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Vėlinės: kai dangus virsta ežeru
Tokią tylą kartą esu patyrusi
Rasų kapinėse, jau po vidurnakčio.
Buvo ta naktis, kai Visų Šventų
jų diena atsitraukė, užleisdama vietą
Vėlinėms. Tylą žarstė tik po kojomis
traškantis pirmasis ledas. Aplink —
nė žmogaus, nė pravažiuojančio au
tomobilio. Nebaugu. Visai nebaugu.
Vien susitaikymo, ramybės jausmas.
O juk dėl Vėlinių tiek bartasi...
Rasų kapinėse velnių esu gavusi
ir aš. Ne tokias ir ne taip degėme prie
Jono Basanavičiaus kapo žvakes. Ne
ten, kur dera jas dėjome. Ir dar kaž
kas ne taip.
Rasose esu patyrusi pirmąsias
savo Vėlines. Buvau paauglė...
Praėjo daugel metų, kai mama
paprašė, kad tose kapinėse — jei tik
eisiu — uždegčiau žvakę ant kurio
Lapkričio pirmoji — Visų Šventųjų diena.
Gedimino Bartuikos (ELTA) nuotr.
nors apleisto kapo. Ten ilsisi jos myli
auga, sužaliuoja, o rudeniop gelsta masis, žuvęs karo metais.
Gintarė Adomaitytė
žolė. Kaip atsiplėšia nuo medžio la
Nušovė jį nacių kariai tiesiog
Bernardinai.it
pas. Kaip rusena Vėlinių naktyje mū gatvėje, netoli Aušros vartų. Meluo
čiau, jei sakyčiau, kad kasmet einu į
Iškalbingiausia šiame pasaulyje sų visų — likusiųjų gyventi ir išėju
Rasas. Nors kiekvieną spalį, dairydayra tyla. Neįmanoma išgirsti, kaip siųjų — žvakės.

Ž o d i s iš „E"
r a i d e s lėtai
ž u d o Europą
Anatolv Kaletskv
Bernardinai.lt pagal „The Times"

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) —
Vilniaus apygardos teismas antradie
nį paliko galioti žemesnės instancijos
teismo nutartį, kuria buvusiam poli
tikui, buvusiam ministrui ir buvu
siam parlamentarui Viktorui Uspas
kichui skirtas kardomasis suėmimas.
Teismo nutartis galutinė ir ne
skundžiamą. Jei V Uspaskichas kada
nors bus pargabentas į Lietuvą, jis
bus pristatytas ikiteisminio tyrimo
teisėjui ir bus nustatyta, kiek laiko
įtariamasis bus laikomas suimtas.
Apygardos teismas dėl V Uspas
kichui parinktos kardomosios prie
monės posėdį buvo surengęs pagal
įtariamojo gynėjo Vytauto Sviderskio
skundą.
Jei teismas būtų patenkinęs ad
vokato skundą, V Uspaskicho eks-

tradicija taptų negalima — vienas iš
būtinų ekstradicijos dokumentų yra
teismo skirta suėmimo sankcija įta
riamajam. Nesant jai, ekstradicija ne
galima.
Advokatas prašė panaikinti teis
mo nutartį kaip nepagrįstą ir netei
sėtą. Jo manymu, teisėjas suėmimą
skyrė nesant įstatyme numatytų pa
grinde ir sąlygų.
„Šaukimas niekada nebuvo įteik
tas, nebuvo to siekta", — teismui sa
kė įtariamojo gynėjas. Jis teigė, kad
įstatymai leidžia Rusijoje įteikti šau
kimą į apklausą V Uspaskichui. Pro
kurorai šaukimą V Uspaskichui ban
dė įteikti per jo sutuoktinę Jolantą
Blažytę ir apsaugos darbuotoją.
„Uspaskichas buvo neeilinis pi
lietis,
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Kas gi tie šventieji?
•Apie šių dienų L i e t u v o s
partizanus.
•Moters portretas XX a.
antrosios pusės l i e t u v i ų
tapyboje (atkarpa).
•Mūsų virtuvė.
•Atgaivinama VLB
Koelno-Bonnos apylinkė.
•Rūpestis Žemės
ekosistemos ateitimi.
•Korano skaitymo
konkursas.
•Spaudos apžvalga.
Valiutų santykis
1 USD — 2.71 LT
1 EUR — 3.45 LT

Neigia pranešimą apie šnipus

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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„Mes tokios veiklos nevykdo
me", — po antradienį vykusio susiti
kimo su prezidentu Valdu Adam
kumi sakė R Vaitiekūnas.
Ministras komentavo Rusijos žiniasklaidos pranešimus apie neva
neseniai, taip pat ir prieš keletą
metų, rusų sulaikytus asmenis, šnipinėjusius Lietuvos naudai.
Portalas „Delfi" antradienį ci
Petras Vaitiekūnas
tuoja rusų žiniasklaidą, esą neseniai
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Kaliningrade sulaikytas Rusijos pa
Vilnius, spalio 31 d. (BNS) — pulkininkis Vasilijus Chitriukas ne
Užsienio reikalų ministras Petras buvęs pirmasis, kaltinamas šnipinė
Vaitiekūnas atmeta Rusijos pra jimu Lietuvos naudai. Prieš tai rusai
nešimus apie Lietuvos naudai šnipi- sulaikę du lietuvius, tariamai šnipinėjančius asmenis, teigdamas, kad nėjusius Lietuvai.
URM nevykdo Lietuvos įstatymų ir
Anot Rusijos Federalinės saugu
tarptautinių teisės normų ne mo tarnybos, minėtieji du šnipinėji
atitinkančios veiklos.
mo atvejai buvę „visiškai įrodyti".
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Pasaulio dėmesys šiandien susi
telkęs ties Irako katastrofa, atomine
Šiaurės Korėjos grėsme ir neišven
giamu rinkimų fiasco, kuris laukia
George W. Bush lapkričio 7 dieną.
Šios temos svarbios, tačiau Europoje
vyksta procesai, į kuriuos taip pat
būtina atkreipti dėmesį.
Savo demokratijos, žiauriai
traiškytos sovietinių tankų vikšrais,
penkiasdešimtmetį Vengrija pasitiko
maištais prieš valdžią, kurią pati išsi
rinko. Italijos kreditų reitingas nu
krito iki Botsvanos lygio. O premje
ras Romano Prodi, visai neseniai
perėmęs šį postą iš visų nekenčiamo
priešininko Silvio Berlusconi, pats
yra ties nepasitikėjimo riba. Didžio
sios Britanijos vidaus reikalų minis
tras, kaip pasveikinimą Bulgarijai ir
Rumunijai jų būsimo prisijungimo
prie ES proga, užtrenkė duris šių ša
lių darbininkams.
Irako konfliktas neabejotinai ka
tastrofa. Vis dėlto tikėtina, kad ne šis
konfliktas ateities istorikams bus di
džiausia pastarųjų metų nesėkmė.
Visai tikėtina, jog tai, kas šiandien
vis dar vadinama neįtikėtina sėkme,
- euras - po kurio laiko bus įvertin
tas kaip skaudžiausia nesėkmė.
Tai, ką šiandien stebime Vengri
joje, Italijoje, Rytų ir Pietų Europos
valstybėse, kurių ekonomika santy
kinai silpna, galima vadinti pabaigos
pradžia.
Nukelta į 7 psl.

Suėmimas V. Uspaskichui pratęstas

masi pro rudens langus, pasižadu:
šiemet — tai jau tikrai.
Tiesa yra tokia: jei neinu, man
jų labai stinga.
Rudeniop pasiilgstu ir Bernar
dinų kapinių.
Tolsta — jau tolsta nutolsta nu
skrieja... — keistasis metas, kai tas
aukštas Vilnios šlaitas buvo tapęs be
veik mano darbo kabinetu, o kartu —
ir poilsiaviete. Kai kas ten kadaise
rašyta.
Nukelta \ 6 psl.
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

*JD&

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnoiia Court
Orland Park, IL 60462
Tei. 708-349-8432
EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

99
JūrArte
99
Nuo pat mažens sesės Laura ir Daina buvo apsuptos mamytės Gintros
meniškos dvasios. Meilė menui tęsėsi anūkei Taiydai ir proanūkėm Mayai ir
Arianai. Kviečiame visus atvykti į meno parodos „JūrArte" atidarymą, š.m.
gruodžio 2 d., 6:30 v.v., Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Parodoje turėsite progos pasigrožėti sesių darbais. Meno darbai
įvairūs: Lauros Lapinskienės litografija, dizainerės Dainos Rudaitienės
rankomis darytas kilimas, mamytės sesės Gintros Narienės mozaika ir sesės
Taiydos Chiapettos sidabro papuošalai bei vitražas. Jaunosios ūdrytės Maya ir
Ariana dalyvaus dai
lės kūrinių konkur
se. Dėl smulkesnių
žinių ir bilietų į paro
dos atidarymą prašau
skambinti sesei Vir
gai Rimeikienei (815)
485-0822 arba elek
troniniu paštu: bangosl2@comcast.net.
Keturios jūrų skaučių
generacijos:
Laura NarytėLapinskienė,
Daina NarytėRudaitienė,
Gintra Narienė,
Taiyda RudaitytėChiapetta,
Maya Chiapetta,
Ariana Chiapetta.

MENO KONKURSAS JAUNIMUI
\

Kas gali dalyvauti? Visi L.S.S. registruoti jūrų skautai ir skautės nuo
5m. iki 17m. amžiaus.
Konkurso tikslas: Paskatinti skautišką jaunimą išsireikšti meniškais būdais.
Tema: Laisva tema ir visos meniškos priemonės priimamos.
Pvz.: tapyba, skulptūra, nuotraukos, piešimas, keramika, 1.1.
Laikotarpis: Visi darbai turi būti pristatyti vadovams NE VĖLIAU, kaip iki
LAPKRIČIO 18 D.
Konkurso dalyviai skirstomi į šias grupes*.
Ūdrytės ir bebrai: darželis iki 2-tro skyriaus; 3-čias iki 4-to skyriaus
Jūrų jaunės ir jauniai: 5-tas iki 7-to skyriaus
Jūrų skautės ir skautai: 8-tas iki 9-to skyriaus
Gintarės ir budžiai: 1 O-tas skyrius iki 12-to skyriaus (iki 17 m. amžiaus)
Kiekvienas skautas, -ė gali įduoti VTENĄ menišką darbą. Darbai bus grąži
nami po parodos uždarymo. Darbai turi būti pažymėti vardu ir skyriumi.
Kiekvienai grupei bus paskirtos premijos. Darbai turi būti paruošti pakabini
mui/ išstatymui parodai (2-D su rėmais).
Turint klausimų, skambinkite sesei Laurai 630-971-8629 arba parašykite
LAL1ALSI @ COMCAST. NET
Gero vėjo- Jūrų skautininkų, -ių Grandis

L

..Ažuoio" ir ..Gintaro" vadovų mokyklos vadija 2005 m. Priekyje iš kairės: v.s.
Gintaras Plačas ir v.s. Romas Otto; stovi: Virginija Rubinski, ps. Audra Puzerytė-Yiskantiene, 5. Rūta Lemon, v.s. saida Šnipaite-Johnson, ps. Tomas
Dudziia. v.s. Manus Rusinąs, s. Mindaugas Leknickas. s. Algis Simonavičius.

„Aušros Vartų/ Kernvės" tuntas lankėsi
„Argonne National"
laboratorijoje
„Argonne National Laboratory"
— tai Amerikos valdžios energijos
skyriaus didžiausias tyrinėjimo cen
tras. Šiais metais, „Argonne Natio
nal laboratory" švenčia savo 60 metų
jubiliejų. Ta proga ši laboratorija, ku
ri randama Argonne miestelyje, Illi
nois valstijoje, netoli Lemonto, atida
rė savo duris, suteikdama progą vi
suomenei apsilankyti ir pažiūrėti,
kas šioje laboratorijoje vyksta. „Auš
ros Vartų/Kernavės" tunto sesės šia
proga pasinaudojo ir suruošė iškylą i
„Argonne National" laboratoriją.
Spalio 7 d., šeštadienį, po litu
anistinės mokyklos pamokų, sesės
susirinko ir nuvažiavome į „Argonne
National Laboratory". Susėdusios į
autobusėlį, nuvažiavome pažiūrėti
kaip pučiamas stiklas. Stebint stiklo
pūtėją matėme jo svarbą laboratori
joje. Sesės turėjo progos apžiūrėti
„Advanced Photon Source" pastatą.
Nors neturėjome daug laiko visos
laboratorijos pamatyti, buvo įdomu
sužinoti, kaip Amerikos valdžios
gerieji mokslininkai dirba ir padaro
naujus atradimus.
Buvo įdomu išgirsti, kaip šie
mokslininkai naudoja įvairias prie

mones išrasti savo išradimus.
Nors iškyla buvo trumpa, sesės
turėjo progos ką nors įdomaus pa
matyti ir ką nors naujo išmokti.
Sesė Aušra
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kam neseniai teko lankytis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, galbūt pastebėjo gražų, nauja kalneli ir daug priso
dintu jaunų medelių — ir pušaičių, ir kitokių. Prie PLC aplinkos puošimo prisidėjo ir lietuviai skautai, ypač „Dariaus ir
Girėno" draugovės broliai, kurie nepabūgo sunkaus darbo, kai reikėjo sodinti medelius.

El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@dr^ugas o r q
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APIE SIŲ DIENŲ
LIETUVOS
PARTIZANUS
POVILAS VAICEKAUSKAS
Šią vasarą teko lankytis Lietu
voje ir turėjau galimybę porą sykių
dalyvauti Lietuvos Laisvės Kovos
sąjūdžio tarybos ir valdybos posė
džiuose. Norisi keletą minčių pasi
dalinti su „Draugo" skaitytojais apie
tuos mirštančius, bet vis dar gyvus
Lietuvos partizanus, kurie kai kam
vis dar kaip ašaka gerklėje, o tau
tinių švenčių metu sostinėje su sa
vo apygardų vėliavomis painiojasi
jiems po kojomis. Iš tikrųjų nebe
daug jų liko, bet jie vis dar susiren
ka, pasikalba, aptaria padėtį; šaukia
savo posėdžius, dažniausiai Kauno
karininkų ramovėje, 4-tame aukš
te, 411 kambaryje, Mickevičiaus
g-vėje. Jie ten įsirengė, susiremon
tavo ir savotiškai-partizaniškai pa
puošė kambario sienas fotografi
jomis, savo žuvusių draugų vienin
telėmis relikvijomis. Kambaryje ant
sienų kabo kryžius, Lietuvos Res
publikos herbas - Vytis, LLKS Vyčio
kryžius prie sienos stovi LLKS vėlia
va ir Lietuvos trispalvė. Kambaryje
dominuoja Vytauto Žemaičio bius
tas. Patalpose telpa keliasdešimt
žmonių, o prie posėdžių stalo - visa
LLKS Taryba.
Posėdį paprastai atidaro daugelį
metų rinktas LLKS prezidiumo pirm.
dim. pik. Jonas Čeponis. Minute ty
los pagerbiami ir prisimenami žu
vusieji kovos draugai ir neseniai
išėjusieji į amžinybę, toliau - trum
pa malda. Po to priimama dienot
varkė ir diskutuojami tautos ir
LLKS reikalai, įskaitant labdarą,
gautą iš Amerikos lietuvių ir kitur.
Sekretoriauja paprastai štabo v-kas
arba kiti iš štabo. Todėl šiame straips
nyje skelbiame keletą jų nuotraukų
ir jų gyvenimo biografijas, paimtas iš
partizanų kartotekos. Tuo pačiu no
rime atsiliepti į nepelnytai, sąmo
ningai ar iš nežinojimo, skelbiamus
straipsnius kai kuriuose Lietuvos
laikraščiuose apie partizanus - ap
sišaukėlius, platinant šmeižtą apie
dabartinį LLKS ir jų vadovus. Todėl
norisi tarti keletą žodžių apie parti
zanus kaip asmenis, esančius nuo
traukoje „piramidėje" eilėmis skai
tant iš kairės į dešinę:
Apačioje pirma eilė: 1. Dim.
pik. Povilas Pečiulaitis, Pietų srities
vadas, slapyvardis Lakštingala,

Tauro apyg. Birutės rinkt, vadas
buvo klasta suimtas gyvas Sokolovo
KGB smogikų, nuteistas 25 metams
ir 5 metams be teisių, iškalėjęs 24
metus, grįžęs parašė 300 psl. knygą
„Šitą paimkite gyvą", Juozo Lukšos
Daumanto tragiškos žūties liudi
ninkas, vienas LPGF kūrėjų Čika
goje ir jam atstovaujantis Lietuvoje
LLKS, 81 m. amžiaus.
2. Dim. pik. monsinjoras Alfon
sas Svarinskas, LLKS vyr. kape
lionas, sovietų kelis kartus suimtas
ir teistas, KGB visaip šmeižtas ir
persekiotas už darbą pogrindyje,
dešimtmečius išbuvęs sovietiniuose
lageriuose Sibire ir kitur, ten pog
rindyje gavęs kunigystės šventimus.
Ypač piktai komunistų šmeižtas per
TV ir KGB šmeižimo kampanijoj,
knygų serijoje „Žudikai bažnyčios
prieglobstyje". Dar ir šiandien ne
visur įsileidžiamas, ignoruojamas,
neleidžiama šnekėti viešuose minė
jimuose ar iškilmėse, LLKS memo
rialo Aukštaitijoje prie Šventosios
upės, kur įteka Mūšia ir Siesartis
steigėjas ir įkūrėjas, pasišventęs
Lietuvos patriotas ir pats pašventi
nęs daugybę partizanų paminklų,
kapų, kryžių, ne vieną jų laidojęs,
buv. Seimo narys, nenuilstantis vi
suomeninėje veikloje, 83 m. am
žiaus.
3. Dim. pik. Jonas Čeponis, si.
Vaidila, Vaidevutis, Rytų srities va
das, LLKS Prezidiumo pirm., beveik
nuo LLKS atkūrimo LR einantis
partizanų vado pareigas, pagal gen.
Jono Vytauto Žemaičio tradicijas ir
drausmę; sovietų suimtas su ginklu
rankose, atsišaudęs 1968 m. Done
laičio gt. netoli Karo muziejaus sode
lio, sužeistas pateko čekistams į
rankas, nuteistas 25 m. Sibiro ka
lėjimų ir lagerių, Norilsko anglių
kasyklose sprogimo metu netekęs
regėjimo, ilgą laiką buvęs invalidu;
vieno rusų prof. chirurgo dėka ats
tačius regėjimą po 20 m. grįžo į Lie
tuvą, aktyviai dalyvavo Lietuvos
Atgimime. Tęsia LLKS rezistencijos
tradicijas. Pakviestas minėjimuose,
tarp valdžios vyrų drąsiai išsako
teisybę jiems į akis, nevynioja žodžių
į vatą. Visuotiniuose Lietuvos parti
zanų suvažiavimuose daugelį metų
iš eilės perrinktas LLKS pirm., va
du, pasiaukojamai organizuoja par
tizanų veiklą, sumaniai eina sunkias

Dalis LLK5 Tarybos nariu su Lietuvos Partizanu globos f o n d o atstovu iš Č'kagos
Povilu Vaičekausku (sėdi antrasis iš dešinės) š.m liepos 4 d.

DANUTE BINDOKIENE

Kas gi tie šventieji?
ai sklaidome lietuviško ka
lendoriaus lapus ir skaitome
kiekvienai dienai įrašytus
šventųjų vardus, ne kartą pagalvo
jame: o kas gi tie žmonės, kuriuos
Katalikų Bažnyčia vadina šven
taisiais ir kuriems bažnytinių metų
kalendoriuje skiriama vieta? Dau
geliu atvejų tai vardai mums „nieko
nepasako", yra nepažįstami, net
,,keisti". Nenuostabu, kad mūsų
senoji liaudis jų nepasisavino, pasi
rinkusi gerbti ir net mylėti tik
keletą šventųjų, pvz.: Petrą, Povilą
(Paulių), Antaną, Motiejų, Kazi
mierą, ypač Joną, Mariją, Agnietę,
Magdaleną, Oną ir kai kuriuos
kitus. Tiesa, liaudis mielai skaitė
Šventųjų gyvenimus (ypač vysk.
Motiejaus Valančiaus išleistus), ste
bėjosi didvyriškais tų šventų as
menų darbais, jų tvirtu, jokiais
kankinimais nepalaužiamu, tikė
jimu... Skaitė, stebėjosi ir slapčia
prašė Dievo, kad jų pačių tikėjimas
niekuomet nebūtų išbandytas to
kiomis baisiomis priemonėmis,
kaip anų šventųjų vyrų, moterų,
mergelių...
Tačiau atėjo metas, kai mūsų
tautos žmonės taip pat turėjo iš
kentėti žiauriausius išbandymus
dėl savo tikėjimo, įsitikinimų, tėvy
nės meilės. Ar jie taip pat verti
šventųjų garbės, ar jų vardai taip
pat turėtų būti įrašyti kalendo
riuose? Be abejo, tik paprastai šis
procesas ilgai užtrunka. Galbūt
ankstesniais laikais Bažnyčia nusi
pelniusius asmenis greičiau pa
skelbdavo šventaisiais (ar palai
mintaisiais), bet visgi būtina atlikti
tam tikras procedūras, patikrinti,
ar žmogus tikrai vertas „šventojo
vainiko".
Ar šventųjų yra tik tiek, kiek
surašyta kalendoriuose bei Vatika
no archyvuose? Pagaliau, ar tikrai
svarbu, kad asmuo būtų oficialiai
paskelbtas šventuoju? Jeigu jis
gyveno ir mirė paženklintas Dievo
malonės ženklu, ir jo siela amžinai
džiaugiasi dangiška laime, tai gal
būt tokį asmenį galime vadinti
šventuoju...
Katalikų Bažnyčia Į šiuos klau
simus turi tikslų atsakymą, kiek
vienų metų lapkričio 1-ąją švęsda
ma Visų Šventųjų šventę. Jos metu
prisimenami žmonės, kurie, nors
oficialiai nepaskelbti šventaisiais,

K

LLKS vadovo pareigas,* dalyvauja
trijų Pabaltijo respublikų partizanų
pasitarimuose, susitikimuose, sten
giasi puoselėti LLKS istoriją, tau
tines Lietuvos idėjas, patriotinį tau
tinį auklėjimą mokyklose, jaunimo
tarpe, 81 m. amžiaus.
4. LLKS štabo virš., dim. mjr.
Vytautas Balsys, si. Uosis, daugelį
kartų dalyvavęs kautynėse su Rau
donąja armija ir stribais. Keliskart
sužeistas ir tokiu būdu patekęs
jiems į nagus, teistas 25 m. sovietų
kalėjimų ir lagerių bausme, buvęs
Džeskasgane, dalyvavęs Norilsko
sukilime, tik po 19 metų grįžo Lie
tuvon, nenuilstamai dirbo Atgimimo
bangoje, Lietuvos patriotas, LLKS
minėjimų ir daugybės renginių orga
nizatorius, atgaivinęs ryšius su jau
naisiais šauliais, jaunimu. Jvairiose

Dievo akyse tokie yra. Tačiau gy
viesiems reikia „ženklo", kad as
muo yra tikrai šyentas, kad į jį ga
lima kreiptis, ieškant pagalbos ar
užtarimo, kai ištinka fiziniai ar
dvasiniai sunkumai. Tas „ženklas"
ir yra Vatikano žodis, kad asmuo
yra pakeliamas į „altoriaus garbę".
Iki šiol Lietuva nepasižymėjo
„oficialių šventųjų" gausa. Tiesa,
mes turime šv. Kazimierą, kuris te
bėra labai gerbiamas, bet esame įsi
tikinę, kad pastarojo šimtmečio bū
vyje mūsų tauta įsigijo daug šven
tųjų ir net kankinių, nors jie kol
kas dar nežinomi. Džiaugiamės,
kad arkivyskupui Jurgiui Matulai
čiui buvo suteiktas palaimintojo ti
tulas; tikimės ir meldžiamės, kad to
sulauktų Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos įkūrėja Motina Marija
Kaupaitė, Sibiro kankinė Adelė
Dirsytė, kankinys arkivysk. Mečis
lovas Reinys ir kiti mūsų tautos
dvasios galiūnai, kurie savo gyveni
mą skyrė Dievui arba mirė kanki
nio mirtimi už savo švenčiausius
įsitikinimus.
Kiek daug, kiek daug kalendo
riaus lapų dar reikėtų, kad visi tie
vardai būtų juose surašyti, kad ga
lėtume sakyti: tai mūsų tautos vai
kai, lietuviai. Amžinybėje galbūt
niekas nebeskirstomas į tos ar kitos
tautos žmones. Praėjo laikai, kai
lietuviams buvo peršama mintis,
kad „Dievas nesupranta mužikų
kalbos, į Jį reikia kreiptis tik lenv

kiškai". Šventieji, nepaisant kuriai
tautai priklausė, gyvendami šioje
Ašarų pakalnėje, mus girdi ir su
pranta, kai į juos lietuviškai krei
piamės pagalbos. Bet visgi yra žmo
giška labiau glaustis prie savųjų,
kaip Įprasta sakyti: „savas pas sa
vą, lietuvis pas lietuvi". Taigi, pra
šykime Dievo malonės, kad mūsų
tautos šventųjų sąrašas netrukus
pailgėtų.
Keista, kai žmonės tvirtina,
kad jie niekuomet nebus šventieji,
nes juk eiliniam žmogeliui neįma
noma taip šventai gyventi... Tačiau
turbūt niekas nepagalvoja, kad
daugelis tų šventųjų irgi panašiai
manė, kai buvo gyvi, kol neatėjo
bandymo metas, kuomet jie turėjo
ginti savo giliausius įsitikinimus,
savo dvasines vertybes ir net tuos
įsitikinimus paliudyti gyvybės
auka...
mokyklose laukiamas paskaitinin
kas. Sėkmingai neša LLKS štabo
naštą, aktyviai dalyvauja visuome
niniame patriotiniame darbe, puo
selėja LLKS istoriją ir tradicijas, so
vietų sudegintoje sodyboje savo lė
šomis pastatęs žuvusiems draugams
ir broliams kryžių, - paminklą, 83
m. amžiaus. Dainuoja partizanų an
samblyje.
5. Be uniformos-Zigmas Tamakauskas, LLKS štabo narys, turintis
Laisvės kovų dalyvio statusą, daly
vavęs Tauro apyg. partizanų veiklo
je, daugelį kartų KGB persekiotas,
išmestas iš universiteto, tačiau ne
suimtas, persekiotas Latvijoje ir Lie
tuvoje, mokytojas, vyr. dėstytojas. 70
m. amžiaus. Aktyvus Lietuvos Atgi
mimo laikais ir dabar.
Nukelta j 4 psl.
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APIE ŠIŲ DIENŲ LIETUVOS PARTIZANUS
Atkelta iš B psl.
6. Žemaičių apyg. vadas, dim.,
kpt. Steponas Grybauskas, si. sek
retorius, darbavosi žemaičių legiono
štabe pas mjr. Semašką, dalyvavęs
kautynėse su Raudonąja armija
Plungės raj. ir kitur. Klastingai
suimtas 1946 m., teistas 10 ir 5 m.
tremties, kalėjo Komijos ASSR, Ka
zachstane, parašęs knygą „Lietuvos
partizano St. Grybausko prisimini
mai", 114 psl., aktyvus Žemaitijos
patriotas, visuomenės veikėjas, ne
nuilstantis Žemaitijos partizanų or
ganizatorius, LLKS tradicijų puose
lėtojas, 81 m. amžiaus.
7. Vytauto apyg. vadas dim. kpt.
Bronius Zabulis, si. Viesulas, vyk
dant kovinę užduotį suimtas, 1946
m. sovietų teistas 10 m. kalėjimųla'gerių ir 5 m. tremties. Kalėjo Uchtoje, Kazachijos lageriuose ir kalėji
muose, po 11 metų grįžo Lietuvon,
aktyvus Sąjūdžio, Aukštaitijos, Ute
nos krašto patriotas, 78 m. amžiaus.
Antroje eilėje:
8. Dainavos apyg. tarybos narys
Vytautas Nanartonis, si. Nainys,
dalyvavęs daugelyje kautynių su
priešu okupantu Varčios, Panaros,
Žaliamiškio vietovėse ir kitur, areš
tuotas, sužeistas. 1945 m. sovietinių
tribunolų nuteistas 10 metų lagerių-kalėjimų ir 10 metų tremties.
Dalis buvusių Lietuvos partizanu — Lietuvos Laisvės Kovų sąjūdžio tarybos, štabo, etikos, revizijos komisijų ir buhalteri
Kalėjo Vorkutoje, Intoje ir tik po 21
jos narių su vyr. kapelionu, mons. Alfonsu Svarinsku.
m. grįžo tėvynėn, aktyvus sąjūdi
ninkas, veiklus tarp Dainavos apyg. klastingai sovietinio saugumo suim
17. Dainavos apyg. tarybos Algimanto apyg. vado Vytauto Pivo
partizanų, taip pat visuomeninėje tas 1950 m., nuteistas 25 metams narys Kajetonas Karčiauskas, si. riūno, si. Perkūnas, Sedos kautynių
veikioje, 82 m. amžiaus.
kalėjimų ir lagerių bei dar 5 m. be Klevas. Partizanavo Punios, Vėžio dalyvio, teisto Maskvoje 25 metams
9. Tauro apyg. vadas, dim. kpt. teisių. Kalėjęs įvairiuose Sibiro la nių, Butrimonių, Jiezno, Stakliškių ir dar plius 5 m. tremties, kalėjusio
Jonas Matukevičius, si. Danielius, geriuose ir kalėjimuose, grįžo Lietu apylinkių miškuose Margirio tėvoni Vorkutoje 7 metus.
dalyvavęs daugelyje kautynių su von po 9 metų, aktyvus buvo Žemai jos Kelmo būryje, per kautynes
22. Tauro apyg. narys Albinas
tijoj,
savo
krašto
ir
tėvynės
mylėto
sunkiai sužeistas pateko priešui į Kazakevičius, si. Žalgiris, dalyvavęs
sovietine kariuomene ir stribais prie Šilavoto, Žemaitkiemio, Ingai- jas. Skelbiant šią nuotrauką, jau nagus. Teistas 25 metams kalėjimų kautynėse su sovietais prie Skar
kingio, Budnikų, Degimų ir kt., gy išvykęs amžinybėn. Mirė 80 m. am ir lagerių. Iškalėjęs Norilsko, Maga dupio ir kt., klastingai suimtas, teis
dano lageriuose, po 9 metų grįžo tė tas 10-čiai metų ir dar 10 m. už su
vas liudininkas dr. Petro Kisieliaus žiaus.
brolio žuvimo tragedijos kautynių
13. Prisikėlimo apyg. tarybos na vynėn ir vėliau įsijungė į atkurto kilimą Sibire, grįžo po 17 metų į Lie
metu ir visų tuometinių aplinkybių, rys Antanas Dobrovolskis, si. Vove LLKS veiklą, 76 m. amžiaus.
tuvą, aktyvus LLKS renginiuose,
sovietinio Karo tribunolo nuteistas rytė, dalyvavęs dviejose kautynėse
18. Didžiosios Kovos apyg. vadas įvairiuose minėjimuose, statant kry10-čiai metų kalėjimų—lagerių ir 5 su priešu Raguvos miškuose, klas dim., kpt. Augustinas Švenčionis, žius-paminklus ir kt., 79 m. am
m. trėmimo, po 15 m. grįžo Lietuvon, tingai suimtas ir nuteistas 10 metų buvęs Žemės ūkio akademijos docen žiaus.
aktyvus sąjūdininkas, taip pat veik kalėjimų-lagerių plius dar 5 m. be tas, si. Rytas partizanavo Didžiosios
23. Vytauto apyg. tarybos narys
lus tarp partizanų ir visuomenės, teisių. Kalėjo Kuibyševo raj., grįžo Kovos apygardoje 1944-1947 m., Jonas Abukauskas, si. Siaubas,
geras bitininkas, 81 m. amžiaus, gyv. * Lietuvon po 7 metų. 77 m. amžiaus. klastingai suimtas Žaslių valsč., Vytenis, dalyvavęs Audros būryje
Prienuose.
14. Algimanto apyg. tarybos na teistas Maskvos Ypatingojo teismo, kautynėse su priešu prie Remeikių
10. Prisikėlimo apyg. vadas dim. rys Anicetas Simanonis, si. Sigitas, 15 m. kalėjo Kazachstane, Karagan km., Užpalių vlsč. ir kitur. Enka
kpt. Juozas Močius, si. Alfas, Kabai- partizanavo Troškūnų, Mockeliškių, dos sukilimo dalyvis, grįžo Lietuvon vedistų klastingai sučiuptas, nuteis
la, Švedrys, Rainys, dalyvavo kau Raguvos ir Taujėnų apylinkių miš 1954 m., dalyvauja rengiamose eks tas myriop, vėliau pakeistas sprendi
tynėse su sovietais prie Sedos, Er kuose, išdavus partizanų stovyklą, pedicijose po lietuvių kalinimo vie mas kalėti 25 m. sovietiniuose ka
žvilko, Gaurės ir kt., klastingai iš sunkiai sužeistas, be sąmonės pate tas, publicistas, atstovauja LLKS lėjimuose, pataisos auklėjimo darbo
duotas, suimtas bunkeryje, nuteistas ko enkavedistams į nagus. Nuteistas komisijai prie LGGRTC, sprendžiant lageriuose. Kalėjo Omsko, Irkutsko,
myriop, vėliau perteistas 25 m. ka- 25 metams kalėjimų ir lagerių, ka rezistentų teisių statusą, nepaisant Mordovijos lageriuose, tik po 27 m.
lėjimo-lagerių ir 5 m. be teisių. Ka lėjo Mordovijoje ir kt., po 10 m. grįžo silpnos sveikatos, visur, kur reikia, grįžo tėvynėn. Aktyvus LLKS ren
lėjo Intoj ir kituose Komijos ASSR Lietuvon, 86 m. amžiaus, bet dar eina, organizuoja, važiuoja, 77 m. giniuose, 79 m. amžiaus.
lageriuose, po 29 metų, 1976 m. grįžo daug kur dalyvauja, važiuoja į amžiaus.
24. Vyčio apyg. vadas dim., kpt.
minėjimus.
tėvynėn, aktyviai reiškėsi Sąjūdyje,
19. Tauro apyg. Tarybos narys Bronius Juospaitis, jis ir LLKS vado
o dabar Prisikėlimo apyg. partizanų
Vytautas
Raibikis, si. Leopardas, pavaduotojas, si. Direktorius, daly
Trečioje eilėje:
visuomeniniame gyvenime, dalyvau
15. Didžiosios Kovos apyg. tary partizanavo Vilkaviškio apskr. Žal vavęs 12-oje kautynių su stribais ir
ja Prisikėlimo apyg. vyrų ansambly bos narys Albinas Bagdonavičius, si. girio rinktinėj 69-oje kuopoje, Na- sovietų kariuomene, sunkiai sužeis
je „Vidurnaktį nežuvę", 82 m. am Vingis, partizanavo Dobilo, Dieme tangų būryje, dalyvavo įvairiose tas ir be sąmonės pateko priešui. Tai
žiaus.
džio būriuose Kaišiadorių, Širvintų, kautynėse, klastingai suimtas, so LLKS vienas gyvų likusių legendinių
11. Algimanto apyg. tarybos na Jonavos rajonuose, dalyvavo trijose vietų teistas 25 metams kalėjimų ir partizanų, gulėjęs ant miestelio grin
rys, buvęs mokytojas, kraštotyri kautynėse su priešu ir per klastą jų priverčiamojo darbo stovyklų- dinio kartu su kitais nukautais
ninkas, Obelių krašto LLKS muzie suimtas bunkeryje. Sovietų nuteis lagerių. Kalėjo Komijos ASSR, Into draugais, bet Aukščiausiojo valia ir
jaus įsteigėjas ir vadovas, žuvusio tas 25 metams kalėjimų ir lagerių. je, po 9 m. 1956 m. grįžo tėvynėn, 78 malone likęs gyvas. Rusų karininkui
partizanų vado dim. pik. Balio Vai- Kalėjo Vorkutoje, po 6 metų grįžo m. amžiaus, bet vis dar labai ak pastebėjus, kad visų nukautų „ban
tyvus ypač organizuojant minėjimus ditų" apsnigti veidai, o vieno ne. Kilo
čėno patikėtinis, išsaugojęs daug tėvynėn, 78 m. amžiaus.
įtarimas, gal jis dar gyvas?. Nuvežus
partizanų dokumentų ir nuotraukų,
16. Vyčio apyg. tarybos narys Marijampolėje.
si. Kerštas. Aktyvus minėjimų, eks Bronius Grigonis, si. Bijūnas, daly
20. Stasys Dovydaitis, LLKS ligoninėn, po operacijų Lietuvos gy
pedicijų Lietuvoje ir Latvijoje organi vavo kautynėse su enkavedistais štabo narys, veikia ir turi glaudžius dytojai išsaugojo gyvybę, o sovietai nu
zatorius, albumų, knygų apie Rokiš Raguvos girioje Šermukšnio būryje. ryšius su Šaulių sąjunga, jaunaisiais teisė 25 m. Sibiro priverčiamųjų dar
kio apskr. partizanus rėmėjas, ak Pateko priešui į nagus sunkiai šauliais. Tai prof. P. Dovydaičio bro bų bei kalėjimų ir dar 10 m. be teisių,
tyvus visuomenininkas, 78 m. am sužeistas, buvo nuteistas 25 metams lio sūnus, irgi sovietų teistas 10 tremties. Kalėjo Norilske, Irkutsko sri
žiaus. Nors ir buvo nuolat KGB per kalėjimų-lagerių ir dar 5 metams be metų Sibiro, ten kalėjęs, apdovano tyje, Mordovijoj ir tik po daugiau nei
sekiojamas, ne kartą komunistų įs teisių. Kalėjo Magadano. Tonkisko, tas Šaulių sąjungos įv. medaliais, 16 metų pavyko grįžti tėvynėn. La
bai energingas LLKS veikloje, visur
pėtas, pavyko išvengti kalėjimų ir šiaurinio Sibiro rajonuose, po 9 metų žymenimis.
dalyvauja, važiuoja, organizuoja, nors
lagerių.
grįžo Lietuvon, aktyviai įsijungė į
Ketvirtoje eilėje viršuje:
21. Svajūnas Pivoriūnas, LLKS jau 81 m., bet nepasiduoda jaunes
12. Žemaičių apyg. tarybos na Sąjūdį ir partizaninę visuomeninę
Nukelta j 5 psl.
vyriausias buhalteris, sūnus a.a. niems.
rys Vaclovas Žutautas, si. Audra, veiklą. 80 m. amžiaus.
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25. LLKS Revizijos komisijos
narys Alfonsas Indrelis, si. Algis, da
lyvavo kautynėse su priešu Anykščių
raj. Maželių km. ir kitur, klastingai
suimtas ir nuteistas 25 metams,
kalėjo Karagandoje, Norilske, po 7
m. grįžo Lietuvon. Aktyviai dalyvau
ja LLKS veikloje, sėkmingai eina
pavestas pareigas, 76 m. amžiaus.
26. Didžiosios Kovos apyg. tary
bos narys Stanislovas Baltrūnas, si.
Aukuras, dalyvaujant kautynėse su
priešu Želvos apylinkėje, sunkiai
sužeistas pakliuvo čekistams. Jį
nuteisė 25 metams kalėjimų-lagerių
ir dar 5 metams be teisių. Kalėjo
Intoje, po 20 metų tegalėjo grįžti na
mo. Pasiaukojamai dalyvauja LLKS
renginiuose, 79 m. amžiaus.
27. Vyčio apyg. tarybos narys
Petras Gataveckas, si. Šturmanas,
ne sykį „Tėvo" būryje dalyvavo kau
tynėse su priešo kariuomene ir stri
bais, klastingai suimtas, nuteistas
10 metų ir dar 5 metams be teisių,
kalėjo Karagandoje, Norilske, daly
vavo kalinių sukilimuose. LLKS
veikloje aktyvus Sąjūdžio renginiuo
se, 80 metų amžiaus.
28. Prisikėlimo apyg. Tarybos
narys Jurgis Kučinskas. Partizanavo
Aukštaitijoje Dariaus ir Girėno
tuometinėje apygardoje, dalyvavo
kautynėse su okupantu prie Svilių
km. ir kitur, buvęs Plechavičiaus
Karo mokyklos Marijampolėje kariū
nas, šiuo metu yra Vietinės Rink
tinės aktyvistas. Persekiojamas
KGB, išradingai slapstydamasis,
išvengė Sibiro, 81 metų amžiaus.
Beveik visi šie partizanai yra

apdovanoti įvairaus laipsnio Vyčio
Kryžiumi, Lietuvos Kariuomenės
Savanorių Kūrėjų medaliais, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos Respublikų
ordinais, medaliais ar kitais apdo
vanojimais, LPKT Sąjungos padėkos
raštais bei kitais apdovanojimais.
Beveik visi turi kario savanorio sta
tusą.
Straipsnio pabaigoje reikia
priminti dar vieną esminį dalyką,
labai svarbų Lietuvai, palyginti ma
žai valstybei, jog JAV ambasadorius
Lietuvai Stephen D. Mull, lanky
damas vieną iš Lietuvos Laisvės ko
vų muziejų Alytuje, susitiko su
buvusiais Lietuvos partizanais,,
konkrečiai, su Dainavos apyg. vadu
dim. kpt. Kazimieru Savičiumi ir
kitais, su jais kalbėjosi, klausėsi jų
pasakojimų, o vėliau Lietuvos parti
zanų ir kariuomenės pagerbimo
šventės proga parašė partizanams
istorinį laišką:
„Noriu padėkoti Jums už nepa
prastai įdomią pažintinę ekskursiją,
surengtą Lietuvos Laisvės kovų
muziejuje. Jūsų nuoširdus ir detalus
pasakojimas apie anų dienų Lietu
vos kariuomenę ir apie Lietuvos par
tizanus parodė man, kaip Jūs di
džiuojatės savo šalimi, taip pat esa
te Lietuvos kovų už nepriklausomy
bę dalis.
Man nepaprastai įdomu buvo
išgirsti apie sunkias partizanų ko
vas, jų patyrimus, išgyvenimus bei
įvairias ryšio priemones rezistencijos
metu. Šie vyrai ir moterys buvo iš
visų visuomenės sluoksnių, narsiai
kovojo ir žuvo vardan visus juos
vienijusio tikslo - vardan Lietuvos

Tuo pačiu genijui buvo priskiriamos grynai
moteriškos savybės: emocingumas, jausmingumas
ir įkvėpimas.
oters dailininkės autoportretas niekada
nebus panašus į vyro dailininko auto
portretą, nes psichologinis aspektas nuolat gene
ruos visiškai skirtingas reikšmes. Konkrečiai gal
ima palyginti 1936 m. tapytą J. Vienožinskio
„Autoportretą" ir M. Račkauskaitės-Cvirkienės
1938 m. „Autoportretą". J. Vienožinskio kūrinys
visais atžvilgiais atitinka vyro kūrėjo/genijaus
mitą. Dailininkas save tapo dvigubai atsispindin
tį (o netgi ir trigubai — žiūrėdamas į save vei
drodyje jis mato dar ir savo nugarą, atsispindinčią
kitame veidrodyje, o tame atspindyje įkomponuo
tas dar vienas veidrodis su J. Vienožinskio ats
pindžiu). Triguba „optinė sistema" suskaido
erdvę, taip dailininkas tampa tarsi visur esančiu,
visur suspėjančiu, kupinu begale kūrybinės
energijos, genijumi. Jis valdo šį iliuzorinį pasaulį:
ryžtinga poza, griežta veido išraiška, rankoje
laikomas teptukas (ar pieštukas) rodo jo kūrybinę
potenciją, jo veiklos sritį. Fone esanti statula turi
ryškiai matomus moteriškos lyties požymius —
krūtis. Tai tipiška vyro dailininko autoportreto
situacija, kai tapytojas save vaizduoja apsirengu
sį, darbo procese, o moteris-modelis nuoga pozuo
ja (XX a. pr. Europos dailės kontekste galime rasti
panašių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Emsto Liudviko
Kirchnerio „Dailininkas ir jo modelis", 1907 m.).
Toks paveikslo tipas — dailininkas ir nuogas jo
modelis — visuomenėje buvo siejamas su prosti
tucija (analogija su prostitute, parduodančią savo
kūną finansiškai pajėgiam klientui ir dailininko
modeliui — parduodančiu save menui). Tai artima
moters siejimui su gamta: moteris, kaip „gamta"
arba kūniška forma, yra vyriškos kūrybinės
energijos (dailininko-kūrėjo) paverčiama (transcribed) į kultūrinį produktą — tampa meno kū
rinio dalimi.
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J. Vienožinskis stovi jau sukultūrintoje erdvė
je: jis dailininkas — kūrėjas, kurio vyriškoji kūry
binė energija pabrėžiama pasyviu skulptūros
moteriškumu.
Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės ankstyva
jam kūrybiniam laikotarpiui priklausantis
„Autoportretas" jau visiškai kitoks. Hedonistinė
impresionistiškų spalvų gama mus priartina prie

laisvės ir nepriklausomybės. Šis
tikslas labai ryškiai atsispindi visojeekspozicijoje ir Jūsų pasakojime.
Turėtų būti tikrai nuostabus jaus
mas pajusti, kad tikslas iš tiesų yra
pagaliau pasiektas.
Aš Jums linkiu viso ko geriausio
bei sėkmės, pasakojant apie nepa
prastai įdomią Lietuvos praeitį. Kaip
Jūs minėjote, šių dienų vaikai turi
žinoti ir suprasti savo šalies istoriją,
kad brangintų dabartį ir vertintų bei
saugotų laisvę ateityje. Mes mielai
bendradarbiaujame su Lietuva ir
dirbame kartu, saugodami Lietuvos
laisvę. Lietuvos patirtis tai puikus
pavyzdys, skleidžiant laisvės idėjas
per pasaulį".
Tai oficialus Lietuvos partizanų
pasipriešinimo okupantams JAV pri
pažinimas ir dar kartą jo įvertini

Pabaiga.

Trys bendražygiai (iš kairės): dim. mjr. Vytautas Balsys — „Uosis", dim. pik.
Povilas Pečiulaitis — ..Lakštingala", Povilas Vaičekauskas — „Klevas".

MOTERS PORTRETAS
XX A. ANTROSIOS PUSĖS
LIETUVIŲ TAPYBOJE
(Vyrų k moterų žvilgsnis)
IEVA SAPZEViaENĖ
Nr.2
namų aplinkos: čia — moteriškoje namų erdvėje
— ji taip pat reiškiasi ir kaip aktyvi visuomenės
narė — kūrėja. M. Račkauskaitė save vaizduoja
taip pat su teptuku rankoje, kūrybinio proceso
metu. Ji jau laisva kūrėja. Ypač XX amžiaus pra
džioje moterų dailininkių tapytuose autoportre
tuose ryški konfrontacija tarp savęs vaizdavimo
objektu ar subjektu. Dailininkės yra pripratusios
moterišką kūną matyti pavaizduotą kaip objektą
(galima sakyti, jog tai siejasi su vojaristiniais vyrų
polinkiais), tuo tarpu jos pačios labiau linkusios
save pateikti kaip subjektą — ne kaip „kūnišką"
kūną, bet daug labiau kaip „kūniškosios" kultūros
kūrėją. M. Cvirkienė „Autoportrete" neleidžia su
abejoti savo reikšmingumu: ji stovi pirmame pla
ne, tiesiai žvelgdama į žiūrovą, jos žvilgsnis valin
gas, ji valdo „savo" erdvę. M. Cvirkienė čia dau
giau dailininkė, nei moteris. Namų ir darbo erd
vės sujungimas panaikina ribą tarp viešos (prik
lausančios tik vyrams) ir privačios (kuri priskiriamąjnoterims) sferos.
ie du autoportetai aiškiai nusako XX amži
aus pirmosios pusės vyrų dailininkų ir mo
terų dailininkių požiūrius į moters portretą: vyras
save laiko kūrėju, o moters kūną tik medžiaga pa
sireikšti jo kūrybinei energijai (natūrą paversti
kultūra), tuo tarpu moteris kūrėja dar bando įsi
tvirtinti dailės pasaulyje: ji stengiasi pakeisti nu
sistovėjusią tradiciją į moters atvaizdą žvelgti
vyro akimis. Moteris save tapo jau kaip subjektą
ir pradeda iki šiol tebesitęsiančią moterų daili
ninkių kovą: kaip save įvardinti — dailininke ar
modeliu?
Vyrai dažniausiai indentifikuojami su visuo
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mas. Todėl niekas tegu nebando per
rašyti istorijos, tegul nedrįsta Lie
tuvos partizanų žeminti, šmeižti ar
dar kaip nors jų ignoruoti. Lietuvos
spaudoje pasirodą straipsniai ypač
pikti, kur, rodos, rašo garbingi as
menys, rašo nomenklatūrininkų
džiaugsmui ar iš nežinojimo neturė
dami tikslios informacijos, suklai
dinti, arba piktos valios ambicijų,
kažkokios pagiežos vedami, bando
partizanus apšmeižti korupcija, ypač
dalinantis užsienio lietuvių labdarą.
Kas kuo kvepia, tuo ir kitą tepa. No
menklatūrinės tradicijos dar gyvuoja
Lietuvoje, bet jos nepriimtinos tiems,
kurie viską atidavė Dievui, Lietuvai
savo tėvynei: jaunystę, sveikatą, visą
gyvenimą.

menine sfera (jų portretai konkrečiai apibrėžia
profesiją), tuo tarpu moterys priskiriamos na
mams — jos žmonos, draugės, jaunos moterys ar
senutės. XX amžiaus antrojoje pusėje situacija
kiek pasikeičia, tačiau dominantės išlieka tos pa
čios per visą dvidešimtą amžių. Moterys dailinin
kės tapo moters portretą, įsigilindamos į pozuoto
jos vidų, žvelgdamos iš subjekto pozicijų. Tuo
tarpu vyrams tapytojams — moteris tai dar viena
galimybė sutramdyti „natūrą", moters kūną, per
piešinį palenkti savo valiai (maloniam žiūrė
jimui).
uosekli moters tapybinio portreto raida
buvo nutraukta tarybinės okupacijos me
tais. Įdomu tai, jog komunistinė ideologija, nus
tačiusi naują moters vietą visuomenėje, iš esmės
nepakeitė moters vaizdavimo stereotipų, nors ir
pridėjo keletą naujų aspektų. Sovietinį požiūrį į
moterį formavo dvi tendencijos, iš esmės viena
kitai prieštaraujančios ir todėl psichologiškai
žlugdančios, vedančios į sąmonės skilimą: vieša
sis, oficialusis moters darbininkės, darbo pirmū
nės, beveik darboholikės, visuomenininkės, akty
vistės, žvelgiančios nuo žurnalų viršelių, ir privatusis, neoficialusis — tobulos žmonos ir motinos,
šeimininkės ir meilužės.
Dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės lietu
vių tapyboje tebevyrauja vyrai. Nors daugelis jų
pasuko ne portreto žanro kūrimo linkme, tačiau
dar nemažai autorių įnešė svarų indėlį į moters
portreto raidą. Didžiausią dėmesį moters portre
tui skyrė V. Ciplijauskas, L. Gutauskas, K De
reškevičius, Antanas Gudaitis, Vladas Karatajus,
Mindaugas Skudutis. Moterys dailininkės kiek
pakeitė lietuvių XX a. II pus. tapybinių moters
portretų psichologinę pusę. Jos įnešė savitą mot
ers/kūrėjos/individo portretų tipą, paneigdamos
vyriškąjį moters/objekto traktavimą. Moterį, kaip
vieną svarbiausių savo kūrybinių temų, pasirinko
Marija Račkauskaitė-Cvirkienė ir Bronė Mingilaitė-Uogintienė. Moteriškoji problematika nebu
vo svetima Irenai Trečiokaitei-Žebenkienei bei
Sofijai Veiverytei. XX a. II pus. moteris dailininkė
iš vienos pusės jau yra įgavusi galios kaip kūrėja,
tačiau antra vertus, ji vis dar lieka pačia medžia
ga tai kultūrai kurti.
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L i e t u v o j e p r i g y j a H a l l o v v e e n j Kodėl Lietuvą mylėti norisi iš tolo
Giedrė Maksimaitvtė
Alfa.lt

Tai pasakodama sėkmingą vers
lą, puikius namus ir šeimą turinti
„naujoji išeivė" šyptelėjo: „Tik čia
mes suprantame, kokia svarbi yra
Lietuva, - ir pradėjo pasakoti savo
ateities planus. - Kai užsidirbsime
'amerikoniškas' pensijas, būtinai grį
šime jas leisti Lietuvoje."
Tada man kilo daugybė klausi
mų, kurių vienas - kodėl Lietuva, rei
kalaudama meilės ir ištikimybės iš
savo vaikų, pamiršta pasirūpinti jais?
Kaip atsitiko, kad geras profesijas ir
išsilavinimą turintys keturiasdešimt
mečiai pradėjo važiuoti į bet kokias
Europos šalis, tikėdamiesi ten per
penkerius metus, dirbdami valyto
jomis ar vairuotojais, užsidirbti sau
sočią senatvę?
Pavyzdžiui, 2,900 eurų atlygini
mą gavęs prancūzas mokytojas gauna
2,200 eurų dydžio pensiją ir laimin
gas važinėja po pasaulį. Ar verta pri
minti, ką už savo pensijas gali pada
ryti mūsiškiai...
Nesu ekonomistė ir negaliu pa
siūlyti rietenose paskendusiems val
džios vyrams, kaip visus pasotinti ne
dideliu „kepaliuku'' biudžeto. Tačiau
gal iš pradžių užtektų bent jau gal
voti apie rinkėjus dažniau nei prieš
rinkimus ir dovanoti jiems ne už ver
slininkų suaukotus pinigus nupirk
tus puodukus ar degtukus.
Žinoma, galvoti reiktų nepamirš
ti ir rinkėjams, prieš kiekvienus rin
kimus tarsi pametantiems protą ar
prarandantiems atmintį ir vis užli
pantiems ant to paties grėblio.
Gal tada nereikės nei kaltinti vie
niems kitų, nei tradicijas ar meilę ša
liai prisiminti ilgesingai žiūrint į ją iš
tolo.

Savaitgalį visa šeima išsiruošę
prieš Vėlinių savaitę aplankyti arti
mųjų kapų nusprendėme užsukti ir
prie propromočiutės kapo. Sunkiai
ant paminklo įskaitę bebaigiantį iš
blukti senolės vardą prisiminėme gi
minės istoriją: kaip proprosenelis iš
ėjo į Pirmąjį pasaulinį karą ir guli ne
žinia kur, kaip proseneliai bei sene
liai, išvežti į šaltuosius kraštus, ten
sugulė kapuose, o pusseserės ir pus
broliai savo noru taip pat išvažiavo į
tolimus kraštus, tik jau į vakarus.
Prisiminėme, padūsavome, kad
pamirštame savo šaknis, dar kartą
nusprendėme, kad reikia surašyti ant
popieriaus, kas ką prisimename ir...
Svarbiausias Hallovveen atributas išskaptuotas moliūgas.
greičiausiai pamiršime viską vėl iki
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
kitų Visų Šventųjų arba kurio nors
- Vilnius, spalio 31 d. (ELTA) Lie seniai yra populiaru per Hallovveen kito jubiliejaus.
tuvoje prigyja viena iš paslaptingiau persirengti šmėklomis ar dvasiomis.
Tuo metu tie, kurie savo noru ar
Milijonai žmonių švenčia savo
sių švenčių — Halloween, kurią šven
prievarta atsidūrė toli nuo Lietuvos,
čiame Visų Šventųjų dienos išva pamėgtą siaubo šventę: suaugusieji kažkaip sugebėjo ir sugeba ją mylėti
— linksmindamiesi kostiumų vaka kasdien. Kritikai tuoj puls šaukti karėse.
Tai — mirusių sielų ir senovinė rėliuose, o persirengę vaikai — pra bepigu sočiam mylėti iš toli. Tačiau
derliaus šventė. JAV ir Europoje jau šydami saldumynų.
ar tikrai taip bepigu? Lietuviškai
(mokyti?) kalbėti ir rašyti vaikus Si
pagal tremtinių pasakojimus,
Daugiausia mirštama dėl kraujotakos ligų bire,
tikrai nebuvo labai lengva.
Nėra paprasta svetimoj terpėj at
Vilnius, spalio 30 d. (BNS) — 1950 metų.
2005 metais Lietuvos gyventojų sidūrusius paauglius mokyti lietuvy
Nors Lietuva pagal gyventojų mirtin
gumo rodiklį gerokai lenkia Europos mirtingumo rodiklis buvo ketvirta bės ir dabar. Štai jau penkiolika metų
Sąjungos šalių vidurkį, mirties prie daliu didesnis negu Europos Sąjun JAV gyvenanti buvusi mano bendrak
žastys panašios į kitų europiečių — gos valstybių narių vidurkis (9.7), ta lasė pasakojo, kaip savaitgaliais ir va
tai kraujotakos sistemos ligos, pikty čiau mažesnis negu Latvijoje (14.2), sarą jie savo dabar jau septyniolikme
čius vaikus veža į lietuvišką skautų
biniai navikai, taip pat nelaimingi at Estijoje (12.9) ir Vengrijoje (13.5).
sitikimai, apsinuodijimai, traumos.
2005 metais vyrų mirtingumas mokyklą. Jie ten ne tik skaito, rašo,
Kaip pranešė Statistikos depar buvo 31.3 proc. didesnis negu mote kalbasi, dainuoja ir žaidžia lietuviš
tamentas, išankstiniais duomenimis, rų. 2000—2005 metais vyrų mirtin kai, bet baigdami kiekvieną dieną
šių metų sausio—rugpjūčio mėne gumas padidėjo 18.4, moterų — 13.1 gieda Lietuvos himną.
siais mirė 1,027 žmonėmis daugiau procento.
Nors mirtingumas dėl savižudy
negu per praėjusių metų tą patį lai
bių
nuo
2000 metų nežymiai mažėja,
kotarpį.
2005 metais mirė 43,800 žmonių, tačiau jis išlieka vienas didžiausių
Vilnius, spalio 16 d. (BNS) — rai Baltarusijoje, o jie informuoti ne
tai 2,500 daugiau negu 2004 metais. Europoje.
Lietuvos generalinės prokuratūros privalo", — sakė G. Jasaitis.
Praėjusiais metais 1,000 tūkstančiui
Praėjusiais metais 100,000 gy
pareigūnai teigia, kad Baltarusijos
Sprendimą Baltarusijos generali
gyventojų teko 12,8 mirusiojo, tai di ventojų teko apie 39 savižudybių at
prokurorų sprendimas nutraukti ar nėje prokuratūroje dėl V Pociūno by
džiausias mirtingumo rodiklis nuo vejus (68 vyrų ir 13 moterų).
ba atnaujinti bylą dėl Lietuvos diplo los ketinama paskelbti trečiadienį.
mato ir saugumo pareigūno Vytauto Generalinė prokuratūra tikrino
Pociūno žūties Breste neturės įtakos Bresto prokurorų surinktą medžiagą
jų atliekamam atskiram tyrimui.
dėl Lietuvos pareigūno žūties aplin
ką sodinti ant šeimos kapo, kaip jį
Atkelta iš 1 psl.
Tai antradienį sakė generalinio kybių bei sprendimo nekelti baudžia
O kiek svajota, kiek sumanyta... tvarkyti. Nebuvo nė vieno, kurį skir prokuroro pavaduotojas Gintaras Ja mosios bylos teisėtumą.
Kiek Vilnioje paskandinta — palaido tume vyriausiu tvarkytoju. Dažnai
saitis.
Lietuvos konsulate Gardine dir
rasdavau užklydusio žmogaus paso
ta... — nevykusių sumanymų.
„Baltarusijos
prokuratūros bęs 48 metų V Pociūnas žuvo rugpjū
Esu savaip laiminga: Rokantiš dintą vilkdalgį, tulpę, kartą — net ir sprendimas visiškai nesaisto Lietu čio 23 dieną, būdamas tarnybinėje
kes, savo šeimos kapą, galiu pasiekti plastmasės gėlių krepšelį... Be tvar vos generalinės prokuratūros atlieka komandiruotėje. Anksti ryte jis neva
pėsčia. Nuo namų per Sapieginės kos. Pedantas sakytų — chaosas. mo tyrimo, mes visiškai nesidomė- iškrito per viešbučio devintojo aukšto
miškus — neskubiai žingsniuojant — Man regis, chaosas — visa ko pra jom, kokį sprendimą priėmė prokuro langą.
tik valanda... Nebesu jauna, tikrai džia.
nebesu (tai — ne apie mano metus...
Baugu prisipažinti, bet... drįsiu.
S u ė m i m a s V . Uspaskichui pratęstas
Apie būseną...).
Šermukšniuose prie šeimos kapo iš
Nebesu, nes jaučiu, kaip stipriai ties juntu ir mistiką, ir magiją. Jau Atkelta iš 1 psl.
Jo teigimu, V Uspaskicho išvyki
esu suaugusi su vaikystės žeme — čiuosi kiek prasikaltusi, jei į Rokan
buvo politinės partijos vadovas. Ge mas į užsienį yra siekis išvengti pro
kaip gera, kad nuo jos nenutolau. Ne tiškes vykstu važiuota. Tėvai lankyti
neralinė prokuratūra padarė viską, ceso.
besu, nes nebereikia man nei tolimų močiutės kapo eidavo pėsti.
kad procesas įgautų politizuoto pro
„Laisva valia jis negrįžo — pasi
miestų, nei egzotiškų kraštų.
Ir man reikia žingsniuoti — pas
ceso vaidmenį. Pasakykit kas nors prašė prieglobsčio. Tuo siekia, kad
Savaip laiminga Rokantiškėse močiutę, pas tėvą ir mamą. Kur dan
dar vieną kokią nors buhalterinės ap nebūtų išduotas Lietuvai", — teismui
buvau visada. Niekada nesibarėme, gus virsta ežeru...
skaitos bylą, kur dirbtų valstybės sakė prokuroras S. Verseckas.
saugumas?", — kalbėjo V Sviderskis.
Išklausęs šalių teismas paskelbė,
Kratą Darbo partijos būstinėje kad šioje tyrimo stadijoje sąlygos ir
vasarą atliko Valstybės saugumo de pagrindai skirti V Uspaskichui suė
partamento pareigūnai.
mimą buvo, Baudžiamojo proceso
* Pirmadienį Dainius Zubrus tos suaugusiųjų dešimties sporti
Tuo tarpu V Uspaskicho bylą ti nuostatos nepažeistos.
pelnė du įvarčius, o lietuvio Wa- nių šokių p i r m e n y b ė s e 26-ąją
riantis
Generalinės prokuratūros
Vilniaus apygardos teismas savo
shington „Capitals" komanda iš vietą tarp 37 porų užėmė Kauno
prokuroras
Saulius
Verseckas
teigė,
nutartyje taip pat rašo, kad pagal pa
kovojo ketvirtą pergalę vienuolikto sportinių šokių klubo „Sūkurys" at
kad
advokato
motyvai
paremti
emoci
sisakymus spaudoje, V Uspaskicho
se NHL reguliariojo sezono rungty stovai Tomas Slausgalvis ir Gintarė
socialiniai ryšiai Lietuvoje nėra tvir
nėse, svečiuose 4:2 įveikusi Calgary Bankauskaitė. Pasaulio čempionais jomis, o ne teisiniais argumentais.
,,Uspaskichas neatsiliepdavo į ti, į Lietuvą jis grįžti neketina, savo
„Flames" ledo ritulininkus. Per ne tapo Vokietijos šokėjai Christophas
skambučius j jo mobiliojo ryšio telefo tikslios buvo vietos Rusijoje nenuro
pilnas 22 žaidimo minutes „Capitals" Kiesas ir Blanca Ribas.
puolėjas keturis kartus metė į aikš
* Per Baltijos krepšinio lygos ną. Nebuvo rastas gyvenamojoje vie do — esą gyvena tai šen, tai ten.
toje Kėdainiuose. Jo žmona žadėjo
Suėmimas skiriamas, kai švel
telės šeimininkų vartus bei pirma rungtynes su Klaipėdos „Neptū
perduoti šaukimą, tačiau paskui atsi nesnėmis priemonėmis neįmanoma
jame kėlinyje gavo dvi baudos minu nu" s m e g e n ų traumą patyręs
sakė ir pareiškė neduosianti jokių pa pasiekti nustatytų tikslų bei gresia il
tes. Iš viso šiame sezone D. Zubrus „Šiaulių" komandos kapitonas Vai
rodymų prieš savo vyrą", — sakė pro gesnė nei 1 metų laisvės atėmimo
per 11 rungtynių pelnė jau septynis das Pauliukėnas tebegydomas li-gokuroras, aiškindamas, kodėl teisė bausmė. V Uspaskichui, gresia lais
įvarčius.
ninėje. Kada krepšininkas galės spor
saugai teko imtis suėmimo sankcijos. vės atėmimo bausmė iki 4 metų.
* Maskvoje vykusiose plane tuoti, medikai nesiryžta prognozuoti.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Žodis iš „E" raidės lėtai ž u d o Europą

EUROPA
MINSKAS
Buvęs kandidatas į Baltarusijos
prezidentus Aleksandras Kozulinas,
kuris nuo spalio 20 dienos paskelbė
kalėjime bado streiką, perkeltas į ko
lonijos medicinos dalį. A. Kozulinas
pralaimėjo rinkimus kovo 19 dieną
dabartiniam valstybės vadovui Alek
sandrui Lukašenkai. Jis buvo areš
tuotas kovo 25 dieną ir nuteistas pus
šeštų metų kalėti už vadovavimą pro
testo mitingui. „Skundų dėl sveika
tos būklės iš jo negauta. Tačiau ka
dangi jis tęsia bado streiką, spalio 30
dieną buvo perkeltas į pataisos įstai
gos medicinos dalį, kad būtų gydyto
jų nuolat stebimas", — pranešė kolo
nijos vadovybė.

Griūvanti Europos imperija?
Atkelta iš 1 psl.
Na, o jei eurointegracįjos kulminacija
vadinamas toks projektas, kaip euras, tai ateityje veikiausiai turėsime
pripažinti, jog šis projektas atnešė
daugiau sukrėtimų net nei karas Ar
timuosiuose Rytuose.
Tačiau ką bendro turi euras su
įvykiais Vengrijoje ar Italijoje? Kaip
drįstu technokratines euro įvedimo
problemas lyginti su tokia humani
tarine katastrofa, kuri vyksta Irake?
Atsakymas į abu klausimus tas pats
— žmonės nenori demokratinės savi
valdos.
Dabartinių proceso šaknų reikė
tų ieškoti tais laikais, kai Europos Są
junga transformavosi iš demokrati
nių valstybių sąjungos į viršnacionalinę finansinę imperiją, kurioje svar
biausi sprendimą jau nepaklūsta de
mokratinei kontrolei.
Italijos vyriausybė balansuoja
ant žlugimo ribos, nes R. Prodi rei
kalauja didesnių mokesčių ir mažes
nio biudžeto. Jis paprasčiausiai vyk
do ES komisaro ekonomikos klausi
mais Joaąuin Almunia reikalavimus.
Vengrijoje neramumai prasidėjo
prieš mėnesį, kai premjeras pade
monstravo panieką demokratijai, vie
šai pripažinęs, jog „melavo rytais,
melavo dienomis ir naktimis", kalbė
damas apie ekonominių priemonių,
kurias jis pažadėjo įgyvendinti tam
pačiam ES komisarui, padarinius.
Pažadai Briuselio pareigūnams Veng
rijos premjerui atrodė svarbesni nei
pažadai savo tautai, todėl Vengrija
sumažino biudžetą 7 procentais, tai
tolygu, jei Didžioji Britanija būtų vi
siškai nutraukusi finansavimą Nacio
nalinei sveikatos apsaugos sistemai.
Beje, Vengrija tokių priemonių ėmėsi,
nes siekė atitikti Maastricht kriteri
jus. Tačiau į eurozoną jai durys liko
užtrenktos.
O dabar tiek Vengrijai, tiek ku
riai nors kitai „naujai" ES valstybei
progų įsijungti į eurozoną artimiau
sioje ateityje praktiškai neliko. Tai

Sare and Luca di Bartolo r.ucir

lapo aišku dar vasarą, kai atsisakyta
priimti Lietuvą ir Estiją. Beje, ape
liuojant į kažkokį formalumą. Di
džiojoje Britanijoje šis ES sprendimas
mažai ką sudomino, o štai Rytų Eu
ropoje jis sukėlė audringų diskusijų.
ES sprendimas faktiškai reiškia, jog
naujoms ES narėms siūloma ir toliau
vykdyti politiką pagal Briuselio ir
Frankfurto nurodymus. Tačiau kartu
nepretenduoti nei į jokias gėrybes,
kurių galėtų joms atnešti bendros va
liutos naudojimas.
Tokio pobūdžio asimetrija Rytuo
se didina nusivylimą - ne vien tik Eu
ropos Sąjunga, bet ir pačia parlamen
tinės
demokratijos
koncepcija.
Didžiausia problema ta, jog naujoms
narėms buvo primesta griežta antiin
fliacinė ekonominė politika, sukurta,
turint galvoje situaciją valstybėse
senbuvėse. Tokios politikos padari
nys - vidinės paklausos sumažėjimas
ir nedarbo didėjimas. Pastarasis tapo
vienu iš svarbiausių migracijos iš
Rytų ir Centrinės Europos bangos
varikliu. Būtent ši banga išprovokavo
Britanijos vyriausybę imtis priemo
nių prieš galimus nujus migracijos
srautus iš Bulgarijos ir Rumunijos.
Faktiškai Maastricht sutartis pa
vertė Rytų Europos gyventojus antra
rūšiais, ir pavėluotas šio fakto įsisą
moninimas jau duoda karčių vaisių specifinius politinius procesus.
Tačiau tai dar ne viskas. Tuo lai
ku, kai Italija veržiasi diržus, Vokie
tijoje vykdoma pati didžiausia nau
jausioje šios valstybės istorijoje mo
kesčių didinimo reforma. Beje, vienas
iš jos motyvų — tie patys Maastricht
kriterijai. Taigi kiti metai eurozonai
nežada nieko gero. Tik dar didesnį at
silikimą nuo JAV Japonijos ar Brita
nijos. Dar prastesnis vaizdas, jei ver
tiname ilgalaikę perspektyvą. Tikė
tina, kad tam tikrą akimirką žmonės
supras, jog politinė sistema, kuri juos
veja į amžinai atsilikusių gretą ir ku
rios nepavyksta pakeisti jokiais de
mokratiniais procesais - ydinga.

VIENA
Austrijos Nacionalinė Taryba —
parlamento žemieji rūmai — pirma
dienį per savo pirmąjį posėdį pirmi
ninke išsirinko 52-metų Barbarą
Prammer, kuri tapo pirmąja moteri
mi, išrinkta į šį postą. Feministė B.
Prammer atstovauja Austrijos social
demokratų partijai, kuri nedidele
persvara laimėjo spalio 1 dieną įvy
kusius parlamento rinkimus. Per bal
savimą B. Prammer gavo 135 depu
tatų balsus iš 166, pripažintų galio
jančiais.
MARSELIS
Prancūzijos policija, ieškodama
autobusą Marselyje padegusių asme
nų, anksti antradienį sulaikė keturis
žmones — tris nepilnamečius ir vie
ną jauną vyrą, kuriuos norima ap
klausti. Jie buvo sulaikyti per polici
jos patikrinimą tame miesto rajone,
kur du paaugliai šeštadienį benzinu
apipylė autobusą ir jį padegė. Au
tobuse smarkiai — daugiau kaip 60
proc. kūno paviršiaus — apdegė stu
dentė iš Senegalo, kurios būklė kri
tiška. Prancūzijoje baiminamasi nau
jo smurto protrūkio šalies miestų
gatvėse, tokio kaip praėjusių metų
riaušės priemiesčiuose.
TALINAS
Daugelio seksualinio

smurto

prieš vaikus ir patyčių iš jų atvejų iš
takos — pažinčių interneto vartai,
tarp kurių populiariausias Estijoje —
„rate.ee", televizijos laidoje sakė
Pehjos policijos prefektūros vaikų
valdybos inspektorė Plle Alaver. „In
terneto reikšmė išaugo visose srityse,
ir pedofllai, deja, taip pat skverbiasi į
jį", —r- cituoja R Alaver žodžius sve
tainė „etv24".

JAV
WASHINGTON, DC
Siaurės Korėja sutiko grįžti prie
šešiašalių derybų stalo, ir JAV tikisi,
kad naujas derybų ratas bus sureng
tas iki šių metų pabaigos. Tai antra
dienį sakė JAV aukšto rango pareigū
nas. Jis patvirtino, kad JAV pasiun
tinys Chris Hill Beijing mieste susiti
ko su Siaurės Korėjos ir Kinijos ats
tovais ir kad korėjiečiai „sutiko grįžti
prie derybų".

Pentagone bus įsteigtas naujas
ryšių su visuomene padalinys, kurio
vienas uždavinių bus karo Irake ir ki
tų, visuomenę itin dominančių įvykių
informacinis nušvietimas. Itin daug
dėmesio naujojo skyriaus darbe, kaip
manoma, bus skiriama internetui ir
interneto svetainėms. JAV gynybos
departamento pareiškime sakoma,
kad padalinys kovos su „netiksliu"
įvykių nušvietimu žiniasklaidos prie
monėse.

AZIJA
ISLAMABADAS
Pakistane tūkstančiai ginkluotų
genčių narių antradienį skanduoda
mi „Mirtis Bush" protestavo dėl an
tskrydžio prieš religinę mokyklą, per
kurį žuvo 80 žmonių. Protestai vyks
ta rengiantis mitingams, kuriuos su
šaukė radikalieji musulmonų vadovai
ir dėl kurių saugumo sumetimais bri
tų princas Charles turėjo atsisakyti
svarbios savo vizito Pakistane dalies.
MANILA
Taifūnas „Cimaron", dėl kurio
Šiaurės Filipinuose žuvo mažiausiai
10 žmonių, antradienį slinko Vietna
mo centrinės dalies link. „Cimaron"
Lusono salą, kurioje gyvena daugiau
sia šalies gyventojų, užklupo dar sek
madienį vakare.

S. Berlusconi gali būti teisiamas
Roma, spalio 31 d. („Reuters'VAFP/BNS) — Milano teismas
pirmadienį pateikė buvusiam Italijos
ministrui pirmininkui Silvio Berlus
coni oficialius kaltinimus korupcija.
Teisiamųjų suole atsidurs ir ad
vokatas iš Didžiosios Britanijos David
Mills — Britanijos kultūros sekreto
rės Tessa Jowell vyras. Dabar D.

Mills ir T. Jowell gyvena atskirai.
Milano teismo teisėjas Fabio Paparella nusprendė patraukti atsako
mybėn S. Berlusconi dėl įtarimų, jog
jis sumokėjo D. Mills 600,000 JAV do
lerių, kad šis liudydamas dviejose
teismo bylose neatskleistų detalių
apie S. Berlusconi žiniasklaidos im
periją.

Small Packacjes
Smulkiu siuntimu siuntimas oei
pastatymas ' namus Lietuvoje. Latvijoje,
Estiioie, Baltarusijoje be* Ukrainoje
^
8801 78th AveBridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fox. 1 708-599 9682 Tel. f 800-775-7363
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

PRIE KAVUTES
Nieko nėra maloniau kaip pasikviesti artimų draugų, susėsti prie kavos
ar arbatos puoduko, užsikąsti kokiu saldžiu (tik ne per saldžiu ir ne per
riebiu!) pyragėliu ir pabendrauti, kai lauke šalta, siaučia rudens vėjai.
Šiandien pamėginkime keletą lengvų ir paprastų pyragų receptų. Visi
jie išbandyti, kai kurių riebumas ar saldumas sumažintas. Primenu, kad
vietoj tikrų kiaušinių galima pasinaudoti iš kiaušinių pagamintu produktu,
kuris yra be trynių, taigi, ir be cholesterolio ar riebalų. Vieton riebaus pieno,
galime panaudoti liesą arba
2 proc. riebumo; sumažinto
riebumo rūgšti grietinė arba
minkštas sūris (cream cheese) tiek pat gerai receptuose
tinka kaip ir riebus. Vietoj
rūgščios grietinės galima pa
naudoti ir be riebalų bei
jokių prieskonių natūralų
jogurtą.
Sviestą recepte vykusiai
pakeičia augalinis (labai
tinka „canola") aliejus. Tai
gi, galima gardžiuotis įvai
riais kepiniais, nepaken
kiant savo dietai ir nepa
dauginant cholesterolio.
P y r a g a s su obuolių koše

1 šaukštelis cinamono
1/4 šaukštelio'druskos
2 ir 1/2 puod. miltų
1 šaukštelis kepimo sodos
1 šaukštelis kepimo miltelių
1 puod. cukraus
1 šaukštelis cinamono (tik ne
2 puod. tarkuotos cukinijos (su
kupinas)
žieve)
1/4 šaukštelio maltų gvazdikėlių
1 kupinas šaukštas krakmolo
(cloves)
Įkaitinti orkaitę iki 350° F.
1/4 šaukštelio maltų kvapiųjų Riebalais ištepti du 9x5 colių dydžio
pipirų (allspice)
keptuvus (loaf pans). Sumaišyti cuk
1/4 šaukštelio tarkuoto muskato rų su aliejumi, vanile, sudėti kiau
šinius ir gerai išplakti.
riešuto (nutmeg)
1/8 šaukštelio druskos
Sumaišyti visus sausus produk
1 ir 1/2 šaukštelio kepimo mil tus, suberti į kiaušinių mišinį ir
telių arba kepimo sodos
gerai išmaišyti. Sudėti cukinijas.
2 kiaušiniai (arba dviejų kiau Sumaišyti. Kepti maždaug 1 vai.,
šinių dydžio indelis kiaušinio pro arba, kai dantų krapštukas, įsmeig
tas į kepaliuko vidurį, ištraukus
dukto be trynių)
1 ir 1/2 puod. obuolių košės (košė lieka švarus, netešluotas.
Atvėsinti keptuvuose 10 minu
neturi būti per skysta — „cbunky",
čių, tuomet išversti ant metalinių
dar geriau — namie virta)
grotelių ir visiškai atvėsinti. Beje,
1/3 puod. aliejaus
1 šaukštelis tarkuotos citrinos » galima į cukinijų duoną įberti apie
1/2 puod. kapotų (bet kokios rūšies)
žievelės
1 šaukštelis tarkuotos apelsino riešutų arba razinų (tik šviesių), bet
ji skani ir be šių priedų.
žievelės
1 šaukštas krakmolo (corn or
potato starch)
Kitoks obuolių pyragas
1/2 puod. kapotų
graikinių
riešutų (walnuts)
3 dideli obuoliai
1/2 puod. razinų
5 šaukštai ir 1 ir 1/2 puod. cuk
Įkaitinti orkaitę iki 325° F. Rie raus
balais ištepti 13x9 colių dydžio kep
2 šaukšteliai cinamono (galima
tuvą. Visus produktus, išskyrus rie ir mažiau)
šutus ir razinas, sudėti į didelį du
3 puod. miltų
benį ir gerai elektriniu plakikliu
1 šaukštas (taip — šaukštas) ke
išplakti, kad tešla būtų lygi (apie 4 pimo miltelių
min.). Suberti riešutus ir razinas,
1/4 šaukštelio druskos
sumaišyti ir tešlą sukrėsti į keptuvą.
2/3 puod. aliejaus
Kepti apie 1 ir 1/2 vai. Išėmus iš
1/2 puod. apelsinų sulčių
orkaitės, padėti ant grotelių ir atvė
1 šaukštelis vanilės
sinti apie 10 min., po to išversti ant
4 gerai suplakti kiaušiniai arba
grotelių ir visiškai atvėsinti. Pyrago atitinkamas
kiekis (maždaug 2
aptepti nereikia, bet galima papuoš indeliai) kiaušinių produkto, pa
ti maltu cukrumi.
ruošto be trynių
1/4 puod. malto cukraus
Cukinijų „duona"
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Ge
rai riebalais ištepti apvalų, 9 colių
diametro (su skyle viduryje) keptuvą
3/4 puod. cukraus
(bundt pan) ir dugną truputį pa
1/2 puod. aliejaus
barstyti miltais.
1 šaukštas vanilės
Obuolius nulupti, supjaustyti
3 kiaušiniai arba atitinkamas
kiekis kiaušinių produkto, paruošto maždaug 1/4 colio storumo rieku
tėmis, sumaišyti su cinamonu ir 5
be trynių
šaukštais cukraus. Padėti į šalį.
2 ir 3/4 puod. miltų
Dideliame dubenyje sumaišyti
2 šaukštai avižinių dribsnių
visus sausus produktus. Miltų mi
(greito virimo)
šinio viduryje padaryti „šulinėlį" ir į
3 šaukštai kakao

jį supilti aliejų, apelsinų sultis,
vanilę ir išplaktus kiaušinius. Viską
sumaišyti tik kol miltai sušlaps, bet
tešla tebebus „gumbuta", neišmaišy
ta.
Pusę tešlos sukrėsti į paruoštą
keptuvą. Išlyginti vienodu sluoks
niu. Nuo obuolių nuvarvinti atsira
dusį skystį ir obuolius išdėlioti ant
tešlos keptuve, stengiantis, kad
obuoliai neprisiliestų prie keptuvo
šonų. Ant obuolių sukrėsti likusią
tešlą, gerai išlyginti ir kepti įkaitin
toje orkaitėje apie 1 vai. ir 10 min.
Išėmus atvėsinti ant metalinių gro
telių.
Apie atvėsusio pyrago kraštus
(žinoma, iš vidaus) apvesti aštriu
peiliu, kad lengviau iškristų iš kep
tuvo, tuomet apvožti ant lėkštės ir
keptuvą nuimti. Pyrago viršų api
barstyti maltu cukrumi.
Pastaba. Į receptus, kur reikia
razinų, aš mėgstu įberti džiovintų
spanguolių — „craisins". Jos ne tik
gražiai atrodo pyrage, bet turi ma
lonų, saldžiarūgštį skonį.
Aguonų pyragas
1 ir 1/2 puod. cukraus
2/3 puod. aliejaus
4 kiaušiniai (galima juos pa
keisti kiaušinių produktu, paruoštu
be trynių)
1 skardinukė kondensuoto (evaporated milk) pieno (12 uncijų dy
džio) — jeigu norima, kondensuotą
pieną galima pakeisti „Milnot"— tai
augalinis, ne iš pieno produktas, la
bai tinkantis asmenims, kurie yra
alergiški pienui.
1 skardinukė paruoštos aguonų
košės (poppy seed h~lling, pvz., Solo
arki.)
2 ir 2/3 puod. miltų
1 ir. 1/2 šaukštelio kepimo mil
telių
1/4 šaukštelio druskos
1 puod. kapotų riešutų (vvalnuts
ar pecans)
1 puod. susmulkinto kokoso rie
šuto (coconut), bet nebūtinai
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Rie
balais ištepti 10 puod. dydžio apvalų
kepimo indą (bundt pan). Aš papras
tai indo dugną iškloju iš vaškuoto
popieriaus iškirptu apskritimu, ant
kurio taip pat užpurškiu riebalų.
Pyragas niekad neprilimpa prie kep

tuvo, o popierių, kai iškepęs pyragas
išverčiamas ant grotelių, lengva
nuimti.
Cukrų išplakti su kiaušiniais,
aliejumi ir vanile. Supilti pieną ir
aguonų košę, gerai išmaišyti.
Įmaišyti miltus, kepimo mil
telius, druską, po to riešutus. Su
krėsti tešlą į paruoštą keptuvą ir
kepti 1 vai. 15 min. Išėmus iš or
kaitės, 5 min. atvėsinti keptuve, po
to apversti ant vielinių grotelių ir
visiškai atvėsinti. Pyragas skanus ir
be aptepimo, bet galima jo viršų api
barstyti maltu cukrumi.
Paprasčiausias vaisinis
pyragas
2 ir 1/2 puod. miltų
2 šaukšteliai kepimo miltelių
1 puod. cukraus
3 kiaušiniai
1/3 puod. aliejaus
1 puod. vandens (arba apelsinų
sulčių, arba kokios nors vaisių košės,
pvz., obuolių, rūgščių slyvų, abri
kosų ir pan.)
5-6 obuoliai (ar kiti vaisiai)
Visus produktus sudėti į dubenį
ir gerai išmaišyti. Tešlą sukrėsti į
lėkštą, riebalais išteptą 13x9 keptu
vą, išlyginti.
Obuolius nulupti, perpjauti į 4
dalis, o kiekvieną ketvirtadalį išilgai
perpjauti dar į 3 dalis. Obuolius
gražiomis eilutėmis išdėstyti ant teš
los, apibarstyti cinamonu ir kepti iki.
350° F įkaitintoje orkaitėje apie 40
min., kol obuoliai bus minkšti, o py
ragas iškepęs.
Vietoj obuolių, galima pyrago
viršų apdėti kitais vaisiais, pvz., mė
lynėmis, vyšniomis, persikais, slyvo
mis, net kriaušėmis. Tinka ir šaldyti
ar konservuoti vaisiai.
Pyragas skanus šiltas arba šal
tas.
Artėjant Padėkos
dienai...
Kadangi prasideda lapkritis, o jo
pabaigoje šioje šalyje švenčiama Pa
dėkos diena, gavau daug paklau
simų, kaip paruošti tradicinius
„amerikietiškus" šios šventės pie
tus. Taigi, kitą savaitę kalbėsime
apie keptus kalakutus ir kitus Pa
dėkos dienos pietų priedus.

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

PASLAUGOS

GREIT PARDUODA
JraL___

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

_

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

ĮVAIRŪS
STASYS CONSTRUCTION
* Vyras ieško žmonių priežiūros dar
bo. Gali pakeisti bet kurią savaitės die
ną. Tel. 224-659-1391.
* 53 m. moteris, turinti patirtį slaugoje,
gali išleisti atostogų jums patogiu laiku
1-2 mėn. ar 2-3 sav. Tel. 630-664-2760
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones ar vaikus. Tel. 630863-1168

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500
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Žemės ekosistemos gali žūti
dar šio amžiaus viduryje
Mūsų planetos ekosistema gali
visiškai sunykti jau šio šimtmečio
viduryje tuo atveju, jeigu pasaulyje ir
toliau taip sparčiai bus naudojami
ištekliai, teigiama gamtosauginės
organizacijos WWF atlikto tyrimo
išvadose, pranešė BBC.
Du kartus per metus išspausdi
namoje WWF ataskaitoje apie „Gy
vąją planetą" (Living Planet Report)
sakoma, kad gamtinės pasaulio eko
sistemos nyksta „beprecedente žmo
nijos istorijoje sparta".
Tyrimas rodo, kad nuo 1970 iki
2003 metų gyvūnų rūšių Žemėje
sumažėjo 31 procentu. Tai reiškia,
kad žmonija pernelyg sparčiai naudo
ja išteklius, o gamta nebeįstengia
tokia sparta naujus išteklius atkurti.
Autorių nuomone, jeigu arti
miausiu metu nebus imtasi ryžtingų
priemonių gamtos apsaugos srityje,
ekosistema patirs milžiniškų nuos
tolių.
Be to, anot WWF, jeigu pasaulis
gyventų pagal britų būdą, gyvybingu
mo užtikrinimui po pusės amžiaus
prireiktų net trijų tokių kaip Žemė
planetų.
Fondo WWF kampanijų vadovas
Paul King sako, kad pasaulis šiuo
metu jau brenda į „vis didesnes
ekologines skolas".
„Atėjo laikas gyvybiškai svar
biam pasirinkimui, kad žmonės
galėtų mėgautis gyvenimo vienoje
planetoje būdu, — pažymėjo jis. —
Miestai, elektrinės, namai, kuriuos
mes šiandien statome, galų gale atves
mus prie to, kad bendruomenė arba
ilgam paskęs pragaištingo planetai
besaikio vartojimo cikle, arba atvers
kelią dabartinei ir būsimoms kar
toms laikytis tausojančio gyvenimo
vienoje planetoje būdo".
WWF specialistų ir Londono
zoologų draugijos ataskaita gam
tosaugos organizacijai „Global Footpring Netvvork" grindžiama dviem
rodikliais, kurių vienas vadinamas
„Gyvosios planetos rodykle" (Living
Planet Index), atspindinčia Žemės
ekosistemos sveikatą, o kitas —
„Ekologiniu pėdsaku" (Ecological
footprint); pastarasis rodo, kiek gam
tos išteklių suvartoja žmogus.
Gyvosios planetos rodyklėje pa
teikta informacijos apie 1,313 viso
pasaulio gyvūnų rūšių — žuvų, am
fibijų, roplių, paukščių ir žinduolių.
Gyvūnų skaičiaus sumažėjimas
daugiau kaip 30 proc. rodo, kad pla
netos ištekliai senka netikėtina spar
ta.
„Ekologinio pėdsaku" moksli

Akiu ligų specialistai

Į

Širdies ir kraujagyslių
ligos

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA

VIDASJ. NEMICKAS, M.D.

2 1 9 N. H.ammes A v e n u t

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES JGOS

joliet iL 60435
Tel. 815-741-3220

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab teL 773-471-3300

Vidaus igos
EDMUNDAS VIZINAS M.D. :
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
691B IN Artre Ave. St 5 ir 6
v_nicdqo, i L ouo3o

Tel. 77 i 229 - -965
Valandos pagal susitarimą

Dantį! cMcfetotai
DR

( V I T A KERELIS

DANTŲ

GYDYTOJA

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ĮOMAS v P R U N S K I S , M D
^TiRRi D A L L A S ^RUNSKJS M D
M A U N A K V . RANAr M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
ninkai jvertina biosferinius žmogaus
poreikius. Jie nustato, koks turi būti
biologinis dirvožemio ir vandens pro
duktyvumas, kad būtų patenkinamas
žmogui reikalingo maisto, medienos,
būsto poreikis, taip pat ir gamtos
gebėjimą sugerti žmogaus veiklos
sukeltą taršą.
Ataskaitos autoriai daro išvadą,
kad „Ekologinis pėdsakas" 2003-aisiais metais 25 procentais viršijo
biologines Žemės galimybes.
Vieno ataskaitos autorių, Lon
dono zoologų draugijos nario, Jonathan Lo nuomone, tai esąs akivaizdus
ženklas, kad biologinė įvairovė pa
saulyje ir toliau mažėja. „Rūšių popu
liacija sausumos, jūrų ir gėlųjų van
denų ekosistemose nuo 1970-ųjų
metų sumažėjo daugiau kaip 30 proc,
o atogrąžose šie rodikliai dar truputį
aukštesni, nes čia žmogus išteklius
vartoja intensyviau", - sakė jis.
WWF ataskaitos autoriai prog
nozuoja penkis galimus įvykių raidos
variantus - nuo nekintamos žmogaus
veiklos tęsimo iki perėjimo prie tokio
vartojimo režimo, kai ištekliai tauso
jami. Jeigu žmogaus veikla nesikeis,
apie 2050-uosius metus žmogui
prireiks išteklių dvigubai daugiau
negu Žemė gali pateikti. „Tokio
ekologinio deficito sąlygomis vis la
biau tikėtinas gamtos išteklių išseki
mas ir didžiulis ekosistemų išseki
mas", - perspėja autoriai.
Bendruomenė turėtų imtis gy
venti iš atsinaujinančių išteklių,
„ryžtingų priemonių reikia jau
dabar" tokiose srityse, kaip energijos
gamyba, transportas ir būstas, tvirti
nama WWF ataskaitoje.
BNS

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
55 E. VVashington, S uite 2401,
Chicago, IL

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 708-422-8260.

630-941-2609

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Vaikų prostitucija
Vaikų prostitucijos centru laiko
ma Pietryčių Azija. JUNISEF duo
menimis, daugiau kaip 1 mln. vaikų
Azijoje, taip pat Tailande, Filipi
nuose, Indijoje yra parduoti viešna
miams arba gatvės sąvadautojams.
Tuo pat metu tokia organizacija kaip
ECPAT (Ending Child Prostitution,
Pornography and Trafficking) mano,
kad vaikų, užsiimančių prostitucija,
yra kur kas daugiau. Vien tik Indijoje
tokių vaikų yra 20 proc. iš 20 mln.
žmonių. Kaip teigia ECPAT, Taivane
apie 100 tūkst. vaikų įtraukti į pros
titucijos veiklą.
Vaikų prostitucija ne mažiau
populiari ir kitose pasaulio šalyse. Iki
40 tūkst. mažamečių prostitučių yra
Venezueloje, apie 25 tūkst. 12-17 me
tų Dominikos Respublikoje, apie 500
tūkst. Peru, 500 tūkst. Brazilijoje ir
200 tūkst. Kanadoje.
Iš 2 mln. JAV prostitučių nuo 300
iki 600 tūkst. yra vaikai ir paaugliai,
nesulaukę 18 metų. Dauguma jų pri
klauso gatvės prostitučių kategorijai.
Kaip matyti iš statistikos, kurią
dar galima tęsti, vaikų prostitucijos
problema tapo globalinė. Grandinėje
„prekės-pinigai" dalyvauja visas pa
saulis. Pagrindiniai vaikų, kaip sekso
crekės, tiekėjai yra Rytų Europa ir
Siaurės Afrika, taip pat Ukraina.
Pagrindiniai vartotojai - Vakarų
Europa, Amerika, JAE ir Naujoji
Zelandija. Rusija - ir tiekėja, ir varto
toja. Rusijos sociologai kaltina savo
šalies žemą gyvenimo lygį, psichiatrai
- pedofilus, senatoriai - spragas
interneto tinklalapių įstatymuose.
Iš tikrųjų šiandien 75 proc. visos
vaikų pornografijos galima rasti in
ternete. Beje, dauguma Rusijos tink
lalapių skirta užsieniečiams - visa
informacija ten išdėstyta anglų kal
ba. Vaikų pardavėjai naudojasi Ru
sijos interneto portalais be jokios
rizikos patekti už grotų.
Rusijoje vaikų pornografijos tinklalapius kuria jauni, 25-30 metų
žmonės. Virtualūs sąvadautojai ne
visuomet turi savo filmavimo ir fotostudijas vaikams, jie tiesiog tiražuoja
svetimas nuotraukas.
Internetu galima užsisakyti gyvą
vaiką iš bet kurios NVS šalies. Jis

arba vežamas su suklastotais doku
mentais, arba užsienio pedofilui
pasiūloma atlikti „sekso kelionę".
Prekiautojai vaikais renka elge
taujančius, taip pat vaikus iš asocia
lių šeimų ir tiesiog surenka juos
gatvėje. Tokį vaiką lengva išgąsdinti,
sąvadautojai nemoka jam pinigų - tik
maitina, kartais perka žaislų arba
drabužių.
JUNISEF duomenimis, naktis su
nepilnamete skaisčia mergaite Sankt
Peterburge kainuoja nuo 500 iki
1,000 dolerių. Mažametės prostitutės
paslaugos viešnamiuose - nuo 1,500
iki 15,000 rublių. Seksas su gatvės
vaikais - nuo 100 iki 500 rb, lytinis
aktas - 200-750 rb, visa naktis - 500800, retais atvejais - 1,000 rb. Priestočio vaikai už seksą ima 300 rublių
arba maisto. Už vaizdo įrašą, skirtą
pornografijos svetainėms, vaikas
gauna nuo 400 iki 3,000 rb. Už daly
vavimą lytinio akto filmavime - 200
dolerių.
Ši situacija nėra nauja ir, kas
baisiausia, šiuolaikiniai visų valdžios
ešelonų kovos būdai nelabai veiks
mingi. Vietos organai nesugeba tin
kamai prižiūrėti šeimų, ir vaikai arba
vėl gyvena prievartos sąlygomis, arba
palieka namus ir išeina į gatvę, kur
tampa priklausomi nuo suaugusiųjų,
verbuojančių juos į komercinį sekso
sektorių.
Didelis vaikų prostitučių skaičius
visame pasaulyje byloja apie vaikų
prostitucijos paklausą. Ir ne tik todėl,
kad esama mėgėjų pasimylėti su vai
kais, bet ir todėl, jog daugelis klientų
tiki, kad kartu jie yra apsaugoti nuo
'pavojaus apsikrėsti ŽIV infekcija ir
venerinėmis ligomis.
Tačiau tai tik klaidinga nuomo
nė. Vaikai labiau nei suaugusieji ri
zikuoja susirgti, kadangi jie negali
įvertinti saugaus sekso būtinybės, o
jei ir žino apie tai, fiziškai negali ap
saugoti savęs ir pasipriešinti suaugu
siems.
Kol yra tokios prekės paklausa,
kol tai verslas, kol už to stovi krimi
nalinės struktūros - nei teisėsaugos
organai, nei psichologu armija, nei gy
dytojai negali išspręsti šios problemos.
„Klaipėda"
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Atgaivinama VLB Koelno-Bonnos
apylinkės veikla

P

Vokietijai atstovavo net 4 Hamburgo
o kelerių metų pertraukos renginių, k u r i e paįvairino m ū s ų
Lietuvių Bendruomenės jaunieji
atgaivinama Koelno-Bon lietuvišką gyvenimą Hamburge.
nariai. Tai Rimas Baliulis, Dalia
nos apylinkės-veikla. 2006
Dar rugsėjo mėnesį prasidėjo
Henke, Jūratė Patackaitė ir Asta
m. liepos 2 d. Koelne įvyko atkuria Lietuvių kultūros dienos Hamburge.
Baikauskaitė.
masis apylinkės narių susirinkimas, Mūsų bendruomenė aktyviai prisi
kurio metu išrinkta nauja valdyba. dėjo, dalyvavo fotografo R. Požerskio
Pabaigoje noriu pasidžiaugti,
Pirmininke išrinkta Skirmantė Ta- parodoje, vėliau saksofonisto P. Vyš
kad mūsų bendruomenę papildė 4
melytė, sekretoriumi Gvidas Maz niausko atidarymo koncerte, rašyto
nauji nariai: Živilė Kraujalytė, Jo
gelis, iždininke Ieva Zuozaitė. Į jos J. Ivanauskaitės knygos „Placeana Schoenberg, Edita Schulze ir
valdybą taip pat išrinkti E r i k a bas" p r i s t a t y m e , j a u n o fotografo Dalia Drazdaitė.
Cieszevski, Rimas Čuplinskas, Alain menininko V. Mychels parodoje, gru
Gromašauskas ir Akvilė Pažėraitė. pės „Skamp" koncerte ir lietuviškų
Lietuviškas darželis Hamburge
Kontrolės komisijos nariai — Daiva filmų vakaruose.
Gromašauskienė ir Mindaugas La
Kokia jau čia naujiena — gali
Atstovavome Hamburgo Lietu
šas. Nauja valdyba dėkoja buvusiai vių B e n d r u o m e n e i Berlyne, k u r
atrodyti? Įvairiausių lietuviškų
pirmininkei Jūratei Noethen už ilga lankėsi su vizitu Lietuvos Respub
darželių t u r b ū t galima r a s t i bet
metį darbą ir yra pasiryžus arti likos prezidentas Valdas Adamkus.
kuriame didesniame
Vokietijos
miausiu metu atgaivinti tradicinius
mieste, kur susirenka keletas pažįs
Galime pasididžiuoti, kad pirmą
šio regiono renginius. Dėl informaci kartą H a m b u r g e įvyko Vokietijos tamų lietuvaičių. Vaikai k a r t u žai
jos prašome kreiptis į Skirmantę Ta- Lietuvių Bendruomenės darbuotojų
džia, piešia, varto knygeles, o ma
melytę (skirmante@web.de arba suvažiavimas (visada jis vykdavo mos, pasiilgusios lietuviško pasi
telefonu 0228-1800974).
Huetenfelde), turėjęs malonių at plepėjimo, gurkšnoja arbatą. Argi tai
ne darželis? Manau, kad tai tik gera
Nuo šių metų vidurio Koelne siliepimų. Tikiuosi, kad šis būdas —
pradžia. Tikram lietuviškam darže
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadie rengti s u v a ž i a v i m u s vis k i t a m e
nį KHG bažnyčioje (Berrenrather mieste — pavyks ir mes turėsime liui atsirasti reikia nors vieno en
tuziasto, kuris epizodinius susiti
Str. 123, 50937 Koeln) vyksta lietu galimybę a r t i m i a u susipažinti su
viškos šv. Mišios, kurias laiko kun. kitų Lietuvių Bendruomenių gyveni kimus paverstų sistemingais, ap
galvotų vaikų lavinimo turinį, im
Vidas Vaitiekūnas. Smulkesnę infor mu ir jų problemomis. Lapkričio 27
maciją teikia Gvidas Mazgelis: d. Voelkerkunde muziejuje pasirodė tųsi atsakomybės, rūpintųsi kitais
svarbiais reikalais: patalpomis, lė
(tfvu@yahoo.de a r b a tel. 0 2 2 1 - tautinių šokių grupė „Gintaras", va
šomis, mokomosiomis priemonėmis,
dovaujama E. Baliulienės.
4293727).
Nauja valdyba sveikina apylin
2005 m e t u s baigėme kaip visada ir t.t. Ir, žinoma, burtų aplink save
tokių pat entuziastų komandą.
kės lietuvių iniciatyvą įsteigti lietu Kalėdų eglutės švente vaikams ir
višką mokyklėlę, kuriai vadovauti s u a u g u s i e m s , k u r ir mūsų lietu Pagaliau reikia žmogaus, kuris
apsiėmė Elena Aronštamienė. Pir viškos mokyklėlės vaikučiai suvai norėtų, kad darželis būtų būtent
lietuviškas.
mas mokyklėlės susitikimas įvyko dino „Raudonąją vištelę".
rugsėjo 23 d.
Džiaugiamės, kad toks žmogus
Vienas didžiausių mūsų ben
druomenės renginių — Vasario — Jolanta Selimavičiūtė-Hansen —
atsirado Hamburge. Pavasarį įsikū
Įsteigta apylinkės lietuviška
16-osios šventė. Džiugu, kad į šią
ręs darželis (jį rečiau ar dažniau
mokyklėlė
šventę susirenka daug lietuvių. Ir
vis didėjanti mūsų jaunoji k a r t a — lankė 11 vaikų) šį rugsėjį vėl su
2006 m. rugsėjo 23 d. įvyko pir galbūt būsimieji lietuviškos mokyk kvietė mažuosius. Jolantai talkina
mas Koelno-Bonnos apylinkės lietu los mokytojai a r b e n d r u o m e n ė s Marina Raab ir kitos mamos.
viškos mokyklėlės susitikimas. J a m e aktyvistai bei pirmininkai.
Darbas su mažyliais iš mišrių
dalyvavo dešimt vaikų, jis vyko ini
Kovo 29 d. su bendruomenės na šeimų pasirodė sunkesnis, negu
ciatyvinės grupės vadovės Elenos riais buvo susitikęs Lietuvos amba tikėjomės. Dauguma vaikučių na
Aronštamienės namuose. Susitikimo sadorius Vokietijoje E. Ignatavičius.
muose lietuviškai nekalba, tad jiems
metu vaikai susipažino vienas su
reikia įveikti ne tik bendravimo
Gegužės 6 d. Hamburge lankėsi
kitu, studijavo Lietuvos bei Europos Berlyno j a u n i m a s , buvo žaidžiamos lietuvių kalba sunkumus, bet ir sve
žemėlapius ir žaidė žaidimą „Ke draugiškos krepšinio rungtynės. O timos aplinkos bei žmonių baimę (ne
liauju po Lietuvą".
kadangi auksinė taisyklė „namuose visi vaikai lanko vokiškus darže
Mokyklėlėje pasiryžusios dirbti . i r sienos padeda" tikrai egzistuoja, lius). Džiaugiamės, kad pirmieji
keturios mokytojos — Elena Aronš mūsų žaidėjai iškovojo pergalę. O
tamienė (lietuvių kalba), Laura Na vakarą l i n k s m a i praleidome prie
r u š y t ė (istorija), Teisutė Rapp „grilio", dalydamiesi žaidynių įspū
(etnokultūra ir tautosaka) ir Ernesta džiais. Gegužės 26-28 d. mūsų krep
Semionova (muzika). Iš pradžių nu šininkai taip p a t dalyvavo IV Euro
Tai nebuvo tik pietūs, tai nebuvo
spręsta rinktis kas antrą savaitę. pos lietuvių išeivijos krepšinio tur tik aukų rinkimo akcija, tai buvo
Kartu su Koelno-Bonnos apylinkės nyre, k u r i s vyko P u n s k o k r a š t e , šventė. Seniai matyti iš arti ir toli
valdyba bus ieškoma tinkamesnių Lenkijoje. Parsivežėme ne tik meda mieli senų draugų veidai ir dar labai
patalpų. Artimiausi mokyklėlės su lius, bet ir galimybę dalyvauti būsi laukiami nauji — džiugino mūsų
sitikimai — lapkričio 5 ir 12 d. Smul mame t u r n y r e Londone, Anglijoje.
širdis. Tad džiaugėmės, džiaugėmės.
kesnę informaciją teikia Elena
Birželio 3 d. „Ruder Club" pa Šviesi, erdvi salė priminė ,,gerus, se
Aronštamienė (e.aronstam@gmx.de talpose vyko mokyklėlės „Abėcėlė" nus laikus", kai buvome dar daug
arba tel. 02233-979649).
mokslo metų uždarymas bei vasaros jaunesni, nors ir dabar susitikę ne
sutikimas. Čia savo jėgas galėjo visi galėjome atsikalbėti. Gražioje ap
Hamburgo v e i k l o s b a l a n s a s
išbandyti t r a u k d a m i virvę, ar kitose linkoje pasijautėme tikrai šventiš
rungtyse, Vidos ir H a n s - H e n r i Bus- kai. Tad labai ačiū visiems svečiams,
sesėms, kurios daug rūpinosi, plana
Štai ir vėl prabėgo metai, ir vėl se dėka paplaukioti kanojomis.
atėjo laikas valdybai atsiskaityti už
Šiais metais birželio 16-18 d. vo, daug visokeriopai prisidėjo.
savo veiklą. Dėl daugelio žmonių mūsų mokyklėlės vaikučiai dalyvavo
Taigi — nuo pradžios: sesė Da
pagalbos ir didelio noro padėti mūsų Airijoje vykusiame renginyje „Drau nutė Gierštikienė, vakaro vadovė,
susirinkimų patalpos yra atnaujin gystės tiltas". O ateinančiais metais pradėjo puotą. Žodį tarė draugijos
tos. Beveik pusę metų užsitęsęs re šis renginys vyks Vokietijoje. Tai yra pirmininkė Joana Krutulienė, gra
montas pagaliau baigtas. Nuo puiki galimybė dalyvauti visiems žiai panaudojusi A. Baranausko žo
širdžiai dėkoju valdybos vardu Sva lietuvių vaikučiams.
džius — „nežinau, esu aš danguje ar
jūnui Valančiauskui ir jo komandai:
Birželio 10 d. vyko Pasaulio fut rojuje". Ji pasveikino visus ir pakvie
Stanislovui Pranciuliui, Kazimierui bolo čempionatui Vokietijoje skirta tė kun. J. Kelpšą maldai. Trumpu
Pučinskui, Dariui Malžinskui, Ro šventė, organizuota Katalikų misi žodžiu jis priminė, kad visų dorybių
bertui Urbonavičiui, taip pat Rai jos. Mūsų bendruomenę atstovavo viršūnė yra gailestingumas ir pa
mondui ir Kęstui P a u l a u s k a m s , šokių grupė „Gintaras". Reklama vadino Lietuvos Dukterų organizaci
Sigiui Morkūnui, Remigijui Alioniui, vome Lietuvą šaltais lietuviškais ją — nuostabia. Ačiū jam! Pir
Virgiui Meiners, Ritai Sėjonaitei, p a t i e k a l a i s , lietuviška duona ir mininkei prisiminus, kad šiandien
Dariui Penteriui ir visiems kitiems, namine dešra.
kunigas švenčia savo gimtadienį,
kurie daugiau ar mažiau prisidėjo
O p a s k u t i n i s renginys — tai visi sustoję sugiedojome jam „Il
prie darbų.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos giausių metų".
Šie metai buvo labai turtingi XII k o n g r e s a s , vykęs Kanadoje.
Pietūs buvo skanūs, gražiai

s u n k u m a i labai neišgąsdino nei
vaikų, nei tėvelių. Mažieji apsi
prato, nebeišsibėgioja klausydamiesi
pasakų, drąsiau stoja į ratelį, kartu
mokosi dainelių, piešia, klijuoja,
karpo. Bendravimas su panašaus
amžiaus vaikais yra įdomesnis, žais
mingesnis, skatinantis mėgdžioti,
leidžiantis pajusti kalbinio bendra
vimo džiaugsmą ir pratinantis ak
tyviau kalbėti lietuviškai. Mamos,
k a r t a i s ir tėčiai, kurie tiesiogiai
nedalyvauja pamokėlėje, kitame
kambaryje gali išgerti arbatos, pasi
dalyti auklėjimo problemomis su
kitais tėvais, nuraminti juos grau
žiantį abejonių kirminėlį, jog dvikalbystė pakenks jų mažyliui, padisku
tuoti, pasinaudoti j a u ne pirmą
vaiką auginančių mamų patirtimi,
pasitarti su mamomis, kurios veda
vaikus į lietuvišką mokyklą (mokyk
la dirba gretimose patalpose tuo
pačiu laiku).
Darželį finansiškai remia Ham
burgo Lietuvių Bendruomenė. Tėvai
už kiekvieną šeštadienį moka 2
eurus (už du vaikus 3 eurai). Dar
želinukams yra s k i r t a s atskiras,
šiemet naujai suremontuotas kam
barys. Kol kas, deja, jis beveik
tuščias, bet lietuvių bendruomenės
ir tėvelių pastangomis tikimės nu
pirkti reikiamus baldus, papuošti ir
papildyti visomis būtiniausiomis
priemonėmis. Ant sienos jau kabo
namelis su vaikų nuotraukomis, ant
grindų gražiai sugulė minkštos
pagalvėlės (ant jų susėdus smagu
klausyti pasakos), atsirado ir dova
notas staliukas su vaikiškomis kė
dutėmis. Aplinka svarbu, bet kur
kas svarbesnis nusiteikimas, geros
idėjos, draugiška atmosfera, gerano
riškos visų mūsų pastangos. Tiki
mės, kad darželis gyvuos, augs ir
plėsis, o mamos bursis į savotišką
klubą ir nekantriai lauks „darželinio" šeštadienio.
Vokietijos LB valdybos
informacija,
2006 m. spalis

LIETUVOS DUKTERYS DĖKOJA
patiekti, vynelis mėgėjų išgertas.
Gaila, kad programos atlikėjui A.
Barniškiui strigo garso aparatūra,
bet jis keliomis dainomis išjudino
visus, ir rankomis susikabinę lin
gavome kartu su „Ąžuolais Lietu
vos". Atrodė niekas nenuobodžiavo,
susitikę draugus — prisiminė, at
siminė... Toliau vyko loterija, kuri
buvo gana turtinga ir graži, praėjo
greit ir sklandžiai. Kadangi saulutė
jau merkėsi, daug vyresnių svečių
pakilo namolei, tikime, — išsinešda
mi gerus įspūdžius ir nuotaikas.
Ir vėl grįšime į kasdienybę, čia
pat jau Vėlinės, sesės lankys savų ir
kapus tų, kurie buvo su priderama
pagarba palaidoti, nes buvo arba
pamiršti,"ar benamiai, ar beturčiai.
Grupelė sesių eis į globos, namus ir
lankys ten esančius tautiečius, nu
neš jiems paguodos ir šviesos spin
dulėlį.
Tad dar kartą dėkojame sve
čiams — aukotojams ir iš tolimesnių
vietovių dosniai mus parėmusiems.
Savo ir visų tų, kurie naudosis
šiomis aukomis, vardu — meldžiame
jums Visagalio Palaimos.
Irena Gelažienė
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Musulmoniškas konkursas skatina
gilintis į tikėjimą
Dubajuje, Jungtiniuose Arabų
Emyratuose, kasmet vyksta neįpras
tas konkursas, kurį stebi viso pa
saulio musulmonai. Jo laimėtojus
išrenka garbinga komisija. Nugalė
tojai tampa žvaigždėmis, tačiau ne
mums įprastąja prasme. Čia pager
biamos musulmoniškos vertybės.
Renginio svarbiausiuoju tampa
žmogus, geriausiai deklamuojantis
Koraną iš atminties.
Skaitymo taisyklės
Tarptautiniuose Dubajaus šven
tojo Korano deklamavimo apdovano
jimuose gali dalyvauti vyrai iki 21
metų. Šiais metais daugiau nei 80
berniukų ir vyrų pasirodė dvi sa
vaites vykusiame konkurse.
Dalyviai susirinko iš viso pa
saulio, kad atstovautų savo šalims,
tarp kurių buvo Iranas, Irakas,
Brazilija, Australija ir JAV
Varžybas dosniai remia Dubajaus
valdovas šeichas Mahomedas bin
Rašidas ai Maktumas. Jis paaukojo
apie 700 tūkstančių dolerių, iš kurių
70 tūkstančių skiriama pagrindiniam
prizui. Pasak šeicho, tai niekis, paly
ginti su tuo, kad konkursas skatina
jaunus musulmonus gilintis į savo
tikėjimo esmę.
Konkurso taisyklės labai sudė
tingos. Dalyviai turi būti pasirengę
deklamuoti Koraną arabų kalba. .
Jie turi pradėti nuo paskirtos
vietos ir tęsti taip ilgai, kaip nurodo
teisėjai. Šie parenka skyrių atsitikti
nai, padeklamuoja pradžią ir tikisi,
kad dalyvis pratęs nuo tos eilutės,
kur jie sustoja.
Kiekvienas dalyvaujantis turi
gerai žinoti tekstą, kad greitai
atpažintų, kurią strofą skaito teisė
jas. Maža to, kad privalai mokėti visą
Koraną, teksto deklamavimas nėra

toks jau paprastas. Turi būti skaito
ma melodingai giedant ir laikantis
taisyklių, kurios nusako, kokius gar
sus reikia pabrėžti, nukąsti ar nu
tylėti.
Svarbiausias kriterijus, pagal
kurį vertina dalyvius, - tiksliai iš
moktas tekstas. Taip pat dėmesys
kreipiamas į tai, kaip skaitymas
atitinka taisykles, ir į balso kokybę.
Neįtikėtina, bet kai kurie skaito
vai nesupranta arabiškai. Tekstą jie
tiesiog iškala atmintinai.
Dvasininkais t a p s t i k keletas
Konkurso laimėtojo laukia didelė
šlovė. Geriausi deklamuotojai išgar
sėja, jų įrašai perkami visame musul
moniškame pasaulyje. Jie, be abejo,
užsitarnauja pamaldžių musulmonų
pagarbą ir kvietimą deklamuoti
Koraną per religinius susirinkimus.
Šių metų dalyvis, dešimtmetis
Kubaibas Mahometas iš Kenijos pas
kutinius trejus metus konkursui ruo
šėsi po kelias valandas kasdien. Kad
patektų į šias varžytuves, jis pirmiau
sia turėjo nugalėti gimtajame Nairo
byje. Prieš lipdamas ant scenos, jis
pasakė, kad nesijaudina, nes yra pa
siruošęs. Kaip ir keletas kitų dalyvių,
K. Mahometas nemoka arabų kalbos.
Achmedas Koršidas, penkiolik
metis atstovaujantis JAV, buvo nuste
bintas aukštu savo varžovų lygiu. Kai
sulaukė kvietimo į Dubajų, jis šiek
tiek spyriojosi, nes nenorėjo praleisti
futbolo varžybų.
Tik keli konkurso dalyviai žada
savo gyvenimą susieti su dvasiškuoju
pasauliu. Konkursantas Achmedas
Korširas nori būti krepšininkas, o
Kubaibas Mahometas iš Kenijos sieks
Raudonojo Kryžiaus piloto licencijos.
Klaipėda"

»»

Moterys ir avalynė
Nauji atradimai moterims tik
riausiai sukels kolektyvinės kaltės
jausmą: kas ketvirta brite prisipažino
nusipirksianti dar vieną porą batų,
užuot sumokėjusi sąskaitas.
Kas antros britės garderobe ap
tikta daugiau nei 30 porų avalynės.
Žurnalo „Harpers Bazaar" surengto
je apklausoje pavyko nustatyti, kad 8
proc. Didžiosios Britanijos moterų
turi daugiau nei 100 porų batų.
Norėdamas sužinoti, kam mote
rys pasiryžusios, kad galėtų nusipirk
ti padorios avalynės, žurnalas ap
klausė tūkstantį vyrų ir moterų.
Kas dešimta apklaustoji sakė pra
ėjusiais metais avalynei išleidusi dau
giau nei tūkstantį svarų sterlingų.
Maždaug tiek pat moterų prisi
pažino, kad yra pasirengusios chirur
ginei operacijai, po kurios pagerėtų
kojų išvaizda.
Anksčiau ar vėliau chirurgų pas

laugų gali prireikti, nes trys ketvir
tadaliai moterų skundžiasi, jog dėl
vienokių ar kitokių priežasčių batai
yra nepatogūs. Nepatogumai tokie
dideli, kad pusė apklaustųjų vyrų
sakė, jog jiems yra tekę savo drauges
nešti ant rankų, nes joms skaudėjo
kojas.
„Harpers Bazaar" redaktorė
Louis Jeomans pastebėjo, kad ją
sukrėtė moterų, pasiryžusių pinigus
išleisti bateliams, o ne sąskaitoms
apmokėti, atvirumas. „Galbūt britės
išlaidomis stilingiems daikčiukams
tuoj aplenks savo bičiules prancūzes.
Visada malonu matuotis avalynę,
skirtingai nei apsipirkinėti, ieškant
kitų madingu daiktų. Bateliai turi
tokią virsmo jėgą, su kuria Pelenė
tapo princese, - per 60 sekundžių ga
lima iš kuklios tapti gundančia
moterimi."
„Klaipėda"

Tramvajuje pagimdė dukrą
Pačiame Varšuvos centre, tram
vajuje, dukrą pagimdė sudanietė
Sulafa Ismail, kuri Lenkijoje gyvena
jau 17 metų, pranešė Lenkijos nau
jienų agentūra PAP
Sąrėmiai moteriai prasidėjo 33
maršruto tramvajuje netoli centri
nės Maršalkovskos gatvės. Pajutusi
skausmus, ji pasisakė kitoms kelei
vėms, kad tikriausiai gimdys.
Tai sužinojęs, vairuotojas sustab
dė tramvajų ir paprašė vyrų išlipti, o

pats iškvietė greitąją pagalbą, tačiau
kai ši atvyko, laiminga motina jau
laikė ant rankų mergytę, kuriai davė
vardą Duha. Arabų kalba tai reiškia
rytą.
Ši sudanietė prieš 17 metų
Lodzėje studijavo mediciną, o prieš
penkerius metus persikėlė gyventi j
Varšuvą ir dirba vienoje nekilnojamo
jo turto firmoje. Tai šeštasis jos
vaikas.
BNS
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PADĖKA
AtA
BENEDIKTAS NEVERAUSKAS
Mirė 2006 m. rugpjūčio 11 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. Pa
laidotas 2006 m. rugpjūčio 14 d. iš Dievo Apvaizdos bažnyčios,
Holy Sepulchre kapinėse, Detroite.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Alfonsui Babonui už sukalbėtą
rožinį koplyčioje, gedulingas šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir
palydėjimą į kapines; Lukui Laniauskui, SJ, už atsisveikinimą
koplyčioje ir asistavimą šv. Mišių metu; anūkams Rimai, Daniui
ir Andriui Giedraičiams už skaitinių skaitymą per šv. Mišias;
šv. Mišių patarnautojams anūkui Mikui Giedraičiui, Mariui
Jankui ir Matui Lukasievvicz.
Dėkojame Kastyčiui Giedraičiui ir Pranui Zarankai už at
sisveikinimą koplyčioje bei anūkams už išreikštus prisimini
mus. Nuoširdi padėka už jautrias giesmes koplyčioje ir šv.
Mišių metu, kurias atliko suvažiavę giminės ir draugai iš kitų
miestų bei Dievo Apvaizdos parapijos ketvertukas (Pranas Zaranka, Edvardas Skiotys, Vitas Underys ir Linas Mikulionis).
Padėka karsto nešėjams: anūkams Andriui ir Daniui, Kas
tyčiui Giedraičiui, Vitui Sirgėdui, dr. Eligijui Lėliui ir Benedik
to sūnėnui dr. Artūrui Petroniui. Didelis ačiū laidotuvių direk
torei Jolandai Zaparackienei už profesionalų patarnavimą.
Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už aukas
šv. Mišioms, už gražias gėles, už nuoširdžias užuojautas iš
reikštas žodžiu, atvirutėse/laiškuose ir spaudoje, už aukas jo at
minimui „Dainavos fonde", „Ateities Šalpos fonde", Lietuvos
Dukterų draugijoje ir Lietuvos našlaičių „Saulutės" organizaci
joje.
Liekame dėkingi visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie gausiai dalyvavo šermenyse, atsisveikinime ir
laidotuvėse bei meldėsi ir tesimeldžia už a.a. Benedikto sielą.
Liūdinti žmona Vita, duktė Rita ir sūnus Vidas s u
šeimomis

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
$500 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės draugija per
Alfonsą Pažiūrienę, Los Angeles, CA.
$200 Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubas, Beverly Shores,
IN (viso $1,150).
$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $2,150);
$30 Aleksandras ir Dalė Špokai, Broomfield, CO (viso $215).
Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų globos
fondui aukojo:
A. a. GENĖS ČYVTENĖS atm. — $10 Loreta Kynas, So Pasadena, FL (viso $120).
A. a. STASIO DARŽINSKIO atm. per Birutę Kožicienę aukojo:
$25 Onutė Daržinskienė, Ponce Inlet, FL.
$20 a.a. Onutė ir Narimantas Karašos (viso $40); Maria
Šarauskienė, Dana ir Algis Šilbajoriai (viso $70).
$10 Juozas Baltrušaitis, Ormond Beach, FL (viso $30); Don
Stukas.
A. a. ONOS LIUTERMOZIENĖS atm. per E. Vilką $50 aukojo
Milda Mikėnienė, Los Angeles, CA (viso $740).
A a. STEPO LUKAUSKO atm. $50 aukojo Vaclovas ir Margari
ta Momkai, Chicago, IL (viso $220).
A. a. GEDIMINO MICKEVIČIAUS a t m . $300 aukojo Sofia
Mickevičius (viso $2,300).
Lietuvos Partizanų globos fondas širdingai dėkoja aukojusiems
partizanų šalpai.
A.a. Genės Čyvienės, a.a. Stasio Daržinskio, a.a. Onos Liutermozienės, a.a. Stepo L u k a u s k o ir a.a. Gedimino Micke
vičiaus giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondas reiškia nuo
širdžiausią užuojautą.
Lietuvos P a r t i z a n ų globos fondas, 2711 West 71st S t r e e t ,
Chicago, IL 60629.
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ČIKAGOJE

IR

• Lapkričio 3 d., penktadieni,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks poezijos ir muzikos vakaras.
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas* Vakaro metu
skambės A. Lipskio eilės, pianistas
Rimtenis Simulynas gros S. Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui.
•Visi kviečiami į Marąuette Park
Lietuvių namų savininkų draugijos
susirinkimą lapkričio 3 d., penktadie
nį, 6 vai. v. Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw Ave., Chicago. Bus aptariami
įvairūs klausimai. Po susirinkimo
bus kavutė.
. • Š v . Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. Mišios
bus šeštadienį, lapkričio 4 d. 9:30 vai.
r. seselių motiniškajame name, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago. Mišias
aukos kun. Michael Slattery, OSA.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

APYLINKĖSE
čia visus nuo 9 vai. r. atvykti į Jauni
mo centro kavinę, kur galėsite pasivai
šinti skaniais mieliniais blynais su
obuoliene. Savo apsilankymu paremsite Jaunimo centrą.
•Lapkričio 5 d., sekmadieni, 12
vai. p. p. PLC didžiojoje salėje (14911
127th Street, Lemont) gydytojas
Andrius Kudirka kalbės tema „Gri
pas ir jo profilaktika". Kviečiame
visus dalyvauti.
• Šakių apskrities klubo metinis
susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., ket
virtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W. 43-ia gatvė. Kviečiame vi
sus narius gausiai dalyvauti.
•Lapkričio 10 d. 6 vai. v. PLC
Bočių menėje įvyks susitikimas su Lie
tuvos sveikuolių sąjungos prezidentu,
Palangos sveikatos mokyklos direkto
riumi Dainiumi Kepeniu. D. Kepenis
skaitys paskaitą apie grūdinimąsi. Po
paskaitos atsakys į klausimus.

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio
11d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pu•Vėlinių iškilmės Šv. Kazimiero laski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
lietuvių kapinėse vyks sekmadienį, me gydytojus ir visus kitus sveikatos
lapkričio 5 d. Prie Steigėjų paminklo priežiūros specialistus atvykti į šį
12 vai. p.p. bus trumpos religinės ir renginį. Registracija tel. 773-434visuomeniškos apeigos. Visi mirusieji 4545 (Skirmantė Miglinienė).
bus prisiminti dvasininko malda, pa
sauliečio visuomenininko žodžiu, vai • L a p k r i č i o 12 d., sekmadienį,
niko dalyvių vardu padėjimu, simbo visus mylinčius sportą kviečiame at
linės žvakės uždegimu. Iškilmėse da vykti į Down Town, Chicago, kur
lyvaus uniformuoti šaulių daliniai ir įvyks pirmoji sveikuolių „Ruonių
ramovėnai. Visuomenė kviečiama pa šventė". Šventė vyks Michigan Ave.
gerbti visų šiose lietuvių kapinėse ir Lake Shore Dr. susikirtimo vietoje
amžinojo poilsio ramybę radusių mū esančiame pliaže. Iš Olive Garden
sų tautiečių atminimą. Po susikaupi parko (kur E. Ohio gatvė baigiasi ties
mo lankysime šiose kapinėse pa viaduku, prie Navy Pier)12 vai. p.p.
laidotų artimųjų kapus.
prasidės eisena į pliažą, į maudynių
vietą. Organizatoriai kviečia apsi
•Čiurlionio galerija, Inc., Lie rengti tautiniais drabužiais arba rau
tuvos dailės muziejus ir Lietuvių donos, geltonos, žalios spalvos rū
dailės muziejus Lemonte kviečia į pa-, bais, atsinešti trispalves vėliavėles.
rodą „Išeivijos kelias", kuri vyks Rūbai turi būti šilti, taip pat reikia
PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL turėti kepures, pirštines, šalikus.
60439. Parodos atidarymas lapkričio Rinktis 1,1:30 vai. r. Olive Garden
5 d. 1 vai. p.p., sekmadienį. Paroda parke.
veiks 2006 m. lapkričio 5 - 2 6 dieno
mis. Lietuvių dailės muziejaus darbo •Lapkričio 17 d., penktadieni,
valandos: šeštadieniais-sekmadie 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
niais nuo 11 vai. r. iki 2 vai. p.p.
nimo centre vyks literatūrinė vaka
ronė „Pavasaris rudenį". Rengia Lie
•Lapkričio 5 d., sekmadieni, Jau tuvių rašytojų draugija. Tel. pasitei
nimo centro moterų klubo narės kvie ravimui: 773-847-1693.

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitė Bostone
Lapkričio 4-12 dienomis Šv. Petro parapijoje, 75 Flaherty Way, S. Bos
ton, MA, pranciškonas tėv. Gediminas Numgaudis, OFM, iš Lietuvos su
draugais Violeta ir Romanu praves Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje sa
vaitę.
Šeštadienį, lapkričio 4 d., 4 vai. p.p. šv. Mišių metu pamokslas (anglų
kalba) Šv. Petro bažnyčioje.
Sekmadienį, lapkričio 5 d. 10:30 vai. r. šv.' Mišių metu pamokslas
(lietuvių kalba) Šv. Petro bažnyčioje. Po Mišių koncertas ir kavutė parapi
jos salėje.
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, lapkričio 7, 8, 9 d., 10 vai.
r. šv. Mišios ir apmąstymai. 7 vai. v. Apmąstymai, muzika ir giesmės para
pijos salėje.
Šeštadienį, lapkričio 1 1 d . nuo 9 vai. r. iki 10 vai. r. susitikimas
Bostono lituanistinėje mokykloje.
Sekmadienį, lapkričio 12 d., 10:30 vai. r. šv. Mišių metu pamokslas
(lietuvių kalba) Šv. Petro bažnyčioje. Po to programa ir kavutė parapijos
salėje.
Tel. pasiteiravimui: 617-268-0353.
Mieliems skaitytojams primename, kad laukiame Jūsų žinučių
renginių kalendoriui.

Mississauga (Kanada) Anapilio sodybos vaikų choras „Gintarėliai",
vadovaujami Deimantės Grigutienės ne tik dalyvavo VIII Dainų šventėje Či
kagoje ir 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų Šventėje Vilniuje. 2005 m. choristai
išleido kompaktinę plokštelę „Pavasaris gimtinėje* 1 , kurioje skamba W. A.
Mozart, Vytauto Miškinio, Gintauto Abariaus, Gintarės Jautakaitės, Bangos
Balakauskienės ir kitų autorių kūriniai. Repertuaras įdomus, patrauklus
kiausyti. Editos Morkūnienės akompanavimas be priekaištų.
Greitai pasirodys ir antroji kompaktinė piokštelė su 18 kalėdinių,
{vairaus žanro giesmių. Anapilio sodyba gali vertai didžiuotis „Gintarėlių"
muzikine veikla.
Faustas Strolla

Lapkričio 11 d. 7 vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
įvyks Premijų šventė.
JAV LB Kultūros taryba kviečia visuomenę apsilankyti
ir pagerbti kūrybinguosius.
Vakaro programoje bus pagerbti šeši kultūrininkai - laureatai.
Meninę programą atliks Linda Veleckytė.
Po programos — vaišės.

Spaudos apžvalga
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Pasirodė naujas žurnalo „Į lais
vę" liepos-rugsėjo mėn. numeris. Jo vir
šelyje - teisininko, rezistento, visuome
nininko Vytauto Vaitiekūno portretas.
Šis numeris — nepaprastas. Nuo
šiolei žurnalo tiražas padidėjo 1,000!
Taip nutarė Lietuvių fronto bičiulių

taryba. „Tikimės, kad matydami
tokią išaugusią auditoriją ir toliau su
žurnalu aktyviai bendraus žinomi
Lietuvos bei užsienio lietuvių isto
rikai, politikai ir rezistencinės bei
visuomeninės veiklos aktyvistai", —
rašo redaktorius Vidmantas Vitkaus
kas.
Žurnale rasite Adolfo Damušio
straipsnį apie Vytautą Vaitiekūną,
ats. gen. mjr. Jono A. Kronkaičio pa
mąstymus tema „Lietuvos dabartinė
padėtis ir perspektyva", Vytauto Volerto „Apžvalgą prieš klausimą su
tūkstančiu atsakymų" ir daugybę
kitų įdomių straipsnių bei pamąs
tymų.
„Į laisvę" sveikina jubiliatus V
Volertą ir Juozą Kojelį, trumpai ap
žvelgia įvykius ir darbus Lietuvoje.
Žurnalą leidžia lietuviškų studi
jų centras (Čikagoje), talkinant Į
LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai
ugdyti (JAV) Lietuvos filialui. Leidinio
medžiagą galite rasti bei skaityti
internete, adresas:
www.i-laisve.com

Skelbimai
Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-7766742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd..
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 63O-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

T e l . 877-Gynejas a r b a
877-496-3527

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

