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Siame
numeryje:
Kai liga pasireiškia 
Įvairiais simptomais. 
Joga — sveikata.

2 psl.

Būkime atlaidesni savo 
tautai. Patriotiškumas 
ir spuogai. Lietuvos 
Vyčių centro valdybos 
posėdžiai.

3 psl.

Kristaus apaštalai. 
Mūsų daržai ir 
darželiai.

4 psl.

Statistika turi išlikti 
objektyvi. Karves 
šers kanapėmis.

5 psl.

Lietuvių fondas remia 
jaunimo organizacijas. 
Triušis išgelbėjo 
gyvybę. Fondas ata. J. 
Matulaitienės 
atminimui. Lietuvių 
tautodailės instituto 
narių suvažiavimas.

6 psl.

Sportas
* Europos vyrų krepši

nio čempionatui Serbijoje ir 
Juodkalnijoje besirengianti
Lietuvos rinktinė šeštadienį 
„Siemens” arenoje Vilniuje pir
majame Federacijų supertau- 
rės susitikime 73:58 nugalėjo 
Rusijos komandą. Atsakomą
sias rungtynes komandos rug
sėjo 8 dieną žais Maskvoje. Lie
tuvos rinktinės gretose sėkmin
giausiai žaidė Daijušas Lavri- 
novičius (18 tšk.), R. Šiškaus- 
kas (16 tšk.), Simas Jasaitis (13 
tšk.) bei Kšyštofas Lavrinovi- 
čius (10 taškų).

* Trečią pralaimėjimą iš 
eilės šešiolikos komandų 
Europos jaunių (iki 17 m.) 
merginų rankinio čempionate 
Austrijos sostinėje patyrė Lie
tuvos rinktinė, kuri kartu su 
Rusijos, Čekijos bei Turkijos 
komandomis kovos dėl IX-XVI 
vietų. Trečiosiose A grupės 
rungtynėse sekmadienį lietu
vaitės 23:31 turėjo pripažinti 
grupės nugalėtojos Prancūzijos 
komandos pranašumą. 8 įvar
čius lietuvaitėms pelnė Inga 
Andriuškevičiūtė.

* Du Lietuvos alpinistai 
įkopė į aukščiausią Azijoje 
esančių Tian Sanio kalnų 
viršukalnę „Pergalė” („Pobe- 
da”). Į 7,439 metrų viršukalnę 
įkopė alpinistai Audrius Pesec
kas, kopęs į didžiąją dalį buvu
sios Sovietų Sąjungos kalnų, ir 
Miroslavas Vysockis. Alpinistus 
ekspedicijos metu lydėjo per
mainingas oras — leidžiantis 
pradėjo smarkiai snigti, pablo
gėjo matomumas.

Naujausios
žinios

* Lietuvoje — NATO oro
pajėgų generolo vizitas.

* Lietuvoje gamintojų 
kainos auga sparčiausiai Bal
tijos valstybėse.

* Teisės sargų gvardijoje 
lietuviams patikimiausi atro
do notarai, rodo tyrimas.

Valiutų santykis
1 USD — 2.834 LT 
1 EUR — 3.452 LT

Rusijos prezidentas vargu ar atvyks j Lietuvą
Vilnius, rugpjūčio 22 d. 

(BNS) — Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin Lietuvoje tik
riausiai išvis neapsilankys, nors 
jau prieš kelerius metus yra pa
kviestas atvykti.

Diplomatai teigia, kad vizi
tui vis dar rengiamasi, tačiau 
niekas negali pasakyti bent apy
tikrės jo datos, pirmadienį rašė 
„Kauno diena”.

Politologai atkreipia dėme
sį, kad apsilankyti Lietuvoje 
Rusijos vadovui trukdo istorinės

Prezidentas priėmė „Lietuvos Sąjūdžio" tarybos narius
Vilnius, rugpjūčio 22 d. 

(ELTA) — Pirmadienį su prezi
dentu Valdu Adamkumi susiti
kę visuomeninės organizacijos 
„Lietuvos Sąjūdis” tarybos na
riai aptarė teisminės reputaci
jos problemas, tarėjų instituci
jos teismuose reikalingumą bei 
pateikė pasiūlymus. Jie ragina 
visuomenę aktyviau dalyvauti 
teisingumo vykdyme, tuo tikslu 
sukuriant visuomenės tarėjų 
instituciją.

Pasak „Lietuvos Sąjūdžio” 
tarybos nario profesoriaus Vla
do Vilimo, visuomenė teismuo
se gali dalyvauti kaip tarėjai, 
prisiekusieji arba taikos teisė
jai. Lietuvai esą labiausiai tin
kama būtų turėti tarėjų institu
ciją.

Skiriami arba renkanti ta
rėjai dalyvautų teismų proce
suose, reikštų nuomonę bylų 
atžvilgiu, jų nuomonė būtų 
svarbi apeliaciniame teisme. 
Tarėjų institucija, pasak V. Vili
mo, taip pat mažintų korupciją 
teismuose.

Seimo rudens sesijos iššūkiai — biudžeto ir 
Konstitucijos pataisų priėmimas

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Rugsėjo 10 dieną į ei
linę rudens sesiją ketinantis su
sirinkti Seimas turės patvirtinti 
kitų metų biudžetą bei priimti 
Konstitucijos pataisas, tarp jų 
— dėl tiesioginių merų rinkimų 
bei euro įvedimo.

Tokius svarbiausius artė
jančios sesijos darbus pirmadie
nį Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje įvardijo valdan
čiosios Lietuvos socialdemokra
tų partijos (LSDP) frakcijos se
niūnas Juozas Olekas.

„Svarbiausias darbas — ki
tų metų biudžeto, kuris susijęs 
su euro įvedimu, priėmimas. 
Galbūt reikės priimti ir Kons
titucijos pataisas, reikalingas 
dėl euro įvedimo”, sakė jis, pa
žymėjęs, jog teisininkai turi 
įvairių nuomonių.

Lietuvos bankas pateikė

Transporto stotelėse verslininkai pastatė sofas
Vilnius, rugpjūčio 22 d. 

(ELTA) — Pirmadienio rytą kai 
kuriose Vilniaus miesto visuo
meninio transporto stotelėse 
keleiviai vietoj įprastų medinių 
suolų rado naujas odines sofas.

Pirmą kartą Lietuvoje ren
giama tokia akcija tęsis dvi sa
vaites iki rugsėjo 4 dienos. Ak
cijos organizatoriai „Audėjo 
baldų centras” vilniečiams sky
rė 4 odines sofas. Jos pastatytos 
didžiausio keleivių srauto su
laukiančiose visuomeninio 
transporto stotelėse — „Lais
vės”, „Žaliasis tiltas”, „Lukiš
kės”, „Spaudos rūmai”.

„Manome, kad laikai, kai 
buvo išvogti garsieji oranžiniai 
dviračiai, jau praeityje. Tiki
mės, kad su baldais stotelėse 
žmonės elgsis taip, kaip savo 
namuose. Jeigu vilniečiams pa
tiks ši mūsų akcija, neatmeta
me galimybės, kad ji bus pra
tęsta arba tokie namų kampe-

ir politinės aplinkybės.
Per 15 nepriklausomybės 

metų Lietuvoje apsilankė be
veik visų didžiausių pasaulio 
valstybių vadovai, kai kurie net 
ne po kartą. Tačiau didžiausios 
Lietuvos kaimynės — Rusijos — 
vadovas dar niekada nebuvo at
vykęs.

Tuo tarpu Lietuvos prezi
dentai jau kelis sykius lankėsi 
Maskvoje. Valdas Adamkus ten 
buvo 2001 metų pavasarį, Algir
das Brazauskas — 1997 metų

Visuomeninės organizacijos „Lietuvos Sąjūdis” tarybos nariai Prezidentūroje. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Konstitucijos pataisų komisijai 
antrą pataisų projekto variantą, 
kurį komisija ketina svarstyti 
rugsėjo pradžioje. Komisijos pir
mininkas Rimantas Smetona 
mano, jog norint įvesti eurą už
tektų iš Konstitucijos išbraukti 
išskirtinę Lietuvos banko teisę 
leisti pinigų emisiją.

„Komisijos bendra nuomonė 
yra, jog mes neišsiversime be 
pakeitimo. Mano asmenine nuo
mone, pakaktų trijų raidžių iš
braukimo”, sakė jis.

Konstitucijos 125 straipsnis 
nustato, jog „Pinigų emisijos 
teisę turi tik Lietuvos bankas”. 
Tuo tarpu eurozonos šalyse pini
gų emisijos teisę turi Europos 
centrinis bankas.

Kitas Konstitucijos pakeiti
mas, kurį ketinama svarstyti 
rudens sesijoje, susijęs su tie
sioginių merų rinkimų įvedimu

Vilnietės ilsisi ant „viešųjų” sofų. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

liai bus įrengti ir daugelyje kitų 
stotelių Vilniuje”, sakė „Audėjo 
baldų centro” pardavimų vado
vas Regimantas Dima.

Dabar labiausiai perkami 
šviesūs baldai, tačiau dėl pa
prastesnės priežiūros lauko są-

rudenį. Be to, 2003-iaisiais 
Sankt Peterburgo jubiliejinėse 
iškilmėse lankėsi tuometinis 
Lietuvos vadovas Rolandas Pak
sas.

Šiemet V. Adamkus atmetė 
Rusijos kvietimą atvykti į 
Maskvą gegužės 9-ąją dalyvauti 
pergalės prieš nacius 60-mečio 
iškilmėse.

V. Putin kvietimas apsilan
kyti Lietuvoje buvo perduotas 
dar 2001 metais. Nors ne kartą 
tvirtinta, kad vizitui rengiamasi

bei merų ir savivaldybių tarybų 
kompetencijos patikslinimu.

Valdančiąją daugumą suda
rančios keturios partijos jau su
tarė iki 2006 metų pabaigoje- 
2007 metų pradžioje numatytų 
savivaldybių tarybų rinkimų 
priimti tam reikalingas Konsti
tucijos ir įstatymų pataisas.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas yra pareiškęs, jog 
Konstitucijos pataisos turi būti 
priimtos ne vėliau kaip iki 2006 
metų vasaros.

Tačiau J. Olekas ragina ne
skubėti priimti Konstitucijos 
pataisų, kurios suteiktų pilie
čiams galimybę kreiptis į Kons
titucinį Teismą.

„Tam reikalinga dar gilesnė 
diskusija. Teisė piliečiams tie
siogiai kreiptis į KT būtų ne tik 
demokratijos išplėtimas, bet ir 
didelis krūvis KT”, sakė jis.

lygomis stotelėse nutarta pasta
tyti tamsesnės spalvos odines 
sofas.

Baldų salono darbuotojai 
kiekvieną rytą prieš visuomeni
nio transporto darbo pradžią 
baldus nuvalys ir atnaujins.

ir jis gali įvykti artimiausioje 
perspektyvoje, tačiau iki šiol ru
sų vadovas Vilniuje neapsilan
kė.

Iki šiol aukščiausias Rusijos 
pareigūnas, lankęsis Lietuvoje, 
buvo Rusijos premjeras Viktor 
Čemomyrdin. Jis į Vilnių buvo 
atvykęs 1997 metais, čia kelis 
kartus viešėjo Rusijos parlame- 
to vadovai.

Lietuvos Prezidentūros tei
gimu, V. Putin vizitas įvyks ta
da, „kai bus susitarta dėl abiem

Rusija vilkina 
V. Uspaskicho 

diplomo 
tyrimą

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) —Studijų kokybės verti
nimo centro (SKVC) direkto
riaus pavaduotoja Aurelija Va
leikienė daro prielaidą, jog Ru
sijos institucijos nelabai suinte
resuotos padėti Lietuvai iš
siaiškinti, ar Darbo partijos va
dovo Viktoro Uspaskicho diplo
mas yrą tikras, ir todėl gali vil
kinti procesus.

SKVC sulaukė G. Plecha- 
nov akademijos rektoriaus pa-x 
tvirtinimo, kad V. Uspaskichas 
1988 metais įstojo ir 1993 me
tais baigė akademiją.

Tačiau akademija neatsakė 
į prašymą patvirtinti faktą, kad 
politikui yra išduotas ekono
misto diplomas Nr. EV 774150, 
koks buvo pateiktas Kauno 
technologijos universitetui, ar
ba kad diplomas tokiu numeriu 
yra išduotas kitam asmeniui. 
Šiame rašte taip pat neatsaky
ta į prašymą patvirtinti, jog 
Darbo partijos vadovas atsiėmė 
minėtą diplomą.

Centro direktorius Euge
nijus Stumbrys anksčiau yra 
sakęs, jog jų institucijai ne kar
tą yra tekę bendrauti su G. Ple- 
chanov akademijos atstovais, 
kurie visuomet geranoriškai 
sutikdavo padėti.

Pasak A.Valeikienės, cen
tras nusiuntė Lietuvos amba
sadai Rusijoje laišką prašyda
mas tarpininkauti kreipiantis į 
aukštesnę Rusijos instituciją — 
Švietimo ir mokslo ministeriją, 
kad ši pateiktų reikiamą infor
maciją.

Kada galima tikėtis atsaky
mo iš Rusijos ministerijos, A. 
Valeikienė nesiryžo progno
zuoti, tačiau priminė, kad be jų 
pagalbos į klausimą, ar V. Us
paskicho diplomas nesuklasto
tas, SKVC negalės atsakyti.

pusėms priimtino vizito laiko ir 
turinio”. Tačiau pripažįstama, 
kad nei šiemet, nei kitąmet toks 
vizitas tikriausiai neįvyks.

Užsienio reikalų ministeri
jos Rytų Europos ir Vidurinės 
Azijos departamento Rusijos 
skyriaus vadovas Arūnas Vin- 
čiūnas sakė, kad į Maskvą iš
siųstame V. Adamkaus sveikini
me Rusijos nepriklausomybės 
dienos proga pakartotas kvieti
mas V. Putin apsilankyti Lietu
voje. Nukelta į 5 psl.

Kėdainiai 
atbaido net

garsius
politikus

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) —Atsiradęs laisvas par
lamentaro mandatas ir net 
Darbo partijos (DP) vadovo Vik
toro Uspaskicho atsisakymas 
dalyvauti lapkričio mėnesį Kė
dainių vienmandatėje apygar
doje vyksiančiuose rinkimuose į 
Seimo nario vietą nedžiugina 
didžiųjų partijų atstovų. Dau
gelis iš jų abejoja, ar verta eik
voti jėgas ir pinigus V. Uspas
kicho tėvonija vadinamuose 
Kėdainiuose.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) prezidiumas 
dar svarstys, ar kelti savo kan
didatą Kėdainių vienmandatėje 
rinkimų apygardoje. Kaip sakė 
šios partijos atstovai, labai ti
kėtina, kad bus nuspręsta, jog 
dalyvauti šiuose rinkimuose 
neverta. Pasak šaltinių LSDP, 
kandidatuoti Kėdainiuose ne
pageidauja nei vietos, nei Vil
niaus socialdemokratai. „Žmo
nės bijo”, taip padėtį apibūdino 
vienas Kėdainių politikas.

Kita valdančioji partija — 
Naujoji sąjunga — taip pat 
vangiai ruošiasi šiems rinki
mams. Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
pirmininkė Kazimira Pruns
kienė prisipažino, kad jos vado
vaujama organizacija jau buvo 
nusprendusi nesivelti į šią kovą 
dėl mandato, nes manė, kad 
Kėdainių milijonierius V. Us
paskichas bandys grįžti į Sei
mą. Šiam atmetus tokią gali
mybę, „valstiečiai” dar galvos, 
ar kelti savo kandidatą.

Pergalė šiose rinkimų ko
vose pranašaujama DP kandi
datui. Kaip žinoma, Kėdainiuo
se dukart didele balsų persva
ra rinkimus laimėjo V. Uspaski
chas. Mažai kas abejoja, kad šį
kart laimė nusišypsotų ne jo 
paremtam kandidatui.

Lietuviai gamina konstrukcijas 
didžiausiam pasaulio orlaiviui

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Marijampolėje įsi
kūręs susivienijimas „Alga” 
pradėjo gaminti metalo konst
rukcijas, kurios reikalingos 
montuojant didžiausią pasauly
je orlaivį „Airbus A380”.

„Mūsų susivienijimo gali
mybėmis prisidėti prie šio lėk
tuvo gamybos buvo pradėta do
mėtis dar pernai. Vokietijos 
bendrovė ‘Emil Bucher and Co’ 
mus susirado, nes turime visus 
reikalingus tarptautinius leidi
mus bei atestatus. Šįmet susi
vienijime lankėsi bendrovės 
vadovai ir pateikė užsakymą”, 
„Lietuvos rytui” sakė „Algos” 
viceprezidentas Kostas Jan
kauskas.

Susivienijimas jau pagami
no ir į Vokietiją išsiuntė pirmą
sias tam tikros rūšies plieno 
konstrukcijas — specialias aikš
teles, kurios yra naudojamos 
montuojant šiuos didžiulius or-

Konservatoriai 
Punske sėmėsi 

lietuvybės 
dvasios

Andrius Kubilius
Eltos nuotr.

Punskas, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Šeštadienį opozicinė 
Tėvynės sąjunga (TS) buvo su
sirinkusi į tradicinį kasmetinį 
sąskrydį netradicinėje vietoje
— prie Seivio ežero Punsko 
apskrityje Lenkijoje.

Į sąskrydį iš Lietuvos atvy
ko apie 2,500 dalyvių, taip pat 
sąskrydyje dalyvavo dar apie 
1,000 vietos lietuvių.

„Tai yra istorinis įvykis. 
Punske tiek Lietuvos dar nebu
vo”, sakė Punsko valsčiaus vir
šaičio pavaduotojas Jonas Vai
čiulis.

Iš viso Punsko valsčiuje 
gyvena 4,600 lietuvių, kurie 
sudaro 80 proc. valsčiaus 
gyventojų.

TS vadovas Andrius Kubi
lius, sveikindamas sąskrydžio 
dnlvvins jtažvmėio. ioe sąskry
dis vyksta simbolinėje vietoje.

„Susirinkome Punske, kur 
visi mes galime pasisemti tos 
tvirtybės, su kuria čia buvo 
puoselėjama ir saugojama lie
tuvybė”, sakė A. Kubilius.

Jis taip pat pažymėjo, jog 
sąskrydžio vieta įprasmina per 
15 metų įvykusias permainas 
Lietuvoje ir Lenkijoje, bendrą 
narystę Europos Sąjungoje.

Nors sąskrydyje nebuvo 
kalbama apie politiką, A. Kubi
lius sakė, jog į sąskrydį Lenki
joje susirinkę konservatoriai 
gali pajusti Lenkijoje artėjan
čias politines permainas. Jis 
tikisi, jog rudenį numatytuose 
rinkimuose, kaip rodo apklau
sos, laimės dešiniosios partijos
— Piliečių platforma bei Teisin
gumo ir teisės partija, su kurio
mis TS yra pasirašiusi bendra
darbiavimo susitarimą.

„Būdami Punske, Lenki
joje, galime pakvėpuoti ta per
spektyva, Nukelta į 5 psl.

laivius.
Šis orlaivis pirmąkart iš

bandytas balandžio pabaigoje, 
kai pakilo iš Toulouse miesto 
Prancūzijoje. „Airbus A380” su 
kroviniu gali sverti iki 590 tonų. 
Įvairiose dviejų aukštų šio or
laivio modifikacijose sutilps nuo 
555 iki 800 keleivių.

„Užsakovai iš mūsų reika
lauja ypatingo kruopštumo ir 
nuolatos kontroliuoja darbą. 
Kasdien elektroniniu paštu mes 
turime išsiųsti gamybos procesą 
iliustruojančias nuotraukas”, 
teigė K. Jankauskas.

11 metrų aukščio konstruk
cijų gamybos procese dalyvauja 
ir akcinė bendrovė „Kauno 
staklės”, nes tik ji turi įrengi
nių, kurie milimetro tikslumu 
gali išgręžti reikiamas skyles.

Marijampolės įmonė ir 
„Kauno staklių” vadovai tikisi, 
kad bendradarbiavimas su Vo
kietijos bendrove tęsis ilgai.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

VIENA LIGA — DAUG 
NUSISKUNDIMŲ

Tęsinys iš rugpjūčio 16 d.
IONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Alergija susirgimo laikas 
rodo, kurioms medžiagoms

žmogus jautrus

Pagal tai, kuriuo metų lai
ku susergama alergija, yra 
sprendžiama, kokioms medžia
goms žmogus yra jautrus — 
alergiškas. Pavyzdžiui, rytuose 
ir vakaruose gyvenantys ir 
pavasarį alergija sergantys daž
niausiai jautrūs medžių žie
dadulkėms. Net ir vidurvasary 
alergija sunegalavę dažniausiai 
kenčia nuo žolių žiedadulkių. 
Jei alergija žmogaus nepalei
džia nuo pavasario iki rudens, 
greičiausiai toks pilietis kenčia 
nuo pelėsių bei vabzdžių dulkių, 
žinoma, gali turėti įtakos ir 
žiedadulkės. Suprantama, kad 
čia pateiktos žinios yra gana pa
viršutiniškos. Sergančius bet ko
kia alergijos forma reikia tirti.

Kur atostogauti 
alergetikams

Jei žmogus nori tik laikino 
— sezoninio išsivadavimo nuo 
alergijos, tada patartina atosto
gauti tam tikrose vietovėse. To 
ieško, pavyzdžiui, vien uoslės 
alergiją .turintys arba per 
trumpą piktžolių žydėjimo 
sezoną kenčiantys. Retkarčiais 
net astmos lengva forma ser
gantys ieško laikinos atgaivos.

Visai kitaip yra su sunkiai 
sergančiais bet kuria alergijos 
forma. Jiems nuolatiniam gy
venimui reikia ieškoti saugios 
nuo alergenų vietovės. Pavyz
džiui, gyvenamąją vietą turi 
pakeisti alergikas, sergantis 
nepagydoma vaistais astma, 
kuri sukelia plaučių emfizemą. 
Kartais astma būna ne užde
giminės kilmės, todėl ligonio 
sveikata negerėja vien sinusus 
gydant ar vien sinusų bakterijų 
vakcinas vartojant. Visais to
kiais ir panašiais atvejais vien 
tik atostogavimas sveikoje vie
tovėje mažai ką padės. Tokiems 
reikia galvoti visam laikui 
pakeisti gyvenvietę.

Panašiai alergiją gali su
kelti ilgi pelėsių dulkių sezonai. 
Tokia chroniškos alergijos for
ma negaluojantiems irgi patar
tina persikelti į saugesnę vietą.

Sunku patarimą 
įvykdyti

Prieš aptariant su pacientu 
vietovės keitimą dėl jo alergijos, 
reikia visų pirma atsižvelgti į 
paciento galimybes. Kartais 
kraustymasis pacientams gali 
būti ekonomiškai nepakeliamas 
arba apsunkinti psichiškai ir 
socialiai. Lietuviai, nors ir dus
dami, nori gyventi tarp savų. Be 
to, svarbu, ar naujoje vietoje 
žmogus turės tinkamą medici
ninę priežiūrą. Taigi kiekvienu 
atveju reikia visapusiškai 
apsvarstyti, ar būtina keisti 
gyvenamąją vietovę.

Praktiškas persikėlimo 
tvarkymas

Pateiksiu pavyzdį, kaip 
reikia persikėlimo reikalą su 
pacientu tvarkyti. Pacientas 
gyvena vakarinėje Amerikos 
dalyje ir jis serga sunkios ast
mos ir rinito forma (šias ligas 
sukelia pelėsiai). Jei toks ligo
nis, gydomas dvejus metus, 
nepasveiksta, tai jam reikia 
persikelti į pietvakarių aukš
tesnes vietoves arba pietus, ar 
net į menkiausiai tinkamą šiau
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rryčių sritį. Jei šiose vietovėse 
jam būtų sunku gauti darbo, 
žinoma, gydytojas galės patarti 
persikelti į kitas sritis.

Pietinėje Kalifornijoje gy
venantis žolių žiedadulkėms 
alergiškas žmogus negali pa
kęsti ten aštuonis mėnesius 
besitęsiančio žolių žiedadulkių 
sezono. Tokiam patartina keltis 
į kurią nors rytinę vietovę — čia 
žolių žiedadulkių mažiau ir 
sezonas yra trumpesnis.

Subtropinio klimato vie
tovėje gyvenantis ir vabzdžių 
dulkėms alergiškas žmogus pa
sveiks persikėlęs į šiaurinę šio 
krašto dalį.

Dažniau keliaukime 
iš miestų

Profesorius Feinberg aprašo 
atsitikimą, kai iš Brazilijos bu
vo atvežtas astma sergantis 
vaikas. Keliaudamas laivu, jis 
nejautė jokių astmos prie
puolių. Paaiškėjo, kad tas 
vaikas buvo jautrus vabzdžių 
dulkėms.

Bronchitu negaluojantis 
miesto vaikas, net neturintis 
alergijos, pasveiksta apsigy
venęs Amerikos pietvakariuose 
ar kokioje kitoje aukštumoje. 
Bet koks vengimas mūsų ap
linkoje esamų, nors ir nesuke
liančių alergijos, teršalų labai 
pagerina visą žmogaus svei
katą. Todėl visais įmanomais 
būdais stenkimės kuo daugiau 
laiko praleisti miškeliuose, 
kaimuose, laukuose, paežerėse. 
Tai bus labai naudingas laiko 
leidimas.

Niekuomet nepameskim 
lietuviškos galvos

Suradęs tinkamą gyvena
mąją vietą, alergiškas žmogus 
neturėtų tuoj mesti darbo ir 
pradėti naujoje vietoje ieškoti 
užsiėmimo, naujo namo nau
jame mieste. Pavyzdžiui, jaut
rus piktžolių žiedadulkėms 
turėtų keltis gyventi į Texas 
Gulf vietovę. Tačiau pirmiausia 
jis turėtų ten nuvykti pabandyti 
pagyventi vieną ar dvi savaites 
tuo laiku, kai aktyviausi tos 
vietovės alergenai. Jei šie aler
genai vargins mažiau, tik tada 
verta keltis į naują vietą ir 
ieškoti darbo. Šitoks bandymo 
laikas galės žmogų apsaugoti 
nuo tikros katastrofos ateityje.

Nėra pasaulyje vietovės, 
kurioje kas nors žmogui

nekenktų

Pagaliau visi nusileiskime 
ant žemės ir neskraidykime 
padebesiais vien visai saugios 
savo sveikatai vietovės ieškoda
mi. Visame pasaulyje nėra visai 
saugios vietos, kurioje alergenai 
bei kitos priežastys nesukeltų 
žmogui astmos. Tarkime, kad 
žmogus surado saugią vietą nuo 
alergenų, ten persikėlė ir ke
lerius metus džiaugdamasis 
gyveno. Džiaugėsi, visiems pa
sakojo, kokia stebuklinga nauja 
vieta. Tas gandas greitai paskli
do gana plačiai! Bet po metų 
kitų tas žmogus ėmė negaluoti 
dėl kitų priežasčių, dėl naujų 
alergenų. Kodėl? Tų naujų me
džiagų nebuvo jo seniau gyven
toje vietovėje. Pavyzdžiu, žmo
gus gali pasidaryti alergiškas 
kalnų kedrams bei pietinių 
vietovių dulkėms. Alergiškas 
žmogus vienoms medžiagoms 
turi polinkį tapti alergišku ki
toms. Tai svarbu žinoti tiek 
gydytojui, tiek pacientui.

Terapiautinė jogos programa(2)
AUŠRINĖ KINKIENĖ

Kadangi ši mano sudaryta 
ir atliekama programa suside
da iš keliolikos „asanų” (jogos 
pozų), tai, savaime supranta
ma, kad į vieną dienraščio 
numerį, jos visos nesutilps. Kad 
skaitytojui būtų aiškiau, visos 
„asanos” bus aprašytos ir ilius
truotos nuotraukomis. Kai ku
rios pozos yra modifikuotos, 
atsižvelgiant į žmonių turimus 
stuburo nusiskundimus. Taip 
pat kažkas paimta tiesiogiai iš 
mano mokytojų: Suddha Wei- 
chler, N.U. Jogos centro direk
toriaus, Čikagos Meno univer
siteto profesoriaus ir Marijos 
Meijer, Evanston sveikatingu
mo klubo terapiautinės jogos 
mokytojos pratybų. J programą, 
taip pat įtraukiau gydytojų chi- 
ropraktikų siūlomus pratimus, 
skirtus žmonėms, turintiems 
stuburo problemų. Be abejo, 
neapsieita, be mano ilgalaikės 
praktikos, kaip šokių ir aero
bikos mokytojos įtakos. Ši pro
grama yra visiems prieinama, 
tiek vaikams, tiek pagyve
nusiems žmonėms. Teisingai, 
sistemingai ir, svarbiausia, 
eilės tvarka atliekant šiuos 
pratimus, tikrai pajusite di
delių pozityvių pokyčių savo 
organizme. Ši programa nerei
kalauja specialaus fizinio pa
siruošimo ir yra visiškai ne
pavojinga, kadangi joje nėra 
„super” sudėtingų „asanų”, ku
rioms atlikti reikalinga ilga
metė praktika ir reliatyviai 
sveikas (be stuburo traumų) 
žmogaus kūnas. Taip pat ji yra 
priimtina visiems, net ir labai 
laiko ar kantrybės neturin
tiems žmonėms, kadangi ją ga
lima modifikuoti: sutrumpinti, 
atlikti lengveShius variantus ir 
pan.

Visai nebūtina atlikinėti 
visų aprašytų pratimų. Užten
ka atlikti keletą iš jų, tačiau 
labai svarbu eiliškumas. Pavyz
džiui: jeigu norite sutrumpinti 
programą, visuomet geriau iš
imti pratimus, kurie yra vi
duryje (ta prasme, reikalauja 
labiau apšilusios kūno). Taip 
pat visnomet reikia atsižvelgti į 
savo kūno poreikius, įsiklausyti 
į jį. Gal kartais užteks tik kvė
pavimo pratimų, ar, papras
čiausiai atsipalaidavimo.

Pratimus patartina atlikti 
iš ryto, prieš pusryčius arba 
vėlyvą popietę, tuščiu skran
džiu, ar pusę valandos po leng
vo užkandžio. Nesistenkite nie
ko daryti tobulai! Jei tik pa
jusite nors menkiausią organiz
mo duodamą signalą ar skaus
mą, nustokite daryti tą pra
timą. Viskas turi teikti malo
numą. Aš visuomet kartodavau 
žmonėms su kuriais dirbau dar 
Lietuvoje: „Kas neduoda malo
numo, tas neatneša jokios nau 
dos”. Taip pat, prieš pradedant 
naują pratimą, pirmiausia ge
rai įsižiūrėkite į nuotrauką ir 
atidžiai perskaitykite aprašy
mą. Linkiu sėkmės!

Vaiko poza (Pav. la, lb)
la. Stenkitės ištempti stu-

Tęsinys is rugpjūčio 16 d.

Aušrinė Kinkienė (kairėje) ir Maria Meijer.

būrą nuo apatinio stuburo 
slankstelio (uodegikaulio) iki 
viršutinio kaklo slankstelio. 
Rankos vienoje linijoje: pečiai, 
alkūnės, vidurinysis pirštas. 
Rankų pirštai išskėsti.

lb. Dubuo padėtas ant 
kulnų. Kakta ant žemės. Pečiai 
nuleisti. Nesulaikykite kvėpavi
mo.

Ši „asana” dažnai naudoja
ma, kaip atsipalaidavimo „asa
na”. Taip pat labai gerai ištem
pia ir paruošia stuburą tolimes
niems pratimams. Ypač nau
dinga klubų paslankumui, ak
tyvina vidaus organų darbą, 
padeda žmonėms, turintiems 
virškinimo problemų.

Katės poza (Pav. 2a, 2b)
2a. Atsistokite ant kelių. 

Kojos vienoje linijoje (klubai, 
keliai, kulkšnys). Įkvėpkite ir

iškvėpdami išrieskite stuburą, 
kaip katinas.

2b. Įkvėpdami išrieskite 
stuburą. Žvilgsnis tiesiai prieš 
save. Stenkitės kvėpuoti pilvu.

Įkvepiant pilvas išsipučia, 
iškvepiant susitraukia (priglun
da prie stuburo). Darykite pra
timą lėtai, keletą kartų. Jeigu 
esate matę katiną, kaip jis 
rąžosi, bandykite vizualiai tai 
įsivaizduoti ir pavaizduoti. Da
rykite tai lėtai, pasimėgaudami. 
Šis pratimas labai naudingas 
žmonėms, turintiems apatinės 
stuburo dalies problemų, suak
tyvina kepenų, inkstų, žarnyno 
veiklą.

Žemyn žiūrinčio šuns po
za (Pav. 3a, 3b, 3c)

3a. Iš „katės” pozos, sulenkę 
kelius, stenkitės palengva kilti į 
viršų. Kilkite dubeniu, stuburą

laikykite tiesiai.
3b. Giliai įkvėpus, kilkite 

dar labiau į viršų, palaipsniui 
ištiesdami kelius.

3c. Iškvėpdami leiskitės 
žemyn. Nenuleidžiant dubens, 
stenkitės padėti kulnus ant 
žemės. Jei tai nepavyks iš kar
to, visai nepergyvenkite. Po re
guliarių pratybų pajusite po
kyčius. Šioje pozoje svarbiau 
išlaikyti tiesų stuburą, nei tiks
liai padėti kulnus. Labai svar
bu, kad rankos būtų vienoje li
nijoje (pečiai, alkūnės, viduriny
sis rankos pirštas). Atpalai
duokite kaklą ir galvą. Sten
kitės vienodai paskirstyti kūno 
svorį: tiek ant rankų, tiek ant 
kojų. Nesulaikykite kvėpavimo. 
Pavargę pailsėkite „Vaiko” po
zoje. Bus daugiau
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DANUTĖ BINDOKIENĖ

Būkime atlaidesni savo tautai

PATRIOTIŠKUMAS IR SPUOGAI
DARIUS UDRYS

Svarstydamas klausimą, 
„kas yra teisingumas?”, Pole
marchas Sokratui pasako, kad 
teisingumas reiškia „padėti 
draugams ir kenkti priešams”. 
Išsiaiškinus, jog tie, kuriuos 
laikome savo draugais, nevisad 
iš tiesų tokie yra, kad kartais ir 
mūsų draugai elgiasi blogai, 
užsitarnaudami jiems kenks
mingų pasekmių, o tie, kas 
mums atrodo kaip priešai, gal
būt iš tiesų mums linki gero, 
Polemarchas pakeičia formu
luotę. Jei galime atpažinti ge
ruosius ir bloguosius, draugus ir 
priešus, galbūt tada teisingu
mas reiškia „padėti draugams, 
kurie yra geri, ir kenkti prie
šams, kurie yra blogi?”

Sokratas tada paklausia Po- 
lemarcho, ar gali blogas žmogus 
būti tikras draugas?

Klausimas, ką esame sko
lingi savo draugams, kurie gal 
nėra geri, yra viena pamatinių 
ne tik patriotizmo, bet ir šei
myninio gyvenimo problemų. 
Kiek pagaminta filmų, kuriuose 
ištikimybė draugams ar šeimai 
priešpastatoma ištikimybei abs
traktiems teisingumo idealams 
arba dorai? Lažinčiausi, jog net 
ir labiausiai nešališkiems doros 
principams atsidavusiems žiū
rovams nemalonu kai, pavyz
džiui, policijai tėvai išduoda nu
sikaltėlį sūnų, arba meilužis — 
nusikaltusią meilužę. Nors ži
nome, kad tai teisinga, visgi 
jaučiame, jog taip daryti — kaž
kaip nedera.

Išties, retas yra tas, kurio 
sąžinėje viešpatauja nuosekli, 
sisteminga dorovės teorija. Iš
tikimybė saviesiems yra toks

Lietuvos Vyčių centro valdybos posėdžiai
Lietuvos Vyčių centro 

valdybos ir komiteto pirmi
ninkų posėdžiai š.m. rugpjūčio 
10-14 d. vyko Pittsburgh, PA, 
prieš ir po metinio LV suvažia- 
vimo/seimo.

Sąskrydis prieš 
suvažiavimą

Posėdis vyko Wyndham 
Pittsburgh Airport viešbutyje. 
Jį atidarė ir jam vadovavo 
pirmininkė Agnės MickUnas. 
Prieš pradedant posėdį, dvasios 
vadas prelatas kun. dr. Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą. 19 
kuopos vardu suvažiavimo ko- 
pirmininkas John Baltrus pa
sveikino visus dalyvius ir 
svečius. Pirmininkė A. Mic
kunas pristatė valdybai ir ko
miteto pirmininkams numatytą 
posėdžio darbotvarkę.

iždininkė Elena Nakrosis 
apibudino LV 2005 m. birželio 
mėnesį ekskursiją laivu į Skan
dinavijos kraštus. Ekskursijoje

pirmapradis moralinis instink
tas, jog dažniausiai tie ištikimy
bės jausmai paima viršų, net 
kai žinome, jog draugai ar gi
minės, kuriems talkiname, el
giasi neteisingai. Nesinori su
tikti, kad saviesiems nesame 
skolingi nieko daugiau, nei sve
timiesiems.

Su patriotizmu panašiai. 
Daugeliui amerikiečio Stephen 
Decatur šūkis — „esu už savo 
šalį — teisi ar neteisi!” — skam
ba teisingai ir patriotiškai, nors 
keistai skamba teiginys, jog 
kelių šalių konflikte visos pusės 
gali būti teisios. Be to, puikiai 
žinome atvejų, kai šalys — bent 
jų vadovai — reikalauja iš pi
liečių nepateisinamų veiksmų, 
dažnai patriotizmo dingstimi, 
ir tai prisiminę, nuo Decatur 
kategoriško šūkio skubame at
siriboti. Neveltui Samuel John
son vadino patriotizmą „pasku
tine niekšo prieglauda”. Teisi
nant nepateisinamus dalykus, 
patriotizmu turbūt dažniau 
piktnaudžiauta, nei Batman 
priešų mėgstamu posakiu (išsi
traukus ir užsimovus akinius): 
„akiniuotojo mušti negalima”.

Bet patriotizmą linksniuoja 
ir niekšai. Prezidentas Adam
kus (ne niekšas) jaunimą nese
niai ragino būti patriotiškes- 
niais lietuviais. Esą atsidavimo 
abstraktiems „pilietiškumo” 
idealams — negana. Bet koks 
galėtų būti tas patriotiškumas? 
Tikrai prezidentas nesiūlo aklo 
pritarimo tėvynes vadovų idė
joms ar elgsenai — jis pats pa
kankamai kritiškai ir negaty
viai yra pasisakęs apie juos, 
ypač pastaruoju metu, o savo 
gyvenime yra parodęs netgi 
pavyzdį, jog turime priešintis

dalyvavo 9 asmenys. Pranešė, 
kad visi, kurie dalyvavo, malo
niai praleido laiką.

Trečioji pirmininkės pa
vaduotoja (dirbanti su jaunai
siais vyčiais) Marytė Bizin- 
kauskaitė, pranešė apie busimą 
vyčiukų veiklą per suvažiavimą. 
Vaikai išmoks vieną tautinį šokį 
ir vėliau pasirodys delegatams. 
Vyks loterija, kurioje bus gali
ma laimėti tautiniais rūbais 
papuoštą lėlę. Pinigai bus per
duoti Lietuvos Vaikų globos 
organizacijai. Tai pat bus par
duodamos Simonos iš Lietuvos 
padarytos atvirutės, ir, surink
tos aukos, bus Simonai nusiųs
tos į Lietuvą.

Ritualų komiteto pirmi
ninkė Lee Moore pranešė, kad 
10 narių bus pakelti į 4-ąjį 
laipsnį. Iš jų, dėl sveikatos 
priežasčių, tik 4 dalyvauja 
suvažiavime ir jie bus apdova
noti medaliais.

Elena Nakrosis, iždininkė, 
pateikė numatytą 2005—2006

blogui, net jei tuo užsiima „sa
vi”. Turbūt prezidentas nema
no, kad „draugams" — t.y., sa
viesiems — turime talkinti, 
jeigu jie daro blogai.

Kas yra tas patriotizmas, 
kuris butų daugiau nei paprasta 
ištikimybė gėriui ir dorai aps
kritai? Ar esame skolingi ką 
nors daugiau „saviesiems”?

Galbūt vertėtų prisiminti 
nemalonų pavyzdį iš paaug
lystės. Jei pabudęs ryte ir pa
sižiūrėjęs į veidrodį randi ant 
kaktos spuogą, kartais tas spuo
gas ar keli spuogai, atrodo tokie 
dideli. — „Niekas veido nebe
matys, matys tik spuogus!” Sa
vo veidą pažįstame turbūt ge
riau nei bet kieno kito, turime 
daugiausia galimybių jį kritiš
kai apžiūrėti ir imtis veiksmų 
spuogus gydyti. Panašiai ge
riausiai matome ydas tų, kuriuos 
geriausiai pažįstame. Bet tos 
ydos kartais ima atrodyti nepro
porcingai didesnės, ir didesnės, 
kaip tas spuogas ant kaktos. 
Greit nebematai veido, o tik spuo
gą, nors stebėtojams iš šalies jis 
gal ne toks ir baisus. O jei dar 
imi krapštyti ir draskyti...

Aišku, kadangi geriausiai 
matome savo ir savųjų ydas, 
esame ir geriausioje padėtyje 
padėti saviesiems. Žmonės daž
nai labiau linkę išklausyti sa
vųjų, nei svetimų patarimo ar 
pastabų. Išmintingi žmones tei
giamai reaguoja į savo draugų 
ar giminių reiškiamą kritiką, 
net jei ją sunku „virškinti”.

Bet kartais kritika gali sa
vuosius tiek nuvilti, kad ji pasi
daro nebekonstruktyvi. Spuo
guotas paauglys nori, kad myli
mas žmogus matytų ne tik jo 
spuogus, bet ir jį patį. Jis nori

m. organizacijos biudžetą.
„Vyties” žurnalo redaktorė 

seselė M. Janine Golubickis pa
kvietė valdybos narius parašyti 
straipsnelį apie ypatingus su
važiavimo įvykius.

Iždo patikėtiniai ir 2006 m. 
93-ojo metinio suvažiavimo ko- 
pirmininkai — Mary Beth 
S laki s ir Joseph Stiklius, davė 
pranešimą apie suvažiavimo 
ruošimus. Suvažiavimas vyko 
2006 m. rugpjūčio 3-6 d. Lake 
Buena Vista (arti Orlando), FL.

Vyko diskusijos apie archy
vo perkėlimą iš Putnam, CT, į 
Chicago, IL.

Sąskrydis baigtas malda.

Posėdis po 
suvažiavimo

Sekmadienį, rugpjūčio 14 d. 
ryte, vyko naujai išrinktos cen
tro valdybos posėdis. Išrinkta 
trečiai kadencijai garbės narė 
Agnės Mickunas atidarė posėdį 
ir jam vadovavo. Prelatas kun.

ne tik pastabų, bet ir draugys
tės, ir meilės.

Taip ir mes, lietuviai, nori
me ar nenorime to pripažinti, 
kiek bebūtumėme užsigrūdinę 
vienas kito kritikai, šiurkštu
mui, nemandagumui ir skun- 
dimuisi apskritai, norime iš sa
vųjų ne tik objektyvaus įvertini
mo problemų, kurių, Dievas 
žino, turime tikrai pakankamai, 
bet ir draugystės bei kokios nors 
vilties, jog. nepaisant visų prob
lemų ir trukumų, vis vien vie
nas kitam padėsime ir vienas 
kitą mylėsime (puikiai žinau, 
kad už tokį sakinį susilauksiu 
pašaipų — na, ką padarysi?).

Galbūt tas patriotiškumas, 
kurio prezidentas pasigenda, 
galėtų atrodyti maždaug taip, 
kaip siūlė Polemarchas: „padė
kime draugams, kurie yra geri". 
Padėti saviesiems ir esame la
biausiai pasirengę — geriausiai 
savuosius pažįstame, geriausiai 
matome savųjų ydas, padėdami 
saviesiems, labiausiai pade
dame ir sau, nepamirštant, jog 
padėti reiškia ne vien užstoti, 
bet nukreipti į gėrį ir daryti 
gerą tikra to žodžio prasme.

O spuogus gydyti yra tei
singų ir neteisingų būdų. Už
versti artimuosius per didele 
kritikos lavina, ypač kai ji reiš
kiama nemeiliai, o šiurkščiai, be 
jokių nuorodų į pozityvias 
išeitis, savybes ir poslinkius, 
kartais nėra veiksmingas būdas 
jiems padėti. Nebijokime kri
tikos, bet dalykime ją pamatuo
tai, kiek galime siedami ją su 
pozityviom pastabom, kad per 
dideliu negatyvumu ir cinišku- 
mu, ypač kalbėdami apie savuo
sius ir savo šalį, vienas kito 
neįstumtumėme į neviltį.

B
aigiasi vasara, su ja — ir daugelio atos
togos. Kai kurįos mokyklos jau sukvietė 
moksleivius naujų mokslo metų pradžiai. 
Netrukus vėl atgis ir lietuviška veikla, kuri va

saros metu dažniausiai pasitenkino viena kita 
„gegužine", arba vasaros stovykla. Susitikus po 
vasaros, dažnai vieni kitų klausiame: „Kaip 
praleidai atostogas'?”

Daug musų tautiečių šią vasarą lankėsi
Lietuvoje: ir pavieniai, ir organizuoti. Didžiau
sia grupė, žinoma, buvo nuvykusi į Pasaulio 
jaunimo sporto žaidynes, tad įspūdžių parsivežė 
ne tik suaugusieji, bet ypač jaunuoliai ir vaikai. 
Jdomu galbūt tai, kad jaunesnio amžiaus kelei
viai grįžo labai patenkinti (ypač pirmą kartą 
Lietuvoje apsilankę), susižavėję ir aplankyto
mis vietomis, ir sutiktais žmonėmis. Tai, ką jie 
buvo girdęję savo mokytojų lietuviškose mo
kyklose, ką pasakojo seneliai, dabar matė savo 
akimis ir įsitikino, kad „Lietuva tikrai yra, tai 
ne pasaka, o tikrovė,” — sakė vienas trylikme- 
tis, grįžęs atgal į Ameriką.

Na, o suaugusieji? Kokius įspūdžius jie par
sivežė?

Čia musų tautiečiai ir vėl pasidalino į dvi 
pagrindines grupes. Jaunesnieji, lydėję savo 
vaikus į Lietuvą, ją piešia labai šviesiomis 
spalvomis. Net tie, kurie jau ten lankėsi antrą, 
trečią ar daugiau kartų. „Kiekvieną sykį ma
tome vis naujų pasikeitimų, ypač miestuose, 
ypač Vilniuje. Lietuva vis gražėja”, — tvirtina 
jauna šeima, kurios vaikai — aistringi „krep
šininkai”. Tačiau vyresnieji nėra tokie atlaidus 
savo gimtąjam kraštui: „Kaimas vis tiek apše
pęs, daug skurdo. Gatvėse pilna elgetų, mies
tuose, ypač Vilniuje, daugiau angliškų užrašų 
negu lietuviškų”...

Už temos „kokią matau Lietuvą" mes daž
nai užsikabiname. Ir kiekvieną kartą nuskam
ba kritika: ne tokia ta mUsų tėvynė, kaip tebe
gyvenanti atsiminimuose; ne tokie ir jos žmo
nės. Viskas neatpažįstamai pasikeitę, todėl ir 
Lietuva atrodo tarytum svetima...

Kai žiniasklaidoje pastebime, kad Lietuvoje 
vėl kitas valdžios pareigūnas apkult mtas suk
čiavimu ar nusikaltimu, kad lietuviai, emigravę 
į užsienį, pasižymi nusikalstama veikla, kad 
pensijos vis dur nepakankamos, kad trūksta 
darbų ir Jaunimas masiniai bėga iš tėvynes", 
kad skiriasi šeimos, mažėja gimstamumas ur 
dar kuri kita neganda pasireiškia lietuvių tau
toje, puolame į nusivylimo gelmes. Kaltiname 
Seimą, Vyriausybę, Prezidentūrą, pernelyg 
išplitusį biurokratizmą ir, žinoma, dur vis tebe- 
šinekščiojančias rausvas praeities pašvaistes...

Bet ar tikrai viskas Lietuvoje jau taip blo
gai? O gal mes savo tautai esame daug neat- 
laidesni negu gyvenamojo krašto blogybėms, su 
kuriomis kasdien susiduriame? Kodėl, pavyz
džiui, per daug dėmesio nekreipiame į Ameri
koje kylančius skandalus dėl didžiųjų ben
drovių ar valdžios pareigūnų sukčiavimų, ky
šininkavimo? Kodėl tik atsidustame, išgirdę 
apie narkotikų prekybos ir vartojimo plitimą, 
žmogžudystes, vaikų prievartavimą, girta
vimą, prostituciją ir kitokius nusikaltimus? 
Nejaugi kitur toks pat nusikaltimas yra kaž
kaip „mažesnis", negu Lietuvoje?

Musų vyresniųjų „svajonių Lietuva” yra 
tarytum gražus gėlės žiedas, suspaustas tarp 
knygos lapų: jo spalvos ryškios, jo formų tobula, 
jis sukelia mielus prisiminimus. Tačiau tas žie
das yra negyvas. Net pačiais gražiausiais prisi
minimais jo neatgaivinsi. Darželyje auganti gė
lė, nors iš esmės tokia pati, bet kartu skirtinga 
— ji gyva. Kai kada ją apninka kenkėjai ir sub
jauroja tobulą žiedą. Bet gėle išlieka ir išaugina 
brandžias sėklas ateičiai. Skirkime savo jau
nystės praeities Lietuvą nuo gyvos, besivystan
čios valstybės. Per pusšimtį okupacijos metų 
pasikeitėme ir mes, gyvenę toli nuo savo gimto
jo krašto, pasikeitė ir Lietuva, ypač jos žmonės. 
Priimkime tuos pasieitimus atlaidžiai: net ir su 
visomis tikromis ar tik įsivaizduojamomis blo
gybėmis, tai juk musų tėvynė.

LIEPOJOS MIESTAS LAIKO TEKMEJE
DR. NICHOLAS I. CEMELL

Nr. 1

dr. J. Anderlonis buvo pakvies
tas sukalbėti maldą. Darbot
varkė buvo išdalinta ir visų 
dalyvių priimta.

Centro valdyba patvirtino 
juridinį patarėją Saulių Kuprį, 
„Vyties” žurnalo redaktorę se
selę M. Janine Golubickis, „Vy
ties” žurnalo platinimo vady
bininkę seselę Johanna* Shai
nauskas ir ALTo atstovus: se
selę Johanna Shainauskas, 
Mildred Jagiella ir Evelina 
Oželienę. CV taip pat patvirtino 
organizacijos padalinių „Pa
galba Lietuvai”, Šv. Kazimiero 
gildijos, LV fondo ir Šiluvos 
Mergelės fondo direktorių tary
bas bei valdybas.

Kitą centro valdybos posė
dį numatyta šaukti š.m. 
gruodžio 3 d., šeštadienį, Gros- 
venor Resort viešbutyje, Lake 
Buena Vista, FL. Jį globos cen
tro valdyba.

Regina Juškaitė- 
Švobienė

Liepoja, lietuviškai irgi vadinama Liepojus, 
latviškai Liepąja, vokiškai Liban, rusiškai Liba- 
ra, nors ir užsieny, Latvijoje, bet arti Lietuvos, 
turi daug istorinių ryšių su Lietuvos gyventojais, 
ypatingai per pastaruosius 100-150 metų.

Aš pats Liepojos miestą gerai pažįstu. Keletas 
mano motinos šeimos narių iš tenai kilę, ten 
gyveno ir turėjo verslus ir nuosavybes. Vienas jų 
prieš 1914 metus buvo Liepojos uosto muitinės 
viršininko pavaduotojas ir miesto tarybos narys. 
Aš ten .praleidau daug savo jaunystės vasarų, 
neseniai ten buvau apsilankęs keletą kartų.

Liepojos istorija gana audringa ir komplikuo
ta. Senovėje Liepoja buvo Kuršių lyviečių gyven
vietė. Manoma, kad tas vardas kilo iš liepų me
džių, kurių ten apsčiai auga Lietuviai buvo vieto
vę užėmę 1418—1420 metais po Žalgirio mūšio. 
Vokiečių Kalavijuočių ordinas ten pastatė pilį 
1263 metais. Vėliau priklausė Kuršo kunigaikš
tystei, kur 1625 metais kunigaikščio Alberto buvo 
paskelbtas miestu. Ilgą laiką irgi priklausė vo
kiečių pirklių sąjungai Hansa. 1701—1721 
metais ten viešpatavo švedai. Per 1697—1703 
metus buvo pastatytas uostas, iškastas dviejų 
metrų gilumo kanalas, sujungęs Liepojos ežerą su 
jura. Kuršo kunigaikštystė ilgą laiką buvo 
Lietuvos-Lenkijos valstybės vasalas. Per pas
kutinį tos valstybės padalinimą 1795 metais 
perėjo Rusijon. Liepoja 1812 metais buvo oku
puota prūsų kariuomenės, to meto Napoleono 
sąjungininkės. Krymo karo metu, 1856 metais, 
buvo užblokuotas anglų laivyno.

Prieš Pirmą pasaulinį karą ten buvo didelė 
lietuvių kolonija. Daug lietuvių kaimiečių vaikų 
ten mokėsi ir baigė Liepojos gimnazijas. Tūks
tančiai emigrantų iš Lietuvos apleido Europą per 
Liepojos uosta. Daug jų gerai atsiminė didžiulį 
raudonų plytų pastatą, per kurį visi emigrantai 
turėjo pereiti — tai buvo lyg Liepojos Ellis Island 
atbula prasme.

Tas pastatas dar ir šiandien ten stovi, bet turi 
kitokią paskirtį. Ir pirmąjį Latvijos nepriklau
somybės laikotarpį ten gyveno keletas tūkstančių 
lietuvių.

Liepojos miestas pradėjo augti ir plėstis tik 
po to, kai buvo nutiestas Liepojos-Romnų 
geležinkelis 1871 metais, šiek tiek vėliau per 
Mažeikius sujungtas su Ryga. Tas geležinkelis 
ėjo per Gomelį, Minską, Vilnių, Šiaulius. Ma
žeikius ir surišo Liepoją su Ukrainos bei kaimy

ninių gubernijų juodžemės sritimis, fer Rygą 
Liepoja tapo sujungta su Peterburgu bei Maskva. 
Anksčiau Liepojos-Romnų geležinkelis Kauno 
nepalietė. Žymiai vėliau, 1916—1917 metais, 
buvo vokiečių nutiesta Palemono-Jonavos šaka, 
kuri sujungė Kauną su ta magistrale.

Per 1892—1903 metų laikotarpį Liepojos uos
tas, buvo rusų valdžios padidintas, modernizuo
tas, pagilintas, tuo būdu ir okeaninio dydžio lai
vams buvo suteikta galimybė į tą uostą įplaukti.

Tuo pačiu laiku buvo pastatytas didelis karo 
uostas šiaurinėje miesto daly su laivyno patar
navimo dirbtuvėmis ir dviem laivų remonto 
baseinais, kurie priėmė tuomet ir didžiausius 
karo laivus. Čia kertinis akmuo buvo pašventin
tas, ten dalyvaujant pačiam carui Aleksandrui III 
ir Liepojos karo uostas gavo jo vardą. Buvo pa 
statytos kareivinės jurininkams ir vilos kari
ninkams, buvo pastatyta didinga stačiatikių 
cerkvė, pašventinta 1903 metais. Per rusų-japonų 
karą, 1904 metų spalio mėnesį, iš to uosto, 
aprūpinta šviežiu vandeniu, maistu bei anglimis, 
30 laivų Baltijos laivyno eskadrilė, vadovaujama 
admirolo Roždestvenskio, išvyko į tą legendinę, 
bet nelemtą 18,000 mylių kelionę per pusę žemės 
rutulio, per pietinį Atlantą, aplink Afriką, per 
Indijos vandenyną ir Kinijos jurą, siekiant pra
siveržti į japonų užblokuotą Vladivostoką, pakely 
sunaikinti japonų laivyną ir tokiu bodu laimėti 
karą, kuris, bent ligšiol, rusams nebuvo labai sėk
mingas.

Dalykai tačiau vystėsi kitaip. Sąsiauryje tarp 
Korėjos ir Japonijos, ties Tsushima sala, 1905 
metų gegužės mėnesį japonų admirolas Togo 
rusams pastojo kelią ir rusų eskadra buvo vi
siškai sunaikinta. Admirolas Roždestvenskis, 
sunkiai sužeistas, pateko į japonų nelaisvę — tik 
vienas laivas pasiekė Vladivostoką Tas Tsushi- 
mos juros mušis galutinai patvirtino rusų pra
laimėjimą šiame kare ir padėjo iššaukti Rusijos 
1905—1906 metų revoliuciją.

Liepoja ypatingai suklestėjo, kai sparčiai 
pradėjo augti Rusijos ekonomika, kas atsiliepė ir 
Liepojai. Jau 1899 metais ten pradėjo veikti elek
trinis tramvajus, pirmas Rusijoje. Dar ir 1939 
metais tie patys vagonai, gana geram stovy, 
riedėjo miesto gatvėmis; buvo pravestas vanden
tiekis ir kanalizacija, buvo pastatytas dujų fab
rikas. Jau 1869 metais buvo ištiestas povandeni
nis kabelis į Kopenhagą. Bus daugiau.
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KRISTAUS APAŠTALAI
KUN. V. RIMŠELIS, MIC

Petras turėjo dvejus namus. 
Kafarnaume namai buvo jo 
uošvės, o Betsaidoj Petro ir jo 
brolio Andriaus. Abudu namai 
buvo visai prie Galilėjos ežero. 
Viešpats Jėzus abejuose namu
ose dažnai apsilankydavo. Kai 
pirmą kartą Jėzus buvo pas 
Petrą Betsaidoj, Andrius atsi
vedė savo draugą Pilypą. And
rius jam buvo jau išpasakojęs 
apie stebuklus, ir kad Jėzus 
Nazarietis yra tasai, apie kurį 
visi pranašai daug kalbėjo. Pi
lypas netvėrė džiaugsmu, kad 
rado Mesiją, kurio jis visą laiką 
ilgėjosi. Jis su džiaugsmu nuėjo 
pas savo draugą Natanaelį, 
kuris Evangelijoje vadinamas 
Baltramiejum, ir atsivedė jį į 
Petro namus pas Jėzų. Jėzus, 
pamatęs Natanaelį, prabilo 
labai maloniai:

— Va, tai tikras izraelitas, 
kuriame nėra vyliaus. Ramybė 
su tavimi!

— O kaip tu mane žinai? — 
paklausė Natanaelis.

Kristus jam atsakė:
— Prieš Pilypo atėjimą tave 

aš mačiau po figos medžiu.
— Viešpatie, tai Tu esi 

Dievo Sūnus. Tu esi Izraelio 
karalius!

— Kad aš tau pasakiau, jog 
aš tave mačiau, medituojant po 
figos medžiu, tu įtikėjai. Tu 
pamatysi daug didesnių dalykų. 
Dėl tavo tikėjimo dangus tau 
yra atsivėręs. Tu pamatysi an
gelus, nužengiančius ant Žmo
gaus Sūnaus.

— Viešpatie, aš nesu vertas 
tokios malonės.

— Tikėk manimi, ir tu būsi 
dangaus vertas. Ar tikėsi?

— Viešpatie, įtikėjau ir ti
kėsiu.

Dabar Viešpats Jėzus buvo 
įsigijęs šešis apaštalus, kurie Jį 
lydėjo, kur tik Jis ėjo. Esant 
Jeruzalėje, vakaro prieblandoje 
pasirodė du žmonės. Vienas jų 
atsirėmė prie sienos ir laukė 
praeinant Viešpaties Jėzaus. 
Bet, kai pamatė besiartinantį 
Jėzų, jis pradėjo garsiai šaukti:

— Neik, neik! Neik arti prie 
manęs! Pasigailėk manęs!

Jis nuo pečių numetė ap
siaustą, kad Jėzus pamatytų jo 
žaizdotą kūną. Tas žmogus 
pasirodė kaip baisi šmėkla. 
Visas veidas šašais apaugęs, 
kūnas vien tik žaizdos. Jėzus 
maloniu balsu prabilo:

— Ar tu esi raupsuotas? Ir 
ko tu lauki iš manęs?

ūsų

NE TIK SAUSRA, 
BET IR KENKĖJAI

Gerb. Žalianykšti, nesisekė 
mums šiemet nei su daržais, nei 
su darželiais — galėčiau pridur
ti — nei su sodeliu. Ne tik 
vasara buvo karšta ir sausa, bet 
mūsų augalus užpuolė įvai
riausi kenkėjai. Nesame nau
jokai ir, rodos, žinome, kaip su 
kenkėjais kovoti (bent praeityje 
žinojome), bet šiemet jų tiek 
priviso, kad pagaliau tik numo
jome ranka ir kapituliavome. 
Kadangi buvo taip karšta ir 
sausa, bijojome naudoti nuodin
gus chemikalus (turime du šu
nis ir katinėlį, kuris mėgsta po 
daržą pasivaikščioti). Dabar 
didžiausias rūpestis: kas bus ki
tais metais? Be abejo, jie pridė
jo kiaušinėlių ir kitą pavasarį 
vėl pakils mūsų darbu gar
džiuotis. Pašvęskite vieną skiltį

— Nekeik manęs! Neleisk 
manęs užmušti akmenimis. Aš 
girdėjau, kaip aną vakarą Tu 
save apreiškei, jog esi Dievo 
balsas ir malonės nešėjas. Ir 
man sakė, kad Tu, iškėlęs savo 
ženklą, pagydysi visas ligas. 
Maldauju Tave, iškelk savo žen
klą ant manęs. Aš atėjau antai 
iš anų kapų. Aš šliaužiau kaip 
kirminas tarp krūmų prie upe
lio, kad niekas manęs nepa
matytų. Aš laukiau čia iki va
karo sū baime, kad niekas ma
nęs neatpažintų. Vis dėlto aš 
išdrįsau. Radau, štai va, šitą 
žmogų, namo savininką. Jis 
geras žmogus. Jis manęs neuž
mušė. Jis tik pasakė: „Palauk 
prie šios mažos sienos”.

Kai Viešpats Jėzus pradėjo 
artintis prie raupsuotojo, tai 
visi šeši apaštalai ir kiti stebė
tojai vienas po kito vis tolyn ir 
tolyn pasitraukė. Raupsuotasis 
ir vėl pradėjo šaukti:

— Viešpatie, neik artyn! 
Neik! Aš esu užkrėstas.

O Jėzus vis artinosi ir su 
gailesčiu žiūrėjo į nelaimingą 
raupsuotąjį, kuris parpuolė ant 
žemės ir dejavo:

— Tavo ženklo! Parodyk 
savo ženklą!

Viešpats Jėzus visai arti 
priėjo ir meilingai prabilo:

— Ženklas bus iškeltas, kai 
ateis tam laikas. O dabar aš 
sakau tau: „Kelkis ir būk svei
kas šitam miestui, kuris turi 
mane atpažinti. Aš sakau tau, 
kelkis ir daugiau nenusidėk dėl 
dėkingumo Dievui”.

Raupsuotasis slėpėsi aukš
toje žolėje ir gėlėse. Dabar pa
mažu kėlėsi tarsi iš numirusių 
naujas žmogus, visai sveikas ir 
švarus. Atsikėlęs jis pradėjo 
garsiai iš džiaugsmo šaukti:

— Aš pagydytas, aš svei
kas, aš švarus! Ką aš turiu 
daryti, Viešpatie?

— Turi pirma įvykdyti 
įstatymo reikalavimus. Dabar 
eik pasirodyti kunigui.

Nuo raupsų pagydytasis 
buvo Simonas Kananietis, vė
liau Jėzaus apaštalas, vadina
mas Simonu Uoliuoju. Jis buvo 
turtingas ir geras Lozoriaus 
draugas. Dabar jis iš džiaugsmo 
graudžiai verkė. Verkdamas 
nuskubėjo pasirodyti kunigui. 
Stebuklo stebėtojai staiga nuti
lo, lyg būtų žadą praradę. Žmo
gus, raupsų sunaikintas, staiga 
pagijo. Žmonės, kurie Jėzų 
atsekė, laukė, kas toliau bus, o 
Jėzus į juos ramiai prabilo:

— Čia buvo tik kūno raup

specialiai kenkėjams ir kaip su 
jais kovoti. Ar yra kokių purš- 
kalų, kurie nekenkia nami
niams gyvuliukams ir lauki
niams paukšteliams, kurie lan
kosi mūsų sodelyje?

Jonas ir Aldona

Atsakymas. Gaila, kad šie 
mūsų skaitytojai, kaip rašo, pa
galiau į kovą su kenkėjais „ran
ka numojo ir kapituliavo”. Tai 
didžiausia klaida, nes kitą va
sarą bus dvigubai daugiau 
darbo nuo jų apsiginti.

Visų pirma — keli patari
mai, kaip tų kenkėjų išvengti.

Švara
Būtina darželius, daržus ir, 

žinoma, sodelį laikyti švariai, 
t.y., nepalikti ant žemės nukri
tusių lapų, nudžiūvusių ar api

sai. Bet jūs patirsite, kaip raup
sai nukrinta nuo širdies. Raup
sai, kūne naikina sielą.

Prisiartino prie Jėzaus iš 
kažkur atėję du vyrai ir atrodė, 
kad jie nori su Juo pakalbėti. 
Jėzus juos pirmas paklausė:

— Ar jūs manęs ieškote? Aš 
čia esu. Kas jūs esate?

Vienas iš jų, drąsesnis ir 
iškalbingesnis, tuojau pradėjo 
kalbėti:

— Mes Tave matėme ir 
klausėmės Tavęs, kalbant šven
tovėje aną vakarą. Mes Tavęs 
ieškojome mieste. Vienas vyras, 
kuris sakė esąs Tavo giminaitis, 
nurodė, kad Tu čia prisilaikai.

— Tai kodėl gi manęs ieš
kote?

— Mes norime Tave sekti, 
jei Tu mus priimsi, nes Tu turi 
tiesos žodžius.

— Mane sekti? O ar jūs 
žinote, kur aš einu?

— Ne, Viešpatie, tikrai į 
garbę.

— Taip, bet ne į šio pasaulio 
garbę. Aš einu į garbę, kuri yra 
danguje ir gaunama per dory
bes bei pasiaukojimą. Tad kodėl 
gi norite mane sekti?

— Kad gautume Tavo gar
bės bent dalį.

— Pagal dangišką garbę?
— Taip, pagal dangišką.
— Ne kiekvienas gali tai 

pasiekti. Kurie trokšta dan
gaus, tiems šio pasaulio Mam- 
monas paspendžia daugiau pin
klių negu kitiems. Prieš tas pin
kles gali atsilaikyti tik stipri 
valios jėga. Kam sekti mane, jei 
tai reiškia nuolat kovoti prieš 
savo vidinį priešą, kovoti prieš 
pasaulį ir šėtoną?

— Betgi tai yra mūsų sielos 
troškimas, kuris atsirado per 
Tave. Tu esi Švfentas ir galingas. 
Mes norime būti Tavo draugai.

— Draugai..! — Jėzus nuti
lo ir sunkiai atsiduso. Jis grau
džiai žiūrėjo į kalbėjusį, kai šis 
nusiėmė nuo galvos apsiausto 
gobtuvą. Pasirodė, kad tai yra 
Judas iš Kerioth.

— Tai kas gi tu esi? Tu 
kalbi geriau ir laisviau, ne taip, 
kaip vienas iš paprastųjų žmo
nių.

— Aš esu Judas, Simono 
sūnus. Aš esu iš Kerioth. Bet aš 
esu ir iš šventovės. Aš laukiu ir 
svajoju apie Izraelio karalių. Aš 
girdėjau ir klausiausi Tave 
kalbant. Tu kalbi taip kaip ka
ralius. Aš stebėjau Tavo kara
liškus gestus. Taigi priimk ma
ne pas save.

— Priimtį tave? Dabar? Ir

puvusių (ar kitaip ligotų) au
galų, nes jie pritraukia įvairius 
kenkėjus, pvz., šliužus (slūgs), 
sraiges (snails), auslindas (ear- 
wigs) ir kt. Nemažiau svarbu 
pasirūpinti, kad ir už darželio 
ribų būtų išravėtos piktžolės, 
nukarpyti krūmokšniai ir pan. 
Ant jų įsiveisę kenkėjai ne
sunkiai persimeta ir į kultyvuo- 
tus žemės plotus.

Organiniai purškalai
Dažnai daržininkai klien

tams, besiskundžiantiems, kad 
kambarinius ar darželio auga
lus užpuolė kenkėjai, siūlo 
purkšti „insecticidal soaps” 
skiediniu (jis nepigus). Šis mui
las pagamintas iš tam rikrų 
druskų, riebalų ir rūgščių, yra
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tuojau? Ne.
— Kodėl ne, Viešpatie?
— Reikia pirma save ištirti 

ir gerai apsvarstyti, kai nori 
žengti ir eiti į labai statų kalną.

— Ar Tu manai, kad aš ne
su nuoširdus?

— Taip pasakei. Aš matau 
tavo entuziazmą. Bet aš netikiu 
tavo ištverme. Pagalvok apie 
tai, Judai. Iš čia aš greitai išei
siu ir vėl apie Sekmines grįšiu. 
Kai esi prie šventovės, tai mane 
galėsi pamatyti. Turi visų pir
ma save ištirti ir save pažinti.

Prie Jėzaus prisiartino ir ki
tas nepažįstamasis, kuris su Ju
du atėjo. Šis nedrąsiai prabilo:

— Aš esu kitas toksai, kuris 
Tave matė šventovėje ir labai 
nori būti su Tavimi. Bet dabar 
esu labai išgąsdintas.

— Nebijok! Perdėtas savimi 
pasitikėjimas žmones pražudo. 
O baimė gali būti kliūtis, bet 
yra pagalba, kai ateina iš nuo
lankumo. Pagalvok apie tai.

— Viešpatie, Tu esi toks 
šventas! Aš bijau, kad aš nesu 
vertas. Daugiau nieko aš ne
abejoju apie mano meilę.

— Kaip tu vadiniesi?
— Aš esu Tomas Didymas 

(Dvynas).
— Aš atsiminsiu tavo var

dą. Dabar eik ramybėje.
Atleidęs visus žmones, Jė

zus įėjo į svetingąjį namą su 
šešiais apaštalais. Apaštalai 
klausė Jėzų, kodėl Jis Tomą ir 
Judą skirtingai įvertino. Jėzus 
jiems paaiškino, kad išorėje 
atrodė abudu vienodai entuzias
tai, bet tasai, kuris atrodė ma
žiau tobulas, iš tikrųjų yra daug 
tobulesnis ir geresnis, nes jam 
nerūpi žemės garbė, o anas 
ieško pasaulio garbės. Jėzus 
palygino žmones su akmenimis, 
kurie, sunkiai iškalti iš kalnų, 
stovi nepajudinami pretoriumo 
sienoje, o kiti atplaukė, be
sitrindami tarp savęs, ir žiba 
Kidrono upelyje mėnesienos 
šviesoje.

— Aš noriu būti kaip Ked- 
rono akmenėliai, — prasiveržė 
Petras kalbėti, — aš esu pasi
ruošęs palikti dėl Tavęs savo 
namus, žmoną, žuvavimą, bro
lius, viską dėl Tavęs.

— Aš tai žinau, todėl aš 
tave myliu. Bet ir Judas ateis.

— Kas? Judas ateis! Jis 
pasipūtęs dabita. Aš jo negaliu 
pakęsti. Aš mėgstu tokius, kaip 
aš pats. Dorus ir nuoširdžius 
galilėjiečius, nors ir grubius žu
vininkus, kurie neturi vyliaus ir 
apgaulės, ne tokius, kaip

nekenksmingas gyvuliukams ar 
paukščiams, bet bematant už
muša daugybę kenkėjų, pvz., 
amarą (aphids), voratinklines 
erkutes (spider mites). Daugu
mai augalų šie purškalai ne
kenksmingi, bet kai kuriems, 
kurių lapai padengti tartum 
„vaškuotu sluoksneliu”, gali 
kiek pakenkti.

Kitas veiksmingas purška- 
las yra „nicotine sulfate”, 
kurio sudėtyje yra tabako. 
Kenkėjai nugaišta, kai kramto 
išpurkštus augalus. Šie purš
kalai labai kenksmingi gyvu
liukams.

„Pyrethrin” taip pat daž
nai rekomenduojami purškalai, 
vartojami prieš visokius vaba
lus, vikšrus. Nuodai gaminami 
iš tam tikrų chrizantemų rūšių, 
yra šiek tiek kenksmingi žmo
nėms (tik labai jautriems) ir 
naminiams gyvuliukams.

Iš kai kurių ankštinių Pietų 
Amerikos augalų gaminami 
purškalai „Rotenone”. Jie par
duodami miltelių arba skysčio 
forma. Nors šie nuodai labai 
veiksmingi prieš kenkėjus, bet 
ypač kenksmingi žuvims, 
paukščiams, gyvuliams.

„Dormant oil” yra tiršta 
alyva, kuria purškiami sodo me
džiai, įvairūs krūmai ir mede-

Raphael (Raffabllo Santi) (1483-1520). „Kristus paskiria apaštalą Petrą savo vietininku Žemėje”.

miesčioniukai. Viešpats žino, 
ką noriu pasakyti.

— Žinau, — tarė Jėzus, — 
bet tu taip neteisk. Visi mes 
esame vieni kitiems reikalingi 
šiame pasaulyje. Gerieji gyvena 
drauge su blogaisiais taip, kaip 
gražios gėlės auga drauge su 
šiurkščiom žolėm.

— Viešpatie, — Andrius 
kreipėsi į Jėzų su klausimu, — 
kodėl pirmą stebuklą padarei 
Kanoje, o ne pas mus Kafar
naume?

— Aš norėjau pagerbti Die
vo Motiną, pilną malonių. Pa
saulis mane gavo per Ją. Todėl 
ir pirmas stebuklas šiame pa
saulyje turi būti dėl Jos.

Pasigirdo beldimas į duris. 
Sugrįžo Tomas. Jis puolė Jėzui 
po kojomis ir pradėjo prašyti:

— Viešpatie, aš negaliu 
laukti, kol Tu sugrįši. Leisk 
man pasilikti su Tavimi. Aš esu 
pilnas visokių blogybių, bet esu 
pilnas ir meilės Tau. Tu esi 
visas mano turtas.

— Didymai, pasilik su ma
nimi ir sek mane. Palaiminti 
yra tie, kurie yra nuoširdūs, 
ištvermingi valioje. Jūs visi 
esate palaiminti. Jūs man esate 
daugiau kaip giminės, nes jūs 
norite vykdyti Mano Tėvo 
Valią.

Jėzus kreipėsi į Tomą su 
prašymu, kad jis rytojaus die
ną, kai raupsuotieji išeina 
aplink kapus, laukdami mais
to, pradėtų jiems šaukti:

— Ateik čia, kuris vakar 
buvai išgydytas ir apvalytas. 
Aš esu pasiųstas Jėzaus Na
zariečio, Izraelio Mesijo. Visi 
žinokite Jo vardą. Ateikite pas 
Jį visi, kurie tikite ir turite 
viltį. Džiaukitės, nes Jis gali 
jus apvalyti ir pagydyti. Tai bus

liai vėlai žiemą arba anksti pa
vasarį, kol dar lapai neiš- 
sprogę. „Dormant oil” užtroš- 
kina išsiritusius vikšrus ir 
sunaikina kenkėjų kiaušinėlius.

Vartojant bet kokius chemi
kalus (dirbtinius ar organi
nius), būtina laikytis visų atsar
gumo taisyklių, pažymėtų ant 
dėžutės arba buteliuko. Perkant 
purškalus, pasiskaitykite nuo
rodas — paprastai pažymėta, 
prieš kokius kenkėjus jie ge
riausiai veikia. Jeigu nėra jūsų 
darže įsivyravusio kenkėjo, 
purškalų nepirkite.

Kai nelieka kitos išeities
Patariama chemikalų grieb

tis tik „paskutiniu atveju”, kai 
jau kitaip neįmanoma nuo 
kenkėjų apsiginti. Su trupučiu 
pastangų galima jais atsikratyti 
ir be nuodų. Ar žinote, kad 
stipri vandens čiurkšlė iš laisty
mo švirkšto sunaikina daugiau 
voratinklinių erkučių, kaip „in
secticidal soap”? Tik reikia pe
riodiškai krūmų ir medelių 
lapus apipurkšti vandeniu (iš 
apačios ir viršaus). Erkutės daž
niausiai puola augalus, kai 
karšta ir sausa, bet jos nepa
kenčia drėgmės, taigi vanduo 
yra geras ginklas.

Nukelta į 5 psl.

jums iš numirusiųjų prisikėlimo 
pradžia. Jis yra prisikėlimo 
Viešpats.

Petras pradėjo vienas sau 
murmėti ir buvo nepatenkintas, 
kad tokia svarbi pasiuntinybė 
patikėta ne jam ar kuriam ki
tam, kuris yra priimtas anks
čiau į apaštalų būrį. Jėzus tai 
pastebėjo ir švelniai subarė:

— Petrai, tu esi kaip mažas 
vaikas. Argi čia tau yra kokia 
skriauda padaryta?

— Viešpatie, atleisk man. 
Aš esu tikrai apkvaišęs.

— Taip, aš tau atleidžiu, 
mielas Petrai. Bet niekad nesi
rūpink, kas ir kokius nuopelnus 
turi ir kokioj garbingoj padėty 
yra. Nėra nieko didesnio už 
mane Dievo akivaizdoje. O aš 
gimiau gyvulių tvartelyje. Savo 
darbu pragyvenimą užsidirbau. 
Dabar esu žmonių tarnas.

— Viešpatie, Tu viską gra
žiai išaiškini. Kas mums juodai 
atrodo, viskas aišku pasidaro.

Tomas atsivedė pas Jėzų ir 
Simoną, kuris buvo pagydytas 
nuo raupsų. Visi apaštalai su
žiuro į Simoną. Jis neatrodė, 
kad būtų žydų rasės. Jėzus jam

SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ

Malė or female caregivers
needed in Wisconsin. 

Experienced in Parkinson's & 
Alzheimer's & Hospice. Good 
English, 262-657-8044.

PASLAUGOS

INSUIAMCS

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai.

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

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

„Draugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585-9SOO

Atlantic
www.atlanticexpres scorp.conT^'

kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis.

Krovinių gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis.

Automobilių pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje,

Small Packages
Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. » 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363

davė daug klausimų. Tada Si
monas pradėjo nuosekliai pa
sakoti:

— Viešpatie, Tu matai, kad 
mano veido spalva nėra balta. 
Mano tėvas buvo turtingas ir 
priklausė Uoliųjų kastai, o 
mano motina buvo jo vergė iš 
kananiečių kilmės. Tėvas su 
savo žmona neturėjo vaikų. Bet 
jo žmona man buvo kaip tikra 
motina, o tėvas manęs nemy
lėjo. Mano motina anksti mirė. 
Buvau aš irgi pagal tėvą ir 
turtingas ir turėjau didelę ga
lią, bet tik Tu, Viešpatie, mane 
išgelbėjai nuo baisios mirties.

Pasikalbėjimas baigėsi, kai 
Jėzus pasakė:

— Dabar sek mane.
, apaštalų skaičių Jėzus 

priėmė ir du savo pusbrolius 
pagal Juozapą: Judą-Tadą ir jo 
brolį Jokūbą, nors Juozapo bro
lis Alfejus labai priešinosi. Taip 
pat buvo priimtas ir mui
tininkas Matas. Judas Iskario- 
tas, atradęs Jėzų Alyvų daržely
je, pagaliau prisiprašė, kad ir jį 
Jėzus priimtų savo apaštalu. 
Taip ir susidarė dvylikos apaš
talų šeima.

CNAs/HHAs
LIVE-IN

Seeking experlenced and dedicated 
caregivers for LIVE-IN cases. 2+years 

experlence In a home care setting 
reųuired. Top pay, paid vocatlon, nlce 
hornes and vvill schedule around your 
childcare needs. Driver's license and 

car preferred. EOE. Please call 
847-405-0201 

SeniorBridge

Reikalingi vairuotojai ir 
darbuotojai Bozeman, Montana. 

Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus. 
Merganthaler Tranafer & Storage 

800-851-5749

IŠNUOMOJA

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-$710; 

2 mieg. — $770-$810.
1 mėnuo nemokamai.

Tel. 630-910-0644, Jana.

T-800-775-SEND

http://www.atlanticexpres


Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, teisite, ITAR-TASS, BNS 

2Wų agentūrų praneSimais)

Statistika turi išlikti 
objektyvi, nešališka

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

EUROPA

BERLYNAS
Vokietijos spauda nepagai

lėjo liaupsių popiežiaus Bene
dikto XVI apsilankymui Pasau
lio jaunimo dienose vakarinia
me Koeln mieste, teigdama, kad 
jį lydėjo didžiulė Sėkmė, padė
jusi Bažnyčią priartinti prie pla
čiųjų masių. Populiarusis bul
varinis dienraštis „Bild”, kuris 
balandžio mėnesį apie naujojo 
Katalikų Bažnyčios vadovo iš
rinkimą pranešė antrašte „Mes 
esame popiežius!”, išspausdino 
milžinišką minias sveikinančio 
pontifiko nuotrauką: „Iki pasi
matymo, Benediktai”. „Vokiečių 
popiežiaus grįžimas po gero pu
sės tūkstantmečio tapo triumfu, 
— rašė laikraštis. — Jis rado 
kalbą su jaunimu! Jis apsilankė 
sinagogoje! Jis sustiprino ekum
enizmą! Jis pasmerkė te-rorą!” 
Berlyno dienraštis „Ta- 
gesspiegel” rašė, jog Benediktas 
XVI išsivadavo iš Jono Pauliaus 
II šešėlio.

GENEVA
Prastai besimaitinančių 

žmonių skaičius ir vaikų mirtin
gumas kai kuriuose Azijos ir Af
rikos regionuose padidėjo, nors 
buvo dedamos tarptautinės pas
tangos šios problemos mastui 
sumažinti, nurodoma Jungtinių 
Tautų (JT) sveikatos apsaugos 
agentūros ataskaitoje. Pasauli
nė sveikatos organizacija (PSO) 
pakartojo, kad su sveikatos ap
sauga susiję tikslai, kurie buvo 
tarp aštuonių 2000-asiais dek
laruotų JT Tūkstantmečio vys
tymo tikslų, iki 2015 m. termino 
nebus pasiekti, jei tendencijos 
išliks tokios pačios.

PRAHA
i Buvęs Lenkijos prezidentas 

generolas Wojciech Jaruzelski

Rusijos prezidentas vargu ar atvyks i Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.

„Bet kol kas sunku pa
sakyti, kada galime tikėtis tokio 
vizito. Rusų pareigūnai, su ku
riais bendraujame, nuolat kar
toja, kad vizitas planuojamas 
kitąmet. Tačiau jokių konkrečių 
datų nėra”, tvirtino A. Vinčiū- 
nas.

Jis taip pat teigė, kad nėra 
numatyta ir kitų aukščiausių 
Rusijos pareigūnų vizitų į Lie
tuvą artimiausiu metu. Tik rug
sėjį Lietuvoje turėtų įvykti dvi
šalės bendradarbiavimo komisi
jos posėdis, kuriame Rusijai ats
tovaus transporto ministras, va
dovaujantis komisijai iš Rusijos 
pusės.

Lietuvos diplomatai neno
riai komentuoja, kodėl V. Putin 
nepasinaudoja kvietimu. „Tai 
ne mūsų, o Rusijos problema. 
Aukštąjį svečią esame pakvietę. 
Jo reikalas, kada tokiu kvieti
mu pasinaudoti", sakė A. Vin- 
čiūnas.

Tokio rango, kaip Rusijos 
prezidento, vizitui, paprastai 
pradedama rengtis mažiausiai 
prieš pusmetį. Tačiau nei šių 
metų, nei kitų metų pirmojo 
pusmečio vizitų planuose įrašo 
apie V. Putin apsilankymą nėra.

Neoficialiuose pokalbiuose 
kai kurie Lietuvos diplomatai 
užsimena, kad Rusijos prezi
dentas vargu ar apskritai apsi
lankys Vilniuje iki pat savo an

Konservatoriai Punske sėmėsi lietuvybės dvasios
Atkeltai iš 1 psl.
kurią, tikiuosi, pamatysime ir 
Lietuvoje”, kalbėjo A. Kubilius.

Buvęs TS pirmininkas V. 
Landsbergis sąskrydyje nedaly
vavo, nes yra išvykęs į Japoniją 
dalyvauti tarptautinėje parodo
je „Expo 2005”.

TS sąskrydžiu Punske do
mėjosi ir Lenkijos žiniasklaida.

Sąskrydį Punske surengę 
konservatoriai iš būrio kviesti
nių svečių sulaukė tik šios par
tijos ne kartą kritikuoto liberal-

pirmą kartą atsiprašė už tai, 
kad įsakė lenkų kariams daly
vauti Maskvos vadovaujamame 
„Prahos pavasario” reformų ju
dėjimo slopinime 1968 m. Čeki
jos valstybinei televizijai W. Ja
ruzelski, kuris kalbėjo minint 
37-ąsias šių įvykių metines, sa
kė, kad invazija į kitą Varšuvos 
sutarties valstybę jam buvo „la
bai skausminga”. Tuomet jis bu
vo Lenkijos gynybos ministras. 
>>Igyv.endinau politinį sprendi
mą pagal tą informaciją, kuri 
mums tada buvo prieinama, įsi
tikinęs, kad tam buvo pagrindo. 
Šiandien suprantu ir, žinoma, 
daug anksčiau supratau, kad šis 
sprendimas buvo netinkamas, 
neteisingas, gėdingas. Kadangi 
aš dalyvavau jį įgyvendinant, 
dabar nuoširdžiai atsiprašau”, 
sakė jis.

VARŠUVA
Rytinės Lenkijos miestelio 

Nadrybije apylinkėse sudužus 
lengvajam lėktuvui, žuvo du juo 
skridę pilotai — Lenkijos oro 
pajėgų generolas ir belgų lakū
nas. 44 metų generolas Jacek 
Bartoszcze buvo Lenkijos oro 
pajėgų pilotų rengimo progra
mos viršininko pavaduotojas. 
Per katastrofą taip pat žuvo 48 
metų Karei Peerazerz, Belgijos 
pilietis, kuris gyveno Nadrybije. 
Pasak liudininkų, JAV gamybos 
dvivietis RV-6, kuriuo jie skrido, 
rėžėsi į žemę po manevro, kurį 
buvo mėginama atlikti 50 m 
aukštyje.

JAV

CRAWFORD
Folkroko dainininkė Joan 

Baez prisidėjo prie karo prieši
ninkų, stovyklaujančių netoli 
JAV prezidento George W. Bush 
poilsiavietės, kad susitiktų su 
kariškių šeimomis, reikalaujan

trosios kadencijos pabaigos 
2008 metais.

Politologai pastebi, kad pa
čiai Rusijai nėra naudingas 
Kremliaus šeimininko vizitas į 
Lietuvą, nes čia jam neišvengia
mai tektų kalbėti ir atsakinėti į 
klausimus Maskvai nemalonia 
sovietinės okupacijos tema. Be 
to, dvišaliai santykiai pastaruo
ju metu irgi nėra patys geriausi, 
tai irgi trukdo galimam V. Putin 
apsilankymui.

Pasak Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI) 
dėstytojo Lauro Bielinio, „Lie
tuva laikosi pragmatiškos poli
tikos Rusijos atžvilgiu, tačiau 
rusai kartais, deja, imasi ne itin 
draugiškų pareiškimų ar veiks
mų”.

Svarstydamas, kodėl V. Pu
tin neatvyksta į Vilnių, L. Bie
linis išskyrė kelias priežastis. 
„Viena jų — istorinė. Yra skir
tingas požiūris į sovietinę oku
paciją, yra pernelyg daug iš so
vietinių laikų likusių neiš
spręstų problemų, pavyzdžiui, 
iš Vilniaus universiteto į Sankt 
Peterburgą išvežtos ir negrąži
namos vertybės, KGB archyvų 
klausimai bei kita”, sakė polito
logas.

L. Bielinio nuomone, Lietu
vos įsijungimas į europines ir 
transatlantines struktūras, visų 
pirma į NATO, taip pat nulemia

centristų vadovo Artūro Zuoko 
su Šeima. Tiesiai iš atostogų Ita
lijoje į Punską atskubėjęs Zuo
kas, spausdamas ranką konser
vatorių vadovui A. Kubiliui, įtei
kė lauktuvių atvežtą vyno bu
telį. Kai kuriuos konservatorius 
nustebino ir papiktino ant jo eti
ketės besipuikuojantis užrašas 
— „Rubicone”.

Liberalcentristų vadovas 
daugiausia bendravo su A. Ku
biliumi bei jo pavaduotoju A. Vi
džiūnu. Kiti konservatorių va

čiomis išvesti pajėgas iš Irako. 
„Žinote, pirmajame žygyje prieš 
Vietnamo karą, kuriame daly
vavau, mūsų buvo tik 10”, sakė
J. Baez, susitikusi su moteri
mis, kurių sūnūs žuvo Irake ar 
yra siunčiami į šią šalį. Tuo tar
pu didžiulėje palapinėje, kuri 
vietos žemės savininkui leidus 
buvo pastatyta ganykloje prie 
įvažiavimo į G. W. Bush poilsia
vietę, ant sudedamų kėdučių sė
dėjo šimtai karo priešininkų. 
„Jei galiu ką nors padaryti — 
padainuoti dainą, pakalbėti — 
esu čia”, sakė J. Baez.

RUSIJA

MASKVA
Rusija pranešė baigusi dau

giau nei trečdalio skolos Pary
žiaus kreditorių klubui — bu
vusią Sovietų Sąjungą kredita
vusioms Vakarų valstybėms — 
grąžinimą anksčiau nustatyto 
termino. Pasak Rusijos finansų 
ministerijos pranešimo, pagal 
gegužės mėnesį pasiektą dvišalį 
susitarimą, 16-os valstybių-kre- 
ditorių grupei anksčiau nusta
tyto termino grąžinta 15 mlrd. 
JAV dolerių, kurie sudarė 38 
proc. visos Rusijos skolos.

ARTIMIEJI RYTAI

BAGHDAD
Likus vos kelioms valan

doms iki vidurnakčio, kai baig
sis terminas naujajai konstitu
cijai parengti ir besiformuojan
čią irakiečių politinę sistemą 
galbūt ištiks krizė, nėra jokių 
ženklų, kurie rodytų, kad padė
tis iš aklavietės bus surasta. 
Gali būti, kad parlamentui su
sirinkus į sesiją, terminas dar 
kartą bus pratęstas, tačiau ne
galima atmesti ir galimybės, 
kad bus paleistas parlamentas.

V. Putin vengimą atvykti. „Ru
sijoje dar labai daug kas vertina 
Baltijos šalis kaip savą, bet pra
rastą erdvę. Prezidentas, matyt, 
suvokia, kad nebūtų suprastas, 
jeigu važiuotų į valstybę, kuri, 
anot rusų radikalų, ‘išdavė Ru
siją’ įstodama į NATO. Jie vizitą 
į Vilnių suprastų kaip nuolai
džiavimą ‘nepaklusniai Lietu
vai’”, teigė jis.

Be to, politologas įsitikinęs, 
kad Lietuva, nors ir neturi 
didesnių problemų dėl rusų 
etninės mažumos, Maskvoje 
statoma į vieną greta su kitomis 
Baltijos valstybėmis — Latvija 
ir Estija, kurios, anot rusų, 
„skriaudžia gausius nepilie- 
čius”.

TSPMI dėstytojas Gedimi
nas Vitkus mano, kad Lietuvos 
ir Rusijos santykiai nėra geri. 
„Bent jau tikrai ne geresni nei 
prieš ketverius metus”, sakė jis.

Tai, pasak politologo, svar
biausia priežastis, kodėl V. Pu
tin su vizitu nevyksta į Lietuvą. 
„Paprastai tokio rango vizitai 
rengiami tuomet, kai reikia pa
sirašyti kokią nors svarbią su
tartį arba tada, kai reikia pade
monstruoti gerus tarpusavio 
santykius. Dabar Rusijos vado
vui nėra svarbios priežasties 
atvykti į Vilnių, juo labiau kad 
net ir žemesniame lygyje yra la
bai daug neišspręstų problemų”, 
kalbėjo G. Vitkus.

dovai su Vilniaus meru neben
dravo. Liberalcentristui užlipus 
ant scenos pasveikinti sąskry
džio dalyvių, kai kurie konser
vatoriai pradėjo švilpti.

Tėvynės sąjungos narius 
papiktino ir tai, kad A. Kubilius, 
jų nuomone, itin draugiškai 
bendrauja su liberalcentristų 
vadovu, kurį ne kartą ragino.at- 
sistatydinti. „Aišku, jei atva
žiavo, tai neišvarysi, bet kam 
tos šypsenos, pasisėdėjimai?”, 
gūžčiojo pečiais partiečiai.

Trakų žemė nuo seno gar
sėja ne tik unikaliu gamtos 
grožiu ar vaizdingu krašto
vaizdžio koloritu, bet ir žymiais 
žmonėmis, puoselėjančiais ir 
turtinančiais savo tėvynės dva
sinį, materialinį paveldą. Iš 
atokaus Onuškio valsčiaus, 
Kalenu kaimo kilęs vienas iš 
žinomiausių mūsų šalies statis
tikos specialistų Petras Adlys 
neslėpė meilės ir pagarbos 
jausmo savo gimtajai žemei. 
Tas nepaprastas aplinkos 
grožis, vietos gyventojų nuošir
dumas, atjauta kitam žmogui, 
kaip prisipažįsta mūsų paš
nekovas, ir suformavo tą tvirtą 
charakterį, atkaklumą siekiant 
kilnių ir prasmingų tikslų.

Pravartu priminti, jog Pet
ras Adlys — vienas pirmųjų 
Lietuvoje pradėjo rinkti, kaupti 
ir sisteminti svarbiausius mūsų 
šalies apskričių statistikos 
duomenis. Lygiai prieš pusę 
amžiaus pradėjęs aktyviai 
triūsti statistikos tarnyboje, P. 
Adlys išgarsėjo ir kaip su
manus šios srities organizaci
nio darbo žinovas, mokslinės 
veiklos puoselėtojas, išleidęs ne 
vieną knygą, parašęs kelias 
dešimtis straipsnių visuomenei 
aktualia kiekybinių duomenų 
rinkimo, apdorojimo ir tyrimo 
tema. Kūrybinį veiklos kelią 
praturtino ir daugiau nei de
šimtmetį trukusi diplomatinė 
misija tolimosiose pietryčių 
Azijos bei Afrikos šalyse.

Statistika ir politikų 
silpnybės

Vienas pirmųjų atkurtos 
Lietuvos statistikos departa
mento vadovų Petras Adlys, 
žvelgdamas į sparčiai besi
keičiantį mūsų šalies ekono
minį, demografinį vyksmą, 
nepamiršta priminti ir svar
baus statistikos vaidmens vals
tybės bei visuomenės gyveni
me. Statistinių tyrimų bei 
duomenų nagrinėjimo metodų 
juk neišvengia nei teisininkai, 
nei medikai, nei sociologai — 
praktiškai visų mokslo šakų 
atstovai ir net politologai. P. 
Adlio įsitikinimu, labai svarbi 
JAV konstitucinė nuostata, 
bylojanti, kad statistika rengia
ma priimamiems svarbiau
siems valstybės įstatymams 
pagrįsti.

Ne paslaptis, jog statistika 
visose civilizuotose valstybėse 
dažnai pasinaudoja ir politikai. 
Tačiau šioje srityje, pasak P. 
Adlio, statistika turi būti laisva 
— įvairios politinės partijos ar 
suinteresuotos grupuotės ne
turi daryti jokio spaudimo. 
„Statistikos politika turi išlikti 
objektyvi, moksliškai pagrįsta 
ir nešališka. Žinoma, praktiko
je pasitaiko įvairių situacijų, 
kai bandoma 'pagrąžinti’ kai 
kuriuos rodiklius. Ypač politikų

Rusijoje karves ketinama šerti 
kanapėmis

Rusijoje vienai karvių ban
dai turėtų neprailgti ilga žiema 
— vienas šalies laikraštis pra
nešė, jog galvijai šaltuoju metų 
laiku bus šeriami konfiskuo
tomis kanapėmis.

Kovos su narkotikais pa
reigūnai teigė nusprendę šerti 
karves neįprastu pašaru, kai 
buvo priversti sunaikinti saulė
grąžų ir kukurūzų pasėlius, 
kuriuose buvo prisodinta 40 
tonų kanapių, pranešė dien
raštis „Novyje Izvestia”.

„Tiesiog nėra kitos išeities.
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Neseniai atvykote, kškole darfoi ar berto, tačiau skelbtis Idkrrttyje bran 
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Petras Adlys.

'susidomėjimas’ statistika atgy
ja priešrinkiminėse kampani
jose. Tai vienur, tai kitur jau 
išgirsti — štai, statistika rodo, 
jog tą ir tiek pasiekėme, kad 
antai, jau esame tarp pirmau
jančiųjų... Bene labiausiai poli
tizuojami bendrojo vidaus pro
dukto (BVP) augimo tempai, 
bendrosios apimtys. Savaime 
suprantamas vienų ar kitų poli
tikų nepasitenkinimas, kai rei
kia susitaikyti su gyvenimo 
tikrove”, — samprotavo mūsų 
pašnekovas.

Iš tiesų, statistika, P. Adlio 
nuomone, skaičiais atskleidžia 
bene esminius ekonominius, 
socialinius ir demografinius 
procesus. Tačiau apie kai ku
riuos reiškinius statistika, 
pasiekianti visuomenę, yra dar 
gana skurdi. Tai smurtas prieš 
vaikus ir moteris, nusikaltimų 
aukos, atskirų socialinių de
mografinių grupių gyvenimo 
sąlygos, ilgalaikis skurdas. Gal 
ją ne Statistikos departamen
tas turėjo rengti ir skelbti, bet 
visuomenė tai turėtų žinoti.

Romantišką vaikystę 
prisiminus

Kiek daugiau nei prieš sep
tynerius dešimtmečius anuo
metinės Trakų apskrities, Ka
lenu kaimo gyventojų Adlių 
šeimoje gimus dar vienam vai
kui, galbūt mažai kas pagalvo
jo, kad vėliau jam visą savo 
gyvenimą teks praleisti skaičių 
pasaulyje. O kelias į statistikos 
barus, kaip šiandien prisimena 
Petras Adlys, nebuvo rožėmis 
klotas... Iki tol jam ilgokai teko 
plušėti tėvų namų ūkyje, vėliau 
baigti Aukštadvario žemės ūkio 
mokyklą, dirbti Dauguose, stu
dijuoti Kauno žemės ūkio 
akademijoje.

„Dažnai mintimis sugrįžtu į 
savo tolimus vaikystės, jaunys- s 
tės laikus. Tie praeities metai, 
ypač vaikystė, nebuvo lengva, 
tos sparnuotos romantikos lyg 
ir neteko patirti, nors gimiau ir 
augau prie išties gražaus, įspū
dingos gamtos apsuptyje tyvu
liuojančio Lukos ežerėlio. Skir
tingai nuo kitų kaimo vaikų, aš 
jau vos paaugęs, išmokau pui-

Matote, laukai apsodinti paša
riniais augalais, ir jei mes juos 
sunaikinsime, karvės neturės 
ko ėsti”, — laikraščiui sakė 
Federalinės narkotikų kon
trolės tarnybos atstovė spaudai 
Uralo Sverdlovsk srityje.

„Koks iš to bus pienas, 
nežinau”, — pridūrė ji.

Rusijoje, kur kvaišalų var
tojimas ypač išaugo žlugus 
Sovietų Sąjungai, narkotinės 
žaliavos paprastai yra degi
namos.
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kiai plaukioti, nardyti, o paskui 
ir valtį irkluoti, žvejoti.

„Bene giliausią įspūdį at
mintyje paliko tos gilios ir šal
tos lietuviškos žiemos, kurių 
pastaruoju metu retai kada 
pasitaiko. Štai anuomet, sniego 
priversdavo iki tvorų, net pa
langes užpustydavo. O mums, 
kaimo vaikams, kaip tik reikė
davo tokiu oru, ankstyvą rytą 
daugiau nei 4 kilometrus klam
poti per tamsų mišką. Va, čia, 
tos snieguotos romantikos, švil
piant vėjui ir spaudžiant dau
giau nei 20 laipsnių šalčiui, 
pajutome iki valiai! Parėjus iš 
pamokų, namuose reikėdavo ir 
motinai ūkio ruošoje padėti, 
kadangi iš karto po karo ne
tekome tėvo. Ir taip iki 16 metų 
buvau tarsi 'pririštas’ prie že
mės — nuo pavasario iki ru
dens reikėjo rūpintis sėja, pliko
mis rankomis kirsti javus, 
paskui spragilais juos iškulti, 
arpuoti”, — prisiminimais dali
josi Petras Adlys.

Atmintyje — šviesi 
dvasininko asmenybė

Karo ir pokario metais Ad
lių šeimai teko patirti skaus
mingus likimo smūgius: tik 
pasibaigus karui žuvo tėvas — 
partizaninio judėjimo dalyviai 
atkeršijo jam už tai, kad ėjo vie
tos apylinkės sekretoriaus pa
reigas, nors šiaip, tėvo nuopel
nai, ginant Lietuvos nepriklau
somybę buvo nemąži — 1918— 
1920 m. jis, kaip nepriklauso
mos Lietuvos savanoris, akty
viai dalyvavo ginant tėvynės 
laisvę nuo lenkų okupacijos. Vi
sai skirtingai susiklostė vieno iš

NE TIK SAUSRA, 
BET IR KENKĖJAI

Atkelta iš 4 psl.
Kai patvatysite, kad mede

lių lapai atrodo tarytum balz
gani (ypač apatinė pusė), tik
riausiai jų syvus siurbia er- 
kutės, tad paleiskite vandenį į 
darbą — po ktelių „maudynių” 
jos pranyks.

Ar pastebėjote, kad ant 
alyvų, obelaičių, klevų, uosių, 
akacijų ir kai kurių kitų medžių 
ar krūmų atsirado baltos vo
ratinklinės palapinės, kuriose 
vakare ir ryte knibžda šimtai 
juodų, šeriuotų vikšrų? (Dieną 
jie keliauja šakelėmis ir ėda 
lapus.) Tai vadinamieji „tent 
catepillars” — jų yra kelios 
rūšys, bet visi gamina voratin
klines palapines, kuriose sle
piasi naktį ar esant blogam 
orui, taip pat visi padaro daug 
žalos augalams. Atradus tokius 
„stovyklautojus”, geriausia nu
kirpti ar nupjauti šakutę su 
visa palapine, bet tai padaryti 
vakare arba anksti rytą, kai visi 
„namie”. Šakutę sunaikinti. 
Kartas nuo karto būtiną ap
žiūrėti savo kiemelio ir sodelio 
ribose esančius augalus ir 
sunaikinti vikšrus, kol nepada
rė daug žalos.

Japoniški vabalai — angį. 
„Japanese beetles” (apie juos 
jau esame rašę), ėda rožes, 
avietes, kitus vaiskrūmius, taip 
pat slyvas, abrikosus, persikus, 
kone visus kitus darželio auga
lus. Jų apetito neišvengia nei 
vaisiai, nei lapai, nei žiedai. 
Šiuo metų laiku japoniški va
balai poruojasi, patelės padeda 
kiaušinėlius į žemę, kur jų vikš

vyresniųjų Petro brolių — 
Jurgio likimas. Už aktyvų daly
vavimą rezistencinėje veikloje 
jis tapo sovietinio teroro auka...

„Žinoma, labai sunkiai iš
gyvenome savo šeimos tragedi
ją, patyrėme begalę kitų įvai
riausių bėdų, tačiau išsi
laikėme. Šiandien man sunkiai 
suprantama, kaip dabartinė 
karta nesugeba deramai įver
tinti ir tinkamai pasinaudoti 
likimo skirta dovana — laisve, 
nepriklausomybe! Kiek šiuo
laikinėje visuomenėje to pesi
mizmo, nevilties, aklo pavydo ir 
šmeižto? Nejaugi nesugebame 
pakilti virš tos pilkos kasdieny
bės, įveikti savyje tuos laikinus 
sunkumus... Galbūt žmonėms 
dar labai trūksta tos tikros 
dvasinės atspirties?

Man asmeniškai gyvenime 
dideliu autoritetu išliko švie
saus atminimo kunigas, mon
sinjoras Česlovas Krivaitis. Dar 
mano vaikystės laikais, kai šis 
dvasininkas kunigavo tuome
tinėje Žilinų parapijoje, aš kone 
kasdien varstydavau klebonijos 
bibliotekos duris, dienų dienas 
ten semdavausi mokslo žinių. 
Ta klebonijos biblioteka mūsų 
atokaus kaimo gyventojams 
buvo tikras kultūros, švietimo 
židinys. Po daugelio metų mūsų 
keliai vėl susikirto — monsin
jorą Č. Krivaitį lankydavau, kai 
jis atliko ganytojišką misiją 
įvairiose šalies vietovėse. Ypač 
šilti susitikimai su šiuo dva
sininku mano atmintyje išliko 
Širvintų rajone, Kernavės para
pijoje. Beje, ten, pernai rugpjūtį 
jis ir užbaigė savo žemiškąją 
kelionę”, — netolimos praeities 
laikus prisiminė P. Adlys.

rai ėda ir augalų, ypač žolės, 
šaknis. Norint jais atsikratyti, 
nevartoti „beetle traps” — par
duodamų krepšelių, į kuriuos 
sukrinta šie vabalai. Masalas 
virš krepšelio „kvepia, kaip 
vabalo patelė”, todėl jie čia at
skrenda iš tolimų apylinkių. 
Nors ilgainiui galbūt ir patenka 
į krepšelį, bet prieš tai padaro 
daržui, darželiui ar sodui daug 
žalos.

Vabalus galima nurinkti 
(geriausia anksti ryte, kol jie 
nejudrūs) į vandens pripiltą 
skardinukę ar stiklainį ir sunai
kinti. Vartoti chemikalus tik 
tuomet, kai jau neįmanoma nuo 
jų apsiginti, bet pirma patikrin
ti, ar chemikalai neužmuš ir 
augalų.

Man nemaloniausias darže
lio kenkėjas yra šliužas (kai kur 
Lietuvoje vadinamas šmalžiu), 
angį. „slug”. Tai sraigės, be 
kiautų. Gali būti nuo 1 iki 8 
colių ilgio. Šliauždami žeme, 
šliužai palieka lipnų, sidabrinį 
takelį. Ėda augalų lapus, ypač 
sugadina melsves (hostas), pa
parčius (ferns) ir kitus minkš- 
talapius, pažeme augančius 
augalus (ypač daržoves, kaip 
salotas ir kt). Jie judriausi 
naktį arba lietingą, niūrią die
ną. Tuomet juos nesunku pa
matyti, surinkti ir sunaikinti. 
Dienos metu šliužai slepiasi po 
rąstais, vazonais, darželio 
„šiukšlėmis” (paliktais nesu
grėbtais lapais, išrautų pik
tžolių krūvelėmis). Pašalinus 
slėpy-nes, daug šliužų išnyks. 
Galima jiems įtaisyti „spąstus” 
-— į žemę (sulig kraštais) įkasti 
lėkštelę su alum ar kitu rūgimo 
kvapą skleidžiančiu skysčiu. 
Šliužai susirinks pasigar
džiuoti, įkris į lėkštelę ir ryto 
metą bus juos galima sunaikin
ti. Bet šiemet turbūt nedaug 
problemų su „slūgs” ar „snails” 
(sraigėmis) turėjote, nes juk, 
kaip sakote, buvo karšta ir 
sausa. Nedaug augalus puolė ir 
amaras, bet už tai „spider 
mites” (voratinklinių erkučių) 
buvo tikrai apsčiai. Linkiu sėk
mės su kenkėjais kovojant!
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* Lietuvių fondas remia jaunimo organizacijų projektus
ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ
sąjungos gegužinė įvyks rug
pjūčio 28 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Skambės A. Barniškio 
muzika. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir linksmai pra
leisti sekmadienio popietę.

NAUJAS LF ĮGALIOTINIS LAU-
rynas Misevičius sutiko rūpin
tis Lietuvių fondo reikalais 
Connecticut, New York ir New 
Jersey valstijose. Laurynas Mi
sevičius ne tik veiklus Lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybos 
narys, bet ir sporto klubo va
dovas. Džiaugiamės naujais 
pagalbininkais ir kviečiame siū
lyti LF įgaliotinius savo vie
tovėse. Lietuvių fondo adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616..

TAUTINIŲ ŠOKIŲ MOKYTOJOS
a.a. Jadvygos Matulaitienės 
atminimui, įsteigtas memoriali
nis fondas. Aukas galima siųsti 
ir čekius rašyti: Lithuanian 
Folk Dance Institute (Lietuvių 
tautinių šokių institutas, c/o 
Nijolė Pupius, 7353 S. Wipple 
St., Chicago, IL 60629. Taip pat 
galima aukoti Lietuvos naš
laičių globai (Lithuanian Orp- 
han Care), 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Kviečiame 
buvusius jos mokinius ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Jadvygą 
Matulaitienę, kuri daugiau kaip 
50 metų savo gyvenimo pašven
tė lietuvių tautiniams šokiams.

DON VARNAS AMERIKOS KARIŲ
veteranų posto Nr. 986 ir pagal
binio moterų vieneto naujų 
valdybos narių įvesdinimas 
vyks rugpjūčio 28 d., sekma
dienį, 3 v.p.p., „Seklyčios” res
torane (2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL). Įvesdinimo 
apeigas praves Vitas Paške
vičius ir Anelė Pocienė. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 
Vietas užsisakyti galima tele
fonu 708-636-6837. Pagalbinio 
vieneto pirmininkė Marry Eilėn 
Martis, Posto 2006 m. naujas 
komendantas Clifford Glass.

ŠILUVOS ATLAIDAI - ŠVČ. MER-
gelės Marijos Gimimo parapijo
je prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. Nuoširdžiai kviečiame 
bendrai maldai, pagerbiant Ši
luvos Mariją. Siūlome įsigyti 
spalvingas (geltona, žalia, rau
dona) apyrankes, ant kurių 
užrašyta „Šiluvos Marija mels
ki už mus”. Auka už apyrankę 3 
dol., jas galima įsigyti klebonijo
je darbo laiku. Taip pat visus 
kviečiame dalyvauti Šiluvos at
laidų procesijoje, kuri įvyks sek
madienį, rugsėjo 11 d., po 10:30 
v.r. šv. Mišių, kuriose turėsime 
garbingą svečią vyskupą Gus
tavo Garsia-Siller. Pranešame, 
kad nuo šių metų rugsėjo 1 d., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje darbuosis vikaras, atvykęs 
iš Lietuvos, kun. Dr. Arvydas 
Žygas.

„SAULUTĖS", LIETUVOS VAIKŲ
globos būrelio susirinkimas bus 
penktadienį, rugpjūčio 26 d., 3 
v.p.p. Indrės Tijūnėlienės na
muose, 414 Freehauf St., Le
mont, IL 60439, tel. 630-243- 
7275 arba 630-243-6435. Lau
kiami visi, norintys padėti 
vargingai gyvenantiems vai
kams bei studentams Lietuvoje.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTI-
tuto metinis narių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 17 d., šešta
dienį, 12 v.p.p. Lino ir Rasos 
Veselkų sodyboje „Rambyne”, 
198 Simpson Road, prie 11 
kelio, Leeds-Grenville County, 
Ontario, (Ridau Canal ir Jonės

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Falls apylinkėje). Dėl informa
cijos kreiptis į LTI valdybos 
pirm. Aldoną Veselkienę, tel. 
613-382-8448, arba Rasą Ve
selkienę, tel. 613-359-1160. Į 
suvažiavimą kviečiami visi na
riai. Šiais metais bus aptaria
ma itin svarbi ateities veikla. 
Nariai kviečiami atsivežti nau
jai sukurtų tautodailės darbų 
dienos parodai. Po susirinkimo 
bus rodomas filmas „Signs Out 
of Time - M. Gimbutas story”. 
Marija Gimbutienė - moksli
ninkė, archeologė, knygų autorė 
apie ankstyvąją civilizaciją, ir 
pirmųjų lietuvių įnašą į Euro
pos kultūrą.

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIEČIA-
mi apsilankyti Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
riaus ruošiamoje gegužinėje. 
Jau devynerius metus ji vyksta 
Michianoje, MI, svetingoje Mar- 
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesnė informa
cija tel. 630-257-6451.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS,
East Chicago apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks rugpjūčio 28 d., 1 v.p.p. 
gražioje A. ir B. Vilučių gyven
vietėje, 1143 Southview Dr., 
Shererville, IN. Bus loterija. 
Kviečiami visi lietuviai prie 
skanaus maisto bei įvairių 
gėrimų smagiai praleisti laiką.

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Park, po lietu
viškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nariu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus vai
šės. Kviečiami visi.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ BUS
sekmadienį, rugsėjo 11 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putgam, Connec
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Petras Šarka, OFM. Dienos 
programa: 10 v.r. - registracija, 
klausomos išpažintys, 11 v.r. - 
šv. Mišios ir homilija. 12 v.p.p. - 
pietūs, 1:15 v.p.p. - konferenci
ja, procesija su rožančiaus 
malda vienuolyno sodyboje, Švč. 
Sakramento adoracija ir palai
minimas. Pranešti iki rugsėjo 5 
d. telefonu 860-928-7955. Visi 
kviečiami.

BALFO CENTRO ĮSTAIGOS
darbo valandos nuo š.m. rug
pjūčio 22 d. pasikeitė. Įstaiga 
bus atidaryta 4 dienas per 
savaitę, nuo antradienio iki 
penktadienio, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p:p. pirmadieniais uždaryta. 
Įstaigos adresas: 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629 
(Draugo pastate). Tel. 773-767- 
3401, faksas: 773-767-3402.

Draugo'' knygynėlyje

Algirdas Gustaitis
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE
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Šioje knygoje autorius leng
vai ir gyvai dėsto savo įspū
džius ir pastebėjimus Tolimoje 
Azijoje ir Meksikoje. Jis spal
vingai vaizduoja daugeliui ne
matytas vietas. Autorius patei
kia daug įdomių, dažnai negir
dėtų žinių, naudingų ne tik pa
siskaitymui, bet ir pasinaudo
jimui.

Skaitydami „Keliones neži
nomuose kraštuose”, nors sėdė
tume už tūkstančio mylių nuo 
aprašomų vietų, jausitės tarsi 
keliautumėte po Japoniją, pa
žindami jos senąją kultūrą, mi
tologinių akmenų garbinimą,

„Draugo” knygynėlio adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui 773- 
585-9500.

Š. m. liepos 27 d. LF pelno 
skirstymo spaudos konferenci
joje žiniasklaidos atstovai buvo 
supažindinti su 2005 m. LF 
pelno paskirstymu (apie tai 
išsamiai vyr. red. D. Bindokienė 
„Drauge”, liepos 30 d.), iš kur 
matosi, kad LF ypač gausiai 
remia švietimą, kultūrą, jau
nimą. LF remia jaunimą ir čia, 
ir Lietuvoje, nes tai mūsų atei
tis. Pagal šio pelno paskirstymo 
davinius jaunimo reikalams iš 
viso buvo paskirta 218,688 dol. 
(32 proc.). Tai yra graži suma, 
kuri padeda įvairioms jaunimo 
organizacijoms ir toliau vystyti 
jų veiklą, puoselėjant mora
lines, religines, tautines ver
tybes.

Paremtų projektų yra ne
mažai. Visus sunku smulkiau ir 
suminėti. Visi jie turi būti 
pagrįsti specifiniais daviniais, 
kad už išpildytą projekto planą 
Lietuvių fondas galėtų išmokėti 
paskirtą paramą.

LF Pelno skirstymo komite
to nariai iš Lietuvių fondo ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
ilgai ir rūpestingai svarstė pro
jektus, juos įvertino ir skyrė pa
ramą pagal išgales, kurią tvirti
na LF taryba, ir ji išmokama 
atlikus projektą ir pridavus 
reikalingus duomenis.

Vienas pavyzdys — Telšių 
apskrities ateitininkų centro 
projekto „Ateikite ir pama
tysite” ataskaita Lietuvių fon
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ALTV NAUJIENA!!!
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti:

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą,

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per Comcast Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose.

ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable.

Informaciją teikiame:
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Nuotraukoje: Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojos Balzeko lietuvių 
kultūros Vaikų muziejuje.
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Kelionės
Metinomuose

Kraštuose

dui už suteiktą paramą. Atas
kaita kruopščiai ir rūpesingai 
paruošta. Joje aprašoma projek
to apimtis: 1. Konferencija 
„Grąžinkime Lietuvai Adelę 
Dirsytę” (Sibiro maldaknygės 
„Marija, gelbėki mus” autorė. 
A.Š.), kuri įvyko 2004 m. ba
landžio 17 d. Telšiuose bei 
parengta meninė programa su 
kuria buvo aplankyti ir kiti 
Žemaitijos miestai; 2. Diskusijų 
ciklas jaunimui „Ateikite ir 
pamatysite”. Diskusijos vyko 
nuo 2004 m. gruodžio mėnesio 
iki 2005 m. birželio mėnesio.

Projekto tikslai buvo: 1. 
supažindinti Telšių visuomenę 
su A. Dirsytės asmenybe; 2. su 
parengta programa supažindin
ti ir kitų Lietuvos miestų bei 
rajonų jaunimą; 3. pakviesti 
jaunimą į platesnes diskusijas 
apie problemas iškylančias Lie
tuvoje; 4. apsvarstyti būdus kur 
ir kaip jie patys galėtų prisidėti, 
kad dvasinė būklė Lietuvoje 
pagerėtų; 5. paskatinti dialogą 
tarp jaunimo bei vyresniosios kar
tos, bendrauti su tremtiniais; 6. 
jauną žmogų paskatinti argu
mentuotai reikšti savo nuo
monę, skatinti pilietiškumą bei 
kalbėjimo kultūrą; 7. paskatinti 
jaunus žmones domėtis politika 
bei tautos reikalais; 8. rengi
nius aprašyti spaudoje; 9. su
dominti jaunimą ateitininkų 
organizacija bei krikščioniška 
minties kultūra.

geišas ūžiančiame Tokyo did
miestyje, japonų pagarbą savo 
imperatoriui, pagal kurio gimi
mą skaičiuojamas kalendorius, 
šventąjį Fuji kalną ir t.t.

Algirdo Gustaičio pavardė 
yra žinoma ne tik lietuvių skai
tytojams. Jo pavardė minima 
keliose latvių knygose. Brazilai 
suteikė jam Kristaus Kryžiaus 
Kavalieriaus ordiną, apdovano
jo garbės diplomu.

Knygos kaina 5 dol. pride
dant 9 proc. užsisakantiems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol., o už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis.

LF remia lituanistines mokyklas visoje Amerikoje.
Nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos 2A skyriaus mokinukai.

Toliau ataskaitoje seka eilė 
priedų: „Ateikite ir pamatysite” 
projekto detalus aprašymas, 
montažas skirtas Adelei Dir
sytei, konferencijos aprašymas, 
iškarpos aprašymų spaudoje, 
nuotraukos ir finansinė ataskaita.

Šioje ataskaitoje Jurgita 
Raudytė, kuri buvo atsakinga 
už projekto vykdymą, atsiskaito

Balzeko lietuviu kultūros muziejus kviečia visus aplankyti muziejų ir turiningai praleisti 
vasaros popietę. Nuolatinėje ekspozicijoje susipažinsite su Lietuvos istorija nuo seniausių laikų, 
viduramžių Lietuva, carinės Rusijos okupacijos ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiais. 
Parodoje „Karas po karo" rodomos 1944-1953 m. partizaninio karo laikotarpio nuotraukos ir 
dokumentai, apžvelgiama ir kovotojų vaikystė, rezistencijos dalyvių ir jų šeimų gyvenimas 
tremtyje.

Vaikų muziejuje susipažinsite su 19-20 amžiaus kaimo buitimi ir viduramžių kultūra. 
Aplankykite muziejų! Telefonas pasiteiravimui 773-582-6500. Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.

Triušis išgelbėjo savo šeimininkės gyvybę
„Daily Southtovvn” rug

pjūčio 16 d. numeryje išspaus
dintas įdomus straipsnis apie 
triušiuką, išgelbėjusį savo šei
mininkei, besilaukiančiai trečio 
kūdikio, gyvybę.

Tai atsitiko naktį, kai triu
šiukas, vardu Robin, pradėjo 
blaškytis savo narvelyje, lyg 
norėdamas prižadinti šeimi
ninką. Ed Murphy sako, kad jis 
labai kietai miega, tačiau tą 
naktį jį prikėlė triušiuko sklei
džiami garsai - jis trankėsi po 
narvą kaip pasiutęs. Atsikėlęs 
ir pažiūrėjęs ar triušiukui 
viskas gerai, Ed vėl atsigulė. 
Tačiau triušis vis blaškėsi. 
Tuomet Ed išgirdo, kad jo 
žmona Darcy dejuoja. Tas 
garsas buvo labai tylus. Ed 
pradėjo žadinti žmoną, many
damas, kad ji sapnuoja. Bet 
tuoj pamatė jos akis - akys buvo 
plačiai atmerktos ir žiūrėjo į 
vieną tašką. Tuomet Ed pas
kambino 911 telefonu kviestis 
pagalbos.

už kiekvieną išleistą litą ir 
prideda sąskaitų kopijas.

Perskaičius šį projektą, yra 
džiugu, kad Lietuvių fondas jį 
parėmė.

Ir juo bus daugiau LF narių 
ir narių kandidatų, tuo daugiau 
bus įnašų remti tokius ir 
panašius projektus.

Šie metai Lietuvių fondo

Nuotraukoje: Ed Murphy laiko triušiuką Robin, o žmona Darcy 
gimę Brenna.

nauja-

Kaip vėliau paaiškėjo, Ed 
žmona sirgo diabetu. Esant nėš
tumui jos cukraus kiekis krau- 
juje buvo pakitęs ir jai nereikėjo 
tiek daug insulino, kaip papras
tai. Medikai sakė, kad tai buvo 
insulino šokas nuo per didelės 
jo dozės. Tai galėjo būti nepatei- 
soma tragedija. Po tokio šoko

Zigmo Degučio nuotr.

yra paskelbti naujų narių me
tais. Tapti LF nariu galima įsto
jant su 100 dol. įnašu, o nariu 
kandidatu — su 10 dol. įnašu.

Būtų gražu savo įnašu per 
Lietuvių fondą remti tokius ir 
panašius naudingus jaunimui ir 
visuomenei projektus ir čia, ir 
Lietuvoje!

Aldona Šmulkštienė

gali ištikti koma, arba net mir
tis, sakė dr. Anita Pine.

Po mėnesio šeima susi
laukė mergytės, vardu Brenna, 
arba „Brenna Bunny” kaip ją 
pavadino ligoninės seselės.

Parengta pagal 
„Daily Southtovvn”
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