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Sociologas V. Gaidys: prezidento rinkimai yra įdomus 

Sportas 
* Antrą kartą Italijoje 

vykusiose „Memorial Giuse-
ppe E-Abramo Rubega" jau
nimo (iki 23 metų amžiaus) dvi
ratininkų lenktynėse trečiąją 
vietą užėmė „Cyber Team Fa-
resin" komandai atstovaujantis 
Dainius Kairelis. Lietuvos dvi
ratininką 138 km atstumo var
žybose aplenkė tik lenktynių 
nugalėtojas rusas Ivan Ščiogo-
lev bei antrąją vietą užėmęs 
italas Alessandro Bazzana. 

* Sekmadienį Vokietijoje 
pasibaigusiose 36 šachmati
ninkų varžybose antrąją vie
tą su 6.5 taško iš 9 galimų užė
mė Eduardas Rozentalis. Lietu
vos šachmatininkas devintojo 
rato partiją juodosiomis figūro
mis lygiosiomis baigė su rumu
nu Dorian Rogozenka, kuris su 
6.5 taško ir tapo nugalėtoju. 

* Mėnesį Lietuvoje siau
tėjusios „Orange virus" gat
vės krepšinio varžybos šeš
tadienį baigėsi Kauno Vienybės 
aikštėje. Dėl pagrindinio prizo 
— teisės atstovauti Lietuvai 
pasaulio čempionate — susi
grūmė 12 stipriausių komandų. 
Po ypač atkaklios kovos pergalę 
išplėšė mėgėjų komanda iš Vil
niaus „Monstrai", finale lygio
siomis 9:9 sužaidusi su Kauno 
„Combo" komanda, pastiprinta 
vienu profesionalu Kauno „To
po centro-Atleto" Mindaugu 
Kalveliu. Tik po baudų metimų 
12:11 „Monstrams" pavyko pra
nokti varžovus ir iškovoti teisę 
liepos mėnesį ginti Lietuvos 
garbę pasaulio gatvės krepšinio 
žaidynėse „3x3 Basketball 
World Cup" Italijoje. 

Naujausios 
žinios 

* Lie tuva suna ik ino 
paskutines s avo pr iešpės t i -
nes minas. 

* Euroatlantinis saugu
mas be Ukrainos — neiš
baigtas, sako ministras 

'^i^BSlIilll^ 
Sociologas Vladas Gaidys 

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr. 

Konservatoriai nepasitiki 
konkurentų rinkimų į 

Europarlamentą sąrašais 

Vilnius, birželio 7 d. 
(ELTA). Visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų bendrovės „Vil-
morus" vadovas sociologas Vla
das Gaidys mano, jr>e vykstanti 
prezidento rinkimų kampanija 
yra įdomi, o kandidatai turi ge
rų idėjų — kalba apie socialines 
problemas, Ignalinos atominę 
elektrinę, geležinkelius ir ener
getiką. 

Elta: Vadovaudamiesi pas
taruoju metu skelbtų sociologi
nių apklausų duomenimis, gali
me tarti, jog visi penki kandida
tai turi galimybių patekti į an
trąjį prezidento rinkimų ratą. 
Atotrūkio tarp keturių kandi
datų, išskyrus Valdą Adamkų, 
kol kas nematyti. 

V. Gaidys: Taip, atotrūkio 
iš tikrųjų nėra. Tačiau dar gali 
būti pasikeitimų. Negalime pro

gnozuoti, kurie kandidatai pa
teks į antrąjį ratą: visi tur i gali
mybių. 

Elta: Ar esamos tendencijos 
leidžia tv i r t in t i , kad V. 
Adamkus tikrai pateks j antrąjį 
ra tą? 

V. G a i d y s : Negal ima to 
tv i r t in t i š imtu procentų. Pir
miaus ia yra tam t ikra V. Adam
k a u s popul iarumo mažėjimo 
tendencija. Antra — V. Adam
k a u s rinkėjai. J a m ištikimi rin
kėjai yra estetiškai gražūs: jau
nesni , sėkmingesni, labiau išsi
lavinę žmonės, kurių pažiūros 
labiau liberalios, vakarietiškos. 
Reikėtų džiaugtis tokiais rinkė
jais . 

Tačiau tokie rinkėjai — la
bai nepatikimi. J ie dažnai ne
ate ina balsuoti. J ie turi svarbių 
rūpesčių, ir nors širdimi remia 

savo kandidatą, rinkimų dieną 
j ie gali būt i užsiėmę, turėti 
svarbesnių nei rinkimai reika
lų, rūpesčių. 

Tie rinkėjai nėra patikimi ir 
del pažiūrų tvirtumo. Jaunesni 
žmonės gali persigalvoti ir eida
mi prie balsavimo urnos. 

Pat ik imiausi rinkėjai yra 
pensininkai. J ie daug labiau gi
linasi, stebi įvairius politinius 
įvykius, kalbasi tarpusavyje. J ų 
nuomonė yra daug brandesnė, 
ne taip priklauso nuo situacijų. 

Elta: Ar galime tvirtinti, jog 
t a rp ki tų ke tur ių kandidatų 
vieni tur i aiškiai daugiau ga
limybių, kiti — mažiau? 

V. Gaidys: Ne, negalime. 
Statistiniai dydžiai yra labai ar
timi. Maža to, dar yra laiko iki 
rinkimų, daug kas gali keistis. 

Nukelta į 7 psl. 

V.Landsbergis: 
Lietuva liks 

dėkinga 
R. Reagan 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Lietuva liks dėkinga miru
siam JAV vadovui Ronald Rea
gan už pasipriešinimą Blogio 
imperijai, sako Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

„Mirė žmogus, kuris tikėjo 
laisve ir pakeitė pasaulį. Jam 
Lietuva yra ir liks dėkinga už 
atvertą progą atsikovoti laisvę 
ir grįžti į demokratiją", sakoma 
V. Landsbergio pareiškime. 

1981-1989 metais 40-uoju 
JAV prezidentu buvęs R. Rea
gan šeštadienį mirė sulaukęs 
93 metų. 

Vi ln ius , birželio 7 d. 
(BNS). Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (TS) vadovas Andrius 
Kubilius ragina kitas europar
lamentarų mandatų siekiančias 
parti jas paskelbti , ar jų 
sąrašuose esantys kandidatai 
tikrai važiuos dirbti į Europos 
Parlamentą. 

„Aš garantuoju, jog mūsų 
sąrašo kandida ta i t ikrai eis 
dirbti į Europos Parlamentą, 
jeigu bus išrinkti", pirmadienį 
teigė A. Kubilius. 

J is ketina raštu paraginti 
kitas r inkimuose dalyvaujan
čias partijas paskelbti jų kandi
datų ketinimus. 

Konservatorių vadovui dau
giausia abejonių kelia valdan
čiosios Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos (VNDPS) kandidatų 
sąrašai. 

„Sąžiningumo stinga to
kiuose elementariuose reika
luose, kaip kandidatų į Euro
parlamentą sudarymas, kur į 
sąrašus į t raukti ministrai ar 
kandidatai į prezidentus net 
nesiruošia tapti europarlamen-
tarais. jeigu bus išrinkti. Tokia 
rinkėjų apgavystė yra nesąži
ninga ir nemorali", teigė A. Ku
bilius. 

Naujosios sąjungos sąrašo 
pirmoje vietoje įrašytas užsie
nio reikalų ministras Antanas 
Valionis, an t ras — švietimo ir 
mokslo min is t ras Algirdas 
Monkevičius, o VNDPS sąrašą 
pradeda prezidento posto sie
kianti partijos pirmininkė Kazi
miera Prunskienė. 

Atmesdamas konservatorių 
kritiką, užsienio reikalų minis
t r as A.Valionis pareiškė, jog 

Europoje įprasta, kad naciona
linę partiją į Europos Parla
mentą „veda vadovai". 

„Šiuose Europos Parlamen
to rinkimuose dalyvauja ir da
bartinis Belgijos premjeras, ir 
Vengrijos užsienio reikalų mi
nistras", pažymėjo A. Valionis. 

Dėl darbo Europos Parla
mente A. Valionis žada apsi
spręsti tik po rinkimų, įvertin
damas rinkėjų nuomonę ir savo 
galimybes geriau atstovauti jų 
bei valstybės tikslams. 

Vienas valdančiosios Lietu
vos socialdemokratų partijos 
(LSDP) vadovų Vytenis An
driukaitis pareiškė, jog visi so
cialdemokratų kandidatai pa
sirengę dirbti Europos Parla
mente. 

„Mūsų partijoje visi, kurie 
bus išrinkti, yra pasiryžę va
žiuoti dirbti į Europos Parla
mentą", teigė V. Andriukaitis. 

J is pridūrė, kad „matyt, 
siekiant suaktyvinti rinkėjų ak
tyvumą, į sąrašus bandoma įt
raukti įžymybes". 

Šį sekmadienį vyks ne tik 
Europos Parlamento, bet ir pir
malaikiai prezidento rinkimai, 
kuriuose varžosi penki kandi
datai. 

Dėl 13 Lietuvai skirtų 
europarlamentarų mandatų 
varžosi 241 kandidatas, ku
riuos iškėlė dvylika partijų ir 
vienas partinis susivienijimas. 

Daugiausiai diskusijų sukė
lė aktyvią rinkimų kampanija 
vykdančios populistinės Darbo 
partijos dalyvavimas. 

Politologų nuostabą sukėlė 
jos vadovo pareiškimas, kad į 
Europarlamentą ji ruošiasi 
siųsti ne politikus, o įvairių sri
čių „žinovus". 

Sprendimą statyti teritorijoje šalia Seimo naują viešbutį parlamentarams Vilniaus savivaldybė vertina kaip pri
imtą ,.už miesto valdžios nugaros". Minėtame sklype Vilniaus valdžia yra numačiusi statyti kultūros renginių sa
lių grupę. Tarptautinės reikšmės pastatų grupę sudarytų simfoninių ir kamerinių koncertų salės, šiuolaikinio 
teatro poreikius atitinkančios salės, garsiojo Gugenhaim muziejaus galerija, keičiamų parodų erdvės. Tokius pla
nus pristatė ir aptarė (iš kairės): miesto plėtros departamento direktorius L. Naujokaitis, režisierius O. Koršu
novas. Vilniaus meras A Zuokas, Nacionalinės filharmonijos generalinis direktorius E. Mikšys. 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Siūloma uždrausti atvykėliams iš okupacinių 
valstybių dalyvauti partijų veikloje 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
-konservatorių frakcijos nariai 
siūlo įstatymu uždrausti Rusi
jos ir Vokietijos piliečiams, atvy
kusiems į Lietuvą prieš nepri
klausomybės atkūrimą, būti po
litinių partijų nariais. 

„Lietuvos politinių partijų 
vadovais negali būti svetimtau
čiai, atvykę prieš 1990 metų ko
vo 11 dieną iš buvusių okupuo
jančių valstybių - SSRS ir Vo
kietijos", tokią Politinių partijų 
įstatymo pataisą pirmadienį už
registravo konservatoriai An
tanas Stasiškis ir Povilas Jaku
čionis. 

Pataisų autoriai aiškinama

j a m e raš te teigia, jog jomis sie
kia „apsaugoti politines parti
j as nuo 1940-1990 metais Lie
tuvą okupavusių valstybių geo
politinių tikslų įtakos". 

„Kai kurios partijos prade
da skelbti ir siekia praktiškai 
įgyvendinti 1940-1990 meta is 
Lietuvą okupavusių valstybių 
t ikslus , nesuderinamus su Lie
tuvos valstybės ilgalaikiais tiks
lais", teigiama aiškinamajame 
raš te . 

Anksč iau konservatoriai 
„antivalstybine" partija yra pa
vadinę rusų kilmės milijonie
r iaus Viktoro Uspaskicho vado
vaujamą Darbo partiją. 

V. Uspaskichas į Lietuvą at

vyko praėjusio 9 dešimtmečio 
viduryje ir Lietuvos pilietybę 
įgijo natūralizacijos būdu. 

„Smarkiai svarstytina, a r 
toks siūlymas nepažeidžia žmo
gaus teisių", komentuodamas 
konservatorių pasiūlytas patai
sas sakė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. 

„Būti partijų nariais nebu
vo draudžiama net buvusiems 
KGB darbuotojams", pridūrė 
jis. 

Lietuvos įstatymai numato 
apribojimus dalyvauti partijų 
veikloje: dėl amžiaus, pareigų, 
pilietybės, tačiau nėra apriboji
mo del tautybės ar kilmės. 

P. Auštrevičių 
remia ir 

krikščionys 
demokratai 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 

— Šeštadienį Kaune posėdžia
vusi partijos ..Lietuvos krikš
čionys demokratai" (LKD) tary
ba bendru sutarimu priėmė nu
tarimą, kuriame rekomendavo 
partijos nar iams ir jos rėmė
jams balsuoti prezidento rinki
muose už buvusį vyriausiąjį eu-
roderybininką Petrą Auštrevi
čių. 

P. Auštrevičiaus rinkimų 
štabas paskelbė pareiškimą, 
kuriame kandidatas dėkoja už 
pareikštą paramą. 

„Džiaugiuosi, kad ilgame
tes veiklos tradicijas turint i 
partija remia mano asmenį ir 
mano skelbiamus įsitikinimus", 
teigia kandidatas. 

Mokslininką mirtinai sužalojęs 
studentas nebus teisiamas 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio asmenybę ir kūrybą garins sekmadie
ni Druskininkuose prasidėjęs ilgiausias Lietuvoje menų festivalis ..Drus
kininkų vasara su M. K. Čiurlioniu 2004" Antrus motus kurorte Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo surengtą festivali pradėjo žymiausia' M. K. Čiurlio
nio kūrybos tyrinėtojas profesorius Vytautas Landsbergis ir M. K. Čiurlio
nio provaikaitis pianistas Rokas Zubovas (nuotr.) 

Romo Jankausko ELTA nuotr. 

Vilnius , birželio 7 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto 3-asis apy
l inkės teismas nuo baudžiamo
sios atsakomybės atleido vilnie
tį Kęstut į Leiką, kuris automo
biliu šiemet kovą mirtinai su
žalojo žinomą literatūrologą ir 
visuomenės veikėją, profesorių 
Vytautą Kubilių. 

Šį sprendimą teismas pri
ėmė gegužės 27 dieną, remda
masis pateiktu Vilniaus miesto 
apylinkės prokuratūros nutari
mu nu t rauk t i ikiteisminį tyri
mą dėl šios skaudžios avarijos. 

P r o k u r a t ū r a tyrimą nu
t r aukė , nes nukentėjusioji, žu
vusio profesoriaus žmona Jani
na Žėkai tė ir avarijos kalti
n inkas 21 metų s tudentas K. 
Leika susitaikė. 

J . Žėkaitė nurodė, kad jokių 
p r i eka i š tų jaunuoliui ne tur i . 

nes jai padaryta žala visiškai ir 
savanoriškai atlyginta. 

į s ta tymai leidžia susitai
kyti, jeigu kelių eismo taisyklių 
pažeidimas įvyko dėl neatsar
gumo ir jeigu kaltininkas įvyk
do tam būtinas sąlygas: prisipa
žįsta padaręs nusikaltimą, gai
lisi ir atlygina nukentėjusiajam 
žalą. 

K. Leikai kovo pradžioje bu
vo pareikštas į tarimas pagal 
Baudžiamojo kodekso 281 
straipsnio 5 dalį, pagal kurią 
tam, „kas vairuodamas kelių 
t ranspor to priemonę pažeidė 
kelių eismo saugumo ar trans
porto priemonės naudojimo tai
sykles, jeigu dėl to įvyko eismo 
įvykis, dėl kurio žuvo žmogus", 
gali būti skiriama iki aštuone
rių metų laisvės atėmimo baus
me. 

Kariuomenės 
vadu bus 
siūlomas 

Afganistano 
karo veteranas 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas naujuoju Lie
tuvos kariuomenės vadu ketina 
siūlyti Lauko (sausumos) pajė
gų vadą brigados generolą Val
dą Tutkų. 

Tai patvirtino opozicinės 
Tėvynės sąjungos -konservato
rių frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius, pirmadienį susitikęs 
su laikinuoju prezidentu. 

„Mes didelių prieštaravi
mų tam neturime", sakė A. Ku
bilius. 

Su A. Paulausku pirmadie
nį buvo susitikęs ir pats V. Tut
kus. 

A. Paulauskas praėjusią 
savaitę būsimojo kariuomenės 
vado kandidatūrą derino su ka
denciją baigiančiu kariuo
menės vadu generolu majoru 
Jonu Kronkaičiu, krašto apsau
gos ministru Linu Linkevi
čiumi, parlamentinių frakcijų 
bei kai kurių Seimo komitetų 
vadovais. 

A. Kubilius taip pat teigė 
siūlęs A. Paulauskui iš karto 
apsispręsti, ką skirti Lauko pa
jėgų vadu, kurio vieta liks lais
va, jei V. Tutkus taptų kariuo
menės vadu. 

Konservatorių nuomone, į 
šį postą tiktų dabar JAV studi
juojantis buvęs Krašto apsau
gos savanorių pajėgų vadas Ar
vydas Pocius. 

BNS šaltinių Seime teigi
mu, būtent A. Pocių J. Kron-
kaitis norėjo matyti savo įpė
diniu. 

A. Paulauskas pirmadienį 
susitiko ir su valdančiojo So
cialdemokratinio susivienijimo 
frakcijos seniūno pirmuoju pa
vaduotoju Juliumi Sabataus-
ku, kuris teigė, jog socialdemo
kratai taip pat neprieštaraus V. 
Tutkaus kandidatūrai. 

44-erių V. Tutkus sovietme
čiu baigė Taškento aukštąją 
karo pėstininkų mokyklą, mo
kėsi prestižinėje Maskvos M. 
Frunzės karo akademijoje. Lie
tuvai atkūrus nepriklausomy
bę, V Tutkus mokėsi NATO gy
nybos kolegijoje Romoje. 

Be to. kad V. Tutkus turi 
gerą karinį išsilavinimą, jis yra 
vienas iš nedaugelio tikrą ko
vinę patirtį turinčių kariuo
menes vadovybės atstovų. 
Prieš du dešimtmečius V Tut
kus dvejus metus ir tris mėne
sius tarnavo Afganistane, kur 
vyko nuožmus partizaninis ka
ras tarp sovietinių pajėgų ir af
ganų kovotojų. 

J. Kronkaitis, savo ruožtu, 
būdamas JAV karininku, yra 
tarnavęs Vietname. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Dantų gydytojo 
atsakymai 

IONAS ADOMAVIČIUS. M.P. smegenų ligą. 

Dantis tas Tom McGuire, 
DDS yra prezidentas „Tooth 
Fitness", Grass Valley, CA, fir
mos, kuri parūpina dantų 
gerovę korporacijoms. J i s yra 
autor ius knygos: „Tooth Fit
ness, Your Guide to Healthy 
Teeth", St. Michael's Press. 

Visi jau žinome svarbą 
dantų valymo šepetėliu ir tarp-
dančių brūžinimo t am t ikru 
siūlu (flossing). Bet apie tokią 
dan tų priežiūrą mums ne 
viskas yra aišku. Čia pateikia
mi atsakymai į daugelį pacientų 
paklausimų. 

1. Kaip dažnai mano dantis 
turi išvalyti dantų gydytojas? 

Sutar t in is a t sakymas — 
kas pusę metų. Eik taip dažnai, 
kaip nurodo dantistas ar dantų 
higienis tas . Sergant sunkia 
dantų smegenų liga ar nemo
kan t šepetėliu valytis — lankyk 
dantų gydytoją kas mėnuo. 

2. Dantis valant šepetėliu, 
mano dantų smegenys kraujuo
ja. Ar turiu susirūpinti? 

Daug žmonių neteisingai 
mano, kad mažas kraujavimas 
yra normalus. Kraujavimu 
pras ideda uždegimas dan tų 
smegenų — „gingivito". Ne
gydytas gali virsti stipriu bak
teriniu užkrėtimu. 

„Gingivitas" gali liautis per 
1 ar 3 savaites kasdien valant 
dantis ir brūžinant tarpdančius 
po kiekvieno valgio. 

Padeda dar ir tas: nuvalęs 
dant i s su šepetėliu, ska lauk 
burną su šiuo mišiniu: ketvirtį 
arbat inio šaukštelio druskos, 
ištirpintos 4 uncijose (puodelis) 
vandens — tas šalins bakteri
jas . Plauk dantis šepetėliu 3-4 
minutes (dažnas p launa tik 
minutę). Jei kraujuoja daugiau 
kaip 3 savaites, eik pas dantų 
gydytoją. Gali turėti periodanti-
nę ligą — tai užsitęsusi dantų 
smegenų liga. J i nepasiduoda 
vien su druska gydymui. 

Dar ir kiti negerumai — tai 
j a u t r u m a s šilimai ar šalčiui, 
saldiems ar rūgšt iems val
giams, staigus skausmas 
paliestoje vietoje, kraujavimas, 
j au smas , kad kas spaudžia 
dant ies šaknį. Ilgainiui toji 
periodantinė liga gali sunaikin
ti žandikaulį. Negydant jos, 
netenkama dantų. 

Perspėjimas. Periodantinė 
liga gali grėsti širdžiai. Už tai, 
kai įtari turįs liguistus dantų 
smegenis, tuojau eik pas dantų 
gydytoją, ypač jei širdimi 
negaluoji. 

3. Dėl ko atvėpsta dantų 
smegenys? 

Dažniausiai dantų smege
nų ligos, bet ir po 50 metų tos 
smegenys normaliai a tvėpsta 
nuo dantų. Nors stiprus jų at
sikvėpimas gali susirgdinti 
dantį , daugiausiai atsivėpę 
smegenys sudaro kosmetinė 
negerovę. 

i. Kaip išvengiama dantų 
s m e g e n ų ligos? 

Padeda priediniai vitaminai 
C. A ir B — kompleksas. 
Valgymas daug vaisių ir dar
žovių irgi saugo nuo tokios 
negerovės. Dar nevalgymas 
cukraus, kuris greitina susi
rik rvma plevt'iiu — plono sluoks
nio, susidedančio iš valgio 
i i i ' k . i f . ' , t-lku-nni i r sen iu k a * 
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5. Kuris d a n t ų šepetė l i s 
y r a ger iaus ias? 

Ašaros lašo pavidalo su 
švelniais, apie coliaus ilgio še
riais. Je i burna smulki, naudok 
junior-size" šepetėlį. 

Šepetėlis tur i turėt i ne dau
giau, kaip 4 eiles nespalvotų 
šerių — tada lengviau suseka
mas kraujas, kur is gali atsirasti 
valantis. 

Permatomas šepetėlio plas
tinis kotelis ilgiau išlieka šva
rus ir įgal ina bakteri jas žu
dan t i ems ul t raviole t in iams 
spinduliams patekt i ant šerių. 

Po išvalymo išskalauk še
petėlį šiltam vandenyje ir iš
džiovink. Nela ikyk jį guls
čiomis — vanduo rinksis ir vei-
sis bakterijos. J ų išvengimui 
pamerk šepetėlį į „mouthwash" 
kartą savaitėje. 

6. Kaip dažnai keisti dantų 
šepetėli? 

Kas t rys mėnesiai ir dar 
greičiau, kai šeriai sugula ar 
susidėvi. Gera i elgies, jei 
pakei t i dan tų šepetėlį po 
kiekvieno dan tų gydytojo pa
tikrinimo — ta s apsaugo šva
rius dantis nuo seno šepetėlio 
bakterijų. 

7. Ar yra k u o geresnis elek
trinis dantų šepetėlis? 

Elek t r in i s i r u l t rasoninis 
šepetėlis daugiau virpa per se
kundę, bet toks jis dažnai ma
žiau negu rankinis esti pajėgus 
pasiekti dantų užpakalį ir vi
dinį žemutinių dantų paviršių. 
Vietoj elektrinio dantų šepetėlio 
gali įsigyti „orai irrigating de-
vice". Tas į taisas sudaro van
dens čiurkšlę giliai žemiau dan
tų smegenų ribos, kur nepa
siekia nei valymas, nei siūlų 
brūžinimas. Tai priedinis valy
mas šalia šepetėlio ar siūlo nau
dojimo. To į ta iso ger iausias 
modelis yra „The Water Pik" su 
„The Pik Pocket sublinąual irri-
gation t ip a t tachment" . Kai
nuoja 73.99 dolerių. Vartojant 
šį įtaisą, naudok silpną srovę. 
Geriausiai veiklai pripildyk tal-
pintuvėlį „antibacterial moth-
wash" ar sūriu vandeniu vietoje 
vandens. 

8. K u r i d a n t ų pasta y r a 
pati ger iaus ia? 

Jos visos yra gana vienodos. 
Svarbu žinoti, kad dantis valo ir 
dantų smegenis sveikais užlai
ko valymas sju šepetėliu. Su
augusieji naudokite dantų pas
tą, kuri jums geriausiai patin
ka. Kai nepat iks pastos skonis 
— nevalysi dantų su ja. 

Turį nesveikas dantų sme
genis, vengia balt inančios 
(„whitening") dantų pastos, nes 
jos šiurkščios. Tas pats šaltinis, 
tik kitoje vietoje patar ia nevar
toti pastos, turinčios vėžį vilio
jančių medžiagų, kaip sachari
nas, Blue No. 1 — net floras įta
r iamas toks esąs. Svarbu neryti 
pastos. Daugelis jų turi dažus, 
skonio gerintojus, pasaldinto-
jus... Jų pavojus nėra pilnai iš
t ir tas. Vaikai dažnai ryja dantų 
pastą. J iems patar t ina „Tom's 
of Mane" pas t a — ji netur i 
priedų. 

Specialūs dan t ims valyti 
siūlai (flosses): pievelių ir valgio 
liekanų iš tarpdančių šalinimui 
geriau t inka nevaškuotas , 
šiurkščiu pavirš iumi siūlas. 
Išimtis — kai dantys tamprus 
ar nevaškuotas siūlas sukelia 
skausmą ar esti susidėvėjęs — 

Gegužės 29 d. jau 
penktus metus iš eilės 
Vilniuje radijo stoties 
„M-l Plius" yra ren
giamos mažylių ropo-
jimo varžybos. Sių-
metų varžybų laimė
tojas yra vienuolikos 
mėnesiu amžiaus 
Simas Martinkėnas, 
pirmasis įveikęs 4 
metrų atstumą ir 
pasiekęs baigmės li
niją. Valdo Kopūsto 
(Elta) nuotraukoje — 
Simas su tėveliais 
Dariumi ir Egle. 

mėgink apklotą ar labai ploną 
(ul tra tin) siūlą. Kitaip — 
atsisakyki tokio siūlo naudoji
mo. 

Nenaudojamas spalvintas 
siūlas. Siūlo naudojimo būdas 
yra svarbesnis negu siūlo rūšis. 

Tinkamas siūlo naudoji
mas. Tarp dantų įterpęs 12-18 
colių, spausk į vieną pusę ir 
žemyn, judindamas pirmyn ir 
atgal . Atsarga: ištraukiant 
siūlą „aukštyn ir lauk", gali 
pakenkt i dantų plomboms. 
Todėl t rauk siūlą už vieno galo 
laukan. 

Naudok siūlą kas naktį po 
šepetėlio išvalymo, bet prieš 
išspjovimą visos pastos. Jei yra 
tarpas, kuriame užsilaiko mais
tas — naudok siūlą po kiek
vieno dantų išvalymo šepetėliu. 

9. A r a š gal iu va r to t i 
fluorą a r p l au t i s p r i e š 
p lėve l ių a t s i rad imą? 

Taip, aš patariu juos var
toti prieš dantų valymą še
petėliu (ar kai negali taip valy-
muisi pavalgius). Fluoridas yra 
gera priemonė prieš gedimą 
dantų. Jei jūsų vanduo neturi 
fluoro, vaikams reikia teikti 
fluoro lašus nuo pusantrų iki 
16. Fluoras teikiamas tuo laiku 
yra geriausia apsauga nuo 
dantų gedimo suaugus. 

10. Koks yra ger iaus ias 
b ū d a s d a n t ų bal t in imui? 

Paviršutiniai suterštus 
dantis su cola, kofeinu ar ciga
rete, naudok baltinančią (whi-
tening) dantų pastą, atidžiai 
pildydamas nurodymus. Per-
vartojimas gali prašalinti 
apsaugantį dantų emalį. 

Stipriai suterštus dantis 
pavesk dantų gydytojui su
tvarkyti. Jo priemonės greičiau 
veikia, veiklesnės yra ir mažiau 
erzina dantų smegenis negu 
paties vartojamos. Jų kaina 
nuo 100 iki 300 dol. vieno bal-
tinimo. 

11. K a i p dažnai re ikia 
d a r y t i d a n t ų nuo t raukas? 

Naujas dantų gydytojas 
padaro „full-mouth, bitevving 
and periapical (root) X rays". Po 
to daroma „bitewing X rays" 
kasmet (kas pusė metų, jei dan
tys yra linkę gesti). Priklau
somai kaip tikrinamės ir kaip 
pataria dantų gydytojas, gali 
kas 5 metai darytis „full mouth 
and periapical X rays". 

12. Ar t ik ra i yra pavojin
gos s i d a b r i n ė s (amalgam) 
d a n t ų p lombos? 

Tokios plombos — tai 
nuodingas metalas gyvsidabris 
fmercury), kuris gali sukelti 
pykinimą, atminties netekimą 
ir nervines negeroves. Jei tuo 
rūpiniesi, pakeisk jas. Eik pas 
tokį dantų gydytoją, kuris 
garsinasi esąs „mereury free" 
ar „cosmetic dentistry". 

Š a l t i n i s : _Th«' W o r l d ' s 
G r o a t o s t T r o a s i i r v of !!<• ilth 
S o c r e t s F r o m tho K d i t o r ^ <>f 

Rot tom Lino P u h l i o t i-ri-.'* 

AR BŪTINA PO KIEKVIENO 
NĖŠTUMO PRARASTI DANTĮ? 

Kauno Stomatologijos 
klinikos „Neodenta" gydytojai 
mano, kad nėštumas — tai vie
nas svarbiausių įvykių moters 
gyvenime. 

Norėtume atkreipti dėmesį 
į tai, kad vaiko sveikata labai 
priklauso nuo besilaukiančios 
moters sveikatos. Juo geresnė 
bus moters sveikata nėštumo 
laikotarpiu, tuo geriau bus kū
dikiui. Daugumai besilaukian
čių moterų iškyla nemažai 
klausimų apie burnos ertmės 
priežiūrą. 

Kas l a b i a u s i a i k e n k i a 
nėšč ios m o t e r s b u r n o s 
sveikatai? 

Bloga burnos ertmės higiena; 
neracionali mityba; 
bendra nėščiosios būklė. 
Dažnai nėščios moterys 

taip rūpinasi savo kūdikiu, kad 
užmiršta pačios save, nesivalo 
dantų. Dantis šiuo laikotarpiu 
reikėtų valyti ypač rūpestingai, 
nes dėl savitų hormoninių orga
nizmo pokyčių vyksta ir burnos 
ertmės pakitimai, dantenos 
tampa jautresnės , greičiau 
kaupiasi apnašos. Dantų gedi
mui didelę įtaką turi ant dantų 
paviršiaus esančios apnašos, 
kurios sąlygoja žalingų rūgščiu 
išsiskyrimą. Rūgštys veikia 
dantų emalį, atsiranda gedi
mai. 

Dalis apnašų pasišalina 
burnos ertmei natūraliai valan
t is , pvz.: valgant vaisius, 
daržoves, kietą maistą. Visas 
apnašas galima pašalinti tik 
gerai valant dantis. Juo ilgiau 
kaupiasi apnašos, tuo sunkiau 
jas nuvalyti, todėl dantis reikia 
valyti reguliariai. Norėdamos 
išvengti žalingo rūgščių povei
kio danties audiniams, privalo
te valyti dantis du kartus per 
dieną pasta, kurioje yra fluoro. 
Tarpdančius būtina valyti 
higieniniu tarpdančių siūlu. 

Apnašos yra ir gingivito, 
pasireiškiančio dantenų parau
dimu ir kraujavimu, priežastis. 
Nėštumo metu gingivitas gali 

sukelti sunkesnę ligą — paro-
dontitą. Dauguma nėščiųjų, 
prasidėjus kraujavimui, nebe
valo dantų. Tai dar pablogina 
burnors ertmės higienos būklę. 
Dantenų uždegimas stiprėja, 
atsiranda skausmas, nemalo
nūs pojūčiai burnos ertmėje. 

Nėštumo metu būtina apsi
lankyti pas higienistą — atlikti 
profesionalią burnos ertmės 
higieną. Ją atliekant pašali
namos minkštos dantų apnašos 
ir akmenys, dantų paviršiai nu
poliruojami, jeigu reikia, pa
skiriamas uždegimą mažinan
tis skalavimo skystis ir pasta. 

Tai, ką valgote nėštumo 
metu, turės tiesioginės reikš
mės jūsų kūdikio dantims. 
Jūsų kūdikio dantys pradeda 
formuotis nuo trečio iki šešto 
nėštumo mėnesio. Todėl ypač 
svarbu, kad jūsų maiste ne
stigtų reikalingų medžiagų — 

: vitaminų A, C ir D, proteinų, 
kalcio ir fosforo. Posakis, kad 

! moteris po kiekvieno nėštumo 
praranda po vieną dantį, nėra 
visai teisingas, nors nėštumo 
•laikotarpiu iš motinos ir pasisa-

- vinama kalcio ir fosforo jungi
nių. Vaikui reikalingas kalcio 
kiekis pasisavinamas iš maisto, 
kurį jūs valgote, iš jūsų kaulų ir 
vėliausiai iš dantų. 

Taip neatsitiks, jei jūsų val
giaraštyje netrūks pieno pro
duktų, tamsiai žalių lapinių 
daržovių, kiaušinių, žuvies. Per 
dieną reikia suvartoti mažiau
siai 1,200 mg kalcio. Moteris 
turi rinktis maistą, kad kiek
vieną dieną pakankamai gautų 
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būtinų maisto medžiagų. Ven
kite saldumynų, kurie turi daug 
kalorijų ir kenkia jūsų dantims. 
Jei nevalgote mėsos ir žuvies, 
jums gali prireikti maisto 
priedų, vitaminų ir mineralinių 
medžiagų. Dėl jų vartojimo 
būtinai pasi tarki te su savo 
gydytoju. 

Esant blogai bendrajai 
nėščiosios būklei, kenčia burnos 
ertmės higiena. Dažnai besikai-
taliojant nuotaikai, esant nėš
tumo toksikozei, nėščioji negali 
valgyti kai kurių maisto pro
duktų, jas pykina, dažnai ve

mia. Pykinimas ir vėmimas 
kenkia dantims, nes susidaro 
rūgštinė terpė, dėl to gali pra
sidėti emalio erozijos. Nesilai
kant burnos ertmės higienos 
ant dantų atsiranda daug 
apnašų, besikartojant vėmi
mams, gali išsivystyti ir 
aktyvus daugybinis ėduonis. 
Šito išvengsite, jei po vėmimo 
burną išskalausite vandeniu su 
soda arba pienu. Po vėmimo iš 
karto nevalykite dantų, nes 
galite pažeisti emalį. 

Paruošė klinikos vadovė 
Eglė Kunč iuv ienė 

Registruotis galite tel.:+37037755075. 
mob.: +37068421260 

e-mail: neodenta@one.lt 
Baltų pr. 49A. KAUNAS. LIETU A 

Kokyb* ir patikimumas 

greitas aptarnavimas ir sutaupytas JOsų Mas 

neodenta 
STOMATOLOGIJOS KLINIKA 

Paskutinį gegužės savait
galį Vilniaus senamiesty}* 
skambėjo folkloro festi
valio „Samba skamba 
kankliai" muzika, sukosi 
Šokio sūkuryje jaunimas ir 
vyresnieji. Tai jau $2 kaitą 
surengtas festivalis šiemet 
jame dalyvavo ne tik Lie
tuvos folkloro pajėgos, bet 
buvo svečių is Olandijos, 
Vengrijos, Lenkijos. Ita
lijos. 
Valdo Kopūsto (Elta) nuorr. 
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KAIP LIETUVOJE ŽMONES GYVENA? 
Po Lietuvą pasklido 12 par

tijų į Europos Parlamentą ir 
penkių prezidentinių kandidatų 
štabų dalyviai, o Lietuvoje — 
pavasario darbymetis. Kokios 
lietuvių, j au oficialiai tapusių 
europiečiais, nuotaikos, teirau
jamės Seimo nario Jurgio 
Razmos, kur is kar tu su Tėvynės 
sąjungos rengiamo Trispalvės 
žygio „Būk labiau lietuvis" 
dalyviais važiuoja per Lietuvą. 

— J ū s nuolat kel iaujate 
po Lietuva, kok ie l ietuviai 
š iandien — l iūdni , l inksmi? 

— Kur bebū tum, pajunti 
didžiulį atotrūkį nuo Vilniaus, 
nuo ,sost inės gyvenimo lygio. 
Skir tumai j auč iami įvairiose 
jautriose srityse: didesnis ne
darbas, žmonių pajamos men
kesnės da r išlikusiose darbo 
vietose. Ir pensininkų bei so
cialiai r emt inų žmonių rajo
nuose yra daugiau. Tik skirtin
gai visa ta i žmonės priima. Vie
ni yra labai pikti ant valdžios, 
jie nebetiki, kad kas nors gali jų 
padėtį iš esmės pagerinti. Yra 
žmonių (džiaugiuosi, kad tokių 
daugiau), kur ie esant ir sun
kiai padėčiai iš paskutiniųjų 
naudojasi visomis galimybėmis 
užsidirbti ir pagerinti savo gy
venimą. Lankydamiesi turguo
se, mes apt inkame tokių gražių 
žmonių, kur ie , kad ir neturėda
mi darbo vietos, bando parduoti 
savo pagamin tus produktus. 
Kalbėdamiesi su papras ta i s 
žmonėmis ir stebėdami jų pa
dėtį, tur ime sutikti , kad valdžia 
nėra padar ius i daugelio rei
kalingų sprendimų. Pvz., peri
ferijoj dažna i sut iksi moterį, 
kuri viena augina kupetą vaikų. 
Štai vakar Vabalninko mieste
lyje, Pasvalio rajone, į kurį už
sukome neplanuotai, sutikome 
moterį, su pora nedidelių vaikų 
tempiančių sunkius bulvių 
maišus. Išsikalbėjome, paaiškė
jo, kad ji viena augina 7 vaikus, 
darbo ne tu r i , pašalpos už 
vaikus mažos. 

Reikia pasakyti , kad šiemet 
tokiems žmonėms dar atsirado 
papildomų sunkumų, nes Vy
riausybė socialinę paramą pra
dėjo sieti su žmogaus turt ine 
padėtimi. Ta moteris, kuri iš 
paskutiniųjų stengiasi auginti 
savo vaikus, turi karvę ir 2 
kambarių butą miestelyje. J i 
susijaudinusi, kad jos tu r t as jai 
gali pakenkt i gauti paramą. 
Man atrodo, kad čia A. Bra
zausko vyriausybė nepagalvojo 
turto įvertinimo detalių. Teoriš
kai suprantama, kad tas , kuris 
prabangiai gyvena ir drįsta dar 
prašyti pašalpos, netur i būti 
toleruojamas Bet privalomas 
turto deklaravimas žmonėms 
neturi būti didelis apsunkini
mas . Ypač mažai išsilavinu
siems žmonėms sunku tvarkyti 
formalumus. Šis klausimas tu
rėtų būti sprendžiamas pap
rasčiau, gal tokią teisę galėtų 
turėti seniūnijų tarnautojai , ku

rie fiksuotų, kas iš pretenduo
jančių į paramą turi daug 
tur to , ne pats žmogus įrodinėtų, 
kad jis tur i vieną karvę ir kuklų 
butą. Manau, čia pristigo jautrumo. 

Ir p a r a m a už vaikus per 
maža . Nors bandome teikti 
įs tatymų pataisas dėl didesnės 
paramos (Tėvynės sąjunga savo 
programoje akcentuoja paramą 
a n t r a m , t rečiam vaikui) , bet 
esant opozicijoje nedaug ką gali
ma padaryti , jeigu to nesupran
t a valdančioji dauguma. Pvz., 
liberalai siūlė skirti paramą 7 ir 
daugiau vaikų pagimdžiusioms 
ir juos išauginusioms motinoms, 
bet ir šis siūlymas buvo atmes
tas . O daugiavaikės šeimos tą 
procesą stebėjo ir liko nusivylu
sios. Dabar ta tema gauname 
nemaža i laiškų. Kalbu apie 
tvarkingas šeimas, kurios nuo
širdžiai rūpinasi savo vaikais. 
Asocialios šeimos — atski ra 
problema. 

Žmonės nusivylę dėl neapi
brėžto indėlių grąžinimo. Kaip 
mes bebandėm Seimo daugumai 
įsiūlyti indėlių grąžinimą pada
ryti aiškesnį ir paskelbti pro
gramą, ji liko nepajudinama. O 
praras t i indėliai jau prieš 10 
metų. 

Bet važiuodamas per Lie
tuvą susiduri ne tik su liūdnais 
vaizdais. Lankomės mokyklose, 
kur jaunimas linksmesnis ir į 
gyvenimą žiūri optimistiškiau. 

— O j a u n i m o mies te 
l iuose daug? 

—Yra. Nemažai jų ateina į 
Trispalvės žygio ,,Būk labiau 
lietuvis" pramoginės muzikos 
koncertus, kur t rumpai pasi
sako ir mūsų politikai. Koncer
tuose nuotaikos geros, apie bė
das nekalbama. Mokyklose si
tuacija santykinai yra nebloga. 
Žinoma, mokytojus jaudina 
mažėjant is g ims tamumas ir 
mažėjantis moksleivių skaičius. 
J ie nesijaučia saugūs , jeigu 
tokios tendencijos išliktų. Čia 
vėl a ts imušama į šeimos rėmi
mo ir gimstamumo skatinimo 
nebuvimą. Kai kuriuose rajo
nuose šiuo metu vyksta mokyk
lų pertvarkymas, o tai mokyk
lų bendruomenėms jau t rus 
klausimas. Su tuo susidūrėme 
Biržuose. Kaip tik savivaldybės 
taryba rengėsi tvirtinti mokyk
lų pertvarkymo projektą: kai 
kurių mokyklų atsisakoma, kai 
kurių keičiamas s ta tusas — vi
durinės mokyklos t a m p a pa
grindinėmis. Tokių mokyklų 
mokytojai tai jau t r ia i priima, 
nes mažėja ir mokytojų etatų. 

O su gydytojais situacija — 
visiškai priešinga. Ne viename 
rajone sužinai, kad yra tuščių 
darbo vietų. Gydytojai šiuo 
metu labiau linkę darbo ieškoti 
didžiuosiuose miestuose na, ir 
užsienyje. Deja, tos tendencijos 
vis stiprėja. Štai Joniškyje trūksta 
medikų, valdžia nežino, kaip jų 
prisikviesti, nors sąlygos sutei
kiamos neblogos ir atlyginimas 

siekia 2,000 Lt. Joniškiečiai 
apklausė ir aukštąsias medici
nos mokyklas baigiančius stu
dentus. Paaiškėjo, kad jie nori 
gauti darbo arba sostinėje, arba 
užsienyje. Norinčių važiuoti į 
rajonus neapt iko. Čia vėlgi 
žvilgsniai krypsta į Vyriausybę 
— ji neturi miegoti, o didinti 
sveikatos apsaugos finansavi
mą, numatyti papildomus para
mos svertus periferijos gydyto
jams. Nuolat pirštu A. Bra
zauskui rodom, kad sveikatos 
apsaugos finansavimas, išreikš
t a s procentais nuo valstybės 
bendrojo vidaus produkto, yra 
vienas mažiausių Europoje. 

— Ar L i e t u v o s laukai 
užsėti , ar vyksta statybos, ar 
m i e s t e l i u o s e d a u g užkaltu 
langų? 

— Sakyčiau, kad neužsėtų 
laukų ir užkaltų langų tenden
cijos nėra. Žmonės vis labiau 
suvokia, kad ūkininkavimo są
lygos gerėja, ypač prasidėjus ES 
finansavimui. Tiesa, vėluoja pa
sėlių deklaravimas, kuris rei
kalingas gauti išmokas, bet tai 
pirmieji metai, trūksta patir
ties. Kaip man žinoma, ir kitose 
naujosiose ES valstybėse, ku
rios turi bent kiek didesnį že
mės ūkį, padėtis panaši. Žmo
nėms prie to nepripratusiems, 
deklaravimas yra gal sudėtin
gas dalykas. Reiktų pakriti
kuoti vyriausybę, kad per mažai 
lėšų buvo sk i r ta orgnizuoti 
pagalbai. Pats įsitikinau, aptar
nauti žmones t runka daug lai
ko. Čia turėjo būti įjungti moks
liniai darbuotojai, daugiau pa
skelbta įtaigios reklamos. Su
sigriebta labai vėlai. O mūsų 
žmonės gana konservatyvūs, gy
venimo pamokyti, kai kur ma
no, kad valdžia viena ranka 
duos, kita atims, apdėdama mo
kesčiais. Nors racionaliai mąs
tydami, jie turėtų suprasti, kad 
jeigu valdžia norės apmokestin
ti, apmatuos laukus pati ir ap
mokestins. Šiuo atveju apmokes
tinimas nesiejamas su pasėlių 
dekaravimu. 

— Kokie žmonės renkasi 
i renginius: jauni , seni? 

Man atrodo, kad į visų par
tijų renginius susirenka dau
giau vyresni žmonės. Tai leng
vai paaiškinama: jie turi dau
giau laisvo laiko ir labiau do
misi įvykiais. Kaip minėjau, 
jaunimo daugiau ateina į kon
certus. J iems pokalbiai apie 
politiką nėra įdomūs. Bet mes 
patys einame į žmones, kalbi
name juos gatvėse, užeiname į 
turgų. Sutinkame įvairių žmo
nių ir jie bendrauja skirtingai. 
Ne paslaptis, kad Tėvynės są
jungos rėmėjai taip pat vyresni 
žmonės, bet padėtis ėmė keistis, 
kai j mūsų gretas įsijungė pra
mogų pasaulio atstovai Algis 
Ramauskas ir Gediminas Jau
nius. Jiems dalyvaujant vakare, 
publika iš kar to pajaunėja. 
Akivaizdžiai matome, kad jie 
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yra jaunimo autoritetai. Taip 
mes užsiauginsime jaunąją 
rėmėjų kartą, kuri reikalinga 
kiekvienai partijai. 

— Rolando Pakso apkaltos 
proceso metu atrodė, kad vi
suomenė tapo politiškai ak
tyvesnė. Kaip visuomenė atrodo 
dabar ir ar, Jūsų nuomone, bal
suotojai gausiai ateis į 
rinkimus? 

— Aš nemanau, kad po
slinkiai, kurie vyko apkaltos 
metu, buvo į gerąją pusę. Dis
kredituota pati prezidento insti
tucija, be to, žmonės yra papil
domai nusivylę politika dėl ilgai 
užsitęsusios procedūros. Net 
Vakarų šalių politikai, girdami 
mus už demokratiškai, netgi 
preciziškai vykdytą procesą, 
kaip priekaištą paminėjo to 
proceso trukmę. Ateityje turė
tume galvoti, kaip tą procesą 
trumpinti. Tam tikra žmonių 
dalis, sprendžiant iš apklausų, 
apie 15 proc. yra emociškai pri
sirišę prie priesaiką sulaužu-
sio prezidento ir jokių raciona
lių argumentų nepriima, o R. 
Pakso komanda, aktyviai va
žinėdama po Lietuvą, tuos jaus
mus kursto. Tiems žmonėms, 
manau, dar keletą metų bus 
sudėtinga dalyvauti politiniuo
se ir pilietiniuose procesuose. Ir 
sunku įsivaizduoti, kaip tuos 
žmones grąžinti į normalią bū
seną.Tai dažniausiai žmonės, 
esantys socialiai sunkesnėje 
padėtyje. Jie savo didžiulius 
poreikius ir viltis sudėjo į R. 
Paksą, kaip į tų vilčių tenkinto-
ją. Jiems atrodė, kad mistinis 
tvarkos įvedimas gali pajudin
ti didesnius pinigų srautus iš 
biudžeto. Jie įsivaizdavo ir kad 
R. Paksas yra rimtas kovotojas 
su korupcija... Priversti susi
mąstyti tuos žmones reikės 
nemažai laiko. 

Nerimą kelia tai, kad atsi
rado naujas vilčių žadintojas 
Viktor Uspaskich. bandydamas 
nuteikti, kad tai jis yra tas gel
bėtojas, žymiai geresnis už vi
sus buvusius valdžioje. Tik 
šiomis dienomis, kai jis pradėjo 
atvirai niekinti lietuvius, ma
nau, žmonių pasitikėjimas juo 
šiek tiek atšals. Lietuviai dar 
nėra praradę tautinės savigar
bos ir, tikiuosi, Viktor Uspas
kich populiarumas kris. 

O į rinkimus, nemanau, kad 
ateis daug žmonių. Vasaros pra
džia, be to, Europos Parlameto 
rinkimai konkrečių žmogaus 
problemų tiesiogiai nespren
džia. Nors prezidento rinkimai 
tradiciškai kelia daugiau su
sidomėjimo, bet po R. Pakso 
apkaltos nusivylimas šia insti
tucija gali reikštis savotišku 
protestu — neiti balsuoti. Na, 
bet apie 50 proc. rinkėjų, 
manau, ateis, ir rinkimai įvyks. 

— Dėkojame už pokalbį. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

DOVANA LIETUVAI IR MOKSLUI 
DŽIUL1ETA KULVIETIENE 

Šį pavasarį labai simbolišką 
susi tar imą pas i rašė Kauno 
medicinos universitetas, atsto
vaujamas rektoriaus prof. Re
migijaus Žaliūno bei dr. Gin
ta rės Šakaly tės , ir Lietuvių 
mokslo rėmimo dr. Juozo ir Bi
rutės Skrinskų fondas, atsto
vaujamas fondo steigėjų susi
rinkimo pi rmininko Juozo 
Skrinskos bei fondo vadovės 
Virginijos Pakalnienės. 

Dvišaliu susi tar imu. Lietu
vių mokslo rėmimo dr. Juozo ir 
Birutės Skr inskų fondas įsi
pareigojo neatlyginamai suteik
ti finansinę paramą Kauno me
dicinos universitetui. Lėšos bus 
skirtos informacinių technologi
jų centro renovacijai ir gabių 
studentų paramai . Fondo stei
gėjai pageidauja pirmumo teisę 
teikti socialiai remtiniems ga
biems medicinos s tuden tams , 
mokant j iems vardines stipendi

jas . Skrinskų šeimoje įprasta 
daryti gerus da rbus ir pasi
rūpinti p i rmiausia ta i s , kam 
pagalba iš tiesų reikalinga. 

Stipendijos bus skirtos viešo 
konkurso būdu. apie ta i skel
biant Kauno medicinos univer
siteto vietiniame laikraštyje. 

Jur idiškai pa tv i r t in tu ne
terminuotu susi tarimu, Kauno 
medicinos un ivers i t e tas įsi
pareigojo gautą paramą naudoti 
numatytiems t ikslams. Dvide
šimt metų iš eilės universitetas 
mokės vardines fondo stipendi
jas geriausiems Medicinos fa
kulteto s tudentams. Teisė nu
statyti vardinių stipendijų dydį 
ir skaičių s tudentų , kur iems 
bus skirtos stipendijos, patikėta 
universi teto administraci jai . 
Universitetas įsipareigojo kvies
ti fondo atstovą į vardinių 
stipendijų skyrimo posėdį. 

1994 m gruodžio mėn. dr 
Juozas Skrinska įkūrė fondą, 
kurio dėka jau aštuoneri metai 

Kauno medicinos universitetas 
skiria s tuden tams jo vardo 
stipendijas. Dr. J . Skrinskos ini
ciatyva įsigaliojus susitarimui, 
fondo lėšos bus skirtos ne tik 
stipendijoms, bet ir Kauno me
dicinos universiteto nuotolinių 
studijų centro kūrimui. 

- Universitetą pasiekė ženkli 
investicija. Lietuvių mokslo 
rėmimo dr. Juozo ir Birutės 
Skrinskų fondas skiria lėšas 
gabiems studentams ir Kauno 
medicinos universiteto plėtrai. 
Tai dovana studentams, Lietu
vai ir mokslui, — universiteto 
rektorius prof. R. Žaliūnas 
pasirašė susitarimą ir padėkojo 
už paramą viso universiteto ir 
studentu vardu. 

Dr. J . Skrinska padėkojo 
KMU rektoriui prof. R. Žiliūnui 
už bendradarbiavimą, dėkojo 
Kauno medicinos universiteto 
Kardiologijos klinikos dr G. Ša-
kalytei ir fondo vadovei V. Pa-
kalnienei už labai aktyvų jo 

žmonos Birutės idėjos įgyven
dinimo palaikymą. Jau anapilin 
išėjusi B. Skrinskienė buvo me
dicinos sesutė, kuri visą gyveni
mą svajojo tapti gydytoja, pra
dėjo studijuoti mediciną. Bet to 
meto istorinės ir šeimyninės ap
linkybės gyvenimą pataisė sa
vaip. Dr. J. Skrinska baigė medi
cinos mokslus Kaune, tačiau 
karo metu teko palikti Lietuvą 
Dr. J. Skrinska dirbo šeimos 
gydytoju JAV. Cleveland, OH. 
Skrinskų šeimoje augo keturi 
vaikai. Sūnus ir dukra pasekė 
tėvo pėdomis, perėmė mamos 
svajonę - tapo gydytojais, vie
nas sūnus - chemiku, kitas 
dirba NASA. Birutė Skrinskie
nė visą gyvenimą ragino vyrą 
remti jaunus ir gabius būsimus 
gydytojus, kalbėjo įpie tai savo 
vaikams, kurie palaiko tėvų 
idėją ir parėmė fondą finan
siškai. Rezultatas - Lietuvių 
mokslo rėmimo dr. Juozo ir 
Birutės Skrinskų fondas 

DANUTE BINDOKIENE 

Requiem buvusiam prezidentui 

40-asis Amerikos prezidentas Ro-
nald Reagan, miręs 2004 m. 
birželio 5 d. 

Praė jus ios 
s a v a i t ė s 
š e š t a d i e 

nį, birželio 5 d., 
K a l i f o r n i j o j e 
mirė 40-asis 
JAV preziden
tas Ronald Rea
gan, sulaukęs 
93 metų. Kai 
kas tv i r t ina , 
kad jis jau buvo 
„seniai miręs", 
nes, Alzheimer 
ligos kankina
mas, buvo pra
radęs savo as
menybę ir pasi
likęs, t ik „gy

venimo rūkuose klaidžiojantis šešėlis". 
Šiuo metu Amerika — ir pasaulis — staiga 

priversta prisiminti, ką prezidentas Ronald 
Reagan buvo davęs šiam kraštui ir apskritai 
mūsų planetai. Nors prezidentavimo, ypač 
antrosios kadencijos, metu jis buvo daug kri
tikuojamas, visgi prez. Reagan nuopelnu užsi
baigė „šaltasis karas", sugriuvo gėdingoji Ber
lyno siena, o sovietų imperijos valdovą Gorba
čiovą Reagan išgąsdino „žvaigždžių karo" užuo
minomis. 

Tačiau didžiausias prez. Reagan nuopelnas 
buvo tai, jog jis aukštyn kojomis apvertė daug 
metų prieš tai buvusį įsitikinimą, kad valstybės 
piliečiai turi tarnauti savo rinktai valdžiai. 
Prez. Reagan nuomonė buvo tai, kad valdžios 
pareiga tarnauti savo krašto žmonėms, o ne 
atvirkščiai. Jis šia nuostata ir gyveno. 

Ronald Reagen prezidentu buvo išrinktas, 
būdamas 69 metų amžiaus ir savo kadencijos 
metu puikiai įrodė, kad metai nedaug įtakos 
daro prezidento darbui bei svarbiems sprendi
mams. O tų svarbių sprendimų prez. Reagan 
per savo dvi kadencijas padarė daug. 

Jo žingsniai į Baltuosius rūmus buvo labai 
„neprezidentiški". Gimęs mažame Illinois vals
tijos miestelyje, savo viešąją karjerą pradėjo 
kaip radijo pranešėjas, aktorius Hollyvvood fil
muose, vėliau susidomėjo politika, buvo išrink
tas Kalifornijos gubernatoriumi (kaip dabar 
kitas aktorius Arnold Schwarzeneger). Tai buvo 
tik atsispyrimas šuoliui į Vašingtoną. Aktoriaus 
pasiruošimas, mokėjimas įtikinamai kalbėti, 
buvo R. Reagan naudingas, ypač rinkiminės 

kampanijos metu. Nepaisant, kad opozicija iš jo 
šaipėsi, Reagan ne tik gražiai kalbėjo, bet jo 
kalbos nebuvo tuščios. Jis turėjo aiškią viziją, 
kaip valstybę tvarkyti, kokios yra prezidento ir 
apskritai vyriausybės pareigos. Pasaulis tuo 
metu nuolat svirdinėjo, besistengdamas išsi
laikyti ant siūbuojančios briaunos tarp taikos ir 
branduolinio karo. Vokietija buvo padalinta 
„Berlyno siena", Rytų Europa atitverta geležine 
uždanga. JAV piliečiams jau buvo iki gyvo 
kaulo įgrisusi prez. Jimmy Carter valdžia, inf
liacija, nedarbas, Irane ilgai laikytų ameri
kiečių įkaitų gėda. Buvo pribrendęs laikas 
pakeitimams, tad Ronald Reagan rinkiminės 
kampanijos pagrindinis šūkis, kad „Nėra prob
lemos, kurios negalėtume išspręsti, jeigu tik 
amerikiečiai turėtų daugiau pasitikėjimo savi
mi", patraukė balsuotojus. 

Ronald Reagan prezidentinė karjera nebuvo 
be kliūčių ir problemų. Jis pergyveno (ir išliko) 
atentatą, odos vėžio operaciją, skaudžius ir daž
nai neteisingus opozicijos puolimus, daugiau 
dėmesio kreipdamas į pozityvius reiškinius, 
atliktus darbus. Svarbiausia: Amerika vėl įgijo 
pagarbą ir pasitikėjimą užsienio valstybėse. Be 
to, ji pakirto pačias giliausias komunizmo šak
nis ir liko tik laiko klausimas, kada galingosios 
Sovietų Sąjungos imperija žlugs. 

Daug kas šiandien tvirtina, kad prez. Rea
gan Baltuosiuose rūmuose gyveno kaip tik pa
lankiu reformoms laiku, nes sovietijos valdžią 
buvo perėmęs Mihail Gorbačiov, taip pat linkęs 
į reformas, pasiruošęs keisti arba „sumodernin
ti" komunistinio režimo veidą. Visgi nenuolai
džiaujanti Vašingtono laikysena padėjo už
baigti „šaltąjį karą", sugriovė Berlyno sieną, o 
ilgainiui, kaip Domino kaladėlės, parvirto ir 
visa sovietįja, suteikusi progą pavergtoms tau
toms atgauti laisvę. 

R. Reagan iki paskutinio savo atodūsio tu
rėjo ištikimą, mylinčią pagalbininkę, žmoną 
Nancy (kaip pvz.. Valdas Adamkus — Almą), 
kuri jį globojo, saugojo, padėjo ir visuomet būva 
šalia. Nors per pastaruosius 10 m., kai buvęs 
prez. Reagan viešai pasakė susirgęs Alzhei-
mer's liga, jis buvo kone „nematomas", Amerika 
jo nepamiršo. Ir nepamirš, juo labiau, kad pla
nuojamos labai iškilmingos laidotuvės, skirtos 
tiktai patiems svarbiausiems prezidentams. Iki 
šiol taip buvo laidotas prez. Abraham Lincoln ir 
John F. Kennedy (abu nužudyti atentato metu). 
Mes, lietuviai, taip pat prez. Ronald Reagan 
prisimename su pagarba ir dėkingumu. 

SIS TAS APIE POPIEŽIUS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.3 

Romos kultūra žlugo ilgiems šimtmečiams, 
nors atėjūnai to sąmoningai ir nesiekė. 
Priešingai, vienas jų vadų, Theodoric, net buvo 
pasakęs: „Kiekvienas gotas norėtų būti romėnu, 
bet nė vienas romėnas nenori būti gotu". Ar ne 
keistas istorinis sutapimas, kad iki Romos impe
rijos sugriuvimo visi, iki tol buvę, popiežiai buvo 
vėliau paskelbti šventaisiais? 

Kai 492 m. Romos vyskupai išsirinko sau 
naują vadovą, vardu Gelasijus. jis imperatoriaus 
Theodoric patvirtinimo neprašė. Užuot prašęs, jis 
taip pareiškė: „Sūnau, nors tu valdai žmones, turi 
paklusti dieviškajai galybei 'Bažnyčiai), kurios 
sostui žemėje aš čia Dievo valia atstovauju". Tai 
buvo drąsūs žodžiai, pradėję Bažnyčios viršeny
bės kovą su valstybe, kuri tęsėsi daug šimtmečių, 
galima sakyti net beveik iki popiežiaus Jono 
XXIII laikų. Nereikia stebėtis, kad to pareiškimo 
Theodoric nelabai išsigando, bet ir toliau popie
žiaus rinkimuose išlaikė nemažą įtaką. 

Vyko įvairios intrigos, ir 537 m. garsusis 
karvedys, Bizantijos imperatorius Jus t inas I su
gebėjo į Romos sostą pasodinti popiežių Vigilijų, 
kuriam labiau rūpėjo jo aukšta vieta, negu 
teologiniai svarstymai. Ambicingą garbėtrošką 
pagaliau suima Konstantinopolyje, kur jį pri
verčia atsisakyti sosto. Jam leidžia grįžti į Romą. 
kur jo laukia kraujo ištroškusi minia. Laimei, pa
keliui jis pats miršta sava mirtimi. Romos po
piežystė dar niekada nebuvusi taip žemai kritus. 

Praėjo net 35 metai, kol Romos Bažnyčia atsi
gavo. Nors buvusi Romos imperija buvo valdoma 
iš Konstantinopolio. Romos Bažnyčia dar labiau 
nutolo nuo Rytų. Petro soste jau buvo sėdėję ir 
neraštingų germanų kilmės popiežių, o tos iš 
šiaurės plūstančios gentys, ieškodamos kokios 
nors religinės sielovados, pamažu krypo į krikš
čionybę, ir ją rado Romoje, ne Konstantinopolyje. 

(Grigalius I (Didysis) 
Ne taip kaip Vigilijus, Grigalius I (590-604) 

nenorėjo tapti popiežiumi. Jis buvo vienuolis, 
mėgo melstis, ir labai rūpinosi vargšais bei 
Romoje kilusio maro ligonimis. Pati Roma, 
kadaise turėjusi per milijoną gyventojų, nusmuko 
iki nedidelio miesto lygio, su sugriuvusiais 
aąuadutais ir švaraus vandens stoka. Jis ilgai 
tarnavo Konstantinopolyje kaip Romos amba
sadorius, ir vis laukė, kada galėsiąs grįžti į jo 
mylimą miestą — Romą. Tik jam grįžus. Romos 
dvasininkija, nors jam pačiam ir prieštaraujant, 
jį vienbalsiai išrinko į Petro sostą. Ir nesigailėjo. 
Visiems malonus, vengiąs ginčų, Grigalius save 
nemėgo vadinti popiežiumi ar Vakarų patriarchu, 
dažnai sakydamas, jog jis esąs tik „Dievo tarnų 
tarnas". 

Grigaliaus dėka Romos Bažnyčia atsigavo, ir 
krikščionybe išsiplėtė į šiaurinę Italiją (Lomba-
riją) bei Ispaniją. Pirmą kartą Romos vergų tur
guje pamatęs šviesiaplaukius anglus, Grigalius 
juos pavadino ne anglais, bet angelais. Po to jis 
pasiuntė vyskupą Augustiną į Angliją skelbti 
Kristaus mokslo. 598 m. Augustinas buvo įvestas 
kaip pirmas Canterbury vyskupas. Jis užtarnau
tai tapo vadinamas Anglijos apaštalu. 

Grigalius pamilo savo darbą, meldėsi, rašė 
dažnus pastoracinius laiškus ir rinko seną 
bažnytinę muziką, kuri vėliau pasidarė žinoma, 
kaip gregorinis giedojimas. Laikai buvo labai ne
ramūs, ir net pats popiežius Grigalius I manė, kad jau 
artėjo pasaulio pabaiga. Bažnyčia vis labiau skilo 
j dvi: viena, kuri kalbėjo graikiškai, ir rezidavo 
Konstantinopolyje; kitą, kalbančią lotyniškai — 
Romoje. 

Rytuose, kur valdė imperatorius, svarbus 
bažnytiniai nutarimai buvo daromi vyskupų 
suvažiavimuose, tuo tarpu kai Vakaruose, kur 
aiškios imperatorinės jėgos jau seniai nebebuvo, 
Romos vyskupas, pripažintas vyriausiuoju, 
nutarimus buvo linkęs daryti pats. VII šimtmety
je Arabijoje pasirodė nauja religija, kurią skelbė 
Mahometas Bus daugiau 
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ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖS 
SES. ONA M1KAILAITE 

Prieš dvidešimt metų lietu
vių išeivijos atstovai rinkosi 
Romoje švęsti ir Šv. Kazi

miero 500 metų mirties sukaktį. 
Tose iškilmėse popiežius Jonas 
Paulius II daug dėmesio skyrė 
mūsų šventajam ir Lietuvai, 
atjausdamas tuometinę jos oku
paciją bei slogią dvasinę pries
paudą, l inkėdamas pasitikėti 
Dievu ir neprarasti vilties. Tais 
jubiliejiniais metais trijų žemy
nų lietuvija — Šiaurės Ameri
kos, Europos ir Australijos — 
svarbesniuose lietuvių telki
niuose savaip paminėjo šią, 
mums itin reikšmingą, sukaktį. 
Šv. Kazimiero ir Lietuvos išryš

kėjimas tarptautiniame akira
tyje atgaivino mūsų visų, o ypač 
lietuviško jaunimo, tikėjimą bei 
viltį sulaukti šviesesnės tėvynei 
ateities. 

Ta proga išeivijos lietuviai 
pasirūpino išleisti nemažai 
naujų leidinių apie Šv Kazi
mierą. Ligi tol, 1955 m. išėjo 
istoriko Zenone Ivinskio studija 
ir populiarus leidinys parengtas 
tėvo V. Gidžiūno, OFM, 1958 m. 
Ivinskis savo knygos pratarmė
je išreiškė visų lietuvių viltis: 
„Jo (Šv. Kazimiero) karstas Vil
niuje laukia išvaduojamas kar
tu su visa lietuvių tauta, krei
piančia į Šventąjį savo prašy
mus..." 

Penkšimtinio jubiliejaus 

Šv. Kazimiero palaikai Vilniaus arkikatedros koplyčioje po perkėlimo. 

proga pasirodė keli nauji lei
diniai: Simo Sužiedėlio knyga, 
kun. Pauliaus Rabikausko, SJ, 
„Lietuvos globėjas: Šv. Kazi
mieras" (išsami mokslinė studi
ja) ir jubiliejinių iškilmių albu
mas, kurį parengė ir išleido 
1985 m. centrinis sukakties ko
mitetas. Be to, ir lietuviškoje 
periodikoje būta nemažai 
straipsnių. Tokiu būdu šv. Ka
zimieras buvo naujai, šviežiai 
iškeltas mūsų dėmesiui. 

1989 m. Lietuvoje pučiant 
naujiems vėjams, sovietų val
džia sutiko grąžinti Vilniaus 
arkikatedrą tikintiesiems. Po 
jos atšventinimo, kitos didelės 
iškilmės, buvusios 1989 m. ko
vo 4 d., kuomet garbingi šv. Ka
zimiero palaikai iš Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčios 
buvo sugrąžinti į 
savo vietą karališko
je bazilikos koplyčio
je, iš kurios buvę 
ištremti 1953 m. Sar
kofagą Vilniaus gat-

įM vėmis procesijoje ant 
Jgjį pečių nešė tarpdiece-

zinės seminarijos klie
rikai, giedodami 
„Omni die dic Ma-
riae", o procesiją ve
dė vyskupas Julijo
nas Steponavičius. 
Iškilmingos sumos 
aukotojams vadova
vo naujai paskirtas 

kardinolas Vincentas Slad
kevičius. Šios jaudinančios iš
kilmės buvo tarsi dvasinio 
Lietuvos atgimimo pirmoji 
kregždė, nes vyko viešai ir be 
jokio trukdymo. 

Šių metų gegužės 6-9 d. 
Vilniuje vėl vyko jubiliejinė 
šventė: šįsyk minint 400 metų 
nuo šv. Kazimiero viešo garbi
nimo pradžios, jį Romai oficia
liai paskelbus Šventuoju. 1604 
m. ge'gužės 10-12 d. Vilnius 
iškilmingai pagerbė savo šven
tąjį procesijomis, pamaldomis 
ir būsimos jo garbei bažnyčios 
kertinio akmens šventinimu. 
Šv. Kazimiero bažnyčios istori
ja, kaip ir pačios Lietuvos, 
graudi ir sudėtinga. Jos statyba 
rūpinosi Vilniaus jėzuitai ir 
buvęs jėzuitų auklėtinis, Žygi
mantas Vaza. Po 1831 m. suki
limo caro valdžia ją iš katalikų 
atėmė ir atidavė stačiatikiams. 
Ji atgauta tik po I pas. karo, J. 
Matulaičiui esant Vilniaus vys
kupu. Veikusi vos 30 metų, Lie
tuvą užgrobus sovietams, baž
nyčia paversta ateizmo muzie
jumi ir tikintiesiems grįžo tik 
atgavus nepriklausomybę, kuo
met buvo tėvų jėzuitų pastan
gomis puikiai atnaujinta. 

Taigi šio pavasario iškilmės 
reikšmingos istoriškai bei 
dvasiškai. Gegužės 6 d. Vil
niaus Valstybiniame muziejuje 
atidaryta pirmoji paroda: „Šv. 

Šv. Kazimiero palaikų perkėlimas į arkikatedrą 1989.03.04. Procesijos priekyje kard. Vincenatas Sladkevičius, 
už jo vysk. Julijonas Steponavičius (su mitra). 

Kazimiero kultas ir ikonografi
ja". Kalbėjo svečias iš Vatikano, 
kardinolas Achille Silvestrini, 
ka rd ino las Audrys Bačkis ir 
muzie jaus direktorė Birutė 
Kulnytė . Supažindinta ir su 
naujai išleista filosofo Vytauto 
Ališausko knygele apie šv . 
Kazimierą, išspausdinta anglų, 
l ietuvių ir lenkų kalbomis. 
Gegužės 7 d. Vilniaus universi
teto kiemelyje vyko Šv. Kazi
mierui skirtos poezijos vakaras , 
o sekančią dieną mokslinė kon
ferencija Vilniaus jėzuitų gim
nazijoje. Šv. Kazimiero bažny
čioje buvo vigilija, o sekančią 
dieną specialios Mišios. Sek

madienį Vilniaus arkikatedroje 
aukojamos iškilmingos Mišios, o 
po jų eisena į Šv. Kazimiero 
šventovę, nors, deja, tuo metu 
smarkia i lijo. Šv. Kazimiero 
garbei Mišias aukojo abu kardi
nolai. 

Naujai perspausdintoje 
kun. saleziečio Prano Gavėno 
knygelės pratarmėje vysk. J. 
Žemaitis išreiškė labai realų 
rūpestį, jog, nepaisant išorinių 
iškilmių, kažin, ar šv. 
Kazimieras Lietuvoje tikrai 
pažįstamas ir mylimas: „Tikrai 
reikia stebėtis lietuviško būdo 
savitumu: greitai susižavime 
svetimų dalykų blizgesiu, o 

savas vertybes, daug didesnes, 
nustumiame į šalį... Katalikai 
myli ir gerbia šventuosius, 
kurie su mūsų tėvyne — gyven
dami žemėje — neturėjo jokių 
ryšių, o nemato savųjų. Deja, 
reikia pasakyti, kad ir to vienin
telio šventojo Kazimiero, nors 
j is y ra Lietuvos Globėjas ir 
Ypatingasis lietuvių jaunimo 
Globėjas, — nepažįstame". 

Reikia tikėtis, jog buvusios 
iškilmės bei gražių leidinių 
gausybė padės mūsų šventajam 
įžengti į lietuvių širdis, kad ir 
besiblaškančias, bet išsiilgusias 
kažko gero ir kilnaus. 

: 

Jusų daržai 
| # ' B I S 
Paruosta Zaliarrykšfis 

KAIP SU TOMIS DILGELĖMIS? 

Kausimas: Mano močiutė 
(Lietuvoje) visuomet tvirtin
davo, kad ger iausias vaistas 
nuo visokių ligų y ra dilgėlė. 
Mums, va ikams , r e ikėdavo 
priskinti dilgėlių (atsimenu, 
kaip baisiai r a n k a s susidil
gindavome), paskui j as džio
vindavo a n t aukš to . Žiemą, 
kai sus i rgdavome , močiu tė 
mus girdydavo dilgėlių arba
ta. J i sakydavo, kad dilgėlių 
arbata gelbsti n u o mažakrau
jystės ir da r ki tų ligų (visko 
neatsimenu). Ar y ra dilgėlių 
Amerikoje? Man rodos, kad 
kažką panašaus mačiau pa
miškėje netol i Čikagos . Ar 
tikrai jos tur i vaistinių me
džiagų? 

Atsakymas. Seniau „mokslo 
žmonės" labai skeptiškai žiūrėda
vo į liaudies mediciną, kaip saky
davo — „gydymą žolelėmis". 
Dvidešimto šimtmečio antrojoje 
pusėje šios pažiūros labai pasi
keitė. Iš esmės daugybės vaistų 
kilmės šaknys kaip tik glūdi liau
dies medicinoje, ir dar vis ran
dama naujų būdų žmonių išmintį 
pritaikyti moderniai medicinai. 

Dilgėlė, angį. „s t ing ing 
nettle", lot. Urtica dioica, yra 
daugiametis, su šakniastiebiu, 
aukštas augalas, kurio lapai ir 
stiebai apaugę plonais dilgina
maisiais plaukeliais Dilgėlės la
pai smailomis viršūnėmis, danty
ti, tamsiai žali. Žiedai panašūs į 
šluoteles, išauga viršūninių lapų 
pažastyse Žiedų spalva — bals
vai žalsva, neryški. Dauginasi dil
gelės sėklomis ir šakniastiebiais. 

Visos dilgeles dalys — šak
nys, stiebai, žiedai, lapai, sekios 
— turi vaistinių medžiagų Štai 
dalinis ligų sąrašas, kurias taria
mai gydo dilgėlės: mažakraujys

tė, odos ligos, nu
degimai, sunkiai 
gyjančios žaiz
dos, sąnarių ir 
nervų uždegimai, 
reumatas, vidu
riavimas, gimdos 
susirgimai. 

Dilgėlių la
pai stabdo kraujavimą, skatina 
šlapimo išsiskyrimą, padeda ap
sisaugoti nuo peršalimo (slogos) 
i rkt . 

Beje, dilgėlės vartojamos ir 
maistui, jomis šeriami gyvuliai, o 
ilgi ir ploni, į šilką panašus, dil
gėlės pluoštai, vartojami audinių, 
maišų gamybai, virvėms vyti. tink
lams megzti. Iš šaknų gaminami 
geltoni, o iš lapų žali dažai, kurie 
vartojami konditerijoje, farmaci
joje ir parfumerijoje. 

Kitaip sakant, Jusų močiutė 
gerai elgėsi, dilgėlių preparatais 
gydydama vaikaičius, tačiau 
nepradėkime patvoriais dilgėlių 
ieškoti ir jomis gydytis — dabar 
yra veiksmingesnių vaistų. Be to, 
laukuose ar patvoriuose augan
čios dilgėlės gali būti apipurkštos 
nuodais (kai naikinamos pikt
žolės) arba apkrėstos kitomis 
kenksmingomis medžiagomis. 
Tad su jomis, kaip ir visa senąja 
liaudies medicina, reikia elgtis 
atsargiai ir per daug nepasitikėti. 

RAGANĖ 

Angį. „Clematis" 
Priklauso Ranunculaceae 

šeimai. Jų yra daug rusių, žydin
čių įvairiomis spalvomis - smul-
kiažiedžių ir stambiažiedžių. 
Raganės gali būti knimokšniai. 
bet dažniausiai vijoklinis auga
las, kuriam reikalinga vienokia 
ar kitokia atrama Raganės 

mėgsta šiltesnio klimato zonas, 
bet neblogai auga ir šaltesnėse, 
kur jos po pirmųjų šalnų nu-
džiūsta iki žemės, o pavasarį iš 
šaknų vėl atželia. 

Viena raganių rūšis, angį. 
vadinama „Virgins' Bovver" (lot. 
Clematis flammula), Anglijoje ir 
Pietų Europoje žinoma nuo maž
daug 16 šimtmečio. Pagal seną 
vokiečių legendą, po šio lipančio, 
besivejančio augalo sudaryta la
pine buvo pasislėpusi nuo perse
kiotojų Dievo Motina su Vaikeliu 
Jėzumi, kai Šventoji Šeima bėgo į 
Egiptą. Be to, pakelėse sužėlusios 
raganės dengė Šv. Šeimyną nuo 
lietaus ir kaitrios saulės, o balti 
kvepiantys žiedai lengvino kelio
nę. Anglijoje buvo mada šią ra
ganių rūšį sodinti pakelėse, kad 
jos žiedų kvapas (truputį prime
nantis vaniliją), suteiktų kelei
viams atgaivą. Anglų rašytojas 
Sir Walter Scott savo poemoje 
„The Lady ofthe Lake" (1810) m. 
pavadino šį augalą „Mergelės. 
(Marijos) prieglauda". „Virgin's 
bower" raganė auga savaime kai 
kuriose Amerikos vietovėse, bet 
paprastai darželiuose ir prie na
mų matome kultivarus — įvai
rias (dažniausiai sambiažiedes) 
raganės rūšis. Tiesa, jų žiedai 
nekvepia (yra ir kvepiančių, bet 
smulkiažiedžių), bet jie įspūdingi. 
Raganės ilgai žydi, o peržydėjus, 
sėklos sudaro gražias minkštas, 
apvalias šluoteles, kurios puošia 
augalą net žiemos metu. 

DU KLAUSIMAI 

Viena mūsų skaitytoja klau
sia JVIano TLawaii Schefflera' 
(brassaia arboricola) užsiaugi
no vieną labai ilgą šaką, kurios 
nei pritvirtinti prie sienos, nei 
ištiesus laikyti neįmanoma. Ar, 
dalį jos nupjovus ir palaikius 
vandenyje, išleistų šaknis ir 

būtų galima iš naujo pasodinti. 
Be to, ką daryti, kad fikusas 
auga tik į viršų, bet nesišako-
ja?" 

Atsakymas. Schefflera lie
tuviškai vadinama „šeflera" 
(daug augalų pavadinami tokiais 
hibridais, tad nesistebėkite ir 
šiuo atveju). Ji .gali augti, kaip 
medelis arba krūmas. Jeigu vis 
nuskabytumėte pačius jauniau
sius viršūnėlės lapus, kai tik jie 
išlenda, šeflera pradėtų šakotis. 
Dabar jau kiek per vėlu, nes 
sakote, kad augalas labai ištįsęs. 
Taigi, reikia „operacijos". Nu
pjaukite augalo dalį nuo viršūnės 

maždaug 5-6 colius ar net dau
giau (svarbu, kad dar liktų lapų) 
ir mėginkite išauginti nuopjovai 
šaknis. Tik nepatartume kišti į 
vandenį. Greičiau prigis, jei 
įsodinsite į vazoną su labai leng
va žeme, kurioje yra daug „per-
lite" ar „vermiculate" (kad 
nesukristų ir nesuspaustų auga
lo). Prieš sodinant į žemę, įkiškite 
nupjautą augalo dalį į šaknims 
auginti hormono miltelius (root 
hormone), laikykite drėgną, bet 
ne per šlapią, kad nesupūtų. 
Nedėkite vazono, kur tiesiai 
apšviečia saulė, kol išleis šakne
les, nors šiaip šefleros mėgsta 
šviesą, bet ir joms reikia vengti 
tiesioginės saulėkaitos. 

Man atrodo, kad verta pa
mėginti, nes, kaip sakote, dabar 
augalas nepatrauklus. Antra ver
tus, kaip dažnai pasitaiko, likęs 
vazone augalas gali išsiauginti 
naują, tvirtesnę viršūnę arba net 
kelias. Beje, šefleras puola ir ken
kėjai, ypač voratinklines erkutės 
(spider mites. jeigu per sausa) ir 
skydamariai fscale) 

O dėl fikuso — turbūt kal
bate apie s tambia lapį fikusą, 
angį. „ R u b b e r plant" , lot. Ficus 
elastica. Jo lapai tamsiai žali, 
pailgi, dideli. Pažeidus lapą, teka 
baltas, limpantis skystis. Jauni 
lapai išlenda, susukti į „rausvus 
vystyklėlius", kurie vėliau, lapui 
augant, nutrupa. Fikusai mėgsta 
šviesą (tik ne tiesioginę sau-
l&aitą), bet toleruoja ir tamsesnę 
Ifembario vietą. Nereikia leisti 
žemei visai išdžiūti, nes pagelto
nuoja ir krinta lapai. Geriausia, 
l«ū jiems vazonai truputį per 
iįaži. Tręšti nedideliais kiekiais 
mtik vasarą, augimo sezonu. 

Fikusas dažnai „pasineša į 
aukštį", nesišakoja. Kad šako-
tųsi, nuskinkite pačią viršūnėlę 
su jauniausiais lapais. Kurį laiką 
„tekės baltas kraujas", bet jis 
netrukus nudžius, o po savaitės 
kitos toje vietoje pradės augti 
kelios šakelės. Arba galite nup
jauti fikuso viršūnę ^maždaug 
6-8 colių ilgio), nuskabyti apa
tinius jos lapus, palaukti, kol 
liausis tekėti baltas skystis ir po 
to pasodinti į žemę (kaip anks
čiau nurodyta) arba net pamerkti 
į vandenį. Pastaba: jeigu nuopjo
va kišama į žemę, verta jos 
apačią (kai nudžius bėgantis 
skystis) kyštelėti į šaknų augini
mo hormoną, jeigu merkiama į 
vandenį — to nedaryti, bet van
denį kartas nuo karto keisti, kad 
jame nepradėtų atsirasti maurų 
ar kitokių taršalų. Šaknys 
nesunkiai išauga. 

Beje, nupjaukite viršūnę 
įstrižai, aštriu peiliu ir būtinai 
palikite keletą porų lapų ant 
pagrindinio augalo. Kurį laiką jis 
bus „nelaimingas", bet atsigaus 
ir išsiaugins kelias atželėlės. Kai 
šios atželėlės paaugs, galima ir 
joms padaryti panašią „operaci
ją" — nugnybti pačias vir
šūnėles. Taip priversite fikusą 
šakotis. 

IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

I Š N U O M O J A M A S 
S T U D I O B U T A S P R I E 
M I C H I G A N O E Ž E R O , 

B E V E R L Y S H O R E S . 
Tel . 219-874-3085. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-$640; 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

VACATION IN 
KENNEBLNK. MAINE! 

F r a n c i s c a n Gues t House 
Near Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscan2uesth0use.com 

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas M a r ą u e t t e 

P a r k e 
naujesniame name. $550. 

Apšildymas į trauktas į kainą. 
Tel . 773-737-0835 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg., 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina S420. Tel. 708-425-7160: 

708-275-2070 (mob.). 

Careg ive r s needed for live-

in posi t ions in VVisconsin. 

SS a n d DU helpful. 

Cal l G r e g 262-657-8044. 

CNA and COMPAMONS 
w"e are lookmg for expenenced care
givers (minirnum of 2 years with an 

agency in home health care) v?illing to 
work as live-ins or on weekends. Part-
time and full-time positions available. 
Driver's license and available car help
ful. Mušt speak English and have work 

authorization paper. 
Call 312-739-9144. 

PASLAUGOS 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuojame. 
Tel. 708-415-1343. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Vvest 95th St , 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE P E R 
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PRISTATOMh GAVĖJUI TIKSI Alį R A N K A S 

1-800-775-SIND %\ 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Br;tvo Coffee and del i 
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Birželio 14-oji 
Gedulo ir vilties 

diena 
Ar žinote, vaikučiai, kodėl ši diena taip vadinama? 
1941 m. birželio 14 d. sovietų okupacinė valdžia pradėjo 

masiškai tremti Lietuvos gyventojus į Rusijos lagerius ir 
kalėjimus. 

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje ši data pažymima kaip 
Gedulo ir vilties diena. 

Per Lietuvos okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta apie 150,000 
žmonių, iš kurių nemažai žuvo tremtyje nuo bado ir nežmoniškų 
gyvenimo sąlygų. 

Manoma, kad dėl 50 metų trukusios sovietinės okupacijos per 
trėmimus, egzekucijas, kalėjimus, rezistentų žudynes, priverstinę 
emigraciją ir žuvusiuosius Lietuva neteko beveik milijono savo 
piliečių. 

Tad ši diena yra ypatinga ir Lietuvoje ji minima su derama 
pagarba ir rimtimi. Vyksta renginiai, skirti paminėti šią dieną, 
Vilniuje rengiama Vilties valanda. 

Gedulo ir vilties dieną sostinės Nepriklausomybės aikštėje 
pakeliama valstybinė vėliava su gedulo juosta, vyksta minėjimai 
Lukiškių aikštėje prie paminklo politiniams kaliniams ir tremti
niams bei Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo. 

Bažnyčiose aukojamos šv. Mišios, o po jų vyksta koncertai, kur 
dažnai skamba „Reąuiem". 

Jūs, vaikučiai, irgi galite pasikalbėti apie tai su jūsų tėveliais 
ir seneliais, kurie mena tą kraupų laikmetį, kad galėtumėt 
išlaikyti atmintyje prisiminimą apie mūsų skaudžią Lietuvos 
istoriją. 

Nykštukų 
mokyklėlė 

ILGIO EŽERAS 
NEMAŽAS. 
ILGI PERPLAUKTI NE 
JUOKAS. 
IGNAS PORĄ IRKLU 
VEŽAS, 
IGNAS VALTY NE 
NAUJOKAS. 

Suskaičiuokite ir langely
je įrašykite, kiek eilėraštyje 
yra raidelių I. 

IT 
INKILAS 

Prirašykite pilną eilutę I. 

INKARAS 

Nuspalvinkite raidelę I. Į 
ką ji jums panaši? 

I 

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele I. Nupieškite ką 
nors patys su I. 

Birželio mėnesį nepamirškite 
pasveikinti tėvel ių 

Tėvelio dienai 
Tu, tėveli, sunkiai dirbi 
Ir visus mus maitini, 
Vakare tave sutikti 
Mes atbėgam tekini. 

Tu mus myli ir mylėjai, 
Prie savęs glaudi tvirtai, 
O kada tikrai reikėjo -
Per kelnytes užkirtai! 

Viktoras Šimaitis 

Lietuvoje pirmasis birželio 
sekmadienis skiriamas tėve
liams. Tėvelių šventė taip pat 
svarbi, kaip ir mamyčių. 

Vasara 

Eina vasara 
Auksinė, 
O paukštelių 
Sutartinė 
Ją palydi 
Per miškus 
Į stovyklą 
Pas vaikus. 

E. Miežela i t i s 

O Amerikoje, Kanadoje, Di
džiojoje Britanijoje birželio 20 d. 
minima Tėvo diena. Šia proga 
sveikiname visus tėvelius. 

„Vaikams daugiau reikia 
sektinų pavyzdžių negu kri
tikos". 

Taip rašė prancūzų rašyto
jas Joseph Joubert (1754 -
1824). Jo įžvalgi pastaba tebe
galioja ir šiandien. Prie tėvelių 
dienos sveikinimų jungiame 
dvidešimt patarimų tėvams: 

1. Nenuvertinkite savo vaid
mens vaiko auklėjime. 

2. Visų pirma - vaikai. 

pasipuošia įvairiaspalviais žie
dų kilimais, žydi kvapūs 

jazminai, dūzgia 
bitės, miške 

p a s i r o d o 
pirmosios 

ž e m u o 
g ė s , 

I ^>v_ mėlynės. 
\ - X J^ .^~~* Birželio 

pabaigo-
A t\ "5\*vv\ ^e lank°" 

' \ \ tiesia pirmo
sios pradalgės, 

pakvimpa šienu. 
Prasideda šienapjūtė! 

Vasarą saulė pakyla aukš
čiausiai. Dabar būna ilgiausios 
dienos, trumpiausios naktys. 
Tai šilčiausias metų laikas Lie
tuvoje, J 

Vakarų vėjai nuo Atlanto 
atneša vėsesnį orą. Tada dan
gus apsiniaukia, lyja. Pučiant 
rytų ar pietų vėjams, dienos 
būna šiltos. 

Gražiausias vasaros mėnuo 
Lietuvoje - birželis. Tada pievos 

Liepos mėnesį toliau viskas 
bręsta, noksta. Galima jau ir 
šviežių bulvių paragaut i . 
Prasideda rugiapjūtė. 

Vasarai baigiantis, rug
pjūčio mėnesį, dažniau lyja. Va
sara mokiniams - atostogų, 
poilsio ir kelionių metas. 

Patarlė: 

Vasaros prakaitas žiemą 
šildo. 

3. Jausk i t e malonumą atlik
dami tėvo pareigas. 

4. Auklėjime nenuolaidžiau
kite, būkite tvirti. 

5. Raskite laiko visų pirma 
savo šeimai. 

6. Padaryki te savo namus 
laimingais namais . 

7. Būkite geras klausytojas. 
8. Savo vaikams rodykite 

gerą pavyzdį. 
9. Mokykite vaikus atsako

mybės. 
10. Pa la ikyki te tamprius 

santykius t a r p visų šeimos 
narių. 

11. Išvyskite kiekviename 
vaike asmenybę. 

12. Mokykite suprast i 

drausmės prasmę. 
13. Skatinkite vaikų kūry

bingumą. 
14. Skatinkite vaikų dva

singumą. 
15. Rimtai žiūrėkite į vaiko 

mokslą. 
16. Skiepykite meilę kny

goms. 
17. Išmokykite suprasti pi

nigų vertę. 
18. Suteikite vaikams su

pratimą apie lytis. 
19. Mokinkite vaikus gyven

ti sąžiningai ir optimistiškai. 
20. Vertinkite reiškinius iš 

vaikiškos perspektyvos. 

Sėkmės auklėjant vaikus! 

Birželis 
Šio mėnesio pavadinimas 

susijęs su šviežiai sužaliavu
siais beržais, magiškaisiais at
gijusios gamtos, jaunystės ir 
vaisingumo simboliais. Berže
liais kaišomos trobos, sodybos, 
gyvuliai ne tik per Sekmines, 
bet ir kitomis progomis, pa
protys užsilikęs iš pagonybės 
laikų. 

Redaktorės 
žodis 

Štai ir praėjo dar vieni mokslo metai, mažieji bičiu
liai. Ką gero nuveikėte? Ogi uoliai mokėtės, daugumas 
lankėte po dvi mokyklas - amerikietišką ir lietuvišką. 
Žinau, sunku kartais būdavo, ir pailsėti norėdavosi 
savaitgaliais, bet patikėkite, tai jums atsipirks su 
kaupu. Kaip sako liaudies išmintis - ką išmoksi, ant 
pečių nenešiosi! 

Daug gražių rašinėlių, vaikučiai, esate parašę apie 
tėvynę Lietuvą. Apie tai, ką ji jums reiškia, kaip pasi
ilgstate savo artimųjų Lietuvoje. Daugumas, turbūt, 
vyksite vasarą aplankyti senelių, tetų, pusbrolių ir 
pusseserių. O kuomet grįšite, parašykite savo 
įspūdžius, nupieškite labiausiai įsiminusius vaizdus ir 
į „Draugo" lietuviukus atsiųskite. Taip visi išeivijos 
vaikai galės pasidžiaugti jūsų laime ir sužinoti daug 
naujo. 

Smagu, kad lituanistinių mokyklų mokytojai 
nelieka abejingi ne tik jūsų, vaikučiai, lituanistiniam 
mokymui ir lavinimui, bet atkreipia dėmesį j vaikiškos 
spaudos reikalingumą. Jūsų, mokytojų ir tėvelių 
pagalba „Draugo" lietuviukai dar ilgai gyvuos dien
raščio puslapiuose, džiugindami jūsų ir draugų širde
les. 

O tėveliams noriu priminti, kad vasarą nepamirštų 
paskaityti lietuviškų knygelių savo atžalėlėms. O jei 
vaikučiai nupieš piešinėlį, sukurs eilėraštuką, ar 
parašys įdomią istoriją - atsiųskite į redakciją. Mes 
būtinai išspausdinsime! 

Geros ir smagios jums vasaros, mažieji 
lietuviukai! 

Gegužės 25 d. „Draugo" lietuviukų Nr. 71., straipsnelio .. Kovo 
11-osios lituanistinė mokykla" autorė Rūta Juodikienė parašė 
Viktorija Valūnas, turi būti Viktorija Vidžiūnas. Autorė atsiprašo 
dėl įveltos klaidos. 

Sekminės 
Sekminės, krikščioniškame 

pasaulyje švenčiama, Švento
sios Dvasios atsiuntimo šventė. 
Senovės lietuviai, dar būdami 
pagonys, tuo metų laiku švęs
davo pavasario ir žalumynų 
šventę, kurios daug papročių 
perkelta į dabartines Sekmines. 

Sekminių augalas - jaunas , 
žalias, kvepiantis, neseniai iš-
sprogęs beržas. 

Sekminių vaišių stalas taip 
pat puošiamas beržo šakelėmis. 
Svarbiausias vaišių patiekalas 
- kiaušinienė. Kai kuriose 
Lietuvos vietose šeimininkės 
virdavo virtinukus (koldūnus) 
su varške ar mėsa. Kiekvienas 
šeimos narys turėdavo suval
gyti po septynis virtinius, tai 
tuomet visus metus bus 
sveikas. 

Seniau Sekminės būdavo 
piemenėlių šventė. Jie vaišin
davosi, linksmindavosi, ta 
dieną neganydavo gyvuli% - t 
vakaro pripindavo vainikų iš 
laukinių gėlių, kurios tuo metų 
laiku pievose marguote mar
guodavo. Taip vainikais pa
puošdavo karves ir vainikuotas 
pargindavo namo Už tai šemi-
ninkės juos apdovanodavo. Iš 
tų laikų iki dabar yra išlikęs 
posakis, taikomas merginai ar 
moteriai: vainikuota, kaip kar
vė per Sekmines' 

Mažieji skaitovai 
Pranas Maš io t a s 

Vaiku 
svajonės 

Jonukas , Stas iukas ir 
Vincukas išsimaudę ant upės 
kranto svajoja. 

- Kad būčiau lobingas, -
sako Jonukas , - nusipirkčiau 
laivą ir plaukčiau, kur tik įsi
manyčiau. Nuplaukčiau į 
Ameriką - visur, visur; 
pamatyčiau visokių žemių, 
visokių žmonių. 

- Aš, - sako Stasiukas, - įsi
taisyčiau aeroplaną. Laivu tik 

vandeniu tegali plaukti; aero
planu lakstyčiau viršum van
denų ir viršum žemės. 

Vincukas tylėjo. į žolę 
įsižiūrėjęs. 

- O tu, Vincuk, ko norėtum? 
- paklausė Jonukas. 

- J is . tur būt, nieko 
nenorėtų. pajuokavo 
Stasiukas. 

- Kurgi nenorės, - pakėlęs 
galvą, prabilo Vincukas: - aš 
daugiau už judu norėčiau. 
Norėčiau, ko niekas duoti 
negali. 

Jonukas ir Stasiukas net 
atsisėdo, išgirdę tokį pasakymą. 

- Ko gi tu norėtum'7 Kas tai 

per daiktas? 
- Norėčiau turėti tokius 

akinius, kad galėčiau matyti, 
ko kiti nemato: kaip žolė ir 
medžiai auga. žiūrėčiau, kas 
darosi šaknyse, kaip lapeliai 
sprogsta, kaip gėlės žiedus 
krauna. 

- Tu, Vincuk, vis apie žoles, 
medžius, o mudviem rūpi sveti
mos šalys. - pabaigė kalbą 
Stasiukas, pamatęs ateinanti 
kaimynų studentą. 

Ką čia klegat, ar 
maudėtės? 

- Jau. - atsakė vaikai -
Kalbėjom apie visokius niekus. 

- Nagi, apie kokius niekus? 
- panorėjo sužinoti studentas. 

Vaikai. vienas kita 
padrąsindami, pasipasakojo. 

- O, o' - pakraipė galvą 
studentas. - Daug norite. 
Svetimus kraštus judu galėsite 
aplankyti ir nebūdami lobingi: 
juk ne visi savo laivais plauko, 
savo aeroplanais laksto. O tau, 
Vincuk, tokių akinių niekas 
nepadarys. Kad nori. galėsiu 
duoti tau knygų apie žoles ir 
medžius - gal kiek tos knygos 
akinius atstos 

Kitą diena. susi t iko 
Vincuką, įteikė jam kelias 
knygeles. Iš tu knygeliu 
Vincukas išmoko daug ko žo
lėse ir .medžiuose pamatyti, ko 
pirma nė nepastebėdavo 



Šventė Ukmergės Antano Smetonos 
gimnazijoje 

DRAUGAS, 2004 m. biržel io 8 d., an t radienis 

C)f\r\/įm vasario 14 d. 
JLI \J v J x Ukmergės Antano 
Smetonos gimnazija šventė 65-
erius ir 1918 metais įsteigtos 
Ukmergėje gimnazijos įkūrimo 
85-er;ų metų sukaktį. Uk
mergės A. Smetonos gimnazija 
pastatyta 1938 m. pagal inž. 
arch. Felikso Bielinskio projek
tą. Ji buvo viena pačių moder
niausių ir puikiausiai įrengtų 
gimnazijų Lietuvoje. Ją pas
tačius. Ukmergės visuomenė, 
atsižvelgdama į tai, kad netoli 
Ukmergės yra pirmojo neprik
lausomos Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos (1874.08.10 
-1944.01.09) gimtinė Užulėnis, 
o jis baigęs Taujėnų pradžios 
mokyklą toliau mokėsi Uk
mergėje, žinodama prezidento 
populiarumą ir artėjantį jo 65-
erių metų jubiliejų, gimnaziją 
pavadino kraštiečio prezidento 
vardu. 

Ši gimnazija buvo savojo 
laikmečio gražių architektūros 
formų rūmas su juodo ąžuolo ir 
šlifuoto stiklo fasadinėmis du
rimis (jos dar tebėra apleistos), 
šviesiais, plačiais metlacho ply
telėmis padengtais, koridoriais, 
puošniomis mozaikos grindimis 
(skulp. B. Bučas) vestibiuliuose, 
ąžuolo parketu išklotomis grin
dimis klasėse ir iškilmių salėje 
(dabar salės prastas vaizdas), 
patogia sporto sale, t inkama 
krepšiniui žaisti, siuvimo, rank
darbių ir kulinarijos mokymui 
skirtomis patalpomis, atski
romis mergaičių ir berniukų 
rūbinėmis, kuriose dviems moks
leiviams buvo skiriama po vie
ną užrakinamą spintelę dra
bužiams pasikabinti ir šle
petėms bei apavui pasidėti, nes 
vaikščioti klasėse parketu buvo 

leidžiama t ik šlepetėmis. 
Klasėse priešakinėje sienoje 
gelsvame apskri t ime buvo 
bareljefinis kryžius. Priešprie
šinėje sienoje stačiakampiame 
įdubime — prezidento A. Sme
tonos portretinis bareljefas, o 
virš jo rausvame ovale — baltas 
Vyčio bareljefas (viskas komu
nistų sunaikinta ir laukia atkū
rimo). Puikios akustikos, an
tikos bareljefinėmis figūromis 
puoštoje ir orkestrine prie 
scenos salėje kabėjo aliejumi 
tapytas prezidento A. Smetonos 
portretas (dail. Jonas Macke
vičius). J is pirmiausia buvo 
komunistų sunaikintas. 

Šioje salėje 1939 m. rudenį 
gastrolių metu Valstybės teat
ras iš Kauno atsivežė G. Verdi 
operą „Traviatą", kurioje daina
vo iškilusis mūsų solistas 
Kipras Petrauskas. Operos or
kestras talpinosi tada buvusioje 
žemiau scenos orkestrinėje (ji 
dabar uždengta). Antrame 
aukšte salės vestibiulį puošė 
skulpt. Bernardo Bučo (poetės 
S. Nėries vyro) bareljefinis trip
tikas. Jo centrinėje dalyje pa
vaizduotas prezidentas A. Sme
tona gamtoje, būryje gim
nazistų. Vieną kraštinę triptiko 
dalį sudarė krepšinio rung
tynių, o antrą — geografijos 
pamokos vaizdai. Jie komunistų 
buvo uždažyti baltais dažais. 

Tokiais gimnazijos rūmais 
neilgai teko džiaugtis. Pirmosios 
sovietu okupacijos (1940 06.15 
—1941.06.22), Lietuvai skęs
tant raudonajame komunizmo 
tvane, visi horeljefai klasėse ir 
antrojo aukšto vestibiuliuose 
bareljefinio triptiko dalis — 
prezidentas Antanas Smetona 
— buvo užtinkuoti, jo portretas 

sunaikintas. Prasidėjus Antra
jam pasauliniam karui 
(1941.06.22), vokiečių kariuo
menė per kelias dienas okupavo 
visą Lietuvą. Vokiečiai pradžio
je per daug nesikišo į gimnazijos 
reikalus. Gimnazijos direkto
riaus Prano Naujokaičio nuro
dymu, nuo visų užtinkuotų ho
reljefų ir bareljefo buvo nu
kaltas t inkas ir jie atstatyti 
beveik nesužaloti. Tačiau antrą 
kartą Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą (1944), gimnazi
joje minėti bareljefai ir horelje
fai buvo iškalti ir sunaikinti, o 
susidariusios tuštumos užmūry
tos. Apskritai gimnazijoje buvo 
sunaikinta visa tai, kas galėtų 
priminti Lietuvoje vykusį, 
krikščioniškais moralės pagrin
dais paremtą, gimnazistų patri
otinės pasaulėžiūros bei pasau
lėjautos ugdymą. Tačiau buvu
sioje aplinkoje išugdyti moks
leiviai, praėjus ir pusei amžiaus, 
sugrįžta į ją, kad prisimintų 
tuos prasmingai praleistus 
skaisčios jaunystės mokslo 
metus. 

Atvykdami jie teberasdavo 
neatstatytus gimnazijos relik
tus, kurie ir šiandieną moks
leivijos dvasiniam ugdymui 
turėtų labai svarbios reikšmės. 
2000 metais, susirinkę į Uk
mergės Antano Smetonos gim
naziją paminėti 55-uosius tos 
gimnazijos baigimo metus, jos 
absolventai, matydami vietoje 
buvusių horeljefų užtinkuotas 
plynes, o salę be prezidento 
portreto, nutarė savo išgalėmis 
padaryti pradžią gimnazijos 
praradimams atkurt i . Buvę 
klasių seniūnai, Sofija Jelio-
nienė ir Romualdas Baltrušis, 
ryžosi atkurti sunaikintus gim-

riptikas Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. 

nazijos reliktus. Pirmiausia 
gimnazijai buvo padovanotas S. 
Jelionienės aliejumi tapytas 
prezidento Antano Smetonos 
portretas (2001 m.). Jį pagal 
originalią fotonuotrauką, kuria 
leido pasinaudoti Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muziejus 
(skyriaus vedėjas A. Markū
nas), nutapė buvęs gimnazijos 
mokinys prof. dail. VI. Kara-
tajus. Toliau, padedant gimna
zijos direktorei Liucijai Dzi-
gienei, imtasi centrinės triptiko 
dalies atkūrimo. Atkurto trip
tiko Ukmergės Antano Sme
tonos gimnazijoje atidengimas 
buvo sujungtas kartu su gim
nazijos jubiliejine švente. 

Ši šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias aukojo deka
nas kun. Gintautas Kabašins-
kas, pašventindamas gimna
zistų aukojamas atnašas. Pa
mokslo metu jis palinkėjo gim
nazijos mokytojams išugdyti 
dorus jaunuolius, o gimnazis
tams — gyvenimo išbandymų ir 
apsisprendimų kryžkelėse rem
tis įgytomis žiniomis, tikėjimu 
ir meile tėvynei Lietuvai. Po šv. 
Mišių dalyviams sugrįžus į A. 
Smetonos gimnaziją, visi susi
būrė antrojo aukšto vestibiulyje 
prie atkurto bareljefinio trip
tiko, kurį nuo susirinkusių 
skyrė šilko juostelė. Pasigirdus 
gimnazijos kieme st ipriam 
muziejinės patrankos šūviui, 
direktorė L. Dzigienė ir prof. R. 
Baltrušis perkirpo juostelę. 
Atidengtas triptikas — atkur
toji skulpt. Kęstučio Krasausko 
centrinė dalis (170x350 cm 
arba 5,6x11,5 pėdų) ir jo 
restauruotos abi šoninės trip
tiko dalys (120x170 cm arba 
4x5,6 pėdų). 

Prof. Baltrušis, savo kalbo
je kreipdamasis į gimnazistus, 
minėjo prezidentą Antaną 
Smetoną ir jo veiklos Lietuvoje 
skaidrumą. Toliau pasakė: 
„Praeities saitai su dabartimi 
yra glaudžiai surišti. Mokyki
tės ir mąstykite, kaip reikia 
mylėti savo tėvynę. Būkite savo 
tėvynės patriotai. Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir mirt". („Ukmergės ži
nios", 2004.02.18). Skulptorius 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos rūmai 2003 m. 

Kęstut is Krasauskas priminė, 
kai , s tudi juodamas B. Bučo 
dailę, šią dabar atkurtąją kom
poziciją sovietmečiu matė su 
skyle cent re ( i š t r in tas A. 
Smetonos atvaizdas). Toliau jis 
pasakė : „įvyko s tebuklas — 
man buvo pasiūlyta (prof. R. 
Baltrušio paprašytas, šį darbą 
jam pasiūlė buvęs jo dėstytojas 
skulpt. K. Bogdanas) gimnazijai 
sugrąžinti pirminį buvusios Bu
čo kompozicijos vaizdą". Atkūri
mo darbą visomis išgalėmis 
rėmė Antano Smetonos gimna
zijos direktorė Liucija Dzigienė. 

Iškilmių dalyviams suėjus į 
gimnazijos salę ir sugiedojus 

Lietuvos himną, tęsėsi gimna
zistų ir jų mokytojų paruošta 
programa — gimnazijos choras, 
gimnazistų ansamblis, mokyto
jų šmaikščiai suvaidintas prieš
kario provincijos inteligentų pa
rodijuotas vaizdelis, deklamacijos. 

Ukmergės Antano Smeto
nos gimnazijoje komunistų 
sunaikintas triptikas a tkur tas 
suaukotomis lėšomis. Aukoto
jai: Ukmergės Antano Smetonos 
gimnazijos gimnazistai, moky
tojai (1,500 Lt), Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga (1,100 
dol., pirmininkas Petras Bu-
chas), buvę gimnazijos absol
ventai — sovietinių konclagerių 

kalinys- kun. monsj. Alfonsas 
Svarinskas (150 Lt), Lietuvos 
partizanų ryšininkė Jan ina 
Jalinskaite-Kluonienė (300 Lt), 
Pranė Vareikytė-Petrulienė-
Pakalnienė, JAV (100 dol.), Ona 
Jovaišaitė-Mučinskienė, JAV 
(200 dol.). 

Triptiko Ukmergės Antano 
Smetonos gimnazijoje atkūrimo 
iniciatoriai visiems aukotojams 
taria nuoširdų ačiū. 

Prof. R o m u a l d a s Bal t ruš i s 
buvęs Ukmergės 

A. Smetonos gimnazijos 
absolventas, klasės seniūnas 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos merginų ansamblis 2004 m. vasario 14 d. 

KAS ATEINA MUMS PRANEŠTI 
VETUSTA PRIŠMANTIENE 

Ar daug yra tikinčių sap
nais9 Manau, jei kas 
surengtų visuotinę ap

klausa, netikinčių būtų dau
giau. Žmogus nelinkęs tikėti 
tuo. su kuo pats konkrečiai 
nesusiduria. Tačiau nebūtina, 
kad pranašiškas sapnas 
aplankytų tave patį. Tai gali 
atsitikti ir šalia esančiam. Tada 
ir pradedi galvoti: o kaip ta 
informacija iš ateities pasiekia 
žmogaus pasąmonę? Ar miego 
metu mes atsiduriame kažko
kiuose kituose išmatavimuose. 
kad šitai.mums tampa prieina 

Apie tai pirmą kartą rimtai 
susimąsčiau, negalėdama už
migti viešbučio lovoje, kurioje 
praėjusia naktį gulėjo žmogus, 
gavės žinią iš Anapus. 

įve prieš keliolika me
tų N'uvvkau komandiruotei! Į 
Marijampolę Kaip visada prieš 
pradedama darbą, užėjau į 
viešbutį Paklaususi budinčios, 
ar yra laisvų vieta, išgirdau 
neįtikėtiną pasakojimą. Ji pa-

kad man pasisekė Tik ką 
tapo laisvas vienas kambarvs 

Tas vvras. kun įeidama 
sutikote išeinantį, turėjo sku
biai išvykti, nors buvo apsi 
gyvenę? visai savaitei, — pa

sakojo viešbučio tarnautoja. — 
Turbūt nepatikėsite, jog... viską 
padarė sapnas! Jis irgi atvyko iš 
Vilniaus. Pernakvojo tik vieną 
naktį. Šįryt atėjęs, jis paprašė 
leisti skubiai paskambinti į 
namus. .Susapnavau keistą 
sapną ir man pasidarė labai 
neramu. — pasakojo vyriškis. — 
Šiąnakt sapne man pasirodė 
žmonos motina ir pasakė: Tu 
čia miegi, o pas mus atėjo mir
tis'' „Kas tai galėjo būti?" — 
jaudinosi žmogus. Nors sakė 
namuose palikęs visus sveikus, 
keistas sapnas labai jį paveikė. 
Kai pamačiau, kaip kalbant 
telefonu perbalo jo veidas, 
supratau, jog tikrai kažkas atsi
tiko Padėjęs ragelį, jis pasakė: 
„Mirė žmonos mama, turiu sku
biai grįžti namo". Jis tik ką 
išvyko, tai galiu priimti į tą patį 
kambarį 

Ta naktį mažai miegojau. 
Vis galvojau apie tai, kad štai 

line pačiame kambaryje, 
praėjusią naktį buvo apsi
lankiusi dvasia ir pranešė apie 
savo persikėlimą \ Anapus. Kaip 
kitaip buvo galima paaiškinti 
toki įvykį? 

Mano akyse įvyko ir kitas 
panašus įvykis. 

Su buvusia kursioke Stase 
rm ;Š ileokos kelionės. Jau 

buvo vėlus vakaras ir ji pasiliko 

nakvoti pas mane. Gerdama iš 
ryto kavą, ji manęs paklausė: ką 
galėtų reikšti sapnas? J i sapne 
mačiusi savo mamą, statančią iš 
gražiai nuobliuotų lentelių sau 
namą. Nors ir nesu sapnų aiš
kintoja, tačiau šį tą girdėjau iš 
vyresniųjų. Jai pasakiau, jog 
toks sapnas nėra geras. Gali 
reikšti mirtį. Stasė nutilo ir 
susirūpinusi šoko skambinti 
seseriai, kuri vakarykščiai buvo 
lankiusi mamą, atostogaujančią 
pas kitus vaikus Dzūkijos kai
me. Sesuo Stasę nuramino: ma
ma esanti sveika, kasdien ne
šanti iš miško pintines bara
vykų, juos išvažiuojančius links
mai išlydėjus, ilgai mojavusi... 

Nusiraminusios nuvažia
vome į garažą, pastatėme auto
mobilį ir užėjome į Stasės na
mus. Netrukus suskambo tele
fonas. Skambino Stasės gimi
naitis ir pranešė, kad... jos 
mamą ištikęs širdies priepuolis. 
Stase susijaudinusi vėl išbėgo į 
garažą, aš grįžau namo. Ry
tojaus rytą mane pažadino tele
fono skambutis. Pakėlusi ragelį, 
išgirdau verkiančią moterį. 
Skambino iš ligoninės Stasė. 
Mirė jos mama' Infarktas! 

Buvo baisu. Kaip greitai 
viskas išsipildė! Per vieną parą' 
Kas ateina mums per sapnus 
pasakyti apie būsimą nelaimę? 

Šiuos nut ikimus prisimi
niau užsienio spaudoje per
skaičiusi papasakotą panašią 
seną istoriją. 

Vyko 1812-ųjų metų karas. 
Rusų generolas Aleksandras 
Tučkovas su savo kariuomene 
stovėjo prie Minsko. Atėjo įsaky
mas traukti prie Smolensko. Su 
generolu keliavo ir jo žmona 
Margarita Tučkova, kilusi iš 
žymių dvarininkų Naryškinų 
giminės. Ji nutarė palydėti vyrą 
iki Smolensko, o paskui grįžti su 
mažu sūneliu pas tėvus į 
Kostromos guberniją. 

Netoli nuo Smolensko buvo 
nutarta nakvoti kaime. Gene
rolas su šeima apsistojo nedi
delėje kaimo troboje. Pavargusi 
kelionėje, ponia Tučkova greitai 
užmigo. Jai prisisapnavo, jog 
virš jos galvos kabo paveikslo 
rėmai, tačiau juose — ne 
paveikslas, o krauju rašytas 
užrašas: „Tavo likimas išsispręs 
Borodine". Kraujo lašai tekėjo 
per popierių. Margarita sukliko 
iš siaubo ir prabudo. Prie jos 
pribėgo vyras. „Mielasis mano, 
— ištarė ji drebėdama, — tave 
užmuš Borodine!" „Borodine9 — 
nustebo generolas. — Aš pirmą 
kartą girdžiu tokį pavadinimą'" 

Tuo laiku Borodino vardas 
dar niekam nieko nereiškė. Tai 
buvo paprastas kaimas. Vyro 

nuraminta . Tučkova vėl užmigo. 
Tačiau sapnas dar kartą pas: 
kartojo. Tik dabar šalia krau
juojančio rėmo stovėjo šven
tikas, jos tėvas ir brolis Kirilas. 

Rytą generolas, norėdamas 
nuramint i žmoną, atsinešė iš 
štabo žemėlapį ir pradėjo ieškoti 
Borodino. Bet tokio pavadinimo 
vietovės ten nebuvo. Žmona su 
sūnumi išvažiavo. 

Rugsėjo pirmąją, užėjusi į 
valgomąjį. Tučkova atsisėdo 
prie s ta lo ir sus imąstė . Jos 
mint is n u t r a u k ė tėvo balsas. 
Pakėlusi akis, ji pamate jį, sto
vintį su jos sūneliu ant rankų. 
Šalia jo, kaip ir aname sapne, 
stovėjo šventikas, o tarpduryje 
— atvažiavęs iš fronto brolis 
Kirilas. „Jis negyvas!" — sušuko 
moteris ir neteko sąmonės. Kai 
Tučkova atsipeikėjo, brolis, 
kur is buvo Barklai de Tolio 
ad ju tan tas , papasakojo, koks 
baisus mušis įvyko prie Boro
dino. Tučkova tuo pat išvyko į 
mūšio lauką ieškoti vyro pa
laikų. Tačiau veltui. Jo atmi 
nimui Margarita Tučkova ten 
įsteigė Spaso-Borodino vienuo 
lyną ir ten gyveno iki mirties. 

Vis daugiau pasaulio moks
lininkų šiandien pritaria nuo
monei, kad mūsų žemę gaubia 
bioenerget inis apvalkalas . įų 
pavadintas noosfera. Ji įsivaiz

duojama kaip globalinis infor
macijos laukas, kuris yra su
kaupęs žinias apie praeitį, da
bartį ir ateitį. Iš noosferos žmo
gaus fizinis kūnas gauna daugy
bę įvairiausios informacijos, 
kuri veikia pojūčius. Žinoma, 
kiekvieną iš mūsų ta didžiulė 
bioenergetinė srovė veikia skir
tingai, todėl nevienodai ją ir pri
imame. Jau daug kalbėta ir ra
šyta šiandien apie visam pa
sauliui žinomus asmenis, suge
bančius transo būsenoje kuo 
giliau įsiskverbti į tą milžinišką 
informacijos lauką ir gauti rei
kalingų žinių. Tai aiškiaregiai. 

Tačiau yra ir kitas tos infor
macijos gavimo kelias. Tai sap
nai. Tačiau vėlgi: reikia mokėti 
juos aiškinti. Kokios žinios, 
žmogui miegant, atplaukia į jo 
pasąmonę iš to informacijos lauko? 

Deja. kokie signalai per sap
nus mums buvo siunčiami apie 
artimiausius ar tolimesnius įvy
kius, mes dažniausiai suvokia
me tik po to, kai jie jau tampa 
tikrove. Ir ne vienas tada prisi
mename: „O juk aš sapnavau!" 
Tada stebimės: kaip galėjome 
nekreipti dėmesio? J u k taip 
aiškiai buvome įspėti! 

Taigi aiškinti sapnus reikia 
mokėti. Juk iš tikrųjų kartais 
atsibundame, jausdami tokį 
stipru sapno poveikį, kad patir

tus išgyvenimus dar tebejaučia 
mūsų kūnas: nenormaliai plaka 
širdis, esame išprakaitavę, kar
tais net tebegirdime tebe
sitęsiantį savo paties šauksmą, 
verksmą ar juoką. Tokie ryškus, 
giliai išjausti, ne iš kokių 
padrikų pasąmonės nuotrupų, o 
turintys kažkokią vieną jun
giančią mintį sapnai ir yra per-
spėjantys, analizuotini. 

Mokslininkų pagristai klau
siama: jei informacija ateina jį 
mūsų pasąmonę iš noosferos, 
kur jos yra sukaupta begalės, 
tai kas atrenka ją? Juk žmonės 
dažnai sapnuoja tai, kas susiję 
su jų gyvenimu. Kaip ji 
nepasiklysta? 

{ tai specialistai atsako: 
matyt žmogaus organizmas turi 
kažkokią savisaugos sistemą, 
kuri gina jį nuo nereikalingos 
informacijos ir „pritraukia" jam 
reikalingą. Kitaip miegančiojo 
smegenyse, nuolat vyktų tikras 
chaosas, visiškai neturintis 
nieko bendro su jo gyvenimu. 
Tačiau jie pripažįsta: ta paša
linė informacija kartais (ir nere
tai) prasiskverbia į miegančio 
žmogaus pasąmonę ir jis sap
nuoja svetimus sapnus. 

Taigi, klaidinga būtų ma
nyti, jog kiekvienas sapnas 
mošų gyvenime turi kažką 
reikšti. 
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EUROPA 

J U N G T I N Ė S TAUTOS. 
Jungtinių Tautų (JT) Sau

gumo Tarybai sekmadienį pavy
ko sumažinti nuomonių skirtu
mus dėl naujo nutarimo Irako 
ateities klausimu, tačiau Pran
cūzija pasiūlė, jog Baghdad bū
tų suteikta teisė vetuoti dides
nes JAV vadovaujamas karines 
operacijas. Balsavimo dėl šio 
dokumento data nebuvo nusta
tyta , tačiau JAV tikisi, kad jis 
bus surengtas antradienį, kai 
nutarimo projekte bus padaryta 
naujų pakeitimų ir savo prane
šimą perskaitys JT pasiuntinys 
Lakhdar Brahimi. Karinių pajė
gų vaidmuo yra vienas svar
biausių klausimų Saugumo Ta
rybos narėms, kurios sekmadi
enį gavo Irako ministro pir
mininko Iyad Allawi ir JAV val
stybes sekretoriaus Colin Po-
well laiškus. Juose pasisakoma 
už tai, kad irakiečiai turėtų pla
čias teises spręsti su jų valsty
bės saugumu susijusius klausi
mus, ir žadama pasiekti susita
rimą dėl karinių operacijų. Nu
tar imas parems Irako laikinąją 
vyriausybę, kuri darbą pradės 
birželio 30 d., ir suteiks įgalioji
mus JAV vadovaujamoms tarp
taut inėms pajėgoms „panaudoti 
visas būtinas priemones" taikai 
užt ikr int i . Tačiau Prancūzija 
sekmadienį už uždarų durų vy
kusiame specialiame Saugumo 
Tarybos susitikime pareiškė pa
geidaujanti detalesnio doku
mento ir nurodė, jog „puolamo
sioms operacijoms bus būtinas 
irakiečių pritarimas". 

BERN. 
Popiežius Jonas Paulius II 

vizitą Šveicarijoje, kuris buvo 
pirmoji jo užsienio kelionė po 
devynių mėnesių pertraukos, 
sekmadienį baigė atrodydamas 
geresnės sveikatos nei praėjusią 
savaitę. Parkinsono liga sergan
tis 84 metų popiežius aukojo mi
šias po atviru dangumi, kuriose 
dalyvavo 70,000 jaunų žmonių. 
J i s palyginti lengvai pasakė 

kalbą trimis pagrindinėmis 
Šveicarijos kalbomis — vokie
čių, prancūzų ir italų. Šveicari
joje jis atrodė visai kitaip nei 
penktadienį, kai Vatikane susi
tikęs su JAV prezidentu George 
W. Bush labai sunkiai kalbėjo 
apie taiką Irake. Šeštadienį jau
niems katalikams jis sakė, kad 
ir toliau keliaus nepaisydamas 
silpnėjančios sveikatos. Popie
žius paragino susirinkusius ti
kinčiuosius būti „vilties liudyto
jais" pasaulyje, kuriame pilna 
abejonių ir kliūčių. Jis taip pat 
padėkojo 150-čiai buvusių švei
carų gvardiečių už tarnybą jam 
ir jo pirmtakams. Gvardiečius, 
kurie Vatikaną saugo jau beveik 
500 metų ir tebedėvi tokias pa
čias Michelangelo sukurtas uni
formas, popiežius pagyrė paci
tuodamas Evangelijos žodžius, 
kad geras medis atpažįstamas 
pagal jo vaisius. 

LOS ANGELES. 
Minios gedėtojų pirmadienį 

atsisveikins su 40-uoju JAV pre
zidentu Ronald Reagan, kurio 
pagerbimo renginiai vykdant jo 
paskutinę valią truks visą šią 
savaitę. Po ceremonijos R. Rea
gan vardo bibliotekoje Simi Vai-
ley, CA, kurioje dalyvaus šei
mos nariai ir artimi draugai, iki 
antradienio vakaro su čia pa
šarvotu velioniu galės atsisvei
kinti visi norintys žmonės, o ta
da palaikai bus nuskraidinti į 
VV'ashington, D.C. Buvęs prezi
dentas pageidavo, kad paprasti 
amerikiečiai turėtų galimybę su 
juo atsisveikinti, ,jei to norės", 
sekmadienį sakė velionio per
sonalo vadovė. Washington, 
D.C., panašiai kaip ir per John 
F. Kennedy laidotuves, žirgo 
traukiama karieta, kurią lydės 
tik vienas būgnininkas, karstas 
su R. Reagan palaikais bus nu
vežtas į JAV Kapitolijų, kur jis 
bus pašarvotas nuo trečiadienio 
vakaro iki penktadienio ryto. 
Dvi valandas užtruksiančiose 
gedulingose pamaldose Valsty
binėje katedroje VVashington, 
D.C. dalyvaus prezidentas 
George W. Bush. kuris pasakys 

kalbą, ir kitų valstybių vadovai. 
Po to karstas bus nuskraidintas 
atgal į Califomia, kur penkta
dienį vakare leidžiantis saulei 
įvyks privačios laidotuvės. 
Velionis bus palaidotas prie jo 
vardo bibliotekos, ant kalvos, 
nuo kurios atsiveria vaizdas į 
vandenyną. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i _J 

BAGHDAD. 
Devynerios didelės irakie

čių sukarintos pajėgos sutiko su 
išformavimu ir planais daugu
mą jų narių priimti į saugumo 
pajėgas arba leisti grįžti į taikų 
gyvenimą, pirmadienį sakė 
laikinasis premjeras, tačiau pri
dūrė, kad šis susitarimas nega
lioja radikalių pažiūrų šiitų 
dvasininko Moątada ai Sadr ar
mijos atžvilgiu. Pasak naujojo 
premjero Iyad AIlawi, su jo pla
nu sutiko devynios didelės for
muotės, kurios nebuvo pa
skelbtos už įstatymo ribų. JAV 
vadovaujama Irako administra
cija jau seniai buvo spaudžiama 
išformuoti šias sukarintas pajė
gas, tačiau daugelis grupuočių, 
ypač kurdų ir šiitų partijos, no
rėjo išsaugoti savo ginkluotus 
būrius. 

JERUZALĖ. 
Izraelio vyriausybė sekma

dienį patvirtino premjero Arieli 
Sharon planą dėl pasitraukimo 
iš Gazos Ruožo, bet suvaržė šį 
istorinį jo sprendimą mažiau
siai devyniems mėnesiams ati
dėdama balsavimą dėl žydų gy
venviečių panaikinimo. Pasku
tinės minutės A. Sharon pada
ryta nuolaida, del kurios jis su
sitarė su griežtosios linijos šali
ninkais ministrų kabinete, su
švelnino jo pasiūlymą dėl pasi
traukimo iš Gazos Ruožo, todėl 
vyriausybė jam iš esmės prita
rė. Taip galbūt buvo išvengta 
susivienijimo vyriausybės žlugi
mo. Tačiau būsimajai vyriausy
bei buvo suteikta teisė balsu©ti 
dėl kiekvieno iš keturių pasi
traukimo etapų. 

Sociologas V. Gaidys: prezidento rinkimai yra įdomus 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Kad ir Kazimieros Pruns
kienės atveju gali pasikeisti 
bent du dalykai. Išlieka klausi
mas dėl Rolando Pakso „paliki
mo". Antro R. Pakso tarp kandi
datų nėra. Kai kurie jo rėmėjai 
suglumę nežino, ką daryti . 
J iems įtakos gali turėti paties 
R. Pakso nuostata. 

Tačiau čia neužtektų sakyti: 
„Žinote, aš jus atiduodu K. 
Prunskienei" . Praktika rodo. 
kad tokie „atidavimai" nevei
kia. Reikia kalbėti nuoširdžiai. 
Jei j is pats važinėtų po kultūros 
namus ir akis į akį sakytų, kaip 
reikia balsuoti, tai būtų kas ki
ta. 

Šiuo metu K. Prunskienės 
rinkėjai — tai anaiptol ne nu
skr iaust i , nelaimingi. įsižeidę 
žmonės. Ji turi pakankamai in
tel igentiškų rėmėjų įvairiose 
pajamų grupėse. Už ją balsuotų 
ir nedideles, ir nemenkas paja
mas gaunantys žmonės. Kaip K. 
Prunskienės ištikimiems rinkė
jams būdingus galima išskirti 
rajonų centrus. Jos rinkėjai — 
daugiausia priešpensinio am
žiaus žmonės. 

E l t a : Kokia yra Česlovo 
J u r š ė n o atsilikimo nuo kitų 
kand ida tų priežastis? Galbūt 

socialdemokratai vėl suklydo, 
patikėję savo kandidato galimy
bėmis? 

V. Gaidys: Matyt, problema 
yra ta, kad į „socialdemo-kra-
tinius" plačiąja to žodžio prasme 
rinkėjus pretenduoja trys poli
tikai: Vilija Blinkevi-čiūtė. K. 
Prunskienė ir C. Jur-šėnas. 

C. Juršėnas atstovauja po
puliariai partijai, kuri turi labai 
populiarų pirmininką. Čia su
siduriame su įdomiu dalyku. 
Kyla klausimas: jei Algirdas 
Brazauskas remia, tai kodėl Č. 
Juršėnas neaplenkia kitų kan
didatų? 

Rėmimas rėmimui nelygu. 
Viso labo teigti, kad remiamas 
„misteris X", nėra daug. Tai pa
rodė ir praėję rinkimai. Reikia 
tai daryti nuoširdžiai: galbūt 
kažkur nuvažiavus apsikabinti, 
pasakyti, kad be Č. Juršėno 
kaip prezidento gali būti blogai. 
Jei būtų toks rėmimas, būtų ki
tokie rezultatai. Šiuo atveju 
nuoširdaus rėmimo akivaizdžiai 
trūksta. 

E l ta : Du kandidatai — V. 
Blinkevičiūtė ir P. Auštrevičius 
— politikoje ėme reikštis visai 
neseniai. Kokia jų populiarumo 
priežastis? 

V. Gaidvs : V. Blinkevičiūtė 

yra pakankamai gerai žinoma. 
Ji jau seniai yra populiarumo 
lentelių viršūnėse. Ji — viena 
populiariausių ministrų. Šiuo 
metu socialinė tematika yra la
bai svarbi. Žmonės nori girdėti 
tai, kas jiems rūpi. 

P. Auštrevičius iki referen
dumo dėl narystės Europos Są
jungoje buvo labai matomas, ak
tyvus. Jo įdirbis — didelis. J i s 
jau buvo žinomas ir turi labai 
sėkmingų savybių. Jis neturi su 
privatizacija ar kyšininkavimu 
susijusio šleifo. 

E l t a : Partijų vadovybės 
skelbia apie savo paramą pre
tendentams į valstybės vadovo 
postą. O kokios tendencijos ta rp 
partijų rėmėjų? 

V. Gaidys : Didžiausias šių 
rinkimų paradoksas — Tėvynės 
sąjunga. Ši partija oficialiai re
mia P. Auštrevičių. bet 75 nuo
šimčiai jos rėmėjų yra už V. 
Adamkų. Už P. Auštrevičių — 
tik 10 procentų. Tai pirmas kar
tas, kai Tėvynės sąjungos rinkė
jai nepakluso ar neišgirdo parti
jos vadovybės siunčiamo signa
lo. 

Tarp Liberalų ir centro są
jungos rinkėjų 46 procentai bal
suotų už V. Adamkų, 25 procen
tai — už P. Auštrevičių. 

Liberaldemokratų reklama prieštarauja {statymams 
Vilnius , birželio 7 d. (BNS) 

— Vertindama Liberalų demo
kratų partijos reklaminę vaizdo 
informaciją, kurią atsisakė ro
dyti Lietuvos radijas ir televi
zija. Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) nusprendė, kad jame 
skelbiamas tekstas prieštarauja 
įstatymams. 

„Tas tekstas neat i t inka 
Konstitucijos ir rinkimų įstaty
mo Kad nerodė, tai ir gerai da
rė", Lietuvos radijui pirmadienį 

sakė VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. 

Liberaldemokratų pasipik
tinimą sukėlė LRT administra
cijos atsisakymas rodyti vaizdo 
informaciją, kurioje rinkėjai ra
ginami birželio 13 dieną vyk
siančiuose Europos Parlamento 
rinkimuose balsuoti už ..Rolan
do Pakso liberalų demokratų 
komandą" ir pasipriešinti „kla
nui, paniekinusiam tautos va
lią", kuria jis buvo išrinktas 

prezidentu. 
LRT vadovybe savo spren

dimą motyvavo tuo. jog ši rekla
ma pažeidžia Reklamos įstaty
mo nuostatas, draudžiančias 
klaidinančią reklamą. 

Z. Vaigauskas teigė, kad ko
misija kol kas dar nebaigė na
grinėti skundų, ar kandidatai į 
prezidentus Petras Auštrevičius 
ir Vilija Blinkevičiūtė rinkimų 
agitacijoje naudojo valstybės lė
šas. 

Artėjant olimpinėms 
žaidynėms 

Šių metų kovo 25 d. 
Olimpijoje (Graikijoje) buvo 
saulės spinduliais uždegta 
XXXVIII olimpinių žaidynių 
ugnis. Pirmojo olimpinio deglo 
nešėjo garbė teko Graikijos ie
ties metikui Costas Gatsioudist. 
Estafetės kelyje per penkis že
mynus ugnį neš daugiau 3,500 
žmonių. 

Olimpinės žaidynės rengia
mos rugpjūčio 13-29 d. Atė
nuose, Graikijos sostinėje. Kaip 
žinia, prieš 108 metus Atėnuose 
buvo surengtos pirmosios moder
nių laikų Olimpinės žaidynės. 
Šių metų žaidynėse dalyvaus 
202 valstybių rinktiniai spor
t ininkai , varžydamiesi 28 ša
kose. Žaidynėse bus atstovauja
ma ir mūsų tėvynei Lietuvai. 

Tarptautinis olimpinis ko
mitetas nuogąstauja dėl nepa
k a n k a m o dėmesio žaidynių 
įrengimų užbaigimui. Naujasis 
Graikijos valstybės premjeras 
Costas Karamanlis, susipažinęs 
su esama padėtimi, ėmėsi neati
dėliotinų pastangų. Sudaryta
me ministrų kabinete jis pats 
užėmė Kultūros ministro postą 
ir įsipareigojo prižiūrėti visus 
Olimpinių žaidynių projektus. 
Nemažo rūpesčio kelia dar ne
užbaigti pagrindinio stadiono, 
plaukimo baseino ir kiti darbai. 
Labai rūpinamasi ir saugumo 
užtikrinimu. Atėnuose ir užsie
nyje baiminamasi dėl galimų 
politinių teroristų išpuolių. 

Graikija yra pati mažiausia 
valstybė, pastarųjų 50 metų 
laikotarpiu įsipareigojusi su
rengti olimpines žaidynes. Grai
kams, ypač valstybės pareigū
nams, žaidynių rengimas tapo 
garbės reikalu. Stengiamasi lai
ku užbaigti numatytus statybos 
darbus ir t inkamai pasiruošti 
olimpinių žaidynių nepriekaiš
tingai varžybų eigai. 

XXXVIII olimpinių žaidy
nių biudžetas siekia pusšešto 
milijardo dolerių. Vėliausiais 
apskaičiavimais, biudžetas pa
kilo dar vienu milijardu dolerių. 
Galut inės išlaidos t ikriausiai 
dar daugiau padidės. 

Nepaisant rengėjų herkuliš-
kų pastangų ir išlaidų, užsienio 
kraštuose didėja kritikos ir ne

pasitikėjimo balsai. 
Vienaip ar kitaip (ar bus 

suspėta galutinai užbaigti žai
dynių paruošiamuosius darbus 
ar ne), XXXVIII olimpinės žai
dynės prasidės iš anksto 
numatytą dieną. 

Ne per seniai (gegužės 5 d.) 
Atėnuose, netoli priemiestyje 
veikiančios policijos būstinės, 
sprogo trys teroristų padėtos 
bombos. Sprogimo metu buvo 
lengvai sužeistas vienas polici
jos pareigūnas. Didesnių nuos
tolių nepadaryta. Graikijos val
džios sluoksnių teigimu, inci
dentas neturi nieko bendra su 
artėjančiomis olimpinėmis žai
dynėmis. Tenka pastebėti, kad 
netrukus išryškėjo valdžios sluoks
nių ir anarchistinių polinkių 
asmenų nuomonių skirtumai. 
Aiškėja, kad graikų Revoliucinė 
kovos grupė siekė pakenkti 
valdžios ir žaidynių rengėjų 
pastangoms. 

Olimpinių žaidynių organi
zacinis komitetas saugumo 
užtikrinimo išlaidos siekia dau
giau kaip vieną milijardą dole
rių. Organizacinio komiteto vie
šai išreikšta nuomone, kiekvie
nas prieš žaidynių organizavi
mą nukreiptas įvykis turi dides
nę ar mažesnę įtaką žaidynių 
pasisekimui. Tačiau tokie ne
tikėti atsitikimai nesudaro rim
tesnių problemų. 

Šiandien vargu ar būtų 
įmanoma tiksliau įvertinti ren
gėjų reiškiamas nuomones. Vis
gi yra aiškus graikų tautos di
džiosios dalies neabejingumas 
saugumo užtikrinimui, o taip 
pat žaidynių pasisekimui. Vė
liausiomis žiniomis, graikai 
džiūgauja buvusio JAV prezi
dento George Bush ketinimu 
atvykti į Atėnus stebėti olim
pinių žaidynių varžybų. Žai
dynių organizacinio komiteto 
teigimu, buvusio JAV preziden
to viešnagė Atėnuose reiškia 
pasitikėjimą graikų pastan
gomis užtikrinti visapusišką 
saugumą. 

Graikijos premjeras Costas 
Karamanlis užsienio žurnalis
tams pasakė, kad, jo giliu įsiti
kinimu, olimpinės žaidynės pa
kankamai saugios ir sėkmingos. 

POLITIKŲ, TV ŽVAIGŽDŽIŲ IR 
PRINCŲ PORTRETAI 

Pirmąją vasaros dieną 
sostinės „Vartų" galerija visas 
sales užpildė šiuolaikiniais 
tapytais , pieštais ir skulptū
riniais portretais. Čia atidaryta 
paroda „XXI amžiaus portre
tas", surengta, bendradarbiau
jan t su Kauno galerija „Meno 
parkas". 

Pasak Laimos Kreivytės, 
tai nėra lietuvių portretomeno 
apžvalga, nesiekta į vieną ga
leriją surinkti visus Lietuvos 
por t re t is tus . Parodoje akcen
tuojamas dabarties menininkų, 
daugiausia nuolatinių „Vartų" 
galerijos autorių, požiūris į 
save ir pasaulį. 

Garsiai tapytojai Audronei 
Petrašiūnaitei svarbi pati ma
terija, spalva, forma, kas yra už 
tapomo žmogaus, todėl autorė 
nesiekia portretinio panašumo. 
Instaliacijų meistrė Marija 
Teresė Rožanskaitė „Autoport
rete Karaslago fone" save pa
vaizdavo suglamžytame skar
dos lakšte Sibiro lagerio barakų 
fone. 

Kaunietės menininkės Ra
munės Staskevičiūtės spalvin
game didelio formato pano yra 
nuoroda į masinį atvaizdų ti
ražavimą, kai portretas tampa 
prekiniu ženklu. Šiame pano 
galima atpažinti lietuvių ir už
sienio pramogų verslo žvaigž
des moteris, kurių portretai iš
dėliojami pramaišiui su įvai
riaspalvėmis širdimis ir žais
liniais raitininkais 

Iš parodos „Vartuose". 
(Eltos nuotr.) 

Klasikinio portreto tradici
jai atstovauja jauna dailininkė 
Grytė Pintukaitė-Valečkienė, 
eksponuojanti keturis portre
tus: smuikininko Vilhelmo Če
pinskio, aktorės Reginos Var
naitės LDonna Regina"), TV3 
laidos ..Be tabu" kelionių hero
jes Irenos Daraganaitės („Snie
gynų močiutė") ir savo auto-

Broliai Manomaičiai — Augiras, Rymas, Povilas ir jų 
šeimos 2004 m. balandžio mėn. 11d. staigiai neteko moti
nos, anytos ir mamutės/močiutės 

A f A 
IRENOS MANOMAITIENĖS 
(mylima žmona a.a. Eugenijaus Manomaičio) 

Gyveno Juno, Floridoj. 
Šeima nuoširdžiai dėkoja pietų Floridos Lietuvių 

Bendruomenei, BALFui, Lietuvos Dukterims, „Dainos" 
chorui ir visiems draugams už maldas Mišiose, gausiai 
išreikštas užuojautas, gėles, aukas ir už dalyvavimą atsi
sveikinimo pamaldose West Palm Beach 2004 m. ba
landžio mėn. 15 d. 

Manomaičiai maloniai kviečia visus draugus dalyvau
ti laidotuvėse birželio 28 d. 11 vai. ryto Forest Hills ka
pinėse, Jamaica Plain, MA ir į priėmimą po laidotuvių 
Phillips House, Dorchester, MA 

.Galintiems dalyvauti, prašome pranešti Rymui Ma-
nomaičiui 79 Park Street, Pepperell, MA 01463, tel. (978) 
433-8516. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Af A 
PRANAS 

PRANCKEVIČIUS 

2004 m. birželio 16 d. sueina dešimt metų nuo a.a. 
Prano Pranckevičiaus mirties. Šv. Mišios bus aukojamos 
2004 m. birželio 13 d., sekmadienį 10:30 vai. ryto Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicago, IL. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius 
dalyvauti Mišiose ir kar tu pasimelsti už Prano Prancke
vičiaus sielą. 

P r a n o ž m o n a Sofija, vaikai ir vaikaičiai 

A t A 
IRENAI MANOMAITIENEI 

„Dainos" choro Juno Beach, FL įsteigėjai ir ilga
metei vadovei, staiga Amžinybėn išėjus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą sūnums AUGIRUI, 
POVILUI, RIMUI, jų šeimoms, giminėms Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

Irena amžinai liks mūsų širdyse. 

„Dainos" choras, Juno Beach, FL 

A t A 
IRENAI MANOMAITIENEI 

ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos, Palm 
Beach, FL skyriaus narei, taip staigiai Amži
nybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžiausia 
užuojautą sūnums AUGIRUI, POVILUI, RI
MUI, jų šeimoms, giminėms ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Palm Beach, FL skyrius 

portretą ryškiu ispanišku 
apdaru. 

Bene labiausiai žiūrovus 
nustebino, iš Kėdainių kilęs ir 
Paryžiuje kuriantis, dailinin
kas Vitalijus Čepkauskas. su
kūręs verslininko ir politike Vik
toro Uspaskicho „altonų" su 
gausiai „auksu" išpuošta ikona, 
rusišku papročiu įrėminta dro
biniame rankšluostyje, iš šonų 
degančiomis žvakėmis, pagal
vėle priklaupti ir aukų dėžute 

Tapytojas Vilmantas Mar
cinkevičius eksponuoja du Da
nijos mažojo princo Felikso 
portretus, nutapytus Danijos 
karališkosios šeimos užsakymu. 
Trumpai pabuvę Vilniuje, abu 

portretai netrukus išvyks į 
užsakovų rūmus Kopenhagoje. 
V. Marcinkevičius pristato ir 
daugiau vaikų portretų. 

Juvelyras Saulius Vaitiekų 
nas pristato iš nesibaigiančios 
storos vielos susuktą garbanota 
JCX-XXI a. lietuvio emigranto 
portretą" bei „Žinomos visuo
menės veikėjos N. O." minia
tiūrini biustą su strazdanotos 
lėlytės galva. 

Savo portretines interpre
tacijas taip pat pristato dai
lininkai Laisvyde Šalčiūtė, Si
gitas Mickevičius. Audrius Gra
žys, Kęstutis Gnral iunas , 
Egidijus Rudinskas ir kt 

<Elta) 
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APYLINKĖSE Lemontas susipažino su Pažaisliu 
LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius Bočių menėje birželio 
mėnesį, penk tad ien ia i s 2 v.p.-
p. rodo filmą iš serijos „Mūsų 
miesteliai''. Prašome gausiai daly
vauti. 

BIRŽELIO 13 D. 1 V.PP. JAUNIMO 
centro kavinėje (5600 S. Cla-
remont Av., Čikagoje) „Pažin
čių k lubas" kviečia į Antani 
nių šventę. S k a m b ė s l inksma 
muzika, dainos , šokiai , loteri
ja," veiks b a r a s . Kvieč iame vi
sus, ne t ik A n t a n u s i r Anta-
ninas, į šventę! 

SOUTHVVEST ORGANGJNG PROJECT 
kviečia į renginį penktadienį , 
birželio 18 d., n u o 6 v.v. iki 9 
v.v. Čia b u s p r o g a paben
draut i bei pa la ikyt i ir paremt i 
darbą, a t l i ekamą šios organi
zacijos, kurioje ak tyv ia i reiš
kiasi Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija. Bus įva i r aus maisto, 
muzika , lo ter i ja . V a k a r a s 
vyksta St. Mary , S t a r of the 
Sea, 6435 So. Ki lbourn Ave. 
Daugiau informacijos tel. 773-
471-8208. 

24-IŲ VALANDŲ ŽODŽIO mara
tonas „Narsios š i rdys - sau
gios gatvės" p r a s i d e d a ketvir
tadienį, birželio 10 d., 3 v.p.p. 
Mara tonas vyks Šv. Ritos baž
nyčios prieangyje, 6 3 i r Fair-
field gatvės . Čia bus galima 
deklamuoti , ska i ty t i , melstis. . . 
Maratono t iks las y r a palaikyti 
taiką bei r amybę . Kviečiami 
norintys pa s i r e ik š t i l ietuvių 
kalba. D a u g i a u informacijos 
telefonu 7 7 3 ^ * 7 1 - 8 2 0 8 . Prie 
šio renginio p r i s ideda South-
west Organiz ing Project . Kvie
čiame dalyvaut i . 

MUZIKAS POVILAS STROUA AT-
UKS meninę programą birželio 
13 d., sekmadienį, po 10:30 
v.r. šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, ku r 
jvyks ALTo Čikagos skyriaus 
rengiamas m ū s ų tautos Bir
želio t r ėmimų minėjimas. 

AUTOBUSAI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventę , organizuojami Le-
monto Socialinių reikalų sky
riaus, išvyks iš Pasaulio lietu
vių centro liepos 3 d., 12:15 
v.p.p. Vietas užsisakyti, tel.: 
630-968-0184 a rba 708-346-
0756. 

VISUOMENININKAS POVILAS 
VAIČEKAUSKAS, buvęs sovieti
nių gulagų politinis kalinys, 
kalbės birželio 13 d., sekma
dienį, po 10:30 v.r. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje pe r lietuvių tautos bir
želio t r ėmimų minėjimą, kur į 
rengia ALTo Čikagos skyrius. 

PAL ARKIVYSKUPO JURGIO 
Matulaičio skulptūra bus pa
švent in ta birželio 13 d., Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero, 
laike l i e tuv i škų 9 v.r. šv. 
Mišių. Švent ins naujai š iam 
Čikagos arkivyskupijos vika
r ia tu i p a s k i r t a s augziliaras 
vysk. Thomas Paprocki. Skulp
tū rą s u k ū r ė dai l . Ramojus 
Mozoliauskas. Visa Čikagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti pa
maldose ir pašventinime. 

BIRŽELIO TREMTINIŲ MINĖJIMAS 
vyks birželio 13 d., sekmadienį 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. 10:30 v.r. šv. Mišios ir 
programa parapijos salėje. 

Oskaro Koršunovo 
teatras Amerikoje 

Biržeiio 11-15 d. Yale University Theater, New Haven, CT, pri
stato vieną iš įspūdingiausių jauno teatro režisieriaus Oskaro 

Koršunovo spektaklį - Vvilliam Shakespeare pjesę „Romeo ir 
Džiuljeta". Tai pirmoji spektaklio, o taip pat ir paties teatro išvyka 
j Šiaurės Ameriką Drama bus rodoma lietuvių kalba. 
The Oskaras Koršunovas Theatre production of ,,Romeo and Ju-
iiet" Yale University Theater 222 York Street. New Haven, CT. 

T r u m p a i a p i e Oskaro Koršunovo t ea t r ą 

Oskaro Koršunovo teatro siekis - modernios teatrinės kalbos pa
ieška, atitinkančios nūdieną analizuojančios šiuolaikinio žmogaus 
mitą, provokuojančios žiūrovą kitokio veiksmo. OKT repertuarą 
sudaro klasikinė ir naujoji dramaturgija. Teatras pragmatiškai 
orientuojasi į visokeriopą vaizduojamųjų menų arsenalo įsisavini
mą Teigiamai žiūri j dailės, choreografijos, muzikos videomeno 
panaudojimą spektakliuose 
Teatro steigėjai yra režisierius Oskaras Koršunovas, kompozito
rius Gintaras Sodeika Cdėl valstybinių pareigų atsistatydinęs, o jo 
vietoje išrinkta toatrologė Audra Žukaitytė) bei aktorius Martynas 
Budraitis 

M.A. Palonis (1637-1713). Kunigaikščio Netimero krikštas 1009 metais, 
zakristijos. 

1675-1685. Pažaislis. Koridorius prie 

Nors ši nuostabi reži
sierės Nijolės Baužytės 
Lietuvoje sukur ta be

veik valandą trunkanti vaizda
juostė arba filmas apie Pažais
lio vienuolyną pasiekė Čikagą 
jau prieš kelis mėnesius, Le-
monto ir jo apylinkių lietuviai 
turėjo jos gerokai palaukti . 
Buvom girdėję apie įspūdingus 
jos pristatymus Marąuette Par
ko parapijos salėje, Seklyčioje ir 
Jaunimo centro kavinėje, kol 
pagaliau ir mes gavome progą 
j a pasigėrėti. Gegužės 23 . d., 
tuoj po sekmadieninių Pal. Jur
gio Matulaičio misijos Mišių su
sirinko gausus žmonių būrys, 
pripildęs pilną PLC Bočių me
nę. 

Filmą, pavadintą „Pažaislio 
vienuolyno idilės" pristatė jo 
veiklusis pagrindinis sumany
tojas ir mecenatas, Čikagos 
apylinkėse gyvenantis visuo
menininkas inž. Algis Liepinai-
tis, trumpu žodžiu apibūdinda
mas filmo istorinę tematiką ir 
kultūrinę vertę, neužmiršda
mas dėkingai prisiminti ir šį fil
mą sukant gautą vienuolyną 
dabar valdančių ir restauravi
mu besirūpinančių Lietuvos Šv. 
Kazimiero seselių pagalbą. Sa
vo žodyje Liepinaitis išreiškė gi
lų norą šiuo kūriniu sužadinti 
Lietuvos jaunimo širdyse pasi
didžiavimą ne tik Pažaislio vie
nuolyno ansamblio meniniais 
turtais, bet ir šiaip viso krašto 
garbinga praeitimi, o taip pat ir 
meilę visam Lietuvos meno 
paveldui. Mums, išeiviams, tos 
meilės atrodo netrūksta, nors 
praradimo ir ilgesio jausmas 
greičiausiai mūsų niekada ne
paliks. 

Liepinaitis papasakojo, 
kaip, prieš kelis metus lankyda
masis Lietuvoje, pirmą kartą 
pamatęs Pažaislio vienuolyną, 
jis taip susižavėjo jo grožiu, kad 
ten pat nutarė jį kaip nors iš
garsinti visame pasaulyje. Jo 
pastangomis, netrukus atsirado 
ir paprasti reklaminiai vienos 
spalvos lankstinukai. Po to sekė 
jau aukštos kokybės spalvoti 
lankstinukai, kuriuos buvo ne
gėda rodyti ir vis dažnėjantiems 
užsienio turistams. Pagaliau ir 
visa valandinė vaizdajuostė! 

Šią puikią vaizdajuostę ne
t rukus gal matysime ir anglų 
kalboje. Anglišką įkalbėjimą at
liks Šv. Kazimiero seselių vie

nuolyno Čikagoje ses. Margare-
ta Petkevičiūtė (Petcavage). 
Tuo tikimasi sulaukti didesnio 
dėmesio ir Kaunui bei Pažais
liui. Maža to, teko girdėti, kad 
šios vaizdajuostės režisierė Ni
jolė Baužytė planuoja sukurti 
naują filmą „Nemuno keliais", 
kuriame matytume ne tik seno
vinės Lietuvos istoriją, bet ir jos 
gausias pilis ir nuostabius gam
tos vaizdus. 

Patį Pažaislio ansamblį su
daro liepų alėja, užsibaigianti 
ovaline aikštele, aptverta mūro 
sienomis su vartais centre, dvi
aukščiai namai su įvažiavimo 
arka ir centriniu kiemu. Prie 
pačios įspūdingos šešiakampio 
formos bažnyčios prisišlieję vie
nuolyno korpusai su vidaus kie
mais ir trimis dar išlikusiais 
restauruotais vienuolių name
liais. Zakristija buvo dekoruota 
ąžuolo drožiniais. Bažnyčios vi
daus sienas ir skliautus puošia 
įvairios religinės tematikos 
freskos ir paveikslai iš Senojo 
testamento, o taip pat ir iš Kris
taus ir Marijos gyvenimo, kaip 
pvz. perėjimo per Raudonąją 
jūrą, Kristaus kančios scenos, 
Marijos dangun ėmimas ir t.t. 

Y'pač įdomi yra viena fres
ka, kuri vaizduoja vienos tuo
metinės lietuvių (ar baltų?) gi
minės vado Netimero krikštą, 
kurį atliko kiek vėliau nužudy
tas misionierius šv. Brunonas 
Bonifacas. Šis šventasis netie
sioginiai rišasi su Kvedlinburgo 
analuose Europos istorijoje pir
muoju Lietuvos vardo pami
nėjimu 1009 m., kas Lietuvoje 
rengiamasi iškilmingai pami
nėti kaip Lietuvos istorijos tūk
stantmetis. 

Jau keli metai , kaip kai ku
rie Lietuvos istorikai mano 
Maskvos Kremliaus muziejuose 
suradę tūnant į originalų XVII 
amžiuje Pažaislio vienuolynui 
jo fundator iaus kanclerio 
Kristupo Paco dovanotą auksinį 
brangakmeniais papuoštą litur
ginę taurę (kieliką). Deja, lankę 
tą muziejų tvirtina, kad iš ori
ginalių 954 įvairaus dydžio 
brangakmenių išliko tik 875. 
Daug lizdų arba tušti, arba į 
juos yra sudėti spalvoti stikliu
kai. Kiek teko patirti, Lietuvos 
muziejininkai kažkodėl nedaro 
jokių ypatingų pastangų kieliką 
sau susigrąžinti. 

Valanda stebint šį filmą, 

„Draugo" KNYGYNĖLYJE 

MARIJA AUKŠTAITĖ 

Nubangavę kūdikystės dienos 
Ši knyga, tai autorės auto

biografija. Epiloge ji rašo: „Da
bar, po daugelio metų, peržiū
rėjau šią savo išgyventą anų 
dienų istoriją, žvelgiu į ją iš 
tolimų perspektyvų ir negaliu 
ramia sąžine, ramiu gestu nu
stumti to į užmiršimą. Juo la
biau, kad tai buvo tų dienų ir 
tos kartos originali kasdienybė, 
kurioje man teko gyventi, auk

lėtis ir veržtis į šviesą. Tad 
leidžiu šį kūrinį į žmones... Ati
duodu J ums , garbingi skaityto
jai... Įteikiu su gilia pagarba ir 
meile ir su anuo buvusiu mano 
kūdikystės dienų - grakščiu re
veransu." 

Knygos kaina 7 dol. Norintieji 
įsigyti šią a r ki tas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygy
nėlį, tel. 773-585-9500. 

prabėgo kaip t rumpa minutė. 
Filmas, lydimas švelnios mu
zikos ir malonių pasakotojų 
balsų žiūrovą rūpestingai vedė 
per visą vienuolyno ansamblį, 
tikslingai sustodamas prie įvai
rių didesnio dėmesio vertų 
detalių, kaip skaitlingų freskų 
ir paveikslų. Nors jautėsi, kaip 
susikaupusiai susirinkusieji 
stebėjo ir klausėsi filmo pra
nešėjų, manau, kad daug kas 
girdėto gal išdilti iš jų atmin
ties. Todėl gali būtų verta šia 
proga prisiminti bei paryškinti 
bent šio nuostabaus baroko 
„perlo" — Pažaislio vienuolyno 
ansamblio atsiradimo istoriją. 

Pažaislis, kadaise buvęs tik 
paprastas netoli Kauno esantis 

šias kariuomenės vadas, daug 
prisidėjęs prie Lietuvos išvaly
mo nuo įsiveržusios švedų ka
riuomenės, Vilniuje pastatydi
no puošniausią Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią. Steponas Kris
tupas Pacas 1630 m. tapęs 
Lietuvos iždininku, Vilniuje 
pastatė Šv. Teresės bažnyčią. 
Kiti žymūs Pacų giminės atsto
vai buvo vyskupai, seniūnai, ir 
pan. 

Istorikai nurodo, kad nors 
Kristupas Zigmantas buvęs ne
paprastai ambicingas ir sava
naudiškas politikas, jis taip pat 
buvo ir labai religingas. Jo ran
kose buvo Lietuvos užsienio po
litikos vairas. Kartą keliauda
mas po Italiją jis susipažino su 
kamaldulių (benediktinų ordi
no šaka) vienuolija, ir taip pa
noro ją įsteigti ir Lietuvoje. Ši 
vienuolija buvo įsteigta 1013 m. 
šv. Romualdo Italijos vietovėje 
vardu Camaldoli. Gavęs popie
žiaus Aleksando VII leidimą 
1663 m. Lietuvoje steigti ka
maldulių vienuoliją su lietu
viškai mokančiu viršininku tė
vu Jeronimu, Kristupas Pacas 
1664 m., paaukojęs nemažai sa
vo turtų, pradėjo Pažaislio vie
nuolyno statybą. Neužmiršo jis 
ir įpareigoti vienuolius kasdien 
laikyti Mišias už fundatorių, jo 
šeimą ir taiką Lietuvoje. 

Statyba vyko pamažu, sie
nas mūryti baigė tik 1674 m., o 
marmuro darbai užtruko dar 
ilgiau. Kristupas Pacas mirė 
1684 m., prieš mirtį prašęs, kad 
jo palaikai būtų palaidoti Pa
žaislyje. Tolimesnę statybą glo-

Didžiojo karo metu, 1915 m., 
vokiečių armijai artėjant prie 
Kauno, rusai vienuoliai pabėgo, 
išsiveždami visą vert ingesnį 
inventorių. Vokiečiai ten buvo 
įrengę laikiną karo ligoninę. 

Lietuvai atgavus nepr ik
lausomybę, 1920 m. vysk. Kare
vičiaus pakviestos Pažaislyje 
įsikūrė 1907 m. Čikagoje įkur
tos šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys, kazimierietės. Jų įkū
rėja ir vadovė ses. Kazimiera 
Kaupaitė, atvykusi iš Ameri
kos, atgaivino Pažaislio vie
nuolyną. JAV lietuvių dosnumu 
Pažaislis buvo gražiai atnaujin
tas ir tapo gausiai lankoma vie
ta. 1923 m. gyventojų surašyme 
Pažaislyje atrasta tik 32 gyven
tojai. Po ilgų derybų 1928 m. 
rusai vis dėlto sugrąžino ste
buklingąjį Dievo Motinos pa
veikslą. Bolševikmečio metais 
Pažaislis, 1946 m. buvo oficia
liai įjungtas į Kauno miesto ri
bas, po to a ts i radus Kauno 
marioms, tapo kauniečių mėgs
tama poilsio vieta. Ten atsirado 
parkas, paplūdimys, jachtklu
bas ir keleivinių laivų prieplau
ka. Religijai, žinoma, ten vietos 
nebeliko. Nors sakoma, kad 
kurį laiką Pažaislyje buvo 
įsteigta psichiatrinė ligoninė, 
1980 m. ten buvo įku r t a s 
Čiurlionio dailės muziejaus fi
lialas, atidarytas lankytojams. 
Vėl a tkūrus nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, 1992 m. 
Pažaislio vienuolynas buvo su
grąžintas kazimierietėms tęst i 
taip reikalingą restauraciją. 
Šiandien Pažaislis yra lengvai 

M. A. Palonis. (1637 -1713). Ugnies stebuklas. (1675-1685). Pažaislis. Koridorius prie zakristijos. 

vienas dvaras, su žemėmis abe
jose Nemuno pusėse. Tada buvo 
valdomas Kauno teisėjo Obors-
kio. Tuo laiku Lietuvos poli
tikoje vyravo įvairios didikų 
giminės, pirmiausia įsigalėję 
Radvilos, paskui Pacai, ir dar 
vėliau Sapiegos. Dėl Pacų gimi
nės genealogijos istorikai ne
sutinka. Vieni kildina juos iš 
romėnų, o kiti Pacus laikė 
tikros lietuviškos kilmės. Kris
tupo Zigmanto Paco (1621— 
1684) tėvas Steponas turėjo ke
turis sūnus, iš kurių Lietuvos 
istorijoje gal garsiausias buvo 
Kristupas, pasižymėjęs politi
kas ir kultūrininkas, nuo 1658 
m. iki savo mirties buvęs 
Lietuvos didžiuoju kancleriu. 
Lietuvos istorijoje paliko didelę 
žymę ir kiti Pacai. Mykolas 
Kazimieras Pacas, hetmonas ir 
Vilniaus vaivada, buvo vyriau-

bojo jo brolvaikis Kazimieras 
Mykolas Pacas, kol pagaliau 
Pacų giminės lėšomis ir pastan
gomis Pažaislyje ir visoje Rytų 
Europoje galutinai išdygo viena 
puikiausių Italijos menininkų 
ir architektų sukurta barokinė 
bažnyčia ir kamaldulių vienuo
lynas. 

Deja, 1812 m., Napoleono 
armijos daliniai, apsistoję Pa
žaislyje, padarė ten nemažai 
žalos. Rusams grįžus, 1832 m. 
caras Mikalojus I vienuolyną 
atidavė stačiatikiams, didelę 
dalį brangenybių išsiunčiant į 
Polocką. Po kelių metų, su caro 
pritarimu, vykdant rusinimo ir 
stačiatikinimo politiką, baroki
niai altoriai buvo nugriauti, 
freskos perdažytos ar užteptos, 
nuo stogų nuimtos vario skar
dos, vartų ir fasado statulos 
pašalintos, arkados užmūrytos. 

pasiekiama Kauno miesto da
lis, iš dviejų pusių apsuptas 
Kauno marių, patogiai prisi
šliejęs prie šalia esančio pramo
ninio Petrašiūnų rajono. 

Šiuo metu Pažaislio ar
chitektūrinis ansamblis y ra 
kandidatas tapti UNESCO glo
bojamu italų sukurtu Baroko 
meno ir architektūros pamin
klu. Algio Liepinaičio nuo 1996 
m. septyniomis kalbomis lei
džiami lankstinukai leidžia tu
ristams susipažinti su šiuo pa
saulinės vertės meno ir archi
tektūros šedevru. Tikėkimės, 
kad Liepinaičio pastangos iš
kels ir kitas Lietuvos meno ver
tybes, kurios pritrauks naujus 
ir dar gausesnius turistų bū
rius į mūsų brangią istorinę tė
vynę. 

Aleksas Vitkus 
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• PIGIAUSIA — NE PATTK3MIAUSLV! Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovė
mis, kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? 
Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono TIK 11,9 et., 
o JAV — 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių papildomų ko
dų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. Registruokitės 
lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! įkainis galioja tik naujiems klientams! 




