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Prezidento rinkimuose Lietuva pasirinko Vakarus

V. Adamkų? grįžo į prezidento postą.

Vilnius, birželio 28 d.
i BNS) — Pirmalaikius valsty
bės vadovo rinkimus laimėjo ka
denciją baigęs prezidentas 77erių metų Valdas Adamkus.
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos (VRK) duomenimis, su
skaičiavus biuletenius visose
2,038 rinkimų apylinkėse, V.
Adamkus gavo 51.63 proc., jo
varžove Kazimira Prunskienė
— 46.91 proc. visų rinkėjų bal
sų.
Prezidento rinkimų antraja
me rate dalyvavo 52.38 proc.
rinkėjų. Rinkimų teisę turėjo
2.64 mln. piliečių.
VRK duomenimis, u ž V.

G e d i m i n o Žilinsko (ELTA) nuotr

Adamkų daugiausia balsavo di
dieji miestai — Vilniuje jį palai
kė 54 proc. visų balsavusiųjų,
Kaune — 69 proc., Šiauliuose —
53 proc.. Panevėžyje — 59 proc.
Klaipėdoje K. Prunskienė V
Adamkų įveikė minimalia per
svara — uostamiestyje ji gavo
50.06 proc. rinkėjų balsų, V.
Adamkus — 49.94 proc.
Už K. Prunskienę daugiau
siai balsavo Žemaitija ir Rytų
Aukštaitija. Visagine ji gavo net
91 proc. visų balsavusiųjų bal
sų.
Oficialūs galutiniai rinkimų
rezultatai bus paskelbti po 5
dienų.

Naujojo prezidento inaugu
racija įvyks liepos 12 dieną.
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos (VRK) pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas teigia, jog pir
malaikių prezidento
rinkimų
antrajame rate neužfiksuota pa
žeidimų, dėl kurių būtų galima
skųsti rinkimų rezultatus.
Z. Vaigauskas taip p a t at
metė galimybę, kad rinkimų re
zultatai būtų apskųsti dėl Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
veiksmų, kai likus keletui dienų
iki rinkimų, STT agentai įvykdė
patikrinimus keturių pagrindi
nių politinių partijų būstinėse ir
paėmė finansinius dokumentus.

Laikinasis valstybės vadovas
pasveikino išrinktąjį prezidentą

Istambul. birželio 27 d.
(BNS i — NATO viršūnių susiti
kime Istambul dalyvaujantis
„Mūsų daržai ir
laikinasis prezidentas Artūras
darželiai" pasakoja
Paulauskas pirmadienio naktį
apie neįspūdingus,
bet naudingus augalus. pakėlė taurę už Lietuvos rinkė
jų padarytą, jo teigimu, „teisin
4 psl.
gą pasirinkimą".
„Rezultatas rodo, kad žmo
„Draugo lietuviukai"
nės Lietuvoje padarė teisingą
5 psl.
sprendimą, nes išties t a i buvo
vertybinis pasirinkimas. Tai
Neįgalieji džiaugiasi
buvo pasirinkimas europinės,
miško grožybėmis.
vakarietiškos krypties, tai buvo
6psl.
demokratiškos krypties pasirin
kimas. Aš džiaugiuosi, kad žmo
Konsekruota Dievo
nės suprato šitų rinkimų svar
gailestingumo
bą ir balsavo už Valdą Adam
šventovė.
kų", sakė A. Paulauskas.
7 psl.
Laikinojo prezidento teigi
mu, šie rinkimai parodė, kad
Lietuvos spaudos
Lietuvoje ..susikaupė nemažai
apžvalga.
problemų, ir Valdo Adamkaus
8 psl
šūkis ir visų politikų nuostata,
jog neturi būti užmirštų žmo
nių, bus didelė atsakomybė".
Laikinasis prezidentas tei
* 2000 m e t ų S y d n e y
gė tikintis, kad V. Adamkus su
olimpiniu žaidynių čempio
vienys Lietuvą, kad nebus nei
nė Daina Gudzinevičiūtė
pakraščių, nei didžiųjų miestų,
Europos šaudymo į skrendan
tai bus vieninga Lietuva.
čius taikinius čempionate Kip
„Valdas Adamkus tikrai ga
re k a r t u su vokiete Silke Hueli būti tuo vienytoju, kuris gaus
sing bei ispane Maria Quintapasitikėjimą, n e t ir iš t ų rin
nal pasidalijo 10-12 vietas tarp
kėjų, kurie šiandien pasirinko
31 rungties dalyvės. Lietuvos
kitą kandidatą", teigė A. Pau
šaulė kvalifikacinėse varžybose
lauskas.
numušė 65 lėkšteles iš 75 ga
Laikinasis prezidentas tei
limų bei nepateko į finalą.
gė nesigailintis, kad nedalyvavo
* S e k m a d i e n į Austrijoje
rinkimuose.
baigėsi Europos jaunučių
Anot A. Paulausko, V.
(iki 16 metų) bei j a u n i ų (iki
Adamkaus pergalė rodo, kad
18 metų) orientavimosi sporto
Lietuvos užsienio politikos
čempionatas. Trečiąją vietą
kryptis nesikeis, ji bus tęsiama.
jaunių amžiaus grupėje užėmė
„O šiandien Lietuvai reikės
ir bronzos medalius estafetės
daug ką atsikovoti, nes praras
rungtyje sekmadienį iškovojo
tos kai kurios pozicijos", sakė A.
Lietuvos merginų
rinktine.
Paulauskas.
Kristina Rybakovaitė, Skaiste
Rinkimų rezultatų Istam
Sidaravičiūtė ir J ū r a t ė Rūkaitė
bul viešbutyje, kuriame įsikū
nuotolį įveikė per 1 valandą 56
rusi Lietuvos delegacija, laukė
minutes ir 12 sekundžių. Lie
užsienio reikalų ministras An
tuvos sportininkes aplenkė tik
tanas Valionis, atlikęs „ryšinin
Lenkijos ir Čekijos atstovės.
ko" vaidmenį ir informuodavęs
* Istorinę pergalę UEFA
t a u r ė s futbolo žaidynių pir
mojo rato atsakomosiose
rungtynėse iškovojo Klaipėdos
„Atlantas", sekmadienį namie
1:0 įveikęs Maskvos ..Spartak"
komandą. Pergalingą įvartį 80tą susitikimo minutę pelnė Do
natas Navikas. Vis dėlto į an
Vilnius, birželio 28 d.
trąjį ratą pateko legendinė Ru
'BNS)
— Vėl valstybės vadovo
sijos komanda, šventusi perga
postą
užimsiantis
Valdas
lę prieš savaitę savo aikštėje
Adamkus nesikeis į prezidento
dviejų įvarčių skirtumu — 2:0.
rezidenciją, kurią paliko praė
jusių metų pabaigoje.
„Mes su Alma įsikūrėme,
susitvarkėme jaukioje mažes
v •
•
nėje rezidencijoje ir dėl pareigų
nešokinėsime iš vienos gatvės
pusės į kitą", spaudos konferen
* Vilniuje b u s minimos
cijoje pirmadienį sakė išrinkta
1794 m e t ų sukilimo metinės.
sis prezidentas.
* L i e t u v a turėtų prisi
dėti prie NATO įvaizdžio kū
J i s su žmona Alma nuo
rimo kaimyninėse valstybėse,
1998 metų gyveno sostinės pa
sako parlamentaras.
kraštyje. Turniškėse esančioje
* P r i e š S e i m o rinkimus prezidento rezidencijoje, iš ku
partijos turi susitelkti kovai
rios išsikraustė praėjusių metų
su populizmu, sako laikinasis
pabaigoje pralaimėjęs rinkimus
prezidentas.
Rolandui Paksui.

Sportas

apie balsų skaičiavimo eigą,
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, Seimo narys,
NATO reikalų komisijos pirmi
ninkas Vaclovas Stankevičius.
Lietuvos ambasadorė Turkijoje
Halina Kobeckaitė, būrys žur
nalistų.
S u g r į ž ę s iš oficialios va
k a r i e n ė s Turkijos prezidento
kvietimu ir prie rinkimų rezul
t a t ų stebėtojų prisijungęs A.
P a u l a u s k a s su žmona Jolanta
teigė, kad vakarienės metu bu
vo kalbėta apie Lietuvoje įvyku
sius prezidento rinkimus, o kai
kurių valstybių vadovai net se
kė balsų skaičiavimo rezulta
tus.
A. P a u l a u s k a s sakė. k a d
apie rinkimų rezultatus jo tei
ravosi Lenkijos. Latvijos ir kitų
valstybių prezidentai. „Mažai,
kas galėjo atspėti, kad kova bus
tokia įtempta", teigė A. Pau
lauskas.
P e r m a i n i n g u s rinkėjų balsų
skaičiavimus sekę delegacijos
nariai vienu metu taip pat ste
bėjo Europos futbolo čempiona
to r u n g t y n e s t a r p Danijos ir Če
kijos rinktinių.
..Bent j a u čia viskas aišku",
čekams įmušus trečiąjį įvartį
sakė r u n g t y n i ų stebėtojai.
Kaip s a k ė A. Paulausko ats
tovas s p a u d a i Arvydas Žilins
kas, per NATO viršūnių susiti
kimą pirmadienį prie A. Pau
lausko a t s k i r a i priėjo NATO ge
neralinis sekretorius J a a p de
Hoop Scheffer, JAV prezidentas
George W. Bush bei kaimyninių
Lenkijos i r Latvijos vadovai
Aleksandr Kwasniewski ir Vai
rą Vyke-Freiberga, kurie domė
josi prezidento rinkimų eiga.
„Jie p a p r a š ė perduoti linkė
jimus Valdui Adamkui, pasvei
kinti j ų v a r d u laimėjus rinki
mus ir palinkėti sėkmės", sake
A. Žilinskas.
Kaip s a k ė Seimo narys. NA
TO
Nukelta į 7 psl.

Jo žiniomis, nei prezidento
rinkimus laimėjęs V. Adamkus,
nei Kazimira Prunskienė, dėl
STT sukelto skandalo neketina
skųsti rinkimų rezultatų.
Išrinktasis prezidentas Val
das Adamkus pareiškė, kad bal
savimas prezidento rinkimuose
buvo pasirinkimas tarp Rytų ir
Vakarų, ir dauguma juose pa
sirinko Vakarus.
Jis taip pat ragino teisėsau
gą teisingai ir principingai iš
tirti galimą politinį kyšininkavi
mą, kurio paviešinimas sukėlė
nemažai sumaišties prezidento
rinkimų išvakarėse.
N u k e l t a į 7 psl.

„Rubicon
group" vadovui
STT pateikė
įtarimus dėl
papirkinėjimo

Laikinai einantis prezidento pareigas Artura.-. Paulauskas 11 eilėje 1 iš kaires; ir j} lydinti delegacija Turkijos sos
tinėje Istambul dalyvauja NATO aukščiausiojo lygio susitikime. „Istambul Lietuva pirmą kartą kaip lygiavertė
partnerė sėdo prie stalo su sąjungininkais ir aptarė aktualius klausimus, siekiant veiksmingo NATO darbo. Nuo
šiol drauge su kitomis šios organizacijos dalyvėmis dalinsimės narystes privalumais ir atsakomybe, drauge sprę
sime bendrus uždavinius", sake laikinasis valstybės vadovas. 1 eilėje dešinėje — JAV prezidentas George W.
Bush.

Džojos Barysaitės! ELTA) nuotr.

Parlamentinis komitetas nenuteisė. bet ir
neišteisino STT

j
|
Į
I
Į

Vilnius, birželio 28 d.
f BNS) — Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas
NSGK) nenuteisė, bet ir neiš
teisino Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) dėl įtarimų, jog
praėjusią savaitę skandalą su
kėlusiu finansinių dokumentų
poėmiu buvo siekta paveikti
prezidento rinkimų rezultatus
ir politinę padėtį.
Šešiems komiteto nariams
balsavus už, keturiems — prieš,
buvo priimta išvada, jog komitet a s negavo duomenų patvirtinančių tokią prielaidą, bet taip
p a t negavo ir duomenų, kurie
leistų ją atmesti.
Komiteto posėdyje dalyva
vęs STT vadovas Valentinas Junokas kategoriškai neigė, jog

tarnybos agentų veiksmais buvo
specialiai siekta daryti įtaką
rinkimų rezultatams.
„STT yra nepolitinė institu
cija ir todėl mes negalime atsi
žvelgti į visus rinkimus. Be to,
prieš įstatymus visi yra lygūs",
sakė V. Junokas.
..Niekas nieko specialiai ne
rengė. Kartais klysta ir Cen
trinė žvalgybos valdyba (CŽV).
ir Federalinis tyrimų biuras
(FTB), turintys šimtametę pa
tirtį ir kvalifikuočiausius žino
vus", pridūrė jis.
A. Junokas komiteto na
riams pažymėjo prisiimąs už
STT pareigūnų veiksmus visą
atsakomybę, o žurnalistams tei
gė manąs, jog „poėmiai partijų
būstinėse pasiteisino".

STT vadovo nuomone, do
kumentų poėmiai po prezidento
rinkimų arba prieš rudenį nu
matytus Seimo rinkimus būtų
sukėlę nemažesnį atgarsį.
„Jeigu tie veiksmai būtų
padaryti Rolando Pakso apkal
tos metu, ši banga būtų d a r
žiauresnė", pažymėjo jis.
A. Junokas komiteto na
riams neigė žiniasklaidos pra
nešimus, jog palaikė gerus san
tykius su per apkaltą nuo prezi
dento pareigų nušalintu R. Paksu. „Santykiai tikrai nebuvo ge
ri. Santykiai buvo tik tarnybi
niai", sakė STT vadovas.
„Prezidentas Valdas Adam
kus mane skyrė ir gali spręsti.
kaip toliau su manimi pasielg
ti", sakė V. Junokas.

A. Kubilius: prezidento V.
Adamkaus užduotis — stiprinti
europietiškas partijas

V. Adamkus
nesikeis į
prezidento
rezidenciją

Naujausios
žinios

Garsus violončelininkas ir dirigentas Mst islav Rostropovič (d) pirmadienį
Vilniaus universiteto Santan*kių klinikose lankė leukemija sergančius
vaikus. Ypač maloniai labdarom ir paramos fondo ..Pagalba Lietuvos vai
kams" steigėją nustebino susitikimas su septyniolikmete Renata Narkunaite (k) iš Eišiškių, kuri trejus metus šioje ligoninėje gydėsi ir visiškai
pasveiko nuo leukemijos Viduryje — Santariškių klinikų vaikų ligonines
onkohematologijos skyriaus vedėjas Aleksandras Savinas.
Tomo <>rni*ovo (ELTA) nuotr

Vilnius, birželio 28 d.
(BNS) — Vienas svarbiausių
pirmalaikius prezidento rinki
mus laimėjusio Valdo Adam
kaus uždavinių — įveikt; politi
nės sistemos krizę stiprinant
„europietiškas partijas", kurios
gali užkirsti kelią po Seimo rin
kimų į valdžią ateiti populisti
nei Darbo partijai.
Tai pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje
sake opozicinės Tėvynės sąjun
gos vadovas parlamentaras An
drius Kubilius.
..Lietuva po pusantrų metų
pertraukos turės europietiška
prezidentą, kurio nereikės gedytis. Dabar reikia pasiekti,
kad toks būtų ir Seimas", pažy
mėjo jis. pridūręs, jog kalba
apie būtinybę užkirsti kelią

Darbo partijai ir jos sąjunginin
kams gauti daugumą Seimo rin
kimuose.
Pernai rudenį įkurta rusų
kilmės milijonieriaus Viktoro
Uspaskicho vadovaujama Dar
bo partija laimėjo birželio 13
dieną įvykusius rinkimus į Eu
ropos parlamentą. Apklausų
duomenimis, ji laimėtų ir rug
sėjo 19 dieną numatytus Seimo
rinkimus.
V. Adamkaus pergalę prezi
dentu rinkimuose A. Kubilius
įvertino kaip požymį, jog Lietu
va „pradeda gyti", bet politinei
krizei įveikti reikia stiprių ..eu
ropietiškų partijų".
„Įveikti politinei krizei ke
lias yra vienas — stiprinti euro
pietiškas partijas", sake konser
vatorių vadovas.

Vilnius, birželio 28 d.
(BNS) — Specialiųjų tyrimų
tarnyba (STT) pirmadienį pa
reiškė įtarimus dėl papirkimo
vienos didžiausių Lietuvos įmo
nių grupės „Rubicon group" va
dovui ir valdybos pirmininkui
Andriui Janukoniui.
Praėjusį trečiadienį genera
linis prokuroras Antanas Kli
mavičius Seime pareiškė, jog A.
Janukonis įtariamas papirki
nėjęs Seimo narius, siekdamas
sau palankių įstatymų priėmi
mo.
Generalinis prokuroras A.
Klimavičius teigė, kad STT su
rengė patikrinimus įtakin
giausių parlamentinių partijų
būstinėse, mėgindama patvir
tinti arba paneigti įtarimus dėl
penkių Seimo narių galimų ko
rupcinių ryšių su privačios ben
drovės vadovu.
Neeiliniame Seimo posėdy
je trečiadienį A. Klimavičius
teigė, jog praėjusią savaitę STT
vadovas pateikė Generalinei
prokuratūrai duomenų apie ga
limus penkių Seimo narių ko
rupcinius ryšius su „Rubicon
group" įmonių grupės vadovu
A. Janukoniu.
A. Klimavičius, nors kai ku
rių Seimo narių primygtinai ra
ginamas, atsisakė įvardyti ky
šininkavimu įtariamus parla
mentarus.
LSDP pirmininko pavaduo
tojas V. Andriukaitis, kuris neo
ficialiai yra minimas kaip vie
nas iš penkių Seimo narių, ku
rie yra įtariami kyšininkavimu,
penktadienį paprašė sustabdyti
savo Seimo nario įgaliojimus,
kad galėtų kuo greičiau duoti
parodymus teisėsaugos institu
cijoms.
Konservatorius Arvydas Vi
džiūnas taip pat teigia yra gir
dėjęs, kad yra tarp įtariamųjų.
Jis taip pat sakė. kad ne kartą
buvo susitikęs su „Rubicon
group" atstovais ir tarėsi dėl
paramos, bet jokios neteisėtos
veiklos nevykdęs.
Konservatorius praėjusią
savaitę nusiuntė laišką STT
vadovui, kuriame teigia neda
ręs jokių neteisėtų ar nelegalių
veiksmų ir esąs pasiruošęs da
lyvauti visuose ikiteisminio ty
rimo procedūrose, nepaisant
turimo parlamentaro mandato.
Seimo kuluaruose taip pat
minimos Seimo pirmininko pa
vaduotojo liberalcentristo Gin
taro Steponavičiaus. Liberalų
ir centro sąjungos frakcijos Sei
me seniūno Eligijaus Masiulio,
socialliberalo Vytauto Kvietkausko pavardės
Pastarieji Seimo nariai taip
pat atmeta įtarimus.

Pasak generalinio prokuro
ro A Klimavičiaus, dokumentų
poėmiai
Nukelta į 7 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Vėžinės ir sklerotinės mirties
su maistu draugystė
ĮONAS ADOMAVIČIUS, M.D,

K a u n o M e d i c i n o s u n i v e r s i t e t o D a n t ų i r ž a n d i k a u l i ų klinikos d ė s t y t o j a i neseniai s u r e m o n t u o t o j e D a n t ų ir
ž a n d i k a u l i ų ortopedijos klinikos didžiojoje s t u d e n t ų klinikinių d a r b ų salėje. Iš k a i r ė s : klinikos v a d o v a s doc.
A l g i m a n t a s Š u r n a , doc. J u r g i n ą S a k a l a u s k i e n e , l ė k t . G e d i m i n a s Žekonis, prof. habil. d r . J o n a s Ž e k o n i s , a s i s t .
d a n t ų p r o t e z a v i m o m o k o m o s i o s laboratorijos v a d o v a s Gytis V a l a s e v i č i u s , dod. dr. Alvydas Gleiznys.

Tik rinkis ir naudokis
Kodėl dantų gydymo pasiekimai Kauno Medicinos
universitete nesiejami su slogiu sovietiniu palikimu
Sakoma, jog istorijos ratas
sukasi. Kartais braškėdamas,
kartais lengvai ir greitai, o kar
tais visiškai nepastebimai. Šis
pavasaris, tai keturioliktasis at
kurtos Lietuvos valstybės pava
saris, kuris kaip visi pavasa
riai, teikia vilčių ir lūkesčių.
Keturiolika metų — trum
pas laiko tarpas, tačiau, žvel
giant atgal, galima pastebėti
kai kuriuos pokyčius. Nors lai
kas nestovi vietoje, tačiau žmo
nių nuostatos, įsitikinimai, gal
ir stereotipai keičiasi lėčiau.
Gal kiek ir dirbtinai mūsų
tautiečius pagal gyvenamąją
vietą ir mentalitetą galima būtų
suskirstyti į rytiečius ir vaka
riečius. P a p r a s t a i vakariečiai
sako, kad posovietiniai kraštai
paveldėjo slogų palikimą eko
nominėje, socialinėje ir, svar
biausia, mąstysenos srityse. Tai
tik iš dalies teisinga. Nemaža
dalis mąstančių Lietuvos žmo
nių galvoja, kad jokio sovietinio
mąstymo lietuviai nepaveldėjo.
Ir šią nuostatą galima būtų
pagrįsti filosofinių diskusijų
metu. Tačiau ne toks yra šio
straipsnio tikslas. Greičiau tai
būtų noras parodyti vakarie
čiams tam tikrus laimėjimus,
pasiektus pastaraisiais neprik
lausomybės metais, ir tai, kad
šie pasiekimai nesiderina su
slogiu sovietiniu mąstymu.
Norėtume nušviesti Kauno
medicinos universiteto Odonto
logijos fakulteto pasiekimus
šiame laiko pjūvyje.
Odontologijos
fakultetas
šiandien — tai mokslo, mokymo
ir gydymo įstaiga, naudojanti
naujausias dantų gydymo tech
nologijas.
Šiuo metu Lietuvoje dirba
daugiau negu 2.300 odontologų,
t.y. 10,000 gyventojų tenka
daugiau kaip 6.2 odontologų.
Dabar Kauno medicinos uni
versiteto Odontologijos fakulte
te mokosi 450 studentų, 9 dok
torantai ruošiasi būti moks
lininkais.
Odontologijos fakultetas yra
pelnęs tarptautinį pripažinimą
specialistų rengimo, mokslinio
darbo ir klinikinės praktikos
srityse.
Kauno medicinos univer
siteto odontologijos fakultetas
yra ADEE (Association of
Dental Education in Europe)
sąjungos narys.
2001 metais Dented (Dental
education in Europe) projekto
komisija, atlikusi ekspertizę,
pripažino, kad Kaune medicinos
universiteto Odontologijos fa
kultetas visiškai atitinka Euro
pos Sąjungos specialistų rengimui k« iiamus reikalavimus.
T k: j išvadą 2002 metais parJarė
ir Europos Sąjungos

nepriklausomų ekspertų komi
sija, įvertinusi fakulteto studijų
programas.
Šiuo metu Odontologijos fa
kultete mokosi apie 50 studentų
iš Libano, Izraelio, Jemeno, Ita
lijos, Kanados ir JAV. Juos čia
vilioja palyginti nedidelė moks
lo kaina ir aukšta mokymo ko
kybė. Už vienų mokslo metų
studijas reikia mokėti 4,200
dolerių. Studijų programos struk
tūra atitinka daugelio Europos
universitetų programas: įdieg
t a s studijų laipsniškumo prin
cipas, nustatyta studijų laiko ir
rezultatų apskaitos sistema
(kreditan). Per 5 studijų metus
odontologijos dalykams skiria
ma 47 proc. viso studijų laiko.
Tai galėtų
būti paskata
jauniems mūsų tautiečiams iš
artimųjų ir tolimųjų Vakarų
studijuoti mūsų fakultete. Kau
no medicinos universitete įgytas
gydytojo diplomas pripažįsta
mas Europoje ir kitose šalyse,
taip pat ir JAV.
Kiekvienais metais daug
mūsų tautiečių aplanko gimtąjį
kraštą. Pastaruoju metu paste
bima, kad vis daugiau jų nau
dojasi universitetinių gydymo
centrų bei privačių klinikų tei
kiamomis dantų gydymo pas
laugomis. Šimtai pacientų iš
JAV, Vakarų Europos ir Skan
dinavijos šalių noriai lankosi
mūsų klinikose ir jie gauna
kvalifikuotas medicinos paslau
gas, p a r e m t a s naujausiomis
dantų gydymo technologijomis.
Be to, čia kur kas mažesnės kainos
nei Vakarų šalyse. Nemažai lie
tuvių iš Vokietijos grįžta į gim
tąjį kraštą pailsėti. Jie lankosi
kaimo sodybose arba žinomuo
se kurortuose ir* sykiu gauna
įvairiausias gydymo paslaugas.
Tokius svečius aptarnaujant,
pastebima privati iniciatyva.
Svečius aptarnaujantis perso
nalas siūlo daugybę įvairiausių
paslaugų. Tik rinkis ir nau
dokis.
Siūlomos įvairos kelionės po
Lietuvą. įdomu aplankyti Rum
šiškių buities muziejų, Trakų
pilį ant Galvės ežero kranto, Bal
tijos pajūrį, smėlio kopas Ni
doje, j ū r o s gyvūnų muziejų
Klaipėdoje, mineralinio van
dens šaltinius ir sanatorijas —
gydyklas Birštone, Druskinin
kuose ir Ijkenuose. Beveik kiek
vienas tautietis, vasarą grįžęs į
Lietuvą, aplanko Pažaislio kla
sikines muzikos festivalio kon
certus. Mėgstantys sportuoti
gali pasinaudoti sporto ir
sveikatingumo centrais, kuriuo
se yra treniruoklių salės, teni
so aikštynai, pirtys, ir sūkunnės vonios, judėjimo funkcijų
sutrikimus gydanti
klinika.
•I':;:ii
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Laisvės alėjos, J u m s
duris
atvers viešbučiai. Ramaus poil
sio, sveiko maisto mėgėjai, gali
pailsėti kaimo sodybose.
Grįžtant prie odontologijos
fakulteto, paminėsime, kad jis
įneša svarų indėlį rengdamas
aukštos kvalifikacijos dantų
gydytojus. Be to, jis prisideda
prie naujausių gydymo tech
nologijų įsisavinimo. Kaip pa
vyzdį galime pateikti dvi bene
svarbiausias Odontologijos fa
kulteto gydytojų mokslininkų
įsisavintas dantų gydymo tech
nologijas.
1. D a n t ų implantavimas.
Danties implantas — tai
danties protezui fiksuoti rei
kalingas gaminys iš aloplastinės medžiagos, chirurginiu bū
du įsodintas į žandikaulio kau
lą arba gleivinę. Tai ypač ak
tuali dantų gydymo procedūra
pagyvenusiems žmonėms, kurie
neteko dalies savo dantų. Ši
operacija atkuria p r a r a s t u s
dantis. Dabartiniai dantys —
implantai, pašalina nepatogu
mus patiriamus dėl prarastų
dantų. Operacija atitinka vaka
rietiškus standartus, nes nau
dojama pasaulyje žinoma implantų sistemą „ReplaceR", kar
tu su kitomis žinomomis medžia
gomis ir technologijomis. Tačiau
ne visiems ši operacija prieina
ma netgi Vakarų Europoje. Jos
kaina Vakarų Europos kliniko
se siekia 800 eurų.
2. D a n t ų p r o t e z a v i m a s .
Įsisavintos šiuolaikinės bemetalės keramikos gamybos esteti
nių restauracijų rūšys: laminatai, įklotai, pavieniai vainikė
liai, nedidelės apimties tiltiniai
protezai. Naudojama „Ivoclaro"
firmos medžiaga „IPS—Empress R". Protezuojame lanko at
raminiais protezais su visų tipų
klasifikacijų užraktais, nuima
mais plokštiniais protezais,
magnetine, knopkine fiksacija.
Norėtume trumpai
supa
žindinti su Odontologijos fa
kulteto klinikomis, kuriose vyksta
mokymo ir gydymo
procesai,
bei atliekami moksliniai tyriamieji darbai.
Veido ir žandikaulių chi
rurgijos klinikoje, kuriai vado
vauja prof., habil. m. m. dr. R.
Kubilius be įprastinių burnos
chirurgijos procedūrų, nesveikų
dantų šalinimo, pūlinių atvėri
mo, didelis dėmesys skiriamas
veido — žandikaulių srities trau
matologijai: apatinio žandikau
lio lūžimų diagnostikos ir gijimo
optimizavimo metodų naudoji
mas, patobulinti skruosto skele
to lūžimų tyrimo metodai ir gy
dymo taktika, smilkinio apati
nio žandikaulio sąnario chirur
ginio gydymo metodai, tritaškio
nervo neuralgijos
gydymas.

Dabar j a u pakankamai žinoma, kad pradėtumėm gerinti vėžio
ir sklerozės išvengimą, pakeičiant kai kuriuos savo kąsnius ir val
gant įvairesnį, balansuotesnį ir ne per gausų maistą. Skanų ir
sveiką maistą vartoti medicinos mokslas pataria beveik jau šimt
metis. Kiekvienas valgis gali būti ypatinga meilės išraiška tiems,
kuriems rūpi savo ir kito sveikata.
Vėžio tyrinėtojai susekė, kad įvairių rūšių vėžiai įvairuoja
pagal geografinę vietovę ir jų atsiradimą įtakoja aplinka, ypač val
gio įpročiai. Tas suteikė nuostabią galimybę išvengti reikšmingo
kiekio vėžių įvairaus ir reikiamai subalansuoto maisto pagalba.
Tik įeikime į vėžiu sunegalavusiojo padėtį ir mums užteks jėgų
pildyti vėžio apsaugos nurodymus. Apsauga yra daug geresnė už
susirgimą'. 70 proc. vėžių galima apsisaugoti: nerūkant 32 proc., su
maistu 33 proc, negirtaujant 4 proc. Nepaisant, vėžys vis dar yra
antroji giltinė, kasmet nužudant iki 440,000, kurių 145,000 galėtų
būti išgelbėti, anksti susekus vėžį. Daug tokių mirčių išvengia ne
rūkoriai ir ne girtuokliai. Daug mūsų garbingų asmenų nužudė
cigaretė ir pilstukas.
J a u mokslininkai pataria vėžio vengti, pamėgstant sveiką
maistą — gausų stambmenomis ir neriebų, nesaldu, nesūrų. J u k
tai mūsų protėvių kąsniai. Jie saugojo juos nuo širdies atakų,
smegenų insulto ir cukraligės.
J u k tik mes patys esame sargai savo sveikatos — galime
sveikai maitintis. Sveikesnis maistas apsaugo ne tik širdis ir
smegenis, bet ir tolina vėžius nuo mūsų pastogės. Tik suimkime
save nagan. Mokslininkai tvirtina, kad žmonės gali pagerinti savo
apsaugą nuo vėžio, pakeisdami savo maistą. Taigi nuo mūsų priklau
so ta kaita. Štai ji.
1. Valgyk liesiau — turėsi mažiau vėžių krūtyje ir storojoje
žarnoje.
2. Kasdien kąsnok vaisius, daržoves, visų grūdų duoną ir
javainius — sumažinsi pavojų susirgti įvairiopais vėžiais. Valgyk
citrininius, žalios spalvos lapus, geltonos spalvos daržoves — vai
sius. Tada mažiau ar visai nereikės priedinių vitaminų.
3. Nevalgyk daug rūkyto, sūdyto bei su druska konservuoto
maisto — apsisaugosi nuo vėžio stemplėje ir skrandyje.
4. Mažink ar visai nedraugauk su pilstuku, ypač rūkant — ma
žiau sirgsi vėžiais viršutiniuose vmOtinimo organuose ir plaučiuose.
5. Maistas turi būti atokiai laikomas nuo galimo užsikrėtimo
vėžį sukeliančiomis medžiagomis.
Žinovai tvirtina, kad, ką žmonės suvalgo per visą savo gyvenimą,
tas stipriai įtakoja į susirgimą kai kuriais vėžiais. Tas pats tinka ir
saugantis nuo širdies atakų bei smegenų insulto.
Su tokiais mums nepakeliui
Senoviška mūsiškių spauda ir dabartinės bangos didžiumoje
perša valgius su taukais, tryniais ir cukrumi, užuot, paklusę
dabartinės medicinos nurodymams, patiektų mums skanius ir
sveikus kąsnius be minėtų nuodų.
Kaip reikia vengti cholesterolinio maisto, taip ir saldaus.
Vienos uncijos šokolado gabale yra du arbatiniai šaukšteliai
riebalų ir penki cukraus. Jo 12 uncijų aluje yra 10 arbatinių
šaukštelių; 3 1/2 uncijų vyne (baltam ar raudonam) — 6 arbatiniai
šaukšteliai; saldžiame vyne — 9 a.š.; 11/2 uncijos degtinės — 7 a.š.
Dabartiniam Lietuvos prezidentui rūpi mūsiškių medžiaginė ir
dvasinė gerovė. Prašykime, kad mūsiškių sveikatą jis irgi
neišleistų iš akių. Pirmiausia, kad visa Lietuva valgytų bulves su
lupena, kad visi nuo mažiausio iki seniausio valytų dantis tik su
šepetėliu ir vandeniu po kiekvieno valgio ir kad kąsnotų skanius
augalinius kąsnius, paskanintus žuvimi, kiaušinio baltymu, kele
tu valgomų šaukštų aliejaus ir prieskoniais. Toks pirm?.s žingsnis
sveikatos apsaugon žengtinas neatidėliojant.
Sėkmės.
Klinikoje sukurti nauji chirur
ginio gydymo būdai bei nauji
originalūs chirurginiai instru
mentai. Didelis dėmesys skiria
mas dantų implantologijai. Kli
nikinis implantų naudojimas
Lietuvoje pradėtas nuo 1981 m.
Veido ir žandikaulių chirur
gijos stacionare teikiama spe
cializuota stacionarinė pagalba
ligoniams, sergantiems veido ir
žandikaulių srities ligomis. Čia
gydomos veido ir žandikaulių
t r a u m o s , uždegimai, navikai,
neuroodontologinės ligos, įgimti
ir įgyti veido defektai ir defor
macijos, seilių liaukų ligos ir kt.
Kai kurios neuroodontologinių
ligų operacijos ir smilkininio
apatinio žandikaulio sąnario
chirurginis gydymas, atlieka
mas tik šioje Respublikos gydy
mo įstaigoje.
Dantų ir žandikaulių orto
pedijos klinika, kuriai vadovau
ja d o c A. Šurna. Klinikoje be
gydomųjų kabinetų yra moko
moji dantų protezavimo labora
torija. Čia atliekama bedančių
žmonių protezavimas, dantų
eilių defektų atstatymas dali
niais išimamais dantų prote
zais, lauko atraminiais prote
zais, panaudojant užraktus.
Vykdomas protezavimas ant
implantų, atliekama smilkinkaulio apatinio žandikaulio są
nario susirgimų diagnostika ir
konservatyvus gydymas, periodonto ligų gydymas reponuojančiais ir stabilizuojančiais
įtvarais. Dantų ir dantų eilių
nedideli defektai atstatomi nau
dojant lietus metalinius, metalo
— keraminius arba bemetaliu?
dantų protezus bei vainikinė
mis restauracijomis. Protezų
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gamyboje naudojamos ADA ir
(American Dental Association)
ir Europiniais sertifikatais ap
robuotos medžiagos ir techno
logijos. Klinikoje gaminami visų
rūšių ortopediniai aparatai ir
dantų protezai. Joje dirba vien
aukščiausiosios kvalifikacijos
gydytojai — protezuotoj ai, 1
profesorius, 4 docentai, 1 lekto
rius, 6 asistentai.
Ortodonujos klinika įsteig
ta 1996 m. Jai vadovauja doc.
A. Šidlauskas. Klinikoje naudo
jami pažangūs diagnostikos me
todai, kuriais nustatomi veido
— žandikaulių sistemos augimo
ir vystymosi patologijos proce
sai, įvertinami pieninio, miš
raus, nuolatinio sąkandžių for
mavimosi sutrikimai, atlieka
ma ortodontinė diagnostika,
profilaktika bei naujausi gydy
mo metodai.
Burnos priežiūros ir vaikų
odontologijos klinika. Profilak
tinės ir vaikų odontologijos kli
nika įsikūrusi 1996 metais, jai
vadovauja d o c S. Mflčhivienė.
Klinikoje atliekama profesiona
li burnos higiena (šalinamos
kietos ir minkštos burnos ap
našos), vaikų pieninių ir nuola
tinių dantų gydymas, naudo
j a n t pažangias odontologines
medžiagas bei technologijas,
įdiegiamos naujos profilaktinės
priemonės bei metodikos.
Klinikos darbuotojai pasto
viai dalyvauja vaikų ėduonies
profilaktikos programoje, kartu
su vaikų odontologų draugija
rengia įvairius seminarus ir
konferencijas gydytojams —
odontologams. burnos higienis
tams ir odontologų padėjėjams
vaiku dantų gydymo ir profi-
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laktikos klausimais. Teikia
pagalbą vaikams su negalia.
Nuo 2004 metų
pradedama
metodiškai vadovauti ir dirbti
JAV ,,Lithuania Mercy Lift" or
ganizacijos remiamoje vaikų
dantų karieso profilaktikos pro
gramoje. Už organizacijos su
teiktą paramą įvairiomis odontologinėmis medžiagomis labai
dėkingi ne tik gydytojai, bet ir
Lietuvos vaikai ir jų tėvai.
Dantų ir burnos ligų kli
nikai vadovauja d o c P. Paipalienė. Klinikoje atliekama
kietųjų danties audinių restau
racija plombinėmis medžiago
mis, estetinis plombavimas,
dantų šaknų endodontinis gy
dymas, periodonto ligų chirurgi
nis gydymas.
KMU Odontologijos fakulte
to dekanas, prof. R. Kubilius,
dirbantys dėstytojai ir studen
tai nuoširdžiai dėkoja prof. L.
Ragui. A. Vaitkui, E. Damijo
naičiui ir R. Povilaičiui už su
teiktą klinikinę patirtį, teorines
žinias, organizuotą labdarą ir
materialinę paramą besimokan
tiems s t u d e n t a m s , skiriant
jiems stipendijas.
Norime padėkoti magistrei
ir burnos higienistei J u d i t a i
Martin, kuri buvo burnos higie
nistų ruošimo pradininkė Lietu
voje, padėjo sudaryti studijų
programą, aktyviai dalyvavo
išleidžiant pirmą burnos higie
nistų laida Lietuvoje.
Odontologijos fakultete at
liekama kvalifikuota medicini
ne
konsultacija pacientams
Priklausomai
nuo nustatytos
diagnozes, gydymo procesas ga

Ii vykti fakulteto klinikose, ar
ba privačiose klinikose, kurias
yra įsteigę fakulteto profeso
riai ir docentai.
Odontologijos praktika vyk
doma ir privačiose klinikose,
kur atliekamos visos gydomo
sios ir profilaktinės procedūros
bei intervencijos: estetinis dan
tų plombavimas, šaknų endo
dontinis gydymas, įvairios chi
rurginės procedūros, tame tarpe
implantacija ir dantų protezavi
mas. Vienai iš tokių klinikų va
dovauja profesorius R. Kubilius.
Mes manome ir tikimės, kad
šio t r u m p o straipsnio skaityto
jai gali susidaryti įspūdį, jog
KMU dantų gydytojų ruošimas
ir gydymo technologijos j a u
pasiekė vakarietišką lygį. Ta
čiau kaip sako sena lietuvių pa
tarlė: „Geriau vieną sykį pama
tyti , negu dešimt kartų išgirs
ti". Taigi, mieli tautiečiai, atva
žiuokite, p a m a t y k i t e ir pa
bandykite pasinaudoti paslau
gomis.
Paruošė: doc. dr. J u r g i n ą
Sakalauskienė
Tei.
Lietuvoje
+(370-7)563492;
+(370-7)-451685;
mob.+(370-98)-02876;+(37098)-78477 arba
e-mail: esakal@asi.lt
Norintys daugiau sužinoti
apie Odontologijos klinikos dar
bą, jos darbuotojus, ar jų teikia
mas paslaugas Lietuvoje, gali
kreiptis JAV j dr.
Dalią Giedrim,ene tei: 860-529-5115; e-mail:
d g i e d r i m @ s j c . e d u arba rašyti
adresu: 193 Stone Hill Dr. Rocky
Hill, ( T , 06067
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Energijos problemos
STASYS SURANTAS

Žmonija jau pasiekė per 6
milijardus gyventojų. Taip pat
tobulėjanti pramonė ir ryšiai
reikalauja vis daugiau ir dau
giau švarios energijos, kurios
ištekliai, nuolatos neatnauji
nant, mažąja. Maždaug prieš
porą metų rašiau „Drauge" apie
hidrogeną, kaip galbūt galimą
naują švarios energijos šaltinį.
Jau ir t a d a specialistai pranaša
vo, kad mūsų žemelė turi naftos
(crude oil) tik maždaug 30-čiai
metų, o gal, jeigu pareikalavi
mas didės ir dar trumpiau. Šiuo
laiku, atrodo, problema didėja
dėl daugelio priežasčių.
Anksčiau Kinija, su maž
daug 1.5 mlrd gyventojų, naftos
neimporduodavo. Bet dabar grei
tai a u g a n t pramonei, kylant
pragyvenimo lygiui, ji jau yra
antra a r trečia didžiausia naftos
importuotoja pasaulyje. Pana
šiai yra ir Indijoje su apie 1 mili
jardu gyventojų. Ir čia kyla pra
gyvenimo lygis, be to, jų turtin
goji klasė sudaro per 300 mili
jonų gyventojų, ir tai yra dau
giau kaip JAV.
Energijos pareikalavimas
auga d a r ir kitur. Naftos ieško
ma visur, bet. atrodo, randama
vis mažiau, nors ir gręžiama gi
liai vandenynuose, kalnuose ir
kitose vietose. Žinomų šaltinių
ištekliai mažėja ir, kai pasiekus
pusę rezervų, išgavimas mažėja
ir jau nebepakyla daugiau.
Grįžtant prie hidrogeno,
kad ir su federalinės valdžios
parama, kaip ir numatyta, pa
žanga gana maža. Tiesa, kelios
automašinų bendrovės, kaip
General Motors, Toyota ir Ford,
pagamino keletą prototipų, ku
rie įdomiai atrodo, apvažinėjo
daug miestų, bet energijos prob
lemos dar greit neišspręs, nes
kainos yra astronominės. Kiek
vienas kainuoja apie 5 milijonus
ir a u k š t a k u r o k a i n a . Larry
Burn, General Motors tyrimų ir
bandymų viceprezidentas tikisi,
kad gal jiems pavyks pagaminti

perkamą mašiną apie 2010 me
tus, bet, sako, kad bus nelengva.
Jei pavyktų, dar reikėtų eilės
metų, kad išvystyti kuro tinklą.
Tai išspręstų gamtos teršimo

atominės energijos naudojimo.
Dabar, geologų ir ekonomistų
nuomone, žinomi naftos ištek
liai jau pradeda mažėti ir nenu
matoma didesnių atradimų, o

Anksčiau Kinija, su maždaug 1.5 mlrd gyven
toju* naftos neimporduodavo. Bet dabar grei
tai augant pramonei, kylant pragyvenimo
lygiui, ji jau yra antra ar trečia didžiausia
naftos importuotoja pasaulyje.
problemą, nereikėtų importų, kai kurie žinomi rezervai kaip
nes vandenilio vandenyje yra spėjama gali būti net mažesni.
Pavyzdžiui, viena iš keturių di
visur.
Peržvelgiant naftos situaci džiausių naftos įmonių pasauly
ją per paskutinius 40 metų, je Shell Oil Co., šiais metais net
aiškiai matyti labai išaugęs jos keturis kartus sumažino savo
sunaudojimas, kainų pakilimas rezervus, iš viso apie 4 milijar
ir svyravimas. Apie 1960 metus dus statinių. Net ir naudojant
naftos statinė (42 galionai) pa jautriausius instrumentus, ne
saulinėje prekyboje kainavo randama daugiau didelių rezer
mažiau kaip 2 dol. ir JAV leng vų. Daug kas mano, kad ir
vai pasigamindavo per 70 proc. OPEC kraštų rezervai yra žy
reikiamos žaliavos. Nafta tada miai mažesni. Pagal Pasaulinę
buvo labai pigi. Dėl žemų kainų energijos agentūrą IEA (Inter
ir dėl politinių priežasčių susi national Energy Agency) dabar
kūrė OPEC sąjunga (Organi- pasaulis per vieną dieną sunau
zation of Petroleum Exporting doja apie 77 milijonus naftos
States), naftos eksporto valsty statinių <barrels), pareikalavi
bių sąjunga, kuri savo jėgą pa mas vis kyla.
rodė 1973 m. po Yom Kippur
Tiesa, nemažai energijos yra
karo. T a d a OPEC valstybės, sutaupoma, tobulinant mašinas
protestuodamos prieš JAV gink ir įrengimus, bet tas neprilygsta
lų ir kitokią paramą Izraeliui, nuolat kylančiam pareikalavi
laikinai sustabdė naftos ekspor mui. Galima nujausti kad gana
tą. Daugelis dar prisimename, greitai, gal net už poros metų,
kokį sąmyšį tai iššaukė. Labai j a u pasirodys pirmieji trūkumų
greitai kilo kainos, prie benzino ženklai. Šitai gyvybiškai energi
kolonėlių atsirado ilgos eilės ir jos problemai išspręsti žmonija
naftos kainos pasaulinėje rinko turi gana ribotą laiką. Noriu trum
je buvo pakilę net iki 41 dol. ir pai apžvelgti dabartinę padėtį.
daugiau. Tas embargo buvo
Greitu laiku turi pasirodyti
trumpas, bet senos kainos (2-3 pirmosios
mašinos-hibridai,
dol.) j a u niekada negrįžo ir liko naudojančios elektrą, taip pat ir
apie 7 dol. statinei, kas tada benziną, bet tai bus tik laikina
atrodė labai daug.
pagalba. Nedaug tikimasi ir iš
T r u m p a i paminint, naftos atominės energijos, nes visokie
kainos per paskutinius 20-30 pavojai ir problemos, kur dėti
metų dažnai labai svyravo del pavojingas liekanas, taip pat
politinių įvykių, energijos tau nestatomos naujos atominės
pymo ir kurį laiką dėl didėjančio jėgainės.

J a u daug kur bandoma pa
naudoti vėjo energiją. Manoma,
kad tai padės pagaminti dalį
reikiamo kiekio. Natūralių dujų
ištekliai taip pat yra riboti, o
joms pristatyti reikia vamzdžių
tinklo. Kad gabenti laivais,
dujos turi būti paverstos į skys
tį (liąuefied), tai daug kainuoja
ir be to yra gana pavojinga.
Anglies rezervų JAV turi
keliems šimtams metų. Nemaža
dalis mūsų elektros energijos ir
dabar ateina iš anglį deginančių
gamyklų. Visa bėda, kad anglis
yra labai nešvari, daro didelę
žalą aplinkai, gamtai ir orui.
Anglies apdirbimui sunaudoja
ma gana daug energijos, bet tai
gali padėti energijos trūkumo
laikotarpiu.
Saulės (solar) energija yra
viena pagrindinių žmonijos sva
jonių. Energija, kuri yra visai
švari ir taip gausi. Saulės šviesa
per vieną dieną atneša tiek
energijos, kad galėtų patenkinti
žmonijos poreikius net dvide
šimčiai metų, bet mes dar nemo
kame, kaip tą begalinę jėgą
gauti naudojimui. Mes darome
pažangą, bet tai yra tik pirmieji
žingsniai, nes reikės dar labai
daug tyrimų.
Kas daroma — tai vadi
namos fotovoltaninės celės, ga
linčios pagaminti mažus kiekius
energijos, kuri jau naudojama
mažuose kalkuliatoriuose, laik
rodžiuose ir panašiuose gami
niuose.
Vėl grįžtu prie vandenilio su
viltimi, kad žmonija išmoks
ekonomiškai pažaboti šią nuos
tabią ir taip gausią medžiagą.
Vandenilio yra visur, kur yra
vandens, o, panaudojus jo ener
giją, lieka tik vanduo. Reikia ti
kėtis, kad tai bus išspręsta,
prieš pasibaigiant naftos ištek
liams ir žmonija turės pigios bei
švarios energijos sau ir gal
tolimoms kelionėms po Visatą.
Nejaugi pasaulis, su daugiau
kaip 6 milijardais gyventojų,
turės palengva grįžti į vidu
ramžių gyvenimą?

DANUTE BINPOK1ENE

Ir pragaro vartai jos nenugalės

U

žbaigėme š i a m e „ D r a u g o " puslapyje
spausdintą ilgą Alekso Vitkaus straips
nį — „Šis t a s apie popiežius". Kai kurie
skaitytojai nuogąstavo, kad ši medžiaga gali su
menkinti Katalikų Bažnyčios autoritetą, nes ne
visi buvusieji popiežiai pasižymėjo Kristaus
mokslo sekimu, jį savaip, n e t savanaudiškai,
interpretuodami.
Per kiek daugiau negu 2000 m. Kristaus
įsteigtoji Bažnyčia išgyveno d a u g sunkių laikų,
pakelė daug bandymų: ir iš svetimųjų, kurie
stengėsi ją sugriauti, bet ir iš savųjų — po
piežių, vyskupų, dvasininkijos. Joks mėginimas
tų laikotarpių tamsias dėmes „nubaltinti", pra
silenkimus su K r i s t a u s mokslu p a k i š t i po
paslapties kilimu, neištrins to, kas įvyko.
„Pragaro vartai", apie kuriuos kalbėjo J ė 
zus Petrui, pavadinęs jį „Uola, ant kurios pas
tatysiu savo Bažnyčią", atsparią bet kokiems
mėginimams ir griovimui, amžių būvyje dėjo
tikrai daug pastangų, šiam Kristaus kūriniui
sunaikinti, panaudodami savo t i k s l a m s net
tuos, kurie kaip tik turėjo Bažnyčią ginti ir
saugoti.
Šimtmečiams slenkant, popiežiaus soste
sėdėjo daug tos vietos nevertų asmenų, bet ti
kintieji buvo perspėjami per daug į Bažnyčios
istoriją nesigilinti, kad nenusigręžtų nuo Dievo.
Kadangi tik nedaugeliui tikrieji faktai buvo pri
einami, paslaptimi pridengti tolimą ir nelabai
tolimą praeitį pavykdavo. Visgi Bažnyčios prie
šai sugebėjo paskleisti pačius neigiamiausius
dalykus apie buvusius popiežius, inkvizicijas,
kryžiaus karus, eretikų deginimus ir pagonių
žudymus.
Dievo, popiežiaus ir k a r a l i a u s v a r d u užka
riautojai veržėsi į pagonių a r kitaip Dievą gar
binančių žemes — Vidurio, Pietų. Šiaurės Ame
riką, Polineziją, Palestiną, Lietuvą... Ėjo jie su
vėliavomis, pažymėtomis kryžiaus ženklu, dva
sininkų palaiminti ir paskatinti, o n e š ė mirtį,
ligas, kančias, neteisybę. Nelaikydami pagonių
žmonėmis, grobė jų turtą, rinko vergus savo
dvarams ir valdoms.
Kad Kristaus Bažnyčia vis dėlto išliko stipri
ir gyva daugiau kaip 2000 metų, parodo, jog ji

p a s t a t y t a ne a n t smėlio, ne ant pelkėtos, siū
buojančios žemes, bet a n t tvirčiausios Uolos. Ir
veltui tie „pragaro vartai" stengiasi ją sugriau
ti.
Nusistatymą prieš Katalikų Bažnyčią mato
me ir žiniasklaidoje. J e i pasauliečiai ar kitų
konfesijų žmones (net dvasininkai) padaro nu
sikaltimą, žinutė pasirodo kažkur paskutiniuo
se laikraščių puslapiuose, o žinių laidose t a m p a
beveik nepastebima. Jeigu katalikų dvasinin
k a s nusižengia tuo pačiu nusikaltimu, ištisas
savaites perkratinejama kiekviena smulkmena.
Netenka abejoti, kad dvasininkijos nusikal
timų išviešinimai nemažai tikinčiųjų priverčia
nusigręžti nuo Bažnyčios. „Pragaro vartai" taip
laimi daug sielų... Tačiau nusikaltimų išviešini
mas, jų diskutavimas ir, svarbiausia, Katalikų
Bažnyčios hierarchijos atsiliepimai turi gydo
mosios galios: nors temos ir labai nemalonios,
nors gėda ir didelė, bet, užuot nuo jos bėgus, į ją
atsigręžiama ir stengiamasi žalą atitaisyti, gai
lėtis dėl įvykusių nusižengimų. Tai padeda
žmonėms išsigydyti sielos žaizdas.
Visų pirma reikia prisiminti, kad Bažnyčia
yra iš Dievo — Jo S ū n a u s Jėzaus Kristaus. Ji
niekuomet nebuvo ir negali būti paliesta nuo
dėmės, blogio. Tačiau Bažnyčios tarnai — pra
d e d a n t popiežiumi, baigiant kunigais, yra tik
žmonės. Gavę dvasininko šventimus, jie
automatiškai nėra išlaisvinti iš visų žmogiškųjų
pagundų, silpnybių. Lietuvių patarlė sako, kad
„ a n t juodo rūbo (suprask, kunigo sutanos) visos
dėmės labiau matomos". Blogas kunigas padaro
d a u g i a u žalos Bažnyčiai, negu tokius p a t
nusikaltimus padaręs pasaulietis. Kunigo geras
pavyzdys patraukia, bet blogas atstumia.
Kai kyla kaltinimai ar priekaištai dvasinin
kijai ir Bažnyčiai apskritai, iš tikinčiųjų tas pa
reikalauja daug tikėjimo ir pasitikėjimo. Mes
t u r i m e suprasti, kad tik Dievas yra tobulas, o
kiekvienas žmogus t u r i ydų ir blogų palinkimų.
Tik Dievo malone jis gali pasitaisyti. Tad nebi
jokime tiesos. Nebūgštaukime, skaitydami apie
buvusius blogus popiežius, apie nedorus kuni
gus. Jie visi — tik žmonės. Nėra reikalo nusi
gręžti nuo Dievo dėl žmogiškųjų silpnybių.

TREMTINIO MEMUARAI
RIMAS ZUBAUSKAS
NrJZ

NATO, ES IR GLOBALIZMAS
k a džiaugtis, kad virš Lietuvos
nebekabo surūdijęs maskvinis
„Damoklo kardas". Todėl dabar,
Lyg spalvų ir garsų 2004 m.
kai nebereikia pro petį žvalgytis
pavasario bombai sprogus, švel
į Maskvą, reikėtų pilnai atsi
niu žalumu n u d a ž a n t beržus ir
gręžti į Lietuvos reikalus. Pasi
nubaltinant ievas, Lietuva per
naudokime politiniu pavasariu
gyvena ir naują geopolitinį pa
savo tautos dirvonams neati
vasarį — narystę NATO ir Eudėliojant apsėti laisvės, tau
tiškumo, krikščioniškos dvasios
sėklomis. Turėtume pasinaudoti
laisve ir susiorganizuoti į sve
Dabar, patekę \ ES ir atsistoję prieš aišku
svetimybių, skverbimosi pavoju* priespaudai timybėms ir pražūtingoms vi
lionėms atsparią tautą. Tai, ži
priešintis įgudę lietuviai gal įžiūrės tame
noma, buvo būtina bet kurio
kitų ES tautybių kultūrinę priespaudą ir
mis geopolitinėmis sąlygomis.
Pastebėtina, kad be ES įtakos
sustiprins tautinį budrumą, kuris buvo
apsilpęs iš aiškios priespaudos išsivadavus. buvo nepateisinamai gaudomasi
net juokingų svetimybių, darkant
savo gražią kalbą. Net intelek
tualų tarpe.
Dabar, patekę į ES ir atsi
ropos Sąjungoje (ES). Pravartu rašau kabutėse, kadangi Lietu
susimąstyti, ką šis politinis pa vai nebuvo kitos išeities. Jeigu stoję prieš aiškų svetimybių
vasaris reiškia Lietuvos Antra nebūtų buvę mus neraminan skverbimosi pavojų, priespau
jai Respublikai ir lietuvių tau čios šiurpios grėsmės Lš imperia dai priešintis įgudę lietuviai gal
tai. P a p r a s t a s pavasaris ūkinin listinės Maskvos, būtu buvusi įžiūrės tame kitų ES tautybių
kui reiškia sunkius darbus, pa galimybė pasirinkti kokj nors kultūrinę priespaudą ir su
siruošimą sėjai, kad užsitikri neutralumą ir visišką valsty stiprins tautinį budrumą, kuris
nus rudens derlių ir išlikimą binę nepriklausomybę. Nors fi buvo apsilpęs iš aiškios pries
žiemą. Pavasario
filosofiją losofiškai pažvelgus, kyla klau paudos išsivadavus. Kaip besutrumpai-drūtai nusako liaudies simas, ar iš viso įmanomas toks siorganizuotume viduje, turė
patarlė: „Ką pasėsi, tą ir pjausi". dalykas, kaip visiška nepriklau t u m e dalyvauti naujų ES narių
Ar n e tas p a t pritaikytina ir somybė? Net ir galingiausios įtaigojime ES vidaus politinės
Lietuvos geopolitiniam pavasa valstybės dažnai priklauso nuo struktūros formavime, kad ES
riui? Nevalia užsimerkti p n e š susidėjusių laikinų ar pastovių būtų laisvai apsisprendusių,
tikrovę, kad mes atvirkščių bū geopolitinių aplinkybių, nuo draugų dalį savo suverenumo atsisa
du pergyvename senovišką pa bei priešų laikysenos. Tad belie kiusių tautų sąjunga, bendrija.
VILIUS BRAŽĖNAS

tarlę — „Nuo vilko bėgo, ant
meškos užbėgo". Dabar mes bė
gome nuo meškos, užbėgome
ant vilko. Bėgome nuo rytietiš
ko, rusiško, komunistinio globa
li zmo, sąmoningai ir „savano
riškai'" atsistojome ant vakarie
tiško slenksčio. „Savanoriškai"

NAUJI PALAIMINTIEJI
Balandžio 25 d per iškimingas šv. Mišias Šv.
Petro aikštėje popiežius jonas Paulius II
paskelbė palaimintaisiais šešis asmenis. Įskai
tant juos, Jono Pauliaus II paskelbtų palai
mintųjų padaugėjo iki 1,337, prie ju dar pridurtini 477 šventieji. Naujieji palaimintieji,
pasak Jono Pauliaus II, savo pavyzdžiu, rodo

kaip Dievas gali pakeisti jam save patikinčių
žmonių egzistenciją. „ M e i l ė Kristui yra šven
tumo paslaptis", — sakė popiežius.
Tarp nauju palaimintųjų yra lenkų kil
mės salezietis, Don Bosco bendražygis Au
gusto Czartoryski (1858—1893), taip pat
indėnų misionierė kolumbietė Laura Montoya (1874 — 1949). jos įsteigta seserų kon

o ne kokių nors „didžiųjų brolių"
valdoma supervalstybė, kaip
vienas iš globalinio pasaulio for
muotės rajoninis padalinys. Pa
saulis dar nėra pergyvenęs vie
nos siaubingos utopijos — pa
saulinio komunizmo siekio pa
sėkų. Žmonijai ir mūsų tautai
nereikia kokios nors naujos uto
pijos, kuriuo vardu, kad ir „globalizmo", ji besivadintų. Nes
toks totalinės valdžios siekian
čių žmonių bei jų grupuočių
padarinys neišvengiamai taptų
globaline tironija. Nepamirš
tina, kad ir Vakarą globalistų
orkestre tarp pirmųjų smuiki
ninkų yra Michail Gorbačiov.
Tad eikime į ES ir Vakarų
pasaulį su laisvės misija. Eiki
me įtaigoti, o ne būti įtaigojami.
Eikime būti vienu iš mažų kups
tų, kurie nuverstų bet kokį di
delės tironijos vežimą. Istorija
neina tiesia linija, o zigzagais.
Būna netikėtų pasikeitimų. Ne
pamirškime ir to. kad istorija
įrodė lietuvių tautą buvus vadų
tauta. Geopolitinė situacija įstū
mė mūsų tautą į svarbių apsis
prendimų reikalaujantį geopoli
tinį pavasarį Nesitikėkime, kad
kiti už mus darys mums palan
k i u s s p r e n d i m u s . Darykime
j u o s p a t y s kaip besusi
k l o s t y t ų geopolitiniai metų
laikai.

gregacija, šiandien vienijanti 1,000 narių,
devyniolikoje šalių užsiima misijomis bei so
cialiniu darbu tarp čiagimių. Tarp naujų pa
laimintųjų yra dar trys kongregacijų
steigėjos:
meksikietė Maria Guadalupe
Garcia Zavala (1878—1963), italė Nemesia
Valle (1847—1916) ir ispanė Eusebia
Palommo Yenes (1899—1935).
BŽ

Bet, žvilgterėjęs į tėvą. s u p r a t a u , t a d a mano
žodžius priėmė visai rimtai, o gal kaip bevertį
juoką blogu metu.
Pasuko per Panemunės tiltą ir greit atsidū
rėm Šančiuose prie rampos, netoli „Drobės" fabri
ko. Sulipom su daiktais į gyvulinį vagoną. Vagono
galuose naujai sukaltos lentynos gultai, po dvi,
viena virš kitos. Plačios, kad žmogus tilptų išilgai
vagono. Viduryje vagono, priešais duris, sukalta
užtvarėlė tualetui su skyle grindyse. J a u buvome
ne pirmi. Pradėjom dėlioti savo daiktus. Mes kopėm ant viršutinių gultų Ten kiek šviesiau, nes
šoniniai langeliai kiek a u k š č i a u v i r š u t i n ė s
lentynos — gulto.
Nespėjom nei susidėlioti, a t s i d a r ę s duris
kareivis ėmė šaukti pavardes. „Toks, toks, išlipk".
Tarp jų ir Kazys Zubauskas. Tėvas bandė prašyt
pasilikt, nes „Čia mano šeima" — sakė jis. „Greit
grįšit", — ramino. Išlipo keli vyrai. Taip atsisky
rėm su tėvu amžinai. Mama. vėliau supratusi,
kad nebus to „greito sugrįžimo" prašė perduoti
tėvui pagalvę, paltą, patalynę.
Priėmė, bet ar perdavė, niekas j a u niekada
nepasakė. Mama, pamačiusi, kad kai kuriuos
išleidžia pasiimti daiktų papildomai, irgi prašė.
Išleido. Taigi dar ryte pamatė savo butelį, paėmė
kai kuriuos brangiausius daiktus ir grįžo į naujus
namus — gyvulinį vagoną. Apsiverkė, pamačiusi
savo kambario atvirus langus ir plevėsuojančias
užuolaidas lauko pusėje Motina, ūkininko duktė,
pati šeimininkavo namie ir darže, dalyvavo pati.
planuojant namo statybą. Tėvo užgaida buvo
turėti namą prie upes Ir jis parinko šią vietą, gal
net savo nelaimei, nes aktyviai dalyvavo įkurtam
Panemunės jachtklube, buvojo pirmininkas. Tai
buvojo pomėgis vasaros laikotarpiu. Pagrindinis
jo darbas buvo a d v o k a t a v i m a s — K a u n e .
Maironio gatvėje, turėjo savo kontorą.
Tris dienas tupėjome tame vagone, nejudėda
mi iš vietos, ir apsipratom, būdami vis dar
tėvynėj, vis dar Kaune. Susipažinome su būsi
mais bendrakeleiviais, o jų butą įvairiausio
luomo. Viena Šančių darbininke verkdama pa
sakojo, kad dirbo fabrike audėja ir audė viena su
septyniom staklėm, gavo ..stachanovietės" vardą
— nesuprantanti, kodėl ją veža. Kita — siuvėja,
dirbusi kokioj tai Šančių siuvykloj. Ką tik ište
kėjusi už policininko Nemokanti nei žodžio

rusiškai šliejosi prie mūsų, kad lengviau būtų
ateityje, svetimam k r a š t e . Vienas žydas, skirtin
gai kaip kiti, stiprus, krovė didžiausius lagami
n u s . Atrodė, kad jis pasinaudojo šia neapmokama
kelione s a v a n o r i š k a i , lyg nujausdamas, kad
n e t r u k u s gali atvykti ir vokiečiai. Nustebau, kaip
jis kartą, kelionės metu, gyrė vokiečius versli
ninkus, kaip sąžiningiausius verslo reikaluose iki
Hitlerio viešpatavimo laikų. Dabar turįs sprukti,
kol ne vėlu.
Buvo gražios, saulėtos dienos. Birželio šešio
liktą ešelonas buvo suformuotas ir trukčiodamas
pamažu pradėjo slinkti link Kauno gel. stoties.
Dar jauni buvę berželiai prie gretimų viena
aukščių namelių, siūbavo nuo vėjelio, lyg mojuo
d a m i m u m s atsisveikinimui. Visi pajutome
skausmą prieš kelionę į nežinią. Moterys ašarojo.
Ir dabar aš dažnai, esant gražiam orui, nuei
nu prie tos Šančių rampos, tuo pačiu metų laiku,
t.y birželio 14-16 d., ir pastoviu, mąstydamas apie
praeitį. Beržai jau dideli, bet aplinka lyg mažai
pasikeitusi. Dažnai pagalvoju, kad kur nors pa
skelbus, kad visi. iš ten išvežtieji, susirinktų kur
nurodytu laiku, — gal ir atsirastų vienas kitas.
Atrodo, kokie butų mieli man tie žmonės... Bet tai
greičiau tuščios svajonės.
Pralmdom pro tunelį, pro kurį kasmet keliau
davom atostogų metu, prieš pradedant poilsiauti
Palangoje ar važiuojant į mamos tėviškę Žemaiti
joje. Tai būdavo džiaugsmo minutes, o dabar —
siaubo.
Vilnius. Vilnelė. Pamačiau Neri. kurioje prieš
pora savaičių plaukėm su draugais baidare, turė
dami šiek tiek laiko prieš baigiamuosius egzami
nus Vilniaus Vytauto Didžiojo vardo gimnazijoje.
Tas buvo taip neseniai, dar tos pačios atšilimo
bangos laikotarpiu, bet dabar jau gyvuliniam
vagone ir važiuojant priešinga kryptimi į nežinią.
Vėl graudi m i n u t e , k e r t a n t Lietuvos sieną.
Žmonės ašarojo vėl, tylėdami
Kelionė s v e t i m o s e ž e m ė s e
Tolyn, tolyn, monotoniškai kalenant r a t a m s
Protarpiais sustodavom trumpai, kartais ilgiau sto
vėdavom, kartais rrianevruodavom Labai nustebom pamate, kad. Stovint traukiniui .itliega iš kažkur
apdriskę vaikeliai ir ištiesę rankele.-- ties mūsų lange
liais prašė ko nors pavalgyti
Bus d a u g i a u
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Kas yra popiežius, kurį mes vadiname ŠV. TĖVU
KUN.

V. RIMŠELIS. MIC

P

radedu savo straipsnį su dėkingu
mu Aleksui Vitkui, kuris savo gilių
minčių straipsniais
„Draugą"
apdovanoja. Perskaičiau su dėmesiu jo
straipsnį „Šis tas apie popiežius". Matau,
kad straipsnyje įdėta daug darbo ir daug
istorijos žinių panaudota, bet kai kas ne
sutinka su Bažnyčios oficialiu paskelbi
mu ir mokymu. Teologijos studijose mes
girdėjom ir paskui savo studentams sa
kėme, kad Šv. Petras buvo pirmasis Baž
nyčios vyskupas ir popiežius. A. Vitkus
savo straipsnio pradžioje sako, kad „Šv.
Petras niekada nebuvo Romos popie
žius". Paskui rašoma: „Nors Bažnyčios
oficialus popiežių sąrašas rodo, kad
Anicetas buvo tik 11-as popiežius, tikrai
pirmas Romos krikščionių bendruome
nės vyskupas, kurio tokį buvimo faktą
istorikai gali įrodyti, ir buvo tas Anice
tas. Jis valdė Romos Bažnyčią 11 metų ir
mirė 166 m., maždaug šimtas metų po
Petro mirties".
Atseit, būtų taip, kad beveik po dvejų
tūkstančių metų atrasta, jog iki Aniceto

Bažnyčia neturėjo popiežiaus. Betgi pa
gal Bažnyčios oficialų paskelbimą, pa
vadintą „Annuario Pontificio" 1961 m.
Šv. Petras buvo pirmas Romos vyskupas
ir pirmas popiežius, š v . Anicetas ir visi
popiežiai iki jo yra paskelbti šventai
siais. Pagal krikščionių tradiciją šv. Pet
ras Romoje gyveno 25 metus, kaip Baž
nyčios steigėjas ir Romos vyskupas. Po
Kristaus įžengimo į dangų jis pradėjo
veikti, kaip vyriausias Bažnyčios vadovas. J i s
pirma apaštaline vieša kalba prabilo į
minią Jeruzalėje (Apd. 2, 14-41). J i s
vadovavo Jeruzalėje a p a š t a l ų susi
rinkime 50 metais, p r a d e d a n t kalbą:
„Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas j a u
nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, k a d
pagonys iš mano lūpų išgirstų Evange
liją ir įtikėtų (Apd. 15, 7). Iš čia aiškėja,
kad popiežius yra Romos k a t a l i k ų
Bažnyčioje šv. Petro įpėdinis, taigi šioje
žemėje Kristaus vietininkas, turįs pir
menybę prieš kitus vyskupus ir valdžią
visiems ir kiekvienam krikščioniui tikėji
mo ir moralės srityse. Popiežiaus prima
tas priklauso ne tik garbės atžvilgiu, bet
veikiau autoriteto teise, kurią gavo šv.

P e t r a s iš paties Kristaus. Šv. Petro pri nutarta, kad popiežius yra neklaidingas,
matą pripažino Rytų schizmatikai iki XII kai jis kalba iš katedros. Atseit, Kat.
a., bet paskui jie pradėjo neigti. XV a. Bažnyčia išpažįsta, kai jis kalba: 1. kaip
neigė šv. Petro primatą protestantai ir vyriausias Ganytojas ir visų tikinčiųjų
XIX ir XX a. racionalistai ir modernistai. mokytojas; 2. šv. Petro autoritetą aukščiau
Katalikų Bažnyčia šv. Petro primatą siame laipsnyje vykdydamas; 3. skelb
sieja su popiežiaus primatu kaip vieną ir damas visai Kristaus Bažnyčiai mokslą
tą patį teisinį autoritetą, paties Kristaus tikėjimo ir doros reikaluose; 4. įpareigo
suteiktą ir paliktą šioje žemje: „Ir aš tau damas visus tikinčiuosius skelbiamą
sakau: tu Petras (uola), ir ant tos uolos tiesą (dogmą) pripažinti. Popiežiaus
aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro neklaidingumas yra ne jo asmeninio
vartai jos nenugalės. Tau aš duosiu dan gyvenimo, bet visos Kat. Bažnyčios privi
g a u s r a k t u s ; ką t u suriši žemėje, bus legija. Kat. Bažnyčia yra gyva šv. Dva
surišta ir danguje, ir ką t u atriši žemėje, sios veikimu, ir jai reikalingas neklai
bus atrišta ir danguje" (Mat. 16, 18-20). dingumas, kad jis išsaugotų pagal Kris
Kristaus žodžius: „bet aš prašiau už tave, taus pažadą (Mat. 16; Luk. 22) tikėjimo
kad tu nenustotumei tikėjimo; todėl tu, palikimą iki pasaulio pabaigos. O popie
k a d a nors apsigręžęs stiprink savo žius y r a vyriausias tos Bažnyčios moky
brolius" (Luk. 22, 32) ir tris kartus duotą tojas ir ganytojas. Jo autoritetas yra die
įsakymą: „Ganyk mano avinėlius" (Jon. viškosios kilmės ir visai nepriklausomas
21, 15) Kat. Bažnyčia taiko lygia teise ir nuo civilinio autoriteto bei valdžios. Jis
šv. Petro įpėdiniui, popiežiui Romos yra Kat. Bažnyčios vienybės ir ryšio cen
vyskupui. Popiežiaus, kaip Kristaus tras taip, kad būti vienybėje su šv. Sostu
vietininko, primato galia yra visuotinė, reiškia būti tikroje Kristaus Bažnyčioje,
betarpinė, pilna ir aukščiausia taip, kad apie kurią Kristus yra sakęs, kad bus
jo sprendimai yra galutiniai. Vatikano viena avidė ir vienas ganytojas (Jon. 10.
visuotiniame suvažiavime 1870 m. buvo 16).

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBA

1SM OMO.IAMI
vieno ir dviejų miegamųjų butai.
Naujai suremontuoti, sparnų vėsintu
vai, sienos vėsintuvai, skalbykla, prie
greitkelio, šiluma kartu su nuoma.
$570 ir S700. Tel. 773-935-0472,
pager 708-901-9343.

REIKALINGA A U K L E
2 metų mergaitei.
Privalo gerai kalbėti rusiškai.
Lincoln Park vietovė.
Tel. 312-497-0127.

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— S600-S640;
2 mieg. — $680-5720.
Tel. 630-910-0644, Janą.

VACATION IN
KENNEBUNK. MAINE!
F r a n c i s c a n Guest House
Near Monastery. Beach & Shops
CalI: 2C7-967-4865
www.franciscan2uesth0use.com

Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su d a r b o patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.
CNA and COMPANIONS
We are looking for experienced caregivers (minimum of 2 years with an
agency in home health care) willing to
wbrk as li\e-ins or on weekends. Parttime and full-time positions available.
Dri\er"s license anu available car helpful. Mušt speak Hnglish and have work
authorizafion paper.
CalI 312-739-9144.

PASLAUGOS
IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas M a r ą u e t t e
Parke
naujesniame name. $550.
Apšildymas įtrauktas į kainą.
Tel. 773-737-0835

STATE F A R M
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
\\Ml.
SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Prie Kedzie Ave. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg.. 3 kambarių
butas su šildymu ir oro vėsintuvu.
Kama $420. Tel. 708-425-7160;
708-275-2070 (mob.).

Agentas Krank Zapofe (versle 49 metai)
Off. Mg) Aukso S. Kane.
Vilma larulieaė.
Yirg:ni]a Smuikaiuene
kalba lietuviškai
KRANK Z A P O L I S
3208 1/2 YVest 95th SL,
Kverarten Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

KUN. J. ZDEBSKIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS

G

egužės 8 d. Mindaugų para daugelio širdžių neištrynė tie
pijoje (Kalvarijos sav.) pa nuo tragiškos jo žūties auto
minėtas iš jos kilusio kun. Juozo avarijoje neaiškiomis aplinky
Zdebskio (1929—1986) 75-asis bėmis prabėgę 18 metų. Jis gi
gimtadienis. Mišias aukojo ir liai įsirėžė žmonių atmintin, nes
Sutvirtinimo sakramentą teikė per 34 kunigystės metus ištiki
Vilkaviškio vyskupas Rimantas mai laikėsi paprasto ir aiškaus
Norvilą bei vyskupai emeritai šūkio — „Nesavanaudiška meilė
Juozas Preikšas ir Juozas Dievui ir artimui". Šis kunigas
Žemaitis, MIC.
buvo plačiai žinomas kaip pa
Pamokslą sakęs vysk. Juo mokslininkas, rekolekcijų vedė
zas Preikšas pavadino kun. Juo jas, pogrindinės spaudos platin
zą Zdebskį nemirtingu mirtin tojas. Tikinčiųjų teisėms ginti
guoju. Šio kunigo atminimo iš katalikų komiteto narys, už sa-

vo veiklą persekiotas ir kalin
tas. J i s pasiekdavo ir įvairias
Sovietų Sąjungos vietoves, k u r
lankydavo vietinius katalikus,
taip p a t k a l i n i u s , tremtinius,
kariuomenėje
tarnaujančius
lietuvius. Vysk. J u o z a s Preikšas
priminė didelį k u n . Juozo
Zdebskio j a u t r u m ą v a r g š a m s ,
n u s k r i a u s t i e s i e m s , į nelaimę
patekusiems. P a t s gyvendamas
kukliai, j i s stengėsi padėti
kiekvienam į jį besikreipian
čiam. K u n . J u o z a s Zdebskis
mBmmmmmmM<m?i

NEISPŪDINGAS AUGALAS, BET SKANI ARBATĖLĖ
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vidutinio drėgnumo ir šviesos,
apsaugotos nuo vėjo dirvos.
Dauginama sėklomis ir šaknia
stiebiais, ūgliais, atlankomis,
kero dalijimu. Tai daugiametis,
žolinis, citrinos kvapo augalas.
Šakniastiebis labai šakotas, su
požeminiais ūgliais. Žydi lie
pos-rugpjūčio mėnesį. Žiedelis
nedidelis, įsikibęs lapų pažas
tyse, dvilūpis, rožinis arba bal
tas.
Vaistams vartojamos ūglių
viršūnės — lapai, kurie pjauna
mi prieš žydėjimą. Iki rudens
kerai atauga ir duoda antrą

kurie vaduotų tautiečius iš
įvairių dvasines vergystės for
mų ir ugdytų laisvei pajėgias
asmenybes. Į susirinkusius
kreipėsi ir atminimo gėlių
puokštę padėjo Marijampolės
apskrities viršininkas Albinas
Mitrulevičius. Taip p a t kelis
žodžius tarė vaikystėje buvusi
artimiausia kun. Juozo Zdebs
kio kaimynė mokytoja Aldona
Gricienė.

derlių. Džiovinta melisa turi
dar stipresnį citrinos kvapą.
Nors galbūt labiausiai žinoma
ir vartojama, kaip skani arba
ta, galima vartoti, kaip prie
skonį, dedamą į mėsos, žuvies
patiekalus, salotas, kompotus.
Tikima, kad melisos preparatas
pagerina apetitą, r a m i n a neuralginius a r b a r e u m a t i n i u s
skausmus, s k a t i n a šlapimo ir
dujų išsiskyrimą. Lapų ištrau
kos vartojamos sunkiai gyjan
čioms žaizdoms gydyti, nuo
mėšlungio ir širdžiai raminti.

K l a u s i m a s : mano kieme
labai daug pavėsio. Labai no
rėčiau auginti ryškesnių spalvų
augalus — nebūtinai žydinčius.
Kažkur skaičiau, kad yra gra
žiais, spalvotais lapais augalų,
kaip tik dėl lapų, o ne žiedų
auginamų. Neatsimenu pava
dinimo, bet jų lapai šiek tiek
primena dilgėlių lapų išvaizdą,
tik, žinome, y r a švelnūs. Ar
žinote tokius augalus?
A t s a k y m a s . Manome, kad
kalbate apie Coleus
blumei
(taip v a d i n a m a s lotyniškai).
Angliškai irgi p a n a š i a i —
„coleus" ( t a r i a m a kolejus arba
kolėjus). Lietuviškai — m a r genis.
Galima šį augalą auginti
kambaryje, balkone, darželyje,
bet jis bijo šalnų — pačios pir
mosios s u n a i k i n a . Margenis
mėgsta pavėsį a r b a n e d a u g
saulės apšviečiamą vietą. Ge
riausiai auga lengvame dirvo
žemyje, k u r i a m e yra organinių
medžiagų ir smėlio priemaišų.
Būtina žemę laikyti drėgną, bet
nereikia p e r l a i s t y t i . Augalą
dažnai puola kenkėjai, t a d
reikia r e t k a r č i a i s p a t i k r i n t i .
Jokiu būdu rudenį nenešti į
namus, jeigu a n t lapų, ūglių ar
stiebų
pastebima
baltųjų
musyčių ar kitų kenkėjų — tuo
atveju augalą sunaikinti.
Margenių lapai — kone vi
sų
vaivorykštės
spalvų:

raudoni, tamsiai raudoni, gel
toni, oranžiniai, rausvi, žali su
įvairiais pamarginimais. Ir vis
dar išvedamos naujos margenių
veislės. Kaip minėjote, lapo
išvaizda tikrai „dilgėliška" —
k a r p y t a i s krašteliais, smaiia
viršūnėle. Bet tuo visas dilgėlės
ir spalvotojo margenio panašu
mas baigiasi. Augalas augina
m a s dėl savo puošnių, spal
vingų lapų, ne žiedų, nes žiedai
primena piktžoles: ant aukšto,
plono stiebelio išsidėstę nežy
m ū s žiedeliukai. Kai margenis
pradeda žydėti, visas augalas
sumenkėja, lapai praranda
savo ryškumą, dėl to paprastai
žiedai nuskabomi, vos pasirodę
viršūnėlėje.
S p r i g ė s , angį. „impatience; patience, snapweed", lot.
Impatiens
tvallerana sultanii.
Tai dar vienas — šį kartą labai
gražiai žydintis — augalas, ku
ris ne tik toleruoja pavėsį, bet
j a m e tarpsta.
Priklauso
Balsaminaceae
šeimai, kurioje yra per 400
rūšių. Sprigių tėvynė yra Zanzibaras, į Europą atvežtos apie
1896 m. Žydi nuo ankstyvo pa
vasario iki rudens, kartais net
pirmąsias šalnas pakelia. Vė
sesnėse ir šaltose klimato zo
nose per žiemą neišsilaiko.
Dauginamos sėklomis (papras
tai žmonės sprigių daigelius
pavasarį perka pas darži
ninkus), bet galima dauginti ir
ataugomis — ūgliais.
Sprigės žydi įvairiausiomis
spalvomis — nuo visiškai baltų.
iki tamsiai violetinių, raudonų,
rausvų, liepsnos spalvos, mar
gažiedžių (neteko matyti gel
tonų ar skaisčiai oranžinių, bet,
ko gero, ateityje ir tokių rūšių
išves). Yra pilnavidurių spri
gių, yra labai dideliais žiedais
besipuikuojančių, vadinamų
„Naujosios Gvinėjos" atmainų.
Šioms gėlėms daug prie
žiūros nereikia — pakanka pa
laistyti ir galbūt sykį per va
sarą „pamaitinti" trąšomis,
pvz. „MiracleGro" ar kitomis.

Www.autotradeusa.com
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A I LIEKAME A U T O M O B I L I U R E M O N T Ą !
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PAVĖSINIS AUGALAS
Vaistinė
melisa,
lot.
Melissa
officinalis,
angį.
„balm" arba „lemon balm", pri
klauso Labiatae (lūpažiedžių)
šeimai. Melisą liaudies medici
na žino nuo neatmenamų laikų.
Ją savo raštuose jau minėjo
Plinėjus, tvirtinęs, kad melisos
žiedai labiausiai lankomi bičių.
Graikų kalba melisa reiškia ne
tik augalą, bet ir vabzdį — bitę,
tad mažiau žinomas šio augalo
vardas yra apiastrum. Senovės
Graikijos bitininkai įdėdavo
melisų šakeles j avilius, tikėda
mi, kad tai privilios bičių
spiečių. Lietuvos bitininkai
kartais
patrindavo
melisų
lapeliais avilio sieneles ir lak
tas, kad bitės daugiau medaus
neštų ir toli nuo avilio nespiestų, būtų lengva spiečių
susemti.
Augalas buvo ypač vertina
mas Arabijoje ir Ispanijoje.
Žinomasis arabų gydytojas ir
filosofas Avicenna jau XI a.
tvirtino, kad melisa „suteikia
protui ir širdžiai linksmumą".
Viduramžiais Italijos vienuoly
nuose melisa buvo dedama į
kvapnius alkoholinius gėrimus,
kuriuos gamindavo vienuoliai,
o net mūsų laikais šis augalas
Šveicarijoje panaudojamas kai
kurių sūrių gamybos procese,
taip pat kulinarijoje.
-Nei Amerikoje, nei Lietuvojj melisos savaime neauga —
auginamos darželiuose. Joms
patinka lengvos, derlingos,

įtrauktas į Katalikų Bažnyčios
XX a. tikėjimo liudytojų sąrašą,
s u d a r y t ą švenčiant 2000-ųjų
krikščionybės metų jubiliejų.
Kun. Juozo Zdebskio 75-ojo
gimtadienio minėjimas tęsėsi jo
tėviškėje prie Žaltyčio ežero,
Naujienos kaime, kur prieš 5
m e t u s pastatytas atminimo
koplytstulpis. Čia prisiminimais
apie kunigą Juozą pasidalijo
vysk. Juozas Žemaitis, MIC,
l i n k ė d a m a s ir dabarties lai
k a m s panašių idealistų kunigų,

Tel.

708-430-6880,

630-774-1192

DĖMESIO! DĖMESIO?

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins
nemokamai. TereSda paskambinti te!. 773-585-9500 ar užsukti i
DRAUGO administracija adresu
4545 W. 6 3 S t ,
Spriges tinka vazonams, love
liams palangėse ar balkonuose,
lysvių pakraščiams. Reikia tik
atsiminti, kad nedidelis augaliukas, vos su keliais žiedeliais
pirktas pas daržininką ir paso
dintas darželyje, iki vasaros
pabaigos išsikeroja į nemažą
kerą ir užima daug vietos, tad
sodindami nesugrūskite, pa
likite vietos plėstis.
ORCHIDĖJOS LAUKE?
K l a u s i m a s . Turiu kelias
orchidėjas, kurios šiuo metu nebe
žydi. Ar galiu išnešti į lauką?
A t s a k y m a s . Orchidėjoms
tikrai patiktų pavasaroti lauke,
tik nepadėkite jas saulės ato
kaitoje. Geriausiai pakišti po
krūmu kieme, jeigu pro jo šake
les prasiskverbia saulės spin
duliai. Nepamirškite dažnai
palaistyti, ypač kai sausa ir
karšta. Į kambarį savo orchidė
jas būtinai suneškite, kai lauke
naktį temperatūra nukrinta iki
maždaug 50° F. Prieš nešant į
kambarį, apžiūrėkite, ar nėra
kokių kenkėjų, nuplaukite la
pus, jeigu reikia — persodin
kite (prieš persodinant, vazoną

Chkago, H. 60629.

būtinai gerai muilu ir karštu
vandeniu išplauti). Orchidėjos,
kaip žinote, nesodinamos j
žemę. bet į specialiai paruoštą
susmulkintos medžių žievės
mišinį, gaunamą kone visose
parduotuvėse, kur parduodama
kambariniams augalams žemė,
trąšos ir kiti reikmenys.

kad spėtų išnokti.

A t s a k y m a s . Jeigu paukš
čiams sėklų negaila, tai never
tėtų rūpintis, jeigu jie pasma
guriauja vos pradedančiomis
užmegzti sėklomis. Bet jeigu
tikrai norite, kad jos išnoktų,
turite apsaugoti bebaigiančias
žydėti saulėgrąžų galvas. Čia
KAIP IŠSAUGOTI SAULĖGRĄŽAS labai tinka plonas tinklelis ar
sietelis, kuriuo apgaubiamas
K l a u s i m a s . Kieme pasėjau
saulėgrąžos žiedas (tik nekelias saulėgrąžas. J a u su
prispaudžiant visai arti žiedo).
p u m p u r a i s , netrukus prasi
Iš patirties žinome, kad
skleis. Nieko nėra gražiau, kaip
visokie „skambučiai, baršku
geltonuojantis, didžiulis saulė
čiai, aliuminijaus žvilgučiai"
grąžos žiedas, išdidžiai iškeltas
paukščių nenubaido. Jie greitai
ant aukšto stiebo. Man saulė
apsipranta ir toliau sėklomis
grąžos yra tiesiog vasaros sino
mėgaujasi. Jeigu šalia viena ki
nimas. Bet čia ir atsiranda
tos auga kelios saulėgrąžos,
problema: vos tik pradeda
tinklelį užmeskite a n t visų
megzti sėklas, į saulėgrąžas
kartu, taip jis geriau laikysis.
susimeta paukščiai ir viską išBeje, jeigu saulėgrąžų žiedus
lesa. Tiesiog žiedlapius nuska
apdengsite, dar jiems tik pra
bo, sėklų beieškodami. Gerai
dėjus žydėti, sėklų nesulauk
dar. kad voverės neužtinka, vi
site, nes prie jų neprieis vabz
są ,,galvą" saulėgrąžoms nu
džiai (pvz., bitės) ir neap
t r a u k t ų . Man negaila^
vaisins.
paukščiams sėklų,
labai norėčiau,

/

/

Draugo" lietuviukai

Redaktorė Vitalija Pulokienė
2004 m. birželio 29 d., antradienis (Nr.75), 5 psl.

Artėja
liepos
mėnuo
J a u beveik prabėgo pirma
sis vasaros mėnuo birželis. Ga
lima sakyti, kad dabar pats vi
durvasaris. Vidurvasario kait
roje visas oras kvepia liepų žie
dais, o tame kvepėjime dūzgia
bitės, skubėdamos nešti švie
siai geltoną, skaidrų medų.
Lietuviai - pagarsėję bitinin
kai, o liepos - gražus jų sodybų
ir girių papuošalas.
Taigi liepos mėnesio pava
dinimas yra labai tinkamas ir
prasmingas.

Liepa medis
Liepa auga iki 25 metrų.
Lapai liepos yra širdiški - šir
delės formos, asimetriški, jų
apatinė pusė pilkai melsva,
išorinė - žalia.
Žievė iš pradžių lygi,
gelsvai rausva, vėliau juosvai
pilka ir suaižėjusi.
Mediena minkšta, šviesiai
balsva.
Žydi liepos - liepos mėnesį,
žiedai kvapnūs. Medelis auga
lėtai, gyvena apie 30 m.
Liepų žieduose daug nek
taro, todėl juos labai mėgsta
bitės, ir ji yra vertinama
bitininkystėje bei medicinoje.
i

Oi, skanus
1
medus
Medus - tai saldi medžiaga,
bičių pagaminta iš nektaringųjų augalų nektaro ir sal
džiųjų išskyrų. Medaus spalva,
aromatas priklauso nuo nektarinių augalų rūšies ir klimato
sąlygų, kuriose šie augalai
auga. Medus - labai maistingas
produktas, stiprinantis orga
nizmą ir padedantis nuo slogos
bei peršalimo.

Bitės
Bitės triūsia, dirba, zirzia.
Renka medų. kuo skubiau.
Kol gėlytės kvapnios žydi,
Jų aplanko kuo daugiau.
Neša medų kibirėliais,
Į mažyčius korelius.
Pila, tvarko rūpestingai,
Jos saldžiuosius
namelius.

„ B r a ^
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Birželio 29 d. - Lietuvos pasieniečių diena
Lietuva Žemės rutulyje uži nuo Baltijos iki Drūkšių ežero.
ma n e d a u g vietos. Nuo Kėdai Latviai ir lietuviai vieninteliai
nių iki Š i a u r ė s ašigalio apie išliko iš baltų grupės. Kitos
4,000 kilometrų, o iki pusiaujo - giminiškos gentys - prūsai,
6,000 kilometrų.
kuršiai, jotvingiai, sėliai - buvo
Kitoje Žemės rutulio pusėje, nukariauti, nutautėjo ir išnyko.
tiesiai „po kojomis", tyvuliuoja
Siena su Gudija (Baltarusi
R a m u s i s v a n d e n y n a s netoli ja) pati ilgiausia ir labai vin
Naujosios Zelandijos krantų.
giuota. Gudijoje yra daug lietu
Lietuvos s i e n o s pažymėtos viškų kaimų.
ženklais. Prie jų dieną naktį bu
Ignalinos rajone yra giliau
di pasieniečiai. Pereiti ar pra siai į rytus įsiterpusi Lietuvos
važiuoti valstybės sieną galima dalis. Čia ir saulė pateka anks
tik nurodytose vietose - muiti čiausiai. Ją Nidoje pamato tik
nėse.
po 24 minučių - ten yra labiau
Žemėlapiuose valstybių sie siai į vakarus nutolusi vieta.
nos žymimos t a m tikrais brūkš
Su Lenkija siena trumpa.
neliais. Lietuvos žemė, jos gel Lenkijoje yra Suvalkų kraštas,
mės, vandenys, oro erdvė, ap 1920 m., kaip ir Vilniaus kraš
juostos valstybės sienomis, su t a s , Lenkijos atplėštas nuo
daro v a l s t y b ė s teritoriją.
Lietuvos. Ir dabar jame gyvena
Mūsų valstybė turi kaimy daug lietuvių. Seinuose gyveno
nų. Už Šiaurinės sienos gyvena ir dirbo poetas vyskupas Anta
latviai. Siena su Latvija ilga - nas Baranauskas.

Nuo Vištyčio ežero praside
da siena su Rusija, Karaliau
čiaus sritimi. Dalis to krašto yra
Mažoji Lietuva,- Rytų Prūsija ir
Klaipėdos kraštas, - kurios pa
grindą XVI a. sudarė lietuviškai
kalbančių gyventojų žemės. Jo
se dar XIX a. gyveno lietuviai. Iš
visų čia gyvenusių baltų susifor
mavo etninė grupė lietuvi
ninkai. Šį kraštą valdė Prūsijos
kunigaikštystė, vėliau Vokieti
ja. Čia XVI a. ėmė plisti refor
macija. Karaliaučiaus universi
tete mokėsi Martynas Mažvy
das, parašęs pirmąją lietuvišką
knygą.
Po Antrojo pasaulinio karo
Mažoji Lietuva prijungta prie
Sovietų Rusijos ir tapo Kali
ningrado sritimi.
Lietuvai priklauso apie 99
km. Baltijos kranto. Dvylika
jūrmylių (22 km) nuo kranto yra

teritoriniai Lietuvos vandenys.
Jūroje valstybės sienas žymi
plūdurai, o jas saugo sargybos
laivais plaukiojantys pasienie
čiai.
Lietuvos valstybės sienos il
gis apie 1,700 km. Ji apjuosia
65,300 kvadratinių km plotą.
Jeigu kasdien dviračiu nuva
žiuotume po 30 km, kelionei ap
link Lietuvą prireiktų 56 dienų.
Išilgai Lietuvos iš vakarų į
rytus - 373 km. Dviračiu per
važiuotume per 12 dienų. Sker
sai - iš pietų į šiaurę - 276 km
ir keliautume 9 dienas.
Lietuvoje į šiaurę nuo Vil
niaus, maždaug ties 25 Molėtų
plento kilometru, yra geografi
nis Europos vidurys. Ten įkur
t a s skulptūrų parkas.
Žodynėlis:
siena - valstybės ribos. Ji
pažymėta tam tikrais ženklais.

Vaikai žaidžia
Vasarą dažniausiai vaikai
žaidžia lauke. Daug sportuoja,
a r b a žaidžia sportinius žaidi
mus su kamuoliu, mėgsta mau
dytis, važinėtis dviračiais ir 1.1.
Tačiau be šių pramogų, tė
veliai gali pamokyti v a i k u s
žaidimų, kuriuos gali žaisti
keletas ir n e t keliolika vaikų. J ų
p a v a d i n i m u s ir turinį galima
keisti.

Bėgimas su n a š t a
Žaidėjai išsidalina skiltimis.
Tikslas - visą skiltį kuo greičiau
pernešti per lauką. Turi būti
pępuešti visi skilties nariai. Ne
šantysis ar nesantieji į pradinį
tašką grįžinėja tol. kol visus
perneša. Tik paskutinysis lauką

gali pereiti vienas. Atstumas apie 100 metrų.
Žalčiai
Sustojama į vieęą arba dvi
skiltis. Žalčio galva - pirmasis
žaidėjas, - paima lazdelę ar ša
ką, su kuria galėtų „gelti", o visi
kiti susikimba rankomis virš

Dalyvauja 15—20 žaidėjų.
Jie poromis sustoja vieni už kitų
- tai gaidžiai ir vištos. Voros
priekyje stovi vanagėlis. Davus
ženklą, paskutinė pora bėga į
priekį ir turi ten susitikti bei
susikabinti
rankomis.
Va
nagėlis bando pagauti vieną iš
poros — vištytę arba gaidelį. Jei
pagauna, vanagėlis turi porą, jei
n e p a g a u n a , vėl gaudo. Va
nagėlis prieš p r a d e d a n t žai
dimą stovi nusisukęs nuo žai
dėjų, į j u o s n e ž i ū r ė d a m a s .
(Lietuvių liaudies
žaidimas).

galvos. Žalčio galva bando įgelti
paskutiniam žaidėjui - „uode
gai". Jei uodega atsikabina arba
paliečiama vytele, paskutinis
žaidėjas iš žaidimo iškrenta,
todėl žaltys pasidaro trumpes
nis. Žaidžiama tol, kol lieka tik
galva. (Lietuvių liaudies žaidi
mas).
Diena ir n a k t i s

Vanagėlis

mm

Žaidžia 20-30 žaidėjų, pasi
dalijusių į dvi komandas, sto
vinčias veidu viena į kitą 3-4
metrų atstumu, kiekviena už
nusibrėžtos linijos. Žaidimo
vedėjas pasakoja kokią nors
pasaką ar atsitikimą. Kai iš
taria žodį „diena", „dienos"
komandos žaidėjai apsisuka ir
bėga už linijos, žyminčios
aikštės ribas, apie 10 žingsnių, o
„nakties" komandos žaidėjai
bando juos sugauti. Už kiek
vieną sugautąjį pelnomas taš
kas. Galima pasakojime sutarti
spalvas - juoda ir balta ir pan.

1. Mažieji lietuviukai smaguriavo lietuviškais traškučiais.
2. Krepšinio trenerio Aurimo Matulevičiaus surengtos sportinės
rungtys Joninių šventėje.
3. Jonas Proisaitis apdovanotas ąžuoliniu vainiku džiaugėsi su
draugu Justu Martinkumi.
Nuotraukos Jono Kuprio

Violeta P a k a l n i š k i e n ė

Birželio 29 d. Katalikų
Bažnyčia švenčia
šv. Petro ir Povilo
dieną

Sv eikiname visus
Jonukus ir
Janytes *

Valstybės sienos ženklas.

Nykštukų
mokyklėlė
LIŪTUI LEONUI
LAIMIKIS
VĖL IŠSLYDO I Š NAGU
LIŪTAS LIŪDNAS IR
SUPYKĘS.
ALKANAM JAM
NESMAGU.

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

LAPAS

LOVA
Prirašykite pilną eilutę L.
Nuspalvinkite raidelę L.

Įspūdžiai iš Joninių šventės
Čikagoje

Jei vaikučiai kartais nori,
Paragauti jų medaus,
Prašo bičkopį maloniai
Su bitelėm pabendraut.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje.

i i « t « v Jufca*

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele L. Nupieškite ką
nors patys su L.
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Neįgalieji gali džiaugtis miško grožybėmis

R

dai buvo įpareigoti arba pritai
kyti neįgaliųjų poilsiui b e n t po
vieną rekreacinį objektą: pažin
tinį, mokomąjį ar rekreacinį
taką, atokvėpio vietą, poilsiavi
etę, stovyklavietę ar kempingą.
Šis planas įvykdytas su
kaupu, padarytų darbų sąrašas
tikrai įspūdingas. Miškų urėdi
jos savo lėšomis valstybiniuose
miškuose miškuose iš atnaujin
tų 364 rekreacinių objektų 64
pritaikė neįgaliųjų poilsiui, o iš
naujai įrengtų 434 rekreacinių
objektų net 107 pritaikė neįga
liųjų naudojimuisi. Skaičiuojant
pagal pernai įrengtų ir neį
galiesiems pritaikytų objektų
kiekį, šalyje pirmauja Anykš
čių — (16 objektų), Mažeikių
(15), Radviliškio (12), Raseinių
(9) miškų urėdijos.
Tačiau įspūdingiausias ob
jektas, be abejo, yra Kretingos
miškų urėdijos įrengta poilsia
vietė prie jūros, kur neįgaliųjų
paslaugomis pernai į r e n g t a s
s u r e n k a m a s medinis t a k a s , lei
džiantis neįgaliesiems pasiekti
jūrą, šalia tako įrengti soliarumai, taip p a t serpantininis
t a k a s neįgaliųjų su vežimėliais
judėjimui gerinti, takai, tilte
liai, nusileidimas prie vandens.
P e r n a i rudenį Kretingos
miškų urėdijoje įvyko pasitari
mas miškų rekreacijos klausi
mais. Tuomet pasitarimo da
lyviai bei žiniasklaidos atsto
vai susipažino su rekreaciniu
miškų tvarkymu pajūryje, ap
lankė Šventosios girininkijoje
įrengtą
poilsiavietę
neįga
liesiems, šiuo metu turinčią Lie
tuvos neįgaliųjų sąjungos Land
šafto terapijos centro statusą.
Baigiantis pernai m e t a m s
buvo p a r e n g t a s , o šių metų
pradžioje pasirašytas Genera
linės miškų urėdijos ir Lietuvos
paraplegikų asociacijos susitari
mas, pagal kurį numatomi bendri
veiksmai, įgyvendinant lygiais
žmonių su negalia teises bei jų
socialines galimybes
užtikri
nančias priemones.
2003 metais vykusių susiti
kimų metu, taip pat per spau
dą, miškų urėdijos informavo
neįgaliųjų organizacijas apie
neįgaliesiems pritaikytus rek
reacinius objektus, aptarė gali
Aktyvi m i š k ų urėdijų
mybes jiems dirbti nesudėtin
gus darbus. Miškų urėdijos
veikla
aprūpinant
Pernai Lietuvos miškų urė pasiūlė p a r a m ą

emiantis Europos
Są
jungos Tarybos
spren
dimu, 2003-ieji
metai,
kaip ir visoje Europoje, Lietu
voje buvo paskelbti Neįgaliųjų
metais. Seimo priimtame nu
tarime buvo pasiūlyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pa
rengti ir pradėti įgyvendinti
Nacionalinę žmonių su negalia
socialinės mtegradjos 2003-2012
metų programą, o valstybės ins
titucijas ir įstaigas pagal kom
petenciją įpareigoti nuosekliai
vykdyti šioje programoje numa
tytas priemones.
Lietuvos miškininkai ėmėsi
aktyviai įgyvendinti šį nutari
mą. Šių metų pradžioje Gene
ralinė miškų urėdija ir Lietu
vos paraplegikų sąjunga, jun
gianti žmones, po stuburo trau
mų galinčius judėti tik ratukuose,
pasirašė susitarimą, k u r i u o
miškininkai įsipareigojo įrengti
rekreacinius objektus, skirtus
paraplegikų poilsiui.
Neseniai Lietuvos genera
linis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas, susitiko su Lie
tuvos paraplegikų sąjungos pre
zidentu dr. Stanislovu Kutkevičiumi bei Lietuvos invalidų
reikalų tarybos sekretoriato
vadove Genovaite Paliušiene
aptarti susitarimo vykdymą,
išklausyti negalios žmonių nuo
monę, pageidavimus, pasiūly
mus dėl galimybių neįgaliems
džiaugtis tėviškės gamta.
Neįgalieji dažniausiai siūlo
papildyti ir patobulinti rekrea
cinę įrangą, pvz., pastatyti dau
giau miško baldų, įrengti in
validų vežimėliams t i n k a m u s
naudoti privažiavimus prie jų,
išlyginti aikštelių teritorijas,
sutankinti vaikščiojamą dangą,
įrengti a t r a m i n i u s t u r ė k l u s ,
nutiesti medinius takus ir liep
tus prie vandens telkinių, iš
dėstyti ženklus, informuojan
čius, kad rekreacinis objektas
yra skirtas neįgaliesiems.
Neįgalieji iš savo pusės su
tinka pagal galimybes prižiūrėti
ir tvarkyti rekreacinius objek
tus, konsultuoti miškų urėdijų
specialistus specifiniais rekrea
cinės įrangos elementų įrengi
mo klausimais.

juos žaliava vainikų, šluotų, pa
šarinių šluotelių žvėrims, kitų
dirbinių iš karklų vytelių gamy
bai.
32 neįgalūs žmonės miškų
urėdijose p e r n a i dirbo sezo
ninius darbus: rovė ir rūšiavo
daigus, atliko miško želdinių
priežiūros darbus, taip pat ga
mino inkilus paukščiams, ne
tradicinių objektų įrengimo ir
priežiūros darbuose. Šiuo metu
miškų urėdijos nuolatinai įdar
bintas 51 žmogus su negalia.

riausybė, bendradarbiaudama
su Palangos savivaldybe, padės
išspręsti dar esančias sanita
rines ar, tarkim, kavinės proble
mą. Premjeras tuomet pabrėžė,
kad paraplegikų bendrijai rei
kia kur kas geresnių gyvenimo
sąlygų nei sveikiesiems, ir val
džia turi jas užtikrinti.
Lietuvos paraplegikų sąjun
gos prezidento daktaro S. Kutkevičiaus pasiūlymu, čia bus
nuardytos laiptų, vedančių jū
ros link, pakopos, tuomet jais
galės naudotis ir sveikieji, ir ne
įgalieji, ir net mamos, stumian
čios vaikų vežimėlius. Pasitai
ko, kad neįgalieji prie j ū r o s
atvyksta su savo atžalomis, tuo
būdu stovykla teikia dvigubą
naudą.

Paraplegikus kviečia
Monciškės
Kaip teigia Paraplegikų są
jungos prezidentas dr. Stanis
lovas Kutkevičius, neįgaliųjų,
pirmiausia — žmonių judančių
vežimėlių pagalba, bendradar
biavimas su miškininkais jiem Kiekvienoje m i š k ų urėdijoje
uždega gyvenimo šviesulį. Ši — n e į g a l i e s i e m s p r i t a i k y t a s
draugystė
prasidėjo
beveik r e k r e a c i n i s o b j e k t a s
Šis geras pavyzdys užkrėtė
prieš d e š i m t metų. Tuomet
Šventosios girininkas Rimantas ir kitus Lietuvos miškininkus,
Kviklys, pastebėjęs su ratukais šiuo metu kiekvienoje miškų
link jūros besistumiantį žmogų, urėdijoje yra jau ne po vieną
pagalvojo, k a i p padėti neįga rekreacinį objektą neįgalie
siems. Pavyzdžiui, plačiai žino
liesiems pasiekti jūrą.
N e t r u k u s šalia Šventosios mas Vilniaus miškų urėdijoje
atsirado lentinis takas iki pat Dūkštų girininkijoje įrengtas
jūros, dar vėliau atsirado poil net 3 kilometrų ilgio lentomis
sio nameliai, kiti statiniai — iš klotas takas su apsisukimų
tisas poilsio miestelis neįga aikštelėmis, įrengtais staliukais
liesiems. Kasmet čia pailsi apie prie kurių galima privažiuoti
vežimėliais, čia įrengta 13 infor
pusė tūkstančio neįgaliųjų.
Pernai komplekse apsilan macinių stendų.
Gera ir tai, kad šie rekrea
kęs premjeras A. M. Brazauskas
pasidžiaugė, k a d stovykla nuo ciniai takai, atokvėpio vietos,
lat gražėja, gerėja gyvenimo są poilsiavietės yra skirti visiems
lygos. J i s pažadėjo,. kad Vy žmonėms — ir sveikiems, ir ne-

Kad neįgalieji galėtų pasidžiaugti miško grožybėmis — įruošti mediniai takai.
įgaliems. Tuo būdu neįgalieji
nėra atskirti nuo sveikųjų ir
jaučiasi visateisiais visuomenes
nariais. Kita vertus, sveikieji,
matydami šalia neįgaliuosius,
taip pat tampa kultūringesni,
paslaugesni, atidesni.
Invalidų reikalų tarybos
sekretoriato vadovės G. Paliuškienės nuomone, įrengiant rek
reacines vietas neįgaliesiems,
reikėtų pagalvoti ir apie kitus
neįgaliuosius, t a r p jų ir nere
gius. Jiems buvimas gamtoje
yra itin apsunkintas, tačiau jau
vien miško kvapai ir garsai ak
liesiems
teikia
ypatingą
džiaugsmą.
Todėl įrengiant pirmiausia
rekreacinius takus, reikėtų juo-
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GIRININKUOS
Atnaujintos atokvėpio vietos
(rengtos atokvėpio vietos

Anykščių
Ignalinos
Kauno
Mažeikių
Raseinių
Rietavo
Rokiškio
Sakių
Šalčininkų
Šilutės
Švenčionėlių
Trakų
Valkininkų

Mickūnų, Anykščių, Mikierių
Daugėliškio, Ignalinos, Kazitiškio
Vilkijos
Mažeikių
Padubysio, Paliepęs, Birbiliškio
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Mikierių, Anykščių
Dūkšto, Tverečiaus
Ventos
Labardžių

Juodupės
Kidulių
Jašiūnų
Siaudėnų
Antaliedės, januliškio
Aukštadvario
Pirčiupiu, Šalčios

se paženklinti visus nematan
čiam žmogui svarbius elemen
tus, pvz., laiptelius. Jie turėtų
būti nudažyti
kontrastinga
spalva, tuomet aklieji žymiai
saugiau jais pakiltų ir nuliptų.
Kitas svarbus dalykas —
informacija apie šias miško ir
gamtos grožybių vietas. J i turi
būti ne tik teisinga, bet ir veiks
minga. Apie rekreacines gali
mybes turi būti informuojama
ne tik pakelės informaciniuose
stenduose, rodyklėse, bet ir
spaudoje, reklaminiuose leidi
niuose (toks leidinys bus rengia
mas), internete.
Pastaroji informacijos prie
monė turėtų būti itin veiksmin
ga. Šiuo metu daugelis invalidų
su judėjimo sutrikimais turi
galimybę sekti interneto nau
jienas, čia paskelbta informaci
ja jiems yra lengvai pasiekia
ma. Abipusiu s u t a r i m u nu
spręsta rekreacinių objektų są
rašą ir visą informaciją, apie
juos skelbti t i e k G e n e r a 
linėms miškų
urėdijoms,
tiek Invalidų r e i k a l ų t a r y b o s
tinklalapiuose.
Susitikimo metu buvo iš
reikšta nuomonė, kad neįga
liuosius reikia aktyviai skatinti
pasinaudoti
įrengtais rek
reaciniais objektais, nes tai su
teiktų jiems naujų įspūdžių, gy
venimo džiaugsmo a k i m i r 
kų. Tokios aktyvios
švie
čiamosios k a m p a n i j o s ž a d a
imtis Invalidų r e i k a l ų t a r y 
ba.

Tikimasi Europos Sąjungos
paramos
Praėję metai buvo Neįga
liųjų metai, tačiau tai nereiš
kia, kad miškininkai nebetęs
veiklos šioje srityje. Bendra
darbiavimo susitarimas su ne
įgaliaisiais yra netermintuotas.
Šiais metais rekreacinių objek
tų darbai tikrai bus tęsiami.
Jiems
tikimasi panaudoti ir
Europos Sąjungos
struktūri
nių
fondų lėšas, tuo labiau,
kad Europos Sąjunga miškams
skiria ypatingai svarbų dėmesį,
tame tarpe teikia ir finansinę
paramą.
Šio susitikimo metu buvo
pastebėta, kad Europos Sąjun
goje valstybiniai miškai tampa
ypač svarbūs visuomenės gyve
nime, t.y. stengiamasi suteikti
galimybę visiems žmonėms džiaug
tis jų grožiu— žaluma, grybais,
vaizdais, gamtos reliktais. Ma
tyt ir Lietuvoje toks visuome
nės poreikis irgi tam
tikra
prasme turėtų įtakoti valstybės
politiką.
Tačiau tokiai pilietinei ini
ciatyvai
reikėtų entuziastų.
Monciškių pavyzdys, kur dviejų
energingų žmonių — Rimanto
Kviklio ir dr.
Stanislovo
Katkevičiaus pastangomis buvo
įrengtas visas neįgaliesiems
skirtas poilsio kompleksas,
verta pasigėrėjimo ir sektinumo. Generalinei miškų urėdijai
palaikius šią iniciatyvą, pana
šių rekreacinių objektų dabar
jau yra visoje Lietuvoje.

biu planu, žvėriškais veidais.
Abu jie šį sumanymą motyvavo
taip: turi būti išryškinta ne
žiaurumas, o Kristaus Meilė.
Juk prie šių stacijų medituoja
žmonės, ieškodami dvasinės
atgaivos, stiprybes. Tarp jų — ir
nėščios
moterys.
Žiaurūs
paveikslai gali paveikti net jų
įsčiose besivystančius kūdikius.
Taip budeliai buvo a t i t r a u k 
ti į a n t r ą planą, n u t a p y t i
neryškūs.

ti kapiliarų ir limfų veiklą
(vidutinio spektro — iki 2 kilohercų), o žemi (40-100 hercų) —
ramina psichiką.
Klaidinga butų manyti, jog
tokį varpų garso virpesių po
veikį gali pajust tik tikintieji
tam tikroje dvasinėje būsenoje.
Tie virpesiai veikia visus vie
nodai. Ne tik maldos namų
viduje, bet ir apie juos susidaro
savitas,
labai
teigiamas
m i k r o k l i m a t a s , g a l i n t i s gy
dyti ne tik gripą, b e t ir sun
k e s n e s ligas.

V

V

isas mus supantis pasaulis
— tai tarytum didžiulė
garsų, virpesių jūra Virpa
viskas, pradedant mažiausiom
dalelytėm, baigiant galaktika.
Žmogaus ausis priima tik labai
siaurą tų virpesių diapozoną.
Tačiau tai nereiškia, jog garsai,
esantys už girdos ribų, mūsų or
ganizmo neveikia. Ir gana daž
nai, nesuprasdami tokio povei
kio priežasties, o jį jausdami,
tai laikome tiesiog stebuklu.
Tačiau žmogus jau toks yra:
jam visuomet žingeidu pra
skleisti nors mažą paslapties
uždangos kraštelį, savo protu
pabandyt suvokti, kas su juo
šiame pasaulyje vyksta.
Apie tai, kad garsas veikia
žmogaus organizmą (teigiamai
arba neigiamai) žmonija nutuo
kia seniai. Būtent, nutuokia,
tačiau toli gražu apie tą poveikį
žino dar labai nedaug. O garsas
išties gali žmogui padaryti daug
gero, bet ir daug blogo. Štai dėl
ko mums vertėtų žinoti, ką apie
jo sukeltus virpesius sako mok
slininkai.
Malda — r e a l u s s t e b u k l a s
Visi žinome, jog visuose pa
saulio kraštuose įvairių tautų
bei tikėjimų žmonės turi savo ste
buklingas vietas Labai dažnai
tie vykstantys, ar kažkada jvykę,
stebuklai yra susieti su žmonių
sveikata
Turime tokias vietas ir Lie
tuvoje Viena jų — kuklioji, tačiau
toli skambanti. Šiluva Kiek ji
bebuvo neigta, atėjūnų niekin
ta, — žmonės niekada nesiliovė
ir nesiliauja į ją keliavę Kodėl?
Juk per šimtmečius
tu-

rėjo išblukti jų atmintyje iš se
nelių ir prosenelių girdėta Die
vo Motinos apsireiškimo istori
ja. Bet ji gyva. Gyva todėl, kad
daugelis čia pabuvojusių pili
grimų patvirtina, asmeniškai
pajutę teigiamą poveikį šioje
vietoje: dvasia ir kūnu negalavę
žmonės sakosi čia įgiję sveika
tos, išprašę kitokių malonių.
Ką apie tai mano moks
lininkai?
Jie jau įrodė, jog iš tiesų bet
kokiai religijai priklausančio
žmogaus nuoširdus kreipimasis
į Visagalį turi tokį poveikį, kad
sukuria t a m tikrą efektą.
Pirmiausia — karšta malda
žmogų veikia dvasiškai, psicho
logiškai. Jei jis tvirtai tiki ir
meldžia ko nors sau ar savo ar
timiesiems, — jo dvasinis paki
lumas mobilizuoja teigiamą or
ganizmo energiją. A n t r a (tai
žmonėms dažniausiai nežino
ma) — nors ir tylomis šnibžda
mos maldos j a u nekalbant apie
kolektyvinį maldininkų giedo
jimą ar vargonų muziką) suke
lia tam tikrus garso virpesius.
Tokius, kurie nuolat ir nuolat
kartojasi savo skambesiu, rit
mu, garso stiprumu. Būtent tie
virpesiai ir daro poveiki žmogui.
Ir juo plačiau garsėja savo ste
buklais vieta, juo ji gausiau lan
koma, tuo tas poveikis stipres
nis. Pavyzdžiui, kam teko re
gėti, kaip Judėjoje kalbama
malda Kadis, tas paliudys, jog
jos metu verkia ne tik ją kal
bantys, bet ir jos klausantys.
Žmonės ir patys dažnai
klausia savęs bei kitų kodėl
melsdamiesi jie jaučia tokią
pakylėtą b ū s e n a '

Žmogus virpesių juroje
Štai ką sako Barnaulo uni
versiteto, biologijos m. dr. Pave
las Gaskovas: „Dvasiniuose pro
cesuose sklindančios vibracijos
yra aukštesnio lygio, lyginant
su materialiniu pasauliu, todėl
jos kaip niekas kitas puikiai
organizmą išvalo ir net išgydo".
Šventu paveikslu jėga
Įrodžius tokį maldos poveikį
(konkrečiai tiriant organizmo
būklę), tapo suprantamesnis ir,
tiek d a u g žmonėms abejonių
keliantis fenor^'-nas — šventųjų pa
veikslų galia, jų poveikio jėga.
Mokslininkai vėlgi sako, jog
čia reikalas tas, kad dažnas tų
pačių t e k s t ų (maldos žodžių,
ritmų) kartojimas prieš tą patį
paveikslą sudaro realią galimy
bę „įrašyti" jo paviršiuje tam
tikrą garsinę informaciją. Toks
paveikslas būna apsuptas tam
tikro dažnio bangų auros, kuri
veikia žmogų ne tik dvasiškai,
bet ir fiziškai. Todėl nereikia
stebėtis, jog ten, kur plūsta šim
tai maldininkų, kur iš daugybės
lūpų sklinda tie patys maldos žo
džiai, ritmai, — susikaupia vir
pesiai ir vyksta stebuklai: daug
žmonių pajunta sveikatos page
rėjimą arba ir visai pasveiksta.
Taigi, nors ir neįprastu būdu,
tačiau tas išmelstas stebuklas
įgauna visai realų pagrindą.
J a u č i a n e t gyvūnai
Spėjama, jog tą teigiamos
energijos koncentracijos poveikį

jaučia ne tik žmogus, bet ir gy
vūnai.
Įdomų faktą šiuo klausimu
yra pateikęs spaudoje Ispanijos
etologas Michel Kobo. n e t ke
liskart vykęs į Portugaliją jo
tyrinėti.
Viena provincijos miestelyje
gyvenanti šeima pastebėjo keis
tą reiškinį. Kurį laiką sirgo jų
šunelis Preta. Kai jis kiek pa
sitaisė, paaiškėjo, kad jis kas
sekmadienį anksti rytą kažkur
išbėga. Jis dingsta penktą va
landą, kol dar visi miega, ir ne
pasirodo keletą valandų. Ir koks
buvo šeimos nustebimas, kai
kaimynai papasakojo, jog jų
šunelis „dalyvauja" už 13 kilo
metrų esančioje miestelio baž
nyčioje vykstančiose sekmadie
nio rytmetinėse pamaldose' Žmo
nės pasakojo: šunelis nevėluo
damas atsiranda savo pasirink
toje vietoje ir išbūna iki pa
maldų pabaigos Jis elgiasi la
bai rimtai, lyg jį irgi veiktų vi
suotinė rimtis. Maža to: jis vis
ką kartoja, ką daro žmonės —
stojasi ir sėdasi O po pamaldų
skuba namo, iš viso sukarda
mas 26 km.
Mokslininko M. Kobo ir jo
kolegų išvada buvo tokia: gy
vulėlis, taisydamasis iš savo ne
galios, jaučia kur yra teigiamos
energijos sankaupa.
O mūsų bažnyčios kartais
okupantų būdavo paverčiamas
irkisdėmis. Tad galima manyti,
jog net gyvuliai jose jautėsi geriau

nei tie. kurie šaudė į bažnyti
nius paveikslus, daužė statulas.
„Visur k l a u s y t i s , j a u s t i ir
suprasti verta"
Apie tai, kad maldos namuose
žmogus patiria dvasinę ir fizinę
stiprybę, savo redaguotame žur
nale „Jaunimas" yra rašęs ir
tokia iškili asmenybė kaip Vy
dūnas (jis buvo evangelikas).
Paklaustas, ar verta lankytis
bažnyčioje, jis sakė: „Man rodos,
kad tai labai naudinga. Patsai
bažnyčion einu, kuomet tik liuoso laiko turiu. Ir einu ne vien į
evangeliškas, o ir į katalikų,
stačiatikių, žydų ir kitas. Visur
man klausyties ir matyti bei
jausti ir suprasti verta".
Meno k ū r i n i ų energija
Vydūnas pritarė ir savo
bendraamžiui, garsiam ano me
to kritikui kunigui K. Jasėnui,
kalbėjusiam apie meno įtaką
žmogaus psichikai, sveikatai:
„Ar jūs nepastebėjote, kad kuni
gai yra ilgaamžiai žmonės? —
klausė Jasėnas. — Tai todėl,
kad jie visą gyvenimą būna arti
gražių paveikslų, klausosi geros
muzikos. Juos užvaldo gydanti
meno jėga, šalina iš kūno ligą.
atgaivina dvasią, prailgina am
žių".
Vydūnas pritarė kunigui
Jasėnui. kai šis maldos namuo
se liepė pakeisti stacijų paveiks
lus, kuriuose Jėzų kankinantys
budeliai buvo pavaizduoti stam

Estetoterapi j a
Kunigo K. Jasėno ir Vydūno
mintys, jog meno, literatūros, G a r s o poveikis
Šiandien medicina žino
muzikos kuriniai gali žmogų
atgaivinti ar susargdinti tais daug pasveikimo faktų tokio
laikais buvo laikomos eretiš mikroklimato poveikyje. Ta pa
komis. O šiandien jau susifor slėpta energija stengiasi pasinau
mavusi medicinos šaka — este doti vis daugiau žmonių. Štai
mokslininkai jau sėkmingai
to terapija.
Greičiausiai ne vienas yra taiko garso poveikio seansus.
pastebėję, kaip sulėtėja arba ir Apie tai jau yra spaudoje skelbę
visai sustoja žmonių žingsniai, Rusijos Severcovo Evoliucijos ir
suskambus galingiems varpams ekologijos instituto moksliniai
(neseniai kilnaus Vokietijos pi daktarai Valerijus Iljičevas,
liečio padovanotiems) istorinėje Olga Silajeva. Jie pateikė nau
Vilniaus varpinėje Katedros aikš jus faktus, kaip muzika „daro
tėje. Žmones stovi ir susikaupę stebuklus". Pasirodo, jog žmo
klausosi. Jų veiduose — kažko gaus virškinimo t r a k t a s turi
rezonansini dažnį natai „fa".
kia pakylėtos dvasios išraiška.
Tikriausiai ne vienas žmo Nata „do" gali išgydyti nuo psogus, išgirdęs tvirtinant, jog var riozės, o natų „si", „sol" ir „do"
pų garsas gali užmušti bakteri visuma labai naudinga onkolo
jas, mikrobus, tai palaikytų hu giniams ligoniams.
moru arba absurdu. Bet tai jau
Kiekvienas žmogus gali būti
irgi įrodyta moksliniais tyri tikras, kad jis, pats to nežinoda
mais. Pavyzdžiui, mokslininkai mas, gydėsi arba susirgo veikia
ištyrė vienos Maskvos cerkvės mas garsų terapijos.
žmogaus ausiai negirdimus (sie
Mokslininkai mano. jog gar
kiančius 25 kilohercus) varpų sų medicina turi didelę ateitį.
virpesius Buvo įsitikinta. jog
JR tikrai gali gydyti infekcines
Parengė
ligas, stiprinti imunitetą, gerin
Vetuota F ' r i š m a n t i e n ė
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ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

{Remiantis AFP. Reuters. AP,fatterfsuc,ITAR-TASS, BNS
imų agemotų pranešteais)

EUROPA
ISTAMBUL
NATO vadovai pažadėjo „vi
siškai bendradarbiauti' 7 su nau
jąja Irako vyriausybe, kuriai
Baghdad anksčiau nei planuota
buvo perduoti valdžios įgalioji
mai, ir padėti parengti jos armi
ją, kuri galėtų atkurti valstybė
je tvarką ir ramybę. Kelios va
landos po netikėto pranešimo
apie irakiečiams dviem dieno
mis anksčiau grąžintą nepri
klausomybę, Siaurės Atlanto
sąjungos vadovai paskelbė nu
tarimą, kuriame taip pat smer
kia teroro aktus, vis dar truk
dančius atstatyti valstybę. Ne
tikėtas Baghdad pranešimas
įaudrino Istambul vykstantį
NATO viršūnių susitikimą, ku
ris prasidėjo itin sustiprinto
saugumo sąlygomis. Dvi dienas
truksiančio viršūnių susitikimo
dalyviai taip pat patvirtino pla
ną daugiau nei tikėtasi išplėsti
savo tarptautines taikos palai
kymo pajėgas Afganistane, ku
rias dabar sudaro 6,500 karių.
JAV prezidentas George W.
Bush ir Didžiosios Britanijos
ministras pirmininkas Tony
Blair, dėl kurių pradėto karo
NATO pernai vos nesubyrėjo,
sveikino nepriklausomybės grą
žinimą irakiečiams. Prancūzijos
prezidento Jacąues Chirac, ku
ris pernai vadovavo Irako karo
priešininkų stovyklai NATO,
atstovė sakė, kad jis ..atkreipė
dėmesį" į ankstyvą nepriklauso
mybės grąžinimą, bet pabrėžė,
kad tai tik vienas politinio pro
ceso žingsnis.
BRIUSELIS.
Europos Komisija fEK) pra
nešė įšaldanti JAV programinės
įrangos milžinei ..Microsoft" by
loje dėl konkurencijos pažeidi
mo skirtas bausmes, kol Euro
pos Sąjungos (ES) teisingumo
teismas nepriims sprendimo dėl
bendrovės prašymo sustabdyti
bausmę. ..Siekdama užtikrinti
teisingumą". EK atideda prie
monių taikymą, ,,kol nebus ap
svarstytas 'Microsoft' prašymas
dėl tarpinių priemonių", pareiš

kė Komisija. „Tarpinėmis prie kvėpti Europos diplomatams,
m o n ė m i s " komisija pavadino kurie baiminosi, kad T. Nikolič
„Microsoft" penktadienį Euro tapęs prezidentu sustabdys re
pos teisingumo teismui pateiktą formas, pradėtas prieš ketve
prašymą sustabdyti Briuselio rius metus nušalinus Slobodan
kovo mėnesį po penkerių metų Miloševič.
tyrimo priimtą sprendimą skirti
„Microsoft" didžiulę baudą ir
ARTIMIEJI RYTAI
priversti bendrovę imtis kai ku
rių savo produktų pakeitimų.
„Komisijos nuomone, taikyti
BAGHDAD.
nuobaudas, kol teismas nepri
įgaliojimus pirmadienį ga
ims sprendimo dėl Microsoft' vusi Irako laikinoji vyriausybė
p r a š o m ų tarpinių priemonių, žada laikytis drąsios politikos,
nėra tinkama", teigiama E K pa kuri padėtų tiek griežtumu, tiek
reiškime. Tačiau Komisija pa susitaikymu sustabdyti kraujo
brėžė, jog sprendimas laikinai liejimą bei užgydyti JAV va
sustabdyti bausmes vykdymą dovaujamos okupacijos paliktas
„neturės įtakos Microsoft' įsi žaizdas. Kad sėkmingai įgyven
pareigojimui įvykdyti nurodytas dintų politikos planą, 58 metų
priemones", jei teismas atmestų ministrui pirmininkui Iyad Allbendrovės prašymą. Tuo tarpu wi, kažkada išeivijoje mėginu
„Microsoft" prašo teismo su siam surengti sąmokslą prieš
stabdyti EK nuosprendžio vyk Saddam Hussein. reikės paro
dymą, siekiant užkirsti kelią ža dyti išskirtinius sugebėjimus.
lai, kurios „nepavyktų atlygin Nepaisant oficialios okupacijos
ti". Patvirtinusi, jog pateikė Eu pabaigos. Irake pasilieka dau
ropos teisingumo teismui atitin giau kaip 160.000 užsienio ka
kamą prašymą. -JAV programi rių. I. Allawi teks įtikinti ira
nės įrangos milžine paskelbė, kiečius, kad jų jau nebevaldo
kad ėmėsi šios priemonės, atsi užsienio okupantai — o taip be
žvelgdama į vartotojų poreikius. veik visi irakiečiai vertino ame
E S kovo pabaigoje skyrė JAV rikiečių ir britų kareivius, kurie
programines įrangos milžinei pernai padėjo atsikratyti Sad
„Microsoft" rekordinę 611 mln. dam Hussein režimo. Irakiečių
JAV dolerių baudą už piktnau mintyse palengvėjimas dėl S.
Hussein nuvertimo j a u seniai
džiavimą dominuojama padėti
užleido vietą pasipiktinimui dėl
mi rinkoje ir kartu liepė bendro
tvyrančio beteisiškumo, bejė
vei pasiūlyti ..Windows" opera
gės teisėsaugos bei smurto.
cinės sistemos europinę versiją
Daugelis dėl suirutės kaltina
be „Media Player" programos.
amerikiečius. Jie nerimauja dėl
saugumo ir galimo pilietinio ka
BELGRAD.
ro ir tetrokšta darbo, veikian
Reformų šalininkas Boris čios infrastruktūros bei geres
Tadič per sekmadienį vykusius nio gyvenimo. O demokratija ir
Serbijos prezidento r i n k i m u s žmogaus teisės gali palaukti. I.
įveikė nacionalistą Tomislav Ni- Allawi. kurio vyriausybei Jung
količ, nudžiugindamas Vakarus, tinės Tautos (JT) suteikė man
kurie būgštavo dėl reformų liki datą, kad ši parengtų valstybę
mo šioje Balkanų valstybėje. B. sausio mėnesį planuojamiems
Tadič iš centro kairiųjų Demo rinkimams, pareiškė, kad rinki
kratų partijos surinko maždaug mus reikės atidėti mėnesiui ki
53.7 proc. balsų, o T. Nikolič iš tam, jei nepavyks pagerinti sau
ultranacionalistų Radikalų par gumo situacijos. Jis taip pat
tijos — maždaug 45 proc. T. Ni prakalbo apie nepaprastosios
količ pripažino savo pralaimė padėties įvedimą kai kuriose
jimą. ..Jei padėtis liks tokia pa Irako dalyse, nors atsižvelgiant
ti, Boris Tadič taps naujuoju į irakiečių saugumo pajėgų silp
Serbijos prezidentu, todėl noriu numą, ją užtikrinti gali tekti
jį pasveikinti", sakė jis. Šis re tarptautinėms pajėgoms.
zultatas leis daug lengviau atsi

Prezidento rinkimuose Lietuva pasirinko Vakarus
Atkelta iš 1 psl.
„Prieš įstatymą visi esame ly
gūs. Aš už tai, kad būtų tiriama
atvirai, aiškiai, nesvarbu, kas į
tai įveltas", sakė V. Adamkus.
Išrinktasis
prezidentas
spaudos konferencijoje teigė
esąs nepatenkintas esama tvar
ka teisėsaugoje ir užsiminė, kad
šioje srityje ..matysime ne vieną
pasikeitimą".
..Teisėsauga bus mano vie
nas svarbiausių taikinių — bus
realiai bandoma peržiūrėti esa
mą struktūrinę ir teisinę pusę
bei užtikrinti ir grąžinti žmonių
pasitikėjimą teisėsaugos insti
tucija", į klausimą, ar gali STT
vadovas Valentinas Junokas ti
kėtis likti savo poste, atsakė iš
rinktasis prezidentas.
V Adamkus patvirtino į sa
vo komandą pakviesiąs asme
nis, kuriuos minėjo dar rinkimų

pradžioje. ..Aš manau, kad kviesiuosi iš tų žmonių, su kuriais
kalbėjausi, kurie buvo minėti
spaudoje. Tačiau dabar pasa
kyti, kas bus jie — nuoširdžiai
negaliu atsakyti. Bandysiu su
siskambinti, pakviesiu žinovus,
kurie yra savo sričių autorite
tai", tvirtino V Adamkus.
Adamkus užsiminė, kad re
komenduoti asmenis jo koman
dai prašys profesorių, įvairių
sričių žinovų. Tačiau pabrėžė,
kad per rinkimus jį rėmusių
partijų vadovybės nedarys jo
kios įtakos komandos formavi
mui.
..Aš kalbėsiuosi tik su as
menimis be politinių etikečių.
Jei taip sutaps, kad žinovas pri
klauso kuriai nors politinei par
tijai — jis nebus išskirtas, ta
čiau turėti partijos bilietą — nė
ra privalumas", tvirtino išrink

tasis prezidentas.
Vėl prezidentu tapsiantis V.
Adamkus žadėjo ypatingą dė
mesį skirti vidutiniam ir smul
kiam verslui.
..Šis verslas — sunkiai besi
verčianti šaka. sukelianti žmo
nėms didžiausią baimę, kad di
dieji išstums į gatvę. Mano tiks
las — panaudoti užsienio tei
kiamą pagalbą, kad šitoje srity
je būtų suteikta pirmenybė
šiems darbams. Čia reikalinga
ekonomistų pagalba", sakė V.
Adamkus.
\ klausimą, ką mano apie
Lietuvoje populiariausios Dar
bo partijos vadovo Viktoro Uspaskicho galimybes tapti prem
jeru. V. Adamkus atsakė: „Kiek
vienas politikas turi savo tiks
lus. Jis irgi savo tikslą turi. Į tą
klausimą atsakysiu po Seimo
rinkimų."

Laikinasis valstybės vadovas pasveikino išrinktąjį prezidentą
Atkelta iš 1 psl.
komisijos pirmininkas Vaclovas
Stankevičius. Šiaurės Atlanto
Tarybos posėdyje Lenkijos vado
vas, kai jam atėjo eilė sakyti
kalbą, pasveikino Lietuvą su
„geru pasirinkimu".
Spaudos konferencijoje A.
Paulauskas žurnalistams neslė

pė susižavėjimo G. W. Bush. ku
ris. A. Paulauskui bekalbant su
Turkijos premjeru Tayyip Erdogan. priėjo prie judviejų ir Tur
kijos vyriausybės vadovui papa
sakojo V. Adamkaus biografiją,
jo darbą Chicago, taip pat apie
savo viešnagę Vilniuje, kur. jam
s a k a n t kalbą sostinės Rotušės

aikštėje, kai kurių žmonių aky
se mate ašaras.
..G. W. Bush puikiai atsime
na Vilnių. Matėsi, kad tai nebu
vo jo formalus pasiteiravimas
apie rinkimų rezultatus, bet
nuoširdus rūpestis, rodantis
draugišką paramą Lietuvos
žmonėms", sakė A. Paulauskas.

1998 m. birželio
29 d. Amžinybėn
iškeliavo gilių
minčių rašytoja ir
deklamatorė

Af A
JUZEFĄ
GALĖJUTĖ
PAULAUSKIENĖ
Mūsų mylima motina, sesuo, teta ir močiutė palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
A.a. Juzytės šešerių metų mirties sukaktį paminė
sime antradienį, birželio 29 d. 7 :30 v.r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park ir sekma
dienį, liepos 4 d. 10:30 v.r. šv. Mišiose bus paminėta J u zytė Galėjutė-Paulauskienė ir visi Galėjų šeimos mirusieji
nariai.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti
Mišiose ir pasimelsti užjos ir jų sielas.
Dukros — Brigita Krasauskienė ir Nelia Pau
lauskaitė
„Neliūdėk žalia girele, nes ateis laikai,
Uždainuos tau linksmas dainas, Lietuvos

spręsti iki pratęstos Seimo pa
vasario sesijos pabaigos — lie
pos 20 dienos.
..Pagal turimą medžiagą,
m a n a u , jog šitas kreipimasis
bus", pirmadienį po susitikimo
su Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto (NSGK) nariais
sakė A Klimavičius
..Aš būsiu priverstas tas pa

vardes įvardyti, kai kreipsiuos į
Seimą dėl jų patraukimo bau
džiamojon atsakomybėn", sakė
generalinis prokuroras.
A Klimavičius NSGK posė
dyje paneigė žiniasklaidos pra
nešimus, jog tarp įtariamųjų ga
li būti Liberalų ir centro frakci
jos seniūno pavaduotojas Kle
mensas Rimšelis.

vaikai".

KONSEKRUOTA DIEVO
GAILESTINGUMO ŠVENTOVĖ
Balandžio 18 d. Vilniuje
kardinolas A. J. Bačkis kon
sekravo Dievo Gailestingumo
šventovę. Konsekravimo iš
kilmėse taip pat dalyvavo vysk.
J. Tunaitis.
Gailestingojo Jėzaus pa
veikslas iš Šventosios Dvasios
bažnyčios nebuvo perneštas, to
dėl, tik įžengęs į šventovę,
kardinolas kreipėsi į gausiai
susirinkusius
tikinčiuosius
šiais žodžiais: „Matau jūsų vei
duose nustebimą ir rūpestį, kad
siena už altoriaus šviečia bal
tuma. Ir mano širdis pilna rū
pesčio. Tačiau tą rūpestį apmal
do, apmalšina pasitikėjimas
begaliniu Dievo gailestingumu
ir mėginimas suprasti, ką
Viešpats nori mums pasakyti.
Matyt, jis dar kartą kviečia mus
visus apsivalyti, byloja, kad dar
nepakankamai nuskaistinome
savo dvasią, suvaldėme žemiš
kas aistras. Ta balta dėmė mus
ragina pirmiau išvysti Gailes
tingąjį Jėzų savo sielos akimis,
o tada ir regimasis atvaizdas —
paveikslas atkeliaus čia, skleis
damas suraminimą. Apsižval
gykime, kokia graži ir jauki ši
šventovė. Į ją jau įžengė Vieš
pats ir laukia visų jūsų. Labai
viliuosi, kad ji iš tiesų taps
Dievo Gailestingumo šventove,
kad jūsų nuoširdžios maldos ją
padarys tikraisiais Gailestin
gojo Jėzaus namais. Skaudu,
kad kol kas neįvyko tai, ką
buvome numatę, tačiau — Jė
zau, pasitikiu tavimi; Jesu,
ufam tobie: Jesus. I trust in You".

Pirmą

Per pamokslą, remdamasis
tos dienos Jono evangelija, kar
dinolas A. J. Bačkis kalbėjo apie
Viešpaties gailestingumo slėpi
nį, citavo šv. Faustinos dieno
raščio ištraukas ir popiežių
Joną Paulių II. ..Gailestingasis
Dievas nušluoja tautinius gin
čus, laikiną naudą, religines
priekabes. Tuomet prasideda
naujas gyvenimas, k u p i n a s
kantrybės, meilės, dėmesio vie
nas kitam ir kiekvienam. Evan
gelijos Kristus kviečia visus
mus mokytis naujos kalbos ir
k u r t i naują
pasaulį,
kurį
galėsime dalytis drauge su juo.
Dievas nori nužengti į kiek
vieno žmogaus gyvenimą ir ke
liauti kartu su mumis. J i s
t r o k š t a mums dovanoti savo
gailestingąją meilę. Štai šios
šventės esmė ir prasmė' Štai
Dievo mums šiandien siunčia
ma žinia. Ar išgirsime ją? Ar
sugebėsime ją priimti?" — kal
bėjo ganytojas. Pamokslą kardi
nolas A. J. Bačkis baigė 25 psal
mės žodžiais: ,Neužmiršk, Vieš
patie, savo gailestingumo ir išti
kimosios meilės; jie tokie pat se
ni kaip laikas". Po to jis persakė
pamokslo santrauką lenkų kalba.
Pasibaigus iškilmingai li
turgijai kardinolas A. J. Bačkis
dėkojo šią šventovę išpuošusiems menininkams, čia dirbu
siems meistrams bei rėmėjams.
Išėjusį į Dominikonų gatvę ga
nytoją plojimais ir šūksniais
„ačiū, ačiū" pasitiko tikinčiųjų
minia
BŽ. 2004. Nr. 8

kartą...

prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą.
Tik $65 metams ($50— pusei metų). Atsiųskite
savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį
kartu su mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St..
Chicago, IL 60629).
vardas,

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www. petkusfuner alhomes. com

AtA
POVILAS KANTAS
Mirė 2004 m. birželio 28 d., sulaukęs 90 m.
Gimė Lietuvoje, Kuršėnuose, Šiaulių apskr. Gyveno
ilgus 54 metus Marąuette Parko apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Emilija, dukterėčios Genutė, Bi
rutė ir Onutė su šeimomis bei kiti artimieji ir giminės.
A.a. Povilas priklausė Marąuette Parko namų savi
ninkų sąjungai, Pensininkų sąjungai, Šauliams, BALFui
ir kitoms lietuvių organizacijoms, daugelį metų dainavo
„Dainavos" ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
choruose.
A. a. Povilas bus pašarvotas antradienį, birželio 29 d.
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 _
W. 87th St., Evergreen Park, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 30 d. 9 vai. r.
Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur velionis bus pa
lydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a.a. Povi
lo pageidavimu, jo palaikai bus pervežti į Lietuvą.
•
Vietoj "'ge-lių prašom aukoti Lietuvos našlaičiams ir
Lietuvos Partizanų Globos fondui (L.P.G. Fund).
Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi žmona ir artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www. petkusfuneralhomes. com

Mylimai Mamytei

AfA
EMILIJAI TUTLIENEI
mirus, jos dukrą DALIĄ TUTLYTĘ-MROWIEC
ir šeimą, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Aleksandra Gylienė
Birutė ir Paulius Gyliai
Dalia Lapatinskas-Hagan
Vytautas Lapatinskas
Zita ir Juozas Petkai
Zita Zvirždienė
Viktoras ir Laurie Raišiai
Rasa Raišytė ir Steve Liffick
Nijolė ir Vidmantas Raišiai

Ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos narei

Af A
EMILIJAI TUTLIENEI
mirus, skaudžios netekties valandoje užjau
čiame mūsų narę DALLĄ TUTLYTE-MROWIEC, visą jos šeimą ir kartu liūdime.
Lietuvos Dukterų draugija
Seattle. WA skyrius

adresas
miestas, valstija,
telefono

Mirė 2004 m. birželio 26 d., sulaukusi 81 m.
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Gyveno Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Irena Dennehy, sūnus Algis Kizys; anūkai Sean, Jason ir Heather Dennehy, labai myli
mas šuo Killer bei artimieji ir giminės.
A.a. Zuzana buvo a.a. Kazio Kizio žmona.
A.a. Zuzana bus pašarvota trečiadienį, birželio 30 d.
nuo 8:30 v.r. iki 10:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 30 d. 10:30 vai.
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus
palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse.

pavardė

„Rubicon group" vadovui STT pateikė Įtarimus dėl papirkinėjimo
Atkelta iš 1 psl.
partijose buvo reikalingi, sie
kiant išsiaiškinti, ar gauti pini
gai nebuvo pajamuojami partijų
buhalterijose A. Klimavičius
prognozuoja, jog tikriausiai
kreipsis į Seimą dėl kyšininka
vimu įtariamų p a r l a m e n t a r ų
patraukimo baudžiamojon atsa
komybėn, ir dėl to ketina apsi

AtA
ZUZANA KIZYS
MISEVIČIUTĖ

numeris

zip

8

DRAUGAS, 2004 birželio 29 d., a n t r a d i e n i s

^ • V 1

Žičkus Korėjoje, Vietname ir gimtajame
krašte

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„SAULUTE" LIETUVOS VAIKŲ
GLOBOS būrelis dėkoja atsilan
kiusiems prie „Saulutės" pre
kystalio Čikagos priemiestyje
vykusios Joninių šventės metu,
palikusiems aukų, bei daly
vavusiems loterijoje. Laimin
guosius loterijos bilietus gavo
Kristoforas Gianakas (ark
liuką 1 . Martynas Sakutis (dvi
ratį), Ugnė Cesnauskaitė (tele
vizorių) ir Albina Ramanaus
kienė (Dalios ir Liudo Slėnių
paaukotas atostogas jų vasar
vietėje ..Neptūne"). „Saulutė"
taip pat primena, kad daugiau
nebesiųs talpintuvų į Lietuvą ir
dėkoja visiems, kurių pagalba
per 10 metų buvo vykdoma.

liepos 2 d., penktadienį rengia
mame iškilmingame priėmime,
7 v.v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 South Pulaski
Road. Gros Stasės Jagminienės
vadovaujamos „Tėviškės" kape
los muzikantai. Kaina 35 dol.,
pelnas skiriamas JBANC, svar
bios ilgametės ALTo informa
cinės tarnybos VVashingtone
paramai. Visus kviečiame daly
vauti užsisakius vietas ALTo
raštinėje, tel. 773-735-6677.

48-OJI LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ sa
vaite Dainavoje bus šią vasarą
rugpjūčio 22-29 d. Norintieji jo
je dalyvauti ir užsisakyti kam
barius prašomi kreiptis adresu:
Jonas Urbonas, 1418 W. ElmŠVENTIŠKOS PAMALDOS LIE wood Ave., Clawson, MI 48017,
TUVIŲ evangelikų liuteronų Tė arba tel. 248-435-0209.
viškės parapijos bažnyčioje
įvyks sekmadienį, liepos 4 d., SESELĖS KAZIMIERIETĖS KVIEČIA
9:30 v.r., kuriose dalyvaus ir visus į vasaros gegužinę, liepos
pamokslą sakys naujai išrink 11 d . kuri vyks 2601 West Martas ir konsekruotas Lietuvos ąuette Road, Čikagoje, nuo 11
evangelikų liuteronų vyskupas v.r. iki 4 v.p.p. Gegužinėje jūs
Mindaugas Sabutis. Po pamal galėsite skaniai pavalgyti, pak
dų parapijos salėje susipažini lausyti muzikos, pažaisti Bingo.
mas ir pabendravimas. Visuo Atvykite aplankyti seselių ir
menė kviečiama dalyvauti. Baž pasilinksminti, įėjimas į šventę
nyčios adresas: 6641-45 South nemokamas, o automobilius ga
Troy. Chicago, IL 60629, tel./ lima bus statyti prie Maria
aukštesniosios mokyklos. Dėl in
faksas 773-471-1599.
formacijos skambinkite seselei
GKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO Grace Ann, tel. 773-776-1324.
Prasidėjimo M. Mergelės sese
lių rėmėjai minės arkivysk. Jur AUTOBUSAS I XII LIETUVIŲ tau
gio Matulaičio paskelbimo pa tinių šokių šventę, organizuoja
laimintuoju švente š.m. liepos mas Čikagos pietvakarių (Mar18 d. Šv. Mišios bus aukojamos quette Parko) apylinkės valdy
10:30 v.r. Švč. M. Ivlarijos Gi bos, išvyks iš Švč. M. Marijos
mimo parapijos bažnyčioje, po Gimimo parapijos liepos 3 d.,
šv Mišių parapijos salėje pa 12:15 v.p.p. Vietas užsisakyti
minėjimas, trumpas susirinki galima parapijos raštinėje dar
mas, renkamas nario mokestis bo valandomis, tel.: 773-776ir kavutė. Maloniai kviečiami 4600 arba 708-424-8323.
nariai ir svečiai minėjime daly
vauti.
AUTOBUSAI | TAUTINIU ŠOKIŲ
šventę, organizuojami Lemonto
ŽIDINIO PAMALDOS - ŠEŠTA Socialinių reikalų skyriaus, iš
DIENĮ, liepos 3 d., 6 v.v., Jėzuitų vyks iš Pasaulio lietuvių centro
koplyčioje prie Jaunimo centro liepos 3 d., 12:15 v.p.p. Vietas
Čikagoje. Vasaros viduryje nori užsisakyti, tel.: 630-968-0184,
me padėkoti Visatos Kūrėjui už arba 708-346-0756.
mums ir visai žmonijai teikia
mas gėrybes. Visi nuoširdžiai DĖMESIO VISI MICHIGAN EŽERO
kviečiami.
pakrantės miestelių 'Beverly
Shores, Union Pier, Michigan
GARBĖS SVEČIAI: ARTŪRAS City, New Buffalo...) gyventojai.
PAULAUSKAS - laikinai einan Nedaug vietų liko 47 vietų auto
tis LR prezidento pareigas, Vy- buse, kuris išvyks iš „Fortune
gaudas Ušackas - LR ambasa House" restorano. 312 W. US
dorius JAV, Arvydas Daunora- Route 20. Michigan City, India
vičius - LR generalinis konsu na, liepos 3 d. 11 v.r. (12 v. p.p.
las Čikagoje, švenčiant Lietuvos Michigan laiku). Bilietai 20 dol.
įstojimą į NATO ir Europos Są asmeniui parduodami ..Mildas
jungą, dalyvaus ALTo šių metų Corner Market".

M

a n regis, kad Žičkus, jog, r a š a n t laišką, būtų ne pro
Žičkuvienė ir Žičkutė šalį paminėti, kad jis anksčiau
y r a daugeliui girdėtos gyvenęs Bridgeporte. Tai yra
p a v a r d ė s . Manyčiau, kad ne toje pačioje apylinkėje, k u r da
v i e n a m mūsiškių teko pažinti bar tebegyvena miesto m e r a s
v i e n u r a r k i t u r gyvenusį ar te ir jo šeima. S ū n u s nepamiršo
begyvenantį Žičkų.
tėvo pasiūlymo. N e t r u k u s pa
Gal, s a k a u , k a m nors iš r a š y t a s laiškas susilaukė ma
m ū s ų y r a p a ž į s t a m a s P a u l lonaus atsakymo. M e r a s at
Zickus (Žičkus). Man, deja, jis siuntė ne tik iškabas, bet ir di
n ė r a p a ž į s t a m a s . Tiesa pasa doką Čikagos miesto vėliavą.
kius, Žičkus n ė r a grynai lietu
M e r a s teikėsi p a r a š y t i ,
v i š k a i s k a m b a n t i p a v a r d ė , kad'toli nuo savo n a m ų kovo
tačiau šisai (Paul Zickus), be j a n t y s kariškiai nėra užmiršti.
abejo, y r a ankstyvesniųjų lie Taip pat pridūrė, k a d čikatuvių ateivių atžala.
giečiai meldžiasi už j u o s ir
P a u l Zickus, sulaukęs 18 j i e m s prašo Dievo palaimos.
metų, išėjo kareiviauti. Atli
P a u l Zickus t o l i m e s n e i
kęs apmokymą, pateko į Korė t a r n y b a i buvo p e r k e l t a s į
ją. 1972 m., atostogaudamas V i e t n a m ą . I š v y k d a m a s j i s
Čikagoje, d r a u g e su savo tė išsivežė ir Čikagos mero do
veliu, gurkšnojo alutį smuklė v a n a s . Vieną dieną, netoli
je. B e s i k a l b a n t apie šį bei tą. Dannango, buvo žemėje įtvir
tėvas i š s i t a r ė , jog sūnui ver t i n t a vėliava ir gatvių užrašai.
tėtų p a r a š y t i laiškutį Čikagos Bendražygiai toje vietoje mėgo
miesto m e r u i Richard J. Da- fotografuotis. Žičkus pagaliau
ley, Sr. p a p r a š y t i atminimui sugrįžęs į savo gimtąjį miestą,
S t a t e ir Madison gatvių san dirbo Midvvay oro uoste veiku
kryžos iškabų. Tėvas priminė. s i a m e n a u j o k ų
verbavimo

LIETUVOS spauda

vietėjiškas

žurnalas

jau

Šniems „LUX" siekia būti al

ternatyva
masinę
kultūrą
atspindintiems ir skleidžiantiems komerciniams žurna
lams. Kol kas tai vienintelis hu

manistines vertybes jaunimui
propaguojantis mėnraštis Lie
tuvoje.
„LUX" t i k s l a s — ugdyti
brandžią, gebančią sąmoningai
pasirinkti asmenybę, pajėgią
pasipriešinti „daugumos spau
dimui". Neaitriname skaitytojų
jausmų aprašinėdami nusikal
timų detales, įžymių žmonių
intymų gyvenimą, skandalus ar
nerealias meilės istorijas. Kvie
čiam spręsti konkrečias, dvasi
nes, psichologines ar tarpusa
vio santykių problemas, o ne
jas slopinti masinės kultūros
siūlomomis užsimiršimo prie
monėmis.
P a g r i n d i n i a i „LUX" s k y r i a i
Visuomenės
aktualijų
s k y r i u j e „ S v a r b u " svarstomi

punkte.
Korėjoje ir V i e t n a m e iš
likęs gyvas ir sveikas, neišven
gė n e l a i m ė s gimtajame k r a š t e .
Vieną k a r t ą , v a ž i u o d a m a s
motociklu, pergyveno avariją.
J o s m e t u buvo sužalota galva
ir kitos k ū n o dalys. D a b a r j i s
nevaldo kairiosios kūno dalies.
Jis, su širdgėla p r i s i m i n d a m a s
nelaimingąjį įvykį, r a g i n a jo
kiu b ū d u nevažinėti motocik
lu, n e u ž s i d ė j u s
apsauginio
šalmo. P a u l Zickus d a b a r ne
galuoja, bedarbiauja ir s u n k i a i
verčiasi.
Kaip žinia, į bėdą p a t e k ę
žmonės d a ž n a i griebiasi ne
įprastų priemonių. P a u l Zic
k u s s u m a n ė varžytinių keliu
p a r d u o t i jo žinioje t e b e e s a n 
čias Čikagos gatvių i š k a b a s .
P a m a n ė , gal k a s susidomės ir
pasiūlys vienokią ar kitokią
pinigėlių s u m ą ? T u r i m o m i s ži
niomis, j a u spėjo atsiliepti keli
a s m e n y s , gyveną JAV ir kituo
se k r a š t u o s e . J i s tikisi, ko ge
ro, gal a t s i r a s pirkėjas, k u r i s

teiktųsi iškabas nugabenti į
I r a k ą ir vėliau j a s sugrąžinti į
J A V . Tuo t a r p u nežinoma, ar
išsipildė jo lūkesčiai.
P a u l Zickus prašo visų pa-

simelsti už vyrus ir moteris,
atliekančius karines pareigas
užjūrio kraštuose.

konkretūs visuomenės gyveni
mo iššūkiai. Temos: „Mokykla:
lyderiai ir atstumtieji". ..Ar
šiandien į m a n o m a p a k a r t o t i
1964—ųjų s t u d e n t ų revoliuci
ją?", „Kur gyventi studentui?".
.Narkotikai. Kodėl laisve pa
sirinkti nuveda į priklausomy
bę?", „As asmenybė gali at
siskleisti kaime?", „Kam moky
tis kariauti, jei niekas nepuola".
Psichologijos
skyrius
„ A t v i r a i " — apie asmenybės
problemas ir tarpusavio san
tykius. Temos: „Ar — alkoholi
ko vaikas", „Jei tavo pasimaty
mai panašūs į siaubo filmus",
„Abortas: žmogžudystė ar "kiek
vieno a s m e n i n i s reikalas"?".
„Diagnozė: įsimylėjau".
„ L e n k m e n ą , kol j a u n a s "
— 14 puslapių
kultūrai.
Pastaruoju metu nė v i e n a m e
leidinyje
nėra
nuosekliai
reprezentuojamos j a u n i m o kul
tūrinės iniciatyvos. Spaudoje
pasirodo daugiau informacinio

pobūdžio publikacijų, kurios
n e p r e t e n d u o j a į išsamesnę
analizę ir kritiškų kultūrinių
faktų
vertinimą.
Skyriaus
„Lenk meną, kol j a u n a s " tikslas
ir būtų — užpildyti šią spragą,
ypatingą dėmesį skiriant ne
vien sostinės, didžiųjų miestų,
bet ir pakraščių jaunimo savi
raiškai bei idėjoms.
Dievojieškos
skyrius
„ A p i e m a n e i r t a v e " — ne
vien tikintiesiems, bet visiems,
k u r i e nori daugiau sužinoti
apie krikščionybę ir kitas reli
gijas. J a m e atvirai svarstome
apie Dievą ir asmeninį santykį
su J u o , analizuojame gyvenimo
ir tikėjimo problemas. Temos„Kur yra Dievas, kai pasaulyje
tiek kančios?", „Dvasios tėvas.
Kam jis reikalingas ir kaip jį
susirasti?", „Ar mums reikalin
gi vargšai?" ir t.t.
Projektą — Visuomenės ak
tualijų skyrių „Svarbu" ir psi
chologijos skyrius „Atvirai" ant-

rus metus remia Spaudos, radi
jo ir televizijos rėmimo fandas.
Taip pat valstybe remia ir
lux.lcn.lt internetinės sve
tainės projektą „LUX" — kad ir
kur būtum!
Krikščioniškų
vertybių
sklaidą
žurnale
jauniems
JLUX" antrus metus remia fon
das „Association Milleret-Poincare Solidarite pour Ir developpement"
Mėnesinį, spalvotą 40 pus
lapių žurnalą „LUX", skirtą
vyresniųjų klasių moksleiviams
ir studentams, leidžia Vilniaus
arkivyskupijos Ekonomo tarny
ba. Leidimo tiražas — 3,000 egz.
Adresas:
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Tel. 85-264-4885
Faksas: 85-212-1467
EI. paštas:
lux@vilnensis.lt
Internetinės svetainės ad
resas: lux.lcn.lt
Redaktorė I e v a Urbonaitė

ŽURNALAS VAIKAMS „Bitutė
MĖNRAŠTIS VAIKAMS NUO 6 IKI 12 METŲ.
Kodėl „Bitutė" svarbi
v a i k a m s , t ė v a m s ir
pedagogams?
Daugelis suaugusiųjų neri
mauja dėl kartos, augančios
pereinamajame
laikotarpyje,
vertybių formavimosi. Tradici
nės vertybės dažnai neatranda
naujų formų ir naujos kalbos.
Todėl tėvai pasiduoda laiko tėk
mei, renkasi lengviausią kelią
— t a m p a masinės kultūros var
totojais ir įtraukia į tai vaikus.
Aišku, tai neišvengiama. Ta
čiau šalia populiaraus skaitalo
turi būti ir leidinių su estetine
bei moraline perspektyva. Ne
kintančių vertybių propagavi
mas nedidaktinėmis priemonė
mis ir yra „Bitutės" žurnalo
kryptis. Šis žurnalas yra naujas

n

bandymas parodyti v a i k a m s
kūrybos ir meno, gražiosios
pasaulio puses privalumas.
Pastaruoju metu atsirado
daug periodinių leidinių vai
kams, skirtų daugiausiai pra
mogai. „Bitutė" stengiasi pasiū
lyti kokybiškesne pramogą —
užduotis ir konkursus rengti at
sižvelgiant į kultūrinį šalies
kontekstą.
Žurnalas siekia v a i k a m s
teikti švietėjišką pagalbą: nuo
praktinių patarimų, taip rei
kalingų šioje nesaugioje tikro
vėje, iki visapusiškos dvasinės
paramos.
Redakcija bendradarbiauja
su kai kurių šalies mokyklų
pradinių klasių mokytojais ir
mokiniais, rengia susitikimus,
susirašinėja.

Bendruomenės
KULTŪROS
TARYBA
Lithuanian - American Community

rezga muzikos tinklą ir pasako
j a apie muzikos stilius, muzi
kavimo galimybes ir net kartais
t a m p a kompozitoriumi. Naujas
Bitutės draugas Peliukas pa
sakoja vaikams apie linksmą ir
liūdną savo kasdienybę, Foto
grafijos šalyje vaikai ne tik su
žino, kaip atsiranda nuotrau
kos, bet ir patys dalyvauja kon
kursuose Skruzdėlytė Greitutė
vertina naujas k n y g a s vai
kams, lygina įvairių autorių ir
epochų literatūrą. Boružė Sep-

Marija Remienė, pirmininkė
rnremiene@aol c o m
2841 Denton C t . VVestchester. IL 60154
Cultural Gouncil TEL./FAKSAS. 708-562-1448

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

(ier.-ilH Ford žmon;i Betty Ford stebeio Lietuvių tauti
ildas M.mikus
Aleksandro Plėnio nuotr.

P e t r a s Petrutis

tyntaškė pasakoja apie mados
raidą, pataria, kaip galima pa
tiems pasidaryti gražių dirbi
nių. Yra Šiurpių puslapis, ku
riame vis nauji susitikimai su
vaiduokliais.
Redaktorė Ingrida
Laimutytė
Redakcijos adresas: Aušros
Vartų g. 12. LT-2001 Vilnius.
Tel. 5-264-4885 Faks. 5212-1467 EI. paštas:
bitute@vilnensis.lt

//

Beveik visos žurnalo ilius
tracijos yra pieštos profesiona
lių dailininkų, taip p a t daug
nuotraukų, pokalbių apie vai
kams įdomius dalykus. Į skai
tytojų klausimus atsako psicho
logė Kristina Jackevičienė ir ku
nigas Antanas Saulaitis, SJ.
Šiame žurnale spausdina
ma poetų ir prozininkų, rašan
čių v a i k a m s , k ū r y b a , v a i k a i
skatinami k u r t i eilėraščius,
pasakojimus, dalyvauti pieši
nių konkursuose.
„Bitutės" bendradarbiai ir
idėjiniai rėmėjai yra poetai
Ramutė Skučaitė, Renata Šerelytė, Violeta Palčinskaitė, Liu
tauras Degėsys. eseistė G i n t a r ė
Adomaitytė.
literatūrologas
Kęstutis Urba, g a m t i n i n k a s
Selemonas Paltanavičius, reži
sierius Alvydas Šlepikas ir kiti.
Žurnalo herojai. D J Voras

JAV Lietuvių

Paul Zickus pirmas iš kairės.

2004 m. kultūros premijoms yra sudaryta viena komisija: pirmininkė Marija Remienė ir n a r i a i — Danutė Bindokienė, Nijolė
Pupienė. Magdalena Stankūnienė, Vitalija Pulokienė, Leonas Narbutis ir Kazys Skaisgirys. Šiais metais bus šešios premijos: spau
dos darbuotojo, dailės, muzikos, aktoriaus, radijo darbuotojo ir tautinių šokių mokytojo. Premijų mecenatas — Lietuvių fondas.
Premijoms kandidatus iš JAV-se gyvenančių tarpo siūlo lietuvių visuomenė. Pasirašytame laiške, su siuntėjo adresu, komisijos
pirmininkei pristatoma: kandidato vardas, pavardė, adresas, telefonas ir bent trumpai r a š t u apibūdinama siūlomo kandidato —
asmens veikla Pasiūlymus siųsti LB Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei, 2841 Denton Ct., VVestchestor, IL 60154 iki
rugsėjo 1 dienos
J A V LB K u l t ū r o s t a r y b a

• D. i r A. Milūnu. 50 metų
vedybų proga Gražinos ir Be
niaus Mačiuikų $100 auka
„Saulutei". Ačiū. „Saulutė'*
Daytona B e a c h , F L valdyba.
• PIGIAUSIA - NE
PATIKIMIAUSIA! Korteles
dažnai nesuveikia. Paskuti
nės minutės nutrupa. O
kaip su bendrovėmis, kurių
centrinės net ne JAV ir siūlo
„ypatingus įkainius"'' Daž
niausiai tai prastas internetinio tipo, o ne telefoninis
ryšys. Protingas vartotojas
renkasi amerikiečių firmą
(įst. 1993 m.) LITCOM. I
Lietuvą iš namų ar mobi
laus telefono TIK 11,9 ct, o
JAV — 4.9 ct. Jokių mėne
sinių mokesčių, jokių papil
domų kodų. Išklotinę gau
nate su savo vietine sąskai
ta. Registruokitės lietuviš
kai 708-386-0556. Taupyki
te šiandien su LITCOM! Dė
mesio! įkainis galioja tik
naujiems klientams'

