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Tapt i alkoholiku vis lengviau ir skaniau 

Alus Lietuvoje reklamuojamas kaip „nekenksmingas" gėrimas. 

Dalia lankai t vi ė 
Romeo.lt nuotr. 

Po rugsėjo 1-osios nepilnamečių 
siautėjimo žiniasklaidoje pasipylė 
pranešimai apie paauglių girtavimo 

mastą. Regis, seniai žinoma proble
ma buvo pamatyta iš naujo. Tačiau 
kasmet pasikartojantys faktai, kai 
vaikai blaivinami reanimacijoje, tik ir 
lieka šiurpinamai patraukli istorija 

tiek žurnalistams, tiek politikams. 

Vengia analizuoti priežastis 

Pastaruoju metu pasipylę politi
kų siūlymai, kaip sumažinti girtų 
vairuotojų, apsiriboja tik siūlymais 
griežtinti bausmes. Tai tiesiog vienas 
pigesnių triukų reklamuoti save. Ta
čiau analizuoti, kodėl žmonės sėda 
girti už vairo arba kodėl taip masiš
kai svaiginasi jaunimėlis, bando re
tas. 

Gydytojas toksikologas Robertas 
Badaras įsitikinęs, kad aktyvi alko
holio reklama sistemingai prisideda 
prie girtavimo mastų. Ir nors egzis
tuoja Alkoholio kontrolės įstatymas, 
jų ribojimų mažai kas paiso. Tar
kime, šio įstatymo 29 straipsnis 
draudžia reklamą, kurioje alkoholio 
vartojimas siejamas su fizinės būklės 
pagerėjimu ar socialine sėkme, di
desniu seksualiniu aktyvumu. Ta
čiau beveik visų alkoholinių gėrimų 
reklama susijusi su patiriamu tiek 

Seimunai linkę 
keisti VSD 

darbą, bet ne 
vadovą 

Vilnius, rugsėjo 6 d. ( Alfa.lt) — 
Arvydo Pociaus pasitraukimas iš 
VSD vadovo poste Seime minimas 
kaip vienas realių krizės sprendimo 
būdų. Tačiau, jei pareigūnas nepasi
trauks pats, parlamentarai imsis ini
ciatyvos greičiausiai tik sulaukę Na
cionalinio saugumo ir gynybos komi
teto pradėto parlamentinio VSD 
veiklos tyrimo išvadų. Taip tvirtino 
parlamento frakcijų vadovai. 

Valdančiajai koalicijai priklau
sančios socialdemokratų frakcijos va
dovas Juozas Olekas svarsto, kad jei 
spaudoje paskelbti kaltinimai turi pa
grindo - A. Pocius turi atsistatydinti. 

Opozicijoje esančios Liberalų są
jūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Ma
siulis kalbėjo, kad V Pocius savo pos
tą galėtų išsaugoti tik jei prezidentui 
bei Seimo nariams įrodytų turintis 
planą, kaip užbaigti krizę Valstybės 
saugumo departamente. 

„Pagal dabartinį vaizdą matyti, 
kad A. Pocius sunkiai suvaldo situaci
ją. Jei paaiškėtų, kad konfliktas tarp 
atskirų saugumo darbuotojų yra pa
žengęs labai toli, konfrontacija tik di
dėja - tada reikėtų keisti ir saugumo 
departamento valdymo schemą bei 
pamąstyti apie personalo pakeitimus 
departamento vadovybėje", - svarstė 
E. Masiulis. 

Vis dėlto, jo nuomone, prieš 
sprendžiant, ar pareigūnas gali vado
vauti toliau, būtina atlikti išsamų ty
rimą. Nukelta f 6 psl. 

Opozicijos vadovas regi aistringą sezoną 
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) — 

Opozicijos vadovas, konservatorius 
Andrius Kubilius regi aistringą atei
nanti politinį sezoną, mano, kad bus 
daug chaoso ir pastangų destabili
zuoti padėti valstybėje. 

„Mano manymu, artimiausias 
politinis sezonas gali būti labai ais-
tringaSj audringas, chaotiškas ir ne
labai gražus", — po trečiadienį vyku
sio susitikimo su prezidentu sakė A. 
Kubilius. 

Jis mano, kad bus nemažai Sei
mo narių ar frakcijų, kurios bandys 
sukelti chaosą Vyriausybėje ir Seime. 
Konservatorius taip pat neatmetė 
galimybės, kad gali įvykti ir pirma
laikiai Seimo rinkimai. 

„Sitam Lietuvos politiniame gy
venime nieko negali atmesti. Aš ma

nau, kad ateina išmėginimas ir Gedi
mino Kirkilo Vyriausybei, ir mūsų su
sitarimui su socialdemokratais, ir Vy
riausybės santykių su Seimu išmė
ginimas. Aš matau, kad šitame Seime 
bus pakankamai daug politinių jėgų, 
kurių vienas iš pagrindinių tikslų bus 
destabilizuoti ir Vyriausybjės, ir viso 
Seimo darbą, šitaip tikintfe sulaukti 
naujos galimybės įsilieti į valdžios 
koaliciją", — teigė A. Kubilius. 

Rugsėjo 10 dieną į rudens sesiją 
susirinksiantis Seimas pirmą kartą 
savo istorijoje turės daugiau vietų 
opozicijoje, nei valdančiojoje daugu
moje. Valdantį centro-kairės bloką 
sudarę socialdemokratai, „pilietinin-
kai", valstiečiai liaudininkai bei libe-
ralcentristai Seime turi 54 vietas iš 
141. 

G. W. Bush lygina bin Laden su Leninu 
Pasak G. W. Bush, būtent toks 

yra galutinis Osama bin Laden, kurį 
jis palygino su 1917 metų bolševiki
nio perversmo Rusijoje vadovu Vla
dimiru Leninu ir nacių diktatoriumi 
Adolfu Hitleriu, tikslas. 

Pasaulis sumokėjo „baisią kai
ną", laiku neatkreipęs dėmesio į V 
Lenino žodžius, antradienį pareiškė 
JAV prezidentas savo kalboje Ame
rikos karininkų asociacijos nariams. 

„Dvidešimtojo amžiaus pradžio
je emigravęs į Europą advokatas išs
pausdino pamfletą, pavadintą 'Ką 
daryti?', kuriame išdėstė savo pla
ną, kaip pradėti komunistinę revo
liuciją Rusijoje", — priminė G. W. 
Bush, pažymėdamas, kad „pasaulis 
neatkreipė dėmesio į Lenino žo
džius". Nukelta f 7 psl. 

Osama bin Laden 
AP nuotr. 

Washington, DC, rugsėjo 6 d. 
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush pažadėjo užkirsti ke
lią grupuotei „ai Qaeda" Irake įkurti 
fundamentalistinę islamo imperiją. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

emociniu, tiek fiziniu pranašumu, 
malonumu. 

Pasak toksikologo, didelė „ska
nių" alkoholinių gėrimų pasiūla bei 
jauno žmogaus įvaizdžio formavimas 
su buteliu rankoje netruks atsiliepti 
jaunajai kartai. „Perspektyva ganėti
nai liūdna, nes anksčiau alkoholis 
pakirsdavo penkiasdešimtmečius, o 
dabar jau nieko nestebina, kai mirš
ta prasigėrę žmonės, nesulaukęs net 
trisdešimties. Nukelta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Ne visai pagal 
kalendorių. 
•Uspaskicho šmėkla tūlo 
rinkėjo telefone. 
•„Draugo" lietuviukai. 
•Ačiū už mylinčias širdis 
ir darbščias rankas. 
•Renginiu kalendorius. 
•Anglu kalbos pamokėlė. 
•Tautos šventė Cicero. 
•Rugpjūčio tragizmas ir 
viltis. 
•Nesuvaldysi likimo, kaip 
vėjo (atkarpa). 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.693 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI VVESTERN PENNSYLVANIA 

DETROIT, Ml 

DETROITO IR APYLINKĖS 
LIETUVIŲ RENGINIAI 

Sparčiai ateina ruduo, o tai 
reiškia, kad artėja laikas Dievo 
Apvaizdos lietuvių metinei gegu
žinei, kuri įvyks rugsėjo 17 d. para
pijos patalpose po sumos. Lietuvišką 
maistą pagamins „parapijos koman
da" su 30 metų patirtimi. Gaivi
nančius gėrimus organizuoja Detroit 
sporto klubas „Kovas". Veiks kelios 
loterijos, bus muzika. Taip pat ruo
šiama kelių Detroit apylinkės lietu
vių dailininkų kūrinių parodėlė. 
Dalyviai ne tik maloniai praleis 
laiką, bet tuo pačiu finansiška* pa
rems parapiją. 

Ir tai dar ne viskas! 

Lapkričio 11 d. toje pačioje 
parapijoje ruošiamas Andriaus Ma
montovo koncertas. Įsidėmėkite da
tą, nes ji jau „į akmenį įkalta", ta
čiau daugiau žinių apie šį koncertą 
pateiksime vėliau. 

Dainininkė Audronė Simanonytė š.m. 
balandžio 30 d. Dievo Apvaizdos parapi
jos lietuvių kultūros centre kartu su ak
tore V. Kochanskyte atliko dainos ir 
poezijos programą. 

Jono Urbono nuotr. 

Detroito lietuvių telkinyje dažnai lan
kosi iš Lietuvos žinomi žodžio ar dainos 
menininkai. Š.m. pavasarį mus džiugino 
aktorė Virginija Kochanskyte, kuri buvo 
publikos labai šiltai sutikta. Detroite ji 
lankėsi jau ketvirtą kartą. 

Jono Urbono nuotr. 

Bet ir tai dar ne viskas! 

Pranešame, kad dabartinis Die
vo Apvaizdos parapijos klebonas, 
kun. Ričardas Repšys netrukus švęs 
savo kunigystės 25 metų jubiliejų. 
Tam įvykiui atitinkamai paminėti 
Parapijos taryba jam ruošia sukak
tuvinius pietus lapkričio 19 d. 
parapijos patalpose. Visi Detroit 
apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti ir kartu su kun. Ričardu švęsti 
šį svarbų jubiliejų. Salėje yra vietų 
400 asmenų, todėl visiems pakaks 
vietos, tik bilietus reikės įsigyti iš 
anksto pas parapijos tarybos narius 
— prie durų jie nebus platinami. 

Narimantas V. Udrys 

KANADA 

• Staigi mirtis palietė hamil-
tonietį Stasį Dalių, vos atšventus 85 
metų jubiliejų. Netekome aktyvaus 
žmogaus įvairiuose lietuvybės dar
buose. Apkeliavęs daug pasaulio 
kraštų, parašęs keletą knygų. Veik
lus žurnalistų sąjungos valdybos 
narys. Ilgametis „Taikos" kredito 
bankelio iždininkas. Sunku būtų 
aprašyti visus jo veiklos darbus. Lai 
būna lengva Kanados žemelė. 

• Toronto „Volungės" choras 
praeitais metais gastroliavo Ispa
nijoje, susipažino su „Vigo" ir 
„Apostol Santiago" chorais, kuriems 
vadovauja Rimas Zdanavičius. Šie 
chorai lankosi Kanadoje. Juos globo
ja ^Volungės" choristai. Rugpjūčio 
24 dieną Prisikėlimo salėje įvyko 
Ispanijos chorų koncertas. Atliko 
įvairus dainas ispaniškai, lotyniškai 
ir angliškai. Taip pat dainą su 
išraiškos šokiu. Paskutinę dainą 
„Lietuva brangi" choras su dalyviais 
padainavo lietuviškai. Tai sukėlė 
didinga jausmą Visi atsistoję plojo 
Choristai ir dirigentas buvo apdo

vanoti rožėmis. Rugpjūčio 19 d. 
„Apostol Santiago" choras koncerta
vo lietuviams ir pagaliau lietuvių 
maldininkų Midland Kankinių šven
tovėje. Per lietuvių Mišias „Vigo" 
choras giedojo lotyniškai. Per pamal
das pamokslą pasakė kun. Jonas 
Šileika, OFM. Dalyvavo gausus da
lyvių skaičius iš Toronto, Hamilton 
ir apylinkių. Maldininkų kelionė į 
Midland organizuojama kasmet. 

• Wasagoje „Kretingos" lietu
vių stovyklavietėje pasibaigė dviejų 
savaičių stovykla lietuviškai kal
bančiam jaunimui. Kapelionas buvo 
prel. Edis Putrimas su pagalbinin
kais iš Lietuvos, pranciškonų klie
rikais, br. A. Blužu, OFM ir br. A. 
Virbaliu. Komendantai Stasys Ku-
liavas ir Lina Jaglovvitz. 

• Praeitą kartą padariau 
klaidą. Prisikėlimo bankelis grąžino 
15 proc. palūkanų taupytojams bei 
skolininkams, o ne 12 proc. 

Stasys Prakapas 

Iš „Lithuanian Citizens* Society of Western 
Pennsylvania" biuletenio 

Pittsburgh, PA, veikia sena ir vutę Paulekiutę—Eva Spears. Rašo-
dar labai gyva „Lithuanian Citizens' 
Society" draugija, kuriai priklauso 
lietuvių kilmės asmenys, nors daug 
jų jau nebemoka lietuviškai. Jie 
labai didžiuojasi savo kilme, kiek 
įmanoma, padeda Lietuvai, joje lan
kosi ir kas mėnesį išleidžia (anglų 
kalba) „Newsletter" biuletenį. 

Rugsėjo mėn. biuletenyje rašoma, 
kad draugija pradeda rudeninę veik
lą rugsėjo 10 d. Lietuvių salėje vyk
siančiu narių susirinkimu, o lietuvių 
kalbos pamokos prasidės rugsėjo 16 
d. Nariai taip pat ruošiasi spalio 8 d. 
vykti į Washington, DC, kur bus iškil
mingai paminėta 40 metų sukaktis 
nuo lietuvių koplyčios pašventinimo 
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo ka
tedroje. Koplyčia pavadinta Šiluvos 
M. Marijos vardu, o išvyką organi
zuoja vietiniai Lietuvos Vyčiai. 

„Lithuanian Citizens' Society" 
išlaiko lietuvių kambarį Pittsburgh 
universitete. Šiuo tikslu narių susi
rinkimas šaukiamas rugsėjo 23 d. 
po lietuvių kalbos pamokų Lietuvių sa
lėje. Visi nariai raginami dalyvauti. 

Prisimenama 
Jievutė Paulekiutė 

Rugsėjo mėn. „N.evvsletter" pri
simena ir lietuvaitę, turtuolio Wint-
hrop Paul Rockefeller žmoną — Jie-

LOS ANGELES, CA 

20-OSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS - 2006 

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
paskutinę rugsėjo dieną ir spalio 1, 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
kieme (2718 St. George St.) vyks 
didžiausias Amerikoje Los Angeles 
festivalis „Lietuvių dienos" - 2006. 

Pradžia - šeštadienį, rugsėjo 30 
d., 11 vai. ryto. 

Kaip visada grožėsimės įvairia
pusišku lietuvišku menu, nagingų 
meistrų rankdarbiais, girdėsime 
linksmas melodijas, dainuosime lie
tuviškas dainas, šoksime tautinius 
šokius, ragausime skanius lietuviš
kus patiekalus, užgerdami lietuviš
kais gėrimais. 

Be vietinių saviveiklininkų 
(„Spindulys", „Retro" ir kt.) meninė
je programoje - svečiai iš Toronto 
(Kanada) - liaudiškų šokių ansamb
lis „Gyvataras", kanklininkų grupė 
„Gintaras", o taip pat žinomos gru
pės iš Lietuvos - „Skamp", „Delfinai" 
ir garsus muzikantas bei daini
ninkas Vytautas Kernagis. 

Los Angeles lietuvių skautai 
kviečia į „Lietuvių dienų" vakarinį 
pokylį, kuris vyks šeštadienio vaka
re Glendale Hilton viešbutyje. Prog
ramoje „Skamp". Adresas: 100 West 
Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202. 

Dėl rezervacijų skambinti: 
Dainai Kasputienei - 626-

440-9529 arba Onutei Keblienei -
661-296-8410. 

„Lietuvių dienų" komitetas visus 
kviečia į priešventinius renginius: 

„Delfino" koncertas rugsėjo 28 d. 
8 vai. vakaro, rugsėjo 29 d. vyks gol
fo varžybos. 

Info: wvirw.LithuanianFair.com 
arba skambinti Marytei Šepi-

kaitei: 818-321-1811. 
Marytė Šepikaitė 

„Lietuvių dienų" komiteto nare 

ma, kad Jievutė gimė lietuvių šei
moje, angliakasių miestelyje Nobles-
town (į pietus nuo Oakdale). Jos mo
tina 1924 m. išsiskyrė su savo vyru 
ir su dvien dukromis — Eva bei Iso-
bel, išsikėlė į Čikagą. Čia Jievutei, 
kuri dabar jau vadinosi Eva Paul, 
pasisekė — 1933 m. ji buvo išrinkta 
„Miss Lithuania" ir Čikagoje vyku
sioje pasaulinėje parodoje atstovavo 
lietuviams. Vėliau ji trumpai lankė 
Northwestern universitetą, perėjo į 
modeliavimą, išvyko į New York, ti
kėdamasi patekti į teatro sceną. 

Prieš ištekėdama už Rockefel
ler, Eva 7 metus buvo ištekėjusi už 
Richard Spears, Jr. Sakoma, kad 
Evos — Bobo — kaip ji tuo metu bu
vo vadinama — ir Paul Rockefeller 
vestuvės, vykusios Palm Beach, FL, 
buvo labai šaunios, dalyvaujant net 
britų kunigaikščiui Windsor su žmo
na ir daugybei turtingų bei žymių 
žmonių. Straipsnyje pabrėžiama, 
kad Jievutės-Evos-Bobo motina ir 
patėvis vestuvėse negalėjo dalyvau
ti, nes jie buvo labai užimti: savo 
ūkelyje Indiana valstijoje tuo metu 
gamino lietuviškus sūrius... 

Eva Rockefeller niekuomet ne
neigė savo. lietuviškos kilmės: net 
savo sūnų Wįnthrop Paul mėgino iš
mokyti lietuviškai. 

— — 
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JAV 
MetamsSl20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$135.00 • 1/2 metu $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 
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Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
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nuo 8:30 iki 4 3 0 , 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. 
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Uspaskicho šmėkla 
tūlo rinkėjo telefone 

PAULIUS SAUDARGAS 

Lietuvos krepšinio rinktinei 
paskutiniu „pasispardymu" prieš is
panus palaidojus medalių iliuzijas, 
dažnas rinkėjas darosi irzlus ir ima 
negražiai galvoti, kalbėti ir/arba elg
tis. Bendrabučio studentas - susi-
vertęs vienuoliktą butelį alaus (nuo 
nervų), grūda pro langą šaldytuvą, 
tačiau juk daug smagiau viskuo 
apkaltinti valdžią ir visus neįmestus 
tritaškius susmeigti kokiam atpir
kimo ožiui į juodosios buhalterijos 
paslėpsnius. Prisiminus, kad ge
riausia mušti gulintį, jau sudorotą 
kiemo draugų, imi mąstyti apie kitą 
vyruką ir su kuo tu jį pastaruoju 
metu matei... 

Paulius Saudargas 

Tačiau samprotauti ar, „Artūro 
Paulausko fondui" vadovavęs Gedi
minas Dalinkevičius statė ant Olim-
pic ruletės, o Vilija Blinkevičiūtė 
flirtavo su „Mecom grupp" lošimo 
automatais, nepatartina, nes būsi 
apkaltintas šmeižtu ir dezinforma
cija. Apskritai, pasak A. Paulausko — 
skandalus inicijuoja politinės jėgos, 
be to, rinkiminės kampanijos metu jis 
buvęs l.e.p. prezidentu ir apie soclibų 
rinkiminio štabo veiklą nieko žinoti 
negalįs. Apie štabo veiklą nežino ir 
Vilija Blinkevičiūtė. Įdomiausia, kad 
apie Naujosios sąjungos (NS) rinki
minę kampaniją nedaug žino ir pats 
rinkiminis štabas: „partija turėjo 
sutartį su viešųjų ryšių įmone, kuri 
užsiiminėjo reklamine kampanija" -
žurnalistams sakė NS atsakingasis 
sekretorius Vaidas Pliusnis. 

Kadangi Artūras Paulauskas į 
Rusiją nebėga, atpirkimo ožių ieš
kokime kitur. Praeitos savaitės įvykis 
be konkurencijos yra visos politap-
žvalgininkijos „atpirkimo ožių" su
važiavimas. Ten peno apmąstymams 
privalo rasti ir visai fantazijos netu
rintis godotojas apie tėvynės vargus. 

Labiausiai gaila, kad nei Juozo 
Statkevičiaus, nei Viktoro Uspaski
cho pastangos iš kandidatų sąrašo iš
braukti Loretą Graužinienę nuėjo 
veltui. Prisijungčiau prie Antano 
Boso ditirambų: „Šiandieną ji sėdi, 
gražiai besišypsanti, pakeitusi Įvaiz
dį, šukuoseną ir yra pasirengusi vesti 
partiją toliau", tik šį komplimentą 
peradresuočiau pačiai Darbo partijai 
(DP). Keitė, tobulino Viktoras šu
kuoseną, kol išėjo vešli ir trikampė 
kaip DP saulė Kęstučio Daukšio še

veliūra. Negali atpažint. 
Nebeturės konservatoriai mora

linės teisės eiti į rinkimus šūkiais: 
„būk labiau lietuvis". Kęstutis Dauk-
šys primena visai ne Archangelską 
(gal šiek tiek Plechanovo institutą), 
bet didžiuosius Lietuvos kunigaikš
čius ir net Mikalojaus Daukšos „Ka
tekizmą" beigi „Postilę" (beje, pas
tarasis buvęs kėdainiškis, o skaityt ir 
rašyt, nepatvirtintais duomenimis, 
išmokęs, dešriniais vokeliais pagar
sėjusiame, Krekenavos miestelyje). Ir 
netikėk žmogau kavos tirščiais! 

Andriui Kubiliui ir Gintarui 
Steponavičiui demokratėjimo per
mainų DP neįžvelgiant, Gediminas 
Kirkilas prie pietų stalo Kubiliui 
prisižadėjęs nekviesti DP į valdžią — 
gerąsias DP tendencijas mato. Dar 
ryškiau gerąsiais tendencijas ir su
vienytas bendram darbui jėgas mato 
Juozas Oleka. Jėgų valdžios lovy 
nesuvienijus, kitą Kirkilo pažadą 
Kubiliui: „draugauti su opozicija", 
gali tekti tesėti patiems darbiečiams, 
mat tieji aiškiai gviešis opozicijos 
vado posto. „Nuo atstumtųjų iki 
numylėtinių", galėtų vadintis „al-
maksiškas" planelis su užrašu „slap
tai". Tik smalsių rinkėjų valioje yra 
patikrinti, ar Darbo partijos verslo 
planas buvo rašytas solo partijai ir, 
netekus solisto, įsivyravusi kako
fonija subliūkš, ar čia gerai susty
guotas kelių dalių simfoninio or
kestro koncertas, kur pirmu smuiku 
netikėtai užgriežė K. Daukšys. Stai
gaus „pašvarėjimo" siužetą, kurį 
trumpai galima įvardinti kaip: „Us
paskicho nebėra - tegyvuoja Darbo 
partija", patvirtina tiek A. Pau
lauskas, kuris, teisindamasis dėl 
staiga sušvelnėjusio požiūrio į DP, 
kalba apie buvusią priešpriešą tik su 
buvusiu DP vadovu, tiek G. Kirkilas, 
matyt, japonų samurajų įkvėptas, 
siūlantis darbiečiams atsiriboti nuo 
V Uspaskich. 

Net jeigu įžvalgusis šiandienos 
opozicijos vadovas mato DP einančią 
į užprogramuotą susinaikinimą, daž
nas rinkėjas čia galėtų įžvelgti ir ne-
savižudišką scenarijų. Kol už įsta
tymo ribų paskelbtasis V Uspaskicho 
verslo diegimo politikoje eksperi
mentus tęs gimtinėje, kartu su ag
ronome Anžela Pestereva, turėtume 
atidžiau patyrinėti, kokį gegužiuką 
jis paliko mūsų valdžios lizdelyje. 
Gegužiuko brendimo scenarijai yra 
keli. 

Viena vertus, nukryžiuotuosius 
mūsų katalikiški rinkėjai myli. Plie
kė, pliekė Viktorėlį žiniasklaida, 
opozicija, prezidentas, prokuratūra ir 
net koalicijos partneriai... Tačiau kas 
tikėjosi, kad jis tiesiog ims ir de-
portuosis (kaip ir pusė milijono lie
tuvių), o palikta Darbo partija ar
tėjant savivaldybių rinkimams taps 
nauju žiniasklaidos žaisliuku, nes 
visiems juk baisiai įdomu: „kaip be 
Uspaskicho seksis?" Juk tūlas rinkė
jas balsavęs už DP nesimuša į krū
tinę suklydęs, o laukia savo veiksmo 
pateisinimo, bent jau iliuzinio. Antra 
vertus, mažumos vyriausybė yra 
mažumos... Ko nepadarys valsty
biškai nusiteikę socialdemokratai 
vardan stabilumo? O „Spaudos klu
be" iššaudžius visus argumentus: 
„kodėl DP neturėtų būti valdžioje", šį 
kartą jų gali ir pritrūkti. Trečia 
vertus - feniksą iš gegužiuko pasi-

DANUTEBINDOKIENE 

Ne visai pagal kalendorių... 

Ne visi metų laikai Ameri
koje keičiasi pagal nus
tatytą kalendorinę tvarką. 

Bent jau vasara šių įprastinių 
„taisyklių" nesilaiko ir yra griežtai 
įsprausta tarp dviejų valstybinių 
švenčių: Memorial Day (Atminimo 
dienos) gegužės pabaigoje ir Labor 
Day (Darbo, arba tiksliau — Dar
bininkų šventės) rugsėjo pradžioje. 
Abiejų šių švenčių savaitgaliai — 
trijų dienų, tad žmonės turi progą 
pailsėti, pasivaišinti, pakeliauti ir 
pabendrauti su savo artimaisiais. 
Nors „šventimo" čia ir nedaug, jų 
tikroji prasmė tik prabėgomis pri
simenama, bet šventės populiarios 
ir laukiamos. 

Praėjus Labor Day, visi susi
taiko su mintimi, kad vasara pasi
baigė. Galbūt ir gerai, kad JAV 
prezidentas Grover Cleveland ne
sutiko su darbininkų šventei siū
lomąja gegužės 1-osios data, o 
perkėlė ją į pirmąjį rugsėjo pirma
dienį. Šią datą jis pasirinko ne dėl 
to, kad gegužės 1-oji siejama su 
komunizmu (1880-ame dešimtme
tyje nei komunistų partijos, nei jos 
sukeltos Rusijos revoliucijos dar 
nebuvo). Kaip žinome iš Amerikos 
istorijos, 1886 m. gegužės 1-ąją Či
kagoje vyko vadinamosios Hay-
market riaušės, kur policija negai
lestingai numalšino streikuojan
čius darbininkus, reikalavusius 
geresnių darbo sąlygų ir norėju
sius suorganizuoti unijas. Prez. 
Cleveland atrodė, kad kruvini tų 
riaušių įvykiai tamsiomis spal
vomis nuspalvins visą šventę, skir
tą pagerbti darbo žmones ir jų 
nuopelnus valstybės gerovei. Verta 
pastebėti, kad tuo metu Amerikoje 
dirbančiųjų niekas neskirstė į le
galius ar nelegalius — visi jie buvo 
reikalingi ir svarbūs, nors daugelio 
darbo sąlygos buvo nepavydėtinos. 
Tik daug vėliau, jau susiorganiza
vus unijoms ir kitoms darbininkų 
apsaugos organizacijoms, pagerėjo 
darbo sąlygos, atlyginimai ir buvo 
įvesta socialinė apsauga (Sočiai 
Security), užtikrinanti kiekvienam 
dirbančiajam pajamų šaltinį, 
išėjus į pensiją. 

Rinkiminiais metais (Ame
rikoje kasmet kur nors vyksta 
rinkimai: ir vietinių savivaldybių, 
ir valstijų, ir valstybiniu mastu) su 

Labor Day savaitgaliu paprastai 
prasideda rinkiminės kampanijos. 
Šiemet tiek Atstovų rūmuose, tiek 
Senate baigiasi kai kurių narių 
kadencija. Vieni nori tą kadenciją 
pratęsti dar vienam terminui, kitų 
tikslas buvusius senatorius ar 
Atstovų rūmų narius pakeisti savo 
partijos žmonėmis. Respublikonų 
partijai, turinčiai daugumą (232) 
Atstovų rūmuose, labai svarbu ją 
išlaikyti ir po rinkimų, o demok
ratams — ne tik neprarasti turėtų 
vietų, bet dar jas papildyti, galbūt 
pastumiant respublikonus į ant
raeilę rolę. 

Taigi, nors gamtoje netrukus 
baigsis vasaros karščiai, jie tik 
prasideda rinkiminėje kampanijo
je. Prez. George W. Bush jau va
žinėja po kraštą, sakydamas kal
bas, besistengdamas įtikinti būsi
muosius rinkėjus, kad tik respub
likonų dauguma valstybės valdy
mo aparate gali užtikrinti jų ap
saugą nuo teroristinių išpuolių. 
Kova su terorizmu buvo parankus 
arkliukas, kuriuo į laimėjimą res
publikonai jojo ir 2002-aisiais, ir 
2004-aisiais metais, bet, kaip poli
tikos žinovai spėja, vargiai jiems 
tai pasiseks 2006-aisiais, nes ir 
prezidento, ir apskritai Respubli
konų partijos populiarumas bei pa
sitikėjimas žymiai kritęs. 

Demokratai, jausdami, kad 
daug gyventojų yra nepatenkinti 
karo eiga Irake, stengiasi susitelk
ti ties to karo nesėkmėmis, dėl ku
rių kaltina respublikonus. Tad 
ateinančių poros mėnesių bėgyje 
(rinkimai vyks lapkritį) iki nuobo
dumo girdėsime dvi temas: kova su 
tarptautiniu terorizmu ir Ame
rikos apsauga (respublikonai); bū
tinybė kuo greičiau baigti pra
gaištingą karą Irake, kainuojantį 
valstybei daug jaunų karių gyvy
bių ir milijardus dolerių. Nors 
amerikiečiai linkę sutikti su kal
tinimais dėl karo Irake, bet visgi 
daugelis mano, jog prez. Bush va
dovybė eina geru keliu, kad ap
saugotų šalį nuo teroristinių iš
puolių. Taigi, liko dar pora mėne
sių iki balsavimų ir, išklausę visų 
tų opoziciją kaltinančių retorikų, 
turėsime patys apsispręsti, už ką 
balsuoti. 

šovęs perėti A. Paulauskas. Juk kažin 
ar prezidentinės kampanijos kon
tekste soclibų biudžetas nustekentas 
VRK gali susilyginti su DP juodosios 
buhalterijos lobiais, kurių nė visa 
prokurorų armija neišnešios. 

Romualdo Ozolo centristai, ma
tyt, vartosi „politiniame grabe", kai 
liberalai, bei anksčiau kairuoliavę 
soclibai ir darbiečiai gviešiasi kurti 
„centro bloką". Centro — geopolitine 
ar geometrine prasme? „Jei su mu
mis nedraugauja konservatoriai ir 
socialdemokratai - matyt, esame cen
tristai" turėtų prasidėti šio naujojo 
bloko programos preambulė. Beje. 
kur pradingo Uspaskichui ketinęs 
oponuoti „proveržio blokas"? O jei 
esamasis Seimo pirmininkas V. 
Muntianas ilgai stebėsis, kad anks
čiau „centro bloką" lyg ir turėjo for
muoti pilietininkai, liberalai ir so

cialliberalai, tai darbiečių frakcija „be 
entuziazmo" sukurps jam interpe
liaciją. Už ką? Dėl kažkokios pa
mirštos buv. lakūn... tpfu buv. pre
zidento bylos komentarėlio? Vargu 
bau. Nepamirškime Muntiano kon
frontacijos su tuo, nuo kurio atsi-
žegnoti neketina naujasis DP va
dovas, bei to paties Muntiano trum
paregiškumo neįžvelgiant gerųjų 
permainų DP suvažiavime. O kas 
žino, gal pagal tą patį ,.almaksišką" 
planelį — tai patikrintas būdas prisi
vilioti visus Seimo pirmininkus. 
Nulinčiuoji, paskui patys susipranta. 

Belieka kartu su telefonine Us
paskicho šmėkla, pasirodžiusia pasak 
žmonių pasakojimų „iškart po Lietu
vos himno" paapgailestauti, ar atsi
pūsti (apsispręsti — tūlam rinkėjui), 
kad Lietuva kol kas netapo tokia, 
kokią ją norėjo matyti Darbo partija. 
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Lemonto Maironio mokyklos mokiniai š. m. liepos 1 d. sveikino Lietuvos 
Respublikos prezidentą Valdą Adamkų, atvykusi i susitikimą su JAV LB 
Švietimo tarybos nariais ir Čikagos apylinkių lituanistinių mokyklų direkto
riais. Iš kairės: Marius Aleksa, LR prezidentas Valdas Adamkus, Karolina 
Žemaitytė ir Martynas Lionikas. 

Laimos Apanavičienės nuotrauka 

Mano mokykla 

Lituanistinę mokyklą pradėjau 
lankyti prieš trejus metus. Niekada 
didelio noro ją lankyti nebuvo, bet 
aštuntoje klasėje draugei pasisekė 
mane įkalbėti. Visi klasiokai buvo 
labai draugiški, o auklėtoja tiesiog 
puiki. Nė vieną šeštadienį neteko 
liūdėti — tai „polkutę" tautiniuose 
šokiuose pašokam, skaitom skaity
mo konkursui ir net šaunus geog
rafijos egzaminas. Įsimintiniausias 
įvykis buvo kalėdinės šventės vai
dinimas „Baltaragio malūnas". Mū
sų klasės vaikinai tapo patrauk
liomis merginoms, o merginos „karš
tais vyrukais". Tikrai ne kiekvieną 
dieną tenka išvysti vaikinus su 
trumpais sijonėliais ir aukštakul
niais bateliais. Devinta klasė pra
sidėjo truputį liūdniau, kadangi teko 
atsisveikinti su mėgstama auklėto
ja. Auklėtojos keitėsi labai dažnai, 
pažymius atpirko šokiai ir dainavi
mas. Naująja auklėtoja tapo daina
vimo mokytoja, su kuria galėjom 
dažnai užtraukti gražią dainą. Tie 
metai pralėkė neapsakomu greičiu 
ir nepastebėjom, kaip baigėsi metai. 
Vėl nauji metai, vėl mokykla, tik šie 
metai jau paskutiniai. Rodėme jau
nesniems, kaip reikia linksmai pra
leisti paskutiniuosius metus, kaip 
įdomiai rengti renginius. 

Mokytojai vis kartojo, kad 
dešimtokai tinginukai. Mes to neig
ti tikrai negalime. Vis dar elgiamės 
kaip jaunėliai, kurie tikisi, kad šie 
mokslo metai nesibaigs ir bus dar 
laiko viską atlikti. 

Per šiuos trejus metus daug ko 
išmokau, tiek iš knygų, tiek iš moky
tojų ir supančios aplinkos. 

Labai džiaugiuosi, kad draugė 
mane" įkalbino, ir aš pradėjau 
lankyti šią mokyklą. 

Ačiū visiems mokytojams už 
geležine ištvermę ir kantrybę, už 
pastangas. Ačiū klasiokams, kurie 
džiungindavo kiekvieną savaitgalį. 

Agnė Maskoliūnaitė 
ČLM, 10 klasė 

Auksinis ruduo 

Mes pradėjome eiti į mokyklą. 
Už lango krenta lapai. Rugsėjis yra 
puikus mėnuo, bet spalis ir lapkritis 
taip pat. Yra daug darbo — šluoti 
lapus. Prasideda šaltos naktys, lapai 
pakeičia spalvą ir krenta. Rudenį 
yra pilkas debesuotas dangus. Pra
sideda šalnos. Reikia pradėti rengtis 
šilčiau. 

Ignas Baltrušaitis 
ČLM, 5 skyrius 

Auksinis ruduo 

Kaip gražu, kai lapai krenta, 
čežėdami po kojomis. Medeliai šiau
šiasi nuo vėjo. Grėbdami lapus pa-
jaučiam, kad dienos trumpėja, o 
naktys ilgėja. Saulutė rečiau nusi
šypso žemei. Paukščiukai ruošiasi 
skrist į šiltuosius kraštus. Žvėreliai 
keičia savo kailį. Ežiukas netgi kloja 
lapų pataliuką. Tik praėjo voveraitė, 
nešdama tris gėles. Visur voriukai 
laipioja. Rudens gėlės pražydo. La
pai keičia spalvą. Mokmiukai eina į 
mokyklą. Žmonės nuima derlius ir 
kasa bulves. Koks nuostabus ruduo. 

Solveiga Jurgaitytė 
ČLM, 5 skyrius 

Ruduo 

Atskubėjo auksinis ruduo. At
šalo oras. Saulė šviečia, bet ne taip 
šilta. Žemę apklojo spalvotas lapų 
kilimas. Dangumi plaukia sunkūs 
lietaus debesys. Visur skraido vora
tinkliai. Pilni laukai žmonių. Jie 
surenka sodų ir daržų derlių. Žiemai 
ruošiasi paukšteliai ir žvėreliai. 
Ežiukas klojasi lapų pataliuką. Vo
verytės renka riešutus ir kanko
rėžius. Paukšteliai, kurie bijo žvar
baus vėjo, palieka savo namus ir 
skrenda žiemoti į pietus. Prie langų 
pražydo jurginai, jie lyg kokie 
rudens pranašai. 

Kasparas Vitkus 
ČLM, 5 skyrius 

*J veiki, jaunieji skaitytojai. Štai ir vėl atkeliavo rugsėjis su savo rude
nišku oru, išsidraikiusiais voratinkliais ir darželiuose pražydusiomis astromis. 
Baigėsi vasaros atostogos, ir Jūs visi grįžote į mokyklas. Daugelis Jūsų šį šešta
dienį atvers ir lituanistinių mokyklų duris. Vien JAV veikia 30 lituanistinių 
mokyklų. Jas lanko jaunieji lietuviukai, kurie ir gyvendami svečioje šalyje nori 
išlikti lietuviais. Nors kartais sunku keltis šeštadienio rytais, kai draugai iš 
amerikietiškų mokyklų saldžiai miega, bet, atvykus Į mokyklą, susitinki su drau
gais, mokytojais,— ir nuovargio kaip nebūta. 

Sveikinu Jus visus su naujaisiais mokslo metais ir linkiu ištvermės, užsispy
rimo mokantis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, dainuojant lietuviškas dainas, 
šokant liaudiškus šokius. Jūs esate gimę lietuviais ir, manau, galite tikrai tuo 
didžiuotis. Lauksiu Jūsų parašant ,,Draugo lietuviukams". Žinokite, kad ne tik 
Jūsų draugams bet ir suaugusiems įdomu, kas darosi mokyklose. Juk jie kažka
da taip pat buvo mokiniai. Rašykite apie savo mokyklas, apie mokykloje vyks
tančius renginius, konkursus, šventes, siųskite savo rašinius, piešinukus. Labai 
lauksiu. 

Redaktorė 
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Andra Jankauskaitė, 
ČLM 2 skyrius. 

Įdomiausia kelionė 

Aš vasarą su sese skridau į 
Lietuvą. Buvau Vilniuje, Kaune, 
Mažeikiuose. Kauno zoologijos sode 
matėm daug gyvūnų. Kai priėjom 
prie paukščių, papūga atskrido, 
nutūpė man ant peties ir pasakė: 
„labas". Tuomet nuskrido pas kitus 
žmones. Kai mes išėjom iš zoologijos 
sodo, man močiutė nupirko žaislinę 
papūgą. Aš tą žaislinę papūgą tebe
turiu. Kitą dieną gimė pusseserė 
Morta. Aš išrinkau jai vardą. Vėliau 
aš turėjau skristi į Ameriką. Lėk
tuve davė žaislų ir aš gavau vaba
liuką. Kai grįžau atgal, tėveliai buvo 
nusipirkę naują mašiną. Tėveliai 
padarė remontą name. Mano kam
barys buvo labai gražus — su ark
liukais, o sesės — su boružėmis. 
Mano močiutei tėveliai skyrė kam
barį. Ji pradėjo verkti, nes kai kitą 
kartą atvažiuos turės savo kambarį. 

Kamilė Klovaitė 
ČLM, 3 skyrius 

Vasaros atostogos 

Vasarą aš važiavau į stovyklą. 
Aš ėjau į žalią slėnį su savo drau
gais. Mes miegojome palapinėse ir 
kūrenome laužą. Ėjome žvejoti į 
ežerą. Man buvo labai smagu, aš 
nenorėjau išvažiuoti. 

Marius Zavistanavičius 
ČLM, 2 skyrius 

Skrydis į Lietuvą 

Įdomiausia mano kelionė buvo, 
kai aš skridau į Lietuvą. Aš skridau 
vienas su dviem lėktuvais. Aš žai
džiau kompiuteriu, žiūrėjau pro lan
gą ir miegojau. Mane pasitiko die
dukai. Valgyti davė sumuštinių. Aš 
skridau labai ilgai. Buvo daug žmo
nių. Pirmas lėktuvas buvo didelis, o 
kitas mažas. Aš skridau iš O'Hare 
oro uosto į Vilnių. Man patiko skry
dis. 

Rojus Mizaras 
ČLM, 3 skyrius 

Rugilė Valiunaitė, 
ČLM 3 skyrius. 

Auksinis ruduo 

Ruduo yra toks spalvotas. Spal
vos žiba kaip saulė. Ruduo yra tas 
metų laikas, kada viskas pradeda 
truputį šalti, kol prisninga. Grybai 
po egle laukia kol mes juos surink
sim. Rudens spalvos sušildo mus 
nuo to šalto vėjo. Dangus pilnas iš
skrendančių paukščių, nes jie nenori 
čia būti šaltą žiemą. Spalis ir rug
sėjis yra tokie mėnesiai, kurie pade
da rudeniui surinkti senus lapus. 
Ruduo negali būti su mumis ilgai, ir 
lapai pradeda būti silpni ir plaiks
tosi nuo vėjų. Rudens mes lauksim, 
lauksim kitais metais. 

Ramoną Butkutė 
ČLM, 5 skyrius 

4-5-6 kl. Medalių konkurso laureatė 
Vaiva Raulinaitytė, 

Šv. Kazimiero m-la, Los Angeles, CA. 
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DETROIT, Ml 

Teatro mėgėjų grupė susibūrė 
2005 metais. Neseniai į JAV atvykę 
lietuviai mielai jungiasi į lietuvišką 
veiklą. 

Pirmam pasirodymui suvaidi
nome A. Bučio vieno veiksmo muzi
kinį vaizdelį „Čigonė išbūrė", kuria
me dalyvavo dvylika veikėjų ir šo
kius bei dainas atliekantis jaunimas. 

Pats įspūdingiausias momentas 
buvo ieškant aktoriaus pagrindinei 
„amerikono" rolei. Ją atlikti mielai 
sutiko šios parapijos klebonas Ri
čardas Repšys. 

Žiūrovams buvo didelė staigme
na, turbūt todėl ir salė buvo pilnu
tėlė, o scenoje pasirodžius „ameri
konui" ilgai aidėjo plojimai. Po šio 
pirmo pasisekimo pajutome paska
tinimą ir norą. imtis tolimesnės 
teatrinės veiklos. Rinkome teatro 
pavadinimą. Po pasiūlymų ir dis
kusijų pasivadinome: Detroito val
dybos mėgėjų teatras „Langas". 

„Lango" teatro tikslas — puo
selėti lietuvių kultūrą. 

Šiais metais „Langas" ruošiasi 
suvaidinti, nežinomo autoriaus 
komediją „Piršlybos". Tai veiksmas 
Lietuvos kaime XX a. pradžioje. 
Pasiturinčių ūkininkų šeimoje trys 
dukterys. Vyriausia — subrendusi, 
bet neprimatanti, o piršlio atvežtas 
jaunikis — neprigirdintis. „Pora, 

DETROITO MĖGĖJŲ TEATRAS 

Grupe Detroit. Ml. mėgėju teatro ..Langas", susirinkusiu į pirma repeticija 2006 metais. 

kaip tvora". Tačiau piršliui reikalau- sukasi rateliai, vyksta šokiai. Šiame kviečiame visus 2006 m. spalio 8 d. 
jant didelės pasogos, išvyksta nesu- veikale parapijos klebonas atliks į Detroito mėgėjų teatro „Langas" 
sitarę. tėvo rolę. Didžiuojamės ir džiau- pasirodymą. 

Antroje dalyje vyksta „senovinė giamės už parapijos klebono nuo-
gegužinė", kurioje skamba dainos, širdų bendravimą su jaunimu. Tad Elena Zebertavičienė 

Lietuvoje karšta vasara — reta viešnia, bet kai 
kuriais metais nusišypso laimė, vasarą dan

gus būna dažniau giedras, nei apsiniaukęs ir lie
tingas. Tais, septintaisiais nepriklausomybės me
tais, liepos mėnuo buvo saulėtas ir sausas. 

Faina, sugrįžusi iš Palangos į Vilnių namo, 
saulės maudynes tęsė Valakupiuose paplūdimyje. 
Gulėdama šalia vandens, upės pakraštyje, kepinosi 
saulėje kaip soti ir aptingusi katė, jos iš prigimties 
tamsiai ruda oda vis dar godžiai siurbė saulės spin
dulius. Ji dažnai ryte atvažiuodavo į paplūdimį 
savo lengvuoju automobiliu „Žiguli" ir iki vakaro 
vartaliojo šonus prieš saulę. Upės gaiva ir ošiantis 
pušynas bei čiulbantys paukšteliai džiugino širdį ir 
ramino išvargusią sielą. 

Penkiasdešimties metų moteris, tarybiniais 
laikais buvusi bufetininkė, o, pasikeitus laikams, 
ėmė verstis privačia prekyba, bet per penkerius 
įtempto darbo metus išsekino nervus, pavargusi 
nuo turgaus šurmulio, pastovių komercinių kelio
nių į Rusiją ir Lenkiją, atsisakė visko, metė preky
bą ir tapo bedarbė. 

Faina visgi dėl to nesisielojo, buvo turtinga, 
materialiai nuo niekieno nepriklausoma, ji visa 
kuo aprūpino save ir savo du vaikus: dukrai nupir
ko trijų kambarių butą gerame Antakalnio rajone 
su visu apstatymu, automobilį, o nepilnametis sū
nelis važinėjo su draugais naujos markės lengvuo
ju automobiliu, turėjo filmavimo aparatą ir kitų 
technikos naujovių. Jaunuoliui mokslas nerūpėjo, 
gyveno lengvai, nerūpestingai leido jaunas dienas, 
ne kartą pabuvojo policijoje už važinėjimą neblai
viame stovyje ir už greičio viršijimą. 

Moteris visą gyvenimą „kalusi" pinigus, prisi
krovė gėrybių ir, būdama dar nesena, nutarė pa
gyventi savo malonumui, nustojo plėšytis dėl pelno, 
troško ramiai pagyventi, bet tas nesuvaldomas ir 
neatspėjamas likimas jos planus pakoregavo... 

Faina ilgus metus dirbusi kolektyve ir vėliau 
tapusi individuali prekybininkė, visada buvo tarp 
žmonių, bendravo su kolegomis, staiga pasikeitė, 
eme vengti žmonių, gyveno uždarai, su niekuo ne
bendravo nei su draugėmis, nei su giminėmis, bijo
jo kaimynų pavydo, o plėšikų baimės manija ją 
tiesiog persekiojo net sapne. 

Žinoma, tomis neramiomis dienomis saugotis 
reikėjo, nes buvo dėl ko ir nuo ko: jaunimas, sugriu
vus gamykloms, nedirbo ir nesimokė, ištisomis die
nomis bastėsi be rimto užsiėmimo, ar iš dyko buvi
mo, ar godumo reikia manyti, kad iš vieno ir kito, 

NESUVALDYSI 
ŪKIMO, KAIP VĖJO... 

Apsakymas 

ONA MATUIZA1TĖ 
Nr. 1 

buriavosi į gaujas ir plėšė verslininkus bei tur
tingesnius gyventojus, jie siautėjo ne tik miestuose, 
bet ir kaimuose, kur žmonės gyveno gana vargin
gai. Godumas ne vieną pražudė. 

Fainos sūnelis neilgai džiaugėsi laisve, už plė
šikavimą greit pakliuvo į teisiamųjų suolą ir atsi
dūrė už grotų. Kaimynai, pažinoję tą gražų, juod
bruvį jaunuolį, stebėjosi vaikino godumu: „Ėdi
kui nieko netrūko, tik smegenų", — kalbėjo žmo
nės. 

Žarą, Fainos dukrą, gražuole niekas nevadino, 
bet jauna moteris buvo simpatiška ir patraukli: 
ilgi, banguoti, tamsiai kaštoniniai plaukai, akys di
delės, mėlynos, išraiškingos, liekna, figūringa. Bai
gusi medicinos mokyklą ji dirbo ligoninėje sesele, 
ten susipažino su savo pirmuoju vyru Viktoru. Jau
nas terapeutas beprotiškai įsimylėjo mėlynakę 
medicinos seserį ir vedė. Gimė sūnelis. Sutuokti
niai laimingai gyveno tik penkerius metus ir iš
siskyrė dėl Žaros kaltės. Viktoras skyrybas skau
džiai pergyveno. Žara savo nelaimei ir artimo žmo
gaus skausmui, aistringai įsimylėjo jauną komer
santą Marką, turtingą verslininką, mažo restora
nėlio „Žiogas" savininką. 

Žmonės, pažinoję motiną ir dukrą, buvo vienos 
nuomonės: „Duktė paveldėjo motinos godumą. 
Meilę iškeitė į pinigus". Kas žino? Malti liežuviu 
lengviau, negu suprasti žmogaus sielą. Faina iš 
pradžių buvo labai nepatenkinta dukters lengva
būdiškumu, bet vėliau susitaikė su esama padėtimi 
ir naująjį žentą priėmė, bet neatstūme ir pirmojo. 
Viktorui buvo leista susitikinėti su sūnumi, lan
kyti jį per gimtadienius ir šventes. Berniukas, išsi
ilgęs tėvo, su nekantrumu laukdavo susitikimo 
kaip didžiausios šventės. 

Valakupių paplūdimyje nuo pusiaudienio poil
siautojų padaugėjo, iš miesto atvažiuodavo trolei

busai pilni žmonių, visi troško pabūti gamtoje, 
pasimaudyti upėje. Saulė, pakilusi aukštai, ne
gailestingai spigino, karštis stiprėjo, tiesiog degino 
pusnuogį kūną. Faina, pabijojusi persikaitinti, įšo
ko į vandenį. Neilgai pasimurgdžiusi šaltoje srovė
je, atsivėsino, už kelių minučių išlipo ir nuėjo prie 
laisvo suoliuko, atsisėdo apdžiūti. Jos apvalų kūną 
dengė raudonas maudymosi kostiumėlis, užsidėjusi 
tamsius nuo saulės akinius, abejingai žvalgėsi po 
aplinką. Ošė pušys, virš galvos skraidė kirai spar
nais raišydami padangę. „Kirai klykia prieš audrą, 
tikriausiai, naktį palis" — pamąstė Faina, akimis 
sekiodama nerimastingai besiblaškančius paukš
čius. 

Fainos gyvenimas nebuvo lengvas. Ji gimė po 
karo Moldavijoje, šeima gyveno labai vargingai. Tė
vai su trimis vaikais (penkiametė Faina buvo jau
niausia) persikėlė gyventi į Lietuvą. Užaugo Vil
niuje, baigė prekybos technikumą. Asmeninis gy
venimas taip pat nesėkmingas. Du kartus ištekėjo 
ir su abiem sutuoktiniais išsiskyrė. Nuo pirmo vyro 
augino dukrą, nuo antro — sūnų. Abu vyrai mėgo 
išgerti, prasilakę tinginiai, visus šeimos sunkumus 
ji viena „vežė", nė vienas sutuoktinis jai niekuo 
nepadėjo. Žara uždirbo pinigus, ji viena užaugino 
vaikus. Būdama nesuprantamos tautybės (moldo-
vanė ar čigonė?), ji nepripžino jokios religijos, nė 
vienos bažnyčios nelankė ir nesimeldė, bute šventų 
paveikslų neturėjo. Turtai neužpildė sielos tuštu
mos, pastoviai jautė kažkokį slegiantį nerimastį, 
bet niekam nesiskundė ir savo slaptomis mintimis 
su niekuo nesidalino. 

Priėjo vidutinio amžiaus moteris su balta skry
bėlaite ant galvos, mėlynas maudymosi kostiumėlis 
glaustai spaudė jos riebalų priaugusius šonus ir 
apvalų kaip būgnas pilvą. Ji atsisėdo ant suolo galo 
ir pasisveikino: 

— Sveika, Fania! 
Faina pasuko galvą į jos pusę. Tai buvo jau

nystės pažįstama Tone, buvusi kaimynė, dabar 
pensininkė, simpatiška moteris, jaunystėje buvusi 
graži: švelnių veido bruožų, blondinė, bet gerokai 
papilnėjusi. 

Faina šaltai atsakė ir žvilgsnį nukreipė į 
pušyną, tuo duodama suprasti, kad ji nenusiteikusi 
dalintis praeities prisiminimais, nes buvo seniai 
„sudeginusi tiltus", vedančius \ praeitį. Ji nenorėjo 
prisiminti nei kaimynų, nei girtuoklių uošvių, pas 
kuriuos gyveno trejus metus. 

Bus daugiau. 
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„Sirenos" skverbiasi į naujas erdves Tapti alkoholiku vis lengviau ir skaniau 

Festivalio „Sirenos" spaudos konferencija (iš kairės): Martynas Budraitis, Oska
ras Koršunovas, Elona Bajorinienė, Ignas Staškevičius, Remigijus Merkelys, Vitas 
Karčiauskas . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (ELTA) — 
Šaižiu sirenų gausmu Katedros aikš
tėje trečiadienį vilniečiams pranešta 
apie trečią kartą rengiamą Vilniaus 
tarptautinį teatro festivalį „Sirenos". 
Lietuvos ir užsienio trupių spektak
liuose rugsėjo 21 — spalio 1 dienomis 
bus pabrėžiama teatro ir erdvės te
ma, ieškoma naujų fizinių ir kūrybi
nių erdvių. 

Pasak „Sirenų" meno vadovės 
Elonos Bajorinienės, šių metų festi
valyje daug kas daroma pirmą kartą. 
Pavyzdžiui, išeinama į atvirą miesto 
erdvę Katedros aikštėje iškilusia 
instaliacija — milžiniškais šviesos rū
mais, tarsi dramos spektaklio pavida
lo skulptūra, kurios viduje žiūrovai 

gali pasijusti lyg kitoje realybėje. 
Pirmą kartą su jau nuolatiniu 

festivalio dalyviu Belgijos teat ru 
„Victoria" rengiamas bendras meni
nis projektas „Monologai", kuriame 
dalyvaus ir garsūs lietuvių dramatur
gai Sigitas Parulskis, Marius Ivaš
kevičius, Laura Sintija Černiaus
kaitė. 

Pirmą kartą festivalis ėmėsi ko-
prodiuserio vaidmens kuriant klajo
jančio suomių režisieriaus Kristian 
Smeds naują spektaklį „Liūdnos dai
nos iš Europos širdies" su lietuvių 
aktore Aldona Bendoriūte. 

Šį spektaklį inicijavo Lietuvos 
teatro ir kino informacijos ir edukaci
jos centras. 

„Rzeczpospol i ta": tok ios šventės 
dar nebuvo 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) — 
Lietuvos ir Lenkijos diplomatinių 
santykių atkūrimo 15-ąsias metines 
Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita" 
pavadino švente, kokios dvišaliuose 
santykiuose dar nebuvo. 

Anot dienraščio, nacionalinėmis 
vėliavomis papuoštos Vilniaus gat
vės, pamaldos Arkikatedroje, karinis 
paradas, apskritojo stalo diskusijos, 
Lenkijos prezidento Lech Kaczynski 
žodžiais, „tai neeilinis renginys, ka
dangi abiejų šalių santykiai yra ypa
tingi, nes abi šalis jungia neįprastas 
ES bendradarbiavimas". 

Laikraštis pokalbiuose su lietu
vių politikais ir istorikais daro išva
dą, kad „Lenkija visada Lietuvoje 
vaidino svarbų vaidmenį, nes buvo 
langas į Vakarų Europą". 

„Rzeczpospolita" rašo, kad šven
tė Vilniuje atskleidė ir kai kurias dvi
šales problemas, tačiau pademons
travo norą jas išspręsti. 

„Prezidentūroje vykęs apskrita
sis stalas ir istorikų pasisak}?mai įti
kino, jog tam yra abipusis noras", — 
sakė dienraščiui Lenkijos Seimo pir
mininkas Marek Jurek. 

„Rzeczpospolita" pažymi, jog Vil
niuje neapsieita be deklaracijų — pa
skelbta apie kelių tiesimą, abiejų ša
lių sujungimą energetiniu tiltu, Len
kijos ketinimą prisijungti prie moder
naus reaktoriaus Ignalinos atominėje 
elektrinėje statybos, tačiau apgailes
taujama, kad abiejų šalių žmonės, 
ypač jaunimas, vieni kitus dar mažai 
pažįsta. 

Anot dienraščio, nenuostabu, kai 
jaunas lenkas sako lietuviams, jog jie 
turi tokius puikius miestus — Vilnių 
ir Rygą. Išsamiai šventę aprašo ir 
„Nasz Dziennik", džiaugdamasis, jog 
lenkas tapo Lietuvos UR viceminis
tru, tuo pat metu apgailestauja, kad 
pokalbis apie Lietuvos lenkų proble
mas nukeltas vėlesniam laikui. 

* IPC (Tarptautinio parolim-
pinio komiteto) neįgaliųjų pa
saulio lengvosios a t le t ikos pir
menybėse Olandi joje šeštąją vietą 
moterų 100 m bėgime (T38 grupė) 
antradienį užėmė Ramunė Adomai
tienė.- Lietuvos sportininkė, kuri sek
madienį laimėjo ieties metimo rung
tį, distanciją įveikė per 15.25 sekun
dės bei finale aplenkė dvi varžoves. 

* Slovėnijoje vyks t anč i ame 
Europos š imta lang ių šaškių čem
piona te l ie tuviai tols ta nuo pir
maujančiųjų. Geriausiai iš Lietuvos 
sportininkų sekasi Laimai Adlytei bei 
Živilei Ringelienei, kurios turi po 5 

taškus iš 10 galimų ir užima atitinka
mai 13-ą ir 16-ą vietas. Antradienį 
penktojo rato partija tarp minėtų lie
tuvių baigėsi lygiosiomis. Romualda 
Šidlauskienė ir Agnė Bučinskaitė su 
3 taškais dalijasi 22-23-ą vietas tarp 
25 dalyvių. 

* Rusijos vyrų krepš in io su-
pe r lygos K a z a n ė s „ U n i k s " ko
manda p e r g a l e pradėjo turnyrą 
Turkijoje (Fuar Kupasi 2006), pir
mosiose rungtynėse 83:63 sutriuški
nusi Istambul „Besiktas" komandą. 
Daugiausiai taškų nugalėtojams — 
22 — pelnė lietuvis Saulius Štomber
gas. 

Atkelta iš 1 psl. 
Anksčiau to nebuvo", - sako gydyto
jas R. Badaras. 

Priprantama lengvai 

Atlikus tyrimus su žiurkėmis pa
aiškėjo, kad įprotis vartoti svaigalus 
atsiranda kur kas greičiau, nei dau
gumai atrodo. Žiurkėms 30 dienų 
kasdien per prievartą buvo sugirdo
ma 20 proc. etanolio, po mėnesio 
žiurkėms buvo leidžiama laisvai pasi
rinkti, ką gerti - vandenį ar etanolį. 
Iš 900 žiurkių per 73 proc. rinkosi 
etanolį, 20 proc. toleravo ir viena, ir 
kita, o daugiau kaip 6 proc. rinkosi 
tik vandenį. 

Tiek alkoholio gamintojai, tiek 
politikai, tiek liberalių pažiūrų žmo
nės tikina, kad alkoholio vartojimas 
priklauso nuo paties žmogaus - nuo 
jo auklėjimo, nuo išsilavinimo, nuo 
gebėjimų. 

Tačiau gydytojas toksikologas 
psichoterapeutas Tomas Kajokas su 
tuo griežtai nesutinka. Pasak T. Kajo
ko, kas penktas baltasis turi genetinį 
polinkį tapti alkoholiku: „Jei penki 
žmonės sėda gerti vienodai, penktas 
iš kompanijos taps priklausomas nuo 
alkoholio. Bet kuris mūsų gali prasi
gerti, nepaisant išsilavinimo ir am
žiaus". 

Dar vienas su žiurkėmis atliktas 
tyrimas rodo, kad poreikis vartoti al
koholį priklauso nuo medžiagų apy
kaitos. Atliekant bandymą žiurkėms 
buvo leidžiama laisvai pasirinkti van
denį ar 20 proc. etanolį. Gyvūnėliai 
iškart pasiskirstė į kelias grupes: 25 
proc. patinėlių rinkosi tik etanoli, dar 
25 proc. toleravo ir alkoholį, ir van
denį, o 50 proc. - tik vandenį. 

JAV atlikti tyrimai atskleidžia, 
kad kuo daugiau alkoholio reklamų, 
tuo daugiau paaugliai jo suvartoja. 
Connecticut universiteto moksli
ninkai apklausė per 4,000 amerikie
čių apie jų alkoholinių gėrimų varto
jimo įpročius ir reklamos žiūrėjimą. 
Apklaustųjų amžius svyravo nuo 15 
iki 26 metų. Paaiškėjo, kad kiekviena 
papildoma reklama per mėnesį su
vartojamo alkoholio kiekį padidina 1 
proc. 

Išsamūs tyrimo rezultatai skel
biami žurnale „Archives of Paediat-
rics and Adolescent Medicine". Tyri
mui vadovavusi Leslie Snyder teigia: 
„Rezultatai prieštarauja teiginiui, 
kad reklama nesusijusi su jaunimo iš
geriamo alkoholio kiekiu. Alkoholio 
reklama nemažai prisidėjo prie jauni
mo gėrimo". Specialistai įsitikinę, 
kad būtina įsikišti į alkoholio rekla
mos politiką. 

J a u n i m a s g e r i a vis daug iau 

Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro duomenimis, 2004 m. Vilniaus 
mieste teko reanimuoti 118 mokslei
vių, apsinuodijusių alkoholiu. Per pa
staruosius trejus metus tokių atvejų 
užregistruota apie 700. Ir tai tik ofi
ciali statistika. Tokių pacientų am
žius vis jaunėja: šiemet medikams jau 
teko vaduoti 10 metų mergaitę. Pri
klausomybės ligų centre nuo alkoho
lizmo gydosi jau ir aštuoniolikmečiai. 
Vaikai geria bet ką, tačiau dažniau
siai silpnesnius gėrimus. Pasitaiko 
apsinuodijusių ir sidru. 

Toksikologas R. Badaras prisi
mena, kai po suteiktos pagalbos jau
nuolis nustebo sužinojęs, kad sidras 
irgi turi alkoholio. 

Nepilnamečių apsaugos nuo nei
giamos viešosios informacijos povei
kio įstatymas draudžia reklamą, ku
rioje palankiai vertinama priklauso
mybė nuo psichotropinių medžiagų, 
tabako ar alkoholio, skatinamas jų 
vartoti ar įsigyti. Tačiau kaip paaiš
kinti alkoholio reklamose esančius 
tekstus: „ jis svarbus... kaip ir pats 
bendravimas"; „...tai, ką turim ge
riausią", Jausmingas...", o kur dar 
prizai iš po alaus kamštelių? 

Alkoholio kontrolės įstatymas 
draudžia alkoholio reklamą, skirtą 
vaikams ir paaugliams iki 18 metų. 
Bet ar matėte ant kurios nors gėrimų 
reklamos įspėjamąjį ženklą, kad ji 
skirta vyresniems nei aštuoniolikme-
čiams? Gal tėvai turėtų apsaugoti 
vaikus išplėšydami iš žurnalų lapus 
su alkoholio reklama arba pamatę ją 
per TV suskubti užstoti ekraną? 

Alfa.lt 

Seimūnai linkę keisti VSD darbą, bet ne vadovą 
Atkelta iš 1 psl. 

Seimo frakcijos poziciją dėl A. Po
ciaus ateities žada formuluoti tik pra
sidėjus Seimo rudens sesijai. 

„Siūlyti VSD vadovui pasitraukti 
yra labai atsakingas žingsnis. Priimti 
sprendimą vien pagal spaudos pra
nešimus yra sudėtinga", - atsargumą 
aiškino opozicinės Darbo partijos 
frakcijos seniūnas Jonas Pinskus. 

Opozicionierius konservatorius 
Jurgis Razma nurodė, kad dėl A. Po
ciaus jo frakcija greičiausiai sprę-
sianti tuo pačiu metu. kai nagrinės 
pasiūlymus kurti laikinąją Seimo ko
misiją V Pociūno žūčiai tirti. 

E. Masiulis piktinosi, kad pavie
šinus saugumo darbo užkulisius ken
čia tiek Lietuvos žvalgyba, tiek šalies 
ambicijos pirmauti regione. 

Antra vertus, parlamentaras pri
pažino, kad konfliktai VSD viduje 
vyksta seniai, tiesiog V Pociūno žūtis 
tapo pretekstu jiems iškilti viešumon. 

Pirmadienį žiniasklaidoje pa
skelbta, kad V Pociūnas į Baltarusiją 
buvo priverstas išvykti VSD vadovy
bės pastangomis. 

Kaip rašo savaitraštis „Ekstra", 
A. Pociui tapus VSD vadovu. Užsie
nio reikalų ministerija jo pavaduotoju 
paskyrė Darių Jurgelevičių. Anot sa

vaitraščio, VSD karininkų teigimu, 
šis paskyrimas - URM sekretoriaus 
Albino Januškos, turinčio didžiulę 
įtaką Prezidentūroje, kuri skiria VSD 
vadovus - užduotis. 

„Ekstros" tvirtinimu, vieša pa
slaptis ir A. Januškos artimi ryšiai su 
dujų magnatu R. Stoniu, kurio veikla, 
kaip teigiama, artimai susijusi su Ru
sijos susivienijimu „Gazprom". Rašo
ma, kad A. Stonio veikla negalėjo ne
dominti V Pociūno valdybos, todėl 
esą iškilo grėsmė, kad bus išsiaiškin
tos ir žmonių, remiančių A. Stonį Lie
tuvoje, pavardės. 

„Saugumiečiu" prisistatantis as
muo Seimo nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) nariams 
bei kai kuriems žiniasklaidos atsto
vams antradienį išsiuntinėjo laišką, 
kuriame pateikia „ant kelio užve
dančių" užuominų apie „destrukciją 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) viduje". 

„Kiek asmenų, susijusių su Ar
vydu Pociumi giminystės ir svainys-
tės ryšiais dirba VSD? Kokia jų karje
ros eiga? Kiek pareigūnų paliko VSD 
per pastaruosius 3 paskutinius me
tus? Kaip buvo reorganizuota V. Po
ciūno vadovaujama valdyba" — reto
riškai klausiama laiške. 

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

Japonijos princesė pagimdė berniuką 

Laimingi tėvai: princesė Kiko su vyru Akis! AP nuotr. 

Tokyo, rugsėjo 6 d. („Reu-
ters'VAFP/BNS) — Japonijos prince
sė Kiko trečiadienj pagimdė berniu
ką — pirmą šios šalies senovinės ka
rališkosios šeimos vyriškos lyties pa
likuonį per daugiau kaip keturis de
šimtmečius, pranešė Imperatoriškųjų 
rūmų agentūra. 

39 metų Kiko, imperatoriaus 
Akihito jaunesniojo sūnaus princo 
Akishino žmona, 8 vai. 27 min. ryto 
vietos laiku pagimdė po Cezario pjū
vio. 

Princesei Cezario pjūvis buvo at
liktas dėl to, kad jai buvo diagnozuo
ta netaisyklinga placentos padėtis. 

Kūdikis, kurio ūgis 48.8 centime
trai, gimė sverdamas 2.6 kilogramo. 

„Naujasis princas yra labai svei
kas ir jaučiasi gerai. Jis verkė", — 
teigė ligoninės vadovas Masao Naka-
mura. 

Televizijos, nutraukusios laidas, 
skelbė naujienas, kad gimė vyriškos 
lyties Įpėdinis, trečias eilėje i sostą po 
savo dėdės ir tėvo, nors bulvarinė ži-
niasklaida jau kelias savaites progno

zavo, kad gims berniukas. 
Laikraščiai, norėdami paskelbti 

pirmojo imperatoriaus vaikaičio gimi
mą, išleido papildomus priedus, ku
riuos gatvėje graibstė skaitytojai. 

Imperatoriškosios šeimos gerbė
jai, mojuodami Japonijos vėliavomis 
ir šaukdami „Sveikiname", pasitiko 
imperatorių Akihito ir jo žmoną Mi-
chiko, išėjusius iš viešbučio Sapore 
Siaurės Japonijos Hokaido saloje, kur 
imperatoriškoji šeima lankosi su ofi
cialiu vizitu. 

Japonijos imperatorius trečiadie
nį savo naujagimiui anūkui atsiuntė 
ceremoninį kardą — tai pirmasis ri
tualas ceremonijų virtinėje, skirtoje 
ilgai lauktam seniausios pasaulio mo
narchijos įpėdiniui. 

Kardą, simbolizuojantį apsaugą 
nuo piktų jėgų, imperatorius duoda 
kiekvienam imperatoriškosios šeimos 
kūdikiui, nepriklausomai nuo jo ly
ties. 

Vardą kūdikiui per ceremoniją, 
rengiamą po septynių dienų nuo gi
mimo, duos tėvas. 

G. W. Bush lygina bin Laden su Leninu 
Atkelta iš 1 psl. 

„Sovietinė imperija, kurią jis 
įkūrė, sunaikino keliasdešimt milijo
nų ir privedė šalį prie termobranduo
linio karo slenksčio", — pabrėžė JAV 
prezidentas. 

Jis priminė, kad praėjusio šimt
mečio trečiajame dešimtmetyje pa
saulis taip pat neįžvelgė pavojaus 
„nevykėlio Austrijos dailininko" kny
goje, kurioje jis aprašė savo planus, 
kaip sukurti „didžiąją arijų valstybę 
Vokietijoje ir sunaikinti žydus". 

„Nepakankamai įvertinti piktų 
ir ambicingų žmonių žodžius — tai 
baisi klaida", — sakė G. W. Bush. 

Prezidentas įspėjo, kad negalima 
kartoti tų pačių klaidų ir dėl „ai Qae-
da". 

„Osama bin Laden ir jo teorijos 
sąjungininkai dėsto savo ketinimus 
taip aiškiai, kaip iki jų tai darė Le
ninas ir Hitleris. Svarbu, ar mes iš
girsime juos? Ar atkreipsime dėmesį į 
tai, ką skelbia šie blogi žmonės?" — 
sakė jis. 

„Mes žinome, ko teroristai sie
kia, nes jie patys mums tai sakė. Tu
rime rimtai vertinti jų žodžius", — 
tęsė G. W. Bush savo kalboje, pasi
telkdamas O. bin Laden, prieš pen
kerius metus surengusio rugsėjo 11-

EUROPA 

osios atakas, per kurias žuvo maž
daug 3,000 žmonių, citatas. 

Jis itin rėmėsi buvusiam Tali-
bano vadovui mulai Omar rašytu O. 
bin Laden laišku, kurį koalicijos pajė
gos 2002 metais rado Afganistane. 

O. bin Laden rašė, jog „ai Qaeda" 
turi pradėti kampaniją žiniasklaido-
je, kad pasakytų amerikiečiams, kad 
,jų vyriausybė pareikalaus iš jų dau
giau finansinių nuostolių ir aukų", ir 
kad jie bus paaukoti vardan didžiųjų 
investuotojų, „ypač žydų". 

G. W. Bush pažymėjo, kad „ai 
Qaeda" vizija yra sukurti „unitarinę 
totalitarinę islamo valstybę, kuri ga
lėtų stoti į kovą ir galiausiai sunai
kinti laisvą pasaulį". 

O. bin Laden Iraką yra paskelbęs 
„kalifato sostine", teigė G. W. Bush, 
kuris dažnai kritikuojamas už tai, 
kad mėgina susieti Iraką su platesniu 
„karu prieš terorizmą". 

Siekdamas užsitikrinti paramą 
prieš lapkričio mėnesį numatytus 
Kongreso rinkimus, G. W. Bush taip 
pat paskelbė nacionalinę Baltųjų rū
mų kovos su terorizmu strategiją, ku
rioje teigiama, kad amerikiečiai pra
ėjus penkeriems metams nuo atakų 
yra saugesni, bet „dar ne visiškai 
saugūs". 

BERLYNAS 
Tarptautinė bendruomenė ne

gali likti nuošalyje ir žiūrėti, kaip 
Iranas diskredituoja Jungtines Tau
tas (JT), atsisakydamas paklusti jų 
reikalavimui nutraukti urano sodri-

: nimą, trečiadienį pareiškė Vokietijos 
kanclerė Angelą Merkei. A. Merkei 
teigė, kad Irano atsakas į pasiūlymų 
paketą ir atsisakymas įšaldyti bran
duolinius sodrinimo darbus, kaip rei
kalavo JT Saugumo Taryba, yra ne
priimtinas. Tačiau ji pridūrė, kad ka
rinis Irano branduolinės programos 
sprendimo klausimas nesvarstomas. 

LONDONAS 
Trečiadienį atsistatydino Didžio

sios Britanijos gynybos viceminis
tras, pranešė vienas šaltinis vyriau
sybėje. Televizija „Sky" citavo Tom 
Watson teigiant, jog ministro pirmi
ninko Tony Blair tolesnis pasilikimas 
savo poste neatitinka Leiboristų par
tijos ir šalies interesų. Laiške, adre
suotame T. Blair, jis nurodė, kad par
tija nedelsiant turi išsirinkti naują 
vadovą, kad galėtų laimėti po dvejų 
metų įvyksiančius rinkimus. Bulva
riniuose laikraščiuose pasirodė žinių, 
kad ministras pirmininkas T. Blair 
atsistatydins 2007 metų liepos 26 
dieną, o iki to — 2007 metų gegužės 

l 31 dieną paskelbs, kad atsisako Lei
boristų partijos vadovo įgaliojimų. 

TBILISI 
Gruzijos teisėsaugos institucijos 

sulaikė pagal kaltinimą rengus vals
tybės perversmą kelis buvusio Vals
tybės saugumo ministerijos vadovo 
Igor Giorgadze, kuris emigravo į 
Rusiją ir griežtai kritikuoja iš ten ofi
cialųjį Tbilisi, šalininkus. Tarp sulai
kytųjų — Gruzijos konservatorių 
monarchistų partijos pirmininkas Ti-
mūr Zoržolijani. Teisėsaugos institu
cijos teigia, kad T. Zoržolijani ir kiti I. 
Giorgadze šalininkai 2006 metų ge
gužės 24 dieną dalyvavo susirinkime, 
kur neva rezgė planus, kaip nuversti 
dabartinę valdžią ir į vadovybę ateiti 
buvusiam Valstybės saugumo minis
terijos vadovui. 

JAV 

NEW YORK 
Sunkumų slegiama automobilių 

gamintoja „Ford Motor" netikėtai 
paskelbė skirianti buvusį vieną iš lė
tu vų gamintojos „Boeing" vadovų 
Alan Mulally naujuoju savo preziden
tu ir generaliniu direktoriumi. 
„Ford" steigėjo provaikaitis Bill 
Ford, ėjęs šias pareigas nuo 2001 me
tų, išsaugos valdybos pirmininko 
postą. B. Ford nepavyko išspręsti au
tomobilių bendrovės problemų, ir jos 
dalis JAV automobilių rinkoje pasta
raisiais metais vis labiau mažėjo. 
Rugpjūtį „Ford" pardavimai JAV rin
koje krito 9.9 procento. 

Siekdama kasmet nuo 2008 me
tų mažinti išlaidas 3 mlrd. JAV dole
rių, „Intel", didžiausia pasaulyje 
kompiuterinių lustų gamintoja, ren
giasi atleisti 10,500 darbuotojų. Tarp 
atleidžiamų darbuotojų yra 5,000 
žmonių, apie kurių atleidimą buvo 
paskelbta anksčiau. Apie 2,500 dar
buotojų bus atleisti dar šiais metais. 
Numatomi atleidimai yra radikaliau
sias įmonės veiklos pokytis nuo 9-ojo 
dešimtmečio. 

CAPE CANAVERAL 
JAV Nacionalinė aeronautikos ir 

kosmoso tyrimo agentūra (NASA) 
atidėjo erdvėlaivio „Atlantis" paleidi
mą dėl pastebėtų jame elektros tieki
mo sistemos sutrikimų. Pilant kurą į 
erdvėlaivį paaiškėjo, kad sugedęs vie
nas iš trijų blokų, skrydžio metu tie
kiančių elektros energiją, gaminamą 
jungiantis skystajam vandeniliui su 
deguonimi. Erdvėlaivio startas buvo 
numatytas trečiadienį. NASA tikisi 
paleisti erdvėlaivį ketvirtadienį. 

AZIJA 

JAKARTA 
Indonezijos Aukščiausiasis Teis

mas trims jauniems australams už 
heroino gabenimą paskyrė mirties 
bausmes po to, kai prokurorai ap
skundė ankstesnį nuosprendį suma
žinti kalėjimo iki gyvos galvos termi
nus. Mirties bausmė buvo skirta ir 
ketvirtajam australui, apskundusiam 
kalėjimo iki gyvos galvos nuosprendį 
kiek anksčiau. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-S99-9680 
Fax. 7 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Rugpjūčio tragizmas ir viltis 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Rugpjūčio mėnuo XX amžiuje 
buvo pažymėtas prakeikimu Rusijai 
ir jos pavergtoms tautoms, priver
stoms paveldėti jos likimą, - rugpjūti 
1914 metais Rusija įsijungė j I 
Pasaulinj karą, kurio pasekmė buvo 
Romanovų dinastijos žūtis ir bolše
vizmo teroras. Stalino - Hitlerio pak
tas, istorijoje žinomas Molotovo -
Ribentropo pakto vardu, taip .pat 
buvo pasirašytas rugpjūtyje, 1939 
metais, ir tapo preliudija Antrajam 
pasauliniam karui. 

Tačiau du pasauliniai karai, 
nusinešę dešimtis milijonų gyvybių, 
išsėmė Dievo kantrybę, ir mirties 
karuselė buvo nutraukta, - bolševiz
mo imperija, Reigano taikliai pava
dinta blogio imperijos vardu, žlugo 
taip neseniai - taip pat rugpjūčio 
mėnesį, 1991 metais. Prieš tai, 1989 
metų rugpjūčio 23-ąją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės, išsirikiavę 
Baltijos kelyje, visam pasauliui dek
laravo savo laisvės troškimą. Nuo šio 
momento blogis nustojo triumfuoti, 
prasidėjo pavergtų tautų atgimimas, 
mūsų tauta išsiveržė iš vergijos. 

Rugpjūčio 23-ąją Lietuva pažy
mėjo 1939 ir 1989 metų rugpjūčio su
kaktis, - pirmosios tragizmą ir ant
rosios viltj. Beje, pačios sukaktys bu
vo vertinamos nevienareikšmiškai. 
Vieni istorikai, sakytum, pametę gal
vas ir pamiršę tautos kančias, ragino 
užmiršti Stalino - Molotovo pakto 
tragiškas pasekmes mūsų tautai ir 
džiaugtis 1991 metų sužlugusio rug
pjūčio padariniais, kiti, anaiptol ne
praradę nei asmeninės, nei istorinės 
atminties, elgėsi priešingai, - ragino 
jokiu būdu neužmiršti klastingųjų 
Rytų kaimyno užmačių, kurių jis toli 
gražu nėra atsisakęs, tik dabar jų 
siekia jau kitokiais būdais, kur kas 
išradingiau. 

Lietuva šią dieną paminėjo kuk
liai. Nebuvo šaukiami mitingai, nebu
vo sakomos iškilmingos kalbos, nebu
vo iškilmių Seime ir vyriausybėje. 

Tik Lietuvos Sąjūdis surengė nedi
delę knygų, išleistų per šešiolika ne
priklausomybės metų ir skirtų lietu
vių tautos laisvės siekiui, parodą. 

Nedidelėje Sąjūdžio salėje buvo 
eksponuojamos knygos. Susirinko ke
lios dešimtys žmonių. Beveik visi 
žilagalviai, ne vienas perėję Gulago 
pragarą, dar taip neseniai stovėję 
Baltijos kelyje, budėję prie Parla
mento, gynę ir kūrę mūsų valstybę. 
Lietuva jiems - sava, ilgai laukta, iš
kentėta. 

Pradėjęs minėjimą, Lietuvos Są
jūdžio pirmininkas R. Kupčinskas 
sakė, jog šiandien mimima Baltijos 
kelio diena, kuri pirmą kartą tarp
tautiniu lygiu pasmerkė gėdingą 
dviejų diktatorių suokalbi, atnešusį 
tautoms tiek kančių. Šią dieną galime 
apžvelgti nenugalėtą lietuvių tautos 
laisvės siekj, aprašytą ir apdainuotą 
nepriklausomybės laikotarpio rašyto
jų kūriniuose. V. Landsbergio, E. 
Simanaičio, V Dzedulionio,V Batū
ros, A. Rupeikio, E. Liegutės ir dau
gelio kitų autorių knygos atspindi 
tikrąją Lietuvos nepriklausomybės 
siekio istoriją, neleis jos suklastoti, 
neleis jos nutylėti, nes pavojus, o 
tokių mėginimų gali būti, toli gražu 
nėra išnykęs. 

Prof. V. Tyla sakė, jog pirmą 
kartą Molotovo - Ribentropo pakto 
buvo pasmerktas viešai 1987 m. rug
pjūčio 23-ąją, kai Lietuvos Laisvės 
Lyga susirinko į mitingą prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje. 
Nebuvo galima tikėtis, jog visa blogio 
galia palūš prieš neskaitlingą žmonių 
susibūrimą, bet tas mitingas buvo 
drąsus iššūkis blogiui, jis tapo įžanga 
Sąjūdžiui ir laisvės kovai. Įsidėmėti-
na, jog laisvė buvo laimėta taikioje 
kovoje, - nei 1940m., nei 1991 m. 
okupantui nebuvo priešintasi ginklu. 
O kaip tik į tai jis ir dėjo savo viltis, 
kad laisvės kovotojai iššaus bent 
vieną šūvį, kuriuo vėliau bus galima 
pateisinti masinį kraujo praliejimą, -
tai taktika, kurią okupantas buvo 
labai gerai įsisavinęs. Tačiau okupan
to viltys nepasitvirtino, Lietuvos 

Skelbimai 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 
O W N E R S O P E R A T O R S 

J O I N 
THE C O N T A I N E R P O R T G R O U P 

VVe'li Keep you busy1 

Severai QuaHty O O are needed in The 
Chicago Market to movė Containers 

Many Local and Regionai Runs availabie 
We offer competit ive Pay/Fuel Discounts 

& surcharge. Plate Program / Vechicle 
Insurance Safety & Referral Bonus, 

A great dispatch team! Mušt be 24 years 
o* age 2 yrs of verifiable experience, 

And reasonabiy clean MVR 
j t o r detaiis. call 1 ( 7 0 8 ) 7 7 4 - 8 6 7 2 

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

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

PASLAUGOS 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health 

Aide Needed. 
V'js? Have va ' i d c o o f to wo rk in the 
United State Muš t speak Engl ish 6c 
Drives Please call 5 1 2 6 4 8 1 5 6 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

KIMIU N ; ; U 
KKOMk V I 

VIDA M. t2r 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708 889-2148 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
GYVYBES 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 

* VVestern Springs ar Hinsdale rajonuose, 
nuo 7 v.v. iki 7v. ryto. moteris ieško darbo. 
Tel. 630-935-7011 

* 50 m. moteris ieško darbo su gyvenimu 6 
dienas savaitėje. Turi patirties, rekomenda-
eijas. CNA sertifikatą, žalią kortelę. IL val
stijos vairavimo teises. Tel. 773-816-6947 

vadovybė jo užmačias labai gerai 
suprato. Taip sugriuvo blogio imperi
ja, ir Lietuva pirmoji išsprūdo iš oku
panto gniaužtų. Istorija mums prime
na, kad blogis galiausiai sunaikina 
save pats. 

Apžvelgiant parodą, reikia labai 
rimtai atkreipti dėmesį į joje ekspo
nuojamas V. Landsbergio knygas. 
Jose sukaupta labai daug faktinės 
medžiagos: dokumentai, įvykių da
lyvių liudijimai. Prof. V Tyla sakė, jog 
vertinant genetiškai, nusikalstama 
veikla tebėra gyva, Stalino - Hitlerio 
idėjos tebėra toleruojamos mūsų kai
mynų tarpe, todėl mums reikia būti 
budriems. 

Po to trumpai kalbėjo eksponuo
jamų knygų autoriai. Jie nesidalijo 
kūrybos paslaptimis, bet pasakojo 
apie juos įkvėpusius įvykius, laisvės 
dvasią, tautos kelią, kurį jie matė, 
kuriuo jie ėjo kartu su tauta. 

V. Landsbergis sakė esąs sukrės
tas tragiškos sukakties išvakarėse 
įvykusios kitos tragedijos, - Balta
rusijoje keistomis aplinkybėmis žu
vusio Lietuvos diplomato ir saugumo 
karininko Vytauto Pociūno mirties, ir 
susirinkusius pakvietė jo atminimą 
pagerbti tylos minute. Jo mirtis kelia 
daug klausimų, nes velionis R. Pakso 
byloje nuveikė labai didelį darbą, 
kaupdamas įrodymus ir prisidėdamas 
prie tiesos išaiškinimo. Daugelio 
užsienio stebėtojų nuomone, toji byla 
buvo viena iš didžiausių Rytų šalių 
specialiųjų tarnybų nesėkmių. V. 
Pociūno tragedija mums liudija, jog 
kova dėl laisvės niekada negali būti 
užbaigta, nes visada bus pasikėsi
nimų į laisvę. 

V. Landsbergis sakė, jog turime 
būti susitelkę, vieningi, nes dar 
Gorbačiovas savo laiku išreiškė viltį, 
jog Jie suskils, susipriešins". Tai bu
vo ne tuščia viltis, o veiksmų prog
rama, - mus suskaldyti, supriešinti 
vienus su kitais. Ir po Kovo 11-osios 
akto ši programa nuosekliai vykdo
ma. Deja, vieni to nesupranta, kiti -
apsimeta, kas nesupranta, tačiau 
mūsų tarpe nesąmoningų padėjėjų tai 
programai realizuoti dar nemaža. 
Negalime pamiršti, jog Gorbačiovas 
savo „draugams" Vakaruose žadėjo 
Lietuvą paklupdyti be kraujo. Tada 
buvo mėginta Aukščiausiąją Tarybą 
supriešinti su Vyriausybe, primetant 
padidintas kainas, o prieš tai, dar 
sausio 4-ąją jau buvo pradėta telkti 
kariuomenė. Šiandien pavojus su
sprogdinti Lietuvą iš vidaus vis dar 
išlieka labai didelis, ir jokia kariuo
menė mūsų nuo to neapsaugos, ir 
NATO skydas nuo šios negandos bus 
bejėgis apsaugoti. 

Kalbėdamas apie knygas, V. 
Landsbergis sakė, jog norint, kad 
knygos žmonėms ką nors reikštų, 
reikia, kad jie jas skaitytų. Šiandien 
daugelis tam neturi laiko, ypač jauni 
žmonės. Dėl to tenka tik apgailestau
ti, nes taip ir klastojama istorija, -
kai ją rašo nesąžiningi istorikai, kai 
ją palydi nešvarūs, Lietuvos valstybės 
neverti politikų komentarai. Tie, kas 
mus stebi nedraugišku žvilgsniu, vis 
dar randa padėjėjų mums priešiškoje 
veikloje, jų darbuose vis dar atsiran
da komunistinės terminologijos re
cidyvų. 

V. Čepaitis, kurį prisimename 
buvus pirmuoju Sąjūdžio sekretoriu
mi, sakė turįs sukaupęs daug doku

mentų iš Sąjūdžio istorijos. Apie ją jis 
šiuo metu baigia ruošti spaudai 
knygą, kuri turėtų išeiti iš spaudos 
dar šiais metais. Ši knyga turėtų 
apimti Sąjūdžio istoriją nuo jo įkūri
mo iki Kovo 11-osios akto. 

E. Simanaitis buvo pirmuoju 
krašto apsaugos ministro pavaduoto
ju pirmojoje vyriausybėje. Jis sakė, 
jog Sąjūdžio dvasia jam padėjo ištver
ti nuo pirmosios arešto dienos. Sąjūdį 
jis laiko vienu iš didžiausių Apvaizdos 
ženklų ir Jos dovana Lietuvai. Ne
priklausomybės laikotarpiu jis yra 
parašęs 19 knygų. Tai publicistika, 
lyrika. Jis įvardijo savo principus, 
kurių laikėsi: tauta turi pati spręsti 
savo likimą; nepriklausomybė yra 
būtina sąlyga tautai išlikti oriai; pasi
priešinimas priespaudai yra šventa 
kiekvieno jos nario pareiga. 

Anastazija Kairiūkštytė sakė, jog 
būdama istorikė, lygindama Nepri
klausomybės atgavimą 1918 ir 1990 
metais, pastebi, kad antrąjį kartą ją 
mes gavome greičiau ir lengviau negu 
pirmąjį. Deja, mes nesugebame įver
tinti savo kalbos, savo kultūros ir 
netgi pačios laisvės. Mes ją švais
tome. Mes turime rimtai susirūpinti 
savo tautine sąmone. Daugeliu knygų 
autorių negalima nesižavėti dėl jų 
labai svarbaus ir didelio darbo. 

N. Kitkauskas sakė, jog jam yra 
tekę labai daug bendrauti su R. 
Batūra, kuris, kaip ir jo tėvas, soviet
mečiu buvo puolamas, jiems abiem 
buvo priekaištaujama dėl „perdėto 
romantizmo". Tačiau gal būt kaip tik 
dėl romantizmo, kurį būtų galima 
tiksliau įvardinti kaip meilę savo 
tėvynei, jo knygos ir turi tikrąją iš
liekamąją vertę. R. Kupčinskas pa
brėžė, jog R. Batūra visą laiką kovojo 
prieš tikrą, necenzūruotą ir nefalsi
fikuotą Lietuvos istoriją. 

V Dzedulionis pasakojo, kaip 
sunkiai dirbo Sąjūdžio grupė Vilniaus 
rajone. Jis dirba prie knygos šia te
ma, rašo apie kovą prieš „ Jedinstvos" 
užmačias Vilniaus rajone paskelbti 
autonomiją. Yra daug neskelbtos me
džiagos apie 1991 metų Sovietų 
Armijos agresiją Lietuvoje, - kaip 
buvo atvežtos civilinių drabužių at
sargos sovietiniams kariams per
rengti ir Aukščiausiajai Tarybai štur
muoti. Jis taip pat pasakojo apie rašy
toją Eleną de Strozi ir jos knygas, 
kurias skaitytojai išgraibsto tuoj pat, 
kai tik jos pasirodo. 

Iškiliausio lietuvių XX a. žurna
listo, publicisto ir rašytojo V Bražėno 
pabaigoje tartas žodis tarsi įvertino 
mūsų laisvės siekį. V Bražėnas sakė: 
„Iš tolimesnės perspektyvos jūsų žyg
darbis atrodo kur kas didingesnis, 
negu jūs patys jį matote. Aš tvirtinu, 
jog Baltijos kelias buvo vienuoliktasis 
pasaulio stebuklas. Mes į laisvę ėjome 
dar šiltais nuo kritusių didvyrių 
kraujo takais. E. Simanaičio knygas 
aš vadinu Odisėja į tiesą. Didvyrių 
dvasia mumyse dar nežuvusi, mes 
turime įtaigoti Europą, kuri dvasine 
prasme baigia nuskursti. Nė viena 
tauta Europoje negali pasididžiuoti 
tokia dvasios jėga kaip lietuvių. 
Nepavartojus ginklo, nepaleidus nė 
vieno šūvio pasipriešinti tokiam ga
lingam okupantui, pasielgti neprie
kaištingai ten, kur reikėjo valstybinio 
atsakingumo, reikėjo milžino drąsos 
ir didžios išminties". 
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
1 t 2 006 METAI 

Rugsėjis 
Rugsėjo 8-10 d. Santaros-Švie

sos federacijos 53-asis suvažiavimas 
Pasaulio lietuvių centre. 

Rugsėjo 9 d., šeštadienį: dail. 
Romano Borisovo akvarelių paroda 
„Išeinantys Rytprūsiai" Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC. Atidarymas 6 
vai. v. 

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje Audriaus Plioplio retro
spektyvinės parodos atidarymas 7 
vai. v. — 9 vai. v. 

Rugsėjo 10 d., sekmadienį: 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
IL, pokalbis „Išeinantys Rytprūsiai". 
Dalyvauja: dail. Romanas Borisovas 
ir lietuvninkas Vytautas Gocentas. 
Pradžia 1:30 vai. p.p. 

— Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės ir Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos ruošiamas Tautos šventės 
minėjimas. Mišios 10 vai. r. Svč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje, Brighton Park. Po 
Mišių — trumpa programa Saulių 
namuose. 

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė PLC sodyboje. Pradžia 12 
vai. p.p. 

Rugsėjo 16 d., šeštadienį: 
kun. Algirdo Palioko, SJ, išleistuvės 4 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje, Lemont, IL. Ruošia 
Palaiminto Jurgio Matulaičio misija. 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį: 
„Old Oak Country Club", Homer 
Glen, IL 11 vai. r. vyks Lietuvių fon
do golfo turnyras. 

— Lietuvos Vyčių 82 kuopos ir 
ALTo East Chicago skyriaus ir bu
vusių Sv. Kazimiero parapijos narių 
bei draugų 9-oji metinė gegužinė 
VFW Post 1563, 6880 Hendricks, 
Merrillville, IN. Mišias aukos prel. 
Ignas Urbonas, gegužinėje bus lietu
viško maisto, programą atliks ako
rdeonistas Bronius Mūras. 

Rugsėjo 22 d., penktadienį: 
knygos „Lietuvių pėdsakai Ameri
koje" sutiktuvės Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Pradžia 7 vai. vak. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

Rugsėjo 24 d., sekmadienį: 
organizacijos „Vaiko vartai j moks
lą" tradiciniai „Derliaus pietūs" 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Anthony Stellac~io paskaita 
apie XX amžiaus lietuvių keramiką 
Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je. 

Rugsėjo 29 d., penktadienį: 
Nijolės Šaltenytės grafikos darbų 
paroda „Mano laiškai tau" Čiurlionio 
galerijoje (Jaunimo centre). Pradžia 
7:30 vai. v. 

Rugsėjo 30 d., šeštadienį: Bal
zeko lietuvių kultūros muziejaus 

Moterų gildijos priešpiečiai Willow-
brook pokylių salėje. Programą atliks 
„Suktinis". Pradžia 1 vai. p.p. 

Spalis 
Spalio 7 d., šeštadienį: „Del

finų" pramoginės muzikos koncertas 
Jaunimo centre, Čikagoje. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. Pradžia 7 
vai. vak. 

Spalio 8 d., sekmadienį: lite
ratūrinė popietė „Medicina ir litera
tūra" Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, IL. 

Spalio 14 d., šeštadienį: filmo 
peržiūra Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 7 vai. vak. 

Spalio 15 d., sekmadienį: ra
šyt. Antano Vaičiulaičio 100-mečio 
paminėjimas Lietuvių dailės muzieju
je PLC, Lemonte. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Čikagos Lietuvių moterų klu
bo priešpiečiai — „Lithuanian Luau 
Party" Camelot pokylių salėje, Hic-
kory Hills. Programą atliks „Royal 
Polynesian Revue". Pradžia 11 vai. r. 

— Palaiminto Jurgio Matulaičio 
ruošiami pabendravimo pietūs PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12 vai. 

— Lietuvos Dukterų ruošiami 
Rudens pietūs Camelot pokylių salė
je. Pradžia 3 vai. p.p. 

Spalio 21 d., šeštadienį: dien
raščio „Draugo" tradicinis metinis 
pokylis. 

Spalio 20, 21 ir 22 d., penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį: 
Amerikos Lietuvių katalikų kongre
sas, 100 metų Katalikų federacijos 
Įsikūrimo proga. 

Spalio 28 d., šeštadienį: filmo 
peržiūra Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 7 vai. v. 

Lapkritis 
Lapkričio 4 d., šeštadienį: 

Lietuvių fondo metinis pokylis Pa
saulio lietuvių centro LF salėje. 

Lapkričio 11 d., šeštadienį: 
filmo peržiūra Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 7 vai. v. 

Lapkričio 12 d., sekmadienį: 
Kultūros Premijų šventė Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont. Ruošia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Lapkričio 19 d., sekmadienį: 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 88 
metų sukakties paminėjimas Šiau
lių namuose. Rengia Čikagos ramo-
vėnai. 

Gruodis 
Gruodžio 3 d., sekmadienį: 

šiaudinukų Kalėdų eglutei kūrimo 
užsiėmimas Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pradžia 2 vai. p.p. 
— Jaunimo centro tradicinė va
karienė JC didžiojoje salėje. 

Stuburo ir skausmo ligos j Širdies ir kraujagyslių 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.HMnoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.G 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 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 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽL10BA, 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 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred thirty third lesson. 
(Handred thiori thiord lesan) — 
Šimtas trisdešimt trečia pamoka. 
Enrolling for a course in colle-
ge. (Enrouling for a kors in kalidž) 
— Registracija į kursus kolegijoje. 
This fall I am going to sign up 
for a computer course at our 
local college. (This fol ai em going 
tū sain ap for e kompjūter kors ęt 
aur loukal kalidž) — Šį rudeni aš 
ruošiuosi lankyti kompiuterių kursus 
mūsų vietinėje kolegijoje. 
Why? You know how to use a 
computer very well, everyone 
comes to you for help. (Uai? Jū 
nou hau tū jūz e kampjūter veri uel, 
evriuon kams tū jū for help) — 
Kodėl? Tu labai gerai dirbi kompiu
teri, visi prašo tavęs pagalbos. 
Yes, but I want to learn more 
about the latest technology. 
(Jes, bat ai uant tū liorn mor ebaut 
tha leitest teknaladži) — Taip, bet 
aš noriu daugiau sužinoti apie nau
jausią technologiją. 
What is it that you feel you don't 
know? (Uat iz it thęt jū fyl jū dont 
nou) — Ko tu jauteisi nemokanti? 
I want to learn more about 
photo technology and how to 
create a web page. (Ai uant tū 
liorn mor ebaut foto technaladži ęnd 
hau tū kryeit e ueb peidž) — Aš no
riu daugiau sužinoti apie fotografa
vimą ir išmokti sukurti tinkla-

lapį. 
Digital photography is fairly 
new, but web pages have been 
around for awhile. Skaitmeninis 
fotografavimas yra palyginti nau
jas, bet tinklalapiai jau seniai nau
dojami. 
I love to take pictures and 
would likę to put some of them 
on a web page for my friends to 
see. (Ai lav tū teik pikčiurs ęnd uod 
laik tū put sam af them an e uoeb 
peidž for mai frends tū sy) — Man 
patinka fotografuoti ir norėčiau kai 
kurias nuotraukas įdėti \ tinklala-
pį, kad mano draugai jas pamaty
tų. 
That's a great idea, what night 
is your computer class. (Thęts e 
greit aidyja, uat nait iz jūr kam
pjūter klęs) — Tai gera mintis. 
Kada vyksta tavo pamokos? 
I am taking two classes: my pho
tography class is on a Tuesday, 
the web page is on a Thursday. 
(Ai em teiking tū klęses: mai fota-
grafy klęs iz an e Tjūzdei, tha ueb 
peidž iz an e Thiurzdei) — Aš lan
kau dvi pamokas — mano fotografa
vimo pamoka yra antradieniais, o 
tinklalapio — ketvirtadieniais. 
When you learn, maybe you can 
show some of us a thing or two. 
(Uen jū liorn, meibi jū ken šou sam 
af as e thing or tū). Kai išmoksi, gal
būt galėsi ir mums parodyti. 

Grigališkojo choralo savaitė 
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Pažaislis. 

Šv. Mišiomis bei stovyklos da
lyvių koncertu Pažaislio Švč. M. 
Marijos Apsilankymo bažnyčioje lie
pos 30 dieną iškilmingai užbaigta 
Grigališkojo choralo savaitė „Pa
žaislis - 2006". Iškilmingas šv. Mi
šias koncelebravo šios stovyklos dva
sios tėvas kun. Mindaugas Pūkštys 
ir vyriausiasis mokytojas kun. Ma-
riuszaas Bialkowskis, Romos Popie
žiškojo muzikos instituto absolven
tas, Poznanės arkivyskupijos aka
deminio jaunimo sielovados vadovas. 

Savo sveikinimo kalboje, pasaky

toje šio renginio uždarymo proga, 
Sv. Kazimiero seserų kongregacijos 
vyresnioji M. Remigija Sereikaitė pa
brėžė, kad per aštuoniasdešimt Pa
žaislio vienuolyne susirinkusių įvai
raus amžiaus, profesijų bei išsilavini
mo dalyvių atgaivino senąją vienuoly
no dvasią, jkvėpė jam naujos gyvybės. 

Stovykloje vyravo vienybės, gilios, 
sukauptos maldos, noro giedoti ir šlo
vinti Viešpatj, gilintis j Grigališkojo 
choralo interpretacijos bei teorijos pas
laptis, rimties, susikaupimo ir sta
čiai neregėtos ramybės dvasia. BZ 

99 
99 

vienintelis lietuviškas 
dienraštis 

už Lietuvos ribų. 
Vienintelis lietuviškas 

laikraštis, 
kuris kasdien pasiekia 

JAV lietuvių visuomenę. 

www. draugas, org 
Tel 773-585-9500 

http://www.HMnoispain.com
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Cicero lietuviai minės Tautos šventę 
Apie ciceriečių 

sekmadieninę sueigą 

Per sekmadieninį lietuvių susi
būrimą, įvykusį po lietuvių "kalba 
kun. Jauniaus Kelpšos atlaikytų šv. 
Mišių rugsėjo 3 d. ryte Šv. Antano 
bažnyčioje, susirinkusiems į tos pa
rapijos pastatą buvo pranešta, kad 
JAV LB Cicero apylinkės valdyba 
rengia Tautos šventės minėjimą. 
Valdybos pirmininkas Mindaugas 
Baukus kvietė rugsėjo 10-dieną at
vykti į šios Lietuvoje jau užmirštos 
šventės, kuri anksčiau tėvynėje ir 
išeivijoje buvo labai populiari, prisi
minimą. 

Antrojo rugsėjo mėnesio sekma
dienio ryte Cicero lietuvių susibū
rimas kaip tik bus skirtas šiai šven
tei. Trumpą paskaitą šia proga ža
dėjo paruošti kun. J. Kelpšas. Šis 
dvasiškis, išvykus Cicero lietuvių 
sielovados vedėjui kun. dr. Kęstučiui 
Trimakui profesoriauti į Lietuvą, 
kiekvieną sekmadienį į Cicero atva
žiuoja iš Brighton Park. 

Apie l ietuvių vargus Anglijoje 

Praėjusio sekmadienio Cicero 
lietuvių „kavutės" metu buvo pa
liesta nemaža temų. Daugiausia lai
ko pašvęsta Anglijon išvykusių tau
tiečių problemom aptarti. 

Programos vedėjas dr. Petras 
Kisielius atsinešė internete pasiro
džiusio straipsnio (jis buvo atspaus
dintas „Londono žiniose"), kopiją 
apie Anglijon uždarbiauti atvažia
vusius lietuvių vargus. Rašinio iš
trauką perskaitė Aldona Zailskaitė, 
o vėliau buvo diskutuotos jame 
paskelbtos mintys. Pasisakyta prieš 
agentūras, kurios verbuoja žmones 
išvykimui į Didžiąją Britaniją, daž
nai neturėdamos sutarčių su darb
daviais tame krašte bei tinkamų ap
gyvendinimo sąlygų. Daugelis tokių 
paslaugų teikėjų dirba be leidimų, 
neturėdami pastovių adresų ir yra 
sunku juos kontroliuoti. 

Buvo prisiminta, kad panašiai 
daryta prieškariniais metais, kuo
met buvo vežami lietuviai darbams 

į Braziliją bei kai kurias kitas P. 
Amerikos šalis. Ir tuomet išvykę sve
tur tautiečiai atsidurdavo dar blo
gesnėse sąlygose negu kai kurie da
bar važiuojantieji uždarbiauti Ang
lijon. Tuomet mūsiškiai patekdavo į 
tikrą vergiją. 

Be to, keli tautiečiai papasakojo 
savo vargus atvykus iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje į JAV. Dalis 
„dypukų" patekdavo pas didžiuosius 
fermerius, kur jie būdavo išnaudoja
mi kaip vergai. Tačiau šie nelaimin
gieji dažnai greitai pasistengdavo 
pabėgti kitur. 

* * * * * 

Buvo pranešta, kad neseniai 
širdies operacija buvo atlikta Cicero 
gyventojui, visuomenininkui ir me
cenatui (jis sponsoriavo neseniai Le-
monte pristatytos Jūratės Rosales 
knygos anglų kalba „Gaths and 
Balts" išleidimą) Aleksandrui Jan
kūnui. Buvo palinkėta šiam tau
tiečiui greito pasveikti ir sugrįžti 
atgal į sveikųjų eiles. 

Buvusio ciceriečio 
prel. M. Krupavičiaus 

pagerbimas 

Pabaigoje neseniai iš vizito 
Lietuvoje sugrįžusi visuomenininke 
Marija Remienė visus pakvietė į 
žinomo Lietuvos veikėjo, valstybi
ninko prel. Mykolo Krupavičiaus, 
mirusio prieš beveik 36 metus, atsi
sveikinimo šv. Mišias Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je rugsėjo 9 d. Tada bus pagerbti šio 
daug nusipelniusio Lietuvai žmo
gaus palaikai, prieš vežant juos į 
tėvynę. Kaip žinome, prel. M. Kru
pavičius savo paskutinius gyvenimo 
metus praleido Cicero ir iš čia iške
liavo amžinybėn. 

Tikimasi, kad nemažas būrys 
ciceriečių, ypatingai, kurie prelatą 
pažinojo, šį šeštadienį ateis į at
sisveikinimo iškilmes Marąuette 
Park bažnyčioje. Po to jo palaikai 
iškeliaus į Kauną. 

Edvardas Šulaitis 

Ačiū už mylinčias širdis ir darbščias rankas 
Koks liūdnas būtų pasaulis, jei 

žmonės gyventų tik sau ir savo šei
mai. Kas pasirūpintų vienišais senes
nio amžiaus žmonėmis, ligoniais, 
apleistais ir skriaudžiamais vaikais, 
našlaičiais? Ar gali juos pasiekti ir 
visapusiokai aprūpinti vien tik val
stybinės įstaigos? Deja, viso to pa
daryti jos negali. Reikia dėkoti Die
vui, kad yra žmonių, kurių artimo 
meilė nesiriboja vien tik šeimos na
riais, artimaisiais ir draugais, bet 
išplaukia plačiau, pasiekdama nepažįs
tamus vargstančius ir likimo nu
skriaustuosius. 

Organizacija „Vaiko vartai į mok
slą" savo rėmėjų tarpe turi nemažai 
tokių nuostabiai gerų, mylinčiom 
širdim žmonių. Jų sutelktos lėšos ir 
geri darbai įgalina šios organizacijos 
veiklą 10-yje pomokyklinių centrų 

Lietuvoje, kur prieglobstį, krikščio
nišką auklėjimą, meilę ir viltį ran
da arti 450 vaikų iš nelaimingų ir 
priklausomybę alkoholiui turinčių 
šeimų. 

„Vaiko vartai į mokslą" remiamų 
centrų darbuotojai ir auklėtiniai savo 
laiškuose ir sukurtuose eilėraščiuose 
ne tik nuoširdžiai dėkoja gerada
riams, bet ir primena, kad meldžiasi 
už juos. Jie dėkoja tiems, kurie siun
čia paramą, padeda įsigyti mokyk
lines priemones, kuprines ir kitus 
būtinus reikmenis per Chicagb, Cle-
veland (Stasė Kazlauskienė), Detroit 
(Valentina Rauckienė), New York 
(Danutė Bobelienė), Philadelphia 
(Teresė Gečienė), Sunny Hills, FL, 
(Julija Janonienė) ir Washington, 
DC, (Teresė Landsbergienė) skyrius. 
Dėkoja Valei Kliknienei ir Zitai 

Dapkienei už numegztas gražias, šil
tas kepures ir šalikus, Modestai Um-
brasienei už minkštus ir švelnius 
meškiukus ir specialiai jiems ap
rengti pasiūtus drabužėlius. Visos 
šios rankų darbo dovanos suteikia 
daug džiaugsmo vaikams, kurie gra
žių daiktų turi nedaug arba visai jų 
neturi. 

Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rėmėjai talkon ateina įvai
riai: tapdami nariais, apsilankydami 
organizacijos renginiuose, atsiųsdami 
aukas, sudarydami siuntas su šilta 
apranga, batais, kuprinėmis, netgi 
parūpindami siūlus darbščioms mez

gėjoms. 
Sių metų rugsėjo 24 d. 12:30 vai. 

p.p. Pasaulio lietuvių centre ruošiami 
„Derliaus pietūs". Organizacija „Vai
ko vartai į mokslą" labai laukia esa
mų ir būsimų talkininkų. Atvykę ne 
tik paremsite organizacijos darbus, 
bet būsite pavaišinti skaniais pietu
mis. Trumpą meninę programą atliks 
solistė Dalia Lietuvninkienė. Vietas 
užsisakyti galite paskambinę Nijolei 
Balčiūnienei (tel. 708-974-1262). 
Kviečiame apsilankyti ir mūsų inter-
netinėje svetainėje: 

http://www.childgate.org 
Ritonė Rudaitienė 

JAV LB Švietimo taryba kasmet rengia rašinių konkursus li
tuanistinių mokyklų mokiniams. Šiais metais vienas nugalėtojų 
paraše rašinį apie organizaciją „Vaiko vartai f mokslą". 

Ką aš sužinojau apie ,,Vaiko vartus į mokslą" 
Aš pasirinkau parašyti apie orga

nizaciją „Vaiko vartai į mokslą" 
(Child's Gate to Learning). Aš apie ją 
išgirdau stovyklaudamas Sendraugių 
stovykloje Dainavoje ir tada, kai mū
sų „Žiburio" mokykloje per Kalėdų 
eglutę Kalėdų senis rinko aukas šiai 
organizacijai. Kas ji yra ir kaip ji pa
deda žmonėms? Aš nusprendžiau 
pasižiūrėti internete ir sužinojau 
daug įdomių dalykų. 

Organizacija „Vaiko vartai į mok
slą" įsikūrė 1998 metais Čikagoje, kai 
keletas mokytojų sužinojo, kiek daug 
vaikų Lietuvoje nelanko mokyklos, 
nes jų tėvams nerūpėjo, ką darė jų 
vaikai. Šios mokytojos susirinko kar
tu ir nusprendė padėti tiems vaikams 
sugrįžti į mokyklą. Ši grupė iš pra

džių buvo labai maža, bet prisijungė 
daugiau žmonių ir dabar organizaci
jai priklauso 100 narių. 

„Vaiko vartai į mokslą" padeda 
devyniems centrams Lietuvoje, į ku
riuos vaikai ateina po pamokų. Vaikai 
čia pavalgo, gauna mokykloje reika
lingų dalykų (pieštukų, popieriaus ir 
t. t. ), taip pat rūbų ir turi saugią 
vietą pabendrauti su kitais vaikais. 
Daug jaunimo iš Amerikos keliauja į 
Lietuvą savo vasaros atostogų metu 
ir padeda šitiems vaikams. 

Gera, kad yra tokių žmonių pa
saulyje, kurie pasidalina savo laiku ir 
pinigais, kad galėtų padėti kitiems. 

Marius Jankus 
„Žiburio" mokykla, 7 klasė 

Detroit 

Vytautas Aukštuolis, Westmont, IL, pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą dar vieneriems metams, kartu atsiuntė 80 dol. auką. Esame su
jaudinti mūsų skaitytojo dosnumu ir tariame ačiū. 

Birutė Jakštys iš Yorkville, IL, kartu su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. auka. Širdingai dėkojame! 

Valo Klikmene (kairėje) ir Zita Dapkienė numezgė visa kaina šiltų kepuraič ių ir 
Šalikelių 'kiekviena po šimtą) organizacijos ..Vaiko var ta i i mokslą" p o m o k y k 
linių centru vaikučiams Lietuvoje. 

Rttonės Rudattlenės nuo t rauka 

Aldona Pankienė, gyv. Oak Lawn, IL, ir toliau žada skaityti „Drau
gą", nes atnaujino prenumeratą ir dar pridėjo 50 dol. auką. Džiaugiamės 
ją turėdami tarp savo skaitytojų ir sakome ačiū už auką. 

http://www.childgate.org
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AtA 
ALDONA JACKSON 

Mirė 2006 m. rugsėjo 2 d., sulaukusi 81 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Edward, su kuriuo išgyveno 57 metus; 

duktė Irene ir William Henry; sūnus Raymond Jackson; 2 anū
kės Leah ir Simone Jackson; svainė Irene Laurin; buvusi marti 
Veronica Mallett bei daug draugų ir artimųjų. 

A.a. Aldona buvo St. Gerard Church ir Lansing Women's 
Symphony narė. 

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, rugsėjo 6 d. nuo 6 v.v. 
iki 8 v.v. Tiffany laidojimo namuose, 3232 W. Saginaw Sst., 
Lansing, MI. 

Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, rugsėjo 7 d. 2 v. p. p. 
St. Gerard Catholic Church. 

Aukoti galima American Cancer Society. 

Nuliūdę artimieji 
Laidotuvių direkt. Tiffany FH. 

Transliacija iš tualeto 
Televizijos bendrovė CNN atsi

prašė už incidentą, kai j tiesiogiai 
transliuojamą prezidento George W. 
Bush kalbą New Orleans staiga įsi
terpė tualete esančios vedėjos po
kalbis, rašo britų dienraštis „The 
Times". 

Keira Philips, laidos „Live From" 
vedėja, praėjusios savaitės antradienį 
iš studijos išėjo į tualetą. Tuo metu 
naujienų kanalas transliavo prezi
dento kalbą, skirtą pirmosioms ura
gano „Katrina" metinėms. Vedėja 
neišjungė belaidžio mikrofono, ir 
maždaug pusantros minutės buvo 
galima klausytis jos pokalbio su 
kažkokia moterimi, kuriai Keira pa
sakojo apie savo vyrą ir brolį. 

Paskui K. Philips išklausė tuale
to kaimynės naujienas apie paskutinį 
jos romaną, apie tai, kad draugas ke
tina atvykti „ilgo vizito", o tuomet 
sukliokė vanduo. 

JAV prezidentui dėstant tai, kas 
„buvo blogai, o kas gerai", K.Philips 
pradėjo kalbėti apie savo vyrą: „Taip, 
šiuo atžvilgiu man pasisekė su vyru. 
Jis gražus ir tikrai moka mylėti, ži
nai, ne egoistas... Supranti, apie ką 
aš. Išties aistringas, užjaučiantis, 
nuostabus žmogus. Tokių yra. Tikra 
teisybė, yra. Juos sudėtinga rasti.., 
bet jų yra". 

Ne taip entuziastingai K. Philips 
atsiliepė apie tai, kaip pavydžiai bro
liai gali globoti savo seseris, tačiau jos 

atveju užtarimo reikėjo būtent jos 
broliui, greičiausiai dėl jo žmonos. 
„Aš turiu jį sergėti, — pasakojo vedė
ja. — Jis vedęs, turi tris vaikus, o jo 
žmona maniakiškai trokšta viską 
kontroliuoti". 

Po to girdėti, kaip kažkas įspė
ja K. Philips, kad jos mikrofonas 
įjungtas. 

Grįžusi į studiją, K. Philips, vie
na pagrindinių dienos programų 
vedėjų, pareiškė: „Beje, atsiprašome 
dėl nesusipratimo su mikrofonais. 
Apgailestaujame dėl nedidelės per
traukėlės, nutraukusios prezidento 
kalbą". 

CNN atsiprašė Baltųjų rūmų. 
Nežinia, ar kalbama apie techninį 
gedimą, ar apie darbuotojų klaidą. 
CNN, motyvuodama korporacine 
politika, pareiškė nekomentuosianti, 
ar kas nors iš darbuotojų sulauks 
drausminių nuobaudų. 

CNN ne kartą yra. iškilę tech
ninių problemų, ypač per politinius 
įvykius. Praėjusį lapkritį per aplai
dumą ekrane atsispindėjo žybčiojan
tis kryžius, kai kalbėjo vicepreziden
tas Diek Cheney. O 2004 metų liepą 
žiūrovai girdėjo, kaip vienas demok
ratų partijos visuotinio suvažiavimo 
organizatorius nusikeikė į įjungtą 
mikrofoną, kad John Kerry baigus 
kalbėti nesuskubta laiku paleisti 
balionus. 

BNS 

Kova su kramtomąja guma 
Įvairių šalių mokslininkai jau 

paskelbė spaudoje per du tūkstančius 
straipsnių, kuriuose buvo pabrėžia
ma, kad kramtomoji guma kenkia 
sveikatai. 

To nepaisant, diskusija apie 
kramtomosios gumos naudą ir žalą 
vis dar tęsiasi, o garsios firmos tuo 
tarpu plečia savo gaminius, gamina 
kramtomąsias gumas su biologiškai 
aktyviais priedais. 

Ištirta sveikata dviejų šimtų stu
dentų medikų, kurie tris mėnesius 
kramtė „Orbit", „Dirol" ir „Stimo-
rol" firmų penkių rūšių kramto
mąsias gumas su šaldikliais bei vie
nos rūšies saldainius su sacharoze. 

Pastebėta, kad dažnai ir ilgai 
kramtant gumą ar saldainius, suma

žėja seilių išsiskyrimo greitis, vadi
nasi, nepasiekiamas taip reklamuoja
mas higieninis efektas. 

Belgų medikai nustatė, kad 
kramtomojoje gumoje esantis fluoras 
kenkia žmogaus kaulų sistemai ir 
organizmui apskritai. Todėl šios ša
lies medikai siekia, kad Belgijos teri
torijoje būtų uždrausta pardavinėti 
bet kurią fluoro turinčią produkciją, 
išskyrus dantų pastą su fluoro jungi
niais, kuri ypač populiari visame pa
saulyje. 

Belgai tikisi, kad ir kitos Europos 
Sąjungos šalys parems šią jų akciją. 
Juolab kad tyrimai parodė: galimas 
fluoro perteklius ypač pavojingas 
nervų sistemai. 

ELTA 

P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 
w w w . d r a u g a s . o r g 

PADĖKA 
A t A 

ALGIRDAS PUTRIUS 
Ilgos ligos iškankintas mirė 2006 m. liepso 30 d. 
Atsisveikinimas įvyko š.m. rugpjūčio 3 d. Petkaus-Lemont 

koplyčioje. Palaidotas rugpjūčio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse Čikagoje. 

Dėkojame kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje, šv. Mišias, 
prasmingą pamokslą ir palydėjimą į kapus. Ačiū Gediminui 
Kazėnui už koplyčioje pravestas atsisveikinimo apeigas, Lietu
vių Operos vyrų chorui, Danutei Stankaitytei ir jų vadovei 
Jūratei Grabliauskienei, už įspūdingas giesmes koplyčioje ir 
muz. Manigirdui Motekaičiui, palydėjusiam giesmes pianinu. 

Ačiū Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui už giedo
tas Mišias ir Algio mylimiausias giesmes Mišių metu. Ačiū 
Jūratei Grabliauskienei už vargonų muziką. 

Dėkojame karsto nešėjams. Ačiū visiems už užuojautas, 
išreikštas žodžiu, laiškais, gėlėmis ir aukas šv. Mišioms bei 
šeimai. Ačiū už Algio palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju mielai draugei Vandai Aleknienei, kuri 
mano skausmo valandoje buvo su manim, mane guodė ir rami
no, kuri lankė ir buvo su Algiu iki jo paskutinio atodūsio. 

Ačiū D. Petkaus tarnautojams už mandagų, malonų ir pro
fesionalų patarnavimą. 

Liksime visada dėkingi. 

Liūdinti žmona Irena, sūnus Leonas ir duktė Laura su 
šeimomis 

- : 

AfA 
HENRIKAS PAULAUSKAS 

Lituanistikos tyrimo ir studijų Centro mokslinis 
bendradarbis, daugelio knygų ir straipsnių autorius, 
buvęs Lietuvos valstybinio muziejaus direktorius ir 
visų mūsų mylimas draugas, bičiulis. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai EDITAI, 
dukroms, anūkams ir visiems artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba ir 
valdyba 

AtA 
JURINAIRUGIENĖNEI 

mirus, jos vyrui VITUI, dukteriai DANUTEI, sūnui 
VITUI su šeima, seseriai VIDAI ir KOSTUI STAN-
KAMS, reiškiame širdingą užuojautą. 

Aldona Naudžiuvienė 
Ingrida ir Christopher Sherpitis 

Renata ir Andrius Stankai 

Mielam Daytona Beach FL, lietuvių klubo nariui 

AtA 
STASIUI DARŽINSKIUI 

mirus, žmonai ONUTEI, dukterims RITAI, MILDAI, 
sūnums KAZIUI, RAIMONDUI ir anūkams, reiškia
me gilią užuojautą. 

Lietuvių klubo valdyba ir nariai 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Mieliems skaitytojams pra
nešame, kad skelbta „Draugo" ge
gužinė neįvyks. Atsiprašome. 

• Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
prasidės Šiluvos Marijos Novena. 
Rugsėjo 10 d. po 10:30 vai. r. šv. Mi
šių vyks procesija. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti iškilmingose apei
gose. Primename, kad tą sekmadienį 
nebus 12:15 vai. popietinių šv. Mišių. 

•Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 11 vai. r. 
v 

Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629, bus aukojamos šv. Mi
šios už prel. Mykolą Krupavičių. Jo 
palaikai perkeliami j Lietuvą. Visi Čika
gos, lietuviai kviečiami atsisveikinti su 
M. Krupavičium. 

• L S S „Sietuvos" draugovės su
eiga atkelta į rugsėjo 9 d. 2 vai. p.p. 
Sueiga vyks PLC posėdžių kambary
je, Lemonte. Visas narės ir jų viešnias 
maloniai kviečiame dalyvauti. Tel. 
pasiteiravimui: 708-974-2464. 

•Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., vyks Audriaus 
Plioplio parodos „Mąstymas ir min
čių procesas" atidarymas. Atidaryme 
dalyvaus autorius. Paroda tęsis iki š. 
m. spalio 28 d. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

• Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė ir 
Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos ruošia Tautos šventės minėjimą, 
kuris prasidės 10 vai. r. šv. Mišiomis 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Po 
Mišių šaulių namuose trumpas pami
nėjimas ir kavutė. Kviečiame visus. 

•Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių centro sodely
je LB Lemont apylinkės valdyba ruošia 
linksmą rudeninę popietę su dainomis, 
muzika, šokiais, varžybomis ir kitomis 
pramogomis. Išalkusius pamaitinsime 
gardžiais šašlykais ir kitais gardumy
nais, ištroškusius pagirdysime gaiviais 
gėrimais. Kviečiame visus atvykti kartu 
pasilinksminti, pabendrauti, save paro
dyti ir kitus pamatyti. Maloniai pra
šome galinčius paaukoti loterijai 
laimikių. Rugsėjis — mokyklų rėmimo 
mėnuo, todėl popietės metu surinktas 
aukas ir dalį pelno skirsime švietimui 
paremti. Tel. pasiteiravimui: 708-974-
0591. 

•Rugsėjo 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 apa
tinėje salėje. Jei negalite užsiregis
truoti tą dieną — užsiregistruosite 
sekmadienį. Mielai kviečiami vaikai 
nuo 5 metų (ir lanko darželį ang
liškoj mokykloj) amžiaus iki aštunto 
skyriaus. Norint paklausti, rašykite 
Laimai Aleksienei laleksa-@ameri-
tech.net arba Rasai Kasniūnienei 
rasakas@aol.com 

•Rugsėjo 15 d., penktadienį, 730 
vai. v. Jaunimo centre naujojo sezono 
repeticijas pradeda Lietuvų operos 

choras. Choras kviečia visus norin
čius dainuoti. Ypač laukiame sopra
nų, tenorų, baritonų ir bosų. 
Repeticijos vyks penktadieniais an
trame Jaunimo centro aukšte. 

•Rugsėjo 15 d., penktadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, rugsėjo 16 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Lietuvių dailės muziejuje PLC, 
Lemont, vyks dainuojamosios poezi
jos vakarai. Savo kūrybos dainas at
liks aktorius bei dainininkas Gedi
minas Storpirštis. Bilietai parduoda
mi: „Lietuvėlėje", „Bravo" ir „Smil
goje". Bilietų kaina 15 dol. 

•Rugsėjo 16 d., šeštadienį, PLC 
žemutinėje salėje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, 3 vai. p.p. 
bus rodomas lietuvių režisieriaus 
Alberto Vidžiūno spektaklis vaikams 
„Arklio Dominyko meilė". Spektaklis 
sukurtas pagal V V Landsbergio ir S. 
Ach knygą tuo pačiu pavadinimu, 
kuri išrinkta 2004 m. geriausia knyga 
vaikams. 

• L B Brighton Park apylinkės 
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos Mozerio 
salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
„Auksinio rudens" pietus. Pietų metu 
pagerbsime mūsų „auksinio rudens" 
parapijiečius, sulaukusius 90 metų ir 
vyresnius. Maloniai kviečiame Čikagos 
lietuviškąją visuomenę dalyvauti šiame 
Brighton Park garbaus amžiaus žmo
nių pagerbime. Prašome iš anksto užsi
sakyti vietas tel. 773-847-4855 (Salo
mėja Daulienė). Automobilius galėsite 
pasistatyti kieme (po Mišių jį uždary
sime), šalutinėse gatvėse arba lenkų 
parapijos aikštėje, 44-tos gatvės ir 
Francisco Ave. sankryžoje. 

•Rugsėjo 18 d., pirmadienį, 6:30 
vai. v. PLC Lietuvių fondo salėje vyks 
narių registracija i šokių kolektyvo 
„Spindulys" vaikų ratelį. Kviečiame 
naujus ir buvusius šokėjus. Laukia
me visų. Negalinčius atvykti į regis
traciją ar norinčius gauti papildomos 
informacijos prašome skambinti 
Rasai Poskočimienei tel. 708-301-
4439. 

•Rugsėjo 22 d., penktadienį, 6 
vai. v. knygos „Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje" sutiktuvės PLC Lietuvių 
dailės muziejuje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Su knyga 
supažindins Aleksas Vitkus. Prireikė 
ketverių metų surinkti lietuvių išei
vių istoriją iš visos Amerikos. Žurna
listė Audronė Škiudaitė surinktą me
džiagą perrašė ir suredagavo. Knyga 
dedikuota lietuvių išeiviui ir padova
nota Lietuvai. Visus maloniai kviečia
me dalyvauti. Ruošia JAV Kultūros 
taryba. 

•Spal io 7 d., šeštadieni, 7 vai. v. 
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, vyks muzi
kinės grupės „Delfinai" koncertas. 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Lithuanran - American Comrnunity 

JAV LB Kultūros taryba, remdamasi Lietuvių tautinių šokių instituto 
valdybos pirmininkės Danguolės Varnienės pranešimu skelbia, kad šių metų 
Tautinių šokių mokytojos kultūros premija skiriama ilgametei tau
tinių šokių grupės „Aušra" (Omaha) vadovei Gražinai Reškevičienei. 

Gražina Reškevičienė kartu su Laima Antaneliene subūrė Omaha lietu
višką jaunimą į tautinių šokių ansamblį ir iki šiol jam vadovauja. Komisiją 
Tautinių šokių mokytojo kultūros premijai skirti sudarė Lietuvių tautinių 
šokių institutas. Premijų įteikimo šventė įvyks lapkričio 12 d. Lietuvių 
dailės muziejuje, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 

Kultūros premijų mecenatas — Lietuvių fondas. 

Ar visi norintys mokytis vaikai lanko 
lituanistines mokyklas? 

Mokyklos atgijo nuo jaunatvišku balsų — prasidėjo mokslo 
metai. Šeštadienį nuskambės pirmasis šių mokslo metų skam
butis ir Lemonto Maironio lituanistinėje mokykloje. Šiemet 
mokyklų lankys beveik pusė tūkstančio vaikų. Reikėtų džiaugtis 
ir didžiuotis tokiu rekordiniu skaičiumi mokinių. Tačiau 
džiaugsmų slopina susirūpinimas tais vaikais, kurie dėl patalpų 
stokos nepateko į mokykla. 

Žinia, klasės ne guminės, jų neištempsi iki begalybės, tad Le
monto apylinkės valdyba kartu su mokyklos vadovybe ieško 
būdų, kad kiekvienas apylinkėje gyvenantis vaikas turėtų gali
mybę mokytis lietuviško žodžio profesionalioje aplinkoje — 
mokykloje. 

Todėl ir kreipiamės į jus, gerbiami tėveliai, prašydami padėti 
išsiaiškinti kiek ir kokio amžiaus vaikų nelanko, bet norėtų 
lankyti lituanistinę mokykla. Taip pat maloniai prašome 
atsakyti ir į kitus klausimus žemiau pateiktoje trumpoje anketo
je. 

Anketoje pateikti asmeniniai duomenys nebus niekur skel
biami, niekam neparduodami. 

ANKETA 

Vaiko vardas, pavardė, amžius 
I . 

2. 

3. 

Kelintą klasę nori lankyti 
1. 

2. 

3. 

Pageidauju, kad pamokos būtų: a) sekmadieni iki pietų 
(prašome pabraukti) b) šeštadieni po pietų 

c) kitu laiku (prašome paaiškinti) 

Kiti pasiūlymai: 

Jūsų adresas, telefonas: 
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Anketas siųsti adresą: --•^Kmti 
JAV LB Lemonto apylinkė 
14911127tn Street 
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Norite paklaust}? Skambinkite tel. 799-074-0591 

Iš anksto dėkojame už pagalba; 

http://tech.net
mailto:rasakas@aol.com

