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Siame 
numeryje: 

Inkstų akmenų 
įvairovė. Astrofizikai 
apie evoliuciją. 

2 psl. 
Ar amerikiečiai paiki? 
Nuotaikos po rinkimų. 
Kultūrinės diplomatijos 
laimėjimas. 

3 psl. 
Kelionė per Mirusiųjų 
miestus. Žalianykštis. 

4 psl. 

Seimo vadovo rinkimus raizgo intrigos 
V i l n i u s , lapkričio 8 d. 

(BNS) — Iki pirmojo naujojo 
Seimo posėdžio likus savaitei, 
par lamento užkulisiuose rezga
mi planai , kaip sutrukdyti da
bar t in iam Seimo vadovui Artū
rui Paulauskui dar kartą užimti 
šį postą. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", opozicinės partijos 
Seimo pirmininko rinkimus ke
t ina panaudoti kaip progą su
duoti smūgį kairiųjų ir Darbo 
partijos koalicijai. Kai kurie li-
beralcentristų vadovai sėkmės 
atveju planuoja net įsiprašyti į 
valdančiąją daugumą bei Vy
riausybe. 

Savo kandidatą į Seimo pir
min inkus , kuriuo greičiausiai 

Kitu žvilgsniu. 
5 psl. 

Geresni mediniai ar 
mūriniai namai? 

7 psl. 

Įspūdžiai iš Rudens 
šventės. LR generalinis 
konsulatas praneša. 
Įamžinkime 
komunizmo aukas. 

8 psl. 

Sportas 
* Kinijoje vykus iame pa

saulio jaunimo (iki 19 metu) 
klasikinių šokių čempionate į 
pusfinalį pateko abi Lietuvos 
poros. Imantas Joneckis ir 
Martyna Mickutė užėmė de
šimtąją vietą, o Edgaras Sai-
dukas bei Giedrė Kukučionytė 
tarp 64 porų buvo dvylikti. 

* Kaune vykus iose 2004 
metų Lietuvos suaugus iųjų 
dziudo pirmenybėse dalyvavo 
162 vyrai ir 82 moterys. Dau
giausiai —14 — apdovanojimų 
iškovojo varžybų šeimininkai. 
Kauniečiams atiteko 5 aukso, 3 
sidabro ir 6 bronzos medaliai. 
Vilniaus atstovai tenkinosi 
dvylika apdovanojimų. 

* Kretos saloje Graiki
joje vykstančiame pasaul io 
jaunučių ir jaunių šachmatų 
čempionate, po penkių ratų ge
riausiai sekasi Gabrielei Šau
lytei ir Ievai Žalimaitei, kurios 
turi po 4 taškus iš 5 galimų ir 
savo amžiaus grupėse patenka 
į pirmuosius dešimtukus. Sek
madienį keturiolikmečių mer
gaičių grupėje rungtyniaujanti 
G. Šaulytė juodosiomis figūro
mis nugalėjo latvę Kart iną 
Skinkę ir pakilo į septintąją 
vietą tarp 92 dalyvių. 

Naujausios 
žinios 

* Keičiasi oro b a z ė s Zok
niuose vadovybė. 

* Pramonininkai neigia 
valdininkų prognozes , kad 
brangesnė elektra neska t ins 
kairių augimo. 

* Se imas rengiasi sugie
doti paskutinį šioje kadenci
joje himną. 

* Kitąmet l i e tuv ių mo
kykla Maskvoje į s ikurs nau
jame pastate. 

Valiutų santykio 
1 USD — 2.661 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

taps A. Paulauską Fabijoniškių 
vienmandatėje apygardoje nu
galėjęs Raimondas Šukys, pasi
ryžę kelti liberalcentristai da
ba r vilioja grupę socialdemo
kra tų , nusiteikusių balsuoti 
prieš Naujosios sąjungos vadovo 
kandidatūrą. 

Kai kuriais duomenimis, to
kių socialdemokratų yra 6 ar 7. 
Teigiama, jog prie jų gali prisi
dėti ir dalis Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų 
(VNDPS) frakcijos narių. 

VNDPS vadovė Kazimira 
Prunskienė atvirai teigia, kad 
jos frakcija nepalaikys A. Pau
lausko kandidatūros, jei ji ne
gaus asmeninių premjero Algir
do Brazausko garantijų, kad jos 

partijai bus suteikti Seimo vi
cepirmininko ir žemės ūkio mi
nistro postai. 

Tam, kad kandidatas būtų 
išrinktas Seimo pirmininku, 
slaptame balsavime jam reikia 
gauti daugiau nei puse. visų ja
me dalyvavusių parlamentarų 
paramos. 

Derybos ir konsultacijos dėl 
būsimųjų Seimo vadovo rinki
mų vyko net. savaitgalį Sekma
dienį liberalcentristų atstovai 
Algis Čaplikas bei Vytautas Bo
gušis buvo susitikę su socialde
mokratais Juozu Bernatonių bei 
Gediminu Kirkilu ir sociallibe
ralu Artūru Skardžiumi. 

Dienraščio žiniomis, kairie
ji, be kita ko, siekė išsiaiškinti 

liberalcentristų planus ir siūlė 
sandorį — opozicijai atstovau
jančio Seimo vicepirmininko 
postą. J is atitektų arba R. Šu
kiui, arba kitam liberalcentris-
tui — Gintarui Steponavičiui. 

Po šio susitikimo kai kurie 
liberalcentristų vadovai tarėsi 
supratę , jog kairiųjų gretose 
esama baimės dėl Seimo pirmi
ninko rinkimų ir siūlydami ki
tus postus jie bando suskaldyti 
dešiniąją opoziciją. 

Konservatorių vadovas An
drius Kubilius teigia, kad jo 
frakcija greičiausiai parems R. 
Šukio kandidatūrą į Seimo pir
mininkus. Tačiau A. Kubilius 
skeptiškai vertina liberalcen
tristų Nukelta į 7 psl. 

Galu t in i s 
žod is dė l 

koa l i c i j os — 
šeštadienį 

V i l n i u s , lapkričio 8 d. 
(BNS) — Valdančiosios Lietu
vos socialdemokratų parti ja 
(LSDP) ir Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai) dėl koalicijos su 
populistine Darbo partija galu
t inai apsispręs šeštadienį šau
kiamuose partijų tarybų posė
džiuose. 

„Dauguma partijų skyrių 
laikosi nuomonės, kad reikia 
suda ry t i daugumą su Darbo 
partija, motyvuojant tuo, jog už 
ją balsavo mūsų rinkėjai", pir
madienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė I. 
Šiaulienė. 

Tuo ta rpu Socialdemokra
t inės koalicijos frakcijos Seime 
narys Algimantas Salamakinas 
pareiškė, jog sprendimas suda
ryti koaliciją su Darbo partija 
yra rinkėjų apgavystė. 

„Mano nuomone, ta i — aki
vaizdi rinkėjų apgavystė, visiš
kas nesiskai tymas su žmonių 
nuomone", sakė A. Salamaki
nas , kur is prognozuoja, jog ma
žiausiai 30 proc. LSDP tarybos 
nar ių nepr i t a r s koalicijai su 
Darbo partija. 

Rolando 
' i c i j a 

Per apkaltą iš prezidento posto nušalintas Rolandas Paksas kreipėsi į aukščiausias valstybes valdžios instituci
jas, siūlydamas surengti Lietuvoje referendumą dėl Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos. Nuotr.-. Liberalų De
mokratų partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, europarlamentaras Rolandas Pavilionis, ir buvęs šalies va
dovas Rolandas Paksas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Rasta pogrindine eurų spaustuvė 
Kaunas , lapkričio 6 d. 

(BNS) — Kriminalinės policijos 
ir specialaus būrio „Aras" pa
reigūnai Kaune šeštadienį po
piet šturmavo pogrindinę eurų 
spaustuvę. 

Konfiskuota apie 8 mln. pa

dirbtų eurų, sulaikyti 11 su eu
rų padirbinėjimu siejamų asme
nų. Gerai paslėptoje spaustuvė
je buvo klastojamos 100 eurų 
kupiūros. 

Kratos ir sulaikymai vyksta 
įvairiuose Lietuvos miestuose. 

Byla dėl grasinimų R. Faksui artėja prie pabaigos 
V i l n i u s , lapkričio 8 d. 

(BNS) — Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas pirmadienį 
apklausė buvusiam prezidentui 
Rolandui Paksui grasinimais 
į tar iamą verslininką, Rusijos 
pilietį Jur i j Borisov. 

į t a r iama, kad R. Pakso rin
kimų kampanijos dosniausias 
rėmėjas J . Borisov, šantažuoda
mas ir veikdamas tiesiogiai bei 
per tuometinį prezidento pata
rėją Remigijų Ačą ir verslinin
ką Algirdą Drakšą, siekė oficia
laus posto Prezidentūroje. 

I teisėjo, prokuroro ir advo
kato k laus imus kal t inamasis 
atsakinėjo uždarame teismo po
sėdyje. 

J . Borisov advokatas Ado
mas Liutvinskas teismo papra
šė surengti ne viešą posėdį, kad 
nebūtų paskelbtos žinios apie 
proceso dalyvių privatų gyveni
mą. Teismas šį advokato prašy
mą patenkino. 

Kaltinamojo apklausa tru
ko kelias valandas. Išėjęs J. Bo
risov sakė , kad žiniasklaida 
ta ip i šnars tė šią bylą, kad pro
kurorui teisme teliko uždavi
nėti k laus imus ir užrašinėti jo 
mintis . 

J . Borisov niekada nepripa
žino grasinęs R. Paksui. 

Pirmadienį liudijo buvęs R 
Pakso visuomeninis patarėjas 
Aurelijus Katkevičius. 

Liudytojas teismui atsklei
dė, jog J Borisov siūlęs jam pi
niginį atlygį už tai, kad jis ras-

Advokatas Adomas Liutvinskas ir jo ginamasis Jurij Borisov. 
Valdo Kopūsto'ELTA' nuotr 

tų kompromituojančios medžia
gos apie prezidento patarėją 
Dalią Kutraitę-Giedraitienę 

Jis pasakojo, kad 2003 m. 
pradžioje po antrojo rinkimų ra
to jis lankęsis J. Borisov na
muose Žvėryno rajone ir šis pa
sakęs, kad D. Kutraitė — „ne 
tas žmogus, kuris gali dirbti R. 
Pakso komandoje". 

Pasak A. Katkevičiaus. J. 
Borisov ant lapelio užrašęs nu
manomo atlygio — 150.000 JAV 
dolerių — sumą, tačiau patarė
jas su pasiūlymu nesutiko. 

J. Borisov neigė, kad prašė 
surinkti kompromituojančios 
medžiagos apie D. Kutraitę-
Giedraitienę, o pastaroji jam 
esanti „visiškas nulis". 

Lietuva 
neišbrenda iš 

skolų 
Vilnius, lapkričio 8 d. 

(BNS) -— Lietuva už dalyvavi
mą 67 tarptautinių organiza
cijų veikloje yra prasiskolinusi 
šimtus tūkstančių litų. 

Kaip rašo dienraštis ..Kau
no diena", pirmoji organizacija, 
j kurią Lietuva įstojo dar 1991 
metų rugsėjo 10 dieną, tai yra 
iškart po to, kai nepriklauso

mo tuon: 
vietų Sąjunga, buvo Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija <ESBO>. Po savai
tės Lietuva buvo priimta į svar
biausią tarptautinę organizaci
ją — Jungtines Tautas. 

Šiemet narystės tarptauti
nėse organizacijose mokesčiai 
sudaro 10.666.000 litų. tačiau 
valstybės biudžete tam skirta 
6.546.000 litų. Manoma, kad 
metų pabaigoje bendra skola 
sieks maždaug 1.6-2 mln. litų. 

Pasak URM Daugiašalių 
santykių departamento direk
torės pavaduotojos Dalios 
Kraulytės, didelės Lietuvos 
skolos tarptautinėms organiza
cijoms susikaupė 1991-1995 
metais, kai Lietuvai, pirmiau
sia Jungtinėse Tautose, buvo 
paskaičiuotas per didelis mo
kesčio dydis, neat i t inkant is 
realaus ekonominio pajėgumo. 

Kurį laiką Lietuva buvo 
smarkiai įsiskolinusi Jungti
nėms Tautoms. Vienu metu ta 
skola buvo tokia didelė, kad net 
grėsė laikinu narystės sustab
dymu. Tačiau dabar šios skolos 
padengtos. 

Šimtamilijoniniai mokes
čiai į bendrą ES biudžetą nelai
komi narystės mokesčiais. 
Šiuos pinigus tiesiogiai perveda 
Finansų ministerija. 

Art imiausiu m e t u bevizio 
rež imo su JAV nebus 

Vilnius, lapkričio 6 d. 
(ELTA) — Artimiausiu metu 
Jungtinės Valstijos nesirengia 
taikyti bevizio režimo į šią šalį 
keliaujantiems Lietuvos pilie
čiams. Anot JAV ambasado
riaus Lietuvoje Stephen Mull. 
lietuviai patys yra atsakingi už 
tai, kad jiems netaikomas bevi
zis režimas, nes daugelis į JAV 
keliaujančių Lietuvos piliečių 
nepaiso vizų galiojimo laiko. 

„Manau, kad patys lietu
viai turi būti sąmoningi ir grįžti 
į Lietuvą laiku, nepažeisdami 
išduodamos vizos galiojimo. 
Kad ir kaip būtų gaila, kai ku
rie jų pažeidžia vizų galiojimo 
tvarką ir taip sumažina savo 
tautiečių galimybes lengviau 
gauti vizas", kalbėjo S. Mull 
apie lietuvių atsakomybę dėl 
esamos padėties. 

Jis taip pat pažymėjo, jog 
Lietuvos narystė Europos Są
jungoje (ES) automatiškai ne
suteikia pagrindo keisti galio
jančio vizų režimo. 

„Ir prezidentas George W. 
Bush, ir Kongresas supranta 
lietuvių norą laisvai keliauti į 
JAV. Tačiau vizų režimas nėra 
susijęs su naryste ES. Vizų 
įs tatymus leidžia Kongresas, 
ne prezidentas. Prieš priimda
mos įstatymą dėl bevizės tvar
kos, JAV turi atskirai peržiū
rėti kiekvienos konkrečios ša
lies atvejį ir tos šalies atitikimą 
nusta tyt iems bevizio režimo 
reikalavimams", „Žinių radijui" 
sakė S. Mull. 

Stephen Mull 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

JAV ambasadoriaus žo
džiais, bevizio režimo klausi
mas neturėtų būti siejamas su 
JAV ir Lietuvos tarpusavio san
tykiais. 

„Daugelis šalių, nedalyvau
jančių bevizio režimo progra
moje, yra artimos ir brangios 
JAV draugės bei partnerės. 

Kad galėtų būti tinkamos 
kandidatės šiai programai, jos 
pirmiausiai turi atitikti vieną 
iš pagrindinių reikalavimų — 
kad atmestų vizų prašymų 
skaičius nebūtų didesnis nei 3 
procentai visų pateiktų prašy
mų neemigracinei vizai gauti. 
Kai šalys atitinka šį pagrindinį 
reikalavimą, galima stengtis 
įgyvendinti ir kitus reikalavi
mus", pažymėjo JAV ambasado
rius Lietuvoje S. Mull. 

A. Val ion is dom is i , k a m 
r ū p ė j o jo poka lb ia i 

Vilnius , lapkričio 6 d. 
(ELTA) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis prašo 
Generalinę prokuratūrą išsiaiš
kinti, kokiu tikslu bendrovės 
„Lietuvos telekomas" turima 
įranga buvo fiksuojami Užsie
nio reikalų ministerijos vadovų 
vyriausybinių mobiliųjų telefo
nų numeriai. 

Generalinė prokuratūra 
praėjusią savaitę pranešė ne
beatnaujinsianti spalį nutrauk
to ikiteisminio tyrimo dėl „Lie
tuvos telekome" rastos progra
minės ir techninės įrangos, ku
ria buvo fiksuojama informacija 
apie telefonų skambučius ir kai 
kurie kiti duomenys apie abo-
nen? 

okurorai nustatė, kad mi

nėtoji įranga bendrovės buvo 
įsigyta ir naudojama teisėtai, 
siekiant teisėtų tikslų — sau
gantis sukčiavimo ir kovojant 
su sukčiavimu telekomunikaci
jų tinkle. 

Po Generalinės prokuratū
ros sprendimo nebeatnaujinti 
minėtosios bylos, užsienio rei
kalų ministras A. Valionis nu
siuntė raštą Generalinei proku
ratūrai , prašydamas išsiaiškin
ti, kokiu tikslu buvo fiksuojami 
paties A. Valionio ir kitų URM 
vadovybės narių vyriausybiniai 
telefonų numeriai. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasait is 
patvirtino, kad prokuratūra ga-

ki-eįpimąsi ir tik
rina rašte pateiktą informaciją. 

Japonijoje l ietuvių poezijai 
atstovavo j . Meko kūryba 

Jonas Mekas 

Tokyo, lapkričio 8 d. 
(ELTA) — Japonijos sostinėje 
surengtuose Europos Sąjungos 
šalių narių literatūros skaity
muose „Vakarai eina į Rytus" 
Lietuvai atstovavo pasaulyje 
garsus avangardinio kino kūrė
jas ir poetas Jonas Mekas. 

New York gyvenantis lietu
vių menininkas žiūrovams pa
teikė specialiai šiam renginiui 
parengtą vaizdo medžiagą su 
skaitymais lietuvių kalba iš sa

vo ankstyvosios poezijos rinki
nių ..Semeniškių idilės" ir 
..Miške". 

Renginyje „Vakarai eina į 
Rytus" dalyvavo tokie Europos 
literatūros meno meistrai kaip 
Tim Krabbe iš Olandijos, John 
MrOahern iš Airijos, estas Jaan 
Kaplinski, Japonijos literatūros 
ir teatro įžymybės Masahiko 
Shimada. Kasuko Shiraishi, 
Midori Isomoura. 

..Aš esu Lietuvos ūkinin
kas, nublokštas toli nuo savo 
šalies ir suskaidytas į tūkstantį 
dalelių. Tai. ką aš darau visą 
gyvenimą, yra mėginimas su
rinkti tas daleles į visumą. Kuo 
toliau, tuo labiau nesuprantu, 
kas yra "realusis' pasaulis — 
poezija yra mano namai", sake 
daugiau kaip pusšimtį metų 
New York gyvenantis 82 metų 
J Mekas, kreipdamasis į ren
ginio žiūrovus. 

Vienintelio lietuviškai mo
kančio japonų profesoriaus 
Ikuo Murata išverstus J. Meko 
tekstus skaitė japonų prozinin
kas Masahiko Shimada 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
INKSTŲ AKMENŲ ĮVAIROVE 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Tęsinys iš lapkričo 2 d. 

Mat žmonės čia daugiau 
prakaituoja ir mažiau šlapimo 
kūnas išskiria. Todėl saugantis 
inkstų akmenliges reikia labai 
daug skysčių vartoti. Dar dau
giau jų reikia suvartoti karš
tomis ir sausomis dienomis. O 
tokiam klimate gyvenant reikia 
visą laiką daug skysčių gerti. 

Minėti akmenys (krista-
loidai) prisotina šlapimą ir tada 
išsiskiria akmens pavidalu 
inkstuose. Užtai žmogui reikia 
šlapimo turėti tiek ir tokio 
rūgštingumo, kad jame kuo 
daugiau galėtų ištirpti pagrin
dinių akmenis sudarančių 
kristaloidų. Kai jau kartą atsi
rado inkstuose akmenų, tai juos 
pašal inus ir ištyrus, reikia 
s tengtis , kad daugiau tokios 
medžiagos inkstuose neiš
siskirtų iš šlapimo. Todėl visada 
turi būti reikiamas šlapimo 
rūgštingumas ir jo per parą turi 
susidaryti mažiausiai pusantro 
ar du litrai — tad vartokime 
daug skysčių. 

Inkstuose akmenys esti 
susidarę iš įvairių kristaloidų. 
Šlapime jie turi būti ištirpę, 
todėl reikia labai daug skysčių 
vartoti. Tinkamas turi būti ir 

šlapimo rūgštingumas. Vienų 
akmenų atveju reikia šlapimą 
šarminį turėti — tai pasiekiama 
geriant greipfrutų ar kitokių 
citrusų sultis. Kai reikia 
šlapimą rūgštų turėti , reikia 
bruknių sultis vartoti. 

Vaikų akmenligė 

Ne visos inkstų akmenligės 
lengvai susitvarko. Jei reikia
mai nesigydisime, galime susi
laukti liūdnų pasekmių. Štai 
prof. Umber aprašo vieną tokį 
atvejį, kai moteriškė į ligoninę 
buvo atvežta mirtinai su 
šlapimu nukraujavusi. Pomir
tinis jos apžiūrėjimas patvirti
no, kad ji sirgo oksalatų akmen
lige. Vienoje jos inksto geldelėje 
buvo rasta labai daug oksalo 
rūgšties kristalų, kurių kraštai 
buvo nepaprastai aš t rūs . Jie 
sužeidė geldelės gleivinę, sukėlę 
mirtiną nukraujavimą per 
šlapimo takus. 

Palyginti dažnai oksalatų 
akmenų pasitaiko inkstuose tų 
žmonių, kurių šlapime yra 
polinkis iškristi oksalatams. 
Pvz., prof. Umber klinikoje 
ketverių metų laikotarpiu 

gydėsi 80 pacientų su inkstų 
akmenlige, iš jų 18 turėjo 
oksalatų akmenų. Vaikų inks
tuose atsiradę akmenys beveik 
visada esti oksalatų kilmės. 

Oksalatų akmenys 
kenkia ketveriopai 

Nieko blogo, jei su šlapimu 
oksalatai tik kartais išsiskiria. 
Tik nuolatinio oksalatų išsisky
rimo su šlapimu pasekmė — 
oksalatų kristalai ir iš jų susi
darę akmenys mechaniniu 
būdu sukelia negalavimus. 
Todėl tokį medžiagų apykaitos 
sutr ikimą geriau vadinti 
polinkiu į oksalatų akmenų 
susidarymą — oksalatų 
diateze, o ne vien oksalurija, 
t.y. laikinu oksalatų atsira
dimu šlapime — mat jie gali 
būti ištirpę ir nesudaryti 
akmenų. 

Oksalatų akmenys yra 
aštriais kraštais. Jie sukelia 
žmogui tokius ketveriopus 
negalavimus: 1) sužeidžia 
šlapimo takų gleivinę; 2) suke
lia varpos kanale deginimą, 
deginimas su skausmu atsiran
da inkstų ir šlapimo pūslės sri

tyje; 3) sukelia kraujavimą iš 
šlapimo takų; 4) kar ta is 
užkemša šlapimtakį. 

Oksalatiniai akmenys susi
daro net vaikams bei jaunuo
liams, kurie serga minėta 
oksalatų diateze. Kitokios 
rūšies šlapimtakių akmenimis 
vaikai daug rečiau suserga. 
Todėl svarbu oksalatų kristalų 
iškritimą išaiškinti ir tinkamu 
gydymu pašalinti. Operuojant 
pašalinamos tik oksalatų 
iškritimo pasekmės — iš 
šlapimtakių išimami akmenys. 
Bet jų vėl atsiras, jei nepa
naikinsime ilgalaikio oksalatų 
kristalizavimosi. 

Vien oksalatų kristalus 
šlapime radus nemanytina, kad 
tas žmogus serga polinkiu į tų 
kristalų išsiskyrimą — oksalatų 
diateze. Mat būna laikinas ir 
normalus kristalų formos 
oksalatų iškritimas šlapime. 
Tai pasitaiko suvartojus daug 
oksalo rūgšties turinčių produk
tų, pvz., arbatos, kavos, pipirų, 
špinatų, rabarbarų ar rūgš
tynių. Tik pastovesnis oksalinių 
kristalų šlapime buvimas net 
valgant mažai oksalo rūgšties 
turinčio maisto įgalina diag
nozuoti polinkį į oksalatų 
akmenų išsiskyrimą — oksa
latų diateze. 

Gydytojai bei patyrę ir 
sąžiningi laborantai atskiria 
oksalatų kristalus nuo kartais į 
juos panašių valgomosios 
druskos bei kalcio karbonato 
kristalų. 

Inkstų akmeni s 
reikia šalinti 

Į klausimą, ar yra vaistų, 
kurie sutirpdo inkstų akmenis, 
dr. Joseph Molner atsako, kad 
tokių, per burną imamų vaistų, 
kurie sutirpdytų inkstų akme
nis, nėra. Jo patarimu akmenų 
pašal inimas chiruginiu būdu 
nors tai r imta operacija, bet 
ligoninėse atl iekama kasdien ir 
mažiausiai rizikinga. 

Kol akmenys t ebė ra 
visiškai maži, yra vilties juos 
išvaryti su šlapimu. Gali būti 
išvaromi ir didesni akmenys, 
bet jau gana skausmingai, o jei 
tos priemonės nepadeda, reikia 
operuoti. Akmenų pavojus yra 
tas, kad jų nepašal inus gali 
užsikimšti š lapimtakiai ir 
patekęs į juos užkratas gali su
gadinti inkstus. 

Kai kuriais atvejais padeda 
dietos pakeitimas, bet naudin
giausia apsčiai gerti skysčių, 
kad šlapimas būtų skystas, nes 
akmenys ir pradeda augti tada, 
kai jis darosi tirštesnis. 

Kaip akmenys a ts i randa? 
Dr. Molner pateikia pavyzdį, 
kaip namie daromi saldainiai iš 
cukraus. Vandenyje tirpdomas 
cukrus, kol t i rps ta . Į gautą 
tirštą sirupą mirkomas siūlo 
galas, apie kurį pamažu „užau
ga" sukietėjusio sirupo „akme
nėlis". Nors šlapime siūlo gal 
nėra, tačiau panašūs sutirštėji-
mai, sukietėjimai, suakmenėji
mai patys auga. 

Kalcio akmenys inkstuose 
Daug pacientų, kurių 

inkstuose yra akmenų, išskiria 
labai daug kalcio su šlapimu, 
nors jie su maistu mažai kalcio 
sunaudoja. Kalcio gausumas 
šlapime yra svarbiausia prie
žast is akmenims inkstuose 
a ts i ras t i . Per daug kalcio 
šlapime būna daug dažniau 
negu inkstų akmenligė. Kiti 
veiksniai turi įtakos kalcio 
daugėjimui šlapime. Nebūtinai 
kraujyje turi būti daug kalcio 
įhiperkalcemija), kai esti per 
daug jo šlapime (hiperkalciuri-
ja). Kraujyje kalcio kiekis gali 
būti normalus ar kiek mažokas, 
o inkstuose akmenų atsiranda. 
Gali į kraują išsiskirti daugiau 
kalcio, bet neatsirasti daugiau 
to mineralo kraujyje todėl, kad 
inkstai pradeda daugiau jo ša
linti . Tada kalcio kraujyje 
beveik nepadaugėja. Taip esti 
kau lams tirpstant — tada 
kalcis iš jų patenka į kraują ir 
pagreitintai šalinamas per inks
tus. Nors kalcio kraujyje nepa-
gausėja, bet daugiau jo 
išsiskiria per inkstus. Todėl 
žmogui, kuriam nyksta, tirpsta 
kaula i . dažniau susidaro 
inkstuose akmenys negu 

sveikam žmogui, nors abiejų 
kraujyje kalcio kiekis esti nor
malus (9-11 mg proc.). 

Kalcio pagausėjimas 
kraujyje ir šlapime 

Įvairios visai skirtingos 
ligos gali sukelti kalcio pa
gausėjimą kraujyje ir šlapime. 
Prie tokių ligų galima priskirti 
šias: pirminę padidėjusią skyd
liaukės priedinių liaukų veiklą, 
vėžio metastazes kauluose, 
kaulus ardančią ligą, kalcio ir 
kitų mineralų tirpimą kauluose 
dėl neveiklumo — imobilizaci-
jos, padidėjusią antinksčių veik
lą, kaulo nykimą dėl mielomos 
(čiulpų navikas), vitamino D 
pertekliaus kūne. kaulų gedimo 
vartojant per daug pieno. Visos 
šios ligos sukelia per didelį 
kalcio išskyrimą su šlapimu — 
tik inkstuose akmenų atsiradi
mas sergant įvairiomis čia 
minėtomis ligomis labai įvai
ruoja. 

Pusei visų ligonių, ser
gančių pirminiu prieskydinių 
liaukų sutrikimu, inkstuose 
atsiranda akmenų, nors jų 
kaulai esti nepastebimai pairę. 

Tarp didelės grupės žmo
nių, sergančių inkstų akmen
lige, minėtą prieskydinių liaukų 
negerovę turinčių rastume nuo 
5 iki 10 proc. Tokie ligoniai 
gydomi chirurgiškai: reikia iš 
dalies pašalinti keturias prie-
skydines liaukas, kurios yra 
skydliaukės šonuose. Tada retai 
kada akmenys inkstuose pa
sikartoja. Jei tos ligos atveju iš 
anksto pašalintume tik akmenį, 
priešskydinių liaukų neliesda
mi, ten inkstų akmenligė kar
totųsi, nes akmenims susidaryti 
priežastis nebūtų pašalinta. 

Kaulams suminkštėjus dėl 
senatvės ar dėl klimakso inks
tuose gali atsirasti akmenų. 
Nors ir labai suminkštėję būtų 
kaulai ir labai ilgai toks su
minkštėjimas užsitęstų, inkstuo
se akmenų pagausėja nežymiai. 

Sutrikusi antinksčių veikla 
lemia neigiamą kalcio ir azoto 
santykį: vienų ir kitų mineralų 
daugiau netenkama negu gau
nama iš maisto. Tada kaulai 
irgi minkštėja (osteoporozė). 

G ipsas didina 
akmenl igės pavojų 
Stipriausiai ima nykti 

kaulai, juos sugipsavus, ypač 
jauniems žmonėms. Toks kaulų 
imobilizavimas, esant palio-
mielitui, paralyžiui ar kaulams 
lūžus bei kitokioms ortope
dinėms negerovėms labai daž
nai sukelia akmenų susida
rymą inkstuose. Tada nejudrūs 
gipse kaulai ima tirpti. Iš jų 
kalcis patenka į kraują, o iš 
kraujo per inkstus su šlapimu 
pasišalina. Neretai tokiu atveju 
kalcis inkstuose sudaro akme
nis. 

Kai žmogus esti paralyžiuo
tas žemiau pusiaujo (paraplegi-
ja), sutrinka šlapimo nutekėji
mas ir dar prisideda infekcija 
šlapimtakiuose. Visa tai sudaro 
geresnes sąlygas akmenims 
inkstuose susidaryti. 

Imobilizavus kaulus į gip
są, reikia labai stengtis apsau
goti žmogų nuo akmenų susida
rymo inkstuose. Labai svarbu, 
kad žmonės įprastų daug skys
čių vartoti. O imobilizavus kau
lus dar daugiau reikia gerti 
skysčių. Tada geriau plausis 
inkstai, mažiau kalkių juose 
užsistovės, rečiau tokiems žmo
nėms kaupsis inkstuose akme
nys. Ypač svarbu rūpintis tais 

pacientais, kurie negali savimi 
pasirūpinti, yra per silpni. To
kiem reikia padėti skysčius ger
ti. 

Daug skysčių vartojant ne 
tik labai gerai plaunasi inkstai, 
bet ir šalinama infekcija. Tokie 
pacientai esti nepajėgūs tvarkin
gai šlapintis, jiems tenka įsta
tyti kateterį (guminę žarnelę į 
šlapimo pūslę). Tokia žarnelė di
dina pavojų gauti šlapimtakių 
uždegimą. Čia padeda skys
čiai. 

Dabar daug lovų, kurios 
dirbtinai judina pacientą, bet 
didžiausia nuo inkstų akmen
ligės apsauga — paties paciento 
judėjimas. Todėl visi sugipsuoti 
ligoniai turi pradėti kuo anks
čiau judėti — tada kaulai liau
sis tirpę. O kai mažiau kaulai 
t i rps, mažiau bus ir kalcio 
kraujyje ir tuo pačiu mažiau jų 
su šlapimu šalinsis. Tada ma
žiau akmenų inkstuose atsi
ras. 

Visada gerkime daug nau
dingų kūnui skysčių. Vaisių 
sultys yra geriausias vaistas 
prieš šlapimtakių visokiausius 
uždegimus ir akmenų atsi
radimą inkstuose. 

ASTROFIZIKAI PRAKALBO APIE ŽMOGAUS EVOLIUCIJĄ 
Corbis/Scanpix kosminės 

dulkės. Ramiojo vandenyno 
dugno nuosėdos, paskatino vo
kiečių fizikus iškelti hipotezę, 
kad prieš 3 milijonus metų 
buvęs supernovos sprogimas 
galėjo paskatinti žmogaus 
evoliuciją Žemėje. Miuncheno 
technikos universiteto fizikas 
Guener Korschinek su kole
gomis šią savaitę paskelbė radę 
supernovos likučių: anot jų, 
žvaigždės sprogimas galėjo 
pakeisti klimatą Žemėje maž
daug tuo metu, kai žmogaus 
protėviai ėmė vaikščioti dviem 
kojomis. 

Didžiosios Britanijos ka
nalas kuria dokumentinį filmą 
ir ieško savanorių, kurie leistų 
filmuoti, kaip po mirties yra jų 
palaikai, lapkričio 3 d. pranešė 
pati televizija. Filmas, pavadin
tas „Iš dulkes - į dulkę" (Dust to 
Dust) , bus pirmasis tokio 
pobūdžio projektas Britanijoje. 
Jo eigą stebės žymiausi moks
lininkai, kurie tikisi pagilinti 

Priklausomai nuo atstumo 
iki supernovos, jos paskleisti 
kosminiai spinduliai maždaug 
300,000 metų laikotarpiu galėjo 
kaitinti Žemę, rašo G. Kors
chinek su bendraautoriais žur
nale „Physical Review Letters". 

Žvaigždės sprogimo metas 
sutampa su klimato pasi
keitimu Afrikoje — klimato 
sausėjimas privertė t raukt is 
miškus, atsirado savana. 
Antropologų ir kitų specialistų 
nuomone, šis pokytis vertė 
hominidus lipti iš medžių ir 
vaikščioti ja stačiomis. 

Bene garsiausias anų laikų 

hominidas, dar ne žmogus, yra 
Lucy, jos griaučių amžius siekia 
apie 3 milijonus metų. Lucy ir 
jos gentis Austra-lopitecus 
afarensis, matyt, jau vaikščiojo 
dviem kojomis. 

Prieš penkerius metus pir
mieji pasaulyje G. Korschinek 
grupės mokslininkai paskelbė 
a t radę žvaigždžių medžiagos 
Žemėje, Ramiojo vandenyno 
nuosėdose. Tai jie nustatė tirda
mi geležies izotopą prieš porą 
milijonų metų susidariusiose 
nuosėdose maždaug 1,300 
metrų gylyje nuo paviršiaus. 
Vėliau kitoje vietoje, įpiečiau 

Havajų, gilesniame sluoksnyje 
(4.800 m gylyje) jie rado dar 
ryškesnį geležies — 60 izotopo 
buvimo įrodymą. Šis sluoksnis 
galėjo susidaryti maždaug 
prieš 2,8 milijono metų. 

Šis geležies izotopas Žemėje 
yra retas, spėjama, jog jis galėjo 
atkeliauti tik iš supernovos. Jo 
irimo pusperiodis yra apie 1,5 
milijono metų, todėl pagal jį ga
lima nustatyti , kada toji 
žvaigždė sprogo ir atnešė į 
žemę ne tik geležies, bet ir kos
minių spindulių. Šie galėjo bom
barduoti ozono sluoksnį, todėl 
Žemės paviršių galėjo pasiekti 

daugiau ultravioletinių Saulės 
spindulių. Klimatas turėjo dary
tis sausesnis. 

Tiesa, kol kas nežinoma, 
kokio intensyvumo tu r i būt i 
kosminių spindulių s r au t a s , 
kad paveiktų Žemės klima
tą. Tačiau moksl ininkai 
atkreipė dėmesį į t a i , kad 
Afrikos klimato sausėjimas 
prasidėjo būtent prieš 2,8 mili
jono metų; tuo metu įvyko ir 
svarbūs hominidų evoliucijos 
procesai. 

(Elta) 

DRAUGAS 

FILMAS APIE ŽMOGAUS PALAIKŲ IRIMĄ 
žinias apie žmogaus kūno iri
mą. 

Televizijos kanalas „Chan-
nel 4" teigia, kad eksperimen
tinė dokumentinė juosta bus fil
muojama „saugioje ir slaptoje 
vietoje", o iš savanorių reikalau
jama besąlygiško jų pačių ir jų 
šeimos narių sutikimo. „Mokslo 
bendruomenė pripažįsta, kad 
žino apgailėtinai nedaug, kas 

žmogui mirus darosi su jo 
kūnu", - sakė nepriklausomo 
kanalo direktorius Kevin Lygo. 

Žmogaus palaikų irimo 
procesai jau kurį laiką tyrinėja
mi Jungtinėse Valstijose, tačiau 
Britanijoje tokie stebėjimai iki 
šiol buvo atliekami tik su 
kiaulėmis Tikimasi, kad geriau 
perpratus, kaip yra žmogaus 
kūnas, teismo luedkkMM eks

pertai, tirdami nužudymo atve
jus, galės tiksliau nustatyti 
nusikaltimo laiką. 

„Channel 4" tikina, kad šis 
projektas yra grynai mokslinio 
pobūdžio ir siekia išsklaidyti 
mitus apie mirtį „Jis bus vi
siškai atviras. - sakė K. Lygo. -
Jame nebus nieko nepado
raus". 

D i r n r i o š i m d a m a s i s š io 

nevienareikšmiai ver t inamo 
projekto, kanalas „Channel 4" 
buvo sukūręs programą „Ana
tomija pradedantiesiems" (Ana-
tomy for Beginners), kurio metu 
vokiečių gydytojas Gunther von 
Hagens vienoje Vokietijos am-
fiteatrinėje auditorijoje atliko 
žmogaus skrodimą 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, l L 60453 
Tel. 708-423-5155. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

TERESE KAZLAUSKAS, M£>. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia P!.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S . 7 9 th Ave. , H ickory Hi l ls . IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Uetuvams sutvarkys dantis už prieinamą kaną. 
Susitarimui kabes angliškai arta lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

GAiLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Haart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarttan. Centrai 
DuPage, Edward ir Bmhurst ligoninėms. 

EDMUrOAS VT2NAS, M.D., S.C. 
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ViUf tUO J U Ų OTUT I Ų j f t O 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„Draugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

,,V'isų Š v e n t ų j ų " d i e n o s c e n t r e Vilniuje — „ V a i k o vartai \ 
m o k s l ą " d a r b u o t o j a A l d o n a k 'arnant icnė su c e n t r o v a i k u č i a i s . 

RUSIJOJE GYVENA KALBANTIS SUO 
Rusijoje gyvena šuo, kuris 

moka kalbėti. Dvejų metų am
žiaus Stafordsyro terjeras Jula 
gali ištarti savo šeimininkų var
dus ir paprašyti vakarienės. 

Kalaitės savininkas Vladi-
mir Liubajev Rusijos dien
raščiui „Komsomolskaja prav-
da" sakė, kad Jula vadinti jo 
žmoną .mama" pradėjo prieš 
vienerius metus. „Kai ji išalks
ta, pasako maisto, mama', jei 
namuose būna mano žmona, ir 
'maisto, Roma', jei namuose 
būna mano sunūs Roma", -

tvirtino V. Liubajev. 
„'Mama' ji pradėjo sakyti 

prieš metus. Kas žino, ką ji 
galės ištarti dar po kelių metų", 
- pažymėjo šeimininkas. -
Raidė 'R' netgi vaikams kelia 
problemų, bet Ju la išmoko ją 
ištarti. J i vis dar labai jauna". 

Žurnalistai, apsilankę šios 
šeimos namuose Baškirijos 
respublikos Kušnarenkov gy
venvietėje, įsitikino, kad šuo 
sugeba kalbėti. 

• 
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Stanley Balzekas, Jr, LR gar 
bės konsulas Palm Bcach; 
FL, dalyvavo Turizmo ska
tinimo Lietuvoje misijoje, 
kuri buvo surengta rugsėjo 
mėnesi. Renginio dalyviai 
aplankė daugelį Lietuvos 
įdomių bei lankytinų vietų, 
viešbučių, susitiko su 
Lietuvos kelionių organiza
toriais, muziejų, restoranų, 
turizmo informacijos cen
trų atstovais. Nuotraukoje 
iš kairės: Stanley Balzekas, 
Vilniaus mero pavaduoto
jas Algimantas Vakarinas, 
turizmo programų pirm. 
Kristina Brazauskienė, JAV 
ambasadorius Lietuvoje 
Stephen D. Mull. 
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NUOTAIKOS VVASHINGTON, DC 
LR ambasadoriaus JAV 

V y g a u d a s Ušackas apie nese
niai pasibaigusius r inkimus 
JAV. 

— Kokia n u o t a i k a Ame
r iko j p o r i nk imų? 

— Manau, kad po pas
kelbtos prezidento George W. 
Bush pergalės dauguma ame
rikiečių, nusiramino ir atsi
palaidavo, kad nereikės išgy
venti ilgo neaiškumo, kaip įvyko 
prieš ketverius metus. Tada net 
šešias savaites vyko balsų per
skaičiavimas Floridoje, kur i s 
baigėsi JAV Aukščiausiojo 
Teismo sprendimu pripažinti 
nugalėtoju tuometinį Texas 
valstijos gubernatorių George 
W. Bush. 

Šiandien respublikonai 
švenčia, o demokratai liūdi. Iš 
lapkričio 2-os į lapkričio 3-ią 
lankiau tiek respublikonus, tiek 
demokratus. Mačiau, kiek daug 
vilties puoselėjo ir vieni, ir kiti. 

Tačiau galiausiai demok
ratijoje švenčia stipriausias. Juo 
tapo prezidentas Bush bei 
respublikonų partija: preziden
tas Bush gavo didžiausią 
Amerikos rinkėjų balsų skaičių 
apskritai kada nors dalyvavusių 
JAV prezidento rinkimų istori
joje (už jį balsavo 58,5 mln., t.y. 
51 proc.), respublikonai padidi
no persvarą Senate, nugalėjo 
Senato demokratų partijos vadą 
Tom Daschle bei laimėjo dar 
daugiau vietų Atstovų rūmuose. 

Dėl šių rezultatų apžval
gininkai pažymi, kad šie rinki
mai vainikavo konservatyviąją 
„revoliuciją" Amerikoje, kurią 
pradėjo prezidentas Ronald 
Reagan bei tęsė buvęs Atstovų 
rūmų pirmininkas Nevvt 
Gingrich. 

Savo ruožtu, akivaizdu, jog 
amerikiečiai politiškai išvargę 
bei ganėtinai susiskaldę po 1.5 
metų vykusios rinkiminės kam
panijos, jie viliasi vienybės, 
sprendžiant svarbiausius už
davinius — kovojant su teroriz
mu, užtikrinant pergalę Irake, 
stiprinant ekonomiką, kur iant 
darbo vietas, gerinant švietimo 
sistemą. 

Tiek senatorius John Kerry, 
tiek prezidentas George W. 
Bush savo kalboje paragino 
tautą susivienyti bei įsipareigo

jo dirbti vardan Amerikos 
žmonių gerovės. 

Senatorius Kerry savo kal
boje pastebėjo, kad JAV rin
kimuose nebūna pralaimėjusių, 
nes kitą rytą „atsibusime ir vėl 
visi būsime visų pirma — 
amerikiečiai". Jam antrino per
r inktasis prezidentas: „Dirb
kime kartu ir Amerikos didybei 
nebus ribų". 

— Ar keis is i r k a s prez . 
B u s h v i d a u s pol i t ikoje nau
jos ios kadenc i jos m e t u ? 

— Visų pirma, reikia pa
laukti, kol sužinosime naujos 
prez. Bush vyriausybės narių 
pavardes. Tikimasi, kad bus 
nemažai naujų paskyrimų 
prezidento naujame ministrų 
kabinete. Kai kurie apžval
gininkai mano, kad naujoje vy
riausybėje du ar net trys mi
nistrų portfeliai gali būti pasiū
lyti demokratams. Tai būtų aki
vaizdus vienijimosi pavyzdys. 

Savaime suprantama, kad 
naujos vyriausybės kelrodis bus 
prezidento Bush rinkimų pro
grama. Jos svarbiausios gairės: 

tolesnis mokesčių mažini
mas dėl kurio, kaip tikimasi, 
bus papildomai sukur ta 1.4 
mln. darbo vietų iki šių metų 
pabaigos; 

investicijų skatinimas, 
suvaržant federalinės išlaidas ir 
mažinant reguliuojančių taisyk
lių skaičių; 

reforma sveikatos draudimo 
srityje — siūloma plėsti 
apdraudžiamųjų ratą, padarant 
draudimo išlaidas neapmokesti
namas (tax free) ar ta ikant 
mokesčių atidėjimus. Tai ypač 
svarbu smulkiems savinin
kams, nes jų daugiausia yra 
neapdraustų, kadangi nepake
lia didelių mokesčių. Žadama, 
kad 2006 m. pradžioje visi 
pensininkai gaus nemokamai 
vaistus pagal gydytojų receptus; 

reformos energijos taupymo 
srityje siekiama padaryti JAV 
mažiau priklausomą nuo užsie
nio energijos šaltinių. JAV iki 
šiol nebuvo energijos taupymo 
programos, todėl tai yra visiškai 
naujas dalykas — JAV sunau
doja trečdaliu energijos dau
giau, negu 15 Europos Sąjungos 
senųjų narių, nors senoji ES 
gyventojų turi beveik 100 mln. 

daugiau negu Amerika: 
žadama teikti Vyriausybės 

pagalbą namų savininkams, 
suteikiant jiems lengvatinius 
kreditus, o dėl to — per 10 metų 
planuoja pastatyti 7 mln. naujų 
nebrangių namų. 

— Politologai prognozuo
j a neišvengiamus prez . Bush 
v y r i a u s y b ė s konf l ik tus su 
są jung in inka i s Europo je . 
Kadangi tai riša ir Lietuvą, 
ka ip Europos Sąjungos na rę , 
dėl ko t ie konfl iktai gali 
kilti? 

— Visų pirma, svarbu pri
pažinti, kad JAV prezidento, 
Senato ir Atstovų rinkimų 
rezultatai — labai aiškus sig
nalas visiems: aukštai verti
nantiems ar griežtai kritikuo
jantiems JAV vadovavimą pa
saulyje. JAV prezidentas Bush 
gavo savo piliečių palaikymą ir 
pasitikėjimą dar ketveriems 
metams vadovauti galingiausiai 
pasaulio valstybei. 

Mes. Amerikos sąjungi
ninkai Europoje, turėjome pa
kankamai laiko pažinti prezi
dentą Bush. O dėl Lietuvos, 
drįsčiau teigti, kad galime di
džiuotis, jog JAV prezidento 
Bush asmenyje turime tikrą 
Lietuvos draugą. 

Kitų šalių vadovams abe
jonių, kas vadovaus Amerikai 
po lapkričio 2 d. nebėra. 
Nereikės pereinamojo laikotar
pio pažintims užmegzti su JAV 
vadovu. Antra vertus, po karčių 
Irako karo pamoku, vis daugiau 
amerikiečių įsitikina, jog net ir 
pasaulio galingiausiai valstybei 
— JAV yra svarbūs sąjun
gininkai. 

Todėl manau, kad pastarųjų 
metų laikotarpyje pasireiš
kiantys bendrumai tarp 
Europos Sąjungos ir JAV dar 
labiau ryškės po šių rinkimų. 
Šito priežastis — ne tik tai, kad 
ES vadovai pažįsta JAV prezi
dentą ir jo darbo stilių. 
Svarbiausia yra tai. kad tiek 
amerikiečiai, tiek europiečiai, 
nepaisant kai kurių nesutarimų 
Irako karo atžvilgiu, vis labiau 
pripažįsta istorinę tiesą, kad, 
dirbant išvien, Amerika ir 
Europa gali įveikti sunkiausius 
iššūkius ir spręsti sudėtingiau
sias XXI amžiaus problemas. 

Lygiai taip, kaip Europa ir 
Amerika laimėjo šaltąjį karą bei 
sukūrė vieningą Europą. 

Aišku, globalinėje ekono
mikoje, svarstant tarptaut inės 
prekybos klausimus, yra ir bus 
skirtumų tarp ES ir JAV, kurie 
sprendžiami dvišalių a r dau
giašalių derybų būdu. Egzis
tuoja skirtumai kai kur ia i s 
tarptautinės politikos klausi
mais, pvz., vertinant galimus 
atsakus į Irano vykdomą bran
duolinę programą ar Izrae
lio—Palestinos konfliktą. 

Tačiau svarbiausia ir teigia
ma yra tai, kad iš abiejų Atlanto 
vandenyno pusių reiškiasi 
stipresnis bendrumo ir vie
ningumo jausmas sprendžiant 
svarbiausias tarptautinio sau
gumo problemas. 

Manau, kad po JAV prezi
dento rinkimų pamatysime abi
puses Europos ir Amerikos pas
tangas dar labiau s t ipr int i 
Transatlantinius ryšius . Po 
JAV prezidento rinkimų atsive
ria nauja galimybė Europos 
Sąjungai ir JAV padvigubinti 
pastangas Izrael io-Palest inos 
konflikto gordijaus mazgui 
išnarplioti, užtikrinti saugumą 
ir pastovumą Irake, surasti ben
drą atsaką Irano vykdomos 
branduolinės programos atžvil
giu. 

Manau, jog Transatlantinių 
ryšių vystymui svarbus vaid
muo tenka Vidurio ir Rytų 
Europos šalims — naujoms ES 
ir NATO narėms. Kodėl? Todėl, 
kad Lietuvos bei kitų Vidurio 
Europos šalių istorija geriausiai 
paliudija Amerikos ir Europos 
vienybės svarbą. Dėl šios vieny
bės komunizmas buvo nugalė
tas, o pavergtos tautos išlaisvin
tos iš sovietų imperijos. 

Vargu ar mes būtume laisvi 
ir šiuo metu ga lė tumėme 
džiaugtis ES ir NATO naryste, 
jei ne JAV ir Europos sąjun
gininkų vieninga veikla. 

Todėl dabar mes ne tik gali
me, bet ir privalome stiprinti 
JAV ir ES bendrumą, ne vien 
sprendžiant plačiųjų Artimųjų 
rytų problemas, bet ir plečiant 
demokratijos bei laisvos rinkos 
erdvę kaimyninėse šalyse į 
Rytus nuo Lietuvos. 

K. V a š k e l e v i č i u s 

DIDELIS KULTŪRINES DIPLOMATIJOS LAIMĖJIMAS 
Garsiosios Florencijos „Pit-

ti" galerijos sutikimas dviem 
mėnesiams Lietuvos dailės mu
ziejui paskolinti garsaus XVII 
a. Italijos dailininko Carlo Dolci 
nutapytą paveikslą „Šv. Kazi
mieras" yra vienas ryškiausių 
dviejų valstybių kultūrinės dip
lomatijos laimėjimų, teigiama 
Lietuvos dailės muziejaus pra
nešime. 

tJnikalus kūrinys ekspona
vimui į Vilnių spalio 29 d. va
karą pargabenamas užsako
muoju skrydžiu, kuriuo grįžta 
oficiali Lietuvos delegacija, 
dalyvavusi pirmosios Europos 
Sąjungos Konstitucijos sutar
ties pasirašymo ceremonijoje 
Romoje Lapkričio 10 diena 
paveikslas bus pristatytas Tai
komosios dailės rrnizu.Mu.i" 
Lietuvos sakralines d 

U' 
ailės 

ekspozicijoje. 
Muziejininkai pažymi, kad 

šis paveikslas yra garsiausias 
Europoje ir pasaulyje originalus 
šv. Kazimiero atvaizdas, iš ku
rio dažniausiai atpažįstamas 
Lietuvos globėjas. Vėlesniais 
amžiais buvo nutapyta daugybė 
tikslesnių ar mažiau vykusių 
šio paveikslo kopijų, dažniau
siai puošusių bažnyčių altorius. 

C. Dolci nutapytame paveiks
le šventasis Kazimieras vaiz
duojamas ekstazėje, giedantis 
savo mylima giesmę Švč. Mer
gelei Marijai „Omni die dic Ma-
riae mea laudes anima". Šven
tojo žvilgsnis paveiksle nukreip
tas į dangų, viena ranka pri
glausta prie krutinės, kitoje — 
popieriaus ritinys su giesmės 
žodžiais. 

Paveikslo autorius dirbo 

XVII a. Italijos dailininko Carlo Dolci nutapytas paveikslas „Šv. 
Kazimieras" pargabentas j Lietuvą. Valdo Kopūsto (Elta) nuotr. 

Toskanos didžiajam kuni
gaikščiui Gosimo de Mediči bei 
kardinolui Carlo de Mediči. 
1668—1671 m. dailininkui buvo 
užsakyta šventųjų portretų se
rija, iki dabar tebesaugoma 
„Pitti" rūmų salėse. Šv. 
Kazimiero paveikslą, nuolat 

eksponuojamą galerijos Apolono 
salėje, C. Dolci nu tapė apie 
1670-uosius metus. 

Lietuva šiais metais švenčia 
savo dangiškojo globėjo šv. 
Kazimiero kanonizavimo 400 
metų jubiliejų. 

(El ta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar tikrai amerikiečiai paiki? 

E uropos žiniasklaida šiuo metu „susirūpi
nusi", kad Amerikoje siaučia „paikumo 
manija", nes šio krašto piliečiai lapkričio 

2 d. vykusiuose prezidento rinkimuose antrai 
kadencijai paliko George W. Bush. Tačiau 
amerikiečiai, atrodo, jau susitaikė su realybe, o 
biržos akcijos net šoktelėjo aukštyn, tikėdamosi 
valstybėje pastovumo ir ekonomikos kilimo. Net 
Demokratų partija, patyrusi nemažą pra
laimėjimą (prarado ne tik Prezidentūrą, bet 
kelias vietas Atstovų rūmuose), ieško būdų 
sustiprinti savo gretas ir kalba apie „kitą 
kartą", kai galbūt taps laimėtoja. Kaip sakoma 
— iš klaidų juk galima ir pasimokyti. Jeigu 
Demokratų partija šiandien jau aiškiau mato, 
kokios klaidos buvo padarytos rinkiminės kam
panijos metu, kitą kartą galbūt jų nepakartos. 

Juokingai ir nelogiškai skamba Europos 
reakcija į JAV prezidento rinkimus. Atrodo, jog 
daugeliui tai buvo nemaloni staigmena, nes 
tikėtasi, kad laimė nusišypsos John Kerry ir su 
Baltaisiais rūmais bus lengviau susišnekėti. 
Kerry kai kuriose Europos sostinėse (ypač 
Paryžiuje) buvo laikomas „savu žmogumi" — jo 
idėjos ar t imesnės liberaliai nusiteikusiems 
Europos vadovams ir spaudai. 

Antra vertus, prez. George W. Bush kaip tik 
parodė savo tvirtą valią (Europoje tai vadinama 
arogantišku užsispyrimu;, pradėdamas karą 
Irake be Prancūzijos. Vokietijos ar kitų didžiųjų 
Europos Sąjungos narių pr i tar imo. Nors, 
paskelbus greitą ir sėkmingą to karo pabaigą 
(deja, per anksti...) kai kurios valstybės 
pasišovė prisidėti „prie Irako atstatymo darbų" 
(žinoma, tikėdamosi sau finansinės naudos), 
tačiau greitai dantį atkando, kai Irake prasidėjo 
sukilėlių veikla ir amerikiečiai susidūrė su nuo
latiniais smurto veiksmais. Be abejo, dėmesys 
vėl padidėtų, kai pagaliau bus įvesta bent 
apytikrė tvarka ir Irake prasidės atstatymo 
darbai. 

Galima suprasti priežastis, dėl ko prez. 
Bush nėra labai populiarus Europoje, tačiau 
reikia nusistebėti, kad labiausiai europiečiams 
užkliūva jo „konservatyvumas ir religingumas". 

Net Didžiosios Britanijos, kuri iki šiol petys į 
petį stovi su Amerika bei jos prezidentu, 
laikraščiai vadina prez. Bush „žemo intelekto" 
asmeniu ir stebisi, kad daugiau kaip 59 mln. 
Amerikos piliečių už jį balsavo. Dėl tokio savo 
„neapdairumo" amerikiečiai pavadinami 
„paikais", teigiant, kad visą kraštą galima 
padalinti į dvi kone lygias dalis: „išprususius" 
— t.y. tuos, kurie liberalūs, tarytum „europie
tiškų pažiūrų" (jie, žinoma, balsavo už John 
Kerry), ir „neišmanėlius", savo gyvenimą (įsi
vaizduokite, net XXI šimtmetyje!) rikiuojančius 
pagal Šv. Raštą bei „atgyvenusias vertybes". 

Amerikos laikraščiams po rinkimų skel
biant, kad laimėjimą nulėmė „krikščioniškosios 
vertybės, šeima bei moralumas", kurį kampani
jos metu taip tvirtai pabrėžė respublikonų kan
didatas, turbūt nemažai nustebino ir pačius 
amerikiečius. Jeigu apie „vertybes ir mora
lumą" turėtume spręsti iš televizijos programų, 
filmų ar kitų populiarių pramogų, galėtume 
susidaryti visai skirtingą vaizdą. Kai iš miesto 
rotušės išmetama Dešimt Dievo Įstatymų 
skulptūra; kai mokyklose draudžiama kalbėti 
maldą, ant sienos pakabinti kryžių; kai miesto 
aikštėse Kalėdų metu negalima pastatyt i 
prakartėlės, o iš „priesaikos Amerikos vėliavai" 
žūt būt stengiamasi išimti Dievo vardą, apie 
valstybės pernelyg didelį dėmesį religingumui 
kalbėti lyg nederėtų. Bet tai daugiausia did
miesčių „politika". Provincija, mažesni miestai, 
kaimai, ypač pietinėse valstijose, vadinamomis 
„Bible Beit", į moralę, šeimą, krikščioniškąsias 
vertybes žiūrima dar „senoviškai". Bet tai pačia 
gerąja to žodžio prasme. Tikėkime, kad tos 
pažiūros niekuomet „nesumodernės". 

Jeigu europiečius erzina JAV prezidento 
kalbose dažnai paminimas Dievo vardas ir 
neslepiamas religingumas, tai iš esmės jų prob
lema. Amerikos piliečiai savo nuomonę aiškiai 
pasakė, perrinkdami George W. Bush antrai 
kadencijai. Ar tas prezidentas kam patinka, ar 
nepatinka, vis tiek jis ketverius metus 
vadovaus Amerikai, o be Amerikos visgi nei 
Europa, nei kuris kitas žemynas negali apsieiti. 

TĖVYNES APSAUGOS RINKTINE 
STASYS IGNATAVIČIUS 

Nr.4 

Stovėjo jie be baimės, įsikibę į lietuvišką 
žemę ir pasiryžę ją ginti iki mirties... Ir to įtemp
to laukimo kupina prabėgo naktis ir išaušo 
miglotas spalio septintosios rytas" — taip savo 
prisiminimų knygoje „Kovos dvasia" rašė vienas 
Tėvynės apsaugos rinktinės karys ir Sedos kau
tynių dalyvis Vladas Kazlauskas. 

Apie pačias Sedos kautynes laikraščio skaity
tojams noriu pateikti kelių Sedos kautynių 
dalyvių prisiminimus. Buvęs pirmojo savanorių 
bataliono kareivis j . psk. J. V. Sudūvas prisimi
nimuose rašė: .Apie 9 vai. ryto, tolumoje rytuose, 
buvo pastebėtos raudonos raketos. Supratome, 
kad artinasi priešo tankai. Pranešiau Bn vadui 
kpt. Puodžiūnui ir sunk. priemonių kuopos vadui 
kpt. Počebutui. Gavau įsakymą pasiruošti kau
tynėms. Kpt. Počebutas davė įsakymą pasiruošti 
pr iešlėktuviniam šaudymui iš sunk. kulkos
vaidžių. Netrukus virš mūsų pozicijų pasirodė 4 
rusų lėktuvai. Atidengus sunk. kulkosvaidžių 
ugnį, jie be nuostolių pasitraukė. Toliau, sek
damas kautynių lauką, pastebėjau 4 mūsų vyrus 
besitraukiančius palei ežerėlį ir nešančius vieną 
sužeistą. Tai buvo vyrai iš skyriaus, praėjusią 
naktį išsiųsto žvalgybai. Po to, iš pamiškės išlin
do vienas rusų tankas ir pasileido į mūsų pozici
jas, tikslu išaiškinti mūsų ugnies taškus. Šalia jo 
dar bėgo vienas mūsų žvalgybos kareivis. Bet čia 
prabilo mūsų prieštankiniai ginklai ir priešo 
tankas užsidegęs, susprogo, o mūsų vyras saugiai 
perbėgo į mūsų apkasus. Po to iš miškelio išrė
pliojo 5 rusų tankai, sekami rusų grenadierių ir, 
prisiartinę apie 400 metrų prieš mūsų pozicijas, 
atidarė savo kulkosvaidžių ir patrankėlių ugnį. 
Vienas iš tų tankų vėl buvo kliudytas mūsų arti
lerijos, užsidegė ir nustojo šaudęs. Po to, vėl iš 
pamiškes išriedėjo antroji 17-os tankų banga. 
Užpakaly jų sekė rusų pėstininkų masė. Jiems 
artėjant, buvo atidaryta visų mūsų turimų ginklų 
ugnis. Minosvaidžių ugnis buvo sukoncentruota į 
tankų puolančius rusų pėstininkus ir jie buvo 
priplakti prie žemės. Svarbiausią vaidmenį priešo 
tankų ir pėstininkų naikinime vaidino sumaniai 
ir drąsiai vadovaujama kuopos vado kpt 
Počebuto sunk. priemonių kuopa, ypač sunkieji 
SS—42 kulkosvaidžiai galėję šaudyti ir prieštan
kiniais šoviniais". 

Buvęs sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos 

skyrininkas prisiminė: „1 Bn. 4 sunk. kulk. kuo
pos 1-mo būrio vadas viršila Žukauskas davė 
komandą taikliai ir šaltai trumpomis serijomis 
šaudyti pradėjusius pulti rusus ir tankus . Viršila 
Kvasys tiesiu taikymu iš artilerijos pabūklo 
nušovė 3 rusų tankus. Vis stiprėjant mūsų bare 
tankų puolimui ir jiems jau veržiantis į mūsų 
apkasus, mūsų ginklų ugnis pradėjo silpnėti, ėmė 
trūkti šaudmenų, jokio tiekimo nebuvo. Matėsi 
užmuštų ir sužeistų mūsų vyrų. Rusų artilerija 
taip pat pradėjo apšaudyti mūsų apkasus. Sedos 
miestelis degė priešo artilerijos padegtas. Kpt. 
Počebutas buvo užmuštas, pataikius artilerijos 
sviediniui į jo vadavietę. Rusų tankam 
besiveržiant į mūsų apkasus, keli iš jų buvo 
sužaloti mūsų sunk. kulkosvaidžių prieštankinių 
šovinių, nuker tan t jų vikšrus, a rba vyrams 
pametant po jais surištus granatų ryšulius. Būrio 
vadas virš. Žukauskas, gavęs įsakymą trauktis, 
iššoko iš savo apkaso ir pancerfaustu iš 30 metrų 
atstumo susprogdino pro šalį riedantį rusų tanką, 
bet ir jis pats čia pat žuvo, priešo kulkų pakirstas. 
Man nesuspėjus atsipalaiduoti, dėl stiprios priešo 
ugnies, vienas rusų tankas pervažiavo mano 
sunkiojo kulkosvaidžio apkasą. Likę gyvi mano 
kovos draugai, ištraukė mane iš apkaso jau be 
sąmonės ir nugabeno į lauko ligoninę. Čia. po 
kiek laiko, atgavęs sąmonę, pamačiau prie manęs 
stovintį karininką, laikantį rankoje mano su
tr iuškintą šalmą. Mano galva buvo aprišta. 
Kietoje molinėje žemėje i škas tas apkasas 
apsaugojo mane nuo visiško sutr iuškinimo. 
Dėkoju Dievui ir kovos draugams, kurie mane, be 
sąmonės esantį, išnešė iš kautynių lauko". 

.Sekdamas toliau kovos lauką, pastebėjau, 
kad sunk. priem. kuopos ugnis susilpnėjo ir dau
guma jų visai nutilo. Sužinota, kad šaudmenų 
pritruko, o tiekimo nėra. Pažvelgęs j kairę, paste
bėjau, kad II Bn jau traukiasi. Pro jo kainjį 
sparną rusai veržėsi į miestelį. Nesant kaimynų, 
rusai apėjo II Bn kairįjį sparną. Situaciją 
pranešiau bataliono vadui kpt. Puodžiūnui. 
Pradžioje jis nedavė įsakymo t raukt is , žadė
damas 3-ią kuopą mesti kontratakai , tačiau 
pamatęs beviltišką padėti, davė įsakymą trauktis 
Barstyčių kryptimi", — atsiminimuose rašė 1-mo 
bataliono 2-os kuopos vadas Itn V. Kačergis 

R u s d a u g i a u . 
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VĖLINIŲ ĮSPŪDŽIAI IS MIRUSIŲJŲ 
MIESTŲ 

AUDRONE V. SKIUDA1TE 

Praėjusį savaitgalį pajudėjo 
vi^a Lietuva ir, kaip rašė laik
raščiai, iš garažų senus ru
siškus automobilius buvo iš
vežę ir tie, kurie juos ištraukia 
t ik keletą kartų per metus . 
Nors eismas buvo ypač padi
dėjęs, bet nelaimių keliuose 
nebuvo daugiau negu įprasta, 
teigia policijos atstovai. 

Šiemet Vėlinės buvo ne
įprastos — šiltos, o kai kur 
medžiai buvo dar su lapais. 
Vakarais nuo šiltos žemės pa
kilusi ūkana neleido horizonte 
matyti šviesos pašvaisčių, 
kurios susidaro ten uždegus 
šimtus ir tūkstančius liep
snelių. Bet vis tiek tai buvo 
šventė, kad ir liūdna, bet šven
tė. Tokie lietuviai — jiems tik 
duok paliūdėti. Ir tautosaka 
mūsų yra liūdna. Gal todėl, kad 
tokia mūsų istorija — istoriškai 
mūsų gyvenimas buvo nuola
tinė kova už tautinį išlikimą. 
Kas kelintą kartą kaimynai 
okupantai išpjaudavo Lietuvos 
šviesuolius. 

Neramios buvo ir šios 
Vėlinės. Mat išvakarėse sudužo 
beužgimstanti vadinamosios 
plačios koalicijos, į kurią turėjo 
įeiti visos tradicinės partijos, 
idėja ir į valdžią įsiveržė 
Rusijoje gimęs Lietuvos ver
slininkas, prieš metus sukūręs 
Darbo partiją ir ka l t inamas 
ryšiais su Rusijos kapitalu. 

Vėlinės Lietuvoje naujau
siais laikais ypač sureikšmintos 
apie 1970-uosius. Tuo metu 

kilo vadinamųjų etnografinių 
ansamblių judėjimas — kaimo 
dainoria i ir muzikantai ėmė 
bur t i s vos ne kiekviename 
kaime. 1972 m. pradėjo eiti ir 
„Lietuvos Katalikų bažnyčios 
kronika". Kapinės tapo savotiš
ka lietuvių protesto ir nacio
nalinio išdidumo pasireiškimo 
vieta . Išsigandusi sovietinė 
valdžia bandė įsiterpti ir perim
ti iniciatyvą. Vėlinės buvo pa-

AUGALAI 
MŪSŲ 

NAMUOSE 
Gera gyvenantiems šiltes-

niame klimate—jie gali džiaug
tis žaliuojančiais ir žydinčiais 
augalais visą žiemą. Vėsesnėse 
klimato zonose šiuo metu lai
kas pasakyti daržams ir 
darželiams „labanakt" ir leisti 
jiems pailsėti iki kito pava
sario. 

Tačiau nereikia atsisakyti 
draugystės su įdomiais, gra
žiais, žydinčiais ar nežydin
čiais augalais, pasikviečiant 
juos į savo namus. Moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad augalai 
žmogui yra visapusiškai nau
dingi: švarina orą, suteikia 
butui jaukumą, gerina nuo
taiką, teikia jų augintojui ma
lonų užsiėmimą. 

Iš tikrųjų kambariuose ga
lime auginti dar įdomesnius 
augalus, kaip lauke. Yra kam
barinių augalų, t inkamų ir 
labai šviesiam butui, ir mažai 
saulės gaunančiam; yra labai 
daug ir specialios priežiūros 
rfikalaujančių augalų, bet dar 
daugiau tokių, kurie be ypatin
go dėmesio gražiai klesti. Tik 
reikia t inkamai pasir inkti 
pagal turimas savo buto sąly
gas. 

Kas savaitę pasistengsime 
supažindinti su vis naujomis 
kambarinių augalų rūšimis, 
kad pasirinkimas būtų leng
vesnis. Šiandien pasikalbė
kime apif d r a c e n a s . 

Dracenos, angį. ,,dracae-
na". priklauso lelijinių (lot. 
Liliaceae) augalų šeimai. Jų 

pagrindinė tėvynė yra Afrika, 
bet dracenų randama ir kituo
se šil tuose kraštuose. Pvz.: 
Dracaena americana savaime 
auga Centrinėje Amerikoje; 
Pisomele dominate (taip pat 
dracenų rūšis) kilusi iš 
pietryčių Azijos ir Ramiojo van
denyno salų; kita dracenų rūšis 
— Cordylines — randama 
Indonezijoje, Naujoje 
Gvinėjoje, Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. 

Beje, žodis dracaena kil
dinamas iš slibinas, drakonas, 
nors nelengva suprasti, kuo šis 
augalas panašus į legendinį sli
biną. 

Dracenų pasirinkimas — 
didžiausias . Tai labai popu
l ia rūs kambarinia i augalai , 
nere ikalaujantys daug prie
žiūros. Kai kurios dracenos 
išsišakoja, kaip krūmai, kai 
kurios išauga į nemažus 
medžius, kai kurios žydi kve
piančiais balzganais žiedais 
(kambaryje dracenos retai 
žydi, nebent tam sudaromos 
sąlygos). Šių augalų lapai daž
niausiai pailgi, tarytum „odi
niai", išsidėstę aplink sume
dėjusį stiebą, grakščiai pasvirę 
žemyn. Daug dracenų turi išil
gai ar skersai dryžuotus lapus, 
kai kurios net įvairiaspalvius. 

Kadangi tai atogrąžų, 
džiunglių augalas, dracena 
mėgsta gerą žemę ir pakanka
mai drėgmės. Šviesa jai ne
labai svarbi — gali augti ir to
liau nuo langų. Iš esmės dra-
cenoms saulės šviesa nepatin
ka — jeigu pastatysime augalą 
ant labai saulėtos palangės, jo 
lapų galai pradės džiūti (beje, 
galima apdžiūvusias lapų dalis 
nuki rp t i , augalui tai nepa
kenks). 

Pagrindiniai dracenų ken-

vadintos mirusiųjų pagerbimo 
diena, kapinėse apylinkių tar
nautojai būdavo įpareigojami 
įrengti mitingui vietą, būdavo 
paskelbiama valanda, kada jis 
vyks ir į kapines ateidavo parti
jos ar apylinkės atstovas, kuris 
pasakydavo tam skirtą kalbą. 
Tuo metu jau buvo praėję tie 
laikai, kai galima buvo už
drausti susirinkimus kapinėse, 
todėl pamėginta su t rukdyt i 

kėjai — voratinklinės erkutės 
(spider mites) ir skydmariai 
(scale). Pastaraisiais dracenos 
gali užsikrėsti nuo kitų kam
barinių augalų, tad, perkant 
draceną, būtina gerai apžiū
rėti , ar ant lapų nė ra lim
pančių vietų (tarytum klijai), 
ar antroje lapų pusėje nėra 
rudų, nedidelių pakilimų (ypač 
prie lapo gyslelių) — tai gali 
būti skydmariai. J u o s labai 
sunku išnaikinti ir kar ta is ge
r iau apkrėstu augalu atsi
kra ty t i . Su „spider mites" 
kovoti lengviau. Šios erkutės 
nemėgsta drėgmės. Jeigu dra
cenos lapus keliskart per 
savaitę apipurkšime (iš abiejų 
pusių) drungnu vandeniu , 
erkutės pranyks. Lengviausia 
pastebėti šiuos kenkėjus, kai 
an t lapų, ypač jų apačioje, 
atsiranda tarytum plonyčiai vo
ratinkliukai ir lapai pradeda 
prarasti spalvą, geltonuoti. Per 
padidinamąjį stiklą erkutės 
labai ryškiai matomos (jos 
panašios į mažyčius voriukus, 
dažniausiai rausvos spalvos). 
Jei augalas stipriai užkrėstas, į 
vandenį, kuriuo puršk iame, 
įpilti „safesoap" (gaunamas pas 
daržininkus, gėlių parduotu
vėse) arba truputį indams 
plauti skysto muilo. 

Pavasarį ir vasarą drace
nas patariama kas kelias 
savaites patręšti vandenyje 
ištirpintomis trąšomis, skir
tomis kambariniams augalams. 

Jeigu dracena išauga labai 
aukš ta ir laiba, ga l ima jos 
viršūnę nulaužti arba nupjauti: 
toje vietoje po kiek laiko išaugs 
kelios šakelės. 

Čia pateiksiu kelių popu-

pagal seną paprotį susiren
kamiems žmonėms pagiedoti ir 
pasimelsti. Moksleiviai buvo 
varomi tvarkyti sovietinių 
karių kapines. 

Prisimenu, kad tais laikais 
užvaldydavo nepakartojamas 
jausmas, kai važiuodamas per 
Lietuvą vakare matydavai švy
tinčias pašvaistes, kurios apim
davo visą horizontą. Šviesdavo 
kiekvieno kaimo kapinės. 
Vilniuje, Rasų kapinėse, šmėža
vo KGB žmogystos, nes prie 
Jono Basanavičiaus kapo nuo 
pokario laikų paslapčiomis 
rinkdavosi inteligentai. Pasa
koja žmonės, kad panašiai vyk
davo ir . kitose kapinėse. Prie 
slapta giminių palaidotų parti
zanų kapų ėmė dėti gėles jau ne 
giminės, o kaimynai. Ypač savo 
drąsą šitaip bandydavo jauni
mas. Taigi galima sakyti, kad 
protėvių kultas lietuviams ir 
naujausiais laikais padėjo atsi
tiesti, tarnavo priemone išlais
vinti dvasią. 

Šių Vėlinių dienomis savo 
protėvių kapus puošė net ir 
rusai stačiatikiai, kurie šiuo
laikinėse miesto kapinėse yra 
laidojami kartu su katalikais. 
Kadangi vėlinių švenčių su 
savaitgalio nedarbo dienomis 
susidarė net trys dienos, — mat 
Lietuvoje Vėlinės yra nedarbo 
diena, — žvakelės šiemet degė 
kelias dienas. Galima įsivaiz
duoti, kad santūriam užsie
niečiui lietuviškos kapinės 
galėjo atrodyti puošniais 
numirėlių miestais — tokia 
gausybė žmonių juos lankė ir 
tiek ten buvo gėlių ir žvakių. 
Didesnėse kapinėse buvo auko
jamos ir šv. Mišios. Valstybės 
vadovai aplankė Antakalnio 
kapines, kur palaidoti Sausio 
13-ąją žuvę didvyriai, ir Rasų 
kapines, kur palaidotas J . 

Basanavičius, M. K. Čiurlionis 
ir didelis būrys rašytojų. 

Įdomu, kad dažnose kapi
nėse galėjai matyti kapus nau
jai perlaidotų tautiečių, atvežtų 
iš Kanados ir JAV. Štai Telšių 
kapinėse dar nebuvo nuvytu
sios gėlės ant dail. Telesforo 
Vėliaus atvežto iš Kanados, 
kapo. Antakalnio kapinėse yra 
dail. Vytauto Vizgirdos, o Rasų 
kapinėse — M. K. Čiurlionio 
ansamblio vadovo Alfonso Mi
kulskio, grįžusio į tėviškę net iš 
Clevelando, Ohio, kapas. 

Nepaprastą įspūdį savo 
istoriškumu daro Rasų kapinės, 
tik būtų gerai, jeigu valstybė jų 
tvarkymui skirtų daugiau lėšų. 
Stabtelėjusius prie Vileišių 
giminės koplyčios užkalbino iš 
Varšuvos atvykę lenkai inte
ligentai, prašydami padėt i 
surasti lenkų klasiko Slovackio 
tėvo kapą. Buvo proga dar sykį 
nustebti, kiek lenkų kultūros 
šviesulių yra kilusių ar susi
jus ių su Lietuva, ypač su 
Vilniumi. Tose kapinėse guli ir 
lenkų didvyrio, bet Lietuvos 
užkariautojo Pilsudskio širdis. 
Išėjus kalbai reikia pasakyti, 
kad labai iškilmingnai atrodė 
lenkų karių kapai Antakalnio 
kapinėse — keli šimtai neži
nomų karių kauburėl ių 
pasipuošė cementiniais kry
žiais, kurie Vėlinių šventei buvo 
perjuosti raudonai bal ta is 
kaspinais . Tas vaizdas kėlė 
didelį įspūdį. 

Svarbus Vėlinių akcentas 
buvo lapkričio 2 d. sovietinio 
teroro aukų palaikų perlaidoji
mo ceremonija buvusio Tusku
lėnų dvaro Vilniuje teritorijoje. 
Pagaliau Tuskulėnų kankiniai 
atgavo ramybę. Atidavusi auką 
protėviams, Lietuva gali laukti 
Kalėdų stebuklo. 

liaresnių dracenų angliškus ir 
lotyniškus pavadinimus. Šios 
dracenos dažnai randamos ne 
tik gėlių parduotuvėse ir pas 
daržininkus, bet net maisto ir 
kitose krautuvėse. 

Dracaena fragrans mas-
sangeana, angį. „Cornstalk 
plant" — šis augalas t ikrai 
panašus į žalią kukurūzą — 
tokiais pat (nors kartais išilgai 
dryžuotais) lapais ir stambiu, 
„mediniu" stiebu; 

Dracaena sanderiana. 

angį. ..Ribbon plant". Tai 
nedidelis augaliukas, gelto-
nai-žaliai dryžuotais lapais, 
kurie primena šilkinius kaspi
nus; 

Dracaena marginata, angį. 
„Madagascar dragon tree" — 

dažniausiai namuose augina
ma dracena. Auga greitai, nėra 
reikli; lapai siauri, žali; yra ir 
išilgai dryžuotais, net su raus
vais atspalviais lapų. 

Dracaena godseffiana, 
angį. ..Florida beauty". Augalo 
lapai „nedraceniški", nes 
platesni, gelsvai taškuoti. 
Kitas godseffiana porūšis yra 
„Queen of dracaenas", kurio 
lapai taip pat platūs, bet sker

sai dryžuoti, margi. 
Labai patrauklus augalas 

yra Dracaena fragrans „Vic-
toriae", angį. „Painted drag-

on-lily". Jos lapai panašūs į 
„kukurūzinės" dracenos lapus, 
bet ypač ryškiai dryžuoti su 
tamsesniąja juosta viduryje, o 
gelsvomis — iš kraštų. Kaip ir 
„Cornstalk plant", ši dracena 
dažnai išauga „ligi lubų" ant 
vieno stiebo ir pradeda nepa
traukliai linkti. Tuomet reikia 
nupjauti viršūnę, kad augalas 
pradėtų šakotis. Beje, nu
pjautąją viršūnę taip pat gali
ma pasodinti į drėgną žemę — 
po kiek laiko išaugs šaknys ir 
turėsime naują augalą. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolts (versie 49 metai) 
Off Mgr Auksė S Kane. 
Vilma Jarulienc. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOIJS 
3208 1/2 VVest 95th Si., 

Evergreen Park, II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Vėlinių rimtis Mirusiųjų miestuose. A. Girininko nuotraukos. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA IŠNUOMOJA 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

Marąuette Parke 
naujame name 

išnuomojamas 1 mieg. butas. 
TeL 708-656-6599. 

NAUL TECH Experienced in all 
nail services. Busy Naperville. 
Illinois Salon & Spa. Gurantee. 

Benefits. Fuli time or part time. Cafl 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds@aol.com. 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

TeL 708425-7160. 

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

2 mieg. — $680-$720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
kžpresšCorp 
YRA ( i A I . l M Y B b 

UŽSISAKYTI K O N l I J N l i R l j F 

S1LNČ1AME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVU.A. ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M U KILiKVlL-NA SAVAI I U. 
n O S M O M E O A V į j U I TIliSIAII RANKAS. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

USPASKICHAS IR KITI LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIAI 

Senosios Lietuvos istorijoje 
buvo toks keistas, sakytume, 
beveik vaivorykštinis atvejis: po 
kara l iaus Gedimino nužudymo, 
maždaug dvidešimtį metų 
Lietuvą valdė du kunigaikščiai, 
Gedimino sūnūs — Kęstutis ir 
Algirdas. Europoje tuo metu 
vyravo šiek tiek kitokios tradi
cijos: karaliai sėkmingai vieni 
k i tus nuodijo, kapojo konku
ren tams galvas bei visaip kitaip 
savo varžovus nuo sostų varta
liojo. Tų laikų kontekste toks 
d raug iškas Lietuvos valdymo 
metodas buvo mažne beprece-
dentinis atvejis, įrodantis, kad 
ka r t a i s lietuvių sąmonėje 
esama ir valstybiško mąstymo, 
kai asmeninė karjera ir noras 
viską kontroliuoti vienam nu
sileidžia kolektyvinės (bro
liškos) valdžios idėjai... Ypač 
žinant, kad šalimais (pvz., Ru
sijoje a r pan.) yra st ipri ir 
agresyvi trečioji jėga, kuri tik ir 
nori , kad kuo stipriau ,,du 
peštųsi"... 

Iš tų praėjusių laikų per
spektyvos žiūrint į dabart į , 
peršasi išvada, kad taut inė Lie
tuvos valdovų sąmonė nepro
gresuoja, o regresuoja. Šian

dieninis Algirdas vardan tos 
Lietuvos j a u nebenori krašto 
valdymo pasidalinti po lygiai su 
ki ta is lietuvių kunigaikščiais, 
bet nori valdyti vienas pats su 
savo svita, nes, matyt, jaučiasi 
gerokai valdoviškesnis už kitus, 
truputį menkesnius Lietuvos 
kunigaikščius. Tad kunigaikš
čio Andriaus Kubiliaus siūly
mas valdyti Lietuvą po lygiai 
didelio entuziazmo kunigaikš
čiui Algirdui nesukėlė ir, kur 
buvęs, ku r nebuvęs, jis perbėgo 
pas rusus. 

Senojoje Lietuvos istorijoje 
irgi kar ta i s taip būdavo, kai 
tarkim, Vytautas Didysis per
bėgdavo pas kryžiuočius, paža
dėdamas jiems tai, ko paskui 
dažniausiai netesėdavo... Tad 
reikia tikėtis, kad ir šiuolaikinis 
Algirdas anų didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių pamokas yra gerai 
išmokęs ir po šia gudrybe 
jungtis su rusu kniazium slypi 
suk tas tak t in i s manevras — 
noras parodyti tautai tikrąjį 
svetimšalio „gelbėtojo" veidą, o 
paskui, atsiradus palankiai pro
gai, vėl sugrįžti prie tikrųjų 
strateginių Lietuvos valstybės 
siekių. 

Kodėl Algirdas elgiasi bū
tent šitaip, kodėl nesijungia su 
moderniais lietuvių kunigaikš
čiais A. Zuoku ir A. Kubilium? ... 
Matyt, dėl to, kad padėtis 
Lietuvoje yra labai komplikuo
ta, dabartinė rinkėjų sąmonės 
situacija parodė, jog hipnotinės 
Archangelsko kniaziaus galios 
savo šamanišką darbą atliko 
puikiai ir dalis paprastų Lie
tuvos rinkėjų yra vis dar ge
rokai apsalę nuo kėdainiškų 
ledų bei agurkų... O iliuzijoms 
išsisklaidyti reikia laiko. (Pvz., 
kaip gerai, kad iliuzionistas R. 
Paksas atsirado valdžioje ir 
žmonės pamatė, kad jo strate
giniai tikslai buvo gana žemiški 
— atsiskaitymai su J. Borisov, 
kerštas oponentams bei Žemai
tijos kelių akcijos...) Žvelgiant 
tokiu kampu, pasidaro aišku, 
kad daug didesnis pavojus bū
tų, jei kniazius — iliuzionistas 
su savo nerealizuotais pažadais 
liktų opozicijoje ir toliau nai
viems lietuvaičiams pūstų mig
las. Tada ne vieno lietuvio pa
saulėjautoje dar ketverius me
tus išliktų pasakiškos knia
ziaus godos apie tai, kaip būtų 
gerai, jei šventą Lietuvos žemę 

valdytų išmintingasis, dosnu
sis svetimšalis bei keli jo 
statytiniai, vietinės reikšmės 
boseliai... 

Tad, netgi žiūrint istoriš
kai, šiuolaikinio Lietuvos kuni
gaikščio Algirdo koalicija su 
Archangelsko kniazium nėra 
visiškai naujas dalykas. Nūdie
nis Algirdas irgi yra gudrus 
bei pragmatiškas valdovas. 
Karalius Gediminas, tarkim, 
dar ir kokią dukrą (ar anūkę, 
šiuo atveju), būtų už rusų knia
ziaus išleidęs... 

Aišku, skeptikai pasakys, 
kad Algirdui su Kęstučiu 
anuomet buvo lengviau, nes 
tuodu buvo broliai, o štai A. 
Brazauskas su A. Kubilium jau 
lyg ir nebe giminės. O gal 
juodu išvis t ik tradiciniai 
lietuviai, t.y. — kaimynai, 
besidžiaugiantys, kai kito 
kaimyno namo stogas pradeda 
svilti... (Juodas jumoras — 
regis, geriausiai kaimynai 
Lietuvoje sutar ia tada, kai 
užsidega abiejų namai. Tada 
visa Lietuva pasidaro broliai ir 
seserys). 

Tačiau, žvelgiant į brolys
tę krikščioniškai, reikėtų ne 
tik kunigaikščiams A. Kubiliui 
su A. Brazausku jaustis bro
liais Viešpatyje, bet ir 
Archangelsko kniaziui kėdę 
prie Viešpaties stalo atnešti, 
nes Aukščiausiasis, kurdamas 
pastarąjį irgi, matyt, kažko
kią misiją yra jam numatęs. 
Juk viskas — ir nelaimės, ir 
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laimės, ir tamsūs reiškiniai, ir 
šviesūs — veda į priekį. 
Paradoksalu, bet Sausio 13— 
osios naktis — ar tik nebus tai 
šviesiausias puslapis naujojoje 
Lietuvos istorijoje... 

O kaip būtų nuobodu, jei 
būtų vien šviesa, vien dora ir 
tiesa, vien diena, be sapnų, be 
tamsos ir iliuzijų? Kada gi mes 
pamiegotumėm, pasvajotumėm 
ir pasapnuotumėm. Tad iliuzijų 
kniazius savotiškai yra labai 
geras bei psichologiškai naudin
gas komponentas sudirgusio 
lietuvio mentalitetui vystyti... 

P.S. 
Parašęs šiuos sampro

tavimus, nusiunčiau juos į 
Londoną „degustacijai" savo 
prieteliui istorikui mėgėjui 
Aivarui (www.lietuvos.net), su 
kuriuo kar ta is pasiginčijam 
istorinėmis temomis bei vieną 
kitą istorinį scenarijų kar tu 
parašinėjam. Jis atsakė štai 
ką: 

„Istorinės paralelės su 
Vytautu — Jogaila — Algirdu 
gal ir tinka. Vis tik paskutiniai 
įvykiai labiau siejasi su kara
liaus Mindaugo naudota takti
ka, kuris savo brolėnus ir kitus 
giminaičius siųsdavo į kai
mynines šalis, kad jie ten galą 
gautų arba įsigytų domenus, o 
gal net ir visą kraštą užvaldytų 
(sėkmės atveju šalys būdavo 
susiejamos mokesčių/verslo 
srityse ). Ir avis sveika, ir 

vilkas sotus. Nūdien šią taktiką 
naudoja maskoliai, tiksliau jų 
„kniazius" „rūstusis Putinas". 

Panašių į Lietuvos įvy
kių/krizių banga post Mas-
koviškos okupacijos valstybėse 
(Gruzija, Bulgarija, Latvija, 
Estija ir t.t.) perša mintį — 
tokių "brolėnų' prisiuntinėta ir 
Lietuvon. Paskutinė 'bug free' 
arba atnaujinta Borisov versi
ja (a la 'Matrix Reloaded') — 
'kunigaikštis' iš Archangelsko, 
sėkmingai įsigijęs domeną 
Kėdainiuose ir pergalingai žen
giantis link 'aukso puodo' — 
biudžeto. Čia prasideda nebe 
kunigaikščių asmeniniai san
tykiai, o kunigaikštystės užėmi
mas... 

Trumpai apie kitus įvykių 
dalyvius: 

Feodalinio mąstymo per
sonažas AMB labiausiai pana
šus į Gedimino sūnų Jaunutį , 
kuris nepavykusių intrigų 
dėka, amželį baigė Lietuvos — 
Rusios pakraštyje, Zaslavlyje. 
Įsidėmėtinas miestelis — vos 27 
km nuo Mainiškių /Minsko, dar 
vieno Tcniazius' buveinės. 

V. Uspaskichas — galimas 
Daumantas — išdavęs Min
daugą (šiuo atveju Putin), ta
čiau kol kas jis viso labo 
lojalus 'Archangelsko kniazius' 
su domenu Kėdainiuose, turin
tis net ir savotišką 'Lizdeiką' 
— tėvą Stanislovą. Keistas 
sutapimas, nuverstasis kara

lius Rolandas turėjo Vaidilutę 
L.' 

A. Kubilius — tai Min
daugo sūnus Vaišvilkas — tik, 
vietoje stačiatikybės, atstovau
jantis ES interesus. 

Manau, Lietuvoje kaip 
visada (nuo karaliaus Min
daugo laikų), grumiasi dvi 
idėjos: 1. a r Lietuva toliau 
(artimiausius metų ) išliks feo
dalinė — klaninė valstybė su 
pavaldumu Didžiajam Knia-
ziui/Kunigaikščiui' iš Masko-
lijos ar kitos šalies (jokio skir
tumo), skiriančiu 'feodalams' 
lėšų ir investicijų (oligarchinis 
modelis); 2. ar Lietuva tampa 
pilietine valstybe, vakarie
tiškos (graikiškos — romė
niškos) civilizacijos tęsinių 
(demokratinis modelis). 

Apibendrinant, šekspyriš
kas klausimas: įvykiai Lietu
voje viso labo pozicinio karo 
ta rp Maskovijos ir ES/US 
pasekmė? Gal net pats klausi
mas klaidingas? Gal ta i t ik 
vietinių kunigaikščių pasis
tumdymai ir perėjimas iš so
vietinio feodalizmo į anks
tyvąjį kapitalizmą? Nors visa 
širdimi norėtųsi, kad tai būtų 
perėjimas į Tikrąją Demokra
tiją, be 'kniazių/kunigaikščių' — 
vien su išmintingu piliečiu ku
riančiu unikalią, laisvą, nepa
kartojamą kasdienybės Lie
tuvą...." 

VEI KAIP VEL AUKŠTYN 
SAULELĖ KOPTI 

PALIOVĖ 

ŠVENTE TOLMINKIEMYJE 

Paminklas Kristijonui Donelaičiui Gumbinėje. 

Rudenėjantis Tolminkie
mis. Rudai gelsvų lapų kilimas 
vedė mus į amžinojo poilsio 
vietą Kristijono Donelaičio, 
nuo kurio prasideda viskas. Jo 
genijus įkvepia mus visiems 
darbams. Bendraudami gimtą
ja kalba, susiliejame su varg
dienių būrų mylėtoju. 

Oro prognozė neišsipildė. 
Nelijo. Saulė (kaip rašė K. 
Donelaitis „ant dangaus iš-
gaidrinto žaidė". Šiltais spin
dulėliais glostė numylėtąją 
poeto žemę. jo augintą sodą, 
medžių šakas, dar belaikančias 
obuolius. Saulės spinduliuose 
skendo balta it gulbė koplyčia, 
kurioje ilsisi atkaklus gimto
sios kalbos karys. Mūsų garbė 
- K. Donelaitis. 

Nuo muziejaus įkūrimo 
Tolminkiemyje prabėgo 25—eri 
metai. Ta proga čia susibūrė 
Karaliaučiaus krašto lietuviai, 
lietuvių kalbos mokytojai su 
savo mokiniais, krašto admi
nistracijos aukšti pareigūnai, 
Elektrėnų (Lietuva) vidurinės 
mokyklos .Ąžuolynas" peda
gogai ir mokiniai, atlikę me
ninę kompoziciją, skirtą muzie
jaus jubiliejinei datai. Garbin-

Prie naujai atidengto Kristijono Donelaičio paminklo Gumbinėje kalba Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius Antnnas Petrauskas 

giausi, mano manymu, svečiai -
K. Donelaičio draugijos iš 
Vilniaus delegatai, muziejaus 
fundatorius N. Kitkauskas. 

Muziejaus direktorė P. 
Silajeva ir kiti muziejaus tar
nautojai už darbą muziejuje per 
25-erius metus susilaukė 
gražių padėkos žodžių iš krašto 
Regioninės lietuvių kultūros 
autonomijos ir Lietuvių kalbos 
mokytojų sąjungos vadovų. 
Gėlės, Padėkos raštai ir kitos 
dovanos... Įsimintiniausias 
momentas - Kaliningrado 
gubernatoriaus padėjėjos kalba. 
J i priminė varginantį, daug 
pastangų pareikalavusį triūsą, 
kol griuvėsių vietoje iškilo K. 
Donelaičio bažnyčia. Kaip toje 
dainoje - „rodos, ir vargo nebu
vo". Maloniausia, kad kalbėtoja 
surado gausioje minioje šių 
dienų Donelaitį - Napoleoną 
Kitkauską. ^Jis man panašus į 
Donelaitį", - pasakė ir priėjusi 
maloniai pasveikino. Nekan
triai laukiau šio momento, 
buvau nustojanti vilties. Juk 
jis, prof. N. Kitkauskas, yra šios 
gražios šventės šalia K. Do
nelaičio centras. Tokia šiluma 
krūtinėje... Gera. K. Donelaitis 
kyla iš amžių glūdumos. 

Poetas Mažojoje Lietuvoje 
buvo sėkla, išdygusi ir subran
dinusi galingą Ąžuolą. Šis 
pasėjo savo sėklą, kuri augina 
krašto ąžuoliukus ir liepaites. 
Iš šio ąžuolo sėklos ir prof. 
Napoleonas Kitkauskas. 

Mažoji Lietuva ir jos žmo
nės buvo poeto rūpestis ir 
skausmas. Jis ir šiandien mums 
- gaivus šaltinis, paunksmė, 
bičiulis lietuvybės puoselėtojų 
darbe, energija, vidinė uola. 

Laimingas kraštas, ku
riame gyveno didžiadvasiai -
M. Mažvydas, K. Donelaitis, 
Vydūnas, M. Jankus , Jego-
mastų Zaunių šeimos, M. Rai-
šukytė... Jie buvo per daug 
stiprios dvasios, kad sudūlėtų ir 
neatgimtų ainių širdyse. Visi jie 
mums - Paukščių takas, amži
nas gimtosios žemės buvimas 

Vanda Vas i l iauskienė 

Į šventę, skirtą K. Done
laičio memorialinio muziejaus 
25—čiui, suvažiavo daug sve
čių. Ją organizavo Karaliau
čiaus srities Kultūros vaidy
bos administracija, Karaliau
čiaus istorijos ir meno muzie
jaus ir krašto lietuvių kalbos 
mokytojų asociacija. 

Prie K. Donelaičio pamin
klo ir kriptos dedamos gėlės, 
skamba moksleivių eilės. 
Sveikinimo žodį taria E. I. 
Penkina, Karaliaučiaus istori
jos ir meno muziejaus direk
torė. Sveikina srities Kultūros 
valdybos viršininko pavaduo
tojas A.G. Popovas. 

Srities gubernatoriaus pa
dėjėja O. E. Dubovaja dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
muziejaus atidarymo, prisi
minė, kaip buvo kuriamas mu
ziejus. Pasidžiaugė, kad mu
ziejus sulaukia daug lankytojų. 
Nuoširdžiausius padėkos žo
džius O. E. Dubovaja tarė mu
ziejaus projekto autoriui Na
poleonui Kitkauskui, saky
dama, kad šis didis žmogus 
savo išvaizda panašus į K. Do
nelaitį. 

N. V. Čavyčalova, Stalupė
nų (Nesterovo) rajono admi
nistracijos vadovė, džiaugėsi, 
kad muziejus įkurtas jų rajone 
ir kad mažame kaimelyje 
skamba poeto gimtoji kalba. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento užsienio 
lietuvių skyriaus vedėjas 
Alfonsas Kairys kalbėjo apie 
tai, kad K. Donelaičio vardas 
plačiai skamba pasaulyje, kad 
poeto kūriniai išversti ne tik į 
Vakarų Europos kalbas, bet į 
japonų ir kitas kalbas. 
Alfonsas Kairys įteikė prem
jero Algirdo Brazausko. 
Kultūros ministrės Romos 
Žakaitienės, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko Padėkos 
raš tus muziejaus direktorei 
Liudmilai Pavlovnai Silovai, 
kuri dirba nuo pat muziejaus 
įkūrimo. Sveikinimus atsiuntė 
Lietuvos Respublikos konsulas 
Karaliaučiaus krašte Vytautas 
Žalys, Lietuvps Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
pagrindinio ir vidurinio ugdy 
mo skyriaus vyriausioji spe
cialistė Danutė Kolesnikova 

Jubiliejaus proga sveikino 
muziejaus projekto autorius, 
nepaprastai daug prisidėjęs, 
kad iškiltų šis memorialas, 
pasidžiaugė, kad muziejus tin
kamai prižiūrimas ir atnauji
namas. 

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kultūrinės tautinės auto
nomijos pirmininkas Alvydas 
Muliuolis kalbėjo apie rengi
nius, skirtus poeto 290—osioms 
metinėms. Rugsėjo mėnesį 
Gumbinėje (Guseve) atideng
tas paminklas poetui, vyko 11-
oji lietuvių kultūros šventė. 
A. Muliuolis dėkojo muziejaus 
darbuotojams, rajono, srities 
valdžios atstovams, visiems, 
kurie prisidėjo prie šios šventės 
organizavimo ir poeto pagerbimo. 

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojų asociacijos 
pirmininkas Aleksas Bartni-
kas sveikino asociacijos moky
tojų ir Įsruties pedagoginės 
kolegijos, kurioje dirba, vardu. 

Sveikino Karaliaučiaus 
universiteto atstovai, svečiai iš 
Elektrėnų ir Kauno, Poezijos 
pavasario laureatas Aidas 
Marčėnas, paskyręs K. Done
laičiui savo eilėraštį. Mokytoja 
Rūta Leonovą, dirbanti Kara
liaučiuje, perskaitė savo kūry
bos eilėraštį rusų kalba. 

Antroji šventės dalis — 
meninio skaitymo konkursas 
„Donelaitis ir mes". Jame 
dalyvavo Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokymo įstaigų 
moksleiviai. Skambėjo poeto 
eilės lietuvių, rusų, anglų, vo
kiečių kalbomis. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento darbuotojas 
A. Kairys apibendrino konkur

so rezul tatus, pasidžiaugė 
gausiu skaitovų būriu. Nors 
hegzametru parašytą kūrinį 
skaityti nelengva, bet džiugina 
tai, kad mokiniai aktyviai da
lyvavo konkurse. 

Pirmosios grupės nugalėto
jai — Eugenijus Toporovskis, 
Romanas Komejus (Įsruties 
pedagoginė kolegija), Vytautas 
Rupainis (Stalupėnų vidurinė 
mokykla), Jan ina Levickaja 
(Įsruties pedagoginė kolegija). 

Antroje grupėje nugalėto
jais pripažinti Kristina Gry
baitė, Kristina Grikšaitė (Ra
gainės 2—oji vidurinė mokyk
la), Kristina Vaičiulyė (Įsruties 
6—oji vidurinė), Marija Lap-
šina (Karaliaučiaus 4—oji 
vidurinė). 

Buvo apdovanoti ir konkur
sui moksleivius ruošę moky
tojai: Angelė Nikolajevą (Įsru
ties pedagoginė kolegija), Jonas 
Glinskis (Ragainės 2—oji 
vidurinė), Elena Gudavičius 
(Karaliaučiaus 4—oji vidurinė), 
Arūnas Urbaitis (Stalupėnų 
vidurinė), Ričardas Mikulėnas 
(Įsruties internatinė mokykla). 

Koncertavo Gumbinės 
folklorinis ansamblis „Nadru-
vėlė", moksleiviai iš Tilžės 2— 
osios vidurinės mokyklos, K. 
Donelaičio pasakėčią skaitė ir 
lietuviškas dainas dainavo 
Tauragės „Versmės" gimnazi
jos moksleivė Vaineta Babo-
naitė. Jos dainos visiems labai 
patiko. 

Emilija Algaudė 
Bukonienė 

Karaliaučiaus krašto 
Kraupiškio (Uljanovo) 

vid. m—los liet. kalbos 
fakultatyvo mokytoja 

Grupe Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų Gumbinėje prie ati
dengto paminklo 

http://www.lietuvos.net
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Tallat-Kelpsaites - Prapuolenie-
nee- atminimui: 

Virginia ir Vytas Kupeike-
viciai; Jone ir Feliksas Bobinai; 
Antanas Tuskenis: Lilja Jasas; 
The Klora family; Rima ir Romas 
Žukauskai; Julia Vailokaitiene ir 
Severna Janulyte; Algis Stri
maitis; Irena Kairyte; Aldona 
Krygeryte; Rasute ir Romanas 
Stropai; Tomas Sodeika; Vitas ir 
Tusę Petrusai; Roma Murphy; 
Danguole Kviklyte; Aldona Pra-
puolenyte; Jurgis Prapuolenis; 
Dalia ir Algis Urbutis; Agota 
Dudiene; Rimas ir Dalia Tallat-
Kelpsas; Povilas ir Zita Sodei
kas; Mindaugas ir Olimpia Bau-
kai; Nijole Remeikyte; Viktoria 
Remeikyte; Maria ir Vytas Rau-
dzai; Liudas ir Dalia Slėniai; 
Ada Sutkuviene; Kęstutis ir Da
lia Jecai; Romas ir Dalia Pova-
laicai; Alius Zeikus ir Jovita 
Aleksiunas; Sheila L. Romano; 
Irma Laisvenaite; Vincas Lukas; 
Ivan ir Kathryn Valcarenghi; 
Dalia ir Vytas Januskis; Cecilia 
Mitkiene; Ilona ir Henrikas 
Lauiai; Giedre ir Povilas Zumba-
kai; Rimantas ir Regina Griske-
liai; Rita Kiseliene; Janina Rui-
byte Todd; Irena Žukauskiene su 
seimą; Danute ir Raimundas 
Korzonai; Daila ir Juozas Liu-
binskai; Pijus ir Danguole 
Bielskai; Šarūnas ir Vida Rimai; 
Roma sir Nijole Kasuba; Leonas 
Maskaliunas; Danute ir Rimas 
Dirvoniai; Algis ir Terese Kaz
lauskai; Jurgis ir Dalia Anysai; 
Adrienne Fosberg; ARMA 
Chicago Chapter. 

$200 iki $500 — Dalia Mil
vydaite-Dremiene; Algis Regis; 
Stasys Vaičius 

$100 iki $200 — Vida 
Kosmonas; Daila Liubinskiene: 
A. A. V. Statkaus atminimui; 
MTia Rockus E statė. 

$15 iki $100 — Eug. Sla-
viniskas; A Flossberg; Daila Slei-
ne; Ramune Papartis; Linas 
Pauzuolis: Antanas Osteika; Ona 
Motirejunas: Vida Jankauskiene. 

Kalėdinių 
Kortelių Aukos 
$200 iki $500 
Strikas, Algis ; Jarasunas, 

Laima; Kosmonas, Vida 
$100 ik iS l99 

Balanda, Gediminas; Griauz
de, M.D; Herzog, Gražina O; 
Januskis, Vytautas: Juskenas 
M.D; Kairys, Irena; Karaitis, 
Viktoria: Kriauceliunas; Lapa-
tinskas, Vytas: Nelson. Nijole M: 
Raisys, Vidmantas: Rudis, Ant-
hony; Sinkys, Emilis; Staniskis, 
Julius; Stepaitis. Algis; Trečio
kas, Leo J; Užgiris, Vytautas: 

Valaitis. Jonas; Variakojis, Daina 
M.D; Vasys, Dalius; Vilkas, 
Eugenijus; Viskanta, B. & R; 
Zibas, Horace ; • 

$50 iki $99 
Adomaitis, Ona: Anonis, 

Vytautas; Ardys, Joseph; Bagdo
niene, Halina; Balbata, Adelaida; 
Baras, Stasys; Barzdžius, Dalia; 
Biskis, Birute; Bitenas, Dalia ; 
Blekys, Irena: Brakas, Martinas; 
Bulgaris, Dalia; Dainauskas, Dr. 
John; Damasius, Gediminas; Dir-
vonis. Rimantas; Dūda, Algirdas 
& ; Dudėnas, Vytautas ; Dzikas, 
Stasys; Garsys, Lucia; Graužinis. 
Vytautas; Grushnys M.D; Gruz
dys, Vitoldas; Jakstys, Algirdas; 
Jankauskas, Vida; Karosasiene, 
Laima; Kasaitis, Dr. Edmund; 
Kaufmanas, Genovena; Kerelis, 
Irena; Kersnaukas, Nijole; Kond-
ratas, Balys; Korius, Stase; Ko-
zica, Birute; Kuciauskas, Mr; 
Kviklyte, Danguole; Lauraitis, 
Alex; Liubinskas, Daila; Maciui-
ka, Gražina; Markulis, Andrius ; 
Meilus, Aldona; Mikulis, Joseph; 
Molis, Petras; Peckus, Dr. Jolan
ta; Pileika,Mr. Vytas; Plateris, 
Felicia; Rašys, I; Raulinaitis, Zyg-
mas; Rimas, Šarūnas ; Rimkus, 
Gene I; Rockus, Gabriele; Rugie
nius, Vitas; Sidrys,Dr. Rimvydas; 
Simoliunas, Saulius; Slėnys, 
Dalia; Stankus, Kostas; Stockus, 
Rimas; Štreimikis, Algirdas. ; 
Svera, Birute; Trakis, Dalia; 
Trumpjonas. Vilius; Vaitaitis, 
Albert; Vaitkus, Mary; Vai, 
Vytautas; Valavičius, Antanas: 
Vilutis, Marija; Žukauskas, Irena 

$25 iki $49 
Abromaityte, Angele ; 

Ankaitis, Raymond; Apeikis, 
Raimonda; Aušrotas, Vytautas; 
Bacanskas, Jonas; Backaitis, 
Stanley; Bajoraitis; Balas, Jū
rate; Bieliauskas; Bigelis, Agnės; 
Biazys, Mr. Juozas; Bobelis, 
Anthony; Bobmas, Janina; Bo-
gusas, Tekle; Brazaitis, Vida; 
Bražėnas M.D., Dr; Briedis, Bi-
rure M: Bružas, Kostas; Buka-
veckas, Tadas; Bushnell, Nijole; 
Čekanauskas, Hon; Čepėnas, Vy
tautas; Cibas, Stanislava; Cyvas, 
Matas; Dambriunas, Elena; Da
mijonaitis. Algis: Dapkus, Algir
das; Daulys, Vitas; Dicpinigaitis, 
Dr; Dragūnas, Gediminas; Drau
gelis, Arūnas; Gaižutis, Jerome; 
Gečys, Terese; Gilvydis, Antanas; 
Grinis,Dr & Mrs: Griskelis, 
Rimas; Gruodis, Jadvyga; Gu
tauskas, Vytautas; Gutaus-kiene. 
Mrs; Gylys, Paul & Ruth: 
Iannace. Aldona: Ivanauskas, 
Steve: Ivaška. Daiva; Janulaitis; 
Januta, Kazys; Jaras, Frank & ; 
Jelionis, Sofija; Jokubka.Dr. 
Petras; Juodka, Mr. Vytautas; 
Juozevicius, Aldona; Kamantas. 
Vytautas: Karaliūnas, Aleksas; 
Karnius, Albinas; Karosas, Po

vilas; Karvelis, Kazys ir Kas-
paraitiene; Kavaliūnas, Gražina; 
Kazėnas, Gediminas; Kazlaus
kas, Vitas; Kezelis, Algimantas; 
Kleiza. Vaclovas; Klimas, Vilija; 
Kreivėnas, Kazys; Kučingis, Rev. 
Msgr; Kutkus, Vytautas; 
Laucius, Ilona; Leskys, Jina ; 
Lesniauskas, Dr; Lintakas,Mr. J; 
Lithuanian Cr. Un; Mačiuliene, 
Mrs; Marchertas. Dr; Markval-
das, Jonas; Mastis, Roma; Ma
tutis, Audrone; Mažeika, Vytau
tas; Meilus, Vida; Mikrut.Dr. Ber-
nard; Mildažis, John; Milukas, 
Leokadia; Mulioliene, Amanda; 
Musonis, Vytautas; Nagele, 
Osvaldas; Nainys, Bornius; 
Nakas, Alfonsas; Namikas, 
Vytautas; Olšauskas, Algirdas; 
Osteika, Antanas; Pagojus, Pet
ras; Paovys, Veronika; Paskaus-
kas, Indre; Paskųs, Raymond; 
Pauliukonis MD. G.; Pauzuolis, 
Linas J.; Petrauskas,Mrs.; Pike
lis, Viktoria; Polikaitis, Bronius; 
Polikaitis, Lidija; Radvenis, Egi
dijus; Ramanauskas, Liudas; 
Rašymas, Rita; Raulinaitis, Ire
na; Remys, Vale; Riškus, Paul; 
Rudaitis, Theodore; Rygelis, 
Juozas; Sabaliūnas, Dr. Mrs'; 
Sakalas, Romas; Sakius, Jonas; 
Šatas, Saule; Sendzikas, Mr; 
Šernas, Valentinas; Šilbajoris; 
Silenas, Viktoras; Simaitis, 
Eugene; Šimkus, Brone; Sinkus, 
Madas; Sirka, Julius; Sirutis, 
Gražute; Slavinskas; Sleivys, 
Ramoną; Šmulkštys, Louis; So-
deikiene, Dalia; Stankūnas, Gied
re; Štokas, Vincas; Stonikas, Eu
gene: Stravinskas, K; Sugintas, 
Mary; Sulaitis, Joseph; Sur-
denas, Danute; Sutkus, Ada; 
Tamulis, Rev. John; Trečiokas, 
Kazys; Tumas, Alfonsas; Ulpa, 
Miss Irene: Lrbonas, Rev. I; Utz, 
Mrs. Maryte; Užupis, Sigute; 
Valukas, Vytas; Vidžiūnas, Da
nute; Vitkus, Dr. Dana; Volodka, 
Algis ir Volodka, Liudas; Vyšnia, 
Ramute: Waitkus, Dr. Lorin: 
Zabulis, Steponas; Zaparackas, 
Yolanda; Zvirzdys. Zita 

$15 iki $24 
Adomaitis. Izabele; Alksi-

nins, Algirdas; Andriukaitis; 
Apanius, Vincas ; Aukštuolis; 
Avižonis, Liuda; Balas, Aurelia; 
Baldauskas, Frank: Banaitis, 
Bronius; Barzdukas, Arvydas; 
Bileris. Kęstutis; Bobelis,Dr.& 
Mrs C; Brizgys, Petras; Budi-
ninkas, Pranas; Budrys, Ant
hony: Bulota, Eugenija; Butėnas, 
Dalia; Butkunas, Andrius; But
vilą, Jonas; Čepaitis, Valerija: 
Čepulis, Roma; Cernius.Dr; Cy-
pas, Birute; Dabsys, Tadas: Dau
gėla, Jonas; Daukus, Rūta; 
Didžiulis. Algirdas; Dirmantas, 
Džiugas; Dočkus, Kostas: Fa
bijonas, Romas; Garsys, Angele; 
Gelažius, Maria: Giedraitiene; 

Giedraitis, Joseph; Girdvainis, 
Vita; Goddard, Irene; Grybinas, 
Zigmas; Jakas, Rimvydas; Jan
sonas, Irena A; Jasiunas, Edmun
das; Jecius. Kęstutis; Jesmantas , 
Aldona; Joga, Pranas; Jurgait is , 
Michael; Jurkus, Pranas ; Ka
minskas, Elegius; Kaval iūnas, 
Jerry; Keblys, Kęstutis; Kirstein, 
Raimund; Kirvelaitis; Kliore, 
Arvydas; Koklys, Jura; Končius, 
Juozas; Kremeris, Oscar; Krivic
kas, Kazys; Kronas, Rimas; Kru
tulis, Jonas; Kubilius, Viktoras; 
Kucenas, Jonas; Kudirka, Arvy
das; Kulikauskas, Edmund; 
Kuprys, Marija; Labanauskas ; 
Lampsaitis, George; Landsbergis; 
Leonas,Mrs Galina; Leparskas, 
Romas; Lesevicius, Aldona; Mar-
tis, Vai.; Masalaitis; Masiulis, 
Joseph; Memenąs, Viktoras; Mi-
chelevicius; Mickus, Stanley; 
Mickus, Tadas &; Miklas, Henry; 
Miliūnas, Rimvydas; Milunas, 
Anatole; Minkunas, Rimas; Moc
kus, V. Felix; Motiejūnas, Ona; 
Naudžius, Aldona; Noreika, Jo
seph; Olis, Frank; Ostis, Algirdas 
R; Palubeckas, Jonas; Papart is , 
Ramune; Paškevičius, Henry; 
Pazemenas, Lilly; Petkus , Jo
seph; Petokas, Mindaugas; Plau-
sinaitis; Pleirys, Valeria; Pranc-
kevicius; Putnus, Albirdas; Pu
žauskas; Raugalis, Aldona; Ren-
telis 2; Ruibys,Mr. & Dr; Rum-
baitis; Rutkauskas, Kazys; Ry-
manttas; Sabalis,Mr. Anthony; 
Šaulys, Dalia R; Savaitis, Jurgis; 
Sidabras, Kęstutis; Sidas; Šilas, 
Vytenis; Slapkauskiene; Stasas, 
Henry ; Strikas, Jovita; Švabas, 
Veronika; Švarcas, John; Traška, 
Gražina; Vaičiūnas, Albinas; 
Vaitkus, Vladas; Vashkys- Sofija; 
Vasys, Jonas ; Veblaitis, Julius; 
Vegelis, Vitalis; Velavicius; Ve-
leckis, Irena J; Vilkas, Vytenis; 
Vitenas, Ona; Vizgirda, Vytautas; 
Vodopalas, Jurgis; Zailskas, Teo
dora; Zelenis, Vytautas; Žilins
kas, Birute; Zubinas, Jonas 

$10 iki $14 

Alsenas, Estera J ; Andri
jauskas; Atutis, Aleksandras; 
Audėnas, Nijole; Bagdonas, 
Vanda; Balčiūnas, Nijole; Balsys, 
Gražina S; Bal t renas , Laima; 
Banevičius; Barauskas, Regina; 
Bartkus. Danguole; Barunas , 
Kazys; Basiulis, Danute; Baukus, 
Alvida; Baukys, Ona Aldona; 
Baužys, Juozas; Bernatavičius; 
Bernotas, Birute S; Bildusas, 
Vytautas; Biskis, Edward; Bizin-
kauskas; Bray, James . & Ina; 
Brizgys, Brenardas; Bruskyte, 
Danute: Bružas. Juozas; Bucmys, 
Vida: Budrys, Ignas; Bulota. 
Julius; Čekanauskas, Daiva; 
Cerkeliunas; Černius, Maryte B; 
Černius, Rimas; Cesnavicius, 
Ramute; Cinką, Brone; Civins-
kas, Ursula; Dabrila, Jeronimas; 

Damijonaitis; Daugėla, Stase; 
Daugirdas, Irene; Daugirdas, Ms; 
Daulys, Solome; Deveikis, My
kolas; Dikinis, Daumantas; Do-
veinis, Juozas; Drukteinis, Al
dona; Dumbra, August; Dundzila, 
Antanas; Džiugas, Stanly; Eidu-
kas, Danute; Gaila, Joseph; 
Garolis, Algis; Gaška, Teresa; 
Giedraitiene,Dr; Giedrikis, Stays; 
Gimbutas, Živile; Glavinskas, 
Alberto; Gricius, Dalia; Grinius, 
Nijole; Grybauskas; Jacobs, 
Joseph; Jankiene, Danute O; 
Jasinevicius; Jaun ius , Felicija; 
Juodelis, Bruno; Kaminskas, Jo
nas; Karaska, Maksiminas; Ka
ruža, Kazys; Kasinskas, Andrius; 
Kazlauskas, Kaz ; Kiliulis, Laima 
; Kisielius, Dr.& Mrs; Kleinai-
tis,Mr; Kojelis, Juozas; Kraucu-
nas, Eugenia; Kriauciunas.Dr; 
Kriaučiūnas; Krisiukenas; Kru-
zikas, Eleonora; Kubilius, John; 
Kubilius, Karolina; Kučas, Re
gina; Kucinas, Maria; Kulbis, 
Lilija M; Landsbergis; Lepars
kas, Mrs. & Mr; Lietuvninkas, 
Adele; Majauskas, Elena; Ma-
jauskas.Dr; Marchertas; Matas, 
Rita P; Matonis, Kazys; Matonis, 
Victor A; Matulionis; Mažeika, 
Vaclovas; Mickus, Giedre; Mik
lius, Brone; Miknaitis, Sigitas; 
Mikutaitis, Janina; Milkovaitis; 
Moore, Aldona; Motekaitis; 
Motusis, Kostas; Musteikis,Mrs; 
Mykolaitis,Mr; Naras, Bronius; 
Narbutas, Ona; Naris, Pranas ; 
Narušis, Regina; Nasvytis, 
Regina R; Navakas, Julia; Neve-
rauskas; Ozers, Rūta; Pautie-
nius; Pauzuolis, Anthony; Pe-
ciura, Jū ra te ; Pencyla, Rita; 
Petrikas, Margret; Pikunas, 
Justin; Polikaitis.Mrs; Prakapas, 
Jonas; Prusas,Dr. & Mr; Pupius, 
Nijole K; Rackauskas,Dr; Razma, 
Ale; Remeikis,Drs. Tomas; Re
mys, Marija; Rimkus, Raimun
das; Rociunas, Vacys; Rudys, 
Stasys; Ruzgys, Jonas; 

Sabaliūnas; Silgalis, Eugene; 
Siliunas, Bronius; Simonaitiene; 
Skaisgirys, Kazys; Skardis, Ona; 
Skridulis, Anthony; Smilga, Julia 
; Somkaite, Dr; Spakevicius; Špo
kas, Romas; Staniskis; Stankus, 
Ignas; Stelmokas, Povilas; 
Sužiedėlis; Švoba, Regina S; 
Tiškus, Agota A; Uzubalis, Nijole: 
Vadopalas, Paul ; Vailokaitis, 
Julia; Vainius, Jonas; Vaitkevi
čius, Vanda; Valiūnas, Elena; 
Varnas, Alex ; Varnas, Birute; 
Vasiliauskas; Venclovas, Ludwig; 
Volertas, Vytas; Vosylius, Anta
nas; Zbojnievvicz, Laima; Ze-
bertavicius; Zikas, Algirdas; 
Zorska, Roman 

$5 ik i $10 
Bagdonas, A. P; Belzinskas; 

Karaska, Brone; Kudirka, Dr. 
Mrs; Kulpa, Vytautas; Mažeika, 
Antanas; Zidziunas, Walter. 

RESTAURUOTI S. BATORO UNIVERSITETO 
SENATO BALDAI 

Modern. 
meistru 

uis klasicizmo 
dirbtinoje 

stiliaus 
izo (Elta) miotr 

Vilniaus universi tetui su
grąžinti restauruoti 1919-1939 
metais sostinėje veikusio len
kiško Stepono Batoro universite
to Senato posėdžių sa lės baldai. 

Kaip sakė Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys, kėdės ir s ta las , 
kuriais naudojosi Stepono Ba
toro universiteto profesūra, pa
sitarnaus Vilniaus universiteto 
svečių p r i ėmimams , iškil
mingiems Senato posėdžiams. 

Universiteto 425 metų ju
biliejui res tauruot i baldai ir 
žymiu universiteto auklėtinių 
portretai puoš sa l ę , esančią 
šalia rektorato. 

Modernaus klasicis t inio 
stiliaus baldai un ivers i te tu i 
buvo pagaminti XX a. trečia
jame dešimtmetyje Vilniaus 
meistru dirbtuvėje. Savo laiku 
-tni.i ;r kėdes dengusi natūral i 
oda karo ar pokario meta i s 
buvo pakeista pap ras t a odos 
'.mit.irija, tuomet nukentėjo ir 
mcdmc baldų dalis. 

,.1'irmykštį vaizdą baldai 
;;'::'- • Lutuvos dailės muziejaus 

Prano Gudyno restauracijos 
dirbtuvėse - meistrai kruopš
čiai juos restauravo, aptempė 
natūral ia oda. Šiuo metu jie 
atrodo išties solidžiai ir, ma
nau, ilgai t a r n a u s universiteto 
reprezentaci jai" , - sakė R. 
Budrys. 

1579 m. Vilniaus akademi
jos a t idarymo privileginį raštą 
išdavusio ka ra l i aus Stepono 
Batoro vardu Vilniaus univer
s i te tas buvo pavadintas 
1919-a is ia is , Lenkijai anek
savus Vilniaus kraštą. 

Vilniaus universitetas dar
bą a tnauj ino 1939 metais: į 
sostinę iš Kauno buvo perkelti 
Humani tar in ių mokslų ir Tei
sės fakultetai. Tačiau 1940 m. 
viena seniausių Rytų Europos 
aukštųjų mokyklų vėl neteko 
savarankiškumo - buvo pert
varkyta pagal tarybinių univer
sitetų pavyzdį. 

Autonomija Vilniaus uni
versitetui buvo sugrąžinta tik 
1990-aisiais, Lietuvoje atkūrus 
nepriklausomybe 

(Elta) 

LAPKRIČIO 27 d.. 
[šeštadieni], 8 v.v. Willowbrook Ballroom 

3109 Sontl Ai-cDir Bud i . « Sprlitt. a 

Lapkričio man. 
20d. New York 

081 IliliBtIUBIPSUM !8i. 
[5161871-5282 ir 
1732) 713-5108 

26d. - Dotroit 
Del Bilietu teirautis tel 
[2481888-1310 ir 
[2481854-6677 

27d. - Chicago 
Bei bilietu teirautis tel. 
1630) 464-5800 

28d. - Atlanta 
Dėl bilietu teirautis tel: 
17061353 7124 ir 
(70617146188 

Gruodžio man. 
04d. - Los Angeles 

Del bilietu teirautis tel.: 
[3101740-285B Ir 
[630] 464 5000 

BILIETUS 6AUTE ĮS1EYTI: 

PMMliMli ~ La'jrtit" 
574! SJUrtu t u Cttugt 
T* 17TO TĮSOK 

27« mm /i įtr 
1* 1773) 4M7MI 

mua«'... I M I * =w:s 
į irai m 3M« m 

? Tel. informacijai: [6301 464 5000. daugia ilHItuHUfilHįl'Ml.t,!. £Mn^tll>f;K\lHiim 

DINOZAURAI PAVIRTO 
KEPSNIAIS? 

Vieną minutę — baisus tira
nozauras (T-rex), kitą minutę 
— kepsnys. Taip galėjo atsitikti, 
kai prieš 65 milijonus metų, 
asteroidui smogus j Žemę, 
sprogimas buvo dešimtis mili
jardų kartų stipresnis negu 
atominės bombos Hirosimoje. 

Žemė įkaito, dangus parau
do, medžiai visoje planetoje 
užsiliepsnojo, pasakojo Colorado 
universiteto fizikas Brian Toon. 
Išgyventi galėjo tik vandens 
gyvūnai ir pasislėpusieji urvuo
se, įsikasę į gruntą vėžliai, 
nedideli žinduoliai, krokodilai. 
„Jei taip atsitiktų jums, pa
prasčiausiai iškeptumėte. Ma
tyt, taip buvo ir dinozaurams. 
Dideli padarai neturėjo kur 
slėptis", — aiškino B. Toon. 

Mokslininkai seniai ginči
jasi, kodėl ir kaip išnyko dino
zaurai. B. Toon teorija — dar 
viena iš daugelio, mėginančių 
įminti didžiausią visų laikų mir
ties paslaptį. 

Nors kai kurie mokslininkai 
ir nepritarė, asteroido smūgio 
Meksikos Yukatan pusiasalyje 
į taka dinozaurams pagrįs ta 
teorija tapo populiari nuo XX 
amžiaus pradžios. Vieni išmin
čiai sakė, kad dinozaurai mirti
nai sušalo, nes nuo asteroido 
smūgio į atmosferą išmestos 
dulkės užtemdė Saulę daugeliui 
mėnesių. Tuo tarpu B. Toon, pa
skelbęs savo variantą geologų 
leidinyje, tvirtina, kad dinozau
rų galas buvęs dar dramatiškes-
nis. 

Smūgio vietoje gyvenę pa
darai tarsi išgaravo, Karibų 
jūros baseino ir JAV pietuose 
esančioje sausumoje viską 
nušlavė 100 metrų aukščio 
cunamio banga, kurią sukėlė į 
dabart inės Meksikos įlankos 
pakrantę maždaug 54,310 km/h 

greičiu smogęs asteroidas. 
Į dangų iki tūkstančio kilo

metrų iškilo iki raudonumo 
įkaitęs garų ir dulkių stulpas; 
netrukus visa ši įkaitusi masė 
nukrito atgal į Žemę ir pavertė 
ją pragaru. 

Visa tai B. Toon sumodelia
vo kompiuteriu. Beje, jis iš 
dalies sutinka ir su klimato 
atšalimo teorijos šalininkais. 
Tačiau atšalo, anot jo, gerokai 
vėliau, kai dinozaurų jau nė 
kvapo nebebuvo.Tamsa ir šaltis 
pribaigė jurų ropuonius ir žuvis, 
sunaikino planktoną, sutraukė 
mitybos grandines. 

Vis dėlto esama ir šia 
nuomonę linkusių paneigti. Jie 
sako. kad Yukatan meteoritas 
nebuvo toks didelis, kad galėtų 
sukelti panašias katastrofas. 

Dabar jau vis labiau popu
liarėja kita dinozaurų išnykimo 
teorija, susijusi su klimato 
sušilimu po asteroido smūgio, 
bet kitoje vietoje, ne Yukatan. 

Princeton universiteto geo
logė Gerta Keller, nesutinka, 
kad Yukatan asteroidas išmari
no dinozaurus. Jos nuomone, 
senovinės uolienos, išmestos 
asteroido smūgio jėgos, aki
vaizdžiai rodo, kad meteoritas į 
Žemę smogė daug tūkstančių 
metų prieš dinozaurų išnykimą. 

Klimato sušilimą sukėlė 400 
tūkstančių metų kartojęsi ugni
kalnių išsiveržimai Indijos va
karuose. Tokios sąlygos susilp
nino dinozaurus, o tuomet 
kritęs kitas asteroidas, mano G. 
Keller. Tiesa, šio antrojo smūgio 
kraterį dar reikia surasti. 

Dviejų stichinių katastrofų 
padarinys buvo tai. kad Žemėje 
pritrūko deguonies, ir dinozau
rai užduso, sako G. Keller. 

(Elta) 

POLITIKAMS UŽDRAUSTA 
BUČIUOTIS 

Rusijos politikams buvo 
liepta liautis bučiavusis. Mas
kvos regioninė vyriausybė pa
tarė politikams geriau sveikin
tis rankos paspaudimais, nes 
tradicinis rusų pasisveikinimas 
užima pernelyg daug laiko, 
praneša laikraštis „Moskovskij 
komsomolec*. 

J i taip pat teigė, kad vietos 
laikraščiai spausdina besibu 
čiuojančių politikų nuotraukas 

savo skaitytojams pralinks
minti. 

Dabar visiems darbuoto
jams vyriausybė nurodė svei
kintis tik rankų paspaudimais, 
tvirtindama, kad „bučiavimosi 
ceremonija" užima tiek daug 
laiko, kad. jos atsisakius, kiek
vienais metais būtų galima 
surengti dešimtis papildomų 
susirinkimų. 

Remkite Ir plat inkite katalikišką spaudą 
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Pasaulio naujienos 
(Rėmams AFP, Reuters. AP. Inteita, STAR-TASS BNS 

žWų agentūrų praneStmais) 

Namas — mūrinis 
ar medinis? 
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EUROPA 

HAGA 
Vienoje musulmonų mokyk

loje Olandijos Eindhoven mieste 
pirmadienį ryte nugriaudėjo 
sprogimas, tačiau niekas nebu
vo sužeistas. Per sprogimą 
smarkiai apgriautas įėjimas į 
mokyklą, išdužo gretimų pasta
tų langai. Manoma, kad šis įvy
kis gali būti susijęs su žiauriu 
filmų kūrėjo Theo van Gogh, 
kritikavusio islamą, nužudymu. 
Savaitgalį nesėkmingai mėgin
ta padegti tris Olandijos meče
tes. Roterdam prie šiame uosta
miestyje esančios mečetės durų 
buvo prikaltos kiaulių galvos ir 
plakatas su įžeidžiamais šū
kiais. 

SKOPJĖ 
Makedonija pirmadienį žen

gė svarbų žingsnį link narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO, kai 
žlugo mėginimas per referendu
mą panaikinti įstatymą, šutei- : 

kiantį daugiau teisių albanų 
mažumai. Lietingą sekmadienį 
dauguma makedonų nusprendė 
likti namuose ir nedalyvauti re
ferendume, kurį Vakarai verti
no kaip žingsnį atgal šalies eu-
roatlantinės integracijos kelyje. 
Referendume dalyvavo ne dau
giau kaip 26 proc. piliečių, iš 
reikalingų 50 proc, kad jis būtų 
pripažintas galiojančiu. „Žmo
nės aiškiai parodė, kad nori gy
venti daugiatautėje valstybėje, 
kuri puoselėja europines verty
bes ir idėjasr, sakė Emira Meh-
meti iš vyriausybėje atstovauja
mos albanų partijos. 

TALINAS 
Estijos ir Rusijos tarpusavio 

santykių lediniais nepavadinsi, 
bet kad vyktų normalus politi
nis dialogas, Rusija turi pakeis
ti požiūrį į savo kaimynę, mano 
Estijos ministras pirmininkas 
Juhan Parts. ..Normalus politi
nis dialogas įmanomas tada, kai 
Michail (Rusijos premjeras M. 
Fradkov) gali paskambinti Ju
han (Esftjos premjerui J. Parts) 
ir pasakyti: susitiksime Tartu. 
Kaip mes tai darome su Matti 

(Suomijos premjeru M. Vanha-
nen)", sakė J. Parts interviu 
laikraščiui „Postimees". J. 
Parts prisipažino, kad labai nu
stebtų, jei sulauktų tokio telefo
no skambučio per artimiausius 
penkerius metus, nes iki tol turi 
įvykti atitinkama užsienio poli
tikos raida Rusijoje. 

MINSKAS 
Baltarusijos vyriausybė ke

tina „ekonominės politikos ak
centus nukreipti ūkio liberaliza
vimo kryptimi", pareiškė šalies 
premjeras Sergej Sidorsk. „Šios 
permainos planuojamos neatsi
sakant griežtos finansų-kredita-
vimo politikos bei užtikrinant 
šalies makroekonominį stabilu
mą, efektyviai naudojantis mo
kesčių svertais, palaipsniui ma
žinant mokesčių naštą", sakė 
Baltarusijos vyriausybės vado
vas. Jo žodžiais, šiemet bendra 
mokesčių našta šalyje sumažės 
1.3 proc., ir ji bus toliau maži
nama. 

Į J A V Į 

NEWYORK 
25 metų Georgia valstijos 

gyventojas Andrew Veal, su
krėstas fakto, kad amerikiečiai 
dar kartą prezidentu išsirinko 
George W. Bush. nusišovė New 
York centre, toje vietoje, kur sto
vėjo teroristų susprogdinti Pa
saulio prekybos centro bokštai. 
Tokią versiją iškėlė A. Veal mir
ties atvejį tiriantys pareigūnai 
po pokalbio su velionio artimai
siais. A. Veal kūnas rastas šeš
tadienio ryte, greta jo gulėjo 
ginklas. Atsisveikinimo raštelio, 
tur imais duomenimis, savižu
dis nepaliko. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i i 

JERUZALĖ 
Laikinoji palestiniečių va

dovybė, pasinaudama Yasser 
Arafat pasitraukimu iš politinės 
arenos, gali imtis žingsnių vėl 
užmegzti ryšius su JAV. kad bū
tų pamėginta pastūmėti iš mir
ties taško Artimųjų Rytų taikos 

procesą, sako žinovai. Palesti 
nos išsivadavimo organizacija I 
(PIO), kuriai laikinai, kol Y. | 
Arafat kovoja už savo gyvybę 
prancūzų kariškių ligoninėje 
netoli Paryžiaus, vadovauja 
Mahmud Abbas, šeštadienį pa- I 
sveikino JAV prezidentą George j 
W. Bush su perrinkimu antrajai į 
kadencijai. Šis pareiškimas gali [ 
būti labai svarbus turint galvoje 
tai, kad pirmosios ketverių 
metų kadencijos JAV prezidento 
poste metu G. W. Bush atsisakė I 
turėti kokių nors reikalų su Y. 
Arafat, o M. Abbas, laikomas j 
vienu realiausių sergančio pa
lestiniečių prezidento įpėdinių. 
JAV yra labai vertinamas. 

BAGHDAD 
Irako laikinasis premjeras 

Iyad Allawi pirmadienį pranešė 
davęs leidimą JAV ir irakiečių 
pajėgoms išvaduoti sukilėlių 
kontroliuojamą Fallujah nuo te
roristų. I. Allawi pirmadienį 
taip pat paskelbė, nuo 6 vai. va
karo įvedama komendanto va
landą ir kitos nepaprastųjų pa
dėčių įstatymuose numatytos 
priemonės sukilėlių kontroliuo- j 
jamuose miestuose. Jis nurodė, 
kad JAV ir Irako pajėgos užėmė 
Fallujah vakaruose esančią li
goninę ir kad ją užimant buvo 
nukauti 38 sukilėliai. 

AFRIKA 

ABIDJAN 
Dramblio Kaulo Kranto pre

zidentas Laurent Gbagbo para
gino nutraukti smurtą prieš 
prancūzus, kurio banga kilo, kai 
Prancūzija sunaikino beveik vi
sas šalies karines oro pajėgas, 
keršydama už devynių prancū
zų taikdarių nužudymą. Pran
cūzija sekmadienį Abidjan gat
vėse dislokavo savo pajėgas, pe
rėmė oro uosto kontrolę ir papil
domai atskraidino šimtus karių, 
siekdama numalšinti riaušes. 
Prancūzijos gynybos ministrė 
Michele Alliot-Marie sakė, kad 
šioje Vakarų Afrikos valstybėje, 
kuri yra didžiausia pasaulyje 
kakavos augintoja, pamažu įsi
vyrauja ramybė. 

Seimo vadovo rinkimus raizgo intrigos 

Atkelta iš 1 psl. 
galimybes sutrukdyti būsimai 
daugumai išrinkti Seimo pir
mininku A. Paulauską. 

„Tai graži liberalcentristų 
iniciatyva patampyti būsimą 
koaliciją už ūsų", sakė A. Kubi
lius. 

Padėtį frakcijose mėgina iš
siaiškinti ir pats A. Paulauskas. 
Penktadienį pasikvietęs Julių 
Sabatauską, Seimo vadovas 
klausinėjo, ar jis planuoja likti 
socialdemokratų gretose. J. Sa-
batauskas jam atsakė teigia
mai. 

Liberalcentristų atstovai 
jau užmezgė ryšius su grupe so
cialdemokratų, tvirtai apsis
prendusių nebalsuoti už A. Pau
lauską. Negana to. Seimo užku

lisiuose kalbama, jog šie social
demokratai net gali sulaukti ty
laus partijos vadovybės pritari
mo — taip būtų pamokytas kai
riųjų vadovu esą planuojantis 
tapti A. Paulauskas. 

Kai kuriais duomenimis, 
keli parlamentarai, jau dabar 
pasiryžę nebalsuoti už A. Pau
lauską, yra ir Darbo partijos 
frakcijoje. Minimos buvusios so-
cialliberalės Dangutes Miku-
tienės ir buvusių liberalų demo
kratų Jono Liongino bei Hen
riko Žukausko pavardės. 

K. Prunskienė irgi neatme
ta, kad vienas kitas frakcijos 
narys slaptame balsavime gali 
pasielgti kitaip net ir tokiu at
veju, jei partija gaus prašomus 
du postus. 

Liberalcentristai mano. kad 
jei A. Paulauskas nebūtų išrink
tas Seimo pirmininku, kairieji 
ir Darbo partija būtų priversti 
vėl sėsti prie derybų stalo su de
šiniaisiais. Nors šių stovykloje 
dar nėra bendro sutarimo, kaip 
tokiu atveju reikėtų elgtis. 

Konservatoriai ir dalis libe
ralcentristų tvirtina, kad vėl 
reikėtų atgaivinti „vaivorykš
tės" koalicijos, iš kurios būtų 
pašalinta Darbo partija, idėją. 

Tačiau, kitų šaltinių žinio
mis, liberalcentristų vadovas 
Artūras Zuokas laikosi nuomo
nės, kad jo vadovaujamai parti
jai reikėtų pakeisti sprendimą 
nesijungti prie valdančiosios 
daugumos ir tapti dar viena 
koalicijos partnere. 

Lenkijos lietuviai valstybinėse Įstaigose negalės kalbėti lietuviškai 
Vilnius, lapkričio 6 d. 

(BNS) — Lenkijoje gyvenantys 
lietuviai šalies valstybinėse 
įstaigose ir toliau negalės oficia
liai bendrauti lietuvių kalba. 

Kaip pranešė „Lietuvos ra
dijas", po beveik 15 metų užsi
tęsusių ginčų, Lenkijos seimas 
šią savaitę pagaliau priėmė tau

tinių mažumų įstatymą. Tačiau 
šalies tautinių mažumų atsto
vai jau pareiškė nusivylimą, 
kad Seimas nesutiko mažumų 
kalboms suteikti pagalbinės 
kalbos statusą. 

Dabar Punsko ir Seinų lie
tuviai, kaip ir kitos Lenkijos 
mažumos, negali įstaigose ben

drauti savo gimtąja kalba. 
Lenkijos tautinių mažumų 

atstovai teigia, kad keliolika I 
metų ruoštame įstatyme, išsky
rus pačios tautinių mažumų są
vokos apibrėžimą, nėra jokių 
naujovių, kurios pagerintų esa
mą tautinių mažumų atstovų 
padėtį. 

Postų neteksiantys ministrai ieškosi darbo 

Vilnius, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Socialdemokratams, 
socialliberalams ir Darbo parti
jai sudarius valdančiąją koalici
ją, neoficialiais duomenimis, 
naujojoje Vyriausybėje nedirbs 
maždaug aštuoni iš trylikos mi
nistrų. 

Kaip rašo dienraštis ..Res
publika", dauguma ministrų, 
kurie, kaip manoma, neteks sa

vo postų Vyriausybėje, dirbs 
Seime. 

Dabartinis susisiekimo mi
nistras Zigmantas Balčytis tei
gia, kad jei nebus paskirtas ki
tai kadencijai, eis dirbti į Sei
mą. Nors neoficialiai minima. 
kad Z. Balčytis ir toliau turėtų 
likti vadovauti Susisiekimo mi
nisterijai, tačiau į susisiekimo 
ministro postą pretenduoja ir 

Darbo partijos kandidatas — 
Kėdainių meras Viktoras Mun-
tianas. 

Sveikatos ministras Juozas 
Olekas, kurio posto siekia Dar
bo partijos kandidatai psicho
terapeutas Kazys Remeikis bei 
profesorius Žilvinas Padaiga, 
tikriausiai dirbs Seime, į kurį 
pateko pagal A. Brazausko ir A. 
Paulausko koalicijos sąrašą. 

Europieč ia i ir a m e r i 
kiečiai skirtingai žiūri \ 
vieną didžiausiu gyveninio 
turtų — namą. P irmies i ems 
— jis v iso gyvenimo, dažna i 
vaiku ir va ika ič iu t u r t a s , 
antr i e s i ems — ne t o k i o s 
ilgos perspektyvos vertybė . 
Dažniausiai skiriasi ir pat i 
namo statybos technologi 
ja: Europoje d a u g i a u s i a 
statomi mūr in ia i n a m a i , 
Amerikoje mediniai karka
siniai . Kuo j i e sk ir ias i , 
kokie jų abiejų p l iusa i ir 
minusai? N o r ė d a m i ras t i 
a tsakymą, p a l y g i n k i m e 
abiejų technologijų prana
šumus ir trūkumus. 

Kanadoje ir JAV dauguma 
namų yra s ta toma lengvo 
medinio karkaso technologija 
(wood frame). Tuo t a r p u 
Centrinėje Europoje, taip pat 
ir Lietuvoje, dominuoja mūri
niai iš plytų ar blokelių namai . 
Netgi kaimuose seni mediniai 
namai keičiami mūr in ia i s . 
Kodėl taip yra, kad turtingose 
valstijose ir Kanadoje žmonės 
gyvena mediniuose namuose, 
kurie mums — daugiaus ia 
mūrinės statybos šalininkams 
— atrodo ne visai tvirti. Ar gali 
pakeisti tokią nuomonę medi
niai namai, statomi pagal vadi
namąją amerikietišką ar ka-
nadietišką technologiją, kur i 
jau dešimtmetį intensyviai ski
nasi kelią Europoje ir Lietu
voje? 

Tai priklauso nuo to, kaip 
bus įvertinti pirmieji pas
tatyti namai, nes pradžia visa
da būna sunki — šalia pavy
kusių statybų nesunku rasti 
tik reklaminio tr iukšmo bur
bulų. 

Neminėdami techninių 
klausimų ir darbų at l ikimo 
lygio, priminsime, kad Kana
doje ir JAV namas supranta
mas kitaip negu pas mus. Ir čia 
— Europoje, ir ten — Ameri
koje, namas, aišku, skiriamas 
jame gyventi. Tačiau Amerikoje 
namas yra kažkuo panašus į 
automobilį: jis dažnai keičia
mas, kai, pvz. šeimai pradeda 
geriau sektis arba per kelis 
šimtus mylių nutolus iame 
mieste kuris nors sutuoktinis 
randa geresnį darbą. 

Europiečiai, tarp jų, be 
abejo, ir lietuviai, nėra tokia 
judri visuomenė, pagaliau ir 
atstumai pas mus ne tokie. 
Namas mūsų platumose daž
niausiai yra šeimos lizdas bent 
kelioms kartoms. 

Todėl tenka matyl i , kad 
lengvų medinių rėmų tech
nologija dar ilgokai nepradės 
dominuoti lietuviškosios staty
bos peizaže. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad tokių namų pas 
mus nebus statoma vis dau
giau. Tokie namai turi vieną 
neginčijamą pranašumą: juos 
galima pastatyti labai greitai 
ir tai gali tapti svarbiausiu 
argumentu, pvz.. tiems, kurie 
statosi namą, pardavę savo 
butą. 

Kartais baiminamasi, kad 
medinių namų statyba yra 
neekologiška, nes skatina miš
kų išnykimą. Tektų pažymėti, 
kad medienos, kad ir tradi
cinei medinei palėpei įrengti 
mūriniame name, reikia tik vos 
mažiau negu mediniam namui, 
jį s tatant lengvo karkaso tech
nologija Taigi faktai sugriauna 
minėtą mitą. 

Mūrinės ir lengvo medi
nio karkaso t e c h n o l o g i j ų 
pranašumai bei trūkumai . 

Mūriniai namai — pra
našumai. 

— Tvirta konstrukcija J i 
lieka atspari ir ne t inkamai 
naudojant namą, pvz.. atsira
dus tekančiai instaliacijai , 
esant nesutvarkytiems nute
kamiems vamzdžiams ir pan. 

— A t s p a r u m a s ugn ia i . 

Tokia išvada daroma atsižvel
gus į pagrindinių konstruk
cinių _ medžiagų nedegumą 
(išskyrus medines palėpes). 
Tačiau iš to nereikia daryti 
išvados, kad lengvai dega 
mediniai namai . Je i kalba eina 
apie saugumą, (gaisro grėsmę), 
ta i medinių namų, pastatytų 
lengvo medinio karkaso tech
nologija, a t sparumas ugniai yra 
panašus į mūrinių namų: ir 
vienuose, ir kituose vienodai 
gerai dega, pirmiausia jų įran
ga ir šeimininkų tu r t a s . Ame
rikietiškuose ir kanadietiškuo-
se namuose medinis karkasas 
y ra apsaugotas gipso — 
kar tono plokštėmis ir prie 
kolonų bei sijų prispausta mi
nera l ine va ta . Tačiau esant 
ilgalaikiam ugnies poveikiui, 
medis galų gale pradeda rusen
ti, o mūrinė siena — ne, ta
čiau ir ji praranda atsparumą 
daugiavalandiniame gaisre. 

— Didel i s p e r d a n g ų plo
t i s . Mūriniuose namuose domi
nuoja iki 6 metrų pločio per
dangos, tačiau vis dažniau yra 
naudojamos iš dalies surinktos 
perdangos, kuriomis galima 
perdengti patalpas iki 7.2 — 
7.8 ir daugiau metrų pločio. 

— D ide l ė š i lumos aku
muliacija. Įšildytas mūras ir 
perdangos iki tam tikro laips
nio išlaiko pastovią tempe
ratūrą ir išjungus šildymą arba 
staiga atšalus lauke orui. 

— L e n g v a p a g r i n d i n i ų 
s t a t y b i n i ų m e d ž i a g ų pri
e iga . Atsižvelgiant į didelį šių 
medžiagų populiarumą, Centri
nėje Europoje, ta ip pat ir 
Lietuvoje yra daugybė didme
ninių parduotuvių ir sandėlių, 
parduodančių pagr indines 
s ta tybines ir izoliacines me
džiagas. 

— Visuot in is papl i t imas . 
Mūsų kontinente mūrinė tech
nologija y ra naudojama nuo 
amžių, todėl dažnai vadinama 
t radic ine . Šios technologijos 
popul ia rumas leidžia vos ne 
kiekvienam vyrui manyti , kad 
jis sugebės išmūryti sieną, 
išbetonuoti pamatus ar per
dangą. 

— Gal imybė „ištempti" 
s ta tybos la iką net keliems ar 
keliolikai metų. Ši savybė, jeigu 
ją laikyti pranašumu, susijusi 
su Centrinėje Europoje, vėlgi ir 
Lietuvoje, ypač anksčiau, bujo
jusia ilgalaikės statybos prakti
ka , kur i , savo ruožtu, buvo 
susijusi su „taupiu" finansa
vimu ir neefektinga sistema. 

Trūkumai . 
— Santykinai i lgas sta

tybos laikas: nuo 6 iki 12 
mėnesių, o dažnai ir ilgiau. 
Tiesa, t inkamai organizuojant 
statybą, mūrinį namą galima 
pastatyti ir per tr is mėnesius. 
Tačiau atsižvelgiant į tech
nologijos drėgnumą — mūro 
darbai , betonavimas, tinkavi
mas ir t.t., tokiame name neį
manoma apsigyventi anks
čiau nei po pusės metų nuo 
s ta tybos pradžios, nebent 
n u t a r t u t e pas ta tą sausint i 
orapūčiais, tai nesveika pačiam 
pastatui ir statytojo... kišenei. 

— Didel i s n a m o svoris . 
Mūriniam namui statyti nau
dojamos sunkios medžiagos; tai 
įtakoja gana brangų medžia
gų transportavimą į statybos 
vietą, taip pat reikalauja ga
lingų keliamųjų mechanizmų 
statybos metu. 

— S toros v id inės namo 
s ienos . Norint pasiekti gerą 
šiluminę izoliaciją, minimalus 
sienų storis — naudojant ir 
vienarūšę medžiagą, ir sluoks-
ninę, susidedančią iš nešamo
sios konstrukcijos ir izoliacinio 
sluoksnio — siekia 36—38 cm. 
o vidinės sienos su papildomu 
murinės apdailos sluoksniu — 
iki 50 cm. 

— Sunku sumūryt i išo
r ines s ienas be silpnesnės 
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v.r. iki 9:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios 10 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. 
Mišių a.a.Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

šiluminės izoliacijos vietų (šilu
mos tiltelių), per kurias iš namo 
lengvai išeina šiluma (pvz. per
dangų įtvirtinimų vietos 
sienose). 

— Namo sausinimo bū
t inumas. Dėl technologinės 
drėgmės, atsirandančios dėl 
mūro ir t inkavimo, taip pat 
betonavimo darbų, ne iš karto 
galima pradėti baigiamuosius 
darbus, o jei tokie darbai bus 
dirbami, neiš laukus tech
nologiškai nusta tyto laiko, 
suprastės jų kokybė. 

— Apgaulingas statybos 
lengvumas. Dažnai žmonės, 
metus laiko padirbėję mūri
ninko padėjėju, jau kitais 
metais įsteigia savo statybos 
firmą. Supratama, rezultatai 
būna apgailėtini. Laimei, išau
gusios investuotojų žinios, o 
svarbiausia — konkurencija 
statybų rinkoje eliminuoja 
tuos savamokslius staty
bininkus. 

— Didelis darbo sąnaudų 
ir medž iagų imlumas. 
Mūrinė technologija reikalauja 
(vien jau svorio prasme) dide
lio medžiagų kiekio, ir todėl 
vien dėl šios priežasties ji yra 
brangi. Kad vis dėlto ji yra 
plačiai papl i tus , tai lemia 
padėtis darbo rinkoje, didelė 
statybinių medžiagų pasiūla ir 
ribotas investuotojų skaičius. 

Karkasiniai mediniai 
namai — pranašumai. 

— Trumpas statybos 
laikas — apie trys mėnesiai 
(nors įmanoma ir dar trum
piau). Teoriškai karkasiniai 
mediniai turėtų būti pigesni už 
mūrinius, tačiau taip ne visada 
atsitinka. 

— Itin gera namo šilu
minė sauga, analogišką sun
ku pasiekti bet kuria kita tech
nologija (siena visu savo storiu 
yra šilumos izoliatorius, lygiai 
taip pat ir stogas). 

— Mažas namo svoris — 
todėl pigesni yra namo 
pamatai, pigesnis yra ir me
džiagų atvežimas \ statybą, 
mažiau kainuoja jų kėlimas 
statybos metu. 

— Sausa technologija. 
Namo konstrukcijos statyba — 
tai ne kas kita, kaip elementų 
montavimas, kurie jungiami 
vinimis ir metalinėmis jung
timis, šiems darbams nereikia 
jokių technologinių pertraukų, 
ta i , suprantama, sutrumpina 
statybos laiką. 

— Gal imybė statyti 
namą ir žiemą. Išskyrus pa
matus, medinis namas nerei
kalauja jokių šlapių darbų — 
betonavimo, mūrijimo, kuriuos 
privalu at l ikt i tik pliusinėje 
temperatūroje. 

— Lengva perstatyti ir 
modernizuoti. Ši technologija 
ypatingai t inka tuo atveju, kai 
iš pradžių planuojame pasi
statyti mažą namelį, o tik po tik 
jį išplėsti Taip pat be jokių 
didesnių problemų karkasinio 
namo instaliaciją galima 

pakeisti modernesne. 
— Nedide l i s v i d i n i ų 

sienų plotis, dėl kurio medi
niai tų pačių išorinių išmata
vimų namai turi didesnį nau
dingą plotą nei mūriniai. Pa
vyzdžiui, vienaaukštis medinis 
namas bendro 100 kv. metrų 
ploto už tokio pačio išorinio 
dydžio mūrinį namą turi vidu
je 10—12 kv. m didesnį plotą. 
Lengva paskaičiuoti, kad papil
domas plotas yra vertas, lietu
viškais pinigais skaičiuojant — 
10,000 — 20,000 litų. 

Trūkumai. 
— Ribotas p e r d a n g ų 

plotis (iki 4.5 m) — tai tam 
tikra prasme apriboja patalpų 
dydį. 

— Mažas ši lumos iner
t iškumas: įjungus šildymą, 
namas greitai įšyla, bet kartu 
— nustojus šildyti — taip pat 
greitai atšąla, tai svarbu ypač 
mūsų platumų sąlygomis. 

— Mažai paplitusi tech-
noloei ia . Tai reikšmingas 
t rūkumas , nes toks statybos 
būdas reikalauja labai geros 
šios technologijos pagrindų 
išmanymo, todėl dar nedaug 
firmų sugeba kokybiškai dirbti 
šia sistema. 

— „Plona" technologija, 
reikalauja ne tik statybininkų, 
bet ir namo naudotojų ypatin
go atidumo ir techninės kul
tūros. Ši technologija neatspari 
„kvailumui", nes pvz., namo 
koloną ar perdangą galima per
pjauti paprastu pjūklu. 

— Problemos, i e škant 
t inkamos medienos . Ele
mentai, iš kurių yra- montuo
jamos namo kontrukcijos:, turi 
būti — lygiai kaip Amerikoje — 
išdžiovinti pramoniniu būdu, be 
to, turėti lygius paviršius ir 
suapvalintus kraštus . Tokios 
medienos Centrinės Europos 
kraštuose galima rasti, tačiau 
dėl jos brangumo nemažai 
statybos firmų naudoja pigesnę 
ir tuo pačiu kur kas prastesnės 
kokybės medieną. 

— Medinės konstrukci
jos silpnai apsaugotos nuo 
natūralaus nykimo. Kanadoje 
ir JAV tokioms konstrukcijoms 
naudojama tik pramoniniu 
būdu išdžiovinta mediena, todėl 
jai nereikia papildomos impreg-
nacijos (pelėsiai ir vabzdžiai 
yra sunaikinami džiovinimo 
metu). Kaip išimtis yra rūsio 
klojiniai. kurie impregnuojami 
slėgimo būdu, nes uždėti ant 
pamatų, jie labiausiai artimi 
kontaktui su drėgme. Deja. 
Centrinėje Europoje. nors 
taisyklės to reikalauja, medinės 
konstrukcijos paprastai nėra 
chemiškai apsaugojamos nuo 
biodegradacijos arba impreg
nuojamos tik dažant pastatytos 
konstrukcijos paviršių druskos 
tirpalais, tai menkai veiksmin
gas metodas. 

Pagal lenkų spaudą 
parengė 

Anatolijus Lapinskas 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi Įspūdžiai iš rudens šventės 

LAPKRIČIO 13 D., 11 V.R. Švč. 
Mergelės Marijos Nekal to 
Prasidėjimo bažnyčioje ALRK 
moterų sąjungos na rė s su
sirinks šv. Mišioms už amžiny
bėn iškeliavusias savo nares . Po 
Mišių sąjungietės dalyvaus Šv. 
Kryžiaus bažnyčios 100 metų 
jubiliejuje, kur 2 v.p.p. vyks šv. 
Mišios, aukojamos vyskupo 
Paul iaus Baltakio. 

LAPKRIČIO 14 D., SEKMADIENI, 
12 v.p.p. visi kviečiami į Šaulių 
namų salę pasiklausyti kom
pozitoriaus ir dainininko Al
girdo Motuzos atl iekamų dainų, 
pasišokti, grojant Algimantui 
Barniškiui, susitikti su drau
gais ir sus i ras t i naujų. Bus 
skanus „Antano kampo" mais
tas , alus su skrudinta duona, 
loterija ir kitos l inksmybės. 
Atvykite. 

TARPTAUTINĖ MOKYKLA VIL
NIUJE (American International 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos d i rektor iaus atei
n a n t i e m s 3—5 me tams , pra
dedant darbą 2005 m., liepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo -
vadybininko, turinčio magistro 
laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai . Kandida ta i prašomi 
atsiliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją suteiks John Ma-
gagna , Search Associates 
(search-associates .com.) arba 
Marčia D. Barker, AISV Search 
Commit tee Chair (barkerb-
mem@yahoo.com). 

LIETUVIŲ OPEROS POKYLIO 
programoje šį kar tą svečiai 
grožėsis kompozitoriaus C.Orffo 
operos „Carmina buraną" 
skambiomis nuotaikingomis 
ištraukomis. Dainuos ir solistai. 
Viena Operos choristė šių metų 
meninę programą t rumpa i 
apibūdino: „Koncertas bus kaip 
reikiant! Dar tokios pokylio pro
gramos nėra buvę." Tad 
nepraleiskite progos ir būtinai 
a tvyki te 'pas ik lausyt i šio 
pokylio programos, tuo pačiu 
paremsite šį sezoną statomą P. 
Mascagni operą „Cavaleri ja 
rusticana". Pokylis jau čia pat, 
šeštadienį , lapkričio 20 d., 
Jaun imo centre. Čikagoje. Dėl 
rezervacijų kreipkitės į valdy
bos vicepirmininką Jurg į 
Vidžiūną, tel. 773-767-5609. 

ČIKAGOS LIETUVIU TAURAGĖS 
klubo metinis sus i r inkimas 
įvyks lapkričio 11 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame 
visus nar ius gausiai dalyvauti. 

ŠVENTĖS ARTĖJA! Išmokime 
kepti meduolį ir šližikus. Kvie
čiame tuoj pat užsiregistruoti 
kepimo pamokai su Violeta 
Abariute, vyksiančiai lapkričio 
20 d., nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p. 
Skambinti Dianai Tukienei, tel. 
248-449-4047, arba Ritai Kas-
putienei, tel. 248-553-0135 ir 
ei. paštu: amberose9@hotmail.com. 

DAIVA LITVINSKAITĖ. Illinois 
universiteto Lituanistikos kated
roje baigianti studijas magistro 
laipsniu ir Ramoną Lukaus-
ka i tė , Illinois univers i te te 
studijuojanti anglų ir vokiečių 
literatūrą, o Lituanistikos kate
droje baigianti l i tuanis t ines 
s tudi jas bakalauro laipsniu, 
kalbės apie poetės Eglės 
Juodvalkės kūrybą literatūros 
vakare lapkričio 12 d., 7 v.v. 
J a u n i m o centro Čiurlionio 
galerijoje. 

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 13 D., 
1 4 5 v.p.p. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje iškilmingomis gies
mėmis prasidės šventines Mi
šios, paminėti šios bažnyčios 
100-ąsias metines. 1904 m. 
buvo įsteigta lietuviška parapi
ja, ku r po devynerių metų 
viotos lietuviai pastatė ir pačią 

šventovę. Per visą amžių į ją 
rinkosi melstis ne tik lietuviai, 
bet ir gausėjanti meksikiečių 
bendruomenė. Jubiliejaus pro
ga šventiškoms maldoms vėl 
susiburs abi tautos. Šv. Mišios 
bus aukojamos lietuvių, ispanų 
ir anglų kalbomis. Lietuviškai 
Mišias aukos vysk. P. Baltakis, 
o muzikinę apeigų dalį atliks 
buvęs ilgametis šventovės cho
ras, dabartinis lietuvių meno 
ansamblis „Dainava", vadovau
jamas D. Polikaičio. Šv. Mišių 
metu taip pat galima bus iš
girsti marimba atliekamų melo
dijų. Šv. Kryžiaus bažnyčios 
adresas: 4541 S. Wood St., Chi-
cago, IL 60609, tel. 773-376-3900. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja , susidedant i iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipi
asi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kand ida tus į LFB 
Tarybą iki š.m. gruodžio 20 d., 
gavus kandidato sutikimą. 
Kandidatų sut ik imus siųsti 
LFB rinkimų komisijos pir
mininkui dr. Petrui Rasučiui: 
3808 W. 66th Str., Chicago, IL 
60629. 

KETVIRTADIENL LAPKRIČI011 D., 
7 v.v. PLC žemutiniame aukšte, 
Lietuvių dailės muziejuje, kon
certuos Vilniaus styginių kvar
te tas (Audronė Vainiūnaitė, 
Augustinas Vasiliauskas, Artū
ras Šilalė ir Girdutis Jakaitis). 
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 13 D., 
8 v.v. bus koncertas „Rudens 
romantika". Programoje daly
vaus Lietuvos iškilus operos 
solistas Vytautas Juozapaitis 
su žmona Egle Juozapaitiene, 
moterų vokalinio ansamblio 
„Eglė" vadove. Akompanuos 
pianis tas Manigirdas Mote-
kait is . Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė" kviečia į Lietu
vos dailės muziejų, PLC, Lemonte. 

DAINUOSIME DAINUOSIME 
VISI. Lapkričio 19 d., penkta
dienį, 2 v.p.p. kviečiame visus 
dainos mėgėjus į Bočių menę, 
PLC, LLB apylinkės Socialinio 
skyriaus ruošiamą popietę. 
Akordeonui pritariant, kartu su 
dainorėliais visi dainuosime. 
Talkininkauja Lemonto Lietu
vos dukterų draugija. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKA
LŲ skyrius organizuoja išvyką į 
Bolchoi Balet (Raymonda). 
Lapkričio 13 d., šeštadienį, 1 
v.p.p. Auditorium Theatre. 
Skambinti: 630-968-6497 arba 
708-346-0756. 

POEZIJOS VAKARAS „Pavasaris 
rudenį", skirtas laureatei poetei 
Eglei Juodvaikei, įvyks 2004 m. 
lapkričio 12 dieną, penktadienį, 
7 v.p.p. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Vakarą rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

DĖMESIO! Artėja didžiausias 
šių metų kultūrinis renginys -
XI Teatro festivalis, kuris įvyks 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. Fes
tivalyje dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris , Čikagos 
,."Žaltvyksle" ir New York „The 
Baltic Theatre". Sekmadienį, po 
paskutinio spektaklio, vyks 
vaišės ir „Oskarų" apdovano
jimų teikimas, kurio metu bus 
pr is ta tyta nauja knyga apie 

Jau prabėgo spalio mėnuo 
ir jo linksmybės. Ilgai nebus 
pamirš ta Rudens-Halloween 
šventė, kuri įvyko spalio mėn. 
30 d. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, Brighton Parke . Šią 
šventę suruošė Brighton Parko 
parapijos choras su pirmininke 
Sabina Henson ir choro vadovu 
Algimantu Barniškiu, kuris 
stengiasi išlaikyti lietuvybę 
Brighton Parko parapijoje. 

Šventėje atsilankė daug 
jaunimo, šeimos su vaikučiais, 
kurie atkeliavo smagiai pra
leisti šį rudens vakarą. Svečius 
su gera nuotaika pasitiko cho
ristai, o pačius atvykusius buvo 
sunku atpažinti, nes buvo 
pasipuošę įvairiomis kaukėmis! 
Svečių laukė puiki papuošta 
salė, su šviečiančiais moliūgais, 
įvairiais vaiduokliais, kaban
čiais ant sienų. „Antano kam
pas" vaišino visus savo skaniais 
patiekalais, o pats šeimininkas 
Antanas buvo laimingas lai
mėjęs loterijoje dviratį! 

Daugiausia matėsi salėje 
raganų, velnių bei angelų, o 
taip pat lankėsi įvairūs herojai 
iš Hollyvvood filmų! 

Ligita ir Vilija pravedė 
žaidimus vaikučiams, o publika 
salėje gausiais plojimais iš
rinko geriausias kaukes i r 
vaikučiai buvo apdovanoti 
dovanomis. 

Vyko kaukių paradas. Ge
riausių kaukių išrinkimo suau
gusiems komisijai vadovavo 
kun. Jaunius Kelpšas, kuris 
premijavo geriausias kaukes. 

Amerikos Lietuvių taryba 
kreipiasi: įamžinkime 

komunizmo aukas 

Pirmoji iš kairės: kaukė, laimėjusi pirmąją vietą, š; įkės 
- velniai. 

Aktyviausi šokėjai buvo 
vaikučiai, kurie išjudino suau
gusius tėvelius pašokti, paly
dint Algimanto Bamiškio 
ansamblio nuotaikingai lietu
viškai muzikai. 

Namo skirstėsi nenoriai. 

Nuotr. Vilijos Vakarytės 

Laukiame, kad kitais metais ši 
tradicija švęsti Amerikos šventę 
— Halloween tęstųsi! 
Susitiksime per Šv. Valentino 
dieną — 2005 metais vasario 
mėnesį! 

Vilija V a k a r y t ė 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS CIKAGOLJE 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 
Š.m. lapkričio 14-15 d. 

Čikagoje vyks Europos šiuolai
kinės literatūros festivalis. 
J a m e dalyvaus rašytojai iš 
Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, 
Italijos, Nyderlandų ir Ispa
nijos. Lietuvai atstovaus rašy
tojas Vytautas Martinkus. 

Lapkričio 14 d., sekma
dienį, 11 vai. ryte Prancūzijos 
kultūros centre (Alliance Fran-
caise, 54 W. Chicago Avenue, 
Chicago) vyks visų festivalyje 
dalyvaujančių rašytojų pokalbis 
su literatūros kritike čikagiete 
Claudia Traudt. 

Lapkričio 14 d., sekmadie
nį, Čikagos kultūros centre 
(Chicago Cultural Center, l s t 
Floor Northweast, 78 E a s t 
Washington Street, Chicago) 6 
vai. vakare savo kūrybą skaitys 
rašytojai iš Austrijos, Vokietijos 
ir Italijos. 

Lapkričio 15 d., pirmadienį, 
Čikagos kultūros centre 6 vai. 
vakare Lietuvos rašytojas Vy
tautas Martinkus bei Nyder
landų ir Ispanijos autoriai pri
statys savo kūrinius. 

Vytautas Martinkus (1943) 
rašo noveles, apysakas, roma
nus, literatūros kritikos 
straipsnius, filosofines esė. Yra 
išleidęs 12 knygų (lietuvių 
kalba). Atgimimo ir pirmaisiais 
atkurtos Lietuvos nepriklau
somybės metais (1988—1994) 
vadovavo Lietuvos rašytojų 
sąjungai. Šiuo metu gyvena 
Vilniuje, yra Vilniaus peda
goginio universiteto Lietuvių 
literatūros katedros vedėjas, 
Lietuvos meno kūrėjų asocia
cijos prezidentas, Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybos, Pasau
linės lituanistų bendrijos, Lie
tuvos lyginamosios literatūros 

asociacijos, Lietuvos naciona
linės UNESCO komisijos narys. 

2003 metais V. Martinkus 
apdovanotas Vyriausybės meno 
premija ir ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai" Karininko kryžiumi, 
už romaną „Simonija" 1997 m. 
jam skirta J. Paukštelio lite
ratūrinė premija, už romaną 
„Medžioklė draustinyje" — 1985 
m. Valstybės premija. 

V. Mart inkaus kūryba 
išversta į 16 pasaulio kalbų: 
anglų, ispanų, prancūzų, vo
kiečių, lenkų, bulgarų, čekų, 
slovakų ir kt. Rašytojo kūryba 
šliejasi prie intelektual inės 
lietuvių prozos atšakos, joje 
vyrauja anali t inė nuos ta ta , 
ieškojimų dvasia. 

Maloniai kviečiame daly
vauti Europos šiuolaikinės li
teratūros festivalyje ir susitikti 
su Vytautu Martinkumi. 

Neturime teisės užmiršti 
pasaulyje siautėjusios pries
paudos aukų, nes esame XX 
amžiaus tironijos košmaro liu
dininkai. Genocido muziejai ir 
atminties paminklai Jungt i 
nėse Amerikos Valstijose ir 
k i tur primena apie milijonų 
kančias ir mirtį nuo nacių reži
mo. Tačiau Jungtinėse Vals
tijose nėra paminklo nesu
skaičiuojamiems milijonams 
žmonių, kurie kentėjo ir žuvo 
kovodami prieš komunizmo 
tironiją. 

Privalome šį atminimą 
įamžinti. Dabar yra galimybė 
tai įgyvendinti Vašingtone. 
Tačiau reikia veikti nedelsiant. 
JAV Kongreso įs tatymu yra 
patvirtintas leidimas paminklo 
statybai atminti daugiau kaip 
šimtui milijonų komunizmo 
aukų, pagerbti sėkmingai pasi
priešinusius komunizmo pries
paudai, padėkoti tiems, kurie 
prisidėjo prie šaltojo karo 
laimėjimo ir perduoti istorinę 
atmintį apie komunizmo nusi
kaltimus ateities kartoms. Šis 
atminimas bus dviejų etapų — 
paminklo Vašingtone pastaty
mas ir plataus pobūdžio žinių 
sukaupimo vadinamam vaiz
duojamajame (virtualiame) mu
ziejuje, kuris bus visiems 
prieinamas internetu. 

Šiuo metu National Park 
Service pritarimu ir Kongreso 
patvirtinimu komitetas spren
džia, kurioje sostinės vietoje 
būtų šis paminklas statomas. 
Siūlomas parkas prie Aukš
čiausio teismo rūmų greta JAV 
Veteranų legionierių įstaigos. 

Šio atminties paminklo pro
jektas apima ir internetinio 
muziejaus paruošimą. Šiame 

tinklalapyje bus nuotraukos, 
vardai ir asmeninės aukų 
istorijos; didžių asmenybių, 
kovojusių prieš komunizmą 
skyrius, niekšybės ekspozicija, 
vaizduojanti siaubingą komu
nizmo elgesį su žmogumi; taip 
pat informatyvus susipažini
mas su kitomis panašiomis 
pasaulio ekspozicijomis. Šio vir
tualaus muziejaus mokslinis 
pristatymas ir programos bus 
parengtos bendradarbiaujant 
su vietos universitetu Vašing
tone. Šią projekto dalį ruošia 
ALTo atstovas Vašingtone dr. 
Ramūnas Kondratas. 

Komunizmo vergija ir 
nekaltųjų kančia — okupacijos, 
ištrėmimai, gulagų koncen
tracijos stovyklos, demokrati
jos, religijos ir pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimas ir 
nutildymas dar gyvas daugelio 
Pabaltiečių atmintyje. Bet ši 
atmintis gali greitai išblėsti, 
ypač naujame atkurtos nepri
klausomybės, demokratijos ir 
ekonominio pakilimo laikmety
je. Ar galime leisti, kad mūsų 
vaikai šios istorijos nežinotų ar 
kad pasaulis apie tai užmirštų? 
Jei dabar mes nepasirūpinsime, 
tai gali būti palaidota užmarš
tyje. 

Savo istorinę atmintį ir 
jaunųjų kartų sąmonę galime 
ugdyti remdami Komunizmo 
aukų paminklo statybą. Daugel 
organizacijų ir privatūs asme
nys jau prisidėjo savo auka. 
Kviečiame ir Jus prisidėti. 

Prašome šiam projektui 
savo aukas siųsti į ALTo 
įstaigą: 

Lithuanian American Council 
6500 S. Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 

SPAUDOS APŽVALGA 
„PENSININKAS' 

PENSINIHKAS 

5/04 XX motai 

Nors „Pensininko" redakci
nė kolegija teigia, kad tai ne 
medicinos žurnalas, kaskart jį 
paskaitę randame naudingų 

SKELBIMAI 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
L1TCOM. | Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! fkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

i . 

išeivijos tearalus. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

LAPKRITIS - maldos už miru
siuosius mėnuo. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje, esančioje 
PLC 14911 - 127th St., Lemont, 
lapkritį pradedame šv. Mišių 
devyndienį už mirusiuosius. 

l-apkričio 14 d., sekmadieni, 12:30 v.p.p. PLC didžiojoje salėje įvyks madų paroda „Rudens simfonija 
2004". Pietūs - Aldonos Biliūnienės, muzika - A. Andriekaus, parodos rengėjos - Vida Kosmonienė ir 
Vida Girdvainienė. Norintys užsisakyti vietas arba stalus, skambinkite telefonu Žibutei 630-257-
0153 arba IJzytei 630-257-8617. 

Vytauto Jasinevičlaus nuotraukoje 2003 m madų parodos dalyvės. 

sveikatos priežiūros patarimų. 
„Pensininko" tikslas yra infor
muoti, o ne gydyti! 

Šiame numeryje: dr. J. Ado
mavičiaus patarimai, kaip 
išlaikyti ne tik fizinę bet ir 
dvasinę sveikatą, straipsnyje 
„Religijos reikšmė žmogaus 
dvasinei sveikatai"; patarimai, 
kaip reikia teisingai mankštin
tis ir ilgaamžiškumo paslaptys 
žurnale spausdinamos iš 
įvairios pasaulio spaudos. 
Artėjant šaltam sezonui svarbu 
žinoti kaip gydytis nuo perša
limo, kosulio ir slogos. Apie tai 
skaitykite straipsnyje „Dar 
apie medų". 

Įdomybių skyrelyje suži
nosite kaip atsirado kramtomo
ji guma, ir iš kur atsirado šoko
ladas. 

Dvasinės atgaivos skiltyje 
kun. Rimvydas Adovavičius 
kviečia kiekvieną iš mūsų 
gydyti save Mišių auka ir 
sakramentais, straipsnyje 
„Pasirinkimas". 

Sumani virėja šį kartą siūlo 
išsivirti virtinių su grybais. Na, 
vietoje grybų galima naudoti ir 
mėsą, sako šeimininkė. 

Žurnalo pabaigoje spausdi
nama informacija, skirta „Sek
lyčios" visuomeniniam gyve
nimui ir veiklai, su gausiu 
iliustracijų priedu. 

„Pensininką" leidžia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 
Garbės redaktorius - Karolis 
Milkovaitis, redakcinė kolegija. 
E. Sirutienė, N. Jankutė-Užu-
balienė, A. Šmulkštienė. 

Užsisakykite ir skaitykite 
„Pensininką". Linkiu naudingo 
ir įdomaus skaitymo! 

Parengia 
Vitalija P u l o k i e n ė 
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