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Emigrantų pasaulėžiūrą formuoja Kremlius

Televizįjos „Rossįja” žinių laida.
Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) — 

Praėjusią savaitę Airijoje, kur gyve
na viena didžiausių lietuvių išeivių 
bendruomenė, apsilankiusi parla
mentarė konservatorė Vilija Alek-

Kova vyksta 
dėl vietos 
opozicijoje

Lina Balsytė

Kalbos apie socialdemokratų ir 
konservatorių suartėjimą ir iš to 
greičiausiai išplauksiančią dviparti- 
nę politinę sistemą Lietuvoje neturi 
pagrindo, įsitikinęs filosofas Vytau
tas Ališauskas.

„Jeigu nebus priešlaikinių Seimo 
rinkimų, nereikia viltis, kad Seimas 
bus toks, kokį mes galbūt norėtu
mėme matyti. Rinkėjai greičiausiai 
bus šiek tiek išsibarstę, iškils viena 
kita smulki partija ir galiausiai ma
tysime tą patį vaizdą. Galbūt Darbo 
partija (DP) nebebus tokia galinga, 
bet, kita vertus, rinkėjai nėra jais ga
lutinai nusivylę”, - sakė filosofas.

Jis pridūrė, kad rinkėjai, iki šiol 
nebalsavę už socialdemokratus ar 
konservatorius, vargu ar staiga per
sigalvos. Kaip sakė V Ališauskas, jie 
ieškos trečio pasirinkimo, todėl vi
siškai aiški dvipartinė politinė sis
tema po artimiausių Seimo rinkimų 
vargu ar bus įgyvendinta.

Be to, V Ališausko nuomone, 
sunku įžiūrėti vidinį konservatorių ir 
socialdemokratų suartėjimą. Jo įsiti
kinimu, iškilus rimtam ideologiniam 
arba strateginiam konfliktui, jo tik
rai niekas nenuslėptų. Tuo tarpu da
bartinis dviejų, skirtingose ideolo
ginėse pusėse esančių partijų ben
dradarbiavimas - aplinkybių sąlygo
tas reiškinys.

„Konservatoriai ir socialdemok
ratai paprasčiausiai neturi kitos išei
ties. Nukelta j 6 psl.

iXBT nuotr.

naitė-Abramikienė į Lietuvą grįžo su
krėsta.

Pasak parlamentarės, į užsienį 
išvykę lietuviai pasaulį mato pro 
Kremliaus „langą” — negalėdami

Įstaigose — 5,000 laisvų etatų
Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) — 

Nors valstybės įstaigose yra 5 tūks
tančiai laisvų etatų, toliau steigiamos 
naujos darbo vietos.

Kaip rodo Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) atlikta analizė, šiuo 
metu valstybės institucijose ir įstai
gose iš viso yra įsteigti 62,426 etatai. 
Beveik 10 procentų jų, tai yra net 
4,999 etatai yra neužimti.

VRM trejų metų analizė rodo, 
kad laisvų etatų skaičius valstybės įs
taigose kasmet augo: 2004 metais jų 
buvo 5,037, 2005 metais — 5 438 ir 
tik šiemet šiek tiek sumažėjo iki 
4,999 etatų.

Nors per trejus metus neužimtų 
etatų skaičius vis didėjo, visose vals
tybės institucijose buvo steigiami dar

D. Kuodytė: triukšmas išgąsdins žmones

Dalia Kuodytė
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) — 
Kilęs triukšmas dėl šimtų raštiškų 
bendradarbiavimo su KGB liudijimų, 
kurie praėjusią savaitę pasiekė Lius- 
tracijos komisijos vadovę Dalią Kuo

stebėti lietuviškų televizijų, tenki
nasi Rusijos oficialiosios valdžios 
kontroliuojamais kanalais.

V Aleknaitės-Abramikienės tei
gimu, ypatingą nerimą kelia tai, kad 
Kremlius formuoja mažųjų išeivių — 
vaikų — pasaulėžiūrą.

„Atsitinka taip, kad vaikams bū
nant namuose jiems yra dvi alterna
tyvos — arba stebėti TV anglų kalba, 
arba žiūrėti labai lengvai pasiekiamą 
nemokamą kokį nors Rusijos TV ka
nalą. Man pasakojo, kad vaikučiai, 
sėdintys namuose, pradeda kalbėti 
maišyta kalba — truputėlį angliškų 
žodžių, gerokai daugiau rusiškų žo
džių ir vienas kitas lietuviškas”, — 
antradienį spaudos konferencijoje sa
kė parlamentarė.

„Žmonės pasakojo, kad į namus 
ateina atstovai, visokie ‘volodios’ ir 
kitokie, ir siūlo — gal norite nemoka
mai stebėti Rusijos televizijos pro
gramas? Kokias programas? Tas, ku
rias kontroliuoja Rusijos prezidento 
Vladimir Putin administracija. Žmo-

ir nauji etatai. Per trejus metus vals
tybės įstaigose buvo įsteigti dar 1,684 
nauji etatai ir bendras etatų skaičius 
nuo 60,742 etatų 2004 metais pa
didėjo iki 62,426 etatų šiais metais.

Kartu VRM pranešime spaudai 
pažymima, jog įvertinus, kad drauge 
su naryste ES ir NATO atsirado dau
gybė naujų funkcijų, naujų etatų di
dinimas yra adekvatus.

Anot pranešimo, beveik visos 
institucijos, pateikdamos priežastis, 
dėl kurių nepavyksta užpildyti laisvų 
pareigybių, nurodė nepatrauklias 
darbo apmokėjimo sąlygas ir didelę 
valstybės tarnautojų kaitą.

Pastaraisiais metais dėl mažų at
lyginimų valstybės tarnyba pradėjo 
jausti „protų nutekėjimo” problemą.

dytę, galėjo išgąsdinti žmones, tebe- 
saugančius įvairiais būdais gautus 
dokumentus apie sovietų slaptųjų 
tarnybų veiklą Lietuvoje ir galbūt 
planavusius atiduoti juos valstybei. 
Taip komisijos vadovė tvirtino parla
mentarams, antradienį pakviesta į 
Seimo posėdį.

„Per tas kelias dienas, kai aplink 
vyksta ne normali diskusija, ką tai 
reiškia, o džiazo improvizacijos ži
niasklaidoje, žmonės skambina ir sa
ko, kad jei jiems bus grasinama pro
kuratūromis, dokumentai buvo kiša
mi į pečių. Kas nori šitokių proble
mų”, — kalbėjo D. Kuodytė.

Jos patikinimu, asmenys, kurių 
archyvuose iki šiol gali būti svarbių 
dokumentų apie KGB veiklą, nebūti
nai šiuos dokumentus patys pasiėmė 
iš slėptuvių. Nukelta į 6 psl.

nės paliudijo, kad panaši padėtis vi
soje Europoje, kadangi Rusijos vy
riausybė seniai pasirūpino, kad visa
me pasaulyje būtų demonstruojama 
jų televizija”, — įspūdžiais dalinosi 
parlamentarė.

Pasak Lietuvos radijo ir televi
zijos (LRT) generalinio direktoriaus 
Kęstučio Petrauskio, norint, kad lie
tuvius užsienyje pasiektų nemokama 
Lietuvos televizija, reikalingas politi
nis sprendimas Nukelta į 6 psl.
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„Aušros Vartų/Kernavės” tunto 
Lemonto draugovės pradėjo naujus 

skautiškus veiklos metus!
Stovyklos užsibaigė ir liko tik 

smagūs prisiminimai, nuotraukos. 
Lauke jau darosi šalčiau. Vaikai jau 
praėjo naujus mokslo metus. Su nau
jais mokslo metais prasideda ir nauji 
skautiškos veiklos metai. „Aušros 
Vartų/Kernavės” tunto Lemonto 
draugovės savo veiklos metus pradėjo 
rugsėjo 16 d., šeštadienį. Sesės, apsi
rengusios išeiginėmis uniformomis, 
susirinko tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų.

Sueiga prasidėjo rikiuote, drau
govių raportais ir tunto šūkiu. Po to 
tunto adjutante ir skaučių draugovės 
draugininkė, vyr. sk. vsl. Lina Rau- 
chaitė perskaitė tunto įsakymus, 
kuriuose buvo parašyta, kad paukš
tyčių kandidatė Vasara Kulbiūtė 
išlaikė trečiojo patyrimo laipsnio 
egzaminus ir gali duoti jaunesniųjų 
skaučių įžodį.

Lietuvoje skautai akademikai atsisveikina su kun. Saulaičių, jam išvykstant Svečius, kurie susirinko i jo* išleistu- 
atgal i Ameriką. ves, kun. Antanas Saulaitis vaišina

Nuotraukos: D. Surdėnienės saldumynais.

Prabėgo vasara ir linksmos sto
vyklos. Prasidėjus mokslo metams, 
prasidėjo ir jūrų skautų bei skaučių 
sueigos. Atėjus gražiam rudens orui, 
nesinori dar sėdėti viduje, tai pra
dedame skautiškus metus tradicine 
buriavimo iškyla Michigan ežere. 
Džiugu, kad kas metai mūsų patyrę 
veteranai pasisiūlo priimti seses ir 
brolius į jų įgulas, ir praleisti popietę, 
buriuojant Čikagos pakrantėmis.

Gaila, kad mūsų vasaros trumpos 
ir mažai laiko tenka praktiškam bu
riavimo programos atlikimui Rako 
stovykloje. Mokytis buriuoti nekan
triai laukia net mažosios ūdrytės ir 
bebrai, o vyresnės sesės ir broliai ti
kisi dalyvauti buriavimo stovykloje. 
Visa tai reikalauja prityrusių vadovų 
ir burlaivių. Vadovų tobulinimas ir

Įsakymą perskaičius, sesė Asta 
Šepetytė-West pravedė įžodį. Tėvelis, 
Vasarai užrišęs gerojo darbelio maz
gelį, turėjo jai ir specialią dovanėlę. 
Buvo visom paaiškinta, kai Kulbių 
vaikai duoda savo pirmutinį įžodį, 
brolis Tadas (jų tėvelis) jaunesniajai 
skautei Vasarai padovanoja peiliuką. 
Bet peiliuką tiesiog pado-vanoti yra 
blogas ženklas, todėl įžodį duodantis 
vaikas turi „atsipirkti”. Sesė Vasara 
tuo po savo uniformos kišenes pra
dėjo ieškoti pinigėlio, kad galėtų 
dovaną „atpirkti”.

Po įžodžio vėl skambėjo skaitomi 
įsakymai. Kelios sesės, lankiusios 
tautinių šokių kursus Dainavos sto
vykloje, įsigijo „Tautinių šokių žino
vės” specialybę. Tai psl. Rima Lin
takaitė ir Alicija Viktoraitė. O; šios; 
skėutės,- • užbaigusios skaučių .-pro-’ 
gramą, buvo- perkeltos į prityrusių

burlaivių išlaikymas — brangus. 
Visus metus vadovai lanko buriavi- 
vimo kursus, kad būtų pasiruošę 
stovyklom, o laivai — saugūs ir pri
žiūrėti. Jūrų skautininkų įgula sten
giasi perimti buriavimo programą. 
Daug 'metų ruošiamas pokylis - 
„Jūrų dugnas” sukeldavo lėšas bur
laivių išlaikymui, vadovų tobulinimui 
ir finansiškai padėti sesėms bei bro
liams, kad jie galėtų dalyvauti sto
vyklose.

Šiais metais „Grandis” nu
sprendė, kad laikas pakeisti mūsų 
lėšų telkimo būdą. Jūrų skaučių ir 
skautų šeima didelė ir talentinga. 
Esame apsupti meniškos dvasios. 
Norime pasidalinti kūrybos dar
bais, todėl ruošiame meno parodą 
„JūrArte”, kurioje sutiko dalyvauti

Nuotykių, takas!

Kanados ir Amerikos prit. skautėm ir prit. skautam, 
jūrų skautėm ir jūrų skautam, kandidatėm ir kandidatam

Dalyviai mišriose skiltyse atliks uždavinius ir žaidimus, 
keliaudami „Nuotykių taku“

Kur? Dainavoje Kruta? Spalio 14-15 d.

Klausimai ? Kreipkitės pas savo vadovą 
ar per e-paštą: tamosiunas@sbcglobal.net 

Rengėjai: L.S.B. ir L.S.S. vadijos

skaučių kandidačių programą: psl. 
Rima Lintakaitė, Chelsea Putriūtė, 
Alena Pranckevičiūtė, Carina Ozers, 
Daiva Siliūnaitė. Emilija Pranckevi
čiūtė buvo perkelta į vyr. skaučių 
kandidačių programą. Ps. Astai Še- 
petytei-West, pačiai pasiprašius būti 
atleistai iš „Saulučių” paukštyčių 
draugovės draugininkės pareigų, 
reikėjo surasti naują paukštyčių 
vadovę. Naująja „Saulučių” paukš
tyčių draugovės draugininke tapo 
vyr. sk. vsl. Rasa Milo, o draugi
ninkės padėjėjomis bus: vyr sk. si. 
Julytė Ozers, si. Inga Milo, si. Alek- 
sytė Staniolytė.

Sueigai oficialiai pasibaigus, še-
sės turėjo progos susipažinti su savo

. ' r - — , *

20 jūrų skautų ir skaučių bei jų 
šeimos narių. Parodos atidarymas, 
įvyks š.m., gruodžio 2 d., 6:30 v.v., 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Parodoje 
bus tapybos, akvarelės, grafikos, 
skulptūros, metalo, medžio ir gintaro 
darbų. Parodos dalyviai turės progos 
praleisti vakarą, grožėdamiesi eks
ponuojamais darbais, dalyvauti ir 
paremti mūsų pastangas toliau sėk
mingai tęsti buriavimo programą.

Informacijai prašome kreiptis 
pas sesę Virgą Rimeikienę, tel: 815- 
485-0822. Bilietus galima užsisakyti 
iš anksto. Daugiau informacijos apie 
šią parodą, galite rasti internete, 
jurate.com.

j.v.s. Vili gailė Lendraitienė

naujom vadovėm ir pabendrauti. 
Visos sesės ir jų vadovės yra pasi
ruošusios sąžiningai dirbti, kad pa
tobulintų savo skautiškas žinias, 
skautauti, kaip viena didelė šeima, 
užmegzti naujas draugystes.

Dar nėra per vėlu užsiregist
ruoti. Priimame mergaites nuo 4 me
tų. Informaciją teikia tuntininkė, 
sesė Aušra, tel: 708-349-8432.

ps. Aušra Jasaitytė-Petry
„Aušros Vartų/Kernavės” tunto 

tuntininkė
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ATSIPRAŠYTI AR ATLEISTI? DANUTĖ BINDOKIENĖ
ALEKSAS VITKUS

Neseniai popiežius Benediktas 
XVI, lankydamasis savo gimtoje Ba
varijos žemėje, Regensburg univer
siteto auditorijoje skaitė akademinę 
paskaitą, kurią pradėjo šia iš XIV 
amžiaus dialogo tarp Bizantijos 
imperatoriaus Manuel II Paleologos 
ir vieno religijos žinovo iš Persijos 
citata: „Parodykit man, ką Maho
metas atnešė į šį pasaulį nauja, ir 
rasite tik blogį ir nežmoniškumą, kai 
jis liepė kardu platinti jo naujai skel
biamą religiją”.

Popiežius to imperatoriaus žo
džių nei pagyrė, nei juos atmetė, bet 
tik panaudojo kaip dėmesį atkrei
piantį įvadą į jo diskusinę paskaitą 
apie religijas ir jų tarpusavio sam
pratą. Bet to užteko, kad musulmo
nų pasaulis tuojau neigiamai surea
guotų. Pasipylė pilni pasipiktinimo, 
grasinantys įvairių islamo dvasi
ninkų pareiškimai ir reikalavimai, 
kad popiežius atsiprašytų. Maroko 
valstybė atšaukė savo ambasadorių 
iš Vatikano, Pakistano parlamentas 
griežtai pasmerkė popiežių, Turkijos 
valdžia apkaltino jį noru vėl grįžti į 
senuosius Kryžiaus karų laikus, 
popiežių palygino su Hitleriu ir t.t.

Bet ir to neužteko. Po žodžių 
tuojau sekė veiksmai: daugelyje mu
sulmoniškų kraštų vyko Iriukšmin-' 
gos demonstracijos ir net. riaušės. 
Palestiniečiai Vakarų Krante sude
gino krikščionišką graikų ortodoksų 
bažnyčią, Somalyje nušovė 65 metų 
amžiaus italę vienuolę Leonella, 
kuri net 36 metus darbavosi vietinių 
labui Afrikoje. Liepsnose paskendo 
ne vienas popiežiaus atvaizdas, degi
namos ir Vokietijos vėliavos.

Popiežius, nesitikėjęs tokios 
reakcijos, aiškiai sukrėstas, išreiškė 
savo apgailestavimą, bet musul
monų dvasininkams ir to nepakako. 
Įtakingiausia islamo pasaulio orga
nizacija, Egipto „Musulmonų broly
bė”, reikalauja „geresnio” atsiprašy
mo: „Mums reikia popiežiaus tiesio
ginio ir aiškaus atsiprašymo visam 
musulmonų pasauliui, o ne vien ap
gailestavimo, kad jo kalba sukėlė tą 
reakciją”. Ir visas tas triukšmas dėl 
tos vienos įžanginės citatos. O popie
žiaus kalba buvo ilga, ir jos pagrin
dinė tema buvo apie popiežiaus tai
kingai siūlomą religijų dialogą. Deja, 
visos jo kalbos turbūt ne vienas 
protestuotojas negirdėjo ar neskai
tė.

Gal ir neatsargūs buvo popie
žiaus Benedikto ištarti žodžiai, gal 
truputį ir užgaunantys jų religiją, 
ypač jei prisiminsime, kad ir 
krikščionybės istorija nėra be tam
sesnių dėmių, bet yra sunku su
prasti nepaprastą musulmonų pasi
piktinimą, t. y. žmonių tos religijos, 
kuri yra žinoma, kaip nelanksčiai 
griežta, nenorinti niekam atleisti, 
vadinanti visus kitų religijų pase
kėjus „infidels”. Kai kurios musul
monų grupės žadėjo ar bent ragino 
popiežių Benediktą už jo kalbą net 
nužudyti. Kad buvo rimtai susirū
pinta, galima spręsti iš to, kad Va
tikane buvo sustiprinta sargyba.

Atsiprašyti, atleisti? Čia prisi
menu ir popiežių Joną Paulių II, ir jo 
atlaidumą. Net žmogui, kuris jį 
norėjo nušauti. 1981 metų gegužės 
13 dienos vėlyvą popietę popiežius 
savo specialiu „popemobile” buvo 
vežamas per šv. Petro aikštę į bazi
liką, kai visai arti prie jo stovėjęs 
turkas musulmonas, vardu Mehmet 
Ali Agca iš savo 9 mm kalibro pusiau

automatinio revolverio paleido du 
šūvius, kurie abu pataikė į popie
žiaus vidurius. Nors ir sunkiai su
žeisto, nei pagrindinė popiežiaus 
vidurių arterija, nei stuburo nervų 
pluoštas nebuvo pažeistas.

Po daugiau kaip dvejų metų, 
1983.12.27, popiežius apsilankė Ro
mos Rebibbia kalėjime, ten atnašavo 
šv. MLišias ir, asmeniškai susitikęs 
su savo užpuoliku Agca, atleido jo 
baisų nusikaltimą.

Prisimenu ir kitą tikros krikš
čioniškos meilės bei atlaidumo pa
vyzdį. Kai šį pavasarį keliavau po 
Pietų Afriką, ten teko skaityti apie 
tokį stebėtiną įvykį. Mažas to krašto 
miestelis, vardu Guguletu, 1993 m. 
pagarsėjo visame pasaulyje, kai ten 
buvo žiauriai nužudyta Amy Biehl, 
jauna amerikietė, tuo laiku ten pri
sidėjusi prie pastangų duoti vieti
niams juodiesiems balsavimo teisę.

Vieną dieną trys juodukės, Ann 
draugės, paprašė jos, kad jas nuvež
tų namo į jų grynai juodą „town- 
ship”. Tik įvažiavus į miestelį, jauni 
vyrukai, pamatę baltą veidą, pradėjo 
į jos automobilį mėtyti akmenis. Ji 
sustabdė automobilį. Įtūžusi gauja 
ištraukė Ann iš mašinos ir pradėjo ją 
mušti, nors jos draugės šaukė: „Mū
sų draugė, nelieskite”. Ją partrenkė 
ant žemės, plyta suskaldė galvą ir 
įvarė peilį tiesiai į jos širdį/Ji buvo 
paskersta kaip koks gyvulys. ,

Keturi jaunuoliai buvo suimti ir 
nuteisti ilgomis kalėjimo bausmė
mis. Po trejų metų žudikai gavo pro
gą pasirodyti „Truth and Reconcil- 
liation” komisijoje, kur jie reikalavo, 
kad jiems būtų pritaikyta tuometinė 
bendra amnestija, kadangi jų nusi
kaltimas buvęs ne rasinio, bet poli
tinio pobūdžio. Amnestijos jie grei
čiausiai nebūtų gavę, jei ne Ann tė
vai, Peter ir Linda Biehl, kurie ap
kabino tuos žmogžudžius, sakydami, 
jog taip būtų- norėjusi jų nužudyta 
duktė, kuri gyva būdama dirbo Jų, 
nuskriaustųjų, pusėje”. Maža to, 
Ann tėvai pasiūlė jiems darbą, ir du 
iš jų dabar dirba Ann Biehl vardo 
labdaros organizacijoje, kuri 1997 m. 
iš Amerikos valdžios įstaigų gavo du 
milijonus dolerių už „pasišventusį 
darbą žmonėms, kurie buvo skriau
džiami”.

Tai tikrai stebėtinas atlaidu
mas. Bet grįžkime prie musulmonų 
problemos. Po to popiežiaus pasi
sakymo „ai Qaeda” teroristų ar ra
dikalių fundamentalistų grupės 
vadovai pradėjo dar garsiau reika
lauti, kad visi krikščionys turi pri
imti Islamo tikėjimą arba jie turės 
būti sunaikinti.

Nuosaikesnieji islamo religijos 
vadovai sutinka su popiežiumi, kad 
tarp krikščionių ir musulmonų 
reikia glaudesnio dialogo ar bandy
mo, kad geriau suprastų vienas kitą. 
Vienas iš tokių, Ahmed M. Rehab, 
Čikagos musulmonų veikėjas, taik
liai priminė šį pranašo Mahometo 
posakį: „geriausi mano pasekėjai yra 
tie, kurie įpykę moka save suval
dyti”. O pats Rehab dar pridėjo, jog 
mūsų religija moko: „tinkamiausias 
būdas atsakyti į blogį, yra padaryti 
ką nors gera, ar atleisti”.

Reikšminga pastebėti, kad Vo
kietijoje, kur gyvena apie trys mili
jonai musulmonų, riaušių ar demon
stracijų dėl popiežiaus pasisakymo 
nebuvo. Nebuvo jų nei Amerikoje, 
kur jų esama apie penkis milijonus. 
Kai šių metų pradžioje Danijoje, o 
paskui ir Vokietijoje, pasirodė ka
rikatūros, lyg ir pajuokiančios Ma

Ar įmanoma šias išvadas 
paneigti?

J
AV prez. George W. Bush 
nuolat tvirtina, kad karas 
Irake — tai kova prieš tarp
tautini terorizmą. Būtent dėl to, 

kad Amerika ryžosi tą lemtingą 
žingsnį žengti ir karą su Iraku 
pradėti kone vienų viena, be įpras
tinių sąjungininkų, šiandien pa
saulis gali jaustis daug saugesnis. 
Ir visgi tais tvirtinimais Amerikos 
gyventojai, atrodo, bent iš dalies 
tiki. Nors prezidento populiaru
mas pastaruoju metu valstybėje 
kritęs, bet dauguma mano, kad jo 
politika, kovojant su tarptautiniais 
teroristais, yra veiksminga.

Tai iš esmės vienintelė „stip
rybė”, kuria respublikonų partijos 
kandidatai stengiasi pasiremti, 
artėjant rinkimams. Prieš tuos 
argumentus net ir demokratai 
neturi atkirčio, nors ir labai norėtų 
šį „ramstį” išmušti iš opozicijos 
rankų. ;.

: Tačiau pastarosiomis dieno
mis „kovos su terorizmu” mitą iš 
pagrindų sudrebino : šešiolikos 
skirtingų (ir patikimų) JAV žval
gybos agentūrų paruoštos nuosek
lių tyrimų ir duomenų rinkimo 
išvados: karas Irake, užuot pagrei
tinęs fanatikų teroristų galą, kaip 
tik paskatino jų gretas pasipildyti 
naujais nariais, kuriuos jungia 
neapykanta Amerikai, Izraeliui ir 
visiems nemusulmonams apskri
tai.

Paskelbtas dokumentas, pava
dintas „Trends in Global Terro
rism: Implications for the United 
States”, tvirtina, kad radikalieji 
Islamo išpažinėjai, užuot sumaži
nę savo veiklą ar pradėję rodyti 
nykimo žymes, nepalyginamai išsi
plėtė po visą mūsų planetą. Iš es
mės tai nėra „ai Qaeda” padali
niai, bet naujos įvairaus dydžio 
ląstelės, veikiančios „šventojo karo” 
— „džihad” — pagrindu, tarp sa
vęs palaikančios ryšį, skleidžian
čios savo idėjas ir randančios 
naujų narių interneto pagalba. 
Karas Irake, be jokios abejonės, 
terorizmo pavojų padidino. Juo il
giau tas karas tęsis, tuo pavojus 
augs. Ir tą pavojų sukels ne iš 
„kažkur atvykę teroristai”, bet vie
tiniai, Amerikos ar Europos šalyse 
pastoviai įsikūrę musulmonai,

hometą, vietiniai musulmonai dėl to 
netriukšmavo. Atrodo, kad, susidūrę 
su Vakarų kultūra, musulmonai, 
nors ir laikosi savo religijos, bet tam
pa jau sukalbamesni ir tolerantiš
kesni. Tai geras, viltingas ženklas. 
Gal kada nors tokiais taps ir Sirijos, 
Irano, Indonezijos bei kitų islamo 
kraštų musulmonai?

Reikia suprasti, kad musulmonų 
kraštų gyventojai didele dalimi dar 
labai daug kuo skiriasi nuo krikš
čioniškos Vakarų visuomenės kultū
ros. Milijonai jų gyvena labai netur
tingai, yra bemoksliai, beraščiai, be 
žmogaus teisių, be tinkamo socia
linio aprūpinimo ir todėl yra lengvai 
suvedžiojami į nesaikingus smur
tinius kraštutinumus, nors ir pa
grindžiamus religiniais motyvais.

kaip neseniai įvyko Didžiojoje Bri
tanijoje, Ispanijoje ar kitur.

Nors Baltieji rūmai nuolat tei
gia, kad Irake — tiesa, labai lėtai, 
pasėti demokratįjos daigai auga, 
bet iš tikrųjų pagrindinis šių dienų 
Irako žymuo yra vis dažnesni ir 
baisesni teroristiniai smurto veiks
mai. Kasdien šioje šalyje žūva bent 
100 vietinių gyventojų, o dažnai jų 
skaičių papildo amerikiečiai ar 
kitų sąjungininkų kariai. Ameri
kos kariuomenė Irake jau kovoja 
42 mėn. ir tų kovų pabaigos nema
tyti. Dabar kalbama, kad į Iraką 
būtina pasiųsti dar apie 60,000 
JAV karių, jau nekalbant apie pa
pildomas dešimtis milijardų dole
rių, kuriuos reikės atseikėti iš me
tinio valstybės biudžeto.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Baltieji rūmai praėjusį sekmadienį 
griežtai atkirto, kad tų šešiolikos 
JAV žvalgybos agentūrų praneši- . 
mas bei išvados apie karo Irake 
eigą, juo labiau ją siejant su glo-. 
baliniu terorizmu, yra klaidingas. 
Prez. Bush patarėjai tvirtino, kad 
musulmonų neapykanta Amerikai 
jau buvo ryški ir prieš pradedant 
karą Irake: juk 2001 m. rugsėjo 
11-osios išpuoliai įvyko tada, kai 
Iraką tebevaldė Saddam Hussein... 
„Jų neapykanta laisvei ir demok
ratijai neatsirado pernakt. Neapy
kantos sėklos jau buvo pasėtos 
daug anksčiau”, — teigė Baltųjų 
rūmų atstovas. Visgi ir kai kurie 
žymūs respublikonų politikai at
sargiai pritarė nuomonei, kad „ka
ras Irake augina naujas teroristų 
pajėgas”.

Tačiau faktas, nors ir nema
lonus, faktu lieka: karas Irake yra 
kaip užsikrauta našta: labai sunku 
nešti, bet neįmanoma nusimesti 
nuo pečių. Nepaisant, kiek demok
ratai kritikuoja prez. Bush ir 
apskritai respublikonų valdžią, jie 
kol kas jokios praktiškos išeities 
nepasiūlė. Kritikuoti lengva, bet 
kokia iš to nauda? Galbūt dabar, 
kai pasirodė aukščiau minėtas tų 
16 žvalgybos agentūrų praneši
mas, šią problemą „pašluoti po ki
limu”, nebus lengva. Galbūt būtent 
dabar bus pažvelgta atviromis aki
mis ir pradėta ieškoti nors išei
ties.

Buvo juk laikai, kai ir islamas, ir 
krikščionybė plėtėsi kalavijo pagal
ba. Paskaitykime Viduramžių istori
ją ir rasime panašius krikščioniškus 
kraštutinumus, kurie pasireiškė 
Kryžiaus karų, inkvizicijos, ar dažnų 
protestantų/katalikų kruvinų susi
rėmimų forma: Praėjo ištisi šimt
mečiai ir pagaliau buvo nustota 
plėsti krikščionybę kardu, prisiden
gusiu kryžiumi. O kaip islamas?

Senesnės religijos, kaip judaiz
mas, budizmas, hinduizmas ir kitos, 
savo agresyvią vystymosi fazę jau 
seniai pergyveno, ir dabar liko ne 
tokios agresyvios. Krikščionybė, po 
kelių šimtmečių priespaudos ir 
persekiojimų, pati tapo agresyvi be
veik iki naujųjų amžių.

Nukelta Į 5 psl.
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Po 36-eritj metų M. Krupavičius grįžo 
į savo numylėtą tėviškės žemę

AUDRONĖ V ŠKIUDAITĖ

Galima laikyti tiesiog stebuklu, 
kad prel. Mykolo Krupavičiaus var
das, į Lietuvą iš Čikagos, Šv. Kazi
miero kapinių, pervežant jo palaikus, 
Lietuvos žiniasklaidos buvo pastebė
tas ir plačiai nušviestas. Veikė vy
riausybinė perlaidojimo komisija, iš
kilmingai buvo sutiktas jo karstas 
Vilniaus oro uoste, solidus buvo mi
nėjimas Seime, didingos buvo šv. Mi
šios Kauno Prisikėlimo bažnyčioje ir 
pats palaikų laidojimas šios baž
nyčios šventoriuje, kurio metu daly
vavo Seimo pirmininkas V Muntia- 
nas. Šį kartą mažatikė ir skeptiška 
Lietuva pasielgė garbingai ir solidžiai 
pagerbė vieną iš pirmosios Lietuvos 
respublikos kūrėjų, Krikščionių de
mokratų partijos kūrėją ir ideologą, 
žemės ūkio reformos autorių ir vyk
dytoją, žemės ūkio ministrą, VLIKo 
vieną iš kūrėjų ir jo pirmininką, Lie
tuvių Bendruomenės kūrėją prel. 
Mykolą Krupavičių. Išeivijoje per
laidojimo komisijai vadovavo Lie
tuvių krikščionių demokratų sąjun
gos generalinis sekretorius Pranas 
Povilaitis, Lietuvos vyriausybinei 
komisijai - žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė. Kadangi 
krikščioniškoji visuomenė buvo, švel
niai tariant, nustebusi, kad Prelatą 
laidoja vyriausybinė komisija, vado
vaujama nieko bendra su velioniu 
neturinčios pirmininkės, Seime vy
kusiame minėjime dėl to „kaltę” 
prisiėmė Prelato dukterėčia Geno
vaitė Jarumbavičiūtė, pasakiusi, kad 
perlaidojimo procesas buvo įsuktas 
kur kas anksčiau, kai Žemės ūkio mi
nisterijai vadovavo kitas žmogus, nes 
pirmiausia buvo .kreiptasi būtent į 
ŽŪM.

Seime ir laidojant buvo pakviesta 
kalbėti Prelato dukterėčia, buvusi 
mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė, 
įtaigi kalbėtoja kaip ir jos dėdė, mo
kytoja buvo kalbinama ir žiniasklai
dos. Ji dėdę Mykolą prisimena iš ma
žų dienų, kai jis buvo dar Kalvarijos 
klebonas. Ją žavėjo, kad dėdė turi 
daug knygų, kurias aplankytas jai do
vanodavo. O geriau jį pažino tada, kai 
jis pirmaisiais sovietiniais metais 
parašė memorandumą valdžiai, norė
damas apginti bažnyčią, ir turėjo 
slapstytis. Jis, persirengęs pasaulie
tiniais drabužiais, kartu su savimi 
pasiėmęs dukterėčią Genovaitę, iš
vyko į Birštoną „atostogauti”. Kaip ir 
Rusijos revoliucijos metais Voroneže, 
sutaną nešėsi ryšulėlyje. Dėl žmo
gaus, dėl Tėvynės tu viską privalai 
padaryti, - tokį moralą iš bendravimo 
su dėde išsinešė į gyvenimą Geno
vaitė, vėliau tapusi mokytoja. Prelato 
pageidavimas, kad jo palaikai ilsėtųsi 
gimtojoje žemėje, buvo išsakyti bū
tent giminėms. Kreipdamasi į žemės 
ūkio ministrą dėl dėdės palaikų 
perkėlimo į Lietuvą G. Jarumba
vičiūtė vadovavosi laišku, M. Krupa
vičiaus rašytu savo seseriai: „Lie
tuvai atidaviau sielą, širdį ir sveikatą, 
norėčiau, kad ir bedvasis kūnas 
ilsėtųsi tėvynėje”, - tokie buvo žo
džiai, rašyti Prelatui kalint Vokie
tijoje jau po antrojo savo memoran
dumo, rašyto okupantams vokie
čiams, priešinantis žydų naikini
mui.

Prelato tėvynės ilgesys buvo be
galinis. Ir išreikšti savo meilę Tėvy
nei jis rasdavo nuostabių žodžių. Jo 
žodžiai, pasakyti įvairiu metu apie

tėvynę yra labai jaudinantys, galima 
sakyti, tiesiog chrestomatiniai ir 
tokie giliamintiški, kad gali būti rašo
mi į atminimų albumėlius. Vienas iš 
jo posakių bus iškaltas ant jo kapo 
plokštės. Tai žodžiai iš jo testamento: 
„Mylėk Viešpatį visa siela, artimą - 
kaip pat save, o Tėvynę už save la
biau”. Šiais žodžiais Prelato dukte
rėčia prisaikdino ir Seimo posėdyje 
dalyvavusius, pedagogiškai tris kar
tus pakartodama. Galima numanyti, 
kad juos ji ypač taikė Seimo nariams, 
nes šiandieninėje politikoje tauta 
pasigenda atsidavimo, aukojimosi, 
idealizmo.

Ir prisimenant M. Krupavičių 
gausiuose renginiuose buvo pasakyta 
gražių, išmintingų, prasmingų min
čių. Juos diktavo pati asmenybė, 
aplink kurią sukosi visi šie įvykiai. 
Keletą jų ištarė arkivyskupas S. 
Tamkevičius šv. Mišių pamoksle Pri
sikėlimo bažnyčioje. Apie Mykolo 
Krupavičiaus veiklą išeivijoje, pvz., 
jis sakė: „M. Krupavičius kovojo, kad 
pasaulis neapsiprastų su okupacija”. 
Apie busimojo Prelato jaunystę: 
„Mykolas Krupavičius Veiverių semi
narijoje buvo nepataisomas lietuvis”. 
Apie didingąjį jo darbą: „Vyskupas 
Karevičius sakė, kad Krupavičius 
žemės reforma pasistatė sau pamin
klą”...

Daugeliui dalyvavusių Seimo 
posėdyje svečių įsiminė kardinolo A. 
Bačkio pasakojimas apie vieną pri
vatų susitikimą su Prelatu. „Tai buvo 
jau po kunigystės šventimų. Lanky
damasis Amerikoje su vienu kitu 
autoritetu tariausi, ar imtis sielova
dos darbo, ar stoti į Šv. Sosto diplo
matijos akademiją, - prisiminė kardi
nolas. - Jau apsisprendęs ir grįžęs 
prie mokslų Romoje 1962 m. gavau 
Prelato laišką: „Mielas brolau, - ko 
gero po prasivėdinimo įvairiose vals
tybėse ir kontinentuose vėl sėdai prie 
moksliškų galvosūkių. Iš savo prak
tikos žinau, kad po atostogų knyga 
pirmomis dienomis nelabai patrauk
lus dalykas. ...Lankydamas ameriko
nišką žemę palikai gero įspūdžio, 
pasirodei visuomenininku ir žodžio 
valdytoju. Bravo! Diplomatui tai pa
dės. Sveikas, greit baik savo studijas, 
o paskui tapk nepriklausomos Lietu
vos kardinolas”. Priminęs šį faktą 
kardinolas A. Bačkis reziumavo, kad 
M. Krupavičiui buvo būdingas tolia
regiškumas, įvykių numatymas kelis 
žingsnius į priekį. Ir apskritai, kalbė

Prelato M. Krupavičiaus giminės Kauno Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišių už 
Prelato vėlę metu. Dešinėje: Prelato dukterėčia Genovaitė Jarumbavičiūtė.

Perlaidojimui iš Kauno Prisikėlimo bažnyčios išnešamas prel. M. Krupavičiaus 
karstas.

damas apie Prelatą, gyvenusį išeivijo
je, kardinolas sakė, kad jis gyveno 
ateičiai ir kitus skatino būti pasiren
gusius veiklai nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Išeivijos krikščionių demokratų 
sąjungos gen. sekretorius P Povilaitis 
- M. Krupavičiaus mokinys ir ben
dradarbis - atkreipė akis į velionio 
Prelato demokratiškumą. Jis sakė: 
„Savo gyvenimu, savo darbais paliko 
mums visiems turtingą, skatinantį 
palikimą įvairiose gyvenimo srityse. 
Savo pažiūromis, savo įsitikinimais 
jis buvo krikščionis demokratas, teig
damas, kad Lietuva, atgavusi neprik
lausomybę 1918 m., buvo vienintelė 
valstybė, kurioje gyvenimas po 120 
m. okupacijos buvo atkurtas pagal 
krikščioniškosios demokratijos prin
cipus. ...Už savo apsvarstytas idėjas 
M. Krupavičius kovojo drąsiai ir tvir
tai, bet jeigu savųjų tarpe nepavykda
vo rasti pakankamai pritariančių, 
ramiai priimdavo daugumos nutari
mus. Ir už juos kovojo kaip už savo”.

R Povilaitis priminė, kad lietuviš
ka vėliava, kuri dengė Prelato karstą 
perlaidojant, yra ta pati, kuri dengė 
jo karstą ir prieš beveik 36 m., kai jis 
1970 m. buvo laidojamas Čikagoje. 
Vėliavą išsaugojo krikščionių demok
ratų vadovai, perduodami iš vienos 
kartos kitai.

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo 
ir nauja knyga - 1970 m. Čikagoje

leistos M. Krupavičiaus prisiminimų 
(iki 1919 m.) knygos kartotinis leidi
mas. Kaip sakė radijui knygos rengė
jas Andrius Vaišnys, knygoje atsispin
di busimojo prelato - valstybininko 
brandos etapas. Redaktorius atkreipė 
dėmesį (į tai atkreipė dėmesį ne tik 
jis vienas), kad M. Krupavičius, Ru
sijoje sukūręs Krikščionių demokratų 
partiją ii* grįžęs Lietuvon jau radęs 
kitą tokią partiją, sutiko panaikinti 
savo sukurtąją ir palikti vieną organi
zaciją. Į šį faktą ne vienas kalbėtojas 
šiomis dienomis atkreipė- dėmesį ir 
nurodė pavyzdį šių dienų politikams, 
nes tais pačiais pavadinimais ir tomis 
pat idėjomis dažnai vadovaujasi 
kelios smulkios partijos. Buvo suskal
dyta ir pati Krikščionių demokratų 
partija, kurią sukūrė M. Krupavičius. 
Dažnai minėta Prelato asmens ypaty
bė - asmeninių interesų atsisakymas. 
Jam buvo būdingas posakis: „Man 
yra tik tai, kas atlieka nuo Lietuvos”.

Mykolo Krupavičiaus grįžimas į 
Tėvynę — simbolinis aktas visai Lie
tuvai, o ypač krikščionims demokra
tams, kurių organizacija buvo su
skaldyta ir pastaruoju metu gerokai 
pritilusi. Tas įvykis juos iškėlė į vi
suomenės dėmesio centrą. Susiejimas 
krikščionių demokratų vardo su tau
tos didvyrio M. Krupavičiaus vardu 
gerokai pakėlė ir jų dvasią. Ne vienas 
kalbėtojas renginių metu išreiškė 
viltį, kad M. Krupavičius atvežė į 
Lietuvą susitaikymą, ir krikščio
niškoji demokratija vėl atgims.

Pasakojimą apie įspūdingų ren
ginių virtinę, deja, tenka baigti liūd
na gaida. M. Krupavičiaus biografija 
krikščioniškos mąstysenos žmonėms 
yra gerai žinoma, apie jį rašo visos 
enciklopedijos, net ir tarybinės, yra 
išleista daug jo knygų ir knygų apie jį, 
bet didelė dalis nepriklausomos Lie
tuvos visuomenės, ypač jaunimo, šį 
vardą šiandien išgirdo pirmą kartą. 
Su tuo ne kartą teko susidurti, iš

vada: Lietuva per mažai kreipia dė
mesio į istoriją, į asmenybes, kurios 
gali būti pavyzdžiu. Ypač užkre
čiančio pavyzdžio reikia jaunimui.

R Povilaitis Seime citavo rašytoją 
A. Vaičiulaitį, kuris sakė, kad jam pa
liko didžiausią įspūdį trys vyrai: Jo
nas Jablonskis, Vincas Krėvė-Mic
kevičius ir Mykolas Krupavičius. Tai 
trys didieji tautos vyrai - vienas kal
bos, kitas - literatūros, trečias - 
nepriklausomos Lietuvos.
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Ar mums reikia melo detektoriaus?
Ko tik neišranda šių laikų moks

linčiai, kokių gudrių mechanizmų bei 
prietaisų sugalvoja, kokių naudingų, 
stebuklams prilygstančių, daiktų 
mums pasiūlo. Antai seklys, dabar 
tyrėju vadinamas, pažvelgs į tavo 
akių rainelę, spustels gudraus apa
rato mygtuką ir pasakys tavo pa
vardę, aptiks ant taurelės piršto 
atspaudą ir kaip iš rašto perskaitys 
tavo biografiją, aprašys tavo kelius ir 
klystkelius, net paaiškins, kodėl ir ką 
tu šiandien iš tos taurelės gėrei. Teko 
girdėti, kad yra išrasta melo detek
toriumi vadinama mašina, kuri ne
pakenčia netiesos sakymo; jį išgirdusi 
šimto vilkų balsu staugia. Netenka 
abejoti dėl tokios teisuolės egzis
tavimo, nes, kaip liudija patikimi 
šaltiniai, tokių mašinų ir mūsų šalis 
yra importavusi. Tačiau kodėl ji 
nenaudojama? Kiek darbo atkristų 
prokuratūrai, policijai, teismams, 
specialioms tarnyboms, Seimo ko
mitetams ir komisijoms ir net pačiam 
prezidentui! Kiek lėšų būtų sutau
pyta! Antai, dabar tiriant iškilaus 
Valstybės saugumo departamento 
iškilaus darbuotojo žūtį, sustatei į 
eilutę aukštus veikėjus A. Pocių, A. 
Sadecką, A, Drižių, A. Janušką, A. 
Paulauską prieš tą teisybės ieškotoją, 
pareikalavai kalbėtis su mašina — 
visa tiesa išryškėtų. Tačiau - ne. 
Kodėl? Kodėl tie teisybės aparatai tū
no, kai turėtų stovėti visose valstybės 
institucijose, tiesos sargyboje? Pąsi-
:rodo, — priežastys giluminės... '

Skaitytojas gal dar nepamiršo

Mikių Mikės melagėlio, kitų AMB’u 
vadinto. Tai jam ta nelaboji mašina 
vilkais užkaukė, kai jis, Maskvoj 
būdamas, „iš Kauno” telefonu kal
bėjo, kai KGB archyvus sudegint 
siūlė (vėliau jo pasekėjai tik naudotis 
beveik šimtmečiui uždraudė), kai 
prieš rinkimus „runkeliams” aukso 
kalnus žadėjo. Panašu, kad AMB’as, 
turėdamas negerą valią ir pakan
kamai didelę galią, neva liaudies lėšų 
taupymo dėlei, įsakė tą mašiną po 
devyniais raktais laikyti, kad ji 
nenugirstų, ko „runkeliams” nedera 
žinoti. Šių eilučių autorius, nors yra 
teisybės sakymo šalininkas, pritaria 
AMB’o įsakymui, ginančiam žmonių 
ramybę. Ar galite įsivaizduoti, mie
lieji žmonės, kas būtų, jei tos ma
šinos—teisuolės atsirastų visų lygių 
valdžiose? Prancūziškų viršgarsinių 
konkordų kaukimas, palyginus su 
nepakeliančių melo mašinų gaudesiu, 
prilygtų bitelės dūzgesiui.

Kiek menu iš vaikystės, jei 
bandydavau netiesą sakyti tėvams ar 
mokytojui, jų tvirtinimu, man kru- 
tėdavę ausys, o akyse pasirodydavę 
kipšiukai. Šių reiškinių pats matyti 
negalėjau, todėl tvirtinimu tikėjau. 
Nereikia būti psichologu ar „sielų 
inžinieriumi”, kad pamatytumei dau
gybę netiesą sakančio suaugusio 
žmogaus elgesio požymių: ausys 
nekruta, kipšiukų nesimato, tačiau 
nerišliai lemena, mikčioja, nerimas 
veržiasi kartu su prakaitu iš kaktos, 
praslinkus valandėlei, į tą patį klau
simą atsako jau kitaip, vartoja pa

razitiniais tapusius žodelius „neat
simenu”, „nekomentuosiu”, „leiskite 
į šį klausimą neatsakyti” ir pan. Ir 
klauso melagėlio valstybės vyrai ir 
moterys, gal iš gailesčio jam ar iš pa
garbos jo užimamam postui, vaiz
duoja, kad melagystę priima už tiesą, 
kitaip tariant, melui pritaria, me
luoja sau.

ATSIPRAŠYTI AR ATLEISTI?
Atkelta iš 3 psl.
Islamas, kaip naujausia mono

teistinė religija, irgi, atrodo, išgyve
na savo agresyvų greito augimo 
laikotarpį ir vis dar neranda tin
kamo „modus vivendi” sugyventi su 
kitomis religijomis.

Jei mes kartais islamo religiją 
norime vadinti neatlaidžia ir net 
kerštinga, pasiskaitykime kai ku
riuos Švento Rašto Senojo Testa
mento pasakojimus ir rasime daug 
ką panašaus, sunkiai suprantamo ar 
pateisinamo XXI amžiaus žmogui. 
Gal todėl šiandien mėgstama dau
giau remtis Kristaus meilės artimui 
mokslu — Naujuoju Testamentu, 
tuo tarpu kai islamo religija krypsta 
į kitą pusę, ji radikalėja. Tai matome 
iš to, kaip ta religija sutapdinama su 
politine'valstybe ir jos siekiais. " •

Gyvename tokius neramius lai
kus ir esame tapę tokie jautrūs įžei
dimams, net- ir netyčiniams,- kad 
turime sustoti ir pagalvoti, kaip ge-

CT žmonės girdi, mato, melagius 
atpažįsta ir žino, kad melo kojos 
ilgos, tačiau kelias trumpas. Todėl 
apseisime be melo detektoriaus, tik 
gerai įsižiūrėkime ir įsiklausykime, 
ką rodo kalbėtojų elgesys.

Algimantas Zolubas

riau rasti bendrą, bet ne mus ski
riančią kalbą, kuri mus jungs pri
gimtu žmogaus orumu ir jo nepažei
džiamomis žmoniškumo bei žodžio 
laisvės teisėmis. Mes, vakariečiai, 
turime galimybę tai padaryti, bet ką 
gali eilinis musulmonas daryti, jei jis 
bijo pasisakyti kitaip, žinodamas, 
kad tuo atveju jo lauktų radikaliųjų 
kerštas. Tai juk ir vyksta šiandien 
Irake.

Baigiant vis dėlto reikėtų pasa
kyti, kad gal būtų geriau, jei popie
žius Benediktas XVI, kviesdamas 
musulmonus į bendrą dialogą, to ne
darytų beveik kaip >ex cathedra” 
arba „urbi et orbi” prieš rinktinę 
krikščionių publiką, susirinkusią 
didžiojoje Regensburg universiteto 
auditorijoje, bet prie paprasto stalo, 
pasikvietęs į dialogą ir žymiuosius 
islamo religijos atstovus. Jo pirm
takas Jonas Paulius II tikrai taip ir 
būtų padaręs.

Tačiau mums ten nuvykus po pietų, buvo 
įdomu stebėti po truputį „dygstančius” kioskus bei 
įvairias prekyvietes, apsižiūrėti, kur bus įdomu 
rytoj per spūstį vykti. Nuo trečiadienio ryto va
žinės autobusai, kurie atveš žmones iš motomamių 
bei automobilių aikštelių. Nereikės vaikščioti 
didelių atstumų. Bus ir specialūs miesto autobusai, 
kurie nustatytose vietose surinks svečius, apsisto
jusius viešbučiuose, ir čia juos pristatyts.

Iš viso šiame festivalyje dalyvauti užsiregistra
vo daugiau kaip šimtas dvidešimt įvairių prekeivių. 
Čia galima nusipirkti įvairių staltiesių, norvegiškų 
megztukų, tautinių lėlių, norvegiškų nykštukų, 
austų suomiškų rankdarbių, juvelyrinių dirbinių, 
namų papuošalų, pastatomų dekoruotų laikrodžių 
ir t.t. Tik rinkis ir norėk. Iš Norvegijos buvo atvykę 
per šešiasdešimt menininkų bei rankdarbių meist
rų ar specialistų, kurie čia pat rodė savo kuriamą 
meną. Tai buvo verpimas, audimas, medžio dro
žinėjimas, tapyba. Knygų parduotuvėje sukauptos 
maždaug dvidešimties autorių knygos apie skandi
navus. Maisto srityje — net septyni virėjai, atvykę 
iš Norvegijos, Švedijos ir Islandijos, gamino auten
tiškus skandinavų maisto gaminius, nors buvo ga
lima gauti ir picos, mėsainių ir kitokių „pažįs
tamų” gaminių, tokių kaip dešrelių su kopūstais 
vokiečių kioske.

Negailėta pakviesti daug „žvaigždžių”, tokių 
kaip Glen Campbell, Paul Anka, Ray Price, Randy 
Travis, Merle Haggard, Charley Price ir daugelį 
kitų. Iš Norvegijos buvo atvykę ir folkloriniai 
ansambliai.

Pirmas koncertas įvyko antradienio vakarą 
Didžiojoje Vikingų salėje, kurioje telpa apie keturis 
tūkstančius žiūrovų. Pirmoji dainavo Sissel. Jai 
akompanavo Minot styginis orkestras, vietinės ko
legijos moterų choras ir jos pačios orkestras iš 
Norvegijos. Dainininkės balsas labai plataus diapa
zono. (Ji įdainavo muziką filmui „Titanic”.) Kon
certas vyko daugiau nei valandą. Per tą laiką Sissel 
mums padainavo nemažai norvegiškų, švediškų ir 
angliškų dainų. Pauzėse tarp dainų papasakojo ke
letą linksmesnių savo gyvenimo nuotykių, charak
teringų momentų Norvegijoje, tam kraštui bū
dingų anekdotų. Pvz., sakoma, kad Jei birželio 
mėnesį briedis gali per ledą pereiti, vadinasi, kad 
— vėlyvas pavasaris”.

Jos koncertui pasibaigus, visi sustoję plojome

SU PALAPINE LEWIS 
IR CLARK PĖDOMIS
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tol, kol ji vėl sugrįžo ir dar padainavo net tris 
dainas bei papasakojo porą anekdotų. Tad savo 
koncertą ji pratęsė beveik pusvalandžiu.

Po trumpos pertraukos į sceną su gitara išėjo 
Glen Campbell, bet jo muzikos stilius visai kitoks. 
Ne tik aš, bet ir nemažai kitų jau ėjo iš salės. Ro
mualdas dar norėjo pamatyti, kaip atrodo ir dai
nuoja jo duktė Debbie Campbell, tad dar kiek pa
laukėme, o ją pamatę ir išgirdę išėjome. Į motor- 
namį grįžome pėsti, nelaukėme kursuojančio auto
busiuko. Nebuvo toli, bet pakelėje viena šviesa ne
švietė, tad buvo nepatogu nežinomu ir nelygiu ke
liu tamsoje eiti. Pasakiau, kad rytoj vakare grįšime 
viešu transportu.

Trečiadienio rytą, einant į festivalį, prie mūsų 
sustojo autobusiukas ir mes patogiai atvykome 
apie pusę dešimtos. Čia jau minios žmonių! Šian
dien tikrino bilietus. Suradę vietą kur atsisėsti, pir
miausia patikrinome gautą programą, kur, kas, ka
da vyks. Abu nutarėme dalyvauti Norvegijos prin
cesės Martha Louise knygos pristatyme vienuolik
tą valandą. Knyga neseniai išversta į anglų kalbą ir 
po pristatymo pati princesė šią knygą pasirašinės. 
Sužinojome, kad šiandien tarp mūsų vaikšto ano
niminis vikingas. Jis kišenėje turi 100 dol. Tad rei
kia sutiktą žmogų klausti „iš kur jūs?”. Ir jei taip" 
užklausi šio vikingo, tai laimėsi pinigus. Koks įdo
mus susipažinimo su kitais būdas. Tačiau šio vikin
go nesutikau. Taip pat minioje vaikščiojo asmuo, 
apsirengęs kaip Hans Christian Anderson, nes šiais 
metais Danija švenčia du šimtus metų nuo šio 
pasakoriaus gimimo. Jo irgi neteko sutikti, tačiau 
sutikau „Trollitą”. Manau, esate susipažinę su 
Norvegijos nykštukais „trolis”. Ši „panelė” buvo 
maždaug aštuonių pėdų aukščio, labai plonu 
balseliu.

Norvegijos princesė Martha Louise

Nors ankstokai atvykome į princesės knygos 
pristatymą Oslo salėje, tačiau vietą gavome beveik 
paskutinėje eilėje. Žmonių tūkstančiai. Už mūsų 
greit susirinko stovinčiųjų.. Priekyje daug kėdžių 
buvo rezervuota vaikučiams, kuriuos keli autobu
sai atvežė iš mokyklų. Mat princesė labai remia 
vaikus, ypač vaikus su negalia. Ji yra turėjusi savo 
TV programą, kur vaikams skaitydavo pasakas. 
Pati studijavo anglų literatūrą Oxford universitete 
ir yra fizinės terapijos specialistė, naudojanti 
Rosen metodą. Dabar vadovauja ir savo privačiam 
verslui.

Princesė išėjo į sceną lydima gausių plojimų. 
Buvo labai smagu matyti princesę, kuri graži, kaip 
princesėms ir pridera, ir labai maloni, grakšti. Iš 
pradžių pakalbėjo apie savo vaikystę, iš kur kilo 
mintis sukurti šią pasaką. Man staiga dingtelėjo 
mintis, kad jos knygos dar neturiu. Pasakiau Ro
mui pasilikti, o aš nuėjau į kitą salę, kur pardavi
nėjo tas knygas. Čia kamšatis, o prie knygų net dvi 
eilės, bet labai lėtai juda. Nieko nepadarysi. 
Atsistojau ir laukiu. Skaičiuoju, kiek knygų pirkti. 
Hm, anūkai jau išaugo iš tokių pasakų, o princesės 
parašas jiems gal nieko ir nereikš. Nutariau nu
sipirkti vieną knygą sau ir vieną kaimynei, kuri 
gydosi po sunkios vėžio operacijos.

Kol nusipirkau knygas, žiūriu, kad į kairę nuo 
stalo, kur princesė pasirašys, jau ilgiausia eilė. Sta
lo priekyje visa grupė fotografų. Čia ir aš priėjau. 
Per visą kamšatį atsiradau prie kairės stalo pusės, 
kur vienas asmuo paimdavo knygą, atversdavo 
princesei pasirašyti, po to kitas paimdavo, užvers
davo ir atiduodavo. Tad kai pirmas asmuo ištiesė 
ranką, aš jam ir padaviau savo knygas. Taip per 
penkias minutes gavau princesės parašą! Kiti 
stovėjo eilėje valandą ar ilgiau.

Grįžus į salę, palaukėme linksmos programos: 
Williams and Ree, dar vadinamų „Indian and the 
white guy”. Ši garsi komediantų pora mus linksmi
no visą valandą. Prisijuokėme, kad net šonus 
skaudėjo. Po to Romualdas išėjo į kitą salę „Peter, 
Paul and Mary” pamatyti. Aš pasilikau išklausyti 
princesės knygos pristatymo. Iš pradžių ji vėl pa
sakojo apie savo vaikystę, vėliau pasakė, kad kny
gos pradžia imta iš jos senelio vaikystės.

Bus daugiau.
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Kauno valstybiniame teatre — premjera G.Kirkilas: infliacija bus valdoma

Kauno dramos teatre — premjera. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Kaunas, rugsėjo 26 d. (ELTA) — 
Kauno valstybiniame dramos teatre 
surengtoje spaudos konferencijoje 
pristatyta naujoji salė ir videoteatras,

Siūlo apkarpyti Vyriausybės narių pajamas
».? t ? - . A * ' ~ .. t k *5 «, ■ - « • • . '

Andrius Sytas

Konservatorius Jurgis Razma 
pasiūlė perpus sumažinti reprezen
tacines išlaidas ministrams bei pa
naikinti atleidimo išmokas politinio 
pasitikėjimo pareigūnams, liekan
tiems dirbti su nauja Vyriausybe.

Tačiau jis nepasiūlė panaikinti 
panašių išmokų Seimo nariams.

„Neregistruoju pataisų, kurios 
akivaizdžiai neturi galimybių būti 
priimtos”, — tikino J. Razma. Specia
liųjų išlaidų fondai ministrams bei 
parlamentarams yra laikomi paslėp
tu algų padidinimu.

Anot jo, tai, kad praėjusių metų 
pabaigoje Seimas bene vienbalsiai 
nuo 1.8 iki 3 vidutinės algos padidino 
mėnesines išmokas seimūnų išlai
doms, rodo, kad dabartiniame Seime 
pritarimo tokiai idėjai nebūtų.

„Klausimai dėl Vyriausybės na
rių algų Seime nebuvo diskutuoti, gal 
bus pritarta”, - savo elgesį aiškino J. 
Razma.

Konservatorių partijos nariai 
Seime užima 26 vietas iš 141, o Vy
riausybėje nėra nė vieno konservato
rių atstovo.

J. Razmos pataisose siūloma iš
mokas, skirtas reprezentacines išlai
doms, ministrams sumažinti nuo ke
turių vidutinių atlyginimų iki dviejų 
vidutinių atlyginimų per mėnesį - 
tokio, koks buvo prieš metus.

* Pasaulio imtynių čempio
nate Kinijoje dvyliktąją vietą 
graikų-romėnų imtynių varžybo
se svorio kategorijoje iki 84 kg an
tradienį užėmė Laimutis Adomaitis. 
35 dalyvių turnyro šešioliktfinalyje 
Lietuvos atstovas 5:0 nugalėjo Mik
ronezijos atstovą Keitan Graham, o 
aštuntfinalyje 1:3 pralaimėjo japonui 
Shingo Matsumoto. 22-ąja poziciją 
svorio kategorijoje iki 74 kg (39 da
lyviai) tenkinosi Valdemaras Venc- 
kaitis.

* Suomijoje Turku mieste 
pirmą kartą surengtame Lietu
vos bušido federacijos ir Suo
mijos Nordic Fight Sport turny
re (PRESTIGE ZST) įvyko 15 kovų,

taip pat Tomas Bemhard „Pietūs su 
Liudviku” spektaklio premjera bei 
dviguba kompaktinė plokštelė „Mu
zika teatrui. Giedrius Puskunigis”.

Aiškinamajame rašte rašoma, kad 
taip siekiama išmokas ministras pa
daryti mažesnes nei premjero - jis 
gauna trijų vidutinių mėnesinių vi
dutinių atlyginimų išmokas.

Kitame J. Razmos įregistruota
me projekte nurodoma, kad politinio 
pasitikėjimo valstybės tarnautojas, 
netekęs darbo tada, kai iš pareigų pa
sitraukė jo viršininkas, išeitinę pa
šalpą gautų tik tuo atveju, jei per 
mėnesį nepradėtų vėl dirbti politinio 
pasitikėjimo darbo.

Pagal dabartinius teisės aktus su 
pareigine alga Seimo nariui yra mo
kamas trijų vidutinių atlyginimų dy
džio priedas, skirtas ūkinėms išlai
doms, o ministrams — keturių viduti
nių atlyginimų dydžio fondas re
prezentacinėms išlaidoms (premjerui 
- tik trijų vidutinių atlyginimų dy
džio).

Seimo nario bazinė alga - 4,085 
litai, priedas ūkinėms išlaidoms - 
4,559 litai (iš viso 8,644 litai). Be to, 
dar užtikrinamos biuro išlaidos (807 
litai), ryšio paslaugos (600 litų).

Ministro bazinė alga yra 6,020 li
tų, fondas - 6,079 litai (iš viso 12,099 
litai).

Jei Seimo narys yra ir ministras, 
jis gauna ministro bazinę algą bei 
septynių vidutinių atlyginimų dydžio 
priedą: Seimo nario išmoką ūkinei 
veiklai bei ministro fondą, iš viso apie
17,500 litų.

Alfa.lt

o ringe jėgas išbandė Suomijos, Šve
dijos, Norvegijos, Rusijos, Japonijos 
ir Lietuvos kovotojai. Ryškiausia var
žybų žvaigžde tapo Egidijus Valavi
čius, jau pirmajame raunde nokauta
vęs vieną perspektyviausių Suomijos 
kovotojų Juka Saarinen. Lietuvio 
smūgių kruša nepaliko jokių vilčių 
turnyro, šeimininkui — suomio se
kundantai buvo priversti nutraukti 
kovą neįpusėjus pirmajam raundui.

* Lotynų Amerikos sportinių 
šokių ansamblių Europos čem
pionato nugalėtojai — Klaipėdos 
universiteto sportinių šokių ko
mandai „Žuvėdra” — skirta 100,000 
litų premija. Lėšos skirtos iš Vyriau
sybės rezervo.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) — 
Lietuvos Vyriausybė, siekdama prisi
jungti prie eurozonos, ketina su
valdyti infliaciją, galbūt priimdama ir 
kai kuriuos nepopuliarius sprendi
mus. Tačiau, pasak premjero, tai bus 
daroma pirmiausia tam, kad infliaci
ją apskritai reikia valdyti.

„Dalia Grybauskaitė ir kai kurie 
kiti ekspertai, mano požiūriu, be rei
kalo tirština situaciją — mes visa tai 
matome, tokios priemonės yra svars
tomos. Jeigu iš tikrųjų reikėtų — pati 
nepopuliariausia priemonė būtų įšal
dyti atlyginimus, bet aš tikiuosi, kad 
to nereikės. Mes privalome kai ku
riems biudžetininkams, pavyzdžiui, 
dėstytojams kelti atlyginimus”, — sa
kė G. Kirkilas.

Pasak jo, infliacija yra labai svar

Emigrantų pasaulėžiūrą formuoja Kremlius
Atkelta iš 1 psl.
— būtina keisti LRT įstatymą, taip 
pat ir skirti papildomą finansavimą.

LRT vadovo teigimu, specialus 
kanalas išeivijai kasmet atsieitų po 3 
mln. litų.

K. Petrauskis teigė, jog prakalbęs 
apie specialias transliacijas išeivijai, 
sulaukęs skeptiško valdžios požiūrio.

„Kai iškėliau idėją, kad būtų ga
lima transliuoti galingesniu palydo

Kova vyksta dėl vietos opozicijoje
Atkelta iš 1 psl.

Didelė dalis rinkėjų atmestų ir 
pasmerktų bet kokią akivaizdžią šių 
partijų konfrontaciją. Nes žmonės 
nori stabilumo ir ramybės”, — sakė 
filosofas.

Pasak jo, konservatoriai ne tiek 
pritaria Vyriausybės programai, kiek 
pajėgia Vyriausybę priversti įvykdyti 
kai kurias jų idėjas ir programinius 
punktus. V Ališauskas priminė, kad 
konservatoriai ne pritaria Vyriausy
bės programai kaip visumai, o pa
prasčiausiai, kaip ir buvo žadėję, tole
ruoja mažumos Vyriausybę ir neban
do jos nuversti, atmesdama Vyriausy
bės iniciatyvas. Vis dėlto filosofas pa
žymėjo, kad didžiausias konservato
rių ir socialdemokratų draugiškų 
santykių išbandymas laukia tvirti
nant valstybės biudžetą.

Kalbėdamas apie praėjusią savai
tę DP vadovo Kęstučio Daukšio pa

D. Kuodytė: triukšmas išgąsdins žmones
Atkelta iš 1 psl.
Esą šie raštiški liudijimai per pasta
ruosius keliolika metų galėjo pereiti 
per ne vienas rankas.

D. Kuodytė parlamentarams pri
minė didžiulį pluoštą gyventojų prisi
pažinimų apie bendradarbiavimą su 
KGB ir kitų dokumentų, tarp jų — 52 
originalias bylas, per 7,000 kortelių, 
gavusi prieš savaitę. Jau kitą dieną, 
trečiadienį, buvo sušauktas nepla
nuotas Liustracijos komisijos posė
dis, kuriame svarstyta, kaip elgtis.

Visos originalios bylos esą jau 
perduotos į Ypatingąjį archyvą. Ar
chyvarai pažadėjo atlikti šios medžia
gos ekspertizę. Kiti dokumentai - va
dinamosios Balio Gajausko komisijos 
darbo grupės turėta medžiaga — atsi
dūrė Liustracijos komisijos darbo 
grupės, kuriai priklauso Valstybės 
saugumo departamento pareigūnai, 
rankose.

Liustracijos komisijos vadovė 
taip pat atsisakė atskleisti žmogaus, 
pristačiusio jai maišus dokumentų 
apie KGB veiklą, pavardę. D. Kuody

bus, bet tik vienas iš Maastricht kri
terijų, kuriuos prie eurozonos norinti 
prisijungti šalis privalo vykdyti.

„Net nežinau, kodėl tas taip tirš
tinama ir dramatizuojama. Raginti 
mūsų tikrai nereikia, ačiū už pagalbą 
ir patarimus — dėl to ir susitinku su 
kai kuriais ekspertais”, — kalbėjo Vy
riausybės vadovas.

Jis tvirtino, kad Vyriausybė ne
gali daryti įtakos didėjančioms ener
getikos išteklių kainoms.

„Įsikišti į objektyvią pasaulinę 
tendenciją, kuri vyksta brangstant 
energetikos šaltiniams, Vyriausybė 
negali. Vienintelį dalyką, kurį ji gali 
padaryti — sušvelninti pasekmes, 
ypač toms socialinėms grupėms, ku
rias tai palies skaudžiausiai”, — kal
bėjo G. Kirkilas.

vu, buvau užsipultas, kad tai bus pa
pildoma našta”, — sakė LRT vado
vas.

Pasak K. Petrauskio, šiuo metu 
Lietuvos išeiviai kai kurias lietuviš
kas laidas gali stebėti internetu, taip 
pat ir per palydovinę televiziją, tačiau 
ši „dengia” ne visą Europą — nepa
siekia nei Airijos, nei Ispanijos, kur 
įsikūrusios nemažos lietuvių išeivių 
bendruomenės.

reikštą nuomonę, esą konservatoriai 
nėra opozicinė partija, todėl turėtų 
baigti apgaudinėti rinkėjus ir trauk
tis į poziciją, V Ališauskas šyptelėjo, 
kad būdamas K. Daukšio vietoje sa
kytų tą patį.

„K. Daukščiui tai labai patogus 
teiginys, kurį jis, manau, vartos dar 
ilgai. Juk DP liko be aiškios vietos. 
Viena vertus, kaip savarankiška 
pozicinė partija ji per silpna. Antra 
vertus, su ja niekas nenori ben
dradarbiauti, ypač po pastarųjų 
Viktoro Uspaskicho skandalų. Tokiu 
atveju vienintelė DP viltis - išstumti 
konservatorius iš opozicijos”, — sakė 
V Ališauskas.

Jis taip pat pabrėžė, kad šiandien 
politiniame gyvenime vyksta labai 
įdomus ir parlamentiniame gyvenime 
retas reiškinys — kovojama ne dėl 
valdžios, bet dėl vietos opozicijoje.

Alfa.lt

tės teigimu, išsaugoti tų, kurie ati
duoda asmeniniuose saugomus svar
bius dokumentus, anonimiškumą ko
misija buvo pažadėjusi dar pernai pa
vasarį, kai paprašė visuomenės nes
lėpti liudijimų apie KGB veiklą.

Anot D. Kuodytės, būtų protinga 
tokį įsipareigojimą įtvirtinti specia
liame įstatyme. „Pažadėjome, kad ne
viešinsime, o dabar — iš karto į pro
kuratūrą, — apgailestavo Liustra
cijos komisijos pirmininkė, komen
tuodama politikų svarstymus, esą do
kumentų atsiradimo istoriją turėtų 
tirti Generalinė prokuratūra. — Kaip 
bus su pasitikėjimu? Kartą mes vi
suomenę jau apgavome, kai žmonės 
rašė prisipažinimus, o jie dingo”.

D. Kuodytė taip pat kelis kartus 
pasipiktino ankstesnės sudėties 
Liustracijos komisijos neveiklumu. 
„Kodėl ankstesnė komisija nepaklau
sė B. Gajausko komisijos, kur padėti 
laiškai, kuriuos ji gavo, asmeniškus 
prisipažinimus?” - klausė Liustraci
jos komisijos pirmininkė, šias parei
gas einanti nuo pavasario.

Alfa.lt
Alfa.lt
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFFJ Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

EUROPANaujasis „Su perdome" rodo, 
kad New Orleans atsigavo

„Superdome” ir New Orleans miesto centras.
New Orleans, rugsėjo 26 d. 

(AFP/BNS) — New Orleans arenoje 
„Superdome”, praėjus vieneriems 
metams nuo tada, kai joje prisiglaudė 
uragano „Katrina” pabėgėliai, įvyko 
pirmosios futbolo rungtynės, pade
monstravusios pasauliui, kad šis 
miestas yra gyvas.

Užbaigus: stambią. rekonstrukci- . 
ją, kainavusią 185 mln. dolerių, iš ku-~’ 
rių 116 mln. skyrė vyriausybė, „Su
perdome” pirmadienį prisikėlė nau
jam gyvenimui su emocingu New Or
leans „Saints” sugrįžimu į Naciona
linę futbolo lygą.

Prieš futbolo rungtynes, kurias 
stebėjo sausakimša salė, įvyko spal
vingas koncertas, kuriame grojo roko 
grupės U2 ir „Green Day”. Tačiau 
daug svarbesniu arenos atidarymo 
ženklu tapu tai, kad praėjus 13 mėne
sių nuo uragano „Katrina”, miestas 
grįžo į normalias gyvenimo vėžes.

„Didžiuojamės galėdami šia pro
ga paskelbti pasauliui, kad New Or
leans yra atviras verslui”, — sakė 
„Saints” savininko Tom Benson anū
kė Rita Benson LeBlanc.

„Mūsų vis dar laukia iššūkiai 
atstatant namus ir atkuriant įmones, 
bet tuo pačiu metu tai yra įrodymas, 
ką mes galime nuveikti, jeigu dirba

Japonijos vyriausybei vadovaus 
švelnaus bado jėgos šalininkas

Tokyo, rugsėjo 26 d. (AFP/BNS)
— Švelnaus būdo, bet aistringai už 
savo idėjas kovojantis naujasis Ja
ponijos premjeras Shinzo Abe yra pir
masis šios šalies vadovas, gimęs jau 
po Antrojo pasaulinio karo, ir ketina 
padaryti galą kartėliui, kurį paliko 
katastrofiškas šalies pralaimėjimas.

52 metų Sh. Abe, kuris yra kilęs 
iš elitinės politikų šeimos ir dėl to va
dinamas „Princu”, antradienį tapo 
jauniausiu Japonijos premjeru ir pa
lyginti jauname amžiuje išpildė savo 
šeimos, kuri iš kartos į kartą rėmė 
konservatorių reikalą, lūkesčius.

„Atėjo laikas mūsų kartai, kuri 
nepatyrė karo, imtis atsakomybės”,
— sakė jis per savo rinkimų kampa
niją.

Nors Sh. Abe yra politinis savo 
pirmtako Junichiro Koizumi globoti
nis, jo stilius sudaro kontrastą eks
travagantiškojo buvusio premjero 
manieroms.

Mažai kas galėtų įsivaizduoti Sh.

me kartu”, — pridūrė ji.
Po New Orleans užtvindžiusio 

uragano arena „Superdome”, kurioje 
prisiglaudė evakuoti gyventojai, tapo 
visų miestą ištikusių blogybių simbo
liu.

Kol apie 25,000 žmonių kelias 
dienas nekantraudami laukė, kol val
džia suteiks jiems geresnį prieglobstį, 
arenoje išseko maisto ir Vandens at
sargos, susikaupė šiukšlių ir atliekų 
krūvos, taip pat pradėjo siautėti plė
šikai ir smurtautojai. Visa tai vyko 
priešais pasaulio televizijos kameras.

Kol košmaras baigėsi, dengtame 
stadione buvo nušautas vienas Nacio
nalinės gvardijos narys ir mirė dar še
ši žmonės — vienas iš jų perdozavo 
narkotikų, o kitas nusižudė.

„Saints” pirmadienį pamalonino 
žiūrovus, rezultatu 23:3 nugalėję At
lantos „Falcons”. New Orleans ko
mandai tai buvo pirmosios rungtynės 
namie po praėjusių metų sezono, per 
kurį ji buvo priversta žaisti kitų vals
tijų stadionuose.

„Katrina” nusinešė maždaug
1,500 žmonių gyvybių, o dar šimtus 
tūkstančių privertė palikti namus. 
Niokojanti audra sugriovė pylimus, 
pro kuriuos prasiveržęs vanduo už
tvindė 80 proc. miesto.

Abe, pozuojantį žiniasklaidai kaip J. 
Koizumi, kuris nesivaržydamas grojo 
gitara šalia JAV prezidento George W. 
Bush ir pasirodė operoje su olimpine 
dailiojo čiuožimo čempione.

Sh. Abe individualizmą rodo tai, 
kad jis renkasi „Macintosh”, o ne 
„Windows”. Ne taip kaip J. Koizumi, 
garsėjantis trumpomis skambiomis 
frazėmis, jis visada kalba taisyklin
gais užbaigtais sakiniais.

Tačiau Sh. Abe ramybė ir išorinis 
mandagumas slepia karingus bruo
žus. Liepos mėnesį jis pribloškė kai
mynines valstybes atvirai svarstyda
mas teorines galimybes smogti pre
vencinį smūgį komunistinei Šiaurės 
Korėjai.

Viena didžiausių jo aistrų yra sie
kis taisyti pacifistinę šalies konstitu
ciją, kurią 1947-aisiais, septyneri me
tai prieš jo gimimą, nugalėtai Japo
nijai primetė JAV Per vieną mitingą 
Sh. Abe pareiškė: „Noriu konstituciją 
parašyti savo paties ranka”.

BRIUSELIS
Europos Komisija antradienį už

degė žalią šviesą Bulgarijai ir Rumu
nijai tapti Europos Sąjungos narėmis 
nuo 2007-ųjų sausio, o ne metais vė
liau, bet šioms šalims keliamos griež
tos sąlygos. EK rekomendaciją spalį 
dar turės patvirtinti ES šalių vado
vai, bet nemanoma, jog tai bus kliū
tis. Komisijos rekomendacijoje, kurią 
ES vadovai turi patvirtinti spalio mė
nesį, minimos reformos, kurias šios 
Balkanų kaimynės turi užbaigti, kad 
iš pradžių neprarastų narėms skiria
mos paramos.

LONDONAS
Brazilijos, Kinijos, Indijos ir Ru

sijos įmonės — labiausiai linkusios 
pasaulyje duoti kyšius naudingiems 
užsakymams gauti, rodo naujausias 
„Transparency International” tyri
mas. Kyšius šiose šalyse duoda sie
kiant gauti tiek vidaus, tiek užsienio 
užsakymus. „Transparency Interna
tional” direktorius David Nussbaum 
pareiškė, kad vadinamajame „kyšių 
davėjų” vertinime išsidėstė 30 pa
grindinių eksportuojančių valstybių, 
o tyrimo eigoje buvo apklausta 
11,000 verslininkų iš 126 valstybių.

ŽENEVA
Pasaulio ekonomikos forumo pa

skelbtame 125 valstybių sąraše di
džiausią konkurencingumo indeksą 
šiemet turi Šveicarija, antrąją ir tre
čiąją vietas dalijasi atitinkamai Suo
mija ir Švedija. Prasčiausiai šiemet 
įvertintos Čadas, Burundis ir Angola. 
Iš naujųjų Europos Sąjungos (ES) 
narių aukščiausią — 25 vietą — šie
met užima Estija, po jos seka Čekija 
(29), Slovėnija (33 vieta), Latvija 
(36), Slovakija (37) ir Malta (39), tuo 
tarpu Lietuvai atiteko 40 vieta (per
nai — 34). Žemiau nei Lietuva iš 
naujųjų ES šalių yra tik Vengrija 
(41), Kipras (46) ir Lenkija (48).

ROMA
Aštuonios Europos Sąjungos 

(ES) šalys pirmadienio vakarą krei
pėsi į bendrijos vykdomąsias institu

Krovinių gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Automobilių pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

Auto Export

Small Packaaes
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cijas, ragindamos aktyviau kovoti su 
nelegalia imigracija. Laiškas, kurį 
pasirašė Italija, Prancūzija, Ispanija, 
Kipras, Malta, Portugalija ir Slovė
nija, pasiųstas Suomijos, pirminin
kaujančios Bendrijoje Suomijos už
sienio reikalų ministrui ir Europos 
Komisijos vadovui, sakoma Italijos 
vyriausybės pareiškime. „Opi nelega
lios migracijos Viduržemio jūros re
gione ir Pietų Europoje problema rei
kalauja, kad ryžtingai reaguotų ES ir 
imtųsi bendrų veiksmų šalys, iš ku
rių kilę imigrantai, per kurias ir į ku
rias jie vyksta”, — sakoma laiške.

JAV

WASHINGTON, DC
Iranas gali netrukus sudaryti su

sitarimą dėl laikino urano sodrinimo 
nutraukimo, kuris leistų atnaujinti 
plataus masto derybas dėl jo bran
duolinės programos, bet nori laikyti 
šį susitarimą paslaptyje. Susitarimas 
gali būti sudarytas per susitikimą 
Europoje, kuriam yra pasirengęs ir 
Europos Sąjungos užsienio politikos 
koordinatorius Javier Solana, ir Ira
no delegacijos vadovas Ali Larijani, 
pranešė „The Washington Post”, 
remdamasis šaltiniais George W. 
Bush administracijoje.

* * *
Ekonomistai dar neturi vienin

gos nuomonės dėl JAV federalinio iž
do banko politikos artimiausiu frietu, 
tačiau dauguma investuotojų įsitiki
nę, kad centrinis JAV bankas ki
tąmet mažins bazines palūkanų nor
mas. Didžioji dalis investicinių.ban
kų prognozuoja, kad kitąmet normos 
bus mažinamos dėl, jų aiškinimu, 
JAV ūkio plėtros lėtėjimo.

RUSIJA

MASKVA
Rusijos pietuose esančiame Kis- 

lovodsko mieste nežinomi užpuolikai 
pirmadienį vėlai vakare nušovė šio 
miesto mečetės imamą Abubakirą 
Kurdžijevą. Musulmonų dvasininko, 
kilusio iš Karačiajų-Čerkesų respub
likos, kūnas su šautine žaizda nuga
roje buvo rastas maždaug 11 vai. va
karo daugiabučio gyvenamojo namo 
prieduryje. Ekspertai teigia, kad da
bartinėje Rusijoje plinta ekstremiz
mo ir ksenofobijos nuotaikos.
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DAUGIAU SALOTŲ!
Mieloji Julija. Kažkada anks

čiau rašėte kelis receptus, kaip pa
gaminti salotas su želatina (ne ta, 
kaip ,jell—o”, kuri saldi ir su viso
kiais prieskoniais, bet visai be sko
nio ir spalvų, rodos, vadinama 
„Knox” ar panašiai?).

Taip jau mūsų šeimos gyveni
mas pastaruoju metu susiklostė, kad 
reikia valgyti daug salotų, taigi, net 
nežinau, kur tų receptų ieškoti. 
Padėkite!

Atsakymas. Nors aš šaltų salotų 
patiekalų su bet kokia želatina pati 
nelabai mėgstu, bet juos dažnai 
gaminu, kai susirenka šeimos nariai 
ar svečiai. Pateiksiu kelis lengves
nius receptus. Žinoma, nebūtina 
aklai sekti receptu, galima kai ku
riuos produktus pakeisti labiau 
patinkamais arba jų visai nedėti 
(pvz., imantiems tam tikrus vaistus 
nepatariame gerti greipfrutų sultis 
ar valgyti šiuos vaisius, tai galima 
naudoti apelsinus). Pamėginkite.

Greipfrutų salotos

1 vokelis „Knox Unflavored Ge- 
latine”

2 šaukštai cukraus
1/4 šaukštelis druskos
1 skardinukė greipfruto skiltelių 

(1 sv. dydžio)
1/2 puod. sukapoto saliero lap

kočio
salotų lapų ir salotoms užpilo 

(pagal savo skonį)
Sumaišyti „Knox” želatinos mil

telius su cukrumi ir druska. Iš 
greipfrutų nuvarvinti visą sirupą 
(pasilikti greipfrutų skilteles), įpilti į 
sirupą tiek vandens, kad pasidarytų 
1 ir 3/4 puod. skysčio.

Skystį supilti į puodą ir gerai 
įkaitinti. Į karštą skystį suberti 
želatinos—cukraus—druskos mišinį ir 
maišyti, kol želatina visiškai ištirps.

Padėti vėsioje vietoje (galima ir į 
šaldytuvą), kad sustingtų maždaug 
iki žalio kiaušinio baltymo tirštumo.

Į želatinos mišinį sudėti nuvar
vintas greipfruto skilteles ir sa
lierus. Visą masę sukrėsti į 3 puod. 
talpos formą arba dubenį (galima 
sudėti ir į individualias formeles), 
atšaldyti, kol visiškai sukietės.

Iškrėsti ant salotų lapų ir 
patiekti su pasirinktu salotų užpilu 
(salad dressing). Galima papuošti 
keliomis pasiliktomis greipfrutų 
skiltelėmis.

Pastaba: jeigu salotos sunkiau 
iškrinta iš indo, reikia jį iki pat 
kraštų keliom sekundėm panardinti 
į labai karštą vandenį. Taip pat 
padeda, jei, prieš pilant salotas, 
indas truputį išpurškiamas aliejumi.

Persikų salotos

1 vokelis „Knox Unflavored Ge- 
latine”

1 šaukštas cukraus
1/8 šaukštelio druskos
1 skardinė (1 sv. dydžio) kon

servuotų persikų (peaches)
1/4 puod. balto acto
1 cinamono lazdelė
6 gvazdikėlių (cloves) galvutės 

(„pumpurėliai”)
Pastaba: aš mėgstu į verdantį 

skystį įmesti kelis gabaliukus citrinos 
arba apelsino žievelės, kurios visuo
met turiu šaldiklyje (kai reikia citri
nų sulčių, žievelės neišmesti — ją ga
lima sušaldyti ir vartoti reikalui 
esant).

Želatiną sumaišyti su druska ir 
cukrumi.

Nuvarvinti persikus, į sirupą 
įpilti tiek vandens, kad susidarytų 1 
ir 3/4 puod. skysčio. Supilti į ne
didelį puodą, įmesti gvazdikėlius ir 
cinamono lazdelę, ant lengvos ugnies 
pavirinti 10 min. Nųkošti skystį.

Į tebekarštą skystį suberti že
latinos mišinį ir maišyti, kol visi 
grūdeliai ištirps. Įpilti 1/4 puod. acto 
ir atšaldyti, kol skystis pasidarys 
maždaug kiaušinio baltymo tirštu
mo.

Pasiliktus persikus smulkiai 
sukapoti ir sudėti į pradėjusį stingti 
skystį. Viską supilti į 2 puod. talpos 
formą arba dubenį. Visiškai at
šaldyti, kol sustings. Patiekti ant 
salotų lapų su pasirinktu užpilu 
(salad dressing).

Varškės salotos

1 vokelis „Knox” želatinos
1 šaukštas cukraus
1/8 šaukštelio druskos
1/2 puod. vandens
2 puod. (16 uncijų dydžio in

delis) varškės
2 šaukštai paruoštų krienų
1/2 puod. rūgščios grietinės
2 puod. supjaustytų obuolių
1/4 puod. smulkiai sukapoto 

žaliojo pipiro
Sumaišyti želatiną su cukrumi 

ir druska. Vandenį įkaitinti beveik 
iki užvirimo, supilti želatinos mišinį 
ir gerai išmaišyti, kol visi grūdeliai 
ištirps.

Įmaišyti varškę, krienus, grie
tinę, smulkiai sukapotus obuolius ir 
žaliuosius pipirus. Viską sukrėsti į 4 
puod. talpos formą arba gilų dubenį, 
atšaldyti iki visiškai sukietės.

Patiekti ant salotų lapų.

„Tuną’ žuvies salotos

1 vokelis „Knox” želatinos
1/2 puod. šalto pieno
2 kiaušinių tryniai
1 ir 1/2 puod. pieno
1/2 šaukštelio druskos
1/4 šaukštelio paprikos miltelių
1 ir 1/3 puod. (7 uncijų dydžio 

skardinukė) „tuną” žuvies
1 šaukštelis paruoštų garstyčių 

(mustard)
2 šaukštai citrinų sulčių
Želatiną užberti ant 1/2 puod.

pieno, kad suminkštėtų.
JJvigubame puode (apačioje ver

dantis vanduo, viršuje — ruošiamas 
receptas, angį. „double boiler”) su
pilti truputį paplaktus kiaušinių 
trynius, 1 ir 1/2 puod. pieno, druską 
ir papriką. Virš verdančio vandens, 
nuolat maišant, pakaitinti 10 min., 
kol masė pasidarys tirštoka. Supilti 
1/2 puod. pieno su suminkštėjusia 
želatina, gerai išmaišyti, kol visi 
grūdeliai ištirps. Masę atvėsinti iki 
kiaušinio baltymo tirštumo, tuomet 
sudėti susmulkintą žuvį, garstyčias, 
supilti citrinų sultis ir išmaišyti.

Viską sukrėsti į 3 puod. talpos 
formą ir atšaldyti, kol visiškai su
stings. Patiekti ant žalių salotų 
lapų.

Viščiukas su kario 
prieskoniais

Miela Julija, turėjau labai gerą 
viščiuko receptą, kurį buvo galima 
paruošti mikrobangėje — skanu ir 
greitai. Kažkur nukišau, negaliu 
rasti, o kaip tik labai norėčiau vėl 
pagaminti (papasakojau pusseserei 
apie tą patiekalą, tai ji norėtų para
gauti, nes labai mėgsta „egzotiškus 
patiekalus). Ar gal žinote tą receptą? 
Reikia kario miltelių, žalio pipiro, 
obuolių, česnakų, pomidorų ir dar 
kažko... Tikrai neatsimenu, kiek ir 
ko, bet būčiau labai dėkinga už 
pagalbą.

Atsakymas. Manau, kad galiu 
Jums padėti, nes šį receptą (arba 
labai panašų) tikrai radau tarp savo 
„popierių”. Jeigu tiks, pamėginkite, 
gal bus tas pats.

1 vidutinio dydžio žaliasis pipi
ras, sukapotas mažais gabaliukais 
(visuomet reikia išimti iš pipiro sėk
las ir viduje esančias plėveles)

1 vid. dydžio svogūnas, plonai 
(skersai) supjaustytas ir išdalintas 
„žiedeliais”

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
First Landmark Realty

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

RIMAS 
STANKUS

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

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtuvių įrengimas; priestatai; keramikos plytelės; „sidings”, „soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti ir „shingle” stogai; cementas, dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

1 česnako skiltelė, sutrinta
1 šaukštas sviesto
2 vid. dydžio pomidorai, nulupti 

ir plonai supjaustyti
1 vid. dydžio rūgštus obuolys, 

supjaustytas mažais gabaliukais
1/4 puod. miltų
1 šaukštas (arba kiek mažiau, 

jeigu atrodytų per aštru) kario mil
telių (curry povrder)

1/2 šaukštelio sumaltų kvapiųjų 
pipirų (allspice)

1 šaukštelis sutarkuotos im
biero šaknies (ginger root) — galima 
panaudoti ir imbiero miltelius

1 šaukštelis druskos
1 ir 1/2 puod. karšto vandens
2 kubeliai viščiuko sultinio 

(chicken bullion cubes)
maždaug 2 ir 1/2 — 3 sv. dydžio 

viščiukas, supjaustytas į nedidelius 
gabalus.

Nemažame, mikrobangei tin
kančiame inde sudėti sviestą, svo
gūną, žaliąjį pipirą ir česnaką. Pačia 
aukščiausia temperatūra pakaitinti 
mikrobangėje, kol svogūnas ir žalia
sis pipiras suminkštės, apie 3—5 
min., vieną kartą per tą laiką pa
maišant. Įmaišyti pomidorus ir 
obuolį.

Kario miltelius ir visus sausus 
prieskonius sumaišyti su miltais. Šį 
mišinį suberti į daržoves, sumaišyti, 
kad viskas vienodai pasidengtų.

Karštame vandenyje ištirpinti 
sultinio kubelius, supilti į indą 
mikrobangėje, sudėti viščiuko ga
balus (viena eilute — ne ant vienas 
kito), uždengti ir kepti vidutine tem- 
pėratūra (apie 70 proc.) 25—29 min., 
kol viščiuko mėsa praranda raus
vumą if skystis keptuve sutirštėja. 
Dukart per kepimo laiką mėsą 
apversti ir daržoves pamaišyti.

Patiekti su biriai virtais ryžiais 
arba bulvių koše.

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE

AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500
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KAM TURI RŪPĖTI?
Čikagos lietuvių visuomenė nau

dojasi keliomis, su lietuvių parama 
įkurtomis, įstaigomis ir jų pastatais, 
kurie šiuo metu kelia neaiškumus. 
Steigėjams senstant ar išvykstant į 
Amžinybę, o jaunesniems visuo
menės nariams nekreipiant dėmesio, 
iškyla klausimas, kas turimas įs
taigas perims? Daugelis lietuvių yra 
skaitę aprašymus apie pranciškonų 
pasielgimą su lietuvių suaukotais 
pinigais statytu vienuolynu ir Kul
tūros židiniu, Brooklyn, New York.

Čikagoje yra ,Alvudo” organi
zacija, turinti nemažą turtą, bet jau 
daug metų apie jos veiklą negirdime. 
Kyla klausimas, kas nutiks su turi
mu turtu, kai paskutinieji organi
zacijos nariai išeis Amžinybėn? Šiuo 
klausimu jau buvo rašyta, bet iki šio 
laiko niekas nepareiškė nuomonių.

Tenka internete skaityti, kad 
lietuvių valdomas tėvų marijonų vie
nuolynas su visais pastatais pereina 
į lenkų marijonų globą. Kyla klausi
mas, kas nutiks su „Draugo” leidi
mu? Ar naujieji valdytojai bus pa-PROBLEMOS

Šiandien jau jokia paslaptis, kad 
Lietuvių Bendruomenės veikloje yra 
nemažų problemų: uždaromos lietu
viškos bažnyčios, kurių salėse mes 
galėjome vykdyti lietuvišką veiklą, 
mažėja mūsų gretos, nepakankamai į 
lietuvišką veiklą įsijungia „trečioji 
banga”.

Rugsėjo pabaigoje Philadelphijo
je vyks naujosios JAV LB Tarybos 
kadencijos pirmoji sesija. Jau pas
kelbta ir šios sesijos darbotvarkė. 
Tačiau, jeigu pagal tokią darbotvarkę 
dirbsime (arba sesijos pradžioje dėl 
jos ginčysimės), tai galime iš anksto 
prognozuoti, kad perspektyvos, jog 
kažkas iš esmės mūsų veikloje bus 
bandoma pakeisti — pasmerktos 
žūti.

Praeityje tokių sesijų pradžioje 
buvo organizuojamos konferencijos 
— diskusijos — „Kur mes einame?” 
Dabar ir to nebereikia? Nebesuge
bame?

Jei norime nors kiek atgaivinti ir 
padaryti veiklesnį tarybos darbą, 
patraukti daugiau trečiabangių 
(jiems priklauso ateitis), turime įsisą
moninti, kad nuo žmonių, kurie 
vadovaus tai ar kitai tarybai, projek-RUDENS LIŪDESYS IR DŽIAUGSMAS

Ateina rudenėlis, o su juo ateina 
ir liūdesys, ir džiaugsmas.

Man liūdna dėl to, kad:
1. Per 50 metų rusai okupantai 

visiškai sunaikino Lietuvos kaimą, 
lietuvių kalbos ir kultūros lopšį.

2. Per 16 laisvės metų Lietuvos 
rinkėjai niekaip negalėjo atsikratyti 
komunistų bei nomenklatūrininkų.

3. 500,000 jaunų žmonių pabėgo 
iš Lietuvos į užsienį.

4. Lietuviai studentai, baigę 
mokslus užsienyje, negrįžta į Lie
tuvą.

5. Lietuvoje vis didėja skirtumai 
tarp turtuolių ir varguolių.

lankūs lietuviams? Kodėl tylima ir 
niekas nekelia šio lietuviams svar
baus klausimo?

Ar nepasikartos pranciškonų 
poelgis su tėvais jėzuitais ir jų turi
mu Jaunimo centru, kurį šiuo metu 
tvarko iš Lietuvių visuomenės asme
nų sudaryta taryba ir valdyba? Jau
nimo centras yra nuosavybė „Jesuit 
Fathers delia Strada”, ir jie gali 
daryti, ką tik nori.

Į visas paminėtas organizacijas 
lietuvių visuomenė yra investavusi 
daug pinigų; būtų labai gaila, jeigu 
šie turtai pakliūtų į svetimas ran
kas.

Ar neatėjo laikas Lietuvių Bend
ruomenės taryboms susirūpinti ir 
pradėti domėtis, kad bent dalis 
pinigų atitektų lietuvių visuomenei?

Artėja Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos narių suvažiavimas ir 
į suvažiavimo pokalbius būtina 
įtraukti šiuos klausimus.

Antanas Paužuolis
Chicago, ILLB VEIKLOJE

tui, organizacinės veiklos daug kas 
priklauso. Todėl, renkant vadovus, 
reikėtų laikytis valdyme pripažįs
tamų principų — jie privalo iki 
rinkimų supažindinti su savo pro
gramomis, planais, pateikti nuo
mones.

JAV lietuviškoje veikloje turime 
dvi skirtingas situacijas. Čikaga (kur 
yra pakankamai didelis lietuvių tel
kinys) ir kitos vietovės (kur mūsų 
nedaug). Todėl ir JAV LB veikla pa
gal tai gali būti skirtinga. Kitose 
vietovėse gyvenantiems dažnai neuž
tenka „kritinės masės”, todėl kyla 
poreikis organizuoti didesnes regio
nines priemones. Iki šiol mes jautėme 
centrinės vadovybės atitrūkimą nuo 
vietinių — dažnai veikiame kas sau. 
Norėtųsi, kad pagerėtų mūsų veiklos 
planavimas ir aplamai kasdieninis 
lietuvių tarpusavio bendravimas. 
Retkarčiais susirinkdami pavalgyti 
cepelinų, mes lietuviškumo užsie
niuose neišlaikysime. Kaip ir kitur 
šioje veikloje, reikia nuoseklumo, 
pastovumo ir dažnumo.

Edvinas Giedrimas 
LB Connecticut apygardos 

pirmininkas

Man linksma dėl to, kad:
Lietuva yra NATO ir ES narė.

2. Lietuvą bei Estiją ir Latviją — 
saugo NATO naikintuvų ekskadrilė; 
šiuo metu ten skraido šaunūs ispanų 
lakūnai.

3. Dar nė vienas Lietuvos karys 
nežuvo Kosove, Afganistane ir Irake; 
keli buvo sužeisti, bet pasveiko.

4. JAV vėl darniai dirba LB ir
LF.

. 5. Pamažu auga DF; „Draugas” 
tikrai sulauks 100 metų.

Antanas Klimas
Rochester, NY

Akių ligų specialistai
ARAS ŽUOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.DV S.C

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Anher Avė. St 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkyt dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.NUOSTABI ATKARPA

Dr. Rimvydas S’drys, pasaulio
keliautojas, iššukavęs visus žemy
nus, įžvalgiai, vaizdžiai, labai įdo
miai „Drauge” aprašęs kelionę po 
Aziją, o dabar išleidęs savo kelionių 
knygą „Lietuvis žvelgia į Orientą”, 
padovanojo mūsų lietuviškoms šir
dims deimančiuką — atkarpą apie 
Lietuvos blaivintoją ir švietėją vysk. 
Motiejų Kazimierą Valančių, nepa
būgus! ir pajėgusį net numalšinti 
koriko Muravjovo įtūžimą. Lietuvos 
moksleivių idealizuoto, laiko tėkmė
je niekad nepamiršto, tačiau už
maršties dulkių šiek tiek apnešto 
Valančiaus atvaizdą nuvalęs, R. 
Sidrys naujai atskleidė jį mums 
šviečiančiai visame tikro dvasios 
galiūno taurume! Šitokį nepaprastai 
puikų straipsnį apie didįjį Tautos 
Mokytoją privalėtų išspausdinti 
Lietuvos laikraščiai ir net jį premi
juoti.

O kas gi vyksta dabartinėje Lie

Perlaidojant prel. M. Krupavičiaus palaikus rugsėjo 23 d. prie karsto kalba 
Perlaidojimo komisijos pirm., čikagietis Pranas Povilaitis.

S. Sajausko nuotr.

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Stuburo ir skausmo 
ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

Chirurgai

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

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

630-941-2609

tuvoje? Kur tai girdėta, kad jos de
galinėse parduodama degtinė? Kur 
tai matyta, kad mokiniai pradėtų 
mokslo metus baisiomis išgertuvė
mis? Siaubas...

Kitas Lietuvos dvasios didžiū
nas, pragiedrulių skleidėjas — Vaiž
gantas — kadaise pergyveno: „Juk 
tai nesutaikomi dalykai, kai vienus 
šaukia kraujo lieti, o kiti degtinės 
upelius lieja, patys juose skęsta ir 
mūsų tėvynę skandina!”

Atėjo laikas Lietuvai šauktis 
Valančiaus II! Turi atgimti naujas 
idealistas, plieninės valios kaip vy- 
kupas Valančius, Lietuvos blaivinto
jas. Iš neblaivios tautos turi iškilti 
mūsų tautos dainiaus Maironio vi
zijoje regėta bei apdainuota aiški, 
blaivi ir sąmoninga Jaunoji Lietu
va!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

http://www.illinoispain.com
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Atsisveikinimas su kun. Algirdu Palioku, SJ
Išleistuvių šv. Mišių pamoksle, 

2006 m. rugsėjo 16 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, kalbėjo: 
„Viešpats kviečia”. Jis renkasi Jo 
darbo tęsėjus. Ir atsakiau taip, kaip 
ir dera atsakyti kviečiančiam Vieš
pačiui: ’Tu tikrai esi Mesijas, Dievo 
Sūnus ir aš einu tarnauti Tau ir Ta
vo Bažnyčiai’. Pirmas pasibeldimas į 
kunigų seminariją dar su ’šiltu’ 
brandos atestatu KGB pasako — 
’Ne!’ Antras pasibeldimas taip pat 
nesėkmingas. Kad laikas nepraeitų 
veltui — inžinerija. Po to kunigystės 
studijos giliame pogrindyje Kazachs
tane. Tarnystė pogrindžio sąlygomis 
iki laisvės. Vikaravimas Kaune, Vy
tauto bažnyčioje, galiausiai — Ame
rika. Ir štai 13 metų kelionė Petro 
laive kartu su jumis jau baigiasi. 
Ačiū Viešpačiui už pasiuntimą, ačiū 
jums už priėmimą. Nutolimo vienu
moje dar ryškiau matysiu savosios 
kaimenės veidus, jų problemas bei 
sunkumus ir kasdien prisiminsiu jus 
šv. Mišių aukoje”.

Kun. Algirdui Paliokui, SJ, dir
bant pastoracinį darbą, Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misija gražiai 
išaugo ir išbujojo. Misija neturi ribų 
kaip parapija, tačiau aptarnauti ti
kinčiuosius turi teisę vien lietuvių 
kalba. Čia šv. Mišios lietuvių kalba 
laikomos šeštadieniais 8 vai. ryte'ir 
6 vai. vakare, sekmadieniais 9 ir 11 
vai. ryte ir 6 vai. vakare, šiokiadie
niais 8 vai. ryte. Nors misijoje prisi
registravusių skaičius nėra labai di
delis, bet lietuviškų vestuvių, krikš
tynų ir ypač laidotuvių netrūksta. 
Tie, kurie tik retkarčiais misijoje 
apsilanko, vargiai pastebi tą didžiulį 
krūvį įvairių pareigų ir darbų, ku
riuos prel. dr. Ignui Urbonui ir misi
jos kapelionui tenka kasdien atlikti. 
Kasdienių šv. Mišių, sekmadienių ir 
šventadienių evangelija, sakramen
tų ir visų kitų liturginių apeigų 
atlikimas reikalauja vis naujo pasi
ruošimo. Pirmadieniais vyksta ado
racija, antradieniais renkasi šv. 
Rašto būrelis, išpažintys, ligonių 
lankymas, misijos administracijos 
rūpesčiai, tarybos posėdžiai, o taipo
gi Pasaulio lietuvių centre dažnai 
vykstantiems įvairiems renginiams 
invokacijų paruošimas ir dalyvavi
mas pačiuose renginiuose, dėl laiko 
stokos, be abejo, sukelia įtampą.

Ilgamečiui savo kapelionui dė
kingi Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos tarybos nariai ir darbuotojai 
rugsėjo 16 d. suruošė įspūdingas iš
leistuves. Jos prasidėjo 4 vai. p.p. šv.

DR. JONAS S AI,N A

Didžiai gerbiamas kun. kape
lione,

13 metų čia, Amerikoje ir Lemon
to parapijoje, prabėgo greitai, nesug
rąžinamai. Skraistėje ašutinėje pa
reigų/ Tarnauti Dievui pažadėta.

Šiandieną čia susirinkę Jūsų 
artimieji parapijos lietuviai ir ben
draminčiai kunigai liūdnais atsi
sveikinimo žodžiais taria Jums: Su
die išvažiuojant už Atlanto į tėvynę, 
mūsų visų Lietuvą, ir taria padėką iš 
širdies; ačiū ačiū už Jūsų pasišven
timą ir paaukotą laiką šiai parapijai 
ir kitiems, kurie buvo reikalingi 
Jūsų pagalbos.

Pastoracinis Jūsų darbas yra 
grąžinamas į gimtąjį kraštą, o mes, 
čia likę, Jūsų neteksime. Per čia

Kun. Algirdas Paliokas, SJ.

Mišiomis, kurias celebravo pats kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, koncelebravo 
prel. dr. Ignas Urbonas ir kun. Jonas 
Kuzinskas, RKB, akolitas — Nerijus 
Šmerauskas, būsimas jėzuitas Lu
kas Laniauskas. Šv. Mišių skaityto
jai buvo Margarita Matuliauskienė 
ir Sigitas Miknaitis. J. S. Bach pre
liudą „Noriu Jėzų mylėti”, atliko Sol
veiga Palionienė — vargonai. Josef 
Gr. Žangi „Lotyniškas šv. Mišias” 
giedojo Pal. J. Matulaičio misijos. 
choras (Jūratė Lukminienė — vado- ■ 
vė, Rasa Poskočimienė — vargoni
ninkė) F.. Shuhert giesmę „Avė Ma
ria” solo — Povilas Strolia ir Dainora 
Petkevičiūtė (smuikas). Šventinį ka
noną — Solveiga Palionienė (vargo
nai) ir Dainora Petkevičiūtė (smui
kas). Pabaigai: „Parveski, Vieš
patie” — Juozo Strolios — choras. 
Postliudas: Tokata iš simfonijos Nr. 
5, Charles Maria Widor, Solveiga 
Palionienė (vargonai). Aukas nešė 
Jonas ir Vida Maleiškos, ministran- 
tai Tumas ir Pijus Z ar s kai, tarnau
tojai Simona Limontaitė ir Agnius 
Gorys. Žiburėlių nešėjos: Emilija 
Deksnytė, Brigita Gerulskis, Greta 
Limonaitė ir Agnė Šikšnaitė.

Pabendravimas ir programa pra
sidėjo 5 vai. p.p. gražiai išpuoštoje 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, dalyvaujant per 350 svečių, 
kurių sukvietimu ir susodinimu rū
pinosi Vanda Gvildienė. Programą 
vedė misijos tarybos narė Irena Kaz
lauskienė, pasveikindama kunigus, 
seseles ir gausiai susirinkusius misi
jos narius ir svečius. Ji visų dalyvių 
vardu padėkojo kapelionui už didelį 
pasišventimą ir paaukotą laiką mi
sijos gerovei, sakydama: „Jus, Viešpa
ties atsiųstą mums ganytoją, parapi

Atsisveikini: Las su kun. Algirdu Palioku, S JS I

Dr. Jonas Šalna

jiečiai pamilo ir gerbė. Kai aukoda
mas šv. Mišias dvasingai aukštyn 
iškeliate pašventintą Ostiją, mus 
apgaubia ramybė, o mūsų sielos kyla 
aukštyn į dangų... Bet Viešpats žino 
kodėl ir šaukia jus atgal į Lietuvą...”

Meno ansamblio „Dainava” vyrų 
vienetas padainavo penkias dainas, 
tarpe jų kapeliono pamėgtą ir užsi
prašytą „Arą”. Pagrindinis kalbėto
jas buvo dr. Jonas Šalna, kuris arti
mųjų parapijos lietuvių ir bendra
minčių kunigų vardu dėkojo kun. A. 
Paliokui už jo nuveiktą darbą misijo
je ir tiems, kurie buvo reikalingi jo 
pagalbos. „Per praleistą su Jumis 
laiką — sakė dr. Šalna, — mes suar
tėjome ir tikime, kad įvertinome 
Jūsų šventas pareigas, supratome 
Jūsų skelbtus žodžius. Buvo didelė 
auka važiuoti į svetimą, tolimą 
kraštą ir suprasti mūsų žmogiškas 
silpnybes, o kai kur priešingumus... 
Lai neša Jus Dievo ranka į Lietuvą, 
po gimtuoju dangum, o mes čia, 
gyvenimo atblokšti ir čia įleidę šak
nis, jus visada prisiminsime kaip 
atnešusį mums dalį Lietuvos”.

Ištrauką iš kun. A Palioko, SJ, 
knygos „Žodžiai” paskaitė Dalia 
Zarskienė. Dainora Petkevičiūtė, 
akompanuojant Jūratei Lukminie- 
nei, smuiku pagrojo C. Saint—Saens 
„Gulbę” ir Manueil A. Ponce „Mano 
sielos žvaigždutė”.

Po to — atsisveikinimo kalbos. 
Pasaulio lietuvių centro vardu, su 
žiupsneliu humoro, atsisveikino 
Kęstutis Ječius, paminėdamas ne
lengvą misijos kapeliono dalią bū
nant PLC nuomininku. Fronto bičiu
lių vardu atsisveikino Juozas Bau
žys, pirmas atsivežęs vos tik į Ame
riką atvykusį kun. A. Palioką kape
liono pareigoms į Dainavos stovyklą,

Mišias aukoja kun. Algirdas Paliokas. Jono Maleiškos nuotraukos

praleistą su Jumis laiką mes suar
tėjome ir tikime, kad įvertinome Jū
sų šventas pareigas, supratome Jūsų 
skelbtus žodžius. Buvo didelė auka 
važiuoti į svetimą tolimą kraštą ir 
suprasti mūsų žmogiškas silpnybes, 
o kai kur priešingumus.

Ar Jums kas nors už visa tai at
lygins? Kas nors? Atsakymas vienas 
ir tik vienas: Šv. Dievas ir Dangus, 
kurių balsą Jūs tais laikais iš nedau
gelio išgirdote ir sutikote paaukoti 
visą gyvenimą tarnauti Jų valiai ir 
padėti žmonėms suprasti dangaus 
įstatymus ir juos vykdyti sąžiningai.

Tais nenormaliais laikais Lie
tuvos žemėj apsigyveno raudonasis 
slibinas, pradėjo kontroliuoti ne tik 
žingsnius, bet ir mintis. Nelengva 
buvo suprasti tų laikų komunistinį 
košmarą ir nužmoginimą, kada jau

į Fronto bičiulių suvažiavimą. Misi
jos tarybos vardu atsisveikino pirmi
ninkas Romas Fabijonas. Tarybos 
narė Rita Venclovienė paskaitė Ritos 
Fabijonienės feljetono stilizacija pa
rašytą eilėraštį. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio choro pirmininkas Ro
manas Stropus nuoširdžiai padėkojo 
už kapeliono ypatingą dėmesį ir 
choro rėmimą ruošiant religines/ 
šventines programas ir koncertus. 
Pranas Jurkus padovanojo religinio 
turinio anglų kalba parašytą ir spe
cialiai užsakytą knygą. Prelatui 
Urbonui sukalbėjus šiai progai skir
tą invokaciją, buvo neeilinė Aldonos 
Šoliūnienės paruošta vakarienė, o po 
jos, kun. A. Palioko, SJ, atsisveikini
mo kalba.

„Bent du kartus rašyta ir per
rašyta”, — kaip sakė kun. Algirdas 
Paliokas, atsisveikinimo kalba bai
gėsi padėka visiems, kurie su juo 
nešė remontų, pagerinimų, ūkinių 

. darbų, misijos reikalų bei sekma
dieninių pabendravimų naštą. „Dė
koju misijos muzikams, choristams, 
zakristijonams, seselėms, 'Mūsų ži
nių’ leidėjams, skaitytojams, minis- 
trantams. Dėkoju sveikinusiems 
švenčių proga, dėkoju už dovanas, už 
gerus žodžius, supratimą, palaikymą 
ir įvairių įvairiausią pagalbą, dėkoju 
už viską viską ir už didelę bei plačią, 
nuolat mane lietusią artimo meilę.
Dievas teatlygina!” i

Grojant Algimanto Barniškio 
muzikai, ilgai žmonės šnekučiavosi 
ir dalinosi vakaro įspūdžiais. Visi 
laukė kapeliono prie savo stalo bend
rai nuotraukai ir kad galėtų dar kar
tą padėkoti ir palinkėti Aukščiau
siojo palaimos darbuojantis kitame, 
po Lietuvos dangumi, vynuogyne.

Ritonė Rudaitienė

nai sielai teko išaugti, subręsti ir 
mokytis. Reikėjo atlaikyti nežmo
nišką spaudimą, grasinimus ir prie
vartą. Tokiose sąlygose ypatingai 
sunku buvo dvasiškai tobulėti.

Prisiminkime Kazį Inčiūrą: „Iš 
liūnų, iš maurų tų/ Kur plėšrūnų 
raivosi ruja/ Žiūrėk, išsiskleis bal
tutė/ Tartum Dievo gulbė, lelija!/”.

Mes suprantame, kokie buvo liū
nai ir maurai bei plėšrūnų ruja tais 
laikais, tik reikėjo stebuklo baltai 
lelijai. Dievo pagalba buvo atsispirta 
komunizmo moraliniam terorui ir 
padarytas sprendimas, toks retas tų 
laikų jaunuoliui. Paties kapeliono 
eilutės nusako tų laikų įtempimą: 
„Jaunystė buvo įtempta/ Ir valtis 
skrieja per bangas/ Ar jis ištvers, ar 
nepaklys/ Ar audros jo nesudau
žys?” Nukelta į 11 psl.
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JAV LB Krašto valdybos informacija
JAV LB Krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja East Chicago, IN; Cape 

Coral, FL; Cincinnati, OH; Elizabeth, NJ; Waukegan, IL; Beverly Shores, 
IN; East St. Louis, MO; Pampano Beach, FL; Providence, RI; New Haven, 
CT; Baltimore, MD; Rochester, NY; Palm Beach, FL; Omaha, NE; Kansas 
City, KS; Denver, CO; Bridgeport, CT; St. Petersburg, FL; Philadelphia, 
PA; Phoenix, AZ; Lemont, IL, JAV LB apylinkių ir Vakarų apygardos valdy
boms, atsiuntusioms Vasario 16-osios proga surinktas aukas.

Raginame ir kitas apylinkes ir apygardas nedelsiant atsiųsti aukas. 
Primename, kad JAV LB veikla remiasi aukomis, kurios surenkamos per 
Vasario 16-osios minėjimus.

Kiekvienam aukojusiam $100 ar daugiau priklauso JAV LB šimtinin
kų ženkliukas. Jeigu yra šimtininkų, kuriems ženkliukai nebuvo įteik
ti, prašome artimiausiu laiku jiems priklausančius ženkliukus įteikti. 
Jeigu pritrukote ženkliukų, prašome pranešti Laimai Karosienei,
LdtliuaiiiaiiUSA@yahoo.coin

JAV LB KV nuoširdžiai dėkoja šimtininkams:
Dianai Striogienei, Cape Coral, FL 
Antanui A. Balčiūnui, Fort Myers, FL
V ir E. Dudėnams,
A. ir A. Lipskiams, 
dr. E. Gedgaudui,
V ir O. Šalčiūnams,
Algiui ir Daliai Augūnams, Palm Beach, FL
V Majauskienei,
V ir B. Pauliams,
Danai Šulskis, Omaha, NE 
Albinui Reškevičiui, Omaha, NE
V Vilučiui, Fort Wayne, IN 
Vytautui Čiakui, East Chicago, IN 
Daliai ir Rimui Bitėnams,
Algiui, Arūnui ir Vytui Bitėnams, 
dr. Bemard Covalesky,
Alfonsui Jarmui,
Reginai ir Valentinui Meliniams,
Birutei ir Audriui Mockams,
Monicai ir Paul’ui Murauskams,
Aldonai ir Klaus’ui Pintsch,J ' • * “ * • mv J.: t t
Irenai ir Juliui Veblaičiams,

: r o Sigitai ir Gediminui Damašiams, Libertyville, IL
Peter’iui Laucis, Sunset Hills, MO
Sofijai Mickevičius, Michigan City, IN
K. Ambrozaičiui, Chesterton, IN
Adai Sutkus, Beverly Shores, IN
Elenai ir Pranui Krilavičiams, Delray Beach, FL
Ramutei Bergstrom, Bay Harbour Highland, FL
Barbarai R. Plikaitis, Fort Lauderdale, FL
Alice Lopez, St. Miramar, FL
Aldonai Kairys, N. Providence, RI
Rimvydui ir Živilei Tamoshunams, Webster, NY
Liūtui Jurskiui, Red Bank, NJ
Henrikui Satinskui, Princeton, NJ
George Vytui Karaliui, Philadelphia, PA
Zitai Pongonis, Langhorae, PA
dr. Rūtai G. Andries, Media, PA
Pranui Barui, Media, PA
Ed’ui Berzins, Upper Darby, PA 
Paul’ui ir Amy Blazewick, Burlington, NJ 
Ramunei Cobb, Newtown, PA
Julijai Dantienei, Exton, PA
Gediminui ir Darijai Dragūnams, Philadelphia, PA 
dr. Jonui ir Vitalijai Dunčiams, Newtown, PA

Algimantui ir Teresei Gečiams, Huntingdon Valley, PA 
Rimui ir Daliai Jakams, Blue Bell, PA 
Vytautui ir Vandai Jankams, Delran, NJ 
Maksiminui Karaskai, Fredericksburg, VA 
Joanai Kaulinienei, Wayne, PA
dr. Romualdui ir Gražinai Kriaučiūnams, Lansing, MI 
Putinui ir Aniliorai Masalaičiams, Wayne, PA 
Kęstučiui ir Onai Pliuškoniams, Doylestown, PA 
dr. Kęstučiui ir Onilei Šeštokams, Media, PA 
dr. Vytui Siliūnui,
Sauliui ir Gražinai Sirusams, Flemington, NJ 
Eduardui Skladaičiui, North Wales, PA 
Petrui ir Loretai Varniams, Malvem, PA 
Edvardui ir Aldonai Viliūnams, Mays Landing, NJ

JAV LB KV nuoširdžiai dėkoja JAV LB apylinkių valdyboms, jau at
siuntusioms solidarumo įnašus: Waukegan, IL; Pampano Beach, FL; East 
Chicago, IN; Omaha, NE; Long Island, NY; Manhattan, NY; Queens, NY; 
Cleveland, OH; Rochester, NY; Baltimore, MD; Phoenix, AZ; Brighton 
Park, IL; East St. Louis, IL; Lemont, IL; Denver, CO; Cape Coral, FL; Palm 
Beach, FL; Sunny Hills, FL; Marąuette Park, IL.

Laukiame ir kitų apylinkių bei apygardų atsiunčiant solidarumo 
įnašus. Solidarumo įnašas yra $10 (nuo 18 metų).

(Pastaba: apylinkių/apygardų ir aukotojų sąrašai gauti gegužės—rug
sėjo mėn. Padėka anksčiau informaciją apie aukotojus atsiuntusioms apy
linkėms buvo išspausdinta „Drauge” gegužės mėn.)

AtA
JOSEPH P. STANAITIS

Mirė 2006 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 90 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Gaiy, Indiana, grįžo į Lietuvą 

ir 1935 m. atvyko į JAV.
A. a. Joseph buvo a.a. Valerijos vyras.
Nuliūdę liko: sesuo Emilija Samąjauskienė Lietuvoje, sū

nėnas Antanas Samajauskas, dukterėčios Zita Bertulienė, Bori
są Balandienė ir kiti sūnėnai, dukterėčios JAV bei Lietuvoje.

Priklausė: Don Varnas Amerikos legiono postui, Lietuvos 
Vyčių 112 kuopai, „Johnson-Phelps VFW Post”, „Cardinal Mun- 
delein Knights of Columbus Council 3024”, Balzekas Lietuvių 
kultūros muziejaus rėmėjams, „Oak Lawn Seniors Flyers Club”, 
ALTo Čikagos skyriui, ir „Voiture Local 220”.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 28 d. nuo 3 
vai. p.p. iki 9 vai. vak. Palos-Gaidas laidojimo koplyčioje, 11028
S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills.

Laidotuvės penktadienį, rugsėjo 29 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę giminės
*.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas FH. Tel. 708-974-4410
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Dipl. teis. VLADUI STAŠKUI
zo:

mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai IRENAI, 
sūnėnui VIKTORUI su šeima ir giminėms.

Eugenija Bulotienė 
Petras Pagojus 

Bronė Ciunkienė 
Emilija ir Aleksandras Osteika 

Aldona ir Robertas Tamulioniai 
Elena ir Vincas Žebertavičiai 

Regina ir Algirdas Vaitiekaičiai 
Aldona Vilkauskienė 

Ona Sadeikienė ir Stasys 
Zita Skučienė 

Antanas Osteika 
Natalija ir Stasys Sližiai 

Jadvyga ir Robertas Jansauskai 
Julija Kutkienė 

Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschele

Atsisveikinimas su kun. Algirdu Palioku, SJ
Atkelta iš 10 psl.
Dievo aky laiptuotas mokslas ir 

ištvermė padėjo dirbti ir nepaklysti. 
Pasišventimas kunigo pareigoms, 
tarnystė Dievui ir bažnyčiai ėjo su 
gyvenimu, kol gyvenimas paskyrė iš
važiuoti į svetimą žemę, Ameriką:

„Buvo audros ir žaibai/ Reikėjo 
rungtis su Tamsa/ Atsispirti gundy
mams vilionių, /Kūno neapnuoginti 
krankliams”.

Gerbiamas kapelione, prisimin
sime Jūsų šiltą, ramią asmenybę, 
visada pasiruošusią mums patar
nauti. Mes įvertiname Jūsų nuošir
dumą ir ekumeniškus rūpesčius, 
suteikiant krikštą, jungtuvių prie
saiką Dievo akivaizdoj, taip pat lai
dotuvių metu, palydint į kapus.

Kaip dvasios vadą pageidavome 
matyti Jus per įvairius parengimus 
ir ruošiant didesnes sueigas, suteik
ti joms didesnį prasmingumą. Pa- 
klausdavome kartais savęs, — ar 
neatimdavome Jums per daug laiko 
nuo tiesioginių administracinių pa
reigų ir spausdinto žodžio. O reikėjo

dar turėti laiko maldai, klausymams 
išpažinčių ir t.t.

Įsigilinus į Jūsų gyvenimą į Jė
zuitų ordino gyvenimą, ne vienas pa
galvoja: „Iš kur tiek daug ištvermės?” 
Čia vėl grįžtame prie Jūsų žodžių: 
„Viešpatie, tik vienas tu žinai!”

Mes su malonumu lankėme pa
rapijos bažnyčią, lietuviškai klausė
mės šv. Mišių, meldėmės, girdėjome 
prasmingus pamokslus, ko būtume 
pasigedę kitose bažnyčiose.

Gyvenant svetimame krašte dar 
labiau įvertinam Jūsų artumą bei 
nuoširdumą, o ypatingai tarpinin
kaujant tarp mūsų ir Dievo. Jūs bu
vote mums pavyzdys, tą mes ypatin
gai jaučiame dabar, kada Jūsų 
netenkame ir Jus išlydime.

Lai neša Jus Dievo ranka į Lie
tuvą, po gimtuoju dangum, o mes, 
čia gyvenimo atblokšti ir įleidę šak
nis, Jus, atnešusį mums dalį Lietu
vos, visada prisiminsime.

Linkime gero vėjo Jūsų burėms 
ir šimteriopos sėkmės naujoje pas
kirtoje vietoje po gimtuoju dangumi!

LtVi CHOi j

j y m
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦Į Čikagą atvyksta „Delfinai”.
Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636, vyks šios muziki
nės grupės koncertas. Kviečiame at
vykti (ypač jaunimą) ir praleisti porą 
smagių valandų. Po koncerto Jauni
mo centro kavinėje bus vaišės, kurio
se dalyvaus ir svečiai. Bilietus bus ga
lima įsigyti prieš koncertą nuo 5 vai.
v. Ruošia JAV LB Kultūros taryba.

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

♦Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putname, Connec
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį, 
spalio 29 d. 11 vai. r. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po

Rašytojo Antano Vaičiulaičio 100-ųjų metinių 
minėjimai:

Spalio 7 d., šeštadienį, Latvių salėje,VVashington, DC. Rengia vietos LB 
apylinkė;

Spalio 14 d. 6 vai. v. PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439; Į Či
kagą dalyvauti minėjime atvyksta rašytojo duktė Joana Vaičiulaitytė-Bui- 
vienė.

Spalio 19 d. St. Petersburg, Florida;
Spalio 21 d. Šv. Kazimiero parapijoje, 2718 St. George St., Los Angeles, 

CA 90027.
Visuose minėjimuose paskaitą skaitys Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus Išeivių skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė.
Ruošia JAV LB Kultūros taryba

Skelbimai
Advokatas 
Jonas Gibaitis
Criminal cases, 
civil cases and DUI

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700 

ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

pietų bus rodomas filmas apie seselių 
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po 
filmo — Naujosios Anglijos rėmėjų 
posėdis: Naujosios Anglijos valdybos 
pirmininkės Gitos Kupčinskienės 
pranešimas ir lietuvių susitikimo 
šventės — gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų 
paminklų šventinimas ir vienuolyno 
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti 
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel. 
860-928-7955.

♦LB Lemonto socialinis skyrius
planuoja dvi keliones į teatrą: spalio 
pabaigoje į spektaklį W. Shakespeare 
„Hamlet”; lapkričio pabaigoje į miu
ziklą „Mama Mia”. Norinčius vykti į 
šiuos spektaklius, prašome skambinti 
R. Kronui tel. 630-968-0184.

♦LB Lemonto socialiniame sky
riuje bus skiepijama nuo gripo („Flu 
Shots”). Data bus paskelbta vėliau.

♦Lapkričio 12 d., sekmadienį,
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija”. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas.

Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

JAV LB Kultūros tarybos narė Nįjoiė Nausėdienė paaukojo 100 dol. knygos 
„Lietuvių pėdsakai Amerikoje” išleidimo išlaidoms sumažinti. LB Kultūros taryba 
dėkoja už dosnumą.

Nuotraukoje iš kairės: Nijolė Nausėdienė, Dalia Šlenienė Ir Valerija 
Čepaitienė knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” sutiktuvėse.

„Draugo” svetainės apipavidalintojas — 
„Chicago Tribūne”

Rugsėjo 26 d. „Chicago Tribūne” 
priedo „Tempo” pirmajame puslapy
je išspausdintas straipsnis „The 
Critic of Everything” apie Kevin 
Elliott — kino studijas metusį rašy
toją, fotografą bei knygų pardavėją, 
interneto dėka tapusį „visa ko kri
tiku”. Nuo praėjusio rudens Kevin 
rašo jau spėjusį išgarsėti viešą inter- 
netinį dienoraštį, randamą adresu 
http://www.consumatron.com.

Nuotraukoje: Kevin Elliott

Kevin teigimu, internete bei spaudo
je gausu įvairiausių prekių verti
nimų, tačiau dažniausiai tai skirta 
dideliems pirkiniams ar stambioms 
komercinėms paslaugoms — viešbu
čiams, restoranams ir pan. — klasi
fikuoti. Tuo tarpu consumatron. 
com kruopščiai registruojami bei 
kritiškai įvertinami (balais nuo 1 iki 
5) vieno „eilinio” žmogaus paprasti 
pirkiniai — dantų pastos tūbelė, 
sumuštinis, muilo gabalėlis. Visa tai 
Kevin aprašo su neatlėgstančiu en
tuziazmu bei užkietėjusiam kritikui 
būdingu įkarščiu. Minėtoje svetainė
je taip pat yra ir skyrelis „Mediat- 
ron”, kuriame vertinama muzika bei 
literatūra (Kevin dirba knygyne 
„Barbara’s Bookstore”).

Laimingo atsitiktinumo dėka, K. 
Elliott, programuotojo sūnus iš Wis- 
consin, universitete ragavęs ir kom
piuterijos mokslų, yra ir šį pavasarį 
pradėjusios veikti naujos „Draugo” 
svetainės (http://www.draugas. 
org) apipavidalintojas. Sveikiname 
Kevin su debiutu „Chicago Tribū
ne” puslapiuose ir dar kartą dėko
jame už pagalbą kuriant bei „palei
džiant” „Draugo” intemetinę sve
tainę!

Vladas Krivickas

http://www.consumatron.com
http://www.draugas



