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Šiame 
numeryje: 
Odos reakcija į 
deginimąsi saulėje. 
Paguoda ir draugystė 
su moterimis. Gydymo 
aparatas susilaukė 
dėmesio užsienyje. 

2psl. 

Dvasinės krizės 
reiškiniai. Kaip 
pakeisti Lietuvos 
valdymą. 

3 psl. 

Ramybė ir nerimas. 
Studija apie Vatikano 
II Susirinkimą. 
Zalianykščio skiltis. 

4 psl. 

Antano Gedvilo 
nužudymas. Pagerbtas 
prel. M. Krupavičius. 

5 psl. 

Aš ir Lietuva. Sesutės. 
Spaudos apžvalga. 
Skubėkite registruotis. 
Išleistas naujas 
albumas apie Pažaislį. 

6 psl. 

* P i r m a d i e n i mūsų ša
lies s p o r t i n i n k a i parskrai
dino į L ie tuvą gražų pluoštą 
Europos čempionatuose iškovo
tų sidabro medalių — namo su
grįžo Europos vaikinų (iki 20 
m.) krepšinio rinktinė ir šaulė 
Daina Gudzinevičiūtė. Vyriau
siojo trenerio Rimo Kurtinaičio 
vadovaujami krepšininkai pel
nė sidabrą Europos jaunimo 
čempionate, sekmadienį finale 
nusileidę Rusijos rinktinei 
53:61. Tuo tarpu Sydney olim
pinė čempionė D. Gudzinevičiū
tė iš Belgrado parsivežė Euro
pos šaudymo į skrendančius 
taikinius čempionate iškovotą 
sidabrą. 

* Šokėjai Arūnas Bižo-
kas ir Ed i t a Daniūtė tapo 
Vokietijoje vyks tanč ių VII 
Pasau l io neol impinių spor
to š a k ų žaidynių *„World Ga
mės") čempionais. Sekmadienį 
Lietuvos pora laimėjo standar
tinių šokių varžybas, finale ap
lenkusi sidabrą iškovojusius 
vokiečius Sasha ir Natasha Ka-
rabey bei bronzinius prizinin
kus iš Italijos Paolo Bosco ir 
Silvia Pitton. 

* Vienuo l ik tą pergalę 
sep tyn io l ik tose WNBA pir
menybių regul iar iojo sezo
no r u n g t y n ė s e iškovojo India
na ,,Fever" komanda su Jurgita 
Štreimikytė-Virbickiene. Sek
madienį „Fever" krepšininkės 
59:58 įveikė Detroit „Shock" 
komandą. Lietuvos krepšininkė 
per 27 žaidimo minutes pelnė 8 
taškus. Lietuvė taip pat atkovo
jo 2 kamuolius, atliko vieną re
zultatyvų perdavimą, triskart 
prasižengė ir du kartus sukly
do. 

r Naujausios 
zimos 

^„Smil tynės perkėla" ne
t r u k u s s u l a u k s naujo kelto. 

' Kred i t in iu korteliu ša
lies kor te l ių rinkoje — vis 
dar mažuma. 

V a l i u t u san tyk i s 
1 USD — 2.860 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Potsdamo konferencija Lietuvai negalėjo pasibaigti k i ta ip 
Vilnius, liepos 18 d. 

(ELTA)— Prieš 60 metų prasi
dėjusi Potsdamo konferencija, 
po kurios Lietuva pasiliko So
vietų Sąjungos įtakos zonoje, 
negalėjo priimti kitokio sprendi
mo, tvirtina istorikai ir tarptau
tinės teisės specialistai. 

Be to, jie 1945 m. liepos 17 
— rugpjūčio 2 d. vykusios Pots
damo konferencijos nutarimuo
se įžvelgia mūsų šaliai palankių 
nuostatų — nė viename doku
mente nebuvo pripažinta Lietu
vos okupacija. 

„Šiandien realistiškai žiū

rint nemanau, kad buvo galima 
ko nors kito tikėtis, — komen
tuodamas prieš šešias dešimtis 
prasidėjusios konferencijos re
zultatą, pirmadienį per spaudos 
konferenciją tvirtino tarptauti
nės teisės žinovas Dainius Žali
mas. — Jei faktiškai tų teritori
jų užėmimas nebūtų paliktas 
Sovietų Sąjungos įtakos zonoje, 
alternatyva buvo kitas karas. 
Vakarai nusprendė palaukti, ko! 
sovietų imperija pati subyrės. 
Tai pasiteisino, t ik ne taip grei
tai". 

Sovietologas, buvęs Lietu-

Rinkėjai nusisuko nuo d a r 
v i e n o „ g e l b ė t o j o " 

vos ambasadorius Izraelyje Ro
mas Misiūnas taip pat tvirtino, 
kad tuometinė tarptautinė si
tuacija neleido tikėtis kitokių 
sprendimų. 

Anot jo, Vakarai turėjo savų 
išskaičiavimų — išspręsti An
trąjį pasaulinį karą pralaimėju
sios Vokietijos likimą ir patirti 
kuo mažiau nuostolių Tolimuo
siuose Rytuose, kur toliau tęsėsi 
karas su Japonija. Tuomet buvo 
tikimasi, kad sovietų režimas 
gana greitai sužlugs, todėl oku
puotoms Baltijos šalims ir kai 
kurioms kitoms valstybėms ne-

•'''-'•&>J0<:-£įj. 

buvo skiriama daug dėmesio. 
Be to, Rytų Europos šalys, 

kur buvo įsigalėję „švelnūs au
toritariniai režimai", Vakaruose 
neturėjo palankaus įvaizdžio. 
Demokratinėmis valstybėmis 
buvo laikomos tik Čekoslovakija 
ir Suomija. 

Tačiau diplomatas pažy
mėjo, kad toks Vakarų neveiklu
mas Baltijos šalių atžvilgiu 
joms tam tikra prasme išėjo į 
gera. Tuomet buvo vengiama 
kalbėti apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įtraukimą į SSRS, mat 
žadėta tai aptarti trečioje taikos 

konferencijoje po Jal tos ir Pots
damo, kuri taip ir neįvyko. Toks 
okupacijos nepripažinimas buvo 
užfiksuotas ir esą ilgainiui tapo 
vis sunkiau jį a tšaukti . 

D. Žal imas priminė, jog net 
po Lietuvos okupacijos JAV, prie 
Šventojo Sosto ir kai kuriose ki
tose šalyse veiklą tęsė Lietuvos 
diplomatinės atstovybės, o mū
sų šalis de ju re buvo laikoma 
nepriklausoma. 

Tarptaut inės teisės žinovas 
apgailestavo, kad Rusijos politi
kai retkarčiais mini Jaltos ir 
Potsdamo Nuke l ta \ 5 psl . 

Vyriausybė 
nepagailės lėšų 

naujai Seimo 
posėdžių salei 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Per mėnesį dvigubai suma
žėjo rinkėjų, manančių, jog val
dančiosios Darbo partijos vado
vas Viktoras Uspaskichas ge
riausiai atstovauja jų intere
sams. 

„Tik 7 proc. šalies žmonių 
dar tiki, kad pažadus apie suk-
lestėsiantį gyvenimą žarstęs 
Darbo partijos vedlys Viktoras 
Uspaskichas geriausia atsto
vauja jų interesams", rašo dien
raštis „Lietuvos rytas", paskel
bęs visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmo-
rus" atliktos apklausos rezulta
tus. 

..Darbo partijos vadovas da
bar vertinamas beveik taip pat. 
kaip ir šalies gelbėtoju anksčiau 
skelbęsis Rolandas Paksas", pa

žymi dienraštis. 
Daugiausia (25.8 proc.j ap

klaustųjų nurodė, jog jų intere
sams geriausiai atstovauja ša
lies prezidentas Valdas Adam
kus. 

Nuo jo gerokai atsilieka an
troje ir trečioje vietoje esantys 
valdančiosios socialdemokratų 
partijos vadovas premjeras Al
girdas Brazauskas bei valdan
čiosios Naujosios sąjungos va
dovas Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas. Ja is atitinka
mai pasitiki 12.8 proc. ir 9.5 
proc. apklaustųjų. 

Septintoje vietoje yra Seimo 
pirmininko pavaduotojas Česlo
vas Juršėnas (6.9 proc.), aštun
toje — Tėvynės sąjungos vado
vas Andrius Kubilius (5.6 proc.). 
devintoje — R. Paksas (5.2). 

#-
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Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino štabo batalione Vilniuje vyko dalinio vadų pasikeitimo ceremonija. Nuo 
2004 m. balandžio batalionui vadovavęs majoras Vaidotas Malinionis dalinio kovinę vėliavą perdavė naujajam 
vadui — pulkininku; !eitenantui Vidui Eidukui. Eltos nuotr 

L igon inės vadovai į t a r i a m i p a ė m ę kyšį 
Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 

— Penktadienį Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) pareigūnai 
pateikė įtarimus dėl kyšio paė
mimo Vilniaus universiteto vai
kų ligoninės direktoriui dakta
rui Genadijui Dolženko ir jo pa
vaduotojui administracijos-ūkio 
reikalams Vytautui Paulikui. 

STT pareigūnų teigimu. Vil
niaus universiteto vaikų ligoni
nės vadovai įtariami tuo. kad 
neteisėtai vykdė viešuosius pir
kimus ir paėmė kyšį. kurio su
ma siekia 20,000 litų. 

Dėl papirkimo įtarimai bu
vo pateikti ir vienam iš statybų 
bendrovės „Kaminta" Vilniaus 

padalinio vadovų. 
Vilniaus universiteto vaikų 

ligoninei laikinai, kol atosto
gauja G. Dolženko, vadovauja 
medikas Kazimieras Binkis. Jis 
negalėjo įvardinti, kokius kon
kursus yra laimėjusi bendrovė 
..Kaminta*". ..Esu direktoriaus 
pavaduotojas medicinai, todėl 
atsakau už gydymą. Pirkimų 
konkursų komisijose nedaly
vaudavau. Žinau, kad vyksta 
operacinių bei kitų ligoninės pa
talpų rekonstrukcijos, tačiau 
man reikėtų aiškintis, kas lai
mėjo konkursus šiems dar
bams", sakė K. Binkis. 

Anot jo. apie tai . kad jo va

dovas galėjo paimti kyšį jis su
žinojo tik iš žiniasklaidos. 

G. Dolženko nuo pirmadie
nio Sveikatos apsaugos minis
tro Žilvino Padaigos įsakymu 
yra išleistas atostogų. Atosto
gauti suskubo ir korupcija įtar
tas jo pavaduotojas V. Paulikas. 
Jis prašymą del savo poilsio li
goninės vadovybei įteikė pirma
dienį po pietų, motyvuodamas, 
kad atsirado bėdų. kurias rei
kia skubiai tvarkyti. 

Ikiteisminį tyrimą atlieka 
STT Vilniaus valdyba, tyrimą 
organizuoja ir jam vadovauja 
Vilniaus apygardos prokuratū
ra. 

Lietuva — UNESCO Pasaulio 
paveldo k o m i t e t o p i r m i n i n k ė 

Karo v e t e r a n a i s u s i t a i k ė m ū š i o l a u k e 
Grunwald . liepos 18 d. 

(BNS) — Dar vienu prieš 60 
metų buvusių priešų — Lietu
vos vietinės rinktinės ir Len
kijos Armijos Krajovos vetera
nų — susitaikymo aktu tapo 
Žalgirio mūšio metinių minėji
mas. 

Šeštadienį minėdami 595-
ąsias mūšio metines veteranų 
organizacijų vadovai Antanas 
Paulavičius bei Waclaw Pacyno 
ir bendro Lietuvos ir Lenkijos 
bataliono LITPOLBAT kariai 
padėjo gėlių prieš Žaigirio 
mūšio paminklo. 

Kartu su maždaug 40.000 
žiūrovų jie stebėjo mūšio vaidi
nimą, kuriame dalyvavo apie 
2,000 riterių. Kaip ir' prieš be
veik 600 metų, mūšį laimėjo lie
tuviai ir lenkai. 

Žalgirio mūšis laikomas 
vienu didžiausių ir garsiausių 
viduramžių mūšių. Vytauto ir 
Jogailos vadovaujama jungtinė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės (LDK) ir Lenkijos kara
lystės kariuomenė 1410 m. lie
pos 15 d. sumušė kryžiuočius, 
galutinai pakirsdama vokiečių 
ordino galybę. 

Mūšyje žuvo 28,000 žmonių 
— nukauti 22,000 kryžiuočių ir 
6,000 lietuvių bei lenkų. 

Generolo Povilo Plechavi
čiaus vadovautos Vietines rink-
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Vilnius, liepos 18 d. (ELTA) 
— UNESCO Pasaulio paveldo 
komitetui nuo sekmadienio pra
dėjo vadovauti Lietuvos atstovė 
ambasadorė UNESCO Ina Mar
čiulionytė. Ji pirmininkaus ir 
kitais metais Vilniuje vyksian
čiai jubiliejinei 30 -ajai UNES
CO komiteto sesijai. 

„Mūsų šaliai tai labai svar
bu, nes visi žinos, kad tai — Lie
tuva. Tai nėra tik vienos savai
tės posėdis, darbas vyksta visus 
metus, visi susiję sprendimai 
bus derinami su manimi. Natū
ralu, kad turime gražiai atro
dyti ir savo problemas išsispręs
ti", sakė I. Marčiulionytė. 

Pasaulio paveldo komitetas 
savaitgalį taip pat aptarė Kur
šių nerijos apsaugos klausimus 
ir pasveikino šioje srityje prasi
dėjusį Lietuvos bei Rusijos ben
dradarbiavimą, pirmadienį pra
nešė Užsienio reikalų ministeri

ja-
Komiteto nariai, kaip tei

giama, t a ip pat pareikalavo, 
kad Lietuva ir Rusija baigtų 
bendrą poprojektinį Baltijos jū
roje netoli Kuršių nerijos esan
čio naftos telkinio D-6 poveikio 
aplinkai įvertinimą. Jie taip pat 
paragino valstybes pasirašyti 
dvišalį susitarimą dėl bendra
darbiavimo avarijų likvidavimo, 
taršos prevencijos ir žalos atly
ginimo atvejais. 

Penktadienį Pasaulio pavel
do komitetas pareiškė susirū
pinimą dėl aukštų pastatų sta
tybos 1994 m. į UNESCO Pa
saulio paveldo sąrašą įrašyto 
Vilniaus senamiesčio apsaugi
nėje zonoje. Komitetas paragino 
Lietuvos pareigūnus peržiūrėti 
Vilniaus miesto plėtros projek
tus , kurie galėtų paveikti mies
to senamiesčio kaip pasaulio 
paveldo objekto vertę. 

Juozas Olekas 
Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Vyriausybė skirs lėšų naujos 
Seimo plenarinių posėdžių sa
lės statyboms, įsitikinęs social
demokratas Juozas Olekas. 

„Salės išdėstymas ir kai 
kurios darbinės patalpos nea
ti t inka šiandieninių reikalavi
mų. Tai būtų naudingas spren
dimas ir tikiuosi, kad kitų metų 
biudžete tam bus skirta lėšų", 
apie naujos posėdžių salės sta
tybas, kurios valstybės kišenę 
per ketverius metus „paleng
vintų" beveik 40 mln. litų., kal
bėjo Seimo socialdemokratų va
das J. Olekas. 

Nors Vyriausybė jau du 
kar tus atsisakė patenkinti Sei
mo prašymą skirti lėšų šių sta
tybų pradžiai, J. Olekas sake 
esąs įsitikinęs, jog formuojant 
kitų metų biudžetą, ministrų 
kabinetas lėšų posėdžių salės 
statybai nepagailės. 

„Jokio ginčo tarp Seimo ir 
Vyriausybės nėra, iki šiol nepa
kankamai buvo paruoštas pro
jektas, ir ta idėja tiktai sklan
dė, kad tokį darbą reikia atlik
ti, tam atlikimui reikia ir pa
skaičiavimų, ir projektų. Šiuo 
metu išankstiniai projektai yra, 
esant visam projektui. Vyriau
sybė taip pat tokiam variantui 
pritars, nes Vyriausybė, kaip ži
note, dirba paskirta mūsų dau
gumos, dirbame ranka rankon", 
aiškino J. Olekas. 

Seimo socialdemokratų va
dovas taipogi pabrėžė, jog nau
jos Seimo posėdžių salės staty
bos ir Seimo rūmų remontas — 
neišvengiami. 

„Manau, kad šie Seimo rū
mai nebuvo pritaikyti nuolati
niam darbui, jie buvo pastatyti, 
kada tuometinis parlamentas 
rinkdavosi į dvi sesijas po kele
tą dienų", sakė socialdemokra
tas . 

Dienraštis ..Lietuvos rytas" 
pirmadienį pranešė, jog artė
j an t N u k e l t a į 5 psl. 

Bruzdėj imą savo g re tose soc ia ldemokra ta i 
a i šk ina nar ių gausa 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Socialdemokratų partijos na
rių nepasitenkinimą kai kuriuo
se partijos skyriuose vadovybė 
aiškina narių gausa. 

„Iš tikrųjų jokio rimtesnio 
pajudėjimo nėra. galbūt yra po
roje skyrių tam tikros trinties 
tarp partijos bičiulių dėl skyrių 
didumo, dėl gausos, t rūksta po
zicijų, kurių pageidautų vienas 
ar kitas skyriaus vadovas", sake 
Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Juozas Olekas. 

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) vadovybės poli
tika nusivylę kelių jos skyrių 
nariai rengiasi pereiti į nedi
delę, par lamente neatstovauja
mą Lietuvos socialdemokratų 
sąjungą iLSDSi. 

Buvęs LSDP Plungės sky
r i aus p i rmin inkas eksparla-
men ta r a s Visvaldas Nekrašas 
teigė, jog į LSDS ketina pereiti 
apie 30 skyriaus narių. 

„J iems nepatinka buvusių 
'eldėdėpistų" (LDDP. Lietuvos 

demokratines darbo partijos na
rių — red.) požiūris, jog geriau
sias patiekalas socdemui' yra 
kitas 'socdemas™. sake V. Nek
rašas. 

Pats buvęs parlamentaras 
teigia tebejaučiantis nuos
kaudų, jog ankstesnės kadenci
jos Seime negavo partijos va
dovų jam pažadėto Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininko 
posto. 

„Aš tokių žmonių pradėjau 
nebegerbtf. oridi 

Gyventojai nepatenk in t i demokrat i ja namuose 
Tą pačią dieną Žalgirio mūšio paminėjimą.-, vyko ir Vilniuje. Nuotr: Šauk
lys skaito istoriniais faktais paremtą Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto laišką miestiečiams i.š Zalpirio mūšio lauko Valdo Kopūsto KLTAi nuotr 

tinės ir Armijos Krajovos kariai 
pernai Vilniuje pasirašė susitai
kymo deklaraciją. 

Tai primindamas Lenkijos 
dienraštis „Rzeczpospolita" pa
žymi, kad „susitaikymo gestų 
niekada nebūna per daug, su 

sąlyga, jog jie yra nuoširdus". 
Dienraštis taip pat pažymi, 

jog bendras Vietines rinktines ir 
Armijos Krajovos veteranų da
lyvavimas Žiiltririo mūšio minė
jime yra ..atsigręžimas į bendrą 
istorinę praeitį". 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Dauguma Lietuvos gyventojų 
nepatenkinti demokratijos vei
kimu šalyje, tačiau demokrati
niai procesai Europos Sąjungoje 
(ES) juos tenkina. 

Kaip rodo ..Eurobarometro" 
tyrimas, kuriame apžvelgiamos 
ES piliečių nuotaikos ir nuomo
nes su ES susijusiais klausi

mais, net 72 proc. Lietuvos gy
ventojų yra nepatenkint i de
mokratijos veikimu šalyje. J a 
patenkint i tik 24 proc gyvento
ju 

Tuo tarpu pagal ES vidurkį, 
demokratija savo namuose pa
tenkinti 53 proc . nepatenkinti 
— 44 proc. apklaustųjų 

Nors Lietuvos gyventojai ir 

nepatenkinti demokr.) t i n iais 
procesais šalyje, tačiau juo 
kiną demokratijos padėti- ES 

Pagal apklausą, 48 proc. 
Lietuvos gyventojų patenkinti. 
kaip demokratija veikia Sąjun
goje. Ja nepatenkinti 21 proc. 

Pagal ES vidurki, demo
kratija bendrijoje patenkinti 49 
proc.. nepatenkinti 35 proc. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ODOS REAKCIJA į 
DEGINIMĄSI SAULĖJE 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Saulės spinduliai ne tik 
sendina odą, bet ir sukelia 
strazdanas, baltmes, rudmes 
(ribotos pigmentinės dėmės) ir 
vilkligę. 

Pasikaitinę saulėje šviesia
plaukiai pasidaro strazdanoti 
dėl to, kad jų odoje yra mažai 
tamsaus dažo — melanino. 
Taigi oda negali vienodai nu
ruduoti, todėl nuruduoja dėme
lėmis. Jei melanino poreikis ne 
toks didelis, tada oda būna 
vienodai rusva. 

Nemažai žmonių būna 
strazdanoti visą gyvenimą. Jų 
strazdanos su amžiumi darosi 
didesnės ir pastovesnės. Šie 
asmenys turėtų vengti saulės 
spindulių, nes nuolatinis straz
danų jaudinimas ultravioleti
niais spinduliais gali sukelti 
odos vėžį. 

Kai kurių žmonių oda ne
tenka pigmento ir pabąla — at
siranda baltos dėmės — baltmės. 

Kodėl odoje išnyksta me
laninas, dar nėra žinoma. Pa
prastai baltos dėmės atsiranda 
ant rankų ir veido. Tos baltos 
dėmės darosi ryškesnės, kai oda 
aplink jas įdega saulėje. Todėl 
geriausia tokiu atveju saulėje 
nesideginti. 

Tamsios dėmės ant veido 
(rudmės) dažniau būdingos mo
terims negu vyrams. Jos kartais 
sudaro daug nemalonumų. Ma
nyta, jog šių dėmių atsiradimo 
priežastis — kepenų ligos, ta
čiau tai nieko bendro su kepe
nimis neturi. Tai hipofizės 
padidėjusios veiklos rezultatas. 
Ši liauka, be kita ko, gamina 

; melaniną gaminančias ląsteles 
augti skatinantį hormoną. Per 
daug pasigaminus to hormono, 
per daug pagaminama pigmen
to. Pigmentas kaupiasi ir su
daro odos dėmes. Tokias dėmes 
gydytis reikia pasitarus su der
matologu. 

Tam tikra vėžio forma yra 
vadinama vilklige. "Kai kuriems 
žmonėms ji atsiranda pasikaiti
nus saulėje, ypač labai nudegus. 
Greičiausiai, tai jau buvusios 
nežymios ligos pablogėjimas. Ši 
liga gali apimti ne tik odą, bet ir 
kitus vidaus organus. Saulės 
spinduliai yra laikytini viena iš 
priežasčių odos vėžiui atsirasti. 

Visur ir visada reikia turėti 
saiko. Bijodami susirgti odos 
vėžiu, nesėdėkite kambaryje, 
tačiau ir nepersikaitinkite sau
lėje. Susirgę nenusiminkite: 
odos vėžys nesunkiai išoperuo
jamas ir jis ilgai laikosi odoje 
nenueidamas į vidaus organus. 
Taigi mirčių nuo odos vėžio 
labai retai kada pasitaiko. 
Todėl laikykime saulės spin
dulius sveikatą ir malonumą 
teikiančiais, tik su saiku tuo 
malonumu visada naudokimės. 
Niekada per ilgai nebūkime 
saulėje, vaikiškai nesielkime, 
tada neteks ir nukentėti. 

Tačiau jei kartais tektų 
perkaisti saulėje, elkimės pro
tingai. Ką tokiu atveju daryti? 
Reikia raminti skausmus, kol 
oda atsistatys. Dėti šaltus kom
presus, tepti specialiais te
palais. Pateptos vietos rišti 
nereikia. Yra įvairių nuo nude
gimo tepalų, kurių sudėtyje yra 
skausmą raminančių vaistų. 

Tie vaistai gali būti vartoja
mi dieną ar dvi. Jei padėtis 
negerės, kreipkitės į gydytoją. 

Saulė gali sukelt i 
odos vėžį 

Dabar jau nustatyta, kad 
ultravioletiniai saulės spindu
liai gali sukelti odos vėžį. Ilgai 
kaitinantis saulėje, kaupiasi 
spinduliai, neigiamai veikian
tys odą. Kiekvieną kartą suger-
dama saulės spindulius, oda 
kinta. Tas pokytis iki vėžio at
siradimo vystosi per ilgą laiką, 

jei nuolat kait inamasi saulėje. 
Todėl odos vėžiu suserga ilgai 
saulėje būnantys žmonės: ūki
ninkai, jūr ininkai ir visi tie, kas 
nori labai įdegti. 

M ė l y n a k i a i i r 
š v i e s i a p l a u k i a i s u s e r g a 

g r e i č i a u s i a i 
Daug dažniau odos vėžį 

gauna mėlynakiai ir šviesia
plaukiai, nes jų oda yra jautres
nė u l t raviole t in iams saulės 
spinduliams. Odos vėžys pavo
j ingas a i r i ams ir škotams, 
d i rbant iems saulės atokaitoje 
pietvakariuose ir pietinėse šios 
šalies vals tybėse, Pietinėje 
Afrikoje ar Australijoje. 

Vėžys dažniausiai atsiran
da saulės nudegintoje vietoje — 
veide, lūpose, ant ausų, kaklo, 
plaštakų išoriniame paviršiuje 
ir apie rankų riešus. Kai kurie 
odos gydytojai pastebi, kad odos 
vėžiu sergančiųjų padaugėja 
vasaros pradžioje ir rug
sėjo—spalio mėnesiais. Net iki 
90-95 proc. šios ligos aptikama 
saulės spindulių nuolat degi
namose vietose. 

P i r m i e j i odos vėžio 
p o ž y m i a i 

Prasidėjęs odos vėžys pasi
reiškia ribotu odos pakenkimu: 
oda suplonėja, atsiranda tamsių 
dėmių dėl susikaupusio pig
mento melanino, nuolatinių pa
raudimų, gelsvų dėmių dėl elas
t inių skaidulų pagausėjimo 
viename odos sluoksnyje. Tie 
pokyčiai a t s i r anda tada, ka i 
odoje esančios elastinės skaidu
los su t rūkinė ja . Tada k r au 
jagyslės darosi trapios — jos 
su t rūks ta ir sunyksta. Tokias 
negeroves kai kurie gydytojai 
vadina odos nykimu dėl per 
didelio kaitinimosi saulėje. 

Panašius odos pokyčius gali 
sukelti ir ne vėžys. Paprastą 
odos suragėjimą dėl saulės 
poveikio nuo vėžio atskirti gali
ma tik po mikroskopu ištyrus 
išpjautą mažą odos gabalėlį. 

O d o s vėž io g y d y m a s 
Nustačius, kad yra prasi

dėjęs odos vėžys, tenka pašalin
ti pakitusią odą. Odą pašalinti 
galima keleriopai: 1. išoperuoti; 
2. išdeginti elektra: 3. išdeginti 
skystu azotu. 

Kai odos vėžys a ts i randa 
arti akies ar nosies, tenka nau
doti rentgeno spindulius. 

Lūpų vėžiu dažniau serga 
pietinių šalių gyventojai. Pa
tar t ina lūpas nuolat tepti ap
sauginiais kremais arba vais
tais. Saulėtų vietų gyventojai, 
eidami į lauką, turėtų lūpas 
ištepti vaistais. Pavalgius, at
sigėrus ar išsimaudžius reikia 
vėl j a s patepti . Nuo saulės spin
dulių lūpas saugantys vaistai 
yra t irštesni ir riebesni negu 
ki toms kūno dalims ski r t i . 
Todėl jie ne taip greitai nusi
plauna bei nusitr ina. 

V a i s t u i r s au lės 
s p i n d u l i u n e m a i š y k i t e 

Kai kur ie vaistai didina 
saulės poveikį odai. 

Odą įjautrinančios medžia
gos gali sukelt i stiprų odos 
suerzinimą ir palyginti nedaug 
pasideginus saulėje. Tokiu atve
ju odą labai smarkiai išberia. 
Toks bėrimas pasireiškia daug 
intensyviau, negu žmogus tikisi 
tiek t rumpai pabuvęs saulėje. 
Dėl galimo didesnio jaut rumo 
saulės sp indul iams įspekime 
kiekvieną, kuris vartoja: sulfo-
namidus . deslomiciną, griseo-
fulviną, phenorhiaziną, salicila
tus, t rankvi l iantus . Kai kurie 
gydytojai tvirtina, kad ir varto
jančių ba rb i t ū r a tu s oda yra 
jautri saulės spinduliams 

Be aukščiau aprašy tų 
vaistų, odą yautr ina ir kai kuris 
maistas: petražolės, salierai ir 

z— 

Trys talentingos Detroito lietuvių telkinio muzikantės. Iš kaires — Virga Šimaitytė, Liana Šontaitė, 
Urtė Macikėnaitė. Jono Urbono nuotrauka. 

citrusų vaisiai. Taip pat kai 
kurie antiseptiniai vaistai , 
Augalai, žolės. Antiseptikai bū
na kosmetikos priemonėse, 
muiluose, kremuose, namų apy
vokos daiktų valymo priemo
nėse, šampūnuose, kvepaluose 
ir dezinfekavimo priemonėse. 

Kartais tur įs jaut r ią odą 
negali saulės išvengti. Ką dary
ti? Tokiu atveju reikia nešioti 
plačiabrylę skrybėlę ir visą 
kūną pridengti drabužiais. 

A p s a u g a n u o sau l ė s 
sp indu l i u 

Gydytojo uždavinys yra ne 
tik gydyti persikaitinusius sau
lėje, bet ir įspėti vasarotojus dėl 
galimo pavojaus per daug nu
degti. Jei pacientas abejoja, ar 
ilgai gali kaitintis saulėje, jis 
turi laikytis bendro dėsnio: veng
ti saulės vidudieny — tarp de
šimtos valandos ryto ir antros 
po pietų. Minėtu laiku saulės ul-
trayioletiniai spinduliai gau
siausiai pasiekia žemės pa
viršių. 

Jei žmogus planuoja saulė
toje vietoje praleisti atostogas, 
jis privalo prieš atostogas dvi 
t r is savaites po t ruput į pa
sikait inti saulės spinduliais. 
Ultravioletinė lempa nepa
kankamai paruošia žmogaus 
odą saulės spindulių veikimui. 
Geriausiai žmogus pasielgs, jei 
saulėje kaitinsis pirmą kartą 
dešimt minučių, po to vis ilgin
damas kaitinimosi laiką iki 
pusės valandos per parą. 

Neapsigaukime nuvykę į 
snieguotus kalnus ar žiemos 
sulaukę. Stiprus nudegimus 
nuo saulės yra ne vien vasaros 

vargai. Labai nudegti galima ir 
slidinėj ant kalnuose nuo atsi
mušusių nuo sniego saulės spin
dulių. Tokie nudegimai kartais 
esti sunkesni už vasarą patirtus 
negalavimus. 

Apsaugos nuo 
p e r s i k a i t i n i m o bendr i 

dė sn i a i 
Jei numata i , kad galėsi 

perkaisti saulėje, taip pat jei iš 
šaltos vietos žiemą nori važiuoti 
į šiltesnius kraštus, prisimink 
štai ką: 

1. Venk vidudienio saulės. 
Mažiausiai pavojingi saulės 
spinduliai yra anksti rytą bei 
vėlai po pietų. Prie saulės 
kaitros prat inkis pamažu, 
pirmą dieną saulėje pabūk 
keletą minučių. Po to kasdien 
vieną dvi savaites kaitinkis 
penkiomis minutėmis ilgiau. 

2. Nuo vidudienio saulės 
slėpkis po lengvu drabužiu ar 
plačiabryle skrybėle. Vaikų oda 
taip pat labai jautri saulės spin
duliams, todėl juos aprenkime 
baltais drabužėliais. 

3. Nepamiršk, kad vidudie
nį, ir po skėčiu būdamas, esi 
saulės spindulių veikiamas. Skė
tis neapsaugo nuo spindulių, 
kurie atsimuša nuo smėlio. 

4. Pavojinga net debesuotą 
dieną ilgai būti neapsirengus, 
ypač laivelyje. Debesys nepra
leidžia šviesos spindulių, bet 
odą deginantys ultravioletiniai 
spinduliai prasiskverbia. Ir 
vėjelis tegul neapgauna mūsų 
vėsumu. 

5. Būkime atsargus būdami 
aukštai, nes aukšta vieta ir šil
tas oras didina pavojų perkaisti. 

Ant smėlio arba sniego būdami 
saulės spindulių gauname 
beveik dvigubai daugiau. 

6. Jei nežinai, kokius vais
tus vartoti, pasitark su gydytoju. 

7. Pasirink tamsaus plas
tiko ar nedūžtamo stiklo aki
nius. 

8. Persikaitinęs saulėje, 
apsivilk vėsiu drabužiu, išgerk 
aspirino ir pasitepk odą kremu 
nuo nudegimo. Labai nudegęs 
kreipkis į gydytoją. 

9. Jei žmogaus oda niekada 
neparunda, bet visada nudega, 
matyt, jo odoje per mažai pig
mento. Toks turi laikytis aukš
čiau išvardytų taisyklių. Per 
ilgas kaitinimasis saulėje yra 
viena svarbiausių priežasčių 
odos vėžiui atsirasti. 

Venkime 
pe r s ika i t i n t i 

Je i nenori perkaisti saulės 
spinduliuose, stenkis sunkiau
sią darbą atlikti vėsesniu metu: 
rytą ar vėlai vakare. Jei negali 
karščio išvengti, tai pamėgink 
prie jo priprasti. Kasdien pabūk 
karštyje po 15 minučių, po to tą 
laiką ilgink. Nors ir būsi prie 
karščio pripratęs, atsipūsk. kas 
pusvalandi pailsėk truputį. Vi
sada nešiok laisvus drabužius. 

Gerk vandens ar sūdyto 
limonado (vienas šaukštelis val
gomosios druskos į kvortą 
limonado). Gali valgyti sūraus 
maisto. Pastebėjęs pirmuosius 
perkaitimo ženklus — per daug 
ar per mažai prakaituoji, alpsti, 
labai pavargai, tave pykina, 
t r auk ia mėšlungis, prasideda 
viduriavimas ar galvos skaus
mai — kreipkis į gydytoją. 

• • Paguoda — draugystės su moterimis 
kertinis akmuo 

Dauguma moterų nesuge
bančioms paguosti draugėms 
yra mažiau atlaidžios nei nesu
gebantiems paguosti draugams, 
tvirtina tarpasmeninius ryšius 
tyrę Purdue universiteto moks
lininkai. ..Tačiau tuo pačiu ty
rimu išsiaiškinome, kad tos 
moterys, kurios mano esančios 
moteriškiausios, reaguoja prie
šingai. — sakė komunikacijų 
profesorius Brant R. Burleson. 
— Stereotipiškai manoma, kad 
moterys geresnės guodėjos. 
Taigi tikėjomės, išsiaiškinti, 
kad moterys kitoms moterims 
taiko griežtesnius s tandar tus 
nei vyrams, o kai jos šių stan
dartų neatitinka, tai nėra mėgs
tamos draugės. Tačiau šie stan
dartai, atrodo, yra visiškai ne
svarbūs toms moterims, kurios 
mano esančios moteriškiau
sios". Tai, kaip moterys vertino 
savo lyties identitetą, profeso
riaus teigimu, buvo labai svar
bu. Pavyzdžiui, moterys, prisi
rišusios prie tradicinio moters 
vaidmens, pirmenybę teikė guo-
džiančioms moterims, o ne vy
rams net ir tada, kai ir vieni, ir 
kiti guodė geranoriškai, tačiau 
neefektyviai. 

„Manome, kad tos moterys 
kreipia dėmesį į guodžiančio 
asmens lytį, o ne į paguodos tu
rinį. Tačiau norint tokį teiginį 
patikrinti, reikia papildomų ty
rimų", — sakė B. R. Burleson. 

Viena iš tyrimo vykdytojų 
doktorante Amanda J. Hoims-
trom sakė: „Ankstesni tyrimai 

apie paguodos vaidmenį drau
gystėje vertino, kaip smarkiai 
paguoda veikė guodžiamąjį 
asmenį ir kokia paguoda yra 
efektyvi, tačiau tik nedaugelis 
tyrimų vertino paguodą tuo 
atveju, jei ji yra neefektyvi". 

Mokslininkai atliko du eks
perimentus. Pirmojo metu 137 
dalyviai atsakinėjo į klausimus 
apie jų skaitytus pasakojimus, 
kuriuose aprašytas neefektyvus 
guodimas. kai guodžia vyrai bei 
kai guodžia moterys. Antrojo 
eksperimento metu 44 vyrai ir 
43 moterys diskutavo apie liū
dinantį įvykį su moteriškos 
arba vyriškos lyties guodėja, 
kuris guodė neefektyviai. 

Per abu eksperimentus pa
aiškėjo, kad moterims guodėjos, 
kurių pastangos buvo neefek
tyvios, nepatiko labiau nei taip 
pat neefektyviai guodę vyrai. 
Tuo tarpu vyrai ir moteris, ir 
vyrus guodėjus vertino vieno
dai. „Tai reiškia, kad moterims 
nemokėti guosti yra blogiau nei 
vyrams, ypač — kai guodžia
mosios yra moterys", — sakė A. 
J. Holmstrom. 

„Šių tyrimų trūkumas yra 
tas, kad abejų lyčių atstovai 
turėjo reaguoti į visiškai ne
pažįstamų žmonių paguodas. 
Vėliau norėtume patikrinti, ar 
šie rezultatai galioja ir tuo 
atveju, kai dviejų žmonių san
tykiai yra glaudesni", — sake 
B. B Burleson. 

Kitais tyrimais įrodyta, kad 
mokėjimas efektyviai paguosti 

DRAUGAS 

yra labai svarbus sėkmingos 
draugystės dėmuo, ypač kai 
kalbama apie draugystę tarp 
moterų. Nesugebant gerai pa
guosti moterys nesugeba išlai
kyti egzistuojančios draugystės 
ar pradėti naujos draugystės. 

Kartais net ir geranoriški 
žmonės atrodo nejautrūs, nes 
nesugeba išklausyti draugo ar 
dalinasi neprašytais patari
mais. Pavyzdžiui, jei draugas 
neseniai išsiskyrė su antrąja 
puse. nederėtų sakyti ..Tau be 
jo geriau". „Yra svarbesnių da
lykų, dėl kurių reikėtų rūpintis" 
ar „Nesijaudink, jūroje yra dau
giau žuvų". „Paguoda neefek
tyvi, kai būna neprašytų pata
rimų forma, yra vertinama la
bai rimtai ar supranta kaip 
pažeminimas. Asmuo stengiasi 
padėti , o rezultatas būna prie
šingas. Primesdamas savo ver
tybių sistemą, guodėjas taip pat 
nesuvokia draugo jausmų ir 
skausmo",— sako profesorius. 

B. R. Burleson mano, kad 
žmonės savo sugebėjimą guosti 
gali pagerinti įsipareigodami 
daugiau klausyti nei šnekėti. 
„Įsiklausykite į draugo požiūrį-
Paklauski te 'Kaip jautiesi?*. 
Pripažinkite guodžiamojo skaus
mą. Žmonės lieka nuliūdę, nes 
nesugeba susigaudyti savo 
jausmuose ar nesupranta prob
lemos esmes Štai dėl ko svarbu 
ragint i jskaudintus žmones 
išaiškinti savo jausmus, kad 
j iems būtu lengviau susidoroti 
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Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AWU UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15800 W. 127 th St Ste 200 

Leenont, IL 60439 
630-71 »-*799. 

Priklauso Goob Samaritan, Centrai 
DuPage, Edvvard ir Eknhurst Bgoninems. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERH DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
lllinas Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Eldn: 847-28*6822 

McHenry 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.illinotepain.com 

LIETUVIŠKAS GYDYMO 
APARATAS 

BUS NAUDOJAMAS 
VISOJE EUROPOJE 

Lietuvos mokslininkų su
kurtam kišeniniam lazeriniam 
gydymo aparatui LMP—010M 
suteiktas Europos sertifikatas 
ir EC kokybės ženklas. Kaip 
sakė aparato išradėjas profeso
rius Rimantas Kanapėnas, nau
jos gydymo technologijos pri
pažinimas Vilniaus lazerinės 
technologijos centrui leis 
aparatą realizuoti visose 
Europos Sąjungos šalyse. 

Gydymas aparatu LMP— 
010M pagrįstas neinvaziniu, 
steriliu kompleksiniu lazerio ir 
magnetinio lauko poveikiu į 
biologinius audinius, kuris sie
kia iki 100 milimetrų gylį. J is 
gali būti naudojamas daugiau 
kaip 15 medicinos sričių — be 
skausmo ir vaistų gydyti sąna
rių ir stuburo susirgimus, žvy-
nelinę ir dermatitus, bronchinę 
astmą, parodontozę, prostatitus 
ir kitus susirgimus. 115 gramų 
sveriantis prietaisas prie skau
damos vietos tvirtinamas lipnia 
pagalvėle. 

Ekspertu atlikti tyrimai 
parodė, kad lazerio spindulių 
poveikis slopina uždegimus, 
aktyvina chemines ir fotoche
mines reakcijas, biostimuliuoja 
įvairias žmogaus funkcijas, 
pagerina deguonies įsisavinimą 
ir ląstelių mitybos mikrocirku-
iiaciją. skatina medžiagų apy
kaitą, pagreitina gijimo, ląste
lių regeneracijos, organizmo 

apsaugos procesus. 
Patentuotas ir sertifikuotas 

prietaisas gali būti naudojamas 
gydymo įstaigose, tačiau, laze
rinės technologijos centro direk
toriaus R. Kanapėno teigimu, 
jis buvo kurtas daugiau indi
vidualiam naudojimui. 

„Ligoninėse, poliklinikose 
plačiau naudojami anksčiau 
mūsų centre sukurti lazeriniai 
gydymo aparatai , tačiau jie 
didesni, todėl privatiems as
menims ne tokie patogūs, kaip 
kompaktiški LMP—010M, — 
pažymėjo mokslininkas. R. Ka
napėno teigimu, ankstesniuose 
lazeriniuose gydymo prietai
suose dažniausiai buvo naudo
jami helio, neono ir argono la
zeriai. Pagrindiniai šių prie
taisų trūkumai — palyginti 
mažas , iki 1,5 centimetro 
paviršinis poveikis į biologinius 
audinius ir dideli gabaritai bei 
energijos sąnaudos. 

„Vystantis šiuolaikinėms 
technologijoms atsirado galimy
bė gydymui naudoti naujos kar
tos mažagabaričius kišeninius 
neinvazinius aparatus. 

Didžiuojamės, kad vienin
telis Baltijos šalyse juos gami
nantis Vilniaus lazerinių tech
nologijų centras įvertintas tarp
tautiniu mastu," — sakė gydy
mo aparato išradėjas. 

(Elta) 

. . 

http://redakcuaddraugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinotepain.com


SIŪLYMAI , KAIP PAKEISTI 
LIETUVOS VALDYMĄ 

XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30-liepos 4 d. 

DR. ALGIRDAS V. 
KANAUKA 

Pasaulis smarkiai keičiasi. 
Visur vyksta inovacijos: tech
nologijoje, ekonomikoje, tarp
tautinėje plotmėje bei valstybės 
valdyme. Suformavus valdymo 
sistemą, jos negalima palikti 
visam laikui, neatsižvelgiant į 
nuolat vykstančius pasikei
timus aplinkoje, nes atsidursim 
aklavietėje. 100 procentų tobu
los demokratijos niekad niekur 
nebus. Prie jos galime artėti, 
arba nutolti. Pavyzdžiui, noriu 
paminėti vieną regresyvų žings
nį atgal nuo demokratijos. Nau
jasis Politinių partijų ir kam
panijų finansavimo įstatymas, 
įsigaliojęs 2004 m. rugsėjo 10 d., 
paskyrė 5,500,000 Lt valstybės 
biudžeto dotacijų parlamen
tinėms partijoms, kurios dar 
prieš rinkimus jau buvo Seime. 
Ir nors 2004 metų LR Seimo 
rinkimuose dalyvavo dar devy
nios partijos, joms nebuvo 
skiriama jokia valstybės biu
džeto dotacija, todėl visos jos 
pateko į nelygių politinių gali
mybių padėtį, prieštaraujančių 
demokratijos principams bei 
Lietuvos Konstitucijai. Dabar 
nuskriaustos partijos pradėjo 
teisinį procesą. Laikas parodys, 
kur glūdi tiesa, bet tur ime 
progą padiskutuoti, kas keisti
na mūsų valstybės santvarkoje, 
kad galėtume išvengti vis pavo
jingesnės situacijos visai de
mokratinei politinei sistemai. 
Sakyčiau, pirmas žingsnis būtų 
atsikratyti netiesų prieblandos. 

Ar n e r e i k i a naujų pa r t i j ų? 
• 

Netiesa, kad nereikia naujų 
partijų. Jei nereiktų, tai gal 
nereiktų ir naujų minčių bei 
naujos patirties? Gal užtektų 
dabartinių veidų. Partijų reikia 
tiek, kiek jų teisėtai atsiranda 
pagal piliečių poreikius, nes 
negalima piliečiams uždrausti 
dalyvauti politikoje ir ypač tuo 
metu, kai „tradicinėmis" vadi
namos politinės partijos ne
pakankamai reprezentuoja pi
liečių interesus, bet pamažu 
tampa specialiais grupinių in
teresų „vežimais". Tie, kūne jau 
užsibuvo valdžioje, dabar suge
bėjo sumontuoti naują „ukazą" 
(naujoje Politinių partijų įstaty
mo redakcijoje), reikalaujantį 
kad naujos partijos privalo 
turėti mažiausiai 1,000 narių. 
Tai yra ne kas kita. kaip de
mokratinį procesą smaugiantis 
varžtas, reikalaujantis berei
kalingų lėšų, laiko ir stabdantis 
idėjų plėtotę, kurioms vystytis 
ir augti geresnė dirva yra ma
žesnėse grupėse. Pagaliau iš 
esmės — koks teisuolis gali nus
tatyti, kokios partijos reikalin
gos ir kokios ne, ir kiek narių 
jos turi turėti9 Tai kartu yra ir 
ideologinių, ir politinių mažu
mų diskriminacija. Akivaizdu. 
kad toks nedemokratiškas 
įstatymas turi būti atmestas. 
Partijos turi natūraliai klestėti 
ir būti eliminuotos per koalici
jas, narių stoką, ar įstatymų 
nesilaikymą. 

Lietuvos valdžia 
p a r l a m e n t i n ė 

Ne visai. Nors sakoma, kad 
valdžia yra parlamentinė, tu
rime apsispręsti, kokios val
džios iš tikrųjų norime prezi
dentinės ar parlamentinės'' Jei 
parlamentines, tai ar reikalin
gas prezidentas, kurį renka 
visas elektoratas, leidžiami 
pinigai, o paskui jo galios 
suvaržomos tiek. kad jis lieka 
tik simbolinis aukščiausios 
valdžios atstovas Beje. toks 
prezidentas galėtų kuri puikiau
siai būti išrinktas parlamente. 
kaip Latvijoje arba Veimaro 

Vokietijoje, t.y. pare igūnas , 
kuris yra daugiau reprezentaci
nis. Kita vertus, jeigu norėtume 
turė t i prezident inę demokra
tinę valstybę, pavyzdžiui, pagal 
JAV ar Prancūzijos modelį, tai 
reikėtų prezidento galias ir 
pareigas geriau apibrėžt i ar 
praplėsti. Je i taip, tai gal tada 
reikėtų išrinkti ir vicepreziden
tą, kuris galėtų padėti preziden
tui dirbti ir galėtų perimti 
prezidento pareigas, kada prezi
dento nebūtų. J i s būtų renka
mas elektorato kaip kvalifikuo
tas prezidento pavaduotojas, o, 
reikalui esant, ir pamaina, arba 
ir įpėdinis. Premjeras tokioje 
valstybėje t ada pasidarytų 
mažiau reikšmingas. J i s taptų 
lyg ministrų kabineto pirmi
ninkas ar štabo virš ininkas 
labiau subordinuotas preziden
to iniciatyvoms. 

Seimo p i rmin inkas netu
rėtų laikinai eiti prezidento 
pareigų, kada prezidento nėra, 
nes jis renkamas tik Seimo, ir, 
be to, gali būti „sąrašinis", t.y., 
tiesiogiai neišr inktas piliečių. 
Kaip vienas pažįstamas „sąraši
nis" Seimo narys man pasakė — 
„pasisekė pakl iū t i į Seimą, 
tiesiog kaip aklai vištai grū
das". Kai kurie Seimo nariai jau 
visą laiką nuo nepriklausomy
bės atkūrimo sėdi Seime, nors 
niekad nebuvo išrinkti tiesio
giai. 

Jeigu norime turė t i parla
mentinę valstybę, ka ip pvz., 
Vokietija ar Latvija, turėtume 
leisti Seimui išsir inkti prezi
dentą, kurio funkcijose būtų 
numatyta daugiau ceremonijų 
ir valstybinių ritualų, negu 
sprendimų. J u k ceremonijos 
Lietuvoje yra nepapras ta i 
mėgstamos ir gal psichologiškai 
reikalingos visokiems polin
kiams patenkinti , nes kai ku
riems žmonėms to reikia. Pas
tarieji visgi a t i t r auk i a labai 
daug laiko ir energijos nuo tikro 
valstybės vadovo darbo ar tai 
būtų ministras pirmininkas, ar 
prezidentas. Kita vertus, parla
mentinėje valstybėje aukščiau
sia valdžios galia būtų premjero 
rankose, bet nebūtų labai stipri, 
nes parlamentas galėtų jį leng
vai atstatydinti, jeigu pareikštų 
nepasitikėjimą. 

Žvelgiant į Lietuvos istoriją, 
matome labai kenksmingą Lie
tuvai vals tybingumo degene
raciją, kurioje visa valdžia nuo 
kunigaikščio ir kara l iaus pa
laipsniui pereina į Seimą, t.y. 
ponų, valdovų rankas , kol pa
galiau valstybė pralatraujama, 
jos valdininkai paperkami, ir 
tos valstybės liekanas pasidali
na kaimynai . J u k nebelieka 
jokio šeimininko, kuris turėtų 
pakankamai valios ir „svei
katos" ją t i nkamai apginti. 
Mums šiuo metu reikalinga 
stipresnė ir stabilesnė valdžia 
negu parlamentinė, nes, man 
atrodo, kad pas mus įsišaknijo 
tam tikros korupcijos įprotis, 
kurį reiktų išnaikinti. Pernelyg 
daug debatų, bet mažai spren
dimų. Esame daugiau roman
tikai, negu dalykiški žmonės. O 
Seimas, kalbant istoriškai, paro
dė per daug sauvalės, korupci
jos ir kaprizinio vetavimo, kuris 
pražudė kadaise Lietuvos-
Lenkijos valstybę. Tai gal tipin
gas reiškinys bendruomenei, 
kuri yra labiau emocinė negu 
racionali, lyginant su „protes
tantų etikos" tautomis. Man tai 
primena klasikinėje literatūroje 
aprašytų Čičinsko ir Stepan
čikovo dvaro mentali tetus 

L ie tuvos S e i m o dydis 

Europos Sąjungoje (kalbu 
apytikriai * 732 parlamentarai 
reprezentuoja 455 milijonus 
gyventoju Vadinasi , vienas 
par lamentaras atstovauja 

621,585 europiečių. JAV, abie
juose rūmuose, yra maždaug 
535 parlamentarai . Bet juk JAV 
yra apie 100 kartų daugiau 
gyventojų negu Lietuvoje. Taigi 
į Europos Parlamento ir JAV 
modelius, pagal proporcijas, 
Lietuvai užtektų ne daugiau, 
kaip keliasdešimt seimūnų. Ar 
nebūtų išmintingiau sumažinti 
Seimo narių skaičių iki 71, iš 
kiekvienos apskrities proporcin
gai, priklausomai nuo gyvento
jų skaičiaus? Apskričių valdy
bos taip pat turėtų būti išrink
tos gyventojų. Šiuo būdu būtų 
sustiprinta tiesioginė rinkėjų 
valia ir tuo progresyviau įgy
vendinta demokratija. Dabar
tiniam Seimui tokia „savižudy
bė" būtų sunkiai priimtina. Čia 
jau reikėtų pakeisti Konstitu
ciją referendumo keliu. Dabar 
gi pusė Seimo yra netiesiogiai 
„išrinkti" per sąrašus ir tai, 
mano nuomone, praktiškai 
neišrinkti, bet partijų valdovų 
paskir t i parti jų ir jie nieko 
nereprezentuoja. 

Rinkimų išlaidos 

Renkant valdžią reikėtų 
riboti išlaidas reklamai ir spau
dai bei radijui/televizijai. Visų 
kandidatų privačios ir iš dotaci
jų surinktos lėšos rinkimų kam
panijai tu rė tų būti ribotos, 
neviršijant sumos nustatytos 
įs tatymu, t am, kad Seimo 
narystė nebūtų „perkama". 
Jeigu vienas kandidatas gali 
išleisti milijoną litų, o kitas tik 
tūkstantį, t ada čia vyksta nely
gybė demokratijos atžvilgiu. 
Reikia apriboti finansus rin
kimų kampanijoms, kad visi 
tarėtų lygų laiką ir priemones 
išdėstyti savo programas bei 
pris tatyt i kandidatus rinkė
jams. Dabar turtingasis gali 
daugiau naudotis įvairiomis 
priemonėmis, kurias gali nu
pirkti, ir žymiai greičiau bei 
ženkliau atkreipti rinkėjų 
dėmesį ir jį monopolizuoti negu 
jo ne tu r t ingas politinis kon
kurentas. Manau, kad konku
ruoti turėtų talentai, turiningos 
idėjos, skaidrios asmenybės, 
politinės vertybės, racionalios 
programos, o ne pinigai ir tur
tas su jais reklamuojamomis 
iliuzijomis. O dabartinis rezul
ta tas — tikrai talentingi 
žmonės vengia politikos, nes 
„nenori tepti savo rankų" profe
sijoje, kurioje viešpatauja 
vidutinybės, korupcija ir etikos 
stygius. 

Siūlymas 

Gal reiktų sukurti Garbės 
komitetą (GK). įpareigotą ne
šališkai stebėti visą valstybinę 
Lietuvos politiką ir tuo pačiu 
nuolat teikti savo įvertinimą 
Lietuvos visuomenei. Panašūs 
dalykai yra daromi Vakarų 
versle universitetuose ir valsty
biniame lygyje, pvz., kurie yra 
kuruojami tarybų ar komisijų 
(board of directors or board 
t rus tees , National Security 
Council, Academy of Science, 
Presidential Advisory Commit-
tee, e tc ) . Tai galėtų būti garbi 
grupė, susidedanti iš pvz., 12 
žmonių, kurios uždavinys būtų 
stebėti Lietuvos valdžią ir 
pranešt i savo išvadas visuo
menei, o t a ip pat valdžiai, 
tarkim 4 kar tus per metus. Jų 
išvados būtų tik pasiūlomojo 
pobūdžio, tačiau valdžia, t.y. 
prezidentas. Seimas, Vyriau
sybė ir teismų sistema, pri
valėtų išklausyti, atsakyti į GK 
iškeltas pastabas bei klau
simus, o t a ip pat pareikšti, 
kokie tose išvadose paminėti 
valstybiniai sprendimai galėtų 
būti priimti, o jei ne, tai kodėl. 
Priešingu atveju, jeigu niekas iš 
Lietuvos valdžioje esančiu jų 

pareiškimų „nepaisytų", tai gal 
reikštų, kad atsirado disonan
sas t a rp iškiliausių šalies 
žmonių ir valdžios. O tai jau 
dėmesio verta situacija. GK 
turėtų būti objektyvus, nešališ
kas, moralus instrumentas, lyg 
valstybės veidrodis ar valstybes 
sąžinė, kuri pagelbėtų Lietuvos 
žmonėms geriau orientuotis 
apie tai, kas vyksta Lietuvoje, 
taip pat veiktų kaip grįžtamasis 
laidas (feedback) Lietuvos val
džiai, suteikiantis galimybę 
pastarajai suprasti, ką gi galvo
j a iškiliausi Lietuvos autorite
tai, tai yra tikrasis, pripažintas 
protiniais nuopelnais pagrįstas 
elitas apie šios valdžios veikią. 
GK sugebėtų įvertinti proble
mas, gal ne iš teisinės, bet iš 
etinės ar sveiko proto pusės: 
situaciją, kurios neįmanoma iš
aiškinti vien statutais ar įstaty
mais. Lietuvos teisė yra sta
tutinė, dėl to yra labiau su
varžytos galvosenos negu įpras
tinė teisė (common law), kuri 
veikia anglosaksų kraštuose. 
Ten teismuose didelį vaidmenį 
turi prisiekusieji (jury), kurie 
suteikia atsipalaidavimo nuo 
kai kurių įstatyminių varžtų, 
kurie kartais gali netikti realiai 
situacijai. Kadangi tokios siste
mos Lietuvoje nėra, tai Garbės 
komitetas gal atneštų pu
siausvyros nuo sprendimų, 
kurie gali būti pažodžiui pa
teisinami įstatymais, bet neati
tinka nei logikai, nei sveikam 
protui, nei realybei. 

Pagrindinė Garbės komite
to narių motyvacija būtų garbė 
tarnauti Lietuvos valstybei. GK 
nariai turėtų būti patys iški
liausi Lietuvos žmonės, atrinkti 
demokratišku būdu, naudojan
tis internetu ar paštu, pagal 
aukščiausius kriterijus, bet 
kurie jau išėję iš aktyvios poli
tikos ar valdžios pareigūnų 
tarnybos, kad nebūtų interesų 
konflikto. 

Kokie tie kriterijai ir kaip 
tuos žmones atrinkti bei jiems 
atsilyginti9 Kriterijai būtų to
kie: kiekvieno pasiūlyto kandi
dato kvalifikacijos elementai 
galėtų būti palyginami su kitų 
kandidatų analogiškomis kvali
fikacijomis: a. pasiekimai moks
le, versle, mene, kultūroje, poli
tikoje, viešajame administra
vime, švietime, vadyboje, visuo
menėje, sporte, karyboje; b. 
išsilavinimas — akademinis 
išsilavinimas; c. nuopelnai — 
tarptautiniai ar vietiniai pri
pažinimai, premijos, ordinai, 
apdovanojimai: d. reputacija — 
žmonės, kurie visiems žinomi ir 
gerbiami; e. paties kandidato 
įvertinimas savo kvalifikacijos 
GK darbui; f. drąsa — moralinė 
ir fizinė — sakyti tiesą, neleisti 
būti įbaugintiems. 

Demokratišku būdu suda
ryta rinkimų komisija galėtų 
pasiūlyti tokius žmones rinkė
jams, sudarydami specialų lei
dinį, kuriame būtų išsamiai 
išdėstyti kiekvieno žmogaus 
nuopelnai, bei indeksuota mat
rica, nurodanti jo poziciją, lygi
nant su kitų kandidatų pozici
jomis. 

Rinkimai j GK būtų vykdo
mi internetu arba paštu, todėl 
nedaug kainuotų valstybei. Šios 
idėjos oponentai turbūt sakys, 
kad tokia peržiūros funkcija yra 
atliekama per spaudą ir žinias-
klaidą. Nesutinku — spauda ir 
radijas/televizija nors yra lais
vos, nėra nepriklausomos nuo 
specialių interesų remejų, ji nei 
objektyvi, nei nešališka 

Tačiau prieš tai mes turė
sime susitvarkyti savo valstybė
je ir teoriškai, ir praktiškai 
Manau, kad radome, kur glūdi 
problema —ji mumyse Kadan
gi jau matome, kur problema, 
vadinasi prieblanda nyksta, nes 
horizontas šviesėja, bus gera; 
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Dvasinės krizės reiškiniai 

S.m. gegužės 19 d. Lietuvos vyskupai 
paskelbė laišką apie okultizmo plitimą 
Lietuvoje. Pasak vyskupų, „gausėja būri

mų salonų, parapsichologų kabinetų, šamanų 
kursų ir televizijos laidų, kurios propaguoja 
pačias įvairiausias okultines prakt ikas . . . 
Klestinčio okultizmo akivaizdoje sąmoningi 
katal ikai turė tų atsigręžti į Bažnyčios 
mokymą..." 

Liepos mėn. pradžioje Vilniuje vyko antroji 
tarptautinė konferencija „Dvasingumo įtaka 
psichikos sveikatai", surengta Lietuvos kul
tūrinės asociacijos. Psichiatrai mano, kad Lie
tuvos žmonių prasta dvasinė sveikata j au yra 
pasiekusi epidemijos lygį. Tai liudija savižu
dybių gausumas, skyrybų dažnumas, pykčio ir 
neapykantos reiškiniai, linkint ir daran t bloga 
kitiems, jau nekalbant apie nuolatinius keiks
nojimus ir burnojimus. 

Minint tragiškuosius birželio įvykius, arki-
vysk. Sigitas Tamkevičius „XXI amžiuje" rašė: 
„Ar įveiksime moralinę pelkę?" J is apgailesta
vo, kad „auga pinigus garbinanti kar ta , besi
šaipanti iš meilės tėvynei ir iš tų, kurie už ją 
kentėjo. Kam gi bus reikalingi Valdovų rūmai, 
jeigu mumyse tūnos vergas, t rokštantis vien 
duonos ir žaidimų?.." 

Matomai padėtis labai bloga, ir ji blogėja. 
Jubiliejinės ateitininkų akademinės stovyklos 
metu šią vasarą Dainavoje ta ip pa t buvo 
nagrinėjami panašūs reiškiniai. Ypač moralės 
klausimus gerai pristatė prel. Gintaras Grušas, 
specialiai atvykęs iš Vilniaus. 

Lietuvoje žmonės, net ir po 15 nepriklau
somybės metų, linkę iškilusias gyvenimo prob
lemas spręsti itin neigiamai, naikindami save ir 
kenkdami kitiems. Net mokyklose vaikai vieni 
kitus puldinėja, žiauriai tyčiojasi iš silpnes
niųjų. 

Dvasininkų pastebėtas okultizmo pagyvėji
mas rodo menką žmonių tikėjimą — sėklą, 
išbarstytą vieškelyje, blaškomą visokių vėjų ir 
mindomą praeivių. Žmonės neturi pasitikėjimo 
nei savo protu, nei Diveo pagalba įveikiant 
sunkumus. Psichiatrai teigia, jog ši padėtis turi 

gilias šaknis sovietinėje praeityje, kuomet vi
suomenėje buvo propaguojama iškrypusi verty
bių sistema, iš kurios žmonės dar nėra išsi
laisvinę. 

Okultizmas į Lietuvą plūsta iš Vakarų ir iš 
Rusijos. Vyskupai savo laiške įspėja, jog tai 
nėra koks egzotiškas žaidimas, o pavojinga, 
asmenybę griaunanti jėga: „Okultines prakti-

-kos atima iš žmogaus Dievo dovanotą laisvę 
spręsti, pasirinkti, kuri neatsiejama nuo atsa
komybės už savo veiksmus. Patikėdamas būrė
jais, žmogus pats save paverčia silpnu, bejėgiu 
padaru, dėl kurio nesėkmių kalta 'hloga akis' ar 
'nelemtas planetų išdėstymas'... Magai ima 
kontroliuoti asmenį it marionetę: žmogus ne 
pats nepajunta, kaip atsisako savarankiškų 
sprendimų ir virsta žaisliuku savanaudžių, o 
gal ir piktavalių, rankose. Ypač rimtą pavojų 
dvasiniam žmogaus integralumui kelia dalyva
vimas iš Rusijos atvykstančių šamanų ritua
luose". Dvasininkai priekaištauja ir Lietuvos 
žiniasklaidai, reklamuojančiai okultizmą, o 
burtininkus pristatančiai kaip rimtus specialis
tus. 

Kelio iš daugelio žmonių skaudžiai išgyve
namos dvasinės krizės ieško ir psichiatrai, ir 
kunigai. Psichiatrė E. Rudalavičienė tikinčiuo
sius savo pacientus siunčia konsultuotis su kun. 
Andrium Narbekovu. Šis kunigu tapęs chirur
gas prieš kelis metus studijavo JAB Katalikų 
universitete Washington, DC, yra išeivijos lie
tuviams pažįstamas. Šiuo metu, dėstydamas 
VDU ir dirbdamas sielovados darbą, kun. An
drius taip pat kalbėjo psichiatrų konferencijos 
metu Vilniuje: „Dievas buvo prievarta plėšia
mas iš mūsų gyvenimo. Tai paliko tam tikrus 
pėdsakus žmonių mąstyme, jausmuose, o ypač 
elgesyje". 

Daug sielojamės ir daug diskutuojame apie 
Lietuvos ekonominį bei politinį gyvenimą. 
Džiaugiamės kul tūr iniais pasiekimais, bet 
dvasinis mūsų tėvynės atgimimas kur kas 
svarbesnis. Kurie šioje srityje dirba, yra dideli 
Lietuvos geradariai. Mums dera tuo susidomė-

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Gegužės 16 d. 
9 vai. ryto atėjo įsakymas mums 75-kiems 

drauge su I ir III kuopų vyrais vykti į Rognan. 
Pakuojamės ir 14 vai. išvykstame. Mašina-sunk-
vežimis dengtas. Pro prasipjautą brezente skylę 
stebime apylinkę. O ji, ta mūsų visų prakeikta 
Norvegija, graži, ypač saulėta dieną. Sniegu vai
nikuoti kalnai žydėte žydi. Pakalnėse jau prade
da skleisti lapus berželiai, žaliuoti antkalnėse 
pievokšniai. Kur ne kur vienišas norvegas ana 
savo nederlingą lauką. Vienoje vietoje mus susi-
stabdo norvegas sargybinis. Ir vei lekiame toliau. 
Kelyje labai didelis judėjimas. Apylinkėse esą 
vokiečių pėstininkai ir žandarmerija t raukia link 
mūsų, dabar jau apleidžiamos stovyklos. Gandai 
sako, kad (Luftuwaffe; Rognan lauksime, kol 
būsime perimti anglų. 

Gavome šiokius tokius OT barakus, kuriuose 
tuojau pradėjome daryti lovas. Galų gale man ir 
Tadui šis darbas nusibodo, ir mes, perlindę per 
rajono spygliuotu vielų tvorą, įėjom į pušaičių 
miškelį, kuriame radome buvusias arklides. Su
sėdome ant barjero ir rūkome pypkes. Prieina ru
sas, vokiškai pasisveikina ir prašosi pridegti ci
garetę. Sužinojęs, kad mes lietuviai (Tadas ne
iškentė neužkalbinęs rusiškai), įsiplepa. Klau
siame, ar nori grįžti atgal į Rusiją? 

— „Znaješ", nepaglosyts „batiuška" Stalin, 
nebent keistųsi visas „zokonas". Tada — „drugoj 
vopros"! 

Jis pats, sužinome, civilis, gyvenęs Ukrainoje, 
traukiantis vokiečių kariuomenei, buvo iševakuo-
tas ir net į Norvegiją atgrūstas. 

Kai viską vokiečiai baigė tvarkyti, grįžome ir 
mes j barakus. 

Po stovyklą ir keliu vaikšto norvegų patruliai 
Apsirengę civiliai, tik su norvegiška vėliavėle ir 
baltu raiščiu ant rankovės. Šautuvai užsimesti 
per petį. Jų kai kuriems ne daugiau 16-18 me
tų... 

Aš žiūriu į stačią kaino atšlaitę, kur baltais 
dažais, 500 m aukštumoje, prieš metus ar dvejus 
vokiečiai buvo nutapę Jiakenkroicą" — svastika 
Ji turėjo būti apie 15 m diametro. Šalia manęs 
stovįs vokietis paaiškina, kad šį ženklą dažant, JJ 
darė du kalnų šauliai, trukus virvėms, užsimušę 
Dabar ten matyti pakabintame krepšyje skruzdės 
dydžio žmogus, kuris ant šio ženklo piešia nor
vegų tautines spalvas. 

Gegužės 17 d. 
Šiandien kažkokia norvegų tautinė švente. 

Pilnas kelias tautinėmis vėliavėlėmis pasipuo
šusių norvegų. Orkestrai groja maršus. Žmonės 
važinėja sunkvežimiais, vieni su kitais sveiki
nasi, linksmai kalbasi. Matėme jų demonstraci
jas, besilankančias ir belaisvių rusų lageryje, kur 
juos su triukšmu sutiko. Demonstruotojai, sutik
dami žygiuojančius vokiečių dalinius, šaukė 
„Tusker, raus!" — .Vokiečiai l auk" 

Petras P., drauge su grupe, buvo paskirtas oro 
uosto valymo ir tvarkymo darbams. Jį paskyrė į 
maisto sandėlį. Šiek tiek „sukombinavęs" j ki
šenes sausainių ir saldainių, bet, svarbiausia, 
buvo išnešti litrą puikaus .snapso", ir nepavyko. 

Atėjo pas mane visiškai nusiminęs. Davęs ir 
man dalį parsineštų sausainių, emė pasakoti: 

— Radau sandelyje geros degtinės butelį ir iš
nešęs — kai eisiu namo — užkasiau į žemę, bet, 
matyt, mane pastebėjo darbui vadovavęs grandi
nis. Tai tas, ir iškasė: Ar ne nelaimė, Bruno?!! 
Dar ir dabar negaliu nuotaikos atgauti! 

Jo pasakojimu belaisviai rusai ir lenkai lais
vai vaikščioja po Rognan. 

— Ką, tu. su jais ' Kepurės ant šalies ir eina. 
svyrinėdami, išdidūs! O mes visi — nosis nuka
binę! — baigia iš viso šia diena nepatenkintas 
Petras. 

Gegužės 18 d. 
Visas darbo batalionas suspaustas labai siau

roje erdvėje. Dabartine stovykla dešimt kartų 
mažesne už ankstyvesnę Užtai ir žmones vel
niškai sugrusti. Pvz., mūsų patalpoje, teisingiau 
pasakius, auto garaže, lovos — narai — stovi 
keturgubom eilėm viena ant kitos sustatytos, o 
tarp jų tik siauri tarpai, kūnų viduryje pastatyti 
stalai, o prie jų, iš abiejų pusių — suolai. Jeigu 
kas nors sėdi ant suolų, prasilenkimui vietos 
nėra. J lovų aukštutinius aukštus tenka lipti 
kopėčių pagalba. Jeigu patalpoje yra daugiau 
žmonių, gyveni ant lovos — skaitai, rašai, valgai... 

Pati stovykla yra tame pačiame Salto upės 
klonyje, apie 2 km nuo Rognan miestelio 

19 vai. — globos karininko žodis Be jokio pa
raginimo rikiuojamės kieme Buvęs puskarinin
kis lietuvis komanduoja: 

— Kuopa ramia i Pagarbą dešinėn' Raportas 
globos karininkui! Bus daugiau. 
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RAMYBE IR NERIMAS 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Kalėdų naktį, kai gimė 
Kristus, angelai dangiškais bal
sais giedojo apie Dievo garbę ir 
skelbė žemėje ramybę geros 
valios žmonėms. Kokia garbė 
Dievui aukštybėse ir kokia te
nai šviesa, mes negalime nei 
akimis pamatyti, nei ausimis 
išgirsti, nei protu suvokti. O 
žemėje ramybės žmonijai, kaip 
liudija visa istorija, nebuvo 
anuomet, nėra nei šiandien. 
Žmonija buvo varginama karų 
ir visokių persekiojimų. Ir po 
daugelio šimtų metų su nuosta
ba galime klausti, kokią ramybę 
skelbė angelai ir kokią taiką 
turi atnešti Kristaus užgimi
mas, nes pasiilgtos ramybės 
aplinkui nematome. 

Iš tikrųjų geresnės valios 
žmonių už Mariją ir Juozapą 
anuomet visoje žemėje nebuvo. 
O ramybės, kokios visas pa
saulis buvo ir yra išsiilgęs, 
Kristaus gimimas jiems neat
nešė. Kaip tik priešingai, po 
šventos nakties, neilgai trukus, 
reikėjo j iems skubiai bėgti į 
nežinomą žemę — Egiptą. Ero
das tykojo pagauti ir nužudyti 
Kūdikį, kurį juodu labai mylėjo. 
Egipte poilsio ir ramybės šven
toji šeima taip pat nerado. Jie 
buvo tremtiniai be giminių ir be 
pažįstamų. 

Kaip geros valios žmonės 
yra persekiojami ir neturi gy
venime ramybės, rodo visas pa
ties Kristaus viešas gyvenimas, 
nors Jis nuo užgimimo iki mir
ties ieškojo savo Tėvo valios 
vykdymo. Taigi geresnės ir 
šventesnės valios už Kristaus 
valią negali būti nei danguje, 
nei žemėje. Kaip tik dėl to Jis 
negalėjo turėti ramybės. Visa 
žmonija su savo Kūrėju buvo 
dideliame konflikte, kurio 
suręsti į ši nasauli ateio Kris
tus. Reikėjo sutaikyti Dievą su 
žmogumi. Dievas yra amžinas ir 
nepakeičiamas. Todėl reikia 
pasikeisti žmogui ir prisitaikyti 
prie Dievo reikalavimų. 

Kristaus mokslas turėjo 

viską apversti aukštyn kojom. 
Pagoniškas pasaulis savo prie
šams kurstė kerštą, o J is mokė, 
kad savo priešus reikia mylėti ir 
jiems gera linkėti. Beturčiai ver
gai, pažemintieji buvo laikomi 
ir beverčiais žmonėmis, o Jis juos 
aukštino. Neturt inguosius ir 
persekiojamus už teisybę apšau
kė palaimintais ir sakė, kad jų 
bus dangaus karalystė. J i s vis
ką griovė iš pagrindų, viską, kas 
tik buvo priešinga Dievo valiai. 

Kristaus gyvenimas tikrai 
buvo audringas ir ne poilsiui 
skirtas. Jeruzalės šventovėje, 
kur prieš šventes susidarydavo 
visas turgus, padarė tokį 
triukšmą, kokio niekas tenai 
dar nebuvo matęs. J is pradėjo 
muštis su pirkėjais ir pardavė
jais. Išvartė jų stalus, išbarstė 
pinigus, išbaidė karvelius, pa
leido avis. Ir kam tas triukš
mas, kam ta neramybė ir ne
santaika? Vis dėl tos pačios Tė
vo valios įvykdymo, nes J is bu
vo geros valios žmogus, šventos 
valios Dievas. 

Jis negalėjo tylėti ir būti 
ramus, kai aptukusiais veidais 
fariziejai nuduodavo šventumą, 
kai Rašto žinovai tiesos nematė 
ir jos neieškojo. Jis juos išvadi
no gyvačių lizdais ir pabaltin
tais grabais. O šitai buvo kur 
kas daugiau, negu šventovėje 
pardavėjams ir pirkėjams virve 
smogti per galvą. J is visą tautą 
sujudino ir padalino — vieni ėjo 
prieš Jį, kiti už Jį, ir priėjo prie 
to, kad savo viešą gyvenimą 
turėjo baigti didžiausiame išnie
kinime, kančiose ir mirtimi ant 
kryžiaus. O gimimo dieną dan
gaus angelai džiaugsmingai skel
bė ramybę geros valios žmonėms. 

O vis dėlto yra dieviška ra
mybė, bet ji nereiškia sielos 
neveiklumo ar kokios nirvanos. 
kurioje žmogns būtų savimi 
apsvaigęs ir pasitenkinęs. Ka
talikų Bažnyčios mokslu Kris
tus turėjo viduje dievišką ramy
bę ir buvo neapsakomai laimin
gas savo sielos gelmėse, net ir 
tada, kai Jis kentėjo didžiausias 
kančias. Mat, Dievybės regėjimas 

Musu dar rželiai 

SAUSROS PASEKMES 
Tušč ios ankš tys 

Klausimas: Pasisėjau špa
raginių pupelių. Auga neblogai, 
žydi ir užmezgė ankštys. Kai 
prisiskynusi norėjau virti pie
tums, pastebėjau, kad ankštys 
tuščios, lanksčios, tarytum 
plastmasinės. Užuot sėklų, kaž
kokia balta, panaši į vatą, me
džiaga. Kas atsitiko mano pupe
lėms, ar tai kokie vabzdžiai? 

Atsakymas . Gali būti tik 
vienas: per sausa. Kaip ir be
veik visose Amerikos vidurio 
valstijose, karšta vasara bei 
sausas . oras šįmet sugadino 
nemažą dalį derliaus ir plačiuo
se laukuose, ir net mažuose 
darželiuose prie namų (kaip 
Jūsų atveju). Šparaginės, arba 
ankštines (nes valgomos dau
giausia jų žalios ankštys, ne 
sekiosi, pupelės, angį. ,,green 
beans" mėgsta vėsesnį orą ir 
daug daug vandens. Jeigu ne
gauna pakankamai drėgmės, 
pupelės žydi, ankštys užsimez
ga, bet tinkamai neišsivysto — 
tad ir gavote „tuščias ankštis". 

Ar jau reikėtų pupeles 
išrauti, nes jos bevertės? Ne
raukite. Pirmiausia nuskaby
kite visas tas ..nenormalias 
ankštis" (tai būtina, kitaip pu-
pelės nežydės), pasirūpinkite 

gerai palaistyti, ilgainiui pupe
lės atsigaus (nebent visai pagel
tusios, sudžiūvusiais lapais) ir 
vėl pradės žydėti. Gavusios pa
kankamai vandens, išaugins 
geras, storas ir sultingas ankš
tis. 

Pa rudus i žolė 

Klaus imas . Girdėjau per 
TV — liepė nesirūpinti žole, 
nors ji ir visiškai parudusi. Pas 
mus per daug laistyti draudžia
ma, tai labai rūpi — nejaugi 
rudenį reikės visą plotą žolės iš 
naujo užsėti (neseniai tai pa
darėme, bet šįmet, atrodo, mū
sų pastangos ir išlaidos nuėjo 
„šuniui ant uodegos"). Gal 
Žalianykštis galėtų truputį apie 
pieveles prie namų parašyti? 

Atsakymas . Jūs ne vienin
telis' Pasidairykite aplinkui — 
kone visų kaimynų pievelės ru
dos... Ar jos atsigaus, kai rudenį 
atves oras ir daugiau lis? 

Žolė yra vienas gajausių 
augalų. Prisiminkime ankstyvą 
pavasarį, kai sniegas nutirpsta, 
bet oras dar šaltas: žolė tuomet 
taip pat atrodo ruda, negyva, 
bet, pagerėjus augimo sąly
goms, atsigauna, pažaliuoja ir 
pradeda augti — tik spėk pjau
ti* 

Jo sielai nešė ramybę ir begali
nę laimę, kurios jokie šio gyve
nimo skausmai negali sunaikinti. 

Kaip Kristaus, taip ir at
pirkto žmogaus, gyvenime yra 
galimybė su ta ik in t i du kon
trastus — laimę ir kentėjimą, 
kūrybiškai triukšmingą veiki
mą ir tylią ramybę. Žinoma, 
niekas nėra laisvas nuo vargų 
ir kentėjimų. Bet kai krikščio
niui atsiskleidžia naująja švie
sa skausmo prasmė, tada jo 
sieloje geros valios keliu išsilie
ja vidinė ramybė. Tada su šv. 
Povilu jis gali sakyti: „Nes aš 
laikausi tos nuomonės, kad šio 
laiko kentėjimai negali lygintis 
su būsimąja garbe, kuri bus 
mumyse apreikšta. Nes sutvė
rimas su išsiilgimu laukia Die
vo vaikų garbės apreiškimo" 
(Rom. 8, 18-19). 

Krikščionybė su Kalėdų 
nakties angelų giesme neperša 
neveiklios ramybės. Jos mokslo 
sekėjai netur i būti letargo ra
mybėje. Visas jos mokslas, at
neštas iš amžinybės, mato, kaip 
trumpas yra žmogaus gyveni
mas ir kaip j is yra skirtas pa
siruošimui į amžinybę. Visi gy
venimo momentai brangūs yra 
todėl, kad jie yra tik vieną kar
tą ir niekad daugiau nepasikar
tos. Todėl žmogaus kūryba tūri 
atrast i tų momentų prasmę ir 
įvertinti jų slinktį. Ir kiekvieną 
tikrą krikščionį galima būtų 
pavadinti kūrėju, nes jis kuria 
savo aplinkoje naują gyvenimą. 

Kai kūrybingos sielos pa
prastai yra labai neramios, tai 
savo gelmėse vis dėlto jos tu
rėtų atrast i didžią ramybę, jei 
turi gerą valią. Mes atrandame 
pasaulį ir save su ydomis; kan
čiomis, karais , persekiojimais, 
neteisybėmis. Visų tų apraiškų 
prasmės suradimas ir išspren
dimas, atseit, gyvenimo klausi
mo atsakymas turėtų teikti vi
dinę taiką bei ramybę. O kūry
biškos sielos nerimas yra, man 
regis, jos reakcija į neramią 
aplinką. Reikalingas toks neri
mas, kuris krikščionyje yra pa
našus į tą, kurį šv. Augustinas 
išgyveno, sakydamas, kad ne
rami yra mano siela, kol neat
silsės Dievuje. Dievas sukūrė 
visą žmoniją sau. Todėl tas ir 
nerimas ateina iš Dievo. 

Žolei reikia maždaug vieno 
colio vandens per savaitę, kad 
išliktų sveika ir žalia. Jeigu 
nėra lietaus, vietovėse, kur lais
tymas nėra per daug suvaržy
tas, žolę galima palaistyti du
kar t per savaitę. Tačiau labiau
siai svarbu palaistyti giliai — 
jei sudrėkinsite tik žemės pa
viršių, nors ir laistysite kas
dien, žolė neišliks. Geriausias 
laikas laistyti yra anksti ryte, 
kol dar nelabai karšta. Vanduo 
turi progą įsigerti giliai į žemę, 
o žolės lapeliai dieną nudžiūsta. 
Vakare laistyti nepatariama, 
nes ilgai nenudžiūstantis (daž
nai ir per naktį) vanduo gali 
būti įvairių žolės ligų priežastis. 

Sakykime, kad žolė jau pa
rudavusi, nematyti jokio žalio 
lapelio. Vadinasi, ji „užmigo" 
(dormant). Tuo atveju geriausia 
žolės nejudinti, jokiu būdu ne
pjauti , nors ji ir nevienodo 
aukščio. Geriausia nepjauti per 
trumpai, palikti žolę 3—4 colių 
aukščio, nes tuo būdu bus ap
saugotos jos šaknys nuo iš
džiūvimo. Žolės netręšti ir ne
laistyti. Čia pagrindinė taisyklė 
labai papras ta : arba laistyti 
tiek, kiek reikia, arba visai ne-
laistyti Kiek įmanoma, ant žo
lės per daug nevaikščioti, ne
leisti vaikams bėgioti, žaisti, 
spardyti kamuolį. Suprantama, 
kad ruda pievele negražiai atro
do, vasarą kažkaip nenatūrali, 
esame pasiilgę žalumos, bet 
verta pakentėti ir palaukti vė
sesnių, lietingesnių orų. 

O jeigu rudeniop, kai oras 
pasikeis, pamatysite, kad ne 
visa žolė atsigavo, vienur kitur 
liko rudas lopas, nesunkiai ga
lite tose vietose pasėti naują 
ž'iie --- ,k; ž;erno? ;i spės pa-
Mnirh P e r k a n t zoies sekias nu-

MUZIKOS 
MOKYKLOS 

ABSOLVENTŲ 
ŠVENTĖ 

Birželio 10 d. Kauno 
arkivyskupijos konferencijų 
salėje surengta Kauno sakra
linės muzikos mokyklos absol
ventų šventė. Jos metu mokyk
los direktorė, „Pastoralės" ir 
vaikų chorų dirigentė Nijolė 
Jautakienė ir mokyklos meno 
vadovė ir choro „Giesmė" diri
gentė • Salvinija Jautakai tė-
Hargreaves vienuolikai šios 
mokyklos moksleivių įteikė 
pagrindinio chorinio dainavimo 
aštuonerių mokymosi metų 
kurso baigimo pažymėjimus. 

Arkiv. S. Tamkevičius, 
sveikindamas absolventus, pa
sidžiaugė jaunaisiais muzikais, 
kurie suteikia galimybę per 
giesmę išgyventi Dievo artumą. 
Absolventus, mokytojus ir tė
vus sveikinusios mokyklos di
rektorė N. Jautakienė, pava
duotoja D. Merčaitytė, mokyto
jos Ž. Stroputė, V. Jucevičienė 
linkėjo kūrybiškumo ir laimės 
bei dvasinės stiprybės, kurių 
gali suteikti Dievas ir muzika. 

Moksleivių tėvai dėkojo 

Dievo Apvaizdos ivių šventovėje (Detroit, MI), Mišių metu gieda jaunos lietuvaitės. 
Jono Urbono nuotr. 

mokytojams, padėjusiems vai
kams per giesmę ir maldą ge
riau pažinti tikrąsias vertybes 
ir gyvenimą grįsti t ikėjimu. 
Absolventai kar tu su mokyklos 
chorais „Giesmė", „Pastoralė" ir 
vaikų choru bei mokyklos 
instrumentiniu ansambliu su
rengė giesmių, dainų ir instru
mentinės muzikos koncertą. 
Šventė baigėsi agape. BŽ 

VYSK. M. VALANČIAUS 
130-ųjų GIMIMO METINIŲ 

MINĖJIMAS 
Gegužės 22 d. namuose, kur 

1864—1875 m. gyveno Motiejus 
Valančius, dabartiniame kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus 
memorialiniame muziejuje, pa
minėtos, didžiojo Žemaičių vys
kupo mirties 130-osios metinės. 
Ta proga prel. prof. dr. Petras 
Puzaras perskaitė pranešimą 
„Pastoracinė vyskupo M. Va
lančiaus veikla". Filologas dr. 
Juozas Jasaitis papasakojo apie 
Valančiaus kaip rašytojo, lietu
vių literatūros klasiko veiklą, 
kai jis gyveno Kaune. Visi lite
ra tūr inia i kūriniai parašyt i 

tina atkreipti dėmesį į užrašą 
ant maišelio ar dėžutės — tik 
tuo būdu žinosite, ar sėklos tin
kamos Jūsų žemės plotui: a. 
turi būti išvardintos sėklų rū
šys; b. nurodytos augimo sąly
gos (kuriose vietovėse sekios 
tinkamos): c. koks sėklų daigu
mo procentas; d. data. iki kurios 
sekios yra ,.gyvos", t.y. daigiau
sios; e. kiek ilgai trunka sėk
loms sudygti; f. koks procentas 
sėklose yra piktžolių, koks pro
centas kitų priemaišų. Šiuo 
atveju, juo brangesnės žolės 
sėklos, tuo jos geresnės kokybės 
— nesusigundykite pigiomis 
sėklomis, jos gali būti vien
metės, o pievelei juk reikia dau
giametės žolės. 

O gal aug in t i 
k a k t u s u s ? 

Klaus imas . Neseniai skai
čiau Čikagos dienraštyje, kad 
vienas vyras su šiemetine saus
ra kovoja visai kitaip: kieme 
augina kaktusus. Neparašyta, 
ką jis su tais kaktusais daro 
žiemą — nejaugi visus suneša į 
rūsį0 

Atsakymas . Yra kaktusų, 
kurie lengvai perkenčia mūsų 
žiemas — jų nereikia nei iš
kasti, nei į rūsį nešti. 

Jo auginami kaktusai angį. 
vadinami ,.Pnckly pear", loti 
Opuntia vulgaris, lietuviškai — 
opuncija. Šios rūšies kaktusų 
tėvynė — Pietų Amerika (Bra
zilija. Argentina, Urugvajus*. 
Kaktusai gerai auga Illinois. 
Michigan, Indiana. VViscosin 
valstijose, nebijo žiema tempe
ratūros, nukrentancios gerokai 
Žf 

ros. 
au nu! 

nere ik ia 
k re tkarč 

) F Augalu 
Priežiūros 

uždeng 
neriaug. 

p a l a i s t v t i 

šiuose namuose, čia buvo įkurta 
pirmoji kunigų knygnešių 
draugija. 1875 m. gegužės 29 
dieną vyskupui Valančiui mi
rus, pamokslą katedroje pasakė 
bičiulis kun. prof. Antanas Ba
ranauskas. VDU Katalikų teo
logijos prof. habil. dr. Alfonsas 
Motuzas supažindino su M. 
Valančiaus rinktomis ir puo
selėtomis „kantičkomis", seno
mis religinėmis giesmėmis, 
kurias atliko Šiaulių katedros 
sakralinės muzikos ansamblis. 

BŽ 

kenčia ir visiškai sausą orą) ir 
išravėti , kad piktžoles neuž
gožtų. 

Opuncijų lapai (jeigu juos 
taip būtų galima pavadinti, nes 
panašūs į mūsų liaudiškas kul
tuves) stori, apaugę dviejų rūšių 
spygliais: vieni ilgesni, ki t i 
smulkūs, t ankūs , kone kaip 
plaukeliai. Labai sunku juos iš 
odos iškrapštyti, o įlenda, vos 
tik augalą palietus. Gera ap
sauga yra guminės pirštinės. Be 
jų — net nebandykite kaktusų 
paliesti. Žydi birželio—liepos 
mėnesį gražiais, skaisčiai gel
tonais, pilnaviduriais žiedais 
(žiedas žydi tik viena dieną, bet 
jų daug, tad atrodo labai įspū
dingai'1. Po žydėjimo išauga rau
doni, saldūs vaisiai, vartojami 
uogienėms, saldainių gamybai. 
Tačiau ir jie padengti aštriais, 
mažučiais spygliukais. 

Opuncijas dauginti lengva 
— nuskynus ,,lapą" ir įkišus į 
žemę. išauga naujas augalas. 
Beje. meksikiečių parduotuvėse 
galima rasti opuncijų „lapų", 
kurie vartojami maistui (spy
gliukai nuo jų jau nuvalyti). 

Jeigu norite augalų, kurie 
nebijo sausros, pamėginkite au
ginti šilokus — angį. „sedum". 
lot. Sedum (yra jų įvairių rūšių). 
Tai daugiametis Cras-sulaceae 
šeimos augalas, storais, mėsin
gais, balzganu, sidabriniu ats
palviu (yra ir visiškai žalių) la
pais, gražiais rausvais — švie
sesniais ar tamsesniais — žie
dais, išaugančiais ant aukštoku 
stiebelių iš gražiai , apvaliu 
kupsteliu augančių lapų. Peržy
dėjusios žiedų kekės lieka p e r 

žiemą, yra rudai rausvos ir 
labai gražiai atrodo. Vienas pa
traukliausi"* -il^k-: •- rn S«-'V-rv. 
Antmo -Joy". 

Studija apie 
Vatikano II Susirinkimą 

Birželio 17 d. Romos Ka-
pitolije buvo pristatyta Popie
žiškosios keleivių ir migrantų 
sielovados tarybos sekretoriaus 
arkivyskupo Agostino Marchet-
to knyga. Joje pateikta nauja 
Vat ikano II Susirinkimo inter
pretacija. Leidyklos „Libreria 
Edi t r ice Vaticana" išleistame 
veikale „II Concilio Vaticano II 
Cont rapunto per la storia" dip
lomatas ir Bažnyčios istorikas 
a rk ivyskupas Marchetto opo
nuoja Giuseppe Alberigo suda
rytos daugiatomės Vatikano II 
Sus i r ink imo istorijos inter
pretaci ja i . Interviu Vatikano 
radijui arkivyskupas Marchetto 
sakė, kad savo veikale jis siekė 
apvalyt i Susir inkimo istoriją 
nuo ideologinių iškraipymų, 
nulėmusių savotišką aiškinimo 
monopolį, nagrinėjant kai ku
rias susirinkimo tendencijas. Po 
Susir inkimo atsirado ne „nauja 

Bažnyčia", bet ta pati Jėzaus 
Kristaus įkurta Bažnyčia atsi
naujino tikėjimu. Arkivyskupas 
Marchetto priminė, kad popie
žius Benediktas XVI balandžio 
20 d. pamoksle Siksto koplyčio
je kalbėjo, jog būtina nauja 
Vatikano II Susirinkimo inter
pretacija. 

Praeityje arkivyskupas 
Agostino Marchetto ne kartą 
kritikavo Alberigo ir Bolonijos 
istorikų grupės interpretacijas: 
popiežių Jono XXIII ir Pauliaus 
VI indėlių supriešinimą, pasi
telkiant „reformos" ir „išsaugo
jimo" sąvokas, taip pat pokyčius 
posusirinkiminėje Bažnyčioje 
vertinant kaip lūžį. 

Kalbėdamas knygos pris
tatyme arkivyskupas Agostino 
Marchetto džiaugėsi Laterano 
universitete naujai įsteigtu Va
tikano II Susirinkimo tyri
nėjimų centru. BŽ 

SKELBIMAI 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

IARGE 2 BEDRM. CONDO OAKLAvVN 
; CompleatJy updated - ground fl. 
: end unit - bakony faceing vvater \ 

fountain. A mušt see. Shopping & ; 
transportation. Asking 

S134,900 CeH. 708-205^8062 

Išnuomojamas 
3-jų m i e g . b u t a s 

arti transporto ir miesto centro. 
T e l . 7 0 8 - 3 0 2 - 2 1 2 1 

PASLAUGOS 

J 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Ott Mcr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

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

\Voodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 
Reikalinga subrendusi moteris namų 

šeimininkės darbui prolesionakT šeimoje: 
namu ūkio priežiūra ir organizavimas, 

maisto gaminimas bei paauglės 
mergaitės transportaciįa pc pamoku. 
Būtina turėti savo mašiną, susikalbėti 
angliškai ir turėti patyrimą Amerikoje 

Darbas kasdien, nuo 1 iki 6 vai. vak. 
Tel. 773-590-0006 po 7 vai. vai. 

Skeibimu skyriaus 
tel. 1 773 585 9500 

RcAk a Ii ngi_d a r b į nįrikaį 
rėmu surinkimui privačioje gamykloje, 
kuri yra Chicago, 3418 N. Knox Ave. 
(netoli Ckero & Addison). Pageidautina 
vyrai ir moterys, S8-S10 vai. Darbas 
kasdien nuo 7-9v.r.—Sv.p.p, savait

galiai laisvi. Savininkas Amerikos lietuvis. 
Reikalinga žalia korta. Atvykite i ofisą,. 

1-800-77 S-SEND 
www.atia-'ticexpresscorp.com 

Krovimu gabenimas 
Į laivu i visas pasaulio šalis. 
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iektuvu i vsas aasaji-c šalis 

3~ 
Smafl P 

1 MM | 

K-( 

oasa 

/ •soie A -

bet 
ul'O talis 

/ež:n-ias 
• enk oje 

A»r Freigm 

TrucJrjrtg.^ 

*f S—U^L, siuntiniu s^ntmas bei 
c-stav^a?, namus Liett.voie, ^aTviO'C 
Estiic e 3aftaruSiiO?e oe' Jkrainoie 

R801 78th AVP Bridgtview, II 604SS Ttl. J 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800775-7363 

file:///Voodridge
http://www.atia-'ticexpresscorp.com


Ii •k 1 w f*r 

Pasaulio naujienos 
(Remanfe AFP. Reutefs, AP. intette. ITAR-TASS, BKS 

&*ų agentOfų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Karas Irake .,suaktyvino" 

teroristini tinklą „ai Qaeda" ir 
padarė Didžiąją Britaniją pažei
džiamą, padidindamas išpuolių, 
panašių į įvykdytus Londone 
liepos 7 d., grėsmę, pranešime 
teigia įtakingas Britanijos tyri
mų centras — Karališkasis 
tarptautinių santykių institutas 
(RIIA). Jungtinei Karalystei ky
la „ypatingas pavojus, nes ji yra 
artimiausia JAV sąjungininkė, o 
jos pajėgos dalyvavo nuverčiant 
Talibano režimą Afganistane, 
prisidėjo prie karinės kampani
jos Irake bei ėmėsi vadovauja
mo vaidmens kovojant su 'ai 
Qaeda"\ rašoma pranešime. Tai 
prieštarauja ministro pirmi
ninko Tony Blair tvirtinimams, 
kad Londono transpor-to siste
moje surengti išpuoliai neturi 
nieko bendro su karu Irake. 

Sekmadienį savo namuose 
mirė buvęs Didžiosios Britani
jos ministras pirmininkas Ed-
ward Heath, atvedęs šalį į Euro
pos Ekonominę Bendriją. J am 
buvo 89-eri. E. Heath Didžiosios 
Britanijos ministrų kabinetui 
vadovavo nuo 1970 iki 1974 me
tų, kai Konservatorių partija 
pralaimėjo rinkimus. 1975-ai-
siais partijos vadovo poste jį pa
keitė Margaret Thatcher, kuri 
nuo 1979-ųjų valdė tris kadenci
jas. Ministras pirmininkas Tony 
Blair, pagerbdamas šį politiką, 
sakė, jog jis buvo „sąžinės ir įsi
tikinimų žmogus, kuris jų tvir
tai laikėsi ir niekada neatsisa
kė". 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko jaučiasi gerai, jis 
yra sveikas, nustatė profesorius 
Jean Saurat, Ženevos Universi
teto ligoninės dermatologijos 
klinikos vadovas. Pasak profe
soriaus, gerą prezidento savi
jautą patvirtina tai, kad nese
niai, liepos 16-ąją jis įkopė j Ho-
verl — 2061 m. aukščio kalną 
Karpatuose. V. Juščenko išvaiz
da, pažymėjo J. Saurat, neat

spindi jo vidinės būklės, nes 
dioksinas (kuriuo, kaip mano
ma, buvo mėginta jį nunuodyti 
prezidento rinkimų kampanijos 
metu), pamažu pasišalina iš or
ganizmo. 

TBILISI 
Gruzijos policija pirmadienį 

išplatino asmens, kuris, kaip 
įtariama, gegužes pradžioje per 
JAV prezidento George W. Bush 
vizitą sviedė tikrą rankinę gra
natą, fotografiją ir už informaci
ją, padėsiančią jį suimti, pasiūlė 
75,000 dolerių premiją. Policija 
apie ieškomą asmenį paskelbė 
mažai informacijos. J i nurodė 
tik tiek, kad jo amžius yra 25-35 
metai, o ūgis siekia 175-180 cm. 
Rankinė granata su sprogiąja 
medžiaga gegužės 10 d. per ma
sinę sueigą Tbilisi centre buvo 
sviesta scenos, kur stovėjo G. W. 
Bush ir Gruzijos prezidentas 
Michail Saakašvili, link. JAV 
pareigūnai nustatė, kad grana
ta nesprogo dėl techninių prie
žasčių. 

BELGRADAS 
Aštuoni buvusiam autokra

tiškam serbų vadovui Slobodan 
Miloševič ištikimi slaptosios po
licijos nariai pirmadienį buvo 
nuteisti dėl komunistų laikų 
Serbijos prezidento Ivan Stam-
bolič, kurį S. Miloševič laikė 
grėsme savo valdžiai, nužudy
mo. I. Stambolič buvo nužudy
tas 2000 m. rugpjūtį, prieš pat 
rinkimus, kuriuos S. Miloševič 
pralaimėjo reformų šalinin
kams ir po kurių, spalio mėnesį, 
per liaudies sukilimą buvo nu
šalintas nuo valdžios. Slapto
sios policijos, kuri dabar jau yra 
išformuota, junginio vadui Mi-
lorad Uiemek buvo paskirta di
džiausia — 40 metų kalėjimo — 
bausmė. Buvęs valstybės saugu
mo vadovas Radomir Markovič, 
kuris padėjo grupei suplanuoti 
ir nuslėpti šį nusikaltimą, buvo 
nuteistas kalėti 15 metų. 

Į J A V ~Į 

WASHLNGTON, DC 
JAV prezidento George W. 

Bush administracija sieke darv-

ti įtaką sausį įvykusių Irako 
rinkimų rezultatams — rengė 
slaptas operacijas, kad rinkimų 
triuškinama persvara nelaimė
tų Iranui artimi šiitai, rašoma 
sekmadienį paskelbtame žurna
lo „The New Yorker" straipsny
je. G. W. Bush administracija 
pernai svarstė, ar suteikti tie
sioginę paramą buvusiam Irako 
laikinajam premjerui Iyad Al-
lawi, kuris yra pasaulietiškų 
pažiūrų šiitas ir patinka JAV 
pareigūnams, taip pat — parti
joms, kurios laikomos artimo
mis Amerikai, rašo „The New 
Yorker". Tačiau šiam planui ne
pritarė nevyriausybinės organi
zacijos, padėjusios organizuoti 
rinkimus, ir tada valstybes sek
retoriaus pavaduotojas Richard 
Armitage šį projektą nutraukė. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos sostinėje esančiame 

Ostankin televizijos bokšte pir
madienį buvo kilęs gaisras, ta
čiau įsiplieskusi ugnis buvo ne
trukus užgesinta. Liepsna buvo 
įsiplieskusi atvirame balkone, o 
viduje niekas nedegė. Didelis 
gaisras Ostankin televizijos 
bokštą nusiaubė 2000 m. rug
pjūtį. Tada per gaisrą, kurį su
kėlė trumpasis jungimas, žuvo 
trys žmonės. 

MEKSIKA 

CANCUN 
Uraganas „Emily" anksti 

pirmadienį užgriuvo prie Kari
bų jūros esančius Meksikos ku
rortus, privertęs daug turistų 
palikti ant jūros kranto įsikūru
sius prabangius viešbučius ir 
nuo jo niokojančios jėgos pasis
lėpti laikinose prieglaudose. 
Keldamas vėją, kurio greitis sie
kė iki 215 km/h. uraganas popu
liariame Cancun kurorte traukė 
elektros laidus, rovė medžius ir 
kėlė milžiniškas bangas. Sa
vaitgalį tūkstančiai turistų nu
traukė savo atostogas ir išvyko 
namo. Del audros Meksika naf
tos telkiniuose uždare daugumą 
savo gręžinių ir du uostus. 

ANTANO GEDVILO . 
NUŽUDYMAS 1946 METAIS 

D R A U G A S , 2005 m. liepos 19 d., a n t r a d i e n i s 

Potsdamo konferencija Lietuvai negalėjo pasibaigti k i ta ip 

Atkel ta iš 1 ps l . 
konferencijų nutar imus kaip 
neva patvirt inančius Baltijos 
šalių įtraukimą į SSRS. Anot jo. 
pastarosios konferencijos doku
mentuose apie tai visai nekalba
ma, o Lietuvos, (ne Lietuvos 
SSR), pavadinimas minimas tik 
dalijant Rytų Prūsiją. 

„Taip aiškiai parodyta, kad 
jokiu būdu nebuvo Lietuvos pri
pažinimo kaip Sovietų Sąjungos 
sudėtinės dalies", teigė D. Žali
mas. 

Tačiau, anot Seimo nario 
Emanuelio Zingerio. Potsdamo 
konferencijos nutarimais Lietu
va, Latvija ir Estija faktiškai 

buvo paliktos SSRS įtakos sfe
rai, nors pasirašydamos dekla
raciją JAV ir Didžiosios Brita
nijos vyriausybės esą puikiai ži
nojo, kas atsitiks su žmogaus 
teisėmis Josif Stalin režimo do
minuojamoje Europoje. 

„Potsdamo konferencija nu
lėmė, kad pusę amžiaus išgyve
nome vergijoje, baimėje, politi
nėje ir ekonominėje depresijoje. 
J. Stalin mus grąžino į vidu
ramžius", pažymėjo parlamen
taras. 

E. Zingerio teigimu, svarbu, 
kad šiandien Vakarai prisimin
tų, kodėl Rytų Europa vejasi 
juos iš paskos, nes „mes 50 me

tų buvome palikti Stalin, o vė
liau — komunistinės Maskvos 
įtakos zonai". 

Pasak parlamentaro, rug
sėjo 30 d. Seime rengiama kon
ferencija, skirta Jaltos ir Pots
damo susitikimų rezultatams, į 
kurią žadama pakviesti politi
kus ir intelektualus iš viso pa
saulio. 

1945 m. vasarį. Antrajam 
pasauliniam karui einant į pa
baigą, Jaltos konferencijoje bu
vo nutarta sunaikinti nacizmą, 
okupuoti Vokietiją ir nubausti 
karo nusikaltėlius, be to, rytinė 
Lenkijos dalis buvo atiduota 
SSRS. 

Vyriausybė nepagailės lėšų naujai Seimo posėdžių salei 

Atkelta iš 1 psl. 
kitų metų biudžeto pyrago daly
boms, galiausiai paaiškėjo Sei
mo valdininkų nuo visuomenės 
ilgai slėpta suma, kurią ketina
ma skirti naujai plenarinių po
sėdžių salei įrengti. 

Seimo kanceliarijos paraiš
koje Finansų ministerijai teigia
ma, jog šiam tikslui per 4 metus 
reikėtų skirti 39,720,000 litų; 
parlamentas prašo jau kitų me
tų biudžete salės statybai nu
matyti 15 mln. litų. 

Pasak dienraščio, sales ma
ketas už uždarų durų jau buvo 
pristatytas parlamento vadovy
bei. Vien projektavimo darbai 
kainavo apie pusę milijono litų. 
Siekiant, kad informacija pla
čiai nepasklistų. Seimo vadovai 
buvo supažindinti ir su bendra 
planuojamų išlaidų suma. 

Tik Finansų ministerijos 
pareiginiams neseniai savo už

mojus atskleidę parlamento val
dininkai tokį slapukavimą aiš
kina tuo, jog Vyriausybė į didelį 
jų apetitą gali sureaguoti nepa
lankiai. 

Speciali parlamento kance
liarijos darbo grupė naujosios 
Seimo posėdžių salės projektą 
rengė nuo praėjusių metų pa
baigos. Viename pirmųjų posė
džių, kurie visuomet vyko už už
darų durų, kanceliarijos vado
vai grupės narius ragino nesi
varžyti ir teikti pačias įvairiau
sias bei įmantriausias idėjas. 

Buvo pranešta, jog taupyti 
pinigų nesirengiama, mat nau
josioms patalpoms norima nau
doti tiktai moderniausias me
džiagas, įdiegti naujausias tech
nologijas Viena pagrindinių 
idėjų, tada sklandžiusių grupes 
posėdžiuose. — kaip salėje posė
džiausiančius ir šalia jos įreng
tose kavinėse poilsiausiančius 

parlamentarus ir jų svečius ap
saugoti nuo bendravimo su ži-
niasklaidos atstovais. 

Tiek Seimo kanceliarijos pa
reigūnai, tiek kai kurie parla
mento vadovai neoficialiuose 
pokalbiuose nuogąstauja, kad 
Vyriausybė, jau nekart apmalši
nusi parlamento apetitą, gali 
neskirti pinigų ir šiam projek
tui. 

Kol naujosios salės perspek
tyvos vis dar skęsta miglose, iš
tuštėjusiame Seime užvirė re
montas. Darbininkai šeiminin
kauja pirmuosiuose Seimo rū
muose esančioje Konstitucijos 
salėje, trečiuosiuose rūmuose 
įsikūrusiose Liberalų ir centro 
bei konservatorių frakcijų pa
talpose, taip pat Seimo restora
ne. 

Kaip praneša Seimo kance
liarija, šis remontas biudžetui 
kainuos apie 2.3 mln. litų. 

Antanas Gedvilas gyveno 
Gadunavo miestelyje, Telšių 
apskrityje. Jis buvo vedęs Bro
nę Labanauskaitę. Jiedu turėjo 
dukrą vardu Vida. Dabar ji 
gyvena Klaipėdoje. Gedvilas 
buvo siuvėjas, Gadunavo baž-
•nyčios choro dalyvis. J i s ne
norėjo eiti į rusų armiją, todėl 
išėjo iš namų ir slapstėsi įvai
riose vietose. 

Pradžioje Gedvilas buvo 
apsistojęs pas Tumavičius, 
kurie gyveno Dirmeikių kaime, 
netoli Tryškių. Tumavičiai — 
Albinas ir Elena — buvo Ged
vilo giminaičiai. Kada pradėjo 
dažnai lankytis Tumavičių so
dyboje stribai, Antanas paliko 
šią šeimą. Tada jis apsistojo pas 
Petronėlę Pikelaitę, senyvo 
amžiaus moteriškę, gyvenusią 
Užsienių kaime. Pas ją gyveno 
Aleksas Katarskis, kuris padėjo 
tvarkyti ūkį. Sodyba buvo prie 
Drupinės miško. Pikelaitės gy
venamas namas buvo po vienu 
stogu su daržine ir tvartu. Įeiti į 
daržinę buvo galima iš virtuvės. 
Gedvilas būdavo kambaryje, o, 
reikalui esant, slėpėsi ant tvar
to. Čia buvo sukrauti dar nekul
ti javai, laikydavo ir šiaudus. 
Daržinėje prie sienos stovėjo 
kopėčios. Kada Gedvilas pra
dėjo slapstytis, jo žmona išvyko 
iš Gadunavo ir su dukra apsi
gyveno Kaunatave. 

Antanas Gedvilas buvo 
geras siuvėjas. Dienomis niekur 
nevaikščiodavo, siūdavo dra
bužius. Už darbą gaudavo pa
valgyti, permiegoti ir maisto 
produktų. Jis nebendravo su 
miške besislapstančiais gink
luotais žmonėmis, neturėjo net 
ginklo. 

Kartą, būdami Pikelaitės 
kambaryje, pastebėjo kieme 
stribus. Jie ėjo tiesiai į daržinę. 
Gedvilas bėgo slėptis ant tvarto. 
J is lipo kopėčiomis ir norėjo 
pasislėpti šiauduose, tačiau 
nesuspėjo, trūko vos kelių se
kundžių. 

Stribai, įėję į daržinę, paste
bėjo judančius šiaudus. J ie 
pradėjo šaukti, kad išlįstą ir 
tuojau, nieko nelaukę, pradėjo 
šaudyti. Numetę nuo tvarto jau 
negyvą Gedvilą numetė tar
pininke (koridorius tarp virtu
vės ir daržinės) ant žemės. 
Gedvilą nušovė Svetikas, j is 
buvo stribų vadas, su juo buvo 
dar du stribai. Svetikas iš
kraustęs Gedvilo visas kišenes, 
rado tik adatą, įsmeigtą šalia 
Šv. Marijos paveikslėlio. Tai 
įvyko 1946 metų, sausio 30 

dieną. 
Pal ikę lavoną, s tr ibai ėmė 

ta rdy t i senuką Katarskį , rei
kalavo pasakyti , kas t a s nušau
t a s žmogus. Ka ta r sk i s sakė 
než inąs , iš kažkur užėjęs ir 
viskas. Stribai netikėjo, šaudė 
palei galvą, mušė. Neiškentęs 
muš imo , pasakė ką žinojo. 
Str ibai , palikę nušautąjį Ged
vilą, išėjo. 

Užsuko pas Oną ir Stefaniją 
J a u g a i t e s , re ikalavo snapso, 
gyrėsi nušovę banditą. Vėliau iš 
Tryškių sugrįžo Petronėlė. Jos 
s a m d i n y s Kata rsk is pasakė , 
k a d s t r iba i viską žino, nes 
neiškentęs mušimų ir gąsdini
mų, viską pasakęs. J iedu susi
ta rė viską neigti, sakyti, kad to 
žmogaus nepažįsta, o Katarskis 
i š s igandęs pasakė kažkokio 
žmogaus pavardę . Pavaka ry 
prie sodybos atvažiavo dviem 
ark l ia i s pak inkytas vežimas. 
S t r i ba s Bolis Balč iūnas ėme 
Pe t ronė lę s tumdyti , gąsdint i . 
Tuo t a rpu jo šautuvas kažkaip 
užkliuvęs iššovė. Petronėlė išsi
gandus i parkr i to a n t žemės. 
Stribai įmetė nušautą Gedvilą į 
vežimą, liepė kar tu sėsti Pet
ronėlei Pikelaitei ir Katarskiui , 
ir išvažiavo iki Albino Tuma-
vičiaus sodybos. Pas juos tuo
ka r t buvo nužudytojo Gedvilo 
dukre l ė s Irenos k r ikš tynos . 
Stribai , suėję į vidų, reikalavo 
valgyti ir išgerti, gyrėsi, kad pas 
Pikelai tę nušovė banditą. Tu
mavičiai suprato, kas buvo tas 
žmogus, bet nutylėjo. 

A n t a n a s Gedvilas buvo 
a tvežtas į Tryškius ir numes tas 
tarpuvar tė je prie stribyno juodo 
namo Lazdynų Pelėdos gatvėje, 
29 n u m e r i u pažymėtu . Tas 
n a m a s ir šiandien dar yra juo
das, daug paslapčių j ame . 

Arčiau gyvenančius žmones 
str ibai varė atpažinti nušauto
jo. Buvęs nuėjęs ir Daukan tas 
Ciprijonas, gyvenęs kitoje gat
vės pusėje. J i s pažino nužu
dytąjį, bet stribams neišdavė, 
sakė nepažįs tąs to žmogaus. 
Niekas jo „neatpažino". " 

Išniekintas nužudytas Ged
vilas išgulėjo keletą dienų ir 
n a k t ų tarpuvartėje prie stri
byno. Pagal žmonių pasako
j imus , Gedvilo kūnas buvo* nu
vežtas prie senųjų kapų, o da
boklėje buvę kaliniai jį užkasė 
ar t i akmeninės tvoros. 

J u l ė Čijunskienė-Pikelaitė 
Grabnyčių dieną nuėjo į kapi
nes pasižiūrėti ir atrado šviežiai 
supiltą žemių kauburėlį. Nuo to 
laiko ji šį kapą prižiūrėjo. 

GINČIJAMASI DEL TROCKIO 
NUŽUDYMO ĮRANKIO 

Ledkirtis, kuriuo buvo nu
žudytas rusų revoliucionierius 
Levas Trockis, praėjus 65 
metams po jo mirties, atsirado 
Meksikoje. Meksikietė taksi 
vairuotoja teigia turinti tą patį 
ledkirtį, kuriuo 1940 metais 
Meksikoje šį bolševikinės revo
liucijos teoretiką nužudė vienas 
ispanas, gavęs įsakymą iš so
vietų diktatoriaus Josif Stalin. 

Ana Sala* sake ledkirtį ga
vusi iš savo tėvo, policininko, 
kuris dabar yra miręs; tačiau 
kaip tas įrankis atsidūrė poli
cininko namuose, lieka neaišku. 

J. Stalm savo buvusį ben
dražygį ištrėmė iš Sovietų Są
jungos 1929 metais. Vėliau L. 
Trockis emigravo į Meksiką. Is
panas Ramon Mercadero, kuris 
buvo slaptas J . Stalin pakali
kas, dėjęsis ištikimu ištremto L. 
Trockio sekėju, 1940 metų rug
pjūčio 20 dieną smogė revoliu
cionieriui ledkirčiu į galvą jo 
paties namuose. Kitą dieną L. 
Trockis ligoninėje mirė. 

L. Trockio anūkas Esteban 
Volkov sako įtarias, kad A. Sa
las nori parduoti jam ledkirtį, 
nors visai nežino, ar tikrai bū
tent juo buvo nužudytas vienas 
iškiliausių istorijoje kairiųjų 

judėjimo veikėjų. 
Pensininkas E. Volkov, gyve

n a n t i s Meksikoje, pasiūlė A. 
Salas , kad ji nuneštų ledkirtį į 
muziejų, kuris įrengtas buvu
siame L. Trockio name. kad spe
cial is tai palygintų jį su ten 
esančia žmogžudystės įrankio 
nuot rauka . „Pirmiausia reikėtų 
ištirt i , ar tai tas pats ledkirtis, 
— sakė jis. — Juk yra gana gera 
fotografija, kurioje detektyvai 
laiko rankose ledkirtį: galima 
nus ta ty t i rankenos ir metalinės 
dalies proporciją". 

E. Volkov siūlė pasi imti 
DNR mėginį ir palygint i su 
krauju, kuris, anot A. Salas, 
tebesąs and ledkirčio, jei t ik ji 
su t ik tų padovanoti ledkirtį L. 
Trockio muziejui. Tačiau abiem 
pusėms taip ir nepavyko susi
tar t i dėl DNR patikrinimų. 

A. Salas žadėjo aptar t i su E. 
Volkov jo naują pasiūlymą — 
bent vizualiai palyginti įrankį 
su fotografija. „Tai gera mintis", 
— sutiko taksi vairuotoja. 

L. Trockis yra palaidotas 
muzie jaus sodelyje Kojoakan 
rajone, netoli žymios meksi
kiečių dailininkes F n d a Kahlo. 
buvusių namų Kuri laiką ji bu
vo L. Trockio mylimoji. (V.K.> 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

Dr. ANTANAS A. BRAZYS 
Mirė 2004 m. liepos 22 d. Palaikai palaidoti rugpjūčio 

25 d. Pakruojo raj. Pašvitinio kapinėse. 
Šv. Mišios už jo sielą aukojamos liepos 24 d. 9 vai. 

ryto Tėvų marijonų koplyčioje (šalia „Draugo") ir Paš
vitinyje. 

Prašom gimines ir draugus a.a. Antaną prisiminti 
maldoje. 

Nul iūdę giminės 

„Aš Viešpaties būste gyvensiu 
per amžius ilgiausius" 

Ps. 23 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

per anksti išėjus į Viešpaties priglobstį, užjau
čiame ir guodžiame žmoną LORETĄ, vaikus 
RITĄ, VYTĄ ir GINTĄ, tėvelius p. BRADŪ-
NUS, sesutes ELENUTĘ ir LIONYTE su šei
momis bei visus artimuosius. 

Danutė ir Viktoras Bilaišiai 
Vilija ir Dalia su šeimomis 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

per anksti pradėjus Amžinąjį Gyvenimą, reiš
kiame gilią užuojautą jo žmonai LORETAI, vai
kams RITAI, VYTUI, GINTUI, jo tėvams KAZI
MIERAI ir KAZIUI BRADUNAMS, seserims 
ELENAI ir LIONEI bei jų šeimoms ir kartu 
meldžiamės. 

Danutė, Vytautas ir visa Bieliauskų šeima 

L 
Gedvilą pažinoję pasakoja, 

jis niekuo kaltas žmogus, buvęs 
l inksmas, gero būdo, mokėjo 
daug dainų, pasakų ir giesmių. 
Pas Petronėlę vakarais arti
mieji kaimynai susirinkdavo, 
dainuodavo, sekdavo pasakas. 
Taip, greičiau prabėgdavo ilgi 
žiemos vakarai. Paskutinį kartą 
Čijunskienė matė Gedvilą pas 
Petronėlę per Naujų metų 
sutikimą. J ie visi būrė savo 
laimę, pildami ištirpdytą vašką 
į vandenį. Gedvilui išsiliejo lyg 
tai kiaulės galva, paskui lyg tai 
vežimas. Petronėlė ir sako: 
J^iūrėk, Jonai, tave jau stribai 
veža ir arkliai pakinkyti". Kai
mynai Gedvilą vadino Jonu, nes 

, jis pats sakė tokį vardą, o tikrąjį 
nutylėjo, pavardės niekas neži
nojo ir neklausė. 

Katarskį ir Pikelaitę stribai 
uždarė į akmeninį rūsį-daboklę 
Tryškiuose. Ten visada būdavo 

vandens, kartais net iki kelių. 
Juos žiauriai tardė, mušė, kan
kino bet. nieko daugiau neiš
gavę, po dviejų savaičių paleido. 

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, dukra Vida ėmė 
ieškoti tėvo kapo. Klausinėjo 
žmones, stribus Daujotą Kle-
manskį. Prekelį. Daukšą, visi 
sakė nieko nežiną. Pagaliau 
užsuko pas Julę čijunskienę-
Pikelaitę, gyvenusią Užsienių 
kaime. J i viską papasakojo. 

Antano (Jono) Gedvilo pa
laikai buvo garbingai palaidoti 
Kaunatavo kapinėse šalia jo 
žmonos, kur ji jau buvo seniau 
palaidota. 

Pasakojo 
J u l ė Či junskienė-Pikela i tė 

. Užraše 
Vanda Veličkienė, 

Tryškiai 
Paruošė spaudai 

Algis Virvyt is 

PAGERBTAS PREL. MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS ATMINIMAS 

Birželio 11 d. Balbieriškyje 
prasidėjo renginių ciklas, skir
tas žymaus visuomenės veikėjo 
prel. Mykolo Krupavičiaus 120-
osioms gimimo metinėms pami
nėti. Simboliška, kad pirmieji 
M. Krupavičių pagerbė jo kraš
tiečiai. Balbieriškio žemes ūkio 
mokyklos salėje ta proga su
rengta mokslinė konferencija 
„Jo širdyje sutarė Dievas ir 
žmogus". Šiame renginyje daly
vavo Vilkaviškio vyskupas Ri
mantas Norvilą, kunigai. Myko
lo Krupavičiaus giminaitės, 
valdžios pareigūnai, istorikai, 
Balbieriškio miestelio gyvento
jai ir svečiai. Susirinkusius pa
sveikino Prienų muzikos mo
kyklos mokytoju kvartetas, su
giedojęs Balbieriškio miestelio 
himną. Konferencijos metu kal

bėję pranešėjai prisiminė prela
to sudėtingą gyvenimą ir nuo
pelnus Lietuvai. Renginio daly
viai turėjo galimybę pažiūrėti 
t rumpą dokumentinį filmą, 
kur iame įamžintas M. Kru
pavičius savo paskutiniais gy
venimo metais. Po konferencijos 
šiai iškiliai asmenybei atminti 
pašventintas koplytstulpis. Vė
liau miestelio bažnyčioje vys
kupas R. Norvilą drauge su 
kitais kunigais aukojo šv. Mi
šias. Savo pamoksle ganytojas 
vėl šiltu žodžiu prisiminė 
prelatą. 

Tolesnę kultūrinę programą 
nu t raukė prasidėjęs smarkus 
lietus. Bet bažnyčioje susirinkę 
žmones galėjo paklausyti vyrų 
choro „Sakalas" atliekamu 
dainų. BŽ 
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SiE METAI YRA LIETUVIŲ FONDO 
naujų narių metai. Naujų narių 
įnašai ir dalyvavimas Lietuvių 
fondo veikloje pagyvins mūsų 
organizaciją ir suteiks mums 
galimybę teikti dar didesnę 
paramą lietuvybės reikmėms. 
Tik susivieniję savo darbais ir 
lėšomis, mes užtikrinsime Lie
tuvių fondo tęstinumą ir stip
rinsime lietuvišką veiklą. Ma-
'oniai kviečiame tęsti pradėtą 
akciją ir jungtis į Lietuvių fondo 
gretas. Prašome aukas siųsti 
adresu: Lithuanian Foundation, 
14911 127th St., Lemont, IL, 
tel. 630-257-1616. 

LIEPOS 13 D., 11:30 V.R. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzieju
je vyko susitikimas su Illinois 
Art Council atstovais. Dalyvavo 
Terry A. Scrogum, Illinois Art 
Council direktorius ir Tamara 
Kubacki, etninių, liaudies meno 
ir literatūros programų direk
torė. Dalyviai kalbėjo apie ga
limybes gauti finansavimą pel
no nesiekiančioms organizaci
joms. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa rengia išvažiavimą į La 
Salette šventovę, Twin Lakęs, 
Wisconsin. Šios kelionės tikslas 
yra pagerbti Švč. M. Mariją, jos 
Dangun Paėmimo šventės pro
ga, prašant ypatingos pagalbos 
ir užtarimo. Kviečiame nares ir 
svečius rugpjūčio 13 d., šešta
dienį, į šią išvyka. Išvažiuojame 
8 v.r. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Park, 5 
v.p.p. grįžtame. Autobusas su 

patogumais . Vie tas prašome 
rezervuoti iš anksto iki liepos 
30 d. Dėl informacijos skambin
ti: 773-582-7452 A. Leščinskie
nei (vakarais), a rba 708-974-
0745 R. Jautokai te i . 

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY 
lietuvių bendruomenės geguži
nė įvyks liepos 24 d., sekma
dienį, ,,Half Day Forest Preser
ve", pavėsinėje ,,A", Route 21 
(Milwaukee Ave.), Half Day, IL. 
Pradžia 12 v.p.p. Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti . Informa
cija tel. 847-623-7927. 

SKELBIMAI 

Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte , 

parduodamas 1 mieg. „condo" 
2 aukšte, į sodelio pusę. 

Tel. 850-773-2848. 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia . Pasku t inės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kur ių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažn iaus ia i ta i 
prastas internet inio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas r e n k a s i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo viet ine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams! 

„Draugo" skelbimų skyriaus teL 1-773-585-9500 

Apsiniaukusį šeštadienio 
rytą aš darau tai , kas ne iš visų 
10 metų vaikų reikalaujama. 
Aš sėdžiu mokyklos suole — 
Miltone. Tai nėra eilinė, kas
dieninė mokykla, tai Bostono 
li tuanistinė (lietuviška) mokyk
la. Daug lietuvių kilmės vaikų 
iš Bostono ją lanko tam, kad 
išmoktų lietuvių kalbos, istori
jos, sus ipažin tų su Lietuvos 
kul tūra. Pamokos prasideda 9 
vai. ryte ir baigiasi 1 vai. po 
pietų (išeina keturios valandos 
mokykloje). 

Aukšta krūva knygų prieš 
mane. Bet aš galiu eiti lažybų, 
kad niekas mokykloje negali 
nei suprast i , nei ištarti tuos 
visus žodžius. Tos knygos pil
nos informacijos, kuri domina 
suaugusius, bet ne vaikus. Ma
no mokytoja j au užduoda namų 
darbą ateinančiai savaitei. Aš 
pradedu nerimauti , nes žinau, 
kad man reikės dirbti penkta
dienio vakarais , kuomet mano 
angliškos mokyklos draugai 
gali žaisti , ilsėtis praleidę 
savaitę mokykloje. 

Vieną dieną, kai mes va
žiavome su tėvu iš lietuviškos 
mokyklos į namus , jis man 
pasakė, kad už kelių savaičių 
mes važiuosim į Lietuvą. Mano 
tėvas y ra mokslininkas. J i s 
dažnai samdo darbininkus iš 
Lietuvos. Vienas iš jo studentų 
turėjo ginti savo doktorato 
laipsnį ir tėvas jautė reikalą 
dalyvauti. Mes planavome ap
sistoti pas mano senelius (ma
no motinos tėvus). Jie turi butą 
Vilniuje. Aš juos paskutinį kar
tą mačiau, kai jie lankėsi mano 
dėdės šeimoje Baltimorėje. Ma
no seneliai gimė, užaugo ir ap
sivedė Lietuvoje. Kai po Antro 
pasaulinio karo sovietų Rusija 
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IŠLEISTAS NAUJAS ALBUMAS 
„PAŽAISLIS. MENAS IR ISTORIJA / / 

E. Karpavičiaus leidykla išleido labai kokybišką albumą ,.Pažaislis. Menas ir istorija". 
Kaip sakė šio albumo leidėjas ir vienas iš sudarytojų, tai pirmasis fundamentalus leidinys apie 

Kauno marių pusiasalyje jau tris šimtmečius stovintį baroko perlą - Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblį. 

„Iki šiol pasirodydavo tik nedidelės moks
linio pobūdžio monografijos apie Pažaislį. 
Naujasis meno albumas skir tas plačiajai 
skaitytojų auditorijai, Lietuvos ir užsienio tu
ristams, taip pat ir mokslo žmonėms 
istorikams, menotyrininkams, architektams", -
sakė E. Karpavičius. 

Albumo teksto autoriai - menotyrininkas 
dr. Mindaugas Paknys ir dai l ininkas E. 
Karpavičius, fotografijų autorius - Kęstutis 
Stoškus. 

1.000 egzempliorių tiražu išleistame 144 
puslapių apimties albume apie 120 iliustracijų: 
spalvotų ir nespalvotų nuotraukų, senųjų 
brėžinių, planų, taip pat paveikslų ir freskų 
reprodukcijų. Tekstų lietuvių kalba išplėstinė 
santrauka albumo gale pateikiama ir anglų 
kalba, taip pat ir visų iliustracijų sąrašas. 
Albumą bus galima įsigyti Vilniaus ir Kauno 
knygynuose bei pačiame Pažaislyje. 

Pasak E. Karpavičiaus, albumas „Pažais
lis. Menas ir istorija" tęsia leidyklos pradėtą 
neformalią baroko architektūros seriją. 

Šaltinis: Eit* » fragmentas. 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS! 

ŽALGIRIS 
CHICAGO 

* 

Rugpjūčio 13 dieną, šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, įvyks Pirmosios Atviros Šiaurės 
Amerikos Lietuvių gatvės krepšinio (3X3) pirmeny
bės. 

Varžybos vyks profesionalų, mėgėjų, veteranų (virš 35 m ) , jaunių, moterų ir mišrių komandų 
grupėse. 

Nugalėtojų ir prizininkų laukia taures, medaliai ir vertingi prizai. Varžybas numatoma pradėti 
10 valandą ryto ir baigti 6 valandą vakaro. Šventės dalyviams ir svečiams maistą ruoš „Bravo" vir
tuvė. Oficialus renginio gėrimas — „Švyturio' alus' Numatoma sulaukti komandų iš visų JAV kam
pelių, taip pat iš Lietuvos Šventos kulminacija — nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas klube 
„Ren De Vou" (buvęs „Bunkeris"). Po apdovanojimų - - nuotaikinga diskoteka! Kviečiame visas 
komandas paskubėti registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas. Rengėjai: Čikagos krepšinio klubas 
„Žalgiris" ir Čikagos Lietuvių krepšinio lyga. Papildoma informacija ir registracija elektroniniu 
paštu zalgiris01@yahoo.com 

Praneš imas 

mailto:zalgiris01@yahoo.com


IR LIETUVA c 
okupavo Lietuvos kraštą, jie 
pasitraukė į Vokietiją, ir vėliau 
į Ameriką. Jie tikėjo, kad Lie
tuva bus greitai laisva ir jie 
galės sugrįžti namo. Tas lauki
mas tęsėsi apie 50 metų. Pa
galiau 1993 m. jie pardavė savo 
namus Čikagoje ir sugrįžo į 

.Lietuvą. 
Mano tėvo pranešimas ma

ne nustebino ir sukrėtė. Kokia 
yra Lietuva? Ar ji kaip knygose, 
paveiksluose? Savaitės praėjo ir 
išvažiavimas pradėjo artėti . Aš 
ir vėl pradėjau nerimauti. Kokie 
ten žmonės? Ar jie visi seni? 
Nešioja tradicinius taut in ius 
rūbus? 

Tai viskas buvo mano min
tyse skrendant 10 valandų į šį 
Europos kraštą prie Baltijos 
jūros. Kai mes su tėvu išlipom 
Vilniaus oro uoste, nustebau. 
Visi pranešimai lietuvių kalba. 
Aš šito nesitikėjau, nes Logan ir 
kituose oro uostuose kalbėjo 
angliškai, retkarčiais ispaniš
kai. 

Taksi mus nuvežė prie se
nelių buto. Kai mes įvažiavom į 
tą mažą kiemą, aš buvau ap
stulbintas — koks tas pastatas 
buvo senas. Bet prie durų buvo 
moderniškas skambutis, kuris 
leido mums įeiti į senelių na
mus. Mus sutiko su apkabini
mais ir bučiavimais. 

Aš tuojau pastebėjau, kad 
yra televizorius ir programos 
vedėjas kalbėjo lietuviškai. Iš 
nustebimo išplėčiau akis — šito 
nesitikėjau. 

Pietums senelė išvirė kol
dūnų. Buvo skanu, bet aš jų jau 
buvau valgęs įvairiuose lietuvių 
parengimuose. Mano mama irgi 
moka juos gaminti. Po pietų 
žiūrėjom televizorių, 

Kitą dieną po pusryčių ėjom 
apsižvalgyti po Vilniaus miestą. 
Mačiau vaikus su kuprinėmis 
einančius į mokyklą. Kai jie pri
artėjo, išgirdau, kad visi kal
bėjosi tiktai lietuviškai. Mes 
Bostone su lietuviais draugais 
tarpusavyje kalbamės angliš
kai. Tik tėvai ir mokytojai 
mums vis primena kalbėti lietu
viškai, bet po keletoš sakinių 
mes vėl pereinam į anglų kalbą. 
Bet čia visi vaikai kalbėjosi tik
tai lietuviškai. 

Ir staiga aš supratau, kad 
lietuviai, kurie gyvena Lietu
voje, nėra visi seni ir nenešioja 
tautinių rūbų. Yra mažų vaikų, 
paauglių ir studentų su labai 
sudėvėtais drabužiais, klau
sančių tą pačią muziką kaip ir 
Bostone. Parduotuvių rajone 
mačiau paauglius žaidžiant Ja
mes Bond. Mane nustebino, nes 
James Bond irgi kalbėjo lietu
viškai. 

Kitą dieną aplankėme gar
sią Trakų pilį. J i buvo statyta 
keturioliktam šimtmetyje. Pilis 
stovi saloje, ją pasiekti reikia 

eiti per ilgą tiltą. Senovėje tilto 
nebuvo — pilį pasiekdavo lai
vais ar valtimis. Pilies sienose 
yra skylės, pro kurias šaudyda
vo patrankos. Karo metu, kai 
Lietuvą užpuldavo priešai, lie
tuviai apsigindavo patranko
mis, paskandindami priešų 
laivus. Kritiškoje padėtyje lie
tuviai turėjo iš pilies pabėgimo 
kelią per akmenis po vandeniu. 
Kelias buvo painus, vingiuotas. 
Visi turėjo mintinai išmokti juo 
eiti. Tik vienas neatsargus 
žingsnis ir gali paskęsti, nes su 
metaliniais šarvais buvo neį
manoma plaukti. Priešai žinojo 
apie tą paslaptingą kelią. Jie 
mėgino eiti, bet daug jų pa
skendo ir kelio paslaptis liko 
išsaugota. 

Stovėdamas ant tilto ir žiū
rėdamas į vandens tamsumą 
galvojau, kiek daug gyvybių 
vanduo paskandino ir ar tą 
kelią šiandien būtų įmanoma 
surasti. Apie šitą viską aš mo
kiausi lietuviškoje mokykloje. 
Bet pamatyt i realybėje yra 
didelis skirtumas. 

Kai mes pagaliau atėjome 
prie įėjimo į pilį, pamačiau, kad 
pilies sienos yra dviejų pėdų 
storio. Aš mėginau įsivaizduoti 
pabūklus raižančius pilies sie
nas. Įėjus į pilies kiemą mano 
vaizduotėje vėl iškilo narsūs 
Lietuvos karžygiai stovintys 
prieš savo valdovą. Mes sura
dom požeminį kalėjimą. Ten 
buvo tamsu, drėgna, pelėsių 
kvapas. Tik pagalvojus kiek 
žmonių čia kentėjo, gal mirė, 
man šiurpas per nugarą nuėjo. 
Kai mes tą požemį palikom, aš 
jaučiausi saugesnis. Grįžtant 
tiltu atgal, aš įsivaizdavau kiek 
daug ant šios žemės, kur aš 
dabar stoviu, yra kovota. 

Sugrįžus į senelių namus 
mūsų , laukė skanūs pietūs ir 
poilsis, ypatingai mano skau
dančiom kojom. 

Paskut inę kelionės dieną 
mes vaikščiojom po knygynus, 
parduotuves. Baigiantis dienai 
aš nusipirkau dvi mažas mo
lines nykštukų statulėles. Aš 
prastas pirkėjas. 

Tą vakarą per televizorių 
mačiau reklamą, kurią ir šian
dien atsimenu. Mudu su tėvu 
juokėmės. Tai buvo Mach 3 Sku
timosi reklama, parašyta lietu
viškai. Ta reklama visiškai ne
tiko, mano supratimu, Lietuvai. 
Ir kaip klaidingai aš apie ją 
galvojau. 

Kitą rytą tėvelis ir aš su 
visais atsisveikinom ir sku
bėjom į oro uostą. Dabar, kai 
sėdžiu Bostono lituanistinėje 
mokykloje, Miltone. mano kny
gos atrodo lyg kvėpuoja istorija, 
informacija — nes jos mažą dalį 
pajutau ir aš ten būdamas. 

Dainius Kazlauskas 

4- , ; 4- A r" 

Si* i h \ 'sA i» \ 

SPAUDOS APŽVALGA 

Žurnalas 
„Lithuania 

in the VVorld" 
Tai Lietuvą pasaulyje re

prezentuojantis žurnalas, ku
riame spausdinama pagrinde 
užsienio turistams skirta infor
macija. 

Jame didžiųjų viešbučių 
reklamos užima pagrindinę vie
tą, taip pat prestižinių firmų, 
prekiaujančių prabangiais me
no dirbiniais. 

Spausdinama naudinga 
informacija, nurodanti kokius 
muziejus gali aplankyti Lie
tuvoje besilankantis žmogus, 
taip pat informacija apie di
džiuosius Lietuvos miestus, 
televizijos laidas, bei meną -
galerijas, teatrus... 

Žurnalo pabaigoje - Lietu
vos žemėlapis ir kalendorius, 

nurodantis Lietuvoje švenčia
mas šventes. Informacija apie 
Lietuvos valiutą, vietos laiką ir 
laisvalaikio praleidimą gausiai 
iliustruota spalvotomis nuot
raukomis. 

Žurnalą leidžia UAB „Ar-
keta", spausdina ,,ARX Bal
trą", Lietuvoje. 

Mante Baliutavičiūtė ruošiasi išeiti į sceną. L. Apanavičienės nuotr. 

Kai prieš 8 metus Mantės ir 
Viltės tėveliai išlošę žalią korte
lę važiavo į Ameriką, jos dar nė 
nesuvokė, kas yra ta Amerika. 

Tačiau dabar jos abi jau 
mokinės, lanko amerikietišką, o 
šeštadieniais Čikagos litua
nis t inę mokyklą. Jos ne tik 
geros abiejų mokyklų mokinės, 
bet ir labai užsiėmusios kitais 
darbais. 

Neseniai Čikagos miesto 
Harold Washington viešojoje 
bibliotekoje vyko Linkoln Park 
baleto mokyklos mokinių atas
kaitinis metinis koncertas. Šią, 
Vera Zhukova vadovaujamą, 
baleto mokyklą Mante Baliu
tavičiūtė lanko jau penki metai 
ir yra pasiekusi neblogų rezul
tatų. Dviejų dalių koncerte su 
studijų draugėmis ji šoko valsą 
iš Deliba baleto „Capellia", 
graikų šokį, kompozitoriaus 
Pandaną „Lasvi", italų šokį 
„Tarantel la" , o solo atliko 
variacijas iš Minkaus ,,Pa-
ąuita". Be to Mante mokosi 
skambinti pianinu, kaip solistė 
dalyvavo Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinių koncerte. 

Savo vyresnei sesutei ne
nusileidžia ir Viltė. Ji šiemet 

laimėjo skaitymo konkurse, 
kuris kasmet organizuojamas 
Čikagos lituanistinėje mokyklo
je, taip pat rašymo konkurse už
ėmė II vietą. Viltę, deklamuo
jančią humoristinį S. Džiugo 
eilėraštį rašytojų premijų įtei
kimo vakare, įsiminė visi žiū
rovai. 

Gerai jai sekasi ir angliško
je mokykloje. Šiais metais jos 
mokyklos komanda lotynų kal
bos olimpiadoje Čikagos pra
dinių mokyklų tarpe užėmė 
pirmą vietą ir buvo apdovanota 
medaliais bei didžiule taure. 
Viltė Baliutavičiūtė buvo mo
kyklos komandos kapitonė. Pati 
Viltė toje olimpiadoje užėmė 
aštuntą vietą. 

Mante ir Viltė Baliuta-
vičiūtės kartu su Čikagos litua
nistinės mokyklos šokėjais da
lyvavo ir 2004 metais vykusioje 
Šokių šventėje. 

Štai tokios šaunios sesutės 
gyvena Čikagoje. Džiaugiamės 
jų pasiekimais, tegul mergaitės 
ir toliau savo gerais darbeliais 
džiugina savo tėvelius Dainorą 
ir Audrių Baliutavičius bei 
močiutę Vidą Baliutavičienę. 

La ima Apanavič ienė 
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Viltės Baliutavičiūtes (antroji iš k.) komanda po apdovanojimo lotynų kal
bos olimpiadoje. 

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS! 
„DRAUGAS" 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau s)§- tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
,,Draugą". Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra t inkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik šimtmetį. 

Prenumeruokime ir remkime „DRAUGĄ"-
„ D R A U G O " prenumerata pusei metų - 65 dol 
4545 W. 63rd Street, Chicago, i i . 60629. 


