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Baltarusijoje žuvo Lietuvos d i p l o m a t a s

Viešbutis „Inturist", prie kurio rastas diplomato kūnas.
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS)
— Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas teigia stebjs
tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti
Lietuvos diplomato, valstybės saugu-

Socialliberalai
ginasi n e g a v ę
neaiškių lėšų
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BxNS)
— Naujoji sąjunga (NS, sociallibera
lai) ginasi negavusi neaiškių lėšų,
kaltina Vyriausiąją rinkimų komisiją
(VRK) dezinformacija.
Viešosios Įstaigos „Artūro Pau
lausko fondas" direktorius Gedimi
nas Dalinkevičius trečiadienį VRK
įteikė raštą, kuriame reikalauja pa
aiškinti, kodėl komisijos atstovas J.
Udris „paskleidė tikrovės neatitin
kančias žinias, kad lošimų versle da
lyvaujanti įmonė pervedė į viešąją
įstaigą 'Artūro Paulausko fondas'
150,000 eurų".
Antradienį VRK posėdyje, įverti
nus žiniasklaidoje paskelbtą infor
maciją, kuri Naujajai sąjungai meta
įtarimų šešėlį dėl neskaidraus fi
nansavimo, nuspręsta pradėti tyri
mą.
Socialliberalų finansus tiriančios
VRK darbo grupės vadovas Jonas
Udris tuomet kaip vieną tyrimo as
pektų įvardijo ir žiniasklaidoje pasi
rodžiusias žinias, esą su lošimų vers
lu susijusios bendrovės galėjo parem
ti Naująją sąjungą per jos vadovo Ar
tūro Paulausko vardo fondą.
Tuo tarpu fondo vadovas G. Da
linkevičius, VRK paprašęs pateikti
oficialią medžiagą, kuria remiantis,
anot jo, buvo išplatintos tikrovės ne
atitinkančios žinios, tikina, jog fon
das iš viso nėra gavęs jokios finansi
nės paramos.
„Tai šmeižikiškas pareiškimas,
aš turiu visus dokumentus, kurie tai
įrodo", — VRK vadovui Zenonui Vaigauskui
Nukelta į 6 psl.

mo karininko Vytauto Pociūno žūties
Baltarusijoje aplinkybes,
„Kol kas mes neturime naujų
duomenų", — trečiadienio popietę sakė UR ministras.

URM pranešimu, Lietuvos gene
ralinio konsulato Gardine ministras
patarėjas, Lietuvos valstybės saugu
mo karininkas Vytautas Pociūnas žu
vo trečiadienio naktį Bresto mieste
tarnybinės komandiruotės metu.
Diplomato kūnas rastas prie viešbu
čio „Inturist" pastato. Įtariama, kad
49-erių V Pociūnas iškrito per dau
giaaukščio pastato langą.
Tai pirmasis atvejis, kai užsieny
je žuvo Lietuvos diplomatas.
Kaip sakė Valstybės saugumo de
partamento atstovas spaudai Vytau
tas Makauskas, VSD darbuotojas V
Pociūnas buvo oficialiai deleguotas j
pareigas URM atstovybėje. VSD tiria
nelaimės aplinkybes.
Tyrimo detalės kol kas neskel
biamos.
Paprastai saugumo darbuotojai
užtikrina diplomatinės atstovybės
informacinę apsaugą, yra atsakingi
už atstovybės imunitetą. Iki paskyri
mo į Gardiną maždaug prieš metus V
Pociūnas vadovavo vienai iš tarnybų

: už užduočių paviešinimą
turi būti baudžiama
Vilnius,, rugpjūčio 23 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adamkus siūlo
egzaminų užduotis paskelbti tarnybi
ne paslaptimi, o jų paviešinimą —
rusikaltimu.
„Prezidentas siūlo Švietimo ir
mokslo ministerijai imtis žingsnių,
nustatant tokią tvarką, kad valstybi
nių egzaminų užduočių paviešinimas
būtų laikomas nusikaltimu", — sakė
prezidento atstovė spaudai trečiadie
nį po V Adamkaus susitikimo su švie
timo ir mokslo ministre Roma Žakaitiene.
Atstovė spaudai pabrėžė, kad
mokslo metų pabaigoje kilus skanda
lui dėl kai kurių užduočių paviešini

mo, paaiškėjo, kad dabar teisinėje ba
zėje bausmė už egzamino paviešini
mą nenumatyta.
Susitikime su ministre V Adam
kus taip pat iškėlė klausimą, ar ne
vertėtų egzaminų užduotims suteikti
tarnybinės paslapties ar konfiden
cialios informacijos statuso. Tam, be
kita ko, reiktų pakeisti Valstybės pas
lapčių įstatymą.
Šiais metais mokyklas baigiantys
abiturientai turėjo perlaikyti valsty
binį lietuvių kalbos brandos egzami
ną, paaiškėjus, kad jo užduotys buvo
paviešintos dar prieš egzaminą.
Teisėtvarkos institucijos dėl šio fakto
vis dar tęsia tyrimą.

Valstybės saugumo departamente.
Naujienų agentūros „Interfax"
pranešimu, Baltarusijos Bresto sri
ties prokuratūra atlieka patikrinimą,
kurio preliminarios išvados neleidžia
teigti, kad tai buvo smurtinė mirtis.
Opozicinės Tėvynės sąjungos va
dovas, Seimo opozicijos vadovas An
drius Kubilius mano, jog Lietuvos
teisėsauga turi atlikti valstybinį ty
rimą dėl Lietuvos generalinio konsu
lato
Nukelta j 6 psl.
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A. Sireika patenkintas žaidėjų pasirodymu
tynių su Australija (78:57) liko pa
tenkintas komandos pasirodymu.
„Kaip ir po kiekvienų rungtynių
šiame pasaulio čempionate, galiu pa
sakyti, kad Lietuvos komandai ne
trūksta kovingumo ir noro laimėti.
Žaidėjai vis geriau supranta vie
ni kitus. Aišku, šiandien irgi buvo
blogų atkarpų, tačiau didžiąją rung
tynių dalį komanda žaidė taip, kaip
norėjome mes", — sakė A. Sireika.
„Šiandien pergalės kaina buvo
labai didelė, tačiau mes atlaikėme tą
psichologinę įtampą ir sužaidėme
neblogas rungtynes", — pritarė ge
Eltos nuotr
riausias rungtynes planetos pirme
Hamamatsu, rugpjūčio 23 d. nybėse sužaidęs Lietuvos rinktinės
(ELTA) — Lietuvos vyrų krepšinio vidurio puolėjas Robertas Javtokas.
rinktinės vyriausiasis treneris An — Nenoriu nieko per daug progno
zuoti, bet jeigu žaisime taip ir toliau,
tanas Sireika po trečiadienį laimėtų
atsitiesime".
pasaulio čempionato C grupės rung-

#
*
*
*

» H
o=
o

S
I

N)

S

O
O
K)
O
OI

O
I
00

o

M
00

v

M
Q
M

M

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
CENTENNIAL, CO

DĖKOJU, DIEVE, TAU...
Jau praėjo nemažai laiko nuo
8-os dainų šventės Čikagoje. Buvo
daug rašyta apie šią šventę. Ir aš
seniai norėjau parašyti, ieškojau kil
nesnių, gražesnių išsireiškimo žo
džių padėkoti visiems už suteiktą
galimybę joje dalyvauti: dainuoti ir
verkti iš džiaugsmo, girdint 1,200
dainininkų, dainuojant tokias pui
kias dainas. Iš širdies gilumos sakau
„Dėkoju, Dieve, Tau".
Didžiulė padėka yra šios šventės
organizatoriams, rėmėjams, dirigen
tams ir visiems šios šventės rengė
jams, kurie nepailso dirbdami ir
sugebėjo padaryti tokį puikų kon
certą: parodyti pasauliui, kad Lie
tuva išeivijoj gyva... Kad mūsų vai
kai, gimę ir augę už Lietuvos ribų,
myli ir gerbia savo tėvų tėvynę Lie
tuvą ir Lietuva gyva. Užuojauta, gili
užuojauta tiems, kurie negalėjo da
lyvauti. Gaila, kad iš Lietuvos nebu
vo atvykę į šią šventę daugiau parla
mentarų, kurie tikrai būtų pasi
mokę, kaip mylėti savo tėvynę, o ne
peštis ir skriausti ją.
Ypatinga pagarba ir padėka yra
mūsų „Kalnų aidų" vadovei Irenai
Urbonienei už būrelio suorganiza
vimą. Jos pasiryžimas, entuziazmas,
meilė dainai sugundė mus dalyvauti
Dainų šventėje. Iš pradžių buvo
daug norinčių, bet dalyvavom tik 11.
Tarp tų — trys nemokėjo lietuvių
kalbos, bet dėl savo močiučių garbės

svetingai, maloniai priimti. Irenos
pasiryžimas mus visus sujungė,
išmokė dainuoti, kad galėjom daly
vauti šioj iškilioj šventėj ir reprezen
tuoti Colorado apylinkėj gyvenan
čius lietuvius.
Dėkoju Irenai ir Beniui Urbo
nams, kad nepavargot, bet ištesėjo

Rocky Mountain, Colorado, lietuvių dainininkų ,,Kalnų aidai" būrelis. Iš kairės:
Benius Urbonas, Carolyn Versteeg, Greta Zableckaitė, Josh Moe, dr. Eglė Zableckienė, Urtė Zableckaitė, Irena Urbonienė, Elena Sakienė-Sluder. Būreliui dar
priklauso Laura Lapšytė, dr. Roma Milašauskienė ir Suzan Tubutis.
jos mokėsi.
Nuo 2005 metų rudens, per
sniegą, lietų ir pusnis, kiekvieną
sekmadienį važiuodavom į svetingus
Irenos ir Beniaus Urbonų namus
dainuoti. Kelias mylimas ir mielas. Į
vieną galą būdavo apie 20-80 mylių.
Mokėmės iš juostelių. Visada buvom

savo pažadus, kad išmokė mus
naujų dainų, nemokančius lietuvių
kalbos, išmokė jos. Ir sakė: „Lietu
viais esame mes gimę — lietuviais
norime ir būt".
Tad visi mes dainuokim, dai
nuokim ir kely nesustokim!
Elena Sakienė-Sluder

ST. CLAIR, PA

Sėkmingai praėjo 92-sios Lietuvių dienos
Lietuvos Vyčių Anthracite 144
kuopa, veikianti St. Clair, Pennsylvania, praneša, kad š.m. rugpjūčio
13-14 d. Schuylkill Shopping Mali
— Center Court, Frackville, Pennsylvania, suruoštos 92-sios Lietuvių
dienos sėkmingai ir gražiai praėjo.
Iškilios šventės rengėjai buvo Lie
tuvos Vyčių 144 Anthracite kuopa,
veikianti St. Clair, Pennsylvania.
Koopirmininkavo Larry ir Paul Domalakes.
Lietuvos Romos Katalikų kuni
gų sąjunga ruošė Lietuvių dienas
nuo 1914 m. Šventės tikslas buvo
atšvęsti Žolines ir suburti lietuvių
kilmės dalyvius prisiminti, švęsti
lietuviškus papročius bei tradicijas.
Šventės pelnas visuomet buvo ski
riamas Lietuvos labdarai. Prieš tris
dešimt metų, kai jau vyr. amžiaus
lietuviai kunigai mirė ir jaunesni
svetimtaučiai kunigai perėmė jų
vietas bei parapijas, LR katalikų
kunigų sąjunga pakvietė Lietuvos
Vyčių 144 Anthracite kuopą tęsti šią
šventę. Prelatas Algimantas Bart
kus, dabartinis popiežinės Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius Romoje,
1972 m. buvo vienas pagrindinių
144 kuopos organizatorių ir LR ka
talikų kunigų sąjungos Amerikoje
narys.
Praeityje Lietuvių dienos buvo
ruošiamos Lakevvood ir Lekside par
kuose, vėliau Rocky Glen, iki tų par
kų užsidarymo. Jau 20 metų iš eilės
Lietuvių dienos ruošiamos Schuyl
kill Shopping Mali — Center Court,
šiemet per dvi dienas susilaukę net
kelių tūkstančių lankytojų.
Šeštadienį šventė pradėta eise

na per Schuylkill Mali. Centras bu
vo ypatingai papuoštas tautiniais
motyvais. Vyko įvairios pramogos —
laimikių traukimo, loterijos, lietu
viško kultūrinio meno parodos (mar
gučių drožinėjimai ir šiaudinukai),
skanus lietuviškas maistas, muzika
pasiklausymui ir šokiams. Dalyvavo
„Malūno" šokėjai iš Baltimore, Maryland, „Aušrinės" ir „Žilvino" tau
tinių šokių ansambliai iš Philadelphia, Pennsylvania. Jaunų vyčių šo
kių kolektyvas „Gintaras" iš Mahanoy City parodė visuomenei savo pa
siekimus. Grojo vietinis orkestras
„Sensations" ir taip pat Lynne Cox,
keliaujanti akordeonistė su savo
dainininkų grupe dainavo gražias
liaudies dainas.
Keli vyčiai vaizdavo Lietuvos
partizanus. Jie buvo apsirengę par
tizaniškomis uniformomis ir sudarę
parodėlę apie partizanų veiklą bei jų

kovas.
Šiais metais Lietuvių dienos
buvo skirtos Lietuvos moterims —
pagerbti močiutes ir mamytes, ku
rios atvyko į JAV, augino vaikučius
ir išmokė juos mylėti savo tėvų
gimtąją šalį Lietuvą bei jos kultūrą.
Šio sėkmingo renginio pelnas
bus skiriamas Lietuvos reikalams
paremti.
Visuomenė gausiai atsilankė,
dalyvavo ir rėmė Lietuvos Vyčių
ruošiamas 92-sias Lietuvių dienas
ir tuo parėmė Lietuvos Vyčių veiklą.
Dalyvavusieji buvo patenkinti, nes
buvo gražiai, mielai ir draugiškai
Lietuvos Vyčių priimti. Buvo gauta
daug gražių atsiliepimų iš publikos.
Dėkojame visiems už talką, atsi
lankymą ir paramą.
Onutė Kliza&-Wargo
Parengė
Regina Juškaitė—Švobienė

DETROIT, Ml

DĖMESIO
DETROITO
APYLINKĖS
TĖVELIAI IR
MOKINUKAI!
„Žiburio" lituanistinės mokyklos
vedėja Vida Pekorienė praneša, kad
naujų mokslo metų atidarymas
įvyks šeštadienį, rugsėjo 9
dieną, 9 vai. ryto. Rinksimės Dievo
Apvaizdos parapijos kultūros centro
salėje, eisime kartu į šv. Mišias, o po
jų grįšime į salę trumpam atidary
mui. Tėveliai maloniai kviečiami
dalyvauti. Po to, mokiniai su savo
mokytojom eis į savo klases. Pamo
kos baigsis 1 vai. popiet.
Laukiam visų buvusių mokinių
grįžtant į mokyklą. Taip pat kvie
čiam naujus mokinius, nuo trejų iki
trylikos metų amžiaus, užsiregis
truoti iš anksto pas vedėją Vidą Pekorienę, tel. 734-367-9979.
Sekmadienį, rugsėjo 17 d.,
bus Dievo Apvaizdos parapijos
gegužinė. „Žiburio" mokykla vėl
praves loteriją. Jei kas norėtų pa
aukoti laimėjimams dovanų, prašom
jas atvežti pirmą mokyklos dieną.
Iki pasimatymo „Žiburio" mo
kykloje!
Vida P.
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Įstatymas ir žmoniškumas
r valstybė turi teisę kontro
liuoti savo sienas ir nus
tatyti, kas pro jas gali įeiti,
kas ne? Į šį klausimą, be abejo,
daugelis atsakytų teigiamai. Jeigu
valstybės sienos yra „skylėtos" ar
ba visiškai atviros, tai kam tuomet
reikalingi imigraciją apribojantys
įstatymai, kam muitinės ir sienų
apsauga?
Europos valstybės pastarai
siais dešimtmečiais tam tikra
prasme atsisakė savo sienų kon
trolės ir žmonės, pavyzdžiui, iš ES
šalių gali be vizų ar kitokių su
varžymų keliauti iš vienos šalies į
kitą. Dedamos pastangos, kad
būtų įgyvendintas bevizis režimas
ir lietuviams, norintiems atvykti į
JAV. Tačiau ir tais atvejais as
mens tapatybės įrodymui reikalin
gi dokumentai, bent jau liudijan
tys, kad keleivis yra tos ar kitos
valstybės pilietis. (Gali būti, kad
tarptautinių teroristų baimė il
gainiui vienaip ar kitaip suvaržys
laisvą sienų perėjimą — bent tam
tikrų kraštų žmonėms.)
Amerika yra imigrantų šalis. J
ją geresnio gyvenimo ar daugiau
laisvės ieškoti veržte veržiasi žmo
nės iš visų planetos kampų: vieni
legaliai, kiti atranda įvairių nele
galių plyšelių, pro kuriuos įsmun
ka vidun. Šalyje, kur jokiais bū
dais nevaržoma asmens judėjimo
laisvė, nesunku „pranykti" tarp
vietinių gyventojų, gauti darbą, įsi
gyti nuosavybę ir ramiai gyventi,
jeigu, žinoma, dėl kokių nusikalti
mų ir netvarkingo elgesio žmogus
nepatenka į teisėsaugos (ar imi
gracijos įstaigų) dėmesio akiratį.
Šiomis Amerikos laisvėmis ir pri
vilegijomis, manoma, pasinaudoja
ne tik daugybė legalių imigrantų,
bet ir apie 12 milijonų nelegaliųjų,
daugiausia iš Meksikos (bet tarp
jų netrūksta ir lietuvių, ir kitų
europiečių).
Imigrantams reikalinga Ame
rika, o Amerikai reikalingi imi
grantai, t.y. jų pigi ir sąžininga
darbo jėga, todėl į tą legaliąjąnelegaliąją situaciją daug dešimt
mečių buvo žiūrima pro pirštus.
Galbūt būtent dėl to ji taip iškero
jo ir giliai įleido šaknis, kad tapo
kone neišraunama. Tad nereikia

A

Panevėžyje šiomis dienomis pasibaigė XV Ateitininkų kongresas (vyko n u o
rugpjūčio 18 iki 20 d Kongrese užsiregistravo per 480 ateitininkų iš Lietuvos,
iš JAV— 16, Kanados — 1. Kongrese nauju federacijos dvasios vadu išrinktas
mons. Gintaras Grušas; Ateitininkų federacijos pirm. — Vygantas Mali
nauskas.
Juozo Polikaičio nuotraukoje: XV kongreso dalyviai žygiuoja į katedrą.

C. W. BUSH — DEMOKRATIJOS
APAŠTALAS
ZENONAS PRŪSAS
Per praėjusį šimtmetį Amerika
palengva pasidarė įtakingiausia pa
saulio valstybė. Atseit, „pirmąja tarp
lygiųjų" (primuš inter pares). Todėl
Amerikos prezidentams pasaulio po
litika pasidarė lygiai svarbi, o kar
tais dar svarbesnė, negu vidaus
politika, ypač po Pirmojo ir Antrojo
pasaulinių karų. Prezidentais buvo
pradėta rinkti ne tik asmenys, turį
daug patirties vidaus politikoje, pa
vyzdžiui, pasižymėjusius valstijų
gubernatorius, bet ir senatorius,
ypač pasižymėjusius užsienio reika
lų komitetuose. Prezidentas Bush
pagarsėjo kaip didelės Texas valsti
jos gubernatorius, kas jam daug
padėjo per prezidentinius rinkimus.
Nuo pat pirmos dienos po išrin
kimo turėjo tuoj pat susidurti su jam
visai nauja sritimi — Amerikos
užsienio politika, kuri jam buvo
svetima, dirbant toli nuo Washington esančioje Texas valstijoje. Iš
ankstyvesniųjų Amerikos prezidento
charakteriu ir pasaulėžiūra jam
buvo artimiausias Woodrow Wilson,
nors jis buvo demokratas, o George
W. Bush — respublikonas. Abu labai
vertino demokratiją, abu dideli už
sispyrėliai ir lengvai nepasiduoda
kitų nuomonei. Abu buvo už tautų
apsisprendimo teisę. Bet dėl jos
Wilson, tos idėjos tėvui, kartais bū
davo neperžengiamų kliūčių. Netu
rėjo daug bėdų su buvusios AustroVengrijos imperijos tautomis, čekais,
slovakais, vengrais ir austrais. Daug
sunkiau buvo su Balkanų tautomis
ir gentimis. Kadangi tai daugiausia
buvo slavų tautos, kompromisas
pasiektas, sujungiant jas visas į
Jugoslavijos (Pietų Slavijos) valsty
bę, jai duodant karalių, kaip visus
vienijantį veiksnį. Daug sunkiau
buvo su Rusija, irgi daugiataute
valstybe. Washington, DC, buvo
stipri baltųjų rusų įtaka. Šie rusai,
kiek galėdami, kovojo prieš Didžio
sios Rusijos suskaldymą į daugelį
tautinių valstybių.
Kompromisas buvo pasiektas tik
Lenkijos atveju. Spaudžiant Prancū
zijai, buvo sukurta Didžioji Lenkija,
kuriai, be lenkais apgyventų sričių,

buvo dar pridėta dalis Gudijos, Uk
rainos ir Vokietijos Dancigas, kad
Lenkija turėtų išėjimą į Baltijos
jūrą. Norėta padaryti Lenkiją stipria
valstybe, kaip užtvarą Vokietijai, jei
ši kada nors susigalvotų pakartoti
„žygį į Rytus" (Drang nach Osten).
Buvo nuskriausti ir kurdai. Apie 20
milijonų Kurdistano kurdų buvo
padalinti tarp keturių kurdams negiminingų arabų valstybių: Turkijos,
Irano, Irako ir Sirijos.
Nieko nepadaryta dėl Vakarų
valstybėms priklausančių "kolonijų
Afrikoje ir Azijoje išlaisvinimo. Per
Wilson prezidentavimo laikotarpį,
galbūt rusų emigrantų paveikta,
Amerika atsisakė pripažinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybę. Jos turėjo palaukti respubli
konų valdžios. Taigi, praktiškai, ne
priklausomybė buvo tik išrinktoms,
o ne visoms tautoms. Bet tai nebuvo
prez. Wilson kaltė.
Po 1919 metų spalio 3 dienos
insulto jis tapo invalidu ir nebegalėjo
gerai atlikti prezidento pareigų. Kai
Wilson rūpesčiu buvo įkurta Tautų
Sąjunga, Amerikos priėmimas į ją
buvo atmestas Senato, kur daugumą
jau turėjo respublikonai. Prezidentui
Wilson tai buvo didžiausias pralai
mėjimas per visą jo prezidentavimo
laikotarpį. To nepaisant, dabar is
torikai prez. Wilson laiko vienu iš
trijų ar keturių veiksmingiausių
Amerikos prezidentų. Jis prezidentu
buvo dvi kadencijas, nuo 1912 iki
1920 metų. Prezidentu buvo išrink
tas, būdamas New Jersey valstijos
gubernatorium. Į pensiją išėjo, tu
rėdamas labai žemą amerikiečių
įvertinimą, gal iš dalies dėl jo per
didelio rūpinimosi kitomis tautomis,
o ne amerikiečiais. Tik švedai jį pa
gerbė, duodami Nobelio taikos pre
miją ir medalį. Mirė 1924 metų
vasario 3 dieną.
Grįžkim prie G. W. Bush. Per pir
mąją kadenciją ir jam, kaip Wilson,
ir jam sekėsi neblogai ir buvo Ame
rikoje gerai vertinamas. Užsienio
politikoje daug rūpinosi Rytų Euro
pa, ypač iš Rusijos „globos" ištrū
kusiomis tautomis. Buvo veiklus jų
pastangose įstoti į NATO ir į Euro
pos Sąjungą. Labai daug padėjo

Baltijos kraštams. Rusijos prezi
dentas Putin buvo sukalbamesnis
dėl buvusių Sovietų Sąjungos sateli
tų, bet, bent NATO atveju, buvo da
vęs griežtą „niet" dėl Baltijos res
publikų. Prez. Bush šiuo klausimu
parodė savo užsispyrimą, o tada ir
kiti „didieji" nebesipriešino dėl
Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmi
mo NATO narėmis. Bent aš nežinau
nė vieno kito respublikono ar demok
rato politiko, prezidentinio kalibro
grupėje, kuris būtų tai padaręs, bū
damas prez. Bush „batuose". Todėl
nenuostabu, kad prez. Bush buvo
taip svetingai sutiktas Vilniuje, ten
apsilankęs po NATO posėdžių. Dar
didesnes ovacijas jam sukėlė rumu
nai, kai jis po viešnagės Vilniuje ap
silankė Bukarešte, kur minios buvo
kelis kartus didesnės, negu Vilniuje.
Gal šios ovacijos Vilniuje ir Bu
karešte kiek prisidėjo prie Bush
apsisprendimo pulti Iraką, kad iš
laisvintų jo gyventojus nuo Saddam

stebėtis, kad pastaruoju metu Va
šingtone padažnėjo ginčai dėl nele
galiųjų imigrantų įteisinimo, arba
bent jiems suteikiant teisę dirbti,
ilgainiui net tampant JAV pilie
čiais. Prez. G. W. Bush apie imi
gracijos įstatymų pakeitimą kalba
dažnai, bet ir jis pripažįsta, kad
visgi įstatymas yra įstatymas ir
būtų nelogiška žmogui suteikti
privilegijų vien dėl to, kad jis to
įstatymo nepaiso. Imigracijos įsta
tymo pakeitimų jau atvirai bei gar
siai reikalauja ir nelegalūs imi
grantai, suburdami minias triukš
mingoms demonstracijoms.
Bet kur pasibaigia įstatymo
riba ir prasideda žmoniškumas?
Šiomis dienomis Čikagoje vyksta
ypatinga drama, kurios finalą kol
kas sunku suvokti. Jauna meksi
kietė, ilgus metus ramiai gyvenusi
ir dirbusi šioje šalyje, augindama
mažametį vaikelį, staiga užkliuvo
imigracijos įstaigoms, kai paaiš
kėjo, kad ji dirba O'Hare oro uoste,
naudojasi padirbtu „Sočiai Security" numeriu ir nuo 2003 m. jau
buvo triskart deportuota, bet grįžo
į Ameriką. Pagal dabar galiojan
čius imigracijos įstatymus, ji tu
rėtų vėl būti deportuota, bet visa
bėda, kad jos sūnus yra JAV pilie
tis, gimęs šioje šalyje.
Moteris laikiną prieglobstį su
rado vienoje episkopalų bažnyčio
je, kur ji ruošiasi „gyventi, kol bus
pakeistas imigracijos įstatymas".
Meksikietė vadinama „imigracijos
įstatymo pasikeitimų simboliu".
Niekas netiki, kad ginkluoti pa
reigūnai įsiverš į bažnyčią ir kly
kiančią motiną atplėš nuo jos vai
ko. Tai būtų šiurpi išeitis ir JAV
įvaizdžiui pasaulyje tik pakenktų.
Antra vertus, moteris jau kelis
kartus yra pažeidusi imigracijos
įstatymą ir deportuota. Taigi, ar
valstybė turi teisę reikalauti, kad
jos įstatymai būtų gerbiami, ar
nusileisti kiekvienam, kuris no
rėtų, kad būtent tik dėl jo nepa
tinkantys ar nepriimtini svetimos
šalies įstatymai būtų pakeisti? O
kaip mes į nelegalių imigrantų rei
kalą žiūrėtume, jeigu su šia prob
lema susidurtų (iš dalies jau susi
durianti) Lietuva, kuri taip pat
turi savo imigracijos įstatymus?

Hussein vergijos? Gal jis to paties
tikėjosi iš irakiečių? O gal jis turi
truputį naivumo ir gal yra truputį
svajotojas? „Economist" žurnalas
prez. Bush charakterizuoja kaip
žmogų, kuris nori ką nors pakeisti,
kuris nenori būti tik status-quo pre
zidentu, bet žmogumi, kuris pakeičia
istorijos kryptį. Juk prez. Bush
giriasi, kad jis nemėgsta „žaisti su
mažu sviediniu". Todėl ir siūlo de
mokratizaciją kaip metodą teroriz
mo problemai išspręsti. Šio tipo
žmonės, daug ir dažnai rizikuodami,
kartais padaro ir naivių sprendimų.
Bush dažnai mini demokratizaciją
kaip svarbią dalį jo „didžiosios
strategijos". Wilson atsižvelgdavo į
savo patarėjų patarimus, prieš pa
darant sprendimą, o, kai sprendimas
būdavo padarytas, jis būdavo galuti
nis. Tada jis naujų duomenų jau ne
bepriimdavo. Panašiai elgiasi ir
prez. Bush.
Nukelta į 9 psl.
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Prisiminimai apie 8-ąją Dainų šventę
Kaip yra džiugu, kad šiemet lie
pos mėnesį, po 15-os metų pertrau
kos, po ilgų tylėjimo metų, vėl visi
„senieji" ir naujieji lietuviai išeiviai
susibūrė į vieną būrį Čikagoje, 8-ąją
Dainų šventę. Kaip smagu buvo gir
dėti Čikagą suskambant galingu,
skambiu 8-osios Dainų šventės akor
du. Tai buvo didelis gražus ir toks
reikalingas renginys.

Birutė Mockienė

Šioje šventėje dalyvavo 52 chorai,
kurie suvažiavo iš JAV, Kanados,
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.
Dainų šventės palyda buvo 40-ies as
menų pučiamųjų orkestras. Šventė
prasidėjo jau nuo penktadienio. Buvo
malonu pajausti tą atvykimo, susi
tikimo šurmulį, vakare susitikti va
dovų vakarienėje. Sis pirmas vakaras
buvo ypač įspūdingas, kadangi vyko
tikras susipažinimas tarp vadovų ir
tų žmonių, kurie nenuilstamai rašė,
siuntė, ruošė informaciją per internetą. Pastebėsiu, kad Dainų šventė
buvo tikrai gerai paruošta, kadangi
Dainų šventės svetainė veikė ištisus
metus, po 2005 m. vasaros seminaro.
Čia buvo galima rasti ne tik informa
cijos apie šventę, bet ir apie rengi
nius, užsisakyti bilietus, net natos ir
dainų įrašai buvo prieinami kiekvie
nam! Vakarienės metu buvo pasvei
kinti pagrindiniai šventės rengėjai Rita Kliorienė ir Audrius Polikaitis.
Besibaigiant šiam pirmam vakarui,
jau visų nuotaika buvo puiki ir visi
užtraukėme dainą „Dainuokim, dai
nuokim". Po šios vakarienės buvome
pakviesti į choro „Aukuras" iš Klai
pėdos koncertą, kuriam vadovauja A.
Vildžiūnas.
Rytojaus dieną turėjome labai
įtemptą dienotvarkę. Rytas prasidėjo

anksti, kadangi jaunimo chorai pra
dėjo repetuoti nuo 8-os valandos ryto,
vaikai taip pat, tik kitoje vietoje, o
mišrūs chorai prisijungė nuo 9-os
valandos. Rytinė repeticija praėjo la
bai sklandžiai, visi dirigentai „tilpo" į
jiems duotą laiką. Po pietų turėjome
antrą repeticiją jau su orkestru. Čia
taip pat nebuvo jokių pokštų, viskas
ėjosi, kaip sviestu patepta. Meno
vadovė labai džiaugėsi, kad visi cho
rai buvo gerai paruošti, nes vėl tilpome nustatytame laike. Šeštadienio
vakarą mūsų laukė susipažinimo va
karas ir koncertas. Mums dainavo
vokalinė grupė iš Vilniaus „Jazz
Land", vadovaujama A. Noviko.
Pagaliau išaušo sekmadienio ry
tas. Už lango, atrodo, bus puiki die
na, ryškiai šviečia saulė, už viešbučio
lango tyvuliuoja Michigan ežeras.
Jau pradedi girdėti įvairius garsus,
triukšmus, atrodo, pradėjo žmonės
ruoštis šventei. 12-ą valandą autobu
sai pajudėjo nuo viešbučio link pavil
jono, kur vyks šis nuostabus rengi
nys. Visi pakilios nuotaikos, pasipuo
šę puikiomis Dainų šventės spalvo
mis. Visi laukia iškilmių pradžios.

Nijolė Benotienė

kuris atėjo nuo specialiai šiai Dainų
šventei parašytos dainos. Jos autorės
yra R. Kliorienė ir N. Benotienė.
Daina „Atsiliepk daina" tarsi karūna
vo visą Dainų šventę, visi dainavo labai
pakiliai, tą tikrai galėjai pajausti.
Antroji dalis prasidėjo vaikų re
pertuaro dainomis. Vaikiškas daine
les paįvairino šokėjai. Buvo įdomu,
kai atėjo gandras su savo ilgomis ko
jomis ir kai atsimerkė pelėdos akys
per dainą „Vijo lizdą pelėda". Po to dai
navo jaunimo kolektyvai. Philadelphia turėtų tikrai didžiuotis ir džiaug
tis, kad jai atstovavo trys kolektyvai
visose trijose kategorijose: vaikų, jau
nimo ir suaugusiųjų chorai. Man
buvo džiugu stebėti tą jaunąją kartą,
kurie ne skeptiškai atmetė tai, kas
jiems buvo pasiūlyta, bet priėmė visa
širdimi. Galėjai matyti jaunų žmonių
nuotaikas, dainuojant kiekvieną dai
ną. Tiesa, šioje šventėje yra vienas
svarbus istorinis aspektas. Tai jauni
mo kolektyvai, pasirodantys pirmą
kartą per visą dainų švenčių istoriją.
Kaip smagu, kad Philadelphija jauni
mo choras „Atžalynas" yra tos istori
jos dalis.
Ilona Babinskienė
Tai tokie mano įspūdžiai apie 8ąją Dainų šventę. O dabar norėčiau
Lygiai 2-ą valandą prasidėjo pasidalinti su šios šventės rengėjų ir
šventė. Buvo labai smagu išgirsti, dalyvių įspūdžiais, kuriuos surinkau
kad į šventę atvyko Lietuvos Respub tuoj pat, vos šiai šventei pasibaigus.
likos prezidentas Valdas Adamkus.
Štai ką pasakė šios Dainų
Sugiedojus visus tris — JAy Kanados šventės meno vadovė Rita Klio
ir Lietuvos — himnus buvo iškilmin rienė:
gai įnešta 8-os Dainų šventės vėliava,
„Buvom komanda žmonių, kurie
ant kurios persipinančio žydro fono norėjo dirbti, kurie tikėjo į dainą,
buvo užrašyta „Atsiliepk daina". kurie norėjo iš numirusių prikelti
Tai buvo šios Dainų šventės šūkis, dainų šventės tradicijas. Visi dirbo su

entuziazmu, su noru. Kiekvienas no
rėjo padaryti tą šventę pačią gražiau
sią, kokią tik galėjome ir todėl kartu
sudėjus visus talentus išėjo tokia
šventė ir tokia nuotaika".
Ilona Babinskienė: „Ačiū, Ri
ta! O dabar aš norėčiau pašnekinti
būsimosios Dainų šventės meno va
dovę Dalią Viskontienę. Kad ji pasa
kytų, ką galvoja į priekį ir apskritai,
kaip jai viskas atrodo?"
Dalia Viskontienė: „Apie šitą
šventę — čia buvo padarytas stebuk
las! Pirmiausia, kad po 15-os metų!
Viskas yra Ritos Kliorienės dėka. Ji
nai mokėjo mus visus į vieną koman
dą sudėti, suorganizuoti. Jinai tikrai
yra pilna meilės ir labai talentinga.
Ji patį geriausią iš mūsų visų iš
traukė, ką tik mes galėjom duoti.
Dabar, be abejo, visi grįšim į tą patį
darbą ir visi eisim toliau".
I. Babinskienė: Labai ačiū! Ti
kiuosi pasimatyti su Jumis būsimojo
je Dainų šventėje.
D. Viskontienė: „Ne vien ti
kiuosi, o tikrai pasimatysim!"
I. Babinskienė: „O ką gi no
rėtų pasakyti 8-osios Dainų šventės
spaudos komiteto pirmininkė Nijolė
Benotienė?"

Darius Polikaitis

Nijolė Benotienė: „Dėl Dainų
šventės stengėmės labai labai smar
kiai. Tarp kitko Philadelphija yra
labai gabių žmonių! Ne tik choro va
dovų, dirigentų, bet ir puikių rašyto
jų. Tai Raimonda Rukšienė ir Jurgita
Balynaitė, kurios puikiausiai rašo,
reikia tuos žmones tik pakalbinti.
Man ypatingai yra smagu, kad čia yra
trečios bangos žmonės, atvažiavę
sukūrė chorą sukūrė naujus ansamb
lius, vadovauja, dainuoja, šoka. Bu
vo labai smagu su jais susipažinti ir
su tavim taip pat, Ilona! Šventė, aš
manau, buvo labai puiki, nes jinai
graži ne tik dainomis, bet ir naujomis
pažintimis, kurias tikiuosi mes tę
sime toliau, nes jau likimas taip lėmė,
gyvename toli nuo tėvynės, tai kur
sime tėvynę čia, patys, kaip išmany
dami ir palaikydami draugystes".
I. Babinskienė: „Ačiū Tau, Ni
jole! O dabar aš norėčiau pakalbinti
Darių Polikaitį. Manau, jis tikrai tu
rės kažką įdomaus pasakyti apie šią
Dainų šventę".
Darius Polikaitis: „Mes ką tik
baigėme Dainų šventę ir jau publika
skirstosi. Ūpas tikrai geras, nuotaika
gera. Buvo tikrai, aš manau, nuostabi
šventė. Manau, kad publika paten
kinta, esu tikras, kad choristai dar la
biau patenkinti. Mes tikrai džiaugia
mės".
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I. Babinskienė:,, Pasimatysime
tikriausiai kitoj Dainų šventėj, ar ne?
O dabar noriu pakalbinti choro va
dovę Birutę Mockienę iš New Jersey,
paklausti ką ji galvoja, kokie jos
atsiliepimai ir įspūdžiai?"
Birutė Mockienė: „Buvo tie
siog neapsakomas jausmas, fantastiš
ka! Šventė nuostabi, nuostabiai su
organizuota, nuotaika puikiausia!
Geriau negalėjo būti!"
I. Babinskienė: Dabar kalbi
name Vytą Maciūną, Philadelphija
V Krėvės lituanistinės mokyklos vai
kų choro vadovą.
Vytas Maciūnas: „Tai puiki
šventė! Kaip jaunystės laikais - daly
vauji ir jautiesi taip, kaip prieš 15
metų ar prieš 20 metų. Tai yra tas,
kas palaiko tave dalimi lietuviškos
Alfonsas Vildžiūnas
šeimos. Be šitokių įvykių kažkaip
atsiriboji ir nesijauti dalis visumos, o
čia tikrai tą viską jauti. Tai tikrai yra būsimos Dainų šventės meno
labai puiku".
vadovė, yra sakiusi, labai didelis
I. Babinskienė: „Ačiū, Vytai! dėmesys kitoje šventėje bus jaunimo
Dabar norėčiau pakalbinti Phila- chorai. Tai yra ta karta, kuri yra labai
dephija jaunimo choro „Atžalynas" reikalinga dėmesio, kad „ne
vadovę Raimondą Rukšienę. Kokie nuslystų" nuo lietuvybės išeidami į
jos įspūdžiai, kaip jai patiko ir kaip studijas, kad jie burtųsi ir leistų laiką
lietuviškoje aplinkoje kartu, o lietu
viskas ėjosi?"
Raimonda Rukšienė:
„Yra viška aplinka tai yra daina".
I. Babinskienė: „Ačiū, Rai
nuostabu, nuostabu, nuostabu! Buvo
taip gera matyti mūsų jaunimą, ne monda! Dabar šalia manęs stovi Žil
tik dainuojant, bet bedainuojant ir vinas Avellino, jaunasis „Atžalyno"
šokant! Buvo nuostabi nuotaika, pa atlikėjas. Įdomu, ką jis galvoja apie
kilimas, kuris apvainikavo visą mūsų šią Dainų šventę?"
darbą. Susidraugavome, draugystė
Žilvinas Avellino: „Aš pralei
tęsis ir aš noriu tikėti, kad ir dainos dau laiką nuostabiai. Be galo smagu
tęsis, nes kaip D. Viskontienė, kuri buvo būti su bendraamžiais, dainuot

K

ir linksmai praleisti laiką. Buvo
sunku šeštadienį per repeticiją
stovėti 10 valandų ir dainuoti, bet
galutinis rezultatas Dainų šventės tai
visiškai nuostabus. Nebūtų geriau!
Geriausias dalykas buvo matyti visus
lietuvius salėje, atsistojusius ir dai
nuojančius kartu su chorais ir pa
matyti čia tokią gerą lietuvišką
dvasią!"
I. Babinskienė: „Na, o dabar aš
norėčiau pakalbinti A. Vildžiūną
Klaipėdos choro 'Aukuras' vadovą.
Pasidalinkite įspūdžiais ir truputėlį
palyginkite, kas yra Lietuvoj ir ką
matėte čia?"
Alfonsas Vildžiūnas: „Jeigu aš
lyginsiu ilgai užtruks, bet pasakysiu,
kad mes pirmą kartą čia, aš esu

Ilona Babinskienė
Philadelphija choro „Laisvė"
vadovė

Batuto perdavimas.

iek lietuvių nukentėjo per Muravjov siau
tėjimą? (Veikė ir Muravjov sūnus, ne mažiau
žiaurus už tėvą.) Tikslūs skaičiai pasiliks nežinomi.
Pulkininkas Struš (Stella Savicki) teikia šiuos
duomenis: mirties bausmė įvykdyta 177 asmenims.
Kiti buvo baudžiami administraciniu būdu. Išsiųs
Dr. RIMVYDAS SIDRYS
tų į kasyklas, į drausmės batalionus, į Sibirą ir į
Rusijos gilumą bendras skaičius buvo 19,074. V.
Nr.5
Burcev paduoda beveik tokius pat nubaustųjų
skaičius.
Rusijos kolonizacija Lietuvai paliko žaizdą, gyvenimo raidą, Valančius juo jis darėsi senesnis,
kuri nespėjo užgyti iki antrosios okupacijos. As tuo jis darėsi kovingesnis. Teisingai V. Biržiška
meniškai tą pajutau, besimokydamas Panevėžio savo studijoje taip apibrėžė: „Du Valančiai". Prieš
gimnazijoje, kur iš 27 mokytojų 4 buvo rusai. Ta 1863 m. buvęs taikus ir diplomatiškas, Valančius
čiau reikia pripažinti, kad jie buvo lojalūs Lietuvos po 1863 m. iškyla kaip milžinas, katalikybės ir lie
valstybei.
tuvybės gynėjas.
rieš 1863 m. Valančius stengėsi veikti diplo
Asmeniška pažintis sieja mane ir su Dusetų
matiškai, rusų neerzindamas. Išliko iš to
tremtiniais. Gimnazijoje kartu su manimi mokėsi
Gruodis, kurio prosenelis buvo ištremtas į Samaros laiko vienas anekdotiškas aprašymas, kurį pateikia
gubernijos skystai apgyvendintas vietoves. Žemė Vilniaus universiteto istorikas J. Bielinskis. Pagal
ten buvo derlinga, dusetiškiai prasigyveno, sukūrė jį, tik ką atvykęs į Vilnių, Muravjov visus tramdė
3 lietuviškus kaimus, išlaikė savo kalbą ir gyveni plūdimais ir gąsdinimais. Pas jį pakviestas, atva
mo būdą. Gruodžio senelis gimė ir visą gyvenimą žiavo ir Valančius. Kaip ir kitus, jį audiencijos salė
pragyveno išeivijoj, tačiau jo tėvas, užėjus bolše- je sutiko mėlynai raudonas iš įtūžio besiplūstantis
vikmečiui, grįžo į Lietuvą. Jis mano šeimai pasako caro tarnas. Bet Valančius nesutrikęs patapšnojo
jo apie savo nuotykius, kaip jis kelis mėnesius va jam per petį: „Na, tėvuk, nešūkauk taip smarkiai,
žiavo arklio traukiamu vežimu ir pragyveno tik iš dar apopleksija nutrenks!" Muravjov iš pradžių
druskos, kurią laikė paslėpęs po dvigubu vežimo žado netekęs nuo tokio prakalbinimo, atsitokėjo ir
dugnu. Tais laikais druska buvo lyg piniginis su vyskupu prideramai šnekėjo.
vienetas.
Tenka pripažinti, kad tuo laiku Valančius buvo
apkaltintas už per didelį nuolaidumą ir už rusiškų
rašmenų lietuviškose knygose toleravimą. Galbūt
Valančius kovotojas
Valančius tai darė iš „įsibėgėjimo". Daug metų Va
Muravjov priespauda vyko kartu dviem kryp lančius buvo religinių knygų cenzorius. Kai pasi
tim. Jis stengėsi užgniaužti lietuvybę, o kartu ir rodė „Aukso altorius" ir kitos knygos rusiškais raš
pastūmėti katalikus į stačiatikybę. Muravjov už menimis, jis davė joms leidimą. Tai buvo Valan
draudė lietuvišką spaudą, uždarė mokyklas, vieton čiaus klaida, kuri tęsėsi apie dvejus metus. Ar jis
jų steigė rusiškas. įstaigose buvo uždrausta kalbėti norėjo tuo gelbėti, kas dar buvo galima išgelbėti,
lietuviškai, miestuose ir vieškeliuose visi parašai bet, atrodo, jis tos klaidos gailėjosi. Savo „Pastabos
turėjo būti rusų kalba. O kita Muravjov ranka pačiam sau" jis tos savo klaidos nepaaiškina ir net
uždarė 32 bažnyčias, 52 koplyčias, jų vietoje įsteigė nemini. Cenzūros pareigų atsisakė, jas perėmė
cerkves, uždraudė procesijas, viešas giesmes. Ne kun. Petkevičius, apostabas, perėjęs į stačiatikybę
gana to Vilniaus vyskupijos administratorium pa ir pasidaręs popu.
O tas pats Valančius 1867 m. kreipiasi į tikin
skyrė kunigą Žilinską, kuris kunigus ragino kalbėti
čiuosius raštais, spausdinamais Prūsuose: „Lie
rusų kalba!
Čia atsistojo vyskupas Valančius. Jis irgi siejo tuviai, žinokite, kol bus maskoliai mūsų krašte, tol
katalikybę ir lietuvybę į vieną vienetą, kietą kaip nesiliaus katalikus persekioję. Neleiskite vaikų į
uola, į kurią atsimušė visos rusų pastangos. Va valdžios mokyklas, steikite slaptas mokyklas, ne
lančiaus asmenybė buvo ypatinga, netgi mįslinga skaitykite graždankos, nedraugaukite su pravos
tuo, kad, priešingai dėsniams, kurie valdo žmogaus lavais, saugokitės išdavikų, susispiesklte apie savo

VYSKUPAS
MOTIEJUS VALANČIUS
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sužavėtas. Žodžio 'sužavėtas' yra net
per mažai išreikšti tai, ką aš šiandien
čia mačiau. Toks sklandus renginys!
Pirmą dalį aš norėjau verkt. Tai
gerai, kad man Dalia sakė: 'Neverk!'
Tokiu būdu susivaldžiau, paskui
antros dalies pabaigoje vėl labai susi
graudinau. Man atrodo, kad šiandien
čia buvo daugiau Lietuvos negu kur
nors Vilniuj, Kaune ar Klaipėdoj!"
I. Babinskienė „O! Kokie nuos
tabūs žodžiai! Iš tikrųjų tai giliai
palietė mūsų visų širdis. Ačiū Jums
ir iki pasimatymo kitoj mūsų Dainų
šentėj! Sudiev!

kunigus, o jeigu pasitaikytų parsidavėlis kunigas,
nebeikite pas jį išpažinties, saugokitės jo kaip
vilko, avikailiu apsimovusio".
ors ir nepritarė Valančius sukilimui, bet tuos
kunigus, kurie ėjo į sukilėlių būrius kape
lionais, jis palaimindavo. Kunigai dėl sukilimo nu
kentėjo daugiau, negu eilinis lietuvis. Muravjovas
įsikarščiavęs sakydavo, kad visi Lietuvos kunigai
turėtų būti išnaikinti, bet iš 500 tuolaikinių lietu
vių kunigų, užgniaužė tik 106 (120 pagal kitus šal
tinius). Iš jų 7 buvo rusų nužudyti, 10 pasitraukė į
Prūsus ir kitas užsienio valstybes, visi kiti buvo
ištremti į Sibirą, arba mirė kalėjimuose. Valan
čius, kur tik galėjo, šelpė ištremtus kunigus, nors
tai irgi buvo draudžiama.
Nežinodama už ko griebtis, rusų valdžia bandė
vyskupą nukamuoti administracinėmis baudomis.
Kauno gubernatorius uždėjo 500 rublių baudą už
nelegaliai statomą bažnyčią Zarasų apskr. Vėl
1,000 rub. pabauda už tai, kad įdėjo į laikraštį cen
zūros išbrauktą straipsnį. Vėl 1,000 rub. pabauda
už tai, kad vyskupas lankė Kauno auklėjimo įs
taigą! 500 rub. už kun. Alšauskio perkėlimą į kitą
parapiją. Ir visa eilė pabaudų po 200 ar 100 rublių.
Iš viso rusų iždas iš Valančiaus išreikalavo 6,020
rublių. Pabaudos nenuslopino Valančiaus antirusiškumo. 1864 m. jis gavo 1,000 rublių baudą už
tai, kad vyskupijos kalendoriuje įrašė rusų pakar
tus kunigus, Mackevičių, Noreiką ir Gergasą.
Pažvelgus į istorijos raidą, krenta į akį, kad kai
1864 m. buvo uždrausta spauda, tais pačiais metais
išėjo „Vaikų knygelė" — Valančiaus atsakymas
Muravjov. Tuo prasidėjo eilė knygų, kurias galima
vadinti patriotiškomis. Valančius turėjo ne pa
prastos energijos —jo visi raštai sudarytų 10 tomų
po 500 puslapių (Tumas). Po „Vaikų knygelės" sekė
„Paaugusių žmonių knygelė", kurioje V. ragina
atsikratyti burtų, prietarų, moko žmones higienos,
dorovės. Toliau išėjo „Gyvenimas Šventųjų", kurio
je šventieji yra „sulietuvinti", pritaikyti liaudies
žmonių galvosenai. Trečioji knyga „Patarlės
žemaičių". Jų Valančius surinko 1,500. Dar toliau:
„Palangos Juzė", kai Valančius, lydėdamas keliau
jantį siuvėją, aprašo lietuvių papročius, Kalėdų,
Velykų, Užgavėnių, krikštynų, vestuvių ir kitas
apeigas, perduoda to laiko Lietuvos gyvenimo
vaizdą. Paskutinė knygelė „Pasakojimas Antano
Tretininko" ypatinga tuo. kad joje Valančiu yra
visų pirma lietuvis, o tik paskui dvasininkas.
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Seime — „ S m u r t o k r o n i k a "

Parlamento galerijoje — Genocido aukų muziejaus sukurta paroda.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
— Lietuvoje minima Juodojo kaspino
ir Baltijos kelio diena. .
Trečiadienį Parlamento galerijo
je atidaroma Genocido aukų muzie
jaus sukurta paroda „Smurto kroni
ka: Lietuva 1939—1941 metais".
Ekspozicijoje nuotraukomis ir doku
mentais pasakojama apie prieš 67erius metus SSRS ir Vokietijos susi
tarimais nulemtą ir 1940-aisiais pra
sidėjusią Lietuvos okupaciją: represi
jų pradžią, krašto sovietizavimą, Juo
dojo birželio tragediją.
Eksponatai paimti iš Genocido
aukų, Lietuvos nacionalinio, Kauno
Vytauto Didžiojo karo muziejų rinki
nių, Lietuvos ypatingojo ir Lietuvos

centrinio valstybės archyvų bei pri
vačių asmenų.
Minint 1941 m. birželio trėmimų
65-ąsias metinės, paroda eksponuota
ir Briuselyje, Europos Parlamente.
Juodojo kaspino dienos minėjimą
Kaune rengė Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos Kauno sky
rius kartu su Kauno miesto savival
dybės Kultūros skyriumi.
Po šv. Mišių Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje surengta ei
sena į Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelį.
Prie Laisvės paminklo prieš vi
durdienį įvyko trumpas mitingas pri
simenant Juodojo kaspino dieną ir
Baltijos kelią.

Černobyliečiams — naujas statusas
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS)
— Prieš 20 metų Černobylio atomi
nės elektrinės avarijos likvidavime
dalyvavusiems piliečiams siūloma su
teikti nukentėjusių nuo okupacijos
asmenų statusą.
Trečiadienį vykusiame posėdyje
Vyriausybė pritarė Lietuvos Respub
likos asmenų, nukentėjusių nuo
1939—1990 metų okupacijų, teisinio
statuso įstatymo 7 straipsnio papil
dymo įstatymo projektui.
Projektu siūloma asmenims, ku
rie dalyvavo likviduojant Černobylio
atominės elektrinės avarijos padari
nius (atsargos ir būtinosios karinės
tarnybos kariai ir asmenys, laikinai
pasiųsti į 50 kilometrų nuo avarijos
židinio zoną) suteikti nukentėjusių
nuo okupacijų asmenų statusą.
Tuo tarpu šiuo metu toks statu
sas suteikiamas asmenims, kurie
prievartiniu būdu dalyvavo likviduo
jant katastrofų ar stichinių nelaimių
padarinius ir dėl to prarado sveikatą

ar tapo invalidais. Medicininiu požiū
riu visiems dirbusiems pavojingoje
zonoje, ar tai buvo kareivis, ar staty
bininkas, radiacinė spinduliuote su
žalojo sveikatą.
Projekte siūloma prie asmenų,
kurie dalyvavo likviduojant Černo
bylio atominės elektrinės avarijos pa
darinius, priskirti ir Slavutičiaus
(Slavutičius yra už 38 kilometrų nuo
Černobylio atominės elektrinės)
miesto statytojus.
Iki šiol tai buvo atskira grupė as
menų, kuriems nukentėjusiųjų asme
nų valstybinės pensijos nebuvo ski
riamos, o nuo 1992 metų mokamos
kompensacijos už sveikatai padarytą
žalą. Pritarus projektui, iš 500
Slavutičiaus miesto statytojų apie
200 asmenų įgytų teisę į nukentė
jusiųjų asmenų valstybinę pensiją.
Jstatymo pakeitimai įsigaliotų
nuo kitų metų pradžios. Papildomai
iš valstybės biudžeto reiktų 413,000
litų.

* Daugiau nei pusė apklaustų sios ketverios 24 komandų pla
(59 proc.) šalies gyventojų nusi netos vyrų krepšinio pirmenybių
vylę garsiais Lietuvos krepšinin Japonijoje ketvirtojo rato rungty
kais, kurie atsisakė atstovauti tėvy nės grupėse, kuriose pergales iškovo
nei pasaulio krepšinio čempionate. jo Libano, Naujosios Zelandijos, Grai
Apklaustieji nesutaria, ar reikia kijos bei JAV rinktinės. Sensacingą
šiuos sportininkus kviesti į šalies pralaimėjimą šešių komandų A gru
rinktinę ateityje — 33 proc. apklaus pėje patyrė Prancūzijos krepšininkai,
tųjų mano, kad šiemet atsisakę žaisti 73:74 turėję pripažinti Libano rinkti
krepšininkai ateityje turėtų būti nės pranašumą.
kviečiami į rinktinę, tačiau kita dide
* Antradieni Prancūzijoje
lė grupė — 26 proc. visų apklaustųjų prasidėjusių daugiadienių „Tour
— išreiškė nuostatą, kad kartą „ne" du Poitou Charentes et d e la
pasakiusios krepšinio garsenybės Vienne" dviratininkų lenktynių pir
ateityje iš viso nebeturėtų būti kvie majame etape 38-as finišavo „Agričiamos ginti šalies garbės.
tubel" komandos narys lietu rii Aiva
* Trečiadieni sužaistos liku ras Baranauskas.

Baltarusijoje žuvo Lietuvos diplomatas
Atkelta iš 1 psl.
Gardine ministro patarėjo, Lietuvos
saugumo karininko Vytauto Pociūno
mįslingos žūties Baltarusijoje.
Buvęs konservatorių vadovas europarlamentaras Vytautas Landsber
gis atvirai teigia, jog Lietuvos diplo
mato žūtis — ne kas kita, o politinis
nužudymas.
„Turi būti atliktas pats rimčiau
sias ir giliausias valstybinis šio įvykio
tyrimas. Žinant visas profesines V
Pociūno veiklos aplinkybes, toks
įvykis kelia labai daug liūdnų minčių
ir klausimų. Todėl tyrimas turi būti
pats rimčiausias, nepasitikint Balta
rusijos tyrimais ir mes tikrai tuo rū
pinsimės, kad taip būtų", — sakė A.
Kubilius.
A. Pociūnas buvo vienas pagrin
dinių Lietuvos saugumo pareigūnų,
tyrusių buvusio prezidento Rolando
Pakso, jo aplinkos ir finansinio rė
mėjo Jurij Borisov sąsajas ir veiklą.
Europarlamentaro
Vytauto
Landsbergio nuomone, pastaroji Lie
tuvos diplomato ir saugumo pareigū
no žūtis būsiąs dar vienas išbandy
mas Lietuvos valstybei.
„Pirma mintis apie tokį įvykį yra
ta, kad nelaimingo atsitikimo versija
— visiškai neįtikina. O alternatyva
tik viena — nužudymas ir, be abejo,
nužudymas politinis. Nesinorėtų
galvoti taip, kaip kad kitą dieną po
Medininkų žudynių, kai aš padariau
viešą išvadą, kad nuo šiol jie pradeda
žudyti pareigūnus, ligi tol mušę,
terorizavę, deginę. Kadangi tai įvyko
šalyje, kuri ne tik slepia, bet ir
išaukština sausio 13-osios nusikaltė
lius — pirmiausia generolą Vladimir
Uschopčik, kuri išteisino pasieniečio
Gintaro Zagunio žudikus, faktiškai
nubaudė labai mažai ir sąlygiškai už
pasalūnišką teroristinį Lietuvos pa
reigūno nužudymą", — sakė V

Landsbergis.
Anot europarlamentaro, nepana
šu, kad padėtis Baltarusijoje būtų pa
gerėjusi, todėl Lietuva savo ruožtu
turi pati aktyviai tirti diplomato žū
ties aplinkybes.
VSD pranešimu, fiziko išsilavini
mą Vilniaus universitete įgijęs V
Pociūnas į VSD atėjo tarnauti prieš
14 metų. Jis turėjo vyresniojo valsty
bės patarėjo rangą. V Pociūno darbas
įvairiose VSD. vadovaujančiose pa
reigose buvo įvertinta įvairiais apdo
vanojimais. 2000 metais jis buvo ap
dovanotas vardiniu šaunamuoju gin
klu, 2002 metais jam įteiktas VSD ži
nybinis pasižymėjimo ženklas „Už
nuopelnus tarnyboje", 2004 metais
— trečiojo laipsnio VSD žinybinis pa
sižymėjimo ženklas „Nuopelnų kry
žius". V Pociūnas apdovanotas ir
Valstybiniais apdovanojimais — 1996
metais Sausio 13-osios medaliu bei
2004 metais Vyčio kryžiaus ordinu.
V Pociūnas buvo keturių vaikų
tėvas. Jo jaunėlei dukrai —13 metų.
Naujausiais duomenimis, tirti in
cidento į Baltarusiją išvyko Lietuvos
teismo medicinos instituto ekspertai.
Lietuviai kol kas neturi preteksto
abejoti baltarusių suinteresuotumu
ištirti įvykio aplinkybes.
Užsienio reikalų ministerija ir
Valstybės saugumo departamentas
susitarė su Baltarusijos puse, kad
Lietuvos pareigūnai dalyvaus V Po
ciūno žūties aplinkybių tyrime. Šiuo
metu Breste jau dirba vienas Lietu
vos pareigūnas, artimiausiu metu iš
vyks dar trys.
Užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas nespėliojo, ar galėjo
būti žmonių, suinteresuotų Lietuvos
pareigūno mirtimi, tačiau teigė, kad
V Pociūnas sveikata nėra skundęsis.
Ministras tikina, kad Baltarusija pri
sideda tiriant šią nelaimę.

Socialliberalai ginasi negavę neaiškių lėšų
Atkelta iš 1 psl.
įteikęs raštišką prašymą pasiaiškinti
dėl komisijos veiksmų sakė G. Dalinkevičius.
Pasak G. Dalinkevičiaus, viešoji
įstaiga „Artūro Paulausko fondas"
NS vadovo žmonos Jolantos iniciaty
va buvo įsteigtas prieš kelis mėne
sius, tad, dar nespėjus parengti darbų
plano, ir jokios veiklos nebuvo pra
dėjęs vykdyti — todėl ir rėmėjų ne
turėjęs.
VRK vadovas Z. Vaigauskas pri
pažino, jog VRK posėdyje apie įtari
mus dėl galimai neteisėto NS finan
savimo per A. Paulausko vardo fondą
prabilęs J. Udris pasielgė neapdairiai.
Tuo tarpu VRK darbo grupės va
dovas J. Udris sako nesijaučiąs ap
šmeižęs A. Paulausko fondą bei so
cialliberalų partiją.
Anot J. Udrio, prašydamas pra
tęsti darbo grupės veiklą jis komisijos
narius supažindino su žiniasklaidoje
pasirodžiusia medžiaga.

Teisininko teigimu, sunku įsi
vaizduoti, kad komisijos narių supa
žindinimas su laikraštiniu tekstu ga
lėtų būti vertinamas kaip šmeižtas.
„Skirkime du dalykus — yra pa
žyma dėl R Naviko skundo ir buvo
pateikta nepatvirtinta informacija
komisijai, todėl darbo grupė prašė lei
dimo ją patikrinti. Jeigu aš būčiau
pasakęs tai kaip savo žodžius, tada
būtų šmeižtas, tačiau tai buvo ne
patvirtinta informacija ir mes pra
šėme leidimo ją patikrinti, kad ją bū
tų galima patvirtinti arba paneigti",
— sakė J. Udris.
Iš pradžių darbo grupė aiškinosi,
ar NS per partijos narius Valstybinėje
draudimo priežiūros komisijoje ne
protegavo partiją parėmusių lošimo
bendrovių.
Po dviejų savaičių tyrimo darbo
grupė konstatavo, jog įrodymų, pa
grindžiančių tokius įtarimus nėra, ta
čiau tyrimas pratęstas, žiniasklaidoje
pasirodžius naujiems įtarimams.

Italijoje — operacija prieš nelegalus iš Lietuvos
Roma,
rugpjūčio
23 d.
(PAP/ELTA) — Trečiadienį Italijos
pietuose policija surengė plataus
masto operaciją prieš nelegalius imi
grantus.
Negalutiniais duomenimis, sulai
kyta apie šimtą užsieniečių, daugiau
sia — albanų, rumunų ir lietuvių, ne
legaliai gyvenančių ir dirbančių Apu
lijos srities apylinkių ūkiuose.
80 policininku ir 2"> karabinierių

kruopščiai patikrino kelis kaimus,
esančius už kelių dešimčių kilometrų
nuo Ortą Nuova miestelio, kur liepos
mėnesį pareigūnai išlaisvino iš nusi
kaltėlių rankų daugiau kaip šimtą
lenkų, kurie buvo verčiami dirbti
kaip vergai.
Ši operacija surengta pagal nese
niai Italijos Vyriausybės patvirtintą
kovos su nelegalia migracija ir prosti
tucija programą.
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Pasaulio

Libane. Valstybės vadovė sakė, kad
šio klausimo dar neapsvarstė Euro
pos Sąjunga (ES), ir jį reikia spręsti
per tarptautines diplomatines dery
bas. Pasiųsti savo kontingentą į Li
baną iš esmės sutiko jau dešimt iš 25
ES šalių — Belgija, Danija, Graikija,
Ispanija, Italija, Lietuva, Portugalija,
Prancūzija ir Vokietija.

naujienos

(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Ukrainoje sudužo Rusijos lėktuvas

v
Ugniagesiai žvelgia į nelaimės vietą.
Maskva, rugpjūčio 23 d. („Interfax"/BNS) — Lėktuvo Tu—154
katastrofos netoli Donecko vietoje su
rastas pokalbių savirašis prietaisas,
pranešė Rusijos transporto ministras
Igor Levitin.
Anksčiau buvo surastas paramet
rų savirašis prietaisas.
Kokios būklė yra šie savirašiai
prietaisai ir kada jie bus iššifruoti,
kol kas nepranešama.
Tuo tarpu skrydžių saugumo ži
novas, artimas įvykio priežasčių tyri
mo komisijai, trečiadienį sakė, kad
,,Pulkov" avialinijų lėktuvo Tu—154
nukritimo netoli Donecko priežastis
galėjo būti tai, kad pasiekęs kritini
skrydžio aukštį, jis ėmė nevaldomai
suktis.
„Pagal pranešimus iš lėktuvo nu
kritimo vietos, prieš atsitrenkdamas į
žemę jis sukosi suktuku, į kurj jis ga
lėjo patekti dėl to, kad pakilo aukš
čiau ribos, nustatytos šio tipo lėktu
vams", — sakė žinovas.
Jis paaiškino, kad aukščiausia
lėktuvo Tu—154 pakilimo riba —
maždaug 11,500 metrų. ,,Jeigu stan
dartinė temperatūra 11,500 m aukš
tyje didesnė nei minus 56 laipsniai
pagal Celsijų, lėktuvas perkrautas,
optimalus skrydžio aukštis turi būti

„China Daily News" nuotr.

keliais šimtais metrų žemesnis", —
sakė jis.
Eksperto nuomone, lėktuvas ga
lėjo pakrypti dėl perkrovimo ar tem
peratūros skirtumų aukštyje. „Slėgio
ir temperatūros slenksčiai buvo visiš
kai galimi lėktuvui skrendant per
audros frontą arba patekus į didelės
vibracijos zoną. Aviacijos praktikoje
buvo atvejų, kai dėl lėktuvo mėtymo
įvykdavo katastrofa", — sakė jis.
Pasak žinovo, panašiai lėktuvui
Tu—154 atsitiko devintajame de
šimtmetyje Uzbekistane.
Savo ruožtu aviacijos katastrofos
liudininkai papasakojo, kad lėktuvas
Tu—154 per paskutines skrydžio mi
nutes buvo nevaldomas ir sprogo nuo
smūgio į žemę.
Pasak tragedijos liudininkų, tuo
metu, kai nukrito lėktuvas, griaudėjo
perkūnija ir lijo.
Pirminiais duomenimis, sudužusiame netoli Donecko lėktuve buvo
penki užsienio piliečiai.
Rusijos lėktuvas Tu—154, skri
dęs iš Anapa miesto į Sankt Peter
burgą, antradienį sudužo už 50 km
nuo Donecko. Lėktuve buvo, patiks
lintais duomenimis, 159 keleiviai,
tarp jų 45 vaikai ir paaugliai, ir 10
įgulos narių.

Valstybės nagrinėja Irano atsakymą
Tehran, rugpjūčio 23 d. („Reuters'VBNS) — Šešios didžiosios pa
saulio valstybės trečiadienį nagrinėjo
Irano pasiūlymą toliau derėtis dėl
ginčo branduoliniu klausimu spren
dimo, tačiau neaišku, ar Tehran atsa
kymo pakaks Jungtinių Tautų (JT)
sankcijų grėsmei panaikinti.
Iranas sakė, kad jo atsakyme į šių
valstybių pasiūlymų paketą pateikia
ma idėjų, kurios sudarys sąlygas iš
kart pradėti rimtas derybas dėl šio
ginčo.
Tačiau nėra jokių požymių, kurie
rodytų, kad Tehran sutiko su pagrin
diniu JT Saugumo Tarybos reikalavi
mu iki rugpjūčio 31-osios sustabdyti
urano sodrinimą. Iranas šį terminą
pavadino beprasmiu.
Vienas ES diplomatas sakė, jog
Iranas atmetė sodrinimo sustabdymo
prieš derybas galimybę, „bet parodė,
kad galėtų sutikti su sustabdymu de
rybų metu".
Kiti diplomatai atsisakė patvir
tinti, kad Iranas pademonstravo
lankstumą sodrinimo sustabdymo
klausimu.

Pasiūlymus Iranui pateikusios
Vokietija ir penkios nuolatinės JT
Saugumo Tarybos narės Didžioji Bri
tanija, Kinija, Prancūzija, Rusija ir
Jungtinės Valstijos apie iraniečių at
sakymą nieko nekalba.
Kinija tik paragino Iraną atsi
žvelgti į tarptautinės bendrijos susi
rūpinimą.
Europos Sąjungos (ES) užsienio
politikos vadovas Javier Solana už
siminė, kad Irano atsakymas buvo
„platus, todėl reikia detalios ir ati
džios analizės".
Baltųjų rūmų atstovas antradie
nį sakė, kad JAV prezidentas George
W. Bush dar turi išnagrinėti iraniečių
atsakymą.
Iranas yra sakęs, kad jo atsaky
mas į pasiūlymus ekonomikos, saugu
mo ir branduolinėje srityse bus „dau
gialypis". Tai rodytų, kad nėra pap
rasto „ne" ar paprasto „taip".
Iranas savo atsakymą tikriausiai
parengė taip, kad Saugumo Tarybos
narės Rusija ir Kinija, kurios yra
svarbios Tehran prekybos partnerės,
laikytųsi kitos pozicijos nei JAV

EUROPA
LONDONAS
Antradienį prieš Londono teismą
stojo pirmieji iš vienuolikos Didžio
sios Britanijos musulmonų, kuriems
oficialiai pateikti kaltinimai susimo
kius pusiaukelėje susprogdinti į JAV
skrendančius keleivinius lėktuvus.
Trys teisiamieji — Abdullah Ahmed
Ali, VVaheed Arafat Khan ir Umar Islam — patvirtino tik savo vardus bei
gyvenamosios vietos adresą. Ketvir
tas kaltinamasis, Tanvir Hussain,
teigė neturįs nuolatinės gyvenamo
sios vietos. Sis ketvertas ir dar kiti
keturi asmenys kaltinami susimokę
nužudyti susprogdindami lėktuvuose
savadarbius sprogmenis. Vienas as
muo kaltinamas turėjęs daiktų, tin
kamų teroristinei veikai, o du teisia
mi už tai, kad nepranešė apie rez
gamą sąmokslą.
AMSTERDAMAS
Du olandų naikintuvai privertė
apsisukti JAV oro bendrovei „Northwest" priklausantį lėktuvą ir nulydė
jo jį atgal į Amsterdamo oro uostą.
Naujienų agentūros citavo policijos
atstovą, kuris sakė, kad iš lėktuvo
apklausai buvo išvesta kažkiek žmo
nių, bet daugiau detalių nepateikė.
Nei oro uostas, nei policija daugiau
nieko nekomentuoja.
PARYŽIUS
Būgštavimai dėl teroristų išpuo
lių gali paskatinti draudikus didinti
lėktuvų draudimo tarifus, mano an
tros pagal dydį Europos draudikės
„Axa", kurios apyvarta siekia apie
58.7 mlrd. eurų, žinovai. Šiuo metu
viso pasaulio oro bendrovės moka
draudikams įmokų už 2 mlrd. JAV
dolerių, tačiau šios sumos gali ne
pakakti, jei draudikams tektų kom
pensuoti žalą, atsiradusią dėl teroris
tų išpuolių, panašių į tuos, kuriuos
teroristai planavo surengti Londone.
RYGA
Latvijos prezidentė Vairą Vike—
Freiberga mano, kad kol kas anksti
svarstyti, ar Latvijos kariai dalyvaus
karinėje taikos palaikymo misijoje

or

VARŠUVA
Buvęs Lenkijos prezidentas
Aleksandr Kwasniewski, kuris pa
dėjo derėtis dėl taikaus Ukrainos
„oranžinės revoliucijos" sprendimo,
pasisiūlė tarpininkauti Kubos vy
riausybės ir opozicijos vadovų dery
bose. A. Kwasniewski organizuoja
tarptautinės arenos veikėjų „apskri
tąjį stalą" ir nori, kad ši grupė kitais
metais nuvyktų į Kubą surengti dia
logo dėl šios šalies ateities. Šiuo
klausimu vyksta derybos, be to, aiš
kinamasi, ar tai bus įmanoma.
BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) įmonės
per ateinančius trejus metus planuo
ja dosniau investuoti į mokslinius ty
rimus ir technologijų plėtrą, rodo
naujausio Europos Komisijos (EK)
stebėjimo duomenys. ES įmonių ver
tinimais, per ateinančius trejus me
tus išlaidos moksliniams tyrimams ir
technologijų plėtrai augs vidutiniškai
5 proc. per metus, tuo tarpu 2005
metais prieaugis siekė vos 0.7 pro
cento. Tyrimo duomenimis, įmonės
pageidauja investuoti į mokslinius
tyrimus ir technologijų plėtrą savo
verslo registracijos šalyse. Daugiau
sia, kaip ir anksčiau, investuojama
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir
Prancūzijoje.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV jūrų pėstininkai artimiau
siais mėnesiais pradės kviesti atgal į
tarnybą rezervininkus, kurie turės
kompensuoti didėjantį savanorių trū
kumą ir kurių gali būti pašaukta tūk
stančiai. Jūrų pėstininkų mobilizaci
jos programos vadovas pulkininkas
Guy Stratton sakė, kad per artimiau
sius pusantrų metų trūks maždaug
1,200 savanorių, kurie dalyvautų ka
re su terorizmu. Pasak jo, trūkstamų
karių skaičius nuolat kinta. Tai bus
pirmasis priverstinis rezervininkų
šaukimas nuo 2003 metų kovo.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Ocea,
Krovimu gabenimas
laivu i vtsas pasaulio šalis.
Krovintg gabenimas
?Huvu į visas pasaulio šalis.
Air Frelght
Automooiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Small Packaaes

Trucking
Smulkiu s jnunių siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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KITU ŽVILGSNIU
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

VALSTYBINIS ALKOHOLIZMAS
Ne per seniausiai atsisveikinom
su aktorium Saulium Mykolaičiu. Ar
tėjant rudeniui vėl palaidojom Gin
tarą Beresnevičių. Aplinkybės labai
panašios. Išeina gabūs, jautrūs, rei
kalingi... Kas kitas?
Valstybėje tyla. Graudūs straips
neliai, užuojautos... Bet ar esama
Valstybės vairininkų - premjerų,
prezidentų, Seimo narių, bažnyčios
hierarchų galvose suvokimo, kad jie
irgi yra atsakingi už tai? Gal net
-labiausiai!
Ankstesnis premjeras šiomis
problemomis nelabai tesirūpino, nes
ir pats, regis, su alkoholio problema
betarpiškai susijęs buvo. Užtenka
prisiminti Maišiagalos memorandu
mą, medžiokles, pirtis ir t.t.... Ir
daugeli viešų pasirodymų per TV įvairiose rudens gėrybių mugėse su
taurele rankose.
Ir apskritai, stebint straipsnius
spaudoje, dažnokai susidaro toks
jspūdis, kad socialdemokratų gretose
šis užsiėmimas (matyt, dar nuo so
vietinių „pirtelių" laikų; yra labai po
puliarus. Deja, bet šitaip mūsų pra
sigėrusiam krašte netgi pelnomas
šioks toks populiarumas. Viešieji ry
šiai, taip sakant...
Naujasis premjeras lyg ir kitoks,
tad galima būtų tikėtis, kad galbūt jis
išgirs ir atkreips dėmesį į tą seniai
žinomą, netgi nusibodusi faktą, kad
Europos Sąjungoje pirmaujame pagal
išgerto alkoholio kiekį, pagal depre
sijų, nusikaltimų ir savižudžių skai
čių. Ir dažniausia viso to priežastis alkoholis.
Taip pat liūdnokai būtų galima
paminėti ir daugumą tradicinių girtuokliškų mūsų švenčių, kurias daž
niausiai organizuojat!) ta pati mūsų
Valstybė, t.y. - savivaldybės. Tai ir
Klaipėdos jūros šventė, ir Anykščių
vyno šventė bei daugybė kitų, sma
giai prageriamų išeiginių dienų,
įteisintų kaip Valstybinės šventės.
Žodis „šventė" yra kildinamas
nuo žodžio „šventas". Bet ar gali būti
šventos išgertuvės? Šventos pagirios?
Vargu. Tad reiškinius derėtų įvar
dinti tikrais vardais - „Išgertuvės
Klaipėdoje", „Anykščių vyno išger
tuvės", „Naujų metų išgertuvės" ir
t.t. O ar belieka švenčių?
Švedai, supratę, kad šiauriečiams
alkoholis yra itin savižudiškas, pri
ėmė griežtus įstatymus, apribojan
čius jo įsigijimo tvarką, ženkliai
pakėlė kainas ir t.t. Ten jokiose de
galinėse snapso su žiburiu nesurasi, o

SIŪLO DARBĄ
Experienced M a l ė & Female
Live-in CNA o r H o m e H e a l t h
Aide N e e d e d .
Mušt have valid proof to vvork in the
United State. Mušt speak English &
Drives. Please call 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

NEKILNOJAMASIS TURTAS
VIDA M.
Įg}
SAKEVICIUS
Real Estate C o n s u l t a n t

KIMOI NTIAl
M I I * I K.v.I

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardauimas
708 889

2148

savaitgaliais irgi nemažai pavargsi,
kol retose specializuotose parduotu
vėse gausi tik iki pietų pardavinė
jamą labai brangų alkoholį. Ir per TV
neišvysi tokių alkoholio reklamų,
kaip mūsuose per krepšinio varžybas
nuolat skanduojamą idiotišką šūkį „mus vienija alus ir pergalės". Arba
visai Lietuvai transliuojamus vasaros
koncertus iš „Švyturio" girtuoklių
šalies...
Beje, a.a. Gintaras paskutinį va
karą, berods, irgi tik „nekenksmin
gą" alutį gurkšnojo. Tad galima būtų
kreiptis į teismą ir alaus daryklos,
kurios nemažai pelnosi iš lietuvių
nuodijomosi ir žudymosi, tegu su
moka šeimai solidžias kompensacijas
už gabiausio Lietuvos mitologo nu
žudymą.
Ką tuo metu veikia Valstybė?
„Rūpinasi", kad iš prasigėrusios Lie
tuvos ir toliau nuosekliai masiškai
emigruojama. Kovoja su „magija ir
okultizmu", leisdama informavimo
įstatymo pataisas, prilygstančias ink
vizicijos laikų nuostatoms. (Beje —
Kristaus ėjimas vandeniu, Marijos
kūno ėmimas dangun - čia magija ar
okultizmas? Gal irgi derėtų už
drausti, kad nebūtų žalingo poveikio
jaunimui?)
Bet visiškai nekovojamą su
atvira alkoholizmo propaganda žiniasklaidoje, su smurtu ir neapy
kanta, kurie kiekvieną mielą vakarėlį
trykšta iš TV ekranų.
Kokios išvados? Aišku, kad ne
lengva bus susidoroti su šia Dievo
rykšte - su valstybiniu alkoholizmu?
Bet kažką daryti reikia... Gal galėtų,
tarkim, naujasis premjeras Gedimi
nas Kirkilas su visa savo svita nu
vykti Švedijon ir pasidomėti ten vei
kiančiais, visuomenės sveikata be
sirūpinančiais įstatymais. Ir neišra
dinėti dviračio, o tiesiog pasinaudoti
vienos turtingiausių ir labiausiai
progresuojančių valstybių patirtimi.
Ir galų gale priimti Lietuvoje įstaty
mus, kurie apsaugotų mus nuo
lėtinio išsigimimo, išsižudymo ir išsivažinėjimo į geresnius kraštus. Jei
tik alkoholio gamintojų ir perpar
davinėtojų „mafija" leis tokius įsta
tymus priimti - juk iš žmonių nugirdymo milžiniški pinigai uždirba
mi! Kas galėtų paneigti, kad nemaži
alkoholio pinigai žaidžia ir rinkimų
karuselėje...
O gal premjerą ar Seimo pir
mininką su visais Lietuvos savi
žudžiais jau irgi vienija „alus bei
pergalės"? Ar gaivus uogų skonio
„Sobieski"?

PASLAUGOS
STATE 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 VVest 95th St.,
J-vcruret'n Park. I I . 60X05
I v\. "IIS-424-H654 "".'-58I-S654

Skėriai - pasėlius niokojantys
kanibalai
Milijonai skėrių vėl ima siautėti
vakarinėje JAV dalyje. Jie suėda vis
ką, kas pasitaiko jų kelyje. Daugybė
ūkininkų kasmet nukenčia nuo šios
viską pražudančios jėgos.

Be to, nė vienas nenori būti sury
tas būrio gale esančių gentainių,
kuriems maisto neužteko. Šie du
argumentai verčia vabzdžių debesis
judėti be paliovos.

Keistai elgiasi

Keičiasi poravimasis

Pastaraisiais metais pastebima
skėrių, JAV dar vadinamų svirpliais
mormonais, labai keista elgesio ten
dencija. Dėl didelio šių vabzdžių skai
čiaus ne visiems skėriams užtenka
maisto ir prasideda kanibalizmas.
Toks elgesys visiškai nebūdingas
šiems ėdriems vabzdžiams.
Skėriai spiečiasi j milžiniškus
būrius, kad apsisaugotų nuo plėšrū
nų. Dideliais būriais jie naikina aug
meniją ir žmonių auginamus mais
tinius augalus, desperatiškai ieškoda
mi proteinų.
Skėrių sparnai yra per silpni, kad
šie galėtų skraidyti, tačiau, pasitelk
dami vėją, per dieną jie gali nukeliau
ti keletą kilometrų. Toks nepastovus
gyvenimo būdas iš dalies lemiamas
tiek maisto poreikio, tiek ir kaniba
lizmo baimės.
Buvo pastebėta, kad aukštose
vietovėse skėriai elgiasi visiškai nor
maliai: minta augalais ir mažesniais
vabzdžiais, poruojasi ir „neskriau
džia" savo gentainių. Tačiau žemu
mose, pelynais apaugusiose lygumose
— viskas priešingai.
Skėriai susibūrę į būrius iš mili
jonų narių. Pasitaiko, kad vienam
kvadratiniam metrui tenka po 100
skėrių. Dėl nežinomų priežasčių jie
keliauja viena kryptimi, naikindami
viską, kas pasitaiko jų kelyje ir palik
dami į košę virtusių gentainių krūvas
greitkeliuose.

Pastebėta, kad žemumose pasi
keitė ir skėrių poravimosi tradicijos.
Aukštumose (kur yra užtenka
mai proteinų) skėriai poruojasi kaip
ir dauguma kitų vabzdžių.
Patelės pačios pasirenka, su ku
riuo patinu jos poruosis.
Vietose, kur proteinų trūksta,
viskas vyksta atvirkščiai.
Patelės kaunasi dėl patinų, o šie
gali pasirinkti sau tinkamą partnerę.
Patelės yra tiesiogiai suintere
suotos poruotis, nes laimingoji gali
įspūdingai papildyti savo proteinų
atsargas.
Kiekvieno poravimosi metu pati
nas atiduoda nuo 10 iki 20 procentų
savo kūno masės su spermatoforais.
Kai nėra ko ėsti, tokia dovana yra.
tikrai įspūdinga. Taigi patinėliai gali
poruotis su tiek patelių, kiek jiems
patinka. Tačiau šie skėriai ne todėl
vadinami svirpliais mormonais (iš
tiesų jie yra žiogų giminės).
Pavadino mormonais
Sis vardas skėriams buvo suteik
tas tomis dienomis, kai Siaurės
Amerikoje mormonai kūrė ūkius, kad
Utah valstijoje galėtų aprūpinti savo
kolonijas. Tuomet naujakurius už
puolė skėriai ir ėmė sėkmingai nai
kinti jų pasėlius ir derlių.
Mormonai nusprendė, kad tai —
Dievo bausmė. Jie ėmė atgailauti ir
Dievas neva atsiuntė daugybę žuvė
drų, kurios surijo skėrius. Štai kodėl
Salt Lake City esančiame mormonų
tabernakulyje galite pamatyti pamin
klą žuvėdrai.
Įspėja kelio ženklai

Pritvirtino siųstuvus
Norėdami išsiaiškinti tokio elge
sio priežastis, mokslininkai pritaisė
miniatiūrinius radijo siųstuvėlius
prie kai kurių skėrių. Nors patys
vabzdžiai būna maždaug 5 centi
metrų ilgio, bet dėl mažo jų kūno svo
rio siųstuvėliai buvo šiokia tokia
našta. Tačiau mokslininkai teigia,
kad šį bandymą atlikti buvo verta.
Jau anksčiau buvo išsiaiškinta,
kam reikia burtis į tokius didžiulius
būrius. Ieškant proteinų vakarinėje
JAV dalyje, kur jų maža, maisto šal
tiniu tampa ir kiti vabzdžiai, ieškan
tys to paties.
Nedideli driežai, pelės ir kiti
graužikai mielai užkanda pavieniais
skėriais. Tačiau kai jų yra didelis
būrys, būrio viduryje esantys vabz
džiai gali jaustis saugūs.
Varo baimė
Tik kodėl jie visą laiką juda? Ma
noma, kad dėl to kaltas nepasotina
mas proteinų alkis. Kiekvienas skė
rys nori pirmas gauti daugi; m maisto,
todėl kiekvienas veržiasi j priekį

JAV žemės ūkio departamentas,
užbaigęs aprašytąjį tyrimą, sukūrė
nuodus, kurie apsaugo svarbiausius
augalus nuo skėrių. Taigi šian
dieniniai ūkininkai yra geriau ap
saugoti nuo šios negandos. Tačiau tai
nereiškia, kad skėriai nebepadaro
žalos.
VVyoming universitete atliktas
tyrimas parodė, kad nors šie vabz
džiai gali maitintis daugiau kaip 400
skirtingų rūšių augalų, dažniausiai
jie renkasi maistui auginamus javus.
Nevada valstijoje prognozuoja
ma, kad iki vasaros pabaigos skėriai
nuniokos nuo 10 iki 12 milijonų akrų
žemės.
Kai kuriose valstijoje, pavyz
džiui, Oregon, buvo pastatyti nauji
kelio ženklai, įspėjantys, kad keliai
labai slidūs nuo sutraiškytų skėrių.
„Klaipėda"
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Besikeičianti Kinija:
Trijų moterų profilis
ilgus amžius trukusį paprotį, užaugo
suvaržytomis kojomis. Galėjom jos
Neseniai lankantis Kinijoj, teko paklausti, ko tik norėjom, bet pra
gerokai nustebti ten sutiktų moterų šyti, kad nusiautų batus ir parodytų
agresyvumu ir drąsa. Be abejo, šį smarkiai sužalotas kojas, neleido jos
elgesį paskatino vakarietiškoji įtaka drovumas ir mūsų padorumas. Atve
ir šiuolaikinės gyvenimo sąlygos. dė ją į kambarį jos dukraitė. Ėjo
Dar pirmąją dieną Beijing, Tianan- labai sunkiai, nes kojų pirštai buvo
men aikštėje, teko sutikti eilę jaunų užlenkti ir suaugę su pėda. Nuo
merginų, kurios nesivaržydamos pri penkerių metų amžiaus jos tėvai, o
sistatydavo, pareikšdamos norą pa vėliau ir ji pati, varžė savo kojas
sitobulinti anglų kalboje. Dvi jaunos raiščiais, nes mergaitei turėti didelę
meno studentės išdrįso pakviesti į pėdą buvo laikoma labai negražu ir,
savo ir dėstytojų darbų parodą, vyk be to, kenkė galimybei kuomet nors
stančią šalia Tiananmen aikštės ateityje ištekėti. Kojų varžymo pa
esančiuose dailės rūmuose. Rytojaus protys galiausiai buvo uždraustas
dieną, einant gatve, buvau vėl už Mao Tse Tung išleistu įstatymu
kalbinta ir pakviesta užeiti į neto 1949 metais. Dar kitas, tuo pačiu
liese esančią kliniką pasitikrinti pul metu jo išleistas įdomus įstatymas,
są ir kraujospūdį! Vienu iš šių kvie uždraudė žmonėms — daugiausia
timų su kelionės drauge pasinaudo ūkininkams, gyventi uolose ir ur
jom ir į viešbutį sugrįžom su auten vuose. Vieną tokią, dar iki šiol iš
tiškom ir patraukliom Kinijos gam likusią, gyvenvietę teko aplankyti ir
mums. Ten gyvenanti kiniečių šeima
tovaizdžių akvarelėm.
apėjo išleistą įstatymą tuo, kad įei
namąją angą išmūrijo plytomis. Vi
dus išlipintas laikraščiais, Mao Tse
Tungo plakatais ir Budos paveik
slais, apačioj lovos įrengta krosnis.
Vasarą oloj vėsu, o žiemą — šilta.

RITONE RUDAiTIENE

„Overseas Adventure Travel" (OAT)
palydovės (k) Ll Yui ir Maggie.
Ritonės Rudaitienės nuotr.

Kinijoj paskutiniu laiku daug
kas labai pasikeitė — ypač krito į
akis jaunų merginų vakarietiška
apranga. Vaikščiojant gatvėse, jei
neatsisuktų, manytum, kad tai ku
rios nors kitos turistinės užsieniečių
grupės moterys. Prisipažinsiu, kad
ir aš išdrįsau ir, nužiūrėjus trejetą
krykštaujančių šešiolikmečių mer
gaičių, paprašiau ar sutiktų, kad jas
nufotografuočiau! Žmonių gyveni
mas kokybiškai gerokai pagerėjo dėl
palankios ekonomikos, kuriai taip
stipriai suklestėti labai daug padėjo
Amerika. Mūsų kelionės metu buvo
numatyta nakvynė kiniečio ūkininko
šeimoje. Buvo tikrai sunku surasti ir
nupirkti kokį nors nelabai brangų
suvenyrą, gamintą Amerikoj.
„Overseas Adventure Travel"
kelionių įstaiga (pagal „Travel" žur
nalą vieną iš dešimties pirmaujančių
visoj Amerikoj) mėgsta pasigirti, kad
jų organizuojamose kelionėse nie
kuomet nebus daugiau kaip 14 žmo
nių ir kad jie specializuojasi aptar
navimu klientų, kurie mėgsta keliauti
kitų turistų mažiau pramintais ke
liais. Taigi, turėjome daug progų susi
tikti su vietiniais žmonėmis ir ap
lankyti įvairias vietas, į kurias dides
nei grupei patekti nebūtų įmanoma.
Vieną dieną, mūsų kelionės Ki
nijoj gidė Li Yui (Lisa) pasiūlė ap
lankyti seniausiame Beijing rajone,
vadinamame Nutong, gyvenančią
arti 90-ties metų moterį. Ji, pagal

Kartą Li Yui pasipasakojo apie
save ir savo gyvenimą. Ji studijavo
anglų kalbą, nes ketino dirbti diplo
matinėj tarnyboj. Kai suėjo 30 metų
ir dar nebuvo ištekėjus, tėvai rimtai
susirūpino jos ateitimi ir pradėjo
ieškoti tinkamo vyro. Jį surado ir
suplanavo jiems pasimatymą. Visa
šeima su numatytu „sužieduotiniu"
susitiko restorane. Susitikimas buvo
toks nemalonus ir „nesiklijuojantis",
kad Li Yui nutarė geriau likti nete
kėjusi, kad tik nereikėtų dar kartą
panašų išgyvenimą pakartoti. Pirš
lybas merginai visai net neįtariant,
subtiliai įvykdė jos teta. Laimingai
ištekėjo ir pradėjo dirbti naujame
darbe — „Overseas Adventure Tra
vel" kelionių įstaigoje.
Kinija didelė ir, lydint turistines
grupes, daug dienų tenka gyventi
kelionėse su lagaminu. Pasitaiko,
kad kai kurie turistai suserga, kiti
pameta savo dokumentus, dar kiti
turi visokių kaprizų ar keistų rei
kalavimų. Visiems reikia būti vie
nodai maloniai, mandagiai ir labai
paslaugiai, nes kelionės pabaigoj bus
keleivių oficialiai raštu įvertinta.
Darbas daug reikalaujantis, neleng
vas, o konkurencija didelė. Blogiau
sia, kad į šias tarnybines keliones Li
Yui negali kartu pasiimti nei savo
vyro, nei pusantrų metų jų dukrytės.
Kai tenka lydėti vieną po kitos (su
nedidelėmis pertraukomis) tris sa
vaites trunkančias keliones, jų
dukra išvežama pas močiutę, gyve
nančią kitame ir gan tolimame
mieste. Kaip graudu buvo matyti Li
Yui trumpą susitikimą ir vėl iš
siskyrimą su jos mažamete dukryte,
jau beveik kelionės pabaigoje, kai
sustojom pavakarieniauti to miesto
restorane.
Vieną dieną, ilgai važiuojant
autobusu, Li Yui mums papasakojo
apie dabartinį Kinijos potvarkį, apri
bojantį šeimos dydį. Jei šeimoje gims
ta antras vaikas, tėvai privalo su
mokėti „baudos" mokestį. Jos gimi
naitis, ėjęs aukštas pareigas vienoj
darbovietėj, susilaukė trečio veikelio
ir buvo „nubaustas" atleidimu iš
darbo. Kiekvieną rytą iš mūsų Ca
pital viešbučio (Beijing) į oro uostą
išveždavo pilną autobusą laimingų
užsieniečių tėvų su įdukrintomis
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JONAS V.PRUNSKiS, M D
TERRi DALLAS PRUNSKiS M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illlnoispain.com

Vidaus ligos

VIDAS j . NEMICKAS M.D.
-A-DOLOGAS-ŠRDCS UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., H i c k o r y Hills, IL

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArtherAve.Sts.5k-6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C DECKER, DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pnemama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

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

Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

C. W. BUSH — DEMOKRATIJOS APAŠTALAS
Atkelta iš 3 psi.

Pagal vieną jo patarėją, Bush
visuomet žiūrįs į vieną tašką hori
zonte, prie kurio jis einąs nesvy
ruodamas ir nesvirduliuodamas. Jei
jis ką nutaręs, neverta gaišinti laiko
su kokia nors nauja informacija.
Turįs labai daug pasitikėjimo gyny
bos sekretoriumi Donald Rumsfeld,
kurio labai prisibijo Irako fronto ge
nerolai, todėl nedrįsta prašyti dau
giau karių, jei ir galvoja, kad turi
mųjų nepakanka. Bush buvęs įspė
tas dėl kultūrinių ir politinių skir
tingumų Irake, nuo tų, kurie yra
įprasti kitose pasaulio šalyse, bet jis
į tai neatsižvelgęs.
Be jau minėtų panašumų tarp
prezidentų Woodrow Wilson ir Geor
ge W. Bush yra dar daugiau, kurie
verti paminėjimo. Abu buvo labai
religingi ir moralistai. Pirmai ka
dencijai prezidentais buvo išrinkti
kaip pasižymėję gubernatoriai, bet
be balsų daugumos. Per pirmąją
kadenciją abiems teko daugiausia
rūpintis Amerikos vidaus proble
momis, su kuriomis neturėjo dides
nių bėdų ir abu buvo populiarūs. Per
antrą kadenciją abu buvo priversti
daugiausia laiko praleisti su užsie
nio problemomis: Wilson dėl prasi
dėjusio Pirmojo pasaulinio karo,
Bush dėl kraštutinių (fašistų) mu
sulmonų teroro New York ir Washington, DC. Abiem teko daugiau
susidurti su tarptautinėmis proble
mažametėmis. Įsisūnijusių berniu
kus, matyti neteko.. Matyt, kad jie
daugiau vertinami...
Mūsų grupės speciali Beijing
gidė buvo 25 metų mergina, vardu
Maggie. Jos tikro kinietiško vardo
taip ir neteko sužinoti. Ji buvo nepa
prastai judri, plepi ir mėgstanti pasi
girti savo „moderniškumu". Gal to
dėl ji daugumai ir nepatiko. Pir
miausia Maggie „pasigyrė", kad gy
venanti ne su tėvais, bet nuosavame
bute, kurį jai nupirko jos draugas
amerikietis, 45 metų amžiaus archi
tektas iš San Antonio, Texas. Parodė
ir jo nuotrauką — tikrai patrauklios
išvaizdos, juodbruvas vyriškis. Visa
tai, ką mums papasakojo, Maggie
slepia nuo tėvų, nes nenori papiktin
ti jų, visų giminių ir kaimynų. Savo
„sugar daddy" ji mato dukart me

momis. Abiem teko pasidaryti pio
nieriais politinėje—socialinėje srityje.
Abiem sunkiai sekėsi. Kad užtik
rintų taiką pasaulyje ir kad nepa
sikartotų pasauliniai karai, Wilson
paskelbė savo tautų apsisprendimo
teisės doktriną, kuri nepatiko ne tik
daugumai, daug kolonijų turinčių
Europos valstybių, bet ir imperinio
tipo daugiatautėms valstybėms. Kad
išvengtų teroro ateityje, Bush pa
skelbė „nepraktišką" musulmoniškų
tautų demokratizavimo doktriną,
tautų, kur absoliučią valdžią turi
įvairūs karaliukai ir religiniai mu
los, ir kur eiliniai gyventojai prie
tokios tvarkos yra ne tik pripratę,
bet pasiruošę už ją galvas guldyti.
Kitokios tvarkos neįsivaizduoja. To
dėl nenuostabu, kad Bush su savo
demokratizacijos programa Irake
įsivėlė kaip gaidys į pakulas.
Kaip prez. Bush bus įvertintas
ateities istorikų? Sunku pasakyti.
Beveik tikra, kad bus įvertintas
geriau, negu jis vertinamas dabar,
ypač jei Islamo tautos priims de
mokratiją. Prieš prezidento Wilson
kadencijos pabaigą jis irgi buvo labai
nepopuliarus dėl savo naujų, n e 
praktiškų" idėjų, bet vėliau istorikų
buvo gerai įvertintas. O Bush dar tu
ri daugiau, negu dvejus metus laiko
„pasitaisymui". Tos galimybės netu
rėjo prezidentas Wilson, būdamas
visišku invalidu.

tuose, kai jis darbo reikalais atvyks
ta į Beijing. Ryšius palaiko per internetą, o šiaip, vakarus ir savaitga
lius ji smagiai praleidžia su savo
draugais vakariniuose klubuose ir
privačiuose pobūviuose. Religija jai
svetima, nes nėra tikinti.
Kad moterų gyvenimas Kinijoj
pastaruoju metu gerokai pasikeitė,
liudija šis palyginimas, kalbąs apie
kinietės merginos krait:į
1970—1980 m. — laikrodukas,
siuvama mašina, dviratis;
1980—1990 m. — TV, skalbimo
mašina, šaldytuvas;
1990—2000 m. — savas namas,
automobilis, užsienio pasas.
Nežinia, kur ir kaip toli kinietės
moters veržlumas bei agresyvumas
nuves ją šį dešimtmetį ir šimtmetį...
(Iš kelionės užrašų)
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Nemokama krūtų vėžio akcija Lietuvoje 2006 m.
Lithuanian Mercy Lift krūtų vė
žio apmokėta akcija Lietuvoje pa
tikrino 1,303 moteris: kiekvienai
atlikta po 4 mamogramų peršvie
timus. Ketverius metus moterys
laukia visoje Lietuvoje jau paplitusios
LML akcijos, kuri pavadinta „Tra
dicinė gegužė". Sujudėjo moterys ir iš
mažesnių miestelių bei kaimų. Pa
didėjo supratimas ir susirūpinimas
moterų, kurios buvo* sunkiai pasie
kiamos ne tik transportu, bet ir mąs
tymu. Šį kartą patarėm moterims
gauti sutikimą iš savo šeimos gydy
tojo arba gydytojo ginekologo. Mote
rys pasirašė, kad gavo rentgeno
nuotraukas, kurias turi perduoti
gydančiam gydytojui. Moterys jau
atviriau priima šią ligą, pradeda su
prasti pasekmes, ankstyvą diagnosti
ką ir gydymą.
Nors moterims pasitikrinti jau
veikia valstybinis projektas, bet su
sidaro ilgiausios eilės, net iki ki
tų metų. Nors Sveikatos apsaugos
ministerija turi gerų norų, bet jie dar
nesuvokia, kad tokį didelį moterų
skaičių onkologijos centrai negali
aptarnauti vienu ar dviem raaraografijos aparatais, kurių vienas gali
bet kurią dieną nebeveikti, nes yra
„persidirbęs".
Vilniaus universitetinis
Onkologijos institutas

(vyoi)

„paprasta moterim". Ta „paprasta
moteris" pernai patikrinimui atvežė
52 moteris. Ji yra slaugytoja ambu
latorijoje ir socialinė darbuotoja sa
vivaldybėje. Taip visas projektas ir
baigėsi ašaromis.
Rezultatai buvo tokie: kiekvieną
šeštadienį buvo aptiktos bent dvi mo
terys, kurios buvo įtariamos turinčios
navikus. Iš jų - 6 turėjo piktybinius
auglius. Pas kitas 4 po papildomos kon
sultacijos irgi atrasti piktybiniai na
vikai. Visos gydosi VUOI. Jų amžius
— 50-69 metų. Šio amžiaus moterims
daugiausia išryškėja krūtų vėžio liga.
Klaipėdos onkologinė ligoninė
(KOL)
KOL darbą pradeda 7 vai. ryto.
Klaipėdos apskritis yra didžiausia
Lietuvoje. Jie atliko 300 mamogra
mų, taip pat po keturias nuotraukas
kiekvienai moteriai. Patikrintos mo
terys — 4 0 - 7 5 metų amžiaus.

Pranė Šlutienė

Tirtoms moterims (40-75 metų
amžiaus) rastas vienas I stadijos na
vikas, o 19 su įtarimais bus toliau
tikrinamos bei stebimos.

v

Šiais metais KOL apie patikri
nimo programą pranešė per internetą. Moterys, pasinaudojusios LML
programa, buvo iš Klaipėdos, Pa
langos, Neringos miestų, Šilalės,
Šilutės, Plungės, Tauragės, Klaipė
dos rajonų, dar iš Radviliškio, Ma
žeikių, Telšių, Skuodo ir Kretingos
rajonų. Patikrinimo metu nustatyta,
kad 7 moterys turėjo pirmos stadijos
navikus. Jos jau gydosi KOL. Vienai
moteriai net ir mamogramos nerei
kėjo, jai vėžys buvo labai išsiplėtęs po
visą krūtį. Ji buvo tuojau paguldyta į
ligoninę nedelsiamam gydymui. Ko
dėl ji taip ilgai laukė — neaišku, jei
ne LML nemokama akcija, kažin ar
būtų pasirodžiusi gydytojui?

Nebuvo reklamos, kadangi buvo
me nusprendę, kad „Tradicinė ge
gužė" (taip vadinosi VUOI ir LML
akcija) dar kartą aptarnaus Vilniaus
miesto rajonų moteris. VUOI di
džiuojasi, kad gali bendradarbiauti
kartu su LML organizacija ir norėtų
Šiaulių onkologinė ligoninė
šią tradiciją tęsti.
(SOL)
Moterys autobusais buvo atvež
tos iš Biržų, Eišiškių, Ukmergės,
SOL — LML akcija praėjo be
Molėtų, Širvintų miestelių bei rajo
nų. Deja, Didžiasalio, vieno vargin jokių sunkumų. Čia papūtęs vėjas
giausių, didžiausią bedarbių skaičių veda visas registruotis į „Tradicinę
turinčiam miesteliui, moterims ne gegužė" jau balandžio mėnesį. Po
pasisekė gauti nemokamo autobuso, sekretorės skambučio į savivaldybės
kaip gavo pernai, nes kuras pabran- raštines, visos 250 skirtų vietų buvo
gęs. Nepasisekė ir pasikalbėjimas su užimtos. Moterys atvažiavo ar buvo
savivaldybe, todėl manęs prašė pa atvežtos iš Šiaulių miesto, Šiaulių,
rašyti laišką apskrities merui Broniui Kelmės, Radviliškio, Joniškio, Pa
Ropei. Negavusi atsakymo, paskam kruojo, Akmenės, Telšių, Raseinių,
binau ir gavau pylos, kodėl dirbu su Mažeikių, ir Tauragės rajonų.

Panevėžio ligoninės
konsultacijų poliklinika
(PLKP)
PLKP pradėjo darbą tiksliai
kiekvieną šeštadienį, kol po vieno
pusdienio sustojo veikti mamografijos aparatas. Tuo metu iš Pasvalio ir
Pasvalio rajono patikrinimo laukė 56
moterys. Vairuotojas jas paliko ir
išvažiavo. Poliklinikos direktorė dr.
Paliokaitė, susirūpinusi klausė, ką
daryti. Pratęsėm akciją dar vieną
savaitę. Per šią savaitę patikrinimas
buvo atliktas. Patikrinime dalyvavo
moterys iš Panevėžio, Pasvalio,
Anykščių, Kupiškio, Biržų, ir Rokiš
kio miestų bei Panevėžio, Pasvalio,
Anykščių ir Kupiškio rajonų.
Nustatyta: I stadijos navikai 2
moterims, 7 moterys artimiausiu me
tu turės dar kartą pasitikrinti. Su
sitikimo pietų su Rotary Club vyrais
metu šie klausė, ko reikia Panevė
žiui? Po tokio atvejo — reikalingas
naujas mamografas. Jie kvietė LML
dirbti kartu.
Kauno Šančių poliklinika
(KŠP)
Šią polikliniką pasirinkau po

konsultacijų VUOI. Visi Lietuvos jau
minėti onkologijos centrai gavo laiš
kus balandžio 1 d. Laiškuose klau
siau, ar bendrausime, ir parašiau,
kad atvykstu balandžio 14 d. pasi
rašyti sutarčių. Visi atsakė teigiamai
ir žadėjo pradėti darbą net negavę
pinigų, išskyrus Kauno medicinos
klinikų Universitetinis onkologijos
skyrius. Skambinau daug kartų, te
lefonas tylėjo, nors numeris mobilus
ir, aišku, mato, kas skambina.
Kadangi KŠP neseniai gavo mamografą iš Norvegijos ir gyd. radiologė-mamologė persikėlė iš Onko
logijos ligoninės, susitarėm dirbti
kartu. Nuvažiavau ir pasirašėme
sutartį su poliklinikos direktore.
Kadangi iki akcijos pradžios buvo
likusios tik keturios dienos, prieš
pradedant akciją, jos datą nukėliau
iki birželio 17 d. Kitaip nebūtume
spėję pakviesti rajonų moterų.
Arogantiškai su manimi telefonu
pakalbėjo KMAK direktorius, o
Onkologijos krūtų vėžio skyriaus
vedėja paskambino dvi dienas prieš
šeštadienį, kai turėjo prasidėti ak
cija, kad galime tartis. Aš jai pra
nešiau, kad perėjau į KŠP Nustebo.
Prasidėjo labai sklandus darbas.
Šeštadieniais ten apsilankydavau ir
pati mačiau, kokia tvarka. Išsiunčiau
e-pašto laiškus savivaldybės Sveika
tos skyriams, pati skambinau, ir at
vyko moterys iš Kauno miesto,
Kauno rajono, Kaišiadorių, Šakių,
Vilniaus, Jonavos, Jurbarko, Prienų,
Ariogalos, Kudirkos Naujamiesčio,
Telšių, Vaišvydavos, Babtų, Vištyčio,
Dominikavos, Gipiškaičių, Kėdainių
rajono, Raudondvario ir Šilainių.
Tyrimo metu rasta: 1-os stadijos
navikų — 1; 2-os stadijos — 8; 3-os
stadijos — 2. Trims moterims reikės
atidesnio stebėjimo bei priežiūros.
Nors turėjau sunkumų, bet vis
kas praėjo gerai. Radome nemažai
moterų su pirmos stadijos vėžiu. Jos
galės gydytis be chemoterapijos,
švitinimo, nes liga laiku buvo diag
nozuota. Dėkojame visiems aukoto
jams, kurie padėjo atlikti šią akciją.
Pranė Šlutienė
Lithuanian Mercy Lift
viena iš steigėjų ir
Sveikatos programų direktorė

„Draugo" knygynėlyje

Gegužės-birželio mėnesiais Lietuvoje, Kauno nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje veikė žinomo čikagiečio gydytojo Audriaus Plioplio darbų pa
roda ..Simphonic Thoughts". Paroda aplankė daug žiūrovų, dailininkų ir studen
tų. Nuotraukoje: Dailės akademijos Kauno skyriaus studentai klausosi A. Plioplio
pasakojimo apie tai, kaip gimsta jo kūriniai.

„Draugo" knygynėlyje galite
nusipirkti CD-ROM kompiuteriui
„Įdomioji Lietuvos istorija" (The
Engrossing History of Lithuania).
Tai 30 animuotų pasakojimų, kurių
trukmė 4 valandos. Žiūrovas ir klau
sytojas suras jdomiai pateiktus reikš
mingiausius valstybingumo etapus
nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.
Galėsite pamatyti ir išgirsti Lie
tuvos istoriją nuo pirmųjų gyventojų,
atsiradusių Lietuvos žemėje, pama
tyti karaliaus Mindaugo, Gediminaičių, Vytauto, Jogailaičių Lietuvą. Čia
ir 1795-aisiais ir 1940-aisiais valsty
bingumą praradusi Lietuva ir jos ko
va už laisvę, valstybės atkūrimas
1918-ais ir 1990-ais metais. Leidinys
skiriamas istoriniu palikimu besido
mintiems Lietuvos ir užsienio žmo
nėms. Išleido UAB, „Elektroninės
leidybos namai" Vilniuje.
CD-ROM kaina — 30 dol. Jį gali

ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina - 3 dol. Persiun
čiant daugiau už kiekvieną papil
domą CD-ROM — 1 dol. mokestis.

„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 6 3 t h Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9 Tel pasiteiravimui: 773 585 9 5 0 0
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Su liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2006
m. rugpjūčio mėn. 18 d., sulaukusi 77 metų amžiaus, į
Amžinybe iškeliavo mūsų mylima mama ir močiutė

AtA
ALBINA KIELA
Mirė 2006 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 91 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Bartininkų kaime, Vilkaviškio apskr. Gyve
no Brighton Park apylinkėje, Čikagoje, IL ir Hickory Hills, IL.
Giliam liūdesyje liko: sūnūs J o n a s Pervažas su žmona Ire
na, Juozas Pervažas su žmona Ofelija ir dukra Alicija Giedrė
Vodicka su vyru Alan. Liūdi anūkas Juozas Pervažas, J r . su
žmona Amy ir jų sūneliu Mason, a n ū k ė Dianna Pervažas,
anūkai Mykolas, Tomas, Jokūbas, Stepas ir Juozas Vodicka bei
kiti giminės Lietuvoje ir Argentinoje.
Velionė bus pašvota penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 3 vai.
p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 9:15 vai. r. Pet
kaus Lemont laidojimo namuose, iš k u r a.a. Albina bus palydėta
į St. Patricia bažnyčią, 9050 S. 86th Ave., Hickory Hills, IL,
kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

AfA
AGOTAI VALAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, jos dukrai IRENAI ir žentui
JUOZUI POLIKAIČIAMS, jos anūkams: DARIUI,
AUDRIUI, RIMAI su šeimomis ir MARIUI, o taip pat
ir visiems kitiems jos artimiesiems, reiškiame gilią
užuojautą.

AtA
BRONĖ
KELMELIENĖ
MAILAITĖ

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų parapi
joje, Sausininkų kaime. Gyveno Čikagos Brighton Parko apy
linkėje. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Dideliame liūdesyje liko: sūnus Viktoras, duktė Aldona
Plačienė, žentas Gintaras, anūkai: Petras, Krista ir Julytė su
vyru Andrium Kudirka; sesuo Danutė Mieliulienė su vyru Pra
nu ir jų šeima, sesers a.a. Onos Drūtienės vyras Antanas su
šeima, sesers a.a. Elenos Šepikienės šeima, sesers a.a. Magdale
nos Petrulienės šeima ir Lietuvoje brolio a.a. Jono Mailos
šeima; krikšto dukterys Joana Drūtytė ir Onutė Keblienė bei
kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Bronė buvo a.a. Viktoro Kelmelio žmona.
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijai, Lietuvių Bendruomenei ir Brighton Parko lietuvių Namų
savininkų draugijai.
A.a. Bronė pašarvota Gaidas-Daimid laidojimo namuose,
4330 S. California Ave., Chicago, IL ketvirtadienį, rugpjūčio 24
d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v., atsisveikinimas 6:30 vai. vak.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 25 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po pamaldų Bronė
bus nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.

Stefa ir Petras Kisieliai
Jolita ir Petras Vytenis su šeimomis

Nuliūdę artimieji
Laid. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

At A
AGOTAI VALAITIENEI

Margumynai

mirus, jos dukrą, mūsų mielą narę IRENĄ POLIKAITIENĘ ir visus jos artimuosius, visados sunkioje
atsiskyrimo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
Ateitininkų

namų

valdyba

Jei tik įmanoma dabar tave paguosti,
v

Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim.
Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, dėl mylimo
TĖVELIO mirties, nuoširdžiai užjaučiame DONATĄ
JANUTĄ ir jo šeimą.
Petras ir Dalė Valenskai
Vytas ir Genė Valenskas
Gintas ir Reda Majai
Leonardas Surgaila

Indijoje žmonės puolė gerti
jūros vandenį
Pasklidus gandams, esą Arabijos
jūros įlankoje vanduo per naktį ste
buklingu būdu pasidarė saldus ir
gydo įvairias ligas, tūkstančiai indų
puolė gerti drumzliną jūros vandenį,
šeštadienį pranešė policija.
Apie 5 tūkst. žmonių susirinko
prie įlankos, esančios šalia didžiausio
Indijos miesto Mumbajaus, dauguma
jų delnais sėmė ir gėrė nešvarų jūros
vandenį, sakė policija.
„Saldus jūros vanduo — tai ste
buklas. Tas vanduo yra dieviškas", —
vietiniam televizijos kanalui aiškino
Mumbajaus gyventojas Sheikhas
Naseeras (Šeichas Nasiras).
Televizija parodė, kaip jis maudė
mažą berniuką drumzliname įlankos
vandenyje, į kurį kiekvieną dieną
patenka tūkstančiai tonų buitinių bei
pramoninių nuotekų.
Kai kurie žmonės jūros vandenį
sėmė į plastikinius butelius ir mai

šus, sakydami, kad nuneš jo ir savo
šeimoms. Nepermatomo drumzlinumo vandenyje maudėsi vaikai ir suau
gusieji, šalia jų plaukiojo šiukšlės ir
plastiko atliekos.
Policija dėjo daug pastangų, kad
sustabdytų prie vandens traukian
čius žmones. Pasak miesto valdžios
atstovų, jūros vanduo laikinai galėjo
prarasti sūrumą būtent dėl užterštu
mo ar netoliese esančio gėlo vandens
intako.
„Mes paėmėme vandens mėginį
ir nusiuntėm jį ištirti", - sakė miesto
valdžios pareigūnas.
Praėjusiais metais Arabijos jūro
je prie Mumbajaus trys žmonės nu
skendo, kai tūkstančiai žmonių puolė
į pajūrį, kur, pasak pasklidusių
gandų, iš jūros į krantą buvo išmesta
deimantų.
BNS
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• Rugpjūčio 26 d., šeštadienį,
Šv. Kazimiero kongregacijos sese
rys 9:30 vai. r. maloniai kviečia da
lyvauti šv. Mišiose ir kartu pasi
melsti, kad kongregacijos įsteigėja
Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta Palaimintąja. Taip pat šios
Mišios bus skiriamos ir Šv. Kazi
miero seselių kongregacijos įsteigi
mo šimtmečiui paminėti. Mišios
vyks seselių motiniškajame name,
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL.
Mišias aukos Čikagos vyskupas
Gustavo Garsia-Siller, M. Sp. S.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
•Rugpjūčio 26 d., šeštadienį, 7
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, maloniai kviečia į režisieriaus
Pauliaus Budraičio paskaitą apie
Lietuvos teatrą šiandien. Paskaita
bus skaitoma anglų kalba. Kvie
čiami visi teatro gerbėjai ir teatro
grupės pabendrauti, pasivaišinti ir
pasidžiaugti video filmais bei trum
pu spektakliuku pagal F. Dosto
jevskį romaną „Nusikaltimas ir
bausmė". Įėjimas nemokamas.
•Rugpjūčio 26-27 d., savaitgalį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
IL, vyks" Vasaros palydos, kurios
prasidės šeštadienį, rugpjūčio 26 d.,
1 v. p. p. Šeštadienį veiks mugė, da
lyvaus populiariausios lietuviško
maisto kavinės, įvairiu lietuvišku
alumi vaišins Centro šeimininkai,
futbolo aikštėje vyks finalinės ČLFL
rungtynės. 8 v. v. šventė persikels į
naujuosius Jaunimo rūmus. Čia
koncertuos vietiniai atlikėjai bei
svečiai iš Lietuvos — humoro grupė
„Radio Show". Po koncerto — šokių
vakarą ves Jager DJ's. Sekmadienį,
rugpjūčio 27 d., po 12 v. šv. Mišių
vyks tradicinė gegužinė su loterija ir
šokiais, kuriems gros Jonas Domar
kas. Tel. pasiteiravimui: 630-2578787. Visi maloniai kviečiami apsi
lankyti šioje šventėje!
• Rugsėjo 10 d., sekmadienį,
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. Ją ves
Amerikos lietuvių kunigų vienybės
pirmininkas, prel. Albertas Kontautas. Dienos programa: 10 v. r. — re
gistracija, klausomos išpažintys. 11
v. r. — Šv. Mišios ir homilija. 12 v. p.
p. — pietūs. 1:15 v. p. p. — konferen
cija, procesija su rožinio malda vie
nuolyno sodyboje, Švč. Sakramento
adoracija ir palaiminimas. Apie da
lyvavimą prašome pranešti iki rug
sėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. Visi
maloniai kviečiami!
•Mieliems skaitytojams prane
šame, kad dienraščio „Draugas" ge
gužinė vyks rugsėjo 17 d., sekmadie
nį, o pokylis - spalio 21 d., šešta
dienį. Reikalingi laimėjimai loteri
jai. Laimėjimams skirtus daiktus
maloniai prašome atnešti į „Draugo"
administraciją.
•Organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet

Skelbimų skyriaus
tel. 1 773 585 9500
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vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Renginio
pradžia 12:30 vai. p.p.. Bus trumpa
meninė programa, veiks loterija ir
baras. Nijolė Grigaliūnienė priima
užsakymus pavieniams asmenims ir
norintiems užsakyti visą stalą. Tel.
708-974-1262, e-paštas: nijoleg@
prodigy.net Kviečiame Čikagos ir
apylinkių lietuvišką visuomenę at
vykti į „Derliaus pietus" ir paremti
organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" darbą.
• L i e t u v o s Vyčiai organizuoja
kelionę autobusu į Washington, DC,
dalyvauti Nekalto Prasidėjimo bazi
likoje esančios Šiluvos koplyčios 40mečio sukaktuvėse, kurios bus šven
čiamos bazilikoje šv. Mišiomis 2006
m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 vai.
p.p. Jei kas norėtų keliauti kartu su
Vyčiais, maloniai kviečiame dėl pa
pildomos informacijos (kelionės iš
laidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430.

Rugpjūčio 7-9 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimas.
Jame dalyvavo arti 150 delegatų iš šalių, kuriose veikia lietuvių ben
druomenės. Šį kartą [Seimą atvyko ir naujai Įsikūrusios bendruomenės, kurių
skaičius, ryšium su didėjančia emigracija iš Lietuvos, yra pagausėjęs. Naujai
įsikūrusios bendruomenės turi daug sunkumų įkuriant lietuviškas mokyklas,
suburiant lietuvius į bendruomenę. Seimo darbe dalyvavo ir JAV LB atstovai.
Nuotraukoje: (iš kairės) Vidurio Vakarų apylinkės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė
ir Lemonto apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė.

J

Miesto panorama
„VARGŠAS" PENSININKAS

IŠ ARTI IR TOLI..,
•Rugpjūčio 27 d., sekmadienį,
nuo 12 v. p. p. iki vakaro Playa Del
Rey prie Pacific Ave. kopų (kaip vi
sada tarp 41 ir 42 gelbėjimo stočių)
palydėkime vasarą drauge su LA
lietuviais paskutinėje šių metų Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės ge
gužinėje. Kviečiami visi — jauni ir
seni! Vyks pajūrio žaidynės, valgy
sime „Red Lion Tavern" dešreles,
žaisime tinklinį, mėgausimės saule,
smėliu ir jūra.

Per šešerius darbo metus Harris
Trust and Savings Bank darbuoto
jas, buvęs Naperville gyventojas, iš
banko pasisavino 14 mln. dolerių.
Dalį pinigų jis išleido nusipirkdamas
namus aštuoniose Čikagos vietovėse
ir namą Floridoje. Šis žmogelis jau
buvo išėjęs į pensiją ir matyt galvojo
apie laimingą gyvenimą, tačiau buvo
areštuotas. Dabar vargšeliui gali
tekti praleisti už grotų kokį tris
dešimt metelių.
POLICIJA PRAŠO PAGALBOS

• J A V Lietuviu Bendruomenės
East Chicago, Indiana apylinkės
valdyba š. m. rugsėjo 3 d. 1 vai. p.p.
Vilučių sodyboje, 1143 Southview
Dr., Schereville, IN, rengia tradicinę
gegužinę. Maloniai kviečiame daly
vauti.
•Lietuvių tautodailės instituto
visuotinis metinis narių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 9 d., šeštadienį,
11:30 vai. r. Toronto skyriaus pir
mininkės Aldonos Vaitonienės na
muose, 96 Anglesey Blvd., Islington,
Ontario, Canada. Tel. 416-239-3618.
Jame šalia einamųjų reikalų bus
aptariama LTI ateities veikla. No
rint gauti daugiau informacijos,
prašome kreiptis į LTI valdybos
pirmininkę Aldoną Veselkienę tel.
613-359-6159 arba 613-359-1160.
• L i e t u v ų kultūros instituto
valdyba maloniai kviečia dalyvauti
dvidešimt šeštame Lietuvių kultū
ros instituto suvažiavime, kuris
įvyks 2006 m. spalio 6-8 dienomis,
D-68623 Lampertheim-Huettenfeld,
Romuvos pilaitės didžiojoje salėje.
Tel. pasiteiravimui: 06571-4629, epaštas: info@LithauischesKulturinstitut. de

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

Čikagos policija prašo miesto
gyventojų pagalbos. Laikraščiuose
išspausdintas fotorobotas žmogaus,
kuris įtariamas nuo 1999 metų už
puldinėjęs moteris ir mergaites. Už
puolimai daugiausia buvo padaryti
Čikagos pietvakariniuose ir pieti
niuose rajonuose. Paskutinis žino
mas užpuolimas buvo įvykdytas
2005 m. rugpjūčio mėn.
Įtariamasis — maždaug 30-35
metų amžiaus, stambaus kūno sudė
jimo tamsiaodis vyras trumpais
plaukais. Policininkai sako, kad jis
naudojasi keletu mašinų, kartais
apsistoja pigiuose viešbučiuose.
Ką nors žinančius apie šį as
menį, prašoma pranešti artimiausi
am policijos skyriui.
MUZIEJUS ATVERIA DURIS
Čikagos istorijos muziejus (Chi
cago History Museum), pakeitęs pa
vadinimą (anksčiau vadinosi Chi
cago Historical Society Museum) pa
gražėjęs ir atsinaujinęs, atveria du
ris lankytojams. Muziejaus atidary
mas numatytas rugsėjo 30 d. Jo eks
pozicijų salės prasiplėtė 16,000
kvadratinių pėdų. Jose bus išdėstyta
per 22 mln. įvairiausių eksponatų,
pasakojančių apie Čikagos istoriją.
Manoma, kad Čikagos apylinkės bu
vo žinomos dar prieš Kolumbui
atrandant Ameriką.

Po rekonstrukcijos atidaromame
muziejuje įrengtos penkios ekspozi
cijų salės: „City an the Make", „Second to None", „City in Crisis",
„Mine Kind of Town" ir „Sweet
Home Chicago".
KOVA SU ŽIURKĖMIS
Buvęs policijos pareigūnas, Ci
cero miestelio prezidentas Larry
Dominick naktimis vaikšto po mies
telį ieškodamas „nekviestų svečių".
Pasirodo, Cicero miestelyje prisi
veisė žiurkių. Jos nieko nebijodamos
vaikšto gatvėmis, laksto po žolynus.
Tad nuspręsta paskelbti joms karą.
Sanitarijos tarnybos gyventojams
nemokamai padeda kovoti su šiais
gyvūnais.
Žiurkių naikinimui numatoma
per metus skirti 250,000 dol.
ČIKAGOS BOTANIKOS SODAS
Tai vieta, kurioje tikrai verta ap
silankyti. Gausybė daugiamečių
augalų, įvairiausių krūmų, medžių
džiugina lankytojų akį. Viena popu
liariausių vietų sode - „Evening
Island". Sala užima 5 akrų plotą, ku
riame galite pasigėrėti 200 medžių,
70,000 daugiamečių augalų, 800
krūmų, daugybę svogūninių augalų.
Kur tik pasisuksi - įvairios spalvos,
formos. Vienas šios salos landšafto
architektų James van Sweeden sako,
kad taip sukomponuoti augalus jį
paskatino dailininkė ekspresioniste
Helen Frankenthaler.
Saloje galite suruošti gegužinę,
pasivaikščioti su draugais ar šeima.
Vakarais čia galima išgirsti varpų
koncertą, pasidžiaugti elektros lem
pučių, kurių vakarais įsižiebia per
400, šviesomis.
Botanikos sodas įsikūręs 1000
Lake Cook Rd., Glencoe. Tel. pasi
teiravimui: 847-835-5440. Daugiau
pasiskaityti galite: www.chicagobotanic.org. Botanikos sodas lankyto
jams atidarytas nuo 7 vai. r. iki 9
vai. v.

Kazys Rožanskas prieš kelis metus sugrįžo gyventi į Vilnių, bet
nepamiršta „Draugo" ir savo draugų. Jis atsiuntė 300 dol. auką Draugo
fondui. Gyvendamas Čikagoje K Rožanskas buvo uolus visų gerų darbų
talkininkas, savanoris ir lietuviškos spaudos platintojas. J a m išvykus į
Lietuvą. Jaunimo centre nebeliko spaudos stalo. Draugo fondas nuo
širdžiai dėkoja už dosnią auką

