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Partijų pinigai ir rinkimai: laikas keistis! 

Kas ir kam per rinkimines kampanijas dalija pinigus? 

Algis Krupavičius 

Politiniai pinigai Lietuvoje tam
pa beveik nuolatine problema. „Ru-
bicon" istorijos, Rolando Pakso ir 

Darbo partijos finansų skandalai, įta
rimai neskaidriu rinkimų kampanijų 
finansavimu socialliberalams ir pre
zidentui Valdui Adamkui daugiau nei 
akivaizdžiai iliustruoja, kad dabarti

nė politinių finansų būklė vis dar kri
zinė. Kai partijų ir politinių kampa
nijų finansai nėra skaidrūs, tikėtis, 
kad porinkiminė politika bus sąži
ninga ir lygiai teisinga visiems, reiš
kia vieną iš dviejų: arba neišmanyti 
apie ją nieko, arba būti didžiai nai
viam. 

Po R. Pakso ir Jurij Borisov 
skandalo civilizuotai sureguliuoti 
partijų ir rinkimų kampanijų fi
nansavimą laiko būta daugiau nei 
pakankamai. Bet interesai buvo kiti 
ir senos politikos finansavimo sche
mos turėjo pasilikti, nes artėjo prieš
laikiniai prezidento, pirmi Europos 
Parlamento ir eiliniai Seimo rinki
mai. 

Tiesa, šis bei tas pasikeitė. Bene 
svarbiausios naujovės, kad fizinių ir 
juridinių asmenų įnašai buvo apri
boti 300 MGL (37, 500 Lt) per kalen
dorinius metus, įvesta privaloma rin
kimų kampanijų stebėsena bei poli
tinių partijų ir politinių kampanijų 
auditas, sudarytos galimybės susi-

Lietuva — ties karinių išgalių riba 
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) — 

NATO sąjungininkai, taip pat ir Lie
tuva, nepajėgūs arba nedemonstruoja 
noro nusiųsti papildomų pajėgų į Pie
tų Afganistaną, kur Didžiosios Bri
tanijos, Kanados ir Nyderlandų ka
riai plūsta krauju, kovodami su itin 
smarkiu talibų sukilimu. 

NATO karinė ir politinė vadovy
bė savaitgalį ir pirmadienį vykusiuo
se pasitarimuose primygtinai teigė, 
kad susivienijimo vadovaujamos 
Tarptautinių paramos saugumui pa-
yr%ą (ISAF) trečiajai fazei Pietų Af
ganistane skubiai reikalingas maž
daug 2,500 karių pastiprinimas. NA
TO taikdariai patiria aršiausią talibų 
pasipriešinimą nuo 2001 metų pabai
gos, kai per JAV vadovaujamą inter

venciją buvo nuverstas radikaliųjų is
lamo mokinių — Talibano reži
mas. 
• --^^rma^ienį NATO būstinėje vy
kusiame-pasitarime organizacijos ge
neralinis sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer kvietė sutelkti paramą Af
ganistano pietuose sunkumus pati
nantiems sąjungininkams. Praėjusį 
savaitgalį Varšuvoje vykusiame NA
TO šalių ginkluotųjų pajėgų vadų su
sitikime Karinio komiteto pirminin
kas, kanadietis Ray Henault priminė 
sąjungininkams vykdyti įsipareigoji
mus dėl pajėgų siuntimo į Afganis
taną, sakydamas, kad dabar poreikis 
tenkinamas tik 85 procentais. Kiek 
anksčiau nusiųsti papildomai 2,500 
karių ragino Nukelta j 6 psl. 

Brazilija neįsileido Lietuvos krepšininkių 
Vilnius, rugsėjo 12 d. (Alfa.lt) — 

Brazilijos pareigūnai neįsileido Lie
tuvos moterų krepšinio rinktinės, vy
kusios į pasaulio čempionatą Sao 
Paulo. Tapo aišku, kad lietuvės ne
spėja į pirmąsias antradienio rungty
nes, nes Australija atsisakė jas per
kelti į penktadienį. Lietuvėms turėtų 
būti įskaitytas pralaimėjimas rezul
tatu 0:20. 

Lietuvos komandos vadovas Ra
mūnas Šalūga Lietuvos radijui an
tradienį ryte teigė, kad rinktinės va
dovai dės visas pastangas, jog ko
manda spėtų bent į antrąsias rungty
nes. Jei tai nepavyktų, pasak R. Salū-
gos, pagal tarptautinės federacijos 
taisykles Lietuvos komanda būtų 
diskvalifikuota. 

Pirmadienį vakare paaiškėjo, 
kad Brazilijos pareigūnai neįvykdė 

Rinktinės narė Jurgita Štreimikytė. 
Eltos nuotr. 

pažado įsileisti lietuvių komandą. 
Prancūzų Gvianos Cayenne mieste 
Lietuvos krepšininkės pirmadienį 
buvo paskiepytos nuo geltonojo dru
gio ir komanda išskrido į Belemą. 

Nukelta į 6 psl. 

A. Pociaus 
atstatydinimas 
nesvarstomas 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) — 
Prezidento, premjero ir opozicijos va
dovo vieninga nuomone, reikia ra
miai ir be emocijų įvertinti aplinky
bes, susijusias su pastarųjų dienų 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) veikla. 

Pasak šalies vadovo atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, V Adam
kaus susitikimuose antradienį su 
premjeru Gediminu Kirkilu ir parla
mentinės opozicijos vadovu konser
vatoriumi Andriumi Kubiliumi nebu
vo siūlymų svarstyti galimybės atsta
tydinti VSD vadovą Arvydą Pocių. 

„Tačiau, prezidento nuomone, 
reikia spartinti departamente atlie
kamą pertvarkos procesą, kurį būti
na pristatyti atitinkamoms Seimo 
institucijoms, vykdančioms specia
liųjų tarnybų parlamentinę kontro
lę", — sakė prezidento atstovė. 

Ji taip pat pridūrė, kad šalies va
dovas pabrėžia, jog siekiant apsau
goti valstybės paslaptį buvo imtasi 
neadekvačių priemonių, nors įstaty
mais numatytos procedūros ir nebu
vo pažeistos. 

Pirmadienį Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog Valstybės saugumo de
partamento generalinis direktorius 
A. Pocius nebeturi pasitikėjimo par
lamente. 

Pats A. Pocius teigė, kad „kal
bant apie mano atsistatydinimą, ga
lėčiau pasakyti tik tai, kad įsiklausy
siu tik į vieno žmogaus — prezidento 
Valdo Adamkaus nuomonę". 

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

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

grąžinti iki 25 proc. rinkimų kampa
nijų išlaidų. 

Nors, trumpai kalbant, esminis 
pokytis buvo tas, kad vienas rėmėjas 
suteikti kelių milijonų litų paramos 
partijai ar kandidatui nebegalėjo, ir 
R. Pakso bei J. Borisov scenarijus ne
galėjo būti pakartotas. 

Bet šie pokyčiai anaiptol nebuvo 
pakankami. Šiandien viešai aptaria
mi skandalai tokias išvadas tik pa
tvirtina. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

" 

• Skautybės kelias. 
•Neapykantos ryšys. 
•Nauji vėjai „Agrobalt 
parodoje. 
•Iš vasaros įspūdžiu 
Lietuvoje. 
• Skaitytojų laiškai. 
•Mūsų virtuvė. 

i 

•Kitu žvilgsniu... 
„Sapnuoju nacionalinę 
televiziją". 
•JAV LB Kultūros 
tarybos posėdis. 
•Popietė Lietuvių dailės 
muziejuje. 

Valiutų santykis 
1 USD —2.715 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
OHand Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Darbo savaitgalis Rakė 
Kaip įdomiai sukasi 

gyvenimo ratai ! 

Nors ką tik pasibaigė stovykos 
Rako miškuose, dar daug darbų lau
kia pastovyklėje. „Kernavės" pasto-
vyklei, brolio Gražučio ir sesės Aud
ronės Matučių dėka, buvo paaukota 
kanalizacijos vamzdžių sistema. 
Vamzdžiai buvo įkasti į žemę, bet liko 
"daug išverstų medžių ir medelių 
stovyklai pasibaigus. Medžiai tiesūs, 
kaip liniuotės - puiki medžiaga kitų 
metų pionerijai ir kitoms staty
boms... Tik .... į pastovyklę pro var
tus neįeisi. 

Susitarę su Dana ir Zigmu Mi-
kužiais, traukėme stovyklon sun
kiems darbams. Mašinos apkrautos 
reikmenimis: elektriniais ir degali
niais pjūklais, visokiais įrankiais, 
palapinėmis ir miegmaišias (kuriuos 
ką tik buvome sukrovę palėpėn), 
pirštinėmis.... 

Atvažiavę saulėtą, gražią diena 
įsikūrėme ir skubėjome prie darbo. 
Miškas birzgėjo pjūklų garsais, pa
sitarimais, juoku ir bendra smagia 
nuotaika. Suradome Rako miško be-
nosę „raganą" (išversto medžio šak
nis, kurios didesnės už mane) ir nu
tarėme, kad kitais metais reiks su
galvoti, kaip iš jos padaryti veidą! 
Nemažai valandų praleidome pjaus
tant, kraunant, nešant, rūšiuojant 
malkas ir aptvarkant mišką. Jau 
temstant nutarėme, kad laikas per
traukai ir reikia apžiūrėti kitas pas-
tovykles. 

Pirmiausia nukeliavome Nerijon 
pažiūrėti, ant tualeto užvirtusio di
džiulio medžio. Įkopėme į kalnelį, 
ir... ieškome to medžio. Hmmmm... 
nie-ko nematyt, tik keli apipjaustyti 

rąstai — nei šakų, nei šakelių. Aiš
kiai matyt, kur medis nubraukė stogo 
plyteles, bet medžio nėra. Pasikrapš-
tėme galvas, bandėme nuspręsti, kas 
jau „sutvarkė" medį ir, nieko ne
išsprendusios, ėjome tolyn. Mus su
tiko pakelėje maža maža voveryte. 
Mes sustojome, sustojo ir ji. Gra
žiausias vaizdas! Voverytė, turbūt 
niekad nemačiusi žmogaus, nutarė, 
kad mes kokie medžiai ir pradėjo link 
mūsų bėgti. Sustojo ji, (nemeluoju) 
pėdos atstumu nuo kojų ir pradėjo 
sukinėtis, trepsėdama kojelėmis. O 
mes juoku plyštam. Na, ir toliau. 

Nuėjom „Lituanica" virtuvėn, 
kur buvo palikti pakabinti raktai. Pa
siėmusios juos, traukėme toliau. Ap
žiūrėjome bendrą rajoną ir nutarėme 
keliauti į „Aušros Vartus", sukelti 
nupirktus mažiukus vaikiškus sta
liukus ir apsaugoti juos nuo žiemos 
Pūgų. :; .. 

Beeinant vėl išgirdome pjūklo 
urzgimą ir nutarėme, kad mūsų vyrai 
sugrįžo prie darbo. Praeinant pro am
bulatoriją, atsigręžiau, ir žiūriu, stovi 
raudonas sunkvežimiukas prie di
džiulio didžiulio nuversto ąžuolo. 
Siaubas! Kas čia darosi? Nusileidus 
šlaitan, žiūriu, nagi dirba, pjausto 
ąžuolą Edis Karosas su sūnumi Alex 
ir šeimos draugu John. Pažinome 
vieni kitus ir stebėjomės, kaip jie 
efektingai ir stropiai dirba. 

Su Karosais seniai seniai drau
gavome Rako miškuose. Dar mes bu
vome visi vaikai, o mūsų tėvai va
žinėjo į stovyklą dirbti, ruoštis, sta
tyti, bet ir tuo pačiu padraugauti, 
pagrybauti, pažvejoti, pasidžiaugti 
nuostabia gamta. Kolei mūsų tėvai 
dirbo, su Račiūniukais ir Karosiukais 
lakstėme kaip padūkę miškais, o 

Dėmesio „Aušros Vartų, Kernavės44 tunto 
Lemonto draugovėms 

Šeštadienį, rugpjūčio 16 d., tuoj po pamokų lituanistinėje mokykloje, 
1:15 v.p.p., sesės renkasi paukštyčių klasėje. Dėvi išeigines uniformas. 
Pradėsime skautiškos veiklos metus. Kartu vyks ir registracija. Nario 
mokestis — 60 dol., o vadovėms — 20 dol. 

Kviečiame visas mergaites nuo 4 metų prisirašyti prie mūsų 
skautiškos šeimos. Turint klausimų, skambinkite tuntininkei Aušrai 
Jasaitytei-Petry 708-349-8432. 

T'Kripji dcjrbinmkcii - nuosircjūb Rako kaimynai, kūnu talka lietuviai skautai jau 
somai džiaugiasi. Iš kaires: Edis Karosas. Alex Karosas. Sylvia Fuhrman. Zach 
Karosas 'r John Fuhrman 

„Be problemos", — sako 1 Rako miškus 
savaitgaliui atvykę pareigingi skau
tai, pasiruošę sutvarkyti išverstus 
medžius. Iš kairės: Zigmas Mikužis, 
Audra Lintakienė, Aras Lintakas, Dana 
Mikužienė. 

vakare su tėvais ruošdavome laužus, 
dainas ir pasirodymus! 

Ir štai gyvenimo ratas... Min
daugas Karosas, gyvenantis tik ke
letą mylių nuo Rako miškų, anais 
laikais darbuodavosi skautijos gero
vei, pjaudavo žolę, kirsdavo medžius, 
įsileisdavo inspektorius ištisus metus 
atlikdavo begalę kitų darbų. O štai 
dabar aš su savo šeima ir Mindaugo 
sūnus Edis su savo šeima atliekame 
panašius darbus tuose pačiuose miš
kuose, kuriuose dirbo mūsų tėvai. 

Rytojaus dieną papusryčiavę vėl 
sugrįžome prie darbo. Dar vis 
pjaustėme, bet didesnis darbas buvo 
sunešioti 15+ pėdų rąstus ir pakelti 
juos nuo žemės. Juk tie rąstai bus 
reikalingi kitais metais, o, palikus 
ant žemės, gali pradėti pūti. Tai 
nemažas darbas! Kai kurie reikalavo 
mūsų visų penkių jėgos, kad juos 
panešti. Atrinkę tinkamus malkoms, 
dalį jų pradėjome nešti laužavietėn. 
Sudėję malkas dideliu ratu, grožė
jomės savo darbu ir svarstėme, kaip 
bus smagu ir jauku kitais metais 
laužui beliepsnojant dainuoti. 

Laužavietėje dvi dienas degė 
karščiausios žarijos. Deginome se
nuosius laužavietės rąstus, senas 
malkas ir nuo neseniai išgriuvusių 
medžių šakas. 

Taip ir tąsėmės dvi ištisas die
nas, o darbam atrodo, nėra galo, bet 
laikas jau susitvarkyti ir traukti 
namolei. 

Nuoširdžiausiai dėkoju Danai ir 
Zigmui Mikužiams už draugystę, už 
juoką ir už laiko skyrimą mums 
padėti! Su jais sunkus darbas buvo 
lengvesnis ir nugarai, ir sielai...Ačiū, 
ačiū, ačiū! 

Sesė Audra Lintakienė 
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JAV 
MetamsJl20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$1 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 •1Į2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i Lietuva: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė 8indokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:ausra67@sbcglobal.net
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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NAUJI VĖJAI 
„AGROBALT" PARODOJE 
KĘSTUTIS PRANCKEV1CIUS 

Skatins regionų 
plėtrą 

Jubiliejinė 15-oji tarptautinė 
žemės ūkio, maisto pramonės, pa
kuotės ir prekybos maisto produktais 
paroda „AgroBalt 2006" šiais metais 
pradėjo šurmuliuoti neįprastu laiku 
ir neįprastoje vietoje — rugsėjo 7-9 d. 
viename iš labiausiai išplėtotų šalies 
žemės ūkio regiono centrų — Šiau
liuose. 

2006 metų rugsėjo 7-9. Šiauliai 

Šios idėjos viena iš pagrindinių 
iniciatorių - žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė, parodos ati
darymo išvakarėse pažymėjo, jog, 
spartėjant globalizacijos procesams ir 
stiprėjant būtinybei aktyviai skatinti 
regioninę plėtrą, dar šį pavasarį buvo 
nuspręsta parodą rengti ne Vilniuje 
(čia ji bus rengiama kas antri metai), 
o tarpiniais metais ją organizuoti 
viename iš regionų. Tokiu renginiu 
ministrė teigė norinti šią parodą 
priartinti prie pagrindinio šio svar
baus įvykio vartotojo - žemdirbio, 
gyvulių augintojo: • 

Ankstesniais metais pagrindiniai 
„AgroBalt" lankytojai buvo miesto 
gyventojai. Beje, į pastarąją parodą 
įėjimas, skirtingai nuo praėjusių -
nemokamas... Priminsime, jog pirmo
ji „AgroBalt" paroda buvo surengta 
1992 m. gegužę ir šios tradicijos kas
met buvo laikomasi iki šiol. 

Šiemet vyksianti paroda skiria
ma žemdirbystės ir maisto pramonės 
technologinėms inovacijoms, taip pat 
moderniausiai žemės ūkio technikai 
pristatyti, kaimo regionų tolygios 
plėtros aktualijoms nagrinėti, tarp
tautiniam bendradarbiavimui stip
rinti. Pasak žemės ūkio ministrės, 
paroda įgaus ne tik pažintinį, bet ir 
politinį, strateginį Lietuvos įvaizdžio 
formavimo tikslą. Į renginį atvyksta 
net 16 valstybių delegacijos ne tik iš 
Baltijos, bet ir kitų Europos šalių -
Vokietijos, Vengrijos, Slovakijos, Ru

sijos, Baltarusijos, Austrijos, taip pat 
iš Kipro ir net iš Turkijos bei Kini
jos. 

„Šioje parodoje pareiškė norą 
dalyvauti net 278 žemės ūkio ir 
maisto perdirbimo technikos, gyvu
lininkystės, veterinarijos, maisto pro
duktų gamybos įmonės. Žemės ūkio 
ministerija, skatindama Lietuvos 
įmones aktyviau pristatyti savo pro
dukciją ir būdama viena iš parodos 
rengėjų bei rėmėjų, padengė visų 
norinčių dalyvauti įmonių ploto 
nuomos išlaidas", — teigė K.Pruns
kienė. 

Renginio organizatoriai pabrėžė, 
jog šįmetė „AgroBalt" išsiskirs tuo, 
kad čia bus pristatoma didžiausia 
veislinių gyvulių paroda Baltijos 
regione. Atvirame, beveik 17, 5 tūkst. 
kv. m. siekiančiame, gyvulių paviljo
ne bus galima pamatyti daugiau nei 
300 veislinių gyvūnų - grynaveislių 
mėsinių ir pieninių bei mišriųjų 
veislių galvijų, įvairių veislių kiaulių, 
avių, arklių, kailinių žvėrelių, nami
nių bei dekoratyvinių paukščių ir kt. 
Lankytojai turės progos susipažinti 
ne tik su naujausiomis gyvulių veis
lėmis, bet ir su šalies regionų gyvulių 
augintojų pasiekimais, įvairiomis 
naujovėmis. Į parodą atvyksta visos 
Lietuvos veislininkystės asociacijos, 
taip pat gausus pašarų gamybos, 
tvartų bei kitokios įrangos gamintojų 
ir tiekėjų atstovai. Beje, savo augin
tinius eksponuos ne tik lietuviai, bet 
ir estai, latviai bei vokiečiai. 

Daugiau duonos 
ir reginių... 

„AgroBalt 2006" teritorijoje, 
lauke dvi šalies didžiausios žemės 
ūkio technikos asociacijos pristatys 
platų žemės apdirbimo bei derliaus 
nuėmimo technikos asortimentą, taip 
pat įvairius žemės ūkio reikmenis. 
Beje, bendras parodos plotas - 9 
tūkst. 150 kv.m. Tikimasi, jog parodą 
aplankys maždaug 30 tūkst. lan
kytojų 

Kita renginio organizatorė -
Vokietijoje veikiančios įmonės „IF 
Wexpo Heidelberg GmbH" vykdomoji 
direktorė Rita Hiopfher priminė, jog 

DANUTE BINDOKIENE 

Neapykantos ryšys 

Š
ios savaitės pirmadienis bu
vo skirtas prisiminti šiur
piuosius 2001 m. rugsėjo 11-

osios įvykius, buvusius prieš 
penkerius metus. Tai skaudi ir sau 
panašios šioje šalyje neturinti su
kaktis, sukrėtusi Amerikos gyve
nimą iki pat giliausių pamatų. 
Nuo to sukrėtimo, atrodo, ir per 
penkerius metus neatsigauta — ir 
vargiai jis kada nors nugrims 
užmarštin. Galbūt tų teroristinių 
išpuolių pati didžiausia žala buvo 
ne dviejų dangoraižių New York 
miesto centre sunaikinimas ar 
pasikėsinimas prieš JAV „karinių 
operacijų tvirtovę" — Pentagoną, 
bet nesaugumo jausmas, kurį pa
juto kiekvienas Amerikos gyvento
jas: ir miestuose, ir provincijoje. 
Nepaisant, kad Amerika laiko 
slinktyje buvo įsivėlusi į visus — 
pasaulinius ir mažesnės apimties 
— karus, savoje teritorijoje jos 
gyventojai visuomet jautėsi paly
ginti saugūs, nes bombos krito, 
mūšiai vyko ir visa naikinanti karo 
šmėkla siautėjo kažkur toli — 
kituose žemynuose, kitose šalyse. 

Antrasis pasaulinis karas bai
gėsi 1945 m. Dgainiui užsibaigė 
Vietnamo, Korėjos ir vadinamasis 
„šaltasis karas", kurio pagrindinės 
priešininkės — Amerika ir Sovietų 
Sąjunga — kovojo labiau „ner
vais", kaip ginklais, nei viena 
nedrįsdama peržengti pavojingo
sios linijos. Žmonija pagaliau tikė
josi taikos ir ramybės: užuot sunai
kinimo ir griovimo, turėjo prasi
dėti atstatymai, kopimas į pažini
mo ir mokslo viršūnes, kovojant tik 
su didžiausiomis negerovėmis — 
ligomis, badu, skurdu... 

Deja, taip neatsitiko. Ir be 
„oficialaus" karo, nuolat vyksta 
kruvini susirėmimai — tarp kai
myninių valstybių, arba savojo 
krašto viduje. Tiesa, kai kurie 
„senieji priešai", vieni kitus dabar 
vadina „draugais" ir stengiasi 
kooperuoti, tačiau atsirado naujų 
priešų ir naujų susipriešinimų. 
Žmonės, atrodo, be karo negali gy
venti, nuolat atrasdami naujų 
priežasčių ir priemonių vieni kitus 
sunaikinti, nuolat ieškodami, kas 
juos skiria, ne kas jungia. 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
pradėjo kurtis organizacijos ar 

grupuotės, kurių pagrindinis ryšys 
yra neapykanta, dažniausiai nu
kreipta prieš Ameriką. Verta pas
tebėti, kad šios kariniais pagrin
dais veikiančios grupuotės net 
nepriklauso kuriai valstybei, nors 
daugelyje šalių randa prieglobstį ir 
veikimo galimybes. Tai neįprastas 
XX pabaigos — XXI a. pradžios 
reiškinys, galbūt lygintinas tik su 
viduramžiais vykdytais kryžiaus 
karais, į kuriuos jungdavosi įvairių 
kraštų kariai, vedini to paties tiks
lo. Kaip ir anuomet, tie kariauto
jai daugiausia remiasi neapykan
tos „ideologija": anuomet buvo ti
kėta, kad būtina kovoti su ne-
krikščionimis, o dabar — su nemu-
sulmonais. Tačiau net kryžiaus 
karų dalyviai, kurių motyvai ne 
visuomet buvo patys kilniausi, ne
buvo tokie fanatikai, kaip dabar
tiniai teroristai, sakykime, ,,al 
Qaeda" ar „Hezbollah", ar daugybė 
grupuočių, besireiškiančių smurto 
veiksmais Irake. 

Pasikėsinimai prieš Amerikos 
ambasadas Kenijoje ir Tanzanijoje 
1998 m., karo laivo „USS Cole" 
sprogdinimas 2000-aisiais, paga
liau pats didysis išpuolis — 2001 
m. rugsėjo 11 jau pačioje Ameri
koje ir nuolatiniai grasinimai, kad 
tokie ar dar žiauresni smurto 
veiksmai gali pasikartoti kiekvie
nu metu (Šią savaitę išpuolis įvyko 
prieš JAV ambasadą Sirijoje). Gal
būt pats šiurpiausias šių išpuolių 
bruožas yra tai, kad juos vykdo 
savižudžiai fanatikai ir, atlikdami 
smurto veiksmus, jie patys žūsta. 
Esame pratę tvirtinti, kad kiek
vienas gyvis, o juo labiau žmogus, 
brangina savo gyvybę ir stengiasi 
išlikti gyvas. Kokia baisia neapy
kanta kitaip galvojantiems ir ti
kintiems turi degti tie jauni mu
sulmonai (net moterys), virtę gy
vomis bombomis, kurių sprogimas 
nusineša ne tik nemažą skaičių 
gyvybių, bet ir jų pačių? Niekad 
žmonijos istorijoje nėra buvę tokių 
„pavojingų ginklų", kaip tie fana
tikai savižudžiai. Nuo jų apsisau
goti yra sunkiau kaip nuo bran
duolinių raketų ar kurių kitų ma
sinio naikinimo ginklų. Kiekviena 
rugsėjo 11—oji tai mums akivaiz
džiai primena. 

Žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė įsit ikinusi, jog „AgroBal t " ne tik 
paskatins regional ine pol i t ika ir pristatys narystės Europos Sąjungoje p r i 
valumus, bet ta ip pat taps ta rp tau t i n io bendradarb iav imo centru ta rp Lietuvos 
ir užsienio verslo, žemes ūkio įmonių. Kairėje pusėje, šalia ministrės - kita 
parodos organizatorė Rita Hiopfner. Autoriaus nuotr. 

per visas šias tris parodos dienas 
lankytojams ir svečiams nebus kada 
nuobodžiauti: jos metu vyks įvairūs 
kultūriniai, meniniai renginiai, šur
muliuos mugė, savo virta žuviene ža
da vaišinti ir pati renginio šeimininkė 
- ministrė K. Prunskienė. 

Parodos metu buvo galima pa
ragauti jvairių naujos rūšies gėrimų 
bei valgių, taip pat surengti ir jvairūs 
seminarai žemės ūkio finansavimo, 
ekologinio ūkininkavimo, technikos, 
gyvulininkystės klausimais, prista
tomos parodos, skirtos ūkininkams, 
jų šeimoms, sveikatos, mitybos, lais
valaikio bei pramogų ir kt. temomis. 

Apdovanojimai 

Žemės ūkio ministrė K. Pruns

kienė nepamiršo paminėti, jog verslo 
įmonės, kitos įstaigos už pasiekimus, 
sėkmingai plėtojant veiklą, bus ap
dovanotos „AgroBalt" aukso meda
liais bei diplomais. Šie apdovanojimai 
yra pripažįstami ir įvertinami, kaip 
aukščiausios kokybės garantas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose. 
Šiais metais konkursui pateikti 28 
parodos eksponatai. Aukso medaliais 
apdovanoti 4 maisto produktai, po 2 
bus skiriama žemės ūkio technikai 
bei veisliniams gyvuliams. 

Kita „AgroBalt 2007" paroda vėl 
sugrįš į Vilnių, o 2008-aisiais ją 
numatyta surengti Kauno rajone. Jei 
politikų planai nepasikeis, tikimasi, 
jog artimoje ateityje „AgroBalt" pa
roda atkeliaus ir į kitus šalies 
regionus. 
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IŠ VASAROS ĮSPŪDŽIŲ LIETUVOJE — 
MINISTRANTŲ STOVYKLA „CIKLAS" NEMUNAITYJE 
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo 

centras ir bendradarbiai ketvirtą 
kartą sukvietė parapijų jaunimą į 
kasmetinę Vilkaviškio vyskupijos mi
nistrantų stovyklą Nemunaityje, Aly
taus rajone. Šiuos įspūdžius rašančia
jam jau treti metai teko džiaugsmas 
čia dalyvauti, vadovauti „Pranciš
konų" grupelei, vesti katekezes ir li
turgijos būrelį. 

Bažnyčios me tų c e n t r a s -
Kr is tus 

Liepos 19-27 dienomis apsistoję 
puikioje stovykloje pušyne ant Ne
muno upės kranto, dalinomės jau
natviško tikėjimo ir ieškojimo jaus
mais, įvairiais prasmių atspalviais 
keliavome per ištisus liturginius me
tus. Tai atspindėjo ir stovyklos pava
dinimas „Ciklas". Savaitės programai 
buvo parengtas ir išspausdintas gies
mynas—vadovas, vos tik atvykus įteik
tas kiekvienam stovyklautojui. Šioje 
knygelėje globėjas ir rėmėjas, Vilka
viškio vyskupijos ganytojas vysk. 
Rimantas Norvilą sveikinimo žodyje 
stovyklautojams įrašė: „Liturginių 
metų centras, ašis, apie kurią suka
mės, yra Jėzus Kristus. Esame išaugę 
iŠ Jo. tarsi šakelės iš vaismedžio ka
mieno. Būdami su Juo, nešame gerų 
darbų vaisius". 

Tikėjimo lobynas šventųjų 
bendrijoje 

Liepos 19-osios rytą suvažiavo 
per Šimtą merginų ir vaikinų - ak
tyviausių jaunųjų liturgijos patar
nautojų, skaitovų, choristų ir adoruo
tojų. Tikrai juos galima vadinti vys
kupijos ir Lietuvos Bažnyčios stiprią
ja ateitimi. Jaunimą ir lydėjusius 
tėvus bei parapijų kunigus stovyk
lavietėje pasitiko vadovai, apsirengę 
savo būrelių šventųjų globėjų, įvairių 
vienuolinių ordinų rūbais. Šeimi
ninkaujanti „šventųjų bendrija" sve
tingai sutiko atvykstančius. Norint 
pereiti kiekvieną atskiro šventojo 
postą, reikėjo atsakyti į tą vienuoliją 
apibūdinantį užduodamą klausimą, 
atlikti kokią nors biblinio siužeto 
užduotį. Augustinijonų, benediktinų, 

elzbietiečių, jėzuitų, karmelitų, kazi-
mieriečių, marijonų, pranciškonų, 
saleziečių vienuoliniais abitais apsi
rengę vadovai ir vadovės visus įvedė į 
Bažnyčios dvasingumo ir tradicijos 
įvairumu gausų lobyną, į Dievo misi
jos pasaulyje veikimo turtingumą. 
Juk ir ši stovykla - ypatinga Dievo ir 
tikėjimo bendruomenės artuma, ku
rioje jis pasidarbavęs jaunose širdyse, 
pasėjo tikėjimo patirties, krikščioniš
kojo džiaugsmo ir gyvenimo pašau
kimo sėklas. Ir jau dabar norisi Vieš
pačiui dėkoti už jų ateities vaisius 
Bažnyčioje ir visuomenėje. 

Sąmoningai švęsti Eucharistiją 
- vaisingai tarnaut i artimui 

Stovyklavimo savaitė leido kas
dien bendruomenėje ir asmeniškai 
išgyventi pagrindinius Bažnyčios me
tų laikotarpius ir šventes: Viešpaties 
dieną-Sekmadienį, Adventą ir Kalė
das, Gavėnią ir Velykas, Sekmines bei 
Švč. Trejybės slėpinį. Vidurdienį visą 
stovyklą apie save surinkdavo mūsų 
tikėjimo ir gyvenimo centras - Kris
tus, atviras širdis Eucharistijoje 
gailestingai nuplauti atleidimu, pra
kalbinti savo Žodžiu, pamaitinti savo 
Kūnu ir išsiųsti kasdieniams meilės 
darbams. Liturginė katekezė prieš 
Mišių šventimą visus nuteikė ypač 
sąmoningam ir aktyviam dalyva
vimui. Kasdien buvo pristatytos šios 
temos: Eucharistijos pavadinimai, 
kryžiaus ženklas, altorius, atnašos, 
stovėjimas, sėdėjimas, klūpėjimas, 
rankų gestai. „Ministrantų parapi
jos" bendruomenė kaskart giliau save 
suvokė Kristaus mokiniais ir jo 
Eucharistinės aukos dalininkais, 
Kristaus bažnytinio kūno nariais. Tai 
rodė visų kaip vieno maldingas sutar
tinis giedojimas, atsakingas vaikų 
pasiruošimas ir patarnavimas Dievo 
Žodžio skaitymui, visuotinės maldos 
intencijos, duonos ir vyno dovanų 

v 

atnešimas ruošiant altorių Šventa
jam Pokyliui, tarnystė liturginėje 
asistoje ir procesijoje su smilkymu, 
kryžiumi, žvakėmis. Tik sąmoningas 
liturgijos šventimas veda į pilną 
eucharistinę praktiką, vaisingą Kris
taus pasiuntinybę kasdieniame mūsų 

Ministrantų stovyklos „Ciklas" vadovai, apsirengę vienuoliu rūbais, su vyskupu 
Rimantu Norvilą. Šalia vyskupo vadovas Nerijus Šmerauskas pranciškonų abitu. 

Liturgijos būrelyje, kuriam vadovavo Nerijus šmerauskas, apsilankė vyskupas 
Rimantas Norvilą ir pasidalino savo mintimis. 

gyvenime tarnaujant artimui. 

Kasdienos programa neleido 
nuobodžiauti net 

išrankiausiems 

Kiekvieną dieną saulei nušvitus 
visus rankomis susikibusius ryto 
maldoje nušviesdavo Kristaus rytinis 
palaiminimas. Kasryt keliamos Lie
tuvos Trispalvės suplazdėjimas įpa
reigodavo šviesaus džiugesio, kas
dienio pasitikėjimo ir atsakingos 
meilės aukos spalvomis. Po pusryčių 
trumpa inscenizacija, kurią ruošė 
vadovai, susipažindavo su dienos te
ma. Po jos dešimt grupelių išsiskirs
tydavo klausytis katekezių. Vėliau 
giedojimui skirtas pusvalandis padė
davo balsus paruošti Viešpaties šlo
vinimui. Kūrybingumui ir visapusiš
kam brendimui jaunimas kasdien 
popiet galėdavo pasirinkti po du vie
nas po kito vykstančius įvairiausius 
veiklos būrelius, kurių iš viso veikė 
dvidešimt. Juose artimiau susipaži
nome su Šventuoju Raštu, liturgija, 
giedojimo istorija, šokome lietuviškus 
tautinius šokius ir dainavome dainas, 
mokėmės anglų kalbos, nerti vąšeliu, 
lankstyti iš popieriaus, pinti juoste
les, lipdyti iš molio, piešti vitražus, 
psichologijos paslapčių, įvairių žinių 
mokslininkų klube, susipažinome su 
„audiovizijos" menu, odontologija, 
sportavome. Vakare vyko žaidimai, 
rungtynės ir vaidinimai, skambėjo 
dainos. Įvyko tautų bičiulystės, talen
tų, Susitaikinimo pamaldų, orien
tacinio žygio ieškant gimusio Išga
nytojo, kryžiaus kelio, Sekminių ker
mošiaus ir sporto vakaras. 

J aun imo diena 
su vyskupijos ganytoju 

Liepos 21-ąją, stovyklos „Adven
to" dienoje dalyvavo Vilkaviškio vys
kupijos ganytojas Rimantas Norvilą, 
kuris Nemunaičio parapijos bažny
čioje su visa ministrantų bendruo
mene šventė dienos Eucharistiją. 
Dievo Žodžio homilijoje vyskupas 
savo kaimenę kvietė gailestingumui 
v ieni kitiems ir drąsino stengtis sekti 
Kristų. Vyskupijos ganytojo, apaštalų 
įpėdinio dvasios tėvo nuoširdus buvi
mas su savo vyskupijos jaunimu. 

paprastas bendravimas, dalyvavimas 
dienos programoje visiems paliudijo 
paprastumu daromus didžius Vieš
paties darbus. Vos spėjęs sudalyvauti 
liturgijos būrelyje, tuoj buvo kalbina
mas „Klapčių žinių" korespondenčių. 
Vaikai visą dieną galėjo asmeniškai 
su savo vyskupu pasikalbėti apie 
kunigystės pašaukimą, išgirsti liudi
jimą ir sustiprinti pasitikėjimą kiek
vienam žmogui žemėje skirtu Vieš
paties pašaukimu. O jį atpažinsime 
gyvenimo kelyje stodami į mūsų bro
lio, tikro Dievo ir tikro Žmogaus, 
Kristaus pėdas. 

Smagu, kai pavargsti 
nuo gerumo dalinimo 

Šimtinė jaunųjų Bažnyčios at
žalų ir dvidešimt du vadovai bei 
vadovės po Nemunaičio pušų dangu
mi visą savaitę dalinosi Dievo ir arti
mo pėdsakais savo gyvenime ir para
pijoje. Tikėjimo lobynas, Bažnyčios 
perduotas per šimtmečius, pasirodė 
naujomis jaunatviško suvokimo spal
vomis, negalinčiomis neužkalbinti ir 
nenudžiuginti jauno žmogaus širdies. 
Paskutinę dieną buvo išspausdintas 
ir visiems į parapijas išsivežti išdalin
tas stovyklos laikraštis „Klapčių ži
nios", kuriame - pokalbis su vyskupu 
ir jo linkėjimai, taip pat trumpas 
atstovų pasakojimas apie savo para
pijų veiklą, vadovų kunigų pašauki
mo istorijos. Palinkėjimų puslapyje 
surašytos vaikų ir vadovų mintys, 
tarp kurių vadovė Virginija linki: „No
rėčiau, kad vaikai mokėtų džiaugtis 
kitais ir į ateitį žiūrėtų su viltimi". 
Stovyklai ruošiantis ir stovyklaujant 
visiems teko paplušėti jau iš anksto 
rengiant programas, rūpinantis kū
rybingumu ir tvarka stovyklavietėje. 
Bet lydėjo „Klapčių žiniose" rasta 
vadovo kun. Mindaugomintis: „Sma
gu būti su vaikais stovykloje ir ben
drauti. Stengiuosi rodyti gerą pa
vyzdį. Nuovargis yra visur, bet sma
gu, kai žinai, kad pavargsti nuo geru
mo dalinimo." Su nuoširdžiu dė
kingumu Dievui stovyklautojas Re
naldas vaikams ir vadovams palin
kėjo: atvažiuokite čia ir kitais me
tais! 

Nerijus Šmerauskas 
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BUS PAGAMINTA... SMARVES BOMBA 
„Nuo nepakenčiamo kvapo tie

siog pradeda daužytis širdis, pinasi 
mintys, neįmanoma kvėpuoti ir kal
bėti. Norisi tik vieno — kuo skubiau
siai bėgti iš ten ir kiek įmanoma to
liau!" 

Tokius įspūdžius patyrė JAV 
populiaraus žurnalo „New Scientist" 
korespondentas, pirmą kartą susi
pažinęs su naujos bombos prototipu. 
Beje, ji jau turi pavadinimą. Gal ją 
sukūrę mokslininkai pavadins ki
taip, tačiau dabar jau visuomenė ją 
vadina „smarvės bomba". 

Mintį pasiūlė gamta 

Mokslininkų idėja sukurti tokią 
bombą — ne nauja. Tikriausiai tokią 
mintį pakišo pati gamta. Juk gyvū
nai bei augalai naudoja savo speci
finius kvapus ne tik norėdami ką 
nors privilioti (gėlės — vabzdžius, 
gyvūnų patelės — patinus), bet ir 
atbaidyti nepageidaujamą svečią, 
priešą. Mūsų krašte taip pat esama 
tokių augalų ir gyvūnų. 

Štai įvairiažiedė pelargonija — 
šeimininkų pamėgta balkonų gėlė. Ji 
gali žydėti ištisus metus, tačiau 
problemų sudaro jos laikymas žiemą, 
nes ji skleidžia nemalonų kvapą, 
ypač paliesta ar pajudinta. 

Visi žinome, kokį nemalonų 
kvapą gali paleisti užpultas, perse
kiojamas šeškas! Dar gerai, kad tas 
kvapas neišlieka šeškenose, kurio
mis mielai puošiasi moterys. 

Nežudantis ginklas 

Kuo paremtas toks mokslininkų 
sumanymas? 

Philadelphia chemikas ir psi
chologas P. Delton, užsiimąs šios sri

ties bandymais bei tyrimais, pri
pažįsta, jog tai labai sunki užduotis, 
tačiau jos tikslas — labai svarbus. 
Juk toks ginklas nieko neužmuš, net 
nesužalos. Tačiau baimė ir panika, 
kokią jis sukels, savo tikslą pasieks: 
nuo jo spruks visi — ne tik kareiviai, 
bet ir aukšti kariniai pareigūnai, 
kovos lauke palikę visą karinę tech
niką. 

Toks nežudantis ginklas taip pat 
pravers pasaulio taikdarių pajėgoms 
konfliktų zonose, pvz., policijai, vai
kančiai demonstrantus ar raminant 
įsisiautėjusius sporto sirgalius, ku
rie labai daug nuostolių kasmet pa
daro įvairiose šalyse. 

Ekspertai užtikrina: šimtapro
centinis efektyvumas ir nė vienos 
aukos! 

Kvapų paieškos 

Bet ar iš tikrųjų tas dvokas gali 
būti toks stiprus, kad žmogus jo ne
galėtų ištverti? 

Atlikti specialūs bandymai paro
dė, jog labai bjaurūs kvapai suakty
vina vadinamąsias liaukas arba ton-
ziles. Pavyzdžiui, gyvūnų yra ypač 
jautri kairioji tonzilė. Bjaurūs, stip
rūs kvapai ir gyvūnui, ir žmogui ke
lia baimę. 

JAV medicinos centro moksli
ninkai savo spėliojimus patikrino 
savanorių, kurie panoro pauostyti 
„kokteilių" iš sieros turinčių dujų, 
pagalba. Tuo pačiu metu buvo sken-
uojamos jų smegenys. 

Paaiškėjo, jog tiriamieji tikrai 
jautė didžiulę įtampą ir baimę. Taip 
pat buvo pastebėta, jog šie pojūčiai 
būna kur kas stipresni, jei kvapai 
būna žmogui nepažįstami. Tai, kas 
yra žinoma, tokios panikos nesuke

lia. Tai patvirtino P. Delton tyrimai. 
Šiuo metu Delton surinko visą 

kolekciją bjauriausiai dvokiančių 
medžiagų ir daro bandymus su įvai
rių etninių grupių savanoriais. 

Rezultatai parodė: juo stipresnis 
dvokas, tuo tankiau plaka žmogaus 
širdis, sunkėja kvėpavimas, dažnėja 
skrandžio spazmai, kurie verčia 
vemti. 

Aiškėja dar viena kliūtis: labai 
sunku surasti tokį kvapą, kuris būtų 
nepakeliamas visiems. Kvapas, ku
ris vieniems yra neištveriamas, ki
tiems atrodo pakenčiamas. Po ilgų 
ieškojimų bei tyrinėjimų specialistai 
vis dėlto nustatė porą tokių kvapų, 
kurie baisūs visiems. 

Kvapai rasti 

Pirmasis — nešvaraus tualeto 
kvapas. Sukoncentruotas jis tampa 
nepakeliamas. Kaip sako Delton, 
tokio kvapo pritvinkusiame ore žmo
gus ilgiau negali ištverti. 

Nors kai kas sako, jog toks kva
pas kenkia sveikatai, tačiau moks
lininkai . to nepatvirtina. Tiesiogiai 
sveikatai jis nekenkia, bet pabandyk 
gerai jaustis tokiame dvoke! 

Antrasis dvokas — dar baises
nis. Tai gražaus kiaunių veislės žvė
relio skunko (angį. skunk) išpurš-
kiamo skysčio kvapas. 

Vienas Amerikos laikraštis pas
kelbė tokią žinutę: „Žvėrelis skunkas 
drabužių fabrikui padarė milijonų 
dolerių nuostolį". Toliau buvo pasa
kojama, kaip viename provincijos 
miestelyje į fabriko patalpą pro pa
liktą atvirą langą piktadarių buvo 
įmestas siaubingą smarvę sklei
džiantis žvėrelis skunkas (Mephitis 
mephitis). 

Stengdamasis ištrūkti į laisvę, 
išsigandęs žvėrelis savo bjauriai dvo
kiančiomis išskyromis apipurškė 
daug pasiūtų brangių drabužių. 

Jeigu skunkas apšlakstė ta bjau
rastimi, gali ir nesistengti skalbti ar 
valyti savo drabužius. Tai bus be
viltiška. Geriau juos iš karto sude
ginti. To bjauraus kvapo panaikinti 
neįmanoma. Net ir sunaikinęs dra
bužius kelias dienas ir kruopščiau
siai išsiprausęs toks nelaimėlis ne
galės pasirodyti tarp žmonių. Tos 
žvėrelio išskyros dvokia sieros van
deniliu ir česnaku. Tai panašu į su
puvusių kiaušinių kvapą. 

Tai štai, koks kvapas labiausiai 
tinka smarvės bombai. Kariškiai jau 
seniai taikosi gauti patentą šiai 
medžiagai. 

Bomba bus 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Europoje jau buvo smarvės ginklas. 
Jis vadinosi „Kas aš?" 

Tai buvo bjauraus dvoko skystis, 
primenantis pūvančias atliekas. 
Prancūzų Pasipriešinimo dalyviai 
stengdavosi juo apipurkšti vokiečių 
karininkus, šitaip juos pažeminti. 

Chemikas P. Delton sako, jog 
bombos kvapai turi sudaryti užtik
rintą „kokteilį", kuriame dominuotų 
skunko „chemija". Tik mokslininkas 
susirūpinęs, kas tą bombą gamins. 

Laborantai jau dabar bėga iš jo 
laboratorijos, nors jiems mokami 
dideli atlyginimo priedai, o gyvento
jai įstaigą apeina iš tolo. Tačiau 
bomba bus pagaminta, ir pirmą 
kartą bombarduotojai... nežudys 
žmonių! 

„Klaipėda" 

— Tiek to, paskambinsiu vėliau, — nusileido 
aprimus Žara ir nuėjo į virtuvę ruošti kavos. 

Ž
arai įėjus su padėklu, ant kurio garavo du 
puodeliai karštos kavos, Markas, žiūrėdamas 

į stambų rožės žiedą, pamerktą vazoje, paklausė: 
— Prisipažink, kas tau padovanojo tokią gražią 

rožę? 
— Nusipirkau, — pamelavo Žara, žinodama 

vyro pavydumą, bijojo būti nesuprasta ir nenorėjo 
bereikalingų priekaištų, pasiaiškinimų, kurie tik 
vargina nervų sistemą. Pastačiusi padėklą ant sta
liuko, puolė jam į glėbį. Apkabinusi vyro kaklą, 
galvojo apie Viktorą, kuris vakar, įteikdamas jai 
rožę, ją pabučiavo. Žara paklausė savo buvusio 
vyro: „Viktorai, tu vis dar negali manęs pamiršti? 
Negi tau nė viena moteris nepatinka?" Ausyse 
tebeskambėjo jo prislopintas, liūdnas balsas: 
„Nesirūpink manimi. Neturiu šeimos ir problemų 
nėra. Ir vienatvė turi savo privalumų. Gyvenime 
daug kas gali pasikeisti. Norėtųsi mylėti ir būti 
mylimam, bet, kaip poetas rašė: 'Nesuvaldysi liki
mo, kaip vėjo"'. Ji mąstė apie jo pasakytus žodžius. 

Po pusryčių Markas, atsisveikindamas pabuči
avo žmoną, dar miegantį mažąjį posūnį ir išėjo. 
Kieme sėdo į savo „Ford" ir išvažiavo į darbą. 

Pro atidarytas balkono duris į kambarį vėjas 
nešė Antakalnio pušyno aromatą, paukštelių čiul
besys vis aukščiau kėlė saulę, ilgi, rausvi spindu
liai išsisklaidė po melsvai šviesėjantį dangų. Rūkas 
sklaidėsi, ir ant žolės krito rasos lašeliai... 

Žara išėjo į balkoną, atsisėdo ant kėdutės. Ji 
mėgo rytais pasėdėti balkone, pasigrožėti pirmai
siais vasaros rytmečio spinduliais ir apmąstyti bū
simos dienos darbus. Užsirūkė. Kažkoks sunkumas 
slėgė sielą, gailėjo ir ilgėjosi Viktoro. Jai neleido 
Viktoro pamiršti dar kasdieninis sūnaus primini
mas apie tėvą, kurį vaikas labai mylėjo ir ilgėjosi. 
Žara retai rūkė, žinojo, kad cigaretė ne vaistas, ne
gydo sudirgusių nervų. Cigaretė sudega, palikda
ma viduje nuodingas nuosėdas ir kartumą burnoje. 

Pūsdama dūmus, mąstė: „Nesuprantu Viktoro. 
Kodėl jis iki šiol manęs nepamiršo? Aš esu jam 
labai nusikaltusi. Apakinta aistros, išardžiau 
šeimą, tiek daug jam suteikiau skausmo, jis turėtų 

NESUVALDYSI 
LIKIMO, KAIP VĖJO... 

Apsakymas 
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manęs neapkęsti, bet vis tiek myli mane, niekuo 
manęs nekaltina, aplanko ir visada su rožėmis. 
Kodėl jis vienišas? Juk jį supa tiek daug jaunų, 
gražių moterų". Žarai į širdį įstrigo jo pasakyti 
žodžiai: „Gyvenime daug kas gali pasikeisti...". Ką 
jis tuo norėjo pasakyti, jai buvo neaišku. 

Sauliukas, atsibudęs pro praviras balkono 
duris įkišo galvytę ir nusišypsojęs pasisveikino: 

— Labas rytelis, mamyte! Kaip miegojai? 

Ž
ara, džiaugsmingai sugriebusi į glėbį vaiką, 
išbučiavo ir nunešusi į vonią nuprausė, ap

rengė. Po pusryčių abu išskubėjo prie automobilio. 
Žara sūnelį nuvežė į darželį ir, palikusi jį auklių 
globai, nuvažiavo į darbą. 

Žara atvažiavo prie restorano, pastatė automo
bilį stovėjimo aikštelėje, kuri buvo šalia „Gas
tronomo", ir nužingsniavo takeliu per sodelį. 

Priėjo prie restorano ir, išvydusi kraupų vaiz
dą, nustėrus sustingo vietoje: ant laiptelių barstėsi 
storo stiklo šukės, pro atidarytas apdaužytas duris 
matėsi viduje įvykusio puolimo žymės sulaužytų 
baldų krūva. Atsargiai statydama kojas, įėjo į 
priešsalę, sustojo apžvelgdama aplinką: stiklinės 
durys, veidrodžiai, krištolo sietynas buvo išdau
žyti. Salone vingiuotame baseinėlyje tyliai šniokštė 
trykštantis fontanas, aplink baseinėlio kraštus žy
dėjo gyvos gėlės, vandens lelijos. Šis rojaus kam
pelis nebuvo paliestas. Padavėjų, valytojų nebuvo 
matyti. 

— Kas čia įvyko? Gal buvo žemės drebėjimas? 
— paklausė Žara, įkvėpusi oro. Atsakymo neišgir

do. Žengė kelis žingsnius ir stabtelėjo salono 
viduryje, perkreiptu veidu apsidairė: aplink vien 
kėdžių nuolaužos, stiklai. Po kojomis traškėjo šu
kės, apdaužyti stalai, sudaužyti indai — taurės, 
lėkštės. Toliau eiti neišdrįso, bijodama susip
jaustyti kojas. Sugrįžo ir priėjo prie rūbinės. Tone, 
įsispraudusi kamputyje, sėdėjo išbalusiu veidu ir 
šalčio krečiama visa tirtėjo. 

— Tone, tu gali man ką nors paaiškinti, kas čia 
įvyko? — paklausė Žara, bet Tone nepajėgė nė žo
džio ištarti, išsižiojo ir mostelėjus ranka, užsičiau
pė. Ji dar nebuvo atsigavusi po patirto išgąsčio. 

Išėjusi iš virtuvės, pasirodė valytoja Maša, neši
na kibiru ir šluota. Moteris, apsiavusi kerzi-

niais batais, atsargiai žengė storais padais traišky
dama stiklų šukes. 

— Kas man paaiškins, kas čia įvyko?! — 
susierzinus sušuko Žara. 

— Negi nematote? — be nuotaikos atsakė 
Maša, pasilenkusi šluodama šukes. Sušlavusi krū
velę, surinktus stiklus sumetė kibiran. Nė nepa
žvelgusi į Žarą, pasakojo: Prieš pusvalandį įsi
veržė trys kaukėti galvažudžiai su geležiniais stry
pais rankose ir pradėjo daužyti veidrodžius, duris, 
baldus... Viską sudaužę, sėdo į lengvąjį automobilį 
ir išvažiavo nežinoma kryptimi". 

— Kodėl niekas neiškvietė policijos? — tardė 
valytoją Žara. 

— Vienas padavėjas skambino mobiliuoju tele
fonu, bet policijoje jam atsakė, kad jie ne teisėjai 
tarp konkuruojančių grupuočių. 

— Štai kaip! O kur vadai? — Žara pasisukus 
pažvelgė į praviras kabineto duris, bet žmonių ne
simatė, kambariukas buvo tuščias. 

— Visi trys — Markas, Sergejus ir Julius nese
niai, gal prieš penkiolika minučių, išvažiavo pas 
tuos, kurie pasamdė daužytojus, — pasakojo valy
toja, darbuodamasi šluota. Tone rūbinėje sudejavo, 
atsigavusi atsistojo ir ėmė ieškoti savo kažkur 
nukritusių akinių. Žara, žengdama per stiklus, 
paklausė: 

— Tone, kaip jūs jaučiatės? 

Bus daugiau. 
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Mokys k o m p i u t e r i n i o rašt ingumo Partijų pinigai ir rinkimai: laikas keistis! 

'mu 

Susivienijimo „Langas į ateitį" direktorė Loreta Križinauskienė. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, pabrė
žęs, kad naudojimasis moderniosio
mis technologijomis yra vienas iš es
minių gebėjimų šiuolaikiniame pa
saulyje, pasveikino iniciatyvą, kuri 
skatins žmones semtis naujų žinių ir 
tobulinti savo techninius įgūdžius. 

Antradienį dalyvavęs susivieniji
mo „Langas į ateitį" Lietuvos gyven
tojų švietimo projekto „Lietuvos e. 
piliečio kompiuterinio raštingumo 
pradmenys" pristatymo konferenci
joje, prezidentas pažymėjo, kad įgy
vendinant šį projektą, žmonės, nieka
da nesinaudoję internetu, turės pui
kią galimybę susipažinti su kompiu
terinio raštingumo pagrindais. 

„Jūs vieni pirmųjų atvėrėte lan
gus į naujų žinių pasaulį. Šiandien šis 
langas Lietuvai veriasi vis plačiau", 
— kreipdamasis į projekto iniciato
rius sakė V Adamkus. 

Lietuvos vadovas išreiškė įsitiki
nimą, kad „Lietuvos e. piliečio kom
piuterinio raštingumo pradmenų" 
projekto dalyviai įsitikins įgytų žinių 
bei gebėjimų nauda ir taps aktyviais 
elektroninės valdžios paslaugų varto
tojais. 

„Nuoširdžiai viliuosi, kad tai pa
skatins Vyriausybę dar aktyviau nei 
iki šiol diegti elektroninės valdžios 
paslaugas", — sakė V Adamkus. 

Nuo šių metų kovo 6 dienos in
formacinės visuomenės plėtrą skati
nantis susivienijimas „Langas į atei
tį" pradėjo vykdyti projektą „Lietu
vos e. piliečio kompiuterinio raštin
gumo pradmenys". Jo tikslas — tie
sioginių mokymų kompiuterinėse 
klasėse būdu suteikti kompiuterinio 
raštingumo pradmenų ir saugaus 
naudojimosi internetu žinių 50,000 
Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 
metų. 

Katastrofiškai trūksta vairuotojų 
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) — 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automo
biliais asociacija „Linava" siekia, kad 
būtų dar labiau supaprastinta vai
ruotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo 
tvarka. 

Anot vežėjų, sparčiai augant 
sunkvežimių skaičiui kai kuriose 
įmonėse jau nebėra kas jais važiuoja, 
rašo dienraštis „Verslo žinios". 

„Mūsiškė darbo jėgos importo 
tvarka komplikuota ir dėl to turime 
problemų. Padėtis katastrofiška", — 
sakė „Linavos" prezidentas Algiman
tas Kondrusevičius. 

Jis tikina, kad neseniai įsigalio
jusi tvarka dėl vairuotojų iš trečiųjų 
šalių šiek tiek palengvino padėtį, ta
čiau jos neišsprendė. 

„Vairuotojams iš trečiųjų šalių 
nuo pavasario nebereikia leidimo 
gyventi Lietuvoje. Manau, kad tai ne
mažas palengvinimas, nes leidimus 
galima gauti greičiau", — sakė Lietu
vos darbo biržos Užsienio ryšių sky
riaus vyriausioji specialistė Simona 
Krasauskienė. 

Daugiausia žmonių atsivežama 
iš Kaliningrado srities, Baltarusijos. 
Pernai per pirmąjį pusmetį tokių bu
vo tik 50, o per visus metus — 241, 
šiemet iki rugsėjo 11 dienos, darbo 
biržos duomenimis, įdarbinta 469. 

Tačiau „Linava" teigia, kad šie 
palengvinimai vežėjų neišgelbėjo. 
Asociacijos skaičiavimu, reikėtų 
2,200 vairuotojų iš kitų šalių, kad bū
tų galima normaliai dirbti. 

* ITF serijos „Vattenfall Gli-
wice Open" tarptautinio moterų 
teniso turnyro Lenkijoje šešio-
liktfinalyje šeštoji turnyro raketė 
Lina Stančiūtė antradienį 6:2, 3:6, 
7:5 nugalėjo ukrainietę Galina Kosyk 
bei aštuntfinalyje žais su vokiete 
Laura Siegemund. Dvejetų varžybų 
aštuntfinalyje L. Stančiūtės ir vokie
tės Tatiana Malek varžovėmis bus 
korto šeimininkės Dominika Kocwin 
bei Aleksandra Madzik. 

* Kaune vykusį tradicinį aš
tuonių vyru krepšinio komandų 
..Švaros" taures turnyrą laimėjo 
varžybų šeimininkė Kauno „KKM 

Atkelta iš 1 psl. 
Artėjantys savivaldybių rinkimai yra 
dar viena galimybė praskaidrinti par
tijų ir politinių kampanijų finansavi
mą. Šiuolaikinės politikos aksioma 
sako, kad pinigai yra motinos pienas 
politikai. Tačiau, nepaisant didžiulės 
jų reikšmės, poveikis anaiptol nėra 
tiesmukiškas, t. y. pagal principą 
„kas daugiau sumoka, tas ir laimi 
daugiau". 

Antai antrajame priešlaikinių 
prezidento rinkimų rate varžėsi du 
mažesnius biudžetus nei kiti kon
kurentų turėję kandidatai - V Adam
kus ir Kazimiera Prunskienė. 2004-
ųjų Seimo rinkimuose paveikslas bu
vo margesnis. Didžiausią biudžetą 
juose turėjusiai Darbo partijai pa
siekti įtikinamos pergalės nepavyko, 
kaip ir liberalcentristams bei social
demokratams, kurie turėjo nemen
kus rinkimų finansus. Konservato
riai, valstiečiai ir liberaldemokratai 
su keliskart kuklesniais kampanijos 
biudžetais gana sėkmingai varžėsi su 
konkurentais ir pateko į Seimą net 
pagal partijų sąrašus. Taigi politikoje 
pinigai yra reikšminga politinės sėk
mės sąlyga, bet ji nėra vienintelė. 

Atsinaujinusiuose svarstymuose 
dėl partijų ir politinių kampanijų fi
nansavimo kaip panacėja nuo visų 
problemų pateikiamas galimas drau
dimas juridiniams asmenims remti 
partijas ir politines kampanijas. Ar jis 
tikrai ką nors iš esmės pakeistų? 

Jau esami faktai rodo, kad nebū
tinai. Antai 2003-aisiais V Adamkaus 
fondą puse milijono litų, kurie padėjo 
padengti rinkimų skolas, parėmė 72 

)a r )S-Lagivos" k o m a n d a. ina.c 

87:64 sutriuškinusi Marijampolės 
„Sūduvą". Treti liko Jonavos sporto 
klubo krepšininkai, 99:79 įveikę 
Kauno „LKKA-Atletą". Penktoji vie
ta atiteko Alytaus „Alyčiui", kuris 
91:76 nugalėjo Vilniaus „KM SSK 
Perlą". 

* Antrąsias pergales Juod
kalnijoje vykstančio 16-ojo Eu
ropos vaikų bei jaunimo šachma
tų čempionato antro rato varžybose 
iškovojo Deimantė Daulytė ir Domi
nyka Batkovskytė. Aštuoniolikme
čių varžybose dalyvaujanti D. Dauly
tė surinkusi 2 taškus iš 2 galimų su 
dar trimis bendraamžėmis dalijasi 
pirma vieta. 

fiziniai asmenys, siejami su V Us-
paskicho įmonėmis. Taigi būdai, kaip 
apeiti juridinių asmenų paramos 
draudimą, jau praktiškai naudojami, 
nors formaliai jų dar nebūta, o nu
matoma panacėja nėra jokia panacė
ja. Naujų tarnybų steigimas partijų ir 
politinių kampanijų, kurias projek
tuoja politikai, finansavimui kontro
liuoti gali pasiteisinti, jei paties fi
nansavimo taisyklės bus aiškios ir 
nedviprasmiškos, o naujos instituci
jos turės realias sankcijų galias 
tiems, kurie nesilaiko tvarkos. 

Ne mažiau svarbu, kad piliečiai 
dar kartą patikėtų politikų noru civi
lizuoti politinių kampanijų finansavi
mą tikrumu. Prieš įteisinant skaid
resnius reikalavimus rinkimų pini
gams, ne mažiau reikšmingas tiesus 
ir konkretus politikų pripažinimas, 
kaip buvo veikiama iki šiol. Bet ne 
abstrakčiai, kad visko būta. Ir to rei
kia ne tik ir ne tiek iš tų, kurie ren
giasi savivaldybių rinkimams, kiek iš 
tų, dėl kurių pareikšta abejonių. 

Prezidentas V. Adamkus, kuriam 
jau nereikės varžytis dėl naujos ka
dencijos, galėtų būti tokios išpažin
ties ir drauge skaidresnių standartų 
variklis. O visuomenė bėgant laikui, 
be abejo, atleis nuodėmes. Tik tam 
niekaip neužtenka atsikalbinėjimų 
apie nežinojimą ar paramos prašymą 
ir neprašymą. Dar daugiau - toks 
viešas veiksmas, ko gero, leistų atsi
rasti atramai dabartinėje politinėje 
sistemoje, kuri pajėgtų įgyvendinti 
persilaužimą didesnio politinių pini
gų skaidrumo link. 

Alfa.lt 

Lietuva — ties karinių išgalių riba 
Atkelta iš 1 psl. 
NATO pajėgų Europoje vadas gene
rolas James Jonės. 

Tiek Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas, tiek kariuo
menės vadas generolas majoras Val
das Tutkus sakė, kad Lietuva dalyva
vimą NATO misijoje Afganistane lai
ko prioritetine užduotimi, tačiau pa
brėžė, kad prisiimta Goro provincijos 
atkūrimo grupės (PAG) misija priar
tino Lietuvą prie išgalių ribos. 

„Nuo kitų metų prisiimame pa
pildomus įsipareigojimus — PAG fi
nansinį išlaikymą perimame iš JAY 
tuo pačiu atpalaiduodami jų išgales. 
Misijai Afganistane sueikvojame apie 
90 procentų visų tarptautinėms misi
joms skiriamų lėšų. Turime pirmiau
sia atsakingai susitvarkyti su savo 
darbais, neprisiimant papildomų", — 
sakė J. Olekas. 

Iš viso Lietuvos vadovaujamai 
PAG nuo jos įsteigimo 2005 m. birželį 
JAV skyrė daugiau kaip 30 mln. JAV 
dolerių. „Dalyvaudami PAG veikloje 
Gore, pasiekėme finansinių išgalių ri
bą. Jeigu Lietuvoje būtų priimtas po

litinis sprendimas skirti dar daugiau 
lėšų užsienio misijoms, kariuomenė 
svarstytų, kokius papildomus pajėgu
mus galėtų skirti sąjungininkams", 
— sakė generolas majoras V Tutkus. 

Britų dienraščio „Financial Ti
mes" pranešimu, po pirmadienį NA
TO būstinėje vykusio neformalaus 
susivienijimo ambasadorių pasitari
mo tarptautinių pajėgų Pietų Afga
nistane vadas britų generolas leite
nantas David Richards teigė, kad 
NATO vadovybė jau prieš 18 mėnesių 
prašė šalis suformuoti maždaug tūks
tančio karių rezervą Afganistanui, ta
čiau šis kariškių prašymas neįvykdy
tas. 

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos am
basadorius prie NATO Linas Linke
vičius sakė išgirdęs aiškų J. de Hoop 
Scheffer raginimą šalims sugeneruoti 
trūkstamas pajėgas. 

Pavasarį suaktyvėjus nuversto 
Talibano režimo šalininkams, įkūru
siems savo stovyklas Pakistane, susi
rėmimuose ir per įvairius išpuolius 
Afganistane žuvo daugiau kaip 90 už
sienio karių. 

Brazilija neįsileido Lietuvos krepšininkių 
Atkelta iš 1 psl. 

Tačiau krepšininkės Brazilijoje 
buvo susodintos į tą patį lėktuvą ir 
išskraidintos atgal į Prancūzų Gvia-
ną. Lietuvos krepšininkės antradie
nio naktį vėl praleido Pancūzų Gvia-
nos Cayenne mieste. 

Treniruočių stovyklą Prancūzijai 
priklausančioje Martinikos saloje 
baigusi Lietuvos komanda, sekma
dienį turėjo skristi į Braziliją. Tačiau, 
kaip sekmadienį informavo „Panora
ma", „Carribean Airlaines" aviakom
panija savo nuožiūra pakeitė maršru
tą ir mūsų rinktine nuskraidino i 

Pietų Amerikos žemyne esančios 
Prancūzų Gvianos administracinį 
centrą Cayenne miestą. 

Pasirodo, kad iš Prancūzų Gvia
nos į Braziliją atvykstantys asmenys 
turi pateikti skiepų nuo geltonojo 
drugio pažymėjimą, arba pasiskiepyti 
Prancūzų Gvianoje ir ten dešimt die
nų praleisti karantino sąlygomis. 

Kadangi Lietuvos krepšinio rink
tinės maršrute Prancūzų Gvianos 
nebuvo, lietuvės nuo geltonojo gripo 
nėra paskiepytos. Brazilijos ambasa
da prieš kelionę i ši regioną neinfor
mavo apie būtinybe skiepytis. 

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

JAV vadovas siekia paramos planui dėl Irako 

Prezidentas G. W. Bush su žmona Laura 
jais. 

Washington, DC, rugsėjo 12 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS) — JAV prezi
dentas George W. Bush pirmadieni 
ragino susiskaldžiusią amerikiečių 
visuomenę dėl tų, kurie žuvo 2001 
metų rugsėjo 11-ąją, atidėti į šalį vi
sus nesutarimus ir paremti jo karo 
Irake planą. 

„Neišeisime, kol šis darbas nebus 
padarytas. Kad ir kokios klaidos buvo 
padarytos Irake, didžiausia klaida 
būtų galvoti, kad jei mes pasitrauktu
me, tie teroristai paliktų mus ramy
bėje", — sakė prezidentas. 

G. W. Bush retai geriausiu vakaro 
laiku iš Baltųjų rūmų kreipiasi į ame
rikiečius, ir ši kartą pasinaudodamas 
proga teisino savo viziją dėl pasau
linio karo su terorizmu, kuris tęsiasi 
penkerius metus po rugsėjo 11-osios 
atakų, kai Osama bin Laden tinklas 
,,al Qaeda" smogė Jungtinėms Vals
tijoms ir nužudė beveik 3,000 žmo
nių. 

Pasak G. W. Bush, kuris iš Ova
linio kabineto kreipėsi į tautą tik 
penktą kartą per visą prezidentavimo 
laiką, karas su terorizmu tik praside
da ir jis yra „kova už civilizaciją". 

„Tai lemiama XXI amžiaus ideo
loginė kova ir mūsų kartos pašauki
mas", — sakė prezidentas, kurio kal
bą transliavo JAV televizijos. 

„Tai kova už civilizaciją. Kovo
jame, kad išlaikytume laisvų šalių gy
venimo būdą, — sakė G. W. Bush. — 

eina į susitikimą su New York gyvento-
„Reuters" nuotr 

Mūsų laukia sunkus kelias. Šiam ka
rui laimėti prireiks ryžtingų suvieny
tos šalies pastangų". 

„Todėl privalome atidėti j šalį 
savo nesutarimus ir dirbti kartu, kad 
susidorotume su šiuo išbandymu, ku
rį mums skyrė istorija", — sakė jis, li
kus dviem mėnesiams iki lapkričio 7-
ąją įvyksiančių JAV Kongreso rin
kimų, per kuriuos, kaip tikimasi, do
minuos nepopuliaraus karo Irake 
klausimas. 

„Amerikos saugumas priklauso 
nuo mūšio Baghdad gatvėse rezulta
to", — pareiškė prezidentas ir per
spėjo, kad jei priešas nebus drąsiai 
sutiktas dabar, ateityje iškils nauja 
grėsmė. 

Massachusetts atstovaujantis de
mokratų senatorius Edward Kenn-
edy apkaltino G. W. Bush tuo, jog jis 
naudojasi rugsėjo 11-osios metinė
mis, kad padidintų paramą nepopu
liariam karui. 

„Prezidentui turėtų būti gėda 
naudotis nacionaline gedulo diena 
tam, kad pasisavintų eterio bangas ir 
pasakytų kalbą, skirtą ne šaliai su
vienyti ir žuvusiesiems paminėti, bet 
tam, kad siektų paramos karui Irake, 
kuris, kaip jis pripažino, neturi nieko 
bendra su rugsėjo 11-ąja,— pareiškė 
E. Kennedy, — Bus laiko šio prezi
dento politikai Irake svarstyti. Rug
sėjo 11-oji nėra tas laikas", — pridūrė 
jis. 

Iranas derybose rodo lankstumą 
Washington, DC, rugsėjo 12 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Irano atsakymas 
į „rimbo ir meduolio" siūlymų pa
ketą, kurį pateikė šešios pasaulio di
džiosios valstybės mainais už jo at
sisakymą įgyvendinti branduolinę 
programą, buvo gana lankstus, bet 
tekste, paskelbtame pirmadienį, yra 
daugybė išlygų. 

Dokumentas, 2I-ame puslapyje 
aprašantis siūlymus, kuriuos Iranui 
birželio 6 dieną pateikė JAY Kinija, 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Rusija 
ir Vokietija, „turi naudingą pagrindą 
ir galimybių visapusiškam ir ilgam 
abiejų šalių bendradarbiavimui". 

Taip pat jis padidina tikimybę, 
kad Iranas pasiryžęs apsvarstyti per 
derybas atsisakymą vykdyti urano 
sodrinimo darbus, kaip to reikalauja 
pasaulio valstybės, ir gali leisti JT 

inspektoriams išsamiau susipažinti 
su savo branduoline programa. 

Tačiau dokumente yra nedidelė 
galimybė, kad Iranas sutiks visiškai 
atsisakyti sodrinti uraną, taip pat ki
tų „beveik neįvykdomų" išlygų, ma
no David Albright, buvęs JT ginkluo
tės ekspertas, kuris paskelbė doku
mento tekstą savo Mokslinio ir tarp
tautinio saugumo instituto tinklala-
pyje.̂  

Sis dokumentas „tam tikra pras
me primena Rorschach psichologinį 
testą, kuriame kiekviena šalis gali pa
matyti tai, ką nori", — nagrinėja Ira
no atsakymo tekstą D. Albright. 

Britanija, Prancūzija ir Vokietija 
taip pat vadina Irano atsakymą pa
teiktą rugpjūčio 22 dieną, „daugia-
žodžiu, sudėtingu ir daug kur dvi
prasmišku". 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos parlamentas posėdyje an

tradienį priėmė per pirmąjį svarsty
mą vyriausybės įstatymo projektą 
„Dėl Estijos piliečių kovos atkuriant 
Estijos Respublikos nepriklausomy
bę". Už tai, kad šis įstatymo projek
tas būtų priimtas toliau svarstyti, 
balsavo 50 deputatų, „prieš" — 25, 
susilaikiusiųjų nebuvo. Iš viso Estijos 
parlamente yra 101 deputatas. Re
miantis pasiūlytu įstatymo projektu, 
kova už laisvę laikomas pasipriešini
mas sovietinei ir vokiečių okupacijai. 
Kovotojais už laisvę nelaikomi as
menys, dalyvavę kariniuose nusikal
timuose ir padarę nusikaltimų žmo
niškumui. 

JAV 

HOUSTON 
JAV erdvėlaiviui „Atlantis" pir

madienį susijungus su Tarptautine 
kosmine stotimi (TKS), beveik po po
ros valandų astronautai atidarė erd
vėlaivį nuo stoties skyrusį liuką. 
Skrydžio vadas Brent Jett su pen
kiais savo įgulos nariais „įplaukė" į 
TKS pasisveikinti su stoties vadu Pa-
vel Vinogradov, skrydžio inžinieriumi 
Jeff Williams ir Europos kosmoso ty
rimų agentūros astronautu Thomas 
Reiter. R Vinogradov ir J. Williams 
jau baigiasi šešių mėnesių misija or
bitoje, o liepą į ją atkeliavęs Th. Rei
ter liks stotyje iki kito erdvėlaivio at
vykimo gruodį. 

AZIJA 

TOKYO 
Pirmajam berniukui, gimusiam 

Japonijos imperatoriškojoje šeimoje 
per 40 metų, antradienį per privačią 
ceremoniją Tokyo ligoninėje, kur jo 

i motina sveiksta po Cezario pjūvio 
operacijos, buvo duotas Hisahito var-

, das. „Hisa" reiškia ramybę, o galūnė 
„hito", tradiciškai pridedama impe
ratoriškosios šeimos vyriškos lyties 
palikuonims, — dorybingumą. Prin-

įfi! 

cas Akishino, imperatoriaus Akihito 
antrasis sūnus ir berniuko tėvas, ša
limais sūnaus pagalvės padėjo dė
žutę, padarytą iš vadinamojo Impera-
torienės medžio, su rankų darbo ja
ponišku popieriumi, ant kurio buvo 
užrašytas princo vardas. 

Didžiausia Japonijos skaitme
ninių fotoaparatų ir biuro įrangos ga
mintoja „Canon" pareiškė ketinanti 
dėl defektų turinčios jungties, kuri 
gali sukelti gaisrą, atšaukti iš apy
vartos pasaulyje daugiau kaip 1.8 
mln. kopijuoklių. „Canon" ketina at
šaukti remontui trijų rūšių kopijuok-
lius — „Canon PC7", „Canon PC80" 
ir „Canon PC 100", pagamintus nuo 
1987 iki 1997 metų. „Dėl defektų tu
rinčios jungties tam tikromis aplin
kybėmis gali atsirasti dūmų ar kilti 
gaisras", — pareiškė bendrovė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

IBB 
Mažiausiai 15 žmonių žuvo, o 

dar daugiau kaip 70 buvo sužeisti an
tradienį per spūstį Jemeno pietinės 
Ibb provincijos stadione, kur prezi
dentas Ali Abdullah • Saleh surengė 
rinkimų kampanijos mitingą. Prezi
dentui išėjus ir žmonėms puolant iš 
stadiono, susidarė spūstis ir žuvo 15 
žmonių. 

GAZA 
Palestiniečių ministras pirmi

ninkas Ismail Haniya sužlugdė bet 
kokias viltis, kad naujoji vienybės vy
riausybė pradės taikos derybas su Iz
raeliu. Paklaustas, ar naujoji admi
nistracija derėsis su Izraeliu, I. Ha
niya atsakė: „Ne. Derybos yra Pa
lestinos išlaisvinimo organizacijos 
(PIO), o ne vyriausybės reikalas". I. 
Haniya, kuris, kaip manoma, vado
vaus naujajai vyriausybei, anksčiau 
sakė neprieštarausiantis prezidento 
Mahmoud Abbas deryboms su Iz
raeliu. 

TEHRAN 
Iranas antradienį Irako premje

rui Nuri al-Maliki, atvykusiam pir
mojo oficialaus vizito į šią islamišką 
respubliką, pasiūlė pagalbą užtikri
nant saugumą ir stabilumą jo šalyje. 
N. al-Maliki Irano vadovų šiitų man
dagiai paprašė, kad Tehran nesikištų 
į Irako reikalus. 

1-800-77 5-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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VIRTUVĖ 
Paruošia Julija K. 

VISKO PO TRUPUTI 
Šiandien noriu pasidalinti skaitytojų atsiųstais receptais. Labai ma

lonu, kad gaunu tiek daug laiškelių su gerais žodžiais, patarimais, paska
t in imu. Tuose laiškeliuose dažnai būna įrašytas ir „mano mėgstamiausias 
receptas". Laiškų autoriai (dažniau — autorės, bet pasitaiko ir vyrų, mėgs
tančių apie viryklę suktis) visuomet prašo neskelbti pavardžių — mat, nelei
džia lietuviškas kuklumas. Taigi, pasitenkinsiu tik vardu. 

Obuolių salotos 

1 puod. majonezo (siūlyčiau su
mažinto riebumo) 

1/3 puod. medaus 
1/3 puod. aguonų sėklų* 
1/4 obuolinio acto (cider vinegar) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/3 šaukštelio maltų pipirų 
4 rūgštūs, kieti obuoliai 
2 didelės morkos 
1 vid. kopūsto gūžė 
1 pluoštelis žalių svogūnų su 

laiškais 
1/2 puod. šviežių petražolių la

pelių, labai smulkiai sukapotų 
*Galima apsieiti ir be aguonų, 

užuot jų pavartojant salierų sėklas 
a rba net sezamo grūdelius. 

Obuolius nulupti , išimti sėklas 
ir supjaustyti plonomis juostelėmis. 
Morkas nuskust i , supjaustyti plo
na is šiaudeliais. . Kopūstą smulkiai 
supjaustyti, ta ip pa t nedideliais ga
baliukais supjaustyti svogūnus (ir 
laiškus, ir baltąją dalį). 

Sumaišyti majonezą, medų, ac
tą, druską, p ip i rus ir aguonas . 
Dideliame dubenyje sumaišyti obuo
lius, morkas, kopūstus, svogūnus ir 
petražoles. Užpilti paruoštu užpilu, 
gerai sumaišyti, uždengti ir palai
kyt i šaldytuve bent 1 vai . Pr ieš 
pa t i ek ian t salotas dar ka r t ą jas 
sumaišyti. 

Atsiuntė: Laura P. 

Bulvių salotos 

2 sv. vidutinio dydžio bulvių 
(labai tinka Yukon Gold, nes jų 
„mėsa" geltona) 

3 kietai išvirti kiaušiniai 
2 saliero lapkočiai 
1/2 svogūno 
1/2 puod. sumažinto riebumo 

majonezo 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Bulves sudėti į šaltą, pasūdytą 

vandenį, užvirti, sumažinti liepsną 
ir virti, kol bus minkštos — apie 
15-20 min. Nuvarvinti ir atvėsinti 
iki kambario temperatūros. 

Bulves nulupt i ir supjaustyt i 
nedideliais gabaliukais (kubeliais). 
Kiaušinius smulkiai sukapoti, sa
lierą ir svogūną smulkiai supjaus
tyti . 

Dideliame dubenyje sumaišyti 
bulves su kitomis daržovėmis ir 
kiaušiniais . Atskirame dubenėlyje 
sumaišyti majonezą, cukrų, druską, 
pipirus ir užpilti ant paruoštų dar
žovių. Sumaišyti (tik per daug ne
g rūdan t — švelniai), uždengti ir 
prieš patiekiant palaikyti šaldytuve 
bent 1 vai. 

Atsiuntė Ona K. 

Kimšti kiaulienos 
karbonadai 

1 puod. džiovintų obuolių 
2 puod. vandens 
1/4 puod. razinų 
6 riekės paskrudintos ir kube

liais supjaustytos baltos duonos 
(apie 4 ir 1/2 puod.) 

1/4 puod. kapotų graikinių 
riešutų (walnuts) 

1/4 puod. balto vyno 
1 šaukštas cukraus 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio tarkuotos imbiero 

(ginger) šaknies 
1/8 šaukštelio maltų gvazdikėlių 

(cloves) 
6 karbonadai, maždaug 1 colio 

storio 
I nedidelį puodą įpilti vandenį, 

sudėti džiovintus obuolius ir pavi
rinti uždengtus apie 15-20 min. 
Nuimti nuo viryklės. Sudėti razinas 
ir palaikyti 5 min., po to nuvarinti, 
pasiliekant skystį. 

Duonos kubelius, riešutus su
maišyti su virtais vaisiais. Kitame 
dubenyje sumaišyti vyną, cukrų, cit
rinų sultis, druską, prieskonius ir 
1/4 puod. skysčio, kuriame virė obuo
liai. Supilti ant vaisių-duonos-rie-
šutų mišinio ir sumaišyti, kad duona 
suminkštėtų. 

Įkaitinti orkaitę iki 350° F. J 
kiekvieną karbonadą aštriu peiliu 
įpjauti „kišenėlę" (iki pat kaulo). 
Įdarą padalinti tarp visų 6 kar
bonadų, prikemšant „kišenėles"*. 
Mėsą išdėstyti ant riebaluotos skar
dos, pabarstyti druska ir pipirais, 
kepti uždengtą 45 min. Po to mėsą 
atidengti ir kepti dar 30 min. 

*Jeigu visas įdaras netelpa, 
sudėti į atskirą indą ir kepti kartu 
su karbonadais. Patiekti su mėsa. 

Atsiuntė Kastytis R. 

„Oktoberfesf kišenėlės 

1/2 sv. rūkytos, minkštos dešros 
(pvz., „Eckrich Smoked Sausage") 

1/2 puod. sukapoto svogūno 
1 skardinukė (apie 1/2 sv.) rūgš

čių kopūstų 
1 puod. sutarkuoto šveicariško 

sūrio 
1 šaukštas aštrių paruoštų gars

tyčių (spicey brown mustard) 
1/4 šaukštelio kmynų sėklų (ne

būtinai) 
1 dėžutė „piza crust dough" — 

randama parduotuvių šaldytuvuose 
Dešrą perpjauti išilgai per pusę, 

tuomet supjaustyti nedideliais gaba
liukais. Dešrą su svogūnais pakepin
ti keptuvėj apie 10 min. 

Kopūstus gerai nuplauti šaltu 
vandeniu. Nuvarvinti, sudėti į kep

tuvę su dešra, suberti sūrį, kmynus 
ir garstyčias. Įkaitinti. 

Išvynioti tešlą ant miltuotos 
lentelės arba vaškuoto popieriaus. 
Perpjauti per pusę išilgai, tuomet 
kiekvieną pusę dar per pusę — sker
sai (gausime 4 gabalus). Kiekvieną 
gabalą išploti arba iškočioti, kol bus 
maždaug 6 colių dydžio ketvir-
tainiukas. Į kiekvieno ketvirtainiu-
ko vidurį įdėti dalį paruoštų ko-
pūstų-dešros mišinio, pal iekant 
maždaug 1/2 colio nuo pakraštėlių. 
Pakraščius pavilgyti vandeniu, ket-
virtainiuką sulenkti, suspaudžiant 
kraštus. Išdėstyti ant riebalais ištep
tos skardos ir kepti iki 350° F įkai
tintoje orkaitėje 12-15 min. (Patariu 
viršų pradurti aštr iu peiliu, kad 
išeitų garai.) 

Silvija Š. 

Riestainiai (bagels) 

6 puod. miltų 
2 puod. pieno 
1 uncija mielių 
3 šaukštai ištirpyto sviesto 
2 kiaušiniai 
1/2 šaukštelio druskos 
Pieną pašildyti (šiam tikslui la

bai t inka mikrobangė), bet jokiu bū
du neperkaitinti . Supilti mi l tus , 
sudėti ir visus ki tus produktus . 
Tešlą išminkyti (jeigu reikia, pa
barstyti miltais, kad neliptų prie 
rankų) ir padėti šiltai, kad pakiltų, 
iki padvigubės. 

Tešlą iškočioti iki maždaug 1-2 
colio storio. Išpjauti riestainio pavi
dalo apskritimus (su skylute vidury
je: yra specialios formelės) ir leisti 
vėl pakilti. Kai riestainiai baigs kilti, 
ant viryklės užvirti didelį puodą 
vandens, sudėti riestainius į verdan

tį vandenį ir pavirti apie 2-3 min. 
Išgriebti iš vandens, išdėstyti ant 
popierinių rankšluostėlių, kad nu
sausėtų. Jeigu norima, galima ries
tainius apibarstyti aguonomis arba 
sezamo sėklomis. 

Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Rie
balais ištepti skardą, išdėstyti ries
ta in ius ir kepti 15-20 min., kol 
gražiai pageltonuos. 

AngelikaP. 

Apelsininiai ketvirforiniukai 

Apačia 
1 ir 1/3 puod. miltų 
1/2 šaukštelio kepimo miltelių 
3/4 puod. sviesto 
3/4 puod. cukraus 
2 šaukšteliai tarkuotos apelsino 

žievelės 
1 šaukštas apelsinų sulčių 
4 kiaušiniai 
Viršus 
1/4 puod. šviesių razinų 
1/4 puod. šokoladinių saldai

niukų (chocolate chips) 
1/4 puod. stambiai sukapotų 

migdolų (almonds) 
Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 

Riebalais ištepti 13x9x2 dydžio 
skardą. 

Sumaišyti visus sausus produk
tus. Sudėti sviestą, apelsinų žievelę 
ir sultis, kiaušinius. Viską gerai 
išplakti ir tešlą išpilti ant paruoštos 
skardos. 

Sumaišyti razinas, šokoladukus 
ir riešutus, užbarstyti ant tešlos. 
Kepti 25-30 min. Atvėsinti ir su
pjaustyti įstrižais, apie 2 colių 
dydžio ketvirtainiukais (diamond 
shapes). 

Valerija M. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 

R E I K A L I N G I M A S A Ž I S T A I , 
M A N I K I U R I S T A I O A K P A R K , 
D O W N E R S C R O V E G R O Ž I O 

S A L O N E 
Fax resume 

7 0 8 - 2 S 3 - S 9 4 4 

Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuves j ranga. 
Tel. 708-275-2070 

OWNER OPERATORS 
J O I N 

THE CONTAIMERPORT GROUP 
We'll Keep you busy! 

Severai Quality O/O are needed in The 
Chicago Market to movė Containers 

Many Local and Regionai Runs available 
We offer: competitive Pay/Fuel Discounts 

& surcharge/ Plate Program / Vehicle 
Insurance Safety & Referral Bonus, 

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

And reasonably clean MVR. 
For details, call 1 ( 7 0 8 ) 7 7 4 - 8 6 7 2 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Jra__—, First Landmark Realty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
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 

STASYS CONSTRUCTION 

S K E L B I M U SKYRIAUS TEL. 7 7 3 5 8 5 - 9 5 0 0 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

.soffits", „decks", „gutters\plokšti ir 
,.shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ĮVAIRUS 

* Western Springs ar Hinsdale rajo
nuose, nuo 7 v.v. iki Iv. ryto, moteris 
ieško darbo. Tel. 630-935-7017. 

* 50 m. moteris ieško darbo su gyve
nimu 6 dienas savaitėje. Turi patirties, 
rekomendacijas, CNA sertifikatą, žalią 
kortelę, IL valstijos vairavimo teises. Tel. 
773-816-6947. 

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajo
nuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-
229-9531. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Pageidauja prižiūrėti pagyvenusius.žmo
nes. Tel. 773-471-6224. 
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KRIZĖ MAIRONIO MOKYKLOJE 
Atėjo mokslo metų pradžia. Mai

ronio lituanistinėje mokykloje, Le-
monte, neužtenka vietos norintiems 
lankyti mokyklą. Laukiančiųjų są
raše yra 120 šeimų, kurių vaikams 
nėra mokykloje vietos. 

Ruošiantis pradėti Jaunimo 
rūmų statybą prie Pasaulio lietuvių 
centro, pirminiuose planuose buvo 
suprojektuotos keturios klasės Mai
ronio mokyklai. Daug žmonių, kurie 
rėmė Jaunimo rūmus, aukojo pini
gus, kad tos klasės būtų pastatytos 
kartu su sporto sale ir scena. Mai
ronio mokyklos pastangomis, toms 
klasėms buvo surinkta lėšų. JAV LB 
Vidurio vakarų apygarda taip pat 
rėmė, aukojo ir kiti asmenys, nes 
žinojome, kad būtina padidinti Mai
ronio mokyklos patalpas ir suteikti 
galimybę visiems ją lankyti (kaip 
puiku, kad yra tokių norinčių). 

Maironio mokykla buvo pa
prašyta surinkti 300,000 dolerių 
šiam tikslui. Jiems pasisekė surink
ti tik 6,000 dol., po to buvo kreptasi į 
Lietuvių fondą, kuris prašymą at
metė. Kai pasiteiravau dėl ko atmes
tas prašymas tuometinio LF pelno 
skirstymo komisijos pirm. Kęstučio 
Ječiaus, gavau iš jo šą atsakymą: 
„Prieš kelerius metus mokyklai 

reikėjo remontuoti kambarius, pa
verčiant juos klasėmis. Mokykla pati 
pajėgė surinkti lėšas tam projektui. 
Nesupratome, kodėl mokykla taip 
negalėjo padaryti ir tų keturių kla
sių statybai, todėl nepatenkinome jų 
prašymo". 

Jaunimo rūmų statybos vajui 
besibaigiant, tos keturios klasės bu
vo išbrauktos iš Jaunimo rūmų pro
jekto, nes trūko pinigų. Kas atsitiko 
su tomis lėšomis, kurios buvo skirtos 
klasėms, nebuvo pranešta. Ieškant 
teisybės, gal tos lėšos turėjo būtį grą
žintos mokyklai, kad jie galėtų patys 
pasirūpinti patalpomis? 

Man atrodo, kad pagrindinis 
Lietuvių fondo tikslas yra išlaikyti ir 
remti lietuvybę JAV-se, o pagrindinis 
lietuvybės išlaikymo šaltinis, be abe
jo, yra lietuviškas švietimas, kuri aps
kritai gausiai remia Lietuvių fondas. 

LF duoda stipendijas studen
tams, nors jos yra tik simbolinė pa
rama. Kodėl LF negalėtų užtikrinti 
kiekvienam lietuviukui galimybę 
mokytis lietuviškai ir tuos pinigus 
panaudoti Maironio mokyklos plė
trai? 

Aušrelė Sakalaitė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos pirmininkė 

PENKIAKAMPĖ RAUDONA ŽVAIGŽDĖ 
UŽSIDEGĖ VILNIUJE 

Skaitant išeivijos lietuvių laik
raščius Amerikoje gyvenančiam lie
tuviui sukelia nemalonius jausmus, 
jog tiek daug metų atsikračius komu
nizmo ir toliau Vilniuje, prieš Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią, pražydo 
raudona sovietinė penkiakampė 
žvaigždė. 

Kaip pasityčiojimui Vilniaus 
Savivaldybės miesto tvarkymo pos
kyrio vedėja Irena Mikalauskienė, 
paklausta, kas sumanė įkurdinti so
vietų simbolj Lietuvos sostinėje, su 
pagieža atrėžė, jog tai „Europos 
Sąjungos" labdara. 

Si aikštė yra skirta popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymui 1993 
metais Lietuvoje atminti. Kodėl ty
čiotis iš popiežiaus ir šioje aikštėje 
leisti žydėti sovietų penkiakampei 
raudonai žvaigždei?! 

Visa laimė, kad Vilniuje turime 

patriotišką jaunimą. Lietuvos tau
tinio jaunimo lygos vadovas Marius 
Kundrotas pareiškė: „Mane, kaip 
Lietuvos pilietį, žydinti sovietų 
žvaigždė suglumino. Tolygu, jeigu 
Izraelio piliečiai pradėtų piešti svas
tikas baltame fone". 

Lietuvoje sovietų simbolika pas
taruoju metu labai paplitusi. Rudo-
nos žvaigždės formos gėlynas - tik 
vienas pavyzdžių. Vis dažniau ant 
marškinėlių, kepuraičių matome 
užrašus, primenančius sovietų pries
paudą. 

Seimo narys, buvęs sovietmečio 
politinis kalinys Povilas Jakučionis 
mano, kad sovietų žvaigždės įkurdi
nimas miesto centre yra sostinės sa
vivaldybės pareigūnų provokacija. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

NAUJA ŠLUOTA 
Su nuostaba ir pasitenkinimu 

perskaičiau naujai išrinktos PLB 
pirmininkės Reginos Narušienės iš
reikštas mintis pokalbyje su L. Nar-
bučiu „Draugo" 31/8/06 straipsnyje. 
Džiugina R. Narušienės gilus suprati
mas esamos išeivių padėties ir jų san
tykiai su Lietuvos valdžia. Stebina jos 
tvirtas nusistatymas siekti užsibrėž
to tikslo, kad masiškai emigruojanti 
tautos dalis nebūtų prarasta lietuvių 
tautai ir valstybei. 

Ligi šiol Lietuvos valdžios insti
tucijos nesuvokia masinės emigraci
jos į užsienį reikšmės lietuvių tautai 
ir, aišku, nėra pasiruošusios tai 
spręsti. Dabartinė valdžia yra pali
kusi emigracijos procesą savieigai, -
ji net nebando kontroliuoti įvairių 
agentų ir agentūrų, kurios nesąži
ningais pažadai,- privilioja asmenis 

ir, paėmę iš jų pinigus, nuveža į už
sienį, palieka juos svetimuose kraš
tuose Dievo valiai. 

Lietuvos biurokratų trum
paregiškas žvilgsnis į užsienyje gyve
nančius tautiečius yra kaip į pa
rankų ir pelningą pajamų šaltinį, 
apmokestinant jų siunčiamus pinigus 
giminėms į Lietuvą. Šis įstatymas, 
apmokestinantis iš užsienio į Lietuvą 
grąžinamus pinigus ir grįžtančiųjų 
turtą, turi būti pakeistas, jei valdžiai 
yra svarbu, kad „tauta neišsivaikš
čiotų". Spręsti emigracijos problemas 
yra Seimo, Vyriausybės ir prezidento 
pareiga, o ne vien mažareikšmio 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento darbas. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago. II. 

Akių ligų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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 

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

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 L vVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

. -

IR VĖL VALIO JUOZUI GAILAI! 
Po 3 savaičių gaudama „Drau

gą" (tegu jį bala, tą Čikagos paštą!), 
jei jame yra Juozo Gailos „apmąsty
mai", pirmiausia griebiu juos skai
tyti. Jo apmąstymai tokie gyveni
miški* tikri „dabartiniai", mums taip 
aktualūs ir įdomūs, jautriai per
duoti, o, vajetau, dar perpinti sveiku 
humoru — tiesiog už širdies tveria... 

Štai 2005.08.17 rašytame — 
aimanavau dėl jo prancūzų vadi
namų „meilės obuolių" — pomidorų. 
Išeitis: jam reikia statyti aukštą 
tvorą, apsisaugoti nuo grakščių 
stirnų. O su savo „nabašninku" kom
piuteriu J. Gaila, lyg antrasis Pulgis 
Andrišis, sukūrė puikų feljetoną. 
Kas gi iš mūsų nėra 100 kartų spau-
dinėjęs telefono mygtukus? Prunkš
dama sprogau juoku ir visą dieną 
nuotaika skraidė, it nešama ant 
sparnų. 

Skaudžiai atsiliepė lietuvaičių 
užsieniniai „žygdarbiai" Londone, 
Švedijoje. Jei tokie žmogžudžiai, 
plėšikai išbėga iš tėvynės, tai, pasak 
liaudies — „boba iš ratų — ratams 
lengviau!" Tepasilieka ten. Tik verk
ti norisi, kad jie purve murdo 
Lietuvos gabingą vardą. 

Ach, o jau tie „šedevrai" iš 

Lietuvos — laiškai kompiuteryje, 
kokių premijų jie tikisi? Kas per 
bukagalviai — ne kietaširdžiai, bet 
tikri beširdžiai — juos rašo? Ar 
tikrai mūsų daug kentėjusi, didvy
riška tėvynė juos pagimdė, per var
gus išnešiojo? O kam? Kad ją derg-
tų? 

Dieve brangus! Ar dėl to mano 
brolis 1941 m. sukilime paguldė savo 
daug žadančią pamiltai tėvynei, vos 
23 metų, galvą? O kam? kad tokie 
tautos niekintojai džiaugtųsi laisve, 
bėgtų užsienin, dumblu taškydami 
savo naujai atgimusią tėvynę? Ar 
sukilėlių, partizanų, didvyrių patrio
tų krauju įmirkusi Lietuvos žemelė 
to užsitarnavo? Visa tai skaičiau su
drėkusiomis akimis ir kupina dėkin
gumo Juozui Gailai (ne kiekvienas 
nori bei sugeba iki vidurnakčio nar
šyti po kompiuterį). 

Valio, kūrybingajam Juozui! 
Džiaugsmo kupini, didžiuodamiesi 
sveikiname ir linkime jam sėkmės, 
ištvermės, neprarasti noro savo sva
riais apmąstymais dar ilgai džiu
ginti „Draugo" skaitytojus. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Santaros-Šviesos federacijos suvažiavime, vykusiame „Bočių menėje", 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, š.m. rugsėjo 8-10 d., prie gausaus Algi
manto Mackaus fondo išleistų knygų prekystalio nuolat būriavosi pirkėjai. 
Indrės Tijunėlienės nuotraukoje 15 kairės: Lilija Jasaitė, LakStuonė Vėžienė ir 
Laima Va n der Stoep. 

http://www.illinoispain.com
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POPIETĖ LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE: 
POKALBIS KAIP MĖGINIMAS SUGRĮŽTI Į PRŪSIJOS REGYKLAS 

Mielas ir dėmesingas draugieti, 
noriu pasidalinti tuo nuostabiu jaus
mu, kurį teko patirti ir vėl apsilan
kius Lietuvos dailės muziejuje (PLC, 
Lemont) ir pasimatyti rugsėjo 10-
osios sekmadienio popietėje, kurią 
puikiai parengė Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija (MLLD) iš Čikagos 
ir jos vadovas Vilius Trumpjonas su 
talkininkais. 

Tai buvo lyg ir tęsinys vilniškio 
dailininko Romano Borisovo parodos 
„Išeinantys Rytprūsiai"- (veiks iki 
rugsėjo 24 d.) atidarymo, j vykusio 
išvakarėse. Renginį vedė liuteronų 
kunigas Liudas Miliauskas, jau kurį 
laiką aptarnaujantis „Tėviškės" pa
rapiją Čikagoje, o atvykęs iš Klai
pėdos krašto. 

Vedėjas išsamiai pristatė prane
šėją, (taigi šių eilučių autorių), pri
mindamas kultūros istoriko ir publi
cisto veiklą bei darbus istorinės Prū
sijos paveldo dirvonuose. Žinoma, 
visa tai Jūs, mielas draugieti, sura
site ir „Mažosios Lietuvos enciklope
dijos" 1-ajame tome. Jo rengime pra
nešėjas pagal išgales taipgi mėgina 
įsitraukti. 

Pranešimo tema buvo sąmonin
gai pasirinkta kaip derinys jau minė
tai dailininko parodos metaforai - „Is
torinė Prūsija, sugrįžtanti Prūsija: ke
lionė iš dabarties į ateitį". Taigi pra
nešimo tekste (numatomas spausdin
ti „Draugo" šeštadieniniame priede) 
renginio klausėjai Danguolei Kvikly
tei taip pat bus argumentuotai at
sakyta, kur ir kada dailininkas „iš
siveda Rytprūsius" - pasilieka isto
rinė Prūsija ir jos paveldas, o Rytų ir 
Vakarų Prūsijos administracinis 
darinys gyvavo iki lemtingų ir dra
matiškųjų 1945-ųjų metų pavasario. 

Nepastebimai praskriejo vasara, 
ir visos organizacijos, tarybos pra
dėjo arba greitai pradės savo darbus, 
sugužės į posėdžių kambarius plėto
dami naujus užmačius, naujus dar
bus. JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija- Remienė tik sugrį
žusi iš Lietuvos sušaukė posėdį, 
kuris įvyko 2006 m. rugpjūčio 24 d. 3 
vai. p.p. Lemonto Lietuvių dailės 
muziejuje. Posėdyje dalyvavo: pirm. 
Marija Remienė, Ligija Tautkuvie-
nė, Lilija Jasaitė (sekretoriavo), Da
lia Šlenienė, Rūta Končienė ir Nijolė 
Nausėdienė. Šio posėdžio pagrindi
nis tikslas, aptarti šio rudens ren
ginius. Pirmininkė narėms pateikė 
būsimų renginių darbotvarkę. Lilija 
Jasaitė perskaitė praėjusio posėdžio 
protokolą, kuris buvo priimtas be 
pataisymų. 

Pirmininkė Marija Remienė, 
trumpai papasakojo savo įspūdžius 
iš Lietuvos. Ji grįžo labai patenkin
ta, pajautusi Lietuvos žmonių pagar
bą ir pasitikėjimą, įvertinimą jos 
įnašo į LB Kultūros tarybos atlieka
mus darbus. Spaudos puslapiuose 
mes skaitėme apie knygos „Lietu
vių pėdsakai Amerikoje" sutiktuvių 
vakarą Lietuvoje, kuris įvyko rug
pjūčio 8 dieną, Taikomosios dailės 
muziejuje, Vilniuje. Šį vakarą drau
ge rengė: Lietuvos dailės muziejus, 
JAV LB Kultūros taryba, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas. 
Patį leidinį iniciavo JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marija Remienė. 
Šios knygos sudarytoja ir tekstų 
autorė Audronė Viktorija Škiudaitė. 
J šios knygos sutiktuvių vakarą bu-

Pranešėjas gvildeno geopolitinę, 
taipgi vietos kultūros ir jos išgyveni
mo perspektyvų klausimą. Jį mato 
kaip viltingą judėjimą iš istorinės 
Prūsijos suvokimo į tolimesnį išsi
vystymą, ateities kryptį. Taigi, tik po
zityvus ir pamatuotas Lietuvos ir 
Europos bei pasaulio radikalų tole
rantiškas vienas kito atžvilgiu veiki
mas gali atverti tą ateities kryptį. 

Po pranešimo į sceną pakilo ir 
dailininkas Romanas Borisovas, kurį 
kalbino pranešėjas, o vėliau ir popie
tės mieli dalyviai. Aiškėjo, kad ir me
nininko kilmė tiesiogiai susieta su 
istorine Prūsija - mamos, kilusios iš 
Mozūrijos vaizdingi pasakojimai, 
šeimos tradicijų gyvoji mokykla, vo
kiečių kalba, o taipgi tėvo ir sūnaus 
kelionės į mamos kraštą tarytumei 
leido jaunam žmogui patirti „išėjimo" 
momentą, jo dramatiškąjį tragizmą -
dailininkas piešė, fotografavo, „rašė" 
į savo širdį vaizdus, apmąstė, kūrė 
pakylėtą, estetinį mamos tėvonijų 
trobesių, bažnyčių ir katedrų, pilių 
reginį, Prūsijos regyklą, fantasmago
rišką teatrą, kuriame jau nebėra gy
vųjų jos vaidmenų atlikėjų... Jos 
darbštūs piliečiai, iškalbūs ir šviesūs 
protestantiškieji kunigai, mokyklų 
rūpintojai lyg ir čia pat, ui kurio nors 
lango ar durų... Nors autorius atsa
kymuose žodžiu liudijo, kad ten tik 
mirties karalija, sudarkiusi šunį ar 
net karvę - sakytumei koks nugarsė-
jusio sovietinio „Stalkerio" kinofilmo 
mirties zonos gyvas pakartojimas... 

Menininkas sąžiningai ir labai 
dokumentuotai užfiksuoja tą „išėji
mą", čia nėra vietos postmodernisti
niams pasitaškymams, nes tai pa
žeistų fakto autentiškumą. Dailinin
kas pasakoja apie savo mokytoją ar-

„Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė su redakcijoje apsilankiusiais svečiais. Iš 
kairės: Vilimu Trumpjonu, dail ininku Romanu Borisovu ir autoriumi Vytautu Gocen-
tu. jono Kuprio nuotr. 

chitektą Arvedą Kybrancą - kraš- mesnio parodos kelio JAV, o gal ir 
tietis labai reikliai vedą jauną stu- Vokietijoje. Taigi, sekime „Draugo" 
dentą į meistriškumo aukštumas, o pranešimus ir vėl aplankykime tą 
vėliau, pabaigus dizaino studijas Vil
niaus dailės institute (dab. Akade
mija), kartu keliauja į istorinę Prū
siją, kartu buriuoja prie jos krantų, 
įplaukia į Piliavos (dab. Baltijsk) uos
tą, stebi karinio sovietų laivyno ma-
kabrišką parado eigastį... 

Menininkas liudija, kad tokie 
žmonės ir lėmė jo nuostatas, kūrybos 
imperatyvus. Tai ir kraštietė daili
ninkė Eva Erika Labutytė, kiti kraš
to mylėtojai. Parodos ir lankytojų pa
laikantis žodis labai svarbus kūrėjui. 
Tokių jis sutiko ir šį kartą popietėje, 
tuo labai džiaugėsi. Žinoma, nuošir
džiai dėkojo organizatoriui Viliui 
Trumpjonui už suteiktą MLLD pa
ramą, galimybę atvykti, eksponuoti. 
Padėkos vardant vieną paveikslą dai
lininkas paliks po parodos ir Lietuvių 
dailės muziejui. 

Autorius jau tariasi ir dėl toli-

JAV LB Kultūros tarybos posėdis 
vo susirinkę 400 žmonių, kas parodė, 
kokį didelį pritarimą ir įvertinimą 
šiai knygai jaučia Lietuvos žmonės. 
Knyga „Lietuvių pėdsakai Ame
rikoje" yra didelis leidinys. Joje su
dėta per 800 įvairių nuotraukų ir 
žemėlapių iš įvairių Amerikos vieto
vių, kaimelių ir miestelių, kur tik 
buvo gyventa lietuvių. Knygos įžan
goje Marija Remienė rašo: „Surin
kome po kruopelę iš visos Amerikos 
ir dovanojame Lietuvai". Knygos ini
ciatorės automobiliu pervažiavo 
Amerikoje seniausias lietuvių gy
ventas gyvenvietes, rinko adresus, 
atsiminimus, nuotraukas, viską fik
savo ir kaupė medžiagą knygai. Ši 
knyga, kaip sakė Marija Remienė, 
yra dovanojama Lietuvai, bet ji 
mums, gyvenantiems Amerikoje, yra 
taip pat svarbi, nes joje aprašomi 
pirmieji šio krašto lietuviai, kurie 
kūrėsi šiame krašte, įleido savo šak
nis ir stengėsi išlaikyti savo tau
tiškumą, kultūrą, lietuvybę. Ši kny
ga gal daug ką privers susimąstyti, 
kaip yra svarbi lietuvybė, kaip yra 
svarbios visos organizacijos ir būt
inumas glaustis vieni prie kitų, kad 
išliktume lietuviais. Knygoje cituoja
ma labai graži, išeivijoje dirbusio 
filosofo Juozo Griniaus mintis: „Tau
tai priklausome pačia savo būtimi, o 
ne vieta, kurioje gyvename". Patar
tina visiems Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams įsigyti šią vertingą 
knygą, pasiskaityti, išgirsti senųjų 
išeivių šauksmą iš Anapilio ir tada 
suprasime, kokios yra svarbįos mūsų 
lietuviškos šaknys ir kokia būtinybė 
neatitrūkti nuo jų, nesvarbu kur 

mes begyventume. 
JAV LB Kultūros tarybai šios 

knygos paruošimas, išleidimas labai 
daug kainavo. Gaila, kad Lietuvių 
fondas neparėmė šios knygos išleidi
mo, nors ir buvo kreiptasi su prašy
mais. Reikia tikėtis, kad dabar, kai 
jau knyga išėjo ir aiški šios knygos 
svarba, tai gal LF auka parems šios 
knygos išlaidas. LB Kultūros tary
bos pirmininkė 500 knygų padovano
jo Lietuvos Švietimo ministerijai 
(įkainuota 25,000 litų) ir 150 knygų 
— Lietuvių kultūros ministerijai. 
Daug knygų padovanojo pavieniams 
asmenims. Pačiai JAV LB Kultūros 
tarybai šios knygos išleidimas kaina
vo per 20,000 dolerių. Po šios knygos 
išleidimo Kultūros tarybos valdyba 
liko visiškai be lėšų, o be jų tolimes
nis tarybos darbas darosi sunkus. 

Spalio 7 dieną, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro, Jaunimo centre vyks pra
moginis „Delfinų" koncertas. Prieš 
tai, rugsėjo 29—30 dienomis jie kon
certuos Los Angeles, CA. LB Kultū
ros tarybai vėl didelis rūpestis, nes 
reikia pasirūpinti šių keturių vyrų 
apyvendinimu, aparatūra, progra
momis, bilietais ir visa kuo. Kaip 
visados visas rūpestis gula ant pir
mininkės Marijos Remienės. 

Bus pravesti A. Vaičiulaičio 100-
mečio minėjimai. Šiuose minėji
muose rašytojo Antano Vaičiulaičio 
gyvenimą ir kūrybą nagrinės Kauno 
Maironio literatūros Išeivių skyriaus 
vedėja Virginija Paplauskienė. Čika
goje toks minėjimas įvyks spalio 14 
dieną, Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje. Kiti minėjimai, kituose mies-

nuostabų Prūsijos regyklos pasaulį. 
Tiems, kas visgi negalėsite atvykti, 
MLLD pastangomis yra išleistas ir 
parodos paveikslų albumas, kurį gali
ma įsigyti Lietuvių dailės muziejuje 
iš mielos rūpintojos ir parodos glo
bėjos dailininkės keramikės Dalios 
Slenienės. 

Negaliu nepaminėti ir popietės 
kulminacijos, kurią susirinkusiems 
padovanojo operos solistė Nida Gri
galavičiūtė, kuriai talkino koncert
meisterė Olivija Urbonaitė. Maloniai 
pastebėkime, kad abi puikios muzi
kės kilusios iš Klaipėdos ir atliko dai
nų bei miuziklų arijų programą, pri
taikytą popietės dvasiai. 

Popietės dalyviai pasivaišino prie 
skoningai padengtų stalų. Mezgėsi 
pokalbiai, pažintys, pasižadėjimai 
bendrai veiklai. 

Vytautas Gocentas 

tuose vyks šia tvarka: spalio 7 d. 
Baltimorėje, spalio 19 dieną — St. 
Petersburg, FL ir spalio 21 d. Los 
Angeles, CA. 

Paskutinis ir sudėtingiausias 
šių metų JAV LB Kultūros valdybos 
renginys, tai lapkričio 12 dieną, Le
monto Lietuvių dailės muziejuje, 
įvyksianti Kultūros premijų įteikimo 
šventė. Ji sudėtingiausia, nes rei
kalaujanti daug rūpesčių ir darbo: 
sudaryti įvertinimo komisijas, sus
tatyti meninę programą, į kurią no
rėtųsi pasikviesti iš Lietuvos aukš
tesnio lygio atlikėjus, bet dėl lėšų 
stokos, tenka to atsisakyti, o komisi
jų darbas atrinkti premijoms lau
reatus. Kultūros taryba mano, kad 
Premijų šventės yra būtinos, ir jas 
reikia rengti ateityje, tuo būdu pa
gerbiant visuomenei nusipelniusius 
žmones. 

Kultūros taryba, aptarusi visus 
rudens pagrindinius renginius, il
giau apsistojo ties su renginiais su
rištais darbais, o tų darbų ir rūpes
čių su kiekvienu renginiu yra aps
čiai, bet kaip visada — finansų sto
ka, o tai verčia mažinti visų darbų 
veiklą. Kultūros tarybos valdyba 
posėdyje nutarė iš naujo kreiptis į 
Lietuvių fondą, kad jis paremtų 
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje" kny
gos išleidimą. 

Gausiu dalyvavimu visuose jos 
renginiuose visuomenė suteiks JAV 
LB Kultūros tarybai didelę paramą. 
Tikimės, kad būsime išgirsti ir at
vyksite į mūsų kultūrinius rengi
nius. 

Nijolė Nausėdienė 
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AtA 
MARIJA ŠEDUIKIS 

Mirė 2006 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 94 metų. 
Gyveno Brighton Park. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno per 50 metų. 
Nuliūdę liko: marti Edith Giedraitis; anūkai Eric ir Mark 

Giedraitis, anūkė Ann Pūga, proanūkai Richard ir Steve Mo-
tine, kiti giminės Kanadoje. 

Priklausė Šaulių organizacijai, Brighton Park namų savi
ninkų draugijai bei daugeliui kitų organizacijų. 

Velionė pašarvota trečiadienį, rugsėjo 13 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Gaidas — Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave, Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Marija bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę art imiej i 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel.: 773-523-0440 

KITU ŽVILGSNIU 
j i ' a Vytautas Y. Landsbergis (kino režisierius) 

• - - . - - . : . ' ; . ' . •: Į • • • - " • „ • ' 

Sapnuoju nacionalinę televiziją 
Rugsėjo antrąją dieną po pietų 

netyčia prisnūdau prie televizoriaus 
ir... Sapnuoju keistą sapną, kad 
Lietuvos vaikai televizijos koncerto 
„Laumės juosta" metu vaidina „sek
so bombas". Jausmingi atodūsiai, 
makiažas kaip Graužinienės, nevai
kiški judesiai. Apsiverčiu ant kito 
šono, bet vis tiek toliau sapnuoju 
keistą, perversinį absurdo koncertą, 
kuris rugsėjo pirmosios proga trans
liuojamas visai Lietuvai. Dešimtme
čiai ir dvylikamečiai vaikai toliau 
dainuoja dainas apie aistrą, neišsi
pildžiusią meilę, visa tai palydėdami 
erotiškomis pozomis ir judesiais. 
Sapne imu muistytis ir nervintis — 
kokia čia vaikų pedofilijos TV? Kas 
leidžia tokias laidas transliuoti ir 
šitaip luošinti vaikus? Gal tai kaž
koks sekso turizmo slaptasis planas, 
gal šitaip ruošiami kadrai turtingu 
užsienio pensininkų pramogoms Lie
tuvoje? Tik staiga sapne matau, kad 
tarp žiūrovų sėdi ir mūsų naciona
linio kanalo direktorius bei patenkin
tas šypsosi pro ūsus - jis renka sek
sualiausią jaunąją dainininkę. Dai
rausi, bene pamatysiu kur sėdinčius 
bei skanduojančius ir kitus LRT tary
bos narius? 

— Tėti, juk šitie vaikai dar per 
maži, kad dainuotų tokias dainas, — 
staiga mane pažadina septynmetė 
dukra Julija ir tik dabar suprantu, 
kad nemiegojau, kad visas šis „realy
bės šou" — tai mūsų Nacionalinės 
TV šventinė produkcija. Dar vis ne-
pabusdamas, prisimenu keistas fra
zes bei populiarius kreipinius, nūnai 
vaikų parsinešamus iš darželių -
pvz., ,,mano pupyte", ,,pūpsikas", 
„laižiakas". Ir suvokiu, kad, toliau 
taip nuoširdžiai šia linkme dirbant, 
netrukus žaislų prekyboje turėtų 
pasirodyti Barbės-prostitutės ir ho
moseksualūs barbinai... Visa tai kon
certo pabaigoje tarsi patvirtina 
garbingi dainininkai - šio šventinio 
koncerto svečiai bei vertintojai, sce

noje darniai repuojantys baigiamąją 
dainą apie peroksidinę mergaitę ir 
storpilvį dėdę, kuris negražus, bet 
užtat neblogas „amortizatorius"... 
Aplink dainuojančius dėdes sukasi 
vaikai, ir nuoširdžiai šiai dainelei pri
taria. 

Tada išjungiu televiziją, nes ne
noriu, kad mano dukros stebėtų tvir
kinančias laidas vaikams ir susiner
vinęs nueinu pogulio. Netrukus už
snūdęs regiu jau kitą, šįkart labai 
gražų sapną - sapnuoju vaikus kitoje 
išpuoštoje scenoje, kito šventinio tele
vizijos koncerto metu. Čia jie nevai
dina suaugusiųjų, nes žino, kad di
džiausia vertybė būti savimi. (Tada 
vaikas neužsiaugina jokios kaukės, 
jis gyvena „būdamas", o ne „atrody
damas". Jo paskui nereikia gydyti 
nuo alkoholizmo, vežti namo iš sekso 
vergijos Europoje ar rūpintis sudar
kyta jo psichika...) 

Taigi, ramiai sau sapnuoju Rug
sėjo pirmosios koncertą — gražiai 
tvarkingai apsirengę, vaikai dainuoja 
bardų bei lietuvių liaudies dainas, 
savos kūrybos dainuojamąją poeziją, 
šoka, viktorinose sprendžia klausi
mus apie Lietuvos istoriją, deklamuo
ja savo eilėraščius apie meilę tėvynei 
ir jos gamtai. Tokiu būdu jie nori 
pasveikinti savo draugus ir tėvelius 
su Rugsėjo 1-ąja, su Mokslo ir žinių 
diena! O paskui - jau baigiantis kon
certui, mano sapno mikrofoną paima 
ūsuotasis nacionalinio kanalo direk
torius ir linki visiems sėkmingų me
tų, ragina mylėti ir puošti savo kraštą 
darbais bei kūryba. Ir linki išlikti 
aukštos moralės žmonėmis, neimi
tuoti vakarietiškų pop'sex'barbių, o 
būti savimi - darbščiais, kilniais 
lietuviais, kurie žino, kad viskam bū
na savas laikas. Kūniškai meilei, 
gundymams bei intymumui toks 
laikas irgi ateis, kai Dievas jau sufor
muos fizinj ir psichinį kūną, o dabar 
laikas mokytis, kurti, sportuoti, 
žaisti ir tobulint save. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
STASĖ GRIGAITYTĖ 

AVIŽIENIENĖ 
Mūsų mylima Motina ir Senelė Amžinybėn iškeliavo 1986 

metų rugsėjo 13 d. ir buvo palaidota Los Angeles mieste, Ho-
ly Cross kapinėse, šalia savo mylimo vyro a.a. Antano Avi
žienio. 2002 metais jų palaikai buvo perkelti ir palaidoti savo 
tėviškės kapinėse Anykščiuose, Lietuvoje. 

Šv. Mišios už a.a. Stasės sielą bus atlaikytos Šv. Kazimie
ro bažnyčioje Los Angeles sekmadienį, 2006 m. rugsėjo 10 d., 
10:30 vai. ryto ir Anykščiuose, Šv. Mato bažnyčioje šeštadie
nį, 2006 m. rugsėjo 16 d., 6 vai. vakaro. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus, kartu su mumis 
pasimelsti už jos sielą. 

Sūnus Algirdas Avižienis, 
vaikaičiai Rimas ir Audrius, 

duktė Aldona Venckūnienė 
ir visi giminės Lietuvoje 

Pranešame, kad 2006 m. rugsėjo 3 dieną, po ilgos "leukemijos 
ligos mirė 

- - v 
AtA 

JADVYGA ZITINEVICIUTE 
POVILAITIENĖ, 

. 

• 

palikdama liūdinčias dukros LORETOS ir sūnaus RINGAU
DO šeimas. 
Po šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, ji buvo palaidota Oma-
hoje, Kalvarijos kapinėse šalia anksčiau mirusio savo vyro 
Jono ir sūnaus Algimanto. 

Liūdinčios Loretos ir Ringaudo šeimos 

Vyrui ir tėvui 

AtA 
dr. ANTANUI ČIURIUI 

mirus, mano nuoširdžiausia užuojauta mano draugei 
BIRUTEI ir jos sūnui ANTANUI su šeima. 

< 

Vytautas Lapatinskas 

Santaros-Šviesos federaci jos suvažiavime Pasaulio l ietuvių centre. Le -
m o n t e . š.m. rugsėjo 9 d. dr. Julius Šmulkštys (kairėje), skaitės paskaita 
..Lietuvos pol i t inė apžvalga", ir ASK ..Lithuanica'* vadovas Rimas Dirvonis. 

Indrės Tljūnėllenės nuotr . 
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UNKESE 

• Sau l ius Vitkauskas, Gražinos 
Vitkauskienės ir a. a. Vytauto Vit
kausko sūnus, mirė rugsėjo 11 d. 
Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

• R u g s ė j o 15 d., p e n k t a d i e n į 
7:30 vai. v. Jaunimo centre naujojo 
sezono repeticijas pradeda Lietuvų 
operos choras. Choras kviečia visus 
norinčius dainuoti. Ypač laukiame 
sopranų, tenorų, baritonų ir bosų. 
Repeticijos vyks penktadieniais ant
rame Jaunimo centro aukšte. 

• R u g s ė j o 16 d., šeštadieny, vyks 
atsisveikinimas su Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos kapelionu Algirdu 
Palioku, SJ, kuris išvyksta į Lietuvą. 
4 vai. p.p. šv. Mišios. Po jų — didžio
joje salėje pabendravimas, vakarienė, 
meninė programa, kurią atliks Da
riaus Polikaičio vadovaujamas „Dai
navos" vyrų ansamblis. Vietas galite 
užsisakyti pas V Gvildienę, tel. 630-
271-9136. 

• R u g s ė j o 16 d., š e š t ad ien į , 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 
sukur tas pagal V. V Landsbergio ir S. 
Ach knygą tuo pačiu pavadinimų, 
kuri išrinkta 2004 m. geriausia knyga 
vaikams. 

• LB B r i g h t o n Park apy l inkės 
valdyba rugsėjo 17-d. parapijos Mo-
zerio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruo
šia „Auksinio rudens" pietus. Pietų 
metu pagerbsime mūsų „auksinio 
rudens" parapijiečius, sulaukusius 90 
metų ir vyresnius. Maloniai kvie
čiame Čikagos lietuviškąją visuome
nę dalyvauti šiame Brighton Park 
garbaus amžiaus žmonių pagerbime. 
Prašome iš anksto užsisakyti vietas 
tel. 773-847-4855 (Salomėja Daulie-
nė). Automobilius prašome statyti 
bažnyčios kieme arba gatvėje. 

• R u g s ė j o 18 d., p i r m a d i e n i . 6:30 
vai. v. PLC, Lietuvių fondo salėje vyks 
narių registracija Į 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 Ra
sai Poskočimienei tel. 708-301-4439. 

• R u g s ė j o 22 d., penktadieni , 6 
vai. v. solistė Praurimė Ragienė atliks 
meninę programą knygos „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje" pristatyme. So
listei akompanuos Olivija Urbonaitė. 
Vakaras vyks Lietuvių dailės muzie
juje, PLC, 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439. Visuomenė maloniai 
kviečiama gausiai dalyvauti. Knygos 
sutiktuves rengia JAV LB Kultūros 
taryba. Po programos bus vaišes. 

• R u g s ė j o 23 d., šeštadienį, 6:30 
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636, vyks 
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo 
gimtadieni švęs Čikagos tautinių šo
kių kolektyvas „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigaus-
kai). Vakaronėje dalyvaus „Gabija", 
„Lietuvos Vyčiai", „Sodžius". Po va
karonės bus šokiai, kuriems gros 
„Kaukas". Bilietų kaina 25 dol. Ma
loniai kviečiame visus smagiai pra
leisti laiką. Tel. pasiteiravimui: 630-
344-0940, 630-677-2082. 

• Lietuvos Vyčiai organizuoja 
kelionę autobusu į YVashington, 
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo 
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios 
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus 
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis 
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl 
papildomos informacijos (kelionės 
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• R u g s ė j o 17 d., s ekmad ien i , 1 
vai. p.p. kun. Antanas Gražulis, SJ, 
aukos Mišias Šv. Onos bažnyčioje, Be-
verly Shores, IN. Giedos choras, va
dovaujamas Revitos Rudzevičienės. 
Visi kviečiami. 

Prel . Mykolo Krupavičiaus palaikai grižta į Lietuvą 

Iškilaus Lietuvos visuomenės veikėjo, kunigo, Krikščionių demokratų 
partijos kūrėjo, ilgamečio jos vadovo, VLIK'o vadovo, PLB kūrėjo rel. 
Mykolo Jeronimo Krupavičiaus palaikai sugrįžta į Lietuvą. Jie bus per
laidoti Kaune, Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje š. m. rugsėjo 23 d. 

Visuomeninio komiteto prašymu rugsėjo 21 d. 10 vai. r. Lietuvos 
Respublikos Seime įvyks iškilmingas posėdis, skirtas prel. Mykolui 
Krupavičiui pagerbti. 

JAV lietuvių visuomeninis komitetas 

MANO LAIŠKAS TAU 

R u g s ė j o 89 d., p e n k t a d i e n } , 
7:30 T a i . v. Č i u r l i o n i o g a l e r i j o j e J a u n i m o c e n t r e 
vyks grafikes N i j o l ė s Š a l t e n y t ė s 

p a r o d o s „ M a n o l a i i k a s t a u " a t i d a r y m a s 

Tai j a u an t ro j i a s m e n i n ė Nijolės Ša l t eny tės p a r o d a Čikago
je (pirmoji p r ieš k e t v e r i u s m e t u s vyko Balzeko l ie tuviu kultūros 
muziejuje). Si k a r t ą d a i l i n i n k ė a t v e ž a ofortus, s u k u r t u s 1990 — 
2006 me ta i s . J o s d a r b u o s e — bibl i j in ia i paukščia i , žvėrys, žuvys, 
žmogėnai. Tač iau ša l ia jų šioje p a r o d o j e daug mo te r s atvaizdų ir 
jų gyvenimo epizodų — „ J o s " , „ A u s k a r a s " , „Klasta" , „ M a n o mėgs
tamiaus i p a p u o š a l a i " ir t . t. Gal t a i su tap imas , o gal t a i dai
lininkės gyvenimiškoj i p a t i r t i s , d idesn i s moter iškojo pasaulio 
pažinimas, n o r a s ka lbė t i a p i e sudė t i ngesn iu s bū t ies dalykus. 

Autorės pe r sonaža i v ieniš i , t a r s i užs ida rę savyje. Pasakodama 
jų i s tor i jas da i l i n inkė n e s k u b a a t sk le i s t i žiūrovui savo herojų 
vidaus. „Kiekv ienas e same savo h e r m e t i š k a m e kokone. Jei kas 
nors j j pradrasko, s k u b a m e j į užs i ta isyt i" ,— sako dail ininkė sa
vo interviu m e n o k r i t i ke i A u d r o n e i J ab lonsk iene i . 

N. Šaltenytės graf ikos l ak š tuose — klasikinė ir modernisti
nė grafika. J o s darbai, i š p irmo žvilgsnio paprasti, apčiuopiamai 
vaizduojantys s iužeto mint is , gerai įsižiūrėjus priverčia mus mas
tyti, ieškoti dail ininkės ženkluose tarpusavio ryšio. 

Atidaryme dalyvaus autorė. 
Maloniai kviečiame v isus į paroda. 
Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768. 
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„Draugo" administracija ir redakcija nuoširdžiai dėkoja mūsų ištikimiesiems laikraščio skaitytojams: Martinkus Norbert, Chicago, Rūta Jautokienė, Oak 
Lawn, Stasys ir Elena Majauskai, Brighton Park, Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, Chicago, Sigita Tylienė-Slutienė, Chicago, Genė Romaškevičius, La 
Grange Park, Jonas Račas fmedžio drožiniai), Burbank, Aldona Totoraitienė, Palos Hts, Adelė Lietuvninkienė, Palos Park, Marija Kriaučiūnienė, 
Janina Marma, Oak Lawn, atnešusiems laimėjimus turėjusiai įvykti „Draugo" gegužinės loterijai. Ir nors gegužinė šiais metais neįvyks, bet Jūsų dosniai paauko
tus laimėjimus tikimės panaudoti kituose renginiuose. 

»B«M*^xwKWwro^ 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

R u g s ė j o 9 d. Č ikagos l i tuanis t inėje mokykloje vyko naujų mokin ių 
r e g i s t r a c i j a . Tėvų komi te tu i buvo t i k r a s d a r b y m e t i s . Laimos Apa-
n a v i č i e n ė s n u o t r a u k o j e savo sūnų i mokyklų p r a d e d a leisti ir 
ž i n o m a č i k a g i c č i a m s žurnal is tė Ramunė Rakauskaitė. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773 -585-9500 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar b u t o , tačiau 
skelbtis laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS Jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai . 


