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Šiame 
numeryje: 
Per daug žinių gali 
pakenkti atminčiai. 
Akupunktūros 
poveikis. Vėžį gali 
sukelti ir bulvės. 

2 psl. 

Daug kelių veda \ 
tėvynę. Ir pensininkai 
turi vienytis bendriems 
tikslams. 

3psl. 

Atsikvošėkite 
„šventieji" 
milijonieriai. Mūsų 
daržai ir darželiai. 

4 psl. 

Ieškos Baltijoje 
nuskendusio vokiečių 
povandeninio laivo. 

5 psl. 

Šios savaitės filmų 
festivalio programa. 
Sukaktuvinė 
savaitraščio šventė. 
Gedulo ir vilties diena 
Lemonte. Ateitininkų 
namų gegužinė. 

6 psl. 

Sportas 
* Vilniuje vyko dvylikto

jo Lietuvos krepš in io lygos 
(LKL) sezono uždarymo iš
kilmės. Nugalėtojų titulą ap
gynę Kauno ..Žalgirio" krepši
ninkai gavo tradicinius čempio
nų žiedus, pagrindinės LKL rė
mėjos AB ..Mažeikių naftos" 
skirtą 500,000 litų premiją bei 
Lietuvos čempionų taurę. 

* K a u n i e č i a i A r ū n a s Bi-
žokas i r E d i t a Daniūtė Eu
r o p o s k l a s i k i n i ų s p o r t i n i ų 
šokių čempionate Sankt Pe-
terburg (Rusija) ant rus metus 
iš eilės užėmė antrąją vietą. Sa
vaitgalį vykusių varžybų finale 
lietuvius, kur ie t r i s ka r tus 
(2000. 2002 ir 2003 m.) Senojo 
žemyno pirmenybėse buvo tre
ti, aplenkė italai Domenico So-
ale bei Gioia Cerasoli. 

* 2005 m. atvirojo Švei
car i jos BMX (mažųjų dvira
čių) č e m p i o n a t o n u g a l ė t o j a 
moterų grupėje savaitgalį tapo 
šiaulietė Vilma Rimšaitė. Lie
tuvos sportininkė atstovauja 
„ONE BMX" komandai. 

* Gardine vyko tarptau
tinis jaunių graikų-romėnų 
imtynių turnyras , kuriame 
puikiai kovojo buvęs joniškietis 
Aldas Lukošaitis. Svorio kate
gorijoje iki 85 kilogramų tre
nerių Vladimiro Audicko ir Vido 
Paleckio auklėtinis įveikė Len
kijos čempioną ir tris Balta
rusijos jaunimo rinktinės spor
tininkus. 

Naujausios 
žinios 

* Kaliningrade prasidėjo 
Lietuvos kultūros dienos . 

* V. Uspaskichas t ikina 
užsi imantis t ik „vaikiškais 
žaidimais", lyginant su A. 
Zuoko veikla. 

* Lietuva dalyvaus ku
riant ES greitojo reagavimo 
pajėgas. 

* Ignalinos AE gavo pir
muosius p in igus neveikian
čiam reaktoriui išlaikyti. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.754 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

JAV Senatas vienbalsiai reikalauja Rusija opozicijos vadovas siūlo reaguoti 
. . . . . . n • - . • • - • • • • • ! buvusio EBSVV susivienijimo 

pasmerkti sovietinę Baltijos salių okupaciją vadovo c. Petriko norą derėtis 
Washington, DC, gegužės 

23 d. (BNS) — JAV Senatas, 
Kongreso aukštieji rūmai pri
ėmė nu ta r imą , reikalaujantį , 
kad Rusija pripažintų, ir pas
merktų Sovietų Sąjungos vyk
dytą Baltijos šalių okupaciją. 

Sena tas mano, „tiesa yra jė
ga, galinti padėti susitaikyti ir 
užmiršt i praeities nuoskaudas, 
tačiau jos nebuvimas gimdo ne
pasitikėjimą, baimę ir priešiš
kumą. Todėl „Rusijos Federaci
jos vyriausybė turi aiškiai ir 
vienareikšmiškai pripažinti ir 

pasmerkt i Sovietų Sąjungos 
1940-1991 m. neteisėtai vykdy
tą Baltijos šalių — Estijos. Lat
vijos ir Lietuvos — okupaciją ir 
aneksiją", sakoma Senato pri
imtame nutarime. 

Dokumente pabrėžiama, 
kad 1939 m. stalininės SSRS ir 
hitlerinės Vokietijos pasirašytą 
Molotov-Ribbentrop paktą ir 
slaptuosius jo protokolus, nulė
musius Baltijos šalių okupaciją, 
pasmerkė pačios buvusios 
SSRS Liaudies deputatų suva
žiavimas. 

Rusijos valdžiai pripažinus 
okupaciją, sust iprėtų minėtų 
tautų gera valia ir regioninis 
saugumas, sakoma nutarime. 

Dokumento įžangoje pažy
mima, kad Baltijos šalys į SSRS 
sudėtį buvo įtrauktos prieš su
verenią šių tautų valią, JAV ke
letą dešimtmečių nuosekliai ne
pripažino Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos aneksijos, sovietų oku
pacija atnešė Baltijos tautoms 
daugybę kančių, jų gyventojai 
buvo masiškai žudomi ir depor
tuojami į Sibirą, pavergtos tau

tos drąsiai su ginklu rankoje ir 
politinėmis priemonėmis prieši
nosi sovietinei agresijai. 

Prieš tai nutarimui pritarė 
Kongreso žemieji rūmai — 
Atstovų rūmai. 

Nutarimą pasiūlė nuolati
nis Baltijos šalių šalininkas 
Kongreso narys John Shimkus 
— Respublikonų partijos narys 
ir aktyvus grupės, remiančios 
Baltijos šalis JAV Kongrese, na
rys. 

Tačiau Rusijos pozicija šiuo 
klausimu Nukelta į 5 psl. 

Vi ln iaus senamiestis ir Kuršių nerija gali atsidurt i 
UNESCO Pasaulio paveldo pavojuje sąraše 

V i l n i u s , gegužės 23 d. 
(BNS) — Unikaliais pripažinti 
Vilniaus senamiestis ir Kuršių 
nerija gali atsidurti UNESCO 
Pasaulio paveldo pavojuje są
raše, teigia Lietuvos nuolatinė 
atstovė prie UNESCO ambasa
dorė Ina Marčiulionytė. „Jeigu 
taip tesis toliau, tai šie objektai 
gali būt i įtraukti", po susitiki
mo su prezidentu Valdu Adam
kumi sakė I. Marčiulionytė, pa
klausta , a r Vilniaus senamies
tis ir Kuršių nerija gali būti 
į t raukt i į UNSCO Pasaulio pa
veldo pavojuje sąrašą. 

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
viešėjo UNESCO Pasaulio pa
veldo centro vadove Europos re
gionui Mechtilda Rossler. Anot 
I. Marčiulionytės, jos, pamačiu
sios Vilniaus senamiestį ir Kur
šių neriją, „žodžiai buvo nela
bai džiuginantys". „Ji pasakė, 
kad kai kuriais atvejais mūsų 
padė t i s a t rodo blogiau nei 
Koeln. N u k e l t a į 5 psl. 

Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvos ambasadore ESCO Ina Marčiulionyte. 
Tomo Černiševo 'ELTA) nuotr 

Visuomenininkai susirūpino prostitučių padėtimi 
Vi ln iu s , gegužes 23 d. 

(BNS) — Nevyriausybinės orga
nizacijos susirūpino beteisiška 
prostitučių padėtimi Lietuvoje. 

Kaip teigia nevyriausybinės 
organizacijos, prostitucija ir 
prekyba moter imis Lietuvoje 
plinta bei yra labai pelningas 
verslas, tačiau įstatymų bazė. 
s iekiant užkirsti tam kelią, yra 
silpna, o teisėsaugos struktūrų 
dėmesys šiai problemai men
kas . 

Nevyriausybinių organiza
cijų koalicijos „Galiu gyventi" 
praneš ime teigiama, kad nuo 
nepriklausomybės atkūrimo iki 

šiol Lietuvoje liko nepakitusių 
teisinių veiksnių, kurie sąlygoja 
prostituciją bei nepadeda jos 
kontroliuoti ar panaikinti. 

Anot pranešimo. Lietuvoje 
nepakankamai veikia įstaty
mai, apibrėžiantys prostituciją, 
taip pat smurto aukos susiduria 
su teisiniais barjerais, sekso 
darbuotojos neginamos nuo pa
tiriamo smurto bei prievartos. 
Tuo tarpu bausmės, skiriamos 
tik prostitutėms. įtvirtina sek
sualinį moterų išnaudojimą. 

Lietuvoje įsišaknijęs ste
reotipas, kad tik prostitutė yra 
paniekos vertas objektas. Ti

kima, kad tik sekso paslaugų 
teikėja nusižengia įstatymui ir 
turi būti baudžiama adminis
tracinėmis baudomis. Tačiau 
vyrai, be kurių poreikių prosti
tucija negalėtų egzistuoti ir 
plisti, nesulaukia moralinio pa
smerkimo ir yra nebaudžiami. 

Mažai ką Lietuvoje jaudina 
ir sekso paslaugų teikėjų be
teisiškumas, sąvadautojų ir 
klientų savivalė bei smurtas. Be 
to. prostitucija vis dar lieka 
glaudžiai susijusi su alkoholiz
mo, narkomanijos. ŽIV/AIDS. 
venerinių ligų ir nusikalstamu
mo plitimu. 

Moteris už darbdavio nužudymą nuteista 11 metų 
K a u n a s , gegužės 23 d. 

(ELTA) — Už buvusio darbda
vio — farmacijos bendrovės 
..Medfarma" vadovo Raimundo 
Naujoko nužudymą 40-metei 
kaun ie te i Aušrai Aldonienei 
Kauno apygardos teismas sky
rė 11 metų laisvės atėmimo 
bausmę. Pagal paskelbtą nuo
sprendį kaltinamoji taip pat tu
rės atlyginti nužudytojo našlei 
bei sūnui 400,000 litų neturtinę 
žalą ir beveik 9,000 litų turti
nės žalos. 

Teismo sprendimu, į baus
mės atlikimo laiką bus įskai
čiuotas suėmimo laikas, taigi A. 
Aldonienei pataisos namuose 
teks praleisti dar apie 9 metus. 
Kauno apygardos teismas sky
rė tiek metų nelaisvės, kiek ir 
siūlė prokuroras. Šis nuospren
dis per 20 dienų gali būti ap
skųs tas Lietuvos apeliaciniam 
teismui. 

Negai lest ingo teismo 
sprendimo išklausę A. Aldonie
nės tėvai b raukdami aša ras 
tvirt ino, kad jų duktė nuteista 
nekal ta i , ir sakė greičiausiai 
apskųsiantys nuosprendį aukš-

Aušrai Aldoi 
mo bausmę. 

10 apygardos teismas skyrė 11 metų laisves atėmi-
Aliaus Koroliovo'ELTAi nuotr 

tesnės instancijos teismui. 
A. Aldonienė viso teisminio 

proceso metu neigėjai priskiria
mą nusikaltimą. Jos įsitikini
mu, nebuvo jokių rimtų jos kal
tės įrodymų ar liudytojų, nes ji 

nežudžiusi R. Naujoko. 
Keli sutapimai, pasak kalti

namosios, neįrodo jos kaltes, ne
va tikrieji verslininko žudikai 
pasistengė, kad visa kalte tektų 
jai. 

Vilniaus 
policijos 

vadovas svarsto 
galimybę skųstis 

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Vilniaus policijos va
dovas Erikas Kaliačius teigia 
svarstąs galimybę apskųsti po
licijos generalinio komisaro Vy
tauto Grigaravičiaus sprendi
mą nušalinti jį nuo pareigų. 

E. Kaliačius pakartojo ne
sutinkąs su žiniasklaidos jam 
mestais kaltinimais dėl esą sa
vavališkų statybų bei jaučiąsis 
nuša l in tas neteisėtai. Apsi
spręsti dėl skundo jis teigė keti
nąs per kelias dienas. 

Pagal teisės aktus, skundą 
dėl nušalinimo nuo pareigų E. 
Kaliačius turi pateikti vidaus 
reikalų ministrui. 

Policijos generalinis komi
saras V Grigaravičius pavedė 
Vidaus tyrimų valdybai ištirti 
žiniasklaidoje pasirodžiusius 
faktus apie E. Kaliačiaus gali
mai vykdomas savavališkas 
s tatybas Vilniaus rajone. Tą 
pačią dieną skubiai sušauktos 
policijos tarybos pritarimu Vil
niaus policijos vadovas nušalin
tas nuo pareigų. 

Policijos departamento Vi
daus tyrimų valdybos viršinin
kas Aleksandras Katinas nesi
ryžo prognozuoti, kiek gali už
trukti šis patikrinimas, jis teigė 
dar neturįs visos medžiagos, 
kurią reikia ištirti. 

Tarnybiniam patikrinimui 
at l ikti yra skiriamas vienas 
mėnuo, prireikus, šis terminas 
gali biiti pratęstas. 

Pirmadienį E. Kaliačius sa
vo žinioje buvusius dokumen
tus perdavė laikinai sostines 
policijos vadovo pareigūnas ei
siančiam pavaduotojui Sigitui 
Mecelicai. 

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Opozicijos vadovas 
konservatorius Andrius Kubi
lius siūlo reaguoti į bankruta
vusio susivienijimo EBSW bu
vusio vadovo Gintaro Petriko 
deklaruotą norą derėtis su Lie
tuvos politikais. 

„G. Petriko liudijimai turi 
būti nedelsiant pateikti EBSW 
veiklą tiriančiai komisijai. Pora 
komisijos narių galėtų nuskristi 
į California ir pasikalbėti tenai 
su G. Petriku — tiek apie jo ke
liamas sąlygas, tiek apie jo liu
dijimų turinį", sakė opozicijos 
vadovas. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
šeštadienį išspausdino interviu 
su daugiau nei 81 mln. litų in
dėlininkų lėšų iššvaistymu ap
kaltintu buvusiu siusivienijimo 
EBSW vadovu. G. Petrikas tei
gia norintis derėtis su Lietuvos 
politikais. 

JAV daugiau kaip metus 
kalintis ir teismo sprendimo dėl 
ekstradicijos laukiantis G. Pet
rikas interviu „Lietuvos rytui" 
sakė, jog Seimo komisijai su juo 
nepradėjus derybų, Lietuva nie
kada nesužinos, „kaip iš tiesų 
viskas vyko". 

Buvęs EBSW susivienijimo 
prezidentas interviu tvirtina tu
rėjęs daug įrodymų apie Lietu
voje vykusius procesus, į ku
riuos buvo įsipainioję tiek vers
lininkai, tiek politikai. 

Išklausyti G. Petriką ragi
nantis A. Kubilius taip pat pa
stebėjo, kad „šiandien susidaro 
vaizdas, jog dabartinė valdžia 
daro viską, kad G. Petriko ne
susigrąžintų į Lietuvą ir tie liu
dijimai būtų nepateikti komisi
jai, kuri sudaryta tam, kad būtų 
nustatyta tiesa apie G. Petriko 
ir to meto politikos vadovų san
tykius". 

Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas raginamas 

nesitapatinti su Darbo partija 
Vilnius, gegužės 23 d. 

(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos frakcijos narys Jurgis 
Razma Antikorupcijos komisijos 
pirmininką Petrą Bagušką ragi
na nesitapatinti su Darbo parti
ja. 

Konservatoriaus kritikos 
Darbo partijos frakcijos narys, 
Antikorupcijos komisijos pir
mininkas P. Baguška sulaukė 
po to, kai pranešimus apie Sei
mo Antikorupcijos komisijos 
veiklą pradėjo platinti kaip 
Darbo partijos frakcijos prane
šimus per Darbo partijos frakci
jos atstovę spaudai. 

..Manyčiau, kad Antikorup
cijos komisija nelaikytina Dar
bo partijos padaliniu, o Seimo 
institucija, kurioje dirba įvairių 
partijų ir jų frakcijų atstovai, 
todė! pranešimus apie komisijos 
veiklą derėtų platinti per Seimo 

spaudos tarnybą", konservato
rių išplatintame pranešime ci
tuojamas J. Razma. 

Pasak J. Razmos, supranta
mas Darbo partijos noras visus 
Antikorupcijos komisijos veik
los rezultatus pateikti kaip savo 
nuopelnus, bet tai nekorektiška 
kitų šios komisijos narių atžvie
giu. 

Konservatoriui užkliuvo ir 
pernelyg didelis P. Baguškos uo
lumas tiriant klausimus, susiju
sius su Darbo partijos vadovo 
politiniais konkurentais. 

Kaip tvirtina J. Razma, An
tikorupcijos komisijos pirmi
ninkas kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, prašydamas nu
statyti praėjusią savaitę komer
cinės televizijos LNK parodyto 
reportažo apie „Rubicon" įmo
nės .juodąją buhalteriją" pa
grįstumą. 

Lietuviški pasai — priedanga 
nusikaltimams 

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Lietuvai tapus Eu
ropos Sąjungos nare, lietuviški 
pasai tapo paklausia preke nu
sikalstamame pasaulyje — juo 
prisidengant į Vakarų Europą 
gabenami nelegalūs migrantai, 
o į viešnamius — prostitutės. 

Lietuvos teisėsaugos parei
gūnai pastarąjį pusmetį atliko 
mažiausiai keturias sėkmingas 
operacijas ir uždarė nelegalias 
spaustuves, kuriose buvo klas
tojami Lietuvos piliečio pasai ir 
kiti dokumentai. 

Kovo pradžioje Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
pareigūnai, iškrėtę butą Šiau
liuose, aptiko dokumentų klas
tojimo laboratoriją. Joje labai 
profesionaliai buvo klastojami 
naujo pavyzdžio Lietuvos pilie
čio pasai. 

Jau tada VSD išreiškė neri
mą, kad klastotės yra aukštos 
kokybės ir padirbtus pasus nuo 
originalo atskirti gali tik eks
pertai. Bute bei kitose vietose 
šimtais buvo padirbinėjami ir 
seno pavyzdžio Lietuvos pilie
čio pasai. 

Be Lietuvos piliečio pasų, 
klastojami buvo ir kiti oficialūs 
dokumentai. 

Laboratoriją įkūręs šiaulie
tis nuolat gaudavo užsakymus 
iš įvairių asmenų, kurie suklas
totus Lietuvos piliečio pasus 
siųsdavo į Vokietiją. Lenkiją. 
Didžiąją Britaniją. Baltarusiją, 
l 'kramą bei kitas užsienio vals-

Mindaugas Petrauskas 
Tomo ČemiS^vo ' ELTA i nuotr 

tybes. 
LJžsienio valstybėse gyve

nantys asmenys, pasinaudoda
mi suklastotais Lietuvos doku
mentais, patekdavo į kitas ša
lis, įsidarbindavo įvairiose or
ganizacijose, imdavo paskolas 
bankuose bei darydavo įvairius 
nusikaltimus. 

Dar tris panašias operaci
jas VSD atliko Kaune. 

Pirmadienį Policijos depar
tamente. Kriminalines policijos 
biure Vilniuje vyko susitiki
mas, kuriame Lietuvos, Lenki
jos. Prancūzijos. Belgijos. Di
džiosios Britanijos pareigūnai 
kalbėjo apie nelegalų ne Eu
ropos Sąjungos valstybių pilie
čių gabenimą į Europos Sąjun
gos valstybes ir šiame nelega
liame Nukelta į 5 psl. 

http://WUW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2005 m. gegužės 24 d., an t rad ien is 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

IKI DVEJŲ METŲ KALBĄ 
IŠMOKTI LENGVIAU 

Mūsų sugebėjimas mokytis 
kalbėti trečiaisiais gyvenimo 
metais jau pradeda silpnėti, 
teigia mokslininkai, tyrę visiš
kai kurčius vaikus, kuriems 
buvo įsodinti dalį klausos grą
žinę, kochleariniai implantai. 

Tyrimas atitinka paplitusią 
nuomonę, kad yra kalbų moky
muisi j au t ru s laikotarpis", kai 
gebėjimas pildyti žodyną ir įgyti 
gramatinių žinių yra padidėjęs. 
„Tačiau mane nustebino tai, 
kad šis jautrus laikotarpis būna 
taip anksti", — sakė tyrimui 
vadovavęs Indiana universiteto 
Medicinos mokyklos akustikos 
inžinierius Mario Svirsky. 

M. Svirsky su kolege Ra-
chael Frush Holt stebėjo 96 
vaikus, kuriems per pirmuosius 
ketverius gyvenimo metus buvo 
įsodinti kochleariniai implan
tai. Chirurginiu būdu į ausį įso
dinami implantai garsą keičia 
elektriniais signalais, kuriuos 
gali interpretuoti smegenys, 
todėl daugelis kurčių žmonių 
atgauna klausą. 

Mokslininkai po šios pro
cedūros kelis metus kas kelis 
mėnesius tikrino vaikų kalbos 
vystymąsi ir supratimą. 

M. Svirsky pastebėjo, kad 
kalbos mokymosi greitis buvo 
didžiausias tų vaikų, kuriems 
implantai buvo įsodinti prieš 
tai , kai jiems sukako dveji 
metai. Kalbos mokymasis buvo 
matuojamas plačiai naudoja
momis Reynell kalbos vysty
mosi skalėmis. Pagal šias ska
les buvo nustatomas vaikų žo
dyno ir gramatikos supratimas. 
Vaikai, kuriems implantai buvo 
įsodinti šiems esant trejų ar 
ketverių, kalbos įgūdžius įgijo 
lėčiau, tačiau M. Svirsky pa
brėžė, kad net ir tuo atveju 
implantai buvo naudingi. 

„Implantavimas iki dvejų 
metų vis dar yra sąlyginai retas 
reiškinys, tačiau šis tyrimas 
pateikia įtikinamų įrodymų, 
kad implantavimas pirmaisiais 
gyvenimo metais suteikia dau
giau naudos", — sakė M. Svirs
ky. 

„Žinių apie kalbos forma
vimuisi jautrų laikotarpį gau
nama ir iš tų tragiškų atvejų, 
kai vaikai vieni auga miškuose 
ar būna izoliuoti nuo visuo
menės bei kurie savo vystymosi 
metais negirdėjo kalbos ir nie
kada nesimokė kalbėti su 
teisinga sintakse. Tačiau fizinis 

ir emocinis izoliavimas, kurį 
patiria tie vaikai, beveik ne
abejotinai paveikia jų suge
bėjimą bendrauti su žmonėmis 
ir turi neigiamą poveikį jų suge
bėjimui kalbėti. Šiuos poveikius 
sunku išgyvendinti", — sakė M. 
Svirsky. Geriausias eksperi
mentas būtų toks, kurį M. 
Svirsky vadina „uždraustuoju": 
dirbtinis vaiko izoliavimas nuo 
visų kalbos garsų. Tačiau tai, be 
abejo, yra neįmanoma. 

Užuot to, šios srities moks
lininkai tiria visiškai kurčių 
vaikų, kuriems įsodinti implan
tai, kalbos vystymąsi. Tai nėra 
idealus būdas tirti kalbos vys-
tym'ąsi, „tačiau tai yra naujas ir 
jaudinantis informacijos šalti
nis", — sakė M. Svirsky. 

JAV Maisto ir vaistų 
adminisracija kochlearinį im
plantavimą leidžia nuo 12 
mėnesių amžiaus ar ypatingais 
atejais netgi anksčiau. Tačiau 
tai daroma retai. „Iš vaikų, per 
pastaruosius kelis metus mūsų 
centre gavusių kochlearinius 
implantus, mažiau nei trečdalis 
operacijos metu buvo jaunesni 
nei dvejų metų. Tikiuosi, kad 
mūsų rezultatai turės įtakos 
klinikinei praktikai", — sakė M. 
Svirsky. 

Kochlearinis implantavi
mas — labai prieštaringai verti
namas procesas. D. Britanijos 
nacionalinei kurčiųjų vaikų 
bendruomenei vadovaujanti 
Gwen Carr sakė, kad ši proce
dūra kartais vadinama, kaip 
priemonė, išgydanti kurtumą. 
„Tačiau daugelis kurčiųjų ne
jaučia jokio poreikio būti 'išgy
dytais' ", — sakė ji. 

G. Carr sakė, kad tėvams 
nereikėtų skubėti priimti 
sprendimą dėl jų vaiko operaci
jos. „Vaikystėje bendravimas — 
ne tik šnekamoji kalba", — sakė 
ji, pažymėdama, kad jautrusis 
laikotarpis taip pat naudingas 
ir ženklų kalbai mokytis. 

„Daugumai vaikų kochlea
riniai implantai — ne stebuk
las", — sakė Rochester univer
siteto kalbos vystymosi eks
pertė Elissa \ewport . Ji mano. 
kad geriausias sprendimas būtų 
vaikus su implantais vienu 
metu mokyti ir ženklų, ir šne
kamosios kalbos, nes dviejų 
kalbų mokymasis pagerina 
esminius kalbos įgūdžius. 

(Delfi) 

Akupunktūros 
poveikis 

Mokslininkai nustatė, kad 
akupunktūra pasižymi pa
slaptingu, bet išmatuojamu po
veikiu smegenims. Jų tyrimas 
parėmė nuomonę, kad aku
punktūra gydomi pacientai ge
riau jaučiasi ne tik dėl to, kad 
tikisi jaustis geriau. 

Mokslininkai pozitronų 
emisijos tomografijos metodu 
tyrė smegenis ir išsiaiškino, 
kad gydymas tikromis adato
mis aktyvuoja smegenis kitaip 
nei naudojant netikras adatas. 
„Tai — pirmas smegenų akty
vumo tyrimas, įrodęs, kad aku
punktūra veikia net kaip pla-
cebo", — sakė Southampton 
universiteto (D. Britanija) ne
tradicinės medicinos ekspertas 
George Lewith. 

Akupunktūra — tai seno
vės kinų gydymo būdas, nau
dojamas ligoms, skausmams ir 
netgi priklausomybėms gydyti, 
įduriant labai plonas adatas į 
tam tikrus kūno taškus. Vie
nuose tyrimuose ji suveikė, ki
tuose nesuveikė. Tai labai su
dėtinga", — sake Harvard uni

versiteto (JAV) akupunktūros 
tyrinėtojas Ted Kaptchuk. Dau
gelis tyrimų nurodė, kad didžio
ji dalis akupunktūros poveikio 
iš tikrųjų yra placebo poveikis. 
Ši maišatis iš dalies galėjo 
atsirasti dėl to, kad kol kas 
prastai nusakytos akupunktū
ros patikrinimo taisykles. Pa
vyzdžiui, kai kurių tyrimų metu 
adatos buvo duriamos ne į 
akupunkturinius taškus. Kaip 
tikrą placebo G. Levvith vado
vaujama mokslininkų grupė 
panaudojo adatas, kurios pana
šios į tikras, tačiau odos neper-
duria, nors pacientas mano, kad 
perduria. „Ji išnyksta kotelyje, 
kaip scenoje naudojami durklai 
sulenda į rankenas", — sakė G. 
Levvith. Todėl pacientai manė, 
kad jie yra gydomi, nors iš 
tikrųjų taip nebuvo. Tiriamųjų 
grupėje buvo 14 žmonių, jau
tusių artritinį skausmą nykš
čiuose. Dalis jų buvo gydoma 
tikra akupunktūra, kitai pa
cientų daliai teko odos neper-
duriančios adatos. Be to, buko
mis adatomis gydytiems pa-

Jaunieji lietuviukai Šv. Vardo katedroje, š.m. gegužės 8 d. vykusiose ekumeninėse pamaldose už 
Lietuvą ir lietuvių tautos kankinius. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Per daug žinių gali pakenkti atminčiai 
Kartais žinios yra blogai. 

Ypač, kai reikia tiksliai įsiminti 
t am tikrus dalykus. Neseniai 
atlikto tyrimo metu paaiškėjo, 
kad suaugę įsivaizduojamų gy
vūnų nuotraukas įsimena ge
riau nei tikrų katinų. „Suau
gusieji šias pirmą kartą ma
tomų į vabzdžius panašių 
sutvėrimų nuotraukas įsiminė 
k u r kas geriau nei puikiai 
žinomų kačių", — sakė vienas iš 
tyrimo autorių Ohio valstijos 
universiteto Pažinimo mokslo 
centro vadovas profesorius 
Vladimir Sloutsky. 

Šie rezultatai parodo, kad 
kai kuriems atminties tipams 
būtų geriau, jei žmonės pa
mirštų ką žino ir dalyką tirtų su 
vaikams būdingu naivimu. Pa-
žo.dinė atmintis dažnai yra tik 
to dalyko naujokams būdinga 
savybė. Kai žmonės tampa pro
tingesniais, jie pradeda daiktus 
skirstyti į kategorijas, o viena 
tokio skirstymo kainų — pras
tesnis atminties tikslumas indi
vidualiems skirtumams", — 
sakė V. Sloutsky. 

Gebėjimas skirstyti daiktus 
į kategorijas dažnai yra labai 
naudingas, tačiau šis tyrimas 
parodo, kad dėl jo žmonės linkę 
ignoruoti individualias detales. 
„Dėl neteisingo kategorizavimo 
naudojimo taip pat gali kilti 
problemų — pavyzdžiui, grupių 
stereotipų. — sakė mokslinin
kas. Jei kategorizuosite žmogų, 
tai mažiau tikėtina, kad įsimin
site individualias detales apie šį 
žmogų. Bet tuo pačiu šios indi
vidualios detalės yra 'kenks
mingos stereotipams'"! 

V. Sloutsky tyrimą atliko su 
Ohio valstijos universiteto dok
torante Anna Fisher. Jų tyrimo 
rezultatai bus spausdinamas 
žurnale „Child Development". 
V. Sloutsky ir A. Fisher atliko 
keletą eksperimentų, kurių 
metu paaiškėjo, kad vaikų at
pažįstamoji atmintis yra geres
nė nei suaugusiųjų. To prie
žastis, pasak mokslininko, susi
jusi su suaugusiųjų sugebėjimu 
kategorizuoti ir klasifikuoti gru
pes. 

Vieno eksperimento metu 5, 
7 ir 11 metų vaikai bei univer
siteto amžiaus suaugusieji matė 

katės nuotrauką ir jiems buvo 
pasakyta, kad tos katės orga
nizme yra „beta" ląstelių. Po to 
jiems buvo parodyta 30 kitų 
gyvūnų nuotraukų (kačių, lokių 
arba paukčių) ir klausiama, ar 
to gyvūno organizme yra „beta" 
ląstelių. Tyrimo dalyviai po 
kiekvieno parodyto paveikslėlio 
buvo informuojami, kad tik 
katės turi „beta" ląstelių. 

Vėliau dalyviams buvo pa
rodyti 28 gyvūnų paveikslėliai 
ir klausiama, ar būtent tas gy
vūnas jiems buvo rodytas anks
čiau. Prieš ateidami j šį ekspe
rimentą, dalyviai nežinojo, kad 
bus atliekamas toks atpažinimo 
testas. Rezultatai parodė, kad, 
juo jaunesni vaikai, tuo tiksliau 
jie prisiminė anksčiau matytų 
gyvūnų paveikslėlius. Tuo tar
pu suaugusieji buvo visai ne
tikslūs. 

„Priežastis, dėl kurios vai
kams šiame patikrinime sekėsi 
kur kas geriau nei suaugu
siems, yra ta, kad jie dar nebu
vo išmokę skirstyti gyvūnų į 
kategorijas", — sakė moksli
ninkas. Kai ankstesniame eks
perimente dalyvavę suaugusieji 
sužinojo, kad tik katės turi 
„beta" ląstelių, jie nustojo kreip
ti dėmesį į paveikslėlių detales, 
kurios padėtų jiems vėliau juos 
atpažinti. Tuo tarpu vaikai 
kiekvieną paveikslėlį apžiūrėjo 
atidžiai, norėdami išsiaiškinti, 
ar tas paveikslėlis yra panašus į 
paveikslėlį katino, turinčio 
„beta" ląstelių. Panašu, kad yra 
atvirkštinis ryšys tarp sugebėji
mo kategorizuoti ir sugebėjimo 
įsiminti detales. „Jei kreip
tumėte dėmesį į detales — kaip 
vaikai šiame eksperimente — 
tai negalėtumėte kurti kategori
jų. Bet jei neignoruotume deta
lių, tai nesugebėtume skirstyti 
daiktų į kategorijas". — sakė V. 
Sloutsky. 

Panašūs rezultatai buvo 
gauti ir ankstesniame to paties 
mokslininko darbe, tačiau šį
kart paaiškėjo dvi svarbios 
detalės. 

Pirma — išsiaiškinta, kad 
yra laipsniškas atpažįstamosios 
atminties prastėjimas, bėgant 
amžiui, bet ne staigus šuolis, 
žmogui artėjant prie suaugusio

jo amžiaus ribos. 
Antra — tyrimas įrodė, kad, 

vaikų atveju, ne kas nors ypa
tinga, o būtent žinių t rūkumas 
patikslina jų atpažįstamąją 
atmintį. Todėl suaugusiųjų 
atmintis buvo vaikiškai tiksli 
panašiame eksperimente, k u r 
buvo rodomi įsivaizduojami gy
vūnai. Šis eksperimentas buvo 
beveik toks pats, kaip ir aprašy
tas anksčiau, kai vaikams ir 
suaugusiems buvo rodomi ka
čių, meškų ir paukščių paveiks
lėliai. Tik šį kartą suaugusiems 
buvo rodomi trijų skirtingų tipų 
įsivaizduojami, į vabzdžius pa
našūs, gyvūnai, kur iuos V. 
Sloutsky pavadino „zibletais". 
Šiame eksperimente suaugu
sieji pasirodė taip pat gerai , 
kaip ir vaikai pirmame eksperi
mente — jie gerai prisiminė, 
kuriuos „zibletus" yra m a t ę 
anksčiau, o neteisingų atsaky
mų buvo labai nedaug. 

Šįkart skirtumas buvo tas , 
kad suaugusieji neturėjo anks
tesnių žinių, kurios j iems būtų 
leidusios lengvai kategorizuoti 
„zibletus", atidžiai neapžiūrėjus 
kiekvieno paveikslėlio. J ie įsi
minė „zibletus", nes turėjo ati
džiai juos apžiūrėti. „Jie įsiminė 
detales", — sakė V. Sloutsky. 

Profesoriaus teigimu, suau
gusieji yra lanks tūs ir gali 
kreipti dėmesį bei įsiminti de
tales, jei jų to prašoma. Tačiau 
esmė yra ta, kad žmonės turi 
žinoti kada „įjungti" sugebėjimą 
įsiminti detales, o kada svar
biau yra sugebėjimas katego
rizuoti. 

Eksperimentų rezu l t a ta i 
taip pat turi įtakos atmint ies 
tyrimams. Jie rodo. kad žinios 
apie kategoriją specifiniu būdu 
įtakoja atpažinimo tikslumą — 
jos didina neteisingų teigiamų 
atsakymų kiekį. Pavyzdžiui , 
daugelyje šių eksper imentų 
suaugusieji taip pat gerai, kaip 
ir vaikai, atpažino anksč iau 
matytus paveikslėlius. Tačiau 
vien iš to spręsti apie suau
gusiųjų a tmint ies t iks lumą 
būtų neteisinga, nes jie taip pat 
labai dažnai sakydavo, kad yra 
matę paveikslėlius, kur ie iš 
tikrųjų jiems buvo nematyti . 

(Delfi) 
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cientams buvo pasakyta, kad 
procedūra neturėtų būti veiks
minga. 

Tada mokslininkai pozi
tronų emisijos tomografijos bū
du tyrė smegenų aktyvumą. Ir 
naudojant tikrą akupunktūrą 
ir placebo, aktyvavosi tos sme
genų sritys, kurios reaguoja į 
opiatus — smegenų išskiriamus 
skausmo pojūtį mažinančius 
junginius 

Be to, t ikra akupunktū
ra padidino aktyvumą žievi
nės smegenų dalies srityje, va
dinamoje sala. G. Levvith tei
gė negalįs pasakyti, ką reiškia 
šis suaktyvėjimas, tačiau tai yra 
kažkokio tikro poveikio požy
mis. 

„Įrodėme, kad akupunktūra 
iš dalies veikia kai placebo, o iš 
dalies pasižymi ir tikru gydo
muoju poveikiu", — sake mok

slininkas. G. Levvith pažymėjo, 
kad savo ankstesniuose darbuo
se jau įrodęs, jog dalis aku
punktūros poveikio a t s i randa 
dėl lūkesčių. Atlikus tyrimą su 
žmonėmis, kuriems nuola t 
skauda kaklą, išsiaiškinta, kad 
maždaug 80 proc. skausmo 
sumažinimo poveikio gal ima 
priskirti placebo poveikiui. 

(Delfi) 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Į tJ2raugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Patos ir Christ ligoninėms. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR.PAUL KNEPPEP. 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave„ Hickory Hiils, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvartcys danas už pnenamą <aną. 
Susitarimu Kabe* angdskai atoa ietuvSkai 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1FOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

EDMUNDAS VČJNAS, FVLD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kaibame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, !L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127thStSte200 

Lemom, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edvvard ir Smhurst ligoninėms. 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AK3U UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRS DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistą 

ESgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
a Grcva 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

VEŽI SUKELIA SKRUDINTOS BULVES 
Mitybos specialistai įspėja 

nepiktnaudžiaut i s t ipr iai pa
skrudintomis bulvėmis, nes jose 
nus t a tomas didžiausias vėžį 
sukeliančios kancerogeninės 
medžiagos — akrilamido kiekis. 
Europos komisijos pateiktose 
rekomendacijose gamintojams, 
maisto perdirbėjams, tiekėjams 
ir vartotojams pa ta r i ama 
pjaustytas bulves kepti , kol 
pagels, o ne kol paruduos. 

Taip pat j a s pa ta r iama 
sandėliuoti ne mažesnėje, kaip 
8 laipsnių temperatūroje , o 
skrudinti ar kepti — ne aukš
tesnėje, kaip 175 laipsnių tem
peratūroje. 

Sveikatos specialistų teigi
mu, kur kas sveikiau kepti 
prieš tai apvirtas ar palaikytas 
vandenyje ir gerai nusausintas, 
o ne žalias bulves. Kaip sakė 
respublikinio mitybos centro 
visuomenės sveikatos specia
listė Ieva Gudanavičienė, Euro
pos Komisijos rekomendacijų 
turės paisyti ir Lietuvos įmo
nės, gaminančios ne tik bulvių 
t raškučius , bet ir krekerius, 
sausus pusryčius ir biskvitinius 
sausa in ius . Rekomendacijose 
patar iama konditerinių kepinių 
tešlai vietoje amonio bikarbona
to naudoti kitas tešlos kildinimo 
medžiagas, pavyzdžiui, natrio 
hidrokarbonatą. 

Ekspertų ir gamintojų susi
tikimų Briuselyje, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos mitybos 
specialistai, Europos Komisija 
organizavo metų pradžioje. 
J ame buvo nutarta ne tik 
parengti rekomendacijas, bet ir 
vienyti pastangas mažinant 
pavojingo kancerogeno — akril
amido kiekius maisto produk
tuose. Pasak I. Gudanavičienės, 
kuo tamsesnė skrudintų bulvių 
spalva, tuo daugiau jose vėžį 
sukeliančios medžiagos. Sau
sainiai kenksmingi tada, kai jų 
tešla kildinama amonio bikar
bonatu. Akrilamido koncen
tracija didėja ir ta pačia me
džiaga, kildinant duonos gami
nių tešla, o t a ip pat — per ilgai 
skrudinant duoną. Nustatyta, 
kad duonos plutoje akrilamido 
kiekis gali būti 10 kartų dides
nis negu minkštime. 

2002 metais Švedijos nacio
nalinės maisto agentūros pa
teikti pirmieji tokių tyrimų 
duomenys sukėlė susirūpinimą 
visame pasaulyje. Vėliau juos 
patvirtino pakartotinius tyri
mus atlikę Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir kai kurios Europos 
Sąjungos (ES) šalys. Šiuo metu 
ES vykdoma per 150 akrilamido 
kiekio mažinimo maisto pro
duktuose projektų. 

(Elta) 
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Rungtynių akimirka krepši
nio aikštėje — Čikagos 
„Lituanicos" ir Detroito 
„Kovo" komandos, žaidusios 
pačių jaunausiųjų — „mole
kulių" — klasėje. Galbūt 
šiems žaidėjams trūko kelių 
centrimetrų aukščio, bet 
entuziazmo tikrai nesto
kojo... 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. fg 
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IR P E N S I N I N K A I T U R I V ! F N > T I S 
B E N D R I E M S T I K S L A M S 

Lietuvoje veikia įvairios vi
suomeninės organizacijos, ats
tovaujančios skirtingoms inte
resų grupėms. Vienos akty
viausių — pagyvenusio amžiaus 
žmonių organizacijos, kurias 
vienija Lietuvos pensininkų 
reikalų ta ryba (LPRT). Prieš 
penkerius metus prie Socialinės 
apsaugos darbo ministerijos 
įsteigta organizacija, kaip rašo
ma naujuose LPRT nuosta
tuose, atstovauti šalies pensi
ninkų interesams, taip pat daro 
įtaką Seimo ir Vyriausybės 
socialinei politikai sprendžiant 
bei įgyvendinant esminius 
socialinio teisingumo principus. 
Vienas pagrindinių LPRT už
davinių — ne tik padėti pensi
ninkams spręsti visus sociali
nius, buitinius, sveikatos ap
saugos klausimus, bet ir ana
lizuoti pensininkų materialinę 
padėtį charakterizuojančią sta
tistinę medžiagą, formuoti iš
vadas bei rekomendacijas dėl 
Valstybinio socialinio draudimo, 
pensijų, kitų įstatymų rengimo, 
koregavimo ir apie tai infor
muoti Vyriausybę, „Sodrą" bei 
kitas atsakingas valstybės insti
tucijas. 

Apie Lietuvos pensininkų 
reikalų kasdieninę veiklą ir 
rūpesčius nutarėme pakalbinti 
vieną iš tarybos narių — So
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Socialinės inte
gracijos departamento direk
torių Alfredą Nazarovą, taip 
pat ir vienos iš aktyviausių 
Lietuvoje — Trakų rajono Sa
vivaldybės administracijos So
cialinės paramos skyriaus 
vedėją R e g i n ą Bologovienę. 

Į „ D r a u g o " k l a u s i m u s 
a t s a k o A. Naza rovas . 

— Apie Pens in inkų rei
ka lų t a r y b ą maža i kas e s a m e 
girdėję- Ž inome t ik t iek, k a d 
šalyje ve ik ią įvair ios pagy
v e n u s i o a m ž i a u s ž m o n i ų 
s k i r t i n g u s i n t e r e s u s a t s to 
v a u j a n č i o s o rgan i zac i j o s , 
k a r t a i s mėgs t anč ios išsišok
t i su s a v o p a r e i š k i m a i s , 
n a u d i n g a i s v ienai a r k i ta i 
į t ak inga i pol i t inei pa r t i j a i . 
Tai gal ši Ta ryba i r y r a t a 
k o o r d i n u o j a n t i jėga, pe r ku
rią ga l ima spręs t i ir p r i imt i 
v i s i ems , o n e p a v i e n i a m s 
a s m e n i m s a r g rupėms , nau
d i n g u s soc ia l inės po l i t ikos 
k l a u s i m u s ? 

— Visiškai teisingai. Dar 
nuo 1998 m. sausio mėnesio 
anuometinės Socialinės apsau
gos ir darbo ministrės Irenos 
Degutienės įsakymu sukurta 
Pensininkų reikalų taryba ir 
buvo iškel tas uždavinys — 
spręsti pensijinio amžiaus su
laukusių šalies piliečių aktua
liausias socialines problemas. 
Pamenu, kaip dar prieš 6—8-
erius metus mūsų ministerijos 
pareigūnai labai dažnai iš įvai
rių šalies regionų, atskirų pen
sininkų grupių gaudavo pa

re iškimus, laiškus, kuriuose 
buvo raginama aktyviau spręsti 
pensijų, pašalpų ir kitų sociali
nių išmokų klausimus. Tuose jų 
pareiškimuose neretai pasiges
davome konstruktyvių siūlymų, 
argumentuotų išvadų. Ir susi
tikimuose su pensininkų orga
nizacijomis dažnai išgirsdavome 
vien emocijomis paremtus jų 
atstovų teiginius. Žodžiu, trūko 
tokio normalaus dialogo. 

— Galima buvo suprasti tų 
žmonių rūpesčius, pa t i r tus 
išgyvenimus, tačiau gerai pa
galvojome, jog viską mesti ir 
skubėt i tenkinti tik tai , kas 
būtų naudinga vienai ar kitai 
gyventojų grupei — nelabai 
išmintinga ir racionalu. Nevalia 
pamiršti , kad šalyje gyvena vos 
ne milijonas pensijų gavėjų ir 
visiems įtikti niekaip neįma
noma! Ką gi, malonu, kad prie 
mūsų ministerijos įsikūrus 
LPRT po truputį buvo pradėta 
formuoti ir įgyvendinti nuosaiki 
ir racionali socialinės politikos 
pusė, naudinga ne pavieniams 
asmenims, bet daugumai žmo
nių. Ministerijos specialistams 
iš tiesų buvo reikalinga išgirsti 
labiau integruotą, apgalvotą 
pagyvenusių žmonių nuomonę, 
jų siūlymus. Šitokiu konstruk
tyviu dialogo, pasitarimų keliu 
mes jau keletą metų sėkmingai 
ir veiksmingai dirbame. 

— Kas s u d a r o L i e tuvos 
p e n s i n i n k ų re ika lu t a r y b ą i r 
k o k i u s uždav in ius j a i t e n k a 
s p r ę s t i ? 

— Pensininkų reikalų tary
ba susideda iš dviejų didžiausių 
ir įtakingiausių pensininkų 
visuomeninių organizacijų — 
Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai" ir Lietuvos pagyve
nusių žmonių asociacijos, taip 
pat Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovų. Šiuo metu 
LPS „Bočiai" į Tarybą yra dele
gavę 6, Pagyvenusių žmonių 
asociacija — 5, o mūsų ministe
rija — 3 narius. Kaip pažymima 
LPRT nuostatuose, organizacija 
veikia lygiaverčiais šalių atsto
vavimo principais. 

— LPRT veikla, kaip minė
jau, yra reikalinga ir svarbi ne 
tik mūsų ministerijai, bet ir 
daugumai pagyvenusių žmonių. 
Per šias dvi įtakingas pensi
ninkų organizacijas, turinčias 
Lietuvoje savo teritorinius pa
dalinius, mūsų specialistai gau
na įvairiausių patarimų, reko
mendacijų, taip pat išklauso jų 
nuomones ir tik po ilgų svars
tymų, debatų, priima nemažai 
svarbių sprendimų pensijų, 
kompensacijų ir kitais aktua
liais socialiniais klausimais. 
Apie visa tai šios abi organizaci
jos per savo skyrius rajonų 
gyventojams teikia informaciją. 

— Vis d ė l t o d a u g u m a i 
p e n s i n i n k ų b e n e l a b i a u s i a 
r ū p i suž inot i , k a i p a r t i m i a u 
sioje a te i tyje d idės pag r in 
d i n ė s jų socia l inės i šn iokos 
— pensi jos , a r v i s iems jos 

d idės? 
— Be abejo, pensijų klausi

mus mūsų Tarybai dažniausiai 
tenka spręsti. Kiek ir kam jos 
didės, manau ne dabartinio mū
sų pokalbio tema — apie tai juk 
ne kartą jau rašyta spaudoje. 
Noriu tik priminti, jog ne be 
Pensininkų reikalų tarybos pas
tangų Vyriausybė neseniai nus
prendė didinti išmokas mažas 
pensijas gaunantiems asmenims. 
Šis klausimas Taryboje buvo iš
keltas ir ypač aštriai svarstytas 
dar pernai. Žinoma, pastarąją 
pensijų padidinimo bangą paju
to ne visi piliečiai, bet juk tas 
pensijų didinimo procesas nesi
baigė, jis tęsis ir toliau, todėl 
tikimės, jog šis socialinis skau
dulys mūsų visuomenėje po 
truputį mažės ir vis daugiau 
gyventojų pajus pragiedrulius 
savo gyvenimo padangėje. 

P a s i g e n d a m a senjorų 
ak tyvumo 

Apie T rakų regiono pa
g y v e n u s i ų žmonių proble
m a s ir r ū p e s č i u s pakalbi 
n o m e i lgamete šios sr i t ies 
special is tę , socialinio da rbo 
e k s p e r t ę R. Bologovienę. 

— įdomu bū tų sužinoti , 
a r v ien i jas i J ū s ų ra jono 
pens in inka i bendr iems t iks
lams? 

— Trakų krašto pensininkų 
gyvenimas, pensijinis aprūpini
mas, socialiniai bei sveikatos 
apsaugos klausimai apskritai 
priklauso ne tik nuo mūsų vals
tybėje vykdomos bendros socia
linės politikos, bet ir jos požiūrio 
į pagyvenusių žmonių proble
mas. Atsakant į šį aktualų klau
simą, pirmiausiai norėčiau pri
minti, kaip atrodo mūsų rajono 
gyventojų socialinė struktūra. 
Rajone pensinio amžiaus žmo
nės sudaro 22,7 proc. nuo ben
dro gyventojų skaičiaus. O tai 
reiškia, kad rajono bendruo
menė yra sparčiai senstanti. 
Šiandien kaime kas penktas 
gyventojas yra pensinio am
žiaus, o mieste — kas ketvirtas. 
Ypač kaime daugėja senų 
žmonių ir mažėja vaikų. Kai 
kuriose seniūnijose, pavyzdžiui 
Onuškio, Grendavės, Aukšta
dvario, senų žmonių beveik 2 
kartus daugiau negu vaikų iki 
15 metų amžiaus. 

— Kokios gi gyventojų 
senėj imo pr iežas tys? 

— Visų pirma, pensinio 
amžiaus žmonių skaičius išaugo 
kaime ir sumažėjo mieste dėl to. 
kad 2000 metais buvo įvykdyta 
plataus masto administracine 
teritorinė reforma. Jos metu 
Grigiškės, Vievis, Elektrėnai 
buvo atskirti nuo Trakų rajono. 
O juk tai buvo miestai, kuriuose 
gyveno daugiau vaikų ir darbin
go amžiaus žmonių. 

Antra, nuo 1995 metų kas
met ilginamas pensinis amžius. 
Pagal Valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymą nu

statyta nauja senatvės pensijos 
amžiaus riba: 60 metų mote
rims ir 62,5 metų vyrams. Žino
ma, labai aktuali ir trečioji 
problema — rajone ir toliau 
sparčiai mažėja vaikų gimsta
mumas. 

— D a r gr įžkime pr ie p i r 
mojo k laus imo — apie J ū s ų 
r e g i o n e ve ik ianč ios p e n s i 
n i n k ų sąjungos v i suomen inę 
ir k i t ą veiklą, k a i p j i e m s 
sekas i? 

— Mūsų rajone daugiau nei 
prieš 8-erius metus įsteigtas 
Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai" Trakų skyrius. Malonu, 
kad tie mūsų „Bočiai" bendrauja 
su kitų šalies regionų savivaldy
bių „bočiais". Antai pernai jie 
buvo susitikę su Druskininkų ir 
Vilniaus senjorais, kasmet mini 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dieną — Vasario 16-ąją, 
aktyviai dalyvauja meno savi
veikloje (ypač aktyvus jų an
samblis „Radasta"), Trakų glo
bos ir socialinių paslaugų centro 
organizuojamuose renginiuose 
ir t.t. Tik truputį gaila, kad 
mūsiškiai „Bočiai" skirdami 
didesnį dėmesį kultūriniams bei 
dvasiniams reikalams, šiek tiek 
primiršta savo material inius, 
socialinius dalykus. Kodėl? Gal 
dėl to, kad Trakai yra šalia 
sparčiai besivystančio Vilniaus 
regiono ir dėl to netgi galvoja
ma, jog pensijų bei kiti svarbūs 
socialiniai klausimai bus grei
čiau ir veiksmingiau sprendžia
mi nei kur nors kitur. Beje, ver
ta atkreipti dėmesį į tai, jog 
rajono pensininkų vidutinė pen
sija yra žymiai mažesnė nei 
vidutinė pensija šalyje. 

Pastaraisiais metais didėja 
asmenų, neturinčių teisės gauti 
valstybinio socialinio draudimo 
senatvės ar invalidumo pensijų, 
skaičius. Tai žmones, kurie ne
įgijo valstybinio socialinio drau
dimo pensijų draudimo stažo. 
Jiems reikalinga socialinė para
ma. Kai kurie iš jų gauna socia
lines pašalpas. „Senų ir labai 
senų žmonių dydis charakte
rizuoja ir socialinių paslaugų 
poreikio didėjimą. Tai pagalbos 
namuose, dienos ir nuolatinės 
globos stacionariose globos 
įstaigose paslaugos 

— Ar šioje srityje g a l ė t ų 
b e n t kiek aktyviau p r i s i d ė t i 
J ū s ų ra jono p e n s i n i n k ų 
organizaci jos? 

— Taip, čia labai praverstų 
jų veikla. Visada laukiame jų 
aktyvesnio judėjimo spren
džiant socialinių paslaugų teiki
mo, slaugos reikalus. Tokios 
paramos gana dažnai prireikia 
slaugos namuose. Savanoriai 
taip pat laukiami ir Trakų glo
bos ir socialinių paslaugų cen
tre. Mūsų rajono pensininkai 
galėtų būti iniciatoriais ir teiktų 
informacijos paslaugas telefonu, 
t.y. atsakinėtų į vienišų, nega
linčių vaikščioti žmonių pateik
tus klausimus 

Nuke l ta į 5 p s l . 

DANUTE BINDOKIENE 

Daug kelių veda į tėvynę 
" T Užsienyje gyvenantys lietuviai nuošir-

I I džiai rūpinasi, kad tebežioruojančios 
V*-X lietuvybės kibirkštėlės neužgestų ir 

ateinančių kartų sąmonėje. Lietuviška susipra
tusi šeima, spauda, mokyklos, organizacijos, 
parapijos — tai vis keliai ir keleliai, kurie veda 
mus į tėvynę, padeda išlikti prie savo tautos 
kamieno, nors esame toli nusidriekusios jos ša
kelės. 

Tačiau daug įtakos, ypač vaikams ir jau
nimui, turi sportas: priklausymas lietuviškoms 
sporto komandoms, rungtyniaujančioms ne tik 
savo tarpe, bet ir su kitų vietovių lietuviais 
sportininkais, o taip pat bendraujančiomis su 
at i t inkamų sporto šakų vienetais Lietuvoje. 
Jeigu sporto vadovai yra lietuviai ir treniruo
tės , bei varžybos vykdomos lietuvių kalba, 
nejučiomis įdiegiama lietuviškumo sąvoka ne 
t ik sportuojančių, bet ir jų artimųjų pasą-
monėn, nes joks vaikas ar paauglys negali už
siangažuoti sportui be tėvų pritarimo ir pagal
bos. 

Galime tik džiaugtis ir didžiuotis kasmet 
Šiaurės Amerikoje vykstančiomis krepšinio bei 
kitomis pirmenybėms, kurios sutraukia daug 
dalyvių iš įvairių Amerikos ir Kanados miestų. 
Pavyzdžiui, Čikagos pašonėje neseniai vyku
siose jaunųjų krepšinio pirmenybėse šiemet 
dalyvavo apie 300 jaunųjų krepšininkų (pra
eityje dalyvių būdavo keliskart daugiau). Jų 
entuziazmas, energija ir noras pasirodyti tie
siog stebino, juo labiau, kad patys mažiausieji 
vos galėjo pakelti krepšinio kamuolį. 

Birželio mėn. pradžioje Detroite vyks jau 
55-osios Šiaurės Amerikos lietuvių metinės 
sporto žaidynės. Rengėjai tikisi gražaus būrio 
dalyvių — tinklinio, krepšinio komandų iš 
ar t imesnių ir tolimesnių vietovių. Tereikia 
j iems palinkėti sėkmės ir padėkoti už pastan
gas. 

Čikaga (arba jos priemiesčiai) ypač pasižy
mi entuziazmu krepšiniui. Žaidžia krepšinį 
paaugl ia i , žaidžia neseniai atvykusieji iš 

Lietuvos, žaidžia jaunieji, net „molekulės" — o 
jau pats šis žodis pasako, kokio amžiaus ir „dy
džio" yra šie krepšininkiukai. Kai buvo pradėtos 
kalbos apie sporto salės statybą prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte, visiems buvo aišku, 
kad sportas — labai svarbus dėmuo, palaikan
tis nemažą mūsų vaikų, jaunuolių ir suaugu
siųjų dalį prie lietuviškos visuomenės. Nepa
sitenkinimas žybtelėjo tik tada, kai salės staty
bos vieta buvo pakeista, bet ir ši problema, 
atrodo, jau išsilygino. Sporto salė bus pastatyta, 
joje dar ilgai šūkaus, bėginės, žais ir džiaugsis 
lietuviškas jaunimas.. . 

Bet ar to pakanka? Ar pasitenkinsime t ik 
savųjų tarpe, čia, Amerikoje ar Kanadoje, su
sirinkę, žaidę, trofėjų namo parsivežę? Džiugu, 
kad šiemet birželio pabaigoje-liepos pradžioje 
Lietuvoje ruošiamos VII Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės. J au kuris laikas skelbiama infor
macija, raginamos komandos ir pavieniai įvai
rių šakų sport ininkai registruotis, vykti į 
Lietuvą ir dalyvauti žaidynėse. Šiemet žadama 
ypatingą dėmesį skirti užsienio lietuvių jau
nimui. Jiems ruošiamos papildomos programos: 
kelionės, susitikimai, pramogos. Žaidynes glo
boja prezidentas Valdas Adamkus, pats ne
mažas sporto entuziastas. Tokia išvyka į Lie
tuvą, dalyvavimas tiek pačiose žaidynėse, tiek 
įvairiose kitose pramogose — tai tarytum tau
tiškumo vitaminai, kurių gera dozė bus atseikė
ta mūsų jaunimui. Žinoma, tai pareikalaus 
nemažų pastangų, išlaidų ir planavimo, ne tik 
sportuojančiam jaunimui, bet ir jų tėvams. 
Tačiau nereikia abejoti, kad visos pastangos 
šimteriopai apsimokės. Kitos etninės mažumos, 
gyvenančios Amerikoje, jaunuolius taip pa t 
stengiasi patraukti per sportą, ir joms neblogai 
sekasi. Reikia tik sveikinti lietuvius, kad ir jie 
sportą panaudoja ne tik kūno, bet ir lietuviškos 
dvasios lavinimui. Prasminga, kad šiemet prie 
to prisideda ir Lietuva, pakviesdama užsienio 
lietuvius į sporto žaidynes. 

KURI KELIONE [DOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 
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Kartą sustojusi viešbutyje, užsisakė sau kambarį-
ir paprašė atskiro kambario Seksui. Viešbu-
t ininkas atsakęs, kad jai atskiro kambario seksui 
nereikia, nes jam visiškai nesvarbu, ką ji da
rysianti tame kambaryje. Po ištisos eilės tokių 
dviprasmiškų nesusipratimų ir situacijų, vieną 
naktį jos Seksas pabėgo. Vargšė išėjo jo ieškoti. 
J ą pamatęs policininkas paklausė, ko ji tokią 
tamsią naktį ieškotų. Išgirdęs jos atsakymą, ją 
suėmė, ir kas? „Už dviejų savaičių laukiu teismo", 
— pasiskundė Sarah. 

Paskutinę metų dieną praplaukėme pro, iš 
pasakojimo apie Shackelton nuotykius atmintiną, 
Elephant salelę, kurioje jo įgula praleido keturis 
šal tus ir alkanus mėnesius, laukdama iš savo 
kapitono, išplaukusio ieškoti pagalbos, galutinio 
išgelbėjimo. Naujųjų metų sulaukėme laive, 
netoli vienos iš daugelio Falkland archipelago 
salų. Po geros vakarienės prasidėjo šokiai. Dau
giausia paprastas, bet tuščiai linksmas, ameri-
kietiškas viščiukų šokis, bandant rankomis vaiz
duoti vištos sparnų plasnojimą. Netrūko nei už
kandžių, nei gaivinančių gėrimų, nei geros ben
dros nuotaikos. J au pažinojome beveik visus ben
drakeleivius, ir dalinomės tarp savęs įvairiomis 
savo gyvenimo istorijomis. 

Rytojaus rytą, dar ne visai atsigavę nuo 
praėjusios nakties, dar kartą įvirtome į mums jau 
įprastus „Zodiacs", ir netrukus atsidūrėme pur
viname krante kur, pastoviai lyjant lietui, ieško
jome albatrosų ir Rockhopper rūšies pingvinų. 
Šie pingvinai yra mažučiai, bet turi gražius 
kutuotus kaspinėlius. Po 
pietų, lietui nesiliaujant, 
vėl išsilaipinom dar kitoj 
saloj, šį kartą pamatyti 
Magelano ir Gentoo rū
šies pingvinų bei Patago-
nijos ančių ir žąsų. Ap
l inkinės kalvos at rodė 
ja is lyg ištisai nusėtos. 
Kokia nesuprantamai di
di jų gausybė. Apleidžiant 
laivą ir grįžtant į jį, mus 
lydėjo ir su mumis lenk
tyniavo, lyg džiaugda
miesi mūsų draugyste , 
akrobatiška delfinų pora. 
Vakarienės metu si 
mumis atsisveikino laivi 
kapi tonas , Torstan OI 
brich, vokietis. 

Nors mums ir neteko pamatyti pačių keis
čiausių ir didžiausių pingvinų, vadinamų impera
toriškais ir karališkais, iš mūsų vadovų paskaitų 
ir filmų sužinojome apie jų keistą gyvenimą. Šie 
suaugę paukščiai sveria apie šimtą svarų ir 
siekia daugiau kaip trijų pėdų aukščio. J ie vei
siasi tamsoje, šalčiausio klimato sąlygose. Pri-
sipenėję jūroje jie kovo mėnesį išlenda ant ledo, 
pasiruošę negailestingai žiemai. Po ilgo ir kruopš
čiai sudėtingo merginimo, gegužės mėnesį patelė 
padeda vieną kiaušinį, kurį patinas šildys savo 
šiltų kojų pirštais visą šalčiausią žiemos laiko
tarpį, apie 2-3 mėnesius. Šimtai patinų, susigūžę 
nuo šalčio, taip stovi ir kantriai kenčia nuo šalčio 
ir žvarbaus vėjo. Dalinasi savo kūnų šiluma. Sto
vėję grupės viduryje, keičiasi su tais, kurie ken
tėjo nuo baisaus vėjo ir stovėjo prie krašto. Kai 
tuo laiku jūroje prisipenėjusios sočios motinos 
pagaliau grįžta prie kiaušinio, patinai, praradę 
iki pusės savo kūno svorio, kurie dar įstengia, 
išeina ieškoti sau maisto — į tolimą jūrą. 
Atsigavę jie grįžta ir kartu su patelėmis augina ir 
pratina jaunąjį šeimos narį prie tokio paties liki
mo. Baisu, pagalvojau. Laimė, kad mes, žmonės, 
nesekame tokių pingvinų gyvenimo būdo. 

Kalbant apie pingvinus — sako, kad jie gali 
plaukti net iki 15 mylių per vai. greičiu. Deja, 
plėšrieji Orca banginiai gali plaukti dvigubai 
greičiau ir tuos pingvinus lengvai pagauna savo 
alkiui numalšinti. Bet ką tai reiškia, kai pamatai 
žuvį, kuri, sakoma, gali plaukti 65 mylių greičiu7 

Bus d a u g i a u . 
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ATSIKVOŠĖKITE, 
„ŠVENTIEJI" MILIJONIERIAI! 

Daugeliui įsiminė įspūdin
gas SSRS saulėlydžio metais 
rodytas gruzinų režisieriaus 
Tangizo Abuladzės filmas 
„Atgaila", ypač gilią prasmę 
filmo pabaigoje turinti frazė, 
kad nereikalingas kelias, kuris 
neveda į šventyklą. Žinomas ir 
kitas posakis, kad visi keliai į 
Romą veda. Abiem atvejais 
minimas ne kelias į konkrečią 
šventyklą ir ne į konkretų 
miestą, o kelias prie Dievo. 

Marksistinės klaidatikystės 
išpažinėjai bolševikai, Dievą 
pakeitę „komunizmo rojumi", 
kelius prie Dievo naikino, šven
tyklas sprogdino, pavertė san
dėliais arba, neleisdami remon
tuoti, leido natūraliai sunykti. 
Lietuvoje bažnyčias užstatinėjo 
jas užgožiančiais pas ta ta i s , 
greta bažnyčių augančių aukš

taūgių medžių neleido kirsti, 
genėti; tegul bažnyčių nesima
to, tegul užželia į jas keliai, 
tegul lieka vienintelis kelias į 
„šviesų komunizmo rytojų". 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, padėt is ne ką pasi
keitė: daugelyje vietų medžiai 
užgožia bažnyčių fasadus, ne
tolimoje aplinkoje s ta tomi 
aukšti pastatai jas „skandina". 
Antai Vilniuje šventųjų Jokūbo 
ir Pilypo, Šv. Rapolo bažnyčios 
nuskendo sostinės mero Artūro 
Zuoko palaimintų neišvaizdžių 
aukštaūgių stalagmitų aplinko
je. Kelias į laukinį kapitalizmą 
kelia pavojų ir naujai pastaty
toms bažnyčioms. 

Vilniaus miesto Lazdynų 
mikrorajoną projektuotojai pro
jektavo taip, kad butų išsaugoti 
miško lopinėliai, paliktos lais

vos erdvės, kad gyventi tarp 
blokinių pastatų būtų jaukiau. 
Mikrorajoną kertanti Erfurto 
gatvė gyventojų patogumui 
sumaniai išplanuota, skiriant 
vieną jos pusę gyvenamiesiems 
namams, priešingą — visuo
meninės paskirties statiniams. 
Atokiau nuo gatvės visuome
ninių pastatų pusėje neseniai 
pastatyta pagal Vytauto Ed
mundo Čekanausko projektą 
(jis ir vienas iš mikrorajono 
projekto autorių) Šv. Jono 
Bosko bažnyčia. Tarp bažnyčios 
ir gatvės prašyte prašosi pa
liekama sakralinė erdvė, žalioji 
zona, atvira erdvė matyti vie
nintelę Lazdynų architektūrinę 
puošmeną. Deja! 

Laukinio kapitalizmo sąly
gomis, ne teisė į nuosavybę 
šventa, o pati nuosavybė, tur-

Bosko bažnyčia Lazdynuose. 

tas, pinigai. Štai ir nusižiūrėjo 
privati statybinė firma „Veik
mė" į šventai pelningą žemės 
lopinėlį t a rp bažnyčios ir gat
vės, nusipirko iš savivaldybės 
už kelis milijonus, nusprendė 
pastatydinti du daugiaaukščius 
gyvenamuosius namus, butus 
pelningai parduoti, susižerti 
„šventus" milijonus. Statyba 
bus vykdoma su miesto savi
valdybės palaiminimu, tačiau 
be savininko, turėjusio teisę į 
sklypo nuosavybę, atsiklausi-
mo, be derinimo su gyventojų ir 
tikinčiųjų bendruomenėmis. 
Savivaldybei ir statybų biz
nieriams rūpi vien pelnas, todėl 
per jį skandinamos bažnyčios 
nemato. Architektai tyli (ma
tyt, tylėti pelninga). 

Sužinojusi apie statybi
ninkų kėslus, Lazdynų seniūni
jos salėje susirinkusi gyventojų 
bendruomenė vienbalsiai pasi
priešino statyboms. Vilniaus 
merui parašė protesto laišką, 
per tris šimtus tikinčiųjų ben
druomenės narių su savo pa
rašais ta ip pat pasiuntė laišką 
merui. Meras tyli. Ar išgirs? Ar 
praregės? Statybininkai sklypą 
naujų namų statybai jau ap
tvėrė. 

Sekmadieniais į šv. Mišias 
dabar iazdyniečius pakviečia 
bažnyčios varpas. Pastačius 
namus, nebepakvies; naujų, 
greta bažnyčios pastatytų na
mų gyventojams varpo dūžių 
garsas viršys leistiną triukšmą. 
Nedidelė malonė, kad statybine 
firma žada į bažnyčią nuo 
gatvės išgrįsti takelį, jei užtve
ria kelią akims ir ausims. 
Kelias į šventyklą darkomas. 

Atsikvošėkite, „šventieji" 
milijonieriai! 

Alg imantas Zo lubas 

Benediktas XVI: 
„Nesiekiau savo tarnybos" 

Per pirmąją savo ypatingąją 
audienciją vokiečių piligrimams 
balandžio 25 d. Vatikane po
piežius Benediktas XVI atskei-
dė iki tol nežinotų smulkmenų 
iš konklavos. Audiencijų salėje 
kreipdamasis į maždaug 4,000 
lankytojų, jis pasakojo, jog 
nesiekė savo naujos tarnybos. 
Kai jam pasidarė aišku, jog 
rinkimai krypsta jo pusėn, ėmė 

-„suktis galva", nes tikrai manė, 
kad jo gyvenimo darbas j au 
baigtas. 

Šį momentą jį padrąsinusi 
rašt iška kito kardinolo žinia. 
Joje jam buvo primintas Jono 
Paul iaus II, atsiliepusio į 
Viešpaties kvietimą, pavyzdys, 
o j is pats raginamas neat
sisakyti ir paklusti, jei būsiąs 
išrinktas. Tai jam įkvėpę drąsos 

ir galiausiai jis pasakęs „taip". 
Popiežius dar kartą grįžo 

prie įvykių Romoje po Jono 
Pauliaus II mirties. Bažnyčia 
tomis dienomis iš naujo patyrė 
vienybę. Pasirodė, kad Bažnyčia 
yra ne užsisklendusi ir egzistuo
janti tik pat sau, bet „šviesulys 
pasauliui". Iškilo aikštėn ir tai, 
kad Bažnyčia yra ne „sena ir 
sustingusi, bet jauna". Taip pat 
paaiškėjo ir kai kas , kas 
guodžia: „netiesa, kad jaunimas 
pirmiausia galvoja tik apie var
tojimą ir mėgavimąsi. Netiesa, 
kad jaunimas yra materialis
tiškas ir savanaudiškas. Prie
šingai: jaunimas trokšta to, kas 
didu. J is t rokšta , kad būtų 
užkirstas kelias neteisingumui. 
Jis trokšta, kad būtų įveikta 
nelygybė ir visiems suteikta 

pasaulio gėrybių dalis. J i s 
trokšta, kad engiamieji gautų 
laisvę. Jis trokšta gėrio. Ir todėl 
jaunimas vėl yra visiškai atvi
ras Kristui". 

Popiežaus primygtinai ak
centavo pasitikėjimą: „Aš pa
sitikiu Viešpačiu ir jumis, mieli 
bičiuliai" Kitoje vietoje ji sakė: 
„Aš pasitikiu jūsų pagalba. 
Prašau jūsų atlaidumo, kai , 
kaip ir kievienas žmogus, kly-
siu, ar kai kas nors, ką turi 
popiežiaus pasakyti ar padaryti 
spiriamas savo sąžinės, liks 
nesuprantama. Aš pasitikiu 
jumis. Laikykimės drauge, tada 
atrasime teisingą kelią", — 
ragino Benediktas XVI susi
rinkusiuosius. 

BŽ, 
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Popietė minint 
Motinos dieną 

Balandžio 28 d. kardinolo V 
Sladkevičiaus memorialinio 
buto svetainėje surengta Mo
tinos dienai paminėti popietė 
„Jei širdį skauduliu kada su
gėlė". 

Kardinolo Vincento gerumo 
dvasios prieglobstyje susirinko 
motinos, sergančios onkolo
ginėmis ligomis ir susibūrusios į 
Kauno apskrities sveikatos ben
driją „Alma", taip pat motinos, 
auginančios cerebraliniu para
lyžiumi sergančius ir protiškai 
neįgalius vaikus, „Vilties" ben
drijos atstovės. Popietės vieš
nios gausiai susir inkusiems 
renginio dalyvavimas savo 
asmeniniu gyvenimu liudijo, 
kaip tikėjimas, viltis ir meilė 
padeda pakelti ir įveikti fizinę ir 
psichologinę negalią. „Vilties" 
bendrijos pirmininkei Jonai 

Šimanauskienei pristačius savo 
bičiules ir papasakojus apie 
kiekvienos jų karštą motinišką 
atsidavimą neįgalioms, dažnai 
prie patalo priklaustytoms at
žaloms, svetainėje įsivyravo 
jaudulio ir ypatingo dvasingu
mo nutvieksta nuotaika. Su
laukusios karštų plojimų mo
terys neslėpė graudulio, o dėme
siu pamaloninti neįgalūs vaikai 
buvo kupini džiaugsmo. 

„Almos" bendrijos vadovė 
Jūratė Puskunigienė papasako
jo, jog daugelį jos bičiulių, į 
renginį atėjusių tiesiai iš 
onkologijos ligoninės, atvedė 
troškimas nešti gyvenimo 
džiaugsmą ir viltį. Į liaudies ir 
tautinių dainų ansamblius susi
būrę „Vilties" ir „Almos" ben
drijos nariai dainavo, deklama
vo savo kūrybos eilėraščius. 

Pasak Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos vienuolės Mildos 
Jaugelytės, dešimtį metų dir
bančios „Vilties" bendrijoje, šie 
kenčiantys žmonės savo as
meniniu pavyzdžiu kiekvieną 
moko tikėjimo ir vilties gyveni
mo. Visi džiaugiasi tokiu ne
įprastu, tačiau prasmingu Mo
tinos dienos išvakarėse vykusiu 
susibūrimu. 

Muziejus, be tiesioginės 
savo užduoties, plėtoja kirkš-
čioniškuoju gailestingumu pa
remtą veiklą: čia, ieškodami 
dvasinės paramos, nuolat glau
džiasi ne tik „Almos", bet ir 
psichiškai neįgalių žmonių ben
drijos ..Likimo draugai" nariai, 
bedarbių moterų klubas „Pa
dėk pati sau". 

BŽ, 
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Mūsų daržai ir darželiai 
P a r u o š i a Ž a l i a n y k ; 

PROBLEMA SU 
ŽIBUOKLĖMIS 

K l a u s i m a s . Labai myliu 
Afrikos žibutes, turiu jų gerą 
dešimtį ir džiaugiuos gausiais 
jų žiedais per kiaurą žiemą. 
Tačiau pastaruoju metu matau, 
kaip jų apatiniai lapeliai den
giasi lyg baitais miltais, tie mil
tai plečiasi iš vieno vazonėlio į 
kitą. Paklausiau vieno gėlinin
ko patarimo ir gavau atsakymą, 
kad turiu panaikinti savo ži
butes, kad jos užkrėstos kaž
kokiu grybeliu ir jų gydymas 
butu brangesnis už pakeitimą 
naujomis. Esu girdėjusi, kad 
žmones jas plauna tabako ar 
tabako pelenų nuoviromis, bet 
nežinau kaip ir ar tai padeda 
Ką galėtumėte man pa ta r t i 9 

Man labai gaila žudyti savo gra
žuoles žibutes. 

A t s a k y m a s . Afrikietiškos 
žibutės, lietuviškai paprastai 
vadinamos Sanpauli ja arba 
Saintpaulija, angį. „African vio-
lets", lot. Saint Paulia ionata. 

Priklauso Gesneriaceae šeimai. 
Kadangi lietuviškas pavadini
mas yra beveik lotyniškojo pa
kartojimas, galime šias links
mas, gražias gėles vadinti ir 
afrikietiškomis žibuoklėmis (tai 
pažodinis vertimas iš anglų kal
bos), juo labiau, kad jų tėvynė 
yra atogrąžinė Rytų Afrika. 

Tai labai mėgstama kam
barinė gėlė, ypač dėl jos, kone 
visus metus žydinčių, įvairia
spalvių žiedų. Žibuokles auginti 
palyginti nesunku — reikia tik 
geros žemės, maišytos su sama
nomis (šiek tiek rugštingos), 
šviesos, bet ne tiesiai ant auga
lų kr in tančių (ypač vasarą) 
saulės spindulių, daug drėgmės. 
Nepakenčia niūrių, debesuotų 
dienų, šalto oro. Žibuoklių šak
nys auga negiliai, todėl jos gali 
būti auginamos ir palyginti 
lėkštuose vazonuose. 

Jeigu augalas labai išdžiūs
ta arba laikomas per daug šilto
je patalpoje, lapai susiraukšlė-
ja. nuvysta ir žibuokle praranda 
jau sukrautus pumpurus. Ta
čiau jokiu būdu nelaistyti ži
buoklių, pilant vandenį iš vir
šaus, an t lapų. Geriausiai įsta
tyti į indelį su vandeniu ir pa
laukt i , kol žemė vazone su-
dreks. Purkšti vandeniu žibuok
lių nereikia. Jeigu augalai labai 
apdulka, galima juos nuplauti 
po švelnia, nešalto vandens sro
ve ir palaukti kol lapai nudžius. 
Jeigu padėsite šlapią augalą 
saulėtoje vietoje, lapai nu-

margs. 
Jūsų problema žibuoklėms 

nėra būdinga. Paprastai pagrin
diniai jų kenkėjai yra voratink
linės erkutės, kartais dar vadi
namos ciklamenų erkutėmis 
(cyclamen mites). Kai šie ken
kėjai užpuola žibuokles, lapai 
susiraito, visas augalas praran
da įprastą formą, susitraukia, 
išsikraipo. Erkutėmis atsikra
tyti galima, vartojant „rote-
none" arba „malathion" skie
dinį, paruoštą pagal nurodymus 
ant dėžutės ar buteliuko. Kaip 
ir su kitais nuodais (pesticides), 
su šiais reikia atsargumo, nes 
jie kenkia ir naminiams gyvu
liukams, ir žmonėms. 

Jūsų apibūdinamas kenkė
jas — grybelis, angį. „povvdery 
mildevv" arba „fungus". Jis pa
prastai prasideda lapų apačioje 
ir persimeta į kitus lapus bei 
netoli esančius augalus. Kaip ir 
bet koks kitas grybelis, daugi
nasi sporomis, kurios keliauja 
su oro srovėmis ir taip apkrečia 
aplinkinius augalus. Jums gė
lininko patar imas nė ra toks 
..žiaurus", kaip atrodo, tačiau 
galima pamėginti žibuokles, 
bent dar neapkrėstas, išgelbėti. 
Ne. tabako pelenai ar pats 
tabakas grybelio nepanaikins. 
Reikia paieškoti nuodų prieš 
grybelį — „fungicide", ypač ku
rių sudėtyje yra sieros (sul-
phur). Reikia išpurkšti lapų 
apačią, viršų, žemę vazonėlyje 
ir net patį vazonėlį (jeigu moli
nis). Būtina pašalinti labiausiai 
grybelio „miltais" padengtus 
lapus, sveikuosius augalus per
nešti į kitą vietą ir laikyti kiek 
toliau vienus nuo kitų. Laistyti 
tik panardinant vazoną į van
denį, bet ne iš viršaus. Nelaikyti 
per ilgai vandenyje, kad nepor-
mirktų — leisti nusivarvėti (jo
kiu budii nepalikti tekštelėjo po 
vazonu vandens ilgiau, kaip 15 

min., nes grybelis veisiasi drėg
mėje). 

Kai dienos šiltos ir sausos, 
galite išnešti savo sveikas ži
buokles į lauką (tik jokiu būdu 
ne per daug saulėtoje vietoje) — 
šviesa padės sunaikinti grybelį. 

Jeigu nebūtų įmanoma ži
buoklių išgelbėti, bukite atsar
gi, kai įsigysite naujų. Geriau
sia būtų kurį laiką palaukti, kol 
kambariuose visiškai išnyks 
grybelių sporos, be to, gerai nu
plauti ir nušluostyti visus pa
viršius, kur stovėjo užkrėsti va
zonėliai, pačius vazonus išplau
ti karštu vandeniu ir muilu, 
išdžiovinti. Jokiu būdu nevar
toti tos pačios žemės — yra že
mės, specialiai paruoštos afri-
kietiškoms žibuoklėms, taip pat 
joms trąšų ir nuodų prieš ken
kėjus. Pasidairykite didesnėse 
parduotuvėse. Beje, perkant 
naujas žibuokles, taip pat reikia 
atsargumo, kad su nauju auga-
liuku neparsineštumete į namus 
kokių kenkėjų (pvz. ..povvdery 
mildevv"). Ir dar perspėjimas: 
kadangi šios žibuoklės lengvai 
dauginamos, nuskynus lapą ir 
įkišus į žemę, nesusigundykite 
pasilikti turimų žibuoklių tokiu 
būdu. Jų lapai gali būti apkrėsti 
grybelio sporomis, kurios įsikibs 
į naujus augalus ir vėl turėsite 
tą pačią bėdą. 

DRAUDŽIAMAS 
AUGALAS? 

Klaus imas . Vasaros pabai
goje pakelėse, ypač grioviuose, 
matau augančias gražias, rau
donai violetinias gėles. Vis gal
voju jų pasirauti ir pasisnriin'i 
-'iv. ii;iržf":\if b«'t tr:r'i''ia;i. k.).: 
"'Haiirr.a ju skleist; Ar t'--isvb<'' 
Kuo tip augalai Zalinfi'1 

A t s a k y m a s Pagal apibu 
dmirną. tai piktžole, angį vadi 
narna ..Purnu- Lt.nsi'^tnfi i>f 

Lythrum saiiearia. Priklauso 
Lythraceae šeimai. Pavadini
mas kilęs iš graikiško žodžio 
lythrum — kraujas, nes, esą, tų 
gėlių žiedai yra kraujo spalvos 
(visgi jie daugiau violetinio, ne 
raudono atspalvio). Lietuviško 
pavadinimo neradau. Tikėki
mės, kad Lietuvoje dar šių au
galų nėra ir nebus, tad ir vardo 
jiems nereikia... 

Žydi nuo maždaug vidurio 
vasaros iki vėlyvo rudens. Žie
dai susitelkę ilgomis „uode
gomis", atrodo labai patrauk
liai. Auga drėgnose vietose, 
raistuose, pelkynuose, pagrio
viuose ir prie vandens telkinių. 
Augalai nepageidaujami dėl to, 
kad labai vislūs — užaugina 
daugybę labai smulkių sėklelių, 
kurias išnešioja vėjas, vanduo. 
Taip pat veisiasi šakniast ie
biais. Augalas daugiametis ir, 
kartą patekęs į tinkamą vietą, 
greitai „okupuoja" didžiausius 
plotus, užgoždamas vietinius 
augalus. Prieš keletą metų 
,,Purple Loosestrife" pardavinė
davo daržininkai, bet dabar jau 
niekur jų nerasite. Augalų tel
kiniai purškiami nuodais, net 
planuojama importuoti kenkė
jų, kurie naikina būtent kaip tik 
šiuos augalus (žinoma, su ken
kėjais taip pat būna bėdos, kai 
jie pradeda gardžiuotis ne tik 
j iems skirtais, bet ir kitais 
augalais ' . Tad geriausia šitų 
piktžolių darželyje neauginti. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATI FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRUTMMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruiienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

Reikalingi dail idės, 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas S20/h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

PARDUODA 

IŠNUOMOJA 

Išsikraustau ir parduodu 
viso būsto baldus 

ir lietuviškus tautodailės 
dirbinius. 

Tel. 7 0 ^ 2 2 8 ^ 5 8 5 . 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
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Pasaulio naujienos 
' {Rerraartti$ AFP. Reuters, AP. l«erfax, iTAR-TASS. BNS 

žMų agemfeų pfaoeSanais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Britanijos transliuotojų su

sivienijimo (BBC) žurnalistai ir 
kiti darbuotojai pradėjo 24 va
landų streiką dėl darbo vietų 
mažin imo, kuris gerokai pa
veikė tiesiogines transliacijas 
per radiją ir televiziją. Nacio
nalinė žurnalistų sąjunga (NŽS) 
ir da r dvi techniniams darbuo
tojams atstovaujančios profesi
nės sąjungos streiką surengė 
protestuodamos prieš BBC ge
nera l in io di rektor iaus Mark 
Thompson ketinimus maždaug 
20 proc. sumažinti darbuotojų 
skaičių, pana ik inan t beveik 
4,000 darbo vietų. „BBC One" 
kanalo laidą „Breakfast" pirma
dienio rytą vedė vienas vedėjas, 
kur iam padėjo vos keletas dar
buotojų. 

BERLYNAS 
Vokietijos valdančioji social

demokratų ir žaliųjų koalicija 
neplanuoja performuoti minis
t rų kabineto prieš pirmalaikius 
federalinius rinkimus, kuriuos 
norima surengti rudenį. Tačiau 
kancler is Gerhard Schroeder 
paskelbė norintis rudenį su
rengt i federalinius rinkimus, 
kur ie normaliai tu rė tų vykti 
2006 m. rudenį. Sis netikėtas 
kanclerio sprendimas buvo pa
skelbtas po to, kai paaiškėjo 
pradiniai rinkimų daugiausia 
gyventojų turinčioje Siaurės 
Rhein-Westfalia žemėje rezulta
tai. Konservatyvieji krikščionys 

demokratai šioje žemėje gavo 
apie >45 proc. balsų, o social
demokratai, kurie pralaimėjo po 
39 metų valdymo šioje žemėje, 
— maždaug 37 procentus. 

BUKAREŠTAS 
Trys rumunų žurnalistai, 

kurie nuo kovo 28 d. Irake buvo 
laikomi įkaitais, pirmadienį Ru
munijos oro pajėgų lėktuvu iš 
Baghdad sugrįžo į Bukareštą. 
Televizijos „Prima" 32 metų 
žurnalistė Marie Jeanne Ion, 30 
metų operatorius Sorin Miscoci 
ir dienraščio „Romania Libera" 
37 metų žurnalistas Ovidiu 
Ohanesian buvo paleisti sekma
dienį. Už įkaitų išlaisvinimą pa
grobėjai reikalavo, kad Buka
reštas iš Irako išvestų 800 savo 
karių. įkaitų išlaisvinimo aplin
kybės kol kas neskelbiamos. 

mento rinkimų rezultatų. Di
džia pasaulio imperija kažkada 
buvusios šalies prezidentas ne
turi tokių plačių galių kaip mi
nistras pirmininkas, tačiau jis 
atlieka Mongolijos atstovo pa
saulyje vaidmenį, vadovauja 
ginkluotosioms pajėgoms bei 
gali turėti įtakos susiskaldžiu
siame parlamente. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 

ULAN BATOR 
Naujuoju Mongolijos, pasiil

gusios sovietinio stabilumo, pre
zidentu išrinktas buvęs šalies 
ministras pirmininkas Namba-
rijin Enchbajar iš Mongolijos 
liaudies revoliucinės partijos 
(MLRP), valdžiusios šalį didžią
ją praėjusio amžiaus dalį. kai ji 
buvo satelitinė Sovietų Sąjun
gos valstybė. Išsilavinimą Bri
tanijoje įgijusiam ir šiuo metu 
parlamento pirmininko parei
gas einančiam N. Enchbajar su
teiktą 53.4 proc. balsų daugumą 
galima vertinti kaip nusigręži
mą nuo praėjusių metų paria-

DUBAI 
„Al Qaeda" sparno Irake ko

votojai internete pasirodžiusia
me pranešime prisipažino nužu
dę vieną Nacionalinio saugumo 
ministerijos pareigūną. Gene
rolas majoras Wael Rubaie, va
dovavęs naujai įsteigtam ope
racijų skyriui, koordinuojan
čiam kovą su sukilėliais, kar tu 
su vairuotoju Irako sostinėje bu
vo nušautas anksti pirmadienį. 
Jis taip pat buvo ir vienas Irako 
premjero patarėjų. 

BAGHDAD 
Irako ir JAV pajėgos per vie

ną dieną vakariniuose Baghdad 
priemiesčiuose suėmė 285 įta
riamus sukilėlius. Plataus mas
to operacija surengta, siekiant 
sustabdyti sostinėje neslūgstan-
čią automobilių sprogdinimų 
bangą. Kariuomenė nepatiksli
no, kiek karių dalyvavo operaci
joje „Sąueeze Play", tik pra
nešė, jog operaciją vykdė keturi 
Irako armijos ir policijos ko
mandosų batalionai, kuriems 
padėjo JAV kariai. 

Ieškos Baltijoje nuskendusio 
vokiečių povandeninio laivo ,,11580' 
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JAV Senatas vienbalsiai reikalauja Rusiją pasmerkti sovietinę 
Baltijos šalių okupaciją 

Atkel ta i š 1 psl . 
nesikeičia. Oficialus jos Užsie
nio reikalų ministerijos atstovas 
Aleksandr Jakovenka pareiškė, 
kad Rusijos pozicija dėl „vadi
namosios Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos okupacijos temos lieka 

nepakitusi". 
„Nematau prasmės specia

liai komentuoti minėtąjį nuta
rimą: Rusijos nuostata šiuo 
klausimu gerai žinoma ir lieka 
nepakitusi", sakė A. Jakovenka. 

„Rusijos nuostata šiuo klau

simu aiškiai išdėstyta atitinka
mame prezidento Vladimir Pu-
tin pasisakyme, kur nuodugniai 
aiškinama, kaip Rusija vertina 
panašius mėginimus perrašyti 
istoriją", pažymėjo A. Jakoven
ka. 

Vilniaus senamiestis ir Kuršių nerija gali atsidurti UNESCO 
Pasaulio paveldo pavojuje sąraše 

Atkelta iš 1 psl . 
O Koeln dabar yra Pasaulio pa
vojaus sąraše", sake I. Marčiu
lionytė. 

Anot jos, Vilniaus senamies
čio pagrindinės problemos yra 
statomi nauji aukšti pastatai 
bei nevykusios senų pastatų re
konstrukcijos. 

Tuo ta rpu Kuršių nerijai pa
vojų kelia Klaipėdos miesto sa
vivaldybės ketinimai statyti til
tą, kuris sujungtų Klaipėdą ir 
Kuršių neriją. ..Mes gavome ofi
cialų a tsakymą iš Klaipėdos 
miesto savivaldybės, kuriame 
parašyta, jog tebesvarstoma ga
limybė ir brėžiniuose tiltas jau 
dabar vadinamas gatve", pasa
kojo ambasadore. 

„Pasaulio paveldo centro ži
novai ne vieną kartą yra pa
sakę, kad jei tiltas atsiranda, 
tai patys Kuršių neriją galime 

išsibraukti iš UNESCO Pasau
lio paveldo sąrašo. Akivaizdu, 
kad žmonių ir mašinų srautas 
tą trapų objektą tikrai sutryps". 
kalbėjo I. Marčiulionytė. 

Iki šiol keleiviai iš Klaipė
dos į Kuršių neriją keliami kel
tais. Taip pat ji nerimavo ir dėl 
pagausėjusių statybų Kuršių 
nerijoje. 

„Kokie namai ten dygsta, 
kokios medžiagos naudojamos? 
Yra labai akivaizdžiai tenkina
mi statybos įgeidžiai — pažiū
rėkite-kiek statinių šalia vienas 
kito atsiranda. Ir daug kitų da
lykų, kurie atsiranda akivaiz
džiai pažeidžiant įstatymus. Iš
duodami leidimai vieniems, o iš
auga visiškai kiti pastatai", kal
bėjo ambasadorė. 

Ji priminė, kad valstybė, 
siūlydama savo objektus įrašyti 
į UNESCO Pasaulio paveldo są

rašą, pati įsipareigoja saugoti 
šiuos objektus, 

I. Marčiulionytė teigė, kad 
prezidentas labai susirūpino dėl 
tokios situacijos. 

I UNESCO Pasaulio pavel
do sąrašą įrašyti trys Lietuvos 
objektai — Vilniaus senamies
tis. Kuršių nerija ir Kernavės 
archeologinė vietovė. Tačiau ir 
dėl Kernavės jau kuris laikas 
ner imsta aistros, mat netoli 
Kernavės esančiose Kazokiš
kėse ketinama įrengti sąvarty
ną. 

Tačiau. I. Marčiulionytė aiš
kino, kad šiuo metu dėl Ker
navės nerimo nėra. Kadangi pa
reigūnai yra užtikrinę, jog są
vartyno nuo Kernavės piliakal
nių nesimatys, taip pat. dėl mo
dernių technologijų, neturėtų 
sklisti deginamų atliekų kvapas 
ir dūmai. 

Lietuviški pasai — priedanga nusikaltimams 

Atkel ta i i š 1 psl. 
versle naudojamus lietuviškus 
pasus. 

Lietuvos kriminalines poli
cijos biuro Europolo Lietuvos 
nacionalinio skyriaus viršinin
kas Mindaugas Pe t rauskas 
spaudos konferencijoje pranešė, 
kad 2004 m. buvo prarast i 
34,437 senojo pavyzdžio Lietu
vos piliečio pasai bei 2,427 nau
jojo pavyzdžio Lietuvos piliečio 
pasai. 

Šiemet vien vien per 5 mė
nesius buvo prarasti 10.699 se
nojo pavyzdžio Lietuvos piliečio 
pasai bei 1.301 naujojo pavyz
džio Lietuvos piliečio pasas. 

„Manome, kad nemaža 
dalis p ra ras tų Lietuvos Res
publikos pasų panaudojami ne
teisėtai veikla; vykdyti", sake 
M. Petrauskas 

Lietuvai tapus Europos Są

jungos nare Lietuvos ir kitų Eu
ropos Sąjungos šalių teisėsau
gos institucijos pastebėjo, kad 
lietuvių organizuotos nusikals
tamos grupuotės vis aktyviau 
veikia nelegalios migracijos or
ganizavimo srityje. 

Žvalgybine policijos infor
macija rodo, kad LTcrainos. Ru
sijos. Moldovos. Rumunijos ir 
kiti Europos Sąjungai neprik
lausančių šalių piliečiai vienoje 
iš centrines Europos šalių būna 
aprūpinami padirbtais lietuviš
kais pasais. 

Dažniausiai pasai padirbi
nėjami pakeičiant nuotraukas 
juose, t y. į originalius pasus įk
lijuojant nelegalių migrantų 
nuotraukas. 

Policijos pareigmai pastebi, 
kad vis dažniau būna padirbinė
jami naujojo pavyzdžio Lietuvos 
piliečio pasai. 

Dažniausiai nelegalūs mig
rantai iš Lenkijos per Vokietiją. 
Belgiją. Prancūziją būna gabe
nami į Jungtinę Karalystę ir Ai
riją. Tai pelninga organizuotų 
nusikalstamų grupuočių veikla 
— už kiekvieną pervežtą nele
galų migrantą gaunama apie 
3,000 — 3,500 eurų. 

Surinkta žvalgybine infor
macija policininkams leidžia 
teigti, kad pagrindiniai šios nu
sikalstamos veiklos organizato
riai yra lietuvių nusikalstamų 
grupuočių nariai, gyvenantys 
Lietuvoje ir Jungtinėje Kara
lystėje bei Airijoje. Šios grupuo
tės turi gerus ryšius su nusi
kalstamomis grupuotėmis Uk
rainoje, Lenkijoje, Belgijoje. 

Dėl to Lietuvos. Jungtinės 
Karalystės, Lenkijos, Belgijos. 
teisėsaugos institucijos pradėjo 
bendras operacijas. 

Klaipėdos universiteto moks
lininkai šią vasarą Baltijos jūro
je planuoja ieškoti vienintelio 
Lietuvos vandenyse žinomo nu
skendusio povandeninio karo 
laivo. 

Mokslininkai teigia, kad 
vokiečių mokomasis povandeni
nis laivas, Antrojo pasaulinio 
karo metais susidūręs su preky
biniu laivu ir nuskendęs, iki šiol 
nėra apžiūrėtas ir nepažymėtas 
jurlapiuose. Manoma, kad šis 
laivas yra už 14 jūrmylių (26 
kilometrai) nuo kranto ties 
Klaipėda. 

Karo istorikų teigimu, ne
toli Klaipėdos nuskendo nacis
tinės Vokietijos* jūrų laivyno 
povandeninis laivas „U-580", 
kuriam vadovavo vyresnysis lei
tenantas Hans-Gunther Kuhl-
mann. Katastrofa įvyko 1941 m. 
lapkričio 11 d. „U-580" nu
skendo per pratybas po susidū
rimo su savo „auka" — laivu-
taikiniu „Angelburg". Tuomet 
žuvo 12 „U-580" jūreivių, 32 
buvo išgelbėti. 

5-jai (mokomajai) flotilei 
priklausęs, vadinamosios 7-sios 
serijos laivas „U-580" tuo metu 
buvo vienas naujausių laivyne. 
Pradėtas statyti 1940 m. rug
pjūčio 31 d. „Blohm & Voss" 
statykloje Hamburge, 1941-ųjų 
liepos 4 d. buvo oficialiai per
duotas laivynui. Per tarnybos 
laiką jis netorpedavo nė vieno 
laivo. Povandeninių laivų istori
jos entuziastų tinklalapyje 
U-boat.net rašoma, kad 
„U-580" nuskendo 55 laipsnių 
45 minutės šiaurės platumos, 
20 laipsnių 40 minučių rytų 
ilgumos. 

Klaipėdos universiteto rek
torius Vladas Žulkus pasakoja, 
kad, žinant tik apytiksles koor
dinates, laivo nepavyks surasti 
be specialių prietaisų — sonarų. 
Dėl šios priežasties ekspediciją 
organizuosiantis universitetas 
planuoja pasitelkti pagalbon 
tokius prietaisus turintį Lie
tuvos saugios laivybos adminis
tracijos hidrografinį laivą 
„Varūna". „Universitetas kitą 
savaitę irgi turėtų įsigyti so-
narą, tačiau mes su savo laivu 
taip toli nenuplauksime — 
povandeninis laivas yra jau už 
Lietuvos teritorinių vandenų — 
Lietuvos ekonominėje zonoje", 
— pasakoja V. Žulkus. 

Klaipėdos universitetas tiks
lios ekspedicijos datos ko! kas 
nepaskyrė. „Jūroje tyrimų pla
nuoti negalime, nes viską dik
tuoja oro sąlygos, bangos, vėjas. 
Galime suplanuoti, o po to 
sėdėti ant kranto", — sakė mok
slininkas. Prie Klaipėdos uni
versiteto organizuojamos eks
pedicijos planuoja prisidėti ir 
uostamiesčio nardymo klubas 
„Oktopusas". keletą metų ren
kantis įvairia informaciją apie 
Lietuvos vandenyse nuskendusį 
povandeninį laivą. „Oktopuso" 

bendrasavininkais Arūnas Vai
nora pasakojo, jog Lietuvos van
denyse 1943 metais buvo nu
skendęs dar vienas povandeni
nis laivas, bet vokiečiai jį po 
kelių savaičių iškėlė. 

Praėjusiais metais Kauno 
„Extreme divers" ir Klaipėdos 
„Orkos" narų klubai buvo pa
skelbę sensacingą žinią — esą 
prie Juodkrantės, kelių dešim
čių metrų gylyje, j ie surado 
povandeninį laivą. Tuomet na
rai nepasidalijo atrasto objekto 
koordinatėmis nei su kolegomis, 
nei su mokslininkais, tač iau 
pastarieji nuo pat pradžių 
kalbas apie povandeninio laivo 
suradimą vertino skeptiškai. A. 
Vainora mano, kad Kauno ir 
Klaipėdos narai surado, prieš 
jau keliolika metų aptiktą, vo
kiečių transportinį laivą „Anna 
Katrin Frizen". V. Žulkus taip 
pat įsitikinęs, jog narai pernai 
nesurado povandeninio laivo. 

„Praėjusią savaitę mes 
dirbome kar tu su Varūna ' ir jų 
sonaruose matėme šį objektą 
labai aiškiai. Ten t ikrai ne 
povandeninis laivas. Gal tenai 
pontonai, gal cisternos, o gal 
susprogdinto laivo dalys, nes 
netoli tos vietos yra du laivai. 
Ten nėra taip įdomu, kad lįs-
tumėme", — sakė mokslinin
kas. 

Prieš trejus metus Lietuvos 
ir Švedijos hidrografai tikslino 
jūrlapius ir kartu su Klaipėdos 
universiteto Povandeninių ty
rimų laboratorijos mokslinin
kais jūroje netoli Juodkrantės 
aptiko du nuskendusius laivus, 
tačiau povandeninio t a rp jų 
nebuvo. Mokslininkai sako su
rinkę informaciją apie 75 prie 
Lietuvos pakrantės nuskendu
sius laivus, tačiau pripažįsta, 
kad jurlapiuose pažymėtos jų 
vietos dažnai netikslios. 

„U-580" kapitonas H. -G. 
Kuhlman per katastrofą liko 
gyvas ir netrukus buvo paskir
tas kito laivo „U-166" vadu. 
Kartu su juo į naują laivą buvo 
paskirt i ir dauguma likusių 
gyvų „U-580" narių, tarp jų, 
kaip manoma, lietuvių kilmės 
bocmanas Hubertas Zaremba. 

Visi jie — 52 jūreiviai — žu
vo mažiau nei po metų, 1942-
ųjų liepos 30 d. Meksikos įlan
koje. JAV ir sąjungininkų lai
vus medžiojęs „U—166" tądien 
atakavo ketvirtąją ir paskutinę 
auką — JAV lainerį „Robert E. 
Lee", kuriuo plaukė 270 žmo
nių. Kaip manoma, povandeninį 
laivą gilumine bomba nuskan
dino lainerį lydėjęs patrulinis 
laivas „PC-566". „U-166" lieka
nos, tapusios kapu 52-iems 
jūrininkams, aptiktos ir atpa
žintos tik 2001 m. „U-166" buvo 
vienintelis Meksikos įlankoje 
nuskandin tas Trečiojo reicho 
povandeninis laivas. 

(BNS) 

S. Hussein šeima nori įsigyti 
televizijos kanalą ,,AI jazeera" 

Buvusio Irako diktatoriaus 
Saddam Hussein šeimos nariai 
siekia įsigyti stambiausią ara
bišką televiziją „Al Jazeera". 
Tai paskelbė Rusijos televizijos 
kanalas NTV. remdamasis nau
jienų agentūra RBC. Teigiama, 
kad Virginia salose per staty
tinius asmenis S. Hussein 
žmonos ir dviejų dukterų vardu 
yra įregistruotos trys firmos, 
per kurias buvusio Irako prezi
dento šeimos nariai ketina įsi
gyti 55 proc. „Al Jazeera" akci
jų. Apytikrė šio paketo kaina — 
180 mln. dolerių. 

Paminėtina, kad šiuo metu 
S. Hussein artimieji gyvena 
Katare, kur ir įsikūrusi pa
grindinė televizijos kanalo būs
tinė. „Al Jazeera" yra laikoma 
savotišku teroristų ir ekstre
mistų organizacijų „ruporu". 
Daugelyje šalių šio televizijos 
kanalo transliacija yra uždraus

ta. Net pati Irako vyriausybė 
praėjusių metų rugpjūtį šalyje 
veikusią televizijos kanalo ats
tovybę apkaltino smurto kurs
tymu. Tačiau pačios Jungtinės 
Valstijos jokiu būdu neriboja 
televizijos kanalo transliacijų, 
kurių dalį galima pavadint i 
tiesioginiu smurto kurs tymu. 
„Al Jazeera" transliacijos per 
palydovą rodomos ir Šiaurės 
Amerikos regionui, kur šis 
kanalas žinomas MRN vardu 

Palydovinės televizijos ka
nalą „Al Jazeera" nuo jos įkūri
mo 1996 metais finansuoja ir 
kontroliuoja Kataro vyriausybe. 
Nedideles pajamas kana las 
gauna iš reklamos bei rėmėjų 
Europoje ir Šiaurės Amerikoje 
Arabiškame pasaulyje ši tele
vizija yra itin populiari, jos 
žiūrovų ratą sudaro maždaug 
50 mln. žmonių. 

(Elta) 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2005 m. gegužės 
23 d., sulaukęs 92 metų, mirė mūsų mylimas vyras, tė
vas ir senelis 

AtA 
PETRAS MILIAUSKAS 

Gimė Marijampolės apsk., Kalvarijos valsč., Kreivu-
kės kaime. 

Gyveno Buenos Aires, Argentinoje, New York, NY, 
Marąuette Parko apylinkėje, Chicago, IL ir Lemont, IL. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Stasė, duktė Alicia Mi-
kučauskienė su vyru Alfredo, anūkai Linda, Aida su vy
ru Audrium ir Gintas. Liūdi sesers trys dukros: Adella 
Čeraška, Virginia Fikoski ir Emily Witkus su šeimomis, 
Worcester, Mass., brolio sūnus Vito Miliauskas su šeima 
Argentinoje; sūnėnas Linas Gutauskas su šeima Toron
te, Canada ir svainė Sofija Vaškienė Floridoje bei daug 
giminių Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas antradienį, gegužės 24 d., 
nuo 4 v.p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 25 d. 9:30 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Petras 
bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in t i še ima 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus 
Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com 

AtA 
VYTUI RASTONIUI 

mirus, giliausią užuojautą žmonai AUGEI ir vi
sai šeimai reiškia 

Daytona Beach, FL,,Saulutės" skyrius 

AtA 
BALIUI SRIUBUI 

mirus, dukrą ŽIVILĘ, sūnų AUDRIŲ su šeima 
ir visus gimines bei artimuosius , nuoširdžiai 
užjaučiame. 

J. ir R. Gintautai 
V. Gutauskas 

A. ir J. Kereliai 
D. ir S. Liepai 

A. ir B. Mačiukevičiui 
I. Miecevičienė 

J. ir J. Mockaičiai 
I. Rimavičienė 
B. Sekmakienė 
I. ir V. Simkai 
A. ir A. Šležai 

M. Trimakas 
Michiana 

IR PENSININKAI TURI VIENYTIS 
BENDRIEMS TIKSLAMS 

Atkelta iš 3 psl. 

Juk dažnai būna taip, kad 
tie seni, pasiligoję žmonės net 
nežino kaip išspręsti įvairias 
problemas: Šioje srityje labai 
praverstų informacijos tarnybos 
paslaugos, kur ias teiktų sa
vanoriai pensininkai, pvz., buvę 
teisininkai, mokytojai, gydyto
jai ir kt. 

— V i s u o m e n ė j e pas t a 
ruo ju m e t u d a ž n a i ne tg i 
d i s k u t u o j a m a , a r n e b ū t u 
re ika l ingos n e v y r i a u s y b i n ė s 
p e n s i n i n k u o r g a n i z a c i j o s , 
ga l i nč io s p r i s i d ė t i s p r e n 
dž i an t j ū s ų j a u m i n ė t a s 
skaudž ias p r o b l e m a s . 

— Iš tiesų, kaip rodo gyve
nimo patirt is , bet koks eko
nomikos lygio augimas savaime 
dar nesumažina skurdo ir 
neišsprendžia kitų socialinių 
problemų. Socialine parama 
būtina tam. kad išvengti nedar
bo, skurdo, nevilties, vienišumo. 
Nevyriausybines organizacijos 
žymiai sėkmingiau gali tenkinti 
atskirus visuomenės narių po
reikius ir interesus. Joms yra 

artimesnės žmonių problemos, 
be to, joms spręsti reikia ma
žiau biurokratinių sąnaudų. 
Tereikia daugiau idėjų, ini
ciatyvos, noro padėti silpnes
niam bendruomenės nariui. 

— Truputį vyresnio am
žiaus žmonės, manau, turėtų iš 
anksto ruoštis naujam gyveni
mo tarpsniui — išėjimui į pensi
ją. Jie turėtų labiau pamąstyti 
ir apie savo naują vietą vi
suomenėje, naujai įvertinti ap
linką, įvairius socialinius fakto
rius. Bene veiksmingiausias 
būdas kaip pakeisti dabartinę 
ne itin džiuginančią situaciją — 
valstybės lygiu skatinti pensi
ninkus aktyviau dalyvauti ben
druomenės gyvenime, jų išmini,} 
ir patirt į perkelti į ^vairius 
darbo, veiklos barus ir 1.1. Nea
bejoju, jog pensininkai, daly
vaudami nevyriausybinėse orga
nizacijose, kaip tik galėtų la
biau palengvinti tiek savo, tiek ir 
kitų pagyvenusių žmonių būtį 

Kalbėjosi 
Kęs tu t i s P r a n r k e v i č i u s 

I 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLLSKĖSE 

A.A. ELENA STANKEV1CIŪTE-
JUKNEVIČIENĖ mirė ketvirta
dienį, gegužės 12 d., sulaukusi 
brandaus amžiaus - 97 metų. 
Velionė buvo ilgametė atei
tininkė, veikli Korp! Giedros 
narė, sumaniai vadovavusi šiai 
organizacijai 15 metų. 1977 m. 
tapo garbės nare. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio o d. 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pa
sidžiaugti gražia gamta ir jau
kiais namais. Tie, kurie gavo 
loterijos bilietus, raginami juos 
kuo greičiau grąžinti. Lauksime 
visų. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
būstinėje-nameliuose, 2735 W. 
71st St., tel. 773-925-3211, nuo 
birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. bus 
budima 4 dienas, t.y. antradie
niais, trečiadieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
penktadieniais, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo kino juostas 
iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

JAU ARTĖJA DATA (2005 m. 
birželio 15 d.) iki kurios reikia 
pateikti kandidatus 2005 metų 
Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo švietimo premijai 
gauti. Yra sudaryta komisija, 
kuriai vadovauja LF tarybos ir 
valdybos darbuotoja, dabartinė 
valdybos pirmininkė Sigita 
Balzekienė. Kiti komisijos na
riai: dr. A. Grigonis, dr. A. Mon
kevičius, S. Petersonienė, D. 
Polikaitienė ir dr. Z. Zinke
vičius (trys iš JAV ir trys iš 
Lietuvos). Kandidatus iš Lietu
vos ar užsienio šalių reikia siū
lyti šiuo adresu: Lietuvių fondo 
Dr. Razmos vardo premijos ko
misija c/o Lietuvių fondas, 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. 

KREIPIAMĖS | LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Li thuanian American 
Council Foundation. 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

PRELATO IGNO URBONO 70-IES 
metų kunigystės šventė rengia
ma gegužės 29 d. Šv. Mišios bus 
aukojamos 11 v.r., pagerbimas 
ir pietūs - 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre. Lemont. Kvie

čiame rezervuoti vietas, skam
binant Vandai Gvildienei, tel. 
630-271-9136. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: dai
lės - Dalia Šlenienė, žurnalisto 
- Danute Bindokienė, teatralo -
Vitalija Pulokienė, muziko -
Faustas Strolia, radijo progra
mų - Algis Zaparackas ir tau
tinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 
708-423-5489 ar Elytę Siecz-
kowski, tel. 708-403-7858. Re
gistracija vyks iki rugsėjo 1 d. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. IL 60629. 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai , siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir p a n ) . Pasi
teirauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. El-
paštas: Krism516@yahoo.com. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIU IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai J A V . 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sines paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

/ / 
Gegužės 7 d., kai Lietuvoje 

buvo minima tradicinė Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos 
šventė ir ten ją šventė spaudos 
žmonės, PLC, Lemonte, į di
džiąją salę susirinkusieji tau
tiečiai atžymėjo savaitraščio — 
„Amerikos lietuvio" gyvavimo 
penkmetį. 

Arti 400 šio pokylio dalyvių 
čia ne vien tik susipažino su šio 
laikraščio darbuotojais, bet 
išgirdo ir nemaža sveikinimų 
sukaktuvininkui, sužinojo pa
skelbto konkurso laimėtojus, 
išklausė „Keistuolių teatro" iš 
Vilniaus duotos programos, 
skaniai pavakarieniavo, o vė
liau ir patys pasišoko, skam
bant nekasdieniškos Broniaus 
Mūro grupės garsams. 

Pati programa buvo pradėta 
savaitraščio redakcinio kolekty
vo ir jo bendradarbių „įplau
kimu" į salę laiveliu, padarytu 
iš laikraščio lapų. Laivą vai
ravusi redaktorė Vaiva Ra
gauskaitė simbolinį vairą tuoj 
pat perdavė leidėjui ir vyr. 
redaktoriui Broniui Abručiui, 
kuris padėkojo visiems salėje 
esantiems darbuotojams ir 
tiems, kurie laikraščiui talkina 
iš Lietuvos ar ten yra išvykę 
paviešėti. 

Buvo neapsieita be sveiki
nimų raštu ir žodžiu. Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, tą savaitgalį 
viešėjęs Lietuvoje, savo sveiki
nimo laiške linkėjo ir toliau 
puoselėti lietuvių tautinę savi
monę, palaikyti nenutrūkstamą 
ryšį su tėvyne Lietuva. Jis 
pažymėjo, kad per trumpą laiką 
ženkliai išsiplėtęs savaitraščio 
skaitytojų ratas tik patvirtina, 

Amerikos liet 
kad „Amerikos lietuvis" yra 
reikalingas JAV gyvenantiems 
lietuviams, o jo temos jiems yra 
aktualios, ir įdomios. 

Dėl kelionės į Lietuvą šven
tėje negalėjęs dalyvauti Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas, sveikino per iš 
Vašingtono atvykusį ambasa
dos atstovą spaudai Kęstut į 
Vaškelevičių, kuris dar pridėjo 
gerų linkėjimų savaitraščiui ir 
nuo savęs. 

Žodžiu sveikino neseniai 
savo 10-metį a tšventusios 
ALTV vedėjas Arvydas Renec-
kis, kosmetologe Roma Sidab
rienė, nekilnojamo turto agen
tas Mantas Kirvelaitis su 
padėjėja Ieva, Vanda ir Algis 
Morkūnai (jų vadovaujama 
„Lithuanian Plaza Bakery & 
Deli" rūpinosi vaišių suren
gimu). Savaitraščio tolimesnę 
veiklą palaimino jo bendradar
bis kun. Jaunius Kelpšas. 

Taip pat čia buvo pagerbti ir 
savaitraščio skaitytojų išrinkti 
2004-ųjų „Metų žmonės" — 
Rasa Poskočimienė ir dr. Do
natas Siliūnas. J iems buvo 
įteikti nuolatinio savaitraščio 
dailininko, „Fotelio" puslapio 
autoriaus Gintaro Jociaus nu
piešti, gražiai įrėminti, draugiš
ki šaržai. 

Susirinkusius sudomino AL 
paskelbto straipsnių konkurso, 
tema „Kaip išlikti l ietuviu 
Amerikoje", laimėtojų paskelbi
mas. Laimėtojų pavardes pra
nešė Vertinimo komisijos pir
mininkė, Illinois universi teto 
Lituanistikos katedros vedėja, 
profesorė V. Kelertienė ir vie
nas iš seniausiųjų laikraščio 
redakcijos darbuotojų Edvardas 

ERNA FURMAN 
„MAŽYLIAI IR JŲ MAMOS" 

Tai sutrumpintas leidimas 
tėvams ir auklėtojoms, išleistas 
Šiaulių universiteto leidyklos. 

Pratarmėje autorė Erna 
Furman rašo: „Išleidus knygą 
Mažyliai ir jų motinos', kolegos 
ir tėvai primygtinai siūlė 
parašyti kitą variantą, labiau 
pritaikytą tėvams ir auklėto
joms. Į šią knygą įtrauktos tik 
tos temos, kurios turėtų sudo
minti su mažyliais gyvenančius 
ir juos globojančius skaityto
jus". 

Cleveland gyvenančios 
autorės knygą išvertė Rita 
Augienė, savaitraščio „Dirva" 

SKELBIMAS 

Remkite ir platinkite katalikiška spaudą O K / V I "<W.A^» 

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

bendradarbė, J aun imo sky
riaus įkūrėja ir vedėja (1997-
1999). Specialusis redaktorius 
- Rimvydas Augis, yra parašęs 
straipsnių apie vaikų psi
chologiją Lietuvos la ikraš
čiuose ir žurnaluose, jo moks
liniai s traipsniai spausdint i 
Vokietijoje, Ispanijoje ir JAV. 
Redagavo „Auklėjimo darbus", 
buvo „Auklėjimo psichologijos" 
redkolegijos narys-, parašė 30 
straipsnių pirmajam lietu
viškam „Psichologijos žodynui" 
(1993) ir jį redagavo. Drauge su 
kitais kolegomis . išvertė iš 
suomių kalbos ir redagavo pir
mąją lietuvišką psichoanali-
tinės terapijos knygą „Psi
choterapijos pagrindai" (1999) 

Knygoje tėvai ras daug 
naudingų patarimų, kaip su
prasti dviejų-keturių metų 
vaikų kaprizus, priešgynia
vimą, pyktį ir nerimą. Mažylis 
gali būti nelaimingas, kai moti
na, šito nesuvokdama, slopina 
jo savarankiškumą, kai jis per
gyvena dėl savo tėvų elgesio 
arba jį kankina įvairios nesą
moningos baimės. Knygoje 
gausu iliustracijų ir patarimų, 
kaip pagelbėti mažyliams susi
tvarkyti su savo pykčio prie
puoliais arba pas i tenkinimu, 
sukeliant skausmą ki t iems. 
Perskaitę šią knygą, tėvai 
išmoks padidinti savo mažylių 
savigarbą, atpažins savo nesu
voktus j ausmus ir, padėję 
mažyliui, jausis geresniais tė
vais. 

Norintieji įsigyti knygą, 
kreipkitės į Ritą Augienę, ad
resu: 6448 Carter Blvd., Men-
tor, OH 44060, tel. 440-209-
0230, e-paštas: augis4@aol.com. 
Knygos kaina 12 dol. 

V. P u l o k i e n ė 
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Savaitraščio „Amerikos 
įkūrėją Bronių Abrutį. 

lietuvio penkr gylyje kūryl 

Šulait is . J ie at idarę vokelius su 
tikrosiomis autorių pavardėmis, 
paskelbė, kad pirmąją premiją 
ir 500 dol. laimėjo Vida Bučmie-
nė iš Cleveland, II — Kristina 
S ta tauska i tė iš Teanec, NJ (300 
dol.), o III — Andrius Gedris iš 
Ot tava, Canada (200 dol.). Pra
neš ta , kad premijų mecenatu 
buvo AL bendradarbis dr. Jonas 
Adomavičius, kur is pa ts negalė
d a m a s asmeniška i šventėje 
dalyvauti , sveikina laimėtojus. 
Gaila, kad nė vienas iš laimėto
jų nebuvo šventėje, ta i jiems 
premijų čekiai bus nusiųsti į 
namus . 

Daug dėmesio ir nemaža 
juoko sukėlė „Keistuolių teatro" 
atlikėjai, reti svečiai Amerikos 
padangėje. J ie čia ne vien tik 
juokus pasakojo, bet ir dainavo 
bei grojo. Programos pabaigoje 
svečiai iš Vilniaus pagrojo ir 
populiarios muzikos ir prie jos 
pakvietė šventės dalyvius pa
šokti. Tik kiek vėliau juos 
pakeitė retai Čikagos lietuvių 
ta rpe girdimas populiarusis 
Broniaus Mūro šokių muzikos 
ansamblis . Daugelis susirin
kusiųjų smagiai linksminosi iki 
pat vėlumos. 

Reikia pažymėti, jog į šią 

sveikino vyr. redaktorių ir laikraščio 
E. Sulaičio nuotrauka. 

šventę buvo atvažiavę ir sa
vaitraščio bendradarbiai iš 
tolimų vietų. Čia matėsi priedo 
„Rytų pakrantėje" redaktorius 
Laurynas Misevičius su savo 
talkininkėmis Nijole Tarvanaite 
ir Eugenija Fedosejeva (jos to 
šeštadienio ryte dalyvavo Brid-
geport universiteto, Connec-
ticut valstijoje, mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse, kurių me
tu gavo bakalauro diplomus). 
Šventėje buvo ir nuolatinis 
bendradarbis iš Boston, MA, 
Stasys Goštautas, Kęstut is 
Šalavėjus iš Los Angeles ir kt . 

E. Šu la i t i s 

Šios SAVAITĖS LIETUVIŠKŲ FILMŲ 
FESTIVALIO PROGRAMA 

„ F a c e t s " k i n o t e a t r e 
Č i k a g o j e ( a d r e s a s : 1517 West 
F u l l e r t o n Ave . , t e l e f o n a s : 
773-281-4114) v y k s t a l ie
t u v i š k ų f i lmų f e s t i va l i s „Lie
t u v i ų k i n e m a t o g r a f i j a — 
t r a d i c i j o s i r t r a n s f o r m a c i 
j o s " . P r o g r a m a : 

„Trys dienos" (rež. Šarūnas 
Bartas) trečiadienis, gegužės 25 
d. 9:15 v.v. 

„Vienos dienos kronika" 
(rež. Vv tau tas Žalakevičius) 

antradienis, gegužės 24 d. 9 v.v. 
„Vilius Orvidas" (rež. 

Vytautas V. Landsbergis) ket
virtadienis, gegužės 26 d. 7 v.v. 

V a k a r a s , s k i r t a s J o n u i 
M e k u i . Da lyvau ja rež . Vy
t a u t a s V. Landsbe rg i s ! 

„Jono Meko antologija" (rež. 
Vytautas V. Landsbergis) 

„Niujorkas — mano šuo" 
(rež. Vytautas V. Landsbergis) 

trečiadienis, gegužės 25 d. 7 v.v. 

Platesnę informaciją apie 
festivalį ir jame demonstruoja
mus filmus galima rasti kino 
centro internetiniame puslapy
je www.facets .org 

Festivalį organizja Lietu
vos generalinis konsulatas 
Čikagoje, „Facets" kino centras, 
Lietuvos institutas ir Amerikos 
lietuvių televizija. Festivalį 
remia Lietuvos kultūros minis
terija. 

Info 

Gegužės 22 d. J a u n i m o centre vyko taut in ių šokių ansamblio „Grandis" metinis koncertas. 
Tai 46-ųjų , ,Grandies" veiklos metų pabaigos šventė, kurią gražiai praturtino ,.Sodžiaus" 
kape la . Apie renginį plačiau skaitykite šeštadienio Kultūros priede. 
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