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Lietuva, Lenkija ir Rusija susitarė dėl sienų

Lenkijos sienos apsaugos vyriausiosios komendantūros Ibisės biuro direktoriaus 
pavaduotojas Waldemar Poplawski (k) ir Lietuvos URM Konsulinio departa
mento direktoriaus pavaduotojas Zenonas Kumetaitis. Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) — 
Lietuva, Lenkija ir Rusija ketvirta
dienį pasirašė susitarimą dėl valsty
bių sienų sankirtos nustatymo.

Konservatoriai jau pradėjo savą tyrimą
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) — 

Konservatorius Jurgis Razma jau 
pradėjo rinkti medžiagą, kuri, jo 
nuomone, galėtų būti naudinga mi
nistro pirmininko Algirdo Brazausko 
šeimos verslo reikalus tirsiančiai 
Seimo komisijai, jei tokia būtų suda
ryta.

Opozicinės konservatorių frakci
jos narys J. Razma sakė išsiuntinė
jęs klausimus ministerijoms, kitoms 
vyriausybinėms institucijoms, pra
šydamas pateikti informaciją apie jų

Užsienio reikalų ministerijoje 
susitarimą pasirašė Lietuvos URM 
Konsulinio departamento direkto
riaus pavaduotojas Zenonas Kume

teiktus užsakymus premjero žmonos 
Kristinos Brazauskienės valdomam 
viešbučiui „Crowne Plaza” (buvu
siam „Draugystės” viešbučiui).

„Ne vieną kartą teko matyti vie
šai skelbiamą informaciją, kad 
„Crowne Plaza” viešbutyje nestinga 
vyriausybinių užsakymų. Norėda
mas tiksliau išsiaiškinti, kokie yra 
tie mastai, ir po to norėdamas pada
ryti išvadas, ar tie užsakymai nėra 
sąlygoti šio viešbučio akcininkų inte
resų, aš išsiunčiau paklausimus įvai

taitis, Lenkijos sienos apsaugos vy
riausiosios komendantūros Teisės 
biuro direktoriaus pavaduotojas 
Waldemar Poplawski ir Rusijos už
sienio reikalų ministerijos ambasa
dorius ypatingiems pavedimams 
Aleksėj Obuchov.

„Šiuo susitarimu žengtas svar
bus teisinis žingsnis dėl Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos valstybių sienų 
sankirtos. Tbliau lieka tik įgyvendi
nimas”, — per pasirašymą sakė Z. 
Kumetaitis.

Šiuo susitarimu nustatyta Lie
tuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybės 
sienų sankirtos padėtis. Šis taškas, 
pavadintas „Vištyčiu” yra už trijų 
kilometrų į pietus nuo Vištyčio ežero 
ant Lenkijos valstybės sienos linijos. 
Susitarimu bus juridiškai įteisintas 
valstybės sienų delimitavimas su 
Rusija.

Lietuva turi tris valstybių sie
nos sankirtas — su Latvija ir Balta
rusija, su Baltarusija ir Lenkija, su 
Lenkija ir Rusija.

Lietuva jau yra pasirašiusi susi
tarimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Ba- 
tarusijos valstybių sienų sankirtos.

rių vyriausybinių institucijų vado
vams, ministrams, teiraudamasis, 
kiek jų vadovaujamos įstaigos yra 
davusios įvairių užsakymų 2005 me
tais šiam viešbučiui — ar tai būtų 
įvairių užsienio svečių apgyvendini
mas, įvairūs seminarai, ar šventiniai 
renginiai”, — kalbėjo J. Razma.

Be to, parlamentaras sakė „at
kreipęs dėmesį, kad jei kokia nors 
institucįja organizuoja šventę, jubi
liejinį renginį būtent ‘Crowne Plaza’ 
viešbutyje, Nukelta į 6 psl. 

Susitarimas dėl Lietuvos, Baltarusi
jos ir Lenkijos valstybių sienų san
kirtos baigiamas derinti.

Lietuva taip pat turi dvi išskirti
nių ekonominių zonų ir kontinenti
nio šelfo atribojimo Baltijos jūroje 
sankirtas su Rusija ir Švedija ir su 
Latvija ir Švedija. Susitarimas dėl 
Lietuvos, Rusijos ir Švedijos išskirti
nių ekonominių zonų ir kontinenti
nio šelfo ribų sankirtos Baltijos jū
roje jau yra parengtas.
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Išteisintas buvęs Vilniaus policijos vadovas
Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) — 

Teismas nusprendė atmesti buvusį 
sostinės policijos viršininką Eriką 
Kaliačių šmeižimu kaltinusių ben
drovės „Status” akcininkų apeliaci
nį skundą.

„Nieko nešmeižiau, tokio tikslo 
neturėjau. Prašau apeliacinį skundą 
atmesti”, — posėdyje pasinaudojęs 
paskutinio žodžio teise sakė E. Ka- 
liačius.

Ketvirtadienį Vilniaus apygar
dos teismas šį prašymą patenkino, 
kartu palikdamas galioti ankstesnįjį 
Vilniaus 1-osios apylinkės teismo iš
teisinamąjį nuosprendį. Konstatuo
ta, kad nekilnojamojo turto bendro
vės „Status” akcininkų Vlado Bie
liausko, Timuro Zanino, Alvydo Bie
liausko ir Gintaro Sidaravičiaus 
apeliacinio skundo argumentai yra 
nepagrįsti, o skunde nurodytų įrody-

Erikas Kaliačius
Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

mų vertinimo klaidų Vilniaus 1- 
osios apylinkės teismas nepadarė.

Apygardos teismo nuomone, 
garsiojoje spaudos konferencijoje pa
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sakytus teiginius tuometinis Vil
niaus policijos viršininkas grindė 
jam žinomais ikiteisminių tyrimų 
duomenimis, kuriuos paviešinti įsta
tymas draudžia. Tbdėl E. Kaliačius 
esą kalbėjęs apibendrintais teigi
niais, tačiau tai nebuvusi tikrovės 
neatitinkanti informacija. Be to, po
licijos vadovas nė vieno iš „Status” 
akcininkų tiesiogiai neįvardijęs, to
dėl ir apšmeižti jų negalėjęs. Išsa
mūs teismo argumentai bus surašyti 
vėliau.

Po posėdžio E. Kaliačius tvirtino 
savo kaltintojų veiksmus laikąs 
klaida ir jokių veiksmų prieš juos 
nesiimsiąs.

„Dėl šios bylos į teismą nesi
kreipsiu. Manau, kad žmonėms bū
dinga klysti. Tikiu, kad šiuo atveju 
jie neturėjo tikslo, kad būčiau nu
teistas”, — tvirtino E. Kaliačius.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Krepšinis

DARIAUS SONGAILOS 
PASIRODYMAI „BULLS" 

KOMANDOJE

Futbolas ČIK AGOJ E

FUTBOLININKAI „MUŠA" 
PRALAIMĖJIMŲ REKORDUS

Buvo laikai, kad „Lituanicos” 
futbolo vienuolikė garsėjo savo per
galėmis ir tik retai patirdavo pra
laimėjimo kartėlį. Ši sezoną mūsiški
ai „muša” priešingus rekordus — jie 
jau sugebėjo pralaimėti šeštąjį kartą 
iš eilės.

Praėjusį sekmadienį savoje 
aikštėje Lemont, lietuviai prapylė 
prieš „major” divizijos naujokus — 
„Tarnovia” 1:3. Nors pirmasis kėli
nys baigėsi 1:0 mūsiškių naudai, ta
čiau vaizdas gerokai pasikeitė po 
pertraukos, kuomet varžovai pelnė 
du įvarčius iš tolimų atstumų pa
siųstais kamuoliais. „Lituanicos” at
sarginis vartininkas jų net nebandė 
laikyti. Prieš antrąjį įvartį aikštę už 
raudoną kortelę turėjo apleisti 
mūsiškis Edvinas Trinkūnas, tad 
gana ilgą laiką lietuviai turėjo žaisti 
dešimtyje. Tuo pasinaudodami, len
kų „Tarnovia” futbolininkai sugebėjo 
įmušti ir trečiąjį įvartį.

Reikia pasakyti, jog „Lituanicos” 
eilėse nematėme bent kelių pagrin

„LITUANICA" RUOŠIASI SUKAKTUVINEI PUOTAI
Nors ir „Lituanicos” klubo futbolo komandos šį sezoną neiškovoja daug 

taškų, tačiau vis tiek yra ruošiamasi iškilmingai pažymėti „Lituanicos” 55- 
ąją gyvavimo sukaktį. Ji rengiama lapkričio 19 d., šeštadienį, PL centro 
didžiojoje salėje. Čia vyks oficialioji dalis, pasižymėjusių sportininkų ir 
klubo narių pagerbimas, vakarienė, šokiai, grojant brolių Švabų orkestrui, 
meninė dalis ir kiti įvairumai.

Vietas į šį svarbų įvykį reikia užsisakyti iš anksto, skambinant Laimai 
Glavinskienei, tel. 630-323-6302. Vienam asmeniui bilieto kaina tik 40 
dolerių. Tikimasi, gausaus sporto mėgėjų dalyvavimo.

Du krepšinio sirgaliai iš Michigan valstijos gėrisi jaunųjų krepšininkų pir
menybių varžybomis Čikagos priemiestyje, La Crange, IL. Iš kairės: Saulius 
Anužis (Lansing , Ml), Michigan valstijos Respublikonų partijos pirmininkas ir 
LB veikėjas; Vytautas Kamantas (Crand Rapigds, Ml) Lietuvių fondo Tarybos 
pirmininkas. E. Šulaičio nuotr.

Denver „Nuggets” komanda, 
kurioje žaidžia Linas Kleiza, Los 
Angeles 97:91 įveikė Washington 
„Wizards”. Lietuvis per 22 min. 
pelnė 13 taškų (dvitaškiai 4/11, 
baudos 5/6), atkovojo 5 kamuolius, 
blokavo 1 metimą ir kartą pra
sižengė. * * *

Graikijos vyrų krepšinio čempio
nato pirmojo rato rungtynėse šešta
dienį Pirėjo „Olympiakos” komanda, 

dinės sudėties žaidėjų. Tačiau tas 
nėra pasiteisinimas, kuomet pralai
mėjimai tampa kasdienybe. Be to, 
kai kurie futbolininkai nesilaiko 
sportinės drausmės ir demoralizuoja 
kitus žaidėjus bei žiūrovus, kurių vis 
mažėja.

Šį sekmadienį, spalio 30 d., 12 
vai., toje pačioje aikštėje, Bambrick 
parke, Lemont, bus žaidžiamos pas
kutinės šio sezono pirmenybių rung
tynės. Jose lietuviai susitiks su 
serbų vienuolike, kuri dabar turi 7 
taškus ir taip pat stovi pirmenybinės 
lentelės uodegėlėje. Lietuvių sąskai
toje yra 4 taškai, kas juos įrikiuoja į 
priešpaskutinę — 9-ąją vietą. Už 
mūsiškius blogiau stovi „Legovia” su 
dviem taškais, tačiau ši komanda 
yra sužaidusi vienas rungtynes ma
žiau negu lietuviai. Pergalė prieš 
serbus yra būtina, norint reabilituo
tis prieš lietuvių žiūrovus, kurie jau 
seniai laukia laimėjimo.

E. Š.

Žinios iš krepšinio aikštelių
kurią treniruoja Jonas Kazlauskas 
ir kurioje žaidžia du lietuviai, namie 
po pratęsimo 88:86 įveikė Atėnų 
„Panellinios” komandą.

Renaldas Seibutis per 24 min. 
pelnė 12 taškų ir atkovojo 8 ka
muolius. Eurelijus Žukauskas per 
33 min. surinko 10 taškų, atkovojo 
10 kamuolių, blokavo 3 metimus, 
tačiau suklydo 4 kartus ir išnaudojo 
5 pražangų limitą.

Lietuvis profesionalas krepši
ninkas Darius Songaila, kaip atrodo, 
vis laisviau jaučiasi savo naujos 
komandos — „Bulis” eilėse, kur jis 
atsirado, perėjęs iš Sacramento 
„Kings” komandos. „Buliai” praėjusį 
penktadienį savo aikštelėje po 
pratęsimo 107:105 rezultatu įveikė 
Milwaukee „Bucks” krepšininkus, 
kuriems atstovauja, lietuviams 
gerai pažįstamas krepšininkas Tony 
Kukoč, anksčiau žaidęs čikagiečių 
klube.

Darius šiame susitikime buvo 
vienas iš geriausiųjų — jis per 18 
minučių pelnė 14 taškų. Lietuvis 
pataikė 7 dvitaškius iš 10 bandymų, 
atkovojo 3 kamuolius, atliko vieną 
rezultatyvų perdavimą.

Po šio susitikimo „Bulis” koman
da iš 6 priešsezoninių rungtynių turi 
3 pergales ir svo grupėje stovi 5-oje 
vietoje iš šešių komandų. Priešse- 
zoniniai susitikimai baigsis spalio 
28-ąją, o lapkričio 1 d. prasidės NBA 
lygos pirmenybinis sezonas, kuris 
tęsis iki balandžio 19 d. Tada — 
balandžio 22 d. — bus pradėtos at
krentamosios varžybos, į kurias

LIETUVIS 
„BULLS" KOMANDAI 

PELNĖ 
19 TAŠKŲ

Darius Songaila spalio 25 d. 
United Center salėje įvykusiose 
priešsezoninėse NBA rungtynėse 
savo komandai padėjo su 19 taškų. 
Tačiau to neužteko, nes „buliai” 
pralaimėjo prieš Memphis „Grizz- 
lies” krepšininkus 88:95.

Lietuvis, pirmą kartą pasirodęs 
pradiniame „Bulis” penketuke, susi
laukė komandos trenerio Scott Ski
lęs pagyros žodžių. Songaila, pakei
tęs kitą puolėją — Michael Sweet- 
ney, patvirtino pasitikėjimą juo. „Jis 
gerai suprato mūsų gynybinę strate
giją, gerai mėtė kamuolį, atliko 
gerus perdavimus. Jis per neilgą 
žaidimą parodė eilę ir kitų dalykų” 
— taip po rungtynių apie Songailą 
kalbėjo „Bulis” treneris.

Darius per 27 minutes pataikė 7 
dvitaškius iš 13 ir 5 baudas iš 7 
mestų. Jis taip pat atkovojo 8 
kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius 
perdavimus. Jo komandos draugas 
Andrės Nacioni iš Argentinos irgi 
pasirodė gana gerai — pelnė 14 tšk.

Čikagos dienraštis JSun-Times” 
trečiadienį, rašydamas apie šias 
rungtynes, uždėjo didžiulę antraštę 
„Songaila gets start, scores 19 in 
defeat”.

E. Šulaitis

* * *
Trečiąją pergalę Lenkijos vyrų 

krepšinio čempionate iškovojo nuga
lėtojo titulą ginantis Sopoto „Prokom 
Trefl” klubas su dviem lietuviais. 
Trečiojo rato rungtynėse šeštadienį 
Sopoto komanda namie 90:75 įveikė 
Košalino AZS krepšininkus.

Tomas Masiulis per 23 min. pel
nė 7 taškus, o 29 minutes žaidusio 
Tomo Pačėso sąskaitoje — 4 taškai.

Paruošė E. Šulaitis 

šiemet „Bulis” kaip pranašaujama, 
jau turėtų pakliūti.

Kaip spėja didžiausiojo Ame
rikos sporto savaitinio žurnalo 
„Sports Illustrated” žinovai, NBA 
lygos Rytų konferencijoje „Bulis” 
turėtų užimti 7-ąją vietą iš 15 
komandų. Pirmąja jie pranašauja 
Indiana „Pacers” komanda su jos 
naujoku Šarūnu Jasikevičium, kuris 
kol kas bus atsarginių tarpe. 
Cleveland „Cavaliers” komandai, su 
startiniame penkete numatytu Žyd
rūnu Ilgausku, žadama 5-oji vieta. Į 
šį klubą pašauktas jaunasis Mar
tynas Andriuškevičius, kaip spėja
ma, kurį laiką turės praleisti „Ca
valiers” dukterinėje komandoje, 
panašiai, kaip ir į „Denver "Nug
gets” pakviestas Linas Kleiza. Ta
čiau, nepriklausomai nuo to, kur jie 
žais, gaus kontrakte numatytas 
pinigų sumas.

Taigi, jau greitai prasidės NBA 
reguliarių pirmenybių sezonas ir 
televizorių ekranuose šį rudenį ir 
žiemą dažnai matysime lietuvių 
krepšininkų veidus.

E.Š.
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STEBUKLINGŲ MYGTUKŲ NEBŪNA
VYTAUTAS VISOCKAS

Gražiausiomis spalio dienomis, 
labiau priminusiomis rugpjūčio pa
baigą arba rugsėjo pradžią, teko 
gėrėtis išpuoselėtu, sutvarkytu Pa
langos, taip pat vis dar apleistu, 
tačiau pamažu tvarkomu, Plungės 
parkais. Į tvenkinius, ant takų ir ta
kelių pamažu krito auksiniai lapai, o 
giedrame danguje girgsėjo, klykavo į 
pietus plasnojusių žąsų ir gervių 
trikampiai. Visada liūdnokas šis 
kasmet pasikartojantis atsisveikini
mas. Kai pavasarį grįšite, ar ga
lėsime džiaugsmingai jus pasveikin
ti, ar sulauksime jūsų sugrįžimo? Iki 
šiol niekada nepagalvodavome, kad 
ne tik mes paukščių, bet ir jie mūsų 
gali nesulaukti. Ir paukščiams, ir žmo
nėms baisi liga gali aptemdyti atei
siančio pavasario džiaugsmą. Spe
cialistai įspėja, kad būtent pavasarį 
pasiilgti sparnuočiai mums gali būti 
mirtinai pavojingi. Jau dabar krau
pu matyti tai šen, tai ten masiškai 
profilaktiškai naikinamus naminius 
paukščius. Jų jau nepamatysi Lietu
vos turguose. Vienkiemiuose jie dar 
kudakuoja, kvaksi, girgsi; kaip ir 
žmogus — jie vis dar džiaugiasi šil
tais spalio orais, tačiau kas žino...

Iki spalio 23-iosios Lietuvoje bu
vo labai sausa. Taip sausa, kad miš
kai galėjo atsikvėpti nuo į juos šį ru
denį neplūdųsių grybautojų. Jau 
aišku, kad šįmet baravykų šimtais 
neskaičiuosime, jų nematyti net pro
fesionalių grybautojų pakelėse sus
tatytose pintinėse. Viena kita vove
raitė — štai ir viskas. Dabar pakelė
se didelė bulvių, obuolių, šluotų, 
vantų pasiūla, tik ne grybų.

Jeigu jau užsiminiau apie kelius 
ir pakeles, tai negaliu nepaminėti ir 
gėlių: dirbtinių ir gyvų, dar neseniai 
padėtų, pamerktų arba jau nuvy
tusių. Taip Lietuvoje ženklinamos 
kraupių avarijų, beprasmių mirčių 
vietos. Kadangi nelaimių keliuose 
daugėja, daugėja ir gėlių. Šįmet per 
devynis mėnesius Lietuvoje jau už
registruoti 4,885 eismo įvykiai, ku
riuose 515 žmonių žuvo, 6,167 buvo 
sužeisti. Pernai ir nelaimių, ir žu
vusiųjų, ir sužeistųjų buvo mažiau.

Kas dėl to kaltas? Jeigu omenyje 
turėsime tiesioginius, prie vairo 
sėdėjusius kaltininkus, tai be jokios 
analizės, be jokių suvestinių, plika 
akimi matyti — kaltas jaunimas. 
Laksto, kaip akis išdegę, laksto akis 
užsipylę. Taip sakoma mano tėviškė
je apie tuos, kurių kraujyje alkoholio 
būna gerokai daugiau negu 0,4 
promilės. Važinėti akis užsipylę ypač 
mėgsta mažų miestelių, kaimų jau
nimas ir senimas. Ten tikimybė, kad 
jie bus patikrinti — labai nedidelė, 
ten „tikrintojų” mažiau, jie pažįsta
mi, savi, o su savais lengviau susi
tarti. Tačiau ir miestuose padėtis ne 
geresnė, ypač vakare, naktį, ypač 
savaitgaliais Vilniuje specialių pa
tikrinimų metu sustabdoma vis dau
giau neblaivių vairuotojų: po tris
dešimt, po penkiasdešimt. „Jeigu bū
tų įmanoma uždaryti visą miestą ir 
patikrinti visus vairuotojus, rezul
tatai pranoktų bet kokias prog
nozes”, — sako Vilniaus kelių pat
rulių rinktinės vadas Vytautas 
Čemevičius.

Policijos pareigūnai mato, kad 
0,4 promilių ribą peržengia dažniau
siai (vis dažniau!) jauni vairuotojai, 
jauni žmonės. Apsvaigę nuo alkoho
lio arba narkotikų, jie viršija leistiną 
greitį, skriste įskrieja į kokį tvenkinį 
pakelėje, atsitrenkia į namo sieną, 
suniokoja sodybas, nuverčia elektros 

stulpus... Dabar ne tik kelyje arba 
gatvėje negali jaustis saugus: jau
nutis, nuo narkotikų apsvaigęs, vai
kinas (tokia mano nuomonė, teismas 
to nenustatė) šių eilučių autorių 
savo automobiliu pritrėškė prie ma
no gyvenamojo namo sienos. Per 
žalią veją, per jauną pušelę — tiesiai 
į kojas. Ant užpakalinės sėdynės 
sėdėjo nėščia jo žmona... Tokie vai
ruotojai ne tik patys lekia į pražūtį, 
bet žudo ir luošina kitus. Primenu — 
suluošintųjų šiemet — 6,167. Per 
pastarąjį dešimtmetį keliuose, kai 
skubėjome į Europos Sąjungą ir 
NATO, žuvo net 8,000 žmonių, 
Daugiau kaip 70,000 žmonių buvo 
sužalota! Šia prasme Europoje mes 
— beveik pirmaujantys.

Tačiau tai dar ne viskas. Prie 
515 pridėkime dar 266 žmones, per 
aštuonis šių metų mėnesius pas
maugtus, nudurtus, užmuštus mies
tuose (147) ir kaimuose (119). Šie 
skaičiai rodo, kad darome „pažangą”: 
pernai miestuose nužudėme 5 proc., 
o kaimuose — net 43.4 proc. mažiau. 
Ypač siaubinga padėtis kaimuose, 
kur vienkiemiuose gyvena apleisti, 
vaikų, artimųjų pamiršti, bejėgiai 
senukai ir senutės. Negalėčiau api
bendrinti, tačiau žiniasklaidoje kas
dien pateikiami kraupūs faktai bylo
ja, kad ranką prieš bejėgius žmones 
dėl vieno kito lito, degtinės butelio 
dažniausiai pakelia irgi jauni žmonės.

Kai akcentuoju, kad minėtas 
mirtis ir nelaimes atneša jauni žmo
nės, vis dėlto juos laikau visų pirma 
tik vykdytojais. Užsakovai, deja, 
esame mes, vyresnieji. Jaunimo žiau
raus, neatsakingo elgesio užsakovų 
reikia ieškoti visur: asocialių tėvų 
šeimose, bedvasėse mokyklose, visų 
kadencijų seimuose ir vyriausybė
se... Užsiėmę viskuo, tik ne vaikų 
auklėjimu, dabar skiname jų savi
auklos vaisius. Šiek tiek daugiau ži
nau, kas dedasi mokyklose. Sunku 
patikėti, tačiau ten mokytojas daž
nai tiesiog niekinamas, iš jo tyčioja
masi. Taip nebuvo net po karo, kai 
basi, klumpėti atėjome jau į kitokias, 
ne „buržuazines”, o Stalino saulės 
nutviekstas mokyklas. Tokių žiaurių 
pokštų, apie kokius dabar girdime, 
savo mokytojams nekrėtėme, tokios 
nepagarbos, kokią dabar regime, jie 
nepatirdavo.

Įsidėmėjau populiaraus kino 
aktoriaus, Lietuvos ambasados kul
tūros atašė Rusijoje Juozo Budraičio 
žodžius, pasakytus jo 65 metų su
kakčiai skirtame renginyje: „Čia tvy
ro jaunų žmonių kultas. Teisingai, 
gyvenimą turi papildyti jauna ener
gija. Tačiau juk iš tikrųjų amžius 
nėra kliūtis — svarbu, kad žmogus 
turi kūrybinės energijos ir ta energi
ja jo šaliai tikrai gali būti naudinga”. 
Ne jaunus savižudžius ir žudikus 
prie vairo, ne senukų, gyvenančių 
vienkiemiuose, dusintojus jis turėjo 
omenyje. „Čia tvyro jaunų žmonių 
kultas”. Nejaunam jaunus žmones 
peikti — nedėkingas užsiėmimas, ta
čiau šiuos aktoriaus ir diplomato žo
džius aš drįstu pakomentuoti savaip: 
jaunimas dažnai nepagrįstai iškelia
mas, jaunimas labai gerai žino savo 
teises, tačiau nepaiso pareigų; jauni
mas agresyvus, įžūlus vyresnių žmo
nių atžvilgiu. Dėl mūsų, vyresniųjų, 
kaltės jaunimas atsidūrė visiems 
mums pavojingame kelyje. J. Bud
raitis vaidina Audriaus Stonio trum- 
pametražiame filme „Paskutinis va
gonas”: sūnus išstumia iš traukinio 
pagyvenusį tėvą, spirdamas jam į 
veidą. Gyvenime pasitaiko žymiai 
žiauresnių scenų.

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Galima papūsti ir prieš vėją

Patarlė sako — „Prieš vėją 
nepapūsi”. Šiuo posakiu 
dangstosi daugelis žmonių, 

kai asmeniniame ar visuomeni
niame gyvenime iškyla sunkiai 
pašalinamos problemos, o eilinis 
žmogus, su jomis susidūręs, jau
čiasi bejėgis. Ir ne tik žmogus, bet 
ir žmonių bendruomenės, net išti
sos tautos. Tačiau atsiranda mė
ginančių papūsti ne tik prieš vėją, 
bet nepabūgstančių net vėtros.

Kai 1940 m. birželį į Lietuvos 
teritoriją įriedėjo pirmieji sovietų 
tankai, valdžia nepakėlė piršto 
pasipriešinti. Buvo tvirtinama, 
kad tai vienintelis būdas „išlikti”, 
nes tuomet okupantas bus „švel
nesnis”. Antra vertus, kaip buvo 
galima tikėtis, kad dramblys pa
justų uodo įkandimą? Bet ne visi 
ramiai pasidavė likimui: mūsų 
tautos didvyriai partizanai dar 
kone 10 m. vedė „karą po karo”. Ar 
jie laimėjo? Žinoma, ne. Tačiau ir 
nepralaimėjo, nes savo narsumu, 
savo veikla atbaidė nemažą skai
čių rusų kolonistų ir paliko pasau
liui vienintelį tikrą įrodymą, kad 
Lietuva (nors Maskva teigia prie
šingai) ne savu noru įsijungė į so
vietų imperiją.

Okupacijos metais religijos 
persekiojimui buvo skiriama pir
menybė: daug dvasininkų ir pa
sauliečių kentėjo kalėjimuose, 
Sibiro tremtį, sutiko net mirtį. 
Kaip ir pirmųjų krikščionybės 
amžių kankiniai, jie priėmė savo 
likimą su malda ir nepalaužtu 
tikėjimu. Tačiau reikėjo vieno as
mens, kurio pareiškimas teisme 
sukrėtė ne tik kaltintojus ir tei
sėjus, bet suteikė tikintiesiems ryž
to pasipriešinti ateistiniams oku
pantų įstatymams — Nijolė Sadū- 
naitė tapo kovos už savo įsitikin- 
mu», už tikėjimą simboliu ne tik 
Lietuvoje, bet ir toli užjos teritorijos.

Ar prisimename jaunuolį, pa
sirinkusį mirtį liepsnose su šauks
mu „Laisvės Lietuvai”? Nepaisant, 
kiek komunistinio režimo padlai
žiai stengėsi paslėpti Romo Ka
lantos drąsų žygį, garsas apie jį 
plačiai pasklido.

Kas šiandien galėtų sakyti, 
kad visi tie (ir daug kitų) pasi
aukojimo veiksmai išnyko be žy
mės? Esame tvirtai įsitikinę, kad 
visa tai prisidėjo prie Sąjūdžio, 
prie Baltijos kelio, prie lietuvių 
tautos atgimimo ir nepriklausomy
bės atkūrimo...

Šios savaitės pirmadienį Det- 
roit mieste, mirė 92 d. juodosios 
rasės moteris — Rosa Parks. Tai

Nesistebiu, kad mokytojas kar
tais neišlaiko įtampos ir peržengia 
jam leistinas ribas, elgiasi kaip Jau
nų žmonių kulto” sugadintas jo mo
kinys ir auklėtinis. Greičiaus stebiuo
si, kad valdžios, visos visuomenės 
pažemintas, paniekintas mokytojas 
yra toks kantrus ir santūrus.

Daugiau kaip dešimtmetį negy
jančių, įsisenėjusių žaizdų viena 
kokia mostele neišgydysi. Girtų 
vairuotojų keliuose nesumažės, jeigu 
girti važinės policininkai, šįmet 
padarę ne vieną avariją... Jeigu iš 
triukšmingo kolegos gimtadienio 
neblaivūs Seimo nariai namo grįš, 
vairuodami automobilį (Vilmos Mar- 

buvo taip pat eilinė, viduriniosios 
klasęs moteris, praėjusio šimt
mečio penkiasdešimtajame de
šimtmetyje gyvenusi Montgomery, 
Alabama. Juodųjų amerikiečių 
gyvenimas, ypač pietinėse valsti
jose labai skyrėsi nuo šiuolaikinių 
sąlygų. Nors JAV prez. Abraham 
Lincoln, pilietinį karą laimėjus 
šiaurinėms valstijoms, panaikino 
visoje šalyje vergiją, bet niekaip 
nepavyko panaikinti gilaus sprū
džio tarp juodosios ir baltosios 
rasės gyventojų. Afrikos ameri
kiečiams buvo draudžiama gatvėse 
ar parkuose gerti iš tų pačių van
dens fontanėlių, lankyti tuos pa
čius kino teatrus, gyventi „bal
tųjų” rajonuose ir daug kitų da
lykų. Viešosiose susisiekimo prie
monėse juodieji privalėjo susi
grūsti į autobuso galą ir nedelsiant 
savo sėdimą vietą užleisti balta
jam. Taip pat jie neturėjo teisės 
sėdėti toje pačioje autobuso suolų 
eilėje, kurioje atsisėdo baltasis, 
nors visi kiti suolai buvo tušti.

Rosa Parks, vidutinio amžiaus 
vienos drabužių parduotuvės siu
vėja, 1955 m. gruodį grįždama iš 
darbo, kartu su kitais trimis juo
dosios rasės asmenimis, sėdėjo 
autobuso priekyje. Kai įlipo baltas 
vyras ir nerado vietos atsisėsti, 
vairuotojas įsakė visiems atsikelti 
ir eiti į autobuso galą. Trys įsaky
mo paklausė, o Rosa pasiliko sė
dėti. Vairuotojas iššaukė policiją, 
moteris buvo areštuota už civilinės 
tvarkos pažeidimą.

Žinia apie šį įvykį greitai 
pasklido. Tai buvo tarytum deg
tukas prie parako statinės. Juo
dieji Montgomery gyventojai su
siorganizavo ir nutarė boikotuoti 
miesto autobusus, tikėdami, kad ši 
akcija truks tik kelias dienas. 
Pasirodo, kad reikėjo net visų 
metų, kol pagaliau Vašingtonas 
atkreipė dėmesį ir tas absurdiškas 
įstatymas buvo panaikintas. Rosa 
Parks už savo „nepaklusnumą” 
nubausta 10 dol. ir tapo juodųjų 
amerikiečių judėjimo, reikalaujant 
lygių teisių, simboliu. Galbūt šis 
judėjimas būtų ilgainiui vis tiek 
išsivystęs, nes bruzdėjimas, tiesa, 
„pogrindinis”, jau buvo prasidėjęs 
— reikėjo tik tvirtesnio akstino, 
kuriuo ir tapo Rosa Parks atsi
sakymas užleisti savo vietą auto
buse baltam vyrui. Po audringo 
penkiasdešimtojo ir šešiasdešimto
jo dešimtmečio rasinė diskrimi
nacija (bent oficialiai) išnyko, bet 
Rosa Parks visiems laikams liko 
įrašyta į istorijos puslapius.

tinkaitienės pavyzdys)... Pagaliau jei 
manysime, kad ratuotų žudikų 
drausminimo reikalas yra tik polici
jos skausmas.

O kaimo senukų nuo žudikų 
neapsaugos policijos generalinio 
viršininko Vytauto Grigaravičiaus 
sugalvotas mygtukas, kurį paspau
dus vienkiemyje stebuklingai atsi
rastų ginkluotų gelbėtojų ekipažas. 
Juk tiems gelbėtojams kartais teks 
įveikti 20-30 kilometrų pažliugusių, 
užpustytų kelių. Per tą laiką žudiko 
ir pėdsakai atauš. Toks mygtukas 
gal labiau reikalingas pačiam polici
jos generaliniam viršininkui, sie
kiančiam išsilaikyti aukštame poste.
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RUOŠIAMĖS ANTIKRISTO ATĖJIMUI
1ONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS

Spalio 5 d. LTV laidoje „Prašau 
žodžio” jos vedėjas Rimvydas Pa
leckis suformulavo ir žiūrovais 
pasiūlė balsuoti už tokį klausimą: 
„Ar reikia protestuoti prieš gėjų 
paradus?” Laidoje oponentų vaid
menį atliko gėjų ir lesbiečių atstovai. 
Keistą vaidmenį - seksualinių ma
žumų advokato ar simpatiko? - 
vaidino žinomas kino kritikas ir 
„Respublikos” apžvalgininkas Skir
mantas Valiulis.

Pastarieji veržliai „gynė savo 
teises” ir diskusiją greitai pavertė 
balaganu. Kitko ir nebuvo galima 
tikėtis, galimybė pasirodyti televi
zorių ekranuose jiems buvo puikiau
sia proga savo gyvenimo būdo (ar 
polinkių) reklamai. K. Uokai, mons. 
A. Svarinskui, N. Medviedevui, vos 
pradėjus dėstyti savo argumentus, 
buvo užčiaupiamos burnos ir rėkia
ma, kad jie yra nedemokratiški, kad 
negerbia žmogaus teisių ir laisvių, ir 
t.t. Nyku buvo stebėti, kaip laidos 
vedėjas, vos davęs žodį problemą iš- 
kėlusiems dalyviams, tuojau pat 
skubėdavo juos nutraukti ir inicia
tyvą perduodavo oponentams.

Keista buvo stebėti, kaip buvo 
ignoruojamas mons. A. Svarinsko 
pasakojimas, jog iš savo lagerių 
praktikos jis spėjo įsitikinti, kaip 
sumaniai KGB tardymo praktikoje 
naudojosi homeseksualistais, kai į jų 
kamerą įmesdavo nepalūžtantį tar
domąjį, jog šis antkryptis mus 
pasiekė iš to paties šaltinio, N. Med- 
viedevo teiginys, jog homeseksualiz- 
mas yra išsigimimas.

Laidos pabaigoje paskelbti bal
savimo rezultatai (809 prieš paradus 
ir 240 už juos) tikrai nenudžiugino. 
Seniai žinome, kad visuomenės nuo
monės jie neatspindi, kad tikrasis 
balsų santykis galėtų būti nustaty
tas, tik atlikus išsamius tyrimus.

Tačiau neramina kas kita. Ne
gali būti, kad laidos vedėjas nesu
pranta, jog labai dažnai į jį (ir į kitas 
televizijos ir radijo laidas) kreipiasi 
žmonės, siekiantys reklamos abejoti
nais ir netgi smerktinais tikslais. 
Kalbamos diskusijos atveju kaip tik 

tai ir turėjome stebėti. Laida „Pra
šau žodžio” dėl savo nedidelės truk
mės (30 minučių) negali būti skiria
ma diskusijai tokiu rimtu ir opiu 
klausimu.

Rimvydas Paleckis yra aukštos 
kvalifikacijos žurnalistas, šią laidą 
vedantis jau nebe pirmus metus, jis 
privalo žinoti, jog žurnalistinė etika 
neleidžia jam palaikyti vieną ar kitą 
pusę, ar suteikti persvaros galimybę 
diskusijoje. Kodėl gi tad šioje dis
kusijoje susidarė tokia regimybė? 
Pastaroji laida yra puikus paslėptos 
reklamos pavyzdys, jis kartu su 
kitais panašiais renginiais įeis į auk
sinį viešųjų ryšių reklamos fondą.

Tiek to. Mums svarbu žinoti, kas 
yra gėjų ir lesbiečių pomėgiai - liga, 
iškrypimas, išsigimimas, ar kas nors 
kita. Tai išsiaiškinti svarbu dėl to, 
kad šie žmonės, prisidengdami ta
riamu savo teisių gynimu, labai ag
resyviai propaguoja tuos savo po
mėgius, ne tik viešai skelbdami apie 
savo teisių gynimą, bet ir įtraukdami 
į savo interesų ratą naujus žmones, 
visų pirma, jaunimą.

Svarbu žinoti, jog medicinos 
mokslo pasaulyje vieningos nuo
monės šiuo klausimu nėra. Vieni 
autoritetai tvirtina, kad lytinių san
tykių srityje viskas galima ir leisti
na, kiti sako, kad, peržengus ribą, 
galima laukti skaudžių pasekmių. 
Viską apsprendžia klausimas, ar yra 
jaučiamas saikas.

Amerikos tyrinėtojais A. Kinsey, 
tyrinėjęs seksualinį JAV vyrų ir 
moterų elgesį, aptiko įdomių dės
ningumų. Jo tyrimai nenuginčijamai 
įrodė, jog žmonės, dirbantys tose sri
tyse, kur daugiau vadovaujamasi 
jausmais, yra linkę pasiduoti psi
chikos sutrikimams. Politikų, meni
ninkų, aktorių, žurnalistų, tarpe 
psichikos ligonių skaičius siekia net 
70-95 procentus! Tuo tarpu fabrikų 
darbininkų ir žemdirbių tarpe tas 
skaičius tesudaro vos 5-10 procen
tų. Taigi, nuo gyvenimo būdo prik
lauso ir psichinė sveikata.

Ką mums siūlo gėjai ir lesbie- 
tės? Ne ką kitą, kaip susikoncentra
vimą į savo lytinį poreikį ir jo besaikį 
eksploatavimą. Kuo mums tai gre
sia? Saiko praradimas intymioje 

jausmų sferoje sutrikdo asmenybės 
harmoniją, žmogui suteikia vienpu
sio individo, „sekso mašinos”, pavi
dalą, paverčia jį laisvanoriška „pros
titute pačiam sau”. Toks žmogus jau 
niekada nebus harmoninga asme
nybė. Neturi ypatingos reikšmės 
netgi ta aplinkybė, kad iškyla 
tiesioginis pavojus fizinei žmogaus 
sveikatai - pavojus užsikrėsti AIDS. 
Natūralu, kad iš gėjų ir lesbiečių 
nepriimamas kraujas perpylimui.

Psichiatrai nustatė, jog padidin
tas valdžios troškimas yra neabejoti
nas degeneracijos požymis. Dėl šios 
priežasties daugelyje pasaulio šalių 
politikai privalo atlikti išsamius 
savo psichinės sveikatos tyrimus. 
Deja, Lietuvoje to nedaroma. Puikiai 
žinome, kiek bėdos pasaulis turėjo 
su Leninu, Stalinu ir Hitleriu. Sta
linas tai puikiai žinojo. Dėl tos 
priežasties senuosius revoliucionie
rius, vadinamąją „Lenino gvardiją” 
jis iššaudė, kaip pasiutusius šunis. 
Tyrimais buvo nustatyta, kad sovie
tinių disidentų, tos pačios „Lenino 
gvardijos” vaikų ir anūkų tarpe, psi
chinių ligonių taip pat knibždėte 
knibždėjo. Šių tyrimų pagrindu JAV 
žvalgyba parengė „Harvard pro
jektą” - paliko su komunistine ideo
logija kovoti tokiems patiems psi
chikos ligoniams, nes, žvalgybos va
dovų nuomone, tik „psichiniai” gali 
susidoroti su „psichiniais”. Ta prak
tika visiškai pasiteisino, sovietinius 
disidentus įdarbinus radijo stotyse, 
kurios transliavo laidas Į Sovietų 
Sąjungą.

Dar viena aplinkybė, į kurią 
negalima neatkreipti dėmesio, yra 
ta, kad į posovietines valstybes 
veržliai braunasi seksualinis verslas 
tarptautiniu pramoniniu mastu. 
Savo mastais ir destrukcine veikla 
jis yra tolygus narkotikų verslui. Jau 
dabar Lietuvoje prostitucijos vers
las pasiekė 100 milijonų litų sumą 
per metus. Todėl nenuostabu, kad 
atsiranda Seimo narių, laikas nuo 
laiko atnaujinančių kvietimą lega
lizuoti prostituciją. Aišku, ne už dy
ką. Aišku, kad tie Seimo nariai, artė
jant rinkimams į Seimą, gaus pa
kankamą paramą, ir bus išrinkti.

Lygiai tas pat mūsų laukia ir 

seksualinių mažumų klausimu. Sei
mo nariai, kurie mūru stojo už nes
varstytos Europos Sąjungos Kons
titucijos patvirtinimą ir palenkė sa
vo kolegas aklai balsuoti, negalėjo 
nenuspėti, kokių padarinių tai atneš 
Lietuvai. O kad tie padariniai bus 
labai skaudūs, netenka nė mažiau
siai abejoti. Visų pirma, šiuo skau
džiu klausimu - mūsų tautos, kuri 
patyrė baisų fizinį ir dvasinį genoci
dą, laukia nauja fizinio ir dvasinio ge
nocido banga - degeneracija, sutei
kiant „teisę rinktis” seksualinės orien
tacijos klausimu. O kaip gi kitaip. 
Juk sekso verslas tarptautiniu mas
tu - tai milijardai ir dešimtys mili
jardų! Mūsų laukia šimtai ir tūks
tančiai „seks-klubų”, įvairių lin
dynių, kuriose galėsime užmiršti, 
kad esame žmonėmis, suprasti, jog 
artimoje ateityje galbūt būsi milijar
dus žmonių sudarančios gėjų ar les
biečių „šeimos” narys ar narė, jog 
tavo seksualiniam poreikiui dirba ir 
stengiasi išrasti vis naujus būdus 
naujoviškai smagintis, ištisos firmos 
ir mokslo įstaigos.

Kitaip tariant, Antikristas jau 
arti, o tie, kas yra pasiruošę atmesti 
visa, kas šventa - Dievą, tėvynę, 
šeimą, - yra pasiruošę jį sutikti ir 
jam tarnauti. Reklama, kaip visada, 
tarnauja visiems, kas gerai užmoka, 
nes ko verta moralė, jeigu už ją neį
manoma paimti pinigų? Moralinė 
degradacija - jau kitas dalykas, iš to 
galima išsunkti pelną, ir nemažą. O 
tai, kad tas pelnas gali pražudyti 
visą tautą - jau nebesvarbu.

Mūsų visuomenei dar toli gražu 
nežinomi tie pavojai, kuriuos iššau
kia nežabotas savo įgeidžių tenkini
mas — kada atsiranda asmenybės 
dvasinio sunaikinimo pavojus, ne
protingai reguliuojant, arba visiškai 
nereguliuojant, intymių santykių. Iš 
medicinos pasaulio atstovų kol kas 
teko susipažinti tik su gydytojos 
Filomenos Taunytės švietėjiško po
būdžio darbais. Norėtųsi, jog jos ko
legos prisidėtų prie to, kad ataskai
tomis apie kvalifikuotus tyrimus 
būtų išsklaidyti nuogąstavimai dėl 
visuomenės sveikatai gresiančių 
pavojų, nes jokie pelnai sveikatai 
padaryto nuostolio neatsvers.

BROWN JUDĖJIMĄ APRAŠĖ NETEISINGAI
Tarptautinė grupė mokslininkų 

iš EFPL (Ecole Polytechniųue 
Federale de Lausanne, Šveicarija), 
Texas universiteto (JAV) ir Europos 
molekulinės biologijos laboratorijos 
Heidelberg (Vokietija) pademonstra
vo, kad vienos dalelės Brown judėji
mas nėra toks, kaip prieš šimtmetį 
teigė A. Einstein.

Mokslininkų darbo rezultatai, 
spalio 11 dieną spausdinti žurnale 
„Physical Review Letters” pateikė 
tiesioginius fizikinius įrodymus, 
kurie patvirtino pataisytą standar
tinės teorijos, aiškinančios Brown 
judėjimą, versiją. Savo eksperimente 
mokslininkai stebėjo vienos dalelės 
braunines fliuktuacijas mikrose- 
kundinėje laiko ir manometrinėje 
ilgio skalėje. Tai — pirmas kartas, 
kai tokiu tikslumu stebėtos pavienės 
mikrono dydžio dalelės, suspenduo
tos skystyje.

Prieš šimtmetį A. Einstein pir
mas kiekybiškai įvertino Brown 
judėjimą parodydamas, kad net

varkingas atsitiktinis dalelių judėji
mas skystyje yra sukeliamas atsitik
tinių šiluminių sujaudinimų, atsi
randančių dėl gretimų molekulių 
poveikio.

Vėliau mokslininkai atrado, kad 
daugelyje fundamentalių gyvosios 
gamtos procesų vienas iš pagrin
dinių veiksnių yra Brown judėjimas. 
O kadangi Brown dalelės aplinkoje 
juda atsitiktinėmis kryptimis, jos 
gali būti naudojamos kaip zondai 
nanometriniame mastelyje. Moks
lininkai, analizuodami Brown ju
dėjimo trajektoriją, gali gauti deta
lios informacijos apie dalelės ap
linką.

„Brown judėjimo suvokimo svar
bą sunku pervertinti, nes mes vis 
giliau ir giliau neriame į be galo 
mažų dalelių pasaulį”, — sakė EFPL 
mokslininkė Sylvia Jeney.

Mokslininkai jau kurį laiką žino
jo, kad kai dalelė yra daug didesnė 
už ją supančias skysčio molekules, 
tai jos judėjimas nebus visiškai atsi

tiktinis, kaip kad prognozavo A. 
Einšteinas. Kai dalelė, susidūrusi su 
supančiomis dalelėmis įgyja pagre
itį, ji išstumia skystį iš savo arti
miausios aplinkos. Tokiu būdu su
trikdomas tėkmės laukas, kuris dėl 
skysčio inercijos dalelę veiks priešin
ga kryptimi. Tačiau nėra tiesioginių 
eksperimentinių įrodymų, gautų ste
bint pavienes daleles, todėl šių efek
tų teisingumo nebuvo įmanoma nei 
patvirtinti, nei įvertinti kiekybiš
kai.

Mokslininkai panaudojo stebėji
mo metodą, vadinamą fotoninės 
jėgos mikroskopija — tokiu būdu 
gauti pirmieji įrodymai, kad modi
fikuota teorija yra teisinga. Moks
lininkai sukonstravo optinį narvelį 
vienai mikrono dydžio dalelei ir ste
bėjo jos brauninį judėjimą mikro- 
sekundinėje laiko skalėje. „Naujasis 
mikroskopas suteikia mums galimy
bę ypatingai tiksliai nustatyti da- 

i lėlės poziciją”, — džiaugėsi Texas 
universiteto profesorius Emst-Lud- 

wig Florin.
Esant didelei raiškai moksli

ninkai sugebėjo pastebėti, kad 
laikas, kurio dalelei reikia pereiti 
nuo balistinio judėjimo į difuzinį 
judėjimą, yra ilgesnis, nei prognoza
vo klasikinė teorija.

„Šis darbas pagerina mūsų 
supratimą apie reiškinį, pateik
damas dinaminių veiksnių, pasi
reiškiančių trumpame laikotarpy
je, fizikinių įrodymų”, — sakė S. Je
ney.

Gauti rezultatai patvirtino pa
taisytos lygties, nusakančios Brown 
judėjimą, teisingumą, o taip pat pa
brėžia faktą, kad kuo smulkes
nė laiko skalė, tuo nuokrypis nuo 
standartinės teorijos yra dides
nis.

Mokslininkams kuriant sudėtin
gus, didelės raiškos eksperimentų 
metodus nanopasauliui tirti, šios 
dinaminės Brown judėjimo detalės 
yra ypatingai svarbios.

(Elta)
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Kaimiečiai traukiasi iš žemės ūkio
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Nuo rugsėjo 1 d. prasidėjo antra
sis 2005 m. paraišką pagal Kaimo 
plėtros 2004—2006 metų plano prie
mones priėmimo etapas. Kaimo 
plėtros plano (KPP) paramą admi
nistruojanti Nacionalinė mokėjimo 
agentūra (NMA) paraiškas priima 
pagal keturias KPP priemones: 
.^Ankstyvasis pasitraukimas iš pre
kinės žemės ūkio gamybos”, „Stan
dartų laikymasis”, „Pusiau natū
rinių restruktūrizuojamų ūkių rėmi
mas” bei priemonės .Agrarinė aplin
kosauga” retų gyvulių ir paukščių 
programą. Taip pat bus tęsiamas 
nuo balandžio mėnesio prasidėjęs 
paraiškų priėmimas pagal KPP prie
monę „Žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku”.

Tikisi didesnio aktyvumo

„Remiantis ankstesnių paraiš
kų surinkimo etapų rezultatais, gali
ma daryti išvadą, kad žemdirbiai 
vis aktyviau siekia pasinaudoti Kai
mo plėtros plano priemonių teikia
ma parama. Jų susidomėjimas šiuo 
plėtros planu vis didėja, todėl galime 
tikėtis, kad antrajame šių metų pa
raiškų surinkimo etape sulauksime 
dar daugiau paraiškų”, — sakė 
NMA direktorius Saulius Silickas.

Per pirmąjį šių metų paraiškų 
surinkimo etapą, kaip ir anksčiau, 
didžiausio susidomėjimo sulaukė 
„Ankstyvas pasitraukimas iš preki
nės žemės ūkio gamybos” — šiai 
priemonei paraiškas jau pateikė 
kone 4,000 kaimo gyventojų, keti
nančių pasitraukti iš žemės ūkio 
gamybos. Nemažai dėmesio sulaukė 
ir kitos priemonės, pavyzdžiui, šie
met pagal priemonę „Agrarinė 
aplinkosauga” paraiškas pateikė 

beveik 1,000 pareiškėjų. Gauti pa
ramą pagal priemonę „Standartų 
laikymasis” šiemet pretenduoja dau
giau nei 800 asmenų.

NMA vadovai ir specialistai, ad
ministruojantys KP paramą, teigia, 
jog agentūra nuolat tobulina pa
raiškų vertinimo tvarką, supaprasti
na jų formas. Tokiu būdu siekiama, 
kad ūkininkai veiksmingiau pasi
naudotų KPP teikiama parama ir 
patys sugebėtų pildyti paraiškas, 
reikalingas paramai gauti.

Šiais metais Kaimo plėtros 
plano priemonėms įgyvendinti skir
ta apie 562 min. litų. Pernai pa
raiškas pateikusiems žemdirbiams 
jau išmokėta daugiau kaip 298 min. 
litų, o per trejus metus paramos 
gavėjams planuojama išmokėti apie 
1,63 min. litų.

Skatinamas ir jaunimas

Nuo rugsėjo 1 d. NMA taip pat 
pradėjo rinkti paraiškas paramai 
gauti pagal dvi Lietuvos 2004—2006 
metų bendrojo programavimo doku
mento (BPD) Kaimo plėtros ir žu
vininkystės prioriteto priemones. Iki 
gruodžio 1 d. pareiškėjai ga lės teik
ti paraiškas pagal priemonę „Miškų 
ūkis” bei priemonės „Kaimo vietovių 
pritaikymo ir plėtros skatinimas” 
veiklos sritis — „Kaimo turizmo ir 
amatų skatinimas” ir „Žemės ūkio 
bei artimųjų ekonominės veiklos 
sektorių įvairinimas, siekiant įvai
riapusio ekonominės veiklos pobū
džio ir alternatyvių pajamų šal
tinių”. Iki spalio 31 d. taip pat bus 
tęsiamas paraiškų priėmimas pagal 
BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonę „Žemės ūkio 
produktų perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas”. Pagal šią priemonę 
paraiškos pradėtos rinkti nuo liepos

18 dienos.
„Bendrojo programavimo doku

mento priemonės, pagal kurias nuo 
rugsėjo jau priiminėjamos paraiškos, 
leis pagerinti ekonomines ir eko
logines miškų funkcijas, užtikrins 
prevencines priemones nuo stichinių 
nelaimių, sudarys puikesnes sąlygas 
gyventi ir dirbti kaime bei didinti 
kaimo gyventojų užimtumą ir paja
mas. Tuo tarpu priemonė, skirta 
žemės ūkio produktų perdirbimo ir 
rinkodaros gerinimui, žemės ūkio 
produktams suteiks pridėtinę vertę 
ir padidins jų konkurencingumą”, — 
teigė NMA vadovas S. Silickas.

Iš viso paramai pagal Bendrojo 
programavimo dokumento Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemones Agentūra per tuos porą 
mėnesių priėmė ir užregistravo 
2,075 paraiškas. Bendra prašomos 
paramos suma siekia 797 min. litų. 
Didžiausio pareiškėjų susidomėjimo 
sulaukė priemonės „Investicijos į 
žemės ūkio valdas” (824 paraiškos) ir 
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” 
(753 paraiškos). Pasak S. Silicko, 
šiuo metu NMA su žemdirbiams jau 
yra pasirašiusi 468 struktūrinės pa
ramos teikimo sutartis, kurių ben
dra suma siekia 159,9 min. litų.

Gali sulaukti ir nekviestų 
svečių

Nemažnai daliai mūsų žem
dirbių, siekiančių pasinaudoti Euro
pos Sąjungos struktūrinių fondų 
parama, dar tenka rūpintis ir kitais 
reikalais — pastaruoju metu pa
dažnėjo atvejų, kai į jų valdas at
vyksta nekviestieji „svečiai”: ap
simetę kontrolieriais, iš žemdirbių 
už patikrinimą prašo sumokėti ne
mažas pinigų sumeles. NMA, kartu 
su STT, Valstybės saugumo depar

tamentu, kitomis teisėtvarkos struk
tūromis, imasi konkrečių preven
cinių priemonių, siekdamos užkirsti 
kelią bet kokiems piktnaudžiavimo 
atvejams. Piktnaudžiavimų padaž
nėjo nuo liepos mėnesio vidurio, kai 
NMA Kontrolės departamento spe
cialistai pradėjo kontrolines patikras.

„Mūsų įstaigos darbuotojai kon
trolines deklaruotų žemės ūkio 
naudmenų ir pasėlių plotų patikras 
atlieka griežtai laikydamiesi nus
tatytų procedūrų ir ES reikalavimų. 
Kiekvienas tikrintojas privalo turėti 
ūkininko pateiktos paraiškos origi
nalą arba kopiją su žemėlapiais, 
juose įbraižyti ūkininko deklaruoti 
laukai bei palydovinį GPS sistemos 
ploto matavimo prietaisą. Pareiškė
jui paprašius, Agentūros darbuoto
jai privalo parodyti darbuotojo 
pažymėjimus, be to, į tikrinamus 
ūkius NMA specialistai paprastai 
atvyksta Agentūros logotipu pa
ženklintas automobiliais. O kilus 
įtarimams, kad atvyko ne NMA 
atstovai, ūkininkai turėtų telefonu 
kreiptis į savo agentūros teritorinius 
skyrius ir viską iki galo išsiaiškinti. 
Pasitvirtinus abejonėms, bereikėtų 
iš karto pranešti policjai”, — patari
mais dalijosi agentūros vadovas S. 
Silickas.

NMA darbuotojų teigimu, agen
tūra kasmet priima apie 560,000 pa
raiškų, atlieka maždaug 44,000 kon
trolinių patikrų. Kontrolinės dekla
ruotų žemės ūkio naudmenų ir pa
sėlių plotų patikros vykdomos iš 
anksto neįspėjus pareiškėjų, ūkinin
kai jose neprivalo dalyvauti. Radus 
neatitikimų, ūkininkams paštu iš
siunčiamos patikrų rezultatų kopijos 
apie rastus pažeidimus. Pastaruoju 
metu jau atlikta per 6,000 patikrų, 
o iš viso patikroms atrinkta apie 
14,000 paraiškų.

Tai saujelei lietuvių, kurie šėlančios karo ban
gos buvo nublokšti į Švabijos gilumą, 1945 m. 
vasara buvo įdomus laikas. Tuebingen miestą 

užėmė prancūzų Svetimšalių legionas, trys tankai 
ir keliolika kareivių. Jų uniformos, — baltos 
kepurės, baltos pelerinos, pridengiančios pečius, 
iki šiol būdavo matomos tik senuose filmuose. 
Karas mums pasibaigė, nors apie Berlyną dar 
vyko mūšiai.

Prasidėjo ilgos, visą vasarą besitęsiančios, 
atostogos, džiaugsmingos, nes per karą išlikom 
gyvi, nerūpestingos, nes nereikėjo rūpintis kas
dienine duona, mus maitino UNNRA. Nereikėjo 
nei mokytis, universitetas buvo uždarytas. Mieste 
pasipylė daugybė iš fabrikų ir kaimo išsilaisvi
nusių priverstiniųjų darbininkų: belgų, čekų, 
lenkų, pabaltiečių. Beveik visi dėvėjo ant švarkų 
savo tautybės ženklus. Labiausiai krito į akis 
vienintelis Tuebingeno amerikietis, kuris buvo 
prisisiuvęs Amerikos vėliavą per pusę švarko. 
Miesto salėje kurį laiką vyko įvairių kalbų tau
tosakinis subruzdimas. Nuo karščių gynėmės, 
pliuškendamiesi Necker upėje. Žaisdavom tinklinį 
tarp savęs arba prieš turkus. Turkijos leitenantai 
čia, Tuebingene, studijavo karo mokslą, dabar 
uniformas paslėpę, kartu su mumis mėgavosi prie 
Necker. Buvo tai malonus, lengvabūdiškas laikas, 
tačiau viltis, kad greit grįšim į Lietuvą, pamažu 
silpnėjo ir nyko.

Rudeniop universitetas pradėjo registruoti 
studentus. Atostogos pasibaigė. Lietuviams čia 
netikėtai nusišypsojo sėkmė. Prancūzų zonos 
švietimo viršitininku tapo generolas R. Schmit- 
lain, kuris prieš karą ketverius metus praleido 
Kaune, VDU dėstydamas prancūzų kalbą. Jis 
išleido potvarkį, kad visi prancūzų zonos univer
sitetai turi priimti lietuvius studentus, be jokių 
suvaržymų. Tai ypač džiugino Amerikos ir britų 
zonų studentus, nes ten universitetai labai neno
riai priimdavo užsieniečius.

Į Tuebingen todėl sugužėjo 230 naujų studen
tų, iš jų 20 studijavo lietuvių kalbą naujai

PASKUTINIS
JOTVINGIS
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įsteigtame Baltų institute. Ne veltui universiteto 
rektorius skundėsi, o gal didžiavosi, kad Tuebin
gen kuriasi „Litauschen Universitaet”.

Naujųjų studentų tarpe savo išvaizda iš
siskyrė už kitus vyresnis studentas Albinas. Jis 
atrodė visą laiką paniuręs; akys primerktos, vei
das nusmukęs prie smakro ir dar žemiau. Jei Walt 
Disney karikatūristas būtų jį piešęs, būtų jį 
atvaizdavęs, kaip snaudžiantį liūtą. Nebuvo tai 
vyras, į kurį praeinančios mergaitės būtų atsi- 
gręžusios su šypsena. Kai Albinas pradėjo dirbti 
proaektoriume, tarp vokietukų jis įgavo pravardę 
— „Iwan der schrerckliche” (Jonas Baisusis). Ta 
pravardė pasidarė dar žinomesnė, kai vokiečiai 
studentai sužinojo, kad Albinas, norėdamas pasi
tobulinti, vieną vakarą pasislėpęs užsidarė proa
ektoriume ir per visą naktį tarp lavonų miklinosi 
anatomijos plonybėse.

Tačiau po šiurkščia išvaizda slėpėsi auksinė 
širdis.

Albinas Šmukštys gimė 1918 m. Asiūklių km.
Gudelių valsč., Marijampolės apskrityje. Jis 

buvo tikras našlaitis: kai jam buvo vieneri metai, 
mirė tėvas, o už dvejų metų mirė ir jo motina. 
Užaugo jis pas dėdę Petrą — ūkininką. Šiuome
tiniais laikais Albinas gal būtų atsidūręs inter
nate, bet tada, prieš šimtą metų, žmonių galvose
na buvo kitokia. Be to, dėdė Petras buvo ne eili
nis ūkininkas. Jo brolis Antanas Šmulkštys buvo 
kunigas ir poetas. Mykolaitis Putinas buvo tos 
šeimos tolimas giminaitis. Pats Albinas apie jį 
rašo: „V. Mykolaitis Putinas atvažiuodavo pas

dėdę Petrą. Buvo ten toks Jotvingių piliakalnis. 
Prie jo mėgo pasėdėti rašytojas. Taigi su juo 
buvau pažįstamas dar prieš studijas universitete”.

Jotvingių piliakalnis Albinui pasiliko brangus 
visą gyvenimą. Sukūręs savo eilėraščius, jis po 
jais pasirašydavo: Jotvingis. Lietuva jam buvo 
tėvynė platesne prasme. Tai buvo ir Jotvingiai, ir 
Skeiviai, Žemaičiai, Lybiai, visi skirtingom tar
mėmis kalbantys, bet vienas kitą suprantantys 
aisčiai, kurių palikimo trupinių jis visą gyvenimą 
ieškojo.

O Mykolaičio Putino kūryboje Jotvingių pi
liakalnis pasidarė Aušrakalnis, kurį pažįsta visi, 
kurie skaitė „Altorių šešėly”.

Albinas buvo mažakalbis, jei norėdavai ką 
nors iš jo sužinoti, turėdavai jį beveik ištardyti. 
Kai pradėjom su juo kartu studijuoti Kaune 
nutrūkusią mediciną, mes nežinojom, kad jis jau 
buvo diplomuotas lituanistas, kartu studijavęs su 
V. Mačerniu, B. Krivicku, Mamertu Judriliūnu. 
Pastarieji žuvo, kovodami su okupantais. B. Kri
vickas bunkeryje rašydavo poeziją, kai buvo 
apsuptas — susisprogdino.

Vėliau Albinas Šmulkštys yra save pavadinęs 
„nusikaltusiu literatu”, nes, nesuradęs vietos 
literatūroje, 1943 m. pradėjo studijuoti mediciną. 

Baltas chalatas pravertė, kai 1944 m. atsidūrė 
Drezdene. Nereikėjo eiti dirbti į fabriką, buvo pri
imtas į centrinę Drezdeno ligoninę. Drezdeno epi
zodą tegu Albinas papasakoja pats: (paimta iš 
„XXI amžiaus” reportažo).

„Buvo taip: po kelių mėnesių darbo pasišaukė 
mane vyriausioji medicinos sesuo ir klausia, kada 
turėjau laisvą dieną. Atsakiau, kad niekad netu
rėjau. Ji sako: aš tau duosiu tris laisvas dienas. 
Žinojau, kad netoli Drezden yra tuberkuliozės sa
natorija, ojoje guli mano studijų draugas Antanas 
Maksvytis. Ten ir nuvažiavau.

Grįžtant važiuoju per Oderį, jaučiu, kad kaž
kas įvyko. Stotyse krūvos besigrūdančių žmonių. 
Kai pervažiavau į Drezden, miestas jau buvo griu
vėsiuose, gatvėse krūvos lavonų. Bus daugiau.
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Prasidėjo technologijų paroda 
„Infobalt 2005"

Lankytojai domisi „Pentax” fotografine įranga. Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Konservatoriai jau pradėjo savą tyrimą

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) — 
Ketvirtadienį prasidėjo dvyliktoji 
tarptautinė informacinių technolo
gijų ir telekomunikacijų (1'1’1’) paro
da „Infobalt 2005”, kuri bus labiau 
nei ankstesniais metais skirta ma
siniams vartotojams.

„Atskirame paviljone bus prista
tomos elektroninės paslaugos, ku
rios mūsų miestuose pasirodys maž
daug po dvejų metų, be to, kai kurios 
bendrovės nusprendė parodos metu 
prekiauti savo įranga, o tai irgi tu
rėtų sudominti lankytojus”, — sakė 
„Infobalt” verslo konsultantas Vai
dotas Cucėnas.

Jis pasakojo, kad parodoje bus

Lietuva išrinkta į UNESCO komitetą
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) — 

Lietuva tapo UNESCO kultūros ver
tybių apsaugos ginkluoto konflikto 
metu komiteto nare.

I šį komitetą Lietuva buvo iš
rinkta Paryžiuje vykusio pirmojo 
valstybių, prisijungusių prie UNES
CO 1954 metų Hagos konvencijos dėl 
kultūros vertybių apsaugos ginkluo
to konflikto metu bei 1999 metais 
priimto antrojo protokolo, susitikimo 
metu.

Kultūros vertybių apsaugos gin
kluoto konflikto metu komitetas 
kontroliuoja ir prižiūri protokolo įgy

* Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) čempionate titulą ginan
tis Kauno „Žalgiris” išvykoje su
triuškino Piritą BM (Estija) ko
mandą 104:71 ir iškovojo septintąją 
pergalę iš eilės. Kauniečių pranašu
mas nekėlė abejonių nuo pirmųjų 
minučių. Daugiausia taškų „Žalgi
riui” pelnė Simonas Serapinas — 19, 
Paulius Jankūnas surinko 17 taškų 
ir atkovojo 11 kamuolių, o Tanoka 
Beard — atitinkamai 13 ir 14.

* Lietuvos vyrų rankinio 
čempionate sužaistose atidėtose 
antrojo rato rungtynėse titulą 
ginantys Kauno „Granito-Kario” 
rankininkai iškovojo pirmąją perga
lę, namuose įveikę Klaipėdos „Dra
gūną” 33:23. Čempionai varžybų se
riją pradėjo netikėtu pralaimėjimu 
Vilniaus „HC Vilniui” 27:28. Dau
giausia įvarčių kauniečiams pelnė 
Valdas Novickis — 8, o svečiams 10 
įvarčių įmetė Edmundas Zakaraus
kas.

* NBA ikisezoninėse rungty
nėse „Cleveland Cavaliers” ko
manda su Žydrūnu Ilgausku sve
čiuose 100:101 nusileido „Boston 

pristatomas ir „protingas” „Snaigės” 
kalbantis šaldytuvas, sukurtas kar
tu su Kauno technologijos universi
tetu.

Verslininkams vyks renginiai 
„Verslo kapitonų uostas”, kuriuose 
bus siekiama pristatyti informacines 
technologijas mažiau specializuota 
kalba.

Anksčiau skelbta, kad šiemet 
parodoje dalyvaus iki 150 įmonių. 
Pernai joje dalyvavo 188 bendrovės, 
užpernai — 215.

Parodoje šiemet tikimasi su
laukti apie 60,000 lankytojų, pernai 
joje lankėsi 54,000 žmonių, 2003 m. 
— 65,000.

vendinimą, skatina kultūros verty
bių, kurioms taikytina sustiprinta 
apsauga, identifikavimą, sudaro ir 
skelbia sustiprintos apsaugos verty
bių sąrašą.

Kaip BNS sakė Lietuvos atstovė 
prie UNESCO Ina Marčiulionytė, šio 
komiteto nariai renkami kas dveji 
metai.

Neseniai Lietuva buvo išrinkta į 
UNESCO Vykdomąją tarybą. Jos ka
dencija čia truks 4 metus. Vykdomoji 
taryba — vienas pagrindinių UNES
CO organų, užtikrinantis šios orga
nizacijos veiklą.

Celtics” komandai. Krepšininkas iš 
Lietuvos buvo rezultatyviausias sa
vo komandoje. Jis per 23 min. pelnė 
18 taškų, atkovojo 4 kamuolius, pra
sižengė 4 kartus ir sykį suklydo. 
„Chicago Bulis” komanda su Dariu
mi Songaila svečiuose 92:100 pra
laimėjo „Minnesota Timberwolves” 
krepšininkams. D. Songaila per 15 
min. pelnė 6 taškus, atliko 1 rezulta
tyvų perdavimą, prasižengė 3 kartus 
ir sykį suklydo. „Indiana Pacers” su 
Šarūnu Jasikevičiumi svečiuose 
103:109 pralaimėjo „Charlotte Bob- 
cats” komandai. Lietuvis per 20 min. 
pelnė 2 taškus, atkovojo 2 ir perėmė 
1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų per
davimą, prasižengė 2 kartus ir sykį 
suklydo.

* Mike Krzyzewski išrinktas 
naujuoju JAV nacionalinės vyrų 
krepšinio rinktinės treneriu. M. 
Krzyzewski trenerio postą šalies na
cionalinėje rinktinėje užims 2006- 
2008. Jis vadovaus amerikiečiams 
kitų metų pasaulio krepšinio čem
pionate Japonijoje, 2007 m. FIBA 
Amerikos čempionate bei 2008 m. 
Beijing olimpiadoje.

Atketla iš 1 psl.
tada lengviau užsitikrina premjero 

dalyvavimą renginyje”.
„Tai taip pat būtų vertas anali

zės dalykas, nes paneigimo iš prem
jero šiuo klausimu lyg ir nesu girdė
jęs”, — sakė J. Razma.

Konservatoriaus teigimu, minė
tus jo paklausimus galima laikyti 
Seime siekiamo inicijuoti parlamen
tinio A. Brazausko šeimos verslo rei
kalų, buvusio „Draugystės” viešbu
čio privatizavimo aplinkybių tyrimo 
įžanga.

„Ta gauta informacija, jei ji bus 
verta dėmesio, galės būti perduota

Šalies ūkio augimas išliks 
vienas sparčiausių Europoje
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) — 

Pasaulio bankas prognozuoja, kad 
Lietuvos ekonomikos augimas ir to
liau bus vienas didžiausių tarp visų 
naujų Europos Sąjungos (ES) valsty
bių, o infliacijos lygis neturėtų už
kirsti kelio planuojamam euro įvedi
mui 2007-ųjų pradžioje.

Pasaulio banko parengtoje 8 
naujų ES narių ekonomikos trečiojo 
2005 metų ketvirčio apžvalgoje prog
nozuojama, kad Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas (BVP) šiemet augs 
6.2 procento.

Didesnis ekonomikos augimas 
prognozuojamas tik Latvijai, kurios 
BVP, Pasaulio banko prognozėmis, 
šiemet turėtų išaugti 7 procentais. 
Estijai šiemet prognozuojamas 6.0 
proc. BVP augimas.

Anot Pasaulio banko žinovų, 
pagrindinė visų Baltijos šalių ekono
mikų plėtrą skatinanti priežastis 
yra nemažėjantis vidaus vartojimas.

2006 metais Lietuvos BVP augi
mas turėtų siekti 6.0 proc., tokia pati

Angelą Merkei
Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) — 

Rusijos ir Vokietijos ketinimai Bal
tijos jūros dugnu nutiesti dujotiekį 
tapo Vilniaus ir Berlyno diplomati
nių nesutarimų priežastimi, tačiau 
susiklosčiusioje situacijoje netikėta 
pralaimėtoja gali tapti Rusija, savo 
internetiniame tinklalapyje rašo 
„Rosijskaja gazeta”.

„Busimoji Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei po susitikimo su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adamkumi 
pareiškė suprantanti Vilniaus neri
mą ir pasistengsianti, jog su šia po
zicija susipažintų ir Rusijos vadovy
bė”, — rašo oficialus Rusijos Federa
cijos vyriausybės leidinys.

„Krikščionių demokratų vadovė 
parodė, jog suvokia, kokias politines 
problemas gali sukelti dujotiekio 
statyba, ir pažadėjo šios problemos 
nepamiršti savo artėjančio vizito į 
Maskvą metu.

Be to, A Merkei, kuri kanclerės 
postą užims nuo lapkričio 22 dienos, 
pripažino, kad Rusija gali panaudoti 
dujotiekį, siekdama politinių tikslų. 
Ji pažymėjo, kad tokia pozicija — ne
priimtina.

Paskirtoji kanclerė pabrėžė, kad 
Vokietija turėtų daugiau dėmesio 
skirti Europos Sąjungos (ES) proble
moms, o su visomis valstybėmis na
rėmis kalbėtis kaip lygi su lygiais.

„Rosiskaja gazeta” pažymi, kad 
toks įvykių posūkis „verčia Maskvą 
rimtai susimąstyti apie ekonominio 
bendradarbiavimo su Europa per
spektyvas, ypač turint omenyje nau- 

komisijai — bus sutaupytas laikas, 
nes paprastai ministrų atsakymams 
į Seimo narių paklausimus duoda
mas 20 dienų terminas”, — aiškino 
J. Razma.

Seimo opozicinė konservatorių 
frakcija prieš savaitę surinko 42 
įvairioms frakcijoms priklausančių 
Seimo narių parašus, remiančius 
iniciatyvą sudaryti parlamentinę ko
misiją A Brazausko šeimos verslo 
reikalams tirti.

Šią iniciatyvą be opozicinių frak
cijų parėmė ir kai kurie socialdemo
kratų partnerės valdančiosios Darbo 
partijos frakcijos nariai.

ekonomikos plėtra prognozuojama ir 
Estijai. Tuo tarpu Latvijai kitąmet 
prognozuojamas 7.0 proc. BVP augi
mas.

Infliacija Lietuvoje, PB progno
zėmis, šiemet turėtų siekti 2.8 proc., 
o kitais metais — 2.5 procento. Toks 
infliacijos lygis neturėtų užkirsti ke
lio Lietuvos planams nuo 2007 metų 
pradžios prisijungti prie euro zonos.

Pasak Pasaulio banko ekonomis
tės Lietuvoje Jekaterina Rojak, šie
met Lietuvoje infliacija gali būti ir 
mažesnė, o kitąmet infliacijai įtakos 
gali turėti antrinis naftos kainų au
gimo efektas, kuomet savo paslaugų 
bei produkcijos kainas padidins tie
siogiai su naftos pramone nesusiju- 
sios įmonės.

Anot jos, augant Lietuvos eko
nomikai šalyje toliau mažėja nedar
bo lygis, tačiau struktūrinio nedarbo 
lygis iš esmės nesikeičia — ilgalai
kių bedarbių skaičius nemažėja, be 
to, naujų darbo vietų kūrimas vyks
ta pakankamai vangiai.

ramina Vilnių
josios Vokietijos vyriausybės ketini
mus daugiau dėmesio skirti mažo
sioms valstybėms. Taigi ‘ypatingi 
santykiai’ su Rusija gali nutrūkti”.

Oficialus Rusijos vyriausybės 
leidinys apgailestauja, kad „iškilo 
tiesioginė grėsmė didžiausiai šių me
tų Maskvos diplomatijos pergalei — 
susitarimui dėl dujotiekio statybos 
Baltijos jūros dugne”.

Tačiau neįvardinti žinovai, ku
riais remiasi „Rosijskaja gazeta”, 
pažymi, kad „kol kas per anksti da
ryti kokias nors galutines išvadas, 
nes dujotiekio idėją palaiko stambūs 
Rusijos ir Vokietijos susivienijimai. 
Todėl vien dėl mažųjų valstybių poli
tinių ambicijų Berlynas nesiryš at
sisakyti šios statybos”.

Lietuvos vadovas, turėdamas 
omenyje vokiečių ir rusų susitarimą 
dėl dujotiekio tiesimo Baltijos jūros 
dugnu, savo viešnagės Berlyne išva
karėse apkaltino federalinę vyriau
sybę „visiškai nesuprantant” kai
myninių santykių. Tai suerzino fede- 
ralinį kanclerį Gerhard Schroeder. 
Pokalbis tarp jo ir V. Adamkaus, 
kaip tikino prezidentas, antradienį 
Berlyne buvo „labai atviras”. O tai 
diplomatine kalba reiškia rimtus 
nuomonių skirtumus.

Gerai informuotų šaltinių duo
menimis, G. Schroeder išreiškė ne
pasitenkinimą V. Adamkaus požiū
riu į „suverenią Vokietijos teisę už
tikrinti energijos šaltinius savo vals
tybėje” ir priekaištavo, kad Lietuva 
nepripažįsta rinkos taisyklių.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Prie Baltųjų 
rūmų areštuota 

Irake žuvusio 
kario motina

EUROPA

LONDONAS
Brangiausios pasaulyje vietos 

įkurti parduotuvę ir apsipirkti, yra 
Fifth Avenue Manhattan (New York), 
Honkongo Causevvay Bay ir Pary
žiaus Champs d’Elysees. Fifth Ave
nue mažmeninės prekybos ploto nuo
ma kainuoja vidutiniškai 13,900 JAV 
dolerių už kvadratinį metrą per me
tus, teigia Londono nekilnojamo tur
to bendrovė „Cushman & Wakefield, 
Healey & Baker” kasmet atliekamo 
tyrimo „Pagrindinės pasaulio gat
vės” ataskaitoje. Causeway Bay, kuri 
įveikė Champs d’Elysees ir užėmė 
antrą vietą, mažmeninės prekybos 
ploto nuoma kainuoja vidutiniškai 
9,625 eurų už kvadratinį metrą.

VARŠUVA
Blėstant viltims, kad Lenkijos 

centro dešiniųjų partijos, kurios lai
mėjo praėjusio mėnesio visuotinius 
rinkimus, susitars dėl koalicijos, už
sienio investuotojai suskubo atsikra
tyti Lenkijos obligacijų, akcijų ir va
liutos. Konservatyvioji partija „Įsta
tymas ir teisingumas” ir verslą re
mianti Pilietinė platforma nutraukė 
derybas dėl koalicinės vyriausybės 
suformavimo, nes negalėjo išspręsti 
ginčo dėl svarbių postų paskirstymo 
ir ekonomikos reformų masto. Abiejų 
partijų politikai nepaskelbė visiškai 
nutraukiu derybas, bet Pilietinė 
platforma, kurią rinkos laiko laisvo
sios rinkos politikos garantija, atme
tė galimybę šią savaitę grįžti prie de
rybų stalo. Lenkų laikraščiai rašo, 
kad centro dešiniųjų koalicija dar nė 
nesusiformavusi virto istorija ir kad 
Lenkiją tikriausiai valdys konserva
tyvi mažumos vyriausybė.

* * - *
Lenkijos Konstitucinis Teismas 

nusprendė, kad visi piliečiai turi tei
sę susipažinti su savo bylomis, ku
rias vedė komunistinės eros slaptoji 
policija (SB). Ne taip kaip kaimyninė 
Čekija, Lenkija niekada visiškai ne
išslaptino savo komunistinės slapto

sios policijos bylų, ir jas buvo galima 
pamatyti tik tiems žmonėms, ku
riuos pareigūnai pripažindavo SB 
„aukomis”. Minėtas teismo sprendi
mas taip pat reiškia, kad teisę pama
tyti savo bylas turės ir buvę SB 
agentai. Nutekėjus bylų apie įvairius 
asmenis informacijai, pasigirdo kal
tinimų, kad slaptosios policijos ar
chyvais manipuliuojama politiniais 
sumetimais.

STRASBOURG
Didžiosios Britanijos ministras 

pirmininkas europarlamentarams 
dar kartą pažadėjo išpešti susitari
mą dėl ilgalaikio Europos Sąjungos 
biudžeto gruodį vyksiančiame viršū
nių susitikime. Vardydamas toles
nius Britanijos pirmininkavimo pla
nus jis sakė, jog pirmiausia reikia, 
kad ES „susitartų dėl teisingos Eu
ropos ekonominės krypties, o po to 
išskirtų naujas Europos sferas, ku
riose reikia imtis veiksmų”. Po to jis 
žadėjo siekti susitarimo dėl ateities 
biudžeto gruodžio mėnesį vyksian
čioje ES Viršūnių Taryboje Briuse
lyje. T. Blair susitiko su europarla- 
mentarais dieną prieš numatytą ne
formalų ES viršūnių susitikimą į 
pietvakarius nuo Londono esančiuo
se Hampton Court rūmuose, kur pa
grindinis dėmesys bus skirtas globa
lizacijos keliamoms problemoms.

ZURICH
Šveicarijos teismas pripažino 

Rusijos pilietį Vitalij Kalojev, 2002 
metų vasarą per lėktuvų katastrofą 
virš Boden ežero netekusį žmonos ir 
dviejų vaikų, įvykdžius iš anksto su
planuotą žmogžudystę ir skyrė jam 
kalėti aštuonerius metus griežto re
žimo sąlygomis. V. Kalojev buvo su
laikytas kitą dieną po to, kai nužudė 
36-erių metų „Skyguide” dispečerį 
Peter Nielsen, kuris vienintelis ka
tastrofos metu buvo dispečerinėje. 
Policija V. Kalojev veiksmus kvalifi
kavo kaip kerštą. Didžiausia bausmė 
už tyčinę žmogžudystę Šveicarijoje 
gali būti iki 20 metų kalėjimo. Iš 
Šiaurės Osetijos kilęs 48-erių metų 
V. Kalojev katastrofos metu dirbo Is

panijoje. Jo artimieji žuvo 2002 metų 
liepos 2 dieną, kai už 120 km į pietus 
nuo Stuttgart susidūrė keleivinis 
lėktuvas Tu-154, skridęs užsako
muoju reisu iš Domodedov į Barse
loną, ir transporto lėktuvas „Boeing- 
757”, priklausantis tarptautinei 
kompanijai DHL. Žuvo 71 žmogus — 
visi abiejų lėktuvų keleiviai ir įgulų 
nariai, tarp jų 50 vaikų iš Baškirijos, 
skridusių pailsėti į Ispaniją.

JAV

WASHINGTON, DC
Uždavinys stiprinti demokratiją 

„nuo šiol yra Amerikos žvalgybos 
tarnybų naujosios strategijos šerdis, 
šalia kovos su terorizmu”, — trečia
dienį pareiškė JAV nacionalinės 
žvalgybos vadovas John Negroponte. 
Jis paaiškino, kad vienas svarbiau
sių žvalgybos tarnybų tikslų — sude
rinti jų pastangas su „dideliais pla
nais nacionalinio saugumo srityje, 
kuriuos parengė G. W. Bush admin- 
nistracija, ketindama plėtoti demo
kratiją pasaulyje”. Pasak J. Negro
ponte, tokia strategija turi tapti „ke
lio gairėmis šiam tikslui pasiekti”. 
Naujoji Amerikos žvalgybos doktrina 
išdėstyta 20 puslapių pranešime, ku
riame numatoma pertvarkyti šias 
specialiąsias tarnybas.

MIAMI
Nuo audros „Wilma” nukentėję 

Floridos gyventojai spaudė pareigū
nus suteikti jiems pagalbą —jau tre
čią dieną jie gyvena be elektros ir 
jaučia būtiniausių prekių trūkumą. 
Tuo tarpu Floridos gubernatorius 
Jeb Bush pripažino, kad skubios pa
galbos sistema neveikia taip, kaip 
turėtų. Tuo tarpu Meksikoje parei
gūnai apskaičiavo, kad stipri audra 
kainavo 15 mln. dolerių per dieną — 
tiek pajamų šalis neteko dėl Yucatan 
pusiasalyje sutrikdyto turizmo. Tuo 
tarpu Kubos turizmo pareigūnai nu
rodė, kad šis sektorius atsigaus per 
savaitę. Floridoje dėl audros, kuri 
pirmadienį talžė beveik visą pusia
salį, žuvo mažiausiai 9 žmonės.

Cindy Sheehan AP nuotr.

Washington, DC, spalio 27 d. 
(AFP/BNS) — JAV policija areštavo 
protestais prieš karą pagarsėjusią 
Cindy Sheehan, kurios sūnus žuvo 
Irake, ir dar dvi dešimtis žmonių, be 
leidimo surengusių demonstraciją 
prie Baltųjų rūmų.

C. Sheehan ir kiti protestuotojai 
akcijos metu gulėjo ant žemės, taip 
vaizduodami Irake žuvusius JAV ka
rius.

Kelios dešimtys šalininkų plojo, 
kai C. Sheehan ir kiti protestuotojai 
buvo vedami šalin, o jų priešininkai 
juos palydėjo nepritarimo šūksniais.

„Cindy Sheehan kartu su dar 
maždaug 25 žmonėmis buvo areš
tuota, nes be leidimo surengė de
monstraciją priešais Baltuosius rū
mus”, — sakė policijos leitenantas 
Phil Beck.

„Jie be leidimo atsigulė ant šali
gatvio. Jiems tris kartus buvo patar
ta palikti teritoriją, bet jie nuspren
dė nesitraukti, todėl buvo areštuoti”, 
— sakė Ph. Beck. Sulaikytiesiems 
gresia 75 JAV dolerių bauda.

C. Sheehan antikarinio judėji
mo simboliu tapo rugpjūtį pradėjusi 
stovyklauti prie George W. Bush va
sarvietės Texas valstijoje.

Antradienį C. Sheehan paragino 
visoje Amerikoje rengti pilietinio ne
paklusnumo akcijas ir reikalauti iš
vesti 140,000 Irake dislokuotų JAV 
karių. Šioje šalyje jau žuvo 2,000 
Amerikos kareivių.

1-800-775-SEND

: Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio

www.atlanticexpresscorp.com

Kroviniu gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis.

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu į visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

S. Hussein advokatai nutraukė ryšius su 
specialiuoju tribunolu

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgevievv, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Te/. T 800-775-7363

Aman, spalio 26 d. (AFP/BNS) 
— Saddam Hussein atstovaujantys 
advokatai pranešė, kad nutrauks bet 
kokius ryšius su nuverstąjį Irako 
prezidentą teisiančiu specialiuoju 
tribunolu, kol nebus imtasi papildo
mų priemonių jų saugumui užtikrin
ti.

Sprendimas boikotuoti teismą 
buvo priimtas po vieno iš kartu su 
Saddam Hussein teisiamų jo bendri
ninkų advokato Saadoun Janabi 
žmogžudystės, kuri buvo įvykdyta 
praėjusią savaitę, praėjus dienai nuo 
teismo proceso pradžios.

„Atsižvelgiant į blogą saugumo 
padėtį Irake ir kokį poveikį ji gali tu
rėti irakiečiams gynėjams, o taip pat 
nesiliaujančius grasinimus jiems ir 
jų šeimoms buvo priimtas sprendi
mas boikotuoti Irako specialųjį tri
bunolą”, — sakoma pareiškime, kurį 
paskelbė Jordanijoje įsikūrusi advo
katų komanda, kuriai vadovauja

Khalil ai Dulaimi.
Pareiškime, kuris išplatintas 

Saddam Hussein gynėjų vardu, tri
bunolo teisėjai yra kaltinami gyny
bos advokatų teisių pažeidimu.

„Tokiomis aplinkybėms teisin
gas ir viešas teismas yra neįmano
mas”, — sakoma jame.

Gynybos advokatai žadėjo boiko
tuoti tribunolą, kol nebus patenkinti 
jų reikalavimai, ir paprašė kuriam 
laikui sustabdyti teismo procesą.

Baghdad spalio 19 dieną prasi
dėjęs Saddamo Husseino ir jo septy
nių bendražygių teismas buvo atidė
tas daugiau kaip mėnesiui, iki lap
kričio 28 dienos.

Proceso metu ne ką saugesni 
jaučiasi ir teisėjai.

Visuomenei žinoma tik teismui 
vadovaujančio teisėjo pavardė. Visų 
kitų teisėjų kolegiją sudarančių na
rių tapatybės yra įslaptintos saugu
mo sumetimais.

http://www.atlanticexpresscorp.com


8 DRAUGAS, 2005 m. spalio 28 d., penktadienis

SUGRĮŽIMAS
ALBERTAS KANAITIS

Atmerkiu akis: didelė salė, daug 
lovų, žmonių... Nesuprantu, kodėl aš 
lovoj iškeltom kojom, apraišiotas, 
labai skaudančia galva.

Kažkas prie lovos, klausia, liečia 
kojas, rankas. Atrodo, kad praradau 
kalbą, atmintį ir negaliu kalbėti, 
atsakyti, nesuprantu, kas darosi 
aplinkoj. Kodėl aš čia? Jaučiu didelį 
nuovargį, norą miegoti. Dingstu tarp 
debesų, skrendu į miego karalystę - 
užmiegu.

Pirmieji saulės spinduliai ver
žiasi pro langus, girdimi žmonių bal
sai, žingsniai. Pabundu. Ateina 
gailestinga seselė, nuleidžia žemyn 
mano kojas, tikrina temperatūrą, 
kraujo spaudimą, duoda vaistų. 
Primena apie bombardavimą, apie 
sužeidimą, kur daug kraujo pra
radau, kur surado mane tarp lavonų 
dar su plakančia širdimi ir mano 
gyvybe, kabančia lyg ant siūlo... Jau 
dvi savaitės kaip kovoju tarp gyvy
bės ir mirties.

Kur dabar esu? Karo ligoninėj, 
netoli Berlyno. Dideli pastatai, 
apsupti sodu, pilna kėdžių su sužeis
tais, kiti vaikšto, kitus veža ra
tukais. Aš vis dar lovoj. Išgyvenu 
krizę. Dar viena operacija kojose ir 
rankose išimti bombų skeveldras. 
Galva nuskusta ir žaizda pamažu 
gyja.

Laikas bėga. Pamažu pradedu 
vaikščioti, pamažu... vis dar negaliu 
prisiminti įvykio, kur, kada, kodėl? 
Dr. Harm, nervų specialistas, aiški
na man, kad nervų sukrėtimas kar
tais ištrina atmintį ir kartais at
mintis grįžta. Gal geriau viską pa
miršti, negu du kartus pergyventi. 
Sveikata gerėja ir netrukus galėsiu 
grįžti į namus.

Susidraugauju su gailestinga 
sesele Heidi, vokiečių kilmės iš 
Estijos, kuri jau beveik metus dirba 
ligoninėj. Jos tėvai žuvo automobilio 
avarijoj. Labai maloni, rimta mer
gaitė, dabar gyvena su teta. Suta
riam susirašinėti. Prieš paliekant 
ligoninę, Heidi man padovanoja 
auksinę grandinėlę su Šv. Mergelės 
Marijos medaliu, kurį ir dar dabar 
nešioju. Atsisveikinimas jausmin
gas, su ašarom...

Aukso žiedą su Lietuvos herbu 
dovanoju gail. seselei Heidi, kuri 
mane slaugė dieną ir naktimis. Dr. 
Harm, lyg tėvas vadindavo mane 
Sohn (sūnus), daug man padėjo.

Nauji dokumentai, ligos istorija,

PARDUODA

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS.

Siunčiame į kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
847-845-3972 

apmokėta kelionė, maisto davinys - 
atgal į namus.

Greitasis traukinys į Vilnių pil
nas civilių, kur vos randu vietos 
stovėti. Kur visi važiuoja? Švilpu
kas, garvežys atsidūsta ir pradeda 
skubėti į Vilnių. Berlyno stotis. 
Staigus sustojimas. Peronas pilnas 
policijos, kuri lipa į vagonus ir suima 
jaunuolius karinei prievolei, Reicho 
darbams. Šoku iš vagono ir bėgu į 
priešingą pusę nuo perono. Reikia 
slapstytis, dokumentai nepadės, esu 
civilis ir nenoriu pakliūti į policijos 
nagus. Gaudymas trumpas, suim
tųjų daug. Švilpukas. Traukinys 
pradeda judėti. Atgal prie vagonų. Šį 
kartą pavyko!

Ir vėl sustojimas. Liepia apleisti 
traukinį. Nežinom, kodėl. Ar vėl 
gaudys? Reikės laukti kito, atvyks
tančio iš Reicho gilumos. Liekam tik 
saujelė, kiti palieka stotį, išsisklai
do. Raudono Kryžiaus virtuvėj gau
nam sriubos, kavos, sviesto ir duo
nos. Ilgas laukimas. Stotis beveik 
tuščia. Sėdžiu, laukiu, galvoju. Min
tys sukasi galvoje, visko mišinys.

Vidurnaktis. Vėjuota, lyja, Gir
džiu ateinantį traukinį, dundesį. 
Tolumoj matyti garvežio šviesos. 
Sustoja, paima keleivius ir palieka 
stotį.

Traukinys, kaip gyvatė, labai 
pamažu šliaužia per lygumas, labai 
pamažu... Kryptis pakeista į Kra- 
kow, kur vėl kitu traukiniu į Vil
nių.

Nuvargęs, be miego jau 24 va
landas keliauju, keisdamas trau
kinius. Reikia poilsio. Atrodo, kad 
traukinys manęs laukia. Paskutinis 
tarpsnis.

Krakow stotis pilna kareivių, 
važiuojančių į Vilnių - karinis trans
portas. Šį kartą dokumentai padeda, 
gautas leidimas važiuoti. Sutinku 
keletą lietuvių (civilių) - vertėjai 
prie kariuomenės dalinių, nežino, 
kur bus paskirti.

Vilnius. Prabunda miesto triukš
mas, žmonių judėjimas. Nauja 
diena. Skambinu mano komendan
tui. Komendantas apstulbęs, nežino
jo, kas atsitiko, kur esu.

Galu gale jau pasiekiu miestą, 
beveik po keturių valandų, su 
traukiniu iš Vilniaus. Palieku stotį 
ir pėsčiomis į miestą - namus.

Didelė staigmena tėvams - grįž
ta dingęs sūnus. Didelė staigmena 
komendantui - grįžta „dolmetscher” 
(vertėjas). Niekas nežinojo apie 
traukinio bombardavimą, sužeistus,

SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR VVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

$8 ON START.
CALL HALINA (630) 286-7398

Prisimenant JAV LB XVII Tarybos trečiąją sesiją, vykusią š.m. rudens 
pradžioje Oetroit, Ml. H kairės: Narimantas Udrys, prof. Vytautas 
Landsbergis, Kęstutis Miklas ir Algis Kazlauskas.

jono Urbono nuotrauka.

užmuštus... Aš vis dar neprisimenu, 
atmintis apgaubta šydu. Ligoninės 
dokumentai atveria akis, daug pa
sako. Neatmenu.

Atgal prie darbo komendan
tūroj, kur nauji raštininkai, naujas 
personalas. Erikas grįžta į Reichą 
sergantis - kaulų vėžys. Naujas 
viršininkas, komendanto padėjėjas, 
puskarininkis Fritcas, perima pa
reigas, komendanto nesant.

Triukšmas gatvėje, pilna žmo
nių ant šaligatvių, stebi vilkstinę 
suvargusių veidų, apsuptų SS - 
varomi į stotį. Kas jie tokie, kur 
eina? Matau gimnazijos direktoių, 
matematikos mokytoją ir dar vieną 
kitą pažįtamą veidą. Prisimenu ko
munistus, bet naciai nedaug kuo 
skiriasi nuo jų.

Grįžtu prie rašomo stalo, kur 
daug darbo laukia. Nuo pirmos 
dienos Fritcas kažkodėl ieško prie
kabių ir, komendanto nesant, labai 
bjaurus žmogus. Kiekvieną kartą 
turiu jam pranešti, ką darau, kur 
einu... Neleidžia eiti į rūsį, kur 
dokumentai saugomi „po raktu”. 
Nepasitiki. Visi bijo Fritco, kuris, 
kada nėra komendanto, „karaliau
ja”.

Penktadienis. Rytoj poilsio die
na. Galva, rankos vis dar skauda, 
bet daktaras neranda priežasties 
jaudintis - laikas išgydys.

Bloga žinia Fritcui - žuvo jo 
sūnus netoli Minsko kautynėse su 
partizanais, taip pat dingo doku
mentai iš Berlyno. Kaip viesulas jis 
laksto, rėkauja. Vienas raštininkas 
ir Fritcas atsakomingi, turi raktą į

IŠNUOMOJA

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.

1 mieg.— $670-$710;
2 mieg. — $770-$810.

1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Jana. 

rūsį, kur jie tvarko ateinantį ir 
išeinantį paštą. Kaip paprastai, 
kaltė mūsų. Kodėl esame kalti? 
Fritcas susijaudinęs, išmuštas iš 
pusiausvyros, turbūt sumaišė doku
mentus ir dabar kaltina kitus. 
Šaukia mane lyg tardymui, keikiasi, 
grasina pasiųsti į frontą, vadina ko
munistu. Tyliu. Neturiu jokio atsa
kymo siuntančiam. Grįžta rašti
ninkas su kraujuota nosimi po su 
Fritcu. „pasikalbėjimo”. Ieškojom 
rūsyje, rašomų stalų, popiergalių 
dėžes išvertėm... Paštas dingo. Neš
damas krūvą popierių, ateina ko
mendantas. Šypsosi. Vakar vakare 
nuo Fritco rašomo stalo paėmė 
paštą, nusinešė į savo butą ir pa
miršo. Atsidustam. Praėjo audra. 
Visi tyli. Nėra kaltininko. Po sa
vaitės rastas kaltinininkas - Frit
cas. Paštas nepaliekamas ant stalo, 
nešamas į rūsį.

Lynoja, bjauri diena, bjaurus 
oras. Komendantūroj tarška rašo
mos mašinėlės, kartais skamba tele
fonai. Vidurdienis. Namatau Fritco. 
Keista. Komendanto pranešimas: 
įsakymas Fritcui vykti į frontą... 
Veidai nušvinta, ramybė grįžta, ir 
vėl atgal prie darbo...

SKELBIMAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS

• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

PASLAUGOS

torsai ssesias
LENOER

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

STATĖ FARM
INSURANCE

AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654
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Kaladės ir politiniai
■ v ve •kumščiai

VILIUS BRAŽĖNAS

Nedaug tereikia

Yra įsismaginusių komentato
rių, bandančių net visą tautą pa
guldyti ant psichiatro sofos, sugalvo
jant politiniam abejingumui ar 
pasimetimui juokingą pavadinimą 
— „depresija”. Tokią nepaprastą 
tautos „ligą” išgydyti, manau, gali
ma paprastai vaistais — kaladėmis. 
Pavyzdžiui, kaladės išsprendžia kas* 
met Ariogaloje vykstančio patriotų 
sąskrydžio dalyvių atsisėdimo klau
simą. Tuo pačiu parodoma, kad 
kaladžių pagalba įmanoma suburti 
krūvon vienminčius, susėdančius 
ant rateliu sustatytų po 5„ 10 ar 20 
kaladžių. Tereikia, kad iš tokio 
sąskrydžio namo patriotai parsi
vežtų ne kalades, o pačią kaladinę 
vienminčių, vienvietovinių bei ben
dražygių susibūrimo patriotinei 
veiklai idėją. Nes Lietuvos Respub
likoje yra pakankamai daug pat
riotų, bet stoka patriotinės veiklos 
būreliuose, klubeliuose, rateliuose, 
komitetuose, bendrijose, krašte pas
klidusią veiklos branduolių. Tie 
branduoliai būtų politiniai kumščiai. 
Kai jie trinkteltų į valstybinį stalą, 
sudrebėtų miestų, apskričių, rajonų 
ir sostinės valdžios sėdynes šil
dančios kėdės.

Net špygai reikia trijų 
pirštų

Yra per daug individualistų 
veikėjų pasitikinčių sava galia ir 
nebandančių suburti savo aplinkoje 
ar kilmės vietoje jiems žinomų 
žmonių veiklos branduolius. Gausu 
vienpirščių veikėjų, manančių, kad 
jo ar jos parašytas straipsnis, pa
sakyta kalba, suruošta konferencija 
sudrebins visą Lietuvą. Vienu pirštu 
netrenksi į stalą, kad stalas su
drebėtų. Tam reikia penkių pirštų, 
sugniaužtų kumštin. Net špygai pa
rodyti reikia trijų pirštų. Tautai 
žygin pakelti reikia siekti, kad pat-' 
riotai burtųsi į veiklos branduolius. 
Ar ne tai įtaigoja ir sena išmintis: 
„Viena žmona — ne kalba, vienas 
vyras — ne talka”.

Grįžtant prie 
kaladžių

Kada tik kyla mintys apie vals
tybės likimą, prieš akis atsistoja 
nuostabus Ariogalos sąskrydžių

Tautos skirtingai mato 
pasaulį

Michigan universiteto moks
lininkai padarė netikėtą atradimą: 
įvairios pasaulio tautos skirtingai 
mato pasaulį. Tyrimo ataskaitą 
spausdina Prancūzijos mokslinis 
žurnalas „Science et vie”. Specia
listai atliko eksperimentus, kuriuose 
dalyvavo studentai iš Kinijos ir JAV. 
Paaiškėjo, kad šios dvi tautos ski
riasi ne tik bendravimo kalba, bet ir 
regimuoju aplinkinio pasaulio su
vokimu.

Studentams buvo siūloma ap
žiūrėti įvairių objektų nuotraukas, 
taip pat peizažus. Tuo pat metu 

vaizdas. Didžiuliame lauke prie 
Dubysos žmonių būreliai mirga, lyg 
žiemos nakties padangėje pabirę 
žvaigždės. Ir pagalvoji: jei vien tik 
šie ant kaladžių susėdę sąskrydžių 
dalyviai, pasklidę po tėvynę suburtų 
aplink save tėvynainius, pažadintų 
apsnūdusias organizacijas ar bent 
tokių organizacijų branduolius veik
lai, Lietuvos politinė padangė nu
švistų ryžto šviesa. Vien tik prie 
parapijų susidarę Bažnyčiai nuo 
idiotiškų šlykščių TV „humoristų” 
ginti komitetai galėtų nušviesti 
padangę ir „pajudinti žemę”. Pridėk 
dar buvusius sąjūdiečius, net poli
tinių partijų apsnūdusius ir Vilniaus 
ir Vilniaus paraginimų laukiančius 
narius! O kur dar sąjūdžiuose neda
lyvavę tremtiniai, politkaliniai, re
zistentai ir šiaip sau veiklos ben- 
-dražygių besidairą tautiečiai.

Potencialas

Ne be pagrindo generolas majo
ras Jonas Algirdas Kronkaitis, 15-ąjį 
Ariogalos sąskrydį paminėjęs spau
doje, savo straipsnį reikšmingai 
pavadino „Ariogalos potencialas”. 
Vadinasi, jis tame įžiūrėjo didelę 
galimybę „tapti svarbia politine jėga, 
su kuria politikams reikėtų skai
tytis”. Matomai jis matė tik „poten
cialą”, tik galimybę, bet dar ne jėgą. 
Tolygiai mačiau tą jėgą sukauptą, 
bet neįkinkytą į valstybės politiką. 
Tokį „potencialą” įžiūrėjęs Lietuvoje, 
esu parašęs straipsnį, pavadintą 
„Paliuosuokime susikaupusią ener
giją”. O kpnkrečiai komentuodamas 
apie Baisiojo birželio minėjimus, 
vadinamą Gedulo ir Vilties dieną, 
esu parašęs straipsnį „Gana rami
nančių šūkių”.

Jau seniai metas iš suvažiavi
mų, minėjimų, taip pat iš Ariogalos 
sąskrydžių išeiti su ryžto ir kovos 
šūkiais. O kovą už visišką laisvę ir 
tvirtą nepriklausomybę tikrai lai
mėsime, kai Lietuvoje pasklis veik
los branduoliai, sudarę politinių 
kumščių margumyną.

Tačiau svarbu sąskrydžiuose, 
suvažiavimuose ir konferencijose, 
kurias lėšomis remia valdžios insti
tucijos, kalbėti visų balsu apie 
„raudonąjį skorpioną” valdžioje, kad 
nebūtų pagrindo įtarimui, jog 
valdžios litai užkemša komunizmo 
aukų bumas.

Tad pakelkime Lietuvą iš 
apačios! Naudokimės laisve, kol ją 
turime.

sudėtinga kompiuterių programa 
stebėjo jų vyzdžių judėjimą.

Paaiškėjo, kad amerikiečiai iš 
sudėtingo vaizdo išskiria priešakinį 
planą ir sutelkia dėmesį į jį. Tuo 
tarpu kinai žvilgsniu aprėpia visą 
vaizdą, mėgindami nepalikti be 
dėmesio nė vieno iš daugybės ob
jektų.

Mokslininkai mano, kad tai 
nulemia kiekvienos civilizacijos 
kultūros ir istorijos specifika, taip 
pat galvos smegenų veiklos ypatu
mai.

ELTA

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
lllinois Pain Institute

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispaln.com

Vidaus ligos

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

PILIEČIŲ TEISĘ SIŪLO KEISTI 
Į PAREIGĄ

Lietuvos krikščionys demok
ratai, išreikšdami susirūpinimą vis 
mažėjančiu Lietuvos piliečių daly
vavimu rinkimuose, vis didėjančiu 
nusivylimu politika ir politikais bei 
pilietinės visuomenės brandos stoka, 
siūlo Vyriausiąjai rinkimų komisijai 
imtis piliečių švietimo ir aktyvumo 
skatinimo, kad tinkamai būtų rea
lizuojama Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtinta rinkimų 
teisė.

LKD pirmininkas Valentinas 
Stundys siūlo: „Rinkimų komisijos 
turi tikslius duomenis, kaip žmonės 
naudojasi rinkimų teise, tad pilie
čiams, kurie nesinaudoja šia teise, 
vertėtų priminti apie tokią galimybę, 
paraginti aktyviau dalyvauti šalies 
valdyme, pasidomėti, gal galiojanti 
rinkimų tvarka neužtikrina sąlygų 
šiems asmenims pasinaudoti šia 
teise ir gal reikalinga tobulinti rin
kimų procedūras ir mechanizmą. 
Matyčiau prasmę diskusijai, kad 
asmenims, kurie nedalyvauja rin
kimuose, būtų apribota ši teisė: svar
biausias šalies dokumentas nekalba 
apie rinkimų laisvę, o aiškiai kalba 
apie rinkimų teisę, o teisės, kaip 
žinome, gali būti apribojamos. Kitas 
svarbus aspektas — tikriausia ne 
vienas susiduria su nepakankama 
piliečių laikysena, kai aktyviai ko
neveikiama valdžia, o paklausus už 
ką balsavo — paaiškėja, kad žmogus 
iš viso nebalsuoja. Esu įsitikinęs, 
kad pilietiškesnės visuomenės kūri
masis turėtų prasidėti nuo žmonių 
švietimo, pareigos ir atsakomybės 
reikalavimo, pilietinio aktyvinimo, 
tokiu būdu būųt kuriama politinė 
visuomenės kultūra”.

LKD valdybos pirmininkas, tei
sininkas Ignas Vėgėlė teigia: „Ieš

LIESINS KARIŠKIUS
Izraelio gynybos ministerijos 

būstinės Tel Aviv karininkai atei
nančią savaitę negalės naudotis 
liftu. Jie turės ir aukštyn, ir žemyn 
lipti laiptais, kad numestų nors kiek 
svorio. Tai pranešė Izraelio dien
raštis „Yedioth Ahronoth”.

Akcija truks septynias dienas, ji 
rengiama pagal sveikatingumo sa
vaitės programą, priduria laikraštis.

Šį svorio metimo būdą sugalvo

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFDCLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angKkai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Surte 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

koti būdų kelti piliečių aktyvumą 
verčia politinių procesų Lietuvoje 
stebėjimas, tačiau vien stebėjimo ir 
tyrimų nepakanka. Yra tikslinga 
piliečių teisę dalyvauti rinkimuose 
keisti į politinę ir teisinę pareigą. 
Apie trisdešimt pasaulio valstybių 
savo konstitucijose ar įstatymuose 
yra įtvirtinusios savo piliečių pa
reigą dalyvauti rinkimuose, tarp jų, 
tokios senos Europos demokratijos 
valstybės kaip Belgija, Graikija, 
Liuksemburgas, Lichtenšteinas, da
lis Šveicarijos kantonų. Tyrimai 
rodo, kad valstybėse, įtvirtinusiose 
piliečių pareigą dalyvauti rinkimuo
se, rinkėjų aktyvumas pakyla ne 
mažiau kaip 10-15 proc. Jei asmuo 
nevykdo savo konstitucinės parei
gos, vyriausioji rinkimų komisija 
galėtų tokį asmenį raštu įspėti, 
žadindama tokių asmenų pilie
tiškumą ir savimonę. Esu įsitikinęs, 
kad prastas rinkėjų aktyvumas yra 
itin nenaudingas Lietuvos politinės 
sistemos raidai ir norėčiau tikėti, 
kad dabartinis Seimas išgirs šį siū
lymą skatinti pilietinį aktyvumą”.

Lietuvos krikščionys demokratai 
sieks piliečių aktyvinimo naudojan
tis rinkimų teise. Artimiausiu metu 
per vietinius skyrius, pasitelkiant 
diskusijas, bus siekiama išsiaiškinti 
žmonių nuomones dėl rinkimų 
įstatymų ir kitų teisės aktų keitimo, 
kad būtų galima rinkimų teisę 
pakeisti dalyvavimo rinkimuose pa
reiga. Išsiaiškinusi nuomonių įvai
roves bei piliečių nuotaikas, LKD 
rengiasi siūlyti LR Seimui svarstyti 
minėtas įstatymų pataisas, o pri
reikus imsis ir įstatymo keitimo ini
ciatyvos teisės, kurią numato LR 
Konstitucija.

Mindaugas Lingė

jęs pulkininkas Awi Benita pripažįs
ta, kad kai kuriems pavaldiniams jo 
iniciatyva gali nepatikti.

„Juk Dievas davė mums kojas 
tam, kad jos mums tarnautų, - pa
reiškė pulkininkas. - Bet kartais, tai, 
ką matau, mane siutina. Pavyzdžiui, 
karininkai liftu leidžiasi į automobilių 
stovėjimo aikštelę, kur mašinoje jų 
laukia vairuotojas, turintis juos nu
vežti iki kaimyninio pastato’.ELTA

http://www.illlnoispaln.com
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LEMONTO MISIJOS CHORISTŲ
POILSIS IR PLANAI

Krinta rudenio lapai,
Krinta lapai gelsvi
Ir ruduo jau keliauja 
Paauksuotais takais

Ruduo — tai naujųjų mokslo 
metų pradžia, tai įvairiausių būre
lių, meno ir sporto kolektyvų naujo 
mokomojo koncertinio darbo pra
džia. Lemonto Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio lietuvių katalikų misijos 
choras po vasaros atostogų taip pat 
sugrįžo į repeticijų klases ir sekma
dieninius giedojimus šv. Mišių metu. 
Džiugu, kad mūsų choristų niekas 
nei kvietė, nei varė, nei prašė: jie 
patys, meilės dainai ir giesmei vedi
ni, misijos laikraštėlyje perskaitę 
mažytį skelbimą apie pirmąją repeti
ciją, vėl sugrįžo prie savo pamėgtos 
laisvalaikio veiklos savame dai
ningame kolektyve.

Po vienos kitos repeticijos Choro 
valdyba nutarė visus choristus ir 
globėjus pakviesti į Rudeninę šventę. 
Vienos moterys atsinešė skanių 
pyragaičių, kitos naminių salotų, 
trečios vaisinį tortą, ketvirtos dar 
kažką savojoje orkaitėje pagaminta, 
— viskas skanu, viskas savomis 
rankomis gaminta. O vyrams buvo 
lengviau — jie atsinešė kažko šil
dančio, lengvai svaiginančio ir 
linksminančiai atpalaiduojančio. Su
sirinkome visi Lemonto misijos dai
nininkai ir pasijutome tokiais sa
vais, artimais.

Laimei, kad mūsų Staselė 
Jagminienė atsivežė skambųjį akor
deoną, ir ačiū jai, kad gražiai, tar
tum atvėrusi savąją muzikinę 
skrynelę, ėmė iš jos senąsias, Lietu
voje dainuotas dainas ir be natų 
traukė melodijas, vedė vieną po kitos 
mūsų gražiąsias ir skambiąsias 
dainas. Primindama „Ten, kur užau- 

gom”, „Ten Venta”, „Ten skriejo 
daina” ir kitas mielas dainas. Pra
džioje dainavome mažais stalų 
kolektyvėliais — lyg prasidainuoda- 
mi, o vėliau ir bendrą dainą už
traukėme — tokia lyriška, tokia 
sava, lietuviška „Kartu užaugom, 
kartu pražydom senoj bakūžėj, so
džiaus gale”. Tikrai „Daug daug dai
nelių, mieloji sese” mes padainavom, 
ir taip gražiai sklido mūsų lyriškos 
dainos, skambėjo Ateitininkų namų 
kiemelyje tarp šimtamečių ąžuolų, 
tarp rausvėjančių, gelsvėjančių, ru
duojančių lapų, šakų, tokiame mie
lame rudenėjančiame gamtos prieg
lobstyje.

O tarp dainų visi kalbėjomės 
apie keliones į Lietuvą, susitikimus 
su savaisiais. Antai, rųūsų tenoras 
Rimas Dirvoms, spėjantis ir dai
nuoti, ir sportuoti, šiemet dalyvavo 
VII Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse. Dalyvavo ir suorganizavo 
mūsų Šiaurės Amerikos tokią stiprią 
krepšininkų komandą, kad ji tapo 
žaidynių nugalėtoja ir iš Lietuvos 
parsivežė aukščiausio laipsnio ap
dovanojimą — čempionų taurę ir 
aukso medalius. O ir pats Rimas 
buvo apdovanotas Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto Vykdomojo ko
miteto aukščiausiu Garbės Koman
doro ordinu. Sveikino Rimą ne tik 
Lietuvoje, bet ir choristai Lemonte. 
Sopranu dainuojanti Genutė Ra- 
zumienė taip pat pabuvojo Lietuvoje 
ir, aplankiusi tėvelius, artimuosius, 
draugus ir pažįstamus, pasidžiau
gusi išgražėjusia tėvyne, kupina 
naujų jėgų ir meninių sumanymų 
skubėjo grįžti namo į Čikagą, kur 
laukė ne tik šeima, bet ir jos auklė
tiniai — liaudies muzikos instru- 
mentininkai, mūsų choro repeticijos, 
koncertai.

Šią žiemą pasaulio ir Amerikos 
medikai pranašauja pasaulinę 
paukščių gripo epidemiją, tuber
kuliozės epidemijos naują pra
siveržimą, tad laimei, kad baritonu 
dainuojančio Kazimiero Laukaičio 
bitelės sunešė labai daug medaus ir 
artėjanti žiema bus ne tik saldi, bet 
ir sveika jų šeimai, bei daugeliui jų 
draugų — natūralių sveikatos iš
saugojimo priemonių vartotojams. 
Medus — geriausias vaistas nuo 
daugelio ligų ir žmogaus organizmo 
stiprintojas.

Šiemet mūsų Kazimieras Lau
kaitis šventė gražų 75 metų jubi
liejų. Mūsų „saldžiausią” dainininką 
pasveikinome gėlėmis ir darnia 
„Ilgiausių metų” daina, atlikta visų 
dainininkų ir svečių, palinkėjome 
daug laimės ir geriausios sveikatos, 
šeimyninės laimės ir gražių, dar 
neišdainuotų dainų.

Choro vadovei ir dirigentei Jū
ratei po aštaonerių metų atsirado 
galimybė vėl pabuvoti tėvynėje. Štai 
jos įspūdžiai:

— Aš taip laukiaa tos dienos, 
kada vėl galėsiu išvysti savąsias 
dukreles, mamą. Aš taip buvau išsi
ilgusi vaikų, brangiosios mamos ir 
tėvynės, savo draugių ir mokytojų. 
Mergaitės jau suaugusios — didelės: 
jaunesnei — dvidešimt keturi, vyres
nioji — dviem metais vyresnė. Jos to
kios savarankiškos, kad tuo ir džiau
giausi, o kartu ir pasijutau, kad 
išskrido paukšteliai iš Uždo ir jau 
gyvena savo gyvenimus. Džiaugiausi 
pabendravusi su mama, pajutusi jos 
neišblėstančių meilę ir šilumą. Tai 
sustiprino mane, nuramino. Su
stiprino ir suteikė dvasinio peno 
susitikimas su muzikos mokytoja 
Izolina Zdanavičiene, kuri visuomet 
reiškė tikėjimą mano muzikiniais 

gabumais ir atlikėjos talentu. Labai 
didelį dvasinį impulsą pajutau 
lankydamasi Kryžių kalne, Aušros 
vartuose, Gedimino kalne ir pilyje, 
senojo Vilniaus bažnyčiose, Parodų 
rūmuose, Meno muziejuje. Tai di
dingieji mūsų tautos paminklai, 
mūsų mažosios tautelės didingos 
praeities liudininkai. Ir kaip gerai, 
kad Vilniuje sparčiai auga Valdovų 
rūmai — tai dar labiau išgarsins 
mūsų sostinę, ji taps labiau patrauk
lesnė viso pasaulio lietuviams. Mano 
senosios draugės padovanojo keletą 
labai gražių, senų ir unikalių 
chorinių kūrinių, kuriuos įpinsime į 
šių metų Kalėdinį koncertą. Ir kur 
nebuvau, kur tik nesilankiau, visą 
laiką galvojau apie mūsų chorą, jo 
repertuarą, naujojo koncerto turinį, 
jo papildymą naujais ir įdomiais 
kūriniais. Šiais metais turime gerai 
pasirengti vienam didžiausių išeivi
jos renginių — naujai atgimusiai 
Lietuvių dainų šventei. Darbo iki 
valiai.

„Mūsų chore giedama ir dainuo
jama lietuvių, lotynų kalbomis. Re
pertuare per 90 giesmių ir dainų per 
keturiasdešimt įžymiųjų pasaulio 
kompozitorių — V. A. Bach, W. Mo- 
cart, Hendell ir kitų — giesmės, 
psalmės, o taip pat turime per 
keturiasdešimt lietuvių kompozi
torių, Jono Švedo, V. Juozapaičio 
kūrinių, — pasakoja choro seniūnas 
Romanas. O štai neseniai išmokome 
ir Amerikos himną anglų kalba. Visi 
gerai pailsėję ir pabendravę pra
dedame naują, sunkų ir įdomų kon
certinį sezoną. Garbingai dalyvau
sime išeivijos lietuvių dainų šventėje 
2006 metų vasarą”.

Algirdas J. Vitkauskas

SENIAUSIA PASAULYJE LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
KVIEČIA Į SEIMĄ

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) seimas vyks Čikagoje. 
Dar tik neseniai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje — seniausios lietu
vių organizacijos ne tik JAV bet ir 
pasaulyje, centro raštinė, kuri yra 
įsikūrusi New York, pranešė apie 
savo seimą. Jis yra šaukiamas 2005 
m. lapkričio 12-13 dienomis Hamp- 
ton Inn viešbutyje, Bedford Park, 
prie pat Čikagos. Šios organizacijos 
skyrių, kurie yra vadinami kuopo
mis, pirmininkai gavo oficialius pra
nešimus apie seimą ir kvietė rinkti 
delegatus į jį. Taip pat ragino į cen
tro raštinę atsiųsti savo sumany
mus, kurie bus apsvarstyti.

Reikia pažymėti, kad šiai orga
nizacijai vadovauja dar Lietuvoje 
žurnalistinį darbą prieškario metais 
dirbęs Vytautas Kasniūnas, kuris 
pernai atšventė savo amžiaus 90- 
metį. Beverly Shores, IN, gyvenantis 
vyras, ilgą laiką aktyviai reiškėsi ne 
tik SLA, bet ir kitose lietuviškose 
organizacijose, tačiau jau ne pirmi 
metai negaluoja. Taip pat ir nemaža 
kitų šios garbingos organizacijos 
vadovybės narių yra sulaukę gar
baus amžiaus. SLA vadovybę suda
ro: Nellie Bayoras-Romanas — vi
cepirmininkė, Genovaitė Meiliūnas 
— generalinė sekretorė, Loretta 
Stukas — iždininkė, Nicholas Boxer

— iždo globėjas, Lionginas Kapeckas
— iždo globėjas, dr. Aldona Skripkus
— daktarė kvotėja.

Pati organizacija yra įkruta 
prieš 119 metų — 1886 m. New York 
mieste. Jos sumanytojas buvo žymu
sis to meto .veikėjas dr. Jonas Šliū
pas su savo draugais. Pirmasis sei
mas įvyko tų metų rugpjūčio 15 d. 
Jame buvo įkurtas Susivienijimas 
visų Lietuvninkų Amerikoje. Vėliau 
šiek tiek keitėsi jo pavadinimas ir 
sudėtis. 1889 m. jį inkorporuojant 
buvo pasivadinta paprastesnių var
du: „Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje” ir juo žinomas dabar, po dau
giau nei šimto metų. Dar vėliau nuo 
SLA atskilo komunistuojantieji lie- 
tuvai ir įsteigė lietuvių Darbininkų 
Susivienijmą (kiek žinome, jis gy
vuoja ir dabar). Taip pat ir katalikų 
grupė, kuri sudarė Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų Susivienijmą (jis 
savo dienas baigė prieš keletą metų, 
kuomet įsijungė į slovakų panašią 
organizaciją).

Ne vieną dešimtmetį SLA buvo 
pagrindine Amerikos lietuvių orga
nizacija — ne vien tik savo tiesiogine 
prasme (nariais tampa tie, kurie 
apsidraudžia savo gyvybę tam tikra 
pinigų suma), bet ir visuomeninėje ir 
politinėje plotmėje, nes apjungė tūk
stančius mūsų tautiečių. Gaila, kad

SLA iždininkė Loretta Stukas ir pirmininkas Vytautas Kasniūnas.

dabar jų skaičių gerokai praretėjo, 
tačiau jai priklauso dar ne vienas 
tūkstantis lietuvių. SLA centro raš
tinė yra įsikūrusi nuosavame name, 
New York centre, kur tik žemė kai
nuoja didžiulius pinigus.

Šia organizacija turėtų susido
mėti naujai į šį kraštą atvykusieji, 
kurių narių tarpe iki šiolei beveik 
nėra, nes niekam iš vadovybės ne
atėjo mintis juos pakviesti į SLA. Jie 
galėtų ir turėtų perimti šios senos ir 
garbingos organizacijos vairą. Su 

pačia organizacija susipažinti būtų 
galima atvykus į jos 68-ąjį seimą 
Hampton Inn, 6540 S. Cicero Avė. 
Čia bus nemaža tautiečių ir iš tolimų 
vietovių. Iš Floridos atvyks Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos buvęs pirm. 
Kęstutis Miklas, kuris pakviestas 
būti vienu iš seimo sekretorių. 
Gausus dalyvavimas parodytų, kad 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
dar yra reikalingas ir po 119 metų.

Edvardas Šulaitis
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Sportas Lietuvoje

Krepšininkės vėl siekia patekti tarp stipriausiųjų
Vilniaus „Lietuvos telekomo” 

moterų krepšinio komandai iškelti 
uždaviniai ateinantį sezoną laimėti 
Lietuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) čempionatą, apginti Baltijos 
moterų krepšinio lygos nugalėtojos 
titulą ir antrus metus iš eilės patek
ti į Eurolygos varžybų finalo ketver
to varžybas.

„Lietuvos telekomo” vyriausia
sis treneris Algirdas Paulauskas 
Eltai sakė, kad komanda Eurolygos 
varžybose sieks kopti kuo aukščiau. 
Treneris pasidžiaugė, kad komandos 
branduolys išliko, todėl galima ti
kėtis gero žaidimo.

„Lietuvos telekomo” komandos 
sudėtis po praėjusio sezono beveik 
nepasikeitė — išėjo krepšininkės 
karjerą baigusi Jolanta Vilutytė, o iš 
Marijampolės „Arvi” komandos su
grįžo Vita Kuktienė. Vilniaus eko- 
mandoje ir toliau žais trys užsieni
etės — amerikietės Katie Douglas, 
Jennifer Derevjanik bei latvė Ieva 
Kublinia.

Beje, Eurolygos varžybose vilni
etės dalyvaus jau šeštą kartą. Pernai 
daugkartinės Lietuvos čempionės 
pirmą kartą tapo šio turnyro pri
zininkėmis — užimta trečioji vieta.

Šį sezoną Eurolygoje iš viso žais 
18 komandų, suskirstytų į tris gru
pes. I aštuntfinalius pateks po 
penkias geriausias ir geriausia 
šeštoji komanda. Finalo ketverto

Krepšininkės savo gerbėjams dalina autografus.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

LFF taurė — vėl „Kauno” futbolininkams
Lietuvos futbolo federacijos 

(LFF) taurės varžybas antrus metus 
iš eilės laimėjo Kauno „FBK Kau
nas”, finale po pratęsimo 2:0 įveikęs 
rungtynių šeimininkus Vilniaus 
„Vėtros” futbolininkus.

Pirmąjį įvartį 102-ąją min. įmu
šė antrajame kėlinyje aikštėje pasi
rodęs Ričardas Beniušis. 118-ąją 

LFF prezidentas Liutauras Varanavičius ir „FBK Kaunas” futbolininkas Tbmas 
Kančelskis. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

turnyras vyks kitų metų kovo 31 — 
balandžio 2 dienomis.

„Lietuvos telekomo” komandos 
sudėtis:

gynėjos — Rima Valentienė 
(kapitonė), Sandra Valužytė, Aušra 
Bimbaitė, Jennifer Derevjanik, Lau
ra Puplauskaitė;

puolėjos — Jurgita Štreimikytė- 
Virbickienė, Katie Douglas, Vita 
Kuktienė, Giedrė Kirstukaitė;

vidurio puolėjos — Irena Bara
nauskaitė, Eglė Šulčiūtė, Ieva 
Kublinia.

Komandos sezono pristatymas 
visuomenei surengtas Vilniuje, 
prekybos centre „Europa”. Susi
rinkusieji išgirdo temperamentingą 
„Lietuvos telekomo” komandos ir jos 
gerbėjų himną, kurį atliko grupė 
„InCulto” kartu su krepšininkėmis. 
Per pristatymą buvo pradėti dalinti 
kolekciniai atvirukai su „Lietuvos 
telekomo” komandos žaidėjos Jur
gitos Štreimikytės-Virbickienės at
vaizdu, taip pat vyko krepšininkių 
autografų dalinimo akcija. Rengi
nyje pristatytas ir visą sezoną vyk
siantis žaidimas, kurio pagrindinis 
prizas — automobilis „Fiat Punto”.

Bendrovė „Autobrava” „Lietu
vos telekomo” žaidėjoms S. Valužytei 
ir K. Douglas suteikė galimybę visą 
ateinantį sezoną važinėti naujais 
„Fiat Croma” automobiliais.

(ELTA)

min. į vilniečių vartus buvo skirtas 
11 m baudinys. Eimanto Poderio smū
gį atrėmė „Vėtros” vartininkas Mir- 
za Merlan, bet Kaimo ekipos puolė
jas pirmasis pribėgo prie atšokusio 
kamuolio ir pasiuntė jį į vartus.

Geriausiu finalo žaidėju išrink
tas „Kauno” saugas gruzinas Gi vi 
Kvaracchelija. (ELTA)

A t A
ALGIUI LIEPINAIČIUI

mirus, žmonai Lydiai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Park skyrius

Susidomėjo stalų stabilumu
Restoranuose ir kavinėse jums 

nuolat tenka prisėsti prie svyruo
jančių stalų? Neliūdėkite. Fizikas 
įrodė, kad, proto ribose, visuomet 
įmanoma stalą pasukti taip, jog 
visos keturios kojos tvirtai remtųsi į 
žemę.

Europos dalelių fizikos labora
torijos CERN Geneva (Šveicarija) 
fizikas Andre Martin šios problemos 
imtis nusprendė dėl to, kad jam 
įgriso nuolat siūbuojantys labora
torijos kavinės stalai. Paprastai šis 
CERN mokslininkas sprendžia sun
kiai suvokiamus didelės energijos 
fizikos uždavinius.

Kiekvienas žmogus, kuriam 
tenka išgerti kavos CERN kavinės 
terasoje, pastebi, kad į žemę remiasi 
tik trys iš keturių stalelių kojų, todėl 
kavą galima išlieti net labai silpnai 
prisilietus.

Kartkartėmis A.Martin tekdavo 
ieškoti stabilios stalo padėties. „Man 
visada pavykdavo ją rasti. Žmones 
kartais stulbina tai, jog tas įma
noma”, — sakė fizikas.

Daugiau nei prieš dešimtmetį A. 
Martin nusprendė išsiaiškinti, ar 
įmanoma kaip nors įrodyti, jog visa
da egzistuoja stabili stalo padėtis. 
Jis buvo įsitikinęs, kad įrodymą jau 
turi ir netgi pristatė jį 1998 metų 
vasaros mokykloje, bet to įrodymo 
niekada neužrašė, o be to, vėliau 
pastebėjo, kad tas įrodymas nebuvo 
visiškai teisingas.

Dabar A. Martin įsitikinęs, kad 
turi tvirtesnį įrodymą ir šįkart nu
sprendė jį paviešinti. „Jutau, kad tai 
turėtų sudominti matematikus”, — 
sakė fizikas.

Norint pervesti uždavinį į ma
tematiškai įvertinamą formą, jam 
teko sudaryti kelias uždavinį supa
prastinančias prielaidas. Pirma prie

Sportas Lietuvoje
v

„Žalgirio” komandą papildys puertorikietis
Lietuvos krepšinio čempionė 

Kauno „Žalgirio” komanda pasirašė 
vienerių metų sutartį su atakuo
jančio gynėjo pozicijoje žaidžiančiu 
Elias Ayus) iš Puerto Rico.

28 metų 192 cm ūgio krepši
ninkas 2004-2005 metų sezoną žaidė 
San Juan „Capitanes de Arecibo” 
komandoje. Jis per rungtynes pelny
davo vidutiniškai po 23.9 taško, 
atkovodavo po 3.5 kamuolio ir atlik
davo po 2.7 rezultatyvaus perdavi

laida — kad visų keturkojų stalų ko
jos yra kvadrato kampuose. Antra 
prielaida — kad kiekviena koja žemę 
liečia tik vienu tašku.

Tuo tarpu uždavinyje naudotas 
modelis žemės, kuri matematiniams 
skaičiavimams dažniausiai pasiduo
da lengviau už realų paviršių. Joje 
gali būti neribotas iškilimų skaičius, 
bet negali būti ryškių kampų ar 
aukščio pasikeitimų: pasvirimas 
tarp bet kurių dviejų paviršiaus 
taškų neturi būti didesnis nei 15 
laipsnių.

„Lyginant su realia žeme, sumo
deliuotoji yra lygi”, — pripažino A. 
Martin. Tačiau jis pridūrė, kad pras
tai išlygintas betono paviršius ar 
nelabai lygi veja tikriausiai atitiktų 
numatytas sąlygas. A. Martin pa
demonstravo, kad jei atitinkamos 
visos išvardintos sąlygos, tai visada 
bus galimybė pastatyti stalą taip, 
jog visos keturios jo kojos liestų 
žemę.

Bendru atveju stalo paviršius 
nebus idealiai horizontalioje padėty
je, tačiau bet koks nuokrypis nuo 
horizontalės bus-labai nedidelis.

CERN bibliotekininkas David 
Dallman paklausė A. Martin, ar šį 
įrodymą galima būtų pritaikyti ir 
stalams, kurių keturios kojos išsi- 
dėsčiusios ne kvadratu. A. Martinas 
įtaria, kad tai įmanoma padaryti, jei 
visos keturios kojos gali būti išdėsty
tos apskritime, bet kol kas to negali 
tvirtai įrodyti.

Kitas klausimas — ar šis įrody
mas bus naudingas geriant kavą 
CERN kavinės terasoje? „Gali būti, 
kad joje žemė yra per daug nelygi. 
Bėda su šia terasa yra tame, jog joje 
yra ir žolės, ir grįstų plotų”, — sakė 
A. Martin.

ELTA

mo. 2003 metais jis atstovavo Salo
nikų „Ionikos” (Graikija) komandai 
ir per rungtynes pelnydavo po 20.9 
taško.

E. Ayus 2004 metų Atėnų olimp
inėse žaidynėse, atstovaudamas 
Puerto Rico rinktinei, per rungtynes 
su Lietuvos komanda pelnė 25 taš
kus. Olimpinių žaidynių krepšinio 
turnyre jis per rungtynes pelnė vidu
tiniškai po 16.5 taško.

BNS
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A ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* Balzeko lietuvių kultūros muziejus
v

svečiuose CLM
♦Už Lietuvių fondo mirusius 
narius ir jų artimuosius šv. Mišios 
bus atnašaujamos spalio 30 d., sek
madienį, 11 vai. r., Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemont. 
Lietuvių visuomenę kviečiame pri
siminti Amžinybėn iškeliavusius 
lietuvybės darbų rėmėjus. LF adre
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

♦Šv. Kazimiero lietuviu kapi
nėse Vėlinių susikaupimo apeigos 
ruošiamos sekmadienį, spalio 30 d., 
12 vai. prie Steigėjų paminklo (111 ir 
Pulaski g-vės). Susikaupimą ruošia 
Kapų sklypų savininkų draugija ir 
LB Pasauliečių draugija. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

♦Kun. Jonas Kuzickas, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių direktorius, 
praves religines apeigas Vėlinių 
išilmėse prie Steigėjų paminklo šį 
sekmadienį, 12 vai. Dalyvaujant 
šauliams rikiuotėje ir bendruomenei 
drauge su kapų savininkais bus 
padėtas vainikas visų dalyvių vardu 
prsiminimui artimųjų ir lietuvių 
tautos laisvės kovų dalyvių tėvynėje 
ir pasaulyje. Žodį tars Bendruo
menės pasauliečių komiteto pirmi
ninkas Algis A. Regis. Visi kviečiami 
dalyvauti.

♦Spalio 29 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Brighton Park parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Avė.) vyks „Halloween” 
pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras.

♦Spalio 30 d. Cicero Šv. Antano 
parapijoje rengiamas LB Cicero 
valdybos rengiamas rudeninis pa
bendravimas su vaišėmis neįvyks. 
Renginys nukeliamas į lapkričio 6 d., 
sekmadienį, po 9 vai. ryto Mišių.

♦Union Pier Lietuvių draugija 
kviečia visus į paskutinį metinį susi
būrimą, sekmadienį, lapkričio 6 d. 1 
vai. p.p. (Michigan laiku) Gintaro 
vasarvietėje. Bus pranešimai apie šių 
metų veiklą, Valdybos rinkimai ir 
skanūs pietūs. Bus renkamas nario 
mokestis. Skambinti Rūtai Van- 
derMolen tel. 269-469-4826 arba 
Marytei Nenienei, tel. 269-469-2104.

♦Lapkričio 26 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Jaunimo centre, Čikagoje 
įvyks Balio Pakšto 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas ir ansamblio 
„Gabija” penkmečio sukaktuvinis 
koncertas. Programoje dalyvaus so
listės: Rūta Pakštaitė, Genovaitė 
Bigenytė, Vilija Kerelytė, šokių ko
lektyvas „Grandis”. Solistėms akom
panuos ir solinius kūrinius atliks 
ansamblis „Gabija”. Po koncerto 
nemokamos vaišės ir pasilinksmini
mas. Bilietai parduodami PLC, 
Lemonte, Jaunimo centre, Čikagoje, 
ir parduotuvėje „Lietuvėlė”. Tel. 
pasiteiravimui: 630-257-2558, kvies
ti Jolandą Kerelienę.

Skelbimas
Amerikos lietuvių radįjas, 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

WCEV 14.50 AM.
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Francisco. Chicago, IL 60632.

♦Visus kviečiame dalyvauti Ka
lėdinėje mugėje, kuri įvyks š. m. gruo
džio 3-4 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Pa
saulio Lietuvių centro didžiojoje sa
lėje. Norintys užsisakyti stalus pre
kių pardavimui, prašome kreiptis į 
Aldoną Palekienę tel. 708-448-7436.

♦Sekmadienį, spalio 30 d., Jau
nimo centro kavinėje Moterų klubo 
narės keps mielinius blynus. Jau 
nuo 8 vai. r. būsite vaišinami ska
niais mieliniais blynais su obuolių 
koše. Savo apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą.

♦Lietuvių opera kviečia šešta
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Čikagoje. Šis pokylis kaip ir 
praėjusieji bus šaunus! Ne tik patys 
ateikite bet ir draugus bei artimuo
sius pasikvieskite. Nedelskite, nes 
belaukiant gali pritrūkti vietų. 
Vietas užsisakyti galima paskambi
nus Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-767- 
5609.

♦Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis yra pasirodęs daugelyje 
šalių: Kanadoje, Belgijoje, Vokie
tijoje, Lietuvoje, nekalbant apie 
JAV. Tačiau į Čikagą 20-ies asmenų 
kolektyvas atvyksta pirmą kartą. 
Ansamblis įkurtas 1975 m. Per 30 
metų ansamblis paruošė ne vieną 
programą. Čikagon „Sodauto” atve
ža spektaklį „Ten kur anglių kalnai 
stėri”, kuriame pasakoja apie sunkų 
lietuvių imigrantų gyvenimą Pensil- 
vania XIX a. pabaigoje. Bilietai par
duodami „Seklyčioje”. Bilietų kaina - 
10 ir 15 dol. Jaunuoliams iki 12 
metų — nemokamai. Koncerto pra
džia 2 v.p.p. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba.

♦Informuojame, kad š. m. spalio 
31 d. ir lapkričio 1 d. LR generalinis 
konsulatas Čikagoje nedirbs. Kito
mis dienomis klientai bus aptarnau
jami įprasta tvarka. Konsulato adre
sas: 211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. Priėmimo laikas 
pirmadieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. 
r. iki 12 vai. ir nuo 12:30 vai. iki 3 
val.p.p. Penktadieniais priėmimo nėra.

♦ Šių metų lapkričio 6 d. Či
kagos Lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia, esanti 9000 S. Menard 
Avė., Oak Lawn, IL, švęs savo 95-ių 
metų sukaktį. Kviečiame buvusius ir 
esamus bažnyčios narius, konfirma
tus, visus, kurie yra turėję ryšių su 
Ziono lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia atvykti į šv. Mišias 10 vai. 
r. Po šventinių pamaldų visi kviečia
mi prie pietų stalo Camelot res
torane, 8700 W. 95th Street. Tel. 
pasiteiravimui 708-422-1433.

♦Kviečiame visus smagiai pra
leisti popietę PLC lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12:30 v.p.p., kur įvyks 
madų paroda „Rudens simfonija”. 
Pietus ruošia Aldona Šoliūnienė. 
Prašome skambinti Žibutei, tel. 630- 
257-0153, arba Elzytei, tel. 630-257- 
8617 ir užsisakyti bilietus.

♦ JKK Fine Arts galerijoje, 594 
Valley Rd., Upper Montclair, New 
Jersey, atidalyta lietuvių dailininko 
Egidijaus Rudinsko grafikos darbų 
paroda. Tai jau penktoji E. Rudinsko 
asmeninė paroda Amerikoje. Tele
fonai pasiteiravimui: 973-744-0111 
arba 201-709-7955.

Čikagos lituanistinė mokykla 
susilaukė svečių. Po pamokų vyku
siame mokytojų susirinkime daly
vavo Balzeko muziejaus atstovės 
Sigita Balzekienė ir Rita Janz. 
Pastaruoju metu ypač suaktyvėjo 
šio muziejaus veikla. Gausa ren
ginių, atnaujintos ir papildytos 
ekspozicijos, įdomūs susitikimai 
kviečia atvykti į muziejų. Ypač 
daug renginių muziejus organi
zuoja vaikams. Dailininkė Rita 
Ibianskienė atnaujino kambarį 
vaikams, kuriame sukurta tikra 
lietuviška sodyba. Vaikai ne tik 
gali ateiti pasižiūrėti, bet ir įeiti į 
sodybos vidų, paliesti daiktus,

Sigita Balzekienė ir Rita |anz Čikagos lituanistinėje mokykloje
L. Apanavičienės nuotr.
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I Tęsiama Vėlinių tradicija
ALRK Moterų sąjunga, tęsdama gražią tradiciją, Vėlinių proga 

susirinks šeštadienį, spalio 29 d., Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Park (68 gatvė ir Washtenaw).

Šis specialus mirusiųjų pagerbimas prasidės 11 v.r. Jį praves centro 
valdybos pirmininkė Dalė Vaikutytė-Murray. Po to bus šv. Mišios, kurias 
aukos centro dvasios vadas, parapijos klebonas kun. Anthony Markus.

Čikagoje veikia trys kuopos: 3-čia (Marąuette Park), pirm. Angelą 
Leščinskienė; 20-ta (Brighton Park), pirm. Stasė Viščiuvienė ir 75-ta 
(Mount Greenwood), pirm. Donna Žilis, kuri rūpinasi šios dienos ruoša. 
Prisiminsime ne tik šių kuopų mirusias nares, bet ir tas, kurios yra 
pamirštos.

Kviečiame visuomenę dalyvauti kartu ir pasimelsti už savuosius 
mirusius.

Po šv. Mišių, kas norės, galės susirinkti bendriems pietums „Sek
lyčioje”. Užsakymai būtini. Daugiau informacijos suteiks centro valdybos 
sekretorė Marytė Kinčius, tel 773-927-4990.
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Kunigas Alfonsas Lipniūnas

KUNIGO ALFONSO LIPNIUNO 
100-ųjų gimimo metinių minėjime 
spalio 30 d., sekmadieni, 3 vai, p.p.. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
kalbės kun. Algirdas Paliokas, SJ. Da
lyvaus generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, paskaitą skai
tys Pilypas Narutis. Savo prisiminimais 
dalinsis dr. Rimvydas Sidrys, rašytojas 
Anatolijus Kairys, dr. Linas Sidrys, kun. 
Arvydas Žygas. Meninėje programoje 
dalyvaus aktorė Apolonija Steponavi
čienė, Aušra Bužėnaitė, Kristina Quinn 
ir Julius Kasniūnas. Visi kviečiami.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

pamatyti rakandus, kuriuos se
niau lietuviai naudojo buityje.

Rita Janz Čikagos lituanis
tinės mokyklos mokytojams ne tik 
papasakojo muziejaus istoriją, 
supažindino su veikiančiomis šiuo 
metu ekspozicijomis, bet ir pris
tatė visą eilę įdomių renginių, 
kurie numatomi Balzeko muziejuje 
šį sezoną. Ritos pasakojimą gražiai 
papildė Sigitos Balzekienės rodo
mos skaidrės. Mūsų mokyklos mo
kytojai kartu su mokiniais jau yra 
dalyvavę muziejaus renginiuose, 
todėl buvo įdomu sužinoti apie 
muziejus renginius šį sezoną.

Laima Apanavičienė
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