, įvertinus ne tik atskirų 
politikų ar atskirų partijų 
interesus, bet visos valstybės 
ir visuomenės raidos perspek
tyvą, didelė rinkimų sistemos 
reforma nereikalinga. 

Kokie būtų konkretesni 
argumentai už egzistuojančią 
mišrią rinkimų sistemą9 Pir
miausia, mišri sistema užtikri
na geresnį nei mažoritarinė 
atstovavimą. Tenka pripažin
ti, kad šiandien Lietuvos 
visuomenė didele dalimi 
išlieka „sunkia" visuomene su 
pakankamai ryškioplis įvai
raus pobūdžio skirtybėmis ir 
konfliktais. Tad šioje situacijo
je mišri rinkimų sistema turi 
daugiau pranašumų už mažo
ritarinę. Antra, radikali rin
kimų reforma įneštų sumaištį 
į tolesnę partinės sistemos 

jaunų žmonių požiūrių prizmę, 
pagal tai, ką jie žada ateities 
kartoms, kaip atrodytų Lietuva 
po 10 metų, jei viena ar kita 
partija valdytų Lietuvą. 
Tikimasi, kad originalus ir 
paprastas sveta inės stilius 
padės naujai pažvelgti į įpras
tus dalykus. 

V i rg i s J a n k a u s k a s 
„Balsuok. LT" akademinio 

jaunimo grupė 
EI. paštas: 

info@balsuok. l t 
Interneto svetainė: 

www.bal suok.lt 

raidą. Trečia, įvedus mažori
tarinę sistemą, sustiprėtų par
lamento „suasmeninimas", 
silpnėtų par t inė drausmė, o 
sykiu ir sprendimų priėmimo 
veiksmingumas. Ketvirta, ma
žoritarinė arba v ienmandatė 
sistema sukurtų daug dides
nes prielaidas „vietiškumo" 
tendencijoms par lament inėje 
veikloje. 

Mišri s is tema, rinkėjo 
akimis, atrodo, sudėtingesnė, 
sunkiau sup ran t ama Matyt, 
dėl šios priežasties dauguma 
rinkėjų linkę remti vienman
dačių rinkimų tvarką. Kita ver
tus, mišrios sistemos patobu
linimas (pvz., jau egzistuojanti 
partinių kandidatų vertinimo 
tvarka) gali išplėsti pasirinki
mo galimybes, padaryti esamą 
rinkimų sistemą atviresnę. 

(Elta) 

mailto:info@balsuok.lt
http://www.bal
http://suok.lt


6 DRAUGAS, 2004 m. spalio 5 d., an t r ad i en i s 

MIŠKININKŲ ŠVENTE 
GYVOSIOS GAMTOS 

ŠVENTĖ 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Kasmet Lietuvos miški
ninkai rugsėjo trečiąjį šešta
dienį švenčia savo profesinę 
šventę — miško darbuotojo 
dieną. Be abejo, ši Šventinė 
diena tai tik simbolis, n e s 
miškininkai ne tik šventes , 
bet ir visas savo dienas , o 
kartais ir naktis skiria miš
kui — didžiausiam Lietuvos 
gyvosios gamtos turtui, ku
r iuo džiaugias i ir gėr i s i 
k i ekv ienas m ū s ų kraš to 
žmogus. 

Tačiau norint, kad Lie
tuvos miškai būtų gražūs, 
gausūs, teiktu naudą žmo
gui ir materialiąja, ir este
t ine prasme, re ik ia įdėt i 
daug pastangų. Ką tik paso
dintas miško sodinukas tėra 
gležna lyg kūdikis būtybė. 
Norint, kad jis užaugtu, su
bręstu, nepalūžtu nuo l igų, 
kenkėju, o ir pačiu žmonių 
piktos valios, reikia mišką 
prižiūrėti, saugoti, t ies iog — 
mylėti. Tik tuomet j is atsis
kleidžia visais savo gyvybės 
syvais, tik tuomet miškas ir 
žmogus suranda bendra
būvio prasmę. 

Generalinė miškų urėdija 
prie Aplinkos ministerijos yra 
centrinė valstybinių miškų 
ūkinio valdymo institucija, 
organizuojanti bei koordinuo
janti miškų atkūrimą, priežiū
rą, apsaugą ir miško išteklių 
naudojimą. Miško darbuotojo 
dienos proga pakalbinome Ge
neralinio miškų urėdo pavaduo
toją, laikinai einantį genera
linio miškų urėdo pareigas, 
Zdislovą Truskauską. 

Stabili u rėd i jų veikla 

Kaip paaiškino Generalinės 
miškų urėdijos pareigūnas, nuo 
2001 metų vidurio šios žinybos 
veikla įstatymiškai remiasi tuo
met priimtu naujuoju miškų 
įstatymu. Pagrindinis jo akcen
tas — naujas miškų urėdijų 
s ta tusas: jos tapo valstybės 
įmonėmis, buvo įprasminta ir 
generalinės miškų urėdijos 
veikla. Įstatymas suteikė naują 
impulsą visai miškų sistemos 
veiklai. 

Z. Truskauskas priminė, 
kad 2001 m. 10 Gi 42) miškų 
urėdijų turėjo didesnių ir ma
žesnių finansinių problemų, tai 
per pastaruosius trejus metus 
visos <miškų urėdijos tapo pil-
nakraujais ekonominiais sub

jektais, sugebančiais subalan
suotai ir tolygiai vystyti savo 
veiklą. Tokiam ekonominiam 
stabilumui pasiekti reikėjo ne
mažai pastangų, tiek Vilniuje, 
o dar daugiau — vietose. 

Pastaraisiais metais ypa
tingai didelis dėmesys atkreip
tas į miško, kaip rekreacinio 
objekto kūrimą. Sunku perver
tinti miškininkų pastangas, 
siekiant sudaryti kuo geresnes 
sąlygas visaverčiam žmonių 
poilsiui, atkreipiant ypatingą 
dėmesį ir į neįgaliuosius visuo
menės narius, būtent tokių poil
sio vietų gausu Vilniaus, Aly
taus, Kretingos urėdijose. 

Bene visa Generalinės miš
kų urėdijos sistemos pas
tarųjų metų ekonominė pažan
ga buvo pasiekta pačių miško 
darbuotojų pastangomis. Kele
tas objektyvių faktorių, pvz., 
apvaliosios medienos kainų 
nežymus pabrangimas, aišku, 
taip pat turėjo įtakos, tačiau 
lemiamas veiksnys buvo visų 
urėdijų pastangos mažinti 
gamybos savikainą, taip pat 
atsisakyti sistemai nebūdingos 
veiklos. Tokia veikla ilgą laiką 
buvo urėdijoms priklausančios 
medienos apdirbimo įmonės, jų 
anksčiau buvo net 37. Dabar jų 
neliko nė vienos. Pradėjus šį 
žingsnį, ne vienas reformos kri
tikas priekaištavo vadovams — 
atleidžiate žmones ir varote 
juos į gatvę. Tačiau taip ne
įvyko. Jeigu įmonės buvo per
spektyvios, jos ir toliau vykdė 
savo veiklą, tačiau jau kaip pri
vatūs ūkiniai subjektai. 

Toks sprendimas visiškai 
atitiko ir mūsų Konstitucijos 
nuostatas, kad šalies ūkis turi 
būti grindžiamas privačia 
nuosavybe. Kadangi visi medžio 
apdirbimo kombinatai tapo pri
vačiais, todėl neliko prasmės 
valstybės kapitalo struktūroje 
veikti analogiškiems dariniams. 
Si reforma įvyko neskausmin
gai ir žmonėms jokios įtampos 
nesukėlė. 

2004 metus Generalinė 
miškų urėdija be jokių išlygų 
laiko pastovios ir aktyvios dar
buotojų veiklos bei tvirtai 
suręstos ekonomikos metais. 
Šiemet žymiai daugiau lėšų 
buvo skirta miško atkūrimo 
darbams, dar daugiau mede
lynų plėtrai, o poilsiavietėms 
miškuose ir prie jų įrengti 
šiemet iš viso paskir ta net 
keturi milijonai litų, kai ligi šiol 
kasmet šiam tikslui tekdavo tik 
po vieną milijoną. 

Ar neišveš mūsų miško? 

Dažnas Žemaičių greitkeliu 
važiuojantis žmogus mato į 
pajūrį skubančius miškavežius. 
Pamato ir atsidūsta — mūsų 
mišką išveža... Ar užteks to 
miško mūsų vaikams? 

Z. Truskausko pastebėjimu, 
pasaulyje, pvz., Skandinavijoje, 
o ir mūsų Baltijos pusėje dau
guma medienos apdirbimo 
įmonių kuriasi prie jūros. Lie
tuva irgi nenusižengia šiai 
tradicijai — tai ir paaiškina 
miško vežimo kryptį link jūros. 
Pajūryje jo laukia „Klaipėdos 
mediena", „Pajūrio mediena" ir 
kitos medienos apdirbimo smul
kesnės įmonės. 

Tačiau neseniai Alytuje 
įsisteigusi „Stora Enso Alytaus 
lentpjūvė" galbūt pakeis mūsų 
medienos vežimą vakarų kryp
timi į pietų maršrutą. Alytaus 
įmonės savininkai paskelbė, 
kad vien šiemet jiems reikės 
apie 400,000 kub. m rąstų, iš 
kurių bus pagaminta 25,000 
kub. m pjautinės medienos. Šis 
gigantas žada medienos įsivežti 
taip pat ir iš Rusijos, Balta
rusijos, Lenkijos. 

Kalbėdamas apie miško 
iškirtimą ir išvežimą, Z. Trus
kauskas prisimena, kad apie 
ta i buvo kalbama ir prieš 
dešimt, ir prieš trisdešimt me
tų. Tektų pažymėti, kad 1974 
m. Lietuvos miškų tūris buvo 
200 mln. kub. metrų, o šiandien 
miško tūris — 400 mln. — t.y. 
dvigubai didesnis nei tuomet. 
Išvada paprasta — Lietuvos 
miškų niekas neiškirs, nes 
iškertama apie 85 proc. to, kas 
kasmet priauga. Per metus iš
kertama 400,000 kub. m ma
žiau negu mokslininkų nus
tatyta leidžiamos kirtimo apim
tys. Taigi atsarga tikrai yra pa
kankama. 

Tačiau visuomenės nuomo
nei oponuoja gamybininkai, irgi 
ne mažiau garsiai šaukiantys, 
kad jiems trūksta medienos. Jų 
nuomone, mūsų miškai tikrai 
galėtų būti kertami intensy
viau, nes trūkstamą medieną 
jie turi įsivežti iš kaimyninių 
kraštų. Kita vertus, mūsų 
pačių iškirsta mediena ir netgi 
neperdirbta keliauja į užsienį. 
Tokia padėtis nėra gera. 

Tik dėl popiermedžių eks
porto galėtų būti tam tikras 
pasiteisinimas: Lietuvoje nėra 
celiuliozės fabrikų, todėl šią 
žaliavą mes tiesiog priversti 
eksportuoti. 

Viena medienos gausinimo 
galimybių — rezervinių miškų 
plotai, skirti nuosavybei atkur
ti. Jie praktiškai liko už inten
syvios miškininkų veiklos ribų. 
Tai ne į naudą medienos pra
monei, nei patiems miškams, 
nes miškininkystės priemonė
mis būtina didinti jų produk
tyvumą, gerinti būklę, o pri
brendusi mišką — bū t ina 
kirsti. Kuo vėliau tai bus daro
ma, tuo miško kokybė supras-
tės. 

Lietuvos m i š k i n g u m a s po 
truputį didėja 

Pagal Lietuvos miškingu
mo didinimo programą numa
tyta padidinti mūsų šalies 
miškingumą iki 33 proc. (šiuo 
metu j is siekia 31,2 p roc ) . 
Atrodytų nedaug, bet šie du 
procentai — ta i beveik 
pusantro šimto tūks tanč io 
hektarų plotas, kur į reikės 
apželdinti mišku. Vadinasi, 
miškininkų laukia nepapras
tai platus darbų frontas. 

Problema vėlgi lieka pri
vatūs miškai. J iems teks di
džioji naujų miškų veisimo 
darbų dalis. Čia tu rės būti 
sukurtas efektyvus finansinis 
mechanizmas, skat inant is že
mo produktyvumo žemes 
apsodinti mišku. Šiam proce
sui paramą teiks Europos 
Sąjungos fondai, o miškų urė
dijos padės spręsti visas tech
nines problemas. 

Lietuvos miškų urėdi jų 
darbuotojai graž ina m ū s ų 

t ėvynę 

Z. Truskausko nuomone, 
Lietuvos miškų sistema turėtų 
ir toliau likti esamoje t inka
mai sutvarkytoje organizacinė
je struktūroje, visiškai atitin
kančioje Europos Sąjungos 
šalių miško valdymo s t ruk
tūrinį modelį. Sistemos sta
bilumas būtinas ir dėl to, kad 
miškininkų laukia t ikrai di
deli darbai, g raž inant mūsų 
tėvynę, jos žaliąjį rūbą. Mūsų 
miškai turi teikti pasigėrėjimą 
visiems į jį žvelgiantiems, į jį 
įžengiantiems, o juose dirban
tiems turi užtikrinti ir mate
rialinį, ir dvasinį pagrindą. 

Ką apie savo darbą 
pasakoja Lietuvos urėdai 

ir gir ininkai? 

Kauno miškų u rėdas 
Juozas Jermalavič ius: 

— Kauno miškų urėdija 
įkurta 1919 m. gruodžio 5 d. 
Per 85 — metus urėdijoje 
keitėsi struktūriniai padali
niai, jų pavadinimai, plotas, 
vadovai, tačiau džiugu, kad 
nesikeitė požiūris į mišką. 
Šiuo metu bendras urėdijos 
plotas sudaro beveik 26,000 
ha. Mūsų urėdijoje daugiausia 
sutiksite beržų, drebulių, šiek 

Daugelyje Lietuvos miškų ir draustinių įruošti mediniai takai-tilteliai, kad ir neįgalieji turėtų galimybių pasi
grožėti gamta. 

tiek mažiau spygliuočių, auga ir 
ąžuolai, klevai. 

Pagrindiniais kirtimais per 
metus i šker tama iki 280 ha 
miško. Pastarųjų metų svar
biausias įvykis — miškų serti-
fikavimas. J i s parodė, kad mūsų 
miškuose užtikrintas darnus ir 
tvarus ūkininkavimas. Tai pats 
objetyviausias padėties miške 
įvertinimas. Suprantame, kad ši 
būt ina priemonė leis mums 
išlikti medienos versle, valsty
bei prisijungus prie Europos 
Sąjungos. 

Kretingos miškų urėdijos 
Šventosios girininkas Riman
tas Kviklys: 

— Neskaičiuosiu mūsų 
girininkijos plotų, bet net ir 
šventės proga pareikšiu keletą 
aštresnių minčių. Dirbu Lietu
vos miškuose jau 46 metus, 
todėl negaliu tylėti, kai miškas 
tampa vienkartinio pelnymosi 
šaltiniu, kai mišku kompensuo
jama už kažin kur išlikusią 
nuosavybę. Tokios tvarkos nie
kaip negaliu suvokti. Pavyzdžių 
būna ir mūsų girininkijoje. Kol 
mums nepavyko sustabdyti to 
proceso, iš visur sulėkę „gud
ručiai" suraikė pajūrio mišką, 
iškirto, paliko plynes likimo 
valiai ir dingo. Suomijoje du 
trečdaliai miškų yra privati 
nuosavybė. Tačiau miško sa
vininkas turi miškotvarkos pro
jektą, kuriame numatyti visi 
darbai artimiausiam dešimt
mečiui. 

Naujas pavojus — planai 
perduoti miškininkų žinybą 
Žemės ūkio ministerijai, o 
rajonų lygmeniu steigti dvigubo 
pavaldumo Žemės ir miškų 
ūkio skyrius. Kodėl neatsiklau-
sia mūsų, girininkų? Niekas 

geriau nei mes nežino miško 
problemų. Juk miškas — ir 
mūsų darbo vieta, ir gyvenamo
ji aplinka, ir gyvenimo būdas. 

Mes turime ugdyti miško 
bičiulių visuomenę. Šventojoje 
buvusią mokyklinę girininkiją 
mes išlaikėme ir dabar. 
Prižiūrimi eigulių, Šventosios 
vaikai pasodino 110 hektarų 
miško. 

Telšių miškų urėdas 
Bronislovas Banys : 

— Telšių miškų urėdija 
įsteigta 1919 metais. Šiuo metu 
Telšių miškų urėdija admi
nistruoja per 33,000 ha miškų, 
be to, prižiūrime dar 10,000 ha 
privatizacijai paliktų miškų. 
Urėdijoje yra trys gamtiniai re
zervatai, per 30 draustinių, 210 
kertinių buveinių. Miškuose 
vyrauja eglynai ir pušynai. 

Nuolat urėdijoje dirba 140 
darbuotojų bei apie 200 ran-
govininkų. 2003 m. privačių 
miškų savininkams suteikėme 
įvairiapusiškų paslaugų už 
vieną milijoną litų. Didžiulį dė
mesį skiriame miškų rekreaci
jai, darbui su jaunaisiais miško 
bičiuliais, visuomene. 

Urėdijos miškai yra gausiai 
lankomi, nes patenka į Žemaiti
jos nacionalinio ir Varnių re
gioninio parko ribas. Su šių 
parkų administracija deriname 
įvairius gamtosauginius projek
tus, siekiame amžino Žemaitijos 
miškų grožio. Norime, kad ir 
visuomenė suprastų ir palai
kytų mūsų tikslus ir darbus. 

Kretingos miškų urėdas 
An tanas Baranauskas : 

— Kretingos miškų urėdija 
prigludusi prie Baltijos. Todėl 
daugelis urėdijos miškų — 
rekreaciniai, gausiai lankomi 

ne tiktai vietos gyventojų, bet ir 
svečių iš visos Lietuvos. Plačiai 
žinomos mūsų poilsiavietės 
„Laumių vingis", „Miškas 
visiems", neįgaliesiems skirtas 
serpantininis t akas nusileisti 
prie jūros. Nemažai rekreacinių 
objektų įrengėme ir tolėliau 
nuo jūros. 

Tačiau greta rekreacijos 
mes vykdome visoms urėdi
joms įprastą veiklą — medienos 
ruošą, miškų sodinimą, apsau
gą nuo savavališkų kirtimų, 
gaisrų, ligų ir kenkėjų. Dėl šių 
darbų nekyla jokių neįveikiamų 
problemų. Mano nuomone, nėra 
problemų ir apskr i ta i visos 
šalies valstybinių miškų admi
nistravime. Susiklosčiusi struk
tūra teikia visas galimybes 
vaisingai dirbti. Tikiuosi, kad 
tokios darbo sąlygos nesikeis ir 
ateityje. 

Lietuvos girininkų bendri
jos tarybos pirmininkas Rai
mondas Juzikis: 

— Manyčiau, kad girinin
kai turėtų būti aktyvesni miškų 
žinybos veikloje. Galbūt tam 
trukdo pernelyg gausi doku
mentacija, kurią mums privalu 
tvarkyti. Dėl tų popierių mes 
kartais net ir nespėjame į miš
ką nueiti. Laukiame nesulau
kiame girininkų darbo vietų 
kompiuterizacijos, galbūt tuo
met galėsime efektyviau dirbti. 

Kaip ir visi Lietuvos 
miškininkai džiaugiamės, kad 
galime suteikti visuomenei 
rekreacinių paslaugų, tam 
dabar skiriama išties nemažai 
lėšų. Manau, kad ir miško 
lankytojai, radę, poilsio ar 
atokvėpio kampelį miške, 
miškininkus paminės geru 
žodžiu. 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
2004 METAI 

Spalis 

Spalio 9 d., šeštadienį: 
BALFo direktorių suvažiavimas 
Švč. M. Marijos Gimimo patal
pose, Marąuette Park. 

Spalio 10 d., sekmadienį, 
dienraščio „Draugo" sukaktuvi
nis pokylis naujojoje Martinique 
salėje. Pradžia 4 vai. p p. 

—Šv. Pranciškaus seselių 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas Švč M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje, Brigh-
ton Park. Pradžia — 10 vai. r. 
Mišiomis parapijos bažnyčioje, 
po to kita seimo programa. 

Spalio 15 d., penktadienį: 
Algimanto Kezio fotografijų pa
rodos „Millennium Park/Chi-
cago" at idarymas Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spalio 16 d. šeštadienį: 

Akademikų skautų sąjungos 
metinė šventė ir pakėlimų iš
kilmės Pasaulio lietuvių centre. 

-^JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
rudens pokylis „Kipšelio rojus", 
Crowne Plaza North Shore, 
Mundelein, IL. 

Spalio 17 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC. 
Ruošia Pal. Jurgio Matulaičio 
misija. Pradžia 12 vai. 

Spalio 24 d., sekmadienį: 
Lietuvos Dukterų draugijos 
metinė vakarienė Jaunimo cen
tre. Pradžia 3 vai. popiet. 

Spalio 28 d., ketvirtadienį: 
Zarasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 
Pradžia 1 vai. p p. 

Spalio 31 d., sekmadienį: 
JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė PLC Lietuvių 
fondo salėje. Pradžia 12:30 v. 
PP 

—Tradicinės Vėlinių apei
gos Šv. Kazimiero lietuvių ka

pinėse prie Steigėjų paminklo. 
Pradžia 12 vai. 

Lapkritis 

Lapkričio 3 d., trečiadienį: 
prof. dr. Giedriaus Subačiaus 
paskaita apie lietuvių spaudos 
atgavimo kultūrinę bei istorinę 
reikšmę Lietuvos valstybingu
mui. Paskaita anglų kalba vyks 
Steevens Hali, Inst i tute for 
Humanities salėje, University of 
Illinois, Chicago. Pradžia 2 v. 
popiet. 

Lapkričio 6 d., šeštadienį: 
Lietuvių fondo metinis pokylis, 
PLC Lemonte. 

Lapkričio 11 d., ketvirta
dienį: Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje Labdaros 
renginys — „Vilniaus Styginių 
kvartetas". Rengia „Saulutė". 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Pradžia 7 vai. vak. 

Lapkričio 14 d., sekmadienį: 
Lemonto LB valdybos iškilmingi 

pietūs. Pradžia 12 vai. 
—Jaunųjų atlikėjų festivalis 

Jaun imo centre, da lyvaujant 
Čikagos ir apylinkių jaunimui , 
taip pat iš Toronto (Canada) bei 
Lietuvos. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba ir Meno mokyk
lėlė. 

—Madų paroda PLC didžio
joje salėje. 

Lapkričio 20 d., šeštadienį: 
metinis Lietuvių operos pokylis 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. 

Lapkričio 21 d., sekmadienį: 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
86 m. sukakties paminėjimas 
Šaulių namuose. 

Lapkričio 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 9 d. 
Teatro festivalis Jaun imo centre 
Čikagoje. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Lapkričio 28 d., sekmadienį: 
Tilžės Akto 86 m. iškilmingas 
sukakties paminėjimas Šaulių 
salėje. Ruošia Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. 

Pradžia 2 vai. popiet. 
Gruodis 
Gruodžio 4—5 d. kalėdinė 

mugė Pasaulio lietuvių centre. 
Gruodžio 5 d., sekmadienį: 

Jaun imo centro tradicinė 
vakarienė. 

Gruodžio 31 d., penktadienį: 
Naujų metų sutikimo pokylis. 
Ruošia Lietuvių opera. 

—Naujų metų pokylis 
Pasaulio lietuvių centre. 
Pradžia 8 vai. vak. 

2005 METAI 
Kovo 13 d., sekmadienį: di

dysis „Draugo" koncertas. 
—Čikagos ir apylinkių 

Nekalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinė šventė. 
Pradžia 2 vai. p.p. Mišiomis t. 
jėzuitų koplyčioje; po Mišių 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
programa ir vakarienė. 
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i'ayaUito naujienos 
{Remianfe AFP. Reuters, AP. taterta, STAR-TASS, BNS 

2roų ageraetų pranešimais) 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
2004 m. Nobelio medicinos 

premiją už žmogaus uoslės 
tyrinėjimus pirmadienį gavo 
JAV mokslininkai Richard Axel 
ir Linda Buck, pirmadienį pa
skelbė Švedijos Karolio institu
tas. Šiems mokslininkams pa
vyko aptikti stambią uoslės re
ceptorių genų šęjmą. Jų tyrimai 
padeda paaiškinti, kodėl žmo
nės „pavasarį gali sąmoningai 
užuosti alyvų kvapą ir vėliau at
kur t i jį savo atmintyje", nu
rodoma instituto Nobelio komi
sijos pranešime. Nuo 1901 m. 
teikiamą premiją sudaro 10 
mln. Švedijos kronų (apie 3.8 
mln. litų). 

RYGA 
Pirmadienį Rygos apygar

dos teismas nuteisė buvusio Ry
gos ypatingosios paskirties mili
cijos būrio (OMON) karius, kal
t inamus antivalstybine veikla, 
laisvės atėmimo bausme atide
dant jos vykdymą. Igor Gorbans 
nuteistas metams lygtinai su 
bandomuoju laikotarpiu, o 
Konstantin Nikulin — dvejiems 
su puse metų lygtinai su bando
muoju laikotarpiu. Be to, K. Ni
kulin turi atlyginti 600 rublių 
žalą, padarytą vienam 1991 m. 
barikadų gynėjų. Kaltinamojoje 
išvadoje sakoma, kad omoninin-
kai kalti mėginę nuversti vals
tybinę valdžią, mušę svarbius 
objektus saugančius milicinin
kus ir iš visos Latvijos suvažia
vusius gynėjus. 

LIUBLIANA 
Slovėnijos premjeras Anton 

Rop pripažino pralaimėjęs sek
madienį vykusius visuotinius 
rinkimus, per kuriuos jo Libera
lų demokratų partija netikėtai 
smarkiai atsiliko nuo centro de

šiniųjų Slovėnijos demokratų 
partijos (SDS). SDS vadovas Ja-
nez Janša sakė, kad jo partijos 
pergalė nelems jokių didelių po
litikos pasikeitimų šioje pasitu
rinčioje Alpių valstybėje, kurioje 
gyvena 2 mln. žmonių ir kuri 
šiemet įstojo į Europos Sąjungą 
(ES). Abu politinio sparno pa

kraščiai tikisi, kad Slovėnijoje 
2007 m. bus įvestas euras, ir 
pritaria tam, kad būtų palaips
niui privatizuotos didelės vals
tybinės telekomunikacijų, drau
dimo ir energetikos bendrovės, 
taip pat — bankai. 

TALINAS 
Estijos Kehra mieste chuli

ganai nugriovė paminklą sovie
tiniams kariams. Monumentas 
ant upės kranto, pastatytas An
trajame pasauliniame kare ka
riavusiems Sovietų Sąjungos 
kariams, buvo nuverstas prieš 
kelias dienas. Policija aiškinasi 
įvykio aplinkybes. Obeliskas 
buvo sugrąžintas į ankstesnę 
vietą pasitelkus į pagalbą kra
ną. „Paminklų karas" Estijoje 
prasidėjo po to, kai rugpjūčio 26 
dieną vyriausybės nurodymu 
Lihula miestelyje buvo išmon
tuotas paminklas Estijos ka
riams, Antrajame pasauliniame 
kare kariavusiems hitlerinės 
Vokietijos pusėje. 

MINSKAS/TAŠKENTAS 
Baltarusija ir Uzbekistanas 

— vienintelės buvusios sovieti
nės respublikos, kur iki šiol 
vykdoma mirties bausmė. Tai 
nurodoma pirmadienį paskelb
tame tarptautinės žmogaus tei
sių gynimo organizacijos „Am-
nesty International" pranešime 
„Baltarusija ir Uzbekistanas: 
paskutiniai budeliai. Mirties 
bausmės panaikinimo tendenci
jos posovietinėje erdvėje". Pra
nešime pažymima, kad Baltaru
sijoje vidutiniškai per metus 
mirties bausmė įvykdoma 24 
žmonėms, o Uzbekistane — 
maždaug 200. 

proc. apklaustųjų. Prieš praėju
sios savaitės debatus dabar t in i s 
JAV prezidentas savo varžovą 
lenkė 8 procentais. Septynioli
koje valstijų, kur ta rp kandida
tų vyksta arši kova, J . Kerry ne
žymiai išsiveržė į priekį: j is su
rinko 47 proc. balsų, o G. W. 
Bush — 45 procentus. Daugiau 
negu du trečdaliai apklaustųjų 
sakė manantys, kad televizijos 
debatus laimėjo J . Kerry. 

AZIJA 

DĖL RENGINIŲ VILNIAUS 
ARKIKATEDROS AIKŠTĖJE 

Rugsėjo 8 d. Vilniaus terijos „Žaibo gėlės" scenarijus 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 5 d., antradienis 

JACARTA 
Indonezijos rinkimų komisi

ja pirmadienį paskelbė , kad 
praėjusį mėnesį įvykusius pir
muosius tiesioginius prezidento 
rinkimus laimėjo Sušilo Bam-
bang Yudhoyono, kur is įveikė 
dabartinę prezidentę Megawati 
Sukarnoputri. Buvęs generolas 
S. B. Yudhoyono didele balsų 
persvara užsitikrino pergalę an
trajame rinkimų rate. Už jį bal
savo 60.6 proc. rinkėjų, o už Me-
gawati Sukarnoputr i — 39.4 
procento. S. B. Yudhoyono nu
rodė, kad vyriausybės kabinetą 
sudarys daugiausia profesiona
lai, nors į ankstesnių vyriausy
bių sudėtį įeidavo didžiausių In
donezijos politinių partijų atsto
vai, kurie nesutar imais labai 
apsunkindavo darbą. J i s 
pažymėjo, kad jo ministrai tu rės 
pasirašyti atskait ingumo sutar
tis ir pridūrė, kad pras ta i savo 
pareigas atliekantys minis t ra i 
turės atsisveikinti su postais . 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Naujausia JAV rinkėjų ap

klausa pirmadienį patvirtino, 
kad po praėjusią savaitę įvyku
sių pirmųjų tiesioginių debatų 
George W. Bush atotrūkis nuo 
varžovo John Kerry ištirpo. 
„USA Today", CNN ir „Gallup 
Poli" apklausus 772 tikėtinus 
rinkėjus paaiškėjo, kad G. W. 
Bush ir J. Kerry palaiko po 49 

BAGHDAD 
Mažiausiai dešimt žmonių 

žuvo ir dar 76 buvo sužeisti , kai 
Baghdad prie Irako armijos 
naujokų verbavimo centro pir
madienį sprogo automobilyje 

buvusi bomba, pranešė ligoni
nės darbuotojai. Sprogimo metu 
prie pastato buvo šimtai j a u n ų 
vyrų, kurių vieni jau pas i rašė 
del stojimo į armiją, o kiti — 
laukė eilės pasirašyti. Sprogi
mas nugriaudėjo netoli vieno 
įvažiavimo į Baghdad vadina
mąją žaliąją zoną. 

Politikos žinovai: prieš rinkimus partijos orientuojasi. . . 
Atkelta iš 1 psl. 

programoje žinovas įžvelgė 
ir teigiamų reiškinių — didelį 
dėmesį vertybėms. Kai kuriose 
programose vertybės yra iš
samiai aptar iamos, ypač de
šiniųjų Tėvynės sąjungos (TS), 
partijos „Lietuvos krikščionys 
demokratai", taip pat vidurio-
dešiniosios Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) programose. 

„Tačiau reikia pastebėti, 
kaVl TS programoje būdingas 
vienas iš didžiausių, mano ma
nymu, paradoksų šiuose rinki
muose — nepaisant to, kad la
bai daug vietos skiriama ekono
minių santykių tarp šeimos na
rių kritikai, susvetimėjimui Lie
tuvos šeimose, galiausiai tos 
priemonės, kurias siūlo TS pro
grama, iš esmės ir ekonomizuo-
ja daugumą mūsų šeimos santy
kių", kritikavo R. Vilpišauskas. 

Kita šių Seimo rinkimų 
naujovė — platesnių kiekybinių 
rodiklių naudojimas. Anot R. 
Vilpišausko, tuo ypač pasižymi 
dabartinio socialdemokratų ir 
socialliberalų valdančiojo susi
vienijimo programa, kurioje vy
rauja daug skaičių ir prognozių. 

kurios pateikiamos kaip paža
dai. 

„Daug ką tokia forma trau
kia, tačiau, vertinant kritiškai. 
reikia pastebėti, kad dauguma 
tų rodiklių yra prognozės, ku
rios labai menkai priklausys 
nuo Seimo ar Vyriausybės. Jie 
pirmiausia priklauso nuo to, 
kas vyksta ekonomikoje. Todė! 
nėra visiškai korektiška pateik
ti tokius pažadus", sakė ekono
mistas. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojas Al-
vidas Lukošaitis pastebi, kad si
tuacija prieš šiuos rinkimus yra 
kitokia, nes užsitęsusi „paksia-
da" daug ką pakeitė. 

„Akivaizdu, kad dalis par
tijų šiuose rinkimuose nuėjo pi
giausiu keliu — kai kurių parti
jų programose labai sunku rasti 
sistemiškumą ir partijos, atsi
žvelgdamos į visuomenės nuo
taikas, savo programose tiesiog 
įtraukė keletą radikalių idėjų, 
kurios šiandiena patrauklios 
rinkėjams", sakė jis. 

Politologas rekomenduoja 
rinkėjams kreipti dėmesį į tai, 

kas programose yra radikalu i r į 
tai, kas realu. 

A Lukošaitis pastebi, kad 
po rinkimų greičiausiai bus for
muojama jungtinė Vyriausybė. 
Anot jo. didesnių problemų par
tijoms, derantis dėl Vyriausybės 
formavimo, neturėtų kilti , „nes 
vertybiniai dalykai iškeičiami į 
konj unktūrinius". 

„Galima išskirti t a m t ik rus 
partijų duetus — daugiau pana
šumų yra tarp A. Brazausko ir 
A Paulausko susivienijimo bei 
VNDS, tačiau daugiau skir tu
mų yra tarp Darbo partijos ir 
Rolando Pakso susivieni j imų 
programų. 

Analizuodamas parti jų pro
gramas, A. Lukošaitis pastebė
jo, kad TS ir LiCS pasis tengė, 
kad būtų sukurtos ver tybėmis 
pagrįstos programos, tuo t a rpu 
Darbo partija, R. Pakso susi
vienijimas vadovaujasi „mišrai 
nės principu". 

Politologas spėja, kact po 
Seimo rinkimų pagrindiniai žai
dėjai bus Darbo partija, A. Bra
zausko ir A. Paulausko susivie
nijimas bei K. P r u n s k i e n ė s 
VNDS. 

arkivyskupijos kurijoje sureng
toje spaudos konferencijoje 
kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis žurnal is tams pristatė viešą 
protesto laišką Vilniaus merui 
Artūrui Zuokui dėl Katedros 
aikštėje vykusių ir planuojamų 
renginių. Vilniaus arkivysku
pas metropol i tas asmeniškus 
laiškus, kuriuose prašo užkirsti 
kelią žmonių supriešinimui ir 
siūlo apsvarstyt i Katedros aikš
tės statuso problemą, pasiuntė 
Respublikos prezidentui, Seimo 
pirmininkui ir ministrui pir
mininkui. Spaudos konferenci
joje taip pat dalyvavo vyskupas 
Juozas Tunai t i s ir arkikatedros 
administratorius kun. Ričardas 
Doveika. 

Susir inkusiems žurnalis
tams kardinolas sakė, kad šioje 
konferencijoje j is norėjęs viešai 
prabilti apie Vilniaus arkikate
dros aikštės — seniausios Lie
tuvoje viešosios erdvės — sta
tusą. Pasak kardinolo, „1990 
m., spaudž iamas Sąjūdžio, 
tuometinis Vilniaus vykdoma
sis komitetas išleido nutarimą, 
kad Vilniaus katedros aikštė 
bus naudojama tik nacionalinės 
svarbos renginiams, juos sude
rinus su Vilniaus arkivyskupi
jos kurija. 1995 m. Vilniaus 
savivaldybė išleido tokį patį nu
tarimą, kurio iki šio laiko buvo 
deramai laikomasi. Tačiau pas
taruoju metu susidarė įspūdis, 
kad arkivyskupijos kurijos 
ats iklausiama tik dėl akių, į 
prieštaravimą numojama ran
ka. Išvydęs „Sostinės dienų" 
programą, negaliu tylėti: mis-

giliai žeidžia tikinčiųjų jaus
mus. Joje numatomos „aukos 
Perkūnui", „vilionės", „vaisin
gumo šokiai" ir t.t. Padėtį dar 
galima taisyti, dedant pastan
gas, kad visuomenė nebūtų 
supriešinta, todėl kreipiausi į 
Vilniaus merą, tačiau likau 
neišgirstas. Dabar kreipiuosi į 
valdžios pareigūnus, klausda
mas, koks yra Vilniaus kate
dros statusas? Iki šiol bendra
darbiaujant su savivaldybe Ka
tedros aikštėje pavyko išvengti 
partinių, politinių, komercinių 
renginių, čia buvo rengiamos 
šventės, turinčios prasmę vi
siems mylintiems Lietuvą žmo
nėms. Ar pavyks ir toliau lai
kytis šios linijos, parodys 
miesto vadovų gera valia". 

Į žurnalistų repliką, neva 
pagonybė yra senoji lietuvių 
religija, o čia tiktai tea t ras , 
kardinolas atsakė, jog iš scena
rijaus matyti, kad tai ne visai 
teatras, kuriam parodyti būtų 
daugybė kitų vietų Vilniuje, bet 
kvietimas įsitraukti į apeigas 
kaip į religines. 

Kardinolas atsakė į žurna
listų klausimus ir kvietė Ka
tedros aikštę palikti išimtinai 
valstybinės reikšmės rengini
ams ir chaoso nesukeliančioms 
miesto šventėms. Spaudos kon
ferenciją kardinolas A. J. Bač-
kis baigė žodžiais: „Daugelis 
Vilniaus katedros aikštę vadina 
Lietuvos širdimi, gerbkime tą 
širdį". 

Bažnyčios žinios, 
2004 m. Nr. 17 

AMERIKOS CENTRUI SUKANKA DEŠIMT 
METŲ 

gramą, vykdoma per Amerikos Šią savaitę Amerikos cen
tras mini dešimties metų su
kaktį. Vilniuje ir Kaune -vyk
siančiuose renginiuose ir paro
dose savo kūrybą pristato poe
tas Kerry Keys (JAV), muzikan
tas Vladimiras Tarasovas (Lie-. 
tuva), fotografas Zinas Kazėnas 
(Lietuva), ta ip pat bus pristaty
tos JAV kompozitoriaus Wi-
lliam Bolcom kabareto dainos. 

J a u 10 metų Amerikos cen
t ras sėkmingai skat ina tar
pusavio supratimą bei draugys
tę t a r p dviejų valstybių — 
Lietuvos ir JAV. Per pastaruo
sius dešimt metų Amerikos cen
tro kuruojamų JAV vyriausybės 
programų dėka daugiau nei 200 
studentų ir mokslininkų vyko 
studijuoti į JAV ir iš JAV į Lie
tuvą. Pagal JAV Fulbright aka
deminių mainų programą šim
tai įvairių sričių profesionalų iš 
Lietuvos vyko tobulintis į JAV. 

„Demokratijos komisijos" 
(Democracy Commission) pro-

centrą, jau ilgą laiką remia 
Lietuvos nevyriausybinių orga
nizacijų veiklą, pavyzdžiui nele
galios prekybos žmonėmis bei 
žmogaus teisių evnvbos sričių 
organizacijas. Šios programos 
subsidijos šiuo metu siekia dau
giau nei milijoną JAV dolerių. 

Amerikos centras taip pat 
remia kultūros programas, 
organizavo žymių JAV atlikėjų, 
tokių kaip Andy Warhol ir 
Yo-Yo Ma gastroles Lietuvoje. 

Amerikos centro biblioteka, 
kuri tarnauja Lietuvos visuo
menei kaip informacijos resursų 
centras, suteikia pagalbą ieš
kantiems specializuotos infor
macijos, JAV periodinių lei
dinių, bibliografinių nuorodų. 
Čia galima geriau susipažinti 
su JAV užsienio bei vidaus poli
tika, gilinti tarptautinių san
tykių, ekonomikos bei Amerikos 
visuomenės išmanymą. 

JAV ambasada, Vilnius 

Mielai klasės draugei 

A t A 
ALDONAI KATINIENEI 

mirus, jos vyrui VYTAUTUI ir brangiai šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Hanau gimnazijos bendraklasiai 

Už pasikėsinimą šnipinėti nuteistas E. Joniką nebesiskundžia 
Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 

— Lietuvos apeliaciniame teis
me turėjusiame įvykti posėdyje 
2 metų bei 15 dienų laisvės atė
mimo bausme už pasikėsinimą 
šnipinėti nuteistas 28 metų Eu
genijus Joniką ats iėmė savo 
apeliacinį skundą, kuriuo prašė 
jį išteisinti. 

Daugiau kaip trejus metus 
nitn'.iotojp skandalingoje sriipi-
nejimo byloje pagaliau buvo pa

dėtas paskutinis taškas, pirma
dienį rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

Savo skunda atsiėmė ir 
Generalinė prokuratūra, pra
šiusi sugriežtinti nuteistajam 
skirtą bausmę iki 6 metų lais
vės atėmimo. 

Praėjusių metų vasarą E. 
Jonikai Vilniaus apygardos teis
mas paskelbė nuosprendį ir jį 
paleido teismo salėje. Tuomet 

tokį teismo sprendimą apskun
dė ir nuteistasis, ir bylą tyrusi 
Generalinė prokuratūra . 

Buvusį policijos i r Specia
liųjų tyrimų ta rnybos (STT) 
pareigūną E Joniką Vilniaus 
apygardos te ismas p r ipaž ino 
kaltu dėl to, kad šiaulietis pa
bandė užsienio žvalgybai par
duoti slaptą vidaus reikalų mi
nistro įsakymą apie informato
rių verbavimą. 

Brangiai mamytei ir mylimai sesutei 

A t A 
ANTANINAI REJERIENEI 

išėjus į Dangiškojo Tėvo namus, didžiame liūde
syje likusiems sūnums JONUI ir ANTANUI, se
sutėms EUGENIJAI BLINSTRUBIENEI su 
šeima ir BIRUTEI SEKMAKIENEI su šeima, 
kitiems giminėms bei artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios 
didžios netekties skausmu. 

Jonas, Vanda Stankai ir jų šeima 

A t A 
WILLIAM ROBERT 

SEBASTIAN 
Mirė 2004 m. spalio 1 d., sulaukęs 77 metų. 
Gimė ir gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Helen (Obradovich) Sebastian; 

sūnus dr. Geoffrey Sebastian su žmona Celeste; dukros 
Nadine Paukštys su vyru Vytautu ir Yvonne Taylor su 
vyru Lawrence; anūkai Jonathan ir Valerie Sebastian, 
Zoe ir Katrina Paukštys bei Janja, Kevin ir Paul Taylor. 
Liūdi sesuo Elaine Pro su vyru George; dukterėčios Judy 
Currier, Nancy Fanciulacci ir sūnėnai dr. Jack Preston, 
Mark bei Robert Protosevich. 

A.a. William Robert Sebastian 1943 m. baigė Kelly 
mokyklą, o 1947 m. Illinois Technologinį institutą. Velio
nis buvo Antro pasaulinio karo ir Korėjos konflikto vete
ranas; Integrated Insurance Brokerage viceprezidentas; 
ugnies apsaugos inžinierius; Aon viceprezidentas; Azure 
Masonų ložės No. 1153 bei Lithuanian Craftsman klubo 
narys ir sekretorius; priklausė 32 laipsnio Škotų draugi
jai, Darius Girėnas American Legion post No. 271, SNF 
ložės No. 75 bei Šv. Jurgio bažnyčiai, Joliet, IL. 

A.a. William Robert Sebastian pašarvotas pirmadienį, 
spalio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v .v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby 
Rd.). Religinės American Legion apeigos atliekamos pir
madienį, 7:30 val.v., po kurių 8 vai. v. su mirusiuoju at
sisveikina Masonų ložės nariai. Laidotuvės antradienį, 
spalio 5 d. 10:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje, kur 10:30 vai. r. atliekamos religinės apeigos, po 
kurių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti American Cancer fondui. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ANTANINA DEIKIENĖ 

Iškeliavo į Amžinybę 2004 m. rugsėjo 16 d. 
Gyveno Palm Beach, FL. 
Gimė 1915 m. Maskvoje, kur jos tėveliai laikinai gyve

no. 
Nuliūdę liko: duktė Irena Žemaitaitienė su vyru Gin

tautu, kurie prieš 9 metus grįžo gyventi į Kauną; sūnus 
dr. Gintaras Deikis su šeima, gyvenantis Chelsea, MI; 
anūkai Jonas, Rūta, Lukas ir Jeffrey; proanūkai Evan 
Matas ir Erik Aleksander. 

A.a. Antanina mokyklą ir akušerės kursus lankė 
Kaune, bet II pasaulinis karas sutrukdė gauti diplomą. 
1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją ir gyveno Hanno-
ver. Į Ameriką emigravo 1950 m. su vyru, dukra ir 2 me
tukų sūnumi. Apsigyveno Stamford. CT. Kalbėjo keturiom 
kalbom, ir gailestingąja seserimi Šv. Joseph ligoninėje 
išdirbo 29 metus. 

Abu su vyru išėję į pensiją, persikraustė gyventi į 
Palm Beach, FL ir aktyviai dalyvavo šio pakraščio visuo
menės gyvenime. 

Velionė buvo žmona a.a. Adolfo, kuris mirė 2003 m. 
kovo 11d. 

Laidotuvės įvyko 2004 m. rugėsjo 22 d. Royal Palm 
Memorial Gardens, West Palm Beach kapinėse, lietu
viams skirtoje vietoje. Apeigas pravedė klebonas Ronald 
Shulz iš Holy Spirit bažnyčios. Lantaną, FL. 

Kas norėtų velionę prisiminti auka, šeima prašo siųsti 
dukrai Irenai Žemaitaitis, 140 Highlavvn Rd., Fairfield 
CT 06824, kuri aukas persiųs „Vaiko Tėviškės namai", 
Marijampolėje ir „Lietuvos žmonės su negalia šeimos 
bendrija" Kaune. 

A t A 
ANTANINAI RE JERIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, seseris BIRUTE SEK-
MAKIENĘ ir EUGENIJĄ BLINSTRUBIENĘ su 
šeimomis, sūnus JONĄ ir ANTANĄ bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalina
mės netekties skausmu. 

St. Petersburgo FL draugai: 
Yadvyga Giedraitienė 

Angelė ir Albinas Karniai 
Emilija Kiaunienė 

Danutė ir Liutaveras Siemaskos 
Aldona ir Juozas Šulaičiai 

Vida Tumasonienė 

http://petkusfuneralhomes.com


* DRAUGAS, 2004 m. spalio 5 d., an t radienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* A t S V C S t a S A L 
i i i 

I loterų sąjungos 90 metų jubiliejus 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME jus 
dalyvauti Šv. Pranciškaus sese
lių vienuolyno met in iame 
Rėmėjų seime, kuris įvyks sek
madienį,-spalio 10 d., Nekalto 
Marijos Prasidėjimo parapijoje, 
2745 W. 44th St., Chicago, IL 
60632. Šv., Mišios už gyvus ir 
mirusius Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjus ir rėmėjas bus 
aukojamos 10 v.r. Po jų 11.30 
v. r. parapijos salėje vyks 
pietūs, o 1 v.p.p. - registracija ir 
posėdis. 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį , 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte , LF salėje. Progra
moje: premijų teikimas, sveiki
nimai ir koncertas. Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalaitę tel. 630-243-6302. 

JAUNIMO CENTRO ČIURLIO
NIO galerijoje vyksta „Keturių 
dailininkų paroda" (Lietuva -
New York). Paroda tęsis iki 
spalio 10 d. Parodoje dalyvauja 
žinoma Lietuvoje grafikė bei 
knygų iliustratorė Irena Dauk
šaitė - Guobienė ir t rys jauni 
dai l ininkai : TJintaras Meš
kauskas , Virginijus Poškus ir 
Sigitas S tan iūnas . Kas da r 
nematė te šios parodos, kvie
čiame ją aplankyti. 

KUNIGAS ANTANAS BANIULIS 
S. J., Jėzuitų bažnyčios ekono
mas, laikys Šv. Mišias Jaunimo 
centro koplyčioje spalio 10 d., 
sekmadienį, 10:30 v.r. Po Šv. 
Mišių kavinėje kun. Antanas 
Baniul is S. J . kalbės apie 
Jėzu i tų veiklą Vilniaus bei 
Kauno jėzuitų gimnazijose ir 
Lietuvos jėzuitų provincijoje. 
Rita Šakenienė gamins karštus 
pietus. Maloniai kviečiame ir 
laukiame visų. 

A.KEZIO FOTOGRAFIJŲ PARO
DOS „Millennium Park/Chica-
go" atidarymas vyks spalio 15 
d., 7:30 v.v. Čiurlionio galerijo
je. Kviečiame visus dalyvauti. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numaty t i 
iškilmingi pietūs atšaukiami, 
nes tą dieną PLC ruošia madų 
parodą. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komisija rinksis šeš
tadienį, spalio 9 d.. Pasaulio 
lietuvių centre an t ram LF 
Pelno skirstymo posėdžiui. 
Skirstymo rezultatai bus pris
tatyti patvirtinimui LF tarybai 
spalio 19 d. posėdyje. Galuti
niai skirstymo rezultatai bus 
viešinami tik po spalio 20 d. LF 
informacija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257-
1616; fax. 630-257-1647; e-paš
tas : admin@lithfund org 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKY
LIS įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. 
naujoje Martiniąue pokylių 
salėje, 8200 S. Cicero Ave , 
Burbanke. J pokylį atvyksta 
svečias iš Kolumbijos, buvęs 
Bogotos miesto meras, profeso
rius Antanas Aurelijus Mockus. 
Šis garsus lietuvis, Kolumbijoje 
įgijęs aukštąjį išsilavinimą, šį 
rudenį dėstys Harvard univer
sitete Taip pat jūsų laukia 
puikus maistas ir aptarnavi
mas. Nemokamas baras veiks 4 
valandas. Nepamirškite atsiųs
ti „Draugo" laimėjimų bi
lietėlių šakneles! Laimingieji 
bilietai bus traukiami pokylio 
metu. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie

tus. Ta pačia proga susipažin
sime* su mūsų kapeliono kun. 
A. Palioko išleista knyga 
„Žodžiai". Programą ruošia 
Dalia Zarskienė, muzika 
Antano Andriekaus, pietūs 
Aldonos Šoliūnienės. Stalus 
prašome užsisakyti pas B. 
Kronienę, tel. 630-968-0184. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietūs-vakarienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus meninė programa, 
laimėjimai. Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ 7-9 
v.v. Balzeko lietuvių kutūros 
muziejus kviečia į lietuvių 
dailininkės iš Argentinos Clau-
dija Alicija Rolando Katinas 
parodą „Lotynų Amerikos 
kultūra". 

PER 80 METŲ AKADEMINIS 
skautų sąjūdis išaugo į tvirtą 
organizaciją, gausią nariais ir 
įtakingą savo darbu. ASS na
riai yra įsijungę į lietuviškąjį 
visuomeninį darbą ir skautišką 
veiklą. Kviečiame visus į tra
dicinę Metinę šventę, kuri 
įvyks spalio 16 d. PLC, 
Lemonte. Iškilminga sueiga 
prasidės 6 v.v. Užsisakyti vie
tas galite telefonu 630-321-
0630, kviesti Nida Bichne-
vičiūtę-Petronienę. 

TRADICINIS JAV LB Waukegan/ 
Lake County apylinkės Rudens 
balius, kurio tema „Kipšelio 
rojus", šiemet yra rengiamas 
spalio 16 d., 7 v.v. - 1 v.r. 
Crowne Plaza Chicago North 
Shore pokylių salėje, 510 E. 
Route 83, Mundelein, IL 60060. 
Visą vakarą šokių muziką gros 
Brolių Švabų ansamblis. 
Vakarienė prasidės 8 v.v., iki 
jos galėsite vaišintis koktei
liais. Vietas prašome užsisakyti 
iš anksto iki spalio 9 d., 
siunčiant čekį „Lithuanian 
American Comunity" vardu, 
Elenai Skališienei, 110 
Sheridan court, Waukegan, IL 
60085, tel. 847-623-7927. Ma
loniai kviečiame jus ir jūsų 
draugus dalyvauti tradici
niame Rudens pokylyje. 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba praneša, kad spalio 9 
dienos proga, š.m. spalio 10 d., 
sekmadienį, 10:30 v.r. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus auko
jamos Šv. Mišios už kovojusius 
ir žuvusius dėl sostinės Vil
niaus ir Mirusių skyriaus na
rius. Prašome dalyvauti ir 
kartu pasimelsti. Informacijos 
teiraukitės telefonu 713-581-
2942, kvieskite Vandą 
Gasparas. 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate Išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

ALRK Moterų sąjungos 90 metų jubiliejaus vakarienės metu: Sabina 
Henson (dešinėje) įteikia pirmininkei Dale Murray (viduryje) rožių 
puokštę. Šalia pranešėja Evelina Oželienė. 

Sių metų rugpjūčio 21 
dieną, Hilton Oak Lawn 
viešbučio restorane, 

12—ame aukšte, gražioje salėje 
su dideliais stikliniais langais, 
galėjome žiūrėti ir matyti gražų 
saulėlydį. Gurkšnodami pasi
r inktus kokteilius, šneku
čiavomės sėdėdami „virš" miško 
— taip atrodė žiūrint į apačią. 
Namų nesimatė, tik medžių 
giria. 

Tokioje aplinkoje, svečių 
pilnoje salėje 6:30 vai. vak., 
Evelina Oželienė, programos 
vedėja, kvietė visus prie stalų. 
Muzikanto Algimanto Bar-
niškio vedami sugiedojome 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Sugiedojus himnus, ponia Eve
lina skaitė sveikinimus, gautus 
ALRK Moterų sąjungos 90 metų 
jubiliejaus proga. Sveikino Lie
tuvos vyčių tarybos pirmininkė 
Agnės Mickunas, taip pat Vyčių 
6 kuopos pirmininkas Eugene J. 
Ziurys, Jr . iš Hartford, CT. 
Sveikinimus a ts iuntė Rod 
Blagojevich, Illinois gubernato
r ius , ir Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselės iš Putnam. 

Visi sakė gražius žodžius ir 
gerus linkėjimus. Po to pranešė
j a pristatė svečiams ALRK 
Moterų sąjungos centro valdy

bą, apibūdindama kiekvieną 
asmenį. Pristatė kun. Jaunių 
Kelpšą, 20-os kuopos dvasios 
vadą, ir pakvietė jį tar t i žodį. 
J is sveikino Moterų sąjungą, 
išgyrė organizacijos darbą, 
palinkėjo sėkmės ir toliau tar
nauti ar t imui , ir Bažnyčiai. 
Tada buvo pakvies tas kun. 
Anthony Markus, Centro valdy
bos dvasios vadas, kur is su
kalbėjo prieš vakarienę maldą. 

Padavėjai sparčiai sukosi, 
kad gerai visus aptarnautų, o 
maistas t ikrai buvo skanus. 
Visi buvo sotūs. Išmintingai 
sugalvota, nes žmonės ramūs, 
atidžiai klausosi. 

Toliau vyko pagerbimas 
narių, kurios priklauso Moterų 
sąjungai 50 metų ar daugiau. 
Programos vedėja skelbė var
dus, pažymėdama metus , ir 
kokiai kuopai narė priklauso. 
Visas išvardinti buvo neį
manoma, nes iš viso jų yra 28. 
Reikėtų tam atskiro straipsnio. 
Esančioms salėje, buvo įteikta 
dovanėlė. Apdovanotos: Anelė 
Pocius, 55 m. — 20 kuopa; 75 
kuopos Victoria Leone, 53 m., ir 
Dale Mur.ay, 54 m. 

Sabina Henson padėkojo 
ruošos komitetui už atliktą 
darbą, ypatingai Alan Cius, 

LIETUVIS PASKIRTAS 
RIVERSIDE ST. MARY 

BAŽNYČIOS KLEBONU 
Rugsėjo 14 d. iškilmingų 

Mišių metu lietuvis kunigas 
monsinjoras Goerge Šarauskas 
buvo pristatytas parapijai ir 
tapo Riverside St. Mary baž
nyčios klebonu. Apie tai pra
nešė vietinis laikraštis „River
side News". 

Iškilmingas Šv. Mišias au
kojo Čikagos vyskupas Thomas 
Paprocki, jose dalyvavo iš 
Floridos atskridusi dvasininko 
mama. 

G. Šarauskas gimė Vokie
tijoje, po to, kai jo tėvai buvo 
priversti palikti Lietuvą. 1950 
m. jis kartu su tėvais atvyko 
gyventi \ JAV. 1973 m. G. Ša
rauskas įšventintas į kunigus. 
Be to, jis yra įgijęs net du ma
gistro laipsnius: teologijos ma
gistro laipsnį University of St. 
Mary of the Lake, Mundelein ir 
viešojo administravimo ma
gistro Illinois Institute of Tech
nology, Chicago. G. Šarauskas 
taip pat yra apgynęs viešojo 
administravimo daktaro diser
taciją Northwestem universitete. 

Kunigo veikla neapsiribojo 
vien tiesioginiu vadovavimu 
parapijai. Septynerius metus 
dirbęs St. Anthony bažnyčioje 
Cicero, G. Šarauskas taip pat 
užėmė ne vienerias pareigas 
Arkdiecezijos kurijoje, visų 
pirma tyrimų ir planavimo 
skyriaus direktoriaus. 

G. Šarauskas taip pat dirbo 
įvairių bažnytinių organizacijų 
konsultantu, skaitė paskaitas 
keliuose universitetuose. 1979 
m. jis kaip stipendininkas dirbo 
Baltuosiuose rūmuose valstybės 
sekretoriaus politinių reikalų 
darbo grupėje. 

Svarbi G. Šarausko veiklos 
dalis susijusi su pagalba po 
okupacijos atgimstančiai Lie
tuvai. 1990 m. jis JAV katalikų 
Bažnyčios vyskupų konferenci
jos buvo paskirtas naujai įkur
tos tarnybos, skirtos padėti 
Rytų bei Vidurio Europos 
Bažnyčiai, vadovu, šios organi
zacijos tikslas buvo padėti poko
munistinėms šalims atkurt i 
suardytas Bažnyčių struktūras. 
Tuo tikslu G. Šarauskas daug 
keliavo po buvusias komu
nistines valstybes, ta ip pat, 
žinoma, Lietuvą. 

G. Šarauskas taip pat turi 
ir stačiatikių kunigo įšventi
nimus, jis yra laikęs mišias 
Rytų Europos slaviškuose kraš
tuose — Ukrainoje, Vengrijoje, 
Kroatijoje ir Slovakijoje. 

G. Šarauskas kalba angliš
kai, lietuviškai, vokiškai ir ru
siškai bei moka senąsias graikų 
ir lotynų kalbas. 

Paklaustas, kas jį labiausiai 
paskatino tapt i kunigu, G. 
Šarauskas prisiminė vieną jam 
įstrigusį prisiminimą iš vaikys
tės: „Kartą nuėjau į bažnyčią 
Niurnberge. Per bombardavi
mus buvo sugriauta dalis jos 
stogo. Pro angą šviečianti saulė, 
smilkalų kvapas mane labai 
sukrėtė." Dvasininkas pridūrė, 
kad tapti kunigu norėjo nuo pat 
vaikystės, taip pat įtakos turėjo 
tėvai bei mokytojai. 

Kalbėdamas apie savo tar
nybą St. Mary bažnyčioje, G. Ša
rauskas sakė pirmiausia norįs 
susipažinti su parapijičiais, džiau
gėsi, kad jo parapijoje gyvena 
įvairių tautybių žmonės. 

D r a u g o inf. 

AL.dK Moterų sąjungos atstovės: (iš kairės) Sofija Ląstas, Monika Giedraitienė, Sabina Henson, Laima 
Vaičiūnienė, Eva Paulauskienė ir Janina B. Nawarskas. 

Jubiliejaus vakarienė: (iš kairės) seselė M. Clement, Dale Murray. kun. Anthony Markus ir Sabina Henson. 

kuris daug valandų praleido 
prie kompiuterio, kad išeitų 90 
metų jubiliejaus knygutė. 

Saulius Kuprys, ALTo 
pirmininkas, pasveikino organi
zaciją ir padėkojo už paramą 
ALTui. Paskui buvo pagerbta 
„Certificat of Merit" 75-os kuo
pos narė Ruth Hoffman, apibū
dinta kaip savanorė. 

Po pagerbimų Dale Murray, 
Centro valdybos pirmininkė, 
pasakė kalbą. Padėkojo apsi

lankiusiems, papasakojo ALRK 
Moterų sąjungos istoriją, pa
minėjo organizacijos steigėjas, 
jų rūpestį perteikti naujoms 
kartoms organizacijos idealą, ir 
apie organizacijos nuveiktus 
darbus. 

Po kalbos Sabina Henson 
įteikė rožių puokštę šiai darbais 
nusipelniusiai asmenybei. Dale, 
esanti nare 53 metus, 36 metus 
dirbo redaktore, pradžioje žur
nalo „Moterų dirvos", paskui — 

ALRK Moterų sąjungos žinia
raščio. J i 13 metų vadovauja 
organizacijai kaip centro valdy
bos pirmininkė. 

Sabina Henson dėkojo 
Dievui už 90 metų jubiliejų ir 
kvietė visas moteris, taip pat ir 

jaunesnes užsirašyti į nares . 
Algimantas Barniškis mus 

linksmino su muziką ir dai
nomis. Kas norėjo, galėjo ir 
šokti. Buvo smagi ta vakarienė! 

Ange lą L e š č i n s k i e n ė 
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ZINUTE VISIEMS 
IR VISOMS 

Ieva ir Žaltys: mados evoliucija. 

Padangių platybėse kažka
da vaikštinėjo Adomas po rojų, 
rinko gėlytes ir svarstė. Nuo
gam kasdien vaikščioti nei šis, 
nei tas , be to, žaltys, pakibęs 
nuo šakos, ausin vis šnibždėjo 
įvairius niekelius, kvatojo. Rei
kia kaip nors. manė Adomas, 
šią nuogystės problemą išspręs
ti. Nusiskynė alyvmedžio ša
kelę — per maža, varnalėšos 
lapas — per didelis, dilgėlės — 
irgi netinkamas. O žaltys, kaip 
ilgas botagas, pakibęs nuo figos 
medžio šakos, vis kvatojo ir 
k ramtė obuolį „Krunkšt-
krunkšt", žievę spjaudydamas į 
visas puses. „Aha!", šuktelėjo 

M.B. pieš. 

Adomas žalčiui ir, nusiskynęs 
figos medžio lapą, prisidengė 
ten kur reikia. Kitu lapu pada
bino Ievą, o žaltys, garsiu „tfu" 
išspjovęs obuolio likučius, 
nušliaužė ieškoti kitos šakos. 

Tai va, ponios, panelės ir 
ponai, kokia yra mados pra
džia. Nuo lapo iki kailių, 
mezginių, šilkų ir viso kito, kas 
tik gražiai dengia kūną ir mote
riai suteikia žavesio. Jei norite 
pamatyti, kaip toli yra nu
žengęs žalčio ir Adomo „di
zainas", ateikite į lapkričio 
mėn. 14 d. PLC renginių ko
miteto rengiama „Madų paro
dą". Nenusivilsite! 

INFORMACIJA 
SMALSUOLIAMS 

Ar žinote, kas, kokia orga
nizacija J aun imo centre Čika
goje rengė pirmą madų parodą? 
Nustebsite, nes tos organizaci
jos daugiau negirdėti. Tai Ame
rikos l ietuvių Montessori 
draugija (ALMD) 1960 m. 
birželio mėn. 30 dieną suren
gusi pirmą mūsų madų parodą. 
Rūbai t ada nebuvo skolinti iš 
parduotuvių, jų nemodeliavo 
tam darbui atrinktos moterys. 
Rūbus individual iai k ū r ė šį 
darbą profesionaliai sugebanti 
atlikti moteris. ALM di augi jus 
narės pačios pirko medžiagas, 
atliko baigiamuosius siuvimo 
darbus ir modeliavo. Tai buvo 
didžiulis ALM draugijai pasi
šventusių asmenų darbas. Tos 
pačios moterys ir Vaikų na
melių mamos parodai pačios 
pasiūdavo ir aprengdavo savo 
vaikus ir išleisdavo juos iš 
scenos, kad kiti , salėje sėdintys, 
galėtų grožėtis jų ta lentu ir 
vaikais. Madų parodos ir dau
giau kaip prieš 40 metų nebuvo 
vien tik pasiganymas medžia
gų, siūlių ar figūrų lankose, bet 
ir bendrav imas smagioje 
aplinkoje. Tad apsi lankyki te 
lapkričio mėn. 14 dieną PLC 
renginių komiteto rengiamoje 
„Madų parodoje". Bus linksma 
ir gražu. 

L. G 

Neseniai atvykote, ieškote 
darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laflcraštyįe brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS įusu skei-
bima tšspausdats m mohimMl, 
T w 8 d a n.mkambinti tel. 773-
585-9S00 ar užsukti j DRAUGO 
MMtaMrad|i -̂ -esu 4S*s w. 

63 St, Chicago, • . 60629. 

http://AL.dK

