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E. Račius: apie Afganistaną ir nutylėjimus 

; C £ Z . d -Tv^-t 

Prieš metus Afganistane taniai 
JAV valstybės sekretere Conao: 

Islamo ekspertas, Tarp raulinių 
santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytojas dr. Egdūnas Račius dalijasi 
įspūdžiais apie Lietuvos gynybos poli
tiką bei lietuvių misijos Afganistano 
Goro provincijoje, kur jis lankėsi va

gius Lietuvos karius tuomet pasveikino 
',. JAV Valstybes departamento r. _ :r 

saros pabaigoje, problemas. 
— Neseniai pasirodė du Jūsų 

straipsniai apie Lietuvos misiją 
Goro provincijoje. Juose, saky
čiau, buvo kalbama apie dalykus, 
kai kur gana stipriai prieštarau

janč ius oficial iai informaci jai , 
kurią pa t e ik i a šal ies inst i tucijos. 
Kodėl apie t a i ėmėte ka lbė t i? 

— Reikia kalbėti, viena vertus, 
apie apatiją, kuri valdė ir iki šiol yra 
užvaldžiusi mūsų visuomenę. Ypač 
apatija reiškiniams, procesams, įvy
kiams, kurie vyksta ne Lietuvoje. Kai 
kalbame apie įvykius pasaulyje, tai 
net jeigu Lietuva yra susijusi su įvy
kiais, konkrečiu atveju - Afganis
tane, mes neturime informacijos ir 
nenorime jos ieškoti. 

Kita vertus, sakyti, jog iš viso nė
ra informacijos, nelabai galima. Ta
čiau turima informacija yra parink
ta, selektyvi, atrinkta. |vairių insti
tucijų lygmeniu formuojama arba 
bandoma formuoti viešąją nuomonę, 
kurios pagrindinis šūkis - „viskas ge
rai". Ir tai, mano manymu, yra tru
putėlį rizikinga. 

Kokioje erdvėje mes gyvename? 
Globaliame pasaulyje, globalios in
formacijos pasaulyje. Mes šiuo atveju 
esame tamsuoliai. Tas truputėlį žei-

Susirūpinta lietuvių saugumu 
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 

Lietuvos ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje Vygaudas Ušackas ketina 
apsilankyti Šiaurės Airijoje, kur su 
vietine valdžia ir lietuvių bendruo
mene aptars pasikartojančių išpuolių 
prieš lietuvius priežastis. 

Spalio 11-ąją rengiamu vizitu sie
kiama atkreipti Siaurės Airijos val
džios bei visuomenės dėmesį į besi
kartojančius išpuolius prieš Lietuvos 
piliečius, pranešė URM. 

Taip pat V Ušackas planuoja su 
vietine valdžia ir lietuvių bendruo
menės atstovais aptarti galimus ren
ginius, kurie pristatytų Lietuvą ir pa
gerintų Lietuvos ir jos piliečių įvaizdį 
šiame Jungtinės Karalystės regione. 

Vizito metu numatyti susitikimai 
su vietinės žiniasklaidos atstovais. 

Savaitgalį viename iš Šiaurės Ai
rijos miestų buvo užpulti trys namai, 
kuriuose gyvena lietuviai. Per, kaip 
manoma, prieš svetimšalius nukreip
tas atakas buvo daužomi langai ir 
mėtomos sprogstamosios medžiagos. 

Per šį išpuolį, kurį policija vadina 
ksenofobiniu, niekas nenukentėjo. 

Tai ne pirmas kartas, kai prane
šama apie Šiaurės Airijoje užpultus 
lietuvių emigrantų namus. 

Rugsėjo viduryje Moygashel kai
me buvo užpulti septyni lietuvių ir 
lenkų namai — į juos per langus 
įmestos plytos su grasinančiais raš
teliais. 

Akcija Seime: „darbiečiai" neparduodami 
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 

Ženkliai sumažėjusi Darbo partijos 
(DP) frakcija, neapsikentusi kalbų 
apie tolesnį jos byrėjimą, vienybę su
stiprinti sumanė specialia akcija. 

Seimo „darbiečiai" antradienį į 
plenarinį posėdį atėjo užsivilkę bal
tus marškinėlius su užrašais „Ne
parduodama" ir analogišku anglišku 
„Not for sale" 

„Darbiečių" akcija pritarimo po
sėdžių salėje nesulaukė — nuo po
sėdžiui pirmininkaujančio Seimo pir
mininko pirmojo pavaduotojo jiems 
kliuvo dėl tvarkos, o iš kolegų su
laukta netiesioginių siūlymų apsilan
kyti pas psichiatrus. 

Su marškinėliais noriai fotogra
fams pozavę „darbiečiai" švarkus nu
metė kur pakliuvo — ant svečiams 
skirtų kėdžių. 

Iš pirmininkaujančio Č. Juršėno 

Marškinėliais pasidabinę Darbo parti
jos nariai. Eltos nuotr. 
parlamentarai sulaukė raginimo „ne
rengti švarkų parodos". 

Socialdemokratas Algimantas 
Salamakinas į kolegų akciją sureaga
vo pirmininkaujančio klausdamas, 
kodėl kai kurių parlamentarų nepa
sveikina su antradienį minima Pa
sauline psichikos sveikatos diena. 

Liudijo rašytojo 
G. Beresnevičiaus 

našlė 
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 

Žinomo mokslininko ir rašytojo Gin
taro Beresnevičiaus mirties aplin
kybes tiriantys Vilniaus apygardos 
prokuratūros prokurorai antradienį 
kaip liudytoją papildomai apklausė jo 
našlę Auksuolę Beresnevičienę. 

Moteris ir jos advokatas Kęstutis 
Cilinskas pateikė prašymą prokura
tūrai susipažinti su baudžiamąja by-
la. Sis prašymas bus nagrinėjamas, 
pranešė Teisės projektų ir tyrimų 
centras. 

Jau anksčiau advokatas buvo 
kreipęsis į prokurorus prašydamas 
A. Beresnevičienę pripažinti nuken
tėjusiąją. 

Advokatas nurodė, kad A. Beres-
nevičienės vyras G. Beresnevičius 
mirė (žuvo) būdamas policijos parei
gūnų priežiūroje. Dėl šio įvykio našlė 
patyrė didelę neturtinę (moralinę) 
žalą. 

Didelę neturtinę (moralinę) žalą 
patyrė ir žuvusiojo (mirusiojo) G. Be
resnevičiaus dukros, nes jos prarado 
maitintoją. 

Todėl, anot advokato K. Čilins-
ko, žuvusiojo žmona turi būti pripa
žinta nukentėjusiąją, kad galėtų gin
ti savo teises. 

Pasak advokato, nėra pagrindo 
įtarti prokurorus nesąžiningumu. 
Tačiau tokiose bylose veikia pareigū
nų savisaugos ir solidarumo efektas. 
Jis skatina ieškoti pareigūnus teisi
nančių aplinkybių. Todėl labai svar
bu, kad G. Beresnevičiaus byloje jo 
artimiesiems ir advokatui būtų su
teikta Nukel ta į 6 psl . 

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

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

džia ir aš, kaip pilietis, liūdžiu dėl to, 
jog esame provincialai ir dažnai dėl 
to didžiuojamės. Todėl mano straips
nius būtų galima laikyti švelniu pi
lietiniu pasipriešinimu. Kol nebuvau 
viešėjęs Afganistane, tai tą mano pa
sipriešinimą daugelis būtų nubrau
kę, neva aš nieko nematęs ir nieko 
nežinantis. 

Buvo įdomu patikrinti tai, ką 
skaičiau knygose. Daugelis dalykų 
pasitvirtino. Nukelta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias. 
•Lietuva ir Gruzija — 
bendro likimo sesės? 
•Turime ruoštis patiems 
blogiausiems atvejams. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Moliūgu, guminių 
numirėlių ir Pumpkin 
Plaza metas. 
*Mūsu virtuvė. 
•Atlaidai S ve. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 
•Prisiminkime istorines 
Prūsijos netektis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.74 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s . Irena Regienė 

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

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

Lemonto Paukštytės siuva 

LSS Tarybos pranešimas 
LSS Tarybos akivaizdinis suvažiavimas įvyks š.m. spalio 21 - 22 d. 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Registracija vyks nuo 8 - 8:30 v.r. Šiame 
suvažiavime bus pristatyta būsimos Tautinės stovyklos siūlomų stovyk
laviečių apibūdinimai, vyks balsavimai. Po pietų bus aptarta LSS kore-
spondencinio suvažiavimo siūlymai. Sekmadienį, spalio 22 d., šv. Mišios. Po 
šv. Mišių, 10 v.r. iki 12 v., posėdžio susumavimas. 

Yra labai malonu ir džiugu savo 
lietuvių skautų šeimoje turėti kūry
bingų, gabių sesių ir brolių. Yra dar 
maloniau, kai šie asmenys ateina į 
jaunesniųjų skautų ar skaučių su
eigas ir juos pamoko. 

Š.m., rugsėjo 30 d., Lemonto 
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto 
paukštyčių sueigoje apsilankė j . s . 
Dana Mikužienė. Po sueigos atidary
mo dalies paukštytes supažindinau 
su sese D. Mikužienė. 

Jau daug kas paukštyčių sesę 
Daną pažinojo iš Rako stovyklos, nes 
ji buvo praėjusios vasaros Rako 50-
mečio jubiliejaus stovyklos viršinin
kė. 

Cheese". 
Sesė Dana papasakojo paukš

tytėms, kodėl skautams yra svarbu 
mokėti siūti. Visų pirma reikia ant 
uniformos užsisiūti stovyklos žen
klelius, specialybes. Jeigu iškrenta 
saga iš uniformos, reikia išmokti kaip 
ją vėl prisiūti. Jūrų skautams ir 
skautėms svarbu mokėti siūti, nes, jei 
burė suplyšta, reikia tvarkingai ją 
susiūti. Štai kodėl išmokti siūti yra 
svarbu bet kuriam skautui ar 
skautei. 

Paukštytėm susėdus aplink 
stalus, sesė Dana kiekvienai išdalino 
siuvimo komplektą, kuriame buvo 
siūlų, adatų, smeigtukų, sagų - visko, 

KVIEČIAM SKAUTUS AKADEMIKUS 
Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė įvyks š.m. 

spalio 26 d., šeštadienį, 6:30 vai. vak., „Magnolia" restorane, 123 Mar-
ket Street, Willow Springs, IL. 

Šio vakaro pagrindinis kalbėtojas bus kun. fil. Antanas Saulaitis, SJ. Jis 
sutiko pasidalinti savo įspūdžiais apie skautišką veiklą Lietuvoje. Vakaro 
programai vadovaus fil. Vytenis Kirvelaitis. 

Taip pat džiugu pranešti, kad sesės Lina Rauchaitė ir Vaiva Rimeikaitė 
sėkmingai perėjo Akademikių skaučių draugovės kandidačių programą ir 
iškilmingoje sueigoje šventės metu duos ASD įžodį. Kandidačių programą 
pravedė ir seses įžodžiui paruošė ASD Čikagos skyriaus globėja fil. Onutė 
Gecevičienė. 

Maloniai kviečiame visus skautus akademikus gausiai dalyvauti me
tinėje šventėje ir smagiai pabendrauti su seniai nematytais kolegomis. 
Kaina ir rezervacijų detalės bus praneštos vėliau. 

FSS Čikagos skyriaus valdyba 

LS Fondas remta i 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 

Sesė Dana Mikužienė rodo paukštytei Aistei Kavaliauskaitei kaip įverti siūlą pro 
adatą. 

Sueiga prasidėjo rikiuote, rapor
tais ir tunto šūkiu. Visos „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto Lemonto 
draugovės dalyvauja šioje sueigos 
dalyje. Po to sesės išsiskirsto pagal 
savo amžiaus draugoves. 

Sesė Dana truputį paukštytėms 
papasakojo apie save. Paukštytės, 
ypač tos, kurios vasarą stovyklavo 
Rako stovykloje, sesę Daną pažinojo, 
bet nieko apie ją nežino, išskyrus tai, 
kad ji yra Rako stovyklos „Big 

ko reikia greitai ką nors prisiūti. 
Visų pirma reikėjo įverti siūlą 

pro adatos auselę ir užrišti ant galo 
mazgą. Kai į adatas siūlai buvo įverti, 
paukštytėms buvo išdalintos dideės, 
spalvingos sagos su medžiagos gaba
liukais. Sesė Dana parodė, kaip tai
syklingai reikia sagą įsisiūti, Kad vėl 
nenukristų. Paukštytės atidžiai klau
sėsi, o po to, giliai susimąčiusios, siu
vo sagas. 

Prisiuvusios net po 

Kamilė Memėnaitė siuva saga. 

d v; sagas. 

Sesė Dana Mikužienė su „Aušros vartų/Kernavės" tunto paukštytėmis ir jų va
dovėmis. 

Olivija Petry mokosi prisiūti saga. 

susitvarkusios paukštytės padėkojo 
sesei Danai už siuvimo pamoką. Su
stojome kartu į ratą, skautiškai su
sikabinome rankomiss, sukalbėjome 
„Paukštyčių maldą", sugiedojome 
..A* eina naktis". 

Paukštytėm sueiga buvo labai 
smagi. Jos ne tik išmoko prisiūti sa
gas, bet turėjo progą susidraugauti 
su sese Dana Mikužienė. 

Dėkojame sesei Danai už puikią 
sueigą! 

ps. AuSra Jasaitytė-Petry 

DRAUGAS 
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JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i Lietuvą: 

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

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

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 * V 2 metų$i00.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis. 
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nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

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

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas org 
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Turime ruoštis patiems 
blogiausiems scenarijams 
ANDRIUS KUBILIUS 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 

Geroji naujiena - Latvijos 
dešiniųjų pergalė 

Liaudies partija yra mūsų part
nerė Europos liaudies partijos gre
tose. Svarbu ne tik dešiniųjų pergalė, 
bet ir tai, kad Latvija rodo aiškius 
partinės sistemos stabilizavimosi 
požymius. Po Nepriklausomybės - tai 
pirmieji rinkimai, kur nepasirodo 
jokia nauja populiari ir populistinė 
partija. Kaip teko prognozuoti prieš 
keletą metų, Baltijos šalių integraciją 
į ES lydės ir naujas politinės sistemos 
raidos etapas - partinė sistema stabi
lizuosis ir įgaus vis daugiau euro
pietiškų bruožų: kairėje stipri social
demokratinė partija, dešinėje - stipri 
konservatyvioji partija. Latvijoje tai 
jau matome. Tikėtina, kad tai ma
tysime ir Lietuvoje. 

Blogoji naujiena - Rusija dar 
nėra laisva šalis 

Pastarųjų savaičių įvykiai Ru
sijoje taip pat patvirtina mūsų ne 
vieną kartą išsakytas prognozes. Šį 
kartą, deja, blogas prognozes. Rusija 
nuosekliai patvirtina tai, ką prieš 
kurį laiką konstatavo „Freedom 
House" organizacija - Rusijos negali
ma laikyti laisva demokratine šalimi. 
Žurnalistės Anos Politkovskajos žū
tis, Gruzijos ekonominė blokada, 
gruzinų persekiojimas Maskvoje ir 
kitur Rusijoje, šnipinėjimas Lietuvoje 
- visa tai viršija net pačias niūriau
sias prognozes, dėl kurių mes dar 
prieš keletą metų būdavome kaltina
mi. Nuo pat 90-ųjų pradžios Rusijoje 
grūmėsi dvi tendencijos - imperijos 
demontavimo ir imperijos restauravi
mo tendencijos. Panašios tendencijos 
XX a. viduryje buvo stebimos ir ki
tose buvusiose imperijose, kai jos 
buvo priverstos atsisakyti savo ko
lonijų. Rusijos ypatybė yra ta, kad, 
valdant prezidentui Putinui, Rusijoje 
vis ryškiau matyti imperijos restau
ravimo nuotaikos ir tendencijos. Nė
ra jokių požymių, kurie leistų teigti, 
kad tokia tendencija yra tik laikinas 
poslinkis. Europa turi ruoštis gyventi 
šalia nedemokratinės, besistengian
čios restauruoti savo imperinę praeitį 
Rusijos. Ką tai reiškia Europos ir 
mūsų ateičiai, galime tik spėlioti. Bet 
kuriuo atveju turime ruoštis patiems 
blogiausiems scenarijams, ir tai turi 
tapti mūsų užsienio ir vidaus poli
tikos pačia svarbiausia strategine už
duotimi. Todėl jau praėjusią savaitę 
siūliau mūsų užsienio politikos stra
tegams tarptautiniuose forumuose 

keiti klausimą, ar galima Rusiją pri
imti i Pasaulio prekybos organizaciją, 
kai Rusija savo kaimynams taiko 
vienašališkas prekybos blokadas. 
Vakarai gali padęti Rusijai ir vienin
telis būdas tai padaryti -jau šiandien 
nesitaikstyti su tuo, kaip ji elgiasi su 
savo kaimynais. Lietuva, būdama ES 
nare, privalo padėti Europos Sąjun
gai, nepaisant Europos priklausomy
bės nuo Rusijos dujų, pamatyti Rusiją 
tokią, kokia ji yra. 

Kas sieja vieną iš Pakaunės 
savanorių maišto organizatorių 

savanorį R. Kazėną ir 
A. Paulauską? 

Tebesitęsiant bandymams nu
piešti Tėvynės sąjungą kaip lietuviš
kų politinių teroristų globėją ir puo
selėtoją mes nebematome jokio kito 
kelio, kaip tai paneiginėti ir paban
dyti Seime ieškoti sąžiningos tiesos 
sudarant Seimo specialiąją tyrimo 
komisiją. Komisija, mūsų įsitikinimu, 
turėtų tirti visus iki galo neišsiaiškin
tus pastarųjų 15 m. įvykius - Pakau
nės savanorių maištą, Bražuolės sprog
dinimą, Juro Abromavičiaus žūtį. 
Dar ir dar kartą kartoju, - mūsų įsi
tikinimu, tokie įvykiai buvo naudin
giausi Kremliui ar GRU ir niekas iki 
šiol to įtikinamai nepaneigė. Akivaiz
du, kad Kremliui tokias akcijas pato
giausia buvo organizuoti per tuos, 
kuriuos tariamai galėtume vadinti 
patriotais ir kurių tarpe, matyt, buvo 
visko, taip pat ir Kremliaus agentų. 
Tokios versijos taip pat negalima 
atmesti. Jeigu prokuratūra žino kal
tuosius, jie turi būti baudžiami, ne
priklausomai nuo jų partinių sim
patijų ar partinės narystės. 

Turiu kategoriškai pasakyti, kad 
šiandieninės kai kurių politikų spe
kuliacijos yra visiškai nepagrįstos ir 
negarbingos. Buvusio gen. prokuroro 
A. Paulausko tvirtinimai, kad 1997 
m. konservatoriai, išsikviesdami A. 
Paulauską į frakciją, trukdė proku
ratūros vykdomam J. Abromavičiaus 
bylos tyrimui, yra absoliuti netiesa, -
peržiūrėję visus to meto frakcijos 
posėdžių protokolus neradome jokių 
nuorodų į tokį frakcijos posėdį. 

Todėl mes raginame Seime su
daryti specialią tyrimo komisiją, kuri 
atsakytų į visus klausimus, taip pat ir 
apie tai, kas sieja vieną iš Pakaunės 
savanorių maišto organizatorių sava
norį R. Kazėną ir A. Paulauską bei 
1998 m. kurtą Naująją sąjungą. Sava
noris R. Kazėnas buvo vienas iš Nau
josios sąjungos saugumo politikos 
architektų, labai ryžtingai pasisakęs 
prieš Lietuvos narystę NATO. 

DANUTE BINDOKIENE 

Lietuva ir Gruzija — bendro 
likimo sesės? 

L 

Maskva dar vis negali at
leisti Gruzijai, kad ji 
keturis Rusijos kariuo

menės karininkus buvo apkalti
nusi šnipinėjimu ir. net trumpam 
areštavusi. Nors jie seniai išleisti 
iš kalėjimo ir išsiųsti atgal į Ru
siją, prez. Putin tebebaudžia Gru
ziją ne tik piktais žodžiais, bet ir 
veiksmais: visos susisiekimo prie
monės tarp šių dviejų valstybių 
yra neribotam laikui nutrauktos. 

Tuo tarpu provakanetiškų pa
žiūrų Gruzijos prezidentas Mikhail 
Saakašvili taip pat neieško žodžio 
kišenėje: ,,Rusija su mumis negali 
elgtis, kaip su kokia atsilikusia, 
tarytum netikėtai iš tamsaus už-
pečkio išlindusia, valstybėle. Tegul 
tai ir didžioji Rusija, tegul ir mūsų 
kaimynė, bet sakome — gana!" 
Deja, tas Gruzijos prezidento ne
pasitenkinimo proveržis tik prime
na pasakėčią apie varlę ir jautį... 

Žinant, kokias sankcijas 
Maskva pritaikė Gruzijai už rasų 
karininkų apkaltinimą šnipinė
jimu, kyla klausimas: o kaip atsi
žvelgs į Lietuvą dėl vieno iš aukštų 
Rusijos diplomatų, kuris pastaro
siomis dienomis buvo taip pat 
apkaltintas šnipinėjimu ir išprašy
tas iš Vilniaus? Kol kas Maskva 
tebetyli, šio atvejo nekomentuoja 
ir Rusijos ambasada Vilniuje. 

Šnipinėjimas — ne naujas iš
radimas. Šnipų paslaugomis visuo
met ir visur naudojosi ne tik vals
tybės, bet taip pat ir didžiosios 
verslo ar gamybos įmonės, norė
damos patirti varžovų planus ar 
naujus produktus. Šnipais kartais 
pasinaudoja ir individai, kai reikia 
sužinoti apie artimų žmonių „iš
daigas", galbūt neištikimybę... 
Nors dabar žvalgybai naudojamos 
ir kitokios priemonės — modernio
ji technologija, įvairūs lėktuvai, 
satelitai, bet jokiu būdu šioje veik
loje neatsisakoma žmogaus ap
sukrumo ir mokėjimo prieiti prie 
visokių paslapčių. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo kiek 
keista, kad milžiniška, save lai
kanti galinga, Rusija taip domisi 
nedidelės Gruzijos ar pagaliau 
Lietuvos vidaus bei užsienio poli
tikos paslaptimis. Rodos, kuo šios 
valstybėlės gali dominti Maskvą ar 

juo labiau būti kažkaip pavojingos 
Rusijai? O visgi, atrodo, taip yra. 
Visų pirma dėl to, kad jos yra stip
riai pakrypusios Vakarų demokra
tijos link: Lietuva jau daug ta link
me pasiekusi, net turėjusi galimy
bę įsijungti į NATO bei Europos 
Sąjungą. Amerika lietuvių įnašą į 
demokratinio proceso plėtrą Rytų 
Europoje ypač vertina ir kiekviena 
proga tai pabrėžia, o Lietuva ne tik 
stengiasi vykdyti save įsipareigo
jimus, padarytus įstojimo į šias 
tarptautines organizacijas bei są
jungas metu, bet taip pat neišken
čia aktyviai neprisidėjusi prie kitų, 
besistengiančių išsivaduoti iš 
Maskvos įtakos, valstybių demok
ratėjimo. Visų pirma ta veikla ryš
ki Ukrainoje ir, žinoma, Gruzijoje. 

Nors daugeliui atrodytų, kad 
Gruzijai nedaug galimybių tapti 
NATO nare ar kaip kitaip pasi
reikšti tarptautine plotme, bet jos 
pastangos kiek įmanoma toliau 
pasitraukti nuo Kremliaus įtakos 
ir įtvirtinti savo nepriklausomybę 
yra sveikintinos ir remtinos. Tai 
supranta ir Vašingtonas, ir Vil
nius, nors šių sostinių siekiai pa
dėti Gruzijai yra ne dėl tų pačių 
priežasčių. Vašingtonui rūpi įvary
ti pleištą „Rusijos užnugaryje", o 
Vilnius gerai supranta, ką reiškia 
subtilus ir net atviras Rusijos 
spaudimas visose valstybės gyve
nimo sferose. Tai Lietuva yra jau 
patyrusi ir dabar nuolat patiria. 
Nepaisant, kiek Vladimir Putin 
garsiai prieštaraus ir tvirtins, kad 
rusų karininkai jokiu būdu Gru
zijoje neužsiėmė tokia „žema veik
la", ir ar Maskva prisipažins, kad 
Lietuvoje jos atsiųstas diplomatas 
buvo iš esmės šnipas, to fakto pa
neigti negalės. Galbūt Lietuvos 
atveju didelio triukšmo Maskva ir 
šį kartą nesukels, kaip nesukėlė jo 
2004 m, kai iš Vilniaus buvo įsa
kyta išvykti šešiems, diplomatinį 
statusą turėjusiems, rusams. Jie 
taip pat buvo apkaltinti žvalgyba 
svetimos valstybės naudai. Anuo
met Rusija atsilygino, iš Maskvos 
išprašydama Lietuvos karo atašė 
ir nepriimdama naujo atašė kandi
datūros. Bet tai, atrodo, nedidelė 
kaina... 

Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune 
(Vilniaus g. 33, Kaunas, tei. 201778) 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 
Spalio.11 d. trečiadienį / 4 vai. p.p. Istorinė LR 

prezidentūra Kaune pakvietė į VDU Lietuvių išei
vijos instituto rengiamą seminarą „Radijas pa
saulio lietuvių gyvenime". Apie radijo reikšmę 
pasaulio lietuvių gyvenime diskutavo žinomi žur
nalistai, turintys vertingos patirties tiek Ame
rikos, tiek Europos radijo stotyse. 

„Pagal medijų teoretiką Marshall McLuhan, 
tik radijo dėka atsirado toks Hitleris, kurį pa
saulis pažinojo, nes radijas yra 'gentinis būgnas' ir 
tuo būgnu Adolfas Hitleris suaudrino vokiečių 
gentį iki pasiutimo. Ir lietuvių išeivijoje radijas 
buvo tautinis mobilizatorius ir vienytojas, radijas, 
kitaip nei spauda, teikė galimybę pasisakyti vi
siems," - teigia vienas iš seminaro pranešėjų, il
galaikis „Laisvosios Europos radijo" bendradarbis, 

žurnalistas ir VDU dėstytojas Mykolas Drunga. 
Seminare dalyvavo: žurnalistas Romas Sa-

kadolskis, ilgalaikis „Margučio" radijo Čikagoje 
direktorius ir reporteris, „Amerikos balso" Lietu
vių redakcijos direktorius, reporteris ir režisierius 
Leonas Narbutis, „Margučio" bendradarbis, Gab
rielius Žemkalnis, vienas iš Australijos lietuvių 
radijo steigėjų, vadovavęs šiam radijui 25 metus, 
vedęs ir režisavęs laidas. Šiuo metu Gabrielius 
Žemkalnis rengia savaitinę laidą apie Lietuvą 
tame pačiame radijuje. 

Daugiau informacijos: 
d.simanaviciute@hmf.vdu.lt 
arba tel. 8 37 327839 

Daiva S imanav i č i ū tė Istorinė LR prezidentūra Kaune. 

mailto:d.simanaviciute@hmf.vdu.lt
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ŽVAIGŽDŽIŲ ŽĖRĖJIMAS 

NETIKSLUS PASMERKIMAS 
Š.m. rugsėjo 23 d. „Drauge" iš

spausdintas Viliaus Bražėno straips
nis „Emigracija ir smegduobės". 
Autorius pamini skaudų, tiesiog tra
gišką, reiškinį — masinę emigraciją 
iš Lietuvos. Nekreipdamas dėmesio į 
sąlygas krašte ir skirtingas asmenų 
situacijas, šis senas žurnalistas kalti
na visus, paliekančius tėvynę, tautos 
išdavyste. Deja, išvykstančių iš Lietu
vos padėtis nėra vienoda — kiekvieno 
asmens situacija ir norai yra skirtin-
ti, ir į tai reikia atsižvelgti. Negalima 
kaltinti išvykstančių ir nekreipti 
dėmesio į tėvynėje esančias sąlygas. 

Nebūkime naivūs ir neapgaudi-
nėkime savęs, tikėdami, kad iškilusi 
politinė krizė Lietuvoje praeis po 
būsimų Seimo rinkimų. Bėdos, sle
giančios Lietuvos valdžią ir visuome
nę, susikrovė ne per pusmetį ar pora 
metų — jos krovėsi daugelį metų ir 
jas pašalinti reikės daug pastangų bei 
ilgo laiko. Lietuvos valstybė yra ligo
nis, o ją prižiūrintys gydytojai ir 
slaugės — Seimas, Vyriausybė, prezi
dentas — arba nesupranta tos ligos 
simptomų, arba nenori jų gydyti. Pa
gal spaudos pranešimus, Lietuvoje 
yra 2,640 milijonierių. O tas daug 
pasako. Kaip tie gudruoliai galėjo 
tapti milijonieriais per palyginti tokį 
trumpą laiką? Du paprasti būdai 
pralobti mūsų laikais yra sukčiavi
mas, kyšių ėmimas ir dirbančiųjų 
išnaudojimas, mokant jiems mažiau
sius atlyginimus. 

Visą 2004 m. vasarą praleidau 
Lietuvoje. Aplankiau daug skirtingų 
vietų, kalbėjausi su visokio išsilavini
mo ir profesijų asmenimis. Mane 
daugiausia domino ne Vilniaus bliz
gučiai, bet paprastų žmonių gyveni
mas miesteliuose ir kaimuose. Jau
nos mergaitės ir moterys, dirbančios 
parduotuvėse ar restoranuose, gau
davo po 400 ar 500 Lt per mėnesį. 
Pragyventi iš tokios algos yra tiesiog 
neįmanoma. Seimūnas, su visais prie
dais, gauna per 10,000 Lt. Ar galima 
kaltinti už tokią neteisingą padėtį 
paprastus darbininkus, ar tuos, sė
dinčius aukštuose postuose ir lei
džiančius įstatymus, kurie nustato 
piliečių „žaidimo taisykles"? 

Pažvelkime į aukščiausios Lie
tuvos institucijos, leidžiančios įstaty

mus — Seimo — tvarką. Jo veikla yra 
paskendusi nuolatiniuose skanda
luose, o Seimo rinkimo tvarka — 
tikra krašto nelaimė. Pusė Seimo na
rių nėra tiesiogiai renkami, o į Seimą 
patenka pagal partijų paruoštus 
sąrašus. Taip paskirti seimūnai nėra 
atsakingi rinkėjams, valstybei, o tik 
savo partijų vadovams. Nėra paslap
tis, kad turtuoliai nusiperka pirmą
sias vietas rinkimų sąrašuose. Kodėl? 
Patekę į Seimą, jie gali siūlyti sau 
palankius įstatymus ir užblokuoti 
kenksmingus. Tokiems seimūnams 
nerūpi naujų darbo vietų krašte stei
gimas, verslo ugdymas, teisėsauga. 
Jiems žmonių gerovės, valstybės 
tvarkos klausimai — tai jau kitų rei
kalas. Paprastai kalbant, dabartinė 
Seimo rinkimų tvarka yra įstatymais 
įtvirtintas korupcijos židinys, kuris 
skleidžia korupciją po visą krašto 
administraciją. 

Prez. Adamkus gražiai kalba, at
likdamas įvairias valstybės vadovo 
ceremonijas. Tačiau, kaip lietuviška 
patarlė sako, „iš žodžių kailinių ne-
pasiūsi" — reikia ir darbo. Konsti
tucijos 68 str. sako, kad Seimo ir 
Vyriausybės nariai, o taip pat prezi
dentas gali teikti Seimui įstatymų 
siūlymus. Prez. Adamkus šia privi
legija, deja, nesinaudoja. Jis savo kal
boje Jungtinėsde Tautose ragino šią 
organizaciją priimti naujas reformas, 
tačiau apie reikalingas reformas Lie
tuvoje jis neužsimena. 

Esant tokiai padėčiai, sunku 
tikėtis geresnės ateities tiek valsty
bei, tiek jos gyventojams. Vyriau
sybės, Seimo ir įvairių valdininkų 
atsakomybė už savo veiksmus yra 
pamirštama. Kodėl eiliniai žmonės 
turi išlaikyti korumpuotą Seimą, 
Vyriausybę ir valdininkų armiją be 
pažangos ir tvarkos krašte, — tai yra 
viena pagrindinių masinės emigraci
jos priežasčių? Nereikia stebėtis, kad 
žmonės, užuot kentėję ir laukę geres
nės ateities, prieš tokią valdžią „bal
suoja savo kojomis". Valstybė kaip 
žuvis dažnai pradeda gesti nuo gal
vos. Tą parodė ir Lietuvos-Lenkijos 
valstybės istorija — jos valdžios ir 
bajorų sauvaliavimas. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 
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A r g M ė V.oi^ion.s d R - j u g i - T - M<1 —. h;,,-'-s rnoU'-VrS ^\6a-, K', ?> + '•$ L n S Angeles 
j p t . jv - . j j i n n n - n n o i m r i Įt rv.r- > - + -: p i r m \ n" nk --1S ^ : m , ) " . , ) ; „ rtrf O V-•=* V O n a r ' j O -

>:arr:es;en~s darbam į * ' . r ^ ; L :e*uvu d :e*-ov i ^ < - t -,«—v::-- rugseje 
30-spalio 1 d. šv. Kazimiero lietuvių parapijos kieme bei patalpose, buvo 
labai sėkmingos. 

Prasideda naujas krepšinio se
zonas. Visuomet džiaugiamės ir di
džiuojamės lietuvių pasisekimu bet 
kokioje srityje. Kai Lietuvos žymūs 
krepšininkai Šarūnas Marčiulionis ir 
Arvydas Sabonis pateko į NBA, visi 
supratome, kad tai ne tik jų asmeni
nis pasisekimas, bet proga per juos 
garsinti Lietuvos vardą bei jos sie
kius. Šarūnas ir Arvydas neatsisaky
davo dalyvauti su lietuviais ar pa
aukoti NBA bei savo atributikos lietu
viškiems labdaros renginiams, o Ša
rūnas ypač rėmė aklųjų mokyklą 
Vilniuje. 

Nudžiugome, kad pastaruoju 
metu daugiau lietuvių pateko į NBA, 
nes tai gali būti didelė nauda Lie
tuvai, Lietuvos vaikams. Didžiuoja
mės Čikagoje sezoną žaidusiu Darium 
Songaila, kuris neatsisakė 2006 m. 
vasarą žaisti už Lietuvą čempionate. 
Tačiau gaila, jog per visą sezoną 
neteko girdėti, kad jis būtų radęs 
laiko pasirodyti kur nors pas lietu
vius, nors buvo kviestas į lituanistines 
mokyklas, lietuvių centrus, net į pri
vačius namus šiaip sau, o ypač šven
tėms. Kokį malonumą ir paskatą tai 
būtų suteikę jaunimui! 

Žydrūnas Ugauskas, jau senbuvis 

Cleveland, kaip ir Songaila, vasarą 
buvo grįžęs į Lietuvą mokyti krepšinio 
„Krepšinis be sienų" programoje, bet 
vis tiek nežaidė čempionate. Gražu, 
kad, būdamas Lietuvoje, paskaitė 
pasakėles Pagynės vaikų globos namų 
vaikams. Šiuos namelius gerai pažįs
ta „Saulutės" narys Robert Dūda ir 
daugelį metų juos remia. Jam talkina 
Ginger Houghton bei Liveta ir Petras 
Kazlauskai. Esu tikra, kad krepšinio 
žvaigždžių atvykimas paliko vaikams 
nemažą įspūdį. Kai pernai klausiau 
Ugausko, ar po dešimties metų NBA 
jau Lietuvoje yra iškilusi kokia nors 
Ugausko sporto salė jaunimui, Žydrū
nas atsakė: „Kai ką darysiu, nesirek-
lamuosiu". 

Gal šis apsilankymas bus paska
ta ką nors daryti. 

Gaila, kad mūsų NBA žvaigždės 
skuba kurti mišrias šeimas, kurių 
atžalos lengviau gali tolti nuo Lietu
vos. Linkiu mūsų įžymybėms nesi
baiminti lietuvių visuomenės — juk 
esame viena šeima, jais didžiuojamės 
— tai parodė į varžybas Čikagoje at
vykę 3,000 lietuvių su geltonos, žalios, 
raudonos spalvos marškinėliais! 

Indrė Tijūnėlienė 

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA 
„Drauge" jau kelis kartus buvo 

rašyta apie pageidautinus lietuvių 
kalbos rašybos pakeitimus. 

Čia noriu paminėti vėliausias 
žinias iš Vilniaus. 

Trumpai: nenumatoma jokių di
delių rašybos reformų, gal tik skyryba 
bus šiek tiek supaprastinta 

Taigi: rašysime taip, kaip dabar 
rašome. 

Vilna locuta, causa finita. 
O internete ir kituose tinklaia-

piuose galima išsiversti be nosinių ir 
„paukščiukų". 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

Margumynai 

Išdalintos 2006 metų „Ig Nobel" premijos 
Viena iš šių metų „Ig Nobel" pre

mijų, skirtų už keistus ar praktiškai 
nenaudingus atradimus, įteikta įren
ginio, erzinančio paauglius, išradėjui, 
pranešė BBC. 

Welshman Howard Stapleton 
įrenginys skleidžia aukšto tono gar
sus, kurių negirdi suaugusieji, tačiau 
kurie labai erzina paauglius. 

Tarp kitų „Ig Nobel" premijos 
laimėtojų buvo JAV ir Izraelio ben
dras tyrimas, kurio rezultatai rodo, 
kad tiesiosios žarnos masažavimas 
pirštais padeda nuo žagsėjimo, bei 
pranešimas, kodėl genių nekankina 
galvos skausmas. 

Visi šie tyrimai iš tikrųjų buvo 
atlikti ir dažnai spausdinami pres
tižiniuose žurnaluose. 

Priešingai nei kitų žymių ap
dovanojimų laimėtojai, „Ig Nobel" 

laureatai negauna piniginio prizo. 
Laimėtojams duodama viena minutė 
pasisakyti, o laiką griežtai prižiūri 
aštuonerių metų mergaitė. 

Šiais metais „Ig Nobel" laurea
tais taip pat buvo Nic Svenson ir 
Piers Barnes už tyrimą, kurio tikslas 
buvo nustatyti, kiek nuotraukų 
reikia padaryti, norint nufotografuoti 
grupę žmonių, kad nė vienas iš jų 
nebūtų užsimerkęs. 

D. Lynn Halpern, Randolph Bla
ke ir James Hillenbrand buvo 
apdovanoti už tyrimą, kodėl nagų 
braukimas per lentą taip erzina ausį. 

„Ig Nobel" premiją taip pat pelnė 
Wasmia al-Houty ir Faten al-Mus-
salam už tyrimą, nustačiusį, kodėl 
mėšlavabaliai yra tokie išrankūs ėde
siui. 

BNS 

M. Materazzi parašė knygą 
Italijos futbolo rinktinės gynėjas 

Marco Materazzi parašė knygą, 
pasakojančią apie jo konfliktą su 
kolega prancūzu Zinedine Zidane, 
kuris tapo pačiu didžiausiu 2006 m. 
Pasaulio futbolo čempionato skan
dalu. 

„Ką aš iš tikrųjų pasakiau Zi
dane" pavadinta knyga sudaryta iš 
versijų, ką būtent pasakė italas 
prancūzui prieš tai, kai Zidane smogė 
varžovui galva. 

Prieš išleidžiant knygą, Marco 
Materazzi Italijoje populiariam spor
to leidiniui „Gazzetta dello Sport". 
sakė, kad jam pasirodė įdomi galimy
bė atskleisti šio incidento absur

diškumą. 
Šimto puslapių knygoje pateikti 

249 paskutiniojo prieš smūgį dviejų 
futbolininkų dialogo variantai. Ant 
knygos viršelio puikuojasi įžymiojo 
Zidane smūgio nuotrauka. Knyga 
kainuoja 10 eurų, o visas už ją-gautas 
pajamas autorius žada pervesti į 
paramos vaikams organizacijos 
UNICEF sąskaitą. 

Tarp populiarių baigiamojo dialo
go variantų pateikiamos ir tokios 
frazės: „Ei, gal žinai, kur tiksliai yra 
krūtinės ląsta?" ir „Zinedine'. ką sau 
galvoji? Jūs dar neprakišot, o tu jau 
nusiskutai galvą!" 

BNS 
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SKAUTYBES KELIAS 
Paskiltininkų kursai 

Šie du straipsneliai buvo parašyti dviejų kursantų, kurie dalyvavo 
praėjusią vasaros Čikagos lietuvių skautų tuntų ruoštuose Paskiltininkų kur
suose, Rako miškuose. Sesė Erika Weir, „Nerijos" tunto jūrų skautė, jau 
antrus metus dalyvavo šiuose kursuose, o Tėriukui Petry, „Lituanicos" tunto 
skautas - pirmi metai. 

Štai ką sesė Erika Weir rašo: 

„Paskiltininkų kursai paruošia 
skautus ir skautes skiltininkų kur
sams. Paskiltininkų kursuose išmok
stame apie vadovavimą ir 11 - 13 
metų amžiaus skautams bei skau
tėms pritaikytą skautamokslį. Šiuose 
kursuose daug ką išmokome žaisda
mi ir atlikdami uždavinius. Taip pat 
ir turėjome nemažai atsakomybės. 
Turėjome virti, būti ūkio vadovais, 
laužus paruošti, būti laužavedžiais, 
plauti indus, išmokti, kaip būti skil-
tininku/skiltininke, paskiltininkų/ 
paskiltininke. Skilčiai reikėjo lau
žams surinkti malkas, pasistatyti 
laužus, lauko virtuves ir dirbti kartu. 

Buvo dvi skiltys: brolių ir sesių. 
Kiekviena skiltis turėjo pasistatyti 
savo lauko virtuvę. 

Kas vakarą nuleisdavome vėlia
vas. Nuleidimai buvo smagūs. Kiek
vienas turėjome ką nors veikti/atlikti 
nuleidimo metu. 

Laužai buvo smagūs, nes iš
mokome kaip laužai tikrai turi būti Paskiltininkų kursai buvo labai 
pravedami. Suruošėme laužams pa- smagūs. Man būtų buvę labai gaila, 
sirodymus. jei nebūčiau galėjus dalyvauti". 

Erika Wešr. ...Nerijos'" tunto jūrų skau
tė, antruosius metus lanke „Paskil
tininkų kursus". 

„Litiianicos" tunto skautas 
Tėriukas Petry rašo: 

„Paskiltininkų kursai buvo labai 
smagūs. Kasdien valgėm, ką mes 
patys iškepėm ar išvirėm ant laužo. 
Išmokome išvirti skanią arbatą. 
Patys, be vadovų pagalbos, plovėme 
indus. 

Šių kursų vadovai buvo sesė 
Audra Lintakienė, brolis Aras 
Lintakas, sesė Vanda Aleknienė, sesė 
Tara Mikužytė ir brolis Kaziukas 
Šoliūnas. 

Išmokome kaip taisyklingai pa

kelti ir nuleisti, sulankstyti Ame
rikos bei Lietuvos vėliavas. 

Išmokome taisyklingai naudoti 
komposą. Ėjome iškylauti, naudoda
mi kompusus. Šioje iškyloje pri
taikėme visas naujai išmoktas žinias. 
Grįžome atgal į pastovyklę, sukū
rėme laužą, pavalgėm vakarienę ir, 
laužui pasibaigus degti, nuėjome 
miegoti. 

Šie kursai buvo vykdomi skilčių 
sistema. Daug ką išmokau. Laukiu 
kitos vasaros, kad galėčiau vėl daly
vauti. Ačiū visiems vadovams, kad 
suruošėte puikius kursus". 

Tėriukas Petry, „Lituanicos" tunto skautas, pirmuosius metus lankė „Paskil
tininkų kursus". Nuotraukos: Audros Lintakienės 

> 

Nors Henry VIII daugelio yra vadinamas 
Anglijos Bažnyčios įsteigėju, jis iš tikrųjų nuo 
Romos Bažnyčios dogmų ir tradicijų atsiskirti 
nenorėjo. Jo tikslas buvo arba Romoje surasti tokį 
popiežių, kuris palankiau žiūrėtų į jo pakartotines 
skyrybas, arba sudaryti "Anglijos Bažnyčią 
(Church of England), kuri būtų labai panaši į 
Romos Katalikų Bažnyčią, tik neklausytų Romoje 
reziduojančio popiežiaus. Jam mirus, kova tarp jo 
trijų vaikų, Edward VI, Mary I ir genialiai ti
kėjimų skirtumus mokėjusius suderinti Elizabeth 
I, tuo pačiu laiku ir veikiant Europoje kylančiam 
protestantizmui, Anglijoje susidarė savotiška 
Bažnyčia, kuri, nors ir protestantiška, bet kai 
kurių teologų yra vadinama ir beveik katalikiška 
savo tradicijomis. 

Kontra-reformacija 

Kai per mažiau kaip šimtą metų iš kataliky
bės pasitraukė ištisos provincijos, ir net valstybės, 
pasidarė aišku, kad Katalikų Bažnyčia turi kažką 
daryti. Tačiau vadinamoji pačių kaialikų kontra-
reformacija prasidėjo ne iš popiežių Romos, bet iš 
Ispanijos, kur tuo labiausiai pasižymėjo Ignatius 
Loyola, baskų kilmės kariškis, pasivadinęs jėzuitų 
generolu. Jis 1534 m. įsteigė Jėzaus vardo broliją, 
kurios pagrindinis tikslas buvo „At mayorem Dei 
gloriam" (Didesnei Dievo garbei). Ją 1540 m. pa
tvirtino Paulius III, per maždaug 200 metų jė
zuitai, rūpindamiesi žmonių švietimu, tuo pačiu 
didele dalimi grąžino daug tikinčiųjų į katalikybę. 

Kaip nebūtų keista, bet Jėzuitų ordinas, kad 
ir atlikdamas daug gerų švietimo darbų Europoje 
ir misijonieriškos akcijos naujai atrastuose pa
saulio kraštuose, buvo daugelio nemėgstamas. Jų 
stiprėjančiai įtakai pradėjo priešintis daugelio 
valstybių valdovai. Nemėgo jų nei dauguma kata
likų kunigų, kadangi jėzuitai stengėsi sumoder
ninti Katalikų Bažnyčią. Pagaliau 1773 m. popie
žius Klemensas XIV pasidavė tokiam spaudimui 
ir jėzuitų ordiną uždarė. 

Prūsijos karalius Frederick II ir Rusijos 
carienė Catherine II, abu dideli jėzuitų švietimo 
darbo rėmėjai, to ordino uždarymo įsako nepaisė, 
ir jų imperijose jėzuitų ordinas liko gyvuoti toliau. 
1814 m. popiežius Pijus VII ordinui vėl leido veik
ti, nors daug Europos kraštų valdovų tam ir labai 
priešinosi. 

KODĖL NE VIENA KRIKŠČIONIŲ 
BENDRUOMENĖ? 

Žvilgsnis į reformaciją 

ALEKSAS VITKUS 
į Nr. 8 

Bažnyčia Lietuvoje 

Kaip vyko reformacija Lietuvoje? Gal atro
dytų ir keista, bet reformacija Lietuvoje prasidėjo 
net anksčiau negu Anglijoje. Ji plito į Lietuvą iš 
kaimyninės, jau protesantiška tapusios, Prūsijos. 
Mielai jos įtakai pasidavė ir Vakarų Europos uni
versitetuose studijavę didikų sūnūs, kurių gal 
žymiausias buvo Lenkijos karaliaus ir didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Zigmanto Augusto (1520— 
1572) patarėjas, maršalka bei Vilniaus vaivada 
Mikalojus Radvila Juodasis. Jį sekė ir jo pusbrolis 
M. Radvila Rudasis, ir kiti Lietuvos didikai. 

Nors Lietuva jau buvo laikoma katalikišku 
kraštu beveik 150 metų, krikščionybė Lietuvoje 
dar labai silpna, liaudyje dar daug kur buvo išli
kusi pagonybė, kurios daugiausia lenkiškai kal
bantys kunigai dar nebuvo spėję ištrinti ir papras
tus žmones tinkamai supažindinti su palyginamai 
nesenu tikėjimu, bematant perėjo į protestan
tizmą, kuris kiek vėliau Lietuvoje pasireiškė ir 
kaip kalvinizmas. Jo pasekėjai buvo vadinami re
formatais. Staiga įsiliepsnojęs, šis judėjimas grei
tai ir išnyko, išsilaikęs tik vietovėse, kur reforma
cija buvo skelbiama lietuviškai. 

Prieš protestantizmą pasipriešino jau Zig
mantas II (senasis), bet, išskyrus kelis dekretus, 
kuriuos jis išleido apsaugoti katalikų tikėjimą, 
žiaurių represijų prieš protestantus neįvyko. Jo 
sūnus Zigmantas Augustas buvo linkęs į protes
tantizmą, nes taip jam būtų leista persiskirti su 
nekenčiama žmona Elžbieta Habsburgaite ir vesti 
jo mylimą Barborą Radvilaitę. Vyskupų spiria
mas, jis vis dėlto pasiliko kataliku, taip kaip ir 
beveik visas Lietuvos kraštas. 

Protestantizmas buvo ypač stumiamas Ma
žojoje Lietuvoje, kur buvo išspausdintos pirmos 

protestantiškos religinės knygos, kaip Mažvydo 
„Katekizmas", ir kitos. Didžiojoje Lietuvoje pro
testantizmo plitimui kenkė įvairių jo sektų nesu
tarimai. Didikai rėmė kalvinizmą, tuo tarpu kai 
miestuose ir vidutinių bajorų tarpe paplito 
liuteranizmas. Buvo nemaža ir kitų sektų. 

Kovoti prieš plintantį Europoje protestan
tizmą 1534 m. įsikūrė Jėzuitų ordinas ir jau 1569 
m., pakviesti Vilniaus vyskupo Protasevičiaus, 
jėzuitai atsirado Lietuvoje. Netrukus juos atsi
kvietė į Žemaitiją ir vyskupas Merkelis Giedraitis. 
Katalikybė vėl buvo skelbiama dar gerokai pago
niškiems Lietuvos, ypač Žemaitijos, gyventojams. 
Pradėta sakyti pamokslus, rengti diskusijas, sta
tyti mokyklas. Jėzuitų dėka protestantizmas Lie
tuvoje atslūgo, ir niekada daugiau visiškai ne
beatsigavo. 

Popiežius John XXIII (1958-1963) 

Veiksmingai jėzuitai pasireiškė ir visoje 
Europoje sustabdę protestantizmo plitimą ir 
sukūrę naują, moderniškesnę Katalikų Bažnyčią, 
nors daug geresnio sugyvenimo tarp įvairių krikš
čioniškų Bažnyčių reikėjo laukti net iki XX am
žiaus vidurio, kai Angelo Giuseppo Roncalli, kaip 
popiežius John XXIII, pravėrė senus apdulkėju
sius Katalikų Bažnyčios langus, sakydamas: 
„Kristus mirė už visus, už visus. Niekas tenebūnie 
atskirtas nuo Jo meilės, nuo Jo atleidimo". 

Paba iga 
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Dar vienas paminklas tremtiniams 

Paminklas Lietuvos tremtiniams. 
Vilnius, spalio 10 d. (ELTA) — 

Vilniuje, prie Genocido aukų muzie
jaus, Aukų gatvėje, atidengtas pa
minklas Lietuvos tremtiniams, trag
iškai žuvusiems 1942-1956 metais 
Jakutijoje. 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Paminklas sukurtas Laptevų jū
ros tremtinių brolijos „Lapteviečiai" 
ir Jakutijos lietuvių bendrijos „Gin
taras" iniciatyva. Paminklo atidengi
mo ceremonijoje dalyvavo preziden
tas Valdas Adamkus. 

A. Pilvelį pareigūnai pričiupo prieš 
pat sueinant senaties terminui 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — Fi
nansinių nusikaltimų tyrimo tarny
bos (FNTT) pareigūnams, tirian
tiems dienraščio „Lietuvos aidas" vy
riausiojo redaktoriaus ir leidėjo bei 
antrojo pagal dydį naujienų agentū
ros ELTA akcininko Algirdo Pilvelio 
galimai padarytus finansinius pažei
dimus, įteikė jam pranešimą apie įta
rimus. 

Kaip sakė ikiteisminį tyrimą dėl 
deklaracijos nepateikimo Mokesčių 
inspekcijai organizuojantis Vilniaus 
miesto apylinkės prokuratūros pro
kuroras Egidijus Motiejūnas, įtari
mai A. Pilveliui pateikti penktadienį, 
likus kelioms dienoms iki pasibai
giant šios bylos senaties terminui. 

Prokuroras patikslino, kad A. 
Pilvelis nė karto neatvyko į apklau
sas pagal pareigūnų siunčiamus šau
kimus, kelis kartus pranešė, kad ser

ga, nors tuo metu buvo pastebėtas 
miesto kavinėse. „Lietuvos aido" lei
dėjas A. Pilvelis deklaracijos apie sa
vo įmonės pajamas ir pelną iki šiol 
nėra pateikęs. 

E. Motiejūnas teigė gavęs mo
kesčių specialistų išvadas, pagal ku
rias A. Pilvelis nuo valstybės galėjo 
nuslėpti mokesčių už didesnę nei 500 
minimalių gyvenimo lygių sumą 
(62,500 litų). Jei šie faktai pasitvir
tins, įtarimai A. Pilveliui gali būti 
perkvalifikuoti į sunkesnius. 

Pareigūnai buvo iškvietę A. Pil
velį į apklausą, tačiau jis atvyko be 
advokato ir negalėjo būti apklausia
mas. Už deklaracijos apie savo įmo
nės pajamas, turtą ir pelną nepatei
kimą Mokesčių inspekcijai, tuomet, 
kai ši institucija priminė apie tokią 
pareigą, Baudžiamasis kodeksas nu
mato viešuosius darbus arba baudą. 

Siūlo kurti naują ministeriją 
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 

Siekiant sugrąžinti išeivius, Lietuvos 
liberalų sąjūdžio vadovas Petras Auš-
trevičius siūlo įkurti dar vieną — išei
vijos klausimus kuruosiančią — mi
nisteriją. 

„Mes siūlome atsižvelgiant į tai, 
kad šiuo metu net 10 proc. šalies gy
ventojų įsikūrę užsienyje, svarstyti 
galimybę įsteigti atskirą instituciją, 
savotišką Išeivijos reikalų ministeri
ją", — antradienį spaudos konferen
cijoje sakė P Auštrevičius. 

R Auštrevičius priminė ir ne kar
tą išsakytą savo siūlymą Seime įkurti 
nuolatinę išeivijos reikalus kuruojan
čią komisiją, taip ir neįgyvendintą. 

„Tuo pačiu raginame ir Seimo 
vadovybę pasirūpinti ne tik komitetų 
vadovų postų dalybomis, bet ir grįžti 
prie nuolatinės Išeivijos reikalų ko
misijos parlamente sudarymo klausi
mo", — sakė liberalas. 

Per šešiolika Lietuvos nepriklau
somybės metų iš šalies emigravo 
404,000 žmonių. 

* Šventojoje Baltijos jūroje 
vyko burlenčių klubo „Vėjas gal
voje" ir ekstremalių sportų in-
terneto sveta inės organizuotos 
burlenčių slalomo ir bangų rungties 
varžybos 3D. Renginys buvo skirtas 
ne tik gerai plaukiantiems burlentė
mis, bet ir pradedantiesiems. Po sep
tynių plaukimų slalome nugalėjo vil
nietis Jonas Kriščiūnas. 

* Latvijoje vykusiose LETT-
GLAS taurės sportinio ėjimo 
varžybose iš septynių jaunųjų 
Birštono ėjikų trys tapo savo amžiaus 
grupių nugalėtojais. Pirmąsias vietas 

savo amžiaus grupėse užėmė Ineta 
Kaškonaitė, Julytė Gasparavičiūtė 
bei Agnė Stadulytė. Trečioji vieta 3 
km distancijoje atiteko Bernadetai 
Buzaitei, o Evaldas Petekevičius bu
vo ketvirtas 5 km distancijoje. 

* Pirmąsias priešsezonines 
NBA rungtynes Washington „Wi-
zards" komanda, rungtyniavusi 
be Dariaus Songailos, pirmadienį 
namuose 88:93 pralaimėjo Toronto 
„Raptors". 28 metų 204 cm ūgio Lie
tuvos krepšininkas, sezonui besiren
giantis individualiai, varžybas pralei
do dėl nugaros skausmų. 

V. Uspaskichas te ig ia kol kas 
negavęs pol i t in io prieglobsčio 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) — 
Lietuvos teisėsaugos neskaidria par
tine buhalterija įtariamas buvęs poli
tikas, ministras ir parlamentaras 
Viktoras Uspaskichas teigia kol kas 
negavęs prieglobsčio Rusijoje. 

„Jokio statuso kol kas neturiu, 
'bizniu' užsiimu, gyvenu, ilsiuosi", — 
sakė V Uspaskichas. 

Buvęs politikas teigė nežinąs, ka
da Rusija svarstys jo prieglobsčio 
klausimą. 

V Uspaskichas politinio prieg
lobsčio Rusijoje pasiprašė rugsėjo 15 
dieną, kai buvo sulaikytas per specia
liosios paskirties Rusijos milicijos pa
dalinio operaciją. Jei Rusija V Uspas-

kicho prašymą patenkins, jis nebus 
išduotas Lietuvai. 

Kėdainių verslininkas, 47 metų 
V Uspaskichas, anksčiau dėl skanda
lų netekęs ūkio ministro ir Seimo na
rio postų, Rusijoje slapstėsi nuo Lie
tuvos teisėsaugos, kuri jį įtaria ap
gaulingų duomenų apie jo vadovau
tos partijos pajamas ir jų naudojimą 
pateikimu Valstybinei mokesčių ins
pekcijai ir Vyriausiajai rinkimų ko
misijai. 

Policijos departamentas V Us-
paskicho paiešką pradėjo rugsėjo 1 
dieną, gavęs Vilniaus miesto 2-ojo 
apylinkės teismo nutartį skirti su
ėmimą Darbo partijos įkūrėjui. 

Liudijo rašytojo G. Beresnevičiaus našlė 
Atkelta iš 1 psl. 
galimybė dalyvauti byloje su teise 
įrodinėti, uždavinėti klausimus liu
dytojams, ekspertams. Tokios teisės 
įgijimas Lietuvoje kol kas priklauso 
ne nuo įstatymo, o nuo prokuroro — 
jei jis žuvusiojo artimuosius pripažįs
ta nukentėjusiais. 

G. Beresnevičiaus byloje kol kas 
tokio pripažinimo nėra. 

Kaip žinia, Vilniaus apygardos 
prokuratūros pareigūnai gavo žino
mo rašytojo ir mokslininko G. Beres
nevičiaus palaikų teismo medicinos 
ekspertizės išvadas, tačiau jų neko
mentuoja. 

„Mes turim teismo medikų iš

vadas, yra nustatyta mirties priežas
tis, tačiau galutinio sprendimo dar 
nepriėmėme", — sakė Vilniaus apy
gardos prokuratūros vyriausiasis 
prokuroras Ramutis Jancevičius. 

Spaudoje pasirodė spėliojimų, 
kad rašytojas buvo sumuštas polici
ninkų. Pasak prokuroro, tyrimui dar 
prireiks mažiausiai savaitės, kol kas 
nenustatyta, kokiomis aplinkybėmis 
G. Beresnevičius buvo sužalotas prieš 
mirtį. 

Publicistas, eseistas, religijotyri
ninkas 45-erių G. Beresnevičius mirė 
rugpjūčio 6-osios naktį sostinės nak
vynės namuose „Sala", į kuriuos bu
vo atvežtas iš Sirvydo gatvės. 

E. Račius: apie Afganistaną ir nutylėjimus 
Atkelta iš 1 psl. 
Kai kas - ne. Ir todėl pabandžiau per
teikti savo įspūdžius. Aš nenoriu pa
sakyti, kad Afganistane yra tik taip, o 
ne kitaip. Aš kalbu apie tai, ką paty
riau, ką mačiau. 

— Kaip vertinate Lietuvos 
dalyvavimą misijoje Afganista
ne? 

Visų pirma reikia galvoti, kur 
mes dalyvaujame. Ar Jungtinės Ame
rikos Valstijos (JAV) turėjo užpulti 
Afganistaną ir jį okupuoti? Ne man 
spręsti. Veiksmų reikėjo imtis, tačiau 
neaišku, ar buvo pasirinktos adekva
čios priemonės. 

Kitas klausimas, ar Lietuva tu
rėjo dalyvauti Afganistano okupacijo
je? Jeigu iš tikrųjų tuo metu buvo ga
lima tikėtis, kad Afganistane bus 
geriau, ir jeigu mes su tokia intencija 
ėjome, tai tada taip. Bet aš įsivaiz
duoju, kad intencija buvo truputį ki
tokia. Buvo tarnyba partneriams ir 
įsipareigojimų įgyvendinimas. 

Lietuvoje mes turime nuolatinę 
problemą, didelį nevisavertiškumo 
kompleksą, kad į JAV mes negalime 
įvažiuoti be vizų. Ir kiekvienas mūsų 
judesys, kaip nors susijęs su JAY yra 
dažnai motyvuojamas ar pateisina
mas tuo, kad „žmonės, būkite pakan
tūs, pritarkite tam, nes gal jums bus 
galimybė į JAV važiuoti be vizų". La
bai primityvi logika. 

Dar vienas klausimas - vadina
mieji PAG'ai (provincijos atkūrimo 
grupė). Ar Lietuva turėjo prisiimti 
vadovavimą vienai jų? Sakyčiau, kad 
tai buvo vienas iš kvailiausių, neatsa-
kingiausių, o gal net ir nusikalstamų 
sprendimų. 

Tie, kurie priėmė tokį spren
dimą, turėjo devynis kartus pagalvoti 
ir dešimtą kartą nuspręsti. Ir buvo 
akivaizdu, kad iš tikrųjų nebuvo jo
kio pasirengimo. Jeigu kūdikiui 

duoda kąsti arbūzą, kąskime, nors ži
nome, kad nesuvalgysime. Nes kaip 
atrodys, jeigu nekąsime? Toks paaug
lio sindromas: siūlau cigaretę, tai 
kaip tu atsisakysi. Juk visi eina į Af
ganistaną, tai kaip mes neisime? Bet 
pasirodo, kad niekas ten neina. Ku
rios buvusios komunistinės ar socia
listinės valstybės turi savo PAG'us? 

— Lietuviai išsiruošia ne į 
misiją, o Į kažkokią ekstremalią 
kelionę? 

— Taip. Aš tai vadinu „kariniu 
turizmu", nes daugiau jie nelabai ką 
ir gali ten nuveikti. Šioje vietoje gali
ma klausti: ar buvo galimybė pasiel
gti kitaip? Buvo galima iš viso nelįsti, 
tačiau Lietuvos situacijoje toks 
sprendimas nelabai įsivaizduojamas. 
Ar galima buvo prisijungti prie kitų 
PAG'ų partnerių sąlygomis? 

O kur dar lėšos, reikalingos ka
riškių saugumui ir pragyvenimui už
tikrinti? Ir jeigu mes suvokiam, kad 
pinigų neturim, tai galėjom pasakyti: 
„Luktelėkit, palaukit, mes pažiūrė
sim, ar galime gauti pinigų". 

— Kol visi galvoja, iš kur čia 
gauti pinigu, mūsų kariai ten at
lieka tarnybą... 

— Taip. Tai yra žmonės, kurie iš
mesti į nieką. Tačiau turime kalbėti 
ir apie karių psichologinę atmosferą. 
Aš ten buvau tik savaitę, bet užteko 
ir to. Sakysime - seksualinis prieka
biavimas. Juk ten tarnauja ir mo
terys. Tai yra kažkas baisaus... 

Kitas dalykas - alkoholizmas. 
Oficialiai ten nėra alkoholio, ir da
bartinis stovyklos vadas laikosi griež
tos tvarkos. Tačiau niekas nenori 
kalbėti apie naminukę. Ir nors žmo
nės grįžta fiziškai sveiki, mes nežino
me, kas dedasi jų galvose, kokių po
kyčių įvyko. Kai kurie iš sutiktų ka
rių atrodė „ant ribos". 

Bernardinai.lt 

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

Maskva atsisveikino su A. Politkovskaja 

Protesto mitingas Maskvoje. 
Maskva, spalio 10 d. („Inter-

fax"/BNS) — Maskvos Trojekurovo 
kapinėse antradienį palaidota šešta
dienį nužudyta Ana Politkovskaja. 

Laikraščio „Novaja gazeta" žur
nalistė A. Politkovskaja, išgarsėjusi 
savo straipsniais apie Čečėniją ir 
Šiaurės Kaukazą, buvo nušauta savo 
namų laiptinėje Maskvoje. 

Šaltiniai operatyvinėje tyrimo 
grupėje pranešė, kad tiriant šį nužu
dymą daugiausia dėmesio skiriama 
versijai, susijusiai su jos profesine 
veikla. 

Šiuo metu tyrimo grupė suskirs
tė pasikėsinimo dėl profesinės veiklos 
versiją į kelias kryptis. Kokios jos, ofi
cialiai nepranešama, bet, kaip sužino
jo „Interfax" iš teisėsaugos instituci
jų, viena jų yra vadinamasis „čečėnų 
pėdsakas". 

Per tyrimą nustatyta, kad maž
daug prieš metus, 2005 metų spalio 
23 dieną, nežinomi asmenys jau 
mėgino užpulti A. Politkovskajos au
tomobilį. Tiesa, tą dieną žurnalistės 
automobilį „Žiguli" vairavo duktė. 

Varšuvos plente juodos spalvos 
visureigis mėgino išstumti žurnalis
tės automobilį į priešpriešinio eismo 
juostą, po to užsieninio automobilio 
savininkas užkirto kelią A. Politkovs
kajos vardu užregistruotam automo
biliui, smogė kelis smūgius į automo
bilio stiklus bei kėbulą ir nuvažiavo. 

Komentuodama šį įvykį A. Polit-

EFE nuotr. 

kovskaja pareiškė, kad jau buvo pa
tekusi į panašią situaciją 2005 metų 
gegužę, kai statė savo automobilį vie
no Dolgorukio gatvės namų kieme. 
Tuo metu iš netoliese stovinčio visu
reigio išlipo keli vyrai, smogė kelis 
smūgius į žurnalistės automobilį ir 
pabėgo. 

„Novaja gazeta" vyriausiasis re
daktorius Dmitrijus Muratovas yra 
įsitikinęs, kad nužudymas susijęs su 
A. Politkovskajos žurnalistine veikla. 

Nuo 1999 metų A. Politkovskaja 
ne kartą buvo nuvykusi į kovos veiks
mų zoną, lankėsi pabėgėlių stovyklo-

v 

se Dagestane, vėliau Ingušijoje ir Če
čėnijoje. 

A. Politkovskaja parašė doku
mentinę knygą „Kelionė į pragarą. 
Čečėnijos dienoraštis". 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas po dvi dienas trukusios tylos 
prakalbo apie žurnalistės nužudymą 
ir pažadėjo jam paskambinusiam.ko
legai George W. Bush surengti objek
tyvų tyrimą. 

Beje, knygos „Putino Rusija" au
torė buvo nužudyta V Putino gimimo 
dieną. 

Maskvoje ir Peterburge jai at
minti vyko mitingai, kurių dalyviai 
žmogžudystę pavadino politine ir ap
kaltino Kremlių mėginant užgniaužti 
žodžio laisvę šalyje, kur daugumą 
žiniasklaidos priemonių kontroliuoja 
valdžia. 

Po nešvankių žinučių skandalo 
demokra ta i įgijo persvarą 

Washington, DC, spalio 10 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Likus vienam 
mėnesiui iki JAV Kongreso rinkimų, 
demokratai įgijo didelę persvarą prieš 
respublikonus, kuriems pakenkė Ka
pitolijaus kalvą sukrėtęs nešvankių 
žinučių skandalas, rodo visuomenės 
apklausų rezultatai. 

„USA Today"/„Gallup" duome
nimis, demokratai prieš respubli
konus kovoje dėl Kongreso turi 23 
proc. persvarą. CNN tyrimas atsklei
dė, kad demokratai savo varžovus 
lenkia 21 procentu. 

„ABC News7„The VVashington 
Post" apklausa parodė, kad de
mokratai prieš respublikonus pir
mauja santykiu 54 : 41 proc. — tai di
džiausia demokratų persvara prieš 
rinkimus daugiau kaip per 20 metų. 

Naujas „CBS News"/„The New 
York Times" tyrimas taip pat atsklei
dė, kad 79 proc. apklaustųjų mano, 

jog respublikonų vadovai labiau rū
pinasi politika, o ne Kongreso padė
jėjų paauglių, kurie iš buvusio Atsto
vų Rūmų nario respublikono Mark 
Foley gaudavo seksualinio turinio ži
nutes, gerove. 

Respublikonai, kuriems jau pa
kenkė visuomenės abejonės dėl karo 
Irake ir George W. Bush vadovavimo, 
mėgina užkirsti nešvankių žinučių 
skandalo pasekmėms, galinčioms su
žlugdyti jų galimybes per lapkričio 7 
dieną Įvyksiančius rinkimus. 

Demokratams reikia atsikovoti 
15 vietų Atstovų Rūmuose ir šešias 
vietas Senate, kad jie perimtų Kong
reso kontrolę. 

Vyriausybės korupcija, Irakas ir 
terorizmas „USA Today" tyrime bu
vo pateikti kaip trys pagrindinės 
problemos, ir apklaustieji atsakė, kad 
demokratai geriau tvarkytųsi visose 
šiose trijose srityse. 

EUROPA 

LONDONAS 
Internetas jau įveikė laikraščius 

ir žurnalus kaip žinių ir kitos infor
macijos šaltinis Europoje, rodo nau
jausias „JupiterResearch" tyrimas. 
Tačiau pagrindinis informacijos šalti
nis Europoje, kaip ir anksčiau, yra te
levizija — europiečiai įvairioms tele
vizijos programoms skiria tris kartus 
daugiau laiko, negu naršymui inter
nete. Europiečiai per savaitę naršo 
internete vidutiniškai keturias va
landas, tuo tarpu laikraščius ir žur
nalus jie skaito vidutiniškai tris va
landas. 

VARŠUVA 
Lenkijos ministras pirmininkas 

Jaroslawas Kaczynskis teigė suren
gęs vilčių teikiančias derybas dėl koa
licijos su nedidele Valstiečių sąjunga. 
J. Kaczynskio konservatyviai partijai 
„Įstatymas ir teisingumas" reikia 
Valstiečių sąjungos ir nepriklausomų 
parlamentarų paramos, kad išlaikytų 
daugumą parlamente. „Įstatymas ir 
teisingumas" anksčiau sakė, kad žlu
gus deryboms geriausias šios krizės 
sprendimas būtų pirmalaikiai rinki
mai. J. Kaczynskis antradienį pareiš
kė, kad tikisi išvengti pirmalaikių 
rinkimų ir neparems opozicijos ini
ciatyvos paleisti parlamentą. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktoras 

Juščenka Nacionalinio saugumo ir 
gynybos tarybos (NSGT) sekretoriu
mi paskyrė Vitalijų Haiduką, dirbusį 
2002-2003 metais vicepremjeru ener
getikos klausimais. V Haidukas įėjo į 
Regionų partijos, kurios vadovas yra 
pagrindinis V Juščenkos politinis 
varžovas, ministras pirmininkas Vik
toras Janukovyčius, vadovybę. 

FRANKFURTAS 
Europos įmonių administracinės 

ir biurokratijos metinės išlaidos sie
kia 600 mlrd. eurų (756 mlrd. JAV 
dolerių), tačiau Europos Sąjungos 
(ES) pramonės komisaras Guenter 
Verheugen mano, kad šias išlaidas 
galima sumažinti ketvirtadaliu. Di

džioji dalis šių išlaidų yra susijusi su 
įmonių prievolėmis teikti ataskaitas 
ir statistinę informaciją. Pasak komi
saro, metinės išlaidos gali būti suma
žintos 25 procentais. G. Verheugen 
siekia sumažinti Europos įmonių 
biurokratijos išlaidas supaprasdinda-
mas kai kuriuos teisės aktus, tačiau 
šis procesas reikalauja daugiau laiko, 
negu buvo tikėtasi. 

ATĖNAI 
Prie Pietų Graikijos krantų blo

gu oru nuskendus nelegalius imi
grantus gabenusiam laivui, dingo 
maždaug 40 žmonių. Laivas nusken
do prie Kityros salos krantų. Į neto
liese esančią Antikityros salą kai ku
rie žmonės buvo išmesti gyvi, bet gel
bėtojai tebeieško 40-ies nelegalių imi
grantų. Apie dingusių žmonių skai
čių sprendžiama remiantis išgelbėtų 
imigrantų liudijimais. Imigrantų pi
lietybė kol kas nežinoma. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Pasaulio vadovams atvirai smer

kiant Šiaurės Korėjos pranešimą, 
kad ji įvykdė branduolinį bandymą, 
Jungtinių Tautų (JT),. Saugumo Ta
rybos narės svarsto ginklų draudimą 
ir finansines sankcijas Pyongyang. 
JAV parengė rezoliucijos projektą, 
pagal kurį tarptautinės inspekcijos 
tikrintų visus krovinius, vežamus į 
Šiaurės Korėją ir išjos, kad būtų gali
ma aptikti su ginklais susijusias me
džiagas, be to, būtų įšaldytas bet 
koks masinio naikinimo ginklų per
davimas ar vystymas ir uždraustos 
prabangos prekės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Vyriausiasis teisėjas antradienį 

vėl išvarė Saddam Hussein iš teismo 
salės, kurioje buvęs prezidentas ir 
dar šeši asmenys teisiami dėl 9-ojo 
dešimtmečio kampanijos prieš etni
nius kurdus. Teisėjas Mohammed al-
Ureybi atjungė Saddamo Husseino 
mikrofoną ir nurodė jam išeiti iš teis
mo salės, kai jis pradėjo kalbėti pir
majam kurdų liudytojui davus paro
dymus. Kas buvo pasakyta per S. 
Hussein ir teisėjo ginčą, neaišku. Per 
pastaruosius penkis posėdžius, S. 
Hussein išvejamas jau ketvirtą kartą. 

Trucktog 

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

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

Paruošia Julija K. 

ŽALIALAPĖS DARŽOVES 

IR AS APIE RIEŠUTUS 
Skaičiau šios savaitės Žalia-

nykščio skyriuje apie žmogų, kuris 
labai mėgsta riešutus ir net nori juos 
auginti savo kieme, tad neiškenčiu ir 
aš savo trigrašio nepridėjusi, juo 
labiau, jog tas žmogus riešutus valgo 
tik dėl to, kad skanu ir galbūt nežino, 
kiek jie maistingi ir gali pagerinti 
mūsų sveikatą... 

Ir sveika, ir maistinga 

Riešutai — nepaprastai sveikas 
ir maistingas užkandis, kur kas ge
riau, kaip visokiausi traškučiu-
kai-braškučiukai, kuriuos mėgsta
me kramtyti, o juo labiau saldumy
nai. Žalianykštis paminėjo tik 
graikinius riešutus ir daugiausia 
davė medžiagos apie lazdynus (tad 
aš jų net neminėsiu), bet verta susi
pažinti dėl ko gydytojai pataria val
gyti daug riešutų. 

Riešutų nauda 

Riešutai sumažina riziką susirg
ti širdies ir kraujagyslių ligomis. Jie 
apskritai stiprina širdies raumenį ir 
net užkerta kelią diabetui vystytis. 
Riešutuose esančios lecitino medžia
gos gerina atmintį (kai kas sako, kad 
net sumažina galimybę atsirasti 
raukšlėms ant veido!). Jie neturi 
daug kalorijų — 25 gramų per dieną 
kiekis prideda tik apie 125-160 
kalorijų. 

Valgykite tik „žalius" 
riešutus 

Paskrudinti ar pasūdyti riešutai 
praranda savo vertę sveikatingu
mui. Kadangi riešutai turi daug 
augalinių riebalų, skrudinant iš tų 
riebalų susidaro koncerogenai, o 
druska didina arterinį kraujospūdį. 
Geriausia valgyti tik išlukštentus, 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA 

Netoli „DRAUGO" 
išnuomojamas 2 mieg. butas. 

„Living" ir „Dining" 
kambariai, vonia, virtuvė. 

Be gyvuliukų. 
Tel. 773-582-5366 

šviežius, t.y. „žalius" riešutus. 
Štai kaip rūšiuojami riešutai 

tinkamiausi maistui: 
braziliški („Brazilian nuts") turi 

labai kietą, tamsiai rudą, pus
mėnulio formos kevalą ir baltą, mė
singą, ne ypatingai kvapnų branduolį. 
Juose daug seleno, kuris padeda 
imuninėms ląstelėms sunaikinti 
priešvėžinius darinius. Manoma, 
kad braziliški riešutai stiprina imu
nitetą ir kitoms ligoms; 

indiški riešutai, kuriuos lietu
viškai vadina kešju (!), angį. 
„cashew". Juos paprastai parduoda 
be kevalų ir dažniausiai — sūdytus. 
Nebent sveikatingumo produktų 
parduotuvėse galėtumėte rasti šių 
riešutų „žalių". „Cashews" turi daug 
magnio, padedančio moterims 
išvengti priešmenstruacinių sin
dromų, taip pat geležies, kuri gelbsti 
nuo mažakraujystės; 

migdolai (angį. „almonds") lai
komi vieni veiksmingiausių prieš 
kaulų sistemos sunykimą. Jie taip 
pat turi mažiausiai riebalų. Juose 
daug kalcio, kuris stiprina žmogaus 
ištvermingumą ir apsaugo kaulus 
nuo iširimo (osteoporosis); 

graikiniuose riešutuose (wal-
nuts) esantis vitaminas E atjaunina 
organizmą ir jo veiklą; 

kedrų riešutai, angį. „pine nuts" 
turi jodo, kuris pagreitina medžiagų 
apykaitą organizme. Juose gausu ir 
vitamino E; 

pekanai, angį. „pecans", vyrams 
geriau veikia, kaip dabar taip dažnai 
reklamuojamos tabletės, žadančios 
palaikyti jų „vyriškumą"; 

pistacijos (angį. „pistachio") — 
tik ne pasūdyti, nudažyti žaliai ar 
raudonai turi daug vitamino A, rei
kalingo regėjimui ir odai. Naudin
giausi riešutai yra žali — ne tokia 
spalva nudažyti, bet natūralūs, visai 
švieži; 

makademijos, angį. „Macade-
mia nuts" turi vitamino B, kuris pa
deda protinei ir fizinei žmogaus 
veiklai. Beje, šie riešutai nestokoja 
riebalų (tiesa, augalinių), todėl ne
reikėtų jų per daug valgyti. 

SKELBIMAI 
STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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 

PASLAUGOS 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
pJroT = -^ i ^ ' r s t L a n d m a r k 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 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Mums nuolat gydytojai ir mity
bos specialistai pataria valgyti daug 
lapinių žalių daržovių — juo lapai 
žalesnį, tuo daržovė maistingesnė ir 
naudingesnė. Bet ką daryti, kai 
neseniai išgąsdino E.coli bakteri
jomis užkrėsti špinatai, nuo kurių 
susirgo nemažai žmonių (kiti net 
mirė), o šiuo metu iš parduotuvių iši
mamos kai kurios salotų rūšys, nes 
įtariama, kad vandenyje, skirtame 
tuos salotų laukus laistyti, rasta šių 
pavojingų bakterijų? 

Ne visi galime švariai ir saugiai 
užsiauginti savo daržovių. Kiek
vieną kartą kai jas perkame parduo
tuvėje ar turguje, rizikuojame, kad 
galime namo „parsinešti" daugiau, 
nei šviežią daržovę — ant jų lapų 
gali atkeliauti ir bakterijos, kurios 
apsargdins ir mus ir mūsų šeimą. 

Tad ką daryti? 

Pagrindinė apsaugos priemonė 
yra švara. Grįžę iš parduotuvės, 
turime rankas nusiplauti karštu, 
muiluotu vandeniu (nedera vartoti 
per dažnai ir per daug preišbak-
terinio muilo, nes taip prarandame 
natūralų imunitetą įvairiems mik
robams). Dažnas ir nuodugnus ran
kų plovimas būtinas gaminant val
gį, ypač, jei liečiama žalia mėsa, 
kiaušiniai ir pan. 

•Būtina gerai nuplauti visas 
daržoves, pakišus po iš čiaupo te
kančio vandens srove. Vien dėl to, 
kad daržovės sudėtos į plastmasi
nius maišelius ir jau tariamai nu
plautos prieš supakuojant, nereikia 
apleisti šio svarbaus veiksmo. 

•Patikrinkite, kur tos daržovės 
augintos. Bakterijomis užkrėsti špi
natai (ir salotos) buvo auginti trijose 
Kalifornijos apskrityse (Monterey, 
San Benito ir Santa Clara). Iš šių 
augintojų jau ne pirmą kartą pasi
taikė užkrėstų daržovių. Taip pat 
reikėtų atsargumo, jeigu lapinės 
daržovės ar žali svogūnai importuoti 
iš Meksikos (prisiminkime, kaip 
praėjusią žiemą daugybė žmonių 
susirgo būtent nuo svogūnų laiškų, 
pateikiamų maksikietiškuose res
toranuose). Beje, šaldyti ar konser
vuoti skardinukėse špinatai papras
tai yra saugūs. 

Kiti produktai 

•Parsinešus iš parduotuvės ko
pūsto gūžę arba vadinamąsias „gū
žinės salotas" (head lettuce), reikia 
nuimti ir išmesti viršutinių lapų 
sluoksnį, po to daržoves gerai nu
plauti ir nuvarvinti. Būtina plauti 
morkas, agurkus, burokėlius ir kitas 
daržoves, nors jas vėliau ir skus-
tume ar luptume. 

•Verčiau pirkti sveikus vaisius, 
nei supjaustytus indeliuose. Taip pat 
yra daugiau galimybių, kad malta 
jautiena ar kiauliena bus užkrėsta 

bakterijomis, bet gabalas šviežios 
mėsos bus saugus. 

•Labai svarbu saugoti, kad ža
lios mėsos sultys neužvarvėtų ant 
daržovių, vaisių ar kitų maisto pro
duktų ir jų neužkrėstų. Jokiu būdu 
nereikia dėti keptos ar virtos mėsos 
ant lėkštės, kurioje buvo laikoma 
žalia mėsa. Lėkštę būtina pirma 
gerai išplauti labai karštu vandeniu 
ir muilu. 

•Reikia saugoti lenteles ant ku
rių pjaustoma žalia mėsa ir ne
pjaustyti vaisių ar daržovių, lentelės 
gerai nenuplovus. Geriausia turėti 
dvi lenteles: vieną pjaustyti tik mė
sai, kitą daržovėms ir vaisiams. 

•Mėsą ar kitus pagamintus pro
duktus nelaikyti kambario tempe
ratūroje ilgiau kaip dvi valandas po 
pagaminimo. Visa tai turi būti laiko
ma šaldytuve, kurio vidaus tempe
ratūra — ne aukštesnė kaip 40° F. 

•Ypatingai reikia saugotis 
paukštienos, nes joje dažniausiai 
pasitaiko E.coli i r kitų pavojingų 
bakterijų. Gaminant paukštieną, 
švara yra nepamainoma priemonė 
prieš visokius apsinuodijimus ir 
užkrėtimus. Taip pat reikia atsi
minti, kad pusžalė paukštiena — 
kelias į virškinimo sutrikimus ir net 
didesnes problemas. 

•Visi žinome, kad greičiausiai iš 
visų produktų genda žuvis, tad jokiu 
būdu nedera žalią ar net jau pa
ruoštą žuvį laikyti kambario tem
peratūroje. Jai vieta šaldytuve. 

•Nebijokite išmesti maisto, jei
gu įtariate, kad jis gali būti pasenęs 
ar sugedęs. Verčiau prarasti kelis 
dolerius, nei rizikuoti sveikata. 
Jeigu maisto likučių gaila išmesti, 
nedelsiant sudėkite juos į plastma
sines dėžutes ar maišelius, arba su
vyniokite į foliją, ir padėkite į šaldik
lį. Tokius likučius galėsite panau
doti, kai virsite sultinį — bus ir 
maištingesnis, ir skanesnis. Na, o po 
tojau nebus gaila išmesti... 

•Daugelis nepagalvoja, kad la
bai žema orkaitės temperatūra (že
miau 325° F) gali taip pat būti pato
gi perykla bakterijoms, kai kepama 
mėsa. Kai kas mėsą orkaitėje net 
palieka per naktį, o ryte džiaugiasi, 
kad ji jau iškepusi. Toks elgesys gali 
baigtis liūdnai, nes su paruoštu pa
tiekalu teks praryti ir milijardus 
bakterijų. 

Šie patarimai nėra tam, kad jus 
įbaugintų, bet norint išvengti nema
lonių pasekmių, kai per neapsi
žiūrėjimą ar aplaidumą tenka nuo 
maisto susirgti. Beje, jeigu norite 
daugiau sužinoti apie maisto sau
gumą ir vėliausius pranešimus, kur 
atrasta užkrėtimų E.coli ar kitomis 
bakterijomis, galite apsilankyti tin-
klalapyje 

www.food safety.gov 

http://www.food
http://safety.gov
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Moliūgų, guminių numirėlių 
ir Pumpkin Plaza metas 

Akių ligų specialistai 

Šįkart nutariau nesileisti į jokius 
didelius svarstymus „už" ir „prieš", 
nes tai be manęs puikiai vėl ir vėl 
visame pasaulyje darys žurnalistai, 
dvasininkai, net politikai ir aktoriai. 
Cia kalbu apie keikiamą ir ginamą, 
smerkiamą ir skatinamą Halloween 
šventę, kurios gal ir būtų lengvai ga
lima nepastebėti, jei ne akis badantys 
ir ausis rėžiantys įvairiausių dydžių 
moliūgai, guminiai „numirėlių" pirš
tai ir baltuojančios vaiduoklių akys, 
vieni po kito lyg grybai po lietaus 
dygstantys prekybų centrų vitrinose, 
autobusų stotyse ir privačių namų 
kiemuose. 

Prisiekiu kaukolės šonkauliukais 
ir pakaruoklio kojomis, jog pirmą 
Halloween dekoraciją Čikagos mieste 
šiemet išvydau rugsėjo 26-osios rytą. 
Taigi ignoruoti šį reiškinį, jei nesi 
vienuolis, atsiskyrėlis ar koks kitas 
itin dvasingas užsidarėlis, tiesiog neį
manoma. Visos šios keistos šventės 
grožybės akis badys daugiau nei mė
nesį. O jei dar pridursime, kad Hal-
loween, išaugęs į parduotuvių skati
namą popkultūros reiškinį, JAV dau
giau ar mažiau šiandienine forma 
švenčiamas nuo XIX a., reikia šią 
šventę pripažinti tam tikra tradicija. 

Kaip jau minėjau, stengsiuosi per 
daug nesikartoti, nes informacijos 
apie keltų-airių, pagonių-krikščionių 
linksmybių ištakas esama apstu. Tik 
primenu, kad dabartinis žodis Hal-
loween, Lietuvoje transkribuojamas 
kaip „Helovynas", yra kilęs iš airiško 
Hallowe'en, pastarasis - iš All-hal-
low-even, kuris, išvertus į šiuolaikinę 
anglų kalbą, reikštų maždaug „Ali 
Saints' Day" - Visų Šventųjų diena. 
Kaip žinia, grynai krikščioniška ir 
visai kitokios nuotaikos ir.tikslo 
šventės atmaina Lietuvoje nuo seno 
minima, tik diena vėliau - lapkričio 
1-ąją, tuo tarpu Halloween Amerikoje 
švenčiama spalio 31 d. Dar verta pa
minėti, kad amerikiečių kaimynai 
meksikiečiai turi savitą šios šventės 
versiją, kurioje įdomiai susipina se
noviniai indėnų tikėjimai, krikščio

niškasis dabartinių meksikiečių pa
veldas bei amerikietiškas „popsas". 
Ši diena Meksikoje švenčiama lap
kričio 1 d. ir joje, kaip ir Lietuvoje, 
dominuoja pagarbos mirusiesiems 
reiškimas; iš čia ir ispaniškas šventės 
pavadinimas —„Dia de Los Muertas" 
— Mirusiųjų diena. 

Jei pasirinksite pasiduoti Hallo-
ween linksmybėms, tai Čikagoje bus 
galima padaryti dar gerokai iki lietu
viškųjų Vėlinių, taigi net ir kalendo
rinio laiko prasme galima susiorga
nizuoti taip, kad šios dvi šventės ne-
persipintų. Renginiai, įkirti Hallo-
ween, prasideda nuo spalio 13 d., pa
vienės dekoracijos, kaip jau minėjau, 
jau šmėkščioja dabar. Tačiau spalio 
13 d. aikštė, kuri visus metus vadina
ma Daley Plaza, virs Pumpkin Plaza. 
Ten, kaip ir kasmet, bus pastatytas 
prašmatnus ir nemažas „Haunted 
Village" - įvairių atrakcionų bei su 
Halloween tema susijusios atribu
tikos miestelis. Čia tam tikru laiku 
bus galima stebėti „Midnight Circus" 
aktorių pasirodymus, o kiekvieną šeš
tadienį bei sekmadienį vyks moliūgų 
dekoravimo pamokėlės. 

Spalio 21 d. Pumpkin Plaza pa
šonėje - State ir Randolph gatvių 
sankryžoje, vidurdienį prasidės Hal-
loween paradas - tai muzikos, deko
racijų lydima teatralizuota persi-
rengėlių eisena, skirta daugiausia 
vaikams ir šėlsmo išsiilgusiems stu
dentams. 

Nuo spalio 19 d. maršrutu CTA 
bėgiais važinės „Haunted 'L'". Tai spe-
cialiai išpuoštas Čikagos miesto trau
kinukas, kuris ankstesniais metais 
miesto svečių buvo įvertintas, kaip 
viena įdomiausių Halloween atrakci
jų. Daugiau informacijos apie trauki
nuko maršrutą bei kaip į jį patekti 
galima sužinoti, apsilankius oficialio
je miesto interneto svetainėje adresu 

http://www.cityofchicago. org. 
Halloween skirti renginiai visą 

spalio mėnesį (pradedant spalio 1 d.) 
vyks net 79 Čikagos viešosios biblio
tekos skyriuose. Tai daugiausia kon-

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kaibėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SU Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sufte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

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.i l i inoispain.com 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

certai bei knygų skaitymai vaikams, 
tai pat vaidinimai ir moliūgų deko
ravimo pamokėlės. Dėl konkrečios 
programos artimiausioje bibliotekoje 
galite kreiptis telefonu 312-747-4780. 

Viename iš savivaldybės tvar
komų muziejų, istoriniame „Glessner 
House" spalio 28-31 d. vyks kasmeti
nis (jau dvidešimtasis!) vieno mistiš-
kiausių pasaulio poetų Edgar Allan 
Poe kūrybos skaitymas. Bus skaito
mos E. A. Poe eilės, aptarinėjama jo 
kūryba, literatūros žinovai papasa
kos apie rašytojo kūrybą bei gyveni
mą. Muziejaus adresas: 1800 S. Prai-
rie Ave., Chicago. Daugiau informaci
jos apie muziejų ir jame visus metus 

organizuojamus renginius galima 
rasti internete, adresu 

http://www.glessnerhouse.org. 
Visa tai - tik nedidelė dalis svar

biausių Čikagoje vyksiančių Hallo-
ween skirtų renginių. Atsižvelgdami į 
savo biudžetą, norus, pažiūras, nuo
taiką, orą, pasikonsultuodami su 
sveiku protu, apsispręskime, ar verta 
urmu keliauti į „Walgreens" pirkti 
plastmasinių numirėlių. Jei ne - te
būnie visiems žinoma, kas spalio 

v 

mėnesį vyksta Čikagoje ir tuomet jau 
nutarkite, ar verta paįvairinti kas
dienybę, apsilankant kuriame iš mi
nėtųjų renginių. 

Monika Bončkutė 

Vorai namuose - mieli pūkuotukai 
Bijoti reikia ne didelių, o mažų 

vorų. Įsivaizduodami nebūtas grės
mes, žmonės vengia į šeimą priimti 
egzotišką augintinį. Tačiau tie, kurie 
išdrįsta, nė kiek nesigaili ir grėsmin
gai atrodantį vorą paukštėdą vadina 
„mielu pūkuotuku". 

Įkandimas - kaip bitės 
Ant delno vos telpantį vorą 

paukštėdą prisijaukinti nesunku. 
Nors paukštėdos yra patys didžiausi 
vorai pasaulyje, tačiau agresyvumu 
tikrai nepasižymi. Gamtininkas Ri
čardas Riekus, namie auginantis eg
zotiškąjį gyvūnėlį, aiškino, kad ma
žas, vos 1,5 cm dydžio voras „Juodoji 
našlė" yra kur kas pavojingesnis. Pa
sak gamtininko, žmogui paukštėdos 
bijoti nereikia. „Šio voro įkandimas 
tolygus bitės įgėlimui", — tikino jis. 

R. Riekus pabrėžė, kad paukštė-
dų būna visokių rūšių, todėl, prieš 
perkant tokį gyvūną, būtinai reikia 
išsiaiškinti jo kilmę, kad būtų galima 
tinkamai prižiūrėti. 

Sąlygos - kaip laisvėje 
Sužinojus, kokiomis sąlygomis 

voras gyvena laisvėje, reikia pasis
tengti, kad jis taip pat jaustųsi ir te-
rariume. Paukštėdų gimtinė yra Pie
tų Amerika ir Afrika, todėl namie pri
valo būti panaši temperatūra, kaip ir 
šiose šalyse. Pastovi drėgmė taip pat 
būtina. 

Šerti voriuko dažnai nereikia. Už
tenka poros kartų per mėnesį. Maži 

paukštėdžiukai ėda mažus vabzdžius, 
muses, musių lervas, kurių galima 
įsigyti bet kurioje zooprekių ar žvejy
bos reikmenų parduotuvėje. 

Paaugę vorai nesunkiai sudoroja 
ir peliukus, kurių taip pat galima 
nusipirkti. 

Bijo skersvėjų 
Augdami vorai keičia „marški

nius". Pasak gamtininko R. Ričkaus, 
dažnas išsinėrimas - geras ženklas. 
Tai reiškia, kad gyvūnas sveikai auga 
ir gerai jaučiasi. Suaugę vorai neriasi 
nedažnai, per metus kartą ar dar 
rečiau. R. Riekus įspėjo, kad, kaip ir 
dauguma gyvūnų, paukštėdos bijo 
skersvėjų, todėl prie lango terariumo 
palikti nederėtų. Jeigu žmogus yra 
rūpestingas, voriukas išgyvena apie 
20-30 metų. 

Tinklai - aplink ranką 
Studentė Aušra, jau ketvirtus 

metus auginanti paukštėdą, sakė, 
kad šio padarėlio nekeistų į jokį kitą. 

„Vorą gavau dovanų ir iš pradžių 
bijojau net per stiklą į jį žiūrėti, o 
dabar beveik kasdien jį imu ranko
mis", — pasakojo Aušra. 

Pasak egzotiškojo gyvūno mylė
tojos, jai labiausiai patinka, kai voras 
tinklais raizgo rankas. Svečiai, pa
matę neįprastą gyvūną, visada juo 
susidomi ir greitai susidraugauja, nes 
Aušros voras - tikrai draugiškas, ne
linkęs konfliktuoti padarėlis. 

„Klaipėda" 

http://www.cityofchicago
http://www.iliinoispain.com
http://www.glessnerhouse.org
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Šiluvos atlaidai 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 

„Draugo" dienraštyje buvo labai 
turiningai aprašyti Šiluvos Marijos 
atlaidai Lietuvoje. Iš pateiktų vaiz
dų buvo galima pastebėti, kad Lie
tuvos tikintieji mielai lanko at
laidus. 

Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos klebonas kun. 
Anthony Markus yra Šiluvos Ma
rijos nuoširdus gerbėjas ir jos vardo 
platinimui yra parašęs knygelę apie 
Šiluvoje įvykusį apsireiškimą, lietu
vių ir anglų kalbomis. 

Marąuette Park ir apylinkių lie
tuvių pastatytoje bažnyčioje, lietu
vių tikinčiųjų katedroje yra Šiluvos 
Marijos paveikslo kopija. Klebonas 
A. Markus stengiasi, kad ši Marijos 
šventė būtų kuo iškilmingiau atšvęs
ta. Tikinčiųjų patogumui, kad galėtų 
atlikti susitaikinimą su Pasaulio 
Kūrėju, pakviečia svečią kunigą. 
Marijos garbei atlaidai vyksta devy
nias dienas, rytais — lietuviškai, o 
vakarais angliškai. Šiais metais at
laidus vedė kun. Tomas Karanaus-
kas, atvykęs iš Los Angeles, C A. 

Klebonas kun. A. Markus, laiky
damasis lietuviškų tradicijų, suorga
nizavo religines eisenas Šiluvos Ma
rijos atlaidų metu. Maži altorėliai 
buvo įruošti šiose vietose: prie šven
to Kryžiaus ligonines, prašant Die
vo, kad teiktų sveikatą sergantiems, 
prie Maria aukštesniosios mokyklos 
durų, pasimelsta, kad besimokantis 
jaunimas išmoktų geriau pamilti 
Dievą ir pasirengtų būti gerais 

Klebonas kun. A. Markus vadovauja procesijai. 
Joe Kulio nuotraukos 

visuomenės veikėjais, Švento Kazi
miero seselių vienuolyno kiemelyje, 
atsidėkojant seselėms už jų pasi
šventimą Dievo ir žmonių gerovės 
darbams. Nebuvo užmiršta parapijo
je veikianti katalikiška mokykla, čia 
buvo meldžiamasi, kad Dievas lai
mintų mokytojus, jaunuosius stu
dentus esančius šiuose pastatuose. 
Eisena nukeliavo iki Šv. Andrijono 
parapijinės bažnyčios, prie kurios 
keliautojų laukė šios parapijos kuni
gas su savo maldininkais. Šioje pa
rapijoje dauguma tikinčiųjų yra 
meksikiečių kilmės ir jie atvykusius 
lietuvių maldininkus sutiko su is
paniškomis giesmėmis. Bendrai pa
simeldę, mūsų parapijos tikintieji 
grįžo į parapijos Dievo namus — 
gražiąją katedrą, Šiluvos Marijos 
garbei skirtų pamaldų užbaigimui. 

Procesijos metu buvo nešamas 
Švenčiausias Sakramentas, o eise
nos metu giesmes giedojo bažnyčios 
choras, kuriam vadovavo parapijos 
vargonininkė Jūratė Grabliaus-
kienė. Reikia pasidžiaugti, kad šalia 
kitų organizacijų, kurios dalyvavo su 
savo vėliavomis, buvo ir Čikagos 
skaučių skiltis su vadovėmis. Skau
čių eisenai vadovavo sesės Marytė, 
Onutė ir Steputė Utz. Procesijos sau
gumui užtikrinti buvo pakviesti Či
kagos policijos patruliai. Eisenos 
tvarką palaikė Juozas Kulys, nuošir
dus parapijos talkininkas. Po pa
maldų dalyviai buvo pakviesti į 
parapijos salę pasistiprinimui. 

Šių atlaidų 
s ė k m i n g a m 
p r a v e d i m u i 
daug prisidėjo 
klebonas kun. 
A. Markus, kun. 
A. Žygas ir pa
rapijos komite
to nariai. Kvies
tas vyskupas 
Gustavo Gar
da Siller į at
laidų procesiją 
negalėjo atvyk
ti, nes buvo ne
seniai grįžęs iš 
Lietuvos, ku
rioje praleido 

Procesija Šiluvos Marijos garbei. 

keletą savaičių ir dalyvavo Šiluvos 
Marijos atlaiduose, kurie jam padarė 
didelį įspūdį. Pažadėjo dalyvauti 
2008 metais, kada bus švenčiamas 
400 metų Jubiliejus nuo Švč. Mer
gelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje. 
Pažymėtina, kad vyskupas Gustavo 
Garcia, prieš važiuodamas į Lietuvą, 
pas seseles kazimierietes mokėsi 
lietuvių kalbos, kad, būdamas Lie
tuvoje, galėtų susikalbėti su mūsų 
tautiečiais lietuviškai. Geras pa
vyzdys kitiems, kurie vengia lietuvių 

kalbos. J paminėjimo iškilmes taip 
pat pažadėjo atvykti ir Čikagos kar
dinolas Frances George. 

Reikia pasidžiaugti, kad daugu
ma lietuvių visuomenės narių supra
to atlaidų svarbą ir gausiai dalyva
vo. Tenka su gailesčiu pastebėti, kad 
buvo ruošiamos gegužinės ir kitokie 
renginiai, kurie galėjo būti nukelti 
kitam sekmadieniui. Atrodo, kad kai 
kam lėšų telkimas yra svarbiau, 
negu dalyvauti maldos eisenoje. 

Antanas Paužuolis 

Vilties žvakė - Europos languose. 
Prisiminkime istorinės Prūsijos netektis 

Fatih universitetą Stambule 
(Turkija) atstovaujantis Ąžuolas 
Bagdonas DELFI interneto var
tuose rašo apie Europą ir armėnų 
,,genocidą" http://www.delfi.lt/ 
archive/article.php?id= 10893804 

Palyginimui, manau, lietuvaičiai 
galėtų dažniau pasvarstyti ir artimes
nį, Rytprūsių, Mažosios Lietuvos 
arba tiesiog istorinės Prūsijos „geno
cido" atvejį. 

Juolab, kad LR Seimas šiemet 
jau apsisprendė ir į atmintinų dienų 
sąrašą įtraukė dar vieną - Mažosios 
Lietuvos genocido dieną, kuri minėti
na spalio 16 dieną. 

Neapleidžia netikrumo jausmas, 
prisimenant ankstesniųjų metų šio 
tragiško jvykio paminėjimų praktiką. 
Labai skyrėsi valstybinė ir pilietinė 
šio tragiško jvykio suvokimo, trak
tavimo ir minėjimo nuostatos. 

1994 metų spalyje teko šiuo 
klausimu pasikalbėti su tuometiniu 
Lietuvos evangelikų liuteronų baž
nyčios vadovu vyskupu Jonu Viktoru 
Kalvanu vyresniuoju (1914-1995). 
Vyskupas nedvejodamas pritarė, jog 
būtina su giesme ir malda liuteronų 
bažnyčiose prisiminti Klaipėdos kraš
to civilių gyventojų aukas, kurios bu
vo patirtos 1944 m. spalio 9 d. kelyje 
Šilutė-Tilžė ir vėlesnes. Bažnyčios 
vadovas prisiminė kunigą Fridrichą 
Mėgnių, kuris tuo metu taipgi turėjo 
trauktis i Vokietijos gilumą, nes so
vietų kariuomenei 1944 m. spalio 4 d. 
pajudėjus iš Kelmės link tuometinio 
Trečiojo Reicho sienų Klaipėdos kraš
te, Vermachto generolas Rau pavė
luotai pasirašė civilių gyventojų eva
kuacijos jsakymą - vis buvo mėgina
ma išlaikyti vokiečių kareivius nepa
judinamos gynybos pozicijoje. 

Nukelta į 11 psl. 
Straipsnio -i' jtor-us Vytautas Gorcntas. nesekai 
savo t e t c kapa Šv. Kazimiero l ietuviu kapinėse. 

• irsejes Čikagoje. 
Pomano Bonsov 

aplankė 
O nuc t r 

http://www.delfi.lt/
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Jo vardas - Etiketas 
Etiketas - vienas seniausių kul

tūros reiškinių. Manoma, kad pirmo
ji knyga apie etiketą buvo parašyta 
2350 m. pr. Kr. Egipte ir vadinosi „El
gesio instrukcijos". Bėgant amžiams, 
keičiantis visuomeniniams santy
kiams, kito ir etiketo prasmė bei tai
syklės. Humanitarinių mokslų dak
tarė Jūratė Svičiulienė įsitikinusi, 
kad šiuolaikinėje visuomenėje etike
tas vertinamas dviem aspektais - do
roviniu ir pragmatiniu. Pirmasis 
pabrėžia moralinę vertybinę etiketo 
prasmę, antrasis - etiketo reikšmę 
žmonių bendravimui kuriant darnius 
santykius. 

Nuolat koreguoja 
Pagarba, palankumas kitam žmo

gui, mandagumas, orumas, padoru
mas - tai moraliniai principai, slypin
tys etiketo turinyje ir išreiškiami 
subtilia elgesio forma. 

Nors etiketo taisyklės pritaikytos 
tipiškoms situacijoms, visuomenės 
gyvenime jos nuolat koreguojamos -
vienos taisyklės atmetamos, kitos 
„prikeliamos" iš praeities arba ku
riamos naujos. 

Anot J. Svičiulienės, visuomenėje 
geros manieros dažnai tapatinamos 
su asmenybės kultūra, todėl žmogus, 
pavyzdžiui, nemokėdamas elgtis prie 
vaišių stalo, sukurs nepalankią 
nuomonę apie save. Etiketas padeda 
išreikšti asmenybės elgesio esmę, 
suteikia poelgiams patrauklumo, su
kuria palankias psichologines ben
dravimo sąlygas dalykinėje ir nefor
malioje aplinkoje. 

„Pamoką" išmoko 
Mokslininkės atmintyje išliko 

etiketo pamoka, kurią „išmoko" dar 
sovietmečiu, būdama studentė. Su 

v 

drauge iš Čekijos ji pietavo kavinėje. 
Kai abi pavalgė, padavėjas" nunešė 
nuo stalo draugės tuščią lėkštę, o jos 
paliko. Nustebintai, net pasipiktinu
siai bičiulei viešnia iš Čekijos paaiški
no, kad ji neteisingai padėjo stalo 
įrankius, t.y. paliko peilį dešinėje 
lėkštės pusėje, o šakutę - kairėje. 
Taip sudėti stalo įrankiai reiškia, kad 
ji dar nebaigė valgyti. 

Pernai Pilietinės visuomenės ins
tituto užsakymu buvo atlikti Lietu
vos gyventojų vertybių tyrimai. Įdo-
mu, kad už geras manieras savo bal
sus atidavė 49 proc. apklaustųjų 
(1990 -aisiais — tik 34 proc), pirmeny
bę teikdami darbštumui. 

Vert ina darbš tumą 
Visuomenės vertybes veikia so

cialiniai, ekonominiai, kultūriniai 
veiksniai, taip pat istorinė patirtis. 

Lietuvos gyventojai labiau vertina 
tas savybes, kurios padeda įsitvirtinti 
gyvenime ir užtikrina materialinę 
gerovę. Darbštumo vertybę suforma
vo empirinė žemdirbio sąmonė, atsi
spindėjusi lietuvių tautosakoje, pa
pročiuose. 

Šiuolaikinėje Vakarų Europos ci
vilizacijoje iškilo profesionalumo ir 
aukštos kvalifikacijos reikalavimai, 
darbštumą pavertę antraeiliu dalyku. 
Lietuviai, pasklidę po visą pasaulį, 
darbo rinkoje dažniausiai konkuruoja 
fizinėmis savybėmis - dabštumu, at
kaklumu, ištvermingumu. Daugeliui 
svarbiausia darbo užmokesčio dydis, 
o ne geros darbo sąlygos, galimybė 
dirbti su įdomiais žmdnėmis, tobulė
jimo perspektyvos, kas vertinama Va
karų Europos šalyse. Siekis praturtėti 
bet kokia kaina nėra suderinamas su 
tolerancija ar geromis manieromis, o 
pastarosios, kitų nuomone, tik truk
do arba yra silpnumo išraiška. 

Pats sau - paslaptis 
Kartais mes žmogaus elgesį ver

tiname vienareikšmiškai, remdamie
si gėrio ir blogio kriterijumi, linkę jį 
išteisinti arba pasmerkti; kitose si
tuacijose - ieškome žmogaus poelgio 
priežasčių, siekiame jį suprasti ir pa
žvelgti į susiklosčiusią padėtį jo 
akimis. Etiketo žinovės pastebėjimu, 
kuo mažiau pažįstame kitą žmogų, 
tuo kritiškiau vertiname jo elgesį ir 
esame atlaidūs artimiems, myli
miems žmonėms. Kita vertus, šiuo
laikinis žmogus, sukūręs naujas tech
nologijas, ištobulinęs mokslo meto
dus, ir dabar išlieka pas sau paslapti
mi. Todėl vargu ar Įmanoma jaustis 
pasaulyje absoliučiai saugiam; pa
saulyje, kuriame nuolat stebina žmo
gaus didingumas ir niekingumas, 
išmintis ir kvailybė... 

Kaip teigia prancūzų moksli
ninkas ir mąstytojas Paskalis, „visos 
oraus elgesio taisyklės jau seniai 
žinomos, trūksta nedaug - tik mokėti 
jomis naudotis". 

Išorė irgi svarbu 
Žmogaus išorė yra pirminio įs

pūdžio apie jį šaltinis: drabužiai, ak
sesuarai, net kvapas praneša apie 
žmogaus socialinę padėtį, išsilavi
nimą, estetinį skonį. Etiketas nurodo 
laikytis higienos reikalavimų, pasi
rinkti prie konkrečios aplinkos de
rantį drabužį. 

Be to, kultūringas žmogus elgiasi 
laisvai, jis nebijo suklysti ir nemąsto, 
kaip tinkamai pasielgti. Kaip sako 
anglai: „Džentelmenui niekada neat
sitinka kas nors netyčia". 

„Klaipėda" 

A t A 
VERONIKA DUBICKAS 

(SALDUNAS) 
Mirė 2006 m. spalio 8 d. Sisters of St. Casimir Mother 

house, sulaukusi 93 metų. 
Gyveno East St. Louis ir Chicago, IL, priklausė Marąuette 

Park bendruomenei. 
Gimė Vilkaviškyje, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1950 m. 
Nuliūdę liko: dukros Sr. Regina Marie Dubickas, SSC ir 

Jean Genovaite su vyru Jack Zilliox, anūkai Michael su žmona 
Melvina, Matthew su žmona Jeanne, Karen ir John. 

A.a. Veronika buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota ketvirtadieni, spalio 12 d. nuo 3 v. p.p. iki 

9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest 
Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. 

Viešas lankymas įvyks šeštadienį, spalio 14 d. nuo 10 v.r. 
Blessed Sacrament Church, 8707 W. Main St., Belleville, IL, 
kurioje 11 v.r. aukojamos Mišios. 

A.a. Veronika bus palaidota Mt., Carmel Cemetery, Belle
ville, IL. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410, 
www.palos gaidasfh.com 

Lietuvos Našlaičių globos komi te to 
š.m. trečioji paramos siunta naš la ič iams 

Lietuvos Našlaičių globos komiteto pirmininkas yra Juozas 
Polikaitis. Parama yra gaunama iš aukotojų — 150 dol. metams 
vienam našlaičiui — ir kuri yra pasiunčiama: po 50 dol. tr is 
kartus metuose. Aukotojai yra paskiri asmenys ir organizacijos. 
Yra aukotojų, kurie skiria ir papildomos įvairios paramos, kurią 
komitetas persiunčia nurodytam našlaičiui. 

2006 m. paskutiniojo trečdalio (rugsėjo, spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėn.) parama (50 dol. našlaičiui) buvo išsiųsta rugsėjo 
20 d. Lietuvos Našlaičių globos komiteto įgaliotiniams, kurie tą 
paramą perduoda našlaičiams: Gražinai Landsbergienei (267 
vaikai) buvo pasiųsta 13,350 dol. Papildomos paramos — pini
gais ir daiktais (siuvama mašina) — 1,619 dol. 

Dr. Reginai Švobienei (368 vaikai) buvo pasiųsta 18,400 dol. 
ir 5 vaikams, esantiems Kaušikienės sąraše — 250 dol. Papildo
mos paramos — 1,508 dol. 

Seselei Jūratei (34 vaikai) — 1,700 dol. ir papildomos para
mos 83 dol. 

Vidai Beliūnaitei (30 vaikų) — 1,500 dol. ir papildomos pa
ramos 100 dol. 

Kun. L. Dambrauskui (19 vaikų) — 950 dol. 
Kun. A. Baniuliui (2 vaikai) — 100 dol. 
Kun. R. Ramašauskui (2 vaikai) — 100 dol. 
Lietuvos Našlaičių globos komitetas (2711 W. 71st Street, 

Chicago, IL 60629) nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už 
teikiamą paramą. 

Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių (Fed. Tax ID #36-
4124191). 

L ie tuvos Našlaičių globos komite to informaci ja 

Vilties žvakė - Europos languose. Prisiminkime istorinės Prūsijos netektis 
Atkelta i i 10 psl. 
F. Mėgnius po kelių dienų, pra

radęs arkliuką, vežimaiti ir visą men
ką mantą po sovietinių tankų vikš
rais, basas ir išbadėjęs pasibeldė i 
Jono Kalvano šeimos duris, prašyda
mas prieglobsčio. Žinoma, Kalvanai 
susigraudino išvydę Dievo žodžio 
skelbėją lyg iš dykumos tyrų parei
nanti - tuomet daug žmonių iš Klai
pėdos krašto ir Rytprūsių gilumos 
patraukė duoneliauti i Didžiąją Lie
tuvą. Juos pavadino „vilko vaikais". 
Vilniuja sustikę Luizą Quitch, kuri 
dabar jau Luiza Alfreda Kažukaus-
kienė - pasiteiraukime ką vaikai, jau
nos mergaitės ir berniukai patyrė 
pokario metais... Jie įkūrė vokiečių 
bendriją ,,Edelweiss-Wolfskinder", 

susitelkė apie viens kitą, rūpinasi 
tėvų ir artimųjų paieška, pamini 
žuvusiuosius, istorinius Įvykius savo 
susiėjimuose ar prie kryžiaus Mikytų 
sankryžoje link Tilžės... 

Lietuvininkų bendrija „Mažoji 
Lietuva", Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčia jau dvyliką metų vie
naip ar kitaip pamini šią brolių ir 
seserų Kristuje netektį. Šilutėje, 
Klaipėdoje, Vilniuje ir kitur susibu
riamą į minėjimus, giesmė ir malda 
suskamba pamaldų metų. Štai ir 
šiemet vyskupas Mindaugas Sabutis 
maldoje prisiminė žudynių aukas, 
meldė taikos ir santarvės Klaipėdos 
krašto, Rytprūsių, o taipgi visų kraš
tų žmonėms. Parapijiečiai susikaupi
mo valandėlę palydėjo giedodami 

senąją liuteronų giesmę „Ak gražus 
dangau, Tėviške gerųjų". 

Valstybė tik šiemet galės pirmą 
kartą paminėti šią netekčių dieną. 
Žinia, Klaipėdos krašte iki atmintinų 
įvykių yra gyvenę 156,000 gyventojų, 
o šiuo metu nepatikrintais duomeni
mis spėjama, kad tėviškėse yra išlikę 
vos 10,000... Taigi nė 6 nuošimčių 
nebėra... 

Kaip paminėsime Klaipėdos 
krašto kaimuose, jei dažname jų 
senųjų klaipėdiškių tėra viena kita 
šeima, o neretai tik apardyti kapeliai 
jus pasitiks. Manau, Klaipėda, Šilutė, 
Pagėgiai tikrai susirinks į savo 
gražiąsias sales, bus skaitomi pra
nešimai, nuskambės chorinė giesmė, 
bus tylos minutė. O kaip Vilniuje, 

mūsų sostapilėje9 Ar ir vėl tik Ma
žosios Lietuvos reikalų taryba, vietos 
lietuvininkai, „vilko vaikai" į tribūną 
išeis? Gal jau ir LR gyventoju genoci
do ir rezistencijos centro atstovai, LR 
Seimo nariai, kiti valstybininkai tam 
paskirs laisvalaikio valandėlę. Ma
nau, kad viskas bus ir gerai, ir gra
žiai organizuota, nes lietuviška atjau
ta ir anuomet, ir dabar, tikėkime, yra 
mūsų garbingos baltiškosios genties 
savastis. 

Mielieji broliai ir sesės, jau pabu
dome ir kelkimės. 

Visi vaikai turi sugrįžti į savo na
mus, susitikti su tėvais ir artimaisiais. 

Tikiu, mūsų visų vilties žvakė 
bus uždegta Europos languose. 

Vytautas Gocentas 

http://www.palos
http://gaidasfh.com
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APYLINKĖSE 

• Spalis - mėnuo skirtas Marijos 
Rožiniui. Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje rožančius bus kal
bamas sekmadieniais 10 vai. r. prieš 
šv. Mišias, o kasdien po 8 vai. v. šv. 
Mišių. 

• S v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje iki lapkričio 5 d. bus ren
kamas maistas vargstantiems. Po 
lapkričio 5 d. maistą galėsite atnešti 
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadie
nį. Maistas turi būti metalinėse ar 
popierinėse fabrikinio įpakavimo dė
žutėse. Kviečiame visus prisidėti prie 
šio krikščioniško darbo. 

•Tėvas Antanas Saulaitis, SJ. 
naujasis Pal. J. Matulaičio lietuvių 
katalikų misijos dvasiškis ir adminis
tratorius, susipažins su misijos na
riais spalio 15 d., sekmadienį, po 11 
vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje. 
Tėvą A. Saulaitį, SJ, pristatys tarybos 
pirmininkas Romas Fabijonas. Visus 
kviečiame atvykti. 

•Kun. Antanas Gražulis, SJ, au
kos šv. Mišias spalio 15 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN. Giedos choras, kuriam vadovauja 
ir vargonais palydi Revita Rudzevi
čienė. Visi kviečiami. 

•ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos susirinkimas įvyks spalio 21 
d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos' 
salėje. Kavutės nebus. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius kviečia visus, kuriems įdomu 
akyliau pažvelgti į nuostabią Čikagos 
architektūrą, susipažinti su miesto 
istorija, spalio 21 d., šeštadienį, 10:30 
vai. r. rinktis „Architecture Funda-
tion" vestibiulyje, 224 S. Michigan 
Ave. (Jackson ir Michigan kampas), 
iš kur Jurgis Anysas pradės ekskursi
ją po Čikagą. Smulkesnė informacija 
tel. 773-450- 4180 arba 708- 423-
5819. 

•Amer ikos lietuvių katalikų 
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis 
Čikagoje, Marijos gimnazijoje Mar-
ąuette Park. Kongresą rengia išeivi
jos katalikų organizacijas ir instituci
jas apjungianti Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų 
federacija buvo įkurta 1906 metais 
Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
so renginiuose bus paminėtas federa
cijos veiklos šimtmetis, federacijos 
įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava" 
50-metis ir 40 metų nuo Federacijos 
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios 

Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa-
shington, įrengimo. 

•Prelatas Edis Putrimas, Lietu
vos vyskupų įgaliotinis, atvyksta į 
Lietuvių katalikų federacijos kon
gresą ir skaitys pranešimą apie lietu
vių išeivijos apaštalavimą. Kongreso 
akademinė programa vyks spalio 21 
d. Čikagoje, Maria gimnazijos salėje. 
Įėjimas iš kiemo pusės. Tel. pasi
teiravimui: 312-327-1340 arba 708-
997-1861. Fax: 312-346-5640, e-paš
tas: LRCFA@aol.com 

•Lietuvių katalikų federacija 
pagal turimus sąrašus yra išsiuntusi 
pakvietimus į Katalikų federacijos 
kongresą, kuris įvyks spalio 21-22 
dienomis Čikagoje. Žmones, kurie ne
gavo pakvietimų, bet norėtų dalyvau
ti kongrese, prašome kreiptis į Fede
racijos būstinę „Draugo" patalpose, 
4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL. 
Tel. 312-327-1340 arba 708-997-
1861. Fax: 312-346-5640, e-paštas: 
LRCFA@aol.com 

• L S S „Sietuvos" draugovės suei
ga įvyks spalio 28 d. 1 vai. p.p. PLC 
posėdžių salėje (anksčiau buvo skelbta 
spalio 21d.) Visos sesės ir jų viešnios 
kviečiamos dalyvauti. 

•Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija". Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bilietus 
užsisakyti galite tel. 630-257-0153 
(Žibutė) arba 630-257-8617 (Elzytė). 

•Kad nudžiugintų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės 
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai 
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio 
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago) rengiamas 
tradicinis Operos pokylis. Meninę 
dali atliks operos solistė Nida Gri
galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo 
dalyvavimu puotoje prisidėti prie 
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima 
Urbonavičienė) arba tel. 708-429-
9764. Auka — 35 dol. asmeniui. 

• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus kviečia visus į lietuvių vaidy
binių filmų programą. Šeštadienį, 
spalio 14 d., 7 vai. v. rodysime režisie
riaus Algimanto Puipos alegorinę 
dramą „Moteris ir keturi jos vyrai", 
sukurtą Lietuvos kino studijoje 1983 
m. Įėjimas nemokamas. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chica
go. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500. 

Spalio 21 d. 6 vaL v, 
Willowbrook Ballroom 
restorano salėje įvyks 

„Draugo" pokylis 
Bilietus platina „Draugo" administracija 

(tel. 773-585-9500) ir 
Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193). 

Antano Vaičiulaičio 
lOO-mečio minėjimas 

Spalio 15 d., 
sekmadienį, 

12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės 

muziejuje, 
14911 127th 

Street, 
Lemont, IL 

60439 

Virginija Paplauskienė 

Su didele pagarba, iškilmingai, jautr iai ir nuoširdžiai Lietuva bei rašyto
j o Antano Vaičiulaičio gimtasisi kraštas Vilkaviškis paminėjo lietuvių l i te
ratūros klasiko, rašytojo 100-ąsias metines. JAV LB Kultūros tarybos pastan
gomis rašytojo A. Vaičiulaičio minėjimas jau įvyko VVashington, DC, kur rašy
tojas ilgus metus gyveno ir dirbo. 

Spalio 15 d. A. Vaičiulaičio 100-ųjų metinių minėjimas vyks Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, o spalio 21 d. Los Angeles, CA. 

Visuose minėjimuose dalyvaus muziejininkė Virginija Paplauskienė Iš 
Kauno, kuri yra išstudijavusi rašytojo literatūrini palikimą ir parengusi apie 
j | puikų leidinį. 

Renginiuose dalyvaus ir A. Vaičiulaičio dukra Joana Vaičiulaitytė-
Bulvienė. Ji pasidalins prisiminimais apie savo tėvą rašytoją, supynusj Jai 
vaivorini taką ir nurodžiusi, kas gera, gražu, šviesu ir kūrybinga. 

JAV LB Kultūros taryba visus nuoširdžiai kviečia atvykti i š| minėjimą. 
J 

Pasaulio lietuvių centrui „Community Bank of Lemont" Jteikė 15.000 dol. 
auką. Nuotraukoje iš kairės: Raimundas Korzonas, PLC iždininkas, Ignas 
Budrys, PLC valdybos pirmininkas, Vytenis Lietuvninkas, banko tarybos 
pirmininkas ir PLC tarybos narys, Richard Meade, banko prezidentas bei 
Lonny Klaff, Banko viceprezidentas. 

Skelbimai 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
ei vii cases and D UI 

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

Toli 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 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą. 

f 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

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 

mailto:LRCFA@aol.com
mailto:LRCFA@aol.com



