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G. Kirkilas: naftotiekiai remontui neuždaromi 

" ^ ' ^ / f e : : ' ' , . - •* 

Premjeras Gediminas Kirkilas (d) lankėsi „Mažeikių naftoje". 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Andrius Sytas noma juos remontuoti dirbančius", 
— tai premjeras Gediminas Kirkilas 

„Naftotiekiai remontui paprastai sako sužinojęs šią savaitę lankyda-
nėra uždaromi, mat techniškai jma- masis „Mažeikių naftoje". 

„Kokios yra tikrosios priežastys, 
manau, greitu laiku sužinosime. Ti
kiuosi, kad artimiausiu metu mes tu
rėsime įvairių naujienų, taip pat ir 
pozityvių", — užuominomis kalbėjo 
premjeras ketvirtadienį „Žinių radi
jo" laidoje. 

Premjeras tikino, kad net jei visą 
žaliavą gamykla importuotų iš Ve
nesuelos ir mokėtų didesnę kainą už 
jos transportavimą, nei įvežant naftą 
iš Rusijos, „Mažeikių nafta" galėtų 
dirbti pelningai. 

Jis tikino, kad šį mėnesį keičiant 
Būtingės terminalo plūdurą „Mažei
kių nafta" nesustos — bus užpildyti 
visi žaliavos rezervuarai Būtingėje ir 
Mažeikiuose, tad įmonė galės bent 10 
dienų dirbti visu pajėgumu ir per die
ną perdirbti 20,000 tonų naftos. 

Nafta į Mažeikius per naftotiekį 
neteka nuo liepos 29 dienos, kai Ru
sijos naftotiekyje „Družba" įvyko 
avarija. Naftotiekį valdanti Rusijos 
valstybinė bendrovė „Transneft" ne
sako, kada naftos vėl bus. Kol kas ža-

Skuba įteisinti 
tiesioginius 

merų rinkimus 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 

Valdantieji skuba dar iki savivaldy
bių rinkimų 2007-ųjų pradžioje įtei
sinti tiesioginius merų rinkimus. 

Ketvirtadienį susitikusios val
dančiosios frakcijos pritarė socialde
mokratų parengtiems teisės akto pa
taisų projektams, pagal kuriuos savi
valdos reforma būtų įgyvendinama 
nekeičiant Konstitucijos. 

Kaip po susitikimo sakė premje
ras Gediminas Kirkilas, Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo pataisos, 
kuriose numatyta įteisinti tiesiogi
nius merų rinkimus, Seimui bus pa
teiktos jau kitą savaitę. 

Pagal socialdemokratų pareng
tus projektus, meras atskiru biulete
niu būtų renkamas iš kandidatų į sa
vivaldybės tarybos narius. Gyventojų 
išrinktą merą dar turėtų patvirtinti 
savivaldybės taryba paprasta balsų 
dauguma. Jei gyventojų išrinkto me
ro savivaldybės taryba nepatvirtintų, 
savivaldybės vadovas slaptu balsavi
mu būtų renkamas iš tarybos narių. 

Šiuo metu Konstitucijoje nusta
tyta, kad savivaldos teisę teritorijos 
administraciniuose vienetuose įgy
vendina savivaldybių tarybos. 

Tuo tarpu Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatyme nustatyta, kad me
rą renka savivaldybės taryba — šį 
įstatymą ir siūlo keisti socialdemok
ratai. Seimas po pateikimo yra prita
ręs kelią tiesioginiam merų rinki
mams atveriančioms Konstitucijos 
pataisoms, tačiau jų svarstymas Sei
me vėliau strigo. 

Reklamoje — V. Adamkaus šaržas 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 

Lietuvos interneto tinklalapiuose pa
sirodė reklama, kurioje specializuotų 
skelbimų portalą reklamuoja šaržuo
tas prezidento Valdo Adamkaus at
vaizdas. 

Šioje reklamoje grei~ mojuojan
čio prezidento atvaizde pateikiami V. 
Adamkaus dažnai vartojami žodžiai 
„reiškias", „sakant" ir kviečiama už
sukti į tinklalapį www.ske.lt. 

„Mes kol kas negalime pasakyti, 
ar ši reklama yra etiška ir ar prezi
dento atvaizdas yra naudojamas le
galiai", — sakė asociacijos Lietuvos 
reklamos biuro direktorė Jurga An-
driukevičiūtė. 

Pasak jos, dėl šios reklamos kol 

kas niekas nėra pateikęs skundų, to
dėl reklamos biuro Arbitražo komisi
ja jos nesvarstė ir nesiėmė veiksmų 
reklamai uždrausti. 

Lietuvos reklamos biuras yra sa
vireguliacijos institucija, jos sprendi
mai yra patariamieji. 

Žurnalistams nepavyko susisiek
ti su portalą administruojančios įmo
nės „Vakarų verslo vizija" vadovu 
Andriumi Kaušpėdu, kuris yra išvy
kęs į užsienį. 

Šiai įmonei taip pat priklauso 
portalas www.sexpazintys.lt. 

Reklama su V Adamkaus atvaiz
du pateikiama laikraščio ,„Šiaulių 
kraštas" interneto svetainėje, taip 
pat tinklalapyje www.ske.lt. 

Ar lietuviai dirbs 12 valandų ilgiau? 
kė premjeras Gediminas Kirkilas. 

Be to, jis teigė, kad dėl Seimo 
sprendimo perkelti švenčių dienas 
šiemet susidarė nepagrįstai daug 
išeiginių dienų ir Vyriausybė ketina 
spręsti šią problemą. 

Lietuvos pramonininkai siūlo 
pailginti darbo savaitę nuo 48 iki 60 
valandų. 

Pasak jų, susitarus su profsą
jungomis, galima būtų padidinti 
viršvalandžių skaičių, nes esą ir da
bar dirbama daugiau nei oficialiai 
leidžiama. 

Dabar Darbo kodeksas numato, 
kad darbo savaitė negali.būti ilgesnė 
nei 40 valandų, o įskaičiavus viršva
landžius per septynias darbo dienas 
— 48 valandos. 

Pramonininkų konfederacijos 
siūlymams ketina pasipriešinti Sei
mo Nukelta į 6 psl. 

Užsidirbti ar persidirbti? 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (Alfa.lt) — 

Vyriausybė svarstys pramonininkų 
siūlymus ilginti darbo savaitę. 

„Europos Sąjunga leidžia pail
ginti darbo savaitę, ypač dabar, kai 
realiai trūksta darbo jėgos. Jei žmo
gus norės dirbti išeiginėmis dienomis 
ir uždirbti 2-3 kartus daugiau, tai ko
dėl neleisti jam uždirbti? Manau, kad 
čia galėtų būti lankstesni sprendi
mai, ir mes juos svarstysime", — sa-

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

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

liava tiekiama tanklaiviais per Būtin
gės terminalą, tai ją brangina ir ma
žina įmonės pelną. 

Naftotiekio avarija buvo pašalin
ta per kelias dienas, tačiau neva dėl 
gamtosaugininkų reikalavimų nafto
tiekis dabar dirba sumažintu režimu 
ir naftos Mažeikiams esą neužtenka. 

„Transneft" neseniai paskelbė 
svarstanti tiesti naujus vamzdžius; 
tai gali trukti keletą metų. 

Alfa.lt 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
• Polit ika ir benzino 
kaina. 
•Ar išliks Pažadėtoji 
žemė. 
•Autoironijos išvestinė 
pagal Vydūną. 
•Gyvybės stebuklas. 
•NKVD, kalėjimas ir 
laisvė. 
• įvairios sporto žinios. 
• Žiūrėk į vaiką. 
•Tautos šventė Cicero. 
•Lietuvos Vyčiai keliaus 
Į Washington, D.C. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.721 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 
Sportas LIETUVOJE 
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APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Šulaitis 

Matas Cyvas Illinois Wesleyn universiteto 
futbolo rinktinėje 

Matas Čyvas, baigęs Benet Aca-
demy Downers Grove, IL, jau antri 
metai studijuoja Illinois Wesleyn uni
versitete ir žaidžia jo futbolo (soccer) 
komandoje. Matas universiteto rink
tinėje rungtyniauja taip pat antri me
tai: pernai jis buvo išrinktas „All-
conference" žaidėju ir savos koman
dos naudingiausiu (MVP) futbolinin
ku. 

Sį rudenį Mato vienuolikė jau 
žaidė 5 susitikimus, iš kurių 4 lai
mėjo. Vienintelę nesėkmę jo koman
da patyrė rugsėjo 12 d., kuomet 
turėjo nusileisti (1:5) Washington 

universiteto rinktinei. Šiame susi
tikime įvartį 80-oje minutėje pelnė 
būtent Matas. 

Sį šeštadienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. 
p.p., Mato komanda žais Čikagoje, 
kur susitiks su University of Chicago 
rinktine. Rugsėjo 22 d. „namuose" jie 
rungtyniaus su North Park fut
bolininkais (pradžia 5 vai. p.p.). 

Pažymėtina, kad Matas Čyvas 
yra žinomo visuomenininko, Lie
tuvių fondo Tarybos pirm. Vytauto 
Kamanto anūkas. Linkime jam geros 
sėkmės pasirinktoje sporto šakoje. 

Paaiškėjo pirmojo golfo čempionato 
nugalėtojai 

Dvi dienas trukusiame pirmaja
me oficialiame Lietuvos golfo čem
pionate buvo išrinkti stipriausi žai
dėjai vyrų, moterų, jaunimo ir sen
jorų grupėje. 

Iš vyrų geriausiai pasirodė Ro
landas Gaidys, kamuoliukus į 18 gol
fo laukų duobutes sumušęs per 174 
mušimus. 

Devyniais mušimais daugiau 
sužaidė ir antrąją vietą užėmė 
Evaldas Čižinauskas. Nuo jo tik 
tašku atsiliko Darius Krasaitis. 

Moterų gretose pasižymėjo daug
kartinė įvairių golfo turnyrų nugalė
toja Laima Drazdauskienė. Jai tikslą 
pasiekti pavyko atlikus 205 mušimus. 

Antroji liko Ainė Martikėnaitė 
(216 mušimų), trečioji — Regina Ku-
nigelienė (230 mušimų). 

Pirmasis Lietuvos golfo čempio
natas vyko „Sostinių golfo klubo" lau
kuose, esančiuose netoli Elektrėnų. 

Kiekvienas žaidėjas golfo laukus 
turėjo įveikti po du kartus. Iš viso ka- pjrmąjj golfo čempionatą laimėjo 
muoliukai skriejo į 36 duobutes. Rolandas Gaidys. 

ELTA Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

99 Čikagos „Fire 
Į sezono pabaigą Čikagos futbolo 

(soccer) „Fire" profesionalų koman
da pirmenybių lentelėje vis kopia 
aukštyn. Dabar ji MLS lygos Rytų 
konferencijoje stovi antroje vietoje iš 
6 komandų ir, kaip atrodo, pateks į 
atkrentamąsias varžybas. 

Praėjusį šeštadienį išvykoje įvei
kę Columbus „Crew" vienuolikę, či-
kagiečiai iškovojo 10-ąją pergalę iš 26 
rungtynių (8 pralaimėjo ir tiek pat 
sužaidė lygiomis). Šiuo metu „Fire" 
turi 38 taškus, kas jai garantuoja II 
vietą (pirmoji yra „D.C. United" — 
51 tšk.). Trečioje vietoje eina New 
England — 34, ketvirtoje — Kansas 
City — 33. Paskutines dvi vietas len
telėje užima New York (29) ir Co
lumbus (26). 

Šeštadienį rungtynėse prieš 
„Crew" pasižymėjo čikagiečiai Nate 
Jaąua ir C. J. Brown, kurie rezultatu 
2:0 laimėjo pirmąjį kėlinį. Tik po per
traukos šeimininkai įstengė pasekmę 
sušvelninti. 

Vakarų konferencijoje pirmauja 
„EC. Dalias" — 46 tšk., o po jų eina 
Houston (39) ir Colorado (35). 

„Fire" komandai namų aikštėje, 
Toyota Parke, Bridgevievv, IL, yra li-

kopia aukštyn 
kusios tik 3 reguliaraus sezono rung
tynės. Rugsėjo 17 d. — prieš „D.C. 
United"; rugsėjo 23 d. prieš Los 
Angeles „Galaxy" ir spalio 7 d. prieš 
Columbus „Crew". 

Taip pat čikagiečių laukia vienas 
svarbiausiųjų susitikimų — kova dėl 
JAV „open" taurės. „Fire" finale rug
sėjo 27 d., 7 vai. vak., savoje aikštėje 
rungtyniaus su viena stipriųjų Rytų 
konferencijos komandų — „D.C. 
United". Tai turėtų būti vienas įdo
miausių susitikimų ir į jį bilietus rei
kia įsigyti iš anksto, nes jų gali pri
trūkti. 

Kurie dar nebuvo naujojoje 
„Fire" aikštėje, reikia priminti, kad 
jos adresas yra 7000 S. Harlem Ave, 
Bridgeview miestelyje. Tai viena iš 
geriausių specialiai futbolui paruoš
tų aikščių JAY kurios kaina — apie 
90 mln. dolerių. Joje jau buvo su
žaista nemažai tarptautinio pobūdžio 
rungtynių, kuriose pasirodė pasau
linio garso komandos. Panašių susi
tikimų čia žada netrūkti ir ateityje. 

Tad Čikagos lietuviams, tradici
nio futbolo sirgaliams, atsiveria dau
giau galimybių pamatyti jų pamėgtos 
sporto šakos varžybas. 

TENISAS 

Lietuviai įveikė ukrainiečius 
Pirmose „Metropolitan" futbolo 

(soccer) lygos I divizijos 2006-2007 
m. pirmenybių rungtynėse „Litua-
nicos" vyrai įveikė pirmąją kliūtį: jie 
tolimoje šiaurėje — Round Lake Park 
miestelio „Ukrainian Village" aikštė-
"e, nugalėjo „Lions" vienuolikę 3:1 ir 
įsirašė pirmuosius tris taškus savo 
sąskaiton. 

Sekmadienio, rugsėjo 10 d., po
pietę ir lietus negalėjo sulaikyti lietu
vių pastangų pasiekti pergalę. Jau 
pirmame kėlinyje mūsiškiai vedė 2:0. 
Po pertraukos jie pridėjo dar vieną, 
tačiau vėliau ukraniečiai pelnė gar
bės įvartį. Baigminis teisėjo švilpu
kas ženklino 3:1 „Lituanicos" per
galę. 

Įvarčius lietuvių naudai pasiekė 
Andrius Virbickas, Aurimas Janu
šonis ir Laimonas Bytautas. Pirmieji 
du yra iš rezervinės komandos. Kai 
kurie kiti žaidėjai nesurado varžovu 

aikštės ir visai nepasirodė. Iš viso at
vyko tik 12 futbolininkų. Pažymė
tina, kad antrame kėlinyje nereika
lingą raudoną kortelę gavo mūsiškis 
Edvinas Trinkūnas, kai mūsiškiai 
žaidė dešimtyje. Dėl lietaus nebuvo 
matyti ir „užkietėjusių" lietuvių 
žiūrovų, kurie paprastai visur va
žiuoja stebėti „Lituanicos" futbolo 
rungtynių. 

Šį sekmadienį, rugsėjo 17 d., 3 
vai. p.p., lietuvių komanda vyks į Eik 
Grove Village miestelį, kur 3 vai. 
rungtyniaus su „International" ko
manda. Taip pat išvykoje Schaum-
burg, IL lietuviai žais rugsėjo 24 d., 
kuomet „Lituanicos" varžovu bus 
„Fichte Rams" klubo atstovai. 

„Lituanica" šiemet priklauso I 
divizijos ,.raudonųjų" grupei, kurioje 
yra 6 komandos. Taip pat 6 koman
das turi ir „mėlynųjų" grupė. 

TENISO 
TURNYRAS 

CLEVELAND, OH 
Cleveland LSK „Žaibo" lauko te

niso sekcija kviečia lietuvius teni
sininkus į VI Cleveland LSK „Žaibo" 
kviestinį lauko teniso turnyrą, kuris 
įvyks š.m. spalio 8 d., sekmadienį, 
Highland Heights City Park, 777 
Alpha Drive, Highland Heights, OH 
44143. 

Kaip pasiekti: iš I—271 greit
kelio išsukti ties Wilson Mills Rd. iš
važiavimu ir važiuoti į vakarus apie 1 
mylią, po to pasukti Alpha Dr. į šiau
rę ir netrukus kairėje pusėje pa
matysite teniso aikštes. 

Turnyro pradžia 10 vai. ryto. 
Registracija ir apšilimas — nuo 9:30 
v. r. 

Programoje: vyrų vienetas, mo
terų vienetas, vyrų dvejetas ir miš
rus dvejetas. Vyrų vieneto varžybos 
bus vykdomos dviejose ar daugiau 
klasių, kurių skaičius ir amžius bus 
nustatytas po galutinės registra
cijos, atsižvelgiant į žaidėjų pagei
davimus. 

Starto mokestis: 10 dol. (JAV) 
asmeniui, nepaisant keliose rung
tynėse žaidėjas dalyvauja. Esant 
blogam orui, bus žaidžiama užda
rose patalpose, žinoma, už papildo
mą mokestį. 

Dalyvių registracija iki spalio 
5 d. imtinai šiuo adresu: Virginija 
Motiejūnienė, turnyro vadovė, 24671 
Wayne Court, Euclid, OH 44123; 
namų tel. 216-289-0608; cell tel. 
216-526-5609; el-paštas: Virginija. 
motiejuniene@gmail.com 

Pavėluota arba varžybų dieną 
vietoje atlikta registracija gali būti 
priimta, jei laiko ir vietos sąlygos lei
džia. 

Visais turnyro reikalais prašome 
kreiptis į Virginiją Motiejūnienę. . 

• • • LSK „Žaibo" 
teniso sekcija 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD W!DE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
lega! Holidays, the Tuesdays foilovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional maiiing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries J I 35. 
Postmaster: Send address changes to 

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

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

JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 men. $40.00 
Užsakant i Lietuvą: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
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. 

Ei-paštas 
rastine<s>draugas org 

skelbimai#draugas org 

mailto:motiejuniene@gmail.com
mailto:redakcija@draugas.org
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AR IŠLIKS PAŽADĖTOJI 
ŽEMĖ 

DANUTE BINDOKIENE 

ALEKSAS VITKUS 

Kai jau daugiau kaip prieš 
mėnesį Artimuose Rytuose buvo 
prasidėjęs dar vienas karas, šį kartą 
tarp Izraelio ir Libane įsitvirtinusios 
„Hezbollah" grupės, ne vienas pa
galvojo ir apie galimą III pasaulinį 
karą. Jei taip atsitiktų, tai žmonijos 
ateitį turbūt būtų sunkiau atspėti 
negu suprasti paskutiniąją Naujojo 
Testamento - Apreiškimo Jonui -
knygą, kartais dar vadinamą Apo
kalipse. Joje Dievo įkvėptas pra
našas skelbia septynis laiškus sep
tynioms Mažosios Azijos bendrijoms. 
Ir pateikia pranašo vizijas apie 
žemėje kilsiančias baisias nelaimes 
ir Bažnyčios, ir pasaulio pabaigą. 

Bus III pasaulinis karas ar ne, 
nežinia. Bet ką Amerikos Valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice savo 
nesenoje kalboje pavadino Naujieji 
Artimieji Rytai, reikėtų spėti, kad 
pagal Apokalipsę jie bus Senieji 
Artimieji Rytai, kuriuose Izraelio 
valstybės jau nebebus. 

Ko beveik niekas šiandien dar 
nenumato, ir tik nedaug kas nu
matė, kai 1948 m. buvo sukurta Iz
raelio valstybė ir įsprausta tarp jai 
nedraugiškų kaimynų, — Izraelio 
liūdnas likimas atrodė neišvengia
mas, kol nepaaiškėjo, kad už jo 
nugaros stovi galingoji Amerika, 
Izraelį pavadinusi savo geru ir vie
ninteliu Artimuose Rytuose pati
kimu sąjungininku. 

Tie abu sąjungininkai ar suo
kalbininkai, Tel Avive ir Vašingtone, 
2003 m. pradėjo karą prieš Iraką, 
kad Izraelį apsaugotų nuo galimų 
puolimų, pasauliui paskelbdami, 
kad tai yra kova prieš terorizmą. Ir 
kaip yra ironiška, kad amerikie
čiams bekariaujant Irake, ir paga
liau sudarius „demokratišką", jei ne 
draugišką tai bent palankią Izraeliui 
ir Irako vyriausybę, jos vadovas tą 
patį Izraelį paskelbė savo priešu, ir 
dar barė prezidentą Bush, kad jis 
padeda Izraeliui kovoti prieš Libano 
žmones. 

Kaip pradedant Irako karą, taip 
ir dabar, Izraelio puolimo prieš 
„Hazbollah" painiavos siūlas mus 
veda į Vašingtoną. Valstybės depar
tamentas rekomendavo neutralumą, 
tuo tarpu kai Baltieji rūmai, vice
prezidentas ir prezidentas, pataria
mi savo ultra-krikščioniškų neo-
konservatorių, remia Tel Avivą 
viskuo, kas tik jam reikalinga: gin
klais, šaudmenimis ir net puokš-
tinėmis bombomis, sukeliančiomis 
didelius žmonių nuostolius tarp 
Libano civilių gyventojų. Bush įsak
miai atsisako sudrausti Izraelio mi
nistrą pirmininką Olmert, sakyda
mas, jog „Izraelis turi teisę save 
ginti". Tokia kalba turi dvi pa
sekmes. 

Viena, tai kad šitokia politika 
visiškai nužemino Condoleezza Rice, 
ir gal net reikš jos politinės karjeros 
pabaigą. Jos skubios išvykos į Arti
muosius Rytus, ieškant diplomatinio 
„sprendimo", nedavė jokių vaisių, 
nes viršininkas palaikė Olmert pusę, 
ir tai dar vadino „diplomatija". 

Kita, tai kad taip nuo Amerikos 
yra atstumiamos dar iki šiol jai 
draugiškos arabų vyriausybės, jau 
nekalbant apie tų vyriausybių valdo
mus eilinius žmones, kurie ir taip 
yra stipriai nusistatę prieš Izraelį 
bei jj remiančią Ameriką. Ir čia vėl 

ironija. Irako užpuolimas, kurio 
tikslas buvęs paaiškintas kaip smū
gis prieš terorizmą. 

Izraelio puolimą Libane Bush 
vadina karu prieš terorizmą ir kartu 
kova už tik dar dygstančią gležną 
Artimųjų Rytų demokratiją, kas 
tikrai arabų tarpe sukels simpatijų 
teroristams ir dar didesnę neapy
kantą Izraeliui bei demokratijai. 
Pasekmės jau matyti: „Hamas" da
rosi vis populiaresnis Gazos teritori
joje, o „Musulmonų brolybės" organi
zacija - Egipte. 

Pradeda tai suprasti ir preziden
tas Bush, ir tai būtų gerai, jei ne
matytume, kad niekas neturi tokios 
didelės problemos suprasti, kas 
atsirado pirmiau - višta ar kiaušinis 
- kaip George W. Bush. Jis ne tik 
nesupranta, kas pirmiau atsirado, 
bet ir nesusigaudo, kas yra višta, o 
kas kiaušinis. Tas dvi sąvokas jis vis 
supainioja. 

Juk Izraelis kaip valstybė, ir 
gimė per terorizmą. Faktas, kad jis 
yra pasaulyje pripažinta valstybė, 
nėra pakankamas pateisinti elgesio, 
kuris būtų moraliai nepateisinamas 
nei nepripažintos valstybės, arba 
tokios grupės kaip „Hezbollah". Tai 
tinka ir JAV, ir Izraeliui. Izraelis 
karu prieš „Hezbollah" terorizavo 
Libaną lygiai taip, kaip Amerika vis 
dar terorizuoja Iraką. 

Pravesta apklausa, liepos mė
nesį parodė, kad dauguma ameri
kiečių mano, jog taika Artimuose 
Rytuose yra tik svajonė, kad pjau
tynės tarp Izraelio ir jo arabų kai
mynų niekada nesibaigs, kad Irako 
niekada nesutaikys ir jo niekada 
neatveš į demokratiją. Tai labai blo
ga žinia Tel Avivo ir Izraelio lobis
tams Jungtinėse Valstijose, kurie 
per pusę šimtmečio stengėsi palai
kyti mintį, jog kol Amerika Izraelį 
rems, jo išlikimas yra garantuotas. 
Olmert pradėtas stiprus, bet nebaig 
tas smūgis prieš „Hezbollah" su
griovė jau 40 metų daugelio priimtą 
Izraelio nenugalimumo iliuziją. 

Berašant šį straipsnį, Izraelio 
ministras pirmininkas jau sutiko 
priimti JT Saugumo tarybos siūlo
mas paliaubas su sąlygomis, kurių 
anksčiau nei Izraelis, nei JAV ne
norėjo priimti, kas aiškiai parodo, 
jog Izraelis Libane negali pasiekti 
karinės pergalės. Po liepos 12 dienos 
„Hezbollah" vadovas šeikas Hassan 
Nasrallah, per kurį Izraelis gavo šį 
retą pažeminimą, Artimuose Rytuo
se tapo regioninio, o gal ir tarptau
tinio masto, herojumi. 

Anksčiau ar vėliau Izraelis žlugs 
ne vien dėl istorinių ir demografinių 
priežasčių, bet ir savo ir savo „drau
gų" Vašingtone klaidingos politikos 
dėka. Hillaire Belloc, anglų rašytojas 
ir parlamento narys, gimęs Pran
cūzijoje ir karštas katalikas, jau 
1926 m. pranašavo naują Islamo at
gimimą ir agresiją prieš Vakarų kul
tūrą, panašią kokia buvo XVII šimt
metyje, kai Lenkijos karalius Jan III 
Sobieski ir jo sąjungininkai 1683 m. 
sėkmingame Kahlenberg mūšyje iš
gelbėjo Vieną nuo ją apgulusių 
Otomanų (musulmonų) kariuome
nės. Belloc jau tada baiminosi, kad 
Islamo dvasia tuomet liko nenugalė
ta, o Vakarų civilizacijos mūro ce
mentas pradėjo po truputį trupėti. 

Nors Izraelis ir nėra tikra to 
žodžio prasme Vakarų valstybė, 
Islamo akyse jis sutapatinamas su 

Politika ir benzino kainos 

Ar turi įtakos benzino kai
noms rinkiminiai metai? At
sakymas — taip, nes poli

tikai yra sukalbamesni, stengiasi 
įsiklausyti į būsimųjų balsuotojų 
nuotaikas, pageidavimus ir, kiek 
įmanoma, juos išpildyti. Amerikoje 
šiuo metu daug rūpesčių žmonėms 
sukelia nepastovios benzino kai
nos: šiandien jos kyla, rytoj, rodos, 
be jokios priežasties, keliais cen
tais nukrinta, kad poryt vėl pa
kiltų. Vairuotojai skundžiasi, pini
ginės tuštėja, bet retas atsisako 
automobilio. Tai mūsų gyvenimo 
kasdienybė, be kurios jau neį
manoma apsieiti. Galbūt čia įtaką 
daro ir žiniasklaida, kai daugiau 
kaip 50 proc. reklamų televizijoje 
skiriama susisiekimo priemonėms. 
Jos pristatomos taip patraukliai, 
kad noromis nenoromis žmogus 
susigundo. Automobilis, autobu
siukas ar sunkvežimėlis savininko 
vaizduotėje praranda savo pag
rindinę funkciją — jį vežioti — ir 
tampa vartai į nežabotos fantazijos 
pasaulį, kur vairuotojas pasijaučia 
laisvas, stiprus, gražus ir gali iš
siveržti iš pilkos kasdienybės. Nors 
tai tik spindintis, trapus muilo 
burbulas, paleistas gudriai pa
ruoštų reklamų kūrėjų, bet dauge
lis visgi ryžtasi jį gaudyti. 

Tą džiaugsmą ir neribotą vai
ruotojo laisvę pastaruoju metu ge
rokai temdo aukštos skystojo kuro 
kainos. Kai už galoną benzino šią 
vasarą reikėjo mokėti daugiau 
kaip tris dolerius, o rinkos žinovai 
nuolat perspėdinėjo, kad tai „tik 
pradžia, kad kainos peršoks ir 
penkių dolerių kartelę, ir galbūt 
dar aukščiau", entuziazmas „galin
gam, dideliam automobiliui" ir 
maloniam pasivažinėjimui dauge
liui tapo mažiau patrauklus. O 
šias tamsias pranašystes dar la
biau patamsino britų naftos įmonė 
BP, paskelbusi, kad neribotam 
laikui uždaro Prudhoe Bay (Alias
koje) — didžiausius JAV teritorijo
je — naftos šaltinius, nes nedel
siant reikia pakeisti sukiužusius 
vamzdžius, kuriais teka šis Juo
dasis auksas". 

Šalyje kilus nepasitenkinimui, 
ypač būtinų reikmenų kainomis, 
gyventojai ieško kaltininkų. Paran

kiausia — kaltinti valdžią, tad 
partija, turinti daugumą valstybės 
sostinėje, susilaukia ir daugiausia 
priekaištų. Šiuo metu, tai respubli
konai. Žinoma, opozicija taip pat 
nesnaudžia ir į gyventojų nepa
sitenkinimo lauželį nuolat mėto 
sausas malkas, kad tik skaisčiau 
degtų ir nušviestų jai kelią į 
laimėjimą rinkimuose. Vartotojai, 
nepatenkinti benzino kainomis, 
net reikalavo, kad valdžia atidary
tų valstybinius naftos rezervus ir į 
apyvartą paleistų daugiau skystojo 
kuro (JAV rezerve laiko per 29 mi
lijardus barelių, bet tuo pačiu rei
kia atsiminti, kad šioje šalyje kas
met suvartojama 7.5 mln. barelių 
naftos, taigi, valstybės rezervai 
greitai būtų ištuštinti). 

Ir štai - netikėtumas! Staiga 
benzino kainos, net prieš Darbo 
dienos ilgąjį savaitgalį, pradėjo 
kristi. Vartotojai džiaugiasi, verslo 
ir rinkos žinovai krapšto pakau
šius, nesuprasdami, iš kur toks 
staigus pasikeitimas, kaip jie ga
lėjo apsirikti ir nenuspėti kainų 
ateities. Galbūt priežasčių toli ne
reikia ieškoti — už poros mėnesių 
rinkimai ir ši aštri rakštis po var
totojų nagu galėtų juos pakreipti 
valdančiajai partijai nepalankia 
kryptimi... Žinoma, gal reikia atsi
žvelgti ir į naujus atradimus Mek
sikos įlankoje, apie 175 mylias nuo 
Louisiana valstijos pakrančių, kur, 
maždaug 28,175 pėdų gylyje po van
deniu, pasirodo, telkšo gausūs naf
tos telkimai ir „Chevron Corp." naf
tos didžbendrovė jau tvirtina galė
sianti iš jų siurbti .juodąjį auksą". 
Tai, be abejo, gera ir net labai gera 
žinia JAV gyventojams, bet tas at
radimas dar ne visai atspėja mįslę: 
kodėl benzino kainos krinta dabar, 
kai nafta iš Meksikos įlankos pra
dės tekėti tik po kelerių metų? Eili
nis vartotojas sakytų: koks čia skir
tumas, kad tik kainos būtų mažes
nės, o to priežastys visai nesvar
bios, juk ne vien benzinas, bet ir 
šildymo alyva, ir gamtinės dujos 
surištos su naftos kainomis... 

Dovanotam arkliui, kaip sako 
mūsų liaudis, neverta į dantis žiū
rėti, tik džiaugtis ir tikėtis, kad po 
rinkimų viskas nepasikeis ir benzi
no kainos vėl neūžtelės į padanges. 

Vakarais, kurių pati didžioji galybė, 
Amerika, saugojo Izraelį per visą jo 
gyvavimą. Izraelis kaip tik ir guli 
ant tos linijos, nuo kurios islamas 
pradės žygiuoti į Vakarus, ieško
damas erdvės savo nuolat augan
čioms masėms, norinčioms dalintis 
Europos turtais ir džiaugtis jos ge
rove. Šiandien toje Europoje gyvena 
ir tarpsta 50 milijonų musulmonų. 

Turime pagalvoti fr apie Ame
riką, kuri vis daugiau įsivelia į 
pasaulines intrigas, kai tuo pačiu 
laiku pati amerikiečių tauta vis dau
giau „prasiskiedžia" Trečiojo pasau
lio, Meksikos ir musulmonų tikėjimo 
žmonėms. Praeis keli dešimtmečiai -
ar įstengs Amerika ir tuomet dar 
apginti Izraelį. Ir ar apskritai norės 
jį ginti? 

Net jei Izraeliui ir pavyktų iš
laikyti savo Zion idėją, žydai vargu 
įstengs taikoje ir saugume išsaugoti 

ir džiaugtis jų Pažadėtąja Žeme. 
Rašydamas šį straipsnį pasinau

dojau ir Chilton Williamson, Jr., 
rugsėjo mėnesio straipsniu iš „Mid-
dle American News". Laikraštis yra 
žinomas ultra-konservatyvus orga
nas, kuriame dažnai rašo Patrick 
Buchanan, Phyllis Schlafly ir kiti 
panašios pakraipos žmonės. Bu
chanan (g. 1938) yra autorius, žur
nalistas, radijo komentatorius. 1991 
metais buvo Amerikoje kandidatas į 
prezidentus. Apie jo pasaulėžiūrą 
spręskite kad ir iš šio jo pasakymo 
1991 metais: „Jei Amerika nenori 
baigti savo dienas tuose pačiuose 
senelių namuose kaip ir Britanija, ji 
turėtų baigti savo geopolitinį pli
auškėjimą apie Naują pasaulio 
tvarką. Mūsų kova, Šaltasis karas, 
baigtas. Laikas Amerikai grįžti 
namo". 
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Autoironijos išvestinė pagal Vydūną 
PAULIUS SAUDARGAS 

Tyčiojamės, kad kaimyno tvartas 
dega, valdžios tvartelis skęsta, o 
„realybės šou" — pornografinis. Ap
gaulingai išvirkščia gaida prasidėtų 
dar vienas autoironiškas lietuviškojo 
identiteto maišymas su žemėm. Ti
kime, kad jj kaip žiemkentį pakišus 
po velėna, išaugs šviesesnė genijų — 
patriotų karta. Verkiam, kad suge
bame išauginti tik .vieną disko me
tiką, 136 gatvės graffiti meistrus, o 
poetų, krepšininkų ir statybininkų 
eksportuosime pagal paklausą. Tiesa, 
po krepšinio nesėkmių, iniciatyvesni 
imasi raganų medžioklės ir čia. 
„Runkelių kraštas", „dejuotojų tau
ta", „išsivaikštanti Lietuva" ir kiti 
akmenukai vis paspiriami, kiekvieno 
save gerbiančio nūdienos švietėjo 
kelyje per gimtąjį daržą. Gudresnis 
dar paklausia: „ar taip niekad ir 
neturėsim jauno ir protingo prezi
dento vienu metu?" 

Būtų tai dar vienas pasigrau
denantis charakiri. 

Tačiau, darbams rudeniop įsi
važiuojant, norisi ne veršlenti, o gy
venti. Optimizmo ieškom skaičių 
magijoj: dalinam Kinijos gyventojų 
skaičių (~1 mlr.) iš Lietuvos gyven
tojų skaičiaus (—3.5 mln.). (Tin
gesniems: Programs/Accessories/Cal-
culator). Imame jaustis maži ir ypa
tingi. Nes kur tie kinai slepia 285-is 
su puse disko metikus ir kodėl krep-
šinyje jiems nepadeda penki Ming 
Yao? Šviesa tunelio gale. Vėliau tai 
patvirtins Vydūnas. 

Nuosekliai imkimės į daržą pri
mestų akmenukų surinkimo. 

Kalba keiktis nepritaikyta 

Keikiamės, kad net keiksma
žodžių riebesnių nesugalvojam... Kal
bininkų pastangos įdiegti lietuviš
kesnių keiksmų vainikuojasi: „kad 
juos kur tupinčius sutrauktų". Ko
dėl? Atsakymai surašyti jau prieš 
šimtą metų. Viskas iki skausmo giliai 
lietuviška. Pasak Vydūno, lietuvių 
kalba pritaikyta didiems, pasmin-
giems dalykams. „Su giliu kvėpavimu 
ir daugiau dar su tuo, kad ji yra kalba 
aukštoms, kilnioms mintims ap
reikšti rišasi lietuvių kalbos ritmas" 
- rašo Vydūnas. Taigi ritmas, skam
besys, kvėpavimas, žodžiuose už
programuota amžių glūduma — vis
kas tarnauja lietuviškajam patosui. 
Ne veltui vadinamės „poetų tauta". 
Tad giedokime himnus, poemas, rin
kimines kalbas ir mokslinius trak
tatus, o išspjauti kažką „po čelo-
večeskii" derantis turguje ar bau
džiant atžalas, savo kalba nepavyks. 
Lietuvi, jei pastebėjai savo žodyno 50 
procentų jau sudarant rusų, anglų ir 
totorių, pats esi iš kelmo spirtas, o ne 
kalbininkai. 

Ekonominis tautos išlikimo 
garantas 

Apie lietuvaičių emigraciją - ten 
kur geriau, prirašyta ir prikalbėta 
daug. Pradžioje rankas grąžėme dėl 
šviesiausių protų nutekėjimo. Iš
trūkdavo — geriausieji. Šiandien 
darbo jėgos „kraneliai" nuolat atsuk
ti visose srityse. Kažin ar besu
lauksime nekilnojamojo turto kainų 
burbulo sprogimo, jei Lietuvoje ne
liks nė vieno statybininko. Eko
nominė migracija, nesubrendusios 
demokratijos ir tik kylančios eko-

nomikos šalyje išties didelė problema. 
Tautos gyvybės kilimas juk tiesiogiai 
proporcingas kūrybingų ir darbingų 
piliečių koncentracijai. Tačiau jei 
kaltinsime pilietiškumo stoka ieš
kančius „gardaus valgio šaukšto", tai 
kaltinsime ne priežastį, o pasekmę. 
Vydūnas teigia sekančiai: „Daugiau 
atliekame ekonominį kitų lietuvių 
padėjimą gerindami. Taip nors kiek 
tvirtiname tautos gyvybę". Taigi -
tuščiame pilve įkvėpimo nedaug. 
Tačiau dalykus surašytus finansų ir 
ekonomikos vadovėliuose palikime 
spręsti valdžios vyrams ir moterims. 
Tam juos ir išrinkome. 

Atskiesti genai 

Profesionalus nutautinimo sce
narijus apima ne tik kalbos, tikybos, 
kultūros, bet ir pačių gyventojų kei
timą ar bent jau atskiedimą sve
timkūniais. Daugel šiuo klausimu ga
lėtume skausmingai pagodoti, tačiau 
įžvelkime optimizmo ir čia. Juk, še
šioliktus metus gyvendami nepri
klausomoje valstybėje ir neturėdami 
didelės tautinių mažumų problemos, 
dejuoti galime tik dėl prastos de
mografinės situacijos. Tačiau menkos 
reprodukcijos kaltininkų tikrai ne
ieškosime pas didžiuosius kaimynus, 
netgi imperialistiškai nusiteikusius. 

Kol kas mūsų daugiau kaip trijų 
milijonų, turime į valias natūralių 
blondinių, augalotų ąžuolų bernelių, 
na, ir visaip kitaip jaučiamės lie
tuviais. Taigi nesutikčiau su Vydūnu 
dėl apgailestavimo, kad lietuvių 
kraujas tiek tapo nustekentas slavų, 
lenkų, totorių ir kitų to meto lie
tuvaičių meilužių. Kodėl džiaugiamės 
tūkstantmetėmis sąsajomis su indais, 
bet spjaudomės nedidelės injekcijos 
temperamentingų totorių? Negi esa
me iš dangaus nuleisti „lietuviais esa
me mes gimę"? Esame tiesiog uni
kalus proceso mirksnis. Pats Vydūnas 
teigia, kad lyginti Lietuvos, kurios 
taip negailėjo istorijos vėtros, su ki
tomis šalimis tiesiog negalima. Todėl, 
net jei ir išvažiavai „Big Benų" sta
tyti, statyk pakelta galva ir nekom-
pleksuok, kad alaus prigėręs futbolo 
sirgalius nežino: „What is Lithua-
nia?" 

Peikti negalima 

Toliau bandysim iš savo daržo 
išguiti bene didžiausią riedulį ir 
silpnesnieji tegul pabūna nuošaly. 
Matyt, amžinosios problemos yra iš 
ties amžinos, nes ir XX amžiaus 
pradžioje, taipogi į valias buvę gera
noriškų tautiškumo žadintojų, kurie 
visaip bardami ir koneveikdami tau
tiečių ydas, darė meškos paslaugą. 
Vydūnas supeikia tokį netinkamą 
bausmių metodą ir teigia, kad tik 
asmeniniu pavyzdžiu sukursi Tautos 
gyvybės pridėtinę vertę: „tik vienu 
būdu galima žmones gelbėti, kurie 
nori pareiti į šviesesnę sąmonę, o 
krypsta į kitas tautas. Reikia pačiam 
tiek aukštai dvasioje ir doroje kilti, 
kiek tiktai galima, ir savo dvasios 
gyvybę lietuvišku būdu apreikšti. 
Tuomet bus ir kitiems kuo augintis 
pasiliekant savo tautoj". 

Pasak vieno išminčiaus: „esi 
laimingas tiek - kiek pats manaisi 
esąs". Ne kitaip ir su tautiškumu. 
Žinoma, nereikia perdėtai ir tiesiogiai 
taikyti visos pasididžiuotinos Lietu
vos istorijos su iškeltu Vytauto kardu 
šiandienos praktikoje, bet pozityvas 

turi viršyti negatyvą visose viešosios 
nuomonės srityse. 

Šiandien situacija — kita. Lietu
voje vyrauja negatyvus požiūris ži-
niasklaidoje, veikimo metodai politi
koje bei versle, ir netgi negatyvi kū
ryba. 

Politinis kandidatas, žinodamas 
šiuolaikinius rinkos dėsnius, kandi
datuoja veikiau ne girdamasis nu
veiktais darbais, bet menkindamas 
konkurentus bei dalydamas nepag
rįstus pažadus, kurie vėliau tampa 
pagrindu visuomenei eilinį kartą 
nusivilti. Patekę valdžion, politikai 
nesidrovi keisti ar net kurti naujų 
partijų, galutinai supainiodami rin
kėją. Teisingi valstybės valdymo 
sprendimai juk gimsta grynų ideo
logijų sandūroje ir dialoge, bet ne 
indiferentiškoje savų interesų miš
rainėje. Dažniausiai tarpartinėje ko
voje taikomi metodai: skandalų ir 
interpeliacijų iniciavimas. Formuo
jamas požiūris apie politiką kaip apie 
nešvarų dalyką neatneš naudos nei 
auginant naujas politikų kartas, nei 
tvarkantis valstybėje čia ir dabar. Jei 
rinkėjas balsuoja ne „už" bet „prieš", 
tai mūsų pilietiškėjimo procesas ima 
atrodyti lyg sveikų dantų traukimas 
išsinarinus koją. 

Kita purvo drabstymo barikadų 
pusė — žiniasklaida — žiba panašiais 
perliukais. Kritiškai peržiūrėjęs TV 
programą imi atlaidžiau žiūrėti į 
Hollywood ir meksikiečių produkciją, 
nes vienintelis pozityvas trykšta 
nebent iš serialinės Marianos šyp
senos. Žurnalisto pradžiamokslis pra
sideda: „geriausia naujiena - bloga 
naujiena". 

Pasistengus galima įžvelgti ir 
pozityvo: keli televiziniai projektai li
kimo nuskriaustiesiems remti ir ke
lios muzikinės laidos, kuriose išsky
rus Algį Ramanauską ir atrankos į 
Euroviziją komisiją, niekas pernelyg 
piktais sarkazmais nesispjaudo. Tie
sa, kai kuriuose koncertuose V V 

Landsbergis įžvelgia ir vaikų pornog
rafijos elementų, tačiau čia, matyt, 
kalta jaunųjų žvaigždžių sceninio 
įvaizdžio kūrėjų fantazija, o ne prog
ramų režisieriai. Tiesa dar, Leonido 
Donskio „Be pykčio", bent jau iš pa
žadinimo žada pozityvų dialogą, 
tačiau laidos herojai, nors ir nesi
pykdami, vis tiek dejuoja, gvilden
dami nūdienos blogybes. „Realybės 
šou", jau visi minties milžinai seniai 
iškeikė, kaip kokią Darbo partiją 
(DP). Bet kaip ir DP - niekur trauk
tis neketina, taip iš žydrųjų ekranų 
nesitraukia ir lėkštų, bet tikrų jaus
mų kompiliacijos natūralios buities 
nuogybėje. Keikiam, bet žiūrim. Visa 
kita herojinė publicistika: gelbėtojų, 
detektyvų ir atjautėjų šou varoma 
išimtinai tos pačios žurnalistinio 
pradžiamokslio patarlės. Su pasimė
gavimu maudomasi ašarose, kraujyje, 
skandalų adrenaline ir nešvarių bal
tinių prakaite. Ginčytis būtų sunku: 
paklausa formuoja pasiūlą. 

Aukščiausia negatyvo forma, t.y. 
jau ne blogybių kūrimas ir vieši
nimas, bet jų analizė ir piktinimasis, 
dažniausiai aptinkama rašančiųjų 
tarpe. Tikriausiai ir šį rašinį nesun
kiai priskirtume pabėdavojimų kate
gorijai, tačiau atsikirsiu Vytauto Vi
socko žodžiais „Kitaip neišeina, nors 
tu ką!: rašinyje „Dar vienas paverkš
lenimas". 

Privalo išeiti — nėra to blogo, 
kas neišeina. Nors lietuviško požiūrio 
į egzistenciją dvilypumas „kaip bus -
taip, bet viskas blogai" gali neap
dairiai būti sumaišytas su budistine 
tiesa: „viskas yra taip kaip yra", 
tačiau budistai dar prideda: „nors 
viskas yra taip kaip yra - nuolatos 
turime stengtis, kad būtų geriau". 

„Todėl niekuomet neturėtų būti 
klausiama, ar išliks tauta, ar ne, bet 
visuomet: kaip auginsime tautą", - iš 
šimtmečių glūdumos moko mus 
Vydūnas. 

Gyvybės stebuklas 
MARYTE GUSTAINIENE. 
sociologijos magistrė 

Žmogaus gyvybė yra stebuklas. 
Moters misija yra duoti pasauliui 
gyvybę ir džiaugsmą savo Šeimai bei 
visuomenei. Deja, gyvenimas moder-
nėja ir nyksta kai kurios vertybės. 
Keičiasi ir pats žmogus. Šiandienė 
moteris trokšta gyventi laisviau, sie
kia būti savarankiška. Kasmet mažė
ja vaikų gimstamumas, daugėja abor
tų. Moteris, Kūrėjo pakviesta gim
dyti, žudo. Savo neišmintingą pasi
rinkimą dažniausiai užglaisto dau
gybe priežasčių. Skaudi šių dienų 
tikrovė, nes dažniau renkamasi part
nerystę, laisvą lytinį bendravimą, o 
ne motinystės stebuklą. 

Verta prisiminti nuostabią seno
vės graikų legendą apie motinos 
išdidumą. Tai legenda apie Niobę, 
Tėbų karaliaus žmoną, mirtingą 
moteriškę, kuri atsisakė aukoti Apo
lono ir Artemidės motinai deivei 
Lėtojai. Karalienė manė, kad jai, sep
tynių sūnų ir septynių dukterų moti
nai, toji dieviška garbė labiau pritik
tų. Dievai žiauriai jai atkeršijo už tai 
- užsirūstinę Artemidė ir Apolonas 
vieną po kito nukovė visus Niobes 
vaikus. Net suakmenėjusi iš skaus
mo, Niobė neatsižadėjo savo žodžių, 
kad ji, motina, esanti už deives 

prakilnesnė. Tai graži legenda, už
rašyta labai seniai, papasakota dar 
tais laikais, kai motinos džiaugėsi 
kiekvienu į pasaulį atėjusiu vaike
liu. 

Krikščionybėje taip pat teigia
ma, kad kiekviena gyvybė yra Dievo 
dovana ir ją reikia saugoti, ja didžiuo
tis. Šiais laikais vis dažnesni tampa 
abortų atvejai. Pasiteisinama įvairiai: 
sunki socialinė būklė, vienišos moti
nos problema, moraliniai aspektai, 
sunki liga, gresianti motinos gyvybei 
ir pan. Daugybė pasiteisinimų ir tiek 
pat priežasčių, kodėl vaikelis negali 
išvysti šio pasaulio. 

Statistika rodo, kad Lietuvoje 
daugiau nužudoma kūdikių abortų 
metu, negu jų gimsta. Išgyvename 
stebėtiną paradoksą: šalyje nėra mir
ties bausmės nusikaltėliams (tam 
Bažnyčia pritaria), bet pateisinamas 
nekaltų žmonių žudymas. Kitas para
doksas yra tas, kad nerasime šalies, 
kur nebūtų baudžiama už tyčinę 
žmogžudystę, tuo tarpu daugelyje 
šalių žudomi negimę kūdikiai. Taip 
yra todėl, kad užsimezgusi motinoje 
nauja gyvybė nėra laikoma žmogumi. 
Tačiau žmogaus gyvybė negali egzis
tuoti atskirai nuo žmogaus. Gyvybė 
yra stebuklas, gal žmogaus protas 
nesuvokia jos didingumo?.. 

NukelUj 11 psl. 
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NKVD, KALĖJIMAS, LAISVĖ... 
ALBERTAS KANAITIS 

Daug langų, daug durų, didelis 
pastatas - NKVD. Raudonarmiečiai 
su atkištais ant šautuvų durtuvais, 
aziatiškais veidais, supa pastatą, 
saugo „Stalino rojams vartus". Kas iš 
pašalinių įeina, beveik niekada 
neišeina. Viduj milžiniška salė, pa
sieniais ant grindų sėdintys laukia 
savo likimo. Uždrausta kalbėti, 
judėti - durtuvas ant tavo gerklės. 

Sėdim, laukiam, tikimės: kalėji
mas, Sibiras ar kulka į pakaušį... 
Išveda keletą, atrodo, į rūsį, kur... 
du, trys šūviai ir tardymas baigtas. 
Netoliese, mano dešinėje, durys į 
tardytojo kambarį, kur laikas negai
šinamas, kur visiems tas pats kalti
nimas - banditai, valdžios priešai... 

Veda mane tardymui. Mažas 
kambarys, dvi, trys kėdės, stalas ir 
žiaurios išvaizdos kapitonas meda
liais apkarstyta krūtine, pažvelgia 
ir, rusiškai nusikeikęs, pradeda 
„tardymą". Kalbu gerai rusiškai ir 
atsakau į jo klausimus kaip nekal
tas, nieko nežinąs, švarus - dar
bininko sūnus, „nenugalimos" tėvy
nės pilietis. 

Nežinau, ar jis klauso, nežinau... 
Bet jaučiu, kad mano žodžiai lyg žir
niai atsimuša į sieną ir dabar su
pratau, kad kapitonas daug daugiau 
žino. Tarp mūsų buvo išdavikas -
Judas, ir jo buvome „parduoti". 

Tardymas baigtas, trumpas. 
Skambina. Ateina kareivis manęs 
pasiimti. Priskirtas antrai grupei. 
Ką tai reiškia - nežinau. 

Koks bus mano likimas? Nuta
rimas jau padarytas. Liepia sėstis, 
laukti. Didelis triukšmas salėje, ka
reiviai veržiasi į vidų, kažkas rėkia, 

šaukia. Kareivis durtuvu bado „nusi
kaltėlį", vaizdas baisus - kraujas ant 
grindų, ir vis dar durtuvu bado. Azia-
tiški veidai, lyg išdrožti iš medžio, 
nerodo jokio gailesčio, žmoniškumo. 
Subadytas kūnas už kojų tempiamas 
laukan lyg gyvulys. Salė tuštėja, 
daug išveda ir vėl daug naujų ateina. 

Apžvelgiu aplink ir matau be
veik vaikus išsigandusiais veidais, 
matau senesnio amžiaus vyrus, ma
tau ir žinau, kad mūsų visų likimas 
tas pats. Salėje karšta, prakaituo-
jam, darosi sunku kvėpuoti, oras 
persisunkęs bjauraus kvapo... Karei
viams, tardytojui ar tai svarbu? 

Girdėjau, kad Hitlerio armija 
jau Lietuvoj ir komunistai nori dau
giau žmonių išvežti, sunaikinti, kad 
liktų mažiau liudininkų. 

Duslus dundesys sudrebina pas
tatą, langų stiklai dreba, tardytojas 
turbūt taip pat dreba. 

Į salę atveda... Antaną (buvo 
mūsų ryšininkas) su kruvina nosimi, 
sužalotu veidu, juodom akim... An
tano tėvas, mažažemis ūkininkas, 
išvežtas į Sibirą, ūkis sudegintas, 
šeima išardyta. 

Norisi verkti, šaukti, rėkti, bet 
tai yra uždrausta. Liepia visiems 
keltis, varo laukan, kur sustato po 
keturis į eilę ir ilga juosta žmonių 
pradeda judėti. Kur ves, ką darys? 

Kalėjimas. Skirsto į kameras, 
grūda. Dviem žmonėms skirta kame
ra perpildyta dvidešimčia asmenų ir 
sunku pajudėti. Čia sutinku įvai
rių profesijų, amžiaus, išsilavinimo 
žmonių: gimnazijos mokytojas, kuris 
jau gana ilgą laiką laukia galutinio 
sprendimo, kampe susirietęs sėdi. Jo 
veido išraiška lyg bepročio: išsprogu
sios akys, sutaršyti plaukai, barzda, 

nešvarus... Klausiu, žiūri, neatsako. 
Galbūt nemato, negirdi? 

Du jauni vyrukai kažką žaidžia 
ant grindų su duonos trupiniais -
universiteto studentai. Inžinierius 
suimtas geležinkelio stotyje už 
pajuokos žodį prieš Staliną. Nežino 
apie savo šeimą, žmoną, vaikus. Jau 
ilgas laikas kalėjime, kur prarado 
atmintį, nežino kokia diena, koks 
mėnuo net valanda. Prie lentomis 
užkalto lango sėdi maždaug 10 metų 
amžiaus vaikas, suimtas maisto 
krautuvėj už gabalą duonos. Va
gystė? Alkanas! Ar ir jam gresia 
Sibiras? Keletas vietinių rusų kei
kiasi, rūko, spjaudo... Ar jie čia pa
talpinti provokacijai? 

Mieste tarška kulkosvaidis, 
žmonių riksmai, triukšmas... Ar 
Hitlerio tankai jau rieda gatvėmis? 
Kalėjime mirtina tyla. Kalėjimo 
kieme urzgia sunkvežimiai — veža. 

Šūviai - šaudo. Klausomės. Kas 
vyksta už mūrinių sienų, už užkaltų 
langų? 

Mūsų kamera trečiame aukšte -
laukiam. Kameros durų langelis 
atsidaro ir senas prižiūrėtojas tyliai 
sako, kad pirmas aukštas „išvaly
tas", daug išvežtų, daug sušaudytų 
ir naciai netoli miesto. Tai buvo 
vienintelis prižiūrėtojas su žmo
niškumo jausmu. Kiti kaip vilkai, 
laukia, kada galės „pasidžiaugti" 
mūsų kankinimais, skausmais, 
krauju. Vilkai. Apačioj, antrame 
aukšte, didelis judėjimas, šauksmai. 

Sprogimas lauke, girgžda kalėji
mo geležiniai vartai, koridoriais 
laksto prižiūrėtojai, sąmyšis... suim
tieji daužo duris ir kai kurios kame
ros tuščios, išlaužtos, durys, korido
riai pilni skubančių į laisvę. 

Saulė, mėlynas dangus, švarus 
oras - laisvė. Laisvi! 

Žmogaus smegenys pasikrauna lyg kompiuteris 
Kai rytą pramerkiame akis, sme

genų kamieninė dalis nusiunčia nedi
deles azoto oksido porcijas j kitą sme
genų dalį, talamusą, o šis savo ruožtu 
siunčia signalą likusioms ląstelėms. 

Azoto oksidas rengia pagrindą 
sudėtingesnėms operacijoms - tarsi 
kompiuteris, pakraunantis operacinę 
sistemą prieš sudėtingesnių pro
gramų valdymą. 

Pirmomis minutėmis atsibudus 
sensorinė informacija perkrauna sis
temą: ryški saulės šviesa, besiskver
bianti pro užuolaidas, laikrodis, ro
dantis laiką, — visa tai turi būti ap
dorota. Taip smegenys nustato ap

linką ir imasi sudėtingesnių užduo
čių. Tokią išvadą priėjo North Ca-
rolina universiteto mokslininkai. 

Anksčiau mokslininkai talamusą 
laikė gana primityvia struktūra -
tarsi vartais, kurie galėjo arba atsi
verti ir leisti sensorinei informacijai 
tekėti į galvos smegenų žievę, arba 
visiškai užkirsti kelią srautui. 

Naujasis tyrimas parodė, kad ta-
lamusas labiau primena klubo tvark
darį, nes neleidžia dideliam informa
cijos kiekiui patekti j smegenis, kol 
jos dar nepasirengusios jį priimti. 

„Klaipėda" 

Motina gulėjo ant grindų kilimo nuoga ir rūbų 
džiaustymo virvėmis surišta. Žarai pasidarė silpna 
visame kūne, nepajėgė nė žingsnio žengti, kad ne
nukristų, atsirėmė į sieną, užmerkė akis. Bute 
tvanku, buvo sunku kvėpuoti. Vasaros karštis pa
greitino kūno irimo procesą. Žara dusdama ir alp
dama priėjo prie balkono, plačiai pravėrė duris. Į 
vidų padvelkė tyro oro gūsiai. Ji pastovėjo balkone, 
traukdama į plaučius Vingio parko miško gaivą, 
nedaug atsigavusi, priėjo prie telefono, stovėjusio 
svetainėje ant staliuko, iškvietė policiją ir medici
nos ekspertus. 

Fainą palaidojo. Velionės butą policija pus
mečiui užplombavo. Vėliau butas, kaip paliki

mas, atiteko jos vaikams — dukrai ir sūnui. Kaip 
nekeista, apiplėšimo žymių nerasta ir savaime 
piršosi klausimas: kas įvykdė tokią žiaurią pik
tadarybę? Kerštas? Bet už ką? Velionė niekam ne
buvo skolinga. Kaimynai įtarinėjo sūnaus draugus, 
kurie ne kartą lankėsi pas velionę, kaulydami pi
nigų, bet po išsamaus tardymo, ši versija nepa
sitvirtino. Tada iškilo dar vienas įtarimas: gal šį 
nusikaltimą padarė jos pavydūs giminaičiai, su ku
riais velionė nebendravo. Taip pat ir šis kaltinimas 
nebuvo įrodytas, įtarinėjimai atkrito. Atrodė, kad 
nusikaltimas liks neišaiškintas ir Faina mirties 
paslaptį amžiams nusinešė į kapą. 

Tone visiems pažįstamiems tvirtino, kad Fai-
nos tokia lemtis, o likimo neįmanoma išvengti arba 
apgauti. Faina pabėgo nuo Mareko, Žaros tėvo, ku
ris prieš mėnesį užmušė savo antrą žmoną Alią. 
Faina, sužinojusi šią tragediją, atvirai džiaugėsi, 
sakydama, kad teisingai pasielgė, palikdama tą 
šizofreniką ir išsigimėlį, nes ir ji nebūtų išvenr si 
tokio baisaus likimo. 

Ar Faina tada galėjo pagalvoti arba nujausti, 
kad greitu laiku, lygiai už mėnesio, ta pati lemtis 
ištiks ir ją pačią... Ji žuvo nuo Mareko rankos. 

„Nelaimė į namus, atkelk vartus''. — byloja 
senas posakis. Deja, nelaimė vaikšto ne viena. Žara 
palaidojo motiną, o už mėnesio kitos laidotuvės. 
Autoavarijoe žuvo Markas. Už dviejų savaičių suži
nojo, kad pasikorė jos tėvas Marekas, palikęs prisi
pažinimo ir atgailos raštelį: „Teis mane Aukščiau-
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LIKIMO, KAIP VĖJO... 
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siasis, o ne žmonės, nes aš Žarą mylėjau...". Ma
rekas pasikorė ant tos pačios klevo šakos, ant 
kurios užbaigė savo gyvenimą jo tėvas, palikdamas 
savo ir Alės dvi dukras našlaitėmis. Vyriausioji 
septyniolikmetė gyveno ir mokėsi silpnapročių vai
kų internate, o jaunesnę penkiolikmetę mergaitę 
paėmė į savo šeimą Alės vyresnioji sesuo. 

— Kodėl ji tą Mareką įsileido? — stebėjosi 
velionės kaimynai, kurie po Fainos laidotuvių 
kieme susibūriavę dar aptarinėjo įvykusią tragedi
ją, priežasties niekas nežinojo, nesuprato, kam pri
reikė moters gyvybės, visi traukė pečiais ir žvalgėsi 
vienas į kitą, bet atsakyti į klausimą niekas 
negalėjo. 

Prie nusiminusių kaimynų priėjo senutė iš gre
timo namo ir pasakė: 

— Tą dieną aš su anūku vaikščiodama gatve 
mačiau, kaip kažkoks vyriškis korėsi per balkonų 
grotas ir įlipo į trečio aukšto balkoną. Balkono, 
durys buvo praviros ir jis laisvai įėjo į kambarį... 
Kas po to įvyko, visi žinote. 

Žmonės užvertę galvas, sužiuro į trečio aukšto 
balkoną. Būryje pasigirdo moters balsas. Tai buvo 
žilaplaukė mokytoja, ji garsiai savo nuomonę 
pareiškė: 

— Manau, kad tuo metu Faina, sugrįžusi iš 
paupio, maudėsi po dušu ir nieko negirdėjo... 

Su tos moters nuomone visi sutiko, kalbėjo: 
— Be abejonės, kad taip ir buvo... 
Spalio mėnuo. Ruduo. Orai vėsūs, drėgni. 

Kapinėse vėjas stūgavo ir blaškė paskutinius nuo 

medžių nukritusius lapus. Dangus pilkas, darga
nojo... Žara atvažiavo į kapines viena, nes norėjo 
vienumoje pabūti prie Marko ir motinos kapų. Jie 
buvo palaidoti šalia vienas kito. Žara stovėjo liūd
na, apsigaubusi juodu šaliku, skėčiu dangstėsi nuo 
purškiančio lietaus. Giliai atsidusus ištarė: „Kapas 
prarijo ne tik tave ir mano motiną, bet ir mano 
širdį...". Nepajėgusi ilgiau savyje valdytis, susi
kaupęs kančios skausmas prasiveržė ašarų srautu. 
Ji verkė kukčiodama, stambios ašaros upeliu liejosi 
per skruostus, iš vidaus plaudamos skausmą. 

A smeniniai nelaimingi įvykiai, artimų žmonių 
xYpraradimas, moralinis sunkumas sukrėtė 

jauną moterį. Motinos nepasotinamas troškimas 
sukaupti daugiau pinigų, o vėliau sekė velionės 
viskuo nusivylimas, pamokė Žarą. Ji labai pa
sikeitė, tapo net religinga. Iš vyro kompanionų ga
vusi piniginę kompensaciją, išėjo iš restorano „Žio
gas" ir įsidarbino ligoninėje medicinos seserimi. 

Gydytojas Viktoras, pamatęs Žarą, apsivil
kusią baltą chalatą ir vaikščiojančią po palatas, 
nepatikėjo savo akimis, pribėgo ir, apsidžiaugęs 
sugriebė ją už rankos, įsivedė į savo kabinetą, pa
sodino ant kėdės ir pats, atsisėdęs priešais, žiūrė
damas į ją kupinomis ašarų akimis, jaudindamasis 
kalbėjo: 

— Patikėk, mano širdis jautė, kad mudu susi
tiksime... 

Jis ją vis dar karštai mylėjo. Žara nustebusi 
žiūrėjo į jo dideles, pilkas akis, kuriose spindėjo 
laimingo žmogaus džiaugsmas, jai pagailo jo, ne
ištvėrė, apsipylusi ašaromis puolė jam į glėbį ir, 
bučiuodama jo šeriuotus skruostus, maldavo: 

— Atleisk... Aš tave labai įskaudinau... Su
prantu, kad padariau labai blogai, tačiau gyveni
mas mane daug ko išmokė. 

Buvę sutuoktiniai susitaikė ir iš naujo su
simetrikavo. Sūnus Saulius, paaugęs berniukas, 
džiaugėsi, kad tėvelis mamai atleido ir jie visi trys 
vėl kartu, kaip buvo anksčiau. 

Žara už metų pagimdė dukrelę. Tone pasakojo 
pažįstamiems, o ji visada viską žinojo, kad susieję 
poron sutuoktiniai gražiai gyvena, tarp savęs kuo 
puikiausiai sutardami! Pabaiga. 
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Vilnius pr is iminė garsu t r imi t in inką V. Uspaskicho advokatui leista 
susipažinti su į tar imais ginamajam 

Koncertas T. Dokšicer atminti. 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (ELTA) — 

Vilniuje prisimintas praėjusiais me
tais miręs vienas garsiausių ir talen
tingiausių pasaulio trimitininkų Ti-
mofej Dokšicer (1921—2005). Trečia
dienį Sv. Kotrynos bažnyčioje rengia
mas pučiamųjų muzikos koncertas 
šiam Vilniuje gyvenusiam trimito ge
nijui atminti. 

T. Dokšicer — vienas ryškiausių 
pasaulyje trimitininkų virtuozų. Sa
vo kūrinius talentingam atlikėjui de
dikavo garsūs kompozitoriai. Savo in
tensyvia koncertine veikla ir nepa
kartojama atlikėjo įtaiga T. Dokšicer 
prisidėjo prie trimito, kaip solinio 
instrumento, pripažinimo. 

Gimęs Cernigov srityje muzikan
tų šeimoje, T. Dokšicer muzikos stu
dijas pradėjo Maskvoje, Glazunov 
muzikos mokykloje, vėliau mokėsi 
Centrinėje muzikos mokykloje trimi
to klasėje. 1950 metais baigė Vals
tybinį pedagoginį muzikos institutą, 
dar po septynerių metų — studijas 
Maskvos konservatorijos Dirigavimo 
fakultete. 

Pirmą kartą trimitininko vardas 
nuskambėjo prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, kai 1941 metais būdamas de
vyniolikos tapo tuometinės Sovietų 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Sąjungos varinių pučiamųjų instru
mentų konkurso nugalėtoju. 1947 
metais pasiekta stulbinanti pergalė 
Tarptautiniame festivalyje Prahoje 
buvo T. Dokšicer koncertinės karje
ros pradžia. Nuo to laiko jauną mu
zikantą dažnai kviesdavo gastroliuoti 
Sovietų Sąjungoje ir užsienyje. 

Trimitininkas yra koncertavęs 
daugiau nei trisdešimtyje šalių, mu
zikos akademijų kvietimu skaitęs 
paskaitas Japonijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje, JAV ir kt., 
dalyvavęs daugelyje festivalių bei 
tarptautinių konkursų vertinimo ko
misijų. Legendinis muzikantas dau
giau negu keturis dešimtmečius buvo 
Didžiojo teatro orkestro solistas. T. 
Dokšicer pasaulyje garsus savo įra
šais, daugiau nei 80 aranžuočių ir kū
riniais trimitui. 

Koncerte iškiliam trimitininkui 
atminti Kauno varinių pučiamųjų or
kestras „Vario garsai", valtornų ir 
varinių pučiamųjų kvartetai atliko 
bažnytinę muziką ir kūrinius varinių 
pučiamųjų ansambliams.Taip pat 
skambėjo Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Hendel, Anton 
Bruckner, Oscar Peterson kūriniai 
valtornų kvartetui. 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 
Generalinės prokuratūros prokurorai 
leido buvusio Darbo partijos (DP) va
dovo Viktoro Uspaskicho advokatui 
Vytautui Sviderskiui susipažinti su 
įtarimais savo klientui. 

Baudžiamojo proceso kodeksas 
• numato, kad asmuo turi teisę gintis 
: pats arba per pasirinktą gynėją ir įta

riamasis turi teisę žinoti, kuo jis įta-
! riamas. 

Prokurorai advokatui išsiuntė 
nutarimo pripažinti V Uspaskichą 
įtariamuoju kopiją 

„Konstitucija garantuoja įtaria-
Į mojo teisę į gynybą nuo jo sulaikymo 

ar jo pirmos apklausos momento. To
dėl pilna apimtimi visomis teisėmis 
tiek gynėjas, tiek įtariamasis ikiteis-

[ minio tyrimo metu galės naudotis 
j nuo įtariamojo sulaikymo ar jo pir-
! mos apklausos momento", — sakė 

Generalinės prokuratūros Orga
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty
rimo departamento vyriausiasis pro-

A. Adamkienės fonde — kazino pinigai 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 

Politikų finansavimo skandale pasta
rosiomis savaitėmis minima lošimų 
bendrovė „Olympic Casino Group 
Baltija" rėmė ir Almos Adamkienės 
fondą. Si lošimų bendrovė tapo vi
siems žinoma, kai pasklido kalbos, 
kad ji per rinkimus finansavo Nau
jąją sąjungą. Pasirodo, ši kompanija 
buvo dosni ne tik politikams, bet ir 
pirmosios šalies ponios A. Adamkie
nės labdaros ir paramos fondui, rašo 

dienraštis L.T. 
„Olympic Casino" patalpose ir 

dabar stovi aukų dėžutė, iš kurios su
rinkti pinigai keliauja į A. Adamkie
nės fondą. 

Fondo direktorė Sigutė Kačins
kienė, paklausta, ar jos netrikdo, kad 
minėta lošimų bendrovė pakliuvo į 
įtartiną politikų finansavimo skanda
lą, pasipiktino: „Tai ką mums dabar 
daryti? Atimti tą dėžutę? Dieve tu 
mano. Išplėšti?" 

* Įspūdinga pergale pasaulio 
moterų krepšinio čempionatą 
pradėjo Lietuvos rinktinė, tre
čiadienį keturių komandų D gru
pės antrojo turo rungtynėse 84:58 su
triuškinusi Kanados komandą. Ka
nadietėms tai buvo pirmasis pra
laimėjimas antrosiose rungtynėse, o 
lietuvaitėms, kurios visą parą pavėla
vo į pirmenybes ir joms buvo įskaity
tas pralaimėjimas 0:2 prieš Australiją 
— pirmoji pergalė, suteikianti gali
mybę t$sti kovą dėl vietos antrajame 
varžybų etape. Rezultatyviausiai Lie
tuvos komandoje žaidė Jurgita Štrei
mikytė-Virbickienė, pelniusi 21 taš-
ką. 

gianti Pirėjo „Olympiacos" vyrų 
krepšinio komanda Graikijos 
sostinėje 78:56 sutriuškino Atė
nų „Maroussi" komandą. 21 tašką 
nugalėtojams pelnė rezultatyviausiai 
žaidęs Arvydas Macijauskas. 

* Planetos jaunių (iki 19 me
tų) bokso čempionate Maroke i 
ketvirtfinali pateko bei kovę dėl 
medalių penktadienj tęs du Lietu
vos atstovai. Marijus Kravčiukas 
(svorio kategorija 54 kg) aštuntfina-
lyje aiškia persvara antrajame raun
de įveikė Jungtinių Arabų Emyratų 
boksininką Mohamed Saeed Al-Nuai-
mi. Supersunkiasvoris ( + 91 kg) Pa
velas Kulda 33:24 nugalėjo Kanados 

kuroras Algimantas Kliunka. 
Tačiau nutarimo kopijos skelbti 

V. Uspaskicho paiešką Generalinė 
prokuratūra advokatui nesiuntė. 

„Ne visai logiška būtų ikiteismi
nio tyrimo vengianti asmenį per gy
nėją supažindinti su nutarimu skelb
ti jo paiešką", — teigė A. Kliunka. 

V. Uspaskicho advokatas genera
liniam prokurorui buvo apskundęs jo 
kliento bylą tiriančių Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo de
partamento prokurorų veiksmus. 

Skundą išnagrinėjo ir iš dalies jį 
patenkino aukštesnieji prokurorai. 

Skunde generaliniam prokurorui 
Algimantui Valantinui advokatas V 
Sviderskis piktinosi, kad negavo lei
dimo susipažinti su teismo nutartimi 
skirti suėmimą Rusijoje besislapstan
čiam Y Uspaskichui, taip pat proku
rorų nutarimu skelbti jo paiešką. 

Y Sviderskis yra sakęs, kad prašo 
generalinio prokuroro, „kad būtų lai
komasi įstatymų". 

Spruko su vogtais ledais — 
pakliuvo po automobiliu 

Andrius Vaitkevičius 

Su, kaip įtariama, vogtų ledų dė
žute nuo parduotuvės apsaugos spru
kęs 21 m. jaunuolis buvo partrenktas 
automobilio bei atsidūrė reanimacijo
je. Incidentas įvyko vėlų trečiadienio 
vakarą Vilniuje, Laisvės pr. gale. 

Apie 9.50 vai. vakaro parduotu
vės „Norfa" apsauga per vaizdo ka
meras pastebėjo du keistai besiel
giančius jaunuolius. Juos sekdami, 
apsaugininkai įtarė, kad vaikinai 
kažką pavogė, todėl abu iš parduotu
vės išeinančius jaunuolius nuspręsta 
sulaikyti. 

Pasirodžius apsaugininkams vai
kinai bandė sprukti. Vienas vis dėlto 
buvo sučiuptas. Paaiškėjo, kad jis nie
ko su savimi neturi. 

Tuo metu sulaikyto vaikino 
draugas spruko į kitą Laisvės pr. pu
sę. Perbėgęs dvi eismo juostas, jau
nuolis žalioje skiriamojoje juostoje 
peršoko krūmais apaugusią tvorą ir 

vėl išbėgo į važiuojamąją kelio dalį. 
Tą pačią akimirką jį partrenkė auto
mobilis „Audi 100 Avant", vairuoja
mas A.M. (gim. 1960 m.). 

Per avariją jaunuolis buvo sun
kiai sužalotas. Jis prarado sąmonę, 
greitosios pagalbos gydytojai teigė, 
kad vaikino gyvybei gresia pavojus. 

Apsaugos paleistas vaikino drau
gas apie nelaimę pranešė vos už pus
šimčio metrų nuo avarijos vietos gy
venantiems bičiulio tėvams. Atskubė
jus vaikino tėvui paaiškėjo, kad part
renktas 1985 m. gimęs K.M. 

Gatvėje liko kilogramas ištišku
sių „Royal" ledų. Parduotuvės ap
saugininkai įtaria, kad dėžutę su le
dais vaikinai išsinešė nesumokėję. 

„Audi" vairavęs vyriškis po avar
ijos buvo ištiktas šoko. Jis sakė, kad 
vaikinas iššoko prieš pat automobilį. 
Avariją matė paskui „Audi" važiavę 
policininkai. Policininkai patvirtino 
vairuotojo žodžius. 

Alfa.lt 

Ar l ietuviai dirbs 12 valandų ilgiau? 

* Naujajam sezonui bosiren- h"k.-ir.mka Krane Johan Rili 

Atkelta iš 1 psl. 
socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkas socialdemokratas Algir
das Sysas. Pasak jo, lietuviai ir taip 
dirba per daug, o darbo viršvalan
džiai yra dažniausia neapmokami. 

„Lietuviai ir taip tarp ES narių 
dirba oficialiai daugiausiai. Savo 
ruožtu jeigu žiūrime į atlyginimą, — 
turime vieną mažiausių atlyginimų 
vidurkį. Todėl pramonininkams ir 
verslininkams pirmiausia reikėtų su
sitvarkyti savo darželyje, kad žmonės 
tikrai matytų, kad už darbo viršva
landžius mokama normaliai — nuo 
to padidėtų ir darbo našumas, ir psi
chologinė atmosfera įmonėse, — o ne 
gąsdinti dar ilgesnėmis darbo savai
tėmis", — sakė A. Sysas. 

A. Sysą nustebino tai, kad į tokį 
pramonininkų pasiūlymą pakanka
mai palankiai žiūri ir socialdemokra
tas premjeras Gediminas Kirkilas: 

„Keisčiausia, kad premjeras pri
taria tokiems siūlymams. Manau iš 
pradžių turėtų vykti diskusija parla
mente bei frakcijoje - tik po to būtų 
galima kalbėti apie kokius nors 
sprendimus", — tvirtino parlamenta
ras. 

Lietuvos profesinių sąjungų kon
federacijos (LPSK) pirmininkas Ar
tūras Černiauskas teigė, kad kol kas 
konfederacija nėra gavusi jokių konk
rečių pramonininkų pasiūlymų. Ta
čiau siūlymams ilginti darbo savaitę 
iki 60 valandų profsąjungos nelinku
sios pritarti. 

„Kiek žinau, pramonininkai ren
ka darbuotojų parašus, kad jie galėtų 
dirbti ir daugiau uždirbti. Tačiau mes 
manome, kad darbo laiko ilginimas -
viena iš paskutinių priemonių, lei
džiančių darbuotojams daugiau už
dirbti, - teigia A. Černiauskas. — Tie 
patys pramonininkai sako, kad Lie
tuvos dirbančiųjų darbo našumas 
siekia vos 50 proc, lyginant su seno
sios Europos darbuotojais. Tačiau 
darbo našumas priklauso nuo darbo 
vietos, darbo sąlygų, darbo įrankių ir 
darbo jėgos kvalifikacijos, o pramoni
ninkai į darbo vietą investuoti ne
nori", - teigia LPSK pirmininkas. 

Profsąjungos mano, kad pir
miausia reikia investuoti į darbo na
šumo didinimą ir mokėti didesnę al
gą, ir tik tada, jei darbo užmokestis 
netenkintų darbuotojų - svarstyti ga
limybę ilginti darbo savaitę. 

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

Mirties būriai destabilizuoja Iraką 

AP nuotr. Irakietis su sūnumi prie sugriauto pastato. 
Baghdad, rugsėjo 14 d. (Alfa.lt) nušautų ir pamestų kūnų tiek šiitų, 

— Irako politinis procesas gali žlugti, 
jei sektantiškieji mirties būriai nebus 
sustabdyti, teigė sunitų politinis va
dovas po to, kai Baghdad buvo rasta 
60 lavonų. 

Ankstyvą ketvirtadienį du bom
bomis ginkluoti automobiliai suspro
go nusinešdami 10 žmonių gyvybes, o 
dieną prieš tai buvo nužudyti ma
žiausiai 22 žmonės. Negana to, polici-

tiek sunitų kvartaluose. 
„Jeigu šie barbariški aktai nesi

liaus, jie tikrai paveiks taikinimo pla
ną", - teigė Irako sutarimo fronto -
didžiausios arabų sunitų grupės par
lamente - vadovas Adnan al-Dulaimi. 

Nesiliaujantis smurtas Irake vis 
labiau spaudžia JAV prezidentą 
George W. Bush, besiruošiantį padėti 
Respublikonų partijai rengtis lapkritį 

ja rado daugybę surištų, nukankintų, vyksiantiems rinkimams. 

Rusijoje nužudytas centrinio 
banko vadovo pavaduotojas 

Maskva, rugsėjo 14 d. („Reu-
ters'VBNS) — Rusijos centrinio ban
ko (RCB) vadovo pirmasis pavaduoto
jas Andrėj Kozlov, į kurį prie vieno 
Maskvos stadiono užpuolikai paleido 
automatų šūvių seriją, ketvirtadienį 
ligoninėje nuo sužeidimų mirė. 

Per trečiadienio užpuolimą taip 
pat buvo nušautas bankininko vai
ruotojas. 

41 metų A. Kozlov, kuris buvo at
sakingas už neskaidrios bankininkys
tės sistemos sutvarkymą, dėl šautinių 
žaizdų krūtinėje ir galvoje naktį buvo 
skubiai atlikta operacija. 

Milicijos atliekamam tyrimui ar
timi šaltiniai sakė, kad A. Kozlov už
puolimas buvo panašus į užsakytą 
žmogžudystę. RCB vadovo pirmasis 
pavaduotojas aktyviai veikė, kad bū
tų uždaryti pinigų plovimu ir kitais 
nusikaltimais kaltinami bankai. 

Si žmogžudystė gali paveikti to
kius bankus kaip „Sberbank" ir tarp
bankinę rinką, ypač jei Kremlius 
reaguodamas suvaržys tuos bankus, 
kurių veiklą tyrė A. Kozlov. 

Užpuolikai tykojo A. Kozlov prie 
futbolo stadiono „Spartak" Maskvos 
šiaurės rytuose, kur įvyko banko dar
buotojų futbolo rungtynės. 

Ziniasklaidos pranešimuose sa
koma, kad užpuolikai iššovė mažiau
siai keturis kartus. Nušovę vairuoto
ją Aleksandr Semionov ir sunkiai su-
žeidę A. Kozlov, jie pabėgo. 

Laikraščio „Kommersant" duo
menimis, A. Kozlov po pasikėsinimo 
ištiko koma. 

Samdyti žudikai tikriausiai ap
siriko, kontrolinį šūvį paleisdami į 
galvą Kozlov vairuotojui. 

A. Kozlov nužudymas — didžiau
sią atgarsį sukėlęs federalinio lygio 
pareigūno nužudymas nuo 2000 me

tų, kai į valdžią atėjo Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin. 

Dabartinė valdžia ne kartą nuro
dė kaip savo nuopelną tai, kad akty
viai veikiant teisėsaugos instituci
joms pavyko atsikratyti dešimtojo de
šimtmečio „laukinio kapitalizmo" 
tradicijų, kai užsakytos žmogžudys
tės buvo įprastas Rusijos verslo prak
tikos dalykas. 

„Mes manome, kad V Putin pa
skelbs šio nusikaltimo išaiškinimą ša
lies jėgos žinybų prioritetu. Nesėk
mingas tyrimas bus signalas, kad 
įbauginti vyriausybės pareigūnus vi
siškai įmanoma", — mano bendrovės 
„Bear Stearns" analitikas Timothy 
Ash. 

Akivaizdžiausia versija teisėsau
gos institucijoms yra A. Kozlov profe
sinė veikla. Jo vadovautas Centrinio 
banko priežiūros blokas buvo svar
biausia grandis formuojant draudimo 
indėlių sistemą, kai maždaug ketvir
tadalis Rusijos bankų neteko teisės 
dirbti su fizinių asmenų lėšomis, ir 
kovojant su pinigų plovimu ir netei
sėtu išgryninimu. 

„Jis buvo kovos su finansiniu nu
sikalstamumu priešakyje. Buvo labai 
drąsus ir sąžiningas žmogus, ir jo 
veikla ne kartą kirtosi su nesąžiningų 
finansininkų interesais", — sakė žur
nalistams šalies finansų ministras 
AleKsej Kudrin. 

Vien 2006 metais leidimų dėl tei
sės dirbti neteko 46 bankai, dauguma 
jų — dėl įtarimų pinigų plovimu arba 
už abejotinas operacijas. 

Pradėjęs dirbti Rusijos banke iš 
karto po instituto baigimo 1989 me
tais A. Kozlov tapo RCB vadovo pava
duotoju 1995 metais. Jis buvo laiko
mas vienu valstybės vertybinių po
pierių rinkos Rusijoje kūrėjų. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Ukraina ketvirtadienį pasakė 

NATO, kad dėl visuomenės nepritari
mo atideda savo siekius įstoti į šį Va
karų gynybos aljansą, sakė naujasis 
šalies premjeras Viktor Janukovič. 
Rusija griežtai priešinosi ankstesnės 
Ukrainos vyriausybės ketinimams 
prisijungti prie NATO narystės 
veiksmų plano, kuris galiausiai nu
vestų prie narystės susivienijime. V 
Janukovič, kuris yra laikomas arti
mesniu Maskvai už reformas remian
tį prezidentą Viktor Juščenko, sakė 
norintis, kad Ukraina būtų „patiki
mas tiltas" tarp Europos ir Rusijos. 

LONDONAS 
Britų ministras pirmininkas To-

ny Blair griežtai užsipuolė tai, ką va
dino Europos politikų „beprotišku 

; antiamerikietiškumu". T. Blair, kuris 
yra artimiausias JAV prezidento 
George W. Bush sąjungininkas vadi
namajame kare su teroru, sakė, jog 
pasauliui skubiai reikia Jungtinių 
Valstijų paramos sprendžiant neati
dėliotinas globalines problemas. 
„Būtų pavojinga, jei jie nuspręstų pa
kelti tiltus ir pasitraukti. Mums rei
kia, kad jie dalyvautų", — sakė T. 
Blair. 

VARŠUVA 
Lenkija ketvirtadienį paskelbė, 

kad į Afganistaną, kur jau yra 100 
lenkų karių, nusiųs dar tūkstančio 
karių kontingentą. Didžiausia naujo
ji Europos Sąjungos (ES) narė pirmo
ji skyrė daugiau karių, kai NATO pa
ragino šalis padidinti šiuo metu Af
ganistane esančias 20,000 karių pajė
gas, kad jos galėtų efektyviau kovoti 
su Talibano sukilėliais. NATO ope
racijų vadas James Jonės praėjusią 
savaitę sakė, kad iki žiemos Afganis
tane šalies pietuose papildomai rei
kia iki 2,500 karių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos komunistai ketvirtadienį 

visoje šalyje rengė akcijas prieš nu
matomus bendrus Rusijos ir NATO 
karinius mokymus „Torgau" Nižnij 
Novgorod srityje. Rusijos Federacijos 
komunistų partijos (RFKP) vadovas 
Genadij Ziuganov, landydamasis dar
bo reikalais Tolimuosiuose Rytuose, 
ketvirtadienį dalyvavo mitinge Cha-
barovsk mieste. „Aš sakiau amerikie
čiams ir NATO kariams — jūs nerei
kalingi Rusijos teritorijoje, nes NA
TO — ne taikos palaikymo misija. 
Tai agresyviausias ir grobuoniškiau-
sias karinis blokas pasaulyje", — pa
reiškė G. Ziuganov mitinge, kuriame 
dalyvavo maždaug tūkstantis dau
giausia pensinio amžiaus žmonių. 

KANADA 

MONTREAL 
Montreal centre esančiame uni

versitete trečiadienį šaudė juodu ap
siaustu vilkėjęs užpuolikas, kuris nu
kovė 20 metų moterį ir sužeidė dar 
19 žmonių. Užpuoliką policija vėliau 
nušovė. Nusikaltėliui siautėjant, mo
kiniai savo gyvybes turėjo gelbėti 
bėgdami. Montreal policijos viršinin
kas Yvan Delorme sakė, kad užpuoli
kas tikriausiai naudojosi trimis gink
lais. Kanados teisėsaugos pareigūnai 
vis dar aiškinasi, kas privertė 25 me
tų vyrą vidurdienį ateitį į universi
tetą ir pradėti šaudyti į moksleivius. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako Vidaus reikalų ministerija 

ketvirtadienį pranešė, kad jos pajė
gos Baghdad nukovė aukšto rango 
karinės grupuotės „ai Qaeda" narį. 
Ministerija žuvusį kovotoją įvardijo 
kaip Abu Jaafar al-Liby, antrą as
menį po „ai Qaeda" grupuotės Irake 
vadovo Abu Ayyub al-Masri, kuris 
pakeitė šiais metais JAV pajėgų nu
kautą Abu Musab al-Zarqawi. 

DUBAI 
Osama bin Laden dešinioji ranka 

Ayman al-Zawahiri vaizdo įraše pa
skelbė, kad radikali Alžyro islamistų 
grupuotė prisijungė prie „ai Qaeda", 
ir perspėjo, kad ji taps „ašaka Vakarų 
gerklėje". „Osama bin Laden nurodė 
man paskelbti musulmonams, kad 
Salafitų pamokslų ir kovos grupė 
(SPKG) prisijungė prie 'ai Qae-
da'",— teigė A. al-Zawahiri. 

Kroviniu gabenmas 
laivu t visas oasau|;o šalis 

Krov nkj gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

<» ̂AJLJ Air Frelght 
Automob^L pirkimas be 
s i t r ^ a s vsas rašau o ša is 

Kroviniu oervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 

C3H 
Trucking^J 

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

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Alfa.lt
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Įvairios sporto žinios A. Liubinskas: krito ne mūsų įvarčiai 

Trečiojo Vilniaus maratono nugalėtoju 
tapo baltarusis A. Labučenka 

Trečiojo tarptautinio Vilniaus 
bėgimo maratono nugalėtoju šešta
dieni tapo Baltarusijos atstovas Alek
sandras Labučenka. 

Pernai vykusiame maratone A. 
Labučenka taip pat finišavo pirmas, o 
prieš dvejus metus užėmė antrąją 
vietą. 

42 km 195 m distanciją bėgikas 
įveikė per 2 vai. 25 min. 17 sek. Ant
rąją vietą užėmė šiaulietis Dainius 
Šaučikovas. Jis nuo nugalėtojo atsi
liko 3 min. 26 sek. Trečias finišavo 
kaunietis Tomas Venckūnas. Jis nu
galėtojui pralaimėjo daugiau nei 7 
min. 

Greičiausia tarp moterų buvusi 
kaunietė Modesta Drungilienė traso
je užtruko 2 vai. 56 min. 5 sek. 

Iš viso į maratono bėgimo startą 
stojo daugiau nei 200 bėgikų. 

Maratono dalyviai startavo ir 
finišavo prie Katedros aikštės. Kartu 
su tarptautiniu Vilniaus maratonu 
vyko ir Lietuvos maratono čempio
natas. 

Mažiau pasirengę, bet mėgstan
tys bėgti ir norintys pajusti maratono 
dvasią dalyviai išbandė savo jėgas 
mini maratono (3,9 km) ir pusės ma
ratono (21 km) varžybose. 

ELTA 

Trečiojo Vilniaus maratono nugalėtojai (iš kairės): Dainius šaučikovas, Alek
sandras Labučenka ir Tomas Venckūnas. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Dviratininkas bandys įveikti 
Paryžiaus—Dakaro ralio trasą 

Šeštadienį Paryžiuje startavu
siame Paryžiaus-Dakaro ralyje dvi
račiais dalyvauja ir Lietuvos spor
tininkas Saulius Ališauskas, atsto
vaujantis „Hawaii Express" koman
dai. 

Ralio dalyviai turėtų finišuoti 
lapkričio 18 dieną Senegalo sostinėje 
Dakare. Lenktynių trasa nusidrieks 
per Prancūziją, Andorą, Ispaniją, 
Maroką, Mauritaniją ir Senegalą. Iš 
viso dviratininkams teks įveikti 58 
tarpsnius. Per dieną sportininkai 
turės nuvažiuoti vidutiniškai po 
120 km. 

S. Ališauskas ralyje dalyvaus 
poroje su latviu Robertu Draugu. 
Pirmąsias 29 ralio dienas, kol lenk
tynės vyks Europoje, važiuos Latvijos 
sportininkas. Pietų Ispanijoje, Afri
kos etapui, jį pakeis lietuvis S. Ali
šauskas. 

Norą išbandyti jėgas ekstrema
liame 7,000 km ralyje pareiškė 30 
dviratininkų iš Anglijos, Australijos, 
Danijos, Estijos, Kanados, Latvijos, 
Lietuvos, Olandijos, Suomijos ir Šve
dijos. 

ELTA 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

PARDUODA SIŪLO DARBĄ 
Luxury townhouse located in Ashury 

Woodi . Lemont subdivision. 
3 bdrms, 3 bths, 9 rms totai, wonderfull 

upgrades, finished basement, all appliances 
stay. Open house 9/17 12-3 p.m. $409,900. 

Call Monica - RE/Max Peak Performers 
708 256 9510 

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 V V N E R S C R O V E G R O Ž I O 

S A L O N E 
Fax r e s u m e 

708-233-5944 

Lietuvos futbolo rinktinės tre
neris Algimantas Liubinskas po tre
čiadienį Kaune pralaimėtų 2008 
metų Europos čempionato atrankos 
varžybų B grupės rungtynių su Škoti
ja (1:2) teigė, kad žaidėjams pritrūko 
jėgų po sunkaus mačo su Italija. 

„Galiu pasakyti, kad krito ne 
mūsų įvarčiai. Žaidėjams trūko laiko 
atsigauti — sudėtingos rungtynės su 
italais ir 'super' kelionė per Varšuvą 
atėmė nemažai jėgų. Šiandien nega
lėjo rungtyniauti Deividas Cesnaus-
kis. Komanda kovojo, nors mes ir 
pralošėme. I aikštę išėjo vaikinukai, 
kurie dar didžiojo futbolo praktiškai 
neragavę, tačiau žaidimo negadino", 
— po rungtynių vykusioje spaudos 
konferencijoje kalbėjo A. Liubinskas. 

Lietuvos rinktinės strategas ap
gailestavo, kad nepavyko įmušti įvar
čio pačioje mačo pradžioje. 

„Škotų komanda nėra silpna. 
Nors jiems nenusileidome kovos dva
sia. Rungtynių gale visai apsinuogi
nome — leidome į priekį tris puo
lėjus, saugus, kad suaktyvintų žaidi
mą, — sakė A. Liubinskas. — Kiek
vienas pralaimėjimas moko. Nesinori 

daug pralaimėti. Rungtynės nebuvo 
visai bjaurios, tačiau fortūna galėjo 
mūsų pasigailėti ir leisti sužaisti nors 
lygiosiomis". 

Pasak nacionalinės komandos 
vadovo, futbolininkams dar trūksta 
fizinio pasirengimo ir meistriškumo 
vienodai gerai sužaisti dvejas rung
tynes iš eilės. 

„Į aikštę išėję jauni futbolininkai 
žaidimo negadino. Gal reikėjo keiti
mus daryti anksčiau, — svarstė A. 
Liubinskas. — Pralošė treneris, o ne 
komanda. Gal mes ką blogai pada
rėme". 

Škotijos rinktinės treneris Wal-
ter Smith po rungtynių tvirtino esąs 
patenkintas rezultatu ir žaidėjų 
pasirodymu. 

„Mums buvo labai svarbu laimėti 
išvykoje prieš Lietuvos komandą. 
Labai norėjome pergalės ir laimėjo
me. Kaip treneris esu patenkintas 
futbolininkais ir žaidimu, — kalbėjo 
W. Smith. — Šeši taškai po dvejų 
rungtynių — labai geras rezultatas, 
nes laukia mačai su stipriomis ko
mandomis". 

ELTA 

R. Urbonui — pasaulio neįgaliųjų 
čempionato bronza 

Olandijoje vykstančio pasaulio cm ir pagerino savo asmeninį rezul-
neįgaliųjų lengvosios atletikos čem- tatą. 
pionato vyrų rutulio stūmimo varžy- Nugalėjo kinas Haitao Sunas, 
bose (F12 klasė) šeštadienį Lietuvos rutulį nustūmęs 16 m 5 cm. Antroji 
atstovas Rolandas Urbonas iškovojo vieta atiteko australui Russell Short, 
bronzos medalį. kuris lietuvį aplenkė tik 2 cm. 

Lietuvis įrankį nusviedė 15 m 55 ELTA 

Uždrausta skraidyti 
virš inkų miesto griuvėsių 

Po aplinkosaugininkų protestų yra labiausiai lankoma turistų vieta 
Peru vyriausybė atšaukė sprendimą Peru. 
leisti skraidyti virš Maču Pikču griu- Aplinkosaugininkų tvirtinimu, 
vėsių, pranešė BBC. žemai skraidantys sraigtasparniai 

Peru Transporto ir ryšių minis- kėlė grėsmę retiems gyvūnams ir 
terija paskelbė teritoriją aplink šią augalams, 
vietą ne skraidymo zona. Maču Pikču BNS 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

rm 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 70B-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

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

apšildomas ..apartment" 
su nauja virtuvės (ranga. 
Tel. 708-275-2070 

PASLAUGOS 

N a m a m s Paskolos , Apdraudos S ą s k a i t o s 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

] S f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
• • * (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
-~~ -

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENDER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Oft". 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 

_ 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 
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ŽIŪRĖK I VAIKĄ 
STASĖ VAIŠVILIENĖ 

1951 metais dr. Maria Montes-
sori, 81 metų amžiaus, dalyvavusi 
tarptautiniame Montessori kongrese 
Londone, buvo pagerbta žymių žmo
nių, auklėtojų ir vaikų, susirinkusių 
iš 17-kos kraštų. 

"Išklausiusi daugybę pagyrimų 
už vaikų auklėjimo darbus, ji savo 
kalboje pabrėžė, kad visų dėmesys 
turėtų būti atkreiptas ne į ją, Mariją 
Montessori, bet į jos darbo tikslą — 
vaiką. Ji kalbėjo: „Aš esu tik piratas, 
kuris rodo kažką toliau savęs. Žiū
rėkit ne į ištiestą pirštą, bet \ tai, ką 
pirštas rodo. Žiūrėkit į vaiką". 

Grįždama iš Lietuvos, Amster
dame įsėdus į lėktuvą, toje pačioje 
eilėje pastebėjau šeimą su dviem 
vaikais. Motina laikė kelių mėnesių 
kūdikį, su tėvų buvo 3 metų mer
gaitė. Skrydis į Čikagą trunka 8 vai. 
ir 40 minučių. Pati sau pagalvojau, 
kad ramybės tikrai nebus. Bet mano 
nuostabai ir dideliam susidomė
jimui tai šeimai laikas praėjo greitai 
ir ramiai. Kūdikis motinos rankose 
kelis kartus lyg suverkė, bet pamai
tintas ir pakeistas sau ramiai leido 
laiką. 

Mano dėmesį patraukė daugiau 
tėvas ir jo bendravimas su dukra. 
Didžiausią laiko tarpą jis praleido su 
ja žaisdamas. Žaislai: 1. knygelė, ku
rią kartais jis paskaito, paskui mer
gaitė pati knygelę žiūri, aiškina, ką 
ji mato, neva skaito iš jos tėvui (su 
meile knygai, ruošimasis skaitymui) 
2. kreidos ir popierius, (nelabai daug 
ji dirbo su kreidom), 3. grupė įvairių 
atvirutės dydžio paveikslų. Tėvas 
rodo paveikslą ir duoda pagrindines 
žinias apie tą guvulį tuo laiku, kai ji 
studijuoja paveikslą. Tris ketvir
tadalius laiko mergaitė praleido su 
ketvirtu žaidimu (matyt, atitiko jos 
vidinį poreikį), kažkokia lenta, prie 
kurios patrynus prisiklijuoja iškirpti 
tinkami paveikslai: automobilis, 
sunkvežimis, malūnsparnis, lėktu
vas, laivas, namai, gatvė, upė, žmo
nės ir kita. Derinant paveikslus, ga
lima sudaryti įvairius vaizdus. Sun
ku net įsivaizduoti, kad trejų metų 
mergytė gali taip susikaupti ir kar
toti tą patį darbą daug kartų, vien 
nuimdama visus paveikslus arba 
dalį jų ir sudėdama. Retkarčiais pa
sitaria su tėvu, arba dėlioja pasitar
dami, įvardindami daiktus, paskui 
vėl viena dirba. Padeda į šoną, pasi
ima knygą ir vėl grįžta prie lentos. 
Sudėjusi vaizdą ilgai žiūri, studijuo
ja, vėl nuima ir vėl iš naujo. Vienu 
laiku padėjo lentą į šoną ilgesniam 
laikui. Tuo laiku tėvas pasiėmė len
tą, pridėjęs kelis naujus paveikslus, 
sudarė naują vaizdą. Dėstydamas jis 
netylėjo, vardino daiktus, lyg „ta
rėsi" su savim, kur reiktų paveikslą 
priklijuoti. Baigęs padavė lentą duk
rai. Ši ilgai ilgai žiūrėjo į naują 
vaizdą, klausė tėvą, kas čia ar ten 
yra, ir išardė. Dėdama paveikslą vis 
klausė ir tarėsi su tėvu. 

Atėjus valgymo laikui, viskas 
buvo padėta į šoną, bandė pati, su 
trupučiu pagalbos, valgyti. Rodant 
filmą, užsidėjo ausines, klausė ir 
žiūrėjo. 

Kitą kartą labai įdomiai stebė
jau, kaip 9 mėnesių mergaitė, atsis
toja tik įsikibus, rėpliodama po kam

barį užtiko spintelę, kurios durys 
turi rankeną, o ją patraukus dureles 
atsidaro. Ji nekreipė dėmesio, kas 
toje spintelėje sudėta. Ją domino 
pats durelių atidarymas ir uždary
mas. Labai susikaupusi, ji žiūrėjo į 
„stebuklą", kad ji gali jas atidaryti ir 
vėl uždaryti. 

Čia prisimena M. Montessori 
žodžiai: „Vaikas turi savo vystymosi 
nuostatas, suaugusio pareiga yra 
juos sekti, neužmetant savo valios". 

Ir kodėl apie šituos stebėjimus 
aš rašau? Gal svarbiausia išvada, 
kurią galime pasidaryti iš aprašytų 
tikrų gyvenimo pavyzdžių būtų, kad 
vaikas iš prigimties yra geras nuo 
pat pirmos gimimo dienos, vedamas 
savo vidinės nuojautos, bando pažin
ti jį supantį pasaulį per savo veiklą. 
M. Montessori sako: „Jokiame kita
me amžiuje vaikas nėra reikalingas 
tiek daug suprantančio suaugusio 
pagalbos, kaip nuo gimimo iki šeše
rių metų amžiaus". 

Tėvas su dukra lėktuve buvo 
geriausias šitokios pagalbos pavyz
dys. Jis davė jai pakankamai pagal
bos, bet tokiu būdu, kad vaikas susi
daro įspūdį, kad jis pats viską daro 
(savivertės ugdymas). Jis pasitarė 
su dukra, paklausė jos nuomonės, 
bet nė karto neužmetė savo valios. 
Jis padėjo, kai reikėjo, nesikišo į 
darbą, kai pagalba nebuvo reikalin
ga. Parinkti" žaislai atitiko dukros 
vystymosi nuostatas, užtat praleis
tas lėktuve laikas buvo prasmingai 
išnaudotas to mažo žmogaus proti
niam, fiziniam, emociniam, intelek
tualiniam augimui. 

„Mažas vaikas pereina per dau
gybę jautrių laikotarpių, kurių metu 
jis išgyvena labai įtemptą ir specia
lizuotą dėmesį aplinkiniam daiktam. 
Koks nors daiktas ar judesys gali 
sužadinti tiek daug entuziazmo, kad 
jis tampa dalimi jo (vaiko) gyveni
mo": Maria Montessori. 

Tokio specializuoto dėmesio pa
vyzdys buvo spintelės durelės devy
nių mėnesių mergaitei, atrodė, kad 
tuo tarpu jai nebuvo nieko kito, kaip 
tų durelių atidarymas ir uždarymas. 

Sekti vaiką ir jo poreikius ne-
visada yra suaugusio plane, bet reik
tų prisiminti, kad kūdikystę kiek
vienas išgyvenam tik vieną kartą ir 
pirmųjų metų patirtis užsiliks visą 
jo gyvenimą. Ar vaikas užaugs savi
mi, suaugusiais pasitikįs, nebijąs 
rizikuoti, ieškąs naujų patirčių ir jas 
entuziastiškai nugalįs, priklausys 
nuo vaiko pirmųjų metų sėkmingų 
patirčių. 

Gal tas tėvas lėktuve būtų mie
liau skaitęs, pasnaudęs, vietoj visą 
savo dėmesį skyręs dukrytei, bet jis 
gerai supranta, kad laikas, praleis
tas su dukra, jai jos gyvenime yra 
daug svarbesnis nei jam skaitymas. 

Baigti noriu dr. M. Montessori 
žodžiais: „Kad įgyvendintume vieną 
iš pagrindinių auklėjimo principų, 
mes turime leisti vaikui dalyvauti 
mūsų gyvenime. Jis negali išmokti, 
jei su juo nebendraujama, negali 
išmokti kalbėti, jei su juo nekalba
ma. Toks dėmesys vaikui nėra leng
vas uždavinys, bet tai nieko nekai
nuoja. Mūsų praleistas laikas su 
vaiku yra dar didesnė dovana negu 
materialiniai dalykai". 

„Švietimo gaire.", 
1993 m. kovas 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718^1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDeS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus igos 

EDMUNDAS VT7JNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave, Sts. 5 ir 6 

Chieago. IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už phenamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Setuviskat. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chieago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Paauglių agresija kasmet didėja 

T«l - jastf laikraštis 

www.drauga8.org 

Nepilnamečių pyktis šią vasarą 
buvo nukreiptas į mokyklas. Kai 
kurių uostamiesčio mokyklų vadovai 
nespėja skaičiuoti išdužusių langų. 
Jie tvirtino tokio mokyklų niekinimo 
dar neregėję. Skaičiai rodo, jog tarp 
nusikaltėlių — vis daugiau vaikų. 

Nusikalsta vaikai 

Klaipėdos VPK atstovas spaudai 
Albinas Strumyla pastebėjo, kad per 
pastaruosius penkerius metus nepil
namečių nusikalstamumas nuolat 
didėjo. 

„Liūdina ir kita tendencija -
nepilnamečių nusikaltėlių amžius 
jaunėja. Jeigu anksčiau nusikalsdavo 
15-16 metų paaugliai, dabar vis daž
niau nusižengia 13-14 metų vaikai", 
— teigė A. Strumyla. 

Pašnekovo nuomone, paaugliai 
vasarą neturi ką veikti, slampinėja 
kiemais, gatvėmis ir krečia šunybes. 

„Į stovyklas ne visi tėvai gali 
vaikus išsiųsti, tad jie renkasi kitus 
laisvalaikio praleidimo būdus. Mo
kyklos niokojamos dėl tos pačios 
priežasties. Problema tai, kad pas
tatai nesaugomi. Saugos tarnybos 
rūpinasi tik vidaus saugumu, o bu
dintys patruliai negali nuolat būti 
vienoje vietoje", — pasakojo pareigū
nas. 

„Paauglių agresija - rimta prob
lema, su kuria būtina kovoti", — 
tvirtino A. Strumyla. 

Pr iežastys — šeimoje 

Nepilnamečių reikalų pareigūnų 
veiklos poskyrio viršininkė Violeta 
Lideikytė spėjo, kad pastaruoju metu 
jaunuolius apsėdęs pykčio virusas. 

„Paauglių agresija. - visos Lie
tuvos problema. Niokodami ir naikin
dami jaunuoliai išlieja savo pyktį, 
demonstruoja jėgą, nes gerumo ir 
užuojautos reikšti nemoka", — teigė 
Y Lideikytė. 

Jos manymu, paauglių agresijos 
priežasčių reikia ieškoti šeimoje. 

„Tenka pripažinti ir tai, kad 
materialiniai siekiai, noras išsiskirti 
ir turėti užgožia svarbius dvasinius 
dalykus, žmogiškumą", — pastebėjo 
pašnekovė. Jos nuomone, vaikai da

bar nemoka bendrauti, žaisti, neturi 
kur išlieti savo energijos. „Jei žaidžia 
krepšinį, tai kiekvienas kamuolio 
smūgis palydimas keiksmažodžių", 
— stebėjosi pareigūnė. 

Paliekami vieni 

Psichologė Rasa Karalienė teigė, 
kad paauglių nusikalstamumas -
šeimos ir visuomenės problema. 

„Tėvai tampa vis labiau užimti. 
Todėl vaikai labai anksti paliekami 
vieni. Tenka girdėti tėvus teisinantis, 
kad neva jie turi dirbti, negali grįžti 
anksčiau. Taip atžalos paliekamos 
laukinėmis sąlygomis", — pastebėjo 
specialistė. 

Agresyvumas, anot psichologės, 
slypi kiekviename iš mūsų. 

„Suaugęs žmogus sąmoningai 
suvokia, ką galima ir ko nederėtų da
ryti. Paaugliai — dar nesusiformavu
sios asmenybės, todėl savo elgesį ne 
visada kontroliuoja", — pabrėžė 
pašnekovė. 

Trūksta parkų 

R. Karalienė prisiminė užsienio 
šalių patirtį. 

„Vakaruose moksleiviai neturi 
tokių ilgų vasaros atostogų, nes jos 
paskirstytos per visus metus. Paaug
liai įtraukiami į programas, jiems 
suteikiama galimybė užsidirbti", — 
pasakojo psichologė. 

Ji sutiko, kad paauglių agresiją 
galėjo paskatinti ir šios vasaros karš
čiai. Siekiant atsigaivinti, išgeriama 
daugiau alaus, o apsvaigus ir padaro
ma nemažai nusikaltimų. Paaugliai 
renkasi mokyklų, darželių teritori
jose, nes mieste trūksta parkų. 

„Jaunuoliai neturi kur leisti lai
ką. Ne visi gali nuvykti už miesto, to
dėl renkasi arčiau namų esančius kie
mus, kur triukšmaudami trukdo ap
linkinių namų gyventojams", — 
problemą įvardijo psichologė. 

Paauglių agresyvumo problema 
pirmiausia turi būti sprendžiama šei
moje. Tačiau visuomenė irgi neturi 
likti abejinga. 

Egle Petkutė 
„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com
http://www.drauga8.org
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Tautos šventė Cicero 
Pas i rodė gabi at l ikėja 

Į Tautos šventės minėjimą, vy
kusį Cicero rugsėjo 10 d. ryte, atėję 
tautiečiai tikėjosi, kaip dažniausiai 
būna, išgirsti tik kalbas. Tačiau visi 
buvo maloniai nustebinti jaunos mer
gaitės Sondritos Beinarytės grojimu. 
Neseniai iš Lietuvos atvykusi devyn
metė muzikantė grojo lumzdeliu, 
pianinu, taip pat dainavo. 

Lietingo sekmadienio programa 
buvo pradėta Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė Brighton Park parapi
jos Svč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios kunigas Jau
nius Kelpšas, kuris pavaduoja į Lie
tuvą išvykusį kun. dr. Kęstutį Tri
maką. Mišių metu giedojo Cicero 
parapijos bažnytinis chorelis. 

Po Mišių visi susirinko į parapi
jos pastatą, kur toliau buvo tęsiama 
programa. Susirinkę buvo pavaišinti 
kugeliu, kurį parūpino šios šventės 
rengėjai — JAV LB Cicero apylinkės 
valdyba. 

Programą pradėjo apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus, kuris 
pakvietė visuomenės veikėją Aldoną 
Zailskaitę pakalbėti apie Šiluvos 

Mariją ir pačią Šiluvą. Naudodamasi 
kun. Vaišnoros parašyta knyga, prele
gentė papasakojo apie Šiluvoje įvy
kusį Marijos apsireiškimą, pateikė 
nemažai istorinių faktų ir datų. 

Dėkojo Dievui už priešus 

Paskaitęs invokaciją, Brighton 
Park lietuvių telkinio kun. J. Kelpšas 
Tautos šventės proga pasakė trumpą, 
bet įdomią kalbą. 

Pokalbio pradžioje kalbėtojas pa
teikė gana kotraversiškas mintis iš 
šeštadienį Marąuette Park lietuviš
koje bažnyčioje vykusio prel. Mykolo 
Krupavičiaus pagerbimo (apie prela
to palaikų pergabenimą į Lietuvą). 
Buvęs žymus dvasiškis ir valstybi
ninkas savo raštuose yra dėkojęs Die
vui už Lietuvos priešus, nes šie stipri
no lietuvių budrumą ir dvasią. 

Paskaitininkas iškėlė istorinių 
pavyzdžių, suminėjo eilę datų ir var
dų, kuriuos verta prisiminti Tautos 
šventės proga. 

Kalbėtojas prisiminė ir netolimą 
praeitį — sovietmetį, kai būrelis jau
nimo, susirinkęs Trakų pilies bokšte, 
dalijosi garbingos Lietuvos praeities 
fragmentais ir lietuvių didžia dvasia. 

Programą pradėjo JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus. 
Edvardo šuiaičio nuotr. 

Spaudos apžvalga 
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Rugsėjo mėn. žurnalas „Bridges" 
tikrai sudomins skaitytojus. Numeris 
prasideda straipsniu apie Lietuvos 
Respublikos prezidento žmoną Almą 
Adamkienę, rašoma apie jos darbus 
Lietuvoje. 

Rą/nutės Kubiliūtės straipsnis 
mus grąžins į 8-ąją Dainų šventę Či
kagoje. Daug gražių sustabdytų šios 
šventės akimirkų galėsite pamatyti 
Antano Krusinško ir Kazio Razgaičio 

fotoreportaže. 
Rimas Gedeika mus nukels į 

Virginia valstiją, kurioje tarptautinio 
festivalio metu pasirodė ir JAV lietu
viai. Straipsnis iliustruotas nuo
traukomis. 

Darius Udrys rašo apie Los An
geles rugsėjo 20-22 dienomis vyk
siančią amatų konferenciją. 

Galėsite paskaityti ir apie se
niausią Amerikoje lietuvišką Šv. 
Jurgio bažnyčią, esančią Shenan-
doah, PA. 

Dr. Victor Klemas rašo apie savo 
darbą Klaipėdos universitete. 

Praeityje žinomo tinklininko, 
sportininko, sportinių varžybų orga
nizatoriaus Ed Austras vaikai prisi
mena savo tėvą, kuris neseniai iške
liavo Amžinybėn. 

Galėsite pasiskaityti ir Prano 
Sasnausko pasakojimą „Velnias pir
tyje * anglų kalba. Į anglų kalbą vertė 
Gloria Kivytaitė-O'Brien. 

Paskutiniame viršelio puslapyje 
patalpintas rudens renginių kalendo
rius. 

Žurnalo kaina metams — 20 dol. 
Intemetinis puslapis: 

www.lithuanian-american.org 

Gabi jaunoji muzikante Sondrita Bemarytė su savo mama Auksuole Marciu-
ievčiene svečiuose pas Cicero lietuvius. Edvardo Šuiaičio nuotr. 

Ten buvusi jauna mergina net verkė, 
kad Vytautas Didysis niekada netapo 
Lietuvos karaliumi. 

Kun. J. Kelpšas pabrėžė, kad Lie
tuvos laisvės dvasia tėvynėje visada 
buvo gyva - sovietmečiu veikė jauni
mo grupelės prie bažnyčių ir kitur. 

„Daugelio ir mano didžiam nus
tebimui, labiau nei tikėjausi, Tėvynės 
meilė buvo gyva ir šventa. Tą įrodė 
Kovo 11-oji, Baltijos kelias, Laisvės 
Sąjūdis. Pagaliau ir pokario rezisten
tai — partizanai ir patriotai bei lietu
viai, gyvenę už Lietuvos ribų", — 
sakė paskaitininkas. 

„Tautos šventė visada tikrins 
mūsų širdies gylį ir plotį, mūsų kant
rybę ir atsidavimą, meilę ir tikėjimą 
gražia Lietuvos ateitimi. Šią žemę 
pamilti ir prie jos prisirišti galima, 
Vaižganto žodžiais tariant — 'turint 
ir slieko širdį'. Joje viskas brangu ir 
šventa",— kalbėjo kun. J. Kelpšas 
pridėdamas: „Ačiū, kad mylite Lie
tuvą. Dieve, laimink Lietuvą". 

Kalbėjo ir kiti 

Apie Tautos šventę kalbėjo Aneta 
Šiaulienė iš Marąuette Park bei 
cicerietė Ona Venclovienė, kurios taip 
pat išsakė neeilines mintis. 

Visiems buvo pristatyta prieš 8 
mėnesius iš Lietuvos atvykusi Auk
suolė Kišonaitė-Marciulevičienė, kuri 

jau spėjo tapti JAV LB Waukegen— 
Lake County apylinkės valdybos vi
cepirmininke. Viešnia pakvietė cice-
riečius spalio 14 d. atvykti į jų orga
nizuojamą „Retro balių" Vernon 
Hills, IL. 

Auksuolė papasakojo ir apie 
jaunosios Sondritos muzikinį kelią, 
kurį ji pradėjo būdama trejų metukų. 
Mergaitė ne tik groja pianinu (ji yra 
laimėjusi ir tarptautinių konkursų), 
groja lumzdeliu, bet ir dainuoja. 
Sondrita bando kurti ir muziką. 
Vieną tokių kūrinėlių — „Paukš
čiukai", ji pagrojo susirinkusiems. 

Šventės dalyviai šiltai priėmė 
jaunosios atlikėjos pasirodymą gau
siais plojimais, o muzikas Marius 
Prapuolenis gražiais žodžiais api
būdino jos grojimą fortepijonu. 

Cicero lietuviai jau senokai be
girdėjo tokią įdomią programą, ypa
tingai vertino Sondritos, kuriai gali
ma pranašauti gražią ateitį muzikos 
srityje, pasirodymą. 

Kaip sakė JAV LB Cicero apy
linkės valdybos pirmininkas M. Bau
kus, dalis šventėje surinktų pinigų 
bus skirta lituanistinių mokyklų iš
laikymui. 

Šventės dalyviai gėrėjosi progra
ma ir dėkojo rengėjams už progą iš
girsti įdomias mintis ir susipažinti su 
jauna atlikėja. 

Edvardas Šulaitis 

Joana Drukteinis, Omaha, NE, kartu su „Draugo" laimėjimų bi
lietėlių šaknelėmis atsiuntė 50 dol. auką. Linkime „laimingo bilieto' 
sakome dėkui už auką! 

ir 

Giedrė ir Jonas Stankūnai iš Cos Cob, CT, pasiskubino grąžinti 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių šakneles ir dar pridėjo 50 dol. auką. Malo
nu, kad „Draugas" šią dosnią lietuvišką šeimą gali lankyti net tolimoje 
Connecticut valstijoje. Ačiū už auką. 

Genė ir Balys Erslovai iš Beverly Shores, IN, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių šakneles ir atsiuntė dosnią 50 dol. auką. 
Labai ačiū. O ar Jūs jau pasirūpinote šakneles grąžinti „Draugo" adminis
tracijai? Nelaukite per ilgai, nes laikas greitai bėga ir „Draugo" pokylis, 
kuriame vyks laimingųjų bilietų traukimas — ne už kalnų... 

Elizabeth Diminskis, Smyrna, GA, ne tik grąžino laimėjimo bilie
tėlių šakneles, bet „Draugą" apdovanojo 90 dol. auka. Esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

Malvina Klivečkienė, gyv. Woodhaven, NY, grąžino laimėjimo bi
lietėlių šakneles ir „Draugo" darbuotojus pradžiugino 200 dol. auka. Ji 
rašo: „Sveikinu 'Draugą', švenčiantį garbingą 97 metų sukaktį. Linkiu 
giedrios nuotaikos ir tuo pačiu ryžtu šviesti dar daugelį metų lietuviškuose 
horizontuose". Nuoširdžiai dėkojame už sveikinimus, linkėjimus ir tikrai 
dosnią auką. Savo ruožtu linkime, kad bent vienas bilietėlis šiai mūsų 
skaitytojai būtų „laimingasis". 

http://www.lithuanian-american.org
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Gyvybės stebuklas 
Atkelta iš 4 psl. 
2002 m. gegužės mėnesį Lietuvos 

vyskupų kreipimesi cituojama Mato 
evangelijos eilutės: Pasigirdo šauks
mas Ramoje, garsios dejonės ir aima
nos - tai Rachelė rauda savo vaikų; ir 
niekas jau jos nepaguos, nes jų ne
bėra (Mt 2,18). Iš tiesų moteris, nus
prendusi daryti abortą, labai daug 
emociškai išgyvena. Tiek interneto, 
tiek spaudos puslapiuose galima rasti 
daugybę išpažintinių moterų laiškų. 
Abortas palieka gilią žaizdą visam 
gyvenimui, tačiau įvairios priežastys 
sąlygoja tokio baisaus kelio pasi
rinkimą. 

Manyčiau, kad negalima kaltinti 
vien moters. Atsakyti turi abu - vyras 
ir moteris, nes jie abu ir pradėjo gyvy
bę. Pasitaiko, kad vyras nuo atsa
komybės tampa laisvas, o moteriai 
tenka karčioji gyvenimo taurės dalis. 
Ji priima žiaurų nuosprendį - nu
žudyti gyvybę, kuri rengiasi plazdėti 
po jos širdimi. Įvairūs socialiniai 
veiksniai lemia tokį pasirinkimą. 
Kaip dažnai moterys kenčia smurtą 
nuo savo vyro ar sutuoktinio, kaip 
dažnai šiais laikais moterys atlieka 
šeimos (taip pat ir vyro) maitintojos 
vaidmenį. Žinoma, yra nemažai mo
terų, kurios mėgaujasi su vyrais deg
tinės taurele, pučia cigaretės dūmus 
ir smagiai leidžia laiką, ieškodamos 
„meilės". Visada sukasi du ratai -
šviesusis ir tamsusis. Tačiau nema
nyčiau, kad kuriai nors moteriai po 
aborto buvo lengva. Naktiniai koš
marai, depresija, amžinas liūdesys -
moteris neteko dalies savęs, savo 
širdies... 

Kaip teigiama Lietuvos vyskupų 
krepimesi (2002), abortas niekada 
neišsprendžia problemų, bet sukuria 
naujas: fiziškai ir dvasiškai suluošina 
moteris, jas padaro nevaisingas, nere
tai išyra šeimos ir pan. Statistikos 
duomenimis, Lietuvoje per pastaruo
sius dešimtmečius moterų vaisingu
mas sumažėjo 20 proc. Vienai vaisin
go amžiaus moteriai tenkantis vaiko 
vidurkis sumažėjo nuo 2,4 iki 1,9 
vaiko. Natūralaus gyventojų prieau
gis per XX amžiaus paskutiniuosius 
tris dešimtmečius buvo 0,7 proc. Nuo 
1994 m. Lietuvoje nebėra natūralaus 
gyventojų prieaugio, o 2000 m. jis sie
kė jau grėsmingą ribą - net - 1,3 
proc. Gimstamumas naujojo mūsų 
amžiaus pradžioje sumažėjo net 18 
proc. 

Statistikos duomenimis, paste
bėtina šeimų skaičiaus mažėjimo ten
dencija. Mieste daugėja šeimų, kurias 
sudaro tik du žmonės (dažniausiai 
sutuoktiniai arba neįregistravę san
tuokos asmenys). Kaime mažėja dvie
jų ir trijų asmenų šeimų, tačiau ne
žymiai daugėja keturių ir penkių ar 

daugiau asmenų šeimų. Bet dažniau
siai tokios daugiavaikės šeimos yra 
probleminės ir jose daug vaikų tik dėl 
kelių priežasčių. Viena jų yra ta, kad 
tėvai galės gauti už vaikus pašalpas ir 
jas iššvaistys girtuokliaudamos. Kita 
priežastis — vaikai reikalingi padėti 
šeimai atlikti žemės ūkio darbus. O 
kur meilė vaikams? 

Vaikams reikia daug meilės, ki
taip jie neužaugs dvasiškai stiprūs. 
Gražiai rašo italų rašytojas Bruno 
Ferrero, cituodamas mergytės „gyve
nimo recepto" žodžius: „Kad išgyven
tume, reikia keturių apkabinimų per 
dieną; kad įstengtume eiti į priekį, 
reikia aštuonių apkabinimų per die
ną; kad augtume, reikia dvylikos ap
kabinimų per dieną". Vaikams reikia 
nuolatinės motiniškos ir tėviškos 
meilės, supratimo. 

Deja, tik pasižvalgykime aplinkui 
save, pavartykime spaudos puslapius, 
įsijunkime televizorius... Vėl statisti
ka - smurtas prieš vaikus, išnaudoji
mas. Patys tėvai skriaudžia savo 
vaikus. Vienos motinos neleidžia gim
ti kūdikiams, o kitos juos po truputį, 
diena po dienos, skriaudžia, alina, 
uja, muša... 

Šiandien daugelio žmonių gyve
nime visas dėmesys koncentruojasi į 
savąjį „Aš", visiškai nepaisant, kaip 
šis egoistinis nusistatymas turės atsi
liepti į artimą, į visuomenę. Net ir į 
vaiką žiūrima kaip į nepageidaujamą 
būtybę, kurios reikia kratytis visomis 
priemonėmis. Svarbiausia dalykas, 
kovojant su abortais, yra moralinis 
visuomenės parengimas, išmokymas 
žiūrėti į dar negimusią būtybę kaip į 
tikrai žmogišką būtybę, turinčią 
klestėti ir augti, išmokymas žiūrėti į 
tokią būtybę kaip į didžiausią šeimos 
papuošalą arba brangenybę. Gimęs 
vaikas turi teisę pasiimti iš pasaulio 
tai, kas jam reikalinga: gėrį, tėvų 
meilę, švelnumą. Jis visomis savo 
jėgomis ir skverbiasi į tą pasaulį, ta
čiau nesitiki, kad jis bus nuskriaus
tas, paniekintas, nubaustas. Čia ir 
yra didžioji meilės paslaptis. Nepap
rasta duoti pasauliui gyvybę, dar 
sunkiau užauginti žmogų, išpuoselėti 
jo dva-sią, išmokyti mylėti, dalyti 
gėrį. 

Taigi, norint išvengti baisių pa
sekmių, susijusių su žmogaus gyvybe, 
reikia gydyti žmonių dvasios žaizdas, 
o jos šiuo metu tikrai gilios, atvirai 
kraujuoja. „Katalikų Bažnyčios kate
kizme" rašoma, kad žmogaus gyvybė 
turi būti absoliučiai gerbiama ir sau
goma nuo pradėjimo momento. Jau 
nuo pirmos žmogaus egzistavimo aki
mirkos turi būti jam pripažintos 
asmens teisės, tarp kurių ir nepažei
džiama kiekvienos nekaltos būtybės 
teisė gyventi. 

Liga padėjo van Gogh matyti 
sudėtingus reiškinius 

Alkoholis lemia 
būsimo vaiko polinkius 

Moterys, vartojančios alkoholį 
nėštumo metu, gali sukelti pavojų 
savo būsimoms atžaloms. 

Žmonės, kuriems teko susidurti 
su alkoholiu dar prieš gimimą, yra 
labiau linkę pasiduoti alkoholizmui, 
teigiama tyrimo rezultatuose, iš
spausdintuose žurnale „Archives of 
General Psychiatry". 

Rezultatai rodo, kad pripratimą 
prie alkoholio lemia ne tik aplinkos 
veiksniai, tokie kaip netinkamas 
aplinkinių poveikis ar tėvų potraukis 
alkoholiui. Tyrėjai teigia, kad pot
raukį alkoholiui lemia ir biologiniai 

faktoriai. 
Daktarė Rosa Alati iš Queens-

land universiteto bei jos kolegos tyrė 
ryšį tarp nėščių moterų alkoholio 
vartojimo ir potraukio alkoholiui 
ankstyvoje jaunystėje. 

Tyrėjai nustatė, kad nėščios 
moterys, išgeriančios tris ar daugiau 
taurių alkoholinio gėrimo iš karto, 
kelia pavojų savo vaisiui, kadangi 
taip padidina jo galimą priklausomy
bę nuo alkoholio, kai šis taps suau
gusiu. 

BNS 

Gali būti, kad chaotiški vėlyva
jam tarpsniui priklausančių van Gogh 
paveikslų sūkuriai mokslui nusipelnė 
taip pat, kaip ir menui. Fizikai mano, 
kad kai kurie genialiojo dailininko 
darbai itin tiksliai atspindi sudėtingą 
turbulencijos reiškinį — fenomeną, 
kuris slepiasi už nelygaus lėktuvo 
skrydžio, debesų formavimosi ir van
denyno srovių tekėjimo. 

Kentėjo nuo epilepsijos 
Tris labiausiai mokslininkus jau

dinančius paveikslus „Žvaigždėta nak
tis", „Kelias su kiparisu ir žvaigžde" 
ir „Kviečių laukas su varnomis" Vin-
cent van Gogh nutapė prieš pat mirtį, 
kentėdamas nuo ilgai trunkančių 
epilepsijos priepuolių. 

„Kelias su kiparisu ir žvaigžde", 
Vincent van Gogh. 

Jose Luis Aragon, Meksikos na
cionalinio autonominio universiteto 
fizikas, mano, kad van Gogh haliuci
nacijos galėjo suteikti jam galimybę 
matyti tokius reiškinius, kurių kiti 
nemato. 

Vienas menininko gydytojas pas
tebėjo, kad jo priepuoliams buvo 
būdingos regos ir klausos haliucinaci
jos. Pats van Gogh tai apibūdino kaip 
„audrą viduje". 

Dailininką persekiojo dažnos vi
zijos, taip pat neišprovokuoti pykčio, 
sutrikimo ir baimės protrūkiai. Kelis 
kartus, pats to nesuvokdamas, dai
lininkas kėsinosi į draugų gyvybes. 

Jose L. Aragon, padedamas fizikų 
ir matematikų iš Meksikos, Ispanijos 
ir Oxford, aptiko, kad šviesos ir tam
sos raštai van Gogh paveiksluose 
atitinka Kolmogorovo skalę — turbu-
lentinės tėkmės modelį. Jį 1941-ai-
siais aprašė rusų mokslininkas 
Andrėj Kolmogorov. 

Remdamiesi šia formule, fizikai 
gali numanyti dalelių greitį ir kryptį 
skysčiuose, šioms sąveikaujant su ki
tomis dalelėmis. Sis modelis gali būti 
stebimas iš kamino rūkstant dū
mams ar net taikomas užsienio valiu
tos kurso svyravimui. 

„Žvaigždėta naktis", Vincent van 
Gogh. 

Paveikslai unikalūs 
„Žvaigždėta naktis" ir kiti kupini 

aistros van Gogh paveikslai buvo 
nutapyti sunkiu ligos laikotarpiu, 
todėl jis galėjo užfiksuoti turbulenci
jos esmę. 

Harvard universiteto neurologi
jos profesorius Steven Shacter yra įsi
tikinęs, kad van Gogh reginiai galėjo 
būti susiję su epilepsijos priepuoliais. 

Dažni atvejai, kai būtent epilep
sija sergantys žmonės priepuolių 
metu įgyja visiškai naujų potyrių, pa
vyzdžiui, „pakyla" iš savo kūno. 

Vincent van Gogh prarado gali
mybę matyti oro sroves tuo metu, kai 
buvo gydomas nuo psichozės. 

Po to, kai nusipjovė ausį, jam 
buvo girdomi stiprūs vaistai ir iš jo 
darbų dingo spalvotieji sūkuriai. 

Van Gogh „turbulentiniai" meno 
kūriniai iš tiesų yra unikalūs. 

Mokslininkai taip pat ištyrė, kad 
kiti paveikslai su suformuotomis iš 
potėpių spiralėmis, pavyzdžiui, Ed-
vard Munch „Riksmas", neatitinka tų 
pačių griežtų matematinių taisyklių. 

Garsūs epileptikai 
Ne vien žymųjį tapytoją kankino 

priepuoliai. Remiantis silpnomis to 
meto medicinos žiniomis, kai kuriuos 
atvejus galima tik įtarti. 

Švento Pauliaus vizijos apie kelią 
į Damaską - stiprūs blyksniai, laiki
nas apakimas ir negalėjimas valgyti -
panašios į epilepsijos simptomus. 

Pranašui Ezekieliui pasireikšda
vo tokie epilepsijos simptomai, kaip daž
nas alpimas ir nebylumo priepuoliai. 

Rašytojas Fiodoras Dostojevskis 
panaudojo savo patirtį tam, kad su
kurtų keturis savo personažus, ser
gančius epilepsija, tarp jų ir kuni
gaikštį Myškiną iš romano „Idiotas". 

Daktarai spėlioja, kad Luiso Ke-
rolio „Alisa stebuklų šalyje" buvo 
įkvėpta laikinų priepuolių. Jutimas 
lyg kristum žemyn ar daiktų susi
traukimas ir augimas taip pat yra 
ligos simptomai. 

Paskutinius dvejus gyvenimo me
tus Julijų Cezarį kankino „kritimo 
liga". 

t> Klaipėda" 

„Kviečiu laukas su varnomis", Vincent van Gogh 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Rugsėjo 16d. , šeštadienį , 6 vai. 
vakaro šv. Mišios Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje atkeliamos į 4 vai. 
p.p. Tai bus atsisveikinimo su kape
lionu kun. Algirdu Palioku, SJ, Mi
šios. Kun. A. Paliokas paskutines sa
vo šv. Mišias atnašaus spalio 1 d. Nuo 
spalio 2 d. tarnystę misijoje pradeda 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ. 

• L i e t u v i ų fondas kviečia visus 
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 
d. 11 vai. r. atvykti „Old Oak Coun-
try Club", Homer Glen, IL. Visus gol-
fininkus kviečiame smagiai praleisti 
dieną. Nemokantiems žaisti — ne
mokama pamoka. Visus svečius kvie
čiame prisijungti ir tuo pačiu parem
ti Lietuvių fondą. Užsiregistruoti 
pas Tomą Petroliūną tel. 630-968-
3442 arba e-paštu: tomaspetro(2 sbc-
global.net 

• Rugsėjo 17 d., sekmadieni . 
11:30 vai. tuoj po pamaldų Tėviškės 
parapijos taryba kviečia atvykti į 
tradicinį rudens pikniką, kuris įvyks 
parapijos sodelyje, 6641 S. Troy 
Street, Chicago, IL 60629. Esant 
nepalankiam orui, piknikas bus 
perkeltas į parapijos salę. Jūsų laukia 
loterija, skanus maistas, gaivinantys 
gėrimai. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Atvykite su šeimomis ir 
draugais. Laukiame. Tel. pasiteiravi
mui: 773-471-1599 (kun. Liudas Mi
liauskas). 

• Rugsėjo 17 d., sekmadien i , 
mažlietuvis Vytautas Gocentas, at
vykęs iš Vilniaus kartu su dailininku 
Romanu Borisovu dalyvaus Tėviškės 
parapijos piknike ir skaitys pra
nešimą „Istorinė Prūsija, sugrįžtanti 
Prūsija: kelionė iš dabarties į ateitį". 
Svečiai maloniai atsakys į Jus domi
nančius klausimus. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

• S o l i s t ė Praurimė Ragienė at
liks meninę programą knygos „Lie
tuvių pėdsakai Amerikoje" pris
tatyme. Solistei akompanuos Olivija 
Urbonaitė. Pianinu taip pat gros 
jaunosios pianistės Berta Brazaitytė 
ir Emilija Rašinskaitė. Vakaras vyks 
rugsėjo 22 d., penktadienį, 6 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439. Visuomenė maloniai kviečia
ma gausiai dalyvauti. Knygos sutik
tuves rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Po programos bus vaišės. 

• Rugsėjo 23 d., šeštadieni , 6:30 
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636, vyks 
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo 
gimtadienį 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. 

•Organ izac i jos „Vaiko vartai į 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus trumpa 
menine programa, veiks loterija. Ni
jolė Grigaliūnienė priima užsaky

mus pavieniams asmenims ir norin
tiems užsakyti visą stalą. Tel. 708-
974-1262, e-paštas: nijoleg@prodi-
gy.net Kviečiame Čikagos ir apy
linkių lietuvišką visuomenę atvykti 
į „Derliaus pietus" ir paremti orga
nizacijos „Vaiko vartai į mokslą" 
darbą. 

• Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, Anthony Stellaccio kalbės 
apie XX amžiaus lietuvių keramiką. 
Nuo 2004 m. Anthony Stellaccio 
gyvena Lietuvoje, kur tyrinėja XX 
amžiaus lietuvių keramiką. Šiuo 
metu jis rašo ne tik straipsnius, bet ir 
knygą, yra sukūręs dokumentinį 
filmą, skaito paskaitas, yra Dailės 
muziejaus konsultantas, Vilniaus 
puodžių cecho ir Amatų dirbtuvės 
atstovas. Visus maloniai kviečiame 
atvykti pasiklausyti šios įdomios pas
kaitos. Bus vaišės. Įėjimas nemoka
mas. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500. 

• Rugsėjo 29 d., penktadieni , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre vyks grafikės Nijolės Šal
tenytės parodos „Mano laiškas tau" 
atidarymas. Atidaryme dalyvaus au
torė. Maloniai kviečiame visus į paro
dą. Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768. 

•„Li thuanian Mercy Lift" (LML) 
organizacijos laimės šulinio bilietų 
traukimas vyks 2006 m. spalio 1 d. 4 
vai. p.p. „Kunigaikščių užeigoje", 
Summit, IL. Šiais metais bus 5 lai
mingi bilietai. Pagrindinis prizas -
kelionė į Lietuvą dviem asmenim 
per „Vytis Tours" (bilietams taikomi 
sezoniniai apribojimai). Piniginiai 
prizai: 1,000 dol.; 500 dol. ir du prizai 
po 250 dol. Laimingus bilietus trauk
sime vakarienės metu. Surinktos 
lėšos bus skiriamos LML programų 
rėmimui. Jau 16 metų LML, kartu su 
Jumis - rėmėjais, tiekia medicininę ir 
humanitarinę pagalbą sergantiems 
Lietuvoje. Kviečiame visus atvykti ir 
kartu su LML komitetu linksmai 
praleisti vakarą. Norintieji dalyvauti 
vakarienėje prašome skambinti tel. 
708-354-4835 (vakarais). Loterijos 
bilietus galite įsigyti www.lithuanian-
mercylift.org 

• Lietuvos Vyčiai organizuoja 
kelionę autobuso į Washington, DC, 
dalyvauti Nekalto Prasidėjimo bazi
likoje esančios Šiluvos koplyčios 40-
mečio sukaktuvėse, kurios bus šven
čiamos bazilikoje šv. Mišiomis 2006 
m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 vai. 
p.p. Tel. pasiteiravimui: tel. 708-687-
1430 (Teresė Strolienė). 

• Spalio 21 d. 6 vai. v. Willow-
brook restorano salėje įvyks „Drau
go" pokylis. Bilietus galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje. Galima 
užsisakyti pavienes vietas ar visą 
stalą. 

Skelbimas 
PIRKSIU: Jono Rimšos, 
V. Vizgirdo, P.Puzino, 

V. Kasiulio, K. Žoromskio, 
B. Murino ir A. Varno 

tapybos darbų. 
Tel. 7 0 8 3 4 9 0 3 4 8 

Rašytojo Antano Vaičiulaičio 100-ųjų metinių 
minėjimas 

Spal io 15 d. 12:30 vai. p.p. PLC Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439. 
Joana Vaičiulaitytė-Buivienė atvyksta į Čikagą ir dalyvaus savo tėvo rašy
tojo Antano Vaičiulaičio jubiliejaus paminėjime. Ji pasidalins savo prisi
minimais apie tėvą, vieną žymiausių XX amžiaus Lietuvos rašytojų. A. 
Vaičiulaitis buvo žinomas literatūros kritikas, literatūros tyrinėtojas, ver
tėjas, redaktorius. 

Virginija Paplauskienė, Kauno Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus Išeivių skyriaus vedėja, skaitys paskaitą. 

Visus maloniai kviečia JAV LB Kultūros taryba 

Rugsėjo 15 d., 
penktadieni, 7 vai. v. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 

rugsėjo 16 d., 
šeštadieni, 7 vai. v. 

Lietuviu dailės muziejuje 
PLC, Lemont, 

vyks dainuojamosios 
poezijos vakarai. 

Savo kūrybos dainas atliks 
aktorius bei dainininkas 

Gediminas Storpirštis. 
Rugsėjo 16 d. 3 vai. p.p. G. Storpirštis vaidins spektaklyje vai

kams „Arkl io Dominyko meilė". Spektaklis bus rodomas PLC 
žemutinėje salėje, 14911 127th Street, Lemont. 

Maloniai kviečiame visus teatro ir dainos mylėtojus 1 susi
tikimus su šiuo žinomu Lietuvoje aktoriumi, dainų kūrėju ir 
atlikėju. 

Padėka 
„Aštuntosios Lietuvių dainų šventės rengėjai nuoširdžiai dėkoja 

Jums už suteiktą pagalbą ir paramą, besiruošiant šventei. Rengėjai labai 
įvertina Jūsų pastangas kelti Dainų šventei dėmesį — spausdinti šventės 
reklamas, talpinant straipsnius apie chorus ir pokalbius su šventės rengė
jais, pateikiant visą šventės informaciją ir, svarbiausia, už Jūsų vedamuo
sius, kuriuose raginote gausų dalyvavimą Dainų šventėje. Buvo malonu 
bendradarbiauti, reklamuojant Dainų šventę 'Drauge' ir paskui reklamuo
jant 'Draugo' dienraštį Dainų šventės leidinyje bei ekranuose. 

Atsidėkodami už visą suteiktą pagalbą VIII Dainų šventės rengėjai 
norėtų 'Draugą' paremti 1,000 dol. auka. Linkime Jums toliau sėkmės ir 
Dievo palaimos savo darbuose", — tokį VIII Dainų šventės rengimo orga
nizacinio komiteto pirmininko dr. Audriaus Polikaičio laišką gavo vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. Prie šių gražių žodžių buvo labai dosni 
auka — 1,000 dol. čekis. Ir žodžiai, ir auka pradžiugino „Draugo" redakci
ją bei administraciją, nes mums visuomet reikia finansinės paramos, o taip 
pat vieno kito gero žodžio. 

Esame nuoširdžiai dėkingi dr. Audriui Polikaičiui ir visiems VIII Dai
nų šventės rengėjams — ne dėl padėkų ir dovanų reklamavome šventę, bet 
dėl to, kad tai lietuvių tautos kultūros, ypač gyvenantiems už savo šalies 
ribų, reikalas. Džiaugiamės, kad šventė gerai pavyko ir dar kartą sveiki
name jos rengėjus. 

8-os Dainų šventes Čikagoje rengėjai Dalia Sknnskaite- Viskontiene (antra iŠ 
k.), Audriu., Polikaiti.s (ketv i r tas is k.) ir Rita Čvvaite-Khoriene (dešinėje) per
duoda Damg šventes estafete kanadiečiams Pauliui ir Rasai Kurams 

Jono Kuprio nuotrauka 

http://global.net
http://gy.net
http://www.lithuanian-
http://mercylift.org

