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4 0 Seimo narių pritarė dvigubos 
pilietybės referendumui 

Socialliberalams pavyko surinkti parašus. 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) — 
Socialliberalai surinko 40 parlamen
taru parašų, reikalingų dvigubą pilie
tybę įteisinančiam referendumui pra
dėti. 

Kaip informavo opozicinės Nau
josios sąjungos frakcijos atstovė spau
dai Birutė Kierienė, po nutarimo pro
jektu pasirašė visų parlamento frak
cijų atstovai, išskyrus liberalus, taip 

pat atstovaujančius opozicijai. 
Anot projekto, referendume Lie

tuvos piliečiai apsispręstų, ar Įteisin
ti dvigubą pilietybę. 

Teisę pradėti referendumą turi 
ne mažiau nei 300,000 piliečių arba 
bent 36 Seimo nariai. Surinkus rei
kiamus parlamentarų parašus, nuta
rimo projektas ir siūlymas pateikia
mas Seimui. Jį Seimas svarsto arti
miausiame posėdyje. 

Posėdyje, kuriame svarstomas 
klausimas dėl referendumo paskelbi
mo, turi dalyvauti mažiausiai 71 par
lamentaras, o už nutarimo projektą, 
kuriuo skelbiamas referendumas, 
balsuoti turi ne mažiau kaip pusė po
sėdyje dalyvaujančių parlamentarų 
— bent 36 parlamentarai. 

Tam, kad būtų priimtos Kons
titucijos pataisos, j referendumą turi 
ateiti ir pataisoms pritarti daugiau 
nei pusė balsavimo teisę turinčių pi
liečių. 

Seimui teikiamame nutarimo 
projekte Nukelta Į 6 psl. 

Vilniuje kilo pavojus 48 lėktuvo keleiviams 
Vilnius, rugsėjo 11d. (Alfa.lt) — 

Naktį iš antradienio į trečiadienį apie 
1.33 vai. Vilniuje avariniu būdu ant 
,,pilvo" nusileido Skandinavijos avia
linijų (SAS) lėktuvas, skridęs iš Ko
penhagos į Palangą. Kaip teigia šalti
niai, lėktuve tuo metu buvo 48 žmo
nės, tarp jų ir vienas kūdikis. Per 
incidentą nė vienas keleivis ar įgulos 
narys nenukentėjo. Sis įvykis verti
namas kaip pats rimčiausias per pas
taruosius 16 Vilniaus tarptautinio 

oro uosto metų. 

Neužsifiksavo važiuoklės ratas 

Minėtas incidentas ant kojų su
kėlė ne tik sostinės specialiąsias tar
nybas, bet ir Skandinavijos šalių dip
lomatus. 

Pirminiais duomenimis, lei
džiantis lėktuvui Palangoje neužsifik
savo dešinės pusės važiuoklės ratas. 
Maždaug valandą sukus ratus virš 

Palangos oro uosto ir pasikonsulta
vus su bendrovės vadovybe Kopen
hagoje bei Vilniaus oro uostu, priim
tas sprendimas leistis sostinėje, nes 
čia platesni nusileidimo takai. 

Į oro uostą buvo sutrauktos mil
žiniškos ugniagesių, policijos ir grei
tosios pagalbos pajėgos. Nusileidęs 
lėktuvas virto ant dešiniojo sparno ir 
sustojo pasisukęs 90 laipsnių kampu. 
Keleiviai iš karto buvo evakuoti per 
avarinius išėjimus. Nukelta f 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Prezidentas pasveikino T. Venclovą 

•Lietuvių telkiniuose. 
Phi ladelphia įvyks šaunus 
koncertas . Madų paroda 
Worcester (p. 2) 
•Ar kas nors išgirs 
„vietinius"? (p. 3) 
•Šiluvos a t la idai Svč. 
Mergelės Marijos gimimo 
parapijos bažnyčioje (p. 
4-5) 
•Burgundijos kanalu su 
baidoku (p. 8-9) (tęsinys) 
•Prelato M. Krupavičiaus 
vaikystė (6) (p. 9) 
•Cicero lietuviai paminėjo 
tautos šventę (p. 10) 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, rugsėjo 11d. (ELTA) — 
Prezidentas Valdas Adamkus pasvei
kino profesorių Tomą Venclovą sep
tyniasdešimtojo jubiliejaus proga. 

Šalies vadovas pabrėžė, jog di
delė profesoriaus asmeninės biografi
jos dalis sutapo su Lietuvos ir lietu
vių kūrybos, mokslo, pilietiškumo 
raida. 

Prezidentas. V Adamkus pažy
mėjo, kad T. Venclovos poetinė kūry
ba ir publicistika, vertimai ir mokslo 
darbai pelnytai laikomi ne vien tik 
biografijos faktais, bet ir savita visos 
kultūros dalimi, kuri svariai pratur
tino Lietuvos kultūrinį gyvenimą, iš
plėtėjo akirati ir suteikėjam gyvumo 
bei naujų atspalvių. 

Valstybės vadovas padėkojo pro
fesoriui už ryžtingą laikyseną Lietu
vos laisvės byloje. 

„Narystė Lietuvos Helsinkio 
grupėje, nuolatiniai straipsniai ir pa
sisakymai keliant Lietuvos laisvės 
klausimą prisidėjo prie visuomenės 

Tomas Venclova. 

permainų, leidusių realizuoti laisvės 
idėją", — sakė Lietuvos vadovas. 

V Adamkus padėkojo T. Venc
lovai už ilgametes pastangas, skirtas 
tėvynės laisvei ir gimtajai kultūrai, 
už lietuvių kultūrinės ir pilietinės 
minties puoselėjimą. 

DRAUGAS 
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V. Landsbergis 
atkreipė 
dėmesį į padėtį 
Kaliningrade 

Vilnius, rugsėjo 11d. (ELTA) — 
Europos Parlamento užsienio reikalų 
komiteto ir ES užsienio reikalų ko
misarės susitikime Lietuvos atstovas 
Vytautas Landsbergis atkreipė dė
mesį į sudėtingą Lietuvos kompanijų 
padėtį Kaliningrade ir žiaurius susi
dorojimus su jų vadovais. 

Antradienį vykusiame komiteto 
susitikime su Europos komisijos nare 
Benita Ferrero VValdner, kuruojan
čios ES užsienio, tad ir Europos kai
mynystės politiką, V Landsbergis at
kreipė komisarės dėmesį į sudėtingą 
Lietuvos kompanijų padėti Kalinin
grade ir žiaurius susidorojimus su jų 
vadovais. 

„Aš noriu paklausti apie naują 
Afriką, kuri formuojasi prie perva
dinto Kaliningrado. Nors jis yra ne 
kaimynystėje, bet ES viduje, turėtu
me šiam kraštui skirti daug dėme
sio", — teigė parlamentaras. 

Pasak V Landsbergio, ES pa
reigūnai nėra tinkamai informuoti 
apie tikrąją padėtį Kaliningrade. 

„Padėtis ten labai skiriasi nuo 
oficialių apibūdinimų, net ir čia pa
vartotų kalbant apie ES-Rusijos san
tykius. Naujoji putinistinė ksenofobi
jos kryptis Kaliningrade pasireiškia 
užsienio kompanijų, pirmiausiai lie
tuviškų, išstūmimu naudojant bet 
kurias priemones. Štai klestinčios 
statybų kompanijos savininkas ir va
dovas buvo pagrobtas ir nužudytas 
nukertant galvą. Nukelta Į 6 psl. 
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LIETUVIŲ TELKtNm VVORCESTER, MA 

PHILADELPHIA, PA 

LAUKIA ŠAUNUS KONCERTAS 
Philadelphia Lietuvių namuose įvyks koncertas, 

skirtas Lietuvių fondo 45-ajai sukakčiai paminėti 

ALGIMANTAS GEČYS 

S. m. rugsėjo 29 d. rudens šešta
dienio vakarą keliai iš šiaurinės New 
Jersey, Baltimore, ' Scranton, Wa-
shington, D.C. ir Philadelphia miesto 
kaimynystėje esančių mažųjų lietu
vių telkinių ves į Philadelphia Lietu
vių namus. Cia nuo 7:30 vai. vakaro 
vyks specialiai iš Lietuvos pasikvi
estų žinomų estradinių dainininkų 
Livetos ir Petro Kazlauskų koncer
tas. Koncerto rengėjai - Philadelphia 

* * * 
Kuriant Lietuvių fondą artimai 

bendradarbiavo LF sukūrimo suma
nymo iniciatoriai ir JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Prabėgus daugybei 
metų džiugu matyti abi organizacijas 
glaudžiai bendradarbiaujant siekiant 
paminėti LF 45-tąją sukaktį. LF pa
reigūnai (Ramūnas Astrauskas, Lai
ma Petroliūnienė, Laurynas Misevi
čius, Arvydas Tamulis ir kt.) kon
certą organizuojant bendradarbiauja 
su naujaisiais Philadelphia LB apy
linkės valdybos kopirmininkais: Ro
ma Krušinskiene ir Virgumi Volertu, 
anksčiau buvusiais LB apylinkės 
vadovais Terese Gečiene ir Vytautu 
Bagdonavičiumi, talkon įsijungusiais 
Gema Kreivėnaite, Sauliumi Gara-
levičiumi, Daina Krivickaite ir kt. 
Koncerto ruošoje išskirtinai pami
nėtinas LF įgaliotinės Philadelphia 
mieste Dalios Jakienės įnašas. J i 
ryžtingu ir kliūtis griaunančiu tar
pininkavimu tarp LF ir LB užsuko 
koncerto ruošos ratą. 

* * * 

Liveta ir Petras Kazlauskai 

LB apylinkės valdyba ir Lietuvių fon
das, šiais metais minintis 45-rių metų 
sėkmingos veiklos ir lietuvybės rei
kalų rėmimo sukaktį. 

Šiuo po vasaros atostogų įvyk
siančiu pirmuoju koncertu Philadelp
hia lietuviai pradeda renginiais gau
sų rudens sezoną. Dainininkai Kaz
lauskai dabartinėje Lietuvoje yra 
neabejotinos estradinio žanro žvaigž
dės. Sis žanras žodyne apibūdinamas 
kaip koncertinis vaidybinis pasirody
mas. Tie, kurie prisimename anks
čiau JAV koncertavusių estradinių 
dainininkų Edmundo Kučinsko, Ro
mo Dambrausko, Juditos Leitaitės 
atliktus koncertus, ypač pamėgtus 
Nelly Paltinienės ir Eugenijaus Iva
nausko duetus, ne mažiau žavėsis 
naują estradinės muzikos lapą Lie
tuvoje atvertusiais Liveta ir Petru 
Kazlauskais. Tai ne pirmas jų apsi
lankymas Amerikoje. Lietuvių fondo 
vadovybės kviečiami į JAV jie atvyks
ta muzikos garsais apipinti Lietuvių 
fondo 45-rių metų gyvavimo sukaktį. 

Žavingas Livetos ir Petro Kaz
lauskų repertuaras kaip magnetas 
privalėtų klausytojus gausiai patrauk
ti į Philadelphia Lietuvių namus. 

(Lithuanian Music Hali, 2715 E. 
Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 
19134), esančius prie 1-95 kelio (Al
legheny Avenue ./' Tioga Marine Ter
minai išvažiavimas). Į koncertą atvy
kite ir tautinio solidarizavimosi su 
Lietuvių fondu tikslu. Lietuvių fondo 
teikiama parama gyvuoja Philadelp
hia radijo programa „Bendruomenės 
balsas", V Krėvės lituanistinė mo
kykla, 100 metų sukaktį besiruo
šiantys minėti Lietuvių namai. Lie
tuvių fondas taip pat yra „dosnusis 
dėdė" ir JAV LB, kurios Krašto valdy
ba dabartiniu metu yra įsikūrusi 
Philadelphia mieste. Taigi, net kele
tas gerų priežasčių toliau ir arčiau 
gyvenantiems priimti rengėjų kvie
timą koncerte dalyvauti. 

Užsisakius iš anksto bilietus pas 
V Volertą (610-664-9425) ar R. Kru
šinskiene (215-355-3030) bilietų kai
na tėra 15,00 dol. asmeniui, 10,00 
dol. jaunimui iki 18 metų. Renginio 
dieną bilietų kaina suaugusiems bus 
20,00 dol. asmeniui. Prieš ir po kon
certo bus galima pasivaišinti, paben
drauti ir pašokti. Iki malonaus pasi
matymo! 

Madų paroda 
IANINA MILIAUSKIENE 

ALRK Moterų sąjungos 5 kuopos 
narės atskubantį rudenėlį pasitiko 
„Rudenio madų paroda", suruošta 
rugpjūčio 26 d., sekmadienį Maironio 
Parke, kurioje apsilankė ne vien na
rės, bet nemažai viešnių ir svečių. 
Todėl salė buvo pilna. Visus linksmi
no lietuviškų dainų muzikos garsai, 
narės svečius pasitiko sklidinomis 
vyno taurėmis, sūriu ir kitais ska
numynais. 

Kuopos pirmininkei Aldonai Jak-
niūnaitei nedalyvaujant trumpu žo
deliu visus pasveikino, pirmininkės 
parašytą laiškutį perskaitė ilgametė 
kuopos sekretorė Jan ina Miliaus
kienė. Ji pakvietė komentatorę Da
nutę Marcinkevičiūtę, kuri puikiai 
atliko šias pareigas. 

Pianis tė Olga Keršytė savo 
skambinama muzika suteikė visoms 
pakilesnę nuotaiką, o muzikos gar
sais palydėjo kiekvieną modelį, 
įeinantį ir išeinantį iš salės. Malonu 
buvo sėdėti prie baltomis stal
tiesėmis apdengtų, gražiomis gėly
tėmis papuoštų stalų su skraidan
čiais virš jais kabančiais įvairias
palviais balionais, stebėti modelius 
grakščiai vaikštant salės takais. 
Kiekviena stengėsi kiek galima pa
t raukl iau pademonstruoti drabu
žius, kurie buvo kiekvienai atitinka
mai pritaikyti. Komentatorė pareiš
kė, kad šiais metais vyrauja tamsūs 
rudeniniai drabužiai. Kelnės ilgos, 
švarkeliai trumpi, taip pat sijonai su 
švarkeliais, kostiumėliai. Paskutinėje 
dalyje modeliai žavingai pristatė išei
ginius, vakarinius drabužius: ilgas 
kelnes, ilgas ir trumpesnes sukneles 
bei kitus drabužius. Kiekvienas mo
delis buvo palydėtas ilgais plojimais. 
Neužmirškime, kad jos nėra profe
sionalės. Tenka džiaugtis jų laikyse
na, judesiais, linksma nuotaika ir 
šypsena. 

Pabaigoje moderatorė Danutė 
padėkojo modeliams, visiems apsilan
kiusiems ir pakvietė prie vaišių, ku
riomis buvo nuklotas ilgas stalas, o jų 
įvairumas ir skanumas... Vaišes pa
ruošė Maironio Parko vyr. šeiminin
kė Genovaitė Jakubauskienė, Nijolė 
Pranckevičienė ir Genovaitė Narie-
nė. Neapsieita ir be kugelio, kuriuo 
visi gardžiavosi. Kugelį kepė Marytė 
Tamulevičienė ir jos marti Jolanta 
Braškienė. Piniginius reikalus tvar
kė kuopos ižd. Danutė Miner ir sekr. 
Jan ina Miliauskienė. 

Modeliai Victorija Augustine, Jo
lanta Braškienė, Suzana Jonulunas, 
Irena Markevičienė, Giedrė Razva-
dauskaitė, Vivian Rodgera, Verutė 
Šimkienė, Violeta Žukauskienė ir 
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Čikagos ir apylinkių tautiečius „Draugas" kviečia 
j metinį vajaus pokyli, kuris Įvyks spalio 6 d. 

šeštadieni, 6 vai. v. Willowbrook pokylių salėje 
Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius Brūzga. 

Meninę programa atliks Boston vyrų sekstetas. Po šaunios vakarienės - šokiai. 
Bilietus j pokylį prašome Įsigyti iš anksto „Draugo" administracijoje. 
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Jolita. 
Ilgametė kuopos narė Onutė 

Pajėdienė tą dieną šventė savo gimta
dienį. Jai giedojome „Ilgiausių me
tų", palydėdami šūksniais „valio, 
valio!" 

Po vaišių prasidėjo linksmiausia 
dalis. Tai buvo puiki atgaiva visiems, 
skaniai įvairių rūšių maistu pasisoti
nusiems, jai vadovavo energijos ir 
entuziazmo pilna puiki organizatorė, 
į šį renginį daugiausia darbo įdėjusi 
kuopos vicepirm. Verutė Šimkie
nė. Prasidėjo šokiai, žaidimai, kaip 
grakščiai vienas po kito sukosi ra
teliai. Verutės Šimkienės vyras Sta
sys Šimkus akordeonistas gražiais 
lietuviškų dainų melodijų garsais 
suteikė visiems dar pakilesnę, links
mesnę nuotaiką sukti ratelius bei 
šokti kitus šokius. Buvo smagu ir 
linksma šokti, modeliuoti, vaišintis ir 
savo laimę išbandyti prie didelio 
stalo, kuris buvo apdėtas įvairiau
siomis dovanomis, labai turiningas. 
Laimės bilietėlius platino Irena Sa
vickienė ir Janina Miliauskienė. 
Daugeliui laimė nusišypsojo ir pa
mažu, nes jau artėjo vakaras, visi su 
gera, linksma nuotaika pradėjo 
skirstytis į namus. 
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AR KAS NORS IŠGIRS 
„VIETINIUS"? 

Šią savaitę Seime prasidėjus 
naujai rudens sesijai vienas iš svars
tytinų klausimu bus dviguba piliety
bė. Atidesni skaitytojai turbūt paste
bėjo, jog lietuviški laikraščiai ir inter-
netinė spauda vos ne kiekvieną dieną 
pradėjo spausdinti Lietuvoje gyve
nančių politikų, visuomenės veikėjų 
ir paprastų žmonių nuomones apie 
dvigubą pilietybę. Kol kas, atrodo, 
Lietuvoje gyvenančiųjų pasisakymai 
skaičiumi gerokai nusveria užsienyje 
gyvenančių lietuvių straipsnius. Su 
šiuo straipsniu pradedame šiai prob
lemai skirtų įdomesnių straipsnių 
seriją. Tikimės, jog jie bus naudingi 
ne tik suvokiant, kaip ir ką Lietuvoje 
gyvenantys galvoja apie dvigubą pi
lietybę, bet ir išprovokuos mus pačius 
diskutuoti ir parašyti šia tema. 

Redakcija. 

ĮUOZAS DAUTARTAS 

Diskusijoje dėl dvigubos piliety
bės pasigendu tikros diskusijos, kuo 
toliau tai vis panašėja į juodžiausią 
akciją, kurioje dalyvauja žinomiausi 
mūsų politikai. Dažniausiai eteris 
suteikiamas dvigubos pilietybės ša
lininkams, pamirštant mus, čia gyve
nančius ir dirbančius. Norima žmo
nėms Įteigti, kad būtina Lietuvoje 
įvesti dvigubą pilietybę, kad tai pri
gimtinė kiekvieno lietuvio teisė visur 
ir visada likti lietuviu, kad 400,000 
Lietuvos piliečių emigravo į užsienį ir 
jie nutautės ir negrįš į Lietuvą. 
Reikia įvesti dvigubą pilietybę tai jie 
gyvendami užsienyje bus lietuviais ir 
Lietuvoje jausis visaverčiais. 

Niekad iš Lietuvos net 
negalvojusiems emigruoti 
žmonėms ir taip savo vai
kus auklėjusiems Lietuvos 
piliečiams teks pasijusti 
antrarūšiais, nes pilietybių 
kolekcionieriai turės ke
lias ir savaime suprantama 
bus pranašesni už „tik" 
vieną Lietuvos pilietybę 
turinčius „vietinius". 

Kas tiesa, tai tiesa, galima va
žiuoti kur tik nori — vis tiek būsi 
lietuvis. Atrodo, kad painiojamos pi
lietybės ir tautybės sąvokos. Tautybė 
tikrai prigimtinė, o pilietybę galima 
pasirinkti ir keisti. Todėl vienos tau
tybės žmonės gali turėti skirtingas 
pilietybes. 

Ekonominė migracija, žinoma, 
problema. Ne dėl gero gyvenimo ji 
vyksta. Žmonės ieško geresnio gyve
nimo kitose šalyse, kurių piliečiai ji 
daugiausia savo darbu sukūrė. Man 
atrodo mes, čia likę, tikimės jį sukur
ti ir Lietuvoje. Ekonominiai migran
tai dažnai baigę mokslus Lietuvoje, 
palikę savo tėvus, vaikus emigravo 
ieškoti geresnio gyvenimo. Visai ne
sukdami sau galvos apie tai, kad jų 
tėvams tas pačias skurdžias pensijas 
mokant mokesčius irgi reikia už
dirbti. Klestint vartotojiškos visuo
menės mąstymui elgtis apsukriai. 

stengtis uždirbti daugiau negi kiti, 
tai visai normalu, tačiau neaišku, kas 
juos verčia atsisakyti Lietuvos pilie
tybės. Pažįstu žmones, kurie dirba 
Amerikoje daugiau, kaip šešerius 
metus ir visai nesiruošia atsisakyti 
Lietuvos pilietybės, be to, gaunant 
Amerikos pilietybę atsisakoma visų 
kitų. Lieka neaiški Lietuvos piliety
bės suteikimo jos atsisakiusiems 
žmonėms procedūra. Tiesiog žmogus 
pasirinko kitą pilietybę ir tai jo 
asmeninės laisvės klausymas. 

Niekad iš Lietuvos net negalvo
jusiems emigruoti žmonėms ir taip 
savo vaikus auklėjusiems Lietuvos 
piliečiams teks pasijusti antrarūšiais, 
nes pilietybių kolekcionieriai turės 
kelias ir savaime suprantama bus 
pranašesni už „tik" vieną Lietuvos 
pilietybę turinčius „vietinius". Su
siklosčius vienoms ar kitoms aplinky
bėms bus deklaruojama viena ar kita 
tuo metu „patogesnė" pilietybė. Ne
mokėdami jokių mokesčių, kitaip 
sakant, dirbdami kitos valstybės 
labui jie toliau pasiruošę turėt i eko
nominę naudą vietinių sąskaita. 
Turto klausimai ekonominiams mig
rantams svarbiausi (dantų taisyti 
važiuoja net iš Amerikosj. Taigi tie, 
kurie gyvena su viena pilietybe Lie
tuvoje lieka kvailiais, o ta rp jų dar 
yra idealistų, kurie nebėga į jau 
paruoštą „rojų" . o bando dirbti čia 
Lietuvoje. 

Visiškai neaišku norinčių turėti 
dvigubą pilietybę įsipareigojimai val
stybei. Kokios jų bus pareigos? Ar tik 
teisės? Kokia diplomatinės paramos 
teikimas dvigubiems piliečiams tvar
ka? Dviguba rinkimų teisė? Dviguba 
karinė prievolė arba katros valstybės 
saugumas svarbesnis? 

Keistai atrodo politikų noras 
paminti konstituciją. Remiamasi kaž
kokia apklausa ir bandoma ignoruoti 
konstitucinę nuostatą keisti jos 12 
str. referendumu. Taigi išgirskite tau
tos nuomonę visuotinu referendu
mu. O gal jau nenorima to girdėti? 
Jeigu demokratija yra daugumos 
valdžia, tai išgirskime tą daugumą. O 
gal jau liko tik juodosios technologi
jos? 

Tikrai reikėtų padėkoti parla
mentarams, įtvirtinusiems pagrin
dinius valstybės išlikimo principus 
konstitucijoje, ir Konsti tuciniam 
Teismui, kuris bando ją apginti. 

Šiuo metu teisė turėt i dvigubą 
pilietybę egzistuoja, tačiau ji sutei
kiama išimtinais atvejais. Teisinga 
būtų, kad Lietuvos pilietybę galėtų 
gauti buvę Lietuvos piliečiai, trem
tiniai ir jų vaikai, kurie buvo privers
ti emigruoti iš Lietuvos, bėgdami nuo 
persekiojimų ir išvežti į Rusiją prie
varta. 

Teiginiai esą dvigubos pilietybės 
liberalizacija dominuoja ES šalyse — 
melas. Tokios šalys kaip Danija, Nor
vegija, Nyderlandai visiškai atsisakė 
dvigubos pilietybės, o kaimynai len
kai ir dauguma kitų šalių ..dvigubus 
piliečius" traktuoja tik kaip vienos 
šalies piliečius. 

Svarbiausia, dviguba pilietybė 
tik skatins emigraciją. Praradę Lie
tuvos pilietybę ir norintys sugrįžti 
turėtų būti visada laukiami, o Lie
tuvos pilietybė be trukdžių turėtų 
būti grąžinama. 

B e r n a r d i n a i . l t 

Uspaskichas į 
Seimą? 

arba 
„Terra est rotunda" 

" 

ALEKSAS VITKUS 

Kai 1938 m. Lietuva buvo Lenkijos vyriausybės ultimatumo pri
versta atnaujinti tarpusavio diplomatinius santykius, į Lietuvą 
pradėjo plūsti lenkiški filmai. Vieną jų prisimenu dėl jo juokingo 

farso. Ten kažkoks eilinis pilietis kažkokiu būdu pateko i politinės di
duomenės viršūnę, kur jis turėjo pasakyti kalbą. Vargšelis, bemokslis 
atsistojo ir nežinojo, ką sakyti. Staiga jis prisiminė kažkada mokykloje 
girdėtą lotynišką posakį „Terra est rotunda". Tuos tris žodžius pasakęs jis 
nutilo ir susmuko į kėdę. Klausytojai iš karto apstulbo, bet jau po aki
mirkos žavėjosi jo glaustu ir trumpu pasisakymu, jo originalumu ir kalbė
tojo erudicija: „Matai, kokia jo gili mintis. Jau vien žodis ,rotunda' 
(apvalus(-i)) rodo, koks platus yra jo akiratis. Rinkime jį į pirmininkus." 
Taip jis tapo Lenkijos Seimo pirmininku. 

Tą seną filmą prisiminiau, kai „Draugo" rugsėjo 6 d. laidoje pastebė
jau, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo Viktorą Uspaski-
chą kaip kandidatą ateinančiuose Lietuvos Seimo rinkimuose. 

Perskaičiau apie tai ir negalėjau tikėti savo akimis. Ar tai koks politi
nis pokštas, kurį Lietuvos balsuotojams parengė VRK vadovas Vai-
gauskas? Tik ką buvau baigęs rašyti straipsnių seriją „Kaip KGB kovojo 
prieš lietuvius 'nacionalistus'", kur rašiau apie KGB gen. majorą G. K 
Vaigauską, ir prisiminiau, kad dabartinis VRK vadovas taip pat yra Vai-
gauskas. Nejaugi tai tas pats žmogus ar koks nors jo giminaitis, kuris ir 
šiandien nori mums iškrėsti pokštą? 

Tokiu VRK sprendimu nustebo net prezidentas Valdas Adamkus, jo 
atstovei Ritai Grumadaitei teigus, jog VRK neturėtų būti tik kažkokia for
mali dokumentų tikrinimo įstaiga. Prezidento nuomone, su kuria visiškai 
sutinku, žmogus, kuris yra Rusijoje paprašęs politinio prieglobsčio, nie
kinęs Lietuvą ir jos institucijas, ieškomas Lietuvos teisėsaugos įstaigų, 
tikrai neturėtų būti registruojamas kandidatu į Seimą. 

Viktoras Uspaskichas, oficialiai deklaravęs gyvenamąją vietą Kėdai
niuose, buvęs Darbo partijos (LDDP) vadovas, slapstydamasis nuo Lietu
vos teisėsaugos, jau daugiau negu metai gyvena Maskvoje, bet nori daly
vauti Lietuvos valdyme kaip jos Seimo narys! 

Nežinau, ar verkti, ar juoktis, kai Lietuvoje dedasi tokie dalykai. Pri
simenu Lietuvoje kadaise eidavo toks linksmos minties savaitraštis „Kun-
taplis", mokėjęs smagiai pasijuokti iš panašių valdžios išdaigų. Jį redaga
vo talentingas poetas Teofilis Tilvytis, išgarsėjęs kaip karikatūrinio sti
liaus konfrontuojančių parodijų kūrėjas. Savaitraštis vis susidurdavo su 
tuometine tautininkų partijos cenzūra, bet išsilaikė iki 1940 metų, kol 
užėję bolševikai jį pagaliau uždarė. Tada pasirodė, kad Tilvytis, buvęs kai
riųjų pažiūrų, tapo atviru komunistu ir LKP nariu. 1956 m. partija nutarė 
leisti kitą satyros ir humoro žurnalą „Šluota", kuris, deja, turėjo sekti 
stipriai varžoma partijos linija ir niekada netapo toks populiarus kaip 
„Kuntaplis". 

Kaip gaila, kad „Kuntaplis" šiandien jau neegzistuoja. Dabartinėje 
Lietuvoje esant Konstitucijos garantuojamai spaudos laisvei, toks žur
nalas tikrai galėtų pasijuokti ne tik iš Uspaskicho kandidatūros į Lietuvos 
Seimą, bet ir aštria plunksna pabraukti ir kitus Seimo ar Aukščiausiojo 
bei Konstitucinio Teismo nutarimus ir sprendimus. 

Gandai, kad Uspaskichas gali sugrįžti į Lietuvą ir net bandyti vėl 
įsiskverbti į vadovaujančias valdžios vietas, jau kurį laiką skrajojo tarp 
Lietuvos politika besidominčių žmonių. Kaip prisimename, sovietams 
užėmus Lietuvą, buvo uždarytos visos partijos, bet staiga atsirado taip 
vadinama fiktyvi Darbo partija, kurios vardu ir buvo surengti rinkimai į 
„liaudies seimą". Komunistai, žinodami savo partijos nepopuliarumą tarp 
Lietuvos žmonių, prisidengė Darbo partijos vardu. Būdama vienintelė 
partija, pasiūliusi į Seimą kandidatus, rinkimus, žinoma, laimėjo. Darbo 
partijos oficiozas buvo dienraštis „Darbo Lietuva". Rinkimus laimėjus ir 
Lietuvą prijungus prie Tarybų Sąjungos, dienraštis pakeitė savo pavadi
nimą į „Tarybų Lietuva". 

' Tai prisiminęs negalėjau nenustebti, kad ir iš Rusijos atsibastęs Us
paskichas, kurdamas savo partiją, nutarė ją pavadinti liūdno atminimo, 
1940 metų okupaciją primenančia Darbo partija. Teisybės vardan vis dėlto 
reikėtų pasakyti, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija visiems piliečiams 
užtikrina lygias teises, kad ir kokia jų tautybė, tikėjimas, kilmė ir t.t. būtų 
<Str. 29). Gal ir taip, bet kai pilietis yra paieškomas teisėsaugos organų? 
Šia proga vėl pažiūrėjau į Konstituciją, kurios 2-asis straipsnis aiškiai 
sako, jog ..Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tau
tai". Konstitucijos sudarytojai tikrai turėjo galvoje ne „tautas", bet „Tau
tą", ir turbūt ne bet kokią, bet tik lietuvių. 

Tokios ir panašios mintys sukiojasi ir mano galvoje. Štai nelietuvis, 
perbėgėlis iš Rusijos atvyks i Lietuvą, balsuotojams vėl prižadės vos ne 
aukso kalnus ir taps Seimo nariu ar net pirmininku. Ar gali Lietuvoje 
atsitikti tai, kas atsitiko to lenkiško filmo autorių ir režisierių vaizduotė
je? Jei taip, tai ar tada tikrai reikėtų verkti, ar juoktis? 

http://Bernardinai.lt
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Šiluvos atlaidai Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 

Švč. Mergelę Mariją karūnavo kieb. A. Markus (k.) ir kun. A. Saulaitis. 

Kun. A. Saulaitis neša Švč. Sakramentą. 

2008 metais švęsime Švč. Mer
gelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų jubiliejų, o praėjusį sekma
dienį, rugpjūčio 9 dieną, saulėtą rytą 
pėsti, važiuoti traukėme Į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje buvo švenčiami Šiluvos 
atlaidai. 

Bažnyčioje susirinko gausus bū
rys maldininkų ne tik iš artimųjų pa
rapijų, bet ir atvykusių iš toliau. Ma
loniai nuteikė tai, kad bažnyčioje bu
vo gausu jaunimo, girdėjosi vaikiškų 
balsų klegesys. 

Iškilmingai skambant bažnyčios 
choristų atliekamoms Marijos garbei 
skirtoms giesmėms, prasidėjo šv. Mi
šios. Iškilmingoje eisenoje, kuri su 
religiniais paveikslais artėjo prie 
altoriaus, matėsi kun. A. Saulaitis, 
kleb. A. Markus, diakonas A. Paš-
kauskas, seselės kazimierietės, gra
žus būrys ateitininkų bei kitų orga
nizacijų atstovai. 

Šv. Mišias aukojo kun. A. Saulai
tis, talkino kleb. A. Markus, diako
nas A. Paškauskas, J. Polikaitis. 
Skaitiniai buvo skaitomi lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Pasibaigus šv. Mišioms, kaip jau 
tapo įprasta pastaraisiais metais, 
maldininkų procesija prasidėjo labai 
didingai. Jai vadovavo kun. A. Sau
laitis. Didelė maldininkų eilė nusi
driekė iki pat California gatvės, kuri 
buvo užtverta policijos automobiliais, 
siekiant užtikrinti procesijos dalyvių 
saugumą. Eisenos pradžioje, nešini 
Dievo Motinos su kūdikiu paveikslą, 
ėjo ateitininkų būrys, o už - maldi
ninkai. 

Šiemet procesijoje ypač gausiai 
matėsi jaunimo ir šeimų su vaikais. 
Organizatoriai maloniai nustebino 
pasiūlydami važiuoti autobusu tiems, 
kuriems sunku buvo eiti ilgoje proce
sijoje. Šia paslauga pasinaudojo ne
mažai žmonių. 

Eisena prasidėjo nuo bažnyčios 
ir tęsėsi 69 Ave., California, 68 Ave., 
Washtenaw, Fairfield gatvėmis. Pro
cesijos metu Švč. Sakramentu buvo 
palaimintos Maria mergaičių gimna
zija, Marijos statula, kuri stovi gim
nazijos kieme. Toliau giedant gies
mes buvo stabtelta prie kazimierie-

Motina Marija gimnazijos kieme. 

čių pastato, kur kun. A. Saulaitis 
Švč. Sakramentu taip pat palaimino 
seseles, atšventusias garbingą 100 
metų kongregacijos įkūrimo jubilie
jų; sustota prie parapijos mokyklos. 
Paskutinis palaiminimas buvo prie 
kaimyninės Šv. Andriejaus bažny
čios, po to eisena sugrįžo į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią. Cia 
procesijoje dalyvavusiems buvo su
teiktas palaiminimas. Eisenos metu 
įspūdingai skambėjo Marijai skirtos 
giesmės, kurias giedojo skardžiabal
siai parapijos choristai bei visi proce
sijoje dalyvavusieji. Giedojimui vado
vavo parapijos choro vadovė, diri
gentė Jū ra tė Grabliauskienė. 

Po iškilmingų šv. Mišių parapi
jiečiai ir svečiai buvo pakviesti šven
tiniams pietums, kurie buvo paruošti 
parapijos salėje. 

D. S. 

Procesijos priekyje nešamas Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas 

Procesija. Procesijos pradžia. 
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Šiluvos atlaiduose dalyvavo seselės 
vienuolės. Viduryje ses. Laimutė. Kun. A. Saulaitis Švč. Sakramentu laimina Šv. Andriejaus parapijiečius. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas A. Markus. Procesijos cJd. .-.lai 

Semažfl1 proc esijo^ d d . \ : u pa v n,r..-J-J; o pas'u' . tu fMjtobuvj 
Eisena tesėsi keliomis Marguette Park gatvėmis. 

Jono Kuprio nuotraukos 
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Krepšinio sirgaliai protestavo 
prie Ispanijos ambasados 

Vilniuje avariniu būdu leidosi SAS lėktuvas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Kilo pavojus lėktuvo keleiviams 
Atkelta iš 1 psl. 

Skrido Se imo narys 

Praėjus kelioms valandoms po 
įvykio, lėktuvu skridęs Seimo narys 
Julius Sabatauskas įvykio vietoje sa
kė, kad jaučiasi kaip antrą kartą gi
męs. „Tai yra laimingiausia viso ma
no gyvenimo diena", - sakė jis. 

Pasak parlamentaro, kilus inci
dentui įgula elgėsi labai ramiai ir 
profesionaliai, ramiai reagavo ir ke
leiviai. Sužinojęs apie incidentą, ne
praėjus nė valandai nuo jo, į oro uos
tą atskubėjęs Siaurės šalių policijos ir 
muitinės ryšių karininkas Jan An-
ders Jonsson sakė, kad incidentas 
Skandinavijoje sukėlė labai daug ne
rimo, nes sekmadienį lygiai toks pat 
įvykis įvyko Danijoje. 

„Po sekmadieninio įvykio šie lėk
tuvai turėjo būti nutupdyti ant žemės 
ir nepakelti į orą, kol nebus išsiaiš
kintos avarijos priežastys. Nežinau, 
ar tos priežastys jau išsiaiškintos, bet 

įvykis labai panašus į Danijos atvejį, 
todėl mano užduotis čia - surinkti 
kaip galima daugiau informacijos 
apie incidentą ir perduoti ją savo va
dovybei", - sakė karininkas. 

Lėktuvo keleivis Rolandas Pas-
kačimas apie 5 vai. ryto pasakojo, kad 
kelionė avariją patyrusiu lėktuvu vi
sus keleivius labai išvargino. „Visi 
labai pavargo. Lėktuve visi elgėsi 
ramiai, nors visą laiką ir matėme, 
kaip tikrina ratus, kaip pro langą vis 
žvalgosi pilotas, - pasakojo lėktuvo 
keleivis. - Įgula mums daug nieko ne
aiškino, kad nekiltų panika." 

Lėktuvu skridęs Algimantas An-
drulaitis teigia, kad ypatingos baimės 
nejautęs. „Buvo ramu, kadangi prieš 
porą dienų jau buvo analogiškas atve
jis ir viskas baigėsi laimingai, — sakė 
vyriškis. - Šioks toks jaudulys jau
tėsi. Visi keleiviai buvo įspėti, kad 
laukia avarinis nusileidimas, buvo 
parodyta, kaip sėdėti, kaip galvą užsi
dengti. Ir buvo baiminamasi gaisro". 

Ieškoma vietos rusiškoms žinioms 
Vilnius, rugsėjo 11d. (ELTA) — 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas (ŠMKK) siekia, kad Lietu
vos televizijoje atsirastų vietos ži
nioms rusų kalba — naujajame sezo
ne šių žinių laidos neliko, teigiant, 
jog Lietuvos rusakalbiai jau pakanka
mai gerai integravosi į visuomenę. 

„Pagrindinė intencija, kodėl mes 
prašom sugrąžinti žinias ta, kad mū
sų kitataučiai galėtų gauti informaci
ją iš patikimų šaltinių, o ne ieškoti 
kitų informacijos šaltinių. Nes tada 
rusakalbiai žiūrės Baltarusijos ar ki
tas televizijas. Mes manome, kad 
LRT (Lietuvos radijas ir televizija — 
BNS) turėtų sugrąžinti žinias", — 
aiškino komiteto pirmininkas Virgi
nijus Domarkas. 

Jo teigimu, iniciatyva kilo įvai-

* Ispanijoje vykstančio Eu
ropos vyru krepšinio čempiona
to ketvirtf inalyje Lietuvos rink
tinė penktadien i žais su graikais 
arba kroatais. Tai paaiškėjo tik po 
paskutiniųjų aštuntfinalio E grupės 
rungtynių, kuriose planetos čem
pionė Ispanijos rinktinė 99:73 
sutriuškino Izraelio komandą, kuri 
pergalės atveju būtų žaidusi ketvirt
finalyje vietoje kroatų. Pergalingai 
aštuntfinalio E grupės turnyrą baigė 
taip pat ketvirtąją pergalę iškovojusi, 
tačiau antroje vietoje likusi Rusijos 
rinktinė, pirmosiose antradienio 

rioms Lietuvos rusakalbių visuome
ninėms organizacijoms išreiškus ne
pasitenkinimą pakeitimais Lietuvos 
televizijos programų tinklelyje. 

Tuo metu LRT tarybos pirminin
kas Romas Pakalnis teigia, kad toks 
tarybos sprendimas buvo priimtas at
sižvelgus į pakankamą rusakalbių in
tegraciją Lietuvoje. 

„Tokie sprendimai buvo priimti 
galvojant, kad rusai kaip komunika
bili mažuma pakankamai gerai inte
gravosi į visuomenę", — teigė R. Pa
kalnis. 

Anot LRT tarybos pirmininko, ar 
klausimas bus persvarstomas, paaiš
kės dar rugsėjį tarybai susirinkus į 
posėdį, tačiau ŠMKK pirmininkas V 
Domarkas tikisi teigiamo tarybos 
sprendimo. 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) — 
Maždaug 20 Lietuvos krepšinio ais
truolių trečiadienį vėl piketavo prie 
Ispanijos ambasados Vilniuje, solida
rizuodamiesi su Madride sulaikytu 
bendraminčiu. 

Akcijos dalyviai laikė plakatą su 
užrašu ispanų kalba „Las naciones 
civilizados no rosgar las banderas" 
(Civilizuotos tautos vėliavų neplėšo). 

„Mes protestuojame prieš visą 
kompleksą smurto problemų prieš 
Lietuvos sirgalius, kai vienas lietuvis 
dabar yra suimtas, o moterys buvo 
sumuštos, nukentėjo fanai, daužė 
juos 'bananais'. Mums tai yra nepri
imtina. Jau žinome, kad ir mūsų 
premjeras atkreipė į tai dėmesį. No
rėtume, kad ir Ispanijos ambasada ži
notų iš gatvėje tvyrančių nuotaikų, 
kad Lietuvoje ir Ispanijoje esantys 
žmonės yra palaikomi", — sakė Do
mu prisistatęs piketo dalyvis. 

Niekas iš Ispanijos diplomatų ar 
ambasados darbuotojų susitikti su 
akcijos dalyviais neatėjo. 

Tvirtinama, kad piketas įvyko be 
incidentų, viešąją tvarką akcijos me
tu prižiūrėję policijos pareigūnai tik 
jaunuolius įspėjo, kad piketas su
rengtas nepaprašius Vilniaus miesto 
savivaldybės leidimo. 

Leidimo piketui nereikia, jei ja
me dalyvauja mažiau nei dešimt 
žmonių. 

Tuo tarpu internete pasirodė 
pranešimų, kad prie Ispanijos amba
sados Vilniuje du jauni vyrai peiliu 
supjaustė Ispanijos valstybinę vė
liavą. Toks vaizdo įrašas jau platina-

rungtynėse 83:70 nugalėjusi Kroati
jos krepšininkus, o trečia E grupėje 
liko Europos čempionės titulą ginan
ti Graikijos komanda, 85:67 įveikusi 
Portugalijos penketuką. 

* Lenkijoje vykstančiu dau
giadienių „Tour de Pologne" dvi
rat ininkų lenktynių ketvirta
jame 242,3 km etape antras finišavo 
bei į šeštąją poziciją iš 21-osios ben
drojoje įskaitoje pakilo „Discovery 
Channel" komandos narys Tomas 
Vaitkus. Lietuvos dviratininkas fini
šavo kartu su ketvirtojo etapo nuga
lėtoju italu Danilo Napolitano. 

mas internete. 
Svetainėje „www.youtube.com" 

patalpintame vaizdo įraše matyti, 
kaip vienas asmuo laiko Ispanijos vė
liavą, o kitas įnirtingai ją raižo peiliu. 
Vėliau vėliavos likučiai pamaunami 
ant ambasados tvoros. 

Vilniaus policijos pareigūnai už
siminė apie rastus ant vėliavos li
kučius, tačiau teigė vaizdo įrašo ne
turintys ir dar nematę. 

Antradienį prie ambasados vyku
sio piketo metu septyni piketuotojai 
laikė iškėlę Lietuvos trispalvę, vienas 
kaukėtas gniaužė saujoje Ispanijos 
vėliavą. Piketo metu buvo suimtas 
vienas kauke veidą prisidengęs jau
nuolis, prisistatęs pravarde „Sėkla2". 
Piketas taip pat įvyko be incidentų. 

T. Balaišis buvo sulaikytas pir
madienį prieš Lietuvos ir Prancūzijos 
rinktinių varžybas. Manoma, kad 
konfliktas tarp lietuvio ir ispanų po
licininkų kilo dėl bandymo įsinešti į 
areną lietuvišką trispalvę su mediniu 
kotu, kas yra draudžiama. 

Dvi dienas areštinėje praleidęs T. 
Balaišis trečiadienį teismo buvo pa
leistas į laisvę, tačiau po 3-4 mėnesių 
jis vėl turės grįžti į Ispaniją, kur vyks 
pakartotinis teismo posėdis. 

„Dvi paras nieko nevalgiau ir 
nieko negėriau. Siūlė maisto, bet gal
vojau: 'Jie man į galvą davė, o aš jų 
maistą imsiu?'", — ironizavo iš areš
tinės išėjęs Sėklos pravardę turintis 
sirgalius. 

Vilnietis tikino tik teisme iš
girdęs pareigūnų versiją, jog jis neva 
užpuolęs tris policininkus. 

40 Seimo narių pritarė referendumui 
Atkelta iš 1 psl. 
teigiama, kad pripažįstant dvigubos 
pilietybės svarbą lietuvių kilmės pi
liečiams ir akcentuojant konstitucinį 
pilietybės reguliavimo principą, Sei
mas skelbia referendumą, kuris būtų 
surengtas kartu su artimiausiais 
Seimo rinkimais 2008 metų rudenį. 

Projekte siūloma, kad visuoti
niam piliečių balsavimui būtų teikia
mas toks klausimo tekstas: „Pritariu, 
kad Lietuvos Respublikos pilietis gali 
būti ir kitos valstybės piliečiu". 

Referendume būtų siūloma 
keisti Konstitucijos 12 straipsnio 2 
dalį, kurioje numatoma, kad dvigubą 
pilietybę Lietuvos piliečiai gali turėti 
tik išimtiniais atvejais. Tuo metu 
konkrečius dvigubos pilietybės įgiji
mo atvejus bei tvarką nustatytų įsta
tymas, todėl dvigubos pilietybės įgiji
mas būtų iš dalies vis tiek ribojamas. 

„Mes siūlome keisti tik Kons
titucijos 12 straipsnio 2 dalį, o 3 dalis 

liktų tokia kaip buvusi —ji sako, kad 
pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką 
nustato įstatymas. Todėl mes ma
nom, jog įstatymu būtų nustatyta, 
kiek ten tų atvejų bus, kaip įgis ir pa
našiai", — aiškino socialliberalų 
frakcijos seniūnas Artūras Paulaus
kas. 

Nuogąstavimų, kad priėmus so
cialliberalų siūlomas pataisas dvigu
bos pilietybės įgijimas būtų neriboja
mas ir tokiu būdu Rusijos piliečiais 
laisvai galėtų tapti apie 200,000 Lie
tuvos rusakalbių, buvo išreiškę kon
servatoriai, kurie dvigubą pilietybę 
siūlo įteisinti ne rengiant referendu
mą, o keičiant įstatymus. Jie jau 
parengė atit inkamas pataisas, ku
rias, jei joms neprieštaraus teisinin
kai, žada paremti ir socialdemokra
tai. 

Tačiau socialliberalai mano, kad 
konservatorių siūlomas būdas yra 
antikonstitucinis. 

V. Landsbergis atkreipė dėmesį į Kaliningradą 
Atkelta iš 1 psl. 
Jį pakeitęs kitas vadovas mirtinai už
badytas peiliu prie savo durų. Po šių 
informatyvių ženklų ateina įsakymas 
pigiai parduoti kompaniją naujai at
vykstančiam rusų verslininkui iš Pi
terio ar Maskvos. Blogiausia, kad to
kią praktiką ketinama plėsti iki „ga
lutinio sprendimo", — kalbėjo Vy
tautas Landsbergis. 

Pasak Europos Parlamento na
rio, kai Komisija regi „bendras erd
ves" su Rusija, gražų „apsikeitimą 
investicijomis" ir „tarpusavio trau
kos bendradarbiavimą", tai toks pa
veikslas yra tolimas tenykštei tik

rovei. 
„Ar jūs ir Komisija esate tinka

mai informuojami, kokia ten tikra 
padėtis vietoje? Ar į šią naują beteisę 
erdvę galėtų būti nusiųsta faktų 
išaiškinimo misija - į sritį, kurią ligi 
Taikos sutarties administruoja Rusi
ja?", — klausė Vytautas Landsbergis. 

Primename, kad šių metų ba
landį dingo ir iki šiol yra nesurastas 
Kaliningrade įsikūrusios Lietuvos ir 
Rusijos kapitalo įmonės „Rosslits-
troj" direktorius S. Jucius. Rugpjūčio 
8 d. buvo mirtinai subadytas laikinai 
įmonei vadovavęs bendrovės akci
ninkas Aleksandr Semkin. 

http://�www.youtube.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

* * * 

Putin priėmė F ra d kov vyriausybės 
atsistatydinimą 

Atsistatydinęs Rusijos premjeras Michail Fradkov (k). 

Maskva, rugsėjo 12 d. („Inter-
fax7„Reuters"/BNS) — Rusijos mi
nistras pirmininkas Michail Fradkov 
trečiadieni įteikė šalies prezidentui 
Vladimir Putin visos vyriausybės at
sistatydinimo prašymą. 

M. Fradkov, kreipdamasis į prezi
dentą per susitikimą Kremliuje, sakė: 
„Šalis artėja prie svarbių politinių 
įvykių, vyks Valstybės Dūmos ir Ru
sijos prezidento rinkimai". 

,,Aš, dėkodamas už pasitikėjimą 
dirbti vyriausybės pirmininku dau
giau kaip trejus su puse metų ir jūsų 
paramą, labai prašyčiau jus mane at
leisti", — sakė jis. 

V Putin priėmė atsistatydinimą 
ir pasiūlė M. Fradkov laikinai eiti vy
riausybės pirmininko pareigas, kol 
Valstybės Dūma patvirtins naujo mi
nistro pirmininko kandidatūrą. 

M. Fradkov, vadovaujantis minis
trų kabinetui nuo 2004 metų, savo 
kreipimąsi taip pat motyvavo noru 
suteikti Rusijos prezidentui visą 
sprendimų, taip pat ir personalo, pa
sirinkimo laisvę. 

„Vyriausybė šiame procese dirba, 
kaip man atrodo, gana darniai, sten-

EUROPA 

giasi, bet norėčiau, kad priimdamas 
politinius sprendimus, taip pat dėl 
personalo, turėtumėte visišką pasi
rinkimo laisvę" — sakė M. Fradkov. 

,,Aš manau, būtų teisinga man 
pasiūlyti pasitraukti iš vyriausybės 
pirmininko pareigų, kad jūs neturė
tumėte jokių suvaržymų, priimdamas 
sprendimus dėl valdžios sandaros ar
tėjant svarbiems politiniams įvy
kiams", — pridūrė jis. 

Priimdamas vyriausybės atsista
tydinimą V Putin pabrėžė: „Michail 
Jefimovič, aš visiškai sutinku su jūsų 
vertinimu. Iš tikrųjų pastaruosius 
metus jūsų vadovaujama Rusijos vy
riausybė nuveikė didžiulį darbą ir pa
siekė didelių teigiamų rezultatų". 

„Šalies bendrasis vidaus produk
tas per šiuos metus sparčiai augo, 
kasmet ūkis plėtėsi, infliacija mažėjo, 
greitai didėjo mūsų piliečių pajamos", 
— sakė V Putin. 

Šį rudenį Rusijoje vyks parla
mento rinkimai, kuriuose pergalė 
pranašaujama Kremlių remiančioms 
jėgoms, o kitais metais — prezidento 
rinkimai, po kurių V Putin privalo 
palikti postą. 

VARŠUVA 
Lenkija tęs kovą su terorizmu, ji 

visada rėmė ir rems JAV bei tarptau
tinės bendruomenės pastangas kovo
je su terorizmu, pranešė Lenkijos už
sienio reikalų ministerija, minint šeš
tąsias teroro išpuolių Jungtinėse 
Valstijose metines. „Nuo pat pradžių 
Lenkija aktyviai dalyvauja JAV ir pa
saulio visuomenės veiksmuose, kurių 
tikslas įveikti tarptautinį terorizmą", 
— cituoja naujienų agentūra PAP 
Užsienio reikalų ministerijos pareiš
kimą. „Mes ir toliau dalyvausime 
šioje kovoje", — pabrėžiama URM 
pareiškime. 

STOKHOLMAS 
Pietų Švedijoje antradienį per 

nacionalinės gvardijos pratybas ore 
susidūrus dviem sraigtasparniams, 
žuvo visi keturi jais skridę žmonės. 
Tie du sraigtasparniai, kurių kiekvie
name buvo po pilotą ir navigatorių, 
priklausė sraigtasparnių bazei Lin-
šiopinge ir pulkui F 17, sakoma ka
riškių pranešime. Abu sraigtaspar
niai buvo vokiečių gamybos MBB BO 
105 CB-3. Švedų kariškių interneto 
svetainėje sakoma, kad jie ilgą laiką 
buvo naudojami kaip prieštankiniai 
sraigtasparniai, bet pastaruoju metu 
— daugiausia kaip transportiniai. 

Petraeus planas reiškia dar 10 karo metų 
Washington, DC, rugsėjo 12 d. 

(AFP/BNS) — JAV demokratai pa
jėgų Irake vado generolo David Pet
raeus naująją strategiją pavadino dar 
10 karo metų planu, atmetė „rožinius 
teiginius" apie pažangą kovos lauke 
ir pareikalavo greit išvesti JAV pajė
gas. 

Demokratai savo kontrataką pra
dėjo prezidentui George W. Bush ren
giantis ketvirtadienį kreiptis į ame
rikiečius ir išdėstyti būsimą strategi
ją Irako atžvilgiu. 

„Prezidento Bush politiką, kurią 
paskelbė generolas Petraeus, yra ke
lias į dar 10 Irako karo metų", — sa
kė Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy 
Pelosi, kuri šį pareiškimą paskelbė po 
susitikimo su prezidentu Baltuosiuo
se rūmuose. 

„Generolo Petraeus liudijimas 
Kongrese nubrėžė ryškią liniją: per
dislokavimas nėra pasirinkimas; vie
nintelis administracijos pasirinkimas 
yra begalinis karas Irake", — pažy
mėjo ji. 

D. Petraeus Kongresui, kur liudi
jo dvi dienas, sakė, kad JAV pajėgų 
Irake padidinimas maždaug 30,000 
karių duoda rezultatų ir kad JAV ka
rių skaičių iki kitos vasaros galima 
sumažinti iki ankstesnio lygio — 
130,000 karių. 

Tačiau N. Pelosi tokį scenarijų 
pavadino „įžeidimu Amerikos žmo
nių protui". 

Senato demokratai teigė, kad pa
jėgų padidinimas nedavė pagrindinio 
siekto rezultato — tarpusavyje kovo
jančių irakiečių grupių politinio susi
taikymo. 

„Turėtume sustabdyti didinimą 
ir pradėti grąžinti savo karius namo", 
— sakė įtakingas demokratų senato
rius Joseph Biden. 

Pagrindinė demokratų pre
tendentė į prezidentus Hillary Clin-
ton sakė, kad D. Petraeus ir JAV am
basadoriaus Irake Ryan Crocker atas
kaitos vertė „valingai tramdyti neti
kėjimą". 

JAV 

NEW YORK 
Dauguma amerikiečių mano, kad 

karą Irake JAV pralaimėjo, praneša 
laikraštis „The New York Times", 
paskelbęs naujienų agentūros AP ir 
sociologijos bendrovės „Ipsos" ap
klausos rezultatus. 59 proc. piliečių 
įsitikinę, kad istorijoje JAV karas Ira
ke liks kaip visiškas ar dalinis ame
rikiečių pralaimėjimas. Taip mano 
aštuoni iš dešimties Demokratų par
tijos šalininkų ir trys iš dešimties rin
kėjų, remiančių valdančiąją Respub
likonų partiją. Taip pat mano ir šeši 
iš dešimties amerikiečių, kurie netei
kia pirmenybės nė vienai iš dviejų pa
grindinių šalies politinių partijų. 

Pakistano prezidentas Pervez 
Musharraf susilaukia mažesnės savo 
šalies gyventojų paramos nei isla-
mistinio teroro tinklo ,,al Qaeda" va
dovas Osama bin Laden, remdamasi 
viešosios nuomonės apklausa, trečia
dienį pranešė televizija CNN. Pagal 
apklausos, kurią Pakistane surengė 
nepriklausoma sociologijos organi
zacija „Rytojus be teroro", rezulta
tus, O. bin Laden remia 46 proc. pa
kistaniečių, o P Musharraf— 38 pro
centų. Apie JAV prezidentą teigiamai 
atsiliepia tik 9 proc. apklaustųjų. 

AZIJA 

DZAKARTA 
Indonezijos Sumatros regioną 

trečiadienį sukrėtė galingas žemės 
drebėjimas, kurio stiprumas siekė 8 
balus pagal Richter skalę, pranešė 
JAV Geologijos institutas. Požemi
niai smūgiai sukėlė potencialią cuna
mio grėsmę, teigė vienas Indonezijos 
meteorologijos agentūros pareigū
nas, nurodydamas, kad jų stiprumas 
buvo 7,9 balo pagal Richter skalę. 
Prasidėjus žemės drebėjimui, Dža-
kartoje buvo evakuoti kai kurie biu
rai. Liudininkai Singapūre ir Tai
lande taip pat teigė jutę požeminius 
smūgius. Gretimos šalys taip pat pa
skelbė cunamio pavojų. 

TOKIJAS 
Japonijos premjeras Shinzo Abe 

trečiadienį atsistatydino — tokį 
sprendimą po mažiau nei vienerių 
metų šiame poste jis priėmė dėl virti
nės skandalų, į kuriuos įsivėlė jo vy
riausybės nariai ir kurie smarkiai su
mažino jo populiarumą. 52 metų kon
servatyvių pažiūrų Sh. Abe, kuris yra 
jauniausias šiuolaikinės Japonijos 
vadovas ir pirmasis premjeras, gimęs 
jau po Antrojo pasaulinio karo, į val
džią atėjo žadėdamas atkurti šalies 
savigarbą ir perrašyti pacifistinę 
konstituciją. 

MANILA 
Buvusį Filipinų prezidentą Jo

seph Estrada kovos su kyšininkavi
mu teismas trečiadienį dėl grobsty
mo nuteisė kalėti iki gyvos galvos ir 
uždraudė dar kada nors užimti vals
tybinį postą. 70 metų kino žvaigždė 
J. Estrada buvo nušalintas nuo val
džios per armijos paremtą 2001 metų 
sukilimą. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 UI. 1 708 S99-9630 
Fox. 1 708-599-9682 UI. 1 800-775-7363 
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Burgundijos kanalu su 
Tęsinys iš rugsėjo 12 d. 

RITONE RUDAITIENE 

Cluny. Si istorinė vietovė (Ab-
baye de Cluny) plačiai žinoma savo 
Benediktinų vienuolyno ir didingos 
klasikinio romėnų stiliaus bažnyčios 
(deja, dėl politinių ir religinių karų 
sunaikintos XIX šimtmetyje) griu
vėsiais. Garsusis vienuolynas buvo 
įkurtas 910 metais ir tapo motiniš
kuoju namu daugiau kaip 1.400 vie
nuolynų Vakarų Europoje. Cluny 
katalikų bažnyčiai davė ne vieną 
popiežių, keturi abatai buvo kanoni
zuoti. Per 3—D akinius teko stebėti 
30 minučių filmą apie šios grandio
zinės klasikinio stiliaus bažnyčios 
architektūrinę erdvę. 

Beaune. Tai svarbiausias Bur
gundijos Cotė d'Or miestas. Jo apy
linkėse auginamos vynuogės, iš kurių 
pagaminama daug pačiais geriausiais 
pasaulyje pripažintų vynų. Aplankom 
garsiąją Lycėe Viticole de Beaune ir 
sužinom visas geriausio vyno pagami
nimo paslaptis. Be to. turime reta 
progą kai kuriuos pačius geriausius 
vynus paragauti. Šią Aukštesniąją 
mokyklą lanko apie 300 mokinių iš 
visų pasaulio žemynų. Tinkamiausi 
kandidatai atrenkami ne vien pagal 
pažymius, bet ir konkurso būdu. Lai
mėję konkursą, visus 5 metų apmo
kymus gauna veltui. 

Įspūdingiausias pastatas Beaune 
mieste — Hotel Dieu (vargšų rūmai). 
Tai didžiulis gotiško stiliaus, nuosta
biomis fasadomis ir spalvotų plytelių 
raštais dengtų stogų statinys, pripa
žintas viduramžių architektūros 
brangakmeniu. Šią ligoninę varg
šams 1442 m. pastatė kunigaikščio 
Pilypo gerojo kancleris Nicolas Rollin 
kaip atgailą už jiems padarytas Įvai
rias nuoskaudas. Įžengus j pastato 
vidų, neįmanoma nepastebėti ten 
buvusio dvasingumo. Didžioji ligoni
nės palata Įrengta tarytum bažnyčia: 
visos pagal sienas sustatytos lovos 
žiūri Į priekyje esanti didžiulį alto
rių. Nepamirštamas altoriaus sienai 
1444-1449 m. olandų dailininko Ro-
gier van Der Weyden nutapytas kū
rinys „Paskutinysis teismas". Dau
gybė gobelenų, viduramžių gamybos 
baldų, paveikslų, autentiškai atkurta 
didelė virtuvė ir vaistinė. Šis praban
giai išpuoštas pastatų kompleksas 
buvo aprūpintas nuolatinėmis pini
ginėmis įplaukomis iš druskos kasyk
lų ir vyno gamybos. Net iki XX šimt
mečio vienuolių seselių Hospices de 
Beaune prižiūrimi čia gydėsi ne tik 
vargšai, bet vėliau ir pasiturintys, net 
didikai. 1971 m. ligoninė persikėlė i 

kitą vietą, nes reikėjo moderniškes-
hių įrengimų. Pastatas tapo muzieju
mi, bet iki šių dienų tebeveikia vyres
nių žmonių priežiūros namai. Ligoni
nė yra paveldėjusi 60 ha vynuogyną ir 
nuo 1859 m. kasmet suruošia pasau
linio garso vyno varžytines. 

Saint Jean—De—Losne. Mies
telio seniausiame XV šimtmečio na
me įrengtas įdomus eksponatų gau
sus Prancūzijos upių ir kanalų trans
porto muziejus — Maison des Mari-
niers. Daug senų nuotraukų ir viso
kių reikmenų bei įrankių, kurie anks
čiau buvo naudojami baidokų laivi
ninkystėje.. Kai kurie paveikslai labai 
priminė freską Lemont centrinėje-
pašto įstaigoje. Deja, Michigan—Illi
nois kanalas tebėra grynai komerci
nis, nors apie būsimas ekskursijas 
baidokais jau po truputį kalbama. 

Chalon—Sur—Sadne. Tai ant-

Ritonė ir Teodoras Rucaičial Si 
nalas susijungia su sraunia Ssčne upe. 

ar a e Losne uoste, čia Burgundijos ka-

ant sraunios Saone upės kranto, su 
autentiškai atkurtu viduramžių mies-

rasis pagal dydį Burgundijos miestas to centru. Šiame mieste gyveno fo-

Beaune miestas didžiuojasi vidura 
• 442 metais statyta labdaros (Hotel 

Vaizdas iš baidoko vinguriuojančio Burgundijos Centriniu kanalu. 
tografijos išradėjas Niecephore Niep-
ce. Čia galima aplankyti fotografijos 
muziejų, bet mes pasirinkom Karų 
(nuo 1870 m. iki šių laikų) muziejų. 
Muziejuje išstatyti kariūnų unifor
momis aprengtL manikenai, įvairūs 
ginklai, ordinai, laiškai ir dokumen
tai, daug knygų. Deja, visi paaiškini
mai ir užrašai vien tik prancūzų 
kalba. 

Chagny. Tipiškas, labai švarus 
be jokių graffiti miestelis. Aplankėme 
nedidelę vyno statinių gamyklą. Visos 
statinės sudedamos rankomis iš pa-
degintų prancūziško arba amerikie
tiško ąžuolo lentelių. Suveržimui ap
juosiamos metalo arba kaštono me
džio (kurio nemėgsta vabzdžiai] lan
kais. Šešetas šios dirbtuvės darbi-

mziu architektūros brangakmeniu - ninku per dieną pagaminta po 4 sta-
Dieu) ligonine vargšams. tinęs. Vienos taip pagamintos stati

nės kaina 1,000 dol. 
Autun. Miestą 10 BC įkūrė Ro

mos imperatorius Augustas. Jį tebe-
juosia gerai išlikusi akmens siena, su 
įspūdingais Korintijos kolonų ir ke
turių arkadų aukštais vartais. Didin
ga Šv. Lozoriaus katedra, pradėta sta
tyti XII šimtmetyje, didžiuojasi vie
nais iš pačių puikiausių romėnų pe
riodo skulptūros kūriniais. Ypač gar
sus centrinio portalo papuošimas, 
vaizduojantis Paskutinįjį teismą. Tai 
skulptoriaus Gislebertus vaizduotės 
nepaprastai stiprus ir sukrečiantis 
kūrinys — labai sudėtingas, supintas 
iš Įvairių legendų ir Biblijos istorijų. 
Per daug žiaurus ir gal net nepadorus 
čia aprašyti. 

Miesto ribose vyksta daug arche
ologinių kasinėjimų. Mums išsamiai 
papasakojo ir daug įdomių iškasenų 
iš ankstyvosios ten buvusios bažny
tinės bendruomenės gyvenimo paro
dė Sarbonne universitete dirbantis 
amerikietis archeologas prof. Walter 
Berry. 

Santenay. Trijų atskirų gyven
viečių miestelis palei Dheune upę. 
Įdomi XIII šimtmečio bažnytėlė, 
Trijų kryžių kalnas. Visur daugybė 
gėlių, kurios puošia namus, gatves, 
tiltus. Kur beeitum ir beieškotum, 
niekur nerasi nė mažiausios šiukš-
lytės! Mat\t, kad Burgundijos gyven
tojai labai gerbia ir myli savo namus 
bei gyvenamąją aplinką. Tai pran
cūzų tautos kultūringumo bruožas. 
Vakare žaidžiame jų pamėgtąjį lauko 
žaidimą „petanąue" su metaliniais 
sviedinukais. 

Kitą dieną valgome pusryčius 
ančių ūkyje. Visi patiekalai (vynio-
tiniai, net rūkytos dešros) vien tik iš 
antienos. Nepaprastai skanu! Tik 
nelaimei, teko vėliau pamatyti, kaip 
tos nelaimingos antytės mažyčiuose 
narveliuose auginamos ir prievarta 
maitinamos. Visą popietę ir dar ilgiau 
negalėjau jų pamiršti. Prisiekiau, kad 
Pate de foie gras ateityje jau niekuo
met daugiau nevalgysiu. 

Couches. Aplankome Chateau 
de Couches. Tai labai svarbi XII— 
XIII šimtmečio pilis su didelėmis sa
lėmis, puošniai įrengta koplyčia, taip 
pat su aukštu apžvalgos ir kalėjimo 
bokštu, giliais rūsiais, slaptais ir il
gais požeminiais tuneliais. Sakoma, 
kad šioje pilyje paskutines dienas 
praleido karalienė Marguerite de 
Bourgogne. Dabar pilies kuoruose 
skraido šikšnosparniai, o požemiuose 
noksta vynas. Kieme, viename iš 
mažesnių pilies pastatų, gyvena pilies 
ir jos vynuogynų prižiūrėtojai. 

Nukelta į 9 psl. 
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Prelato Mykolo Krupavičiaus 
jaunystė 

PR. lUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.6 

Man kitos išeities nebuvo. Pas
kutinį kartą užlipau ant kapų pilia
kalnio prie Daukanto kapo atsisvei
kinti. Daug kartų buvo mano sėdėta 
prie Daukanto kapo." 

M. Krupavičius buvo plačios 
orientacijos ir plačios visuomeninės 
veiklos žmogus. Pradžios mokyklos 
mokytojo darbas, matyt, jo tas savy
bes varžė ir jis tos profesijos atsisakė. 
M. Krupavičiui iškilo vėl tolimesnės 
karjeros ir pragyvenimo klausimas. 
Jis visą laiką turėjo tolimesnių studi
jų ir išsilavinimo norą. Kauno guber
nijoje tuo metu tokių žymesnių insti
tucijų nedaug buvo. Jam atėjo i galvą 
kunigų seminarija ir miškų institu
tas. Grįždamas namo, jis sustojo 
Kaune ir užėjo į kunigų seminariją 
pas rektorių. Kunigų seminarijos rek
torius mandagiai priėmė, bet „pama
tęs 23-jų metų vyrą, pasiteiravo, kas 
aš esu, ką dirbau ir iš kurios vyskupi
jos esu. Sužinojęs, kad esu iš Seinų 
vyskupijos, patarė kreiptis į Seinų 
kunigų seminariją." Grįžęs namo, jis 
viską papasakojo motinai. Motina ti
kėjosi senatvėj pas jį apsigyventi, 
matydama, kad jos viltys nueis nie
kais, nusiminimo neparodė. Krupavi
čius sako: „Ji man pareiškė: 'vaikeli, 
apsigalvok gerai. Daroftias žingsnis 
labai svarbus. Velig būti geru moky
toju, negu blogu kunigu. Esi suaugęs 
ir pats gerai žinai. Tau jokio patari
mo tuo reikalu neduodu. Jei Dievas 
laimins tavo užsimojimus, aš džiau
giuosi. Kiekviena motina laiminga 
turėdama sūnų gerą kunigą'." 

Jam patiko miškai, todėl jis no
rėjo sužinoti, ar jis negalėtų studijuo
ti miškininkystės institute. Jis nu
vyko į tą institutą. Pasikalbėjęs apie 
studijas, jis instituto rektorių paklau
sė, kur jis, baigęs institutą, galėtų 
gauti darbą. Tas, sužinojęs, kas jis 
yra, pasakė, kad jis galėtų gauti dar
bą tik tolimoj Rusijoj, Lietuvoj darbo 
negautų. 

M. Krupavičiui paaiškėjo, kad 
miškininko profesija jam atkrinta. M. 
Krupavičius pradėjo ruoštis vykti į 
Seinų kunigų seminariją. Jis nebuvo 
tikras, ar jį priims, nes labai mažai 
mokėjo lotynų kalbą. „Iš apylinkės 
vienu vežimu išvykom net keturiese. 
Be manęs vyko Cesaitis, Juozas 
Smukštys, Vladas Zienius. Atvažiavę 
iš Marijampolės, visi keturi buvom 
priimti į seminariją. Kandidatų buvo 
60, o priimti tik 24. Iki mokslo pra
džios dar buvo kiek laisvo laiko. Grį
žom namo, nes reikėjo apsirūpinti 
drabužiais, skalbiniais ir t. t. Man 
prisidėjo dar vienas rūpestis — aprū
pinti savo motiną. Nutariau vėl grįžti 
prie prekybos. Marijampolėje išnuo
mavo arbatinę ir išsilaikė, kol aš bai
giau seminariją. 1908 m., pasibaigus 
atostogoms, atsidūriau pasirinktoje 
kunigų seminarijoje." 

M. Krupavičius savo kunigo pro
fesiją pasirinko rimtai apgalvojęs. 
Apie kunigų seminariją jis rašo: „Ku
nigų seminarija — tai naujas pasau
lis. Jis skiriasi ne tik nuo kitų mokyk
lų, bet ir nuo paprasto kasdienio gy
venimo. Seminarija auklėja tokį žmo
gų, kokį Dievas yra sutvėręs — pilnu
tinį žmogų. Seminarija turi išauklėti 

žmogų, kuris neatitrūktų nuo pasau
lio ir nuo jo kasdienio gyvenimo." 
Kalbėdamas apie kunigo pašaukimą, 
kunigo darbą, uždavinius ir koks ku
nigas turi būti M. Krupavičius galvo
jo: „Kunigas, kaip Dievo tarnas ir ats
tovas žemėje, turi susitvarkyti savo 
gyvenimą žemėje taip, kad jo širdyje 
gyventų Dievas ir kad savo globoja
mus žmones galėtų prie Dievo vesti. 
Kunigo uždavinys ir darbo vieta yra 
ne tik bažnyčia. Kunigas bažnyčioje 
atlieka didelę savo pareigų dalį. Baž
nyčioje jis atlieka: tik ką atėjusį į pa
saulį žmogų kryžiaus ženklu jį įves
damas į katalikų šeimą. Bažnyčioje 
jis rūpinasi tais, kurie savo žemės 
gyvenimą baigę ir palydi i amžiną 
poilsio vietą. Siekdamas žmogaus 
gerovės ir vyresnio žmogaus gyveni
mo tikslo ir jo išganymo — eina su 
žmogumi visur už bažnyčios: į mo
kyklą, į kariuomenę, į susirinkimus, į 
šeimas, į gatvę, į rinkas — visur neš
damas Kristų ir nužymėdamas kelią, 
kuriuo turi eiti tie, kurie nori gyven
ti su Kristumi. Todėl kunigas turi bū
ti visur: ir žmogaus vidaus gyvenime, 
ir viešo gyvenimo visose srityse." 

Su tokiomis mintimis ir nusista
tymu M. Krupavičius atėjo į kunigų 
seminariją. Kunigų seminarijos pro
fesūra, tik atėjus Krupavičiui, buvo 
visa lietuviška. Rektorius buvo Bla-
žiejus, lietuvis, nors turėjo šiek tiek ir 
lenkiškų nusiteikimų. M. Krupavi
čiui bebūnant seminarijoj per pen
kerius metus pasikeitė — tapo beveik 
visa lenkiška. Studentija — klierikų 
dauguma - pradžioje buvo lietuviai. 
Profesūrai keičiantis, keitėsi ir klie
rikų sudėtis. Daugėjo lenkų klierikų. 

Visą laiką seminarijoje tarp lietu
vių ir lenkų klierikų vyko aktyvi tau
tinė kova. M. Krupavičius sako: „Lie
tuvių visuomenei ir tautai Seinų ku
nigų seminarija davė tiek darbuotojų, 
ypač tautinio gyvenimo srityje, kad 
jos vardo iš Lietuvos istorijos niekas 
negalės išmesti." Kiek vėliau semina
rijos rektoriumi tapo profesorius 
Jalbžykovskis, labai aktyvais lenkas. 
Jam esant rektorium, seminarijos 
profesūra taip pat pasidarė daugiau
sia lenkiška. Seminarijos rektoriaus 
lenko globojami lenkai klierikai sau
giau jautėsi ir ta lenkų, ir lietuvių 
tautinė kova buvo gana aštri, kartais 
ir brutali. 

Lietuviai klierikai buvo sudarę 
slaptą lietuvių organizaciją. Admini
stracijos buvo draudžiama lietuviška 
spauda: knygos ir laikraščiai, tačiau 
lietuviai klierikai to draudimo ne
klausė. M. Krupavičius beveik visą 
laiką buvo tos slaptos lietuvių organi
zacijos vadu — pirmininku. Už savo 
darbą jį buvo norima iš seminarijos 
pašalinti, bet paliko tik su tam tikra 
sąlyga. M. Krupavičius abiejose mo
kyklose, mokytojų ir kunigų semina
rijoje, labai rimtai mokėsi ir ruošėsi 
gyvenimui. Egzaminuose mokyto
jams ir profesoriams į klausimus at
sakydavo daug plačiau, negu buvo at
sakoma vadovėliuose. Jis labai rimtai 
ir daug skaitydavo. Jis beveik visas 
bibliotekos knygas perskaitė. Taip 
pat susidarė nemažą savo asmeninę 
biblioteką. Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEKI DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l l n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-5S5 9500 

Burgundijos kanalu... 

Chateau de Couches. Burgundijos XII—XIII šimtmečio pilis. 
Ritonės Rudaitienės nuotr. 

Atkel ta iš 8 psl . 
St . Leger—Sur—Dheune. Pas

kutinis vakaras mūsų jaukiame bai
doke su iškilminga kapitono vaka
riene. Rytojaus dieną, po pusryčių, 
keliaujame autobusu i Paryžių, o iš 
jo, netrukus ir i namus. 

Ekskursinių baidokų istorija 

„Continental Waterways" kom
paniją 1966 m. jkūrė anglas Richard 
Parsons. Tuomet jis gyveno baidoke 
ir mėgo keliauti gražiais, bet gana 
siaurais Anglijos kanalais. Jam pa
tiko Prancūzijos upių ir kanalų 
(5,000 mylių) tinklu, nes Prancūzijos 

PRIEŽIŪRA 
PRIIMSIU GYVENTI Į SAVO NAMĄ 

vienišo vyrų ar moterį vyresnio pen-
si j in io amžiaus, su priežiūra arba 
be priežiūros, nerūkant i . Gyvenu 
g e r a m e p ie t in iame rajone. Daug 

gamtos , puikus susisiekimas, 
Įvair ios parduotuvės ir restoranai. 
Esu Amer ikos pi l ietė, išsilavinusi, 

va i ruo ju automobi l į . 
Tel 1 - 7 0 8 - 9 1 2 - 1 7 8 8 Renata 

kanalai buvo platesni ir tiko dides
niems, platesniems baidokams. Nie
ko nelaukęs, savo kompaniją perkėlė 
į Dunkirk, S. Prancūzijoje ir komer
cini baidoką „Palinurus" pritaikė 18 
keleivių. Pradžia buvo kukli — trūko 
prausyklų, patalpos nebuvo vėsina
mos. Keliautojai daugiausia buvo 
anglai. Tačiau kitais metais „Palinu
rus" baidoką išsinuomavo grupė 
amerikiečių artistų ir rašytojų. Su 
jais keliavusi rašytoja Emily Kim-
brough šią kelionę aprašė knygoje 
„The Floating Island" (Harper and 
Row. 1968), kuri susilaukė ne tik di
delio skaitytojų susidomėjimo, bet ir 
entuziastingų keliautojų pagausėji
mo. 

1970—1980 m. ekskursinių bai
dokų armada gerokai padidėjo, o pa
tys baidokai tapo moderniais ir pato
giais plaukiojančiais viešbučiais. 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
V I D A M. <> 

SAKEVICIUS BROtChRACfc 

Real Es ta te C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 8 8 9 - 2 1 4 8 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-865* 

http://www.illlnoispain.com
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CICERO L!t i LMA! PAMINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ 

Tautos šventės minėjimo Cicero programos dalyvės (iš kairės): Audronė 
Bernatavičienė, Liubomirą Šniurevičienė, Vilma Meilutytė ir Virginija 
Mauručienė. 

EDVARDAS SULAIT1S 

Prieškariniais laikais Lietuvoje 
ir pokario metais išeivijoje buvusi 
viena iš populiariausių švenčių (šalia 
Vasario 16-osios) buvo rugsėjo 8-ji, 
nes tą dieną būdavo minima Tautos 
šventė. Prisimindami tuos laikus, 
Cicero lietuviai irgi paminėjo šią 
šventę sekmadieni, rugsėjo 9 d. 

Šį kartą ciceriečiai kartu dar 
atžymėjo ir Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje, ryšium su toje vietovėje bei 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje Marąuette Park (ir daugelyje 
kitų vietovių pasaulyje) vykstančiais 
atlaidais. 

S v. Mišias aukojo 
kun. J. Kelpšas 

Tos dienos ryte kun. Jaunius 
Kelpšas Šv. Antano parapijos bažny
čioje aukojo šv. Mišias, kurių metu 
pasakė prasmingą pamokslą. Gražiai 
giedojo lietuvių bažnytinis chore
lis. 

Prie altoriaus buvo pastatytas 
kazimierietės vienuolės, dailininkės 

JAV LB Waukegan - Lake County Apylink 
Kviečia visus Į 

>? 

Keptą karką, lietuviškų dešrelių su troškintais kopūstais, kugelio su 
kiaulės ausimis, taip pat daug kitokių skanių užkandžių jums patieks 

"Kunigaikščių Užeiga". 
Veiks baras, kur jums—iš statinės ar iš skardinės—pils 

putojančio alaus, o "kaimo ponai" galės vaišintis Šampanu, 
w n u arba brendžiu. 

Karnavalą ves gražiausia ka imo pora Aušra ir Hansas. 
"Kaimo mergas ir b e r n u s " savo programa linksmins "Sodžius 

o šokiams gros Arūnas Augustaitis. 

Prizais bus apdovanoti šauniausiai apsirengę, garsiausiai 
dainuojantys, net daugiausia bokalu alaus išgėrę kaimiečiai. Taip pat bus 

surengtos valgymo, gėrimo, bulvių skutimo ir kitokios varžybos, o kas 
juose nelaimės, galės sėkmę išbandyti loterijoje. 

Apsirengimas: įleidžiami kaimiečiai, ponaičiai, lauko kaliausės, paršiukai ir 
kiti gyvuliukai, net bulvių ir runkelių maišai, priklausomai nuo 

kiekvieno karnavališkos išmones ir sugebėjimų. 

Į karnavalą kviečiame Spalio mėnesio 27 dieną, šeštadienį 
kuris vyks Vokiečių Centro salėje, 

259 West Grand Avenue, Lake Villa, Illinois. 
Pradžia—6 valandą. Įėjimo kaina $3 5. 

Bilietus nusipirkite iki Spalio 21 dienos. 
Informacijos skambinkite Algiui Marcinkevičiui 847-543-4313. 

Čekius, išrašytus '"Lithuanian American Conimumty" vardu, 
kartu su svečių vardais pavardėmis, siųskite: 

Elenai Skališienei, 119 Sheridan Court, Waukeeam IL 60085. 

Vienuolės kazimierietės dailininkės 
Mercedes (Mickevičiūtės) nutapy
tas Marijos paveikslas buvo pasta
tytas šv. Antano parapijos bažny
čioje prie altoriaus. Šiuo metu ieš
koma vieta, kur jis galėtų būti pa
kabintas šioje bažnyčioje. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Mercedes (Mickevičiūtės) nutapytas 
Marijos paveikslas, kuriam iki šiol 
nerandama vietos pakabinimui šioje 
lietuvių pastatytoje šventovėje. 

Susirinkę j parapijos salę, pra
džioje minėjimo dalyviai pasivaišino 
kugeliu, pyragais, kava, o po to — 
klausėsi minėjimo programos. 

Šventę atidarė JAV LB Cicero 
apylinkės valdybos pirmininkas Min
daugas Baukus. 

Po jo trumpos įžangos turėjo pro
gos pasireikšti dabar dažnai tarp 
ciceriečių matomos tautietės: Liubo
mirą Šniurevičienė, Virginija Mau
ručienė, Audronė Bernatavičienė ir 
muzikė Vilma Meilutytė. Pirmosios 
supažindino su Tautos šventės reikš
me, deklamavo, o V Meilutytė vedė 
muzikinę dalį. Jai vadovaujant, vieną 
giesmę, prasidedančią žodžiais „Ma
rija, motina geroji", susirinkusieji 
sugiedojo visi kartu. 

Minėjimo programai baigiantis, 
svečiai buvo pakviesti pasidalinti 
mintimis apie šventę. Kalbėjo JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkė Aušrelė Sakalaitė, taip pat 
visuomenininkai: Onutė Venclovie
nė, Bronius Bikulčius (dabar gyve
nantis Texas valstijoje), Stasys Ber
natavičius, Vytautas Zalatorius. 

Deklamavo svečias 
iš Lietuvos 

Išskirtinai reikia pažymėti minė
jime dalyvavusį svečią iš Lietuvos, 
šiuo metu viešinti Čikagoje — Kazi
mierą Brūzgą. Šis Lietuvos ambasa
doriaus JAy Washington, DC gimi
naitis ne tik pasveikino susirinku
sius, bet ir iš atminties padeklamavo 
savo mėgstamo poeto Justino Mar
cinkevičiaus kūrybos posmų. 

Susirinkusieji nunešė puokštę 
gėlių į Šv. Antano bažnyčią ir ten 
padėjo prie Šiluvos Marijos paveiks
lo. 

Šis nuotaikingas, ilgai neužsitę-
sęs minėjimas buvo baigtas antruoju 
Lietuvos himnu tapusiu kūriniu 
„Lietuva brangi". 
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UŽKANDŽIAI SU 
SKRUDINTA DUONA 

Rytais dažniausiai paskubomis 
geriame kavą, ant duonos tepame 
sviestą, dedame dešros ar sūrio ir tuo 
pasitenkiname. O jei atsikeltume 10 
min. anksčiau ir pusryčius truputį 
paįvairintume. 

Prancūzai, vokiečiai, net ameri
kiečiai rytais valgo skrudintą duoną, 
ją patepę marmeladu ar medumi, o 
kartais ir dar šį tą sugalvoja. Tiesa, 
paskrudinta ar apkepta duona gali 
būti ir pagrindinis patiekalas kitu 
dienos metu arba padėti greitai 
paruošti užkandį atėjus netikėtam 
svečiui arba kai namiškiai nelabai 
alkani, jiems tereikia ko nors lengva. 

Skrudinta duona su kriaušėmis 
ir „Camembert" sūriu 

0.35 oz (10 g) migdolų drožlių, 
3 riekių baltos duonos, 
0.53 oz (15 g) sviesto, 
3 kriaušių (prinokusių, bet ne 

minkštų), 
5,3 oz (150 g) „Camembert" sūrio, 
1 šaukšto bruknių želė ar kokio 

nors mėgstamo marmelado. 
Jei kriaušių sezonas pasibaigęs, 

galima imti nuvarvintas konservuo
tas kriaušes, tačiau šviežios aro
matingesnės. 

Orkaitę įkaitinti iki 390 F (200 
C) laipsnių. Migdolus pakepinti sau
soje keptuvėje, atvėsinti. Baltą duoną 
paskrudinti skrudintuve, dėti ant 
grotelių, plonai patepti sviestu. 
Kriaušes perpjauti, išimti sėklides, 
supjaustyti išilgai, išdėlioti ant duo
nos. Sūrį supjaustyti griežinėliais, 
dėti ant kriaušių ir orkaitės viduti
niame lygyje pakaitinti 6-7 min., kol 
sūris išsilydys. Ant jo viršaus pa
barstyti migdolais. Prieš patiekiant 
viršų galima papuošti bruknių želė ar 
kokiu nors marmeladu. 

Skrudinta duona 
su „Gorgonzolos" sūriu 

ir vynuogėmis 

3 riekių baltos duonos, 
6.36 oz (180 g) „Gorgonzolos" (ar 

kokio kito geltono pikantiško sūrio), 
trintų čiobrelių, 
pipirų, 
druskos, 
1.76 oz (50 g) žaliųjų vynuogių, 
1.76 oz (50 g) mėlynųjų vynuogių. 
Duoną paskrudinti, ant jos dėti 

sūrio griežinėlius, pabarstyti čiobre
liais, druska, šviežiai maltais pipirais. 
Vynuoges nuplauti, nusausinti, per
pjauti pusiau, išimti sėklas (geriau 

besėklių vynuogių). Jomis apdėlioti 
sūrį. Ant grotelių arba orkaitėje vidu
tiniame lygyje pakaitinti apie 5 min., 
kol sūris išsilydys. 

Prancūziški tostai 

Tai paprastas klasikinis receptas. 
Šį patiekalą mėgsta ir amerikiečiai. 

10.58 oz (300 g) baltos duonos, 
3 kiaušinių, 
6 šaukštų pieno, 
3 šaukštų grietinėlės, 
druskos, 
vanilino, 
cinamono, 
muskato riešuto, 
0,7 oz (20 g) sviesto, 
2 šaukštų kukurūzų aliejaus, 
3 šaukštų klevų sirupo (ar kokio 

kito sirupo). 
Galima panaudoti ir t ruputį 

padžiūvusią namie užsilikusią duoną. 
Ją supjaustyti 0.8-0.9 in (2-2,5 cm) 
storio riekėmis. Kiaušinius suplakti 
su pienu, grietinėle, kiaušiniais, žiup
sneliu druskos, trupučiu vanilino, ci
namono, šviežiai malto muskato rie
šuto, galima įpilti šaukštą sirupo ar
ba įberti truputį cukraus. Sį mišinį 
pilti ant skardoje sudėtos duonos, 
palaikyti, apversti mentele ir dar 
palaikyti, kol skystis susigers. Kep
tuvėje įkaitinti sviestą. Kad jis nesvil-
tų, pamaišyti su aliejumi. Jame kepti 
duoną iš abiejų pusių. Patiekti karš
tą. Palaistyti klevų ar kitu sirupu. 

Švediški „tostai" 

3 riekių baltos duonos, 
5.29 o z (150 g) grietinėlės, 
7 oz (200 g) riekelėmis pjaustyto 

goudos sūrio, 
pipirų, 
druskos, 
1 oz (30 g) alkoholio (panašaus į 

„Trejas devynerias"), 
1 šaukšto rapsų aliejaus, 
5.29 oz (150 g) virto kumpio, 
3 pomidorų, 
1 šaukšto kapotų petražolių. 
Orkaitę įkaitinti iki 360 F (200 

C) laipsnių. Goudos sūrį supjaustyti 
0.8 in (2 cm) pločio juostelėmis. 0.2 oz 
(80 g) sūrio dėti į puodą, užpilti grie
tinėle ir maišant kaitinti, kol sūris 
ištirps, paskaninti pipirais, druska. 
Atvėsinti, įmaišyti alkoholį. Keptu
vėje pakepinti šiaudeliais pjaustytą 
kumpį. Pomidorų viršutinį trečdalį 
nupjauti, susmulkinti. Likusią dalį 
pabarstyti pipirais, druska, ant jų 
kryžmai dėti sūrio juosteles. Paskru-

A t A 
ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai JŪRATEI 
ir JONUI VARIAKOJAMS bei jų šeimai. 

LDK Birutės draugija 
„Birutietės", Los Angeles skyrius 

A t A 
VYTAUTAS BRUZGYS 

Mūsų mylimas brolis ir dėdė mirė 2007 m. rugsėjo 8 d. Bos
ton, MA, sulaukęs 80 metų. 

Prašome visus, kas jį pažinojo, pasimelsti už jo sielą. 

S e s u o Birutė Tamul i enė ir vaikai Graž ina ir 
Vytautas be i sesuo Genė ir kit i g iminės Lietuvoje . 

Laidot. direkt. Keohane FH, tel. 617-773-3551 

Margumynai 

Tikrasis matriarchatas buvo viduramžiais 
Paskutiniosios britų mokslinin

kų atliktos studijos išvadose teigia
ma, jog laikotarpis, kuris tam tikra 
prasme galėtų būti pavadintas mat
riarchatu, baigėsi sąlyginai neseniai -
vos prieš maždaug 600 metų, praneša 
BBC. Iki šiol manyta, jog dailiosios 
lyties atstovių dominavimas, jei toks 
reiškinys apskritai kada nors buvo, 
galėjo egzistuoti tik priešistorės 
laikotarpiu. 

Daktarės Sue Niebrzydowski iš 
Bangor University Jungtinėje Kara
lystėje teigimu, viduramžiais moterys 
išgyveno savąjį „aukso amžių": jų gy
venimo trukmė buvo pastebimai il
gesnė nei vyrų; stulbinamai garbinga 
pozicija moteriai buvo užtikrinta vi
suomeninėje veikloje bei asmeninia
me gyvenime. S. Niebrzydowski tvir
tina, jog aptikta pirminių šaltinių, 
leidžiančių teigti, jog tuo metu mo
terims buvo teikiamas prioritetas va
dovauti svarbiems susibūrimams, bū
tent dailiosios lyties atstovės buvo 
pageidautinos renkant piligrimų gru
pes šventų vietų lankymui. Verta pa
minėti, jog piligrimystė viduramžiais 
laikyta itin gerbtinu užsiėmimu. 

Bangor University daktarė pa
brėžė, kad XII-XV a. kai kuriuose re
gionuose moterys jau turėjo nuosavy
bės teisę. Specialistės nuomone, pa

kankamai didelę įtaką to meto dailio
sios lyties atstovės tikriausiai išsi
kovojo laikui bėgant, pasinaudoda
mos galimybe savarankiškai priimti 
sprendimus po vyrų mirties. Spėja
ma, jog dauguma XII-XV a. damų naš
lėmis likdavo vos sulaukusios 30-ies. 

S. Niebrzydowski nevengia kal
bėti ir apie vedybų „rinkos" taisykles. 
Atrodo, jog jas prieš daugiau nei pusę 
tūkstantmečio taip pat diktavo mo
terys: esama įrodymų, jog dailiosios 
lyties atstovės sąmoningai tekėdavo 
ne tik iš meilės, bet ir siekdamos fi
nansinės naudos, privilegijuoto socia
linio statuso, elementarios partnerys
tės tikslais ir pan. 

Studija, kurios rezultatai buvo 
pristatyti rugsėjo 5 d. į Didžiosios Bri
tanijos Bangoro universitete, buvo 
atliekama žymiausių Jungtinės Ka
ralystės archeologijos, istorijos, ling
vistikos, teisės bei meno sričių tyrėjų. 
Tiesa, tyrimą vykdę specialistai pri
pažįsta, jog dėl elementarios patiki
mų duomenų stokos teko pasikliauti 
ir kiek abejotina informacija, tad ge
riausia, ką šiuo metu jie gali pasakyti, 
būdami visiškai įsitikinę savo teisu
mu, yra tai, kad viduramžiais moters 
padėtis buvo kur kas geresnė, nei 
šiuo metu esame linkę manyti. 

Alfa.lt 

dintas duonos riekes dėti į skardą, 
aptepti sūrio padažu, apdėlioti pake
pintu kumpiu, likusiu sūriu, smul
kintais pomidorais, pabarstyti pet
ražolėmis. Salia duonos dėti pomi
dorus. Pakepti orkaitėje 8-10 min. 
Patiekti karštą. 

„Vargšas riteris" 

Sugalvojo šį patiekalą vokiečiai 
Meklenburgo krašte, patiekia jį kaip 
karštą desertą. Hesene jį ruošia iš 
juodos duonos. 

10.58 oz (300 g) baltos duonos, 
6.3 puodelio (0,15 l) pieno, 
2 kiaušinių, 
druskos, 
2 šaukštelių cukraus, 
4 šaukštų džiūvėsėlių, 
1.76 oz (50 g) margarino, 

2 šaukštų cukraus, 
1 šaukštelio cinamono, 
3.53 oz f 100 g) aviečių, 
1 šaukštelio cukraus. 
Duoną supjaustyti storesnėmis 

riekėmis, dėti ant lentelės ar plačios 
lėkštės. Pieną suplakti su kiaušiniais, 
žiupsneliu druskos, 2 šaukšteliais 
cukraus. Jį šaukštu pilti ant duonos, 
apversti, taip pat pavilgyti ir kitą 
pusę. Iš abiejų pusių apvolioti džiū
vėsėliuose. Keptuvėje įkaitinti mar
gariną, jame iš abiejų pusių duoną 
apkepti. 2 šaukštus cukraus sumai
šyti su cinamonu, juo apibarstyti 
duoną. Viršų palaistyti išspaustomis 
aviečių sultimis arba trintomis šaldy
tomis atšildytomis avietėmis, sumai
šytomis su 1 šaukšteliu cukraus. 
Patiekti šiltą. 

Alfa.lt 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje penktadienj, 
rugsėjo 14 d., 10 vai. r. lietuviškų šv. 
Mišių metu (aukos kun. Jaunius 
Kelpšas) bus ypatingas palaiminimas 
sergantiems. Tos pačios dienos vaka
re 7 vai. v. - Šiluvos No venos šv. Mi
šios anglų kalba (aukos kun. Augus
tinas Kulbis). Šių Mišių metu taip pat 
bus palaiminti sergantys. 

•Antanas ir Viktorija Valavičiai 
su draugais dalyvaus „Draugo" poky
lyje. Jie įsigijo 10 bilietų. Abu Valavi
čiai yra gerų darbų rėmėjai ir tal
kininkai. „Draugo" taryba nuošir
džiai dėkoja A. ir V Valavičiams bei 
visiems jų draugamas. 

•Lie tuv ių operos choras kviečia 
visus, galinčius dainuoti lietuvius, Įsi
jungti į Lietuvių operos chorą ir rug
sėjo 14 d., penktadieni, 7:30 vai. v. 
atvykti į Jaunimo centrą, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Tą vakarą pra
dedame ruoštis naujam šio sezono 
operos spektakliui. Tad laukiame 
naujų dainininkų. 

•Sekmadieni, rugsėjo 16 d., 12 vai. 
p. p. Jaunimo centro kavinėje bus ro
domas naujas filmas „Tautos šventovė" 
apie Kauno Prisikėlimo bažnyčią. Visi 
maloniai kviečiami. Įėjimas nemoka
mas. 

•Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" tradiciniai rudens lėšų telki
mo „Derliaus pietūs" bus sekmadie
ni, rugsėjo 30 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. 
p. Visi kviečiami pasižymėti šią datą 
savo kalendoriuose, nes dalyvių dos
numo dėka organizacija galės toliau 
remti Lietuvos dienos centrus ir lai
kinuosius globos namus, kuriuos lan
ko socialiai remtinų šeimų vaikai. 
Vietas prie stalų galima užsisakyti 
paskambinus Nijolei Nausėdienei tel. 
708-301-5881. 

• J u r g o s Šeduikytės, Lietuvoje 
garsėjančios dainininkės, debiutas 
Amerikoje įvyks spalio 26 d. Jaunimo 
centre. Ji yra surengusi daugiau nei 
70 koncertų Lietuvoje. Atlikėja suge
ba pritraukti ir sušildyti publiką. 
Bilietai į jos koncertus išperkami 
akimirksniu. Seriją koncertų rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 

•Lapkrič io 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk
ti ir tuomi paremti Lietuvių operą. 

IS ARTI IR TOLt ••, 

• J A V LB Grand Rapids apylin
kės gegužinė Įvyks šeštadienį, rugsėjo 
15 dieną, 2 vai. p. p. Dovydo ir Gra
žinos Dainelių sodyboje prie Thorn-
apple upės (7645 Bouman Drive, 
Middleville, MI ), tel. 269-795-1045. 
Prašome atsivežti užkandžius ir gė
rimus bendram stalui. 

•L ie tuvos Vyčių 82 kuopa (Gary, 
IN) rugsėjo 30 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. rengia tradicines šv. Mišias 
po atviru dangumi, kurias aukos prel. 
Ignas Urbonas, vargonuos Faustas 
Strolia, giedos Ann Marie Kassell. Po 
Mišių - gegužinė. Renginio vieta: 
VFW Post 1563, 6880 Hendricks, Me-
rrillville, IMN. {ėjimas - 12 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 219-996-6516 (Mild-
red Jagiela). 

LF valdybos pranešimas 
S. m. rugsėjo 8 d. Lietuvių fondo raštinėje apsilankė Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkė Regina Narušiene. Pirmininkė padėkojo už 
Lietuviu fondo reikšminga, parama. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei bei 
pabrėžė Fondo ypatinga reikšmę lietuvių kalbos Ir kultūros puoselėjime 
ne tik JAV, bet ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijoje. 

Vien tik 200? m. Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenei, Pietų 
Amerikos jaunimo organizacijoms, lietuviškai radijo programai „EcosDe 
Lituania" bei jaunimo studijoms Vasario 16-tosios gimnazijoje 
Vokietijoje Fondas bendrai paskyrė 46,250 dol. 

PLB pirmininkė Regina Narušiene IF valdybos pirmininkui Ramūnui 
Astrauskui {teikė Argentinos LB pirmininko Artūro Mičiudo jnaša. i Lie
tuvių fondą ir prašymą tapti LF nariu. 

Nuotraukoje: PLB pirmininkė Regina Narušiene ir LF valdybos pirmi
ninkas Ramūnas Astrauskas. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

JONO ŠALNOS 
Medžio išplaukų (šiekštų) 

skulptūrų paroda 
įvyks 

rugsėjo 16 d., sekmadieni, 12*30 vai. p. p. Ateitininkų namuose 
12690 S. Archer Ave., Lemont, IL 

Įėjimas nemokamas. Visi maloniai kviečiami. 

, .Draugo" knygynėlyje 

^GRANAUSKSJ 

Rugsėjo 7 dieną Ofcagos ituanistinės mokyklos (ČLM) mokiniai, kaip 
ir daugelis lietuviuku visoje Amerikoje, sugūžėjo j klases - prasidėjo 
2007-2008 mokslo metai lituanistinėse mokvklose. šaha amerikietiškos 
mokyklos pamoku mokiniai mokysis lietuvių kalbos, gilins Lietuvos is
torijos žinias, skaitys lietuviškas knygas, šoks lietuviškus šokius, dainuos 
lietuviškas dainas. 

Kitais metais (2008) ČLM mokytojai ir mokiniai ruošiasi dalyvauti 
šokių šventėje, kuri vyks Los Angeles. Mokytojams prisidės dar vienas 
rūpestis - išmokyti vaikus Šokti šokių šventės repertuaro šokius. Tad 
darbo ir rūpesčių užteks visiems - tiek mokytojams, tiek tėveliams. 
Keletą metų kiekvieną šeštadieni vežti vaikus i mokyklą - didelis tėvelių 
pasiaukojimas. Tik dirbdami visi kartu, petis į petį vaikuose įskiepysime 
meilę Lietuvai, jos gimtajai kalbai ir kultūrai. 

Daivos Jakubauskienės nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokytojai 2007 m. rugsėjo 7 d. prie Jaunimo centro Čikagoje, kurioje 
įsikūrusi ČLM. 

Naujausias Romualdo Granausko 
romanas „Rūkas virš slėnių", kuri 2007 
m. išleido Lietuvos rašytojų sąjunga -
tai žmonių likimo istorija. Su žmogaus 
gyvenimu nuo - iki, su lemtinga meile, 
charakteringais vyro ir moters atvaiz

dais. Laikas - nuo prieškario iki šių 
dienų - vaizduojamas tik tiek, kiek jis 
paliečia romano žmones. 

„Iš šalies tie žmonės visai paprasti, 
tokie pat, kaip daugelis gyvenančių ap
linkui. Tačiau talentingo pasakotojo ap
dovanoti polėkiais ir kritimais, jaus
mais ir apmąstymais, sūkuringais 
priešybių verpetais, jau nėra paprasti" 
- rašo kritikas Valentinas Sventickas 
apie naująjį romaną. 

Ir tikrai - kas jau kas, o 
Granauskas moka rašyti apie žmones, 
puikiai kuria jų charakterius. 

Tai jau trečiasis R. Granausko 
romanas. Prieš tai jis yra parašęs dau
gybę apysakų, kurių viena žinomiausių 
- „Gyvenimas po klevu", pagal kurią 
yra sukurtas kino filmas. 

Knygos kaina — 18 dol. Knygą 
galima Įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

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

Irena Mazurkiewicz. gyvenanti North Riverside, IL, paaukojo „Drau
gui" 60 dol. auką. Dėkojame už paramą. 

Marcella Bytautas iš Darien, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 


