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Žinome ta i , ką KGB norėjo išviešinti 

KGB rimai Maskvoje. 

Bronislovas Genzelis 
Alfa.lt 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — 
Seimas rengiasi svarstyti archyvų iš

viešinimo klausimą, pratęsti su KGB 
bendradarbiavusių asmenų prisipa
žinimo terminą. Šios temos aitrina 
visuomenę. Archyvų uždarymą verti
nu vienareikšmiškai: kai kas pabūgo, 

kad nebūtų atskleisti jo praeities 
„darbeliai", todėl ir pasirodė šis įsta
tymas. 

Su KGB veikla ir archyvais susi
pažinau po 1991-ųjų rugpjūčio, kai 
žlugo pučas. Tada Aukščiausioji Ta
ryba sudarė Balio Gajausko vadovau
jamą laikinąją komisiją KGB veiklai 
Lietuvoje tirti. Jos nariu tapau ir aš. 
Komisijos tikslas buvo perimti KGB 
archyvus, pastatą ir atskleisti KGB 
agentus, veikiančius mūsų Aukščiau
siojoje Taryboje bei atkurtos valsty
bės valdžios struktūrose. Tik tokius 
asmenis komisija kvietė į posėdžius, 
paprastų šnipelių veikla nedomino. 

Regis, 1991-ųjų rugpjūčio 21 die
ną KGB darbuotojai staiga apleido 
turėtas patalpas Vilniuje. Kol komisi
ja jas perėmė, KGB rūmuose šeimi
ninkavo kas tik norėjo. Galimi įvai
rūs dokumentų grobimo motyvai: 
vieni nepasitikėjo nauja valdžia ir to
dėl norėjo juos išsaugoti ateičiai, kiti 
galbūt tikėjosi šantažuoti buvusius 
agentus ir iš to gauti dividendų, treti 

A. Kubilius: šalies prezidentas 
traukiamas į pavojingus dalykus 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — 
Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) nepateikia visos informacijos 
šio departamento veiklą tiriančiam 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetui (NSGK), teigia opozi
ciniai konservatoriai. 

O VSD pusėn stojantis preziden
tas Valdas Adamkus, konservatorių 
vadovo Andriaus Kubiliaus teigimu, 
įtraukiamas į pavojingus žaidimus. 

„Man atrodo, kad prezidentas 
yra įtraukiamas į pakankamai pavo
jingus ir nerimą keliančius dalykus. 
VSD nenori pateikti parlamentinį ty
rimą vykdančiam komitetui sukaup

tos informacijos apie galimą aukštų 
pareigūnų korupciją ir prezidentas 
stoja VSD pusėn. Tačiau tai, kas yra 
bandoma nuslėpti, vis tiek kada nors 
paaiškės, o šiandieniniai bandymai 
sutrukdyti parlamentiniam tyrimui 
pasitikėjimo VSD veikla tikrai ne
pridės", — komentuodamas prezi
dento V. Adamkaus kreipimąsi į 
Konstitucinį Teismą (KT) sakė Tė
vynės sąjungos vadovas Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Andrius Kubi
lius. 

Seimas NSGK yra suteikęs Sei
mo laikinosios tyrimo komisijos įga
liojimus. Nukelta i 6 psl. 

Elizabeth II šaknys - Lietuvoje 
Darija Petraitytė 

Alfa.it 

Anglijos karalienė Elizabeth II 
yra LDK kunigaikščio Gedimino pa-
likuonė, teigia profesoriaus Alfredas 
Bumblauskas. 

„Elizabeth II yra Gedimino 20 
kartos palikuonė, arba Kazimiero Jo-
gailaičio 17 kartos palikuonė. Gedi
mino provaikaičio Kazimiero Jogai-
laičio duktė Sofija nutekėjo į Bran-
derburgą ir štai šioje vietoje praside
da visa intriga", - teigė prof. A. Bum
blauskas. 

Pasak istoriko, kitų Europos mo
narchų ryšiai su Lietuva dar nebuvo 
tyrinėti. Tačiau, anot A. Bumblaus-
ko, visos karališkosios giminės turi 
ryšius, todėl nebūtų didelės nuosta
bos, jei lietuviškų šaknų būtų randa
ma ir kitose karališkosiose šeimose. 

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vėlia
vėlėmis išpuoštas Vilnius. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Didžiosios Britanijos ambasado
rius Colin Roberts teigė buvęs malo
niai nustebintas, kai šią naujieną 
jam prieš kelias dienas pranešė A. 
Bumblauskas. 

Gaisro 
priežastis t irs 
vyriausybinė 

komisija 
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — 

Vyriausybė pirmadienį sudarė spe
cialią vyriausybinę komisiją, kuri tirs 
gaisro „Mažeikių naftoje" priežastis 
ir pasekmes bei parengs pasiūlymus, 
kaip ateityje išvengti panašių nelai
mių. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
pirmadienį sakė, kad Vyriausybė jo
kių techninių išvadų dėl pirminių 
avarijos priežasčių nepadarė. 

„Taip greitai techninių išvadų 
niekas nepadarys. Visa kita yra ver
sijos", — kalbėjo G. Kirkilas. 

Komisijoje, kuriai vadovaus vi
daus reikalų ministras Raimondas 
Šukys, dirbs Aplinkos, Ūkio, Susisie
kimo ministerijų, Valstybės saugumo 
departamento bei „Mažeikių naftos" 
atstovai bei nepriklausomi ekspertai. 

Išvadas dėl gaisro „Mažeikių 
naftoje" Vyriausybinė komisija turė
tų pateikti iki šių metų gruodžio 1 
dienos. 

Dėl „Mažeikių naftą" nuniokoju
sio didžiulio gaisro ekstremali situa
cija šalyje neskelbiama, pirmadienį 
nutarė Vyriausybinė Ekstremalių si
tuacijų komisija. 

Pasak komisijos pirmininko vi
daus reikalų ministro Raimondo Šu
kio, komisija pripažino gaisrą Mažei
kių naftos perdirbimo gamykloje 
kaip ekstremalų įvykį, tačiau, jos 
nuomone, nėra pagrindo skelbti eks
tremalios padėties šalyje ir skirti lėšų 
iš Vyriausybės rezervo fondo. 

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

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

siekė „išbalinti" savo praeitį. 
Šiandien akivaizdu, jog KGB iš 

anksto rengėsi nutraukti savo legalią 
veiklą, bet nepasitraukti iš Lietuvos. 
Manau, mums žinomi tik tie agentai, 
apie kuriuos KGB norėjo, kad žino
tume. 

Verta prisiminti, kaip atrodė į 
komisijos rankas patekę dokumen
tai. Po Kovo 11-osios pasklido gan
das, esą agentūrinė kartoteka išveža
ma Nukelta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Galbūt turėtume 
padėkoti Darbo partijai. 
•Politikos horizonte 
nieko naujo? 
•Prie Lietuvos dvi 
galingiausios pasaulio 
kariuomenės. 
• Seminaras Algimanto 
apygardoje. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Mokslininkas iš Kauno 
Lituanistikos tyrimu ir 
studijų centre. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.75 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

JOGA VAIKAMS 
Pradėti užsiiminėti joga niekada 

ne per vėlai ir juo labiau ne per 
anksti. Tačiau kiekviename amžiaus 
tarpsnyje pratimų sudėtingumas ir 
kiekis turėtų būti kruopščiai parink
tas tiek auklėtojų, po to mokytojų ir 
kartu tėvelių. Juo mažesnis vaikas, 
tuo pratimai turėtų būti lengvesni ir 
užsiėmimų laikas trumpesnis. 

Žiūrint į kūdikį, galėtume visi 
kartu pasimokyti jo taisyklingo kvė
pavimo „pilviuku". Idealaus amžiaus 
pradėti užsiiminėti joga nėra, kadan
gi kiekvienas vaikas vystosi skirtin
gai. Trejų — ketverių metų vaikui 
jogos pratimėliai galėtų būti inkor
poruojami j žaidimukus, tiesiog pa
mėgdžiojant kokį nors gyvūnėlį, tiek 
kūno judesiu, tiek garsu. Pavyzdžiui, 
atliekant katės pozą, galima tuo pa
čiu rodyti paveikslėlį ar gyvą kačiuką 
ir tarti garsą „miau". 

Mokyklinio amžiaus vaikams jo
gos tempimo pratimai yra tiesiog ide
alūs pertraukėlių tarp pamokų metu, 
ar atliekant namų darbus, atsižvel
giant į tai, kad dabartinis jaunimas 
mažai juda ir didesnę dienos dalį 
praleidžia sėdėdamas. Pratimai tu
rėtų būti- nesudėtingi ir atliekami 
trumpai, tačiau pastoviai. Vaįkui tai 
turėtų susidaryti įprotis. Geriausias 
pavyzdys yra suaugęs. Visiems tai at
neštų tik naudą, kadangi joga padeda 
ne tik atsipalaiduoti, bet ir susikon
centruoti, atliekant sudėtingesnę 
užduotį, jau nekalbant apie tai, kad 
tempimo pratimai gerina laikyseną. 
Kvėpavimo pratimai ir trumpa medi
tacija nuramina ir suteikia jėgų. Čia 
pavaizduoti pratimėliai, kuriuos at
lieka aštuonmetė Džesika, yra labai 
nesudėtingi, tačiau, atliekami pas
toviai, suteikia ne tik malonumą, bet 
ir atneša didžiulę naudą. 

1. Vaiko poza. Atliekant šią, iš 
pažiūros nesudėtingą, pozą, pagrindi
nis dėmesys yra kreipiamas į tiesų 
stuburą ir kvėpavimą. Keliai turi būti 
praskėsti, kad būtų vietos pilviukui 

laisvai prisipildyti oro, kai yra įkve
piama. Iškvėpimo metu pilviukas, 
tartum „prilimpa prie stuburo". Jei 
vaikui neaišku, kaip kvėpuoti pil
viuku, galima pasipraktikuoti prieš 
atliekant pratimą. (Pradinė padėtis, 
atsigulus ant nugaros ir užsidėjus 
rankas ant pilvo, kad vaikas pajaustų 
jo kilnojimasi kvėpavimo metu). 
Atliekant Vaiko pozą, rankas galima 
ištiesti į priekį ar, priglaudus prie 
šonų, atgal. Kakta būtinai turi būti 
įremta į grindis. Sis pratimas labai 
gerai ištempia stuburą, gerindamas 
laikyseną, o kvėpavimas pilviuku, 
padeda visiškai atsipalaiduoti. Pra
timą atlikti nuo penkių iki aštuonių 
kvėpavimų. Si poza yra viena iš atsi
palaidavimo pozų, taigi ji bus atlieka
ma kitų kelių pratimėlių pabaigoje. 

2. Katės-karvės poza. Pats 
nuostabiausias pratimas, tiek vai
kams, tiek suaugusiems. Pradinė 
padėtis ant „keturių". Labai pravar
tu, demonstruojant šią pozą vaikui, 
rodyti paveikslėlį ir bandyti mintyse 
įsivaizduoti gyvūnėlį. Išrietus nugarą 
(Katės poza) iškvėpti, taip pat pil
viuku, o atliekant karvės pozą — 
įkvėpti. Kad vaikui būtų Įdomiau 
atlikti pratimus, galima atlikti gar
sus, atitinkančius atliekamo gyvū
nėlio pozą. Sis pratimas išjudina apa

tinę nugaros dalį, kuri beveik nejuda, 
ilgai sėdint prie pamokų stalo, suak
tyvina medžiagų apykaitą, priduoda 
reikalingos energijos, gerina nuo
taiką. Kai vaikas išmoksta taisyklin
gai kvėpuoti „pilviuku", galima pra 
timą daryti užsimerkus, tai dar la
biau atpalaiduoja ir subalansuoja 
visų vidinių organų veiklą. Pratimą 
atlikti penkių kvėpavimų trukme 
(penki įkvėpimai ir penki iškvėpi
mai). Po šio pratimo, pereinant į kitą 
pratimą, atlikti Vaiko pozą. 

3. Kobros poza. Pradinė va
dėtis, gulint ant pilviuko. Viršutinę 
kūno dalį pakelti nuo žemės, žiūrėti 
tiesiai prieš save, kaklas ilgas, pečiai 
nuleisti. Padėti vaikui įsivaizduoti 
gyvatę, tokią ilgą ir ploną, kad jis 

galėtų tempti savo stuburą į dvi 
puses: viršutinę dalį į priekį, o apa
tinę dalį — į priešingą pusę. Kartu 
vaikas gali pamėgdžioti gyvatės 
šniokštimą. Įvaldžius pratimą, ban
dyti jį atlikti su kvėpavimu „pil
viuku". Kobros poza priduoda daug 
prarastos energijos. Atlikus pratimą 
penkių kvėpavimų trukmę, pereiti į 
Vaiko pozą ir ramiai pagulėti. 

4. Meditacijos poza. Atsisėsti 
„turkiškai" ar vadinamoje „patogioje 
pozoje", sukryžiavus kojas. Stuburas 
tiesus. Jei vaikui pradžioj sunku 
sėdėti be atramos, galima atsisėsti 
prie sienos. Rankas pasidėti ant 

Spanguolės - stebuklinga laumių dovana 
Spalis - spanguolių metas. Neži

nomos uogautojos ir uogautojai at
gabena jų ir mums į miestą, į turgus. 
Kukliai raudonuoja jos plokščiose 
dėžėse, nedideliuose krepšiuose lauk
damos pirkėjų. 

Kur niekas nevaikšto 

Uogos įvairios: didelės, mažos, 
tamsiai rausvos — kartais net iki juo
dumo, kitos blyškios, tik vos vos 
raustelėjusios. Kad ir kokios būtų, vis 

tiek reikia pirkti. Spanguolė sau 
nereikli, o jūsų ji niekada neapvils. 
Tai - pačių laumių dovana. 

Iš tiesų, juk beveik niekas nesi
lanko tose vietose, kur auga span
guolės. Tai drėgni kemsynai su pačia 
skurdžiausia augmenija. Tačiau po 
kojomis - minkštutėliai samanų pa
talai. Ant jų saulėkaitoje išsikėtoju
sios ir guli spanguolės. Šakelės plo
nytės, lapeliai smulkučiai, tačiau 
žiedai - gražumas! Mėgaujasi laisve 
nemindomos, nenužiūrinėjamos. Kol 
neateina jų visiškos brandos metas, 
kol neparausta uogos — tikriausi 
mūsiškos gamtos rubinai. 

Laumių rubinai 

Viena legenda pasakoja, kaip 
kartą į ežerėlio atbradus atbėgusios 
laumės. Lieknutės, baltaplaukės, bal-
takrūtės vakaro prietemoje nuogu
tėlės ėmė teškentis. Ir staiga iš už 
tamsaus debesies išniro tekantis 
mėnuo. Mėnuo - jaunikaitis. Sidabro 
šviesa nutvilkė nuogas laumikės. Šio
sios iš skaudžiausios gėdos tą patį 
mirksnį gervelėmis pavirto ir nuplas
nojo į pelkių glūdumas. O ant sa
manų pamiršo rubino - raudonojo 

brangakmenio karolius. Laumikių 
karoliai buvo užburti, mėnulis jų ne
pasiekė, nes vietoj karoliuko - vis 
uoga raudona. Ir dabar kiekvienais 
metais laumikės gervelių sparnais 
plasnoja virš raisto, savo karolius 
skaičiuoja. 

Tik žmonės dažnai nepagarbiai 
elgiasi, karolių siūlus - spanguolių 
šakeles trauko, samanynus išdrasko. 
Tačiau laumių karoliai vis tiek ste
buklingų galių nepraranda. Šios 
uogos - sveikatos ir grožio šaltinis. 

Su gervėmis 

Daugelio šalių tautos spanguoles 
iš tiesų vadina gervių uogomis. Jei 
patikėsime, kad laumikės ir dabar 
gražuolėmis gervėmis lakioja, tai 
spanguolių teikiama stiprybė bus dar 
didesnė. Iš raistų surinktos šios uo
gos iš tiesų užaugusios kiek įmanoma 
švariausioje aplinkoje. Visi žinynai 
rašo, kad tai - gyvybės uoga, nes pati 
save „konservuoja". Vadinasi, ir 
žmogui padeda įveikti įvairių ligų 
sukėlėjus. Mokslininkai esą nustatę, 
kad spanguolės mažina žalingą vais
tų poveikį ir sustiprina patį vaistų 
veikimą Nukelta į 5 psl. 

kelių, sujungus abiejų rankų smilius 
su nykščiais. Norint, kad vaikas la
biau atsipalaiduotų, patarti jam su
sikoncentruoti ties įkvėpimu ir iš-
kėpimu, galima užmerkti akytes. Jei 
norime, kad vaikas įgytų koncen
tracijos, savireguliacijos pagrindus, 
liepti vaikui žiūrėti į vieną taškelį, 
pradžioje, tai gali būti ir didesnis 
daiktas. Vyresnio amžiaus vaikas, 
gali apčiuopęs pulsą, įsiklausyti į 
širdelės plakimą. Šis pratimas pri
duoda energijos, suaktyvina kraujo
taką. 
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Tikiu, kad šie nesudėtingi prati
mai atneš jūsų vaikui naudos ir paį
vairins jo kasdienybę. Linkiu sėk
mes; • • 

Parengė Aušrinė Kinkienė 
Nuotraukos autorės. 
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POLITIKOS HORIZONTE 
NIEKO NAUJA? 

Visa, kas vyksta politikos areno
je, panašėja į eilines kumštynes, t.y. 
reginį, skirtą pačių politikų emoci
nėms iškrovoms, revanšui ar kerštui 
patenkinti. Ir tiems, kuriems dar rū
pi tokie reginiai. Sukurtas toks poli
tinės biurokratijos viešųjų ryšių 
mechanizmas, kad, tik krustelėjus 
vienam jos elementui, paleidžiamas 
oponento scenarijus. Esame beveik 
nuolat murdomi šiose pinklėse. 

Tokiam jovale kažkur giliai plū
duriuoja tiesa, ji sunkiai pasiekiama, 
politikos vartotojas viso labo mato, 
girdi ir skaito tik tai, kas yra pavir
šiuje. Pagal tokią empiriką daro 
sprendimus, vertina viešąją politiką, 
t.y. vaikšto tamsoje apgraibomis, 
žiūrėdamas ir nematydamas, girdė
damas ir nesuprasdamas. 

Visi politikos arenos lošėjai 
azartingai žaidžia, jiems terūpi tik 
kuo didesnę kiaulę pakišti konkuren
tui, ką nors nutildyti, užčiaupti, 
neleisti, kad būtų girdima kitokia 
nuomonė. Tiesiog norima, kad vieni 
kitiems netrukdytų savo darbelius 
dirbti ar jų galus suslėpti. Vienas per 
kitą ir vienas ant kito - tokia šios 
arenos logika. Ir juo labiau sėti įta
rimus kitais — žiūrėkit, esame visi 
vienodi. 

Žinoma, viskas čia perdėm supa
prastinta ir graudu. Koks nors ano
nimas vėl priekaištaus, kad tas pats 
verkšlenimas. Beje, tai irgi būdas 
tildyti kitus. Tiesiog turime be 
pagražinimų žvelgti į realybę, ypač 
politinę. Matyti, girdėti ir suprasti, 
nes regimybė dažniausiai yra apgauli, 
o politikoje ir viešajame diskurse 
daug kamufliažo — gausūs žodžiai 
dangsto niekingus tikslus, skleidžia 
abejones pripažintais dydžiais ir ver
tybėmis. Politika tampa kompro
mitacijos veikimu be jokios moralės, 
etikos. 

Seimas vis labiau panašėja į tur
gavietę: čia ne tik migruojama, bet 
viliojama, gundoma, kas žino - gal 
perkama-parduodama. Iš vienos frak-
cijos - į kitą, iš partijos - į kitą. Šiaip 
jau iš kėdės į kėdę. Vis vardan tos 
Lietuvos ko tik nepadarys tautos 
atstovai. Reikia kadenciją pabaigti, 
visiems norisi, norisi ne tik sotumo, 
bet ir garantijų, kad jis neišseks, kad 
dauginsis milijonai ir turtai. Reikia 
stabilumo labui kokio posto - bus, 
sunkiai gyvena seimūnai - bus ko 
reikia, nes reikia jiems visiems. 
Nebeaišku, kas pozicija, kas opozici
ja. 

Politikoje nebeliko pačios 'poli
tikos - nuvertinimas apgailėtinas ir 
sunkiai pataisomas. Politikoje nebe
liko ne tik vertybių, bet ir rūpesčio 
Lietuvos piliečiu dimensijos. Politika 
sau, realybė sau - žiauriai negai
lestingas atotrūkis, žeminantis kas
dienį daugelio žmonių gyvenimą, kai 
iš esmės neįgalima spręsti akis ba
dančių problemų, kai neturima va
lios, o gal ir supratimo, ką ir kaip 
veikti. Veikti, kad apribotų patys 
save. Juokinga ir neįtikėtina, kad 
politika būtų suvokiama kaip tarnys
tė. Ne sau - kitiems, visų interesams. 
Ir taip turėsime traukti iki 2008-ųjų? 

Akivaizdu, kad valstybės rūmas 
šiandien statomas ant deformuotų 
pamatų, t.y. politikoje nebelieka es
minių sistemingai visose srityse rea
lizuojamų vertybių, to, kas pa
grindžia valdžios sprendimų teisin
gumą ir bendrąją gerovę. Tėra ma
lonių dalinimo ir siaurų interesų 
tenkinimo schema tam, kas prieina, 
kas prasimuša, kas naudingi, o 
teisingumą, susivieniję ar pavieniui, 
žmonės tegali išmušti iš valdžios jėga, 
teismais ar panašiais būdais. 

Bergždžias ir beprasmis tampa 
kalbėjimas apie politikos atsinauji
nimą ir politikų apsivalymą, ne tik 
neišnaudotos geros progos po dauge
lio skandalų, bet toliau įnirtingai 
dažnėja tokių politikų elgesio atvejų, 
kurie neatitinka elementariausių 
normų, padorumo. Šiandien nebeten
ka stebėtis kokiais nors politikų aki
brokštais, normų nepaisymais: vi
siems demonstruojamas veikimo 
cinizmas ir nesiskaitymas su tvarka, 
o institucijos, prižiūrinčios tas tvar
kas, elgiasi bejėgiškai arba yra nuo tų 
pačių prasižengėlių priklausančios. 

Tokioje neapibrėžtoje netvarkoje 
tarsi visiems yra gerai, nes visi daro 
ką sumanę, ką panorėję. Ir visiškai 
tuščios kalbos apie partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo keitimus, 
nebus pasiryžta esminiams pakeiti
mams, nes teks savo cinizmą apri
boti, vis tiek nepakaks valios reg
lamentuoti netiesioginę reklamą ar 
įvesti tvarką politinės komunikacijos 
srityje, kad už valstybės pinigus būtų 
reklamuojamas ne koks ministras ar 
ministrė, o visuomenei teikiama 
svarbi informacija. 

Nieko nauja, tas pats vangumas. 
Tiesiog koktus ir nešvarus politinis 
ruduo. 

Valentinas Stundys, 
LKD pirmininkas 

DANUTĖ BINPOKIENE 

Galbūt turėtume padėkoti 
Darbo partijai 

Kai po Antrojo pasaulinio karo 
pabėgėliai iš Lietuvos buvo „su
rinkti" į stovyklas Vokietijoje, ilgą 
.laiką jie nerado sau tinkamo pava
dinimo. Iš pradžių pradėta vadin
tis tremtiniais — kas iš esmės jie ir 
buvo, nes tikrai ne savo noru 
turėjo palikti tėvynę. Bet pavadi
nimas neprigijo. Žodis pabėgėliai 
taip pat neatrodė priimtinas, nes 
dvelkė bailumu ir silpnybe. Il
gainiui tinkamiausią pavadinimą 
davė tie, kurie apsiėmė globoti 
tūkstančius benamių mūsų tau
tiečių, atsidūrusių be vilties grįžti į 
savo gimtąją šalį. Pabėgėliai buvo 
pavadinti „Displaced Persons" 
(išvietintieji) — sutrumpintai — 
DP. Nebuvo tai paniekinančios ar 
pažeminančios raidės, o angliška
sis pavadinimas daugeliui atrodė 
net priimtinesnis už lietuvišką 
vertimą— išvietintieji. 

Netrukus atsirado šmaikš
tuolių (ypač rašytojas humoristas 
Pulgis Andriušis), kurie tas dvi 
raides „sulietuvino" ir DP tarpo 
„Dievo paukšteliais", kurie, kaip 
Šv. Rašte: „nei sėja, nei pjauna, 
nei į kluonus krauna", o visgi 
gauna UNNROS sriubos (kartais 
dar kai ko) triskart per dieną ir 
badu nemiršta, nors diržus reikia 
stipriai suveržti, nebent kas su
laukia siuntinėlių iš „dėdės ana
pus Atlanto"... 

Atvykus į Ameriką, pavadini
mas „Displaced Persons" neteko 
savo pirmykštės reikšmės, nes iš
vietintieji rado naujus namus ir 
galėjo pradėti normalesnį gyve
nimą. Kadangi šioje šalyje jau 
gyveno nemažai lietuvių, turinčių 
daug simpatijų komunistams, 
pradžioje naujakuriai dar retkar
čiais buvo pavadinami DP, bet jau 
įgavusiu įžeidžiantį atskambį. 
Visgi per daugiau kaip pusšimtį 
metų tos raidės neteko nei gero
sios, nei neigiamosios reikšmės — 
DP nustojo egzistuotis. Ir ma
nėme, kad jau visiems laikams... 

Bet štai pastarojo dešimtmečio 
būvyje šį epitetą iš apdulkėjusios 
praeities ištraukė ir ėmė juo svai
dytis naujieji imigrantai iš Lie
tuvos. Kai kas net įtaria, kad tai 
komunistinės doktrinos nuosėdos, 
įkaltos jiems okupacijos dešimt

mečiais, įtikinus, kad visi tautie
čiai, pasitraukę iš Lietuvos karo 
metu, yra nusikaltėliai ir verti 
paniekos. O gal tai ir mūsų vyres
niųjų kaltė, kai jie „pasišiaušia", 
išgirdę taip vadinant. Vienaip ar 
kitaip, „Dievo paukšteliai" jau 
tapo nepriimtinu pravardžiavimu 
ir pastangos tą įprotį išguiti kol 
kas neduoda vaisių. 

Bet, atrodo, pagaliau anksčiau 
čia įsikūrę lietuviai gali pagalbos 
sulaukti iš labai neįprasto šaltinio 
— būtent Lietuvos Darbo partijos! 
Turbūt visi pastebėjome, kad dar-
biečiai (na, ir žiniasklaida) savo 
partijos pavadinimą mėgsta trum
pinti į dvi raides — DP! Žinoma, ta 
santrumpa turi nekokį įvaizdį 
kaip ir „Displaced Persons" įžei
dimu tapęs pravardžiavimas... 
Tačiau mes prieš šią santrumpą 
nežadame kovoti, kaip, pavyzdžiui, 
prieš Krikščionių demokratų vadi
nimą krikdemais, ar socialdemok
ratų partijos sutrumpinimą į soc-
demus. Daugelį vyresniųjų lietu
vių ypač erzina tie „krikdemai", 
nors ir patys partijos nariai bei jos 
vadovybė save jau taip vadina. 
Jie, be abejo, nežino, dėl ko „krik
demai" taip žeidžia pirmosios ne
priklausomybės laikus prisime
nančių žmonių ausi. Mat, norint 
Krikščionių demokratų partiją pa
šiepti ar paniekinti, buvo įsi
galėjusi mada jų vardą trumpinti į 
„krikdemus", o šis žodis tapęs 
kone keiksmažodžio sinonimu. 

Apskritai lietuviai kažkodėl 
vengia vadinti organizacijas, insti
tucijas, partijas ar žmonių grupes 
jiems priklausančiais, tikraisiais 
vardais, vis juos iškraipydami. Čia 
nėra „be kaltės" ir anksčiau atvy
kusieji lietuviai, nuolat naujuosius 
imigrantus vadindami „naujai" 
(=neseniai) atvykusiais, nors kai 
kurie jų Amerikoje jau gyvena 15 
metų, yra įsigiję šios šalies piliety
bę ir įleidę gilokas šaknis. Kodėl jie 
turi būti vis tituluojami „trečia-
bangiais", dėl ko ne Amerikos lie
tuviais, kaip mes visi, čia gyvenan
tys, esame? Jeigu nesiskaldytume 
į grupes ar „bangas", lietuviška 
veikla ir bendruomeninis gyveni
mas kur kas sustiprėtų. 

PRIE LIETUVOS - DVI GALINGIAUSIOS PASAULIO KARIUOMENĖS 
Kokia gynybinė Įvairių pasaulio 

šalių galia? Kieno kariuomenė stip
resnė - Izraelio ar Saudo Arabijos? 
Kurioje ginkluotės srityje Siaurės 
Korėja užima trečią vietą pasaulyje? Į 
šiuos ir kitus „karinius" klausimus 
padės atsakyti įvairiais aspektais 
gynybinį pasaulio valstybių poten
cialą analizuojanti interneto svetainė 
„GlobalFirePower". 

Reguliariai jos sudaromas stip
riausių pasaulio kariuomenių reitin
gas paremtas atviruose šaltiniuose — 
JAV gynybos departamento ir Cent
rinės žvalgybos valdybos publikaci
jose bei įvairių karinę galią analizuo
jančių leidinių bei tyrimo centrų skel
biamais duomenimis. Pabrėžiama, 
kad ši analizė grynai kiekybinė: vals
tybių karinis potencialas vertinamas 

pagal statistinius penkių svarbiausių 
parametrų grupių rodiklius. Tai per
sonalas (mobilizuojamų karo prie
volininkų skaičius, karinę tarnybą 
atliekančių kariškių skaičius ir kt.), 
ginkluotė (aviacija, karo laivai, šar
vuočiai ir tankai, priešlėktuvinės 
raketos ir kt.), resursai (pvz., turimi 
energijos ir darbo jėgos ištekliai), 
logistika ir aprūpinimas (jūrų ir oro 
uostai, transporto infrastruktūra ir 
t.t.) bei finansavimas (išlaidos gyny
bai, aukso rezervas, ir pan.). 

„GlobalFirePower" pabrėžia ne
atsižvelgianti į branduolinių ginklų 
arsenalus ir lyginanti tik įprastinę 
ginkluotę. Taip pat reitinge neat
sispindi kokybiniai įvairių šalių ka
riuomenių parametrai - karių pa
ruošimo kokybė, karininkų ir gene

rolų profesionalumas bei Datirtis ir 
kt. 

Nors ir su išlygomis, šis reitingas 
tam tikra prasme atspindi valstybių 
karinį potencialą, kurio tikrąją vertę 
galėtų parodyti nebent karo veiks
mai. Naujausiame „GlobalFirePo-
wer" galingiausių kariuomenių 
sąraše reitinge figūruoja 38 šalys. 
Lietuvos tarp jų nerasime, tačiau 
jame yra dvi mūsų kaimynės - Rusija 
ir Lenkija, kurios sąraše užima 
atitinkamai 2 ir 30 vietą. 

Pirmajame dešimtuke - JAV, 
Rusija, Kinija, Indija, Vokietija, Pran
cūzija, Japonija, Turkija, Brazilija ir 

_D. Britanija. Po jų seka Italija, Pietų 
Korėja, Indonezija, Meksika, Kanada, 
Iranas, Šiaurės Korėja, Egiptas, 
Ispanija ir Pakistanas. 

Iš islamo šalių stipriausią ka
riuomenę „GlobalFirePower" verti
nimu turi Turkija (8 vieta). Iranas 
sąraše užėmė 16 vietą, Egiptas - 18, o 
Saudo Arabija - 22. Izraelio kariuo
menei, daugelio ekspertų laikomai 
viena moderniausių pasaulyje, šiame 
reitinge skirta 25 vieta. Izraelis vos 2 
pozicijomis lenkia kaimyninę Siriją. 

38 stipriausių kariuomenių sąra
šą baigia Libanas, Nepalas ir Afga
nistanas. 

„GlobalFirePower" apibendrinti 
duomenys atskleidžia daug įdomių 
faktų. Pavyzdžiui, Šiaurės Korėja 
turi daugiausiai (708) karo laivų pa
saulyje po JAV (1866) ir šiuo požiūriu 
lenkia net Rusiją (701) su Kinija 
(284). 

Nukelta i 9 psl. 
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- SEMINARAS 
ALGIMANTO APYGARDOJE 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Nesu tikras ar LPKTS Panevėžio 
filialas pasirinko Baltų vienybės 
dieną labai svarbiam ir reikalingam 
renginiui, o gal tai buvo tik prasmin
gas sutapimas. Tądien, t.y. rugsėjo 22 
d. nuo pat ryto iki vakaro vyko iš
važiuojamasis seminaras „Algiman
to apygardos partizanų kovų ke
liais", kuriame dalyvavo apie pus
trečio šimto žvaliai nusiteikusių 
vyresniųjų klasių moksleivių ir be
maž 40 istorijos mokytojų, taip pat 
nemažas būrys politinių kalinių, 
tremtinių, šaulių, dimisijos karių sa
vanorių. Seminaro dalyvių koloną 
lydėjo kelių policijos ekipažas. Visam 
renginiui vadovavo LPKTS valdybos 
narys Algirdas Blažys, kuris turėjo 
parengęs glaustą informaciją kiek
vienam žygio etapui. Jis taisyklinga 
kalba, raiškiai akcentuodamas svar
besnes mintis, pateikdavo pagrin
dines žinias apie vietovę, įvykį, lais
vės kovų herojus. 

Tokių lankomų vietų buvo aštuo
nios, pradedant Raguvos aikštėje 
stovinčiu įspūdingu paminklu Algi
manto apygardos kovotojams. Buvo 
aplankytos Putiliškių kapinės, kur 
pastatyta išraiškinga medžio skulp
tūra poetui, partizanų spaudos 
redaktoriui Broniui Krivickui -„Vil
niui", po to užsukta į Troškūnus, o iš 
ten į Andrioniškio mišką, kur buvo 
apygardos štabavietė ir ten žuvo pir
masis apygardos vadas A. Slučka 
-„Šarūnas" su bendražygiais. Šimo
nių girioje būta įnirtingų kautynių, 
ten žuvo partizanų vadas A. Starkus 
- „Montė". Stabtelta Bugailiškyje ir 
Subačiuje. Piniavoje buvo aptarti 
seminaro rezultatai. 

Apie seminarą plačiau rašė spau
da. Todėl kartoti aprašymų nesiimu. 
Dalyvavau Tauro ir Algimanto apy
gardose surengtuose tokio pobūdžio 
žygiuose. Visapusiškai remtina ir 
sveikintina iniciatyva rengti tokius 
pažintinius gyvosios istorijos žygius, 
skirtus besimokančio jaunimo, taip 
pat ir jaunesnių kartų gyventojų pi
lietiniam ugdymui. Tačiau išryškėjo 
keletas esminės svarbos dalykų, ben
drų abejoms apygardoms. 

Respublikos prezidentas V. 
Adamkus ne vieną kartą yra pabrėžęs 
vieną iš didžiausių nūdienos prob
lemų „tam tikrą šalies gyventojų 
politini susvetimėjimą ir pilietinės 
bei politinės brandos stoką." Tiek 
Tauro, tiek ir Algimanto apygardose 
žygio metu nuolatiniai kalbėtojai 
buvo partizanai, tų įvykių dalyviai, 
rečiau istorikai ar garbūs svečiai. 
Moksleiviams beveik visur buvo 
paliktas pasyvių stebėtojų vaidmuo. 
Jie retai kur gavo pasireikšti, tik
riausiai ir nebuvo kviesti pasirodyti 
kaip konkrečios programos dalies 
vykdytojai. Todėl dažnokai jaunuo
lių grupelės klegėjo net labai aktua
lių pranešimų metu. Ne kartą klau
sinėjau iniciatorius, kodėl nepasiūlo
ma jaunuoliams padaryti nedidelį 
pranešimą kokia nors konkrečia 
tema arba kitais būdais tapti akty
viais renginių dalyviais? Atsakymas 
būdavo trumpas, kad autentiškas 
partizano žodis vertingesnis, todėl 
tegul jaunimas pasiklauso ~ ir pasi
moko, o tai dar kokių niekų pri
šnekės. 

Jau ne kartą buvo įsitikinta, kad 
jaunimas, mokytojų padedamas, gali 
parengti konkretaus įvykio pami
nėjimą laba: išradingai. įspūdingai ir 

jaunieji šauliai pagerbia Lietuvos didvyrių-partizanų atminimą. 

P-,O»U Broniui Krivicku' atmint i skulptūra putiiišktLj kapinėse 

su entuziazmu. Moksleiviai geba ir 
dainą sudainuoti, ir giesmę sugiedoti, 
ir eilėraštį padeklamuoti, ir istorines 
žinias įdomiai pateikti ir filosofiškai 
daug ką apmąstyti. Tokiais atvejais 
vaikinai ir merginos pasijaučia esą 
lygiateisiai naujausios istorijos ver
tintojai ir jos pateikėjai. Tiesioginis 
dalyvavimas programoje išlieka at
mintyje ilgam, o daugeliui — visam 
gyvenimui. 

Renginys buvo įvardytas kaip 
išvažiuojamasis seminaras. Semina
ruose paprastai daugiau ar mažiau 
aktyviai veikia visi dalyviai. Šį kartą 
mokytojai nepasireiškė. Neaišku ar 
jie patys to nepageidavo, ar jiems 
nebuvo pasiūlyta? Praleistos puikios 
progos kiekviename etape suteikti vis 
kitam mokytojui ar jų grupelei su 
savo mokiniais surengti mini pro
gramėlę sutarta tema, atitinkančia 
lankomos vietos istorinį pobūdį: gal 
pranešimą, gal meninį žodį, dainą, 
trumpą vaidinimą, lyrinį, pilietinį ar 
filosofinį apmąstymą. 

Derinant partizanų pasisakymus 
su istorikų ir moksleivių pasirody
mais galima pasiekti kur kas žen
klesnį auklėjimo bei švietimo rezul
tatą. 

Renginyje visuose etapuose, vi
sose vietose vyravo Reąuiem tema. 
Kiek, kur ir kokiomis aplinkybėmis 
žuvo kovotojų ir, savaime supranta
ma, pagerbiami žuvusieji kovotojai. 
Tai būtina, bet to nepakanka. Atsi
žvelgiant į pagrindinį seminaro tik
slą, būtent, išsamiau supažindinti 
jaunąją kartą su laisvės kovų ir, 
apskritai, su naujausia Tėvynės 
istorija, nepakanka akcentuoti tik 
netektis, žūtis ir gedulą. Laisvės ko
vos visada pareikalauja aukų. Tė
vynė nusimetė okupanto jungą, atga
vo laisvę. Partizaninio karo vaidmuo 
pasipriešinimo istorijoje ypatingai 
svarbus. Tai buvo dėsninga tautos 
valios raiška, plaukianti iš pačio 
Dievo duotos prigimties ir pasibai
gusi pergale. 

Todėl tokiuose renginiuose, juo 
labiau seminarais vadinamuose, 
tiesiog būtina moksleiviams leisti 
pajusti heroj ikos dvasią ir pergalės 
džiaugsmą. Pasipriešinimo istorijoje 
daugybė didvyriškumo, pasiaukoji
mo, ištikimybės priesaikai, kilnaus 
patriotiškumo, pilietinės drąsos, tar
pusavio pagalbos, išmonės kovoje su 
okupanto baudėjais, stribais, kolabo-
racine valdžia pavyzdžių. Žvalgyba, 
konspiracija, kovotojų ryšininkų ir 
rėmėjų ryžtingumas, sumanumas, 
gudrybės - tai aruodas, iš kurio gali
ma semtis ne tik tragiškų epizodų, 

bet ir gniaužiančių kvapą tikroviškų, 
dramatiškų ir net komiškų atsi
tikimų. Jaunimas tokius epizodus 
noriai improvizuotų, vaidintų, skai
tytų apie tai eiles. Jaunuoliams 
reikėtų sudaryti sąlygas patiems nors 
šiek tiek pajusti laisvės kovų meto 
atmosferą. Aktyviai dalyvaudami 
programoje jie tai pajustų. 

Malonią išimtį pateikė Suba
čiaus jaunimas ir mokytojai. Ypač 
įspūdingai atrodė uniformuotų jau
nųjų* šaulių būrys, kuris pasitiko 
seminaro dalyvių koloną su vėliava ir 
nepriekaištinga rikiuote. Žygiavo jie 
darniai. Mokytoja Irena Balčiūnienė 
pati pristatė savo auklėtinių ansam
blį, o šie sudainavo keletą dainų. 
Vietinis mokytojas J. Babickas pa
darė trumpą pranešimą. Nesu tikras 
ar taip buvo sumanyta programos 
sudarytojų ar čia parodė sveiką ini
ciatyvą vietiniai entuziastai. Bet ku
riuo atveju jie buvo lygiaverčiai 
renginio dalyviai. 

Subačiaus entuziastų atvejis ro
do, kad toks pavyzdys sektinas. 
Nėra abejonės, kad panašių renginių 
rasis daugiau. Sveikintina LPKTS 
iniciatyva kviesti į renginius moks
leivius ir istorijos mokytojus. Jei 
renginio iniciatoriai sutaria su vie
tiniais šauliais, o ypač su jaunaisiais 
šauliais, dėl dalyvavimo, tada belieka 
tik suderinti programą. Tačiau, jei 
būtų parodytas tam tikras nepa
sitikėjimas jaunuolių gebėjimais, tai 
nederėtų nuleisti galvos, o patiems 
jauniesiems šauliams parengti konk
rečia tema savąją programą ir drąsi
ai pateikti ją seminaro dalyviams ir 
plačiajai publikai. Subačiaus atvejis 
rodo, kad tai pasiteisina. 

Dalyvauti tokio pobūdžio (žygis) 
renginiuose nuo ryto iki vakaro mok
sleiviams nėra priimtina. Jiej»er visą 
dieną gerokai nuvargsta. Žygis-se-
minaras neturėtų trukti ilgiau šešių 
valandų. Žinoma, atitinkamai tektų 
parinkti pagal temą, pagal įvykio 
svarbą lankytinų objektų ar vietovių 
skaičių ir jų seką. Būtina ne tik pietų 
pertraukėlė kur nors miško aikštelė
je, bet ir baigiamoji dalis. Užbaigoje 
turėtų rastis laiko vienam kitam šei
mininko atstovui ar svečiui už-
viršuoti renginį apibendrinančiu ver
tinimu. Tačiau nemažiau svarbu 
atsižvelgti į jaunojo piliečio amžių ir 
poreikius prasimankštinti, pažaisti, 
parungtyniauti, padainuoti, pašokti. 
Jaunystė turi atsiimti savo dalį. 
Laisvės kovotojai laimėjo kartu su 
Tauta. Yra dėl ko džiaugtis, yra kuo 
didžiuotis, yra ką apmąstyti. 
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Spanguolės 
Atkelta iš 2 psl. 
Šios uogos yra geras organizmo 

valiklis — padeda organizmui šalinti 
kenksmingas medžiagas, net radioak
tyviąsias. Spanguolių sultys padeda 
gydyti šlapimtakius, žarnyno infekci
j a 

Nors sirpsta ir nuskintos, tačiau 
naudingiausios yra natūraliai prisir
pusios spanguolės. Nereikia nusi
minti, jei uogauti nueisite paskuti
niai, užtat parsinešite vertybę, kurio
je bus gausybė mineralinių medžiagų 
- daugiau kaip dvidešimt! Gausu taip 
reikalingo kalio, kalcio, fosforo, ge
ležies, net jodo. Gausu vitaminų, 
fruktozės, gliukozės, daug įvairių 
rūgščių. 

Karelija - karalija 

Lietuvoje spanguolynai nyksta. 
Tam „pasitarnavo" melioracija, pa
žeidusi natūralius vandens takus. 
Spanguolių žemė - Karelija. Ši kara
lystė nuo seno nešė pelną (ir svei
katą) visai šaliai. Daug ką išbandęs 
pats, caras Petras I spanguoles gyrė 
kaip vaistą nuo visų žmogų galinčių 
ištikti ligų. Net sveikam jos naudin
gos — didina darbingumą. Jeigu kas 
serga opalige ir mano, kad negali nė 
šaukštelio spanguolių sulčių gurkš
telti, ir čia yra patarimas - sultis 
gerti su šaukšteliu ajerų šaknų mil
telių. Kas žino bulvių sunkos naudą, 
gali įpilti šlakelį spanguolių sulčių. 
Pridės ir skonio, ir naudos. 

Gydė sužeistuosius 

Nors daugelio įsitikinimu, span
guolės pirmiausiai gydo skrandžio ir 
žarnyno negalavimus, visi žinynai 
spanguolių galias taiko karščiui ma
žinti, gripui, ūmiai ir lėtinei anginai, 
kosuliui gydyti. Čia spanguolės -
„laumių rubinai" — yra kaip greitoji 
ir efektyvioji pagalba. Taip pat ir 
apsinuodijus. 

Sename žinyne parašyta, kad pir
moji Rusijos karo ligoninė neturėjo 
kitų vaistų žaizdoms gydyti, tik span
guoles, jų sultis ir morsą - spanguolių 
ekstraktą ar sultis su degtine. Span
guolių sultys gerai dezinfekuoja žaizdas. 

Visų naudingų savybių, kokias 
mums paliko jaunos laumės, pavirs
damos puikuolėmis gervėmis, neįma
noma net išvardinti. Šių uogų turėtų 
būti kiekvienuose namuose - kaip ir 
būtiniausių vaistų. Paprasčiausias 
laikymo būdas - gerai išsirpusias 
spanguoles užpilti gero šulinio vande
niu ir laikyti šaldytuve. Kankinti 
šaldiklyje šių uogų nereikia. 

Vaistas ir maistas 

Nuo mažakraujystės. Imti po 
vieną stiklinę spanguolių ir morkų 
sulčių, jomis užpilti stiklinę medaus, 
mediniu šaukštu gerai viską išmai
šyti, supilti į tamsaus stiklo indą, lai
kyti šaldytuve, gerti po šaukštą ke
turis kartus per dieną. 

Organizmą stiprinantis gėri

mas. Emaliuotame inde spanguoles 
užpilti karštu vandeniu, kad vos 
apsemtų, truputį dar pakaitinti (ne
užvirti!), sugrūsti mediniu grūstuvu, 
išsunkti. Išspaudų niekada neišmes
ti, dar negausiai užpilti vandeniu, 
išsunkti, supilti į vieną indą. Skaninti 
medumi ir gerti po pusę stiklinės tris 
kartus per dieną. 

Neturintiems laiko nebūtina varg
ti ruošiant gėrimus, valgykite sveikas 
uogas, užsikąsdami trupučiu medaus 
-»tiks. Kas alergiški medui ar šiaip 
vargina alergija, valgyti spanguoles 
(be medaus!) jums tiesiog būtina. 

Spanguolių saldainiai. Gra
žias uogas atrinkti, apšlakstyti plak
tu kiaušinio baltymu, volioti cukraus 
pudroje, džiovinti ant sviestinio po
pieriaus. Kai apdžiūsta - pakartoti. 

Karotininis marmeladas. Imti 
2-3 kilogramus tarkuotų morkų, su
maišyti su 1 kg trintų spanguolių, 
vandens nepilti, virti ant lengvos ug
nies, nuolat maišant, kol gerai suvirs. 
Tada pertrinti per metalinį sietelį, 
pridėti 0,5 - 1 kg cukraus (prieš tai 
cukrų geriau išlydyti kitame inde), 
gerai išmaišyti, dar pakaitinti ant 
ugnies ir iš karto sukrėsti į karštus 
sterilius stiklainius. 

Tyrės galima ir nekošti per me
talinį sietelį. Tada daromi saldainiai. 
Tyrę su daugiau cukraus ilgiau pavir
ti, šiek tiek atvėsinti, sukrėsti ant 
geru aliejumi patepto sviestinio po
pieriaus ir džiovinti. Paskui saldai
nius supjaustyti kvadratėliais - juose 
nebus nei dažiklių, nei konservantų 
nei dar ko nors nepageidaujama. 

„Klaipėda" 

Oksfordas ir 
Kembridžas -

labiausiai „trenkti" 
universitetai 

Didžiosios Britanijos Oksfordo ir 
Kembridžo universitetai stojantie
siems užduoda vis labiau „trenktus" 
ekscentriškus klausimus taip siekda
mi išsiaiškinti, kurie kandidatai yra 
patys geriausi. 

Kaip rašo „ananova.com", atė
jęs į interviu jaunuolis gali išgirsti 
tokių klausimų: „kada žmogų galima 
laikyti mirusiu?", „kaip veikia sper
ma?", ir „ar tu 'kietas'?". 

Vis daugiau stojančiųjų į pirmau
jančius pasaulio universitetus gauna 
pačius aukščiausius įvertinimus, to
dėl universitetams atsirinkti gabiau
sius iš stropiausių tampa vis sudėtin
giau. 

Jei nežinote, kiek procentų pa
saulio vandens yra karvėse arba ne
sugebėsite deramai paaiškinti, kuris 
XIX a. politikas jums yra panašiau
sias į Tony Blair, jūs Oksforde ir 
Kembridže nepageidaujamas. 

Šie duomenys gauti apklausus 
1,200 praėjusiais metais į „Oksbri-
džą" bandžiusių įstoti jaunuolių. 

Viena iš apklaustųjų teigė, kad 
jos interviu atitiko plačiai žinomus 
stereotipus apie geriausių Britų uni
versitetų ekscentriškumą. Oksfordas 
ir Kembridžas - labiausiai „trenkti" 
universitetai. 

BNS 

Lilijos sesuo - Rūta Srugytė-Naujokienė - gabi 
rankdarbiams. Vis dovanoja Lilijai savo kruopščiai 
šilku siuvinėtą puokštelę, kuri dailiai Buntinų sve
tainėje sieną puošia, svečių akį traukia. Irena 
ištekėjo už Kiemaičio. Kita sesutė, Karina - jau 
Lietuvių tautinėse kapinėse palaidota - kapo 
paminkle skaitėme: Karina Srugys / 1942 X 23 -
2002 IV 7. Taigi Amerikoje nugyventa beveik pen
kiasdešimt metų... 

Pranas Srugys kilęs nuo Šilutės pašonėje ply
tinčių durpingųjų Traksėdžių, iš Medelių kaimo. 
Lilija sako, kad šeimoje buvo kalbama apie Srū-
gius, kurie galėjo gyventi ir Saugų pusėje, t.y. iš kur 
buvo kilęs ir mano senolius Ansas Srūgys, Nau
miesčio (Šilutės r.) stalius... 

Dažnai Ramūnas Buntinas pasakodamas vis 
kartojo „tenas" arba „tąsyk", ir prisimindavo kaip 
šišion prasidėjo kitoks gyvenimas - šeima įsikūrė 
jaukiuose „paločiuos", kurių tik mažas namukas 
buvo... Kieme ir garaže turėjo tilpti neretai ir penki 
ar net septyni automobiliai - ne todėl, kad buvo 
labai turtingi, bet kad vis pirkosi ir pirkosi vietoje 
gendančių ir beviltiškai stojančiųjų kiek tvirtes
nius... 

Aštuoniolikmetė Lilija jau galėjo lietuviškame 
restorane (įkurtas 1938 m. 3236 So. Halsted Str. 
Bridgeport) patarnauti, lietuvaičius gardžiai pa
maitinti. Priklausė jaunimo ratelio tautinių šokių 
kolektyvui, vėliau ir sekmadieninės mokyklos 
komitetui - kuomet vaikai pabiro kaip žirniai: 
Arūnas, Linas, Arvydas, Rasa... Rengė ir skautų 
stovyklas, ir šiupinio subuvimus. Giedojo Tėviškės 
parapijos ir „Aidos" chore. Negalėjo likti nepaste
bėta - Ramūnui „įkrito" į akį ir širdį. Ir vėl lietu
vybė nugalėjo - garbi Buntinų giminė, apie 300 
metų gyvenusi Žardės kaime (Klaipėdos aps.) ir 
giminiavusis su Baltriais, Lacyčiais, Graudušiais, 
ir. šišion galėjo lietuviškai apsieiti, kalbėtis, dai
nuoti... 

Vėl atsiminimai: Ramūnas pamini Juozaitį, 
kuris 1939 m. turėjo į Marijampolę pasitraukti iš 
Klaipėdos krašto. Pagyrė net ir vokietis, kad tas 
neišsigynė lietuvybės - už ją optavo (pasiliko pilie
tybę) ir geriau išvyko iš krašto, nei savo įsitiki
nimus pakeitė. O buvo tokių susvyravusiųjų - ir 
nemažai. Lyg burvaltės vėluks, vėjarodė tokie ga
lėjo sukiotis, svetimiems ranka saliutuoti... Kai 
tokių lietuvininkų vėliau paklausdavo apie tąsyk 
darytas „štukas" - mėgindavo išsilenkti, dabar jau 

KELIONE TĖVŲ IR BROLIŲ 
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abiem rankomis tik mosikuodami... O turėjo gra
žias lietuviškas pavardes, bet geresnio gyvenimo, 
sotesnės duonos kąsnis įveikdavo bėdžių klaipė
diškį per skrandį, nereikalingą kraštiečiui pasi
didžiavimą... Į Bad Kissingen keliavo maisto pake
tai iš JAV -juos be skirtumo dosniai dalino visiems 
klaipėdiškiams. 

Viliaus Trumpjono tėvas - Traksėdžių Viliu
kas, guvus prūsų lietuvis (tik taip vadinamas atsir 
liepdavo) žaidė futbolą ne tik Klaipėdos koman
dose, bet ir Lietuvos rinktinėje - jo kairiosios kojos 
spyriai į neviltį vedė ir gabiausius vartų sergėtojus. 
Kartą sovietų laivyno karininkai net 0:15 turėjo 
pripažinti klaipėdiškių futbolininkų persvarą... 
Užaugino du sūnus - Vilių ir Arvidą, dukterį Ange-
liką. Tikrai, kad negėda buvo senajam Trumpjonui 
parodyti savąsias ąžuolo ir eglės vertės atžalas 
kraštiečiams ir visiems žmonėms - tarnavo valsty
bės kariuomenėje, mokėsi, o ir dabar tarnauja savo 
artimui, kraštiečiui... 

Trumpjonui, tėvui, ir išeivijoje rūpėjo tėvų 
kraštas, jo istorija, tradicijos - turėjo įkūręs, saky
tumei, namų biblioteką ir muziejų, o su mokslei
viais 1968 m., švenčiant Lietuvos nepriklausomy
bės 50-mėtį, braižė ir gamino heraldikos šedevrus 
ant faneros lakštų - ir dabar jie tebepuošia erdvios 
valgyklos sienas Pasaulio Lietuvių centre Lemonte, 
džiugina naujosios kartos skautų, moksleivių, 
kraštiečių sambūrius. 

Pasiteiravau Viliaus ir apie mamą. Marta-
Marija Skuddis-Trumpjonienė. Jos tėvas - kuršius 
Skuddis iš Klaipėdos miestelio. Prūsų lietuvių stip
rybė prasimuša ir į jaunąsias kartas - trys Danutės 
Purvinaitės ir Viliaus Trumpjonų dukros gali 
susikalbėti lietuviškai, nes dalyvavo stovyklose, 
lankė šeštadienines mokyklas, o ir dabar suradę 
brangaus laiko su vaikaičiais vis ateina į lietuviš

kus renginius - parodas, šiupinius, pamaldas. 
Danutės sesuo Laima Purvinaitė-Ardickas gimė 
Šiauliuose, baigė medicinos mokslus. Laimutę gali 
dažnai sutikti renginiuose greta Danutės, maloniai 
pakalbinti. 

Tėviškės parapijos žmonės 

Aplankykime antrosios išeivių bangos įsteig
tąją lietuvių ev. liuteronų Tėviškės parapiją, pami
nėkime nors kelias pavardes. 

Anita Gelžinytė (g. 1932 m. Alkos kaime), gar
sios giminės dukra, žinomo misionieriaus kun. 
Kristupo Lekšo marti. Kukliai šypsosi ir džiaugiasi 
į parapiją atvykusiais svečiais. Niekas negali su
trukdyti, kad vėl ir vėl ateitų į savo parapiją. 

Iš keturių seserų (Gerda, Dora, Asta) tarpo 
išaugusi Ida Vaišvilaitė (g. 1929 m. Rauškas, Šilalės 
r.) už Jonušaičių Algio (g. 1926 m. Šilutė) ištekėjo, 
dabar Tėviškės parapijos moterų draugijai (įkurta 
1951 m.) vadovauja, stalus vaišėms dengia, moteris 
telkia... O mintyse - Rauško kaimas, iš kurio tik 
vienišas ąžuolas laukuose belikęs - sovietiniu laiku 
buvo mėginta lėktuvų pakilimo taką per kalnelius 
ir viensėdžius lyginti, bet taip ir nebaigta... Jo-
nušaitis karts nuo karto ne tik tėviškės, bet ir 
Vilniaus liuteronus aplanko, bet dabar jau ben
dražygio nebeturi, kurį anapilin visi išlydėjo. 

Astrida Drejerytė (g. 1940 m. Kaune), kurios 
tėvai iš Biržų krašto paeina, ištekėjo už inžinie
riaus Martyno Paupero, Jono Paupero sūnaus. Ku
nigas ne tik senjoro (dab. suprask - vyskupo) pa
reigas rūpestingai atliko, o mums visiems paliko ir 
evangeliškųjų pamokslų knygą. 

Maloni staigmena - prie durų jau išeinant pasi
labinome ir su Edita Žemaitaityte (g. 1941 m. 
Kaselio kraštas, Vokietija), kurios mama - Klei-
naitis, o Edita ištekėjo už Kupreišio. Taigi ji - ma
no pusseserės Bilgos-Olgos Žemaitaitytės-Pulokie-
nės gentis. Turėsiu perduoti labų dienų linkėjimus 
- Bilga džiaugsis ir didžiuosis, kad prisimena. Bilga 
ir mane ne pusbroliu, o meiliai broliu vadina, 
dovanomis lepina... 

Nežinau, ar kada ir vėl bepadėkosiu praėju
siais metais kelintą kartą Lietuvoje sutiktam Kur
tui Vėliui (g. Stankiškėse, augo Rusnėje, veikė Kin
tuose ir krašte kaip santarietis). Kurtas - mano 
šeimos rėmėjas, nuolatos rūpinasi krašto bažny
čiomis. Bus daugiau. 

http://�ananova.com
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Paminklinė lenta K. Vasiliauskui ! G. Petriką tektų paleisti Į laisvę 

Poetas J. Marcinkevičius pamiklinęs lentos atidengimo ceremonijoje. Eltos nuotr. 
Vilnius, spalio 16 d. (ELTA) — skulptoriaus Romo Kvinto sukurta 

Vilniuje, prie 6-uoju numeriu Pylimo paminklinė atminimo lenta, 
gatvėje pažymėto namo, kuriame gy- Ceremonijoje dalyvavo poetas 
veno monsinjoras Kazimieras Vaši- Justinas Marcinkevičius, politikai, 
liauskas, spalio 15-ąją atidengta žurnalistai, dvasininkijos atstovai. 

Rūkantys 
Vilnius, spalio 16 d. („Klai

pėda") — Uostamiesčio mokytojai ne
bežino, kaip kovoti su mokyklos teri
torijoje ir už jos rūkančiais mokslei
viais, o jie savo protestais bando įro
dyti, kad nori tam skirtų patalpų. Pe
dagogai sutikti dėl rūkymo kambarių 
nežada. 

Kiekvienoje mokykloje yra nu
statytos savos taisyklės, turinčios pa
dėti kovoti su rūkaliais. Klaipėdos 
„Žemynos" vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja pasakojo, kad 
išeinantieji ir ateinantieji mokiniai 
prie durų yra tikrinami. 

Taip pat yra sudarytas specialus 
budinčiųjų mokytojų grafikas, kurie 
per pertraukas apžiūri, ar mokyklos 
teritorijoje nerūksta dūmas. Dažnai 
tenka budėti ir už mokyklos ribų. 

„Negalėdami rūkyti mokyklos te
ritorijoje, mokiniai eina į daugiabu
čių namų kiemus, o gyventojai viską 

- nesutramdomi 
filmuoja ir neša įrašus į savivaldy
bę", - sakė pedagogė. 

Direktoriaus pavaduotojos nuo
mone, moksleivių vaikymas iš kiemų 
žemina mokytoją, o be to, tai į jo pa
reigas neįeina. 

Su panašiomis problemomis su
siduria ir kitos mokymo įstaigos. Pra
no Mašioto vidurinės mokyklos di
rektorė Janina Grigienė sakė, kad rū
kančiu jaunimu turėtų rūpintis ne 
tik pedagogai, bet ir tėvai, miesto val
džia, valstybė. 

Dėl rūkomųjų kambarių įsteigi
mo, kurie jau dešimtmetį rengiami 
kitų šalių mokyklose, direktorė kol 
kas nedrįso spėlioti. 

„Įstaigoje mokosi skirtingo am
žiaus vaikai. Dvyliktokams, sulauku
siems pilnametystės, rūkyti lyg ir ga
lima, tačiau aplinkui bėgioja ir pradi
nukai", - aiškino rūkomojo kambario 
problematiką J. Grigienė. 

Diena be elektros v i r to švente 
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — 

Be elektros likę palangiškiai sekma
dienį praleido centrinėje miesto aikš
tėje kortomis pliekdami kvailį ir ne
mokamai kirsdami kariškių išvirtą 
grikių košę. 

Tačiau be elektros likę palangiš
kiai bei verslininkai patyrė ir nuosto-
lių. 

Visai dienai Palangoje elektra 
buvo išjungta dėl neišvengiamų dar
bų prijungiant pastatytas vėjo jėgai
nes prie šalies elektros tinklų. Di
džioji miesto dalis vakar elektros ne
turėjo nuo 6 valandos ryto iki 6 va
landos vakaro, rašo „Lietuvos rytas". 

Elektra buvo tiekiama tik miesto 

specialiosioms tarnyboms, ligoni
nėms, sanatorijoms. Sekmadienį 
elektrą turėjo ir kai kurių gatvių gy
ventojai, elektros generatoriai tiekė 
energiją prekybos centrams ir kai ku
rioms kavinėms. 

Namuose neturinčius ką veikti 
Palangos gyventojus kurorto savival
dybė pakvietė į miesto aikštę. Čia bu
vo pasiūlytos dar neregėtos vaišės ir 
pramogos. Tam Palangos valdžia iš 
savivaldybės rezervo fondo skyrė 
5,000 litų. 

Atsivežę elektros generatorių ir 
lauko virtuves kariškiai virė grikių 
košę su mėsa. Kartu su koše gyvento
jai buvo vaišinama karšta arbata. 

* Pasaulio jaunimo (iki 20 
metų) dziudo čempionate Domi
nikos Respublikoje sidabro me
dalį svorio kategorijoje iki 100 kg 
iškovojo Alius Bračiulis, finale pralai
mėjęs prancūzui Cyrille Maret. Savo 
svoriokategorijoje (23 dalyviai) lietu
vis nugalėjo amerikietį Žane Malloy 
ir bronzos medalius iškovojusius ru
są Dimitrijų Renevą bei japoną No-
rihide Yamamoto. 

* Savaitgalį Ispanijoje vyku
siose pasaulio jaunimo dešimties 
sportiniu šokių p i rmenybėse 
Kauno „Kaspino" klubo įokėja, 

Evaldas Sodeika ir Viktorija Ku-
nauskaitė pateko į finalą Bei užėmė 
šeštąją vietą. 36 porų čempionato nu
galėtojais tapo rusai Dmitrijus Pu-
gačiovas ir Ulana Fomenko. 

* Švedijos sostinėje baigėsi 
ATP serijos „If Stockholm Open" 
vyru teniso turnyras, kurio prizų 
fondą sudarė 680,250 eurų. Sek
madienį finaliniame susitikime an
troji turnyro raketė amerikietis Ja
mes Blake vos per 55 min. sutriuški
no penktąjį pagal skirstymą suomį 
Jarkko Niemineną ir apgynė nugalė
tojo titulą. 

Vilnius, spalio 16 d. (Alfa.lt) — 
Generalinės prokuratūros Tarptauti
nių ryšių ir teisinės pagalbos sky
riaus vyr. prokurorė Laima Čekelienė 
pirmadienį dar kartą patvirtino, kad 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms ap
sisprendus Lietuvai išduoti finansi
niais nusikaltimais įtariamą buvusį 
susivienijimo EBSW vadovą Gintarą 
Petriką, jį iš karto teks paleisti. 

„Pagal Lietuvos įstatymus, su
ėmimo terminai negali viršyti 18 
mėn. Galiu visiškai atsakingai pasa
kyti, kad šis terminas G. Petrikui jau 
pasibaigęs", - sakė L. Čekelienė. 

Pasak prokurorės, kitų šalių įsta
tymai suėmimo terminų nereglamen
tuoja, todėl įtariamieji suimti ten gali 
būti laikomi ir ilgiau. 

Prokurorė tvirtina, kad jei 80 
mln. litų iššvaistymu įtariamas G. 
Petrikas bus parvežtas į Lietuvą, jam 
turės būti skiriama kardomoji prie
monė, nesusijusi su suėmimu. „Kokia 
konkrečiai - turės nuspręsti bylą ti

riantis prokuroras",- sakė L. Čeke
lienė. 

Kartu L. Čekelienė tvirtina, kad 
kol kas Lietuvos prokurorai nežino, 
kada G. Petrikas bus išduotas Lie
tuvai. 

„Kalifornijos valstijos centrinės 
apygardos teismo sprendimu G. Pet
rikas išduotas Lietuvai koVo 13 d. 
Nuo tos dienos jis turėjo du mėnesius 
apskųsti, turėjo teisę į apeliaciją, ku
ria jis ir casinaudojo, — sakė L. Čeke
lienė. - Šių metų rugsėjo 4 d. Gene-

. ralinė prokuratūra JAV pasiteiravo 
apie apeliacijos eigą. Kadangi iki šiol 
negavome atsakymo į tą paklausimą, 
šiandien ketiname išsiųsti dar vieną 
paklausimą apie G. Petriko apeliaci
jos eigą. Mes domimės, kokia yra tos 
apeliacijos eiga, ar tas skundas jau 
pradėtas nagrinėti. Tiesiog mes žino
me, kad Amerikoje apeliacijos termi
nų nėra. Ir iš patirties žinome, kad 
tas procesas gali trukti labai ilgai. Tai 
priklauso nuo to teismo užimtumo". 

Žinome tai , ką KGB norėjo išviešinti 
Atkelta iš 1 psl. 
į karinį miestelį ir ten deginama — 
neva kagėbistai baiminosi, kad ji ne-

| patektų į atkurtos valstybės saugu
mo rankas. Dabar žinome, jog doku
mentai buvo išvežti į Rusiją. Jurgis 
Jurgelis teisus rašydamas, kad kros
nys buvo įkaitusios nuo deginamos 
medžiagos, bet, mano įsitikinimu, 
nuo bevertės jiems medžiagos. Tie
siog bandyta įtikinti mus, jog KGB 
rūpėjo tik viena — kad jo tarnai būtų 
apsaugoti nuo bausmės ir sudarytų 
iliuziją, esą KGB pasitraukia iš Lie
tuvos. Kagėbistai mums paliko tai, ką 
norėjo palikti. Žodžiu, agentūriniai 
duomenys į komisijos rankas nepa
teko, reikėjo spręsti pagal antrinius 
šaltinius. 

Įdomios pačios bylos: vienose iš
plėšti lapai, kitų puslapiuose kruopš
čiai peiliuku išpjautos pavardės (ki
tur jos paliktos) ar kitokie duomenys, 
trečiose pavardės išbrautos (kad kri
minalistai galėtų atkurti). Vadinasi, 
bylos prieš paliekant jas buvo 
kruopščiai išanalizuotos, vertingi 
agentai apsaugoti, o menkaverčiai 
paaukoti. 

Taip po atkuriamos valstybės pa
matais padėta sprogstamosios me
džiagos. Ji iškart davė laukiamų re
zultatu: prasidėjo tautos supriešini
mas. Žmonės, užuot veikę vieningai, 
ėmė rietis. Nežinau, kas bandė su
vesti asmenines sąskaitas, kas taip 
svajojo padaryti politinę karjerą, o 
kas vykdė KGB parengtą tautos su
priešinimo planą... 

Įvairiais kanalais pas įvairius as
menis pateko daug iš KGB archyvų 
paskleistos medžiagos. Ji taps bever
tė, jei Seimas nutars amnestuoti vi
sus rimtų nusikaltimų nepadariusius 
kagėbistus ir paviešinti medžiagą 
apie jų darbelius — tauta turi žinoti 
savo „herojus". 

Taip pat būtina amnestuoti visus 
archyvų nešėjus. Kol to nepadaryta, 
negalima grasinti asmenims, slapta 
atidavusiems pavogtas ar kitaip pa
sisavintas bylas. 

Dėl to negaliu pritarti visiems, 
reikalaujantiems, kad Dalia Kuodytė 
pasakytų, kas jai perdavė „maišus", 
nes kitaip jie ir toliau keliaus po pa
saulį bei kels sąmyšį. Žmonės turi pa
sitikėti valdžia. 

A. Kubilius: prezidentas traukiamas Į. 
Atkelta iš 1 psl. 

Prezidentas Valdas Adamkus pir
madienį kreipėsi į Konstitucinį Teis
mą (KT), prašydamas paaiškinti šio 
Teismo nutarimą, susijusį su Seimo 
sudaromomis laikinosiomis tyrimo 
komisijomis bei jų veikla. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, V Adamkaus nuomone, par
lamentinė vykdomosios valdžios ins
titucijų kontrolė ir priežiūra yra pa
grindinis demokratinės valstybės 
bruožas. Tačiau prezidentui kyla abe-

I jonių, ar pakankamai efektyviai ir 
tikslingai Seimas pasinaudoja jam 
Konstitucijos bei įstatymų suteikto-

I mis parlamentinės kontrolės galio-
| mis tiriant ypatingos svarbos klau

simus. 
V Adamkus pažymi, kad pastaro

jo meto laikinųjų tyrimo komisijų 
steigimo vajus bei kai kurie jų veiki
mo būdai visuomenėje skleidžia ne
tikrumą, ar tai yra nuoširdus Seimo 
narių noras ištirti svarbius valstybei 
dalykus, ar tai — dar vienas įrankis 
politinių ar kitokių interesų kovoje. 

Prezidento įsitikinimu, tai tam
pa ypač pavojinga įgyvendinant svar
bių nacionalinį saugumą užtikrinan

čių valstybės institucijų veiklos par
lamentinę kontrolę. 

„Todėl būtina nustatyti griežtas 
ir aiškias šių tarnybų kontrolės pro
cedūras, kurios netrikdytų jų tiesio
ginės veiklos ir nedemoralizuotų ten 
dirbančių žmonių", — teigia V 
Adamkus. 

Jis išreiškė įsitikinimą, kad 
Konstitucinio Teismo atsakymas su
teiks daugiau aiškumo šiais klausi
mais bei galimybę ateityje užkirsti 
kelią besiformuojančioms ydingoms 
parlamentinės kontrolės apraiškoms. 

NSGK visą savaitę nepavyko 
gauti iš VSD prašomos informacijos 
apie galimas kai kurių aukštų valsty
bės pareigūnų sąsajas su dujų ben
drove „Dujotekana". 

Šią informaciją esą buvo žadėta 
pateikti pirmadienį, tačiau jos nesu
laukta. 

Seimo komitetas VSD veiklos ty
rimą pradėjo po to, kai Baltarusijoje 
žuvus saugumo karininkui Vytautui 
Pociūnui, žiniasklaidoje pasirodė 
kontroversiškų šio tragiško įvykio 
versijų, kuriose kvestionuoti ir šalies 
saugumo departamento vadovybės 
sprendimai. 

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

JT Įvedė sankcijas Šiaurės Korėjai 

Dūmuose paskendęs Pyongyang pyongyang Sqare - ; -
Jungtinės Tautos, spalio 16 d. tarybai kada nors teko susidurti", — 

(BNS) — Jungtinių Tautų (JT) Sau- sakė jis. 
gumo Taryba šeštadienį vienbalsiai „Tai labai svarbus momentas, 
nutarė įvesti sankcijas Šiaurės Ko- Dabar lauksime, ką į tai atsakys 
rėjai. Tai įvyko praėjus mažiau nei Siaurės Korėja", — pridūrė jis. 
savaitei nuo Pyongyang pareiškimo, Šiaurės Korėjos nuolatinis atsto-
jog šalyje buvo atliktas branduolinės vas prie Jungtinių Tautų Pak Gil Yon 
bombos bandymas. griežtai sukritikavo šį sprendimą. 

Šiaurės Korėja tuoj pat pareiškė, „Saugumo Taryba pasielgė ban-
kad „visiškai atmeta" JT rezoliuciją, ditiškai šiandien priimdama prievar-
o šios šalies ambasadorius JT išėjo iš tinę rezoliuciją ir nepaisydama pačių 
tarybos posėdžių salės. Jungtinių Valstijų keliamos branduo-

Susitarimas buvo pasiektas po linės grėsmės ir poreikio joms pa-
daug valandų trukusių derybų, kad čioms įvesti sankcijas ir daryti spau-
būtų surastas kompromisas dėl tarp- dimą", — sakė jis. 
tautinės bendruomenės atsako, ka
dangi Rusija ir Kinija paskutinę mi
nutę pasipriešino JAV pateiktiems 
pasiūlymams. 

JAV ragino priimti tvirtą tarp
tautinės bendruomenės atsaką į 

Rezoliucijoje reikalaujama, kad 
Siaurės Korėja nutrauktų branduo
linių ginklų programą ir atsisakytų 
visų masinio naikinimo ginklų ir ba
listinių raketų, be to numato neiš
duoti vizų visiems su šiomis progra-

Pyongyang veiksmus ir pasveikino momis dirbantiems pareigūnams, 
vienbalsiai priimtą rezoliuciją. Rezoliucijoje numatoma už-

Reaguodamas j įvykusį balsavi- drausti raketų, tankų, stambiosios 
mą JAV prezidentas George W. Bush artilerijos sistemų, karo laivų ir ko-
pareiškė, kad pasaulis pasiuntė „aiš- vinių lėktuvų eksportą į Šiaurės Ko
kią žinią Pyongyang". rėją. Be to, leidžiama tikrinti visus į 

G. W. Bush pagyrė JT Saugumo Šiaurės Korėją ir iš jos gabenamus 
Tarybą už „greitus ir griežtus" krovinius, siekiant užkirsti kelią bet 
veiksmus prieš šios šalies stalininį re- kokiam nelegaliam krovinių gabe-
zimą. 

JAV ambasadorius JT John Bol-
ton teigė, jog pasaulis aiškiai parodė 
Pyongyang ir visiems kitiems gali
miems ginklų platintojams, kad jų 

nimui. 
Be jau minėtų finansinių sankci

jų, rezoliucijoje Pyongyang taip pat 
raginamas „be išankstinių sąlygų" 
sugrįžti prie įstrigusių šešiašalių de-

laukia „rimtos pasekmės, jeigu jie to- rybų stalo, iš kurių jis pasitraukė be-
liau sieks gamintis masinių naikini- veik prieš metus, 
mo ginklų". Japonijos ambasadorius JT Ken-

Šiaurės Korėja „neabejotinai ke- zo Oshima rezoliuciją pavadino „vie-
lia vieną didžiausių grėsmių tarptau- nu svarbiausių pastaruoju metu tary-
tinei taikai ir saugumui, su kokia šiai boję priimtų sprendimų". 

Per sprogimą Šri Lankoje žuvo 67 žmonės 
Colombo, spalio 16 d. (BNS) — 

Mažiausiai 67 žmonės žuvo dėl savi
žudžių surengtos atakos prieš laivyno 
vilkstinę šiaurinėje Šri Lankoje. 

Kariuomenės atstovai teigia su
skaičiavę aukų kūnus netoli nuo Di-
gampathanos miestelio. Jų duomeni
mis, mažiausiai 60 žmonių - kariškių 
ir civilių - buvo sužeisti „didžiuliame 
sprogime", sukeltame sprogmenų 
prikimšto sunkvežimio. 

„Savižudžiai sprogdintojai nu
vairavo sprogmenų prikrautą sunk
vežimį į teritoriją, kurioje buvo apie 
15 autobusų su jūreiviais, - teigė 
vietos policijos atstovas. — Mes turi
me du sraigtasparnius sužeistųjų 
evakuacijai." 

Pranešama, kad nukauti ar su
žaloti jūreiviai su savimi neturėjo jo
kių ginklų ir autobusais buvo vežami 
atostogų. 

Kitas pareigūnas teigė, jog 13 iš 
15 autobusų buvo apgadinti sprogimo 
metu. Sužeistieji ir žuvusiųjų kūnai 
gabenami į artimiausią ligoninę. 

Dėl atsinaujinusio smurto Šri 
Lankoje pastarosiomis savaitėmis 
pranešama apie vis didesnį skaičių 
įvairių sprogimų, nuo kurių kenčia 
tiek kariuomenė, tiek Tamilų kovoto
jai. 

Korespondentų nuomone, tokie 
veiksmai gali neribotam laikui atidėti 
mėnesio pabaigoje Ženevoje, Šveicari
joje, turinčias vykti taikos derybas 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos ir Estijos prezidentai ne

mano, jog svarbi ta aplinkybė, kad vi
si trys dabartiniai Baltijos šalių va
dovai ilgus metus praleido emigraci
joje. Latvijos prezidentė Vairą Vikė-
Freiberga pirmadienį po susitikimo 
savo rezidencijoje Rygos pilyje su 
nauju Estijos prezidentu Toomu 
Hendriku Ilvesu sakė, kad Baltijos 
šalių prezidentais buvo žmonės tiek 
iš emigracijos, tiek ir visą gyvenimą 
gyvenę Latvijoje, Lietuvoje ir Estijo
je. „Aš neįžvelgiu čia kokio nors sis
temingumo", — sakė ji. T. H. Ilvesas 
taip pat pažymėjo, kad tai nieko ypa
tinga. Jis pabrėžė, kad visi trys prezi
dentai išrinkti demokratiškai. 

VATIKANAS 
Vatikanas pirmadienį oficialiai 

patvirtino, kad popiežius Benediktas 
XVI lapkričio pabaigoje lankysis Tur
kijoje, nors dėl šios kelionės buvo kilę 
abejonių, kai musulmonai pasipikti
no prieštaringai vertinamais ponti
fiko komentarais apie islamą. Kelio
nė į Turkiją, kur gyventojų daugumą 
sudaro musulmonai, prasidės lapkri
čio 28 dieną ir baigsis gruodžio 1-ąją, 
nurodė Vatikano spaudos tarnyba. 

STOKHOLMAS 
Iš vos savaitę dirbančio Švedijos 

ministrų kabineto pirmadienį atsis
tatydino dar viena politikė — kultū
ros ministrė Cecilia Stegoe Chilo, ku
ri 16 metų nemokėjo už televizijos li
cenciją ir nedeklaravo namų darbuo
tojoms mokėtų atlyginimų. Atsistaty
dindama C. S. Chilo atsiprašė Švedi
jos gyventojų ir nurodė, kad mokes
čio už televiziją nemokėjimas tokį il
gą laiką ir darbdavio mokesčių ne
mokėjimas, kai buvo samdoma auklė, 
„yra nepriimtinas". 

KIŠINIOVAS 
Neformalaus ekonominio susi

vienijimo, į kurį įeina Gruzija, Uk
raina, Azerbaidžanas ir Moldova 
(GUAM), parlamentarai sekmadienį 
atsisakė paremti į konfliktą su Rusija 
įsitraukusią Gruziją ir nurodė, kad 

ATLANTIC 

prieš žiemą reikėtų išspręsti ekono
mines, o ne politines problemas. Uk
rainos, Azerbaidžano ir Moldovos 
atstovai nusprendė nepriimti bendro 
pareiškimo dėl Rusijos ir Moldovos 
santykių, motyvavę tai sudėtinga 
ekonomine padėtimi savo šalyse. Sa
vo ruožtu Azerbaidžano parlamento 
pirmininkas Oktajus Asadovas ir Uk
rainos parlamento pirmininko pava
duotojas Adamas Martyniukas kal
bėjo apie tai, kad "GUAM valstybėms 
pirmiausia reikia intensyvinti preky
binius ir ekonominius ryšius. 

JAV 

LOS ANGELES 
Havajus sekmadienį sukrėtė ga

lingas, 6.6 balo stiprumo žemės dre
bėjimas, nuo kurio dingo elektra ir iš
dužo langų stiklai, tačiau pareigūnai 
skubiai pranešė, kad cunamio pavo
jaus nėra. Gubernatorė Linda Lingle 
paskelbė apie gaivalinę nelaimę. Ra
dijui ji sakė, kad pranešimų apie žu
vusius žmones nėra. Manoma, kad 
sekmadienio požeminiai smūgiai bu
vo stipriausi nuo 1983 metų, kai salą 
buvo sukrėtęs 6.7 balo stiprumo že
mės drebėjimas. Didžiosios salos me
ras Harry Kim teigė, kad 2,000 turis
tų turės susirasti kitas gyvenamąsias 
vietas. 

WASHINGTON, DC 
JAV mažmeninės prekybos mil

žinei „Wal-Mart" įsakyta sumokėti 
78 mln. JAV dolerių už darbo teisių 
pažeidimus Pennsylvania valstijoje. 
„Wal-Mart" darbuotojų profsąjungos 
tinklalapio „Wake Up Wal-Mart" ats
tovas Paul Blank pareiškė, kad pri
siekusieji priteisė šią kompensaciją 
darbuotojams, kurie buvo verčiami 
dirbti papildomas valandas ir ku
riems nebuvo mokama už darbą pa
gal susitarimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AMMAN 
Saddam Hussein laiške irakie

čiams sakė, kad „pergalėjau čia pat", 
ir ragino sukilėlius rodyti didžiadva
siškumą oponentams. Laiške, kurį 
padiktavo advokatui Khalil Dulaimi, 
buvęs Irako vadovas taip pat sako, 
kad irakiečiai turėtų atidėti į šalį 
skirtumus ir nusistatyti vieną tikslą 
— priversti JAV pajėgas išeiti. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea> 

* i-4. 
w Krovimu gabenimas 
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Kroviniu, gabenimas 
lėktuvu į visas pašau IK? šalis. 

Auto E Air Pnlght 
Automobiliu Dirkimas be 
siuntimas /;sas oasau'ic ša .s 
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Krovimu oervežimas 
vtsoįe Amerikoje. 

Small Packaaes 
Smulkiu siuntiniu Siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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PO PIRMŲJŲ ŠALNŲ 
Nors žinome, kad vasara baigėsi 

ir ruduo jau netoli pabaigos, o apie 
spalio vidurį (kartais ir anksčiau) 
pasirodo pirmosios šalnos, visgi jos 
užklumpa tarytum nepasiruošus: tai 
kambarinės gėlės dar nesūneštos į 
vidų, tai paskutiniai jurginų (ir kitų 
lepesnių gėlių) žiedai nenuskinti ir 
nesustatyti vazose, tai darže dar 
daug neišnokusių ar pradėjusių nok
ti pomidorų, tai vėl kuris „prieššal-
ninis" darbas neatliktas. 

Šiemet spalio pradžioje (bent 
Amerikos Vidurio vakarų ir Rytų 
srityje) užklupo ne tik Šalna, bet dar 
blogiau — sniegas! Netikėtas ir tik
rai nelauktas, užklojo daržus ir dar
želius, prilipo prie dar net nepagel-
tusių medžių lapų ir savo sunkiu 
svoriu išlaužė jų šakas. Laimė tik, 
kad žiemos pastangos „pasiskubinti" 
netrukus, kaip Donelaitis rašė — „į 
nieką pavirto". 

Tačiau žala jau buvo padaryta: 
lepesni augalai nuleipo, pažliugo. 
Ypač šalnos pakenkė sprigėms (im-
patients), begonijoms, jurginams 
(dahlia) ir kai kurioms kitoms. 
Tebežydi našlaitės (pansy), nes jos iš 
tikrųjų mėgsta vėsų orą, chrizante
mos, nenušaldė ir rožių, bet dar
žuose nemažai augalų nukentėjo 
(ypač pomidorai, agurkai). 

„Bobų" arba „ indėnų" vasa ra 

Bet nereikia nusiminti — dar ne 
žiema! Paprastai čia po pirmosios 
šalnos prasideda poros savaičių 
atšilimas: oras gražus, saulėta, au
galai atsigauna. 

Lietuvoje šis laikotarpis buvo 
vadinamas „bobų vasara" — atseit, 
gamta pasigerina moteriškėms, ku
rioms reikia kasti bulves, rauti mor
kas, pjauti kopūstų galvas ir kitus 
darbus atlikti lauke. Jeigu šlapdri
ba, blogas oras ir šalta, joms tai 
tikras vargas... 

Amerikoje gamta po pirmųjų 
šalnų pamalonindavo indėnus — su
teikdavo kelias ar keletą gražių die
nų, kad jie galėtų pasiruošti maisto 
žiemai — pamedžioti, nuo laukų 
nurinkti kukurūzų burbuoles, iš 
daržų — įvairius moliūgus ir agu
ročius. Šis laikotarpis čia vadinamas 
„Indian Summer" — t.y. indėnų 
vasara. Būtent ji dabar ir prasideda. 

Pas i ruoš imas žiemai 

Niekas nenori galvoti apie žie
mą, bet kiekvienas namų savi
ninkas, ypač daržo ir darželio mėgė
jas, turi pagalvoti, kad laikas „pa
sidėti vasarinius žaislus" ir susirasti 
tuos, kurie vartojami žiemą. 

Lais tymas 

Ruduo paprastai yra lietingesnis 
kaip vasara, tad laistyti vejos ar 
dekoratyvinių krūmų bei medelių 
nereikia. Atjunkite laistymo žarną 
nuo čiaupo, ištieskite per visą kiemą 
ar keliuką prie garažo, kad išsilygin
tų visi sulenkimai ir iš jos išbėgtų 
vanduo (jeigu žarnoje liks vandens, 
ji gali nuo šalčio suskilti). Po to žar
ną suringuokite ir padėkite garaže, 

rūsyje ar kur kitur iki pavasario. 
Jeigu pasitaikytų labai sausa žiema 
ir nebūtų sniego, rožių kerus, krū
melius ar net medelius galima 
palaistyti iš kibiro arba šiam tikslui 
pasilikti neilgą laistymo žarnos galą. 

Chemikalai 

Net patys nejusdami, vasarą 
neapsieiname be įvairių chemikalų: 
purškiame augalus, kuriuos apninka 
kenkėjai, naikiname vejoje piktžo
les taip pat chemikalais, net tirpios 
ar skystos trąšos turi nuodingų me
džiagų, todėl prieš žiemą visus 
šiuos chemikalus reikia surinkti ir 
padėti saugioje vietoj e. Kad nepri
eitų vaikai bei naminiai gyvulėliai. 

gulte guls ant galvos. Rudens 
pabaigoje visi turime daugiau laiko, 
nes lauke darbai beveik užsibaigę. 

Pataupykite lapus 

Sausus nukritusius medžių la
pus hegrūskite į plastmasinius mai
šus ir neišmeskite. Juos pataupy
kite, kai reikės apdengti rožių kerų 
ar dekoratyvinių krūmelių šaknis, 
taip pat daugiametes gėles, kad ne
iššaltų per pačius didžiausius spei
gus. Jeigu ir nereikia nieko kieme 
dangstyti, iš- lapų galima padaryti 
puikų kompostą, kuris pagerins 
žemę darže ir kieme. 

Kambariniai augalai 

Per vasarą, kai kambariniai 
augalai gražiai auga lauke ir jais 
rūpintis daug nereikia, galima tie
siog pamiršti, kad žiemą jie vėl grįš 
į kambarį ir reikės kiekvienam su
daryti kuo palankiausias augimo 
(arba tik išlikimo iki kito" pavasario, 
kai vėl galėsime išnešti į lauką) są
lygas. 

Jeigu niekuomet neauginote 
kambarinių augalų, siūlau tai pa-

Jeigu chemikalai yra skysčio pavi
dalu, būtina laikyti ten, kur jie 
žiemą nesušals, o įvairius purškalus 
nepadėkite arti šildymo įrengimų, 
kad kartais nuo karšto oro indelis 
nesprogtų. 

Darbo įrankiai 

Kastuvai, kastuvėliai, darže 
naudojamos žirklės ir žirklutes, 
šakės, grėbliai, kauptukai bei kiti 
darbo lauke įrankiai žiemos metu 
bus nereikalingi. Geras šeiminin
kas, prieš padėdamas juos į saugią 
vietą iki pavasario, pasistengia 
gražiai nuvalyti, o geležinius — pa
tepti alyva, kad nesurūdytų. Koks 
visgi bus malonumas pavasarį, kai iš 
sandėliuko ar garažo galėsime pasi
imti švarų, gerai išsilaikiusį įrankį. 

Čia reikia pridurti, kad ir būtina 
pasirūpinti ir žolei pjauti mašinė
lėmis. Naudinga yra pakeisti alyvą, 
filtrus, žvakes. Jokiu būdu nereikia 
mašinėlės pripildyti benzinu (nuo 
oro atmainų nepastovumo benzine 
gali atsirasti vandens, todėl variklis 
neužsives) — tai galėsite padaryti 
pavasarį- Mašinėlę reikia ne tik nu
valyti, bet būtina pagaląsti jos pei
lius ir patikrinti, ar visos dalys gerai 
veikia. Lietuviška patarlė sako, kad 
„nelaikąs kurtus lakinti, kai jau 
reikia medžioti". Jeigu visi darbui 
darže ar kieme reikalingi įrankiai 
bus tvarkingai paruošti žiemai, 
sutaupysite daug laiko (ir „nervų") 
pavasarį, kai pavasariniai darbai 

bandyti Jie pataiso ne tik nuotaiką, 
bet taip pat kambario orą, nes suge
ria kenksmingas medžiagas. Žalias 
augalas šaltą, niūrią žiemą suteikia 
daug malonumo, o jeigu dar jis žydi 
— malonumas patrigubėja. 

Bet kambariniai augalai gali 
veikti ir atvirkščiai: jeigu jie skurs
ta, prastai atrodo, meta lapus arba 
kupini kenkėjų, jų šeimininkas pasi
junta tarytum koks „besmegenis", 
kad nei paprasčiausio augalėlio 
nesugeba užsiauginti. Kiekvienas ne 
kartą esame girdėję nusiskundimą; 
„man niekas neauga — vos tik par

sinešu namo kokį augalą, tuoj nu
nyksta". 

O turbūt neauga dėl to, kad 
„parsineša augalą", visiškai netin
kantį augimo sąlygoms. Jeigu butas 
tamsus, langai į šiaurę ir dar jie dalį 
dienos uždangstyti, joks augalas 
neaugs. Jeigu augalą perlaisto arba 
nepakankamai laisto — jis sunyks. 
Vieni augalai mėgsta stiprią saulės 
šviesą (auga ant palangės arba arti 
jos), kitiems reikia sušvelnintos 
šviesos (pvz., pro užuolaidą arba 
kiek toliau nuo lango). Visų pirma 
dera prisiminti, kad augalas yra 
gyvas daiktas: jis turi savo reikmes 
ir, jeigu tik jos bent iš dalies paten
kinamos, tarpsta. Kiekvienas gyvas 
daiktas nori gyventi, tad ir augalai. 

Pagrindiniai reikalavimai 

Šviesa. Be šviesos joks augalas 
negali gyventi, nors yra kambarinių 
augalų, kurie toleruoja silpnesnę 
šviesą ir net apytamsį kambarį- Tai 
daugiausia įvairios fikusų rūšys, 
sanseverija (angį. „Mother-in-law", 
„Snake plant", lot. sanseveria), 
„Norfolk pine" ir pan. Jeigu norite 
sužinoti, kurie augalai mėgsta 
šviesą, kurie pakenčia ir prieblandą, 
galite apsilankyti tinklalapyje http/ 
muextensionanis80uri.edu/xplor/agg 
jides/hort/g06610.htm 

Vanduo. Visiems augalams rei
kia drėgmės, net ir dykumų kaktu
sams. Bet per daug vandens, ypač 
pažliugusi žemė vazone, po kurio 
laiko*supūdys augalo šaknis. Pa
prastai reikia laistyti tol, kol vanduo 
išbėga pro vazono apačioje esančią 
skylutę ir susirenka į indelį po 
vazonu. Palaikykite vazoną tame 
indelyje apie 20 min., po to likusį 
vandenį išpilkite. 

Laistykite tik tuomet, kai būti
nai reikia — kai žemės paviršius 
išdžiūvęs (apie kambarinius augalus 
vėliau parašysime daug plačiau, čia 
tik bendros taisyklės). 

Trąšos. Žiemą, kai augalai lė
čiau auga, jų tręšti nereikia. 

Drėgmė. Sausas kambario oras 
yra didžiausias augalo priešas (tik 
ne kaktusų), nes tuomet juos puola 
įvairūs kenkėjai, ypač voratinklinės 
erkutės. Būtina augalų lapus api
purkšti vandeniu ir kartas nuo 
karto nuplauti po drungnu dušu. 
Kai augalas stovi lauke, jo lapus 
nuplauna lietus arba, laistant iš 
švirkšto — vanduo. Kambaryje rei
kia pasirūpinti, kad ant lapų nesu
gultų dulkių sluoksnis, nes jos 
uždusins augalą. Jei neįmanoma 
visą augalą pakišti po dušu, lapus 
galima nuvalyti drėgna šluostykle 
arba popieriniu rankšluostėliu. 

SKELBIMAS 
ĮVAIRUS PASLAUGOS 

Tvarkinga, vyresnio amžiaus 
moteris, ieško išsinuomoti 

švaraus buto Cicero miestelyje. 
Tel. 708-656-6599 " 
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Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
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apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
T e l . 7 0 8 - 2 7 5 - 2 0 7 0 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Skelbimų skyriaus t« l . 1 -773-585-9500 
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APLEISTAS UOSTAS 
VIRTO LONDONO ŠIRDIMI 

Dar visai neseniai — vos prieš 
du dešimtmečius — rytiniame 
Londone riogsojo didžiulių priep
laukų liekanos, veisėsi laukiniai gy
vūnai ir slapstėsi nelegalai iš 
trečiųjų pasaulio šalių. 

Šiandien dalis Karališkųjų do
kų, prie kurių kadaise švartavosi 
prekių iš viso pasaulio prikrauti 
laivai, nebeegzistuoja. Vietoje jų „ge
ležinės ledi", Didžiosios Britanijos 
premjerės Margaret Thatcher įsaky
mu dar 1988-aisiais pradėti statyti 
pirmieji dangoraižiai. Taip nedarbo 
ir skurdo išvargintas Londonas 
turėjo įrodyti visam pasauliui, kad 
Anglija nesiruošia prarasti turtingos 
ir galingos imperijos statuso. 

Naujosios statybos privertė 
kapituliuoti net pačią Temzę — dalis 
upės buvo išsausinta, dokai užversti 
smėliu ir cementu, o saloje pastaty
tas iki šiol aukščiausias Didžiosios 
Britanijos pastatas „Canary Wharf. 
Jo kaimynystėje išdygo didžiausių 
pasaulio bankų atstovybės, parkai, 
oro uostas, antras pagal dydį Lon
dono prekybos centras, pradėti 
statyti būsimųjų olimpinių žaidynių 
aikštynai. 

Sužlugdė konkuren ta i 

Jau XV amžiuje į Karališkuosius 
dokus traukė virtinės laivų — jie iš 
kitų Europos miestų į Londoną ga
beno tonas gėrybių. Nuo XVIII am
žiaus prasidėjo tikrasis dokų klestė
jimas: prekės buvo vežamos iš visų 
tuometinių Didžiosios Britanijos 
kolonijų. Karališkuosiuose dokuose 
buvo pastatyti įspūdingų dydžių 
angarai, iki pat stogo prikimšti ta
bako, metalo, gyvūnų kailių. 

1921-aisiais karalius George V 
iškilmingos ceremonijos metu ati
darė savo vardu pavadintas priep
laukas, kurios dydžiu nustebino ne 
tik paprastus londoniečius, bet ir 
visko mačiusius pirklius. 

Trečiąjį praėjusio amžiaus de
šimtmetį Londono uosto metinė apy
varta buvo 35 milijonai tonų kro
vinių, kurių vertė — 700 milijonų 
svarų sterlingų. 

Į Karališkuosius dokus kasmet 
atplaukdavo apie 56,000 laivų. Tuo
met uoste dirbo per 100,000 dokerių. 

Nors Londono dokai buvo smar-
Jaai apgadinti bombų Antrojo pasau
linio karo metu, jie greitai atstatyti. 
1961-aisiais krovinių apyvarta pa
siekė rekordinių aukštumų — tais 
metais į laivus buvo pakrauta ir iš jų 
iškrauta per 60 milijonų tonų kro
vinių. 

Tačiau septintąjį dešimtmetį 
Karališkųjų dokų galia pradėjo 
smukti. Jie neatlaikė konkurentų, 
kurie šioje srityje pradėjo taikyti 
pažangias krovos technologijas. 

Daugelis dokų užsidarė, 150,000 
žmonių neteko darbo. Jie sudarė 
beveik 2 procentus visos Anglijos 
darbo rinkos. 

1980-aisiais užsidarė paskuti
nis — garsusis „Vest Indijos" dokas. 

Vietoje laivu — banka i 

1981-aisiais buvo įkurta Lon
dono dokų vystymo korporacija (The 
London Docklands Development 
Corporation), kuri turėjo į šį pra
moninį rajoną grąžinti ne tik dar
buotojus, bet ir buvusią šlovę. 

1990-aisiais dalies dokų vietoje 
iškilo „Canary WharT — 244 metrų 

50 aukštų dangoraižis, tuidntis 
beveik 4,000 langų. 

Vien jo bokštui pastatyti buvo 
sunaudotos 27 tonos geriausio bri
tiško plieno, o dangoraižio priima
masis sublizgėjo brangiausiu mar
muru iš Italijos ir Gvatemalos. 

Korporacija pastatė ir dar apie 
dešimtį tokių pat grandiozinių pas
tatų, tačiau nė vienas jų negalėjo 
aukščiu pranokti pirmojo dango
raižio, tapusio prisikėlimo ir naujojo 
Londono gyvenimo simboliu. 

Šiuo metu dirbti į „Canary 
Wharf" ir jį supančius pastatus, 
įsikūrusius Temzės upės viduryje 
esančioje saloje, kasryt skuba per 
80,000 darbuotojų. 

Biurus buvusiuose dokuose 
įsteigė per 500 galingiausių pasaulio 
bankų, žinomiausių prekybos, ži-
niasklaidos ir transporto kompanijų. 

Atstovybes saloje turi naujienų 
agentūra „Reuters", Nacionalinis 
Amerikos bankas, Londono metro 
linijų administracija. 

Uždirba daugiausia 

Tačiau priešingai nei kituose 
Europos miestuose, kur verslo rajo
nai ištuštėja vos darbo dienai pasi
baigus, gyvenimas „Canary Wharf 
tęsiasi iki pat nakties. 

Į Londono centrą iki vidurnakčio 
iš čia metro galima patekti per tryli
ka minučių. Per dvidešimt minučių 
iki pat Parlamento galima atkeliauti 
ir laivu. 

Kadangi naujuoju Londonu va
dinamame rajone dirba daugybė 
nuolat skubančių verslininkų, jų pa
togumui netoli „Canary WharF 
1987-aisiais buvo pastatytas nedi
delis Londono miesto vardą gavęs 
oro uostas. 

Kelionė iki jo nuo pagrindinio 
rajono dangoraižio užtrunka tik 10 
minučių. 

Kiti du Londono oro uostai — 
„Heathrovv" ir „Gatwick" — nuo „Ca
nary WharP nutolę tiek, kad iki jų 
taksi tenka važiuoti apie 1-1,5 vai. 

Pinigų vietiniai verslininkai turi 
ne tik taksi ir lėktuvo bilietams — 
apskaičuota, kad vidutinis jų atly
ginimas siekia 100,000 svarų ster
lingų per metus, o tai — didžiausias 
atlyginimas visoje Didžiojoje Brita
nijoje. 

Beje, net 60 proc. darbuotojų 
nėra sulaukę 35-erių. 

Jiems po pagrindine „Canary 
WharF aikšte, kur kadaise švar
tavosi laivai, įrengti prekybos cen
trai, kino teatrai, sporto kompleksai, 
restoranai, gydytojų kabinetai ir 
grožio salonai. 

Gyvena lietuviai 

Šiuo metu rytiniame Londone, 
kur įsikūręs „Canary WharF, tebe
stovi trys dokai. Tačiau jie nebenau
dojami pagal paskirtį. 

Prieplaukos ir šalia buvę an
garai restauruoti ir tarnauja kul
tūrai — čia įrengti muziejai, vyksta 
kilnojamosios parodos. 

Pasak „Klaipėdos" kalbinto tarp
tautinės investicijų grupės „Ga-
teway to London" direktoriaus Chris 
Orange, ruošiamasi ir toliau tobulin
ti Londono rytų infrastruktūrą. 

„Šiomis dienomis Londonas 
plečiasi į rytus. Čia gyvena dauguma 
imigrantų iš Centrinės ir Rytų 
Europos. Ir lietuviai randa prieg-
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lobstį buvusių Karališkųjų dokų 
apylinkėse. 

Žmonėms reikia kurti darbo 
vietas, aprūpinti būstu, todėl mąs
tome, kaip tai padaryti. Planuojame 
statyti gyvenamųjų namų mikrora
jonus, kur butai būtų nuomojami už 
fiksuotą mokestį. Taip išvengsime 
itin aukštų nuomos kainų", — pa
sakojo Ch. Orange. 

Investicijų kompanijas efc/̂ kto-
rius vylėsi, fcad artimiausiu metu 
pavyks sudominti užsienio versli
ninkus, kurie investuotų į Rytų 
Londono plėtrą. 

„Tai perspektyvu. Jau dabar 
Rytų Londone gyvena apie 2 mili
jonus žmonių. Jeigu atskirtume šį 
rajoną nuo likusio Londono, turė
tume antrą pagal dydį Britanijos 
miestą", — sakė jis. 

Jau kurį laiką tobulinama su
sisiekimo su kitais Londono rajonais 
problema. 

„Anksčiau nuvykti į centrą arba 
į darbą vakaruose būdavo problemiš
ka. Dabar turime naujas metro lini
jas, iš rytų kursuoja modernus trau
kinys, kuris valdomas automatiškai, 
be vairuotojo pagalbos", — pasieki
mais džiaugėsi Ch. Orange. 

Šaudys gamykloje 

Kol investuotojai dairosi verslo 
galimybių Rytų Londone, Kara
liškųjų dokų teritorijoje vyksta pa
siruošimas olimpinėms žaidynėms, 
kurios Didžiosios Britanijos sostinė
je vyks 2012 metais. 

Kad pritrauktų didesnį pasaulio 
žmonių dėmesį į rytinį Londoną, 
beveik visos žaidynėms skirtos salės 
ir aikštelės bus statomos būtent čia. 

Kai kurioms rungtims planuoja
ma naudoti jau esančius objektus. 

Štai šaudymo rungtyje spor
tininkai kovos „Woolwich Arsenai" 
— kadaise didžiausios pasaulio ka
rinės gamyklos teritorijoje. 

Per Antrąjį pasaulinį karą joje 

darbavosi net 88,000 žmonių. 
Baigiama statyti ir „Greenwich 

Arena" — koncertų salių komplek
sas, kuriame turėtų tilpti iki 23,000 
žiūrovų. Planuojama, kad joje galėtų 
vykti iki 115 grandiozinių renginių 
per metus. 

Apie savo ketinimus surengti 
koncertą šioje milžiniškoje arenoje 
jau pranešė roko muzikos gigantai 
„U2" bei „The Rolling Stones". 

Nors Rytų Londonas ir jo pažiba 
„Canary Wharf" pasikeitė iš esmės, 
jame liko nepaliestas autentiškas 
kampelis — dešimtmečius čia veikęs 
žuvų turgus. 

Tačiau verslininkai nejaučia 
sentimentų istorijai, todėl, pasak 
tarptautinės investicijų grupės di
rektoriaus Chris Orange, vėliausiai 
po dvejų metų senasis turgus bus 
uždarytas. 

Jis esą primena londoniečiams 
skurdžią Karališkųjų dokų praeitį ir 
visiškai nedera prie veidrodinių dan
goraižių langų spindesio. 

Arnoldas Remeika 
„Klaipėda" 

Carą rv W h z r* R y \ u L o i d o r a ; 
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Mokslininkas iš Kauno 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre 

Petras Petrutis kalbina Kauno 
technologijos universiteto docentą 
dr. Darių Kučinską, šiuo metu 
tyrinėjantį muzikos archyvus Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centre 
Čikagoje. 

— J ū s esate Kauno t echno
logijos universi teto profesorius? 

— Taip, jau keleri metai dirbu 
Kauno technologijos universitete, bet 
dar nesu profesorius, tik docentas. 
Apgynęs humanitarinių mokslų (me
notyros) disertaciją buvau pakviestas 
profesoriaus ir Humanitarinių moks
lų fakulteto dekano prof. Giedriaus 
Kuprevičiaus talkinti formuojant 
naują studijų programą „Muzikos 
technologijos", o vėliau ir joje dėstyti. 
Šiuo metu vadovauju neseniai fakul
tete įkurtai Garso ir vaizdo menų 
technologijų katedrai. Iš tiesų darbas 
Kauno technologijos universitete yra 
šventė. Tai vienas moderniausių ir 
pirmaujančių (visais rodikliais) uni
versitetų Lietuvoje, išties universa
lus, atviras, demokratiškas ir tikrąja 
to žodžio prasme humaniškas, ger
biantis asmenį ir jo nuomonę. Be galo 
malonu dirbti sveikai mąstančioje ir 
iniciatyvą skatinančioje aplinkoje. 

— Kokios priežastys paskati
no keliauti į Čikagą? 

— Jau daugiau nei 15 metų 
intensyviai tyrinėju Čiurlionio muzi
kinį palikimą, į pabaigą eina Čiurlio
nio muzikos rankraščių ir kūrinių ka
talogas. Jam užbaigti reikėjo aprašyti 
ir J. Žilevičiaus, ir J. Kreivėno muzi
kologijos archyve esančius rankraš
čius. Be to, mane labai domina lietu
viškų natų leidyba - kas ir kur leido, 
kaip spausdino, kas piešė viršelius, 
kaip platino leidinius ir panašiai. Esu 
neblogai susipažinęs su archyvinė 
medžiaga Lietuvoje, bet trūksta in
formacijos apie natų leidybą kituose 
kraštuose, ypač Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Lietuvoje kai kurių leidi
nių nėra, nėra net jų kopijų. Čia gi 
radau nepaprastai turtingus archy
vus, kurie žymiai papildė turimas ži

nias. Po tokių tyrimų daug plačiau ir 
visapusiškiau (ir tiksliau) vertini 
bendrą Lietuvos kultūros raidą. 

— Atrodo, kad LTSC yra ži
nomas Lietuvoje? 

— Be abejo. Jo nežino tik tas, 
kuris visiškai abejingas savo kraštui. 
O apsilankyti Jūsų archyvuose svajo
ja vos ne kiekvienas rimtas moksli
ninkas. Tik dėl žemiškų dalykų kar
tais tai yra sunkiau įgyvendinti. Kad 
ir mano atveju, esu iš prof. Račkaus
ko gavęs gal keturis kvietimus, deja, 
anksčiau pasinaudoti šiais kvietimais 
neleido finansinė situacija - Lietu
voje lengviau finansavimą galima 
gauti vienadieniams „projektams", 

v 

nei ilgalaikiams tyrimams. Šiuo atve
ju galiu tik padėkoti universitetui, 
kuris, įvertinęs mano paraišką, fi
nansavo mano kelionę. 

— Ką gero užtikote LTSC mu
zikologijos archyve? 

— Kaip minėjau, pirmiausia 
smulkmeniškai ištyriau čia esančius 
M. K. Čiurlionio muzikos autografus. 
Tai, tiesą sakant, tik vienas natų są
siuvinis. Bet jame yra įdomių dalykų. 
Pavyzdžiui, iki šiol manėme, kad 
Čiurlionis savo ranka yra užrašęs tik 
du kūrinius. Atsivertus rankraštį 
paaiškėjo, kad čia keli kūriniai rašyti 
kartu su broliu Povilu (ar tikrai čia 
Povilo rašysena, dar reikės patikrinti, 
sulyginus rankraščius su esančiais 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje Kaune) - natos Kons
tantino, žodžiai įrašyti Povilo, o kai 
kur po apačia dar prirašyta trečia 
penklinė — Juozo Kalvaičio. Aiš
kinantis, ką, kur ir kas įrašė, reikės 
daugiau laiko ir tikslesnės gra
fologinės analizės. Įdomesnis atvejis 
buvo atvertus vienuoliktą rankraščio 
puslapį. Čia yra vos įžiūrimas užrašas 
grafito pieštuku su žodžiais. Žodžius 
vargais negalais pavyko iššifruoti, o 
kartu ir nustatyti, kad tai Čiurlionio 
harmonizuota lietuvių liaudies daina 
„Subatos vakarėly", o tiksliau -
trečiojo baiso partija. 

„Draugo" knygynėlyje 
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^/jįemŠRo peno šviesa, 
Ne JŽ kalnu Kalėdos. Pats laikas pasipjpinti dovanomis. ..Draupo" kny-

g>'nėiyie pasirodė naujas fotoaibumėiis apie S v. Onos bažnyčia Vilniuje. Fo
tografas Rimantą.- Cechavičr. nenr K-, r ' n ' „- f ebe- iena naktį, šviečiant 
saulei ir lyjant lietui. Visus savo pastebėjimus jis pateikė mums. žiūrovams. 
Albumėlyje labai gražiai dera Gintos Liepos eilės. Tikrai graži dovana Šv. 
Kalėdų proga. 

Knygos karna — 25 dol. Knygas galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant dau
giau knygų, už kiekviena papildoma knyga - 1 dol. mokestis. 

Kauno technologijos instituto docentas dr. Darius Kučinskas 

„Draugo" knygynėlio adresas. 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585 9500 

Labai įdomus pasirodė lapelis su 
Čiurlionio Fugete h-moll. Lapelio an
troje pusėje yra dar man nežinomo 
asmens tekstas. Iš ten aišku, jog tai 
yra nežinomo asmens nuorašas, at
liktas iš Povilo Čiurlionio rankraščio 
ir siunčiamas į „Margutį". Kaip žinia 
Konstantinas yra siuntęs broliui Po
vilui ne vieną savo rankraštį. Dabar, 
kaip matome, Povilas į „Margutį" 
originalo nesiuntė (V Landsbergio 
knygoje „Čiurlionio muzika" keliama 
mintis, jog kūrinys „Margutyje" ats
paustas pagal MKČ faksimilę), o pa
darė kūrinio nuorašą. Tuomet kaž
kur dar turėtų būti ir originalas! Rei
kėtų paieškoti... 

Didžiulis džiaugsmas apėmė 
radus keliasdešimt rulonėlių pianolai 
(automatiniam instrumentui). Lietu
voje tik žinojome, kad tokie buvo. O 
čia — visa kolekcija! Būtų labai smal
su jų pasiklausyti, o vėliau ir perra
šyti į šiuolaikines laikmenas (kom
paktines plokšteles), kas pasaulyje 
jau seniai daroma. 

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
LTSC ir kitus lietuvių išeivijos 
sukauptus archyvus ir tolimesnį 
veikimą? 

— Visi lietuvių išeivijos sukaupti 
archyvai yra unikalūs, neturintys 
analogų, nedubliuojantys ir nekarto-
jantys Lietuvoje esančių archyvų, o 
tik juos papildantys. Tai labai reikš
minga dalis visos lietuvių tautos pali
kimo, tai dar viena plataus medžio 
šaka. Todėl vis dažniau ir vis daugiau 
Lietuvos mokslininkų žvilgsnių kryps
ta į šiapus Atlanto. 

Kitas klausimas, kaip yra pasi
ruošta nuodugnesniam ir intensyves
niam archyvų tyrimui, ar įstengiama 
juos tinkamai išsaugoti? Čia dar kar
tą susidūriau su viena visiems archy
vams (ir Lietuvoje) bendra problema 
— trūksta specialistų, trūksta žmo
nių, kurie atliktų tą gana paprastą, 
bet labai atsakingą darbą — apra
šytų, inventorintų esančius doku
mentus. Manyčiau, kad užjūrio ar
chyvams tvarkyti taip pat galėtų 
svariai prisidėti Lietuvos kultūros 
ministerija, pastoviai skirdama kele
tą stipendijų ar stažuočių lituanis
tinių archyvų tvarkymams. Na, o 
saugojimo sąlygomis vis dėlto tektų 
rūpintis toms organizacijoms, kurių 
žinioje yra sukaupti kultūros lobiai. 
Turiu omenyje pirmiausia patalpų 
temperatūrą, oro drėgmę, apšvieti
mą. Nesant geroms saugojimo sąly
goms, daug kas sunyks negrįžtamai. 

Taip pat dažnai bandoma disku
tuoti apie visų archyvų perkėlimą į 
Lietuvą. Bet kokiam žingsniui būtina 
plati ir nuodugni diskusija, kur būtų 
įvertintos visos sąlygos ir galimos 
pasekmės. Galiu pasakyti tik savo 
nuomonę. Pirmiausia norėčiau at
skirti dvi sąvokas — Lietuvos Res
publiką kaip valstybę ir lietuvių 
tautą kaip bendruomenę. Amerikoje 
esantys archyvai jau seniai tapo lietu
vių bendruomenės turtu, tai nėra 
Lietuvos Respublikos nuosavybė. To
dėl, manyčiau, tik čia gyvenanti ben
druomenė ir gali priimti galutinį 
sprendimą dėl archyvų perkėlimo ar 
neperkėlimo į Lietuvą. Lietuva buvo 
ir yra didžiųjų valstybių kryžkelėje. 
Ne kartą viskas buvo tarsi bangos 
nušluota ir sunaikinta. Tad kur di
desnė rizika laikyti archyvus, labai 
sunku pasakyti. O kol jie yra čia kur 
yra, linkiu, kad jie ir būtų tyrinėjami 
juos suformavusioje aplinkoje. Tik 
taip įmanoma geriau suprasti ir 
suvokti ne tik pačius archyvus, bet ir 
už jų glūdinčią mūsų tautos istoriją. 
Bet jeigu kyla grėsmė, kad jie sunyks, 
tuomet belieka ryžtingai veikti ir 
nuspręsti, kur jiems būtų saugiau. 

— Beje, a r turėjote laiko susi
pažint i su Čikagos miestu, čia gy
venančiais lietuviais, jų gyveni
mu ir visuomenine veikla? Kokie 
įspūdžiai? 

— Deja, atvykau tik porai savai
čių, todėl norėjosi visą laiką skirti ar
chyvams — nežinia, kada vėl bus ga
limybė čia atvykti... Bet gi neišken
čiau ir vieną saulėtą pusdieni pa
vaikščiojau Michigan gatve, pasidai
riau iš 95 aukšto į miestą, aplankiau 
šiuolaikinio meno muziejų. 

Lietuvius sutikau tik Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre, kur esu 
apsistojęs. Ir nuoširdžiai galiu pasa
kyti, kad sutikau išties taurių ir dva
singų asmenybių. Kiekvieną akimir
ką jaučiu jų dėmesį ir palaikymą. 
Bendravimas su prof. Jonu Račkaus
ku, archyvų direktore Skirmante 
Migliniene, Petru Petručiu ar Vaclo
vu Momkumi yra tarsi bendravimas 
su gyva tautos istorija — tiek daug jie 
žino ir patys yra liudininkai daugelio 
įvykių. Jaučiu didelę pagarbą ir dė
kingumą visiems šio centro darbuoto
jams. Manau, kad čia dirba patys ge
riausi Amerikos lietuvių bendruo
menės atstovai. Jais gali didžiuotis 
visa tauta. 

— Ačiū už pokalbį ir linkiu 
Jums viso geriausio. 
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PRIE LIETUVOS - DVI GALINGIAUSIOS PASAULIO 
KARIUOMENĖS 

Atkelta iš 3 psl. 
Siaurės Korėja mažai atsilieka ir 

artilerijos srityje: ji užima 3 vietą 
pasaulyje po Rusijos ir Kinijos pagal 
artilerijos pabūklų skaičių. 

Karo aviacijos požiūriu įspūdin
gai pirmauja JAV - ši šalis turi 18,169 
karinius lėktuvus, dvigubai daugiau, 
nei antroje vietoje pagal jų skaičių 
likusi Kinija (9,218) ir Rusija (7,331). 
Užtat rusai - absoliutūs pasaulio 
čempionai pagal tankų ir šarvuočių 
skaičių (48,270). JAV jų turi tik 29, 
920. Netikėtai trečioji vieta šioje sri
tyje atiteko Izraeliui - 14,200, kuris į 
ketvirtą vietą nustūmė Kiniją (13, 
200). 

Na, o Iranas pirmauja visame 
pasaulyje pagal aktyvioje karo tarny
boje esančių žmonių skaičių - jo re
guliarioje kariuomenėje ir aktyvia
jame rezerve yra 11.7 mln. žmonių. 
Antroje vietoje - Kinija (7,024 mln.), 
trečioje - Siaurės Korėja (5,995 mln.). 
Rusija šiuo požiūriu užima tik G 
(3,037 mln.), JAV - 7 (2,369 mln.) 
vietą. 

„GlobalFirePower" svetainėje 
galima pasinaudoti galimybe palygin
ti tarpusavyje dvi pasirinktas šalis. 
Tarkim, kaimyninę Lenkiją (30 vieta) 
ir Ukrainą (31). Lenkijos karinės 
išlaidos sudaro 3.5 mlrcL, Ukrainos -
617 mln. JAV dol. Lenkų kariuo

menėje tarnauja 295,000, Ukrainos -
408,000 žmonių. Lenkijos ka
riuomenės mobilizacinis rezeYvas 
sudaro 19, Ukrainos - 11 mln. žmo
nių. Ukrainiečiai turi trigubai dau
giau lėktuvų (2,451), tačiau lenkai 
lenkia karo laivais - Lenkijoje jų 87, 
Ukrainoje - 48. Lenkijai papildomų 
taškų pridėjo ir stipresnė ekonomika, 
transporto infrastruktūra, didesni 
aukso rezervai ir kiti pranašumai. 

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
„GlobalFirePower" reitinge nėra, 
nors būtų įdomu bent vienu kitu 
aspektu palyginti mūsų ir sąrašo aut
saiderių kiekybinius parametrus. 
„CIA Factbook" duomenimis Lietu
vos mobilizacinis rezervas sudaro 
830,000 tūkst. vyrų (nuo 19 iki 49 m. 
amžiaus), metinės išlaidos gynybai 
sudaro 230,8 mln. JAV dol., gynybai 
skiriama 1,9 proc. BVE 

Tuo tarpu Afganistane gali būti 
mobilizuota 4,9 mln. 22 - 49 m. am
žiaus vyrų, karinės išlaidos per metus 
sudaro 122,4 mln. JAV dol., gynybai 
skiriama 1,7 proc. BVE Lietuvos ka
riuomenėje tarnauja apie 16,000 
karių, Afganistano - 24,000. Deja, 
palyginti afganų turimos ginkluotės 
su lietuviška neįmanoma, nes 
„GlobalFirePower" tokios informaci
jos apie Afganistaną nepateikia. 

BNS 
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Įsivaizduokite, kad ką tik para

gavote skaniausio kada nors valgyto 
kepsnio. Jums visai nereikia nustoti 
juo mėgautis, nes iš gabalėlio gar-
džiosios mėsos laboratorijoje įma
noma užauginti tokio pat skonio 
karvę. Fantastika? Atrodo, kad grei
tai tai taps realybe. 

Skanus 1 iš 8000 

Irina Polejeva, Austin, Texas 
klonavimo laboratorijos vyriausioji 
embriologė, mano, kad per kelerius 
ateinančius metus jai pavyks klo-
nuotą jautieną patiekti ant eilinių 
amerikiečių pietų stalo. 

Nuo 2005-ųjų šioje laboratorijoje 
iš jautienos gabalėlių buvo klonuota 
pusė tuzino karvių. 

Prieš atliekant šią procedūrą, 
būtina patikrinti mėsos kokybę, kad 
rezultatai būtų efektyvūs ir nenuos-
tolingi. Dabartiniai klonai taps re
produktoriais, o jų atžalos keliaus į 
skerdyklas ir galiausiai į vartotojų 
kotletus. 

Tačiau visų pirma Maisto ir 
vaistų administracija turi įsitikinti, 
kad klonuota mėsa tikrai saugi. 

Sis lemtingas sprendimas gali 
palaiminti arba sužlugdyti kontro
versišką maisto pramonės idėją. 

Atrodo, kam reikia klonuoti mi
rusio gyvulio palaikus. Tačiau įpras
tu būdu sunku nustatyti, ar dar gyvo 
galvijo mėsa bus skani. 

Mėsa griežtai vertinama pagal 
kokybę ir kiekį. Pasiekti aukščiau
sius reikalavimus pagal abu para
metrus gali tik vienas iš 8 tūkstančių 
gyvūnų. 

Viskas išties paprasta. Užtenka 
jautienos ekspertui pasakyti, kad 
kepsnys nuostabus, ir pavyzdys nusi
unčiamas į laboratoriją, kur ir iš jo 
gimsta klonas. 

Procedūra beveik tokia pat kaip 
su gyvu gyvūnu, tačiau čia audinys 
turi būti pristatytas per 48 valandas 
nuo gyvulio paskerdimo. 

Nesiskiria nuo tradicinės 
mėsos 

Vis dėlto ne visiems mintis val
gyti klonuota jautieną atrodo pa
traukli. 

I. 'Polejeva sako, kad žmonės 
nėra susipažinę su klonavimo tech
nologijomis, o jų nepalankų nusi
statymą nulemia paprasčiausias in
formacijos trūkumas. 

Mokslininkai neabejoja, kad 
klonuota jautieną valgyti saugu. 

Jie tvirtina, kad nėra jokios 
priežasties tikėti, jog mėsa, gauta iš 
klonų arba jų palikuonių, kuo nors 
skiriasi nuo tradicinio produkto. 

Daugelis taip pat suabejotų, ar 
klonuoti galvijai yra tokie pat sveiki 
kaip natūraliai gimę gyvūnai. 

Juk avytė Dolly mirė jauna. Ta
čiau embriologė atremia — Dolė 
gyveno patalpoje ir neturėjo avims 
būdingų sąlygų. . 

Keli Dolly likimo draugai artėja 
prie devintojo gimtadienio ir jaučiasi 
puikiai. 

Klonuoti išties brangu. Dirbtinai 
atvesti į gyvenimą naują karvę kai
nuoja apie 15,000 dolerių. 

Tai žymiai brangiau, nei padary
ti tą patį natūraliai, tačiau klonuotos 
mėsos kokybė turėtų būti žymiai 
geresnė. 

Pati I. Polejeva prisipažįsta nie
kada neragavusi klonuotos mėsos. 

Kol kas klonuotos karvės yra 
labai jaunos, jas ruošiama naudoti 
veislei. Tačiau embriologė tikrai ne
atsisakytų paragauti savo sumany
mo. 

„Klaipėda" 

A t A 
STASYS TIŠKEVIČIUS 

Mirė 2006 m. spalio 9 d., 12:45 vai. popiet, sulaukęs 94 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Gyveno Čikagoje, Marąuette 
Park apylinkėje. 

Giliam liūdesyje liko: broliai Algirdas ir Zenonas Tiškai su 
šeimomis. 

Šv. Mišios bus aukojams šeštadienį, spalio 21 d. 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 127st St., Le-
mont. 

A.a. Stasys bus laidojamas Lietuvoje. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com 

Detroito lietuvių visuomenės veikėjui, Tautos fondo 
Michigan atstovybės ilgamečiam iždininkui 
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VLADUI STAŠKUI . 
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mirus, seseriai IRENAI LAURUS-LAURINAVI-
ČIENEI bei visiems giminėms ir artimiesiems, reiš
kiame gilią užuojautą. 

• 

I 

• • 

Tautos fondas 

Mielai Daytona Beach (Florida) lietuvių klubo narei 

A f A 
IZABELEI RAMANAUSKIENEI 

mirus, dukteriai VIDAI, sūnui VYTENIUI ir gi
minėms, reiškiame gilią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

PASKAITA APIE LITURGINIUS INDUS 
Rugsėjo 20 d. Kauno arkivysku

pijos muziejuje buvo tęsiamas pas
kaitų ciklas apie Lietuvos sakralinės 
dailės tyrinėjimų atodangas. Šįkart 
menotyros dr. Dalia Vasiliūnienė 
aptarė kai kuriuos Vilniaus katedros 
lobyno bei Vilkaviškio vyskupijos 
bažnyčių liturginius indus: šv. Mišių 
taures, arba kielikus, komunines bei 
monstrancijas - jų formas, puošybą. 

Pasak prelegentės, tai margina
linė dailės sritis: stinga ir religinės, 
ir pasaulietinės literatūros apie 
liturginius indus, vis dėlto jais pas
taraisiais metais susidomėjo ne vie
nas šalies menotyrininkas. „Kol kas 
nedarytinos išvados apie Lietuvos 
liturginius indus, nes dauguma jų 
slypi bažnyčiose. Kai visas bažnyti
nis paveldas bus suregistruotas, ims 
skleistis įdomūs apibendrinimai", -
teigė dr. D. Vasiliūnienė. Ji savo 
paskaitą gausiai iliustravo Griška
būdžio, Gelgaudiškio, Balbieriškio. 
Simno, Vištyčio, Ūdrijos, Paežerėlio, 
Kudirkos Naumiesčio, Nemunaičio, 
kitų Lietuvos bažnyčių liturginių 
indų, sukurtų XIV-XX a. pr. Rytų 
bei Vakarų Europoje (ir Lietuvoje), 
pavyzdžiais. 

Liturginiai indai turėję būti 
patogūs naudoti, patvarūs, puošnūs, 
todėl auksakalių buvo gaminami iš 
tauriųjų metalų: dažniausiai iš 
sidabro, žalvario, bronzos, rečiau - iš 
aukso, prireikus - iš pigesnių meta
lų, pavyzdžiui, vario. 

Didžiulės istorinės bei meninės 
vertės yra dvi Vilniaus katedros lo
byno šv. Mišių taurės: XV a. gotikinė 
su graviruotais šventųjų atvaizdais 
bei XVI a. renesansinė, puošta 
angelų, šventųjų, apaštalų bei evan
gelistų - Gerosios Naujienos skel
bėjų reljefiniais piešiniais. 

Lietuvoje gana daug išlikę XVII 
a. - baroko epochos - šv. Mišių tau
rių bei komuninių. Dažniausiais jų 
puošybos motyvas yra sparnuotų 
angelų - Dievo tarpininkų, sim
bolizuojančių dieviškąją sferą, -
galvutės. Vištyčio bei kitų Lietuvos 
šventovių šv. Mišių taures, komuni
nės iliustruoja, jog nuo XLX a. vidu
rio įsivyrauja eucharistinių augalų -
kviečių varpų bei vynuogienojų, -
taip pat Šventosios Šeimos, Kristaus 
kančios motyvai. 

„Bažnyčios žinios", 
2006 Nr. 18 
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APYLINKĖSE 

• Gerbiami skaitytojai, „Drau
go" administracija prašo neužmiršti 
atsiųsti loterijos bilietų šakneles ir 
atsilyginti už užsakytas vietas dien
raščio pokylyje. 

• BALF'o Lemonto 28 skyrius 
spalio mėn. rinks aukas vargstan
tiems Lietuvoje ir kitur paremti. Iš
siuntėme laiškus su prašymu aukoti, 
o sekmadieniais aukos bus priima
mos Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos prieangyje po 9 vai. r. ir po 11 
vai. r. šv. Mišių. 

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

•Amer ikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius kviečia visus, kuriems įdomu 

v 

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. • 

• S p a l i o 22 d. 10 vai. r. Brighton 
v 

Park Svč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje bus aukoja
mos šv. Mišios. Mišių, kurias aukos 
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažny
čios klebonas Vytautas Grigaravičius 
ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios kun. Jaunius Kelpšas, 
metu bus atsisveikinta su kun. Fe
likso Kapočiaus palaikais. Kunigo, 
visuomenės veikėjo, Kristaus Prisi
kėlimo parapijos klebono ir šios šven
tovės fundatoriaus F. Kapočiaus pa
laikai po daugelio metų sugrįžta į jo 
paties statytą bažnyčią. 

• J o n o Dovydėno fotografijų 
p a r o d a Čikagos kultūros centre 
tęsis iki spalio 22 d. Kas dar nematė 
šios įdomios parodos, maloniai kvie
čiame apsilankyti. 

• Spalio 25 d. 12:15 vai. p.p. Či
kagos kultūros centre, Preston Brad-
ley Hali, 78 E. Washington St., Chi-
cago, įvyks pianistės Ievos Jokuba-
vičiūtės rečitalis. Koncerte skambės 
čekų kompozitoriaus Leos Janacek ir 

vokiečių kompozitoriaus Robert Schu-
man kūriniai. Įėjimas nemokamas. 

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

•Mie l i tėveliai, Pal. J. Matulai
čio Lietuvių Katalikų misija pradeda 
ruošti vaikus išpažinčiai ir Pirmajai 
Šventajai komunijai. Kviečiame sa
kramentams besirengiančių vaikų tė
velius bei visus norinčius suaugusiuo
sius pagilinti savo tikėjimo žinias, ap
tarti kai kuriuos gyvenimo ir tikėjimo 
klausimus, maloniai ir prasmingai 
praleisti valandėlę diskutuojant ir 
bendraujant. Užsiėmimai vyks kas 
antrą sekmadienį Pasaulio Lietuvių 
centro patalpose, Lemonte. Vaikus 
katechezei rengs ses. Laimutė, o tuo 
pačiu metu su suaugusiaisiais ben
draus ses. Pranciška. Į pirmąjį užsi
ėmimą visi renkamės spalio 29 d., 

v 

sekmadienį, po 11 vai. r. Sv. Mišių 
misijos vestibiulyje. Išankstinė regis
tracija ir smulkesnė informacija tele
fonu: 630-243-1070. 

•Amer ikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kvie
čiame gydytojus ir visus kitus svei
katos priežiūros specialistus atvykti į 
šį renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

IŠ ARTI IR TOLI... J 
•Mar i jos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putname, Connec-
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį, 
spalio 29 d. 11 vai. r. Sv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po 
pietų bus rodomas filmas apie seselių 
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po fil
mo — Naujosios Anglijos rėmėjų 
posėdis: Naujosios Anglijos valdybos 
pirmininkės Gitos Kupčinskienės 
pranešimas ir lietuvių susitikimo 
šventės - gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų 
paminklų šventinimas ir vienuolyno 
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti 
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel. 
860-928-7955. 

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

„Draugo" pokylis * 
Garbės svečias „Draugo" pokylyje — 

Stephen Mali, 
neseniai baigęs savo JAV ambasador iaus 

kadencija Lietuvoje. 

Meninę programą at l iks liaudies šokių 
kolektyvas „Sukt in is" . 

Bilietus platina „Draugo" administracija (tel. 773-585-9500) ir 
Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193). 

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą sulą 
Maloniai kviečiame visus atvykti. 
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ViSI MALONIAI 
KVIEČIAMI! 

Evelina Pužai.ta 
Gabrialiua Alakna 
Vakare Patrolidnaita 
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* LITHUAMAN FOUNDATION. INC 

Amerikos lietuvių katalikų kongresas 
vyks spalio 20-22 dienomis Čikagoje, 

Maria gimnazijoje Marąuette Park 

Lietuvos vyskupų įgaliotinis P r e l a t a s Edis Put r imas , skaitys 
pranešimą apie lietuvių išeivijos apaštalavimą. 

Lietuvos ambasados įgaliotinė Žana Tarasevič kalbės apie nau
jai pasirašytą sutartį tarp Lietuvos ir JAV dėl istorinių išeivijos 
paminklų, įskaitant šventoves. 

Katalikų federacijos kongreso akademinėje programoje dalyvaus 
Bostono lietuvių bendruomenės veikėjas ir Lietuvių katalikų 
Religinės šalpos finansų komisijos pirmininkas Gintaras Čepas, 
kuris padarys pranešimą kaip Bostono lietuviai išgelbėjo lietuvių Sv. 
Petro bažnyčią Bostone. 

Kongreso akademinė programa vyks spalio 21d. Čikagoje, Maria 
gimnazijos apatinėje salėje (Įėjimas iš kiemo pusės). 

Kongresą rengia išeivijos katalikų organizacijas ir institucijas 
apjungianti Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. 

Organizacijų dalyvavimą Kongrese koordinuoja Katalikų fede
racijos Čikagos apskrities pirmininkas Algis Kazlauskas. Organi
zacijas, turinčias savo vėliavas, prašome registruotis iškilmingai pro-
cesijai, kuri įvyks sekmadienį spalio 22 d. prieš Sumą Svč. Mergelės 
Marijos parapijoje, Marąuette Park. Skambinti Algiui Kazlauskui tel. 
708-349-1911. Po šv. Mišių įvyks Kongreso uždarymas parapijos salė
je. Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

Tel. pasiteiravimui: 312-327-1340 arba 708-997-1861; faksas: 
312-346-5640; el-paštas: LRCFA@aol.com 

Rima Poflkaitytė-Birutlenė 2005 m. 
parodoje. 

Mados, 
mados, 

mados. . . 
Lapkričio 12 d. 12:30 vai. 

p.p. visus kviečiame} 
tradicinę PLC madų paroda 

,,Rudens simfonija", 
kuri vyks didžiojoje salėje. 

Bilietus galite užsisakyti 
tel. 630-257-0153 (Žibutė) 

arba 630-257 8617 (Elzytė). 

Spalio 22 ir 29 dienomis bei 
lapkričio 5 d. bilietai bus par
duodami PLC misijos prieangyje 
po 9 vai. r. ir po 11 vai. r. sv. 
Mišių. Lapkričio 12 d. bilietai ne
bus pardavinėjami. 

http://UNO.ORG
mailto:LRCFA@aol.com



