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Darbo partija: 666 dienos pažadas 

Ar nukryps j Darbo partiją Lietuvos teisingumo pirštas? 

Vytis Tyla 
,.Požiūrio" nuotr. 

Garsiajam rusiškai lietuviškos 
politikos aktoriui Viktorui Uspaski-
chui šią savaitę buvo išduotas arešto 

orderis. Lietuvos teisėsaugos institu
cijų veiksmai Darbo partijos ir jos 
emigravusio steigėjo atžvilgiu ne
teisėti ir yra organizuojami Darbo 
partijos oponentų, valdančių Lietu

vos teisėsaugos institucijas, trečia
dieni tvirtino europarlamentarė 
„darbietė" Ona Juknevičienė. 

„Nemanau, kad paskelbta tarp
tautinė Viktoro Uspaskicho paieška 
ką nors keičia. Visas procesas, vykęs 
iki šio momento, buvo neteisėtas, 
vykdytas nesilaikant pagrindinių tei
sėsaugos principų", — sakė O. Juk
nevičienė. 

Gražu. Politinis sezonas praside
da kaip niekad intriguojančiai. Di
džiausią frakciją Seime ir netgi Eu
ropos Parlamente turinti partija pe
reina į pogrindį ir skelbia karą vals
tybei. Ir kaip kitaip galėjo būti? Juk 
savaitgalį vykusiame Darbo partijos 
suvažiavime ankstesnę „uspaskinę" 
partijos politiką švelniai pakritikuoti 
bandęs pretendentas į naujus vado
vus buvo nušvilptas ir gavo menką 
skaičių balsų. 

Pirmininku buvo išrinktas Kęs
tutis Daukšys. prisistatęs V Uspaski
cho žmogumi. Ir ne tik prisistatęs. 
Vieną kartą jis jau buvo pakeitęs 

Valstybės 
svarstys sankcijų 
Iranui klausimą 

Washington, DC, rugpjūčio 31 
d. („Reuters"/BNS) — Didžiosios pa
saulio valstybės pradės svarstyti re
zoliuciją dėl sankcijų Iranui per susi
tikimą, kuris vyks kitą savaitę Euro
poje, jeigu Tehran atsisakys vykdyti 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos reikalavimus sustabdyti visus 
branduolinės programos įgyvendini
mo darbus, pareiškė JAV valstybės 
departamentas. 

Ultimatumo, kurį Jungtinės 
Tautos pateikė Iranui, terminas bai
gėsi ketvirtadienį, rugpjūčio 31 die
ną. 

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad pažadėjo, kad Tehran 
bauginamas nenusileis ,,nė per nago 
juodymą". 

„Vakarai turėtų žinoti, kad ira
niečių tauta nepasiduos spaudimui ir 
nesutiks su jokiu jos teisių pažeidi
mu", — sakė jis tą dieną, kai baigėsi 
JT nurodytas terminas. 

Valstybės departamento atstovas 
spaudai Sean McCormack sakė, kad 
Iranas tikriausiai nesutiks su JT rei
kalavimais, todėl JAV valstybės sek
retorės pavaduotojas Nicholas Burns 
ir Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Kinijos ir Vokietijos atstovai 
kitos savaitės pradžioje surengs susi
tikimą. 

Jis nepasakė, kur gali būti su
rengtas susitikimas, kuriame vyks 
svarstymas, tačiau, pasak diplomatų, 
jis gali įvykti Berlyne ar Vienoje. 

S. McCormack sakė, kad rezoliu
cija Nukelta f 7 psl. 

Prezidentui kandidatas sukėlė abejonių 
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adamkus 
„keistu ir nesuprantamu" pavadino 
galimą Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos (LLRA) deleguoto atstovo pasky
rimą į užsienio reikalų viceministro 
postą. 

„Tai būtų pats keisčiausias ir ne
suprantamiausias paskyrimas, šioje 
Vyriausybėje", — sakė prezidento 
atstovė spaudai, paklausta preziden
to nuomonės apie kandidatą į vicemi
nistrus. 

Atstovė spaudai pridūrė, kad, ša
lies vadovo nuomone, „tai blogas pa
vyzdys, kai nesutarimai koalicijoje 
sprendžiami lengvabūdiškai dalijant 
atsakingas valstybines pareigas". 

14-ojoje Vyriausybėje gavę užsie
nio reikalų ministro postą, į kurį de
legavo nepartinį diplomatą Petrą Vai
tiekūną, valstiečiai liaudininkai nu

tarė UR viceministro postą perduoti 
juos palaikančiai Lenkų rinkimų ak
cijai. 

Pastaroji nutarė į šį postą dele
guoti Užsienio reikalų ministerijoje 
dirbantį diplomatą — 30-metį lenkų 
tautybės Europos Sąjungos departa
mento bendros užsienio politikos ir 
saugumo politikos skyriaus atašė Ja
roslavą Neverovičių. 

Kaip po susitikimo su prezidentu 
sakė UR ministras R Vaitiekūnas, vi
ceministro paskyrimo klausimą jis 
ketina išspręsti kitą savaitę. 

„Toks yra partijos, toks yra koali
cijos pasirinkimas. Tai yra profesio
nalus diplomatas, kuris dirba minis
terijoje. Yra buvę ir ministrų, ir vice
ministrų jaunesnių už jį. Viskas prik
lausys nuo jo kaip žmogaus savybių, 
nuo jo profesionalumo", — kalbėjo R 
Vaitiekūnas. 

Lietuva apgailėtinai pralaimėjo 
nes Turkijai. Po šios nesėkmės pa
aiškėjo, kad lietuviams pasaulio čem
pionatas baigsis sekmadienį rungty
nėmis dėl 7 vietos. 

Rungtynių su Turkija ketvirtojo 
kėlinuko pabaigoje ir pratęsimo me
tu Lietuvos rinktinė atrodė apgailėti
nai. Lietuviai sugebėjo pralaimėti 
praktiškai laimėtas rungtynes, per 
kelias ketvirtojo kėlinuko minutes iš-
švaistydami 11 taškų persvarą. Abi 
komandos labai daug klydo, netaik
liai atakavo, bet rungtynių pabaigoje 
ryžtą pademonstravę Turkijos krep
šininkai palaužė lietuvius. 

Po rungtynių vykusioje spaudos 
Nukelta į 6 psl. 

Antanas Sireika 
EPA/ELTA nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Alfa.lt) 
— Lietuvos krepšininkai pratęsus 
rungtynes 84:95 pralaimėjo turnyro 
dėl 5-8 vietų pusfinalio rungty- konferencijoje 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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savo dvasinį vadovą ūkio ministro 
poste; pakeis ir partijoje. Ir tada jis 
buvo tiesiog marionetė - toks liks ir 
dabar. 

Tačiau yra ir didelis skirtumas. 
Prieš metus V Uspaskichas dar buvo 
Lietuvoje. Jau tada jo vadovavimas iš 
užkulisių buvo politiškai nekorektiš
kas, neskaidrus ir atvirai demons
truojantis priklausomybę nuo Rusi
jos. Tačiau dabar klostosi unikali po
litinė situacija. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
•NATO XXI amžiuje. 
•Netiesa, kaip yra 
įprasta kalbėti. 
•Bręstanti revoliucija 
visuomeniniame radijuje. 
•Odė baudžiauninkams ir 
Katinui Bazilijui. 
•Vardan ko jis mirė? 
•Raganiškės įspūdžiai 
provokuoja diskusiją. 
• Seminaras Vilniuje. 
•Įdomi paskaita apie 
„Opus Dei". 
•Čikagoje ir apylinkėse. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.689 LT 
1 EUR— 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 

• j S ^ FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Šulaitis 

ČLFL CEMPJONAI — „ALYTAUS" KOMANDA 
Čikagos lietuvių futbolo lygos 

baigminės rungtynės tarp „Alytaus" 
ir „Amerikos lietuvio" komandų per
galę atnešė pirmiesiems. „Alytus" pra
ėjusį šeštadienį aikštėje prie PL cen
tro laimėjo net 6:1 ir iškovojo taurę. 

Nepaisant, kad „Amerikos lietu
vio" komanda pradžioje pirmavo 1:0, 
bet vėliau už dvi geltonas korteles 
aikštę apleidus vienam jų žaidėjų, 
„Alytus" neturėjo daug vargo ir 
įmušė pustuzinį įvarčių. 

„Alytaus" futbolininkas Laimo

nas Bytautas su 12 įvarčių buvo ge
riausias lygoje. 

Rungtynėse dėl trečios vietos 
„Lietuvėlė" įveikė praėjusių metų 
čempionus „Vilniaus" komandą 3:0 
ir pakartojo pernykštį pasiekimą, 
kuomet ji irgi buvo trečia. 

Reikia pasakyti, kad nemaža 
dalis ČLFL žaidusių futbolininkų 
atstovauja „Lituanicos" vyrų ar vete
ranų komandas, kurios greitai 
pradės . rungtyniauti įvairių tautų 
komandas apjungiančioje lygoje. 

JAV MOTERYS [VEIKĖ KINIJĄ 
Toje pačioje futbolo aikštėje 

Bridgevievv, IL (ji yra viena geriau
siųjų Amerikoje), sekmadienį žaidė 
JAV ir Kinijos moterų futbolo rink
tinės. Gana didele pasekme 4:1 per
galę šventė amerikietės, įveikusios 
gana atkakliai kovojusias kinietes. 

Pirmasis kėlinys baigėsi taikiai 
1:1, tačiau po pertraukos ameri
kietės padidino'rezultatą 2:1. Tada 

antroje kėlinio pusėje vienas po kito 
į kiniečių vartus krito dar du įvar
čiai. 

- Pagal klasifikaciją JAV rinktinė 
yra 5-oje vietoje, o Kinijos — 8-oje. 
Šiemet pirmame susitikime ameri
kietės Kinijoje varžoves buvo nuga
lėjusios 2:0, o kovo mėnesį Portuga
lijoje su kinietėmis buvo sužaidusios 
lygiomis 0:0. 

TRYS ČIKAGOS „FIRE" FUTBOLININKŲ PERGALĖS 
„Fire" profesionalų futbolo ko

manda, rungtyniaujant „Major Lea-
gue Soccer" rytinėje grupėje, pra
ėjusį šeštadienį savo aikštėje — 
Bridgevievv miestelyje, į pietvaka
rius nuo Čikagos, pelnė trečiąją per
galę iš eilės. 

Apie 90 mln. dolerių kainavusio
je ir tik šiemet pabaigtoje ruošti 
aikštėje, šeštadienį „Fire" įveikė 
„Colorado Rapids" futbolininkus 1:0. 
Vienintelį įvartį pelnė pirmametis 
čikagiečių žaidėjas Dasan Robinson, 
12-oje minutėje iš kampinio pasiųs
tą kamuolį galva nukreipęs į var
žovų vartus. Šias rungtynes stebėjo 
apie 16,000 žiūrovų. 

Dabar „Fire" MLS rytų grupės 
lentelėje yra antroje vietoje, turė
dama 31 tašką (aštuoni laimėjimai, 
tiek pat pralaimėjimų ir 7 lygiosios). 
Pirmoje vietoje rikiuojasi „D.C. 
United" — 47 taškai. Vakarų grupė
je pirmauja „FC Dalias" (39) ir 
Houston (35 tšk.). 

Šiomis dienomis „Fire" komanda 
įsigijo pajėgų žaidėją, tarptautinio 
garso prancūzą, 31 metų amžiaus 
Pascal Bedrossian. Apie tai pranešė 
„Fire" klubo prezidentas John 
Guppy, kuris rūpinasi dar labiau 
sustiprinti Čikagos komandą, artė
jant atkrentamosioms varžyboms. 

FIBA paskelbė naują atrankos 
| olimpines žaidynes sistemą 

Vos dvi stipriausios 2007 metų 
Europos čempionato komandos iško
vos kelialapius į 2008 metų olimpinių 
žaidynių krepšinio turnyrą. Tai pas
kelbė tarptautinė krepšinio federaci
ja (FIBA), užsimojusi rengti papildo
mą atrankinį turnyrą. 

Pagal patvirtintą projektą, vietos 
olimpinėse žaidynėse bus patvirtin
tos taip: viena vieta šeimininkams 
(Kinijai), viena vieta pasaulio čempi
onams, dvi vietos Europos čempiona
to finalininkams, dvi vietos Amerikos 
čempionato finalininkams, po vieną 
vietą Afrikos, Azijos ir Okeanijos 
čempipnams. 

Kitos trys vietos atiteks koman
doms, geriausiai pasirodžiusioms per 
papildomą atranką. 

Olimpinių žaidynių kvalifikacinį 
turnyrą numatyta rengti liepos 7—13 
dienomis. Jame dalyvaus keturios 

Europos komandos, trys - Amerikos 
žemynų, po dvi - Azijos ir Afrikos ir 1 
- Okeanijos. 

Taigi teoriškai, Europai pasaulio 
čempionate daugiausia gali atstovau
ti šešios rinktinės - jei Senojo Žemy
no atstovė laimės pasaulio pirmeny
bes ir jei iškovos visus tris papildo
mus kelialapius. 

Dar griežtesni kriterijai nusta
tyti moterų atrankinei sistemai. Vie
tas olimpinėse žaidynėse gaus tik šei
mininkės, pasaulio čempionės ir pen
kių žemynų nugalėtojos. Kitų penkių 
vietų savininkės paaiškės po papildo
mo atrankinio turnyro. 

Moterų atrankiniame turnyre 
dalyvaus keturios Europos rinktinės, 
trys Amerikos žemybų rinktinės, po 
dvi iš Azijos ir Afrikos bei viena iš 
Okeanijos. 

ELTA 

XV PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

LIETUVA NEKOVOS DEL 
MEDALIŲ 

Ispanija pastojo kelią Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinei kovoti dėl 
apdovanojimų Pasaulio vyrų krep
šinio pirmenybėse Japonijoje. Lietu
vos vyrai, aštuntfinalyje įveikę ga
lingą Italijos komandą 71:68, kitame 
susitikime suklupo prieš ispanus. 

Iki tol be pralaimėjimo žengusi 
Ispanija „sukūlė" ir Lietuvos vyrus 
didoka 89:67 pasekme. Stebėjus šį 
susitikimą televizoriaus ekrane, bu
vo liūdna matyti lietuvius bejėgius 
prieš stiprius ir energingus ispanus, 
kurie jau nuo rungtynių pradžios 
rodė savo pranašumą. Kuomet pir
masis ketvirtis baigėsi 28:11 ispanų 
naudai, buvo galima matyti, jog 
lietuviai nebeturi vilčių atsitiesti. 
Tokia nuomonė pasitvirtino, nes ir 
toliau lietuviai darė klaidas (iš viso 
28 per rungtynes) ir nerodė jokio 
komandinio žaidimo. 

Arvydas Macijauskas, kurio taš
kų vidurkis šiose pirmenybėse buvo 
17.2, blaškėsi aikštėje ir liko be jokio 
taško. Darius Songaila (vidurkis 
12.3) šį kartą pelnė tik 2 taškus. 
Malonią išimtį padarė jaunasis L. 
Kleiza (15 taškų, 14 atkovotoų ka
muolių ir 5 sėkmingi perdavimai). 

Sportas LIETUVOJE 

Lietuvos penkiakovininkė 
D. Rimšaitė — pasaulio 

jauniŲ vicečempione 

Donata Rimšaitė. Elta nuotr. 

Pasaulio jaunių (iki 18 metų) 
šiuolaikinės penkiakovės čempionate 
Italijoje Lietuvos atstovė Donata 
Rimšaitė iškovojo sidabro medalį. 18-
metė vilnietė keturkovėje (fechtavi
mas, plaukimas, šaudymas, bėgimas) 
surinko 4,476 taškus. 

Nugalėjo egiptietė Aya Medany. 
Lietuvė jai pralaimėjo 96 taškais. 
Bronzos medalį pelnė vengrė Zsofia 
Bartalis, surinkusi 4,416 taškų. 

Varžybose dalyvavo 47 penkia-
kovininkės. 

Pernai pasaulio jaunių čempio
nate Čekijoje D. Rimšaitė pelnė bron
zos medalį. Ji šiemet Lenkijoje tapo 
ir Europos jaunių vicečempione. 

Vaikinų varžybas Italijoje laimė
jo Rusijos atstovas Maksim Šerstiuk, 
surinkęs 4,536 taškus. 

Iš Lietuvos atstovų aukščiausią 
vietą užėmė Olegas Naimušinas. Jis 
surinko 4,240 taškų ir tarp 55 daly
viu buvo 17-as. ELTA 

Ispanijos gretose rezultatyviausias 
buvo NBA profesionalų lygos žaidė
jas P. Gasol. (25 taškai). 

Kiti ketvirtfinalio rezultatai: 
JAV-Vokietija 85:65, Graikija-
Prancūzija 73:56, Argentina-Tur-
kija 83:58. Laimėtojai pateko į pusfi
nalius ir kovos dėl medalių, o pra
laimėtojai — varžysis dėl 5-8 vietų. 

Lietuviai žais prieš Turkiją, ku
riai jau kartą turėjo nusileisti grupi
nėse varžybose. Tačiau, kaip sako 
treneris A. Sireika, šį kartą sieks re
vanšo. 

Pusfinaliuose susitiks JAV rink
tinė su Graikija, o lietuvių „skriau
dikai" — Ispanija su Argentina. 
Jeigu pirmosiose rungtynėse laimė
tojas beveik aiškus (JAV vyrai), tai 
antrose jį sunku prognozuoti. Dėl 
5—8 vietų šalia Lietuvos-Turkijos, 
dar žais Prancūzija-Vokietija. Vė
liau šių rungtynių laimėtojai ir pra
laimėtojai susitiks tarpusavyje. 

Finalinės rungtynės vyks sek
madienį ir jose, spėjame, žais JAV ir 
Argentina, nors ir ispanus negalime 
„nurašyti". 

Edvardas Šulaitis 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published dairy except Sundays and Mondays, 
legai HoHdays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legai Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Te).: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumerata nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn. $40.00 
Užsakant i Lietuvai: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcrja@draugas.org 

Administratorius 
administraciia@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcrja@draugas.org
mailto:administraciia@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 1 d., penktadienis 

NETIESA, 
KAIP YRA ĮPRASTA 

KALBĖTI 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Netiesa, kad Lietuva pirmauja 
savižudybėmis, girtuokliavimu, gob
šumu, pavydu ir kitokiomis bai
siomis nuodėmėmis. Netiesa. Nei 
gobšumo, nei pavydo jokie instru
mentai nematuoja, o kiek nusižudo 
kur nors Indonezijoje, kiek išge
riama alaus ar pikto spiritėlio kitose 
pasaulio šalyse — statistika savo 
įmantrumais susuka taip, kad ją, 
ištvirkėlę, kas paprašo. Dabar tik ir 
skamba lietuviškoje žiniasklaidoje: 
mes tinginiai, girtuokliai, mušeikos, 
paleistuviai, o visas šis skambinimas 
yra netiesa. Nekaltinkime visų dėl 
vieno, kaip esame įpratę. Lietuvos 
žiniasklaida knaisioja plūduriuojan
tį purvą ir nemato gražių, gaivių 
visuomenės dirvų, kur ji, purvą 
pamėgusi, neatsilanko. Taip ir skai
tome, taip ir girdime: Jonas, Seimo 
narys, vaikystėje įkando katei į 
uodegą; Petras, įstaigos viršininkas, 
padėjo giminaičiui gražią merginą 
susirasti; Anzelmą, policijos vadą, 
matė su svetimo moterim turguje 
kalbantis. O kada bus paskelbta, 
kad po tyrimų Jonui, Petrui ir 
Anzelmui mesti kaltinimai rasti be
verčiais? Žiniasklaidos vaizduoja
mas gyvenimas atrodo, lyg iš skalbi
mo mašinos ištrauktas rūbas — 
raukšlėtas ir suveltas. Einąs laikas 
apkaltinimus palieka lyg ant kaktos 
užrašytus ir ateityje jų paliestiems 
ardo ryšius su žmonėmis. 

Gera vyriausybė visada užtikri
na žmonėms dvasinę laisvę. O kiek 
gerų vyriausybių iš keliolikos, bu
vusių po 1990 metų, Lietuva turėjo? 
Gatvių galvočiai šūkaudami kalba, 
kad gerų neturėta. Blogi buvę prezi
dentai, premjerai, visi ministrai ir 
viceministrai, apskričių viršininkai 
ir savivaldybių darbuotojai — blogi 
gal dešimt tūkstančių asmenų, kurie 
sėdėjo valdiškose įstaigose. Tai 
sukčiai, kyšininkai, korupcijos meis
trai, savanaudžiai. Šiems garsia
kalbiams pritaria net ir tie, kuriuos 
apkalba. Jei aš blogas, tai ir kiti 
blogi — štai kokia paguoda. 

Bet minutėlę ar dvi, prašau! 
Kuris, pone kaltintojau, iš tų nedorų 
žmonių iš tavęs paėmė kyšį, kiek 
paėmė, ką iš tavęs nusuko? Anice
tas, sakai. O kiti? Kodėl visus kalti
ni, jei tik Anicetas tau nusikalto? 

Žinoma, buvo anicetų, Stalino 
palikuonių. Ne vienas kyšininkavo, 
ne vienas savais įstatymais muiti
nėse tvarkėsi, ne vienas prisigriebė 
valdiško turto, ne vienas žentą į tei
sėjus įstūmė. Įstaigose raštininkėliai 
save biurokratijos riteriais laikė, o 
klientus į baudžiauninkus nustūmė. 
Buvo, kur nebus. Ir kaip nebus? Juk 
išlindome iš dvokiančios sovietinės 
administracijos maišo, juk daugelis 
senesnių tarakonų ir dabar šildosi 
valstybės užkrosniuose. Bet ar visi 
ministrai buvo sukčiai? Ar visi aukš
tieji ir aukštosios keitinėjo žmonas 
ar vyrus? Gal tik pusė. Buvo daug 
teisingų, pasišventusių ir darbščių 
žmonių anksčiau, jų yra ir dabar. 
Tačiau aimanavimais, besiskundi-
mais, dejavimais ir smagiais liežu
vėliais yra sudaryta tokia nuotaika, 

kad visi politikai ir valstybės tar
nautojai laikomi nusikaltėliais. Tai 
neteisingas ir žalingas galvojimas. 

Ar konstitucija yra aukščiau už 
sąžinę? Ar valdžia remiasi vien 
peržengdinėjimais įstatymais be 
žmoniškumo ir širdies? Valdžios 
forma yra nesvarbi, yra svarbi jos 
dvasia. O į valdžią turėtų eiti tik tie, 
kurie suvaldo save ir savo šeimas. 

Yra tokių Lietuvoje, daug yra. 
Tačiau iki šiol ten melu, sukčiavi
mais, papirkinėjimais akiplėšiškai 
veržėsi aferistai, keistuoliai, komu
nizmo pirmūnai, Rusijos slapti tar
nai, didžiagerkliai vėplos. Jų daugu
ma patys save išryškino sukčiavimo, 
kvailumo, korupcijos darbais. Pasi
rodžiusi, kas ji yra, ta dauguma buvo 
išstumta lauk, arba pati išėjo. Lie
tuvos administracija yra daug šva
resnė ir protingesnė, kaip buvusi 
prieš dešimtmetį. Net oficialių kerė
tojų Prezidentūra neturi. (Tiesa, 
anksčiau tarp ministrų nebuvo kuni
gaikštienių, o šiandien viena karūna 
jau žvilga.) Tad gal atėjo laikas ir 
doriems asmenims valdžion įsijung
ti, visiems tiems, kurie gerbia kon
stituciją ir turi sąžinę? Gal dabar 
viešos pareigos jau nebus juodu žen
klu, ant nugaros išrašytu? Lietuvos 
reikalai yra visų jos žmonių ir viso 
pasaulio lietuvių reikalai. Rūpestis 
jais mus suartins. Bet netinka dėl 
kiekvienos nesėkmės šūkauti, ver
kauti ir nuo galvos rauti plaukus. 
Juk plikos galvos nuo nelaimių ne
apsaugo. Netinka ir tikėti aimanuo
jančių raudomis, nors tų aimanuo
jančių būtų daugokai. Juk nei tapy
bos, nei skulptūros, nei muzikos dar
bų vertės dauguma nenustatinėja. 

Jau atėjo laikas ir doriems as
menims į Lietuvos politinį gyvenimą 
įsijungti, nes laukiama valdžios, 
kuri sudarytų sąlygas piliečiams 
reikštis gerais darbais ir suvaržytų 
blogų darbų vykdymą — reikia pa
garbos įstatymams, teisingų baudų 
nusikaltėliams ir sąžinės politikams 
bei kantrybės juos stebintiems. Ne
laiminga tokia valstybė, kurioje 
kiekvienas pareigūno žingsnis yra 
laikomas įtartinu. Tai psichiškai 
nesveikų visuomenė. 

Yra sudaryta „mažumos'' vy
riausybė, kurią greitai turės patvir
tinti Lietuvos Seimas. Atrodo, kad 
vyriausybėn numatyti ministrai ir 
viceministrai buvo iš visų pusių ap
žiūrėti, apkalbėti, įvertinti, kiek
vienos partijos svarstyklėse pasverti 
ir rasti švariais piliečiais, ne papras
tais namų darbo politikais. Jei ant 
kurio peties buvo pastebėtas šapelis 
ar kada nors iš jo garbingos burnos 
išgirstas aukštybėms nederantis 
žodis, tokį nustūmė pašalin. Taigi 
kandidatai turbūt yra tvarkoj ir juos 
reikės tvirtinti, jei iš giedro dangaus 
staiga neiškris koks nors negražu
mas. Turėsime „mažumos" vyriausy
bę iš keliausime pirmyn. Tiesa, šie 
kairuoliai nesistengs, kad mokyk
lose būtų pabrėžtas tautiškumas ar 
tikėjimo reikšmė, bet jie, kairuoliai, 
aktyviai spręs (ir išspręs?) socialines 
problemas — darbų stygių, fiziškai 
nesveikų globą, alkoholizmo bėdas, 
emigracijos sulėtinimą. Visi ste-

DANUTE BINDOKIENE 

NATO XXI amžiuje 

Vis dažniau pasigirsta klausi
mas: ar NATO dar reikalin
ga ir kokia jo paskirtis XXI 

a.? Susivienijusios prieš raudonojo 
komunizmo grėsmę šaltojo karo 
metu, Vakarų demokratijos tikėjo, 
kad tik bendromis jėgomis galės 
tai grėsmei atsispirti, nuo jos 
apsisaugoti. Tačiau ne tik šaltasis 
karas, bet ir Sovietų Sąjunga — 
jau praeitis, o NATO ne tik išliko, 
bet ryžosi savo narių eiles išplėsti, 
įjungiant kai kurias buvusias į 
sovietų imperiją įjungtas šalis. 
Taip NATO narėmis tapo valsty
bės, kurios dar neseniai buvo prie
šų sąraše ir iš dalies NATO parei
ga buvo nuo jų saugoti laisvąjį 
pasaulį. 

Š.m. lapkritj Rygoje vyks 
NATO šalių susitikimas, kur tarp 
kitų opių reikalų, bus svarstomos 
ir ateities gairės, įžengus į XXI 
šimtmetį. Jau dabar aišku, kad 
NATO turi tik du pasirinkimus: 
pamažu užbaigti savo egzistenciją, 
arba išsiplėsti į globalinį savitar
pio pagalbos vienetą, įjungiantį ne 
vien Europą, bet ir kitus žemynus. 
Tarp pirmųjų galimų „globalinių" 
NATO partnerių jau minima Japo
nija ir Australija, o NATO pajėgų 
įsijungimas Afganistane, buvo bū
tent pats pirmasis žingsnis už 
Europos žemyno ribų. Afganistane 
šiuo metu yra per 16,000 NATO 
šalių karių (įskaitant ir pačių nau
jausių narių, pvz., — Lietuvos), iki 
šių metų galo tikintis šį skaičių 
padidinti iki 25,000. 

NATO vadovybė tvirtina, kad 
karinių pajėgų pasiruošimas ir 
strategija toli pažengusi nuo 1990-
ojo dešimtmečio vidurio, kai buvo 
pasiryžta įsikišti Balkanuose, be
sistengiant sustabdyti ten prasi
dėjusį genocidą. Šiuo metu NATO 
tikslas yra sukurti modernias, grei
tai galinčias iš vienos vietos į kitą 
judėti ginkluotas pajėgas ir įsigyti 
priemones tą judėjimą atlikti. Vi
sų šios organizacijos narių kariai 
atlieka tą pačią pasiruošimo pro
gramą ir dėl to gali greitai bei 
veiksmingai reaguoti, kur tik išky
la pavojus. Žinoma, toks užmojis 
reikalauja ir nemažai pastangų, ir 
ypač lėšų, todėl ne visos (įdomu, 
kad būtent pačios turtingiausios, 

tarp jų ir JAV) valstybės mielai 
sutinka savo duoklę atiduoti. Nors 
Amerika visuomet turi didelius 
reikalavimus ir konkrečius pasiū
lymus kaip NATO pajėgas pada
ryti dar veiksmingesnes, tačiau 
labai vangiai skiria dolerių tomis 
programoms vykdyti. Išimtis yra 
Vokietija, kurios kanclerė Angelą 
Merkei pasižadėjo nesigailėti iš
teklių, kad NATO įveiktų naujojo 
tūkstantmečio iššūkius. 

Būsimame NATO šalių suva
žiavime Latvijoje, be abejo, bus 
diskutuojamas ir naujų narių priė
mimas. Čia vėl gali kilti nesutari
mai tarp kai kurių narių ir pasi
piktinimas iš Maskvos pusės, nes 
tarp laukiančių ant NATO slenks
čio yra Makedonija, Albanija, Gru
zija ir Ukraina. Nors pirmosios dvi 
galbūt nesusilauks Rusijos prez. 
Vladimir Putin protestų, dėl pasta
rųjų dviejų gali būti nemažai ne
malonumų. Tačiau, kaip praeitis 
parodė, kai į NATO duris beldėsi 
Lietuva ir kitos dvi Baltijos valsty
bės, į Maskvos protestus nebuvo 
atsižvelgta ir durys šioms šalims 
atidarytos. Neturėdama kitos išei
ties, Rusija su šia padėtimi susi
taikė ir didelių problemų neiškyla. 
Žinoma, nei Ukraina, o juo labiau 
Gruzija, nėra dar tinkamai pasi
ruošusios NATO narystei. Joms 
dabartinės narės tegali pasiūlyti 
savo patarimus, patirtį bei progra
mas, kurios ateityje padės iš
laikyti „įstojamuosius egzaminus''. 
Daug pagalbos šiuo atveju abiem 
šalims jau ir dabar teikia Lietuva, 
kurios narystei priešinosi ne viena 
NATO narė, teigdama, kad „iš jos 
nieko neišeis". O dabar kaip tik 
Lietuva yra viena uoliausių visų 
NATO programų rėmėja, prisi
dedanti visur, kur tik jos pagalba 
reikalinga, tuo įrodant, kad ne 
vien didelės ir turtingos valstybės 
organizacijai gali būti naudingos: 
mažos, bet uoliai savo įsipareigo
jimus vykdančios šalys kartais yra 
dar vertingesnės savo uolumu ir 
pareigingumu. Kur link ilgai-niui 
pasuks NATO, XXI a. slen-kant į 
priekį, galbūt daugiau pa-aiškės 
po šį rudenį įvyksiančio suvažiavi
mo. 

besime ir vėliau skaičiuosime, kiek 
įvykdyta, kiek trūko iki įvykdymo. 
Tautinį auklėjimą tęs jaunimo ir 
visuomeninės organizacijos, religija 
rūpinsis Katalikų ir kitos Bažnyčios. 
Kairieji niekados nepasižymėjo pat
riotizmu ir religingumu. 

Geros sėkmės vyriausybei, iš
minties visuomenei! Nekaltinkime 
nei vieno ministro dėl pirmų žings
nių, neauginkime nepasitikėjimo, 
kad ankstyvi kaltinimai nebrandin
tų keršto visuomenei. Juk kerštas 
yra išprotėjimas. Mieloje Lietuvoje 
įsiveskime naują madą. Ne kokią 
Paryžiuje, Romoje, Berlyne ar New 
York mieste išgalvotą, nejuodais 
dažytų nagų ar atkištų batų madą. 
kai už kiekvieno slenkstelio koja 
kliūva ir po pusdienio reikia pirštus 
apraišioti. Savą madą, kylančioje 
Lietuvoje išminties pagimdytą: ne-
deiuoti. nesikabinėti Hirh?»nHpm<? 

leisti dirbti, su iškilmingu kantrumu 
stebėti, bet sąmoningai nusikals-
tančius išspirti lyg musmires į 
visuomenės šiukšlyną, iš kurio jie 
niekados neįstengtų pakilti. Gyven
kime pakantos ir tiesos mada. Tada 
sužlugs mūsų dirbtinai kuriami pa
sižymėjimai įvairiose bjaurystėse, 
nebus kalbama, kad tarp Baltijos 
valstybių esame paskutiniai žemės 
ūky, blogiausi kalviai, didžiausi 
tinginiai žemelėje. Kantrybės stoka 
mus stūmė į neviltį. Pratinkimės 
gyventi naujos mados išmintimi. 

Tai — Jūsų 
laikraštis! 

THC UTMUANIAN W O * l O W I O t OAUY 
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JKAUUAb, zuub m. rugsėjo i a., penKtaaiems 

Bręstanti revoliucija visuomeniniame radijuje, 
kuri gali ir neįvykti 

MONIKA BONCKUTE 

Reiškinys, nus t eb inęs mane 
Amerikoje nuo pat atvykimo į šią 
šalį, j kurį galbūt ne kiekvienas 
atvykėlis a tkre ip ia dėmesį , buvo 
„Chicago Public Radio" (CPR). Šis 
„National Public Radio" (plačiai 
žinomo sant rumpa NPR) padalinys, 
transliuojamas WEBZ 91.5 banga, 
kaip ir daug kas šioje kont ras tų šaly
je, turi didžiulį būrį aistr ingų ger
bėjų bei nemažai aršių priešininkų. 
Nors pastaruosius aršiais pavadinti 
gal ir ne visai t inka, veikiau, abejin
gais — šie NPR tiesiog ignoruoja, 
laiko jį pernelyg snobišku ir šios 
stoties neklausytų net įkalinti kelių 
pėdų skersmens vienutėje. 

Tuo tarpu mano dėmesį NPR ir, 
konkrečiai, CPR, pa t r aukė dėl to, 
kad smarkiai skiriasi nuo bet kurios 
kitos komercinės radijo stoties. Jo
kios reklamos, jokių iš savo nevy
kusių juokelių bekrizenančių laidų 
vedėjų, tik originalios anal i t inės lai
dos, profesionalios žinios ir gera 
muzika. Sakydama gera, jokiu būdu 
neteigiu, kad gera yra ta , kur i patin
ka man. CPR ir y ra ypat ingas tuo, 
kad groja (bent j au iki šiol turėjo; bet 
apie pasikeitimus — toliau šiame 
straipsnyje) skirt ingus žanrus , sti
lius, net sk i r t ingus kon t inen tus 
reprezentuojančią muziką. Džiazas, 
klasika, rokas, braziliški r i tmai —r 
tik keli NPR muzikin io spektro 
„spinduliai". . 

Bet kas, nors metus pagyvenęs 
JAV, žino, kad didžioji dalis televi
zijų yra perkrautos reklamomis bei 
sutelktos kelių korporacijų rankose. 
Niekam ne paslaptis, kad televizijos 
stotys linkusios būti šališkos, kar
tais — net akivaizdžiai šališkos, ir 
beveik piktybiškai neinformatyvios. 
Tad daugiau nei vietinių žinių no
rinčiam piliečiu lieka in ternetas , kur 
atskirti pelus nuo grūdų nėra leng
va, bet „grūdų" yra gerokai daugiau 
nei TV ekrane. Dar laikraščiai, taip 
pat tik kai kurie. Tad NPR/CPR yra 
bene universaliausia daugiau ar ma
žiau objektyvi žiniasklaidos priemo
nė, kuri pr ie inama pigiausiu ir 
lengviausiu būdu — namuose, gali
niame kieme, automobilyje ar nešio
jamo minigrotuvo ausinėse — bėgio
jant prie ežero. 

Lietuvoje buvau Lietuvos radijo 
(LRT) gerbėja, tač iau negalėjau 
nepastebėti, kad dėl lėšų bei profe
sionalių žurnal is tų , nuo la t išei
nančių į geriau apmokamas stotis, 
trūkumo, gal dar kul tūrinių prie
žasčių bei sovietinio palikimo, šis 
radijas darėsi s iauresnis ir įdomes-

. nis vis mažesniam ra tu i žmonių. 
Muzikinė jo programų dalis apskri
tai buvo skurdi. Nepaisan t to, tai 
buvo prastos komercijos nesugriau
tas radijas, už tai jį gerbiu. 

NPR, žinoma, su daug didesnė
mis lėšomis ir daug platesniu talen
tų pasirinkimu, įkūnija tai , ko ir ga
lima reikalauti iš visuomeninio radi
jo. Čia galima grįžti prie minėtųjų 
kultūrinių skirtumų. CPR, kaip ir 
visas NPR, išlaikomas didžiąja dali
mi iš klausytojų aukų. Iš neseniai 
nepriklausoma tapusios šalies atvy
kusiam žmogui net sunku įsivaiz
duoti, kad tai iš viso įmanoma. Žino
ma, na visai teisinga būtų lyginti 
Lietuvos bei JAV aukotojų galimy
bes, tačiau vis dėlto manau, kad, 
praėjus daugiau nei 15 metų nuo 
šalies nepriklausomybės atkūrimo, 
Lietuvoje esama pakankamai tur

tingų žmonių, kurie galėtų paaukoti 
tokiam kultūriškai svarbiam projek
tui kaip visuomeninis radijas. 

Deja, net ir šiuo metu sunku įsi
vaizduoti, kad Lietuvoje tai būtų 
įmanoma. Matyt, prireiks dar ne 
vieno nepriklausomybės dešimtme
čio, kol pasikeis ne tik ekonominė, 
bet ir kultūrinė šalies situacija; tik 
tada bus galima svajoti apie tikrą 
„visuomeninį transliuotoją". Dabar 
šis žodis, ypač iš politikų lūpų, 
skamba kaip graudi utopija. 

Prisiminti CPR paskatino žinia, 
kad nuo ateinančių metų sausio 1 d. 
radijas atsisako įprasto autorinių 
laidų, žinių bei muzikos formato ir 
pereina prie labiau CNN televizijai 
būdingo 24 valandas per parą trans
liuojančio radijo formato. Nemažai 
CPR gerbėjų šią žinią sutiko aud
ringai — kai kas net prakalbo apie 
siaubingą „viešojo intereso" išdavys
tę ar net radijo mirtį. Kiti tiesiog 
svarstė, kaip pamėgtas radijas at
rodys po minėtųjų pasikeitimų. 

Neseniai radijo vadovai atsklei
dė detalesnius savo ateities planus. 
Pamaniau , kad ir ta rp „Draugo" 
skaitytojų gali būti nemažai visuo
meninio radijo gerbėjų (neslėpsiu 
esanti slaptoji radijo agentė — labai 
džiaugčiausi, jei po šio straipsnio 
vienas kitas pilietis atsitrauktų nuo 
nuobodžių ir bukinančiai „patogių" 
vakaro žinių ir įsijungtų NPR), tad 
štai ką pavyko sužinoti apie naujau
sius CPR pasikeitimus. 

Trys „Chicago Public Radio" dar
buotojai — Justin Kaufmann, Kedar 
Coleman ir Josh Andrews — dirba 
nuo ryto iki vakaro. Jiems pavesta 
iki 2007 m. balandžio mėnesio be
veik iš nieko sukurti naują NPR Či
kagos padalinį, į kurį bus perkelta 
tai, kas netilpo į CPR ir pridėti daug 
visokių naujovių. Galbūt dalis mu
zikos, kuri nebebus grojama WEBZ 
kanalu, taip pat ras vietą 81.5 FM 
banga transliuosimoje radijo stotyje, 
kuri kol kas neturi pavadinimo. 

Rodos, didelio čia daikto — nau
jos radijo stotys periodiškai atsiran
da ir išnyksta visame pasaulyje, ką 
be užkietėjusių CPR gerbėjų tai 
galėtų jaudinti? Dalykas tas, kad 
naujoji bevardė radijo stotis užsimo
jo tapti radijo transliavimo žanrą 
revoliucionuosiančiu reiškiniu. Tie
sa, kaip pripažįsta minėtosios „re
voliucijos" vienas iniciatorių ir tri
julės vadovas, buvęs populiarios iš 
Čikagos studijos transliuotos NPR 
laidos „Odyssey" vyriausiasis pro
diuseris Josh Andrews, kol kas pa
našu, kad projektas gali triukšmin
gai žlugti. Bet trijulė, išsiaiškinusi 
santykius, ir vėl susėda „šešėliniu 
kabinetu" pramintame kambaryje 
bei pradeda planuoti, kas bus, jei 
planas pavyks... 

O planas toks. CPR komanda 
nusprendė naujoje radijo stotyje 
sujungti naujausią interneto madą 
bei klasikinio visuomeninio radijo 
žanrus. Naujausia mada internete 
šiuo metu — vartotojų atsiųstos vi
deo ar audio medžiagos dalijimasis. 
Geriausias to pavyzdys, visame pa
saulyje išpopuliarėjusi interneto sve
tainė www.youtube.com, kur mė
gėjai siunčia savo sukurtus įvairaus 
žanro (dažniausiai dokumentinius) 
filmukus. Nors „Youtube" netrūksta 
šlamšto, gerai jame pasirausus gali
ma rasti tai, ko niekuomet nedrįsta 
ar nenori parodyti masinės televi
zijos. Be rimtų dalykų, čia „besisu
kantys" humoristiniai filmukai, daž-

Iš kairės: Justin Kaufmann, Kedar Coleman, josh Andrevvs. 
„Time-out Chicago" nuotr. 

niau nei daug kam norėtųsi, pra
lenkia garsių komikų pasirodymus. 

Taigi naujasis NPR kūdikis, 
transliuosimas iš Čikagos CPR pa
talpų, netrukus klausytojams pa
siūlys siųsti savo sukurtą audio 
medžiagą. Tai gali būti visiškai bet 
kas: rimtas komentaras politine te
ma, anekdotas, šunelio lojimas, kau
kiantis vėjas balkone... Skirtumas 
nuo „Youtube" ir panašių interneto 
svetainių bus tas, kad radijuje dirb
siantys laidų vedėjai medžiagą 
kruopščiai atrinks, tad į eterį išeis 
tik geriausi mėgėjų kūriniai. Negana 
to, radijas neturės jokio iki šiol 
įprasto formato: vedėjai gros tokius 
kūrinius, kokie jiems tą minutę šaus 
į galvą. Iš įrašytų interviu, poezijos 
skaitymų, apžvalgų, minėtųjų klau
sytojų atsiųstų kūrinėlių jie savo 
nuožiūra sukurs tos dienos kaleidos
kopą. Taigi čia nebus jokių „laidų" ar 
„žinių" įprasta to žodžio prasme. 

Jei toks projektas būtų įvykdy
tas, tai iš tiesų būtų didžiulė nau
jiena tradiciniame radijuje. Gali 

būti, kad taip atrodys ateities radi
jas visame pasaulyje, tačiau gali 
atsitikti ir taip (tai pripažįsta net 
patys idėjos autoriai), kad viskas 
liks gražiomis kalbomis. J. Andrevvs 
neslėpdamas, kaip pats sakė, „pasi
baisėjimo", tvirtino, kad kol kas 
„užverbuota" vos pusė iš visų reikia
mų įvairius talentus turinčių laidų 
vedėjų. O juk didele dalimi kaip tik 
nuo jų priklausys naujoviškos radijo 
stoties sėkmė. 

Akivaizdu, kad CPR šiuo projek
tu taikosi į iki šiol vangiai radijo 
besiklausiusią auditoriją — jauni
mą. Kaip teigia J. Andrews, priešin
gai nei NPR ar kitos radijo stotys iki 
šiol, 81,5 FM radijas bus visos Čika
gos, ne tik baltaodžių „yuppies" do
minuojamos šiaurinės dalies, stotis. 
Ką gi, palauksime iki balandžio mė
nesio ir pažiūrėsime. Naujovės skan
dalų nuvargintoje ir reklamos per
sotintoje žiniasklaidoje visuomet į 
naudą. O iki tol — liksiu ištikima 
CPR, tokio koks jis yra dabar, klau
sytoja ir slaptoji agentė. 

SEMINARAS VILNIUJE 
E. A. BUKONTIENE 

Penkios Karaliaučiaus krašto 
mokytojos: Aldona Strojeva (Laz
dynai), Aldona Bursteikienė (Tilžės 
1-oji internatinė, Naujoji ir Luni-
nas), Rūta Leonovą (Karaliaučiaus), 
Ksavera Būtautienė (Būdviečiai) ir 
Kraupiško, dalyvavo penkių dienų 
seminare Vilniuje. Seminaro tema 
labai aktuali: tolerancijos, pilietiš
kumo ir tautiškumo ugdymas šiuo
laikinėje mokykloje. Jame dalyvavo 
užsienio lietuviškų mokyklų I-XII 
klasių įvairių dalykų mokytojai. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo sky
riaus vyriausiasis specialistas Ri
mantas Jokimaitis kalbėjo apie pi
lietiškumą ir tautiškumą kaip as
mens įsipareigojimą tautai ir valsty
bei, supažindino su ilgalaike pilie
tinio ir tautinio ugdymo programa. 
Pranešėjas pabrėžė, kad reikia mo
kytis gyventi demokratijos sąly
gomis, nes ryškėja abejingumo, nusi
vylimo demokratija, pasyvumo ten
dencijos tarp visų Lietuvos gyvento
jų. Programa, kurią paruošė Švieti
mo ir mokslo ministerija, uždaviniai: 
atnaujinti pilietinio ir tautinio ugdy
mo turinį Lietuvos ir užsienio lietu
vių mokyklose, sustiprinti demokra
tinę mokyklų kultūrą, pagerinti mo
kytojų kompetenciją pilietinio ir tau
tinio ugdymo srityje, sustiprinti 
Lietuvos ir užsienio lietuvių jaunimo 

bei suaugusiųjų tautinį sąmonin
gumą, palaikyti užsienyje gyve
nančių lietuvių tautinį tapatumą. 

Vilniaus pedagoginio universite
to Filosofijos katedros vedėjas, 
docentas, poetas Liutauras Degėsys 
kalbėjo apie pilietiškumą, tautiš
kumą, toleranciją, kompromisus — 
mūsų gyvenimo dimensijas, apie tar
pusavio nesupratimo problemą. 

Apie tai, kaip sukurti toleran
tišką aplinką mokyklos bendruo
menėje, supažindino Elena Stasiu-
liėnė, Švietimo ir mokslo ministeri
jos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė. 
Svarbu pasirinkti, kokias vertybes 
ugdysime mokykloje, kokias prie
mones planuosime su mokytojais, 
tėvais ir mokiniais. Reikia išmokyti 
mokinius valdyti informaciją. 

Lankėmės Vilniaus Šalom Alei-
chemo vidurinėje mokykloje, kurios 
direktorius Miša Jakobas supažindi
no, kaip mokykloje ugdomas pilie
tiškumas ir tautiškumas. Žydų mo
kykla pradėta kurti 1989 m. Joje 
mokosi 250 mokinių, išleista penkto
ji abiturientų laida. Visi dalykai dės
tomi lietuvių kalba, vaikai mokosi 
hebrajų kalbos, žydų tautos istorijos. 
Direktorius sakė, kad, norint išug
dyti pilietišką visuomenės atsto
vą, reikia pasiekti, kad visi moki
niai turėtų palankias mokymosi 
sąlygas. 

Nukelta i 5 psl. 

http://www.youtube.com
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Atkelta iš 4 psl. 
Seminaro dalyviai ne tik klau

sėsi paskaitų, bet važiavo į senąją 
Lietuvos sostinę Kernavę, kuri mi
nima nuo 1279 m., kai buvo sumušti 
iki jos atžygiavę kalavijuočiai. 
Lankėmės Elektrėnų savivaldybės 
Kietaviškių pagrindinėje mokykloje, 
kurios pirmumai — ugdymo koky
bės gerinimas, patrauklios moky
mosi aplinkos kūrimas, etnokultū
ros paveldo puoselėjimas. Mokykloje 
dirba 24 mokytojai, mokosi 207 
mokiniai. Taip pat susipažinome su 
Elektrėnų Ąžuolyno vidurine mo
kykla. J i įkurta 1975 m., mokosi 600 
mokinių, kuriuos moko 49 mokyto
jai, dėstomos penkios užsienio kal
bos, veikia 30 būrelių. Susipažinome 
su Elektrėnų savivaldybės litera
tūros ir meno muziejaus ekspo
natais . 

Švietimo ir mokslo ministro 
patarėja Lidija Laurinčiukienė kal
bėjo apie emocinę gerumo bangą, pa
linkėjo mokytojams būti tokiais lai
vais, kurie išplaukia į vandenyną ir 
iš ten pasisemia perlų. 

Lietuvių kalbos instituto vyres
niojo mokslinio bendradarbio Kazi
miero Garšvos pranešimo tema — 
"Lietuvių tautinio tapatumo, lietu
vių kalbos išsaugojimas Lietuvos 
pasienyje". Pranešėjas pabrėžė, kad 
mokyklai tenka svarbiausias vaid
muo, išlaikant gimtąją kalbą. 

Paskutiniąją seminaro dieną 
vyko diskusija tema „Kaip išsaugoti 
taut in į t apa tumą lietuvių, gyve
nančių Lietuvoje ir užsienyje". Švie
timo ir mokslo ministerijos Pagrin
dinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Danutė Ko-
lesnikova sakė: svarbu, kad lietu
viai, gyvendami kitur, nenutautėtų 
ir išsaugotų lietuvybę. Švietimo ir 
mokslo ministerija remia užsienio 
lietuvių švietimą: aprūpina vado

vėliais ir kita mokomąja medžiaga, 
rengia programas, metodinę medžia
gą, organizuoja lietuvių kalbos olim
piadas, kvalifikacijos tobulinimo 
seminarus. 

Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai" direktorė Daiva 
Briedienė papasakojo apie mokyklą, 
kurioje mokosi lietuvaičiai iš įvairių 
šalių. 

Ona Čepulienė, Švietimo ir mok
slo ministerijos vyriausioji specia
listė, supažindino su Lietuvos kalbi
ne situacija, tautinėmis mažumomis 
ir jų švietimu. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės vyriausioji 
specialistė Aušra Dumbliauskienė 
papasakojo apie Departamento veik
lą, užsienio lietuvių mokyklų ap
rūpinimą metodinėmis priemo
nėmis, pratybų sąsiuviniais, kon
kursą mokytojams dirbti užsienyje, 
stovyklų organizavimą mokiniams 
Lietuvoje. 

Diskusijos mintis apibendrino 
Pedagogų profesinės raidos centro 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyresnioji metodininkė Ži

vilė Bandorienė. Gimtoji kalba — tai 
nacionalinės kultūros gyvybė, turi 
būti senų ir naujai atsirandančių 
tradicijų dermė. 

Nuoširdžiai dėkojame seminaro 
vadovėms — Danutei Kolesnikovai, 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyriausiajai specialistei, ir 
Rasai Šavareikaitei, Pedagogų pro
fesinės raidos centro Suaugusiųjų 
švietimo skyriaus vedėjai, už gerai 
organizuotą seminarą, įgytas žinias, 
už galimybę pabuvoti Vilniuje, susi
pažinti su Lietuvos mokyklų darbu. 

Ragainės 2-osios vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai ekskursijos metu c a-to kapo Karaliaučiuje. 

Kadangi vaistų siuntos žymiai sumažėjo, 
„Pagalba Lietuvai" humanitarinis fondas remia 
„Carito" programas - Motinos ir vaikų centrą, 
„Vilties Angelo" vaikų dienos centrą, Visų Šventų 
dienos centro paauglių namus ir Betanijos sriubos 
virtuvę. Antras projektas yra Vilniaus amatų 
mokyklos įrangos ir mokinių finansavimas. Šiuo 
metu centre gyvena ir mokosi 18 studentų iš dau
giavaikių šeimų, su protine ar fizine negalia, keli 
suaugę žmonės. Trečias fondas yra Motinos Te
resės gailestingumo seselių globos ir nakvynės 
namai, kur apsilanko ir apsigyvena apie 125 be
namiai. Tikslas padėti rizikos grupių asmenims 
teikiant nakvynę, maitinimą, minimalią medici
ninę, psichologinę bei dvasinę pagalbą. Socialiniai 
darbuotojai padeda asmenims sutvarkyti doku
mentus, įsidarbinti ir atstatyti ryšius su artimai
siais. Reikalui esant, teikia materialinę paramą 
drabužiais, higienos reikmenimis. Neturintiems 
pragyvenimo šaltinių, išduodami maitinimo talo-
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nai į Betanijos valgyklą arba į Motinos Teresės se
serų valgyklą. Ketvirtas fondas yra Šv. Juozapo se
minarija Vilniuje. Nuo 2002 m. 18 jaunų vyrų buvo 
įšventinti kunigais, o per 2005-2006 metus iš jų 3 
buvo įšventinti kunigais. Visiems dėkota už nuola
tinį nuoširdumą ir finansinę paramą. 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdy
je dalyvavo 72 delegatai, 4 
dvasininkai, 3 garbės na
riai, 2 centro valdybos 
nariai, 4 svečiai, atstovau
jantys 5 rajonams ir 22 
kuopoms. Buvo skaitomos 
įvairios rezoliucijos. Tarp 
jų buvo priimti sveikini
mai Dainavos jaunimo 
stovyklai, artėjant 50 
metų šventei ir seselėms 
kazimierietėms, kurios 
šiemet švęs savo šimt
metį. Posėdis baigtas 
malda! 

Trečioji 
suvažiavimo diena 

Lietuvos Vyčių organizacijos padalinių pirmininkės su naujosios centro valdy
bos pirmininke. Iš kairės: Regina Juškaitė-Švobienė - „Pagalba Lietuvai"; Šeštadienis, rugpjūčio 
garbės narė Anna Klizas-Wargo — Šv. Kazimiero gildija; c.v. pirmininkė Elena ^ d., pradėtas prelato J. 
Nakrosis; garbės narė Elinor Sluzas - Šiluvos Mergelės Marijos fondas; Irene Anderlonio, prelato A. 
Ozalis — Lietuvos Vyčių fondas. Bartkaus ir diakono Vito 

Paškausko aukotomis šv. Mišiomis už Lietuvos 
žmones. 

Trečiasis seimo posėdis pradėtas dvasios vado 
prelato dr. kun. J. Anderlonio malda. Anna Klizas-
Wargo, Šv. Kazimiero gildijos pirmininkė, sveikino 
visus svečius ir delegatus. Pranešė apie šio vieneto 
praėjusių metų veiklą. Buvo pranešta, kad galima 
užsakyti Mišias už pažįstamus, šeimos narius ir 
specialias intencijas. Mišių stipendijas galima 
siųsti Anna Klizas-Wargo. Praeitais metais buvo 
užsakytos 590 Mišios ir gauta 40,000 dol. aukų už 
Mišių stipendijas, naujiems televizoriams svečių 
namams ir kambarių remontavimui. Prelatas 
Algimantas Bartkus dėkojo už progą dalyvauti 
suvažiavime. Pabrėžė, kad popiežinė Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegija Romoje yra svarbus ir būtinas 
organas Lietuvos religiniam gyvenimui. Nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 1991 m., 80 
klierikų yra įšventinti kunigais. Kadangi finansinė 
parama klierikams sumažėjo, reikia žiūrėti į ateitį 
ir spręsti naujus projektus išlaikyti kolegiją. Lie
tuvos Vyčių organizacija yra vienintelė, kuri nuo
latos remia kolegiją. Kitos pajamos gaunamos iš 
palikimų, stipendijų klierikams ir iš Villa Lithua-
nia svečių namų. Praeitų metų projektas buvo su
remontuoti 10 svečių kambarių. Išlaidos gali siekti 
per 10,000 dol. Prašė visų finansines paramos, kad 
su pagalba svečių namai išliktų tikra investicija 
kolegijai. Šis projektas buvo sėkmingai įvykdytas. 
Prelatas Bartkus pranešė apie ateinančių metų 
naują projektą - finansiškai paremti kolegijos bib
lioteką. Reikalinga prenumeruoti įvairią Vatikano 
spaudą, reikia ir teologinių knygų lietuvių kalba. 
Prelatas Bartkus prašė paramos šiam tikslui. 
Norėtų surinkti 5,000 dol. aukų. Prelatas padėkojo 
vyčiams už paramą ir ypač dėkojo A. Wargo už jos 
nenuilstamą pagalbą. 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdy
je dalyvo 83 delegatai. 2 dvasininkai, 5 garbės na
riai. 5 centro valdybos nariai, 7 svečiai, atstovau
jantys 5 rajonams ir 25 kuopoms. 

Po to vyko naujos centro valdybos rinkimai. 
Bus daugiau. 
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Mokyklose tiksi ekologinės bombos Darbo part i ja: 6 6 6 dienos pažadas 

{ šventę skubančių vaikų mokyklose gali laukti pavojai. Tomo čemiševo (ELTAj nuotr. 
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) keičiantis orams. 

— Rugsėjo 1-ąją į šalies mokyklas su- Liuminescencinės lempos suvar-
sirinks tūkstančiai vaikų, jų tėvų ir toja kur kas mažiau elektros energi-
mokytojų, tačiau klausydamiesi šven- jos negu vadinamosios kaitrinės lem-
tiškų kalbų nė vienas iš jų nenutuoks putės, todėl naudojamos masiškai — 
apie daugelyje mokyklų tykantį pavo- mokyklose, įmonėse, ligoninėse, įstai-
jų — stirtas liuminescencinių (arba gose, gyvenamosiose patalpose, švie-
gyvsidabrio) lempų. čia miestų ir kaimų gatvėse. 

Šios lempos įrašytos į pavojingų Buitinėse lempose gyvsidabrio 
atliekų kategoriją, nes jose yra gyv
sidabrio, {kvėpęs labai lakių jo garų, 
žmogus sunkiai apsinuodija, ketvir
tadienį rašė dienraštis „Lietuvos ži
nios". 

Pavojingas atliekas tvarkančios 
bendrovės „Dormeka" duomenimis, 
didžiuliai perdegusių gyvsidabrio 
lempų kiekiai sukaupti ir kitose ša
lies mokyklose, ligoninėse, įmonėse, 
įstaigose. 

Atliekų tvarkymo įstatymas nu
rodo pavojingas atliekas jų susidary
mo vietoje saugoti ne ilgiau kaip 3 
mėnesius. Tačiau stirtos perdegusių 
liuminescencinių lempų įmonių san-

kiek mažiau, gatves apšviečiančiose 
— daugiau. 

Perdegusių liuminescencinių 
lempų sukaupta tiek daug, jog tikrąjį 
jų skaičių valdininkai slepia. 

Neseniai perdegusių gyvsidabrio 
lempų šalyje oficialiai buvo 165 to
nos, arba apie 0.5 mln. vienetų. Kai 
kas tvirtina, kad tikrasis liumines
cencinių lempų skaičius yra bent 3 
kartus didesnis. 

Dalis liuminescencinių lempų 
naikinamos Vilniaus akcinės bendro
vės ; ,Liuksitis" įmonėje: elektros 
krosnyje sumalamos, gyvsidabrio ga
rai paverčiami milteliais. Tai vienin-

dėliuose, mokyklų, ligoninių, įstaigų telė tokį darbą atliekanti įmonė šaly-
rūsiuose guli ne vienerius metus. Ten je. Tačiau kai kurioms įmonėms tokia 
jos neretai dūžta net neliečiamos — paslauga pernelyg brangi. 

Ieškoma iškritusio iš kel to žmogaus 
Ryga, rugpjūčio 31 d. (BNS) — 

Latvijos karinių jūrų pajėgų (KJP) 
gelbėjimo tarnyba ketvirtadienį dau
giau kaip 12 valandų ieškojo Lietuvos 
piliečio, trečiadienį iškritusio iš kelto 
„Regina Baltica", kuris plaukė iš Ry
gos į Stokholmą. 

KJP pareigūnai papasakojo, kad 
26-erių metų vyras iškrito iš kelto 
trečiadienį, maždaug 8 vai. vakaro, ir 
kol kas nežinoma, kokiomis aplinky
bėmis tai įvyko. 

* Treč iadienio vakarą Vil
niuje „Forum Palace" buvo su
rengta šventiška spaudos konfe
rencija, skirta Lietuvos futbolo 
rinktinės startui 2008 m. Europos 
čempionato atrankos cikle. „Esame 
mirtininkų grupėje, bet mes kiek
vienose rungtynėse stengsimės, kad 
rezultatas būtų palankus", — sakė 
vyr. treneris A. Liubinskas, kalbėda
mas apie būsimuosius B grupės var
žovus >— pasaulio čempionę Italiją, 
vicečempione Prancūziją, Ukrainos, 
Škotijos, Gruzijos ir Farerų salų rink
tines. LFF generalinis direktorius 
Julius Kvedaras atkreipė dėmesį į rė
mėjų pagalbą, ypač vokiečių kompa
niją „Saller", kuri rinktinei pasiuvo 

Atkelta iš 1 psl. 
Didžiausios Lietuvoje partijos nariai 
sulaikę kvapą klausosi iš palubėje pa
kabintų garsiakalbių sklindančio sa
vo dvasinio vadovo balso, kuris ragi
na juos nepasiduoti savo valstybės 
teisėsaugos ir kitų partijų pinklėms. 

Taigi visa didelė partija nus
prendė elgtis kaip gauja - gintis bet 
kokiomis priemonėmis. Dabar jau no
ri nenori tenka atsistoti į tų komen
tatorių pusę, kurie seniai sako, kad ši 
partija nuo pat savo pradžios buvo 
kuriama ne politiniais, o korupcinio 
verslo metodais. Jų verslas - tai pikt
naudžiavimas valdžia. 

Savo politinę įtaką jie galėjo par
duoti bet kam - kas daugiau su
mokės. Tačiau dabar jie jau neparsi-
duos. Dabar vienintelis jų tikslas -
apsiginti. Ir todėl jie privalo laikytis 

; krūvoje. Praėjęs DP suvažiavimas pa
rodė, kad kalti yra ne vien pavieniai 

: asmenys, o visa partija. Tai grupinis 
į nusikaltimas. Valdžios paėmimas ap

gaulės būdu. 
Ar Lietuvos teisėsauga jau pajėgi 

j nuvesti šį partinės korupcijos procesą 
, iki teisingos pabaigos? Abejoju tuo ne 
| mažiau nei O. Juknevičienė ir V Us-
• paskichas. Tačiau norėdami padėti 
\ valstybei tapti iš tikrųjų teisinga, tu-
: rime elgtis visai kitaip negu jie. Pa

bėgimas (ir dar į nelabai draugiškas 
; valstybes) - netoleruotinas veiksmas. 

Gavus laivo kapitono pranešimą, 
į įvykio vietą buvo pasiųsti keli Lat
vijos KJP laivai, taip pat sraigtaspar
nis ir pasienio apsaugos laivas. 

Paieškos ir gelbėjimo operaciją 
apsunkino beveik 3 metrų aukščio 
bangos, vėjas, kurio greitis siekė 
maždaug 19 metrų per sekundę, ir 
mažas matomumas. 

Dėl prastų oro sąlygų laivai nu
traukė paieškas ir vėliau jas tęsė tik 
du sraigtasparniai. 

naujas aprangas. 
* Olandijoje vykstančių dau

giadienių „Expert Holland La-
dies Tour" dviratininkių lenkty
nių trečiajame etape tik 95-a finiša
vo bei į septintą vietą iš penktosios 
bendrojoje įskaitoje smuktelėjo Dia
na Žiliūtė, atstovaujanti „Safi-Pasta 
Žara Manhattan" komandai. Jos ko
mandos draugė Zita Urbonaitė tre
čiąjį etapą baigė 17-a ir bendrojoje 
įskaitoje pakilo į 16-ąją vietą. 

* P lane tos vyrų krepšinio 
pirmenybėse Japonijoje ketvir
tadieni Prancūzijos rinktinė po 
permainingos kovos 75:73 nugalėjo 
Vokietijos komandą ir šeštadienį dėl 
penktosios vietos žais su Turkija. 

V Uspaskichas lieka V Uspaskichu, 
tačiau kai tokiam jo elgesiui pritaria 
Lietuvos vietas Europos Parlamente 
užtūpę politikai ir visa parlamentinė 
partija, tai - pasibaisėtina. Ką gi, šis 
atvejis įeis į politikos kuriozų istoriją. 
Tačiau ką daryti, kad ši istorija baig
tųsi laimingai? 

Viešumas - geriausias vaistas 
nuo politinės ir teisėsauginės korup
cijos. Štai ko turėjo pareikalauti Dar
bo partijos suvažiavimas, visi nusi
kaltimo ribos neperžengę jos politikai 
ir simpatikai. Ne vien plačiosios vi
suomenės, bet ir jų pačių interesas 
yra siekti, kad V Uspaskichas grįžtų į 
Lietuvą papasakoti visko, ką žino. 
Galbūt tai būtų per didelis sukrėti
mas politinei sistemai, bet visuomenė 
laimėtų. 

Pamiršusi savo 11, 111 ir 1111 
dienos pažadus, kol kas Darbo partija 
vykdo tik pažadą nr. 666. Žinoma, tai 
pažadas ne Lietuvos žmonėms, o 
greičiau Rusijos slaptosioms tarny
boms. Tai jos dabar apie mūsų poli
tiką žino daug daugiau nei m e s - pap
rasti rinkėjai. Ir todėl gali daryti 
daug didesnę įtaką. 

Bet gal ir gerai nežinoti? Tyla -
gera byla? Kitaip gali tyliai išplasnoti 
į aukštybes iš devintojo „Inturisto" 
aukšto. 

Alfa.lt 

Lietuva apgailėtinai pralaimėjo 
Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos rinktinės vyriausiasis tre
neris Antanas Sireika pralaimėjimą 
turkams pavadino „skaudžiausiu per 
trenerio karjerą". Tačiau treneris pa
kartojo, kad apie atsistatydinimą ne
galvoja iki pirmenybių pabaigos. 

Rungtynes lietuviai pradėjo kiek 
apsnūdę. Turkai pirmame kėlinuke 
iškart ėmė atakuoti; rezultatas — 8 : 
0. Tik tada Lietuvos rinktinei 4 taš
kus iš eilės pelnė G. Gustas, bet ki
tiems krepšininkams krepšys buvo 
tarsi užrištas. Tuo metu Turkijos 
rinktinė per pirmąsias dešimt minu
čių ne tik pataikė tris tritaškius me
timus iš penkių, bet ir laimėjo kovą 
dėl atšokusių kamuolių 9 : 6. Lietu
viai prarado net 7 kamuolius, turkai 
- 6 . 

Lietuvos rinktinė pralaimi pirmą 
kėlinuką devynių taškų skirtumu -
10 : 19. 

Antrame kėlinuke Lietuvos rink
tinė pelnė 7 taškus be atsako ir turkų 
pranašumas ištirpo iki dviejų taškų. 
Puikios Lietuvos rinktinės gynybos 
užspeisti turkai per antrą kėlinuką 
tepelnė 4 taškus. Lietuva laimėjo an
trą kėlinį 1 7 : 4 . 

Trečiame kėlinuke Lietuvos 
krepšininkams kelis kartus pavyko 
įgyti jau dešimties taškų pranašumą, 
kuris išsilaikė iki rungtynių pabaigos 
likus žaisti apie 2 min. 40 sek. — 
67:56. Sunku paaiškinti, kas po to at
sitiko su Lietuvos rinktine ir kaip ji 
sugebėjo iššvaistyti turėtą solidžią 
persvarą. Vėliau rungtynes aikštėje 
tebuvo viena komanda — Turkija. 

Sukčiai apgaudinėja vaikus 
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Alfa.lt) 

— Vilniaus sukčiai per kelias pasta
rąsias dienas iš vaikų jau išviliojo be
veik 30,000 litų. Trečiadienį 10 m. 
berniukas „gelbėdamas" mamą nu
sikaltėliams atidavė 11,000 litų. Die
ną prieš tai panašioje situacijoje ma
žametė mergaitė nusikaltėliams įtei
kė per 18,000 litų. 

Pasak policijos, trečiadienį į vil
nietės A. L. (gim. 1960 m.) namus Sa
vanorių pr. maždaug apie pietus tele
fonu paskambino nepažįstamas vy
riškis. Ragelį pakėlusiam moters sū
nui N. L. (gim. 1996 m.) vyriškis pri
sistatė policijos pareigūnu. 

Skambinusysis vaikui sakė, kad 
jo mama pateko į didelę bėdą. Jei ber
niukas nori mamą išgelbėti, jis turi 
greitai surasti pinigų. „Surink tiek, 
kiek galėsi", — vaikui sakė vyriškis. 

Pasak sukčiaus, vaikas pinigų tu
ri surasti kaip tik įmanoma greičiau. 
Vyriškis sakė, kad suradęs pinigų 
berniukas turi nusileisti į lauką.'prie 
laiptinės jo lauks moteris, kuriai pini
gus ir reikia atiduoti. 

Išsigandęs vaikas apieškojo na
mus ir suradęs 11,000 litų nusileido į 

lauką. Čia jo iš tiesų laukė moteris, 
jai berniukas pinigus ir atidavė. 

Apgaulė paaiškėjo tik apie 8 vai. 
vakaro, kai berniuko mama grįžo na
mo. Policija dėl sukčiavimo pradėjo 
ikiteisminį tyrimą ir ieško pinigus iš 
vaiko paėmusios įtariamosios. 

Pasak pareigūnų, tai vidutinio 
ūgio, maždaug 33 m. moteris juodais, 
iki pečių plaukais. Ji buvo su džin
sais, vilkėjo juodą švarkel] ir margas
palvę palaidinę. 

Vilniuje tai jau antras panašus 
atvejis šią savaitę. Antradienį apie 
pietus vienos vilniečių šeimos, gyve
nančios Architektų g., namų telefonu 
paskambinęs vyriškis mažametei 
mergaitei paaiškino, kad jos mama 
pateko į bėdą. 

Pasak skambinančio vyriškio, jei 
mergaitė nori padėti savo mamai, ji 
turi sumokėti. 

Vaikas, patikėjęs sukčiumi, į na
mus atvykusiam vyriškiui atidavė vi
sus tėvų taupytus pinigus. Vilniečių 
šeima patyrė 18,636 litų žalą. 

Policija teigia jau ne kartą įspė
jusi žmones saugotis sukčių ir jais ne
pasitikėti. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR. Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV 

Lenkijos premjeras gerins šalies įvaizdį EUROPA 

Br iuse l i s , rugpjūčio 30 d. 
(„Reuters'VBNS) — Lenkijos minis
tras pirmininkas Jaroslaw Kaczyns-
ki, trečiadienį apsilankęs Europos 
Sąjungos (ES) būstinėje, pažadėjo pa
gerinti savo šalies įvaizdį, kurį suga
dino jo naujosios vyriausybės nusista
tymas prieš gėjų teises, siūlymas pra
dėti diskusijas apie mirties bausmės 
grąžinimą ir protekcionizmas. 

J. Kaczynski, kurio brolis dvynys 
yra Lenkijos prezidentas, nutarė su 
pirmuoju užsienio vizitu apsilankyti 
Briuselyje, kad pabrėžtų svarbą, ku
rią jo šalis teikia 25 šalių sąjungai. 
Varšuva ES nare tapo 2004 metais. 

„Prašau, netikėkite antisemiti
nės, homofobiškos ir ksenofobiškos 
Lenkijos mitu", — po susitikimo su 
Europos Komisijos pirmininku Jose 
Manuel Barroso teigė J. Kaczynski. 

„Atvykite į mūsų šalį ir patys tuo 
įsitikinsite. Lenkijoje mes turime gė
jų klubus, gėjų literatūrą, gėjų spau
dą ir tai normaliai funkcionuoja", — 
sakė jis spaudos konferencijoje. 

Varšuvos ir Briuselio santykiai 
tapo įtempti, kai Kaczynski vadovau
jama konservatyvi „Įstatymo ir tei
singumo" partija praėjusiais metais 
laimėjo visuotinius rinkimus, žadėda
ma saugoti Lenkijos kultūrą ir tradi
cijas nuo „žalingos užsienio įtakos". 

J. M. Barroso teigė, kad su J. Ka
czynski nuoširdžiai aptarė kai kurių 
ES šalių būgštavimus dėl gėjų teisių 
ir mirties bausmės. Jis pasveikino 
ministro pirmininko patikinimus, jog 
Lenkija gerbia ES vertybes. 

J. Kaczynski, kuris ministru pir
mininku tapo liepos mėnesį, teigė, 
kad nors Lenkijoje neketinama sug
rąžinti mirties bausmės, demokratiš
ka ES turėtų leisti jam ir jo broliui jai 
pritarti. 

J. Kaczynski taip pat nurodė, kad 
neketina Lenkijoje skelbti referendu
mo dėl ES konstitucijos projekto, nes 
jis tikrai būtų atmestas, tačiau pažy
mėjo esąs pasiruošęs konstruktyviai 
dirbti, kad būtų įveikta krizė, kilusi 
po to, kai Prancūzijos ir Nyderlandų 
rinkėjai pasisakė prieš šį dokumentą. 

Lenkijos nacionalistinė pozicija 
suerzino Europos diplomatus, ypač 
Vokietijoje. Netrukus Varšuva taps 
didžiausia ES paramos gavėja — 
2007 — 2013 metais jai turi atitekti 
apie 60 mlrd. eurų. 

J. Kaczynski teigė, kad Lenkija 
mėgins įtikinti Briuselį, kad ji nepa
žeidė ES įstatymų, užtikrinusi didelę 
valstybės paramą savo laivų statyk
loms, įskaitant Gdanską, kur gimė 
antikomunistinis profsąjungų judė
jimas „Solidarumas". 

Valstybės svarstys sankcijų Iranui klausimą 
Atke l ta iš 1 psl. 
turi pasiųsti „reikšmingą signalą, 
kad tarptautinė bendruomenė sako 
tai, ką ir nori pasakyti", pradėdama 
įvesti Iranui vis griežtesnes sankci
jas, kaip didžiosios valstybės žadėjo 
birželio mėnesį. 

„Burns vyks į Europą, manau, 
kitą savaitę, greičausiai jos pradžioje. 
Tai tikriausiai bus pirmasis šios di
džiųjų valstybių grupės susitikimas 
dėl konkrečių rezoliucijos formuluo
čių", — sakė S. McCormack. 

Jungtinės Tautos yra pasirengu
sios greitai įvesti sankcijas, o N. 
Burns sakė: „Manome, kad dėl 
sankcijų režimo Saugumo Taryba su
sitars rugsėjį". 

Paklaustas apie susirūpinimą, 
kad sankcijos galėtų išprovokuoti 
kerštą Jungt inėms Valstijoms, N. 
Burns atsakė: „Mūsų neįbaugins nie
kas, ką daro iraniečiai". 

Kiti aukšto rango JAV pareigū
nai pripažino, kad prireiks laiko ir 
pastangų susitarti dėl siūlomos re
zoliucijos. 

Europos diplomatai Jungtinėse 
Tautose tikisi, kad Saugumo Taryba 
darbą dėl rezoliucijos sankcijų klausi
mu projekto pradės maždaug rugsėjo 
viduryje. 

YVashington derybų dėl sankcijų 
siekė prieš dvi savaites, bet Europos 
diplomatai sakė. jog nori dirbti lė
čiau, kad Tarybos narės galėtų „pasi
vyti" po rugpjūčio atostogų. 

Jungtinės Valstijos tvirtina, kad 
didžiosios valstybės yra vieningos dėl 
Irano, bet Rusija ir Kinija sankcijas ir 
toliau vertina be entuziazmo. 

S. McCormack pabrėžė, kad net 
ir prasidėjus diskusijoms dėl rezoliu
cijos Iranas galėtų nuspręsti nu
traukti sodrinimo darbus ir sudaryti 
sąlygas platesnio masto deryboms dėl 
Vakarų pasiūlymų paketo. 

JAV ir kitos valstybės taip pat 

planuoja intensyvinti Irano spaudimą 
už JT struktūrų ribų, sakė S. McCor
mack ir kiti pareigūnai. 

Pasak S. McCormack, JAV nori 
spausti Irano vyriausybę keisti savo 
elgesį, ir dabar, Amerikos nuomone, 
sankcijos „yra pelnytos". 

Jis atsisakė nurodyti, kokios 
sankcijos gali būti įvestos pirmiausia, 
bet nurodė, kad žingsniai bus laips
niški ir priklausys nuo iraniečių reak
cijos. 

Birželio mėnesį pateikdamos Ira
nui pasiūlymų paketą, kuriuo siekia
ma įtikinti iraniečius atsisakyti bran
duolinės programos, didžiosios vals
tybės taip pat nurodė, kokios sankci
jos gali grėsti Theran, jei jis tos pro
gramos neatsisakys. 

Tarp paminėtų sankcijų yra ne
mažai iš esmės simbolinių, pavyz
džiui, draudimas išduoti vizas Irano 
pareigūnams, jų lėšų užsienyje įšal
dymas ir draudimas eksportuoti į Ira
ną su branduolinėmis technologijo
mis susijusias prekes. 

Didelio masto ekonominiai drau
dimai ir diplomatinė izoliacija gali 
būti taikomi vėliau. 

Vis dėlto Saugumo Taryboje kol. 
kas nėra bendros nuomonės dėl bū
tinybės įvesti sankcijas Iranui. Remti 
rezoliuciją dėl sankcijų yra nu
siteikusi Didžioji Britanija, Vokietija 
ir Prancūzija, kuri užima ypač griež
tą poziciją dėl Tehran. 

Kalbėdamas Prancūzijos amba
sadorių pasitarime, kuris vyko Pary
žiuje, Dominiąue de Villepin pavadi-
no.Tehran požiūrį į šią problemą „ne
patenkinamu". 

Pasak Prancūzijos vyriausybės 
vadovo, „esant tokiai padėčiai svar
bu, kad tarptautinė bendrija išsaugo
tų vienybę ir tvirtumą, palikdama at
viras duris dialogui". Bet Rusija ir Ki
nija tam prieštarauja, ypač dėl ekono
minių sumetimų. 

LONDONAS 
Įvairių šalių mokslininkai, pasi-

i naudodami NASA palydovu ir teles
kopais, galėjo stebėti supernovos 
sprogimo procesą. Sis objektas, 

j GRB060218, Avino žvaigždyne stebi
mas nuo vasario 18 dienos ir yra už 
maždaug 440 mln. šviesmečių. Vieną 

! šviesmetį sudaro atstumas, kurį švie
sa nukeliauja per metus, — 10 trilijo-

I nų kilometrų. Tai antras pagal atstu-
i mą nuo Žemės pastebėtas gama spin

dulių žybsnis ir pirmas kartas, kai 
supernova buvo stebima paties spro
gimo metu, nurodo astronomai. 

VARŠUVA 
Amerikoje gyvenantys Lenkijos 

žydai atsisakė kovos dėl Antrojo pa
saulinio karo metais Lenkijoje pra
rasto turto —jų advokatai nutarė ne
sikreipti į JAV Aukščiausiąjį Teismą 
dėl jiems nepalankių žemesnių ins-

, tancijų teismų sprendimų. Dabar vie
nintelė viltis atgauti nacių, o vėliau 
— komunistinės Lenkijos pasisavin
tą turtą yra Lenkijos teismo sprendi
mas. Kitą savaitę Lenkijos Seimas 
priims įstatymą dėl nacių konfiskuo
to privataus tur to , kuriame numa
toma kompensuoti 15 proc. jo vertės 
skaičiuojant dabartinėmis kainomis. 
Kompensacijas galės gauti ir tie buvę 
Lenkijos žydai, kurie šiuo metu ne
turi Lenkijos pilietybės. 

BELGRADAS 
Vieni Serbijos miesto Novi Sad 

gyventojai nori pavadinti bulvarą bu
vusio prezidento Slobodan Miloševič, 
mirusio kovą, garbei, kiti mėgina iš
saugoti Zoran Džindžič, politikos re
formatoriaus, kurį nužudė S. Milo
ševič šalininkai, gatvės pavadinimą. 
Ginčas, kilęs antrajame pagal dydį 
Serbijos mieste labai tiksliai atspindi 
politinį susipriešinimą tarp tų, kurie 
vertina Balkanų karų dešimtmetį 
kaip prakeikimą, kurį būtina pamirš
ti, ir tų, kurie mano, kad juo reikia 
didžiuotis. Beje, Novi Sad valdžia pri
klauso kraš tu t ine i nacionalistinei 
Radikalų partijai, kuri visada rėmė S. 
Miloševič. 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

pareiškė, kad nors Jungtinių Valstijų 
politika kartais ir piktinamasi, jos vis 
dar tebėra gerbiamos visame pasau
lyje. „Klausykite, Amerika gerbiama. 
Žmonės vis .dar nori važiuoti į Ame
riką", — teigė jis interviu televizijai 
NBC. „Paklauskite žmonių, norinčių 
susikurti geresnį gyvenimą, kur jie 
nori važiuoti, ir dauguma atsakys, 
kad į Ameriką", — atsakė jis į klau
simą apie šalies statusą pasaulyje. G. 
W. Bush sutiko, kad daug jo pozicijų 
pasaulyje yra nepopuliarios. „Žmo
nės nemėgsta mano politikos. Tai ne
išvengiama. Aš tai suprantu", — tei
gė jis. 

JAV kariškiai veikia vadovauda
miesi prielaida, kad Tehran po pen
kerių—aštuonerių metų galės pa
sigaminti atominę bombą, rašo „The 
Washington Times". Penkerių metų 
laikotarpis reiškia, kad George YV. 
Bush administracija tur i laiko nus
pręsti, ar pradėti antskrydžius Teh
ran atominei programai paralyžiuoti, 
rašoma straipsnyje, kuriame cituoja
mi šaltiniai gynybos sistemoje, žinan
tys, kas diskutuojama Pentagon. 

PHILADEPHIA 
Pačia turtingiausia Amerikos 

valstija tapo New Jersey rodo Gy
ventojų surašymo biuro atliktas tyri
mas. Vidutinės šeimos pajamos New 
Jersey 2005 metais buvo 61,672 — 
aukščiausios šalyje, beveik perpus di
desnės negu Mississippi valstijoje, 
užimančioje paskutinę vietą (32.938 
dol.). 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Baghdad vakaruose ketvirtadie

nį prie britų diplomatų ir apsaugi
ninkų palydos sprogo pakelėje padėta 
bomba, bet niekas nebuvo sunkiai 
sužeistas. Šaltiniai irakiečių policijo
je sakė. kad per šį išpuolį Mansur ra
jone nukentėjo du žmonės. Sis rajo
nas yra netoli Tarptautinės zonos, 
dažniau vadinamos „žaliąja zona", — 
įtvirtinto rajono, kuriame įsikūrusios 
britu ir amerikiečiu ambasados. 
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Jvairios sporto žinios 
Imtynininkas M. Ežerskis iškovojo 

bronzos medali 

Odė baudžiauninkams 
ir Katinui Bazilijui 

Lenkijoje vykusiame 49-ajame 
tarptaut iniame Wladyslaw Pytlasins-
ki graikų—romėnų imtynių turnyre 
svorio kategorijoje iki 96 kg Lietuvos 
atstovas Mindaugas Ežerskis užėmė 
trečiąją vietą. 

Trenerio Grigorijaus Kozovskio 
auklėtinis pirmojoje kovoje nugalėjo 
Irano imtynininką Zeidvand Rėza, 
antrojoje imtyje įveikė turką Emin 
Ozturk, tačiau trečiojoje kovoje tu
rėjo pripažinti egiptiečio Karam Ga-
ber pranašumą. 

Paguodos imtyje M. Ežerskis jau 
pirmajame kėlinyje nugalėjo Europos 
vicečempioną ukrainie t į Michailą 
Nikolajevą, o kovoje dėl trečiosios 
lietuvio varžovas egiptietis Mohamed 
Elfathm atsisakė kovos ir M. Ežers-

kiui atiteko bronzos medalis. 
Svorio kategorijoje iki 74 kilogra

mų Valdemaras Venckaitis užėmė 13-
ąją poziciją. Lietuvis pirmoje kovoje 
nugalėjo norvegą Timman Shaam-
born, tačiau antrojoje pralaimėjo 
Azerbaidžano atstovui Ilgar Abdulov. 

Svorio kategorijoje iki 60 kg 
Edgaras Venckaitis užėmė 17-ąją 
vietą. Jis nugalėjo prancūzą Sebas-
tian Hidalgo, o antrą kovą pralaimėjo 
bulgarui Armėnui Nazarianui. 

Kiti Lietuvos atstovai Aleksejus 
Skolinąs (66 kg), Svajūnas Adomaitis 
(60 kg) ir Mindaugas Mizgaitis (120 
kg) pirmąsias kovas pralaimėjo. 

Turnyre Lenkijoje dalyvavo 201 
imtynininkas iš 31 valstybės. 

ELTA 

Sumo imtynininkui — pasaulio jaunių 
čempionato bronza 

Septintajame pasaulio jaunių Vinciuno, iškovojo bronzos medalį, 
sumo čempionate Estijoje šeštadienį Tai pirmasis tarptautinių čem-
Lietuvos atstovas kaunietis Rokas pionatų medalis Lietuvos sumo is-
Adomait is , t ren i ruojamas Petro torijoje. ELTA 

A. Sireika: „Jaučiamės labai gėdingai 99 

A. Macijauskas veržiasi pro R. Fernan-
dez. EPA/ELTA nuotr . 

Po skaudžiai pasibaigusio Lietu
vos - Ispanijos rinktinės mačo mū
siškių treneris Antanas Sireika teigė, 
kad didžiausia jo auklėtinių problema 
buvo psichologinis nepasiruošimas. 
Anot trenerio, komanda dar nėra pri
brendusi pergalėms. 

„Manau, kad mes šioms rung
tynėms prastai pasirengėme psicho
logiškai. Žaidžiant tokio lygio varžy
bas negalima klysti 28 kar tus ir 
klystant viską bandyti ištaisyti pa
vieniais veiksmais. Matyt, ši komarF" 
da nepribrendo didelėms pergalėms", 
- kalbėjo Sireika. 

„Dabar jaučiamės labai gėdingai 
ir apimti slogios nuotaikos. Tačiau 

pralaimėjome galingai ir labai pajė
giai komandai. Jie patys sakė, kad tai 
geriausia visų laikų Ispanijos rinkti
nė. Prieš rungtynes labai daug galvo
jome apie komandos žaidimą, tačiau 
galbūt mums reikėjo daugiau mąstyti 
apie žaidėjų nervus, kaip jie gali 
jaustis aikštelėje, ką daryti, kad jie 
taip nesijaustų ir panašiai". 

Komentuodamas sprendimą ne
leisti Arvydo Macijausko i startinį 
penketą, Sireika teigė tikėjęsis, kad 
tai duos teigiamų vaisių. 

„Rungtynių išvakarėse Maci
jauskas buvo labai nervingas. Jis 
prieš ispanus žaidęs, norėjo kalnus 
nuversti. Šiandien jis jau sako, kad 
nesuprato, kaip mes norėjome prieš 
juos žaisti. Su Macijausku vakar 
kalbėjausi ir jis sakė, kad jam nėra 
skirtumo, žaisti startiniame penkete, 
ar ne. Netgi patikino, kad nuo suole
lio įėjęs į aikštę jis jaučiasi geriau", -
sakė Sireika. 

Treneris atskleidė, kad planas 
gintis zonine gynyba sužlugo jau pir
moje atakoje, kai Juan Carlos Na-
varro pataikė tritaškį. Vėliau pasipy
lusios klaidos, anot Sireikos, tik dar 
labiau pablogino situaciją. 

Trumpai, bet aiškiai žaidimą 
apibūdino rinktinės kapitonas Min
daugas Žukauskas: „Ispanai šiandien 
nusipelnė pergalės. Jie demonstravo 
geresnį krepšinį, negu mes ir turėjo 
pranašumą visose aikštelės vietose". 

ELTA 

Organaizerių horizonte įsižiebus 
rugsėjo pirmajai, mąstai žmogus, ką 
skanduotum šventinio parado šur
muly, kuo valstybę šlovintum, už ką 
valdžiai dėkotum? Įvertinęs šiandie
nykščių naujienų populiarumą, nus-
tėrtu: relybės „šou", „valdžios tvar
telis" sėda gerų geriausiai trečion vie
ton. Pirmoje, be konkurencijos — 
„alus ir pergalės" (pagaliau — kol 
kas — pergalės) ir čia komentuoti 
nereikia, reikia sirgti. Antroje - už
sienio naujienos... Taip taip - už
sienio naujienos. Karas, besivaikantis 
terorizmo šmėklą, tarptautiniai kri
minalai, gandai ir net aktualijos... 
Nejau ir mano tėvynė subrendo į 
demokratinę valstybę, kurioje spauda 
skiriasi nuo tualetinio popieriaus, o 
TV laidos nuo penkiolikmečio DVD 
filmotekos? Tačiau nepermaldau
jamas nacionalinis nihilizmas leidžia 
ūglius: „tyli kiaulė gilią šaknį knisa". 
Norėdamas įsitikinti, leidžiuosi į 
Lietuvos identiteto paieškas. 

Gėrėjausi kadaise (šile ožius ga
niau), kad Lietuva - agrarinė vals
tybė, pusę Tarybų Sąjungos maitino! 
Vėliau, kooperatyvo pirmininko ta
pau „paprotintas", kad planiniame 
ūkyje ne tik kukurūzai prie minus 20 
laipsnių tarpsta, bet ir amžinasis 
variklis sukasi. Galutinai nusira
minau, suskaičiavęs kiniečius. Pilie
tinės brandos tarpsnyje: „o studentas 
ne piemuo", statydamas eilinį sin-
chrofazotroną, džiūgavau: pum-
puruosim aukštąsias technologijas, 
riaumosim ultrasparčiais Baltijos 
tigrais Saulėtekio slėniuose, o pasėję 
didžiausias pasaulyje Ekrano ir 
Vingio mikroschemas - pjausim LCD 
vaizduoklių derlių (kaip tas Pinokis). 
Nusiraminau, dar kartą suskaičiavęs 
kiniečius. O baigėsi irgi kaip tam 
Pinokiui - atėjo Katinas Bazilijus, 
prorusiškais ikrais žibančiom akim ir 
iš panosės nušvilpė Europos Sąjun
gos milijardus... O Lapė Alisa, visa 
nekalta kaip visuomenės vadovo 
ašara, tuo metu į kunigaikštienes 
šventinosi ir prie atominio reakto
riaus šildėsi. Bet ne apie monarchiją 
daina. Apie baudžiauninkus. Kaip 
anksčiau dvarponio pateptais carinės 
biurokratijos vingiais sutekėdavo jo 
kišenėn laukas, pieva, kelias, upė, 
sūri vyžotų būrų prakaitu, taip ir 
šiandien: kur turi ten ir krauna. De
ga ne vietoj stovinčios bakūžės, o mo
dernus baudžiauninkas gavęs šūsnį 
investicinių čekių girton srėbtuvėn, 
pats eina „maksimų" statyt. 

Kaimo turizmas! Pasileidžiu, 
kaip Archimedas per antikvarinius 
dirvonus idėjos sparnais. Natūralus 
mėšlo tvaikas, naminukės aštrumas, 
kilograminiai gintaro luitai su ta
rantulų inkliuzais, Grūto parko 

Leninas, vokiečiai okupuoja Neringą, 
japonai fotoblykstėmis blukina Tra
kus ir Valdovų rūmus - Žemaitės 
apverktas kaimas vartosi cepelinų 
taukuose... Prabundu. Pavartau ,,No-
vaturo" katalogą. Labai daug žydros 
spalvos, ir žuvys kažkaip „foto-
shop'iškai" spalvotos. Nusiraminu, 
suskaičiavęs penkių žvaigždučių 
viešbučius Egipte. Jei norėčiau eks
tremalios autentikos, važiuočiau pas 
Lukašenką arba Putin, o dar yra Es
tija. Be to, gintarą tonomis kasa Ka
liningrade (pikdžiugiškai įsivaiz
duoju slieko inkliuzą). Atsiverčiu 
žiniasklaidą - vėl kaimynui už tvarto 
„sapardinių" lėšų prisnigo. Kodėl 
negalima kažko gražaus ir didingo 
sukurti visiems drauge? Nulenkčiau 
galvą prieš laisvosios rinkos atranką, 
jei bent vagys būtų savi. „Imk 
paskutinį centą ir sėkmės tau, Tadai 
Blinda - lygink tu pasaulį, brolau, o 
dividentai - savo nuožiūra". Tačiau 
mes net vagių šiuolaikiškai konku
rencingų neišauginam, tenka im
portuoti. Sunkia Grainio liepos syvus 
importinė verslinė hidra. Pagal 
partinę programą. Kol prokurorai 
kapstosi juodosios buhalterijos įs
čiose, prie žiniasklaidos durų skam
butis: „dzin dzilin" - randam dar 
vieną benkartėlį, interesų konfliktais 
suvystytą. Pranešam per mikrofoną: 
„Jaunimo iniciatyvų fondas ieško 
tėvelių, prašome atsiimti prie pro
kuratūros". Fondai - taurūs sutvė
rimai, padeda skurstantiems jau
niesiems monopolistams. Patsai 
darbininkų mesijas, kaip koks bib
lijinis herojus, kurio pradėtą darbą 
tęs mokiniai, neįspėjęs deportuojasi. 
Teisėsaugos šūkaliojimai tyruose. 
Maniau kaip šv. Petras, tris kartus 
išsižadėjęs paršliauš ant kelių, ir 
užšliaužęs ant Kryžių kalno, mušis 
tris kartus į krūtinę - susigraudinęs 
rinkėjęs vėl būtų pliusiuko nepagai
lėjęs, tačiau, matyt, jis tos įdomios 
knygos vaikystėje neskaitė. Dabar jo 
mokiniai mus galutinai užgrauži-
ninkaus arba gausim tokį šeimi
ninką, kad visi liūtai iš zoologijos 
sodo emigruos. Kitą potencialą, mūsų 
aršiausia ekranų gyvatė, laisva nuo 
žurnalistinio darželio „realybės šou" 
dalyvių kandžiojimo, kalbina: „na iš 
kur tie milijonai, negi tiek druskos 
priperpardavinėjote?" Šitokie klau
simai turėtų neduoti ramybės 
visiems doriems rinkėjams. 

Gerai kad bent vieną, savą, laiku 
pastebėjom patekusį lėlininkų įtakon 
ir užtrumpinom. Nereikia sraigtas
parnių keliais lėktuvu skraidyt. 
Manėm, bus kitiems pamoka. Kur 
tau - net Islandijai oranžinį dviratį 
vietoj padėkos į dantis. Gerai kad 
nesuprato. Nukelta j 11 psl. 
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Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

LENDER 
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* • : < * . 

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

Stephen M. Oksas, President 

Pat^rnnujam (įkapos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu. 

IŠNUOMOJA 

Prie 66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja v i r tuves Įranga. 

Tel. 708-275-2070 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 



DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 1 d., penktadienis 

Raganiškės įspūdžiai 
provokuoja diskusiją 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tai ne reportažas, ne apžvalga ir 
toli gražu ne mėginimas išsamiau 
apžvelgti vienu kitu požiūriu tik ką 
pasibaigusį Tėvynės Sąjungos (toliau 
TS) vasaros sąskrydį ramiame, ste
bėtinai gražiame Dzūkijos gamtos 
kampelyje — Raganiškės kaime prie 
Gailieko ežero. Šie keli pastebėjimai, 
plaukia ir pinasi, beje, iš netrumpos 
įvairiaspalvės patirties gimtinėje ir 
svetur, Sovietijoje, Gulago salyne ir 
laisvoje Europoje. 

Oficialioji šventinė sąskrydžio 
dalis prasidėjo prie estrados. Jaudi
nančiai gražu ir malonu buvo stebėti 
atžygiuojančias į aikštę darniai dai
nuojančias dalyvių kolonas su vė
liavomis, miestų herbais, rečiau su 
savo muzikantais. Renginio vedėjui 
Gediminui Jauniui nieko negalima 
prikišti, tačiau programos rengėjai 
turėjo oficialiajai šventės pradžiai 
suteikti deramo oraus skambesio. 
Vargu ar ką atrasime naujo ir ar 
reikia to ieškoti, jei mes jau seniai 
gyvename simbolių pasaulyje. 

Kodėl nebuvo pakelta vėliava? 
Tikintis, kad panašūs renginiai kar
tosis kasmet, gal verta turėti savąją 
sąskrydžio vėliavą? Gal pakaktų 
vienos TS vėliavos? Pats sau ir atsa
kau - nepakaktų! Man regis, viena 
vėliava išsiversti niekaip nepavyktų. 
Valstybės vėliavos kėlimo tvarką 
nustato įstatymas. TS, kaip juridinis 
asmuo, turi tokią teisę - iškelti vals
tybinę vėliavą pagarbiu būdu. Drįstu 
priminti ir moralinę, lygiai taip pat -
is torinę teisę, o veikiau pareigą, 
iškelti Valstybinę vėliavą ypatin
gomis, iškilmingomis progomis. 

Tėvynės sąvoka talpi ir įparei
gojanti. Ji apima ir Mindaugo kara
lystės ir trijų Respublikų laikotar
pius. Valstybės vėliavos vertė nūdien 
skaičiuotina ne tik per praėjusius 
amžius žuvusių laisvės kovotojų 
gyvybių, bet ir visų Gulago bei trem
ties aukų kaina. Esu tikras, kad 
absoliuti dauguma tsąjungiečių (kal
bininkų atsiprašau už pavartojimą 
dar neįpilietinto naujadaro,) tiki iš ži
lųjų amžių mus pasiekusia nuovoka, 
kad žuvusiųjų ir mirusiųjų tėvynai
nių vėlės, plevėsuojant trispalvei, da

lyvauja kartu su mumis bendrose 
šventėse. Galimas daiktas, Valstybės 
vėliava galėtų būti pakeliama tik ofi
cialios šventės pradžios ceremonijos 
metu. 

Visokeriopai sveikintina ir puo-
selėtina tradicija kasmet tsąjungiečių 
sąskrydi rengti vis kitame krašto 
kampelyje. Tai ne tik puiki proga su
sipažinti su čiabuvių papročiais, 
tradicijomis ir pasiekimais (apie tai 
turėtų drūčiai pamąstyti programos 
sudarytojai), bet ir sąskrydžio daly
vių įsakmi pareiga nusilenkti ir pa
dėkoti šeimininkams už svetingumą 
ir rūpinimąsi. Todėl ne mažiau skam
biu ir reikšmingu pradiniu akcentu 
turėtų būti to rajono, to krašto, to 
miesto vėliavos iškėlimas drauge su 
jau įvardytomis. O herbai galėtų 
puošti sceną per visa sąskrydžio lai-
ką. 

Lazdijų rajono vicemeras A. Mar
gelis, žodžio kišenėje neieškodamas, 
šmaikštaudamas paskelbė, kad dėl 
oro ir krepšinio rungtynių rezultato 
buvo iš anksto su atitinkamomis 
žinybomis susitarta arba numatyta. 
Oras šeštadienį buvo iš tiesų pa
lankus, o mažutis pakrapnojimas tik 
dalyvių nuotaikas pažvalino. Bet kai 
oficialios ceremonijos pradžioje buvo 
džiugiai pranešta, kad mūsų krep
šininkai laimėjo prieš italus, iš 
elektroninių plaučių su nirtulingu 
decibelų perteklium sudundėjo sub
liuvo „We are the winners...", teko 
ne man vienam stipriai nusistebėti. 
Kas nutiko, kad keli tūkstančiai 
įvairaus amžiaus sąjungiečių savo 
vieną iš iškiliausių švenčių pradeda 
ir sveikina ne tėvynės gimtąja kal
ba? Maža to, turėdami puikų K. Va
siliausko paprastais, bet ypač pras
mingais žodžiais ir muzika sukurtą 
himną „Ąžuolai žaliuos" TS nariai 
neišdrįsta pagal demokratinių šalių 
tradiciją pagarbiai jo sugiedoti? Juk 
ne atsitiktinai genialūs sprendimai 
pasižymi stebėtinu paprastumu. To
kia lemtis teko ir iki tol mažai kam 
žinomo tautos dainiaus kūriniui. 

Suprantama, gal kokio iš „ar
timojo užsienio" pamėtėto lietu
viams „mesijo" gerbėjai nepradėtų 
traukti jokios melodijos, kuri di-
sonuoja su „gelbėtojo" atsivežtu sce-
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PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

m 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 
sa. 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

„ D R A U G A S " i n f o r m u o j a , 
„ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 

„ D R A U G A S " : 
Iše iv i jos 

i r L i e t u v o s Jungt is ; 
w w w . d r a u g a s . o r g 

PARDUODA 

Luxury townhouse located in Ashury 
Woods, Lemont subdtvtsion. 

3 bdrtns, 3 bths, 9 rms totai, wonderfull 
upgrades, finbhed basement, all appliances 

stay. Open house 9/3 12-3 p.m. $409,900. 
Call Monica • RE/Max Ptak Performers 

708-256-9510 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALLAS PRUNSKJS, 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. 

Elg in : 847 -289 -8822 
M c H e n r y : 815 -363-9595 

ElkGrove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k 6 

Chicago IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 vV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

narijum, tačiau tokiame gausiame 
vienminčių sambūryje - net ir ang
liškas variantas tikrai neturėjo 
aplenkti TS himno. Dėl melodijos 
vertinimo tesiginčija muzikologai, 
bet kai eurovizininkai, gal už Lie
tuvos ribų gėdydamiesi gimtosios 
kalbos, gal sumanę vienu šuoru 
susieuropinti, net nemėgino nors 
vieną posmelj išdainuoti ar išrėkti 
lietuviškai, tai buvo panašu į kapi
tuliaciją net garbės šūvio nepaleidus. 
Tokia praktika šio sąskrydžio ofi
cialioje dalyje mažų mažiausiai buvo 
nesuprantama. Be to, ne vienas iš 
bendraminčių gūžčiojo pečiais: „O 
kodėl ne Marijono Mikutavičiaus 
pagavi ir jau laiko patikrinta „Trys 
milijonai"? Tiesą pasakius, buvo 
mėginta traukti „Ąžuolai žaliuos", 
bet be vedlio ruporai tylėjo ir dar
naus skambesio giesmės nesirado. 

Lietuvos krepšininkų pergalės 
prieš italus žinia buvo sutikta en
tuziastingai. Ne šiaip sau didžiausias 
ir aukščiausias pasaulyje krepšinio 
krepšys „pakabintas" Vilniuje. Orga
nizatoriai galėjo pasirūpinti, kad 
tokia žinutė atsirastų priimtinu me
tu. Mat, šio renginio oficialioje dalyje 
atsirado pranešimas, kuri galėjo nu
matyti ar nujausti tik mūsų spe
cialiosios tarnybos. Buvo paskelbta, 
kad neaiškiomis aplinkybėmis žu
vusio užsienyje Lietuvos karininko ir 
diplomato Vytauto Pociūno laido
tuvės įvyks būtent šį šeštadienį. 
Skaudžios nelaimės žinia sąskry
džio dalyvių buvo sutikta su nerimu 
ir viltimi, kad visos žūties aplinkybės 
bus ištirtos ir atskleistos. Tie, kurie 
turėjo reikalų su „artimojo užsienio" 
specialiųjų tarnybų veikla, gerai žino, 
kad tokio pobūdžio „nelaimingi atsi
tiktinumai" planuojami itin kruopš
čiai. Bet tai jau atskira tema. 

Tačiau labai nustebino oficialios 
dalies vedėjų nesusigaudymas ar 
klaida? Juk žuvo valstybės parei
gūnas, Lietuvos karininkas ...Kodėl 
nebuvo žuvusiojo atminimas pagerb
tas tylos minute? Kodėl? Ši tradi
cija gerbtina ir puoselėtina, apie tai 
net kalbėti nepatogu. Ji nebūtų su-
ardžiusi sąskrydžio programos. Gy
vename tokį gyvenimą, kurį susiku
riame ir kurio atskirus tarpsnius ar 
epizodus planuoja Lietuvos valsty
bingumo neigėjai, priversdami mus į 
tai atsižvelgti. O turėjome visi, visa 

stovykla in corpore sustingti kuriam 
laikui, mintimis susisiekti su žuvu
siojo šeima, su visais gedinčiaisiais. 

Renginyje gausiai dalyvavo jau
nimas. Tai labai sveikas ir pagei
dautinas reiškinys. Rugpjūčio mėnuo 
gausus ženklių periodiškai pasi
kartojančių įvykių. Paminėsiu tik du: 
pirmąjį šeštadienį Ariogaloje gra
žiame Dubysos slėnyje vyksta laisvės 
gynėjų, tremtinių ir politkalinių 
sąskrydžiai, ketvirtąjį - TS tokio pa
ties pobūdžio renginiai vis kitame ša
lies kampelyje. Abi šias dideles šei
mas glaudžiai sieja idėjinis tapatu
mas. Jau ne pirmos jaunystės ir labai 
garbaus amžiaus tėvynainiai tie
siogiai dalyvavusieji laisvės kovose, 
išvargusieji Gulago katorgą ir išken-
tusieji Sibiro pragarus išlaikė gyvą 
ir šviesų tikėjimą tėvynės išsilais
vinimu ir nepriklausomybės atkūri
mu. TS išsirutuliojo iš tautos gaiva
liškosios raiškos - Sąjūdžio. Šiandien 
tos dvi bendruomenės organizaciniu 
požiūriu persipynė. TS ir politinių 
kalinių sąjunga bei bendrija siekia tų 
pačių politinių tikslų. 

Kuo šios dvi bendruomenės ski
riasi? Ariogalos renginio dalyvių 
tolydžio mąžta, jų gretos Viešpaties 
valia retėja. Visos Lietuvos šventė 
įgavusi net tarptautinį skambesį, 
tapo neatsiejama šalies pilietinio -
kultūrinio gyvenimo dalimi. TS ren
giniuose jaunimas dėsningai perima 
senesnių kartų patyrimą. Kokiu būdu 
rasti šių dviejų didelių bendruomenių 
glaudesnio bendravimo formą ir 
išlaikyti Ariogalos šventės tęstinu
mą? 

Beje, dar pernai Dubysos slėnis 
puošėsi giliai prasmingu, orientuotu į 
jaunųjų kartų tautinės ir pilietinės 
savimonės ugdymą, devizu: „Laisvės 
ugnis - ateities kartoms." Šiais me
tais šio šaukinio nebuvo. Buvo kitas 
ne mažiau vertingas, bet tradicija 
remiasi esminių momentų išsaugo
jimu ir pakartojimu. Teko kalbėtis ne 
su vienu renginio dalyviu. Ryškėja 
poreikis išsaugoti tą šventę ir pada
ryti ją tradicine. Manau, kad Tėvy
nės sąjungos intelekto potencialas ir 
labai stiprios organizacinės galimy
bės leistų ieškoti optimalaus spren
dimo kartu su savivaldos atstovais 
ir, žinoma, su valstybinės valdžios 
institucijomis. Tema verta rimtos ir 
neatidėliotinos diskusijos. 

http://www.draugas.org
http://www.illinoispain.com
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Kun. kapelionui 
Algirdui Paliokui 

grįžtant 
į Lietuvą 

Kun. Algirdas Paliokas 

Skraistėj ašutinėj pareigų 
Laike tėvynėj ir užjos ribų 
Gyvenimo Žvakės buvo surikiuotos 
Nušviest kelius prabėgančių dienų. 

Buvo dienos įsakymų apkrautos 
Apsiplauti saulės spinduliais raudonais, 
Pasinerti dykaduobėj Sutemų, 
Pasukt jaunystei į pinkles, 
Tačiau įšaldyta mintis sieloj 
Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai pažadėta, 
Padėti žmogui surast kelius, 
Nešvankias liūnduobes apeiti, 
Išvengt klastingų pranašų, 
Atkreipti dėmesį gyvenimo Lašams, 
Kūno neapnuoginti krankliams! 

Buvo Tiesos žodžiai pasakyti, 
Žodžiai skaidrinti miglas, 
Baltinti aprūkusias sielas, 
Netaupyti tvirtų žodžių atleidimo, 
Užgirsti negirdintiems maldų. 

' 

Artėja laikas pakelt sparnus, 
Sugrįžt į Lietuvos savus Namus. 
Tai gyvenimo auka skirtingai dirvai 
Gimtojoj tėviškėj sustos, 
Tik vienas Dievas težinos 
Ar keliai ir vėl pasuks į krantą už Atlanto, 
Gal kada nors, gal niekados? 

Jonas Šalna 

LEMONTO GEGUŽINĘ 
PRISIMINUS 

...Viena kukliausių palapinių 
paskutinėje Lemonto gegužinėje 
mano atminty išliko lyg maža meno 
šventovė iš kurios, kad ir ūkanotą 
dieną, sklido švelni šviesa, tarytum 
ji ir aplinka apie ją būtų apgaubta 
ypatingos auros. 

Matyt, neatsitiktinai mano dė
mesį patraukė priešais ją esantis 
stalas, prie kurio visai popietei įsi
taisiau su šaunia savo draugų kom
panija. 

O kas toje palapinėje? Ogi visų 
žinomas ir mėgiamas fotomeninin
kas Algimantas Kezys su savo nau
jausiais kompiuterinės technikos 
pagalba sukurtais darbais. 

Menkai išmanau kompiuteri, 
net jaučiu šiokią tokią baimę maty
dama neribotas jo galimybes dažnai 
panaudojamas blogiui kurti ir de
monstruoti. Paviršutiniškai apžvel
gusi palapinėje esančius kūrinius 
kai ką supratusi, kai ko ne, linksmai 
leidau laiką. 

Tadiau mano dėmesį vis traukė 
stebuklingoji palapinė. Taip jau 
žmogus sutvertas, kad pasisotinus 
kasdienybe, jo žvilgsnį traukia tai, 
kas nauja, nepatirta, gal net nepa

siekiama. 
Mano žvilgsnis neliko nepaste

bėtas. Palapinės šeimininkas pamo
jo ranka kviesdamas užeiti į jo val
das. Čia ir poetas Kornelijus Jazbu
tis prisistatė. Užsimezgė nuoširdus 
bendravimas. Neslėpiau, kad ši me
no rūšis man nežinoma, tačiau turiu 
norą su ja susipažinti. Algimantas 
Kezys ėmė dosniai rodyti naujai iš
leistas knygas. Solidžios, sunkios, 
brangios, turinčios išliekamąją ver
tę, pilnos spalvotų nuostabių kūri
nių, jos darė įspūdį. Nedrįsčiau pirk
ti, nes jų taip nedaug išleista. Kad 
tik užtektų tikrų meno žinovų ir 
kolekcionierių bibliotekoms. 

Pokalbis tęsėsi. Du meniškos 
sielos vyrai „patraukdami vienas 
kitą per dantį", žaismingai vedė ma
ne naujo pažinimo taku. Ačiū jiems. 
Nieko nėra atsitiktinio. Viskas suri
kiuota iš anksto. Dievas pastato 
mūsų kelyje reikalingus žmones tin
kamoje vietoje, tam tikru laiku, kad 
pamokytume vieni kitus. Manau, 
kad ne aš viena patyriau meno ga
lios stebuklą, kad ir daugiau sielų tą 
dieną atsivėrė naujam pažinimui. 

Liucija Kinikiene 

Įdomi paskaita apie 
Opus Dei" 

Rugpjūčio 15 dieną, Šv. M. Ma
rijos į Dangų Ėmimo šventėje, ARLK 
Moterų sąjungos 3 kuopos numatyta 
programa praėjo sklandžiai. 

Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje išklausėme 10 vai. 
ryto šv. Mišias, kurias lietuviškai 
aukojo klebonas kun. Anthony Mar
kus. 

Po Mišių nuskubėjom į „Sek
lyčią" pasiklausyti Rimos Sidrienės 
pranešimo apie „Opus Dei". Kuopos 
pirmininkė Angelą Leščinskienė, 
kviesdama prelegentę, prašė, kad 
pranešėja pati prisistatytų, nes 
klausytojai mažai žino apie ją ir nori 
geriau susipažinti. 

R. Sidrienė pasakojo, kad ne 
visuomet ji buvo tokia tikinti. Būda
ma filosofijos mokslų studentė pati 
abejojo Dievo buvimu. Tais hipių lai
kais, jaunimas buvo paklydęs ir susi
maišęs. Viskas pasikeitė, kai susipa
žino su būsimu vyru, tada dar medi
cinos studentu, Linu Sidriu. 

Linas žinojo atsakymus į visus 
jos klausimus. Tuo metu jis jau pri
klausė „Opus Dei". Rimai miglos, 
temdžiusios jos tikėjimą, pradėjo 
sklaidytis, ir tiesa palaipsniui ap
švietė jos supratimą. Malda ir dva
sinio turinio knygų skaitymas visai 
išblaškė abejones, ir Rima atsidavė į 
Dievo rankas, jautė jo artumą. 

R. Sidrienė truputį papasakojo 
ir apie savo šeimą, kurioje 8 vaikai. 
Viena mergaitė jau ištekėjusi, kiti 
dar moksleiviai ir studentai. Visi ge
ri katalikai, praktikuojantys, patys 
eina į bažnyčią, nereikia jų raginti. 
O aš dar noriu pridurti, kad tai tik
rai puiki šeima. Mačiau nuotrauką. 
Berniukai ir mergaitės tokie gražūs, 
panašūs į tėvus. 

R. ir L. Sidriai buvo pirmoji lie
tuvių tautybės pora pradėjusi daly
vauti „Opus Dei" organizacijos veik
loje. Jie taip pat yra šio judėjimo 
steigėjai Lietuvoje nuo 1991 metų. 
Jau yra pastatyti namai, stovykla
vietė ir 14 metų, kai „Opus Dei" mi
sionierius amerikietis gyvena Lietu
voj. Stovykloje auklėjamas jauni
mas, ugdomas dvasinis gyvenimas. 
Jaunimas mielai lankosi stovykloje. 

„Opus Dei" yra bažnytinė orga
nizacija, įsteigta Ispanijos šventojo 
Jose Maria Escriva, tikslu ugdyti 
asmeninį dvasinį gyvenimą, kad 
žmogus augtų ir visapusiškai išsi
vystytų savo santykiuose su Dievu ir 
su artimu. „Opus Dei" nėra vienalytė 
organizacija. Jai priklauso tiek kuni

gai, tiek pasauliečiai, susituokę ar 
viengungiai. Yra tokių, kurie davė 
celibato įžadus. „Opus Dei" nariai 
rengia susirinkimus, rekolekcijas, 
pamaldumo pratybas: Švenčiausio 
Sakramento garbinimą, meldžiasi, 
kasdien kalba rožančių, medituoja. 
Praktikuojamas Šv. Rašto ir kitų 
dvasinio turinio knygų skaitymas. 
Dažnai priima sakramentus, eina 
išpažinties. Kasdien aukoja Dievui 
savo darbus. Nariai raginami kas
dien išklausyti šv. Mišių, turi dvasi
nius patarėjus, kurie vykdo dvasinio 
augimo programą. 

Nariai atlieka apaštalavimo dar
bus, kiti tam atiduoda visą savo lais
vą laiką. Pragyvena dirbdami pagal 
savo profesiją. 

m 
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ARLK Moterų sąjungos 3 kuopos pir
mininkė Angelą Leščinskienė (kairėje) 
ir paskaitininke Rima Sidrienė. 

R. Sidrienė baigė paskaitą pa
brėždama, kad „Opus Dei" tikslas 
yra asmeninio žmogaus dvasinio gy
venimo vystymas ir auklėjimas, ti
kėjimo tiesų pažinimas. 

Klausytojams patiko ši tema ir 
jie širdingai plojo. Kuopos pirminin
kė A. Leščinskienė padėkojo prele
gentei, narėms ir atsilankiusiems 
svečiams. Po to valgėme pietus. Ska
niai pasivaišinę, išsiskyrėme šne
kučiuodami. 

Tikrai Sidrių šeima yra pavyz
dys, kaip galima išlikti praktikuo
jančiais katalikais šiais moderniais 
laikais. Jie liudija pasauliui, kad yra 
ištikimi Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Bažnyčios vaikai ir Jo karalystės 
skelbėjai. 

Angelą I^eščinskienė 

Paskaitininke Rima Sidrienė (stovi antra is dešines) su klausytojomis. 
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Odė baudžiauninkams ir Katinui Bazilijui 
Atkelta iš 8 psl. 
O tikrasis ir amžinasis preziden

tas grįžo prie mėgstamiausio užsiė
mimo - skraidyti padebesiais ir 
dalintis įspūdžiais tiesiai į žydruosius 
ekranus. Įspūdžiais apie didžius žyg
darbius, tvarką, teisingumą, revo
liuciją... Jis matyt nesuprato ką 
Tracy Chapman dainuoja: „Talkin' 
about a revolution / it sounds likę 
whisper..." (angį. — Šneka apie revo
liuciją / skamba kaip šnabždesys). 

Baisu, kai vienu metu nuvaini
kuojama tiek daug valstybės galvų... 
Kas ves mus už rankos per pirmokais 
užtvenktas rugsėjo gatves? Gal besi
šypsantis kartoninis „grigar... tpfu" 
policininkas? Lenkiu pirštus: didydis 
prisidarbietis - gyvas paimtas Rusi
jon, didžioji politinė uola nuskendo 
be jokio titaniško patoso, didysis 
sostinės kombinatorius gal pokštų 
lankstytuvas ir elitinis, bet tenden
cingai nebejuokingėja ir rašyt jį į 

biuletenį reikalingas itin ištvermin
gas humoro jausmas. Su kitu ber
nužėliu, kurio vardą žino visi nusi
pelnę gerovės, susitvarkė patys suolo 
draugai. Netyčia. Kita vertus, išėjo 
neblogas prologas fenikso iš pelenų 
scenarijui. Apie monarchus, kaip jau 
minėjau nekalbėsime (jau ir laikai ne 
tie) pala, pala, tai ką, lieka - dangaus 
gyvos žirklės? Bet jie be tėtušio 
nelabai potencialūs atrodo, su tėtušiu 
dar mažiau, o kad valstybės vairą 
laikytų moteriška ranka... Mes švel
niau gyventi nenusipelnėme. Lieka 
visaip ideologiškai klonuoti liberalai 
ir krikščionių demokratų užuomaz
gos, bet tie dar nespėjo tiek košės 
prisivirti, kad visuomenė juos teistų 
netinkamu metu zombiškai rasdama 
rinkimų biuletenyje. Tpfu, greičiau 
tie rinkimai! 

Paulius Saudargas 
Lietuvos krikščionių demokratų 

Valdybos narys 

VARDAN KO JIS MIRĖ? 
Ką daro žmogus, kai krinta 

iš devinto aukšto, būdamas sąmo
ningas ir (tebus baltarusių tiesa) vos 
įkaušęs? Toks žmogus rėkia. Krin
tant iš tokio aukščio, siaubui ir rė
kimui laiko pakanka. O jeigu krinta
mą iš viešbučio balkono, turi pabusti 
tier kurie miega u i langų, pro ku
riuos skrieja mirtininkas. Logiška, ar 
ne? 

Tačiau taip neatsitiko. Vytautas 
Pociūnas krito tylėdamas, prieš tai 
gražiai susikrovęs daiktus. Nežinia, 
kas tegirdėjo duslų šlumštelėjimą 
apie 2 vai. nakties. Miręs V Pociūnas 
po viešbučio langais pragulėjo 4-5.5 
valandos, kol galop jį surado į darbą 
atėję statybininkai. Baltarusijos teis
mo medikai konstatavo: ant kūno 
smurto žymių nerasta. Mirė nuo su
žalojimų, patirtų krintant. Absurdas. 

Baltarusiai net nesistengia mas
kuotis kokia nors labiau įtikinama 
versija. Jie lyg sako, kad V Pociūno 
nužudymas yra „pamoka", „žen
klas", „bausmė", kuri kitus turėtų 
atbaidyti nuo to, ką įprasta vadinti 
kišimusi į svetimos valstybės vidaus 
reikalus, įspėjimas už pastangas kelti 
„oranžines" bangas. Minskas patei
kia atvirai baltais siūlais siūtą tyrimo 
versiją: mirė nuo kritimo iš didelio 
aukščio... Ėmė ir numirė. Nei iš šio, 
nei iš to. Tylėdamas. 

Nors mes nežinome ir, greičiau
siai, niekada nesužinosime Lietuvos 
pareigūno mirties aplinkybių, sunku 
būtų abejoti, kad ši tragedija - tai 
Minsko iššūkis, todėl reikia pas
varstyti, ar sugebės Vilnius į jį rea
guoti. Juolab, kad, samprotaujant 
pagal sąmokslo teorijos logiką, galP 
ma spėti, jog V Pociūno nužudymą 
galėjo režisuoti Rusijos autoriai. Juk 
pagaliau nėra jokia paslaptis, kad 
Broniaus Bradausko ir kitų „komu-
narų" išgirtoji baltarusiška tvarka 
(laukai - suarti, visi turi darbo, 
„belorusams" - eilė ir 1.1.) didžia da
limi laikosi ypač pigia Rusijos nafta 
bei kitais ištekliais. 

Taigi kaip į visa tai reaguos Vil
nius? Spėju, kad jeigu valdžioje būtų 
konservatoriai su Vytautu Lands
bergiu priešakyje, atsakas būtų. Eu
ropos Parlamentan emigravęs buvęs 
konservatorių vadas aiškiai pavadino 
V Pociūno mirtį politine žmogžu
dyste ir prie jo kapo duobės pažadėjo 
tyrimą bet kuria kaina. Gera pradžia 
- pUsė darbo. 

Tačiau, deja, tokių konservato
rių, kurie galėtų tesėti šį pažadą, 
šiandien Lietuvoje nėra. Andriaus 
Kubiliaus vadovaujami jie mėgina 
ištraukti V. Pociūno nužudymą iš 
tarptautinės politikos plotmių ir 
Įsprausti į vietinį priešrinkiminį kon
tekstą. 

Kaip ir V Landsbergis, A. Kubi
lius sako, kad V Pociūną nužudė, ta
čiau aiškindamas, kodėl nužudė bū
tent jį, konservatorių vadas atranda 
tik tokių argumentų: todėl, kad dorai 
tyrė Rolando Pakso ryšius su Jurij 
Borisov (kalbama, kad jie iki šiol 
išliko šilti, o priešiškumas - tik pub
likai) ir Viktoro Uspaskicho diplomo 
rebusus. Iš mįslingai pateikiamo kon
teksto gali suprasti, kad Lietuvos pa
reigūną ir diplomatą sudorojo tie, ku
rie išsiūbavo konservatorių ir so
cialdemokratų pakaitom irkluotą val
stybės laivelį. Pigu, pone Andriau... 

Žinoma, tiedu veikėjai labai pa
rankūs tiems, kuriems nepatinka 
nuo konservatorių valdymo laikų 
užsilikusi šalutinė Vilniaus užsienio 
politikos linija - padėti kaimynams 
vaduotis iš prorusiškų valdovų jungo. 
Parankūs tiems, kurie laikė ir laikys 
Lietuvą savo gyvybinių interesų zona 
ir stengsis neleisti, kad „litovcai" 
eksportuotų demokratines vertybes į 
Baltarusiją - paskutinę Maskvos 
citadelę ant Europos slenksčio. 

Deja, toji demokratijos eksporto 
politika jau antra politinė kadencija, 
nuo pat brazauskininkų sugrįžimo į 
valdžią, neteikia oficialiajam Vilniui 
džiaugsmo. Net jeigu Rusijoje užsu
kamas naftos čiaupas į Mažeikius, o 
dabar - nužudomas pareigą Lietuvai 
atliekantis žmogus, kaltų ir priežas
čių ieškoma visur, išskyrus slavų vie
nybę ir „gyvybinius" interesus. 

Užsienio reikalų ministras ir 
buvęs Lietuvos ambasadorius Minske 
Petras Vaitiekūnas baiminasi kuriuo 
nors aiškiu vertinimu pakenkti Lie
tuvos interesams, kurių niekaip neį
vardija. Premjeras Gediminas Kirki
las džiaugiasi baltarusių teisėsaugos 
bendradarbiavimu tiriant V Pociūno 
nužudymo aplinkybes. 

Džiaugiamasi bendradarbiavimu 
su teisėsauga, kuri pasodino parų Lu
kašenka oponentą prezidento rin
kimuose, kuri laiko kalėjime ankstes
nį Lukašenka priešininką už tai, kad 
šis namuose laikė tarptautinių orga
nizacijų jo veiklai skirtą orgtechnikos 

Po trumpes bei sunkios ligos mūsų mylima mama, močiutė 
ir promočiutė iškeliavo amžinybėn 2006 m. rugpjūčio 29 d. 
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MARIJA STOŠKIENĖ 

LIEPINAITYTĖ 
Gimė 1913 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, 

Keturvalakių kaime. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
A.a. Marija buvo a.a. Jono žmona ir a.a. Jono A. motina. 
Giliam liūdesyje liko: dukra Joana, marti Onutė; anūkai: 

Juozas su žmona Kelly, proanūkas Nathan; Petras ir Edvardas. 
Liūdi seserys: Anelė Karmūza su šeima Waterbury, CT, Ona ir 
Romualdas Barisa su šeima Kanadoje; krikšto dukra Genovaitė 
(Karmūza) Possick su šeima Floridoje. Nuliūdę liko pusseserės 
Uršulė Astrienė su šeima, a.a. Marijos Alkevičienės ir a.a. 
Leokadijos Girginienės vaikai su šeimomis; pusbrolio a.a. Vinco 
Lukoševičiaus vaikai su šeimomis; mieli šeimos draugai bei gi
minaičiai: Fabijus, Alicija, Vida ir Dainius Brazaičiai. Liūdi kiti 
giminės Lietuvoje. 

A. a. Marija priklausė Suvalkiečių draugijai. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 1 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvių dieną šeštadienį, rugsėjo 2 d., visus draugus ir 
pažįstamus prašome susirinkti 10:30 vai. r. į Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kur po trumpo lankymo 11 vai. r bus 
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Marija bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai ir 
dienraščiui „Draugas". 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
STANLEY DARŽINSKIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANNA, vaikus 
KAZIMIR, RITĄ, MILDĄ, RAIMOND bei visus ar
timuosius. 

Aleksas ir Stefanija Jaučiai 

Mielam draugui 

A t A 
dr. ANTANUI ČIURIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BIRUTĘ, sūnų 
ANTANĄ su šeima ir kitus artimuosius. 

Henrikas ir Laima Novickai 

• 

labdarą. 
Premjeras G. Kirkilas pasikliauja 

teisėsauga, kuri vaikė ir vaikys mitin
gus, kuri įžūliai nesiaiškina politinių 
Lukašenkos priešininkų nužudymų, 
dingimų be žinios. Tą "džiugesį grei
čiausiai derėtų laikyti lietuviškos 
diplomatijos virtuoziškumo išraiška. 
Vilniuje reziduojantys juodaskverniai 
pasiuntiniai, matyt, turėtų iš pasi
gerėjimo kraipyti galvas: „Kaip tie 
lietuviai sugeba šitaip nuoširdžiai ir 
neadekvačiai reaguoti!" Apgailėtina. 

Iš viso to galima spėti, kad V Po
ciūno mirtis bus tokia pat mjslė, kaip 
Juro Abromavičiaus, tyrusio Bra
žuolės tilto sprogdinimą, nužudymo 
aplinkybės. Kažkas kažką nujaučia, 

žino, tačiau visi tyli, nes tiesa esą gali 
pakenkti Lietuvos interesams. 

Kokiems interesams? Kas juos 
kada nors mums paaiškino? Ir aps
kritai - apie kuriuos interesus šneka
ma? Tuos, kuriuos reiškia konserva
toriai, neturintys valdžios, tačiau iš 
senos inercijos vis dar kurstantys 
Baltarusijos demokratizavimo laužą? 
O gal čia tie interesai, kuriuos reiškia 
Seimo „komunarai", kuriems Luka
šenkos režimas - pasigėrėjimo objek
tas? Neatsakius į šiuos klausimus, 
niekada negalėsime suvokti, kokia 
yra Vytauto Pociūno aukos prasmė. 
Vardan ko jis mirė? 

Rūta Grinevičiūtė 
Alfa.lt 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Sveikinimai Dainavai 50-mečio proga 

• M i e l i e m s ska i ty to jams pra
nešame, kad pirmadienį, rugsėjo 4 d. 
,,Draugo" redakcija nedirbs. 

• Ir vė l ruduo. Ne t ik mokykla 
kviečia į klases. Šokių grupė „Lietu
vos Vyčiai" laukia visų sugrįžtant po 
smagių vasaros atostogų. Rugsėjo 6 d. 
ir kiekvieną trečiadienį repeticijos 
6:30 vai. v. vaikams ( 6 — 11 metų 
amžiaus), ir 7:30 vai. v. jauniams (12 
— 17 metų) vyks PLC apatinėje 
repeticijų salėje. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-8113. Nepamirškite geros 
nuotaikos. 

• R u g s ė j o 8 -10 d., P a s a u l i o lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Trijų dienų 
suvažiavimo metu bus galima pasi
klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkų pranešimų. Penktadie
nį pranešimus skaitys: Algis Mickū-
nas, Giedrius Subačius, Laimonas 
Briedis, Jul ius Šmulkštys, Jonas Do
vydėnas. Šeštadienį bus galima pa
siklausyti Neringos Klumbytės, Dia
nos Mincytės, Daivos Litvinskaitės, 
Undinės Uogintaitės, Dariaus Kuo
lio pranešimų. Vėliau vyks pokalbis 
apie išeivių kultūrinį gyvenimą bei 
diskusija apie lietuvių išeivių spau
dos problemas. Šeštadienio vakarą 
bus rodomas Ilonos Čiapaitės vado
vaujamo teatro sambūrio „Žaltvyks
lė" K. Ostrausko dramos „Gyveno 
senelis ir senele" pastatymas. Sek
madienio rytą vyks susitikimas-po-
kalbis su Pilietinės visuomenės ins
tituto direktoriumi Dariumi Kuoliu. 
Dėl išsamesnės informacijos prašo
me kreiptis į Marytę Paškevičienę, 
tel.: 630-852-3887. 

• R u g s ė j o 9 d., šeštadieni, 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., vyks Audriaus 
Plioplio parodos „Mąstymas ir minčių 
procesas" atidarymas. Atidaryme da
lyvaus autorius. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

• R u g s ė j o 10 d. 10:15 vai . r. tuoj 
po 9 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje Ateitininkų na
muose įvyks Daumanto-Dielininkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuopos pir
masis susirinkimas. Uniformų vilkėti 
nereikia. Kuopos narių registracija 
vyks rugsėjo 9 d. 9:30 vai. r. PLC 
apatinėje salėje. Jei negalite užsireg
istruoti tą dieną — užsiregistruosite 
sekmadienį. Mielai kviečiami vaikai 
nuo 5 metų (ir lanko darželi angliš
koj mokykloj) amžiaus iki aštunto 
skyriaus. Norint paklausti, rašykite 
Laimai Aleksienei laleksa(«ame-
ritech.net arba Rasai Kasniūnienei 
rasakas<?/aol.com 

• R u g s ė j o 10 d., sekmadienf, 12 
vai . p.p. Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje LB Lemont apylinkės valdy
ba ruošia linksmą rudeninę popietę 
su dainomis, muzika, šokiais, varžy
bomis ir kitomis pramogomis. Išal
kusius pamaitinsime gardžiais šaš
lykais ir kitais gardumynais, ištroš
kusius pagirdysime gaiviais gėrimais. 
Kviečiame visus atvykti kartu pa
silinksminti, pabendrauti, save paro
dyti ir)kitus pamatyti. Maloniai pra
šome galinčius paaukoti loterijai lai
mikių. Rugsėjis — mokyklų rėmimo 
mėnuo, todėl popietės metu surink
tas aukas ir dalį pelno skirsime švie
timui paremti. Tel. pasiteiravimui: 
708-974-0591. 

• R u g s ė j o 16 d., šeštadieni, Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont Ave, 
Chicago, IL 60636, 3 vai. p.p. bus 
rodomas lietuvių režisieriaus Alberto 
Vidžiūno spektaklis vaikams „Arklio 
Dominyko meilė". Spektaklyje vaidi
na Neringa Varnelytė ir Gediminas 
Storpirštis. Spektaklis sukurtas pa
gal V V Landsbergio ir S. Ach knygą 
tuo pačiu pavadinimu, kuri išrinkta 
2004 m. geriausia knyga vaikams. 

• LB Brighton Park apylinkės 
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos Moze-
rio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
„Pensininkų" pietus. Pietų metu pa
gerbsime mūsų „auksinio rudens" 
parapijiečius, sulaukusius 90 metų ir 
vyresnius. Maloniai kviečiame Čika
gos lietuviškąją visuomenę dalyvauti 
šiame Brighton Park garbaus am
žiaus žmonių pagerbime. Prašome iš 
anksto užsisakyti vietas tel. 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė). Automobi
lius galėsite pasistatyti kieme (po 
Mišių jį uždarysime), šalutinėse gat
vėse arba lenkų parapijos aikštėje, 
44-tos gatvės ir Francisco Ave. sank
ryžoje. 

• L i e t u v i ų fondas kviečia visus 
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 
d. 11 vai. r. atvykti „Old Oak Coun-
try Club", Homer Glen, IL. Visus gol-
fininkus kviečiame smagiai praleisti 
dieną. Nemokantiems žaisti — nemo
kama pamoka. Visus svečius kviečia
me prisijungti ir tuo pačiu paremti 
Lietuvių fondą. Užsiregistruoti pra
šome pas Tomą Petroliūną tel. 630-
968-3442 arba e-paštu: tomaspetro@ 
sbcglobal.net 

• R u g s ė j o 22 d., penktadieni, 6 
vai. v. knygos „Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje" sutiktuvės PLC Lietuvių 
dailės muziejuje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Ruošia JAV Kul
tūros taryba. Visus maloniai kvie
čiame dalyvauti. 

• Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo ,.Derliaus pietūs" šiemet 
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. 
Nijolė Grigaliūnienė priima užsaky
mus pavieniams asmenims ir norin
tiems užsakyti visą stalą. Tel. 708-
974-1262, e-paštas: nijoleg@prodi-
gy.net Kviečiame Čikagos ir apy
linkių lietuvišką visuomenę atvykti į 
„Derliaus pietus" ir paremti organi
zacijos „Vaiko vartai į mokslą" dar-
bą. 

• „Lithuanian Mercy Lift" (LML) 
organizacijos laimės šulinio bilietų 
traukimas vyks 2006 m. spalio 1 d. 4 
vai. p.p. „Kunigaikščių užeigoje", 
Summit, IL. Šiais metais bus 5 
laimingi bilietai. Pagrindinis prizas 
- kelionė į Lietuvą dviem asmenim 
per „Vytis Tours" (bilietams taikomi 
sezoniai apribojimai). Piniginiai pri
zai: 1,000 dol.; 500 dol. ir du prizai 
po 250 dol. Laimingus bilietus trauk
sime vakarienės metu. Surinktos lė
šos bus skiriamos LML programų rė
mimui. Jau 16 metų, kaip LML kar
tu su Jumis - rėmėjais tiekia medici-
nę ir humanitarinę pagalbą Lietuvos 
sergantiems. Kviečiame visus atvyk
ti ir kartu su LML komitetu pra
leisti vakarą. 

Nuoširdžiausiausi sveikinimai Dainavai, jos pusšimčio sukakties proga. 
Linkiu jai sulaukti ir šimtmečio, ir nevieno, tikiu, kad bus gyva tautinė 
sąmonė, gyvens ir lietuviškas žodis Dainavoje. 

Žmogaus gyvenimas trumpas, bet kas sukuriama vertingo peržengia 
gyvenamąją dabartį. Mūsų tautos atžvilgiu Dainava yra tas vertingas 
kūrinys, gimęs iš meilės savo tautai , tarnaująs dabarčiai, ir, tikiu, dar ir toli
mai ateičiai. 

Daug šio kūrinio dirvos pirmūnų, kurie išpureno žemę, išarė pirmąsias 
vagas, pastatė lietuvišką pastogę jaunimui, pasodino pušyną, išsėmė Spyglį 
ir prileido gryno vandens, pjovė pievas, asfaltavo kelius ir, po savo tiesio
ginio darbo šeimos duonai, tuose darbuose kas savaitgalį „poilsiavo", jau 
nėra mūsų tarpe. 

Prisiminimu tų dienų gaivinomės ir mudu su a.a. Adolfu, būdami jau 
tėvynėje, Lietuvoje. Praslinkdavo pro mūsų akis visų veidai ir jų įvykdyti 
darbai, ir ašarą nubraukdavom, dėkodami Dievui, kad visų bendraminčių 
dėka realizavosi vertinga ir tautai išeivijoje nešanti naudą, idėja. 

Visi tie, kurie Dainavoje augo ir jos pievose drugelius gaudė, užaugę 
stipriai įsijungė į šio kūrinio atnau
jinimą, gražinimą ir tobulinimą. 
Vykdoma ir tąsa to, prieš 50 metų 
pradėto darbo idėjos — puoselėti 
savą lietuvišką kalbą, ugdyti tautinį 
ir religinį sąmoningumą jaunimo 
tarpe ir ruošti jį vertingu žmogumi 
gyvenimui. 

Visi mes, be išimties, esame Die
vo Karalystės — Žemės gyventojai, 
surašyti į žemės gyventojų Svečių 
knygą, su visais mūsų darbais — nei 
pasaldintais, nei pasūdytais, bet taip 
kaip juos širdis dirbo. Visi mes, nors 
ir bauginamės mirties minties, bet 
paliksime žemės gyvenimą ir mūsų 
pėdsakus liudys tik mūsų kapai. To
kia yra žemės gyventojo dalia ir pas
laptis. Mokėkime ją vertingai išgy
venti. 

Sėkmės ir Dievo Palaimos linki 
Dainavos rūpintojėliams viena iš šio 
kūrinio pirmūnų, dar tebegyvenanti, 
bet jau savo tautos istorinėje žemėje, 
Lietuvoje. 

Jadvyga Damušienė 
Vienas iš Dainavą puošiančių kryžių. 

Jono Urbono nuotrauka 

„IŠEINANTYS RYTPRŪSIAI" 

Romanas Borisovas. Karaliaučius Katedros griuvėsiai, 2001. 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija kviečia 
Rugsėjo 9 d., šeštadieni, 6 vai. v. j Romano Borisovo akvarelių 

parodos „Išeinantys Rytprūsiai" atidarymą. Paroda veiks iki rugsėjo 24 d. 
Rugsėjo 10 d., sekmadieni, 1:30 vai. p.p. pokalbiui „Išeinantys 

Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus dailininkas Romanas Borisovas, lietuv
ninkas Vytautas Gocentas. Meninę programą atliks solistė Nida Gri
galavičiūtė, akompanuos Olivija Urbonaitė. Visus maloniai kviečiame 
atvykti. 

Renginiai vyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911127th 
Street, Lemont, IL 60439, 

„Draugo" redakcija ruošia renginių kalendorių 
irpraio skaitytojų ir organizacijų atsiųsti žinutes 

apie organizuojamus renginius. 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D W I D E D A I L Y 

http://ritech.net
http://aol.com
http://sbcglobal.net
http://gy.net

