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Siame 
numeryje: 
Nusiminimas — sena 
liga. Terapiautinė 
jogos programa (3). 

2 psl. 

Plačioji visuomenė. 
Pirmosios Vilniaus 
okupacijos 350 metų 
sukaktis. Europa 
kryžkelėje. 

3 psl. 

Almos Adamkienės 
labdaros ir paramos 
fondo spaudos 
konferencija. 
Eucharistiniai žygiai 
dviračiais. Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4 psl. 

Kai žmogus tiki tuo, 
ką daro. 

5 psl. 

Lemontiškiai suruošė 
dar vieną vasaros 
šventę. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos 
Šiluvos atlaidų 
programa. 

6 psl. 

Sportas 
* 52 metų Lietuvos ak ro

ba t in io sk ra idymo a t s tovas 
J u r g i s Kairys tapo p a sau l i o 
taurės savininku, trijų etapų 
2004-2005 m. Tarptautinės ae
ronautikos federacijos (FAI) 22-
osiose ..Grand Prix~ serijos var
žybose surinkęs 30 įskaitinių 
taškų. Antroji vieta atiteko ven
grui Peter Besenye (26 tšk.). o 
trečias buvo vokietis Klaus 
Schrodt(24 tšk.). 

* Ketvirtą kartą Daugpilyje 
(Latvija) surengto tarptautinio 
maratono nugalėtoju tapo bei 
500 eurų piniginį prizą iškovojo 
Arūnas Balčiūnas. Panevėžietis 
42 km 195 m nuotolį nubėgo 
per 2 valandas 34 minutes ir 43 
sekundes. Finiše A. Balčiūnas 
aplenkė latvius Andris Dudels 
(2:38:48) ir Jurij Treiman 
(2:44:24). 

* Lenkijoje pasibaigusiose 
Europos braziliškų šaškių jau
nimo pirmenybėse dešimtmečių 
turnyre pirmąją vietą užėmė 
bei aukso medalį iškovojo 
Edgaras Petrauskas. Šiaulių 
sporto mokyklos „Dubysa" auk
lėtinis savo amžiaus grupėje 
surinko 15 taškų bei aplenkė 
sidabrą pelniusį lenką Oskar 
Budy (12 tšk.) ir bronzos 
medalininką rusą Konstantin 
Zacharov (11 tšk). Antrąją vietą 
tarp devyniolikmečių merginų 
užėmė bei sidabro apdovano
jimą pelnė šiaulietė Simona 
Kulakauskaitė (12 tšk.). 

Naujausios 
žinios 

* Dėl lėšų trūkumo NA
TO reikalų komisijos pirmi
ninkas Vaclavas Stankevičius 
siūlo atsisakyti misijos Irake. 

r Prieš naujus mokslo 
metus — knygų iš Lietuvos 
siuntinys Afganistano vaikams. 

Lietuvos special i s ta i 
kyla į kovą su va ikams 
kenksminga informacija inter
nete. 

V a l i u t u s a n t v k i s 
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1 EUR — 3.452 LT 

csus Konservatorius rag ina svetur gyvenai 
lietuvius dalyvaut i po l i t in iame gyvenime 

A. Kubilius nesitiki ypat ingo 
politinio sezono 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
(BNS)-— Dublin vykusiame 
pirmajame Airijos lietuvių su
važiavime dalyvavęs Seimo na
rys konservatorius Audronius 
Ažubalis apgailestavo del Lie
tuvos piliečių emigracijos bei 
ragino juos aktyviai dalyvauti 
Lietuvos partijų veikloje. 

,,Esu politikas ir jaučiu gė
dą, nes žinau, kad nei mano 
atstovaujama partija, nei aš 
pats nepadarėme visko, kad lie
tuvis ir Lietuvoje galėtų gyven
ti oriai ir pasiturinčiai", suva
žiavime kalbėjo A. Ažubalis. 

Pabrėžęs, kad partijos yra, 
buvo ir liks demokratijos lais
vių ir sėkmingos valstybės plėt
ros garantas , par lamentaras 
kvietė Airijoje gyvenančius lie
tuvius ne tik aktyviai dalyvauti 
Lietuvos politiniame gyvenime, 
rinkimuose, bet ir pagal savo 

Audronius Ažubalis 
Valdo Kopūsto ELTAi nuotr. 

politines pažiūras bei įsitikini
mus rinktis politines part i jas ir 
tapti jų nariais. 

„Niekas be jūsų politikos 
nepadarys sąžiningesnės , iš

mintingesnės", kalbėjo A. Ažu
balis. 

Suvažiavimo dalyviams A. 
Ažubalis perdavė konservatorių 
vadovo Andriaus Kubiliaus bei 
TS frakcijos seniūnės Irenos 
Degutienės sveikinimus. 

Juose A. Kubilius reiškia 
nuogąstavimą, kad Lietuva ne
teko nemažos daiies darbingų ir 
išsilavinusių gyventojų, į kurių 
ugdymą buvo investuota daug 
Lietuvos lėšų ir kurių tam tikra 
dalis nebegrįš į savo gimtinę, o 
jų svetimame kraš te užauginti 
vaikai jau nebekalbės lietuviš
kai, gal net ir nebenorės būti 
lietuviais. 

. .Lietuvos valstybės, taip 
pat ir Tėvynės sąjungos rūpes
tis — kad tokių žmonių būtų 
kuo mažiau", rašoma A. Kubi
liaus sveikinime. 

Tėvynės sąjungos frakcijos 

seniūnė I. Degutienė savo svei
kinime linkėjo ir prašė, kad Ai
rijos lietuviai visada savo širdy
je išlaikytų kertelę Lietuvai, vi
sada prisimintų, kad yra reika
lingi ir laukiami tėvynėje. 

A. Ažubalis partijos vardu 
Airijos lietuvių mokyklos ,.Ke
tur i vėjai" bibliotekai įteikė 
istoriko Alfredo Bumblausko 
knygą. 

Suvažiavime buvo aptarta 
Airijos lietuvių bendruomenės 
veikla ir perspektyvos, valdymo 
struktūra, bendradarbiavimas 
su Airijos institucijomis. 

Šiuo metu Airijoje gyvena 
apie 100,000 lietuvių, kurių 
trečdalis yra nusiteikę pasilikti 
visam laikui. 

Dublin veikia šeštadieninė 
li tuanistinė mokykla „Keturi 
vėjai", leidžiamas laikraštis 
„Saloje". 

Kol kas neketinama keisti Valstybės gynimo tarybos sudėties 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS; — Politikams svarstant 
poreikį ir galimybes keisti pre
zidento vadovaujamos Valsty
bės gynimo tarybos (VGT) su
dėtį, šios tarybos nariai tikina. 
kad kol kas nesiims šių darbų. 

Po pirmadienį Prezidentū
roje įvykusio VGT posėdžio pre
zidento patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Rytis Mu-
raška patvirtino, kad apie VGT 
funkcijų išplėtimą neoficialiai 
jau seniai kalbama, tačiau ta
ryboje tai nebuvo svarstyta. 

Kaip anksčiau skelbė dien
raštis „Lietuvos rytas". Krašto 
apsaugos ministerijoje rengia
mas projektas, kuriuo siūloma 
ne tik pakeisti Valstybės gyni
mo tarybos pavadinimą, išplės
ti jos funkcijas, bet ir pakeisti 
sudėtį. Tarybą šiuo metu suda
ro prezidentas, premjeras, Sei
mo pirmininkas, krašto apsau
gos ministras ir kariuomenės 
vadas. 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — Seimo opozicijos vado
vas Andrius Kubilius mano, kad 
prasidedantis rudens politinis 
sezonas nebus kuo nors ypatin
gas. Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Tėvynės sąjungos va
dovas taip pat nesiėmė progno
zuoti, ar nauja's sezonas bus į i -
riningas. 

A. Kubiliaus teigimu, šį ru
denį labiausiai intriguojantys 
dalykai turėtų būti 2006 metų 
biudžetas ir Darbo partijos atei
tis. „Tokioje valdančiojoje koali
cijoje ir šiaip susitarti dėl biu
džeto nėra lengva, o šalia to biu
džetas bus reikšminga galimybė 
Darbo partijai įrodyti, kad ji dar 
gyva ir ko nors verta. Todėl gali
ma tikėtis jos pakankamai dide
lių ambicijų", pažymėjo A. Kubi
lius. 

Anot jo, šį sezoną, matyt, 
paaiškės ir Darbo partijos liki
mas. „Tikimiausias — išsi
vaikščioti po ki tas kairiąsias 
partijas. Gali būti, kad tai dary
ti paskatins pats Darbo partijos 
vadovas Viktoras Uspaskichas. 
kuris yra pragmatikas ir neno
rės ilgalaikės bankroto procedū
ros", svarstė A. Kubilius. 

Jo nuomone, valstybės gy
venime ko nors ypač naujo ne
nusimato. Tokią išvadą A. Kubi-

VSD generalinis direktorius Arvydas Pocius (k). mini>t 
kas ir prezidentas Valdas Adamkus VGT posėdyje. 

^rnjeras Algirdas Brazaus-
ValdoKopūsto 'ELTA; nuotr 

A. }. Bačkis: m u z i e j u s n ė r a k a t e d r o s l o b y n o savin inkas 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNSi —Idėja Vilniaus arkika
tedros lobyną eksponuoti Lenki
joje kilo prieš keletą metų, ta
čiau Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis apie tai teigė su
žinojęs tik šią savaitę — iš ži-
niasklaidos. 

„Man keista, kad tokie da
lykai daromi neatsiklausus šei
mininko. Sutinku, kad Lietuvos 
dailės muziejus yra lobyno val

dytojas, tačiau — ne savininkas. 
Niekas iki šiol nėra pasakęs, 
kad kielikai. monstrancijos, re
likvijos nepriklauso Bažnyčiai", 
sakė kardinolas. 

Apie ket inimus Lenkijoje 
eksponuoti Vilniaus arkikated
ros lobyną Lietuvos ka ta l ikų 
bažnyčios vadovas su Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriumi 
kalbėjosi penktadienį Preziden
tūroje. „Muziejaus vadovas Ro
mualdas Budrys patikino, kad 

nerengtų parodos neatsiklausęs 
manęs, arkivyskupo. Tai tik tiek 
žinau — žurnalistai daugiau su
žinos, jei paieškos", sakė kardi
nolas. 

R. Budrio teigimu, mintis 
Lenkijoje eksponuoti Vilniaus 
arkikatedros lobyną ar jo dalį 
kilo da r tuomet, kai į Lietuvą 
buvo atvažiavęs Varšuvos nacio
nalinio muziejaus direktorius 
Ferdinand Ruszczyc. 

„Mes F. Ruszczyc paprašė

me Lietuvos valstybės 750 metų 
jubiliejaus proga (2003 metų lie
pą) rengiamai didžiulei istorinio 
portreto parodai Lietuvos vals
tybės kūrėjai' iš Lenkijos mu
ziejų paskolinti beveik 100 por
tretų. Susitikime su prezidentu 
F. Ruszczyc savo ruožtu paprašė 
atėjus laikui Varšuvos naciona
liniame muziejuje parodyti Vil
niaus arkikatedros lobyną", pri
siminė R. Budrys. 

Nukelta į 5 psl. 

Moterų suvažiavime — apie r im tus dalykus, vyrus ir mamutus 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(ELTA) — Šeštadienį moterų 
suvažiavimo dalyvių pasveikin
ti atvykę aukščiausi Lietuvos 
vadovai kalbėjo apie moterų 
vaidmenį valstybės gyvenime, 
pagarbą motinoms, šmaikštavo 
apie mamutus, stipriosios ly
ties stereotipus ir moterų įtaką 
vyrams. 

Suvažiavimo dalyvės su
laukė sveikinimų ir iš JAV vals
tybės sekretorės Condoleezza 
Rice. 

Sveikindamas Nacionali
niame dramos teatre į IV Lie
tuvos moterų suvažiavimą su
sirinkusias moteris ir svečius 
prezidentas Valdas Adamkus 
negailėjo gražių žodžių iški
lioms Lietuvos moterims ir ma
moms. 

Pasak jo, neįmanoma pa
sakyti, kuris darbas — tarnavi
mas šeimai ar kūrybai — yra 
sunkesnis. „Iškilios asmeny
bes, tarnaudamos Lietuvai, ne
gailėjo nei laiko, nei talento ir 

Lietuvos motorų suvažiavimo organizacinio komiteto vicepirmir 
mune Trakymiene idėjų mugėje 

nusipelnė didžiausios pagarbos, 
— sake prezidentas. — Lygiai 
tokios pat pagarbos ir dėkingu
mo nusipelnė plačiajai visuome
nei nežinomos motinos, kantr iai 
auginančios vaikus, skiepijan
čios jiems žmogiškumą ir iš
mintį". 

V Adamkus pastebėjo, kad 

* Valdo Kopūsto ELTA 

moterų suvažiavimai vykdavo 
ypatingu Lietuvai laiku, o šis, 
anot jo. taip pat — ne išimtis. 

..Suvažiavimai vyko tokiu 
laiku, kai Lietuva stovėdavo 
prieš ypatingus jai sprendimus. 
kai reikėdavo sutelkti visas 
dvasines jėgas. — kalbėjo šalies 
vadovas. — Šis suvažiavimas 

vyksta vėl ypatingu Lietuvai 
metu. sakyčiau, sunkiu laisvos 
Lietuvos kūrimosi metu. kai 
reikia sudėstyti kūrybines bei 
moralines vertybes į joms prik
lausančias vietas, aiškintis, kas 
yra teise žmogui ir bendruo
menei, kaip ją įgyvendinti kas
dieniuose santykiuose". 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, vienintelis iš vals
tybės vadovų atvykęs be žmo
nos, moteris pavadino stipriąja 
lytimi. 

..Susimąsčiau, kaip dažnai 
vartojama stiprios lyties sąvo
ka, tradiciškai priskiriama vy
rams. Pirmykščiais laikais vy
ras parvilkdavo į namus ma
mutą ir atiduodavo į moterų 
rankas, saugojusias namų ži
dinį. — sakė A. Paulauskas. — 
Dabar pasikeitė ir vyras, ir 
'mamutas' , bet labiausiai pasi
keitė moterys, del savo veržlu
mo tapusios stipriąja lytimi". 
Šiuos žodžius moterys palydėjo 
plojimais. Nukelta į 5 psl. 

liūs padarė perskaitęs praėji; 
šeštadienio premjero Algi 
Brazausko interviu „Lieti; -
rytui", kuriame Vyriausybės 
dovas įvardino, kad jo svarbiau
sieji tikslai — politinė ramybe 
bei stabilumas ir euro įvedimas 

„Abu dalykai yra svarbūs, 
tačiau kai premjeras savo dar
botvarkę apriboja tik tokiais 
tikslais, tai Vyriausybės stabi
lumas virsta stagnacija. Valsty
bei reikalinga ne tik ramybe, 
bet ir gyvybė", įsitikįnęs A. Ku
bilius. Peržvelgus pastaruosius 
politinius metus , jo teigimu, 
tenka konstatuoti, kad labiau
siai Lietuvai stinga ne tiek po
litinės ramybes, kiek politinės 
minties, naujų idėjų ir tikslų. 

Klausantis premjero A. Ku
biliui susidarė įspūdis, kad Lie
tuvoje nėra tokių problemų, 
kaip Lietuvos mažas patrauklu
mas užsienio kapitalo investici
joms, kaip mažai išvystytas 
aukštųjų technologijų panaudo
jimas, galų gale net ir tokie 
dalykai — kaip mažas gimsta
mumas arba jau 30 procentų 
siekiantis vaikų, gimusių ne 
šeimoje, procentas. 

„Nežinau, kas turėtų įvykti, 
kad premjeras imtų apie tai 
kalbėti, tuo labiau ką nors dary
ti", teigė opozicijos vadovas. 

Rusijos kariuomenės išvedimo 
met inėms — dvi knygos 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
'BNS; — Minint 12-ąsias buvu
sios sovietinės kariuomenes iš
vedimo metines, antradienį 
Krašto apsaugos ministerijoje 
(KAM) bus pristatyti du nauji 
šiai temai skirti leidiniai. 

Beveik 350 puslapių apim
ties monografijos „Rusijos ka
riuomenės išvedimas 1990-
1993" autorius — šių įvykių liu
dininkas, tuometinės Valstybi
nės derybų delegacijos dėl Ru
sijos kariuomenės išvedimo ži
novas, humanitarinių mokslų 
daktaras, pulkininkas leitenan
tas Gintautas Surgailis. Taip 
pat pristatomas dokumentų rin
kinys „Rusijos kariuomenės iš
vedimas dokumentuose". 

Anot knygos autoriaus G. 
Surgailio, svarbiausias šaltinis 
rašant šią monografiją buvo 
Lietuvos archyvuose sukaupti 
dokumentai — Aukščiausios Ta
rybos-Atkuriamojo Seimo ste
nogramos, susirašinėjimas su 
SSRS valdžios institucijomis. 
Studijoje panaudoti dokumen
tai iš Seimo. Vyriausybės kan
celiarijos. Krašto apsaugos ir 
Užsienio reikalų ministerijų, 
taip pat Krašto apsaugos sava
norių pajėgų archyvų. 

Monografijoje užsimenama 
apie sovietinės kariuomenės at
siradimą Lietuvoje, nušviečiami 
bandymai derėtis dėl kariuo
menės išvedimo Lietuvai atkū
rus nepriklausomybę. Rusijos 

kar iuomenės išvedimo proce
sas, su juo susijusios problemos. 

Pasak G. Surgailio. nėra 
tikslių duomenų, kiek Sovietu 
Sąjunga, a tkūrus Lietuvos ne
priklausomybę. Lietuvoje turėjo 
kariškių bei Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų. 

Šiaurės vakarų grupės pa
teiktais duomenimis, 1992 m. 
sausio pradžioje Lietuvoje buvo 
dislokuota 34,600 karių. Iš viso 
Lietuvoje galėjo tarnauti 7.300 
karininkų, 3.600 praporščiku. 
22.200 kareivių ir seržantų. 
daugiau kaip 1.400 kursantų. 
Lietuvoje buvo dislokuota maž
daug 1.000 tankų. 180 lėktuvų. 
1.901 šarvuotis. Tai buvo pen
kios divizijos, atsižvelgiant į 
įvairių kariuomenės rūšių pa
valdumą, iš viso buvo 295 ats
kiros kovinės bei aptarnaujan
čios dalys, daliniai ir padaliniai. 

Vos a tkū rus nepriklauso
mybę. 1990 metų kovo 13 diena 
Aukščiausiosios Tarybos-Atku-
riamojo Seimo pirmininkas Vy
t au ta s Landsbergis pasiūlė 
SSRS Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui pradėti derybas dėl 
sovietinės kariuomenes išvedi
mo iš Lietuvos. Tačiau tei-gia-
mo atsako tada nebuvo sulauk
ta. 

Derybos dėl sovietinės ka
riuomenes išvedimo pru-
1990 m spalio mėn.. bet greitai 
nutrūko. Sovietų Sąjungai nus
prendus Nukelta į 5 psl. 

Socia ldemokrata i vei bruz%^-
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Prabėgus keliems mė
nesiams po to. kai premjeras Al
girdas Brazauskas socialdemo
kratų suvažiavime buvo per
rinktas šios partijos pirminin
ku, kairiųjų stovykloje vėl pra
sidėjo tyli kova dėl teises tapti 
vedlio įpėdiniu. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", ambicijų užimti A. 
Brazausko vietą neatsisakantis 
Seimo socialdemokratų frakci
jos seniūnas Juozas Olekas 
šiam tikslui mėgina pasinaudo
ti kitomis politinėmis jėgomis 
Jis siūlo Lietuvos socialdemo
kratų sąjungai (LSS) jungtis 
prie Socialdemokratų partijos ir 
tapti jo šalininkais. 

Tai 'virtiną LSS vadovas 
Arvydas Akstinaviči . 

A Akstinavičius tvirtino. 
kad tuo metu ne tik J. Olekas, 
bet ir kai kurie kiti A. Brazą us 
kui ir buvusios LDDP vadovams 
oponuojantys socialdemokratų 
atstovai pasiūlė LSS sand 

„Buvo atvirai pasakyta. 
kad apie tūkstantį mūsų narių 
padėtų socialdemokratams galų 
gale rimtai susigrumti su LDDP 
puse A. Brazausko partįv 
(Mekas taptų pagrindiniu pre
tendentu į jo v ie ta , sake A. 
Akstinavičius 

J. Olekas paneigė turįs sa
vanaudiškų motyvų: „Kaire tu
ri būti vieninga. O dėl kitko A 
Akstinavičius nusipaisi 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NUSIMINIMAS 

LIGA 
SENA 

ĮONAS ADOMAVIČIAM.D. 

Pirmieji lietuvių rašytojai 
skatino lietuvius šviestis ir 
dvasiškai tobulėti, kad pajėgtų 
nuo burtų, prietarų ir visokių 
velnių aspėdimų išsivaduoti. 
Nusiminimas I depresija) yra se
na, kaip ir pati žmonija, proto 
liga. Rašytiniai dokumentai ro
do, kad medicinos tėvo (graikų 
gydytojo Hipokrato, gimusio 
460 m. pr. Kr.) laikais gydytojai 
žinojo apie depresiją. 

Tik dėl medicinos mokslo 
pažangos šiandien nusiminimą 
galima sutvarkyti nesudėtingu 
būdu. 1958 m. gydytojas Nat-
han S. Kline atsitiktinai nus
tatė, kad džiovai gydyti vaistai 
'iproniazidi gerai gydo ir nusi
minimą. 

Sis atsi t iktinumas padėjo 
surasti naujus cheminius jungi
nius — vaistus, gerai gydančius 
nusiminimą. Jais dabar yra gy
doma mažiausiai 325,000 šio 
krašto gyventojų: iš jų 125,000 
ligoninėse, kiti 200.000 namuo
se. 

Baisūs buvo laikai 
nusiminėl iams 

Nežmoniškas, neapsišvie-
tęs, prietaringas žmogus yra 
baisiausias šėtonas. J is yra 
tikro pragaro kūrėjas. Jį pajė
gia sukurti jausmais, emocijo
mis sumenkęs, tačiau valios tu
rintis žmogus. 

Tik pasiskaitykime rusų 
rašytojų atsiminimus. Tik pa
vartykime raštus apie viduram
žiais siautėjusius bejausmius ir 
tamsius, nors ir dievobaimingus 
asmenis, ir žinosime, kas yra 
pragaras . Tegul mus tokios 
baisybės paskatina žmoniškėti, 
stengtis šių dienų mokslo pa
siekimais šviestis. Kito kelio į 
sveikesne ateitį mums nebuvo, 
nėra ir niekada nebus. Padėki
me visiems jausmais nesvei
kiems ir tamsiems išbristi iš 
prietarų liūno. Jie yra tikri ligo
niai, visiems jiems talkinkime. 
Taip užsitikrinsime geresnį, lai
mingesnį gyvenimą. Nesipiktin

kime burtais tikinčiaisiais —jie 
yra ligoniai. 

Bet ir jie turi nepykti, kai jų 
nežmoniškas elgesys, iškelia
mas į viešumą. Gana žmones 
mulkinti pasakėlėmis, burtais. 
Juk matome, kad dabar t inę 
kartą galima sudominti t ik kil
niais, artimo gerovę didinan
čiais darbais. 

Daug nusiminėlių dar 
negydoma 

Niekas nei anksčiau, nei da
bar nežino, kas sukelia nusimi
nimą, depresiją. Dėl gydymo 
taip pat nėra vienodos nuomo
nės. Dar blogiau šią problemą 
supranta visuomenė. Daugelis 
nusiminimo liga sergančiųjų 
nežino, jog ta liga serga, todėl 
atitinkamai negydomi. 

O nusiminėlių priskaičiuo
jama nuo 2 iki 4 proc. visų gy
ventojų. Ir visiems jiems reikia 
mediciniškos pagalbos. 

Nusiminimo ligą nustatė 
pirmieji gydytojai 

Ketvirtajame šimtmetyje 
prieš Kristų Graikijoje gydyto
jas nustatė, kad nusiminimas 
yra liga. 

Tas graikų gydytojas buvo 
Hipokratas, jis vadinamas me
dicinos tėvu. J is nusiminimą 
vadino ne depresija, bet melan
cholija. Jos atsiradimo priežas
timi tada buvo laikoma juodoji 
tulžis (manyta, jog kūnas gami
na keturių rūšių skysčius — 
vienas iš jų buvo laikomas šios 
ligos sukėlėju). Žinoma, tai bu
vo visiška netiesa. 

Hipokratas melancholiją 
s nusiminimą — depresiją) gy
dyti patarė taip: reguliariai ir 
ramiai gyventi, vengti svaiga
lų, susilaikyti nuo visų gyveni
mo paikysčių, vengti nuovar
gio, ir, jei reikia, nuleisti krau
jo. 

Garsus graikų filosofas 
Aristotelis (383—322 m. pr. Kr.; 
patarė nusiminimą gydyti mu
zika, vynu. lytinj pajėgumą su

keliančiais vaistais (aphrodi-
siacs) ir vidurius laisvinančiais 
vaistais. 

Vėliau graikų ir romėnų 
gydytojai patarė įvairiausius 
dalykus nuo nusiminimo: dietą, 
masažą, gydymą vandeniu, 
gimnastiką, hipnozę ir ne tokius 
mums visiems malonius daly
kus, kaip kraujo nuleidimą ir 
vidurių ištuštinimą. 

Dar vėliau, antrajame mūsų 
eros šimtmetyje, graikų gydyto
jas Galen (gimęs 130 m. po Kris
taus) buvo autoritetingas iki 
Viduriniųjų amžių. Proto ligas 
jis suskirstė į dvi rūšis: 1. dėl 
kūno pakenkimo: 2. del proto 
pairimo. Nusiminimo priežas
timis jis įvardijo: galvos sužei
dimą, alkoholio vartojimą, iš
gąstį, alpimą — šoką, paauglys
tės periodo neramumus, mėne
sinių pokyčius, ekonominių 
dalykų nesklandumus ir nepa
sisekusią meilę. Mirus Galen 
(200 m.i, psichiatrijos mokslui 
atėjo tamsus laikai. Tada pra
sidėjo žmonių kankinimai, nes 
manyta, kad nusiminimas yra 
velnio apsėdimas. 

Daug kančių žmogus išgy
vena, kol šį tą gero pasiekia. 
Taip yra visose žmogaus veik
los srityse. Pamažu žmonija 
žengia jausmų susveikimo ir 
mokslo keliu. Tik liaukimės 
įvairiopus tamsuolius savo 
krauju penėję. Ar tai bus ne
vykęs gydytojas, ar toks dvasiš
kis bei kuris kitas asmuo, vers-
kime jį tinkamai eiti savo pa
reigas, plonindami jo kišenę. 
Kito būdo minėti asmenys ne
pripažįsta. Kiekvienas iš mūsų 
užbėkime bet kokiai ligai už 
akių. visapusiškai tvarkingai 
gyvendami. Tik tada bus nau
dingas gero gydytojo patarimas 
bei dvasiškio globa. 

į 

Kas tai yra nusiminimas 
(depresija)? 

I nusiminimą geriausia 
žiūrėti kaip į nuotaikos kaitą — 
kaip į spektrą, kurio viename 
gale yra normalus nusimini
mas. Ryškus normalaus nusi
minimo (depresijos) pavyzdys 
yra gedėjimas. Netekusiam 
mylimo žmogaus visai natūralu 
nusiminti, nesidomėti aplinki
niais daiktais ir beviltiškai žvel
gti į ateitį. Toks žmogus savyje 
jaučia tuštumą ir mano, kad 
joks kitas žmogus negali jam 

atstoti netekto asmens. 
Taip a ts i t inka kiekvieną 

kartą, ko nors svarbaus ne
tekus. Netektis gali būti ir eko
nominio pobūdžio. Toks nusimi
nimas yra laikinas. Bet gedėji
mas gilėja ir per ilgai (daugiau 
negu kelias savaites) tęsiasi, kai 
žmogus kenčia dėl didesnių bė
dų. 

Kaip p a s i r e i š k i a s t i p r u s 
nusiminimas? 

Labai nusiminęs žmogus ne 
tik dvasiškai suglemba, bet at
siranda ir fiziologinių negero
vių. Sutrinka miegas: arba ne
užmiega, arba rytais anksti pra
bunda. Netenka energijos ir no
ro valgyti, todėl sublogsta. Kar
tais atsitinka priešingai: ima 
persivalgyti ir praranda norą 
gyventi, nes gyvenimas atrodo 
beprasmiškas. 

Nusiminimui st iprėjant , 
silpnėja tokio žmogaus gyvavi
mas. J am darosi sunkiau gal
voti ir atsiminti. J is negali su
derinti minčių. Kai kurie jų be 
nusiminimo dar ima baimintis. 
Didelis baimingumas yra dalis 
nusiminimo ligos. 

Labai nusiminęs pacientas 
gali jausti stiprų psichinį skaus
mą, kuris gali būti ap ta r t a s 
kaip fizinis. 

Nusimin imas gali 
kartot is 

Sunkus nusiminimas yra 
80 proc. pasikartojanti liga. Ap
skaičiuota, kad apie 5 proc. 
amerikiečių — tai yra apie šeši 
milijonai žmonių — turi ryš
kių nusiminimo požymių. 

Čia neįskaitomi lengvi nusi-
minėliai — tik besijaučią pris
lėgtais, o tik tie, kuriems budin
gi klinikiniai nusiminimo simp
tomai: nemiga, apetito stoka, bai
mingumas, polinkis į savižudybę. 

Neramieji nus iminėl ia i 

Taigi minėti nusiminėliai 
po kiek laiko pasveiksta. Tas 
sveikimo laikotarpis gali būti 
labai ilgas arba labai t rumpas. 

Kita rūšis nusiminėlių — 
tai neramieji nusiminėliai. Jų 
nuotaika nuolat kinta: jie tai 
nusiminę, tai neramūs — ma
niakiški. Ši būsena tam tikra 
prasme yra priešingai nusimini
mui. Neramus žmogus yra re

voliucionierius ir iš pradžių 
jaučiasi esąs virš pasaulio. Jis 
nenori miego, tur i tiek daug 
energijos, kad negali susivaldy
ti. Jo galvojimas ir jutimas vis 
didėja. Tada maniakas tampa 
sumišusiu ir neorganizuotu. 

Kai kurie iš pažiūros sveiki 
žmones serga lengva neramio
sios depresijos forma. Jie gerai 
gyvena tol. kol būna gerai nu
siteikę. Apimti nerimo, tokie 
žmonės gali tapti psichopatais. 
Dėl nerimo išsenka jų energija 
ir sutrinka nervai. Po neramaus 
laikotarpio pacientas lieka be 
cento, nes jis išleidžia visas san
taupas. 

Paveldimumo įtaka 

Dėl liguisto paveldėjimo 
žmogus tampa genetiškai leng
viau pažeidžiamas. Nusiminimo 
sunkiausios formos aiškiai vei
kiamos prigimties. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad tas žmogus 
susirgs nusiminimu (depresija). 
kuris turi ydingą paveldimumą. 

Tai panašu į cukraligę. Ne 
kiekvienas suserga diabetu, ku
ris turi įgimtą polinkį cukrali
gei, jei jis nenutuks. Nusimini
mui (depresijai) taip pat turi 
reikšmės įvairus psichologiniai 
veiksniai. 

Nustatyta, kad nelaiminga 
vaikystė turi įtakos nusiminimo 
ligai. Vaikystėje turėję didelių 
nepriteklių, išgyvenę tėvų sun
kią ligą, mirtį, užaugę suserga 
sunkios formos depresija. 

Nus imin imo gydymas 

Nuo depresijos geriausią gy
dymą sąlygoja trys veiksniai: 1. 
simptomų savitumai: 2. jų sun
kumas bei 3. jų trukmė. 

Daugeliui depresija pir
miausia yra psichologinė būse
na, kai nuolat liūdima, nesido
mima aplinka ir kt. Ligoniai net 
gražiai gyvendami visada esti 
nepatenkinti, jie nepajėgia džiaug
tis gražia gamta, muzika, dai
na, malda. Tokios formos depre
sijai gydyti dažnai padeda psi
choterapija. 

Kai nusiminęs ligonis blo
gai miega, valgo, pasidaro ne-
energingas ir tai jau trukdo 
normaliai gyventi, tada tą ligą 
reikia gydyti vaistais. 

Daugeliui nusiminėlių pa
deda kombinuotas gydymas: 
vaistais ir psichoterapija. 
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Terapiautinė jogos programa(3) 
Tęsinys iš rugpjūčio 23 d. 

AUŠRINE KINKIENE 

Praeitą kartą supažindinau 
jus su tr imis jogos pozomis. 
Tikiuosi, kad atsirado skaityto
ju, kuriems tai patiko ir kurie 
jau jas išbandė. Šiame dienraš
čio numeryje toliau tęsiu savo 
paruoštą ir atliekamą jogos ir 
įvairių tempimo pratimų pro
gramą. Šia pratimų sistemą pa
vadinau terapiautinė neatsitik
tinai, nes beveik visi pratimai 
nukreipti stuburo stiprinimui 
Neveltui yra posakis: „Žmogus 
yra jaunas tol. kol jaunas jo stu
buras'". „Asanos" (jogos pozos* 
bus numeruojamos vis didėjan
čia tvarka, atsižvelgiant j jų ei
liškumą; ir taip pat skaitytojų 
patogumui, nes. sudėjus visus 
straipsnius, gausis ištisa pro
grama (iš viso bus apie dešimt 
straipsnių). 

Ras to po / a (Pav. 4) 
Ši poza dar dažnai vadina

ma „pereinamąja", kadangi yra 

labai patogi pereiti, pvz., iš 
„žemyn žiūrinčio šuns" pozos į 
„kobros" pozą (kuri bus vaizduo
jama 5a, 5b pav.). 

Atliekant šią pozą. stengtis. 
kad riešai, alkūnės ir pečiai 
būtų vienoje linijoje. Plaštakų 
pirštai išskėsti, kaklas ilgas, 
žvilgsnis ramus, pečiai nepa
kelti. Dirba visi kojų raumenys, 
dubuo įtrauktas. Jei pradžioj 
sunku atlikti šią „asaną". su
lenkite kelius ir padėkite juos 
ant žemės arba tiesiog praleis
kite ją ir eikite tiesiai prie kitos 
pozos. Atsiminkite: „Nieko ne
darykite, kas nemalonu". 

Modifikuota kobros poza 
(Pav. 5a, 5b) 

5a. Ši poza turbūt pati po
puliariausia jogos poza ir turin
ti be galo daug variacijų. Taip 
pat kaip ir kitos jogos pozos turi 
daug terapiautinių savybių. 
Ypač naudinga, a ts ta tant tai
syklingus stuburo linkius, geri
na širdies ir kraujatokos darbą 

Sa M O r ^ K l i O T A KCs3aQS POZA 

ir yra naudinga žmonėms, tu
rintiems virškinimo sutrikimų 

Atliekant šią pozą. pagrin
dinis dėmesys turi būti skiria
mas viršutinei kūno daliai. Čia 
ne tiek svarbu išsiriesti į viršų, 
kaip išsitempti i priekį. Su
lenktos alkūnes ir prispausta 
prie žemės apatinė kūno dalis, 
priduoda pozai stabilumo. Ne
užmirškite kvėpavimo ir svar-
biaisia. nepakeikite pečių. 

5b. Viskas tas pats, tik iš
tiestos alkūnes. Jei tik pra
dėjote užsiiminėti joga ir turite 
apatines nugaros dalies proble
mų, geriau šia poza praleiskite 

Užteks modifikuotos „kobros" 
pozos (pav. 5a). Pailsėti po šios 
pozos geriausia — paprasčiau
siai visiškai išsitiesti ant grin 
dų. Galite, sudėjus plaštakas 
vieną ant kitos, paguldvti vieną 
skruostą, o po kiek laiko — kitą. 
Kvėpuokite' ' 

Pas i lenkimo i priekį po
za (Pav. 6) 

Šią pozą galite atlikti tiek 
sulenktais, tiek ištiestais ke 
liais. Tvirtai įsirėmus pėdomis į 
žeme, pradekite lėtai lenktis į 
prieki nuo klubų. Atpalaidavę 
viršutine kūno dalį: stuburą. 

galvą, rankas, galite lengvai pa
siūbuoti. Visai nesvarbu pasiek
ti žeme. Visa tai ateis per laiką. 
Svarbiausia: jauskite tempimo 
malonumą. Šis pratimas gerina 
kraujo apytaką klubų srityje, 
aktyvina virškinimą, mažina vi
durių užkietėjimą. 

Kėdės poza (Pav. 7) 
Atlikti šią „asaną" taisyk

lingai tikrai ne taip jau lengva, 
dėlto ji dar vadinama „stiprybės 
asana". Kulnai, keliai ir klubai 
turi būti vienoje linijoje. Sulen
kė kelius, stenkitės išlaikyti 
natūralius stuburo linkius, vir
šutine kūno dalimi šiek tiek 
pasvirkite į priekį. Pečiai nu
leisti, kaklas ilgas, žvilgsnis nu
kreiptas tiesiai prieš save. Jei 
pradžioje sunku rankas laikyti 
ištiestas, nuleiskite jas prie 
kūno. Žiūrėdami į save iš šono, 
turite matyti zigzago formą. 

Nesulaikykite kvėpavimo. 
7 K£ DĖS POZA 

Kaip ir visos „asanos". kurios 
atliekamos stovint, taip ir ši at
gaivina stuburą ir protą, atpa
laiduojant jį nuo nemalonaus 
tempimo ar skausmo. Taip pat 
stimuliuoja virškinimą, regu
liuoja inkstų darbą, mažina vi
durių užkietėjimą. Ši „asana5" 
gerina kraujo apytaką ir kvėpa
vimą. Atliekant šią „asaną". ke
liai, klubai, nugara, kaklas ir 
pečiai įgauna mobilumo ir jė
gos. 

B u s daugiau 
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PIRMOSIOS VILNIAUS OKUPACIJOS 
3 5 0 - M E T Ų SUKAKTIS 

LIBERTAS KLIMKA 

Lietuvos valstybės istorijo
je yra daug skaudžių įvykių, 
palaipsniui atvedusių šalį nuo 
Vytauto laikų europinės galy
bės iki provincialių Rusijos 
gubernijų, vadinamojo šiaurės 
vakarų krašto padėties. Bet 
vienas istorinis įvykis čia buvo 
lemtingas, nes nuo jo prasidėjo 
gana spartus valstybės žlugi
mas. Labiausiai jis paveikė pi
liečių sąmonę, sugniuždė pasi
tikėjimą krašto valdovais ir ba
jorija, kaip laisvės gynėjais. Tai 
pirmoji sostinės Vilniaus oku
pacija, įvykusi lygiai prieš 350 
metų, rugpjūčio 8-ąją diena. 

XVII a. viduryje abiejų 
tautų respublika buvo įsivėlusi 
į labai varginančius karus su B. 
Chmelnickio kazokais ir Švedi
ja. O čia dar ir Maskvos caras 
Aleksejus Michailovičius su di
džiule šimtatūkstantine armi
ja, talkinamas Ukrainos kazo
kų, 1554 metų gegužę įsiveržė į 
Lietuvą, nes seniai puoselėjo 
teritorinius bei religinius sie
kius. Tam sunkiam laikotar
piui istorinėje literatūroje pri
gijo „tvano metų" įvardijimas. 
Krašto padėtį labai komplikavo 
karaliaus Jono Kazimiero ne
ryžtingumas, nesuderinti Lie
tuvos ir Lenkijos karo veiks
mai, didžiojo etmono ir Vil
niaus vaivados Jonušo Radvilos 
bei lauko etmono Vincento 
Gosievskio tarpusavio nesuta
rimai. Priešas sostinę Vilnių 
užėmė be mūšio, - nedidelė 
4,000 karių - J. Radvilos ka
riuomenė sudegino Žaliąjį tiltą 
ir pasitraukė į įtvirtintą Sto
vyklą prie Kėdainių. 

Užgrobę Vilnių, rusų kariai 
bei atamano Ivano Zolotaren-
kos kazokai jį degino ir plėšė. 
Gaisrai mieste truko 17 parų: 
išgrobti buvo net didikų palai
dojimai bažnyčių rūsiuose. Apie 
maskvėnų siautėjimą yra išlikę 
ir nepriklausomų liudininkų 

pasakojimai. Vienas jų - tuo 
metu Smolenske viešėjęs kuni
gas Michelis Bianchis. Veneci
jos respublikos diplomatas. Vė
liau jis Albero Viminos slapy
vardžiu parašė knygą „Trumpas 
pasakojimas apie Lietuvos ir 
Lenkijos karą su Maskva XVII 
a. viduryje"'. Jis pateikia auten
tiškų ir labai iškalbingų faktų 
apie Maskvos kar iuomenės 
savivalę okupuotose Lietuvos 
teritorijose, paliudija meno ir 
kultūros vertybių grobimo bei 
naikinimo aplinkybes. Savo ve-
kale B. Bianchis rašė: „Vilniaus 
apylinkėse įvyko tik keli lengvi 
susirėmimai, kadangi mieste 
teliko karui netinkantys žmo
nės - vaikai, moterys, seniai, 
varguoliai, o visi daiktai buvo 
palikti priešo valiai; įėjęs į mies
tą ir neradęs jokio pasipriešini
mo, priešas išnaudojo tą laisvę, 
kurią užtikrina kariniai laimėji
mai. Barbariškiausiai - pana
šiai kaip Smolenske - buvo pa
sielgta su katalikų bažnyčio
mis; kelios iš jų buvo sudegin
tos. Priešo valiai buvo palikti 
auksiniai daiktai ir b rangūs 
baldai: nepagalvojus apie pabė
gimą, jie nebuvo išgabenti kitur. 
Nuostoliai nesuskaičiuojami. 
nes neįmanoma nei atgauti pa
grobtų turtų, nei ats tatyt i nu
niokotų kaimų bei miestų pas
ta tų , nei sugrąžinti į darbą 
kaimiečių, kurie buvo išvežti ir 
apgyvendinti tose Maskvos ku
nigaikštystės vietose, kur la
biausiai trūksta žmonių: dalis 
išvežtųjų papildė dėl 1654 m. 
maro sumažėjusį gyventojų 
skaičių Maskvos mieste bei jo 
apylinkėse. Jeigu pats nebūčiau 
matęs per ištisus šešis mėne
sius judėjusios begalinės vir
tinės ratų. pilnų visokio grobio 
ir nesuskaičiuojamo kiekio iš
vežamų arklių bei kitų stambių 
ar smulkiu galvijų, negalėčiau 
patikėti. Kalbėdamas apie šiuos 
įvykius, galiu drąsiai teigti, kad 

esu matęs nemažiau šimto tūks
tančių vežimų, prikrautų men
kaverčių baldų, iš bažnyčių pas
togių išplėštų metalo gabalų, 
vario, geležies, alavo, švino dir
binių, vilnos ir kanapes audinių 
ir įvairiausių kitų. bent kiek vertės 
turinčių daiktų, kuriuos tik ka
reiviai pamatydavo, - visa tai 
jie galėjo patogiai išvežti su pa
grobtais vežimais ir arkliais". 
Taigi masiniai vietinių žmonių 
trėmimai ir išvežimai nėra KGB 
išradimas; tokia praktika Rusi
jos politikoje turi šimtametes 
tradicijas... 

Per rusų invaziją labai nu
kentėjo ir Vilniaus universite
tas. O buvo sukaupęs nemažą 
biblioteką, mokslo prietaisų, 
kultūros vertybių. Viskas pavir
to pelenais... Ir šiandien neturi
me jokių istorinių mokslo re
likvijų, išskyrus keletą knygų iš 
to pirmojo universiteto raidos 
laikotarpio, iki 1655 metų oku
pacijos. Žinia, ne viskas pražu
vo. Pvz., Lvovo miesto muzieju
je yra garsaus tiksliųjų mokslų 
profesoriaus Osvaldo Kriugerio 
1644 metais suprojektuotas 
kelioninis saulės laikrodis. Kul
tūros, meno ir mokslo vertybių 
rinkinius pagal tarptaut inius 
susitarimus stengiamasi sug
ražinti ten, kur jie susiformavo. 
Kas pasirūpintų senojo Vilniaus 
universiteto turtais? 

Okupacinė valdžia miestui 
buvo leidusi turėti tam tikrą sa
vivaldą. Ir net magistratas 
veikė. Tada kai kurie pabėgę 
miestelėnai sugrįžo, rūpinda
miesi palikto tur to likimu. 
Vaivada M. Šachovskojus su 
tikro ruso didžiadvasiškumu 
netgi leisdavo pasiimti paslėp
tas brangenybes. Greit atsirado 
ir kolaborantų... Miesto magis
trantas per žymesnes šventes 
rusų vadams nešdavo vadina-
maia .kalėdą". Pavvzdžiui, 1657 
m. pajamų ir išlaidų knygoje 
parašyta: „Jų malonybės ponai 

EUROPA KRYŽKELĖJE 
STASYS SURANTAS 

Dauguma europiečių ir Eu
ropos Sąjungos kūrėjų tikisi, 
kad išsivystys nauja ir visiems 
laimingesnė santvarka, kuri 
pakeis aršų kontinento na
cionalizmą, atneš naują laimin
gesnį tautų bendradarbiavimą, 
priimant pagrindinius demok
ratijos principus, žmogaus tei
ses ir nebebus naujų karų. 
Winston Churchill jau seniai, 
po Antro pasaulinio karo. per
žvelgdamas apnaikintą Euro
pą, kalbėjo apie suvienytą 
Europą .The United States of 
Europe", kaip politinį vienetą 
su bendra konstitucija ir už
sienio politika. 

Prie to ir yra einama. Jau 
yra paruošta nauja konstitucija 
ir daugiau kaip dešimt tautų. 
jų tarpe ir Lietuvos, patvirtin
ta. Bet ji gavo ir pirmą smūgi, 
reikia tikėtis. - nemirtiną, nes 
jau dvi valstybės, Prancūzija ir 
Olandija, jos nepriėmė. Kons
titucija turi būti priimta visų 
25 valstybių ir tik tada įsiga
lios. Giliau pažvelgus, gal tas 
daugumos ir nenustebino, nes 
Europa yra dar gana toli nuo 
visiškos integracijos. Jau turi 
piniginį vienetą „euro", kuris 
yra vis plačiau naudojamas ir 
ilgainiui gal perims visą atsi
skaitymą. 

Taigi, kodėl jau dvi valsty
bes atmetė ilgokai ruoštą ir 
plačią žemyno konstituciją11 At
rodo, europiečiai turi dar ne
trumpą kelią išvystyti glaudes
nį bendradarbiavimą daugelyje 
sektorių. Pagrindiniai sunku
mai - tai baimė Rytų europie
čių žymiai pigesnės darbo jėgos, 
ypač Prancūzijoje ir Vokietijoje, 
kur darbo unijos yra išsikovoję 
aukštus atlyginimus, daug 
privilegijų ir bijo tai prarasti. 
Rūpesčių kelia taip pat gana 

greit auganti įvairių musul
monų visuomenė, kurių Euro
poje jau yra per 20.000.000. 
Dar per mažai išvystytas tautu 
bendradarbiavimas ir nėra ben
dros visiems suprantamos kal
bos. 

Amerikiečiai visose savo 
valstijose jaučiasi kaip namie, 
gali gyventi ir dirbti, kur tik 
randa sau geriausias sąlygas. 
Europiečiai - priešingai - visų 
pirma nori visiškai išlikti pran
cūzais, vokiečiais, anglais, len
kais ir nori tokiais būti. Euro
pos Sąjunga ir bendra rinka 
„Common Market" dar nepa
jėgė, ir kažin ar bandė, išlavin
ti europiečius, kurie turėtų 
bendrą, suprantamą kalbą su 
visais kaimynais ir suprastų jų 
kultūrą. Taip pat. atrodo. Euro
pa, netgi ir Europos Sąjunga. 
neturi jokios bendros spaudos 
ar kitokios informacijos prie
monės, kuri vienytų visą konti
nentą, ir, gaila, iki dabar dar 
lieka grynai nacionalinė. Dau
giau kaip pusė visų europiečių 
dar ir dabar supranta tik savo 
gimtąja kalbą, palyginti mažai 
keliauja ir tik mažiau kaip 2 
proc. per savo amžių palieka 
savo kraštą. 

Ne per geriausiai sekasi ir 
ekonomikos srityje. Jau kuris 
laikas nesiseka atrasti daugiau 
geresnių darbų ar galimybių, 
kurui žmonės tikėjosi. Čia 
nepadėjo nei bendra valiuta 
(euro). nei bendra rinka. Visose 
valstybėse, kurios naudoja euro 
nuo 2002 metų, bedarbių yra 
per 9 proc. ir šis procentas pa
lengva didėja, nors jis žymiai 
mažesnis Skandinavijos bei 
anglosaksų valstybėse. Padėtis, 
atrodo, sunkėja, ypač Prancūzi
joje ir Vokietijoje, nes gretai rii 
deja skaičius pensininkų, kurie 
gauna geras pensijas ir 90Cia-
lme parama Valstvbems šios 

išmokos jau ir dabar sunkiai 
pakeliamos ir stabdo tų kraštų 
integravimąsi į Europos Sąjun
ga. 

Sąjunga dabar turi daug 
ekonominių problemų. Atsirado 
nemaža praraja tarp dviejų 
grupių: ekonomiškai liberalių 
anglo-saksų ir skandinavų 
prieš kitas kontinento valsty
bes, kurios dirbtinai remia 
^subsidijuoja* daug sektorių, 
ypač žemės ūkio produktų 
gamybą. Britanija stipriai 
reikalauja greitų pasikeitimų. 
Pavyzdžiui. ES žemės ūkio 
valdyba dabar atiduoda net 40 
proc. viso ES biudžeto 5 proc. 
gyventojų ir dirbtinai iškelia 
maisto produktų kainas. Žemes 
ūkio išmokėjimai, patenkinti 

burmistrai ir tarybos nariai , 
sveikindami Velykų švenčių 
proga kunigaikštį Michailą Se-
mionovičių Šachovskojų, įteikė 
prancūziškos tešlos pyragą už 
dvi kapas, du gorčius vyno po 
kapą ir 36 grašius, du gorčius 
gvazdikėlių degtinės po 2 
kapas". Teisėjui Iljai Gregoravi-
čiui - visko perpus mažiau. Dar 
36 grašiai išleisti už statinaites 
degtinei ir vynui bei padėklus 
pyragui. Tik gaila, nenurodyta, 
apie kokį gorčių kalbama: didįjį 
ar cecho (5.6 ar 2,8 litro)? 

Okupantai Vilniuje išsilaikė 
gana ilgai, net iki 1661-ųjų 
pabaigos. Lietuvos kariuomenė 
du kar tus . 1658 m. lapkritį ir 
1660 m. gegužę, nesėkmingai 
bandė atakuoti rusų įgulą, įsi
tvirt inusią Gedimino pilyje. 
Sostinę išvadavo karvedžio 
Mykolo Kazimiero Paco kariuo
menė, padedama miesto gyven
tojų. Ir toje pat magistrato pa
jamų ir išlaidų knygoje įrašyta, 
kiek sumokėta dailidėms už 
šturmo kopėčių pagaminimą bei 
ešafoto pilies vaivados Danilos 
Mišeckio, praminto Tironu, nu
kirsdinti pastatymą. 

Nuostabiausia, kad po šito
kio nusiaubimo, o dar ir prie vi
sų karo nelaimių prisidėjusios 
baisios maro epidemijos, Lietu
va surado jėgų pakilti, apginti 
nors laikinai savo valstybingu
mą, atkurt i ūkinį gyvenimą ir 
kultūros raišką. Tarsi Feniksas 
iš pelenų, kilo ir Vilnius... Stebina 
tokie faktai: tik išvijus priešus 
iš Vilniaus, suniokotame mies
te buvo pastatyti baroko archi
tektūros šedevrai: Šv. Petro ir 
Povilo Antakalnyje ir Šv. Kry
žiaus Jeruzalėje bažnyčios. 

Nesmagu priminti tuos bai
siuosius 1655-uosius, tačiau su
kaktis būt inai minėtina, nes 
privalome žinoti savo istoriją ir 
kažko pasimokyti iš jos. Kad ir 
tokio ryžto bei tikėjimo savosios 
valstvbės ateitimi... 

prancūzų ūkininkus, yra net 
septynis kartus didesni nei ES 
išlaidos mokslui, tyrimams ir 
švietimui. „Money for jobs", — 
sako Tony Blair, - „not cows". 

į tampa tarp laisvesnių 
(market oriented) anglo-saksų 
ir šiauriečių valstybių iš vienos 
pusės bei kontinento valstybių 
iš kitos pusės, pamažu aštrėja. 
Tony Blair jau perima ES prezi
dento vietą ir, atrodo, reikalaus 
daug pakeitimų. Europa daug 
kur yra gana skirtinga ir bus 
sunku ją suvienyti. Gal kuriam 
laikui turės būti mažiau federa
linė, daugiau decentralizuota 
sąjunga, nes neturi tikro poli
tinio centro ir turės išvystyti 
bendrą, visiems suprantamą 
kalbą bei žiniasklaidą. 

Duomenys iš „Financial 
Times - London" „US World Re-
port" ir kitos spaudos. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Plačioji visuomenė 
Kai lietuviškai sakome ..plačioji visuomenė" 

— tą išsireiškimą pavartojame perkeltine pras
me, visai nepagalvodami apie mūsų visuome
nės kūno svorį. Tačiau amerikiečių sveika
tingumo institucijos vis dažniau išreiškia su
sirūpinimą būtent dėl to. kad valstybės gyven
tojai sparčiai „platėja ir sunkėja". 1985 m. nei 
vienoje valstijoje nebuvo storulių, turinčių 20 
proc. antsvorį, o šiuo metu 40 valstijų skun
džiasi, kad kone 25 procentus gyventojų galima 
pavadinti aptukėliais. 

Pagrindinė nutukimo priežastis: neveiklu
mas ir mityba, persotinta kalorijomis. Kiekvie
nas storulis kenkia ne tik sau, bet visam kraš
tui: su nutukimu susijusių ligų gydymas valsty
bei kasmet kainuoja apie 39 mlrd. dolerių. Deja, 
su šia yda daugiausia kovojama žodžiais, kurie 
nepasiekia tos „plačiosios visuomenės" ausų, o 
jeigu ir pasiekia, iš to didžiausią naudą tur i 
įvairių magiškų dietų bei su svorio mažėjimu 
susijusių vaistų siūlytojai. 

Šiems mokslo metams pras idedant , ne 
viena mokykla ruošiasi iš savo patalpų pašalin
ti automatus, parduodančius saldžius gėrimus 
ir nemaistingus, prikimštus kalorijų užkan
džius, kuriuos taip mėgsta moksleiviai. Šie pa
keitimai mokykloms reiškia nemažų įplaukų 
praradimą, nes tų maisto produktų gamintojai 
už teisę pardavinėti savo gaminius, moka di
delius pinigus. 

Mums visiems pažįstamas dr. Jonas Ado
mavičius jau daug dešimtmečių savo straips
niais graudena, kad lietuviai mestų žliaugę 
lašinius, kugelius, saldžius tortus ir ki tus tuki
nančius patiekalus. Judantis, dirbantis, vei
kiantis žmogus vargiai bus įskaičiuotas į nu-
tukėlių gretas. Gal dėl to mūsų veiklieji taut ie
čiai, kuriuos dažnai matome renginių salėse, 
įvairiuose komitetuose, organizacijose, nesi
skundžia antsvorio problemomis. Taip jie ir sa
vo sveikatą apsaugo nuo daugelio negalių, sieja
mų su per dideliu svoriu. 

Amerika skundžiasi nutukėiių pertekliumi, 
o Afrikoje tūkstančiai žmonių, ypač vaikučių. 

mirš ta badu. Je i viskuo pertekę šio krašto 
gyventojai, jeigu ne dėl savo sveikatos, tai bent 
dėl artimo meilės, pinigus, išleistus nuolat 
kramsnojamiems užkandžiams. paaukotų tre
čiojo pasaulio skurdžiams, butų dviguba nauda: 
suliesėjusi, sveikesnė visuomenė ir pasotinti 
alkstantys. Tai juk ir vienas iš krikščioniškųjų 
art imo meiles darbų... 

Pagal vėl iausius duomenis, daugiausia 
nutukelių randama pietinėse Amerikos valsti
jose. „Liesiausia" valstija yra Colorado, kur tik 
16.8 žmonių galima pavadinti nutukėliais. 
„Sunkiausias svoris" priskiriamas Mississippi 
valstijai, bet maždaug tokiu pat nutukėiių pro
centu (24.5) pasižymi Alabama, W. Virginia, 
Louisiana, Tennessee, Arkansas, Texas, Michi-
gan (!), Kentucky, Indiana, Ohio ir S. Carolina. 
Daugelyje šių valstijų klimatas šiltas ir drėg
nas , žmonės nejučiomis mažiau juda, o, be to. 
tradiciškai čia ir kasdieninis maistas pasižymi 
riebumu, kaloringumu. Sudėjus šias dvi ypaty
bes, „platėja" ir visuomenė. 

Didžiausią rūpestį gydytojams ir auklėto
j ams kelia vaikų, paauglių ir jaunuolių nutuki
mas. Užuot lakstę lauke ir žaidę, sportavę, jie 
daug laiko praleidžia prie televizoriaus, o dar 
daugiau prie kompiuterio. Problema dar pa
aštrės, orui atšalus, kai bet kokia veikla lauke 
pas idarys nepa t raukl i . Antra ver tus , kaip 
išsireiškė vienas optimistas, žiemą ir storuliai 
geriau atrodys, kai jų kūną dengs apsiaustai, 
s tr iukės ir kiti stori, šilti drabužiai. Vasarą 
lengviau pastebėti „visokius figūros netobulu
mus", kai žmonės stengiasi kuo ploniau ir vė
siau apsirengti. 

Galima nusišypsoti iš tokių išvedžiojimų, 
tačiau reikėtų šia problema susirūpinti ir mūsų 
tautiečiams. Žinoma, lietuviai ją gali kur kas 
lengviau išspręsti: tereikia įsijungti į lietuvišką 
veiklą ir išsireiškimas „plačioji visuomenė" 
a tgaus savo tikrąją prasmę. Tai visuomenė, 
kuria galime didžiuotis, kuri praeityje atliko 
didžius darbus savo tėvynei ir ar t imui , kuri ir 
dabar juos kasdien atlieka. 

LIEPOJOS MIESTAS LAIKO TĖKMĖJE 
DR. NICHOLAS I. GEMELL 
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Jie gal nemėgo per daug erzinti vokiečių, 
kurie netolimoje Klaipėdoje irgi turėjo povan
deninių laivų bazę. Tais laikais sovietai ir latviai 
gana gerai sugyveno — Liepojos įgulos latvių ka
rininkai keldavo pokylius — puotas sovietams ir 
atvirkščiai. Sovietų jūrininkų Liepojos mieste 
nebuvo, bet laivyno karininkus kai kada galė
davai sutikti turgavietėse ir krautuvėse. J ie lai
kėsi labai mandagiai, vengė įsivelti j pasikal
bėjimus su vietiniais. Antra vertus, latvių polici
ja uždraudė civiliams kalbėtis su sovietais, kai 
kada priešingu atveju jiems uždėdavo gana dide
les administracines baudas. Liepojos prekybos 
uostas viso to liko nepaliestas — mieste gyveni
mas ėjo sena vaga. 

Per 1939—1940 m. žiemos sovietų-suomių 
karą sovietų karo laivai, jų tarpe ir anksčiau 
minėtas „Kirov", dažnai naudojosi Liepojos karo 
uosto dirbtuvių patarnavimais, kurios vėl dirbo 
laivų remonto naudai. Laivyno vadovybė buvo la
bai patenkinta tų dirbtuvių tarnyba ir j iems su
teikė pirmenybę karo laivų remontui, nors labai 
gerai aprūpintos Estijos bazės buvo arčiau karo 
veiksmų. Tarp Liepojos karo uosto dirbtuvių dar
bininkų buvo daug vietinių rusų. kurie buvo labai 
prosovietiškai nusiteikę. 

Tuometinėje Liepojoje svarbus įvykis buvo 
1939 metų lapkričio ir gruodžio mėnesį — vokie
čių tautybės asmenų repatriacija, apėmusi apie 
10.000 žmonių iš miesto ir apylinkės. Vokiečiai 
ten gyveno nuo XIII šimtmečio ir buvo uždėję di
delį kultūrinį ir politinį antspaudą Liepojai bei 
visam Kuršui. Jų tarpe buvo daug inteligentų, 
profesionalų, pramonininkų. Jie turėjo daug ne
kilnojamo turto, ypatingai miesto centre. Didelė 
dalis liuteronų bažnyčios dvasininkų buvo vokie
čiai. Nors ir latviai vokiečių per daug nemėgo, 
ypač paskutiniu laiku didelis skaičius jų jauno
sios kartos buvo susižavėję nacizmu, vis tik. dau
guma miesto gyventojų nujautė, kad vokiečių 
išvykimas Liepojai atsilieps neigiamai — atneš 
miestui nuostolių. Betgi Ulmanio vyriausybe 
kitaip galvojo, jų oficiali pozicija buvo. kad vokie
čių repatriacija Latvijai naudinga, jie samprota
vo, kad tuo būdu 100 metų problema, slegianti 
latvių tautą, bus išspręsta visiems laikams. Pats 
prezidentas l ' lmanis pasakė tam reikalui pride-
rama kalba, kur jis visa tai paminėjo, pridurda
mas v.ikiečių adresu — sudiev, iki nepasimatymo 
- bet daug Liepojos gyventųjų -u imi nesutiko. 

Dauguma Liepojos vokiečių buvo apgyventi 
vakarinės Lenkijos Poznanės ir Bydgosze — 
Bromberg miestuose. J ie buvo aprūpinti žydų ir 
lenkų, kurie buvo iš tų vietų išvaryti, gyvena
mais namais bei verslais. Liepojos vokiečiai tai 
žinojo, kai kurie iš jų ten jautėsi ne per jaukiai, 
bet ir jie paliko namus, ūkius, verslus. Su di
delėmis valdžios pašalpomis jie siekė tokiu būdu 
įsikurti naujoje tėvynėje, bet daug jų, ypatingai 
vyresnio amžiaus žmonės, ten nesijautė laimingi. 
Jaunosios kar tos vyrai tarnavo vokiečių ka
riuomenėje, didelis jų skaičius žuvo frontuose ir 
per miestų bombardavimą. Tarp jų buvo ir kele
t a s aršių nacių, užsiėmę žiaurumais, bet vis tik 
labai mažas skaičius. Iš viso Pabaltijo vokiečių 
repatriantai per karą neteko apie 10,000 žmonių. 

Per Liepojos vokiečių okupaciją kai kurie jų iš 
ten sugrįžo ir dirbo vokiečių įstaigose, bet dides
niu aktyvumu nepasižymėjo. 1945 metais jie ant
rą kartą buvo priversti apleisti savo namus — 
bėgo į Vakarus. Tai buvo jų tragedija. Kai kurie 
ju po karo emigravo į Ameriką. 

Visai kitaip vokiečių repatriacija buvo įver
tinta užsienio spaudos, ypač anglų, švedu ir švei
carų laikraščių. Jie tame matė tikrą ženklą, kad 
Estija ir Latvija galutinai perleistos sovietams, ir 
į šias valstybes jie netrukus įžygiuos, kas po kele
to mėnesių ir įvyko. 

Kaip ir visa Latvija, Liepoja buvo sovietų 
okupuota 1940 metų birželio mėnesio 17 dieną. 
Okupacijoje dalyvavo jūrininkų daliniai iš karo 
uosto ir tankų brigada, atvykusi iš Lietuvos per 
Jelgavą. Nors ir ne visiškai netikėta, sovietinė 
okupacija sudarė gyventojams didelį sukrėtimą, 
bet įvairių tautybių miesto žmonės į visa tai skir
tingai reagavo. Liepojiečiai rusai, ypatingai tie, 
kurie priklausė žemesniems ekonomikos sluoks
niams ir nebuvo anksčiau surišti su baltagvar
diečiai-, j sovietus žiūrėjo kaip į brolius. Kai ku
rie iš jų net svajojo apie Liepojos miesto atstaty
mą, koks jis buvo prieš Pirmą pasaulinį karą 
Žydai jautėsi geriau apsaugoti nuo hitlerines 
Vokietijos, kurios jie labai bijojo ir kuri buvo visai 
arti . vos už 50 mylių nuo Liepojos. Net kai kurių 
latvių tarpe, daugiausia darbininkų ir asmenų, 
priešingų Ulmanio diktatūrai — ir tokių buvo ne
mažai sovietai nebuvo tokie baisūs. Lietuviai 
ir ypač lenkai buvo sovietams priešiškai nusista
tę. Bet apskritai gyventojai bandė prisitaikyti 
prie naujos padėties. Bus d a u g i a u . 
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ALMOS ADAMKIENĖS 
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 

A l m a A d a m k i e n ė 

Rugpjūčio 24 d. verslo cen
tre ..Europa" buvo surengta Al
mos Adamkienės labdaros ir 
paramos fondo spaudos konfe
rencija, kurioje pr i s ta ty tas 
naujausias šio fondo projektas 
„Verslo mokykla", skirtas 11-tų 
klasių moksleiviams. Pagrin
dinis šio projekto rėmėjas — 
telekomunikacijų bendrovė 
..TELE 2". 

Pasak A. Adamkienės, 
..Projektas suteikia galimybę 
moksleiviams iš provincijos su
sipažinti su verslo politikos 
pagrindais, susitikti su Įdo
miais ir žinomais žmonėmis. Šį 
projektą mums padės įgyvend
inti daug garsių politikos ir ver
slo atstovų, kurie moksleiviams 
skaitys paskaitas ir ves užsiė
mimus". 

„TELE 2" generalinis di
rektorius Petras Masiulis pra
nešime spaudai dar patikslino, 
jog „Lietuvos kaimuose ir mies
teliuose gyvena daug talentin
gu vaikų, neatrastų jaunųjų 
talentų, kurie galbūt neturi 
galimybių pasireikšti. Šis pro
jektas suteiks unikalia proga 
paprastiems kaimo vaikams to
bulėti, atsiskleisti, susipažinti 

su verslo užkulisiais, klestin
čiomis bendrovėmis. Galbūt 
daug pasiekę verslininkai taps 
kaimo moksleiviams pavyzdžiu 
ir pakeis jų likimą. Viliamės 
atrasti naujų talentų bei išug
dyti sėkmingus ateities vers
lininkus, kurie uždirbs didžiu
les pensijas kitiems Lietuvos 
žmonėms". 

Almos Adamkienės projek
to vadovas Arturas Povilaitis 
pastebėjo: „Tikimės, kad moks
leiviai per dešimt dienų išmoks 
dalykų, kurie paprastai mokyk
lose nėra dėstomi". 

Almos Adamkienės fondo 
globojamų mokyklų moksleiviai 
susirinks Palangoje ir įsikurs 
viešbutyje „Tulpė", o paskui 
užsiėmimai vyks Arvydo Sabo
nio poilsio namuose „Pušų pa-
unksmėje. kur jie turės progą 
susipažinti su įvairiomis verslo 
disciplinomis — bankininkyste, 
investicijomis, rinkodara, vie
šaisiais ryšiais bei politika ir 
partijomis. Be abejo, tai bus ga
limybė kaimo aplinkoje augu
siems studentams ne tik susi
tikti iš tolo, bet artimai ben
drauti su žmonėmis, kaip SEB 
Vilniaus banko prezidento pa
tarėju Gitanu Nausėda, Seimo 
nariu Petru Auštrevičiumi, 
televizijos ir verslo atstovu 
Arūnu Valinsku ir ki tais , o 
vakarais po paskaitų susitikti 
su Klaipėdos ir Palangos me
rais bei Klaipėdos universiteto 
profesoriais. Šiam projektui 
buvo atrinkta 20 pirmaujančių 
moksleivių, kurių interesas ir 
noras yra tapti verslininkais 
Lietuvoje. Paskaitos truks nuo 
9:30 ryto iki 4 vai. p.p.. o vaka
rais moksleivių lauks susitiki
mai su žinomais verslininkais 
bei politikais. Moksleiviai, ku
rie buvo parinkti šiam susitiki
mui, atvyksta iš įvairių Lietu
vos vietovių — Klaipėdos. Kai
šiadorių, Raseinių, Rokiškio. 
Pasvalio, Vilniaus ir kitų kaimo 
mokyklų rajonų. 

sų dar. 
Paruošia Zal ianykst is 

RUOŠKIMĖS RUDENIUI 
Šį savaitgalį švęsime Darbo 

dieną (Labor Day) — tai lyg įva
das į naują metų laiką — rude
nį. Nors, tiesa, dar daugiau kaip 
pusė mėnesio iki rudens pra
džios, bet jo ženklai jau matyti 
Žinoma, ne dėl vėsių, niūrių, 
lietingų dienų, o dėl praėjusios 
vasaros išdaigų — pernelyg karšto 
ir sauso oro (bent kai kuriose 
valstijose — pietinė šio krašto 
dalis gavo pakankamai — net 
per daug — lietaus kritulių), 
augalai tarsi pavargę, medžių 
lapai pradeda gelsti ir kristi. 

Atkreipus dėmesį į labai ne
nuoseklų praėjusio pavasario ir 
vasaros orą. negalime nesirū
pinti, ką gali atnešti ruduo. Ar 
jis bus ilgas, šiltas, ar staiga 
užeis šalnos? Geriausia nerizi
kuoti ir iš anksto pasirūpinti 
kambariniais augalais , kurie 
vasarojo lauke, kad nereikėtų 
pakniopstomis juos nešti į vidų. 
jeigu sinoptikai staiga praneš 
šalną. 

Tad ką reikėtų daryti, kaip 
juos paruošti perėjimui iš lauko 
j kambarį0 

Visų pirma reikia nuodug
niai patikrinti, ar nėra kokiu 
kenkėjų. Lauke lengviau su jais 
susidoroti, parnešus į ridu, be 
abejo, nenorėtume vartoti nuo
dingų chemikalų, o lapus nu
plauti stipria vandens srove 

Reikia džiaugtis, kad Lietu
vos verslininkai supranta fondo 
reikšmę ir jį remia ne tik pini
gais , bet ir sava pa t i r t imi . 
Almos Adamkienės fondo kūri
mosi laikotarpiu beveik visa 
parama plauke iš užjūrio — lie
tuvių, gyvenančių JAV, bet 
šiandien parama fondui ateina 
iš Lietuvos. Viename pokalbyje, 
kuris buvo išspausdintas kiek 
anksčiau, A. Adamkienė ko
mentavo, jog „Šiuo metu mus 
remia Lietuvos pramonės įmo
nės. Paramos iš Amerikos lietu
vių gauname mažai , nes jie 
žino, kad mums neblogai sekasi. 
J ie remia kitus fondus, kurių 
yra nemažai!" 

Grįžkime į netolimą praeitį. 
Kada ir kodėl šis fondas buvo 
įsteigtas? 

Tai įvyko 1998 m., kai vie
name išleistuvių pobūvyje mo
terų organizacijos atstovės įtei
kė čekį A. Adamkienei, sakyda
mos, kad tuos pinigus panau
dotų labdaros t ikslams Lietu
voje. Čia ir buvo fondo užuo
mazga, o fondo tikslas j au nuo 
įsteigimo dienos yra remt i kai
mo mokyklas bei institucijas ir 
padėti socialiai r emt in i ems 
vaikams. Ne vieną kar tą prezi-

taip pat neparanku. 
Jeigu augalo vazonas buvo 

įleistas į žemę. reikia jį ištrauk
ti, nuvalyti. Pro apačioje vazono 
esančią vandeniui išbėgti sky
lutę galėjo į žemę prilįsti kokių 
nepageidaujamų sutvėrimų, 
pvz.. skruzdžių, šimtakojų, net 
sliekų. Nors pastarieji yra labai 
naudingi daržo ar darželyje, ka
žin ar norėtume, kad jie pradė
tų kambarinių gėlių vazonuose 
raitytis. 

Pa ta r t ina tokius augalus 
persodinti į naują, kambari
niams augalams skirtą, žemę. 
visų pirma gerai išplovus va
zoną. Ko gero. reikės ir naujo 
vazono, nes per vasarą augalas 
galėjo gerokai ūgtelėti. 

Persodinant patikrinti šak
nis — ar jos atrodo sveikos, ne-
pageltusios. nepajuodusios9 Ga
lima šiek tiek apkarpyti (tas au
galui nepakenks), prieš kišant į 
naują žemę. Galbūt ir pats au
galas prarado patrauklia formą 
— per daug išsikerojo, išsiplėto
jo. Reikėtų ji apgenėti, dar prieš 
jnešant i kambarį, nes pakaks 
laiko „užgydyti žaizdas" ir vie
ton nukirptos šakutes išleisti 
naujas atžalėles 

Jeigu vazonai stovėjo veran
doje ar kieme ant stalelių, len
tynėlių, pakopų, juos taip pat 
reikia apžiūrėti Ar nepridygo 

dento žmona yra pasakiusi, kad 
mes niekada negalime užmiršti 
Lietuvos kaimo ir jo atžalų, nes 
kaimo vaikams galimybes mok
slui ir bendravimui yra menkes
nės negu mieste augantiems 
vaikams. Labai malonu, kad į 
Almos Adamkienės mestą iš
šūkį atsiliepė tiek daug finan
sines galimybes turinčių Lietu
vos verslininkų ir pramoninin
kų, nes tik privačia iniciatyva 
galime gerinti Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Tai dar vienas pa
vyzdys, kad Lietuva vakarėja. 

Pirmąjį vaikų lavinimo ir 
švietimo projektą Lietuvoje 
„Almos Adamkienės fondo ir 
TELE 2 verslo mokykla" remia 
bendrovės „Hanza lizingas", 
„Observer", „Fima", „Delfi", 
„Commercial Union", „Comp-
servis Atviros Sistemos", rekla
mos agentūra „GTarage 4X4" 
viešųjų ryšių agentūra „Ave-
nire" ir „Nord Consulting". 
Daugiau informacijos apie Al
mos Ada'mkienės paramos fon
do veiklą galima ras t i tinklala-
Pyje: 
w w w . adamkiene . fondas . l t 

Paruošė 
L e o n a s Narbu t i s 

VAISTAS LAIKINAI ŠALINA MIEGO TRŪKUMĄ 

EUCHARISTINIAI ZYCIAI 
DVIRAČIAIS 

Birželio 28-30 d. ir liepos 
5-7 d. po Molėtų dekana tą 
Eucharistijos metų proga pirmą 
kartą surengti du eucharistiniai 
žygiai dviračiais. Kiekviename 
žygyje dalyvavo per 30 įvairaus 
amžiaus (jauniausiajam — 4, o 
vyriausiajai per 60 metų) , skir
t ingų profesijų pi l igrimų. 
Beveik visi keliautojai — Molė
tų parapijos bendruomenės na
riai, taip pat parapijiečių bičiu
liai iš įvairių Lietuvos kam
pelių. Eucharistinių žygių orga
nizatoriai — Molėtų parapijos 
klebonas dekanas Kęstut is Kaz
lauskas, tikybos mokytoja Da
nutė Pundienė ir kiti veiklesni 
parapijiečiai. Piligrimai, pasi
puošę geltonomis, žaliomis ir 
raudonomis skarelėmis, vien
odomis kepuraitėmis su eucha
ristinio žygio ženklais, trispal
vėmis ir popiežiaus vėliave-

įvairių piktžolių, kurių mažas 
sėklutes atneša vėjas ir pasėja, 
kur tik randa tuščios žemės? Ar 
augalo šaknys neišlindusios pro 
apačios skylute? Ar žemė ne
atrodo išblukusi, ta ry tum pra
radusi savo derlingumą? 

Jeigu jau nenorime vasaro
jusių augalų persodinti, tai bent 
supurenkime jų žemę, išravėki
me visas piktžoles, ant viršaus 
užpilkime naujos žemės. Verta 
taip pat augalus apkarpyti , kad 
kambaryje neužimtų tiek daug 
vietos ir būtų patrauklesni. 

Atskirai noriu kelis žodžius 
pasakyti apie kinrožes (hibis-
cus), kurias dažnai puola ama
ras (aphids), baltosios musytės 
(white flies) ir skydamar ia i 
(scale). Tad, prieš įnešant į vi
dų, reikia gerai apžiūrėti lapus 
iš abiejų pusių, o taip pat jau
nus ūglius — jeigu jie padengti 
lipniu, bespalviu skysčiu, tik
riausiai matysite ir skydama-
rius (jie šiek tiek primena ne
didelius gumbelius ant šakutes 
arba lapo prie vidurinės gysle
lės). Baltąsias musytes pamaty
site ant žemės paviršiaus vazo
ne — jeigu ją truputį sujudinsi
te, musytės tuoj pakyla. Amaru 
bus aplipę jauni ūgliai ir nese
niai prasiskleidę lapai. Jeigu su 
šiais kenkėjais nesusidorosite 
lauke, kambaryje bus beveik ne
įmanoma. 

O kaip su lauke vasaroju
siais kaktusais? J ie , be abejo, 
gerokai paaugo, sustorėjo, gal
būt net žydėjo. Parnešt i į kam
barį, ypač gaudami mažiau 
saulės, jie tarytum sustings, už
migs „žiemos miegu" ir iki pa
vasario nesikeis. Prieš parne-
šant \ namus, svarbiausia patik
rinti, ar jų neapniko kokie ken
kėjai. Atradus parazitų, atitin
kamai su jais susidoroti. Pag
rindiniai daugelio kaktusu ken
kėjai — skydamariai < scale), kū

lėmis pagal iš anksto numatytą 
maršrutą dviračiais važiavo į 
visas dekanato bažnyčias, ku
riose kartu su vietinių parapijų 
žmonėmis dalyvavo Švenčiau
siojo Sakramento adoracijoje, 
meldė-si rožinį ir šventė šv. 
Mišias, apžiūrėjo bažnyčios sau
gomas meno vertybes, aplankė 
beveik kiekvieno miestelio ar 
kaimelio kapines, meldėsi už 
mirusiuosius. Kelionėje piligri
mai giedojo giesmes, dalijosi 
savo krikščioniškojo tikėjimo 
atradimo istorijomis, pasakojo 
apie sunkumus, su kuriais su
siduria šiuolaikiniai krikščio
nys. Taip pat keliautojai aplan
kė kai kurias sodybas, bendra
vo, įspūdžiais apie tikėjimą, 
piligriminę kelionę ir Eucharis
tiją dalijosi su kaimo žmonėmis, 
labai džiaugėsi svetingu priėmi
mu. 

rių yra kelios rūšys, bet visi jie 
siurbia augalo sultis ir jį naiki
na. 

Su skydamariais kovoti ne
lengva, bet įmanoma. Visų pir
ma — panaudokite stiprią van
dens srovę (tik reikia atsargiai. 
kad nesužeistų kaktuso audi
nių). Tuo būdu daug kenkėjų 
nuplaunama. Būtina taip pat 
pakeisti žemę. nes joje skyda
mariai ir kiti kenkėjai padeda 
kiaušinėl ius . Nepaisant kiek 
juos naikinsime ant kaktuso, 
netrukus atsiras nauja karta ir 
vėl viskas iš pradžios. 

Po nuplovimo galima nu
purkšti kaktusų kenkėjams nai
kinti skirtais chemikalais (at
sargiai su storalapiais — . jade", 
nes šie chemikalai sugadina jų 
lapus). Purkšti tik pavėjui ir 
saugoti, kad tuo metu nebūtų 
aplinkui naminių gyvuliukų ir 
vaikų. 

Beje, vasaros pabaigoje nei 
vienam kambariniam augalui 
neduokite trąšų. Taip pat reikia 
žinoti, kad „lapiniai" augalai, 
įnešti iš lauko, kurį laiką bus 
„nelaimingi", numes dalį lapų. 
atrodys skurdžiai, bet netrukus 
prisitaikys prie naujų sąlygų ir 
vėl atkus. 

Taip sugrįžti į vidų paruo
šus kambarinius augalus, ga
lėsite ramiai džiaugtis vasaros 
pabaiga — staigmenos (šalnos) 
neužpuls. 

KAS DAR LIKO 
DARŽELYJE? 

Nepaisant karščių ir saus
rų, daugelyje darželių dar te
bežydi astrai, žinijos, karkliu
kai, petunijos. spragės (impa-
tients) ir kitokios gėles. Tačiau 
pas daržininkus jau marguoja 
vazonų vazonai gražiausių chri
zantemų. Kas gali pro jas pra
eiti nesusigundęs, juo labiau. 

Iš tyrimų, atliktų su bež
džionėmis, rezultatų galima 
spręsti, kad naujas vaistas gali 
laikinai pagerinti sugebėjimą 
dirbti bei pašalinti miego trū
kumo poveikį smegenims. Tai 
būtų labai naudinga žmonėms, 
kurie dirba pamainomis, medi
kams, kariams ir kitiems asme
nims, kurie, nepriklausomai 
nuo išsimįegojimo. privalo savo 
pareigas atlikti nepriekaištin
gai. 

„Šis vaistas ne tik pagerino 
sugebėjimą dirbti normaliomis 
sąlygomis, bet ir kompensavo 
tą sugebėjimo dirbti dalį, kuri 
išnyko dėl miego trūkumo. Ste
bint smegenų veiklos aktyvumą 
paaiškėjo, kad vienas iš vaisto 
veikimo pagrindų yra pakiti
mų, smegenyse atsirandančių 
dėl miego trūkumo, kompen
savimas", — sakė Wake Forest 
universiteto (JAV) Medicinos 
mokykloje dirbantis mokslų 
daktaras Samuel Deadvvyler. 

Tyrimo rezultatai skelbia
mi internetiniame mokslo žur
nale „Public Library of Science-
Biology". Vaistas, kol kas vadi
namas CX717, veikia tą recep
torių tipą. kuris dalyvauja ben
dravimo tarp smegenų ląstelių 
procese. Vaistą sukūrusios ben
droves „Cortex Pharmaceuti-
cals" atstovai teigia, kad šio 
preparato bandymo su neišsi
miegojusiais žmonėmis rezulta
tai taip pat yra teigiami. 

VVake Forest universitete 
atliktą tyrimą finansavo JAV 
Nacionaliniai sveikatos institu
tai ir Gynybos ministerijos pa
dalinys DARPA. Tai - dalis pro
jekto, kuriuo siekiama suma
žinti arba pašalinti miego 

Eucharistiniai žygiai už
baigti procesija su Šv. Sakra
mentu aplink Molėtų Šv. 
Apaštalų Petro ir Povilo bažny
čią. Visi keliones dalyviai, rė
mėjai gavo po padėkos raštą ir 
atminimo dovanėlę. Liepos 7 d. 
Molėtuose žygeiviams ir visiems 
parapijiečiams buvo surengta 
linksma vakaronė, kurioje da
lytasi savo atsineštomis gėry
bėmis, dainuotos liaudies dai
nos ir žaisti žaidimai. BZ. 

kad chrizantemos palyginti ne
brangios ir gali labai papuošti 
darželį, kai kitos gėlės atrodo 
pavargusios ir baigia nužydė
ti9 

Jeigu ruošiatės pirkti, būti
nai pažiūrėkite, kad tai būtų 
vadinamosios ..hardy mums", 
kitaip sakant, kantriosios arba 
žiemkentės chrizantemos, ku
rios nepabūgs sniego ir šalčių, o 
kitą pavasarį vėl išaugs. Žino
ma, dažnai tenka ir apsivilti, 
nes išdygusios ir pumpuras su
krovusios chrizantemos jau ne
atrodo tokios gražios, kuplios, 
kaip pirktosios. Jų ir žiedai ma
žesni ir krūmai per daug išsike
roję... 

Pas daržininkus parduoda
mos chrizantemos yra specialiai 
pačiomis palankiausiomis są
lygomis išaugintos, kad būtų 
kuo patrauklesnės. Eiliniame 
darželyje retai jos randa tokias 
sąlygas. Tad turime du pasirin
kimus: laikykime rudenines 
chrizantemas (nepaisant kaip 
jos „hardy" — patvarios) viena
metėmis gėlėmis ir visai nesi
rūpinkime, jeigu jos iššals ar 
per žiemą nunyks; jei išlieka 
per žiemą, džiaukimės jomis to
kiomis, kaip yra. nedusaudami. 
kad „pernai atrodė kitaip". 

Beje, kol darželis dar pilnas 
vasarinių gėlių, nusipirktų chri
zantemų puodais galime pa
puošti verandą, laiptus, kiemą, 
išdėstant juos an t pastovų, 
plytų arba tiesiai ant žolės. 
Gaudamos pakankamai van
dens, jos žydės tiek pat gražiai, 
kaip pasodintos darželio lys
vėse. Jeigu turite laisvos žemes 
ir norite chrizantemas } ją su
kišti, būtinai išimkite iš vazonu 
(geriausia juos perpjauti, kad 
nebūtų sujudintos šaknys' Au
galas plačiau išsikeros ir ilgiau 
žydes, jeigu riebu:- suspaustas 
puode 

trūkumo poveikį karių sugebė
jimui veikti. 

Iš pradžių mokslininkai 
vaistą bandė su beždžionėmis, 
kurioms miego netrūko. Joms 
reikėjo atlikti paprastą derini
mo uždavinį, panašų į kompiu
terinį žaidimą. Kiekvienai bež
džionei buvo parodomas pa
veikslėlis vienoje ekrano dalyje, 
o po puses minutės ekrane pa
sirodydavo nuo dviejų iki šešių 
skirtingų paveikslėlių, iš kurių, 
norint gauti sulčių, reikėdavo 
išsirinkti tą. kur is matytas 
anksčiau. Po to beždžionėms 
buvo duodama vaisto ir ekspe
rimentas kartojamas. Vartojant 
maksimalią vaisto dozę papras
čiausias užduotis beždžiones 
sugebėdavo atlikti beveik ide
aliai, o bendras teisingų atsa
kymų kiekis padidėjo 15 pro
centų. 

Veiiau beždžionėms buvo 
neleidžiama miegoti 30-36 va
landas (tai, S. Deadvvyler skai
čiavimais, atitinka 72 nemigos 
valandas žmonėms). Lyginant 
su pirmojo eksperimento rezul
tatais, bendras beždžionių su
gebėjimas pasirinkti teisingą 
atsakymą suprastėjo visais 
atvejais, net ir kai pasirinkti 
būdavo paprasčiausia. Tačiau, 
kai neišsimiegojusioms bež
džionėms buvo duota vaisto 
CX717, jų sugebėjimas pasi
rinkti teisingai vėl buvo nor
malus. 

Mokslininkai beždžionių 
smegenų aktyvumą šioms at
liekant derinimo užduotis ste
bėjo pozitronų emisijos tomo
grafijos 'PET) metodu. Stebė
jimo duomenys parodė, kad 
vaistas kompensavo didžiąją 
dalį smegenų aktyvumo poky
čių, atsiradusių dėl miego trū
kumo — tuo galima paaiškinti 
pagerėjusį sugebėjimą pasi
rinkti teisingą atsakymą. 

PET stebėjimo duomenys 
parodė, kad užduotis atliekant 
neišsimiegojus sumažėjo kakti-
nės žievinės smegenų dalies, 
susijusios su aukštesniąja sme
genų veikla, aktyvumas, bet 

padidėjo smilkinines žievinės 
smegenų dalies, susijusios su 
trumpalaike atmintimi, akty
vumas. Mokslininkai spėja, kad 
tokiu būdu smegenys bando 
kompensuoti miego t rūkumo 
poveikį. Vartojant vaistą šių 
smegenų sričių aktyvumas grį
žo iki normalaus lygio. 

„Vaistas veikia grąžinda
mas smegenų aktyvumo lygį iki 
tokio, kuris stebimas, kai už
duotys atliekamos normaliomis 
sąlygomis. Preparatas nedidino 
bendro smegenų sužadinimo, 
bet padidino tam tikrų miego 
trūkumo paveiktų sričių suge
bėjimą veikti normaliai, kaip 
būna tada, kai netrūksta mie
go", — sakė mokslininkas. 

Vaistas, priklausantis am-
pakinų grupei, veikia AMPA 
receptorius, esančius smegenų 
ląstelėse. Šie receptoriai daly
vauja ląstelinės komunikacijos 
procese, kur iame dalyvauja 
neurotransmiteris glutamatas. 
CX717 pailgina glutamato po
veikį, todėl padidėja komuni
kacijos efektyvumas. Vaisto 
veikimo mechanizmas kitoks 
nei kavos ar kitų stimuliantų, 
todėl nepasireiškia tiems sti-
muliantams būdingi šalutiniai 
poveikiai — hiperaktyvumas. 
iškreiptas mąstymas ar nesu
gebėjimas užmigti. 

SUKAKO 110 m. 
SUKAKTIS 

Kaune iškilmingai paminė
ta 110 metų sukaktis nuo to 
meto, kai Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčiai Kaune buvo 
suteiktas Katedros titulas, by
lojantis apie tai. kad šioje šven
tovėje yra vyskupo sostas. Mat 
1864 m. Rusijos carui įsakius. 
Žemaičių vyskupijos centras 
buvo perkeltas iš Varnių į 
Kauną. Tuomet parapinė Šv. 
Apaštalų Petro ir Povilo bažny
čia Kaune tapo Žemaičių vys
kupo sostu, o prabėgus 31 me
tams, 1895 m. popiežius Leonas 
XIII jai suteikė Katedros titu
lą BŽ. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

Malė or female caregivers 
needed in VVisconsin. 

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

DDRAUDIMO 
AGENTŪRAI 

reikalinga/as asistentė/as 
Tel. 630 640 904S 

PASLAUGOS 

CNAs/HHAs 
UVE-IN 

Seeking experienced and dedicated 
caregivers for UVE-IN cases. 2*years 

experience in a home care sett ing 
required. Top pay, paid vocation, nice 
homes and wi l l schedule around your 
childcare needs. Driver's license and 

car preferred. EOE. Please cai! 
8 4 7 - 4 0 5 - 0 2 0 1 

SeniorBridge 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AITOMOBH.IO. 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVVBĖS MCMJBMMS 

Agentas Frank Zapoiis I versle 49 metai) 
OR Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kaiha lietuviškai. 

KRANK Z A P O E I S 
320S 1/2 U est 95th St., 

Kvergreen Park. I I . 60805 

Reikalingi vairuotojai ir 
darbuoto ja i Bozeman , M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime t inkamus kandidatus 
Merganthaler Transfer & Storage 

8 0 0 8 5 1 5 7 4 9 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, f mieg.— S670-S710: 

2mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

ATLANTIC 1-800-775-SEND 
www.at lant icexpresscorp.com 

Krovimu gaoenimas 
laivu i visas pasauhc šalis 

Krovrų gabenimas 
e«*uvu i visas oasauho šalis. 

71 Air Freight 
1 A , , ' c "nob :iu Dirk m a s Dei 

j s iun t ras v.sas pasadio šalis 

K'O'.inn., Derve?;mas 
visoje AmęnkOĮe 

SfTtBlI Trucking 

S^.K'u siuntiniu siuntimas bet 
p'ista*ynas namus Lietuvoje. Larv|0;> 
tstiio e. Battarusijoie be> Jkrainoie 

8801 78th Ave Bridgeview, lL 6045 S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599 9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://adamkiene.fondas.lt
http://www.atlanticexpresscorp.com


Pasaulio naujienos 
{Rem>an!s AFP. Reuiers. AP. intertax, ITAR-TASS. BNS 

žirtų agem&rų praneiimais) 

EUROPA 

PRAHA 
Čekijos premjeras Jiri Pa-

roubek atleido premjero kabine
to vadovą, kuris nepareiškė pro
testo išgirdęs kaltinimus, kad 
keli jo Socialdemokratų partijos 
nariai ėmė kyšius. J. Paroubek 
išklausė įrašą, padarytą per 
Zdenek Dolež ir lenkų lobisto 
Jacek Spira susitikimą, kurio 
metu ir buvo mesti minėti kalti
nimai. Premjero kabineto vado
vas Z. Doležel del jų neprotesta
vo ir nebandė jų atmesti. Neaiš
ku, kam atstovavo J. Spira per 
minimą susitikimą ir kodėl jis 
buvo surengtas. Įrašą premjerui 
perdavė vietos televizijos stotis 
„Nova". 

VARŠUVA 
Lenkija nepripažins naujai 

išrinktų etninių lenkų organiza
cijos Baltarusijoje vadovų, nes 
jie buvo paskirti spaudžiant 
prezidento Aleksandr Lukašen
ka režimui, pareiškė aukštas 
šalies diplomatas. LSB suvažia
vime, kur; šio susivienijimo na
riai surengė po to, kai su val
džios palaiminimu buvo nuša
linta ankstesnė jo vadovė, 149 
prieš 25 balsais buvo pritarta 68 
metų Jozef Lucznik kandidatū
rai. Suvažiavimo metu J. Lucz
nik pažadėjo vengti politikos ir 
skirti visą dėmesį kultūros bei 
švietimo klausimams. Užsienio 
žiniaskiaidai ir nuverstajai va
dovei ištikimiems žmonėms ne
buvo leista dalyvauti kongrese. 

JAV 

NEW ORLEANS 
Prie Louisiana valstijos ar

tėjantis uraganas „Katrina" 
anksti pirmadienį pareikalavo 
pirmųjų aukų— trys pagyvenę 
žmonės mirė, kai iš pakrantėje 
esančio New Orleans buvo eva
kuoti į Baton Rouge. Šie žmonės 

tapo net iesioginėmis audros , 
kurios st iprumas buvo sumažin
tas iki ketvirtos kategorijos, bet 
kuri vis dar gali būti labai pavo
jinga, aukomis. J ie galėjo mirti 
dėl dehidratacijos. Iš New Or
leans išvyko maždaug milijonas 
žmonių. Meras Ray Nagin per
spėjo, kad iki 8.5 m pakilęs van
duo gali pralaužti miestą sau
gančius pylimus ir užlieti isto
rinį prancūzų kvartalą. Prezi
dentas George W. Bush Loui
siana, Mississippi ir Alabama 
valstijose paskelbė nepapras 
tąją padėtį. 

NEW YORK 
JAV draudikams JAV siau

biantis uraganas , ,Katrina" gali 
atsieiti 30 mlrd. JAV dolerių, 
daugiausia per visą JAV istori
ją, mano tyr imų bendrovės 
..Edecat" žinovai. Gal ingas ura
ganas ..Katrina" gali sukelti ne
menką žalą JAV Louisiana, Mis
sissippi ir Alabama valstijoms. 
Jeigu uraganas New Orleans 
pakrantę, kurioje yra 150 mlrd. 
JAV dolerių vertes apdraus to 
nekilnojamojo tur to , bendra ieš
kinių d raud ikams s u m a gali 
siekti 30 mlrd. JAV dolerių. 
Praėjusiais metais žalai, kurią 
sukėlė JAV praūžę ketur i ura
ganai, atlyginti d raudika i išmo
kėjo rekordinius 22.9 mlrd. JAV 
dolerių. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i i 

BAGHDAD 
JAV prezidentas George W. 

Bush neteikė didelės reikšmės 
Irako arabų sunitų prieštaravi
mams dėl šios šalies konstituci
jos projekto, kur is , ka ip sakė 
irakiečių prezidentas Ja la i Ta-
labani, yra parengtas spalio 15-
osios referendumui. G. W. Bush 
gyrė konstitucijos projektą ir 
pavadino ją įkvėpimu demokra
tijos ša l in inkams. Tuo t a rpu 
suirzę arabai suni ta i paragino 
savo žmones a tmest i konstituci

jos projektą. JAV ambasadorius 
Zalmay Khalilzad projektą pa
vadino , .pažangiausiu musul
monų pasaulio dokumentu" ir 
sakė, kad dėl jo Siaurės Irakas, 
kur kurda i savarankiškai tvar
kėsi nuo I rako pralaimėjimo 
1991 metų Persijos įlankos kare 
dėl Kuveito, vel susijungė su li
kusia šalies dalimi. 

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 30 d., a n t r a d i e n i s 

Baghdad nušau ta s ..Reu
ters" televizijos garso operato
rius, o vaizdo operatorių, kuris 
per tą patį incidentą buvo su
žeistas, praėjus 12-ai valandui 
tebetardo JAV kariai. Irako po
licija nurodė, kad į abu televizi
jos darbuotojus irakiečius šovė 
JAV pajėgos. 35 metų \Valeed 
Khaled buvo nušautas tuo me
tu, kai važiavo pat ikrint i į 
. .Reuters" biurą atėjusio prane
šimo apie vakariniame Hai Adil 
rajone t a rp policijos ir ginkluotų 
a smenų kilusį susišaudymą. 
Žurnal is tų teisių organizacija 
..Reporteriai be sienų" šį inci
dentą pavadino „itin keliančiu 
nerimą" ir nurodė, kad žuvęs 
„Reuters" darbuotojas tapo jau 
66-uoju žurnalistu ar jo padė
jėju, žuvusiu Irake. Per 20 metų 
Vietname žuvo tik trimis žurna
listais daugiau. 

JERUZALĖ 
Izraelio ministrų kabinetas 

pr i tarė susitarimui, pagal kurį 
bus leista dislokuoti Egipto ka
rius palei pietinę Gazos Ruožo 
sieną. Izraeliui pasitraukus iš 
šios teritorijos. Kaip pranešė 
Izraelio minis t ro pirmininko 
Ariel Sharon kabineto pareigū
nas, dauguma ministrų balsuo
dami pasisakė už karių dislo
kavimą. Šis balsavimas atveria 
kelius 750 Egipto pasienio pa
reigūnų dislokavimui palei pie
tinę Gazos Ruožo sieną su Egip
tu, ku r jie sieks užkirsti kelią 
kontrabandai , o Izraelis galės 
išvesti savo karius iš šios terito
rijos. 

A. J. Bačkis: muziejus nėra k a t e d r o s l o b y n o savininkas 
Atkel ta iš 1 psl. 

Paklaustas, ar dėl to tarėsi 
su kardinolu, muziejaus direk
torius sakė, kad apie parodą ga
lima kalbėti tada, kai projektas 
tampa realybe. 

„Ateinančiais metais Lietu
vos kultūros dienų metu Varšu
vos nacionalinio muziejaus Lo
byno salėje eksponuoti dalį lo
byno — kol kas tik pasiūlymas. 
Jei jis taps realia programa, bus 
derinama su kardinolu, nes 

dabar net nežinoma parodos 
apimtis", sakė R. Budrys. 

Muziejaus vadovo žodžiais, 
„kol negimė veršelis, negalima 
jam dirti kailio" — kol nėra jo
kių protokolų apie parodos įgy
vendinimą, neteisinga ją prista
tyti kaip realizuotą faktą ir kal
tinti muziejų saviveikla. 

Arkikatedros lobyno perda
vimo bažnyčiai klausimą pagal 
Šventojo Sosto ir Lietuvos vals
tybės susitarimą pavesta spręs

ti dvišalei Kultūros ministerijos 
ir Vyskupų konferencijos komi
sijai. Dėl vertybių nuosavybės 
a tkūr imo Bažnyčiai kardinolas 
yra kreipęsis į Kultūros minis
teriją. 

„Katedros lobynas priklau
so katedrai , ir čia nėra jokių 
kalbų, tačiau šiuo metu jis yra 
valstybės globojamas, muziejuje 
saugomas, ir mes jį tvarkome", 
sakė muziejaus vadovas R. Bud-
rvs. 

Moterų suvažiavime — apie r imtus dalykus, vyrus ir mamutus 
Atkelta iš 1 psl. 

Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas prisiminė 
moterų teisių plėtrą istorijos 
kontekste, vardino nusipelniu
sias Lietuvai moteris nuo Juli
jos Žymantienės-Žemaitės iki 
dabartinitj vadovaujančius pos
tus užimančių politikių ir vers
lininkių. 

Pasak premjero, nors praei
tyje moterys buvo patriotės, da
lyvavo atkuriant valstybę, o da
bar net nekyla klausimas apie 
jų lygias teises, tačiau jos vis 
dar diskriminuojamos atlygini
mų klausimu. 

A. Brazausko tvirtinimu, 
Lietuvai trūksta moterų moksli
ninkių, visi universitetų rekto
riai — vyrai, tačiau ši padėtis. 

anot jo, pataisoma. Kaip pavyz
dį jis minėjo politikos sritį, į ku
rią įsitraukia vis daugiau mo
terų. 

Tačiau, pasak Vyriausybės 
vadovo, kuo moteris beužsiimtų, 
ji išliks mama. močiute, žmona. 
Vaikų auginimas ir auklėjimas, 
ministro p i rmininko žodžiais. 
yra žygdarbis, ver tas valdžios 
dėmesio ir visuomenės pagar
bos. 

Prez identas V. Adamkus 
moterims palinkėjo savais dar
bais įkvėpti vyrus. „Linkiu, kad 
aktyvi moterų veikla suteiktų 
naujų impulsų v y r a m s , pri
verstų pasi tempti ir suteiktų 
sveikų ambicijų s iekiant savų 
tikslų", sake šalies vadovas. 

Lietuvos moterų suvažiavi-

KAI ŽMOGUS TIKI TUO, KĄ DARO 
Pokalbis su Seimo nariu Edmundu Pupiniu apie darbą politikoje, 

muziką ir sportą gyvenime 

mas sulaukė dėmesio ir iš kitų 
valstybių bei organizacijų. 

JAV ambasados Lietuvoje 
spaudos ir kultūros atašė An-
thony Pahigian moterų suvažia
vimo dalyvėms perdavė JAV 
vals tybės sekretorės C. Rice 
laišką, kur iame ji džiaugiasi ga
lėdama pasveikint i Lietuvos 
moteris jų IV suvažiavimo pro
ga. 

Pasak C. Rice. Lietuvos mo
terys visada pasižymėjo pasi
šventimu ir tvirtybe, o kaip pa
vyzdį ji mini Sausio 13-osios au
ką — Loretą Asanavičiūtę. 

Į Lietuvos moterų suvažia
vimo konferencija taip pat atvy
ko Europos Sąjungos pareigū
nai. Siaurės šalių Ministrų Ta
rybos atstovai, diplomatai. 

Rusijos kariuomenės išvedimo metinėms — dvi knygos 
Atkelta iš 1 psl. 
jėga užkirsti kelią Lietuvos ne
priklausomybės įtvirtinimui. 
1991 m. sausio mėn. buvo pa
bandyta Lietuvoje įvykdyti ka
rinį perversmą ir nuversti teisė
tai išrinktą Lietuvos valdžią. 

Derybos buvo atnaujintos 
1991 m. balandžio mėnesį, bet 
dėl vidinių procesų pačioje So
vietų Sąjungoje susitarimų ne
buvo pasiekta iki pat šios vals
tybes žlugimo 1991 m. 

Žlugus Sovietų Sąjungai ir 

Lietuvoje dislokuotą sovietinę 
kariuomenę į savo jurisdikciją 
perėmus Rusijai, 1992 m. sausio 
31d. prasidėjo derybos ta rp Lie
tuvos ir Rusijos. Jos vyko gana 
sunkiai. Svarbiausias diskusijų 
objektas buvo išvedimo termi
nai. Rusijos pusė. motyvuodama 
tuo, kad neturi pas ta ty tų išve
damai kar iuomenei kar in ių 
miestelių, tuos t e rminus sieke 
nukelti kaip galima toliau. 

Situacija derybose pasikeitė 
po Rusijos gynybos ministro Pa-

vel Gračiov susitikimo 1992 m. 
gegužės mėn. Briuselyje su Lie
tuvos krašto apsaugos ministru 
Audriumi Butkevičiumi. Čia P. 
Gračiov pareiškė, kad Rusijos 
ka r iuomenė bus išvesta iki 
1993 m. rugpjūčio 31 d 

Paskut inis traukinys su Ru
sijos kariuomene Kauną paliko 
1993 metų rugpjūčio 31 d. 18 
vai. Buvo duotas nurodymas 
niekur jo nestabdyti, ir jis nesu
stodamas 11 vai. 45 min. paliko 
Lietuvos teritoriją. 

— J ū s d a u g i r įdomia i 
d i r b a t e su savo r i n k ė j a i s 
Utenos apygardo je , k u r bu
vote i š r ink tas . A t r o d o , kad 
su to k r a š t o ž m o n ė m i s J ū s ų 
ryš ia i y ra labai g l a u d ū s . 

— Darbas su žmonėmis yra 
ne tik mano, kaip politiko, viena 
veiklos sričių, bet t am tikra 
prasme ir mano profesija, nes 
pagal specialybę, esu peda
gogas. Daug dėmesio skiriu 
bendravimui su žmonėmis ir su
prantu, kad dideli darbai nu
dirbami tik tuomet, kai žmogus 
tiki tuo, ką daro. Politikai turi 
suprasti, kad savo valstybe turi 
patikėti ne tik jie, svarbiausia, 
kad tuo patikėtų ir dauguma 
Lietuvos žmonių, nors pakeliui 
pasitaiko įvairių kliūčių, apgau
lės ir nesėkmių. O jau tada ir 
kiti dalykai — lėšos, tam tikros 
ta rp taut inės sąlygos ir pan. 
Kartais žmogus turi laisvę ir 
galimybes veikti, bet netiki tuo, 
ką daro, ir, žinoma, gerų rezul
tatų nepasiekia. Žmogus turi 
būti pasiruošęs dideliems dar
bams, turėti ne tik tam tikrų 
priemonių, žinių, bet ir pozityvų 
mąstymą bei tikėjimą sėkme. 

Darbas su žmonėmis, ko 
gero. yra viena pagrindinių bet 
kokio lygmens politiko veiklos 
sričių. Džiaugiuosi, kad suge
bėjimą bendrauti man galbūt 
pasisekė paveldėti, todėl ben
dravimas man visų pirma yra 
malonumas, o tik paskui dar
bas. Tai lyg knygos skaitymas. 
Kiek žmonių, tiek gyvenimo 
istorijų, paženklintų sėkmių ir 
nesėkmių, pakilimų ir nuopuo
lių, atradimų ir praradimų. 
Beje, bendraujant labai svarbu 
būti nuoširdžiu, nes žmonės 
greitai supranta, kad su jais 
bendraujama tik iš pareigos. 
Tuomet jų pasitikėjimas, tikėji
mas, kad tau rupi jų problemos, 
blėsta. 

Gyvenimo tempas didžiulis 
ir esama situacija verčia ieškoti 
vis įvairesnių bendravimo su 
žmonėmis būdų. Niekas nepa
keis betarpiško bendravimo, 
tačiau kartais tam puikiai pa
sitarnauja ir technologijos. 
Pavyzdžiui, bendravimas inter
netu man padeda palaikyti ryšį 
su jaunesnės kartos žmonėmis. 
Stengiuosi, kad mano elektro
ninio pašto adresą sužinotų kuo 
daugiau žmonių. Nežinau, kaip 
visoje Lietuvoje, bet mano apy
gardoje jau sunku surasti jau
nuolį, kuris nesinaudotų elek
troninio pašto dėžute. Pasikei
t imas informacija naudingas 
abiem pusėms. Sulaukiu įdomių 
pasiūlymų ir minčių. Į mane 
kreipiasi įvairiais klausimais — 
vienam padedi rašyti kursinį 
darbą, kitam suteiki informaci
jos ar konsultaciją, kad ir poli
tikos klausimais... 

Dar viena neatskiriama po
litiko gyvenimo dalis — rengi
niai. Su žmonėmis privalai da
lintis ne tik rūpesčiais, bet ir 
džiaugsmu. Kai kada, ypač sa
vaitgaliais, a ts ivertęs savo 
darbo kalendorių, pamatai, kad 
vienu metu vyksta net keli ren
giniai, kuriuose norėtum daly
vauti... Žinoma, visur nespėju. 
Norisi pabūti ir su šeima, bet 
tokia jau politiko dalia... O kai 
kada šeimos galvos ir tautos 
tarno pareigas pasiseka sude
rinti. Tada būna t ikra šventė. 

— Esa te plačių interesų 
žmogus: ak tyv ia i spor tavo
te , o ir d a b a r dar dalyvau
j a t e va ržybose , neveng i a t e 
paimti ir m u z i k o s instru
mento. 

— Taip. kai kada man ben
drauti padeda gitara. Nesu pro
fesionalus gitaristas, bet esu 
baigęs vaikų muzikos mokyklą. 
Ten pramokau groti klarnetu ir 
akordeonu, tačiau pastaruoju 
metu į rankas dažniausiai pa
imu gitarą. Tai, ko gero. pato
giausias muzikos instrumentas. 
be to, jis netrukdo ir dainuoti. 
Utenos krašte daug kas žino, 
kad aš groju, ir dažnai renginio 

organizatoriai parūpina instru
mentą, ypač prie to priprato 
moksleivija. Man tai ne tik pri
imtina, bet ir malonu. Toks jau 
yra mano būdas, taip aš supran
tu savo pareigą būti šalia 
žmonių. 

Esu kilęs iš Ignalinos kraš
to, kur gana populiarus slidi
nėjimas, orientacinis sportas. 
Teko dalyvauti Ignalinos rajono 
orientacininkų rinktinėje. Kar
tą netgi tapau Vilniaus zonos 
moksleivių orientacininkų var
žybų nugalėtoju. Studijų metais 
Žemės ūkio akademijoje slidinė
jau, vyresniuose kursuose netgi 
dirbau treneriu, kartu su aka
demijos rinktine dalyvaudavau 
įvairaus lygio varžybose, o kai 
kada mums pasisekdavo ir lai
mėti. Dabar, deja. aktyvesniam 
sportui ėmė t rūkt i laiko. Pernai 
slidėmis dar nušliuoždavau į 
Ignaliną, ku r yra paruoštos 
kroso trasos, ir bent šiek tiek 
pasitreniruodavau prieš Sudei
kiuose. Utenos priemiestyje, 
organizuojamą maratoną. Nors 
mano fizinis pasiruošimas ne
leidžia bėgti visos distancijos, 
pusę vis tiek nubėgu. Tik šiuo 
metu tai darau jau ne dėl rezul
tato, o daugiau dėl pramogos ir 
siekdamas atkreipti dėmesį į 
Sudeikius ir į tai, ką sudeikie-
čiai daro. Savo dalyvavimu no
riu parodyti, kad remiu, palai
kau ir skatinu jų veiklą. 

— Jūsų apygardos, Ute
nos krašto, ypatumai ir pro
blemos. 

— Ko nors išskirtinio gal ir 
nėra. Kadangi Seime dirbu 
Ekonomikos komitete, galiu 
pasakyti, kad sumažėjo bedar
bystė, pastebimas ekonomikos 
augimas, tačiau atlyginimai yra 
pernelyg maži. Dabar jau ne
betenka kalbėti apie didelę 
bedarbystę, tačiau dar nėra ir 
kuo džiaugtis. Darbas už mini
malų atlyginimą dabar nebėra 
vertybė. Žmonės, ypač tie, kurie 
išeina į pensiją, jau pradeda su
prasti, kad atlyginimas voke
liuose nėra siektinas rodiklis. 
PaOdorūs atlyginimai, kurie 
leistų žmonėms gyventi oriai, 
pajamas užtikrinančios naujos 
technologijos, intensyvi gamyba 
su mažesnėmis darbo sąnau
domis — štai rodikliai, kurie ga
rantuotų ekonomikos, kartu ir 
žmonių gyvenimo lygio kilimą. 
Manau, kiekvienam regionui 
labai svarbu pritraukti sėk
mingą verslą ir skatinti kon
kurenciją darbo rinkoje. Žmo
gus, ieškodamas darbo, netu
rėtų prašyti jo kaip išmaldos, o 

600. Nors ir ten taikomos pro
gresyvios technologijos, bet ir 
gamyba plečiasi. „Utenos triko
tažas" ilgai sugebėjo išlaikyti 
gamybos intensyvumą ir dar
buotojus. Vel pradeda kilti su 
metalo apdirbimu susijusios 
įmonės. 

Kaip ir kitur, tam tikrų 
problemų yra kaime. Kai kur. 
galima džiaugtis, viskas vystosi 
pakankamai intensyviai, atsi
randa daugiau stiprių ūkinin
kų, jų ūkiai stambeja, bet dar 
nemažai kaime yra ir pesimiz
mo, neveiklumo. 

Galima pastebėti, kad ap
link Uteną klostosi tam tikra 
nauja struktūra: 7-8 km spin
duliu nuo L'tenos, Sudeikiuose, 
Vaikutėnuose, Radeikiuose, 
formuojasi tarsi miegamieji 
Utenos rajonai, kur gyvena 
daug miestiečių, važiuojančių 
dirbti į Uteną. Toliau nuo 
miesto gyvena ūkininkai. Mūsų 
jaunimas neretai važiuoja dirb
ti pas ūkininkus į Norvegiją, 
bet tikimės, kad kada nors 
mūsų ūkininkai taip prakus, 
kad daliai žmonių patys suteiks 
darbo vietas. Žinoma, daliai 
dirbančių žmonių, nes, kaip be
būtų gaila, ne visi nori dirbti. 
Kai kurie žmones gal atprato 
dirbti, o kai kurie turbūt neišsi-
ugdė tinkamo požiūrio į darbą. 

Viena iš aktualiausių prob
lemų kaime vis dar lieka žemės 
grąžinimas. Šis procesas gero
kai užtruko. Gyventojams tai 
skausmingas dalykas: nors ir 
neturėdami nuosavybės doku
mentų, jie gali ir ūkininkauti, 
ir deklaruoti žemę išmokoms 
gauti, tačiau nuosavybė žmogui 
labai svarbi ne tik praktiniu 
požiūriu, bet ir psichologiškai. 
J a dažniausiai rūpinasi pagy
venę žmonės. Na, bet procesas 
vyksta, tik gal ne taip sparčiai, 
kaip norėtųsi. 

— Nuo pat pirmųjų die
n ų aktyviai įsijungėte į Sei
m o bei Tėvynės sąjungos 
frakcijos darbą. Ar ši veikla 
pakeitė J ū s ų gyvenimą? 
Praskleiskite darbo Seime 
užkulisius. 

atvirkščiai, darbdaviai turėtų 
ieškoti profesionalių, darbščių 
žmonių. Dabar panašūs reiš
kiniai jau yra pastebimi, pvz., 
statybose, nes šioje verslo srity
je darbo r inka jau yra atsi
gavusi. Laikraščiuose jau gali
ma pastebėti ieškant darbuoto
ji}, statybų vadovų. Didėjanti 
darbuotojų paklausa, gere-
jančios sąlygos ir geri atlygini
mai, — tai , manau, tik laiko 
klausimas. 

Utenos kraštas turi ir spe
cifinių ypatumų — tai daugiau 
pramones centras. Jeigu imsi
me apskritį (Anykščių, Zarasų, 
Molėtų. Ignalinos rajonus), jos 
centruose per dukart mažiau 
žmonių negu visame rajone 
pvz.. centre 8,000. o iš viso ra
jone — 25.000 gyventojų. Ute
noje kitokia situacija — apie 
37,000 gyvena mieste, o 13,000 
— seniūnijose. Pagal gyventojų 
skaičių tai gana didelis rajonas, 
kuriame nuo 1964 metų buvo 
intensyviai vystoma pramone. 
Deja, naujos technologijos iš 
darbo rinkos išstūmė šimtus 
žmonių. Pavyzdžiui, „Utenos 
aluje" kažkada dirbo apie 900 
žmonių, o dabar liko tik apie 
150. Tam tikrą laiką žmonėms 
buvo sunku rasti darbą, bet 
dabar jaučiama, kad verslas vėl 
pamažu atsigauna. Pvz., „Ute
nos mėsoje" vienu metu bedirbo 
250 žmonių, dabar dirba jau 

— Tam tikra prasme pa
keitė, nes nemažą dalį laiko 
tenka praleisti Vilniuje, ne 
kiekvieną dieną gali grįžti į 
namus. Bet, kaip sako žmonės, 
niekas nevarė, pats tokį kelią 
pasirinkau. Juk kartu tai ir 
nauja patirtis. Žinoma, reikia 
laiko susigaudyti, kai ko išmok
ti, nes, kaip ir kiekviena veikla, 
taip ir parlamentaro, turi savo 
specifiką. Man buvo šiek tiek 
paprasčiau, nes daug metų esu 
buvęs savivaldybės tarybos 
nariu, 4 metus dirbau Utenos 
meru. „Popierių gamybos" dar
bas man yra pakankamai 
aiškus. Kai kas nemato tokio 
darbo prasmės, o aš matau, nes 
suprantu, kad be popierių — įs
tatymų — taip pat nebus tvar
kos. Teisinė valstybė re-miasi 
teisės aktais ir jie turi būti pri
imti daugumos žmonių. Deja. 
demokratiškesnės formos, kaip 
valdyti valstybę per žmonių at
stovus Seime. nėra. 

Aš visada sakau, kad Sei
mas — valstybės veidrodis. 
Žmonės neturėtų pykti dėl to. 
kas čia. Seime, vyksta Piliečiai 
Seimą išrenka patys, savo va
lia, todėl jie neturi stebėtis, kad 
Seimas yra toks, koks yra. 
Manau, kad ir valstybė yra 
tokia, koks yra Seimas. Jeigu 
parlamentas, atskiri jo žmonės 
pragmatiški, tai ir valstybės 
žmonių sąmone yra pragmatiš
ka — nėra pakankamai patrio
tizmo, idealizmo. Gal tai ir 
skaudūs žodžiai, bet esame to
kie, kokie esame. Tačiau turi
me neprarasti vilties tapti ge
resni, ir mokytojai, ir moks
leiviai, ir verslininkai, ir, sa-
vaime suprantama, politikai 
Išsavo patirties žinau, kad vien 
profesionalumu, kompetencijos 
neužtenka, kad tai dažnai neat

stoja garbingos elgsenos ir atsi
davimo darbui. 

Gaila, bet manau, kad šiuo 
metu valstybė nuėjo pragmatiz
mo keliu. Teko stebėti, kad ir į 
Savivaldybės tarybą kai kurie 
žmonės, net ir verslininkai, ei
na asmeninės naudos siekdami. 
Jie savo gerovę sieja su valsty
bės gerove. Įdomus mąstymo 
būdas, tik ne visai tinkamas 
politikui. Visuomeninės veiklos 
srityje turėtų būti labiau vi
suomeniškos paskatos, ypač po
litiko. Beje. politiko veikla ne
turi būti tik hobis, o pragyveni
mo šaltinis, nes tik toks žmo
gus, būdamas valdžioje, gali 
suprasti kitų poreikius. Nega
liu pritarti teiginiui, kad val
stybę turi valdyti tik ypač pasi-
turintysžmonės. 

Kalbėjosi 
A u d r o n ė V. Skiuda i tė 

Plikomis 
rankomis susi

dorojo su 
ereliu 

81 metų medžiotojas pliko
mis rankomis susidorojo su jį 
užpuolusiu ereliu. Vyras Vidu
rio Švedijoje medžiojo lokį. 

Orjan Bromee kartu su 
dviem šunimis miškuose ėjo 
lokio pėdomis, kai staiga iš me
džio kaip akmuo ant jo nukrito 
kilnusis erelis. 

,.Iš arti jis tikrai buvo di
delis". — sakė O. Bromee laik
raščiui ..OstersundsPosten". 

Šio plėšrūno kūno ilgis sie
kia 86 centimetrus, o sparnų 
mojis — iki 2 metrų. 

..Laimė, aš nesutrikau. 
Stipriai jį suėmiau ir trenkiau į 
žemę", — teigė senukas. 

Paukštis tuoj pat nugaišo. 
Kol kas neaišku, ar jis kuo nors 
sirgo, ar nukentėjo per susirė
mimą su medžiotoju. 

Kilnieji ereliai yra saugoma 
paukščių rūšis, todėl O. Bromee 
nedelsdamas informavo apie šį 
atsitikimą policiją. 

PAP-ELTA 

Lietuviai >— 
geriausi 

, tCounter Strike" 
žaidėjai Baltijos 

šalyse 
Estijoje vykusiame Pasau

lio kompiuterinių žaidimų čem
pionato (,,World Cyber Gamės", 
WCG) Baltijos šalių finale 
„Counter Strike" turnyrą lai
mėjo lietuvių komanda ..Reset", 
sakoma pranešime spaudai. 

Tokie ..Counter Strike" 
turnyro rezultatai buvo netikė
ti čempionato organizatoriams 
ir dalyviams — pergalės buvo 
laukiama iš garsios latvių ,.Ec-
lipse" komandos. Lietuviai 
Artūras Svaikevičius (Gup-
pyK). Andrius Baranovas inrg). 
Artūras Jarumdovskis (zoD). 
Tomas Vaitkevičius 'Enfeidor) 
ir Aidas Stukas (aDs) nustebino 
netikėta žaidimo taktika ir iš
skirtiniu komandos darnumu. 

Grįžusių į Lietuvą ..Reset" 
narių laukia intensyvios treni
ruotės ruošiantis naujam iššū
kiui — WCG didžiajam finalui 
Singapūre. Čia su geriausiais 
žaidėjais iš 50 pasaulio šalių jie 
susirungs naujausioje žaidimo 
versijoje ..Counter Strike 
Source". 

Komandinis ..Counter Stri
ke" yra vienas iš keturių WCG 
Baltijos šalių finale žaistų 
žaidimų. Taline taip pat vyko ir 
..Starcraft". ..Need for Speed: 
Underground 2" bei ..FIFA" tur-
nvrai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVIŲ FONDO NARIAMS už 
paskirtą stipendiją nuoširdžiai 
dėkoja Gediminas Gasparavi-
čius. Jis džiaugiasi, kad ši suma 
padės padengti vis didėjančias 
mokslo ir pragyvenimo išlaidas, 
bei sėkmingai tęsti doktorantū
ros studijas State University of 
New York at Stony Brook. Kvie
čiame visus, norinčius paremti 
lietuvių jaunimo aukštuosius 
mokslus, jungt is į Lietuvių 
fondo narių gretas . Lietuvių 
fondas, 14911 127th Street. IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
„Dainava" skelbia naujojo se
zono atidarymą bei kviečia mu
zikalius lietuvaičius bei lietu
vaites (muzikinis išsilavinimas 
nebūtinas) įsijungti į šį stiprė
jantį, jaunėjantį chorą, vado
vaujamą Dar iaus Polikaičio. 
Repeticijos vyks kiekvieną an
tradienį, 7:45 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont. 121 
kamb. Pirmoji intensyvaus ir 
įdomaus sezono repeticija -
antradienį, rugsėjo 6 d. Dau
giau informacijos telefonu 773-
575-3440, arba 630-973-7884. 

LOS ANGELES „LIETUVIŲ DIE-
nos - 2005" komitetas maloniai 
praneša, kad šių metų „Lie
tuvių dienų" festivalio „Grand 
Marshal" išrinkta Los Angeles 
Jaunimo ansamblio „Spin
dulys" vadovė Danguolė Razu-
tytė-Varnienė. „Lietuvių dienų" 
festivalis įvyks spalio 1-2 die
nomis Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos kieme. Adresas: 
2718 St. George Street, Los 
Angeles, CA 90027. Dėl išsa
mesnės informacijos skambinti 
Marytei Šlepikaitei. tel. 818-
321-1811 a rba www. l i thua-
nianfa i r .com. 

KUNIGO ALFONSO LIPNIŪNO 
100 metų gimimo ir 60 metų 
mirties minėjimas įvyks 2005 
m. spalio 30 d., sekmadienį, 3 
v.p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Prisiminsime šio 
lietuvybės ir žmoniškumo švie
sos skleidėjo ir kandidato į 
šventuosius gyvenimą. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

LEMONT APYLINKĖS LB VAL-
dyba rugsėjo 4 d., 12 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro'sodely
je ruošia vasaros palydėtuves. 
Kviečiame visus atvykti kartu 
pasilinksminti, pabendrauti ir 
pasidžiaugti gražiomis iškeliau
jančios vasaros akimirkomis. 
Vaikučiai susitiks su išradin
guoju klounu. Suaugusiems 
kosmetologe Erika Blinstru-
bienė duos daug naudingu pa
tarimų. Maloniai prašome ga
linčius paaukoti laimės šuli
niui laimikių. Dėl informacijos 
skambinkite tel. 708-974-0591. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIU 
ansamblis „Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjį. 2005-2006 veik
ios metų, sezoną. Šį sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicinė metinė šventė. Nauji 
ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d.. Pasaulio 
lietuvių centre. Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v. Užsiregistravusiems 
bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis pradės 
repeticijas Jaunių, studentų ir 
veteranu šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo nien.. o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio nvn Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį. „Grandies" inter
nete svetainėje www. v o r a s . 
com/grandis» bus galima re 
gistruotis ir matyti įvairių šo
kiu ratelių repeticijų kalendo
rius Papildoma informaciją ga
lima gauti e paštu: poniaviole 

ahoo.COm arba tel . 708 
422-3556 'Violeta Fabianovic 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE bus 
sekmadienį, rugsėjo 11d. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos šventovėje, 
Pu tnam, Connecticut. Praves 
pranciškonas tėvas Petras Šar
ka, OFM. Dienos programa: 10 
v.r. - registracija, klausomos 
išpažintys, 11 v.r. - šv. Mišios ir 
homilija. 12 v.p.p. - pietus, 1:15 
v.p.p. - konferencija, procesija 
su rožančiaus malda vienuolyno 
sodyboje, Švč. Sakramento ado
racija ir palaiminimas. Pranešt i 
iki rugsėjo 5 d. telefonu 860-
928-7955. Visi kviečiami. 

ŠVČ. MERGELĖS MARI]OS GIMI
MO parapijoje Šiluvos atlaidai 
vyks rugsėjo 10-17 dienomis: 
Še š t ad i en į - rugsė jo 10 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
5 v.v. lietuvių kalba 
6 v.v. anglų kalba 
S e k m a d i e n i - r ugsė jo 1 1 d . 
10:30 v.r. Mišios lietuvių ir 
anglų kalbomis, po Mišių proce
sija 
P i r m a d i e n į - rugsė jo 12 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
A n t r a d i e n i - rugsė jo 13 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
Treč i ad ien į - r ugsė jo 14 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
Ke tv i r t ad i en į - rugsė jo 15 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
P e n k t a d i e n i - rugsė jo 16 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
Šeš t ad i en į - rugsė jo 17 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
5 v.v. anglų kalba 
Rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
10:30 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos specialios Mišios, pager
biant Šiluvos Mariją ir pažy
mint rugsėjo 11-osios teroro 
išpuolių ketvirtąsias metines. 
Šiose Mišiose dalyvaus garbin
gas svečias vyskupas Gustavo 
Garcia Siller. Kviečiame visus 
aktyviai dalyvauti bendroje mal
doje ir Šiluvos atlaidų procesijo
je, kuri prasidės tuoj po Mišių, o 
pasibaigus eisenai, kviečiame į 
parapijos salę „Cepelinų pie
tums". Auka už pietus 5 dol. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
renginių komitetas kviečia vi
sus, mažus ir didelius į rengia
mą PLC gegužinę, kuri įvyks rug
sėjo 11 d., sekmadienį. Pasaulio 
lietuvių cente. Lemont. 12:30 
v.p.p. Galėsite išbandyti savo 
laimę loterijoje, skaniai paval
gyti, pabendrauti ir pašokti . 
Laukiami visi' 

JAU TRADICIJA TAPUSiEJI RU
DENS ..Derliaus pietūs" vyks 
sekmadsenį rugsėjo 25 d.. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. Pra
džia 12:30 v.p.p. ..Vaiko vartai į 
mokslą" kviečia Čikagos ir apy
linkių lietuvius savo gausiu da
lyvavimu padėti užtikrinti toli
mesnę organizacijos veiklą -
charakterio ugdymo programų 
ruošą ir paramą 9 Lietuvos 
pomokykliniams centrams, ku
riuos lanko 400 asocialių šeimų 
vaikai. Rezervuokite stalus ir 
užsisakykite vietas ..Derliaus 
pietums", skambindami Nijolei 
Grigaliūnienei, tel. 708-974— 
1262. 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS pradeda sugrįž
tančių ir nauju studentų regis
tracija Kviečiame jaunimą, no
rintį tęsti lituanistinius moks
lus ir siekiantį gilinti lituanis
tines žinias. Institute dėstoma 
lietuviu kalba ir literatūra. Lie
tuvos istorija, geografija, kultū
ros istorija, kalbos kultūra, pe
dagogika, psichologija, žurnalis
tika ir kiti dalykai Priimami 

Lemontiškiai surengė da 
vasaros gegužinę 

i e i ii 

Lemonto apylinkės geguži
nei rugpjūčio 14 d. oras buvo 
labai palankus. Po ilgų karščių 
ir paskutiniųjų dviejų lietingų 
dienų, lyg pagal užsakymą, sek
madienį pūtė gaivus vėjas, o 
gausus debesys užstojo karštus 
saulės spindulius. 

Kadangi rugpjūčio 15 d. -
Žolinė, nutarėme renginiui su
teikti šiokį tokį šios gražios va
saros šventės atspalvį. 

Bažnyčioje šv. Mišių metu 
kun. L. Zaremba pašventino 
atsineštus iš namų žalumynus. 
Pakviestos į gegužinę žolinin
kės Deimantė Komskienė ir 
Dalia Žarskienė, apsirengusios 
specialiai tai progai savo siūtais 
rūbais, savitai ir įdomiai, paly
dint dainoms ir muzikai, (akor
deonu joms pritarė Arūnas Au-
gustaitis) pristatė įvairius au
galus, žoleles ir jų gydomąsias 
savybes. Į pagalbą „žiniuonėms" 
atėjo Dalios sūnūs Tumas ir 
Pijus. Nešiodami pintinėlėse 
gražiai sudėtas vaistažoles, su
teikė galimybę kiekvienam ar
čiau susipažinti su jomis. Bend
ruomenės nariai ir svečiai vaiši
nosi „Bravo" kavinės šeiminin
kių pagamintais pietumis. 
„Baltic Bakery" kepyklos dova
notais pyragais bei kava, troš
kulį malšino „Švyturio" alumi ir 
kitais gaivinančiais gėrimais. O 
kokia gegužinė be smagios mu
zikos! Artūras Blažukas puikiu 
grojimu išjudino nemažą būrį 
šokančių. Šį kartą loterija buvo 
turtinga prizais. Juzefą ir Ka
zys Laukaičiai paaukojo netgi 
keturis s t iklainius naminio 
medaus. Sėkmė nusišypsojo 
dviem laimingiesiems, išlošu-
siems didžiausius prizus - kom
piuterį ir dviratį, kurį loterijai 
padovanojo Gediminas Kazė
nas. Medicinos seselė Andra 
Jasiukėnienė siūlė norintiems 
pamatuoti kraujo spaudimą, o 
tokių atsirado nemažai. Klou
nas (Juozas Vizgirda) buvo 
mielai sutiktas ne tik vaikų, bet 
ir suaugusių. Su dideliu susido
mėjimu visi stebėjo kluoną mik
liai darantį balionines figūrėles, 
kurias jis išdalino susispietu
siems apie jį smalsuoliams. Kiti 
nuskubėjo paskui Soc. reikalų 
sk. vedėją Romą Kroną, prave-
dusį žaidimus su balionais. 
Būrys jaunųjų piešimo mėgėjų 
ant asfalto turėjo galimybę pa
rodyti savo sugebėjimus. Komi-

studentai nuo 16 metų Baigus 
dviejų metų kursą įteikiamas 
diplomas su teise dėstyti pradi
nėse lituanistinių mokyklų kla
sėse. Studentai , baigę trejų 
metų kursą, gauna diplomą su 
teisę dėstyti aukštesniosiose 
lituanistinių mokyklų klasėse. 
Mokslo metų pradžia rugsėjo 
10 d. 10 v.r. Smulkesnė infor
macija teikiama tel. 773-434— 
4545 ir 630-910-6803. 

, ,Draugo" 
gegužinė, 
kuri buvo 

1 i ^ 
atidėta, 

įvyks spalio 2 d., 
sekmadieni. 

„Draugo" skaitytojų ir 
visu, apsilankysiančiu 

gegužinėje, laukia stulbi
nanti staigmena. 

Tik prasitarsime, kad 
„Draugas", skaičiuojantis 
jau 96 uosius savo gyvavi 
mo metus, nesensta, bet 

atvirkščiai, jaunėja 
Tuo )ūs ir patys jsitikin 

site. Pasimatysime 
spalio 2 diena 

tėvų mari jonu sodelyje: 
4545 WEST 63RD STREET, 

CHICAGO IL 60629 

sijos narių Dalios Jurgelevičie
nės ir Zitos Litvinienės nuo
mone visų piešinukai buvo gra
žūs, spalvingi ir linksmi. Kiek
vienas dalyvis be kitų apdova
nojimų gavo ir po lietuvišką 
knygutę. Smagu buvo tą malo
nią dieną praleisti gryname ore, 
pabendraujant su pažįstamais 
ir svečiais, gražiame Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje, nors 
dabar šiek tiek sudarkytame 
vykstančių statybinių darbų. 
Lemonto apylinkės valdyba ge
gužinės metu pradėjo aukų švie
timui rinkimo vajų, kurį tęsime 
visą rugsėjo mėnesį. Talkinusi 
mums Dana Dirvonienė pasi
džiaugė, kad gegužinės metu 
nemažai žmonių atsiliepė į mū
sų kvietimą. Nuoširdus ačiū 
visiems' už aukas šiam svar
biam ir reikalingam tikslui. 
Taip pat noriu padėkoti geguži
nėje talkinusiems - Baniutei 
Kronienei, Julijai Liutikienei, 
Genei ir Eugenijui Stasiuliams, 
Zitai Litvinienei, Zinai ir Algiui 
Dakniams, Daliai ir VaHui Jur
gelevičiams, Remigijui Posko-
čimui, Linai ir Sigutei Posko-
čimaitėms ir visiems kitiems, 
kurie nesvarbu kokiu būdu ar 
tai savo darbu, ar dovana, ar 
pagaliau savo atvykimu prisi
dėjo prie renginio sėkmės. 

Ši gegužinė - tai trečias 
naujos valdybos organizuotas 
renginys. Nors dėl patir t ies 
stokos pasitaikė organizacinių 
nesklandumų, tačiau aš tikiu, 
kad ateityje jų sumažės, nes 
valdybos nariai dirba drau
giškai, sutelktai ir kūrybingai. 
Senbuviai, jei taip galima juos 
pavadinti, Rimantas Dirvonis. 
Stasė ir Vytas Jagminai, Onutė 
Plečkaitytė, Romas Kronas ir 
Leonas Jura i t i s geranoriškai 
dalijasi darbo patirtimi su nau
jai išrinktais į valdybą-Milda ir 
Algiu Tallat-Kelpšomis, Birute 
Kairiene, Irena Vilimiene. O 
darnoje, kaip sakoma, lengviau 
ir sunkiausią vežimą tempti. 
Esu labai dėkinga Vidurio Va
karų apygardos pirmininkei 
Aušrelei Sakalaitei, Birutei 
Vindašienei. Kaziui Laukaičiui. 
Cicero apylinkės valdybos pir
mininkui Mindaugui Baukui už 
metodinę pagalbą ir naudingus 
patarimus. 

LB Lemonto a p y l i n k ė s 
valdybos p i r m i n i n k ė 

I rena Vi l imienė 

Lemont apylinkes gegužines dar 

Lemont apylinkės gegužinėje k 

SKELBIMAS 

da) su grupe gegužinės dalyvių. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos maža is mėnes i 
niais imokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2212 Wes t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyli: 

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. 

Al>TV laidas gah 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 

Paminklas Jogailai, pastatytas Centrai Park. New York City. 
Jono Kuprio nuotrauka 

„DRAUGAS" 
- vienintelis 

lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietu
vių visuomenę. 

„ D R A U G A S " s p a u s d i n a m a s Amerikoje j au S S - t u s 
metus Mūsų tėvai, senelii ir proseneliai skaitė ir rėmė 
..Draugą" Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asme
nis. 

P r e n u m e r u o k i m e i r r e m k i m e „DRAUGĄ". 

http://www.lithua-
http://nianfair.com
mailto:altv@comcast.net

