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Šiame 
numeryje: 
Apie save ir narkotikų 
labir intus. 
Terapiaut inė joga (5). 
Milijardas žmonių su 
antsvoriu. 

2 psl. 

Pabėgėliai ir 
išvietintieji. Akmuo \ 
is torikų daržą. 
Ekspozicija neregiams. 

3 psl. 

Dar apie aukso monetą. 
Vengrai „Sirenų' 
festivalyje. Kodėl 
nutylimos reikšmingos 
detalės? Mūsų daržai 
ir darželiai. 

4 psl. 

Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 

5 psl. 

Susipažinkite: „Retro" 
iš Los Angeles. 
Liucijos Kryževičienės 
„Sugrįžimai" Čikagoje. 
Mūsų geradariai. 

6 psl. 

Sportas 
* 30-metis Lietuvos stip

ruo l i s Žydrūnas S a v i c k a s 
p i r m ą k a r t ą t apo p a s a u l i o 
galiūnų čempionu. Sekmadienį 
Quebec (Kanada) pasibaigusia
me 2005 m. pasaulio galiūnų 
čempionate Z. Savickas pageri
no tris pasaulio rekordus ir, su
rinkęs 103 taškus, 7 taškais ap
lenkė nugalėtojo titulą gynusį 
ukrainietį Vasyl Virastiuk. 

* Serbijoje i r J u o d k a l n i 
jo je pas iba igus į XXXIV Eu
r o p o s k repš in io č e m p i o n a t ą 
po 18 metų pertraukos laimėjo 
Graikijos rinktinė. Sekmadienį 
pirmenybių finale Graikijos ko
manda 78:62 nugalėjo antrą 
kartą čempionatų istorijoje me
dalius iškovojusius Vokietijos 
krepšininkus. 22 taškus nuga
lėtojams pelnė Theodoros Papa-
loukos. 

* Savaitgalį Vokietija vy
k o XII tarptautinis jaunimo 
b o k s o turnyras, k u r i a m e 
dalyvavo Rusijos, Lenkijos. Lie
tuvos ir penkių Vokietijos spor
to internatų jaunimo rinktinės. 
Sėkmingiausiai iš lietuvių pa
sirodė Kauno SM ..Gaja" auklė
tinis Europos jaunių čempiona
to prizininkas Vitalijus Solov
jovas, tapęs nugalėtoju svorio 
kategorijoje iki 46 kg. 

' Olandijoje vykusiame 
XVII planetos jaunių akro
bat in iu šuolių č e m p i o n a t e 
bronzos medalį iškovojo vilnie
tė Laura Švilpaitė. Lietuvos 
gimnastė iš viso surinko 29.20 
balo. 

Naujausios 
žinios 

* Rusijos naikintuvo ka
tas trofos tyrėjai perkė lė 
. juodos ios dėžės" duomenis į 
kompiuterį. 

* Premjeras d a l y v a u s 
Bal t i jos Ministrų Tarybos 
susitikime Estijoje. 

Darbą Lietuvoje pra
dėjo naujieji Čekijos, Airijos 
ir Kanados ambasadoriai. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.871 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Kubilius: „rusiškasis balaganas" pavojingesnis 
nei sąmoninga provol acija 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
i BNS) — Seimo opozicijos bei 
konservatorių vadovo Andriaus 
Kubiliaus nuomone, „rusiškojo 
balagano" versija, kad Rusijos 
naikintuvas nukrito Lietuvoje 
dėl netvarkingos įrangos ir ne
suprantamų nurodymų iš že
mės, yra dar pavojingesnė, nei 
galima sąmoninga Rusijos pro
vokacija. 

„Kas lėmė įvykį? Sąmonin
ga Rusijos provokacija a r kitos 
priežastys? Kaip suprantu, tyrė

jai linksta prie kitų priežasčių 
aiškinimo. Atrodo, kad svar
biausia priežastimi tampa visiš
ko 'rusiškojo balagano' versija. 
Tai išties verčia sunerimti dar 
labiau", Seime kalbėjo A. Kubi
lius. 

Jo įsitikinimu, nuo pasikar
tojančių sąmoningų provokacijų 
ateityje galėtų apsaugoti NATO 
padedamos Lietuvos įtikinėji
mas, kad Rusija „nustotų taip 
elgtis". 

„O nuo 'balagano' net pati 

Rusija negali mūsų apsaugoti , 
— kalbėjo opozicijos vadovas. — 
Tenka kelti klausimą dėl rusiš
kos karinės technikos priežiū
ros. Šiandien nukrenta naikin
tuvas, rytoj gali nukrist i raketa 
ar koks sviedinys". 

Pasak A. Kubiliaus, Lietu
vos oro pajėgos tu rė tų veikti 
kaip Skandinavijos šalių oro po
licija. Danijos pajėgos" rugsėjo 
15 dieną, prieš Rusijos naikin
tuvui nukrentant Lietuvoje, bu
vo pakeltos į orą ir neleido virš 

Baltijos jū ros sk rendan t i ems 
naikintuvams prisiartinti . 

Beje, ir krašto apsaugos mi
nistras Gediminas Kirkilas, ilgą 
laiką kalbėjęs, kad naikintuvo 
avarija galėjo būt i provokacija 
ir oro erdvės pažeidimas tyčinis, 
praėjusį penktad ien į pakei tė 
nuomonę. 

..Norėčiau a t sak inga i pa
reikšti, kad plačiai diskutuoja
mą galimybę apie sąmoningą 
sienos pažeidimą galima at
mesti", pareiškė G. Kirkilas. 

V . A d a m k u s apsi lankė JAV lėktuvnešyje „ T . Roosevel t / / 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(ELTA) — Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus ir jį lydinti delegacija šešta
dienį keturias valandas pralei
do Viduržemio jūroje esančiame 
JAV karinio laivyno branduoli
niame lėktuvnešyje „Theodore 
Roosevelt", kur susitiko su JAV 
karinio laivyno Europoje ir 
Jungtinių NATO pajėgų Pietų 
Europoje vadavietės Neapolyje 
vadu, susipažino su lėktuvnešio 
koviniais pajėgumais, karių gy
venimo sąlygomis. 

V. Adamkus iš apžvalgos 
bokštelio ir nuo žemutinio de
nio stebėjo nusileidžiančius bei 
kylančius naikintuvus, apžiū
rėjo įrenginius. 

V. Adamkus padėkojo už su
teiktą galimybę naujai NATO 
narei — Lietuvai susipažinti su 
sąjungininkės JAV laivyno ko
vine parengtimi. Viduržemio jūroje esantis JAV karinio laivyno brandufci r.is lėktuvnešis ,.Theodore Roosevelt El tos nuotr. 

Seimo nariai — prieš neraštingą komi te to vadovę 
Vilnius, rugsėjo 26 d. 

(BNS) — Politikų etikos kodek
są rengiantys parlamentarai su
kilo prieš darbo grupės vadovę. 
Seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkę Zitą Zvikienę. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". įvairioms Seimo 
frakcijoms priklausantys darbo 
grupės nariai, praėjusią savaitę 
išvydę jau devintąjį kodekso 
projekto variantą, ryžosi prabil
ti apie tikrąsias priežastis, ko
dėl vis stringa šio dokumento 
rengimas. 

Anot parlamentarų. Darbo 
partijai priklausanti Z. Zvikienė 
nesugeba tinkamai organizuoti 
darbo. Seimo nariai taip pat 

ėmė viešai abejoti teisininko iš
silavinimą turinčios komiteto 
vadovės kompetentingumu. Kai 
kurie politikai net pareiškė, kad 
Z. Zvikienė neišmano pirmo 
kurso studentams žinomų dalv-
kų. 

Dienraštis pasidomėjo poli
tike tapusios buvusios tardyto
jos išsilavinimu. Paaiškėjo, kad 
aukštosios mokyklos diplomo ji 
siekė net 27 metus. Z. Zvikienė 
iš Vilniaus universiteto buvo 
pašalinta dukart: vieną sykį iš 
trečio kurso 1979 metais, o kitą 
— iš ketvirto 1983-iaisiais. 

Vidaus reikalų sistemoje 
tardytoja tuo metu dirbusi Z. 
Zvikienė abu kartus iš sąrašų 

buvo išbraukta kaip nepažangi 
studentė. 

Priekaištai dėl kompetenci
jos stokos darbo grupes posėdy
je praėjusią savaitę Z. Žvikienei 
buvo išsakyti tiesiai į akis. Prie 
pasipiktinusių opozicijos atsto
vų prisidėjo net ir Darbo parti
jos atstovai. 

Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos narė Vilija Aleknaitė-
Abramikienė pareiškė, kad dar
bo grupės nariams trečiadienį 
vel buvo pateiktas nepataisytas 
Politikų etikos kodekso varian
tas. 

Pasak konservatorės, nors 
per birželio mėnesį vykusį posė
dį darbo Nukel ta į 5 psl. 

Po avarijos — rad ioak t yvaus u r a n o l i e t u s 
Vilnius, rugsėjo 26 d. 

(ELTA) —2 kilogramai radioak
tyvių vielelių, kurias po Rusijos 
naikintuvo „Su-27" katastrofos 
Šakių rajone surinko kariškiai 
— tai ne varis, kaip manyta 
anksčiau, o nuskurdintas ura
nas , padengtas apsauginiu 
rausvos spalvos metalo sluoks
niu. 3 mm storio ir 15 cm ilgio 
vielelių paviršiuje, anot Radia
cinės saugos centro direkto
riaus Albino Mastausko. užfik
suota iki 1 mikroziverto per 
valandą dozes galia. 

Skaičiuojant, kad vienas 
mikrozivertas prilygsta 100 
mikrorentgenų. rastojo metalo 
spinduliuote 140 kartų viršija 
natūralų foną. Lietuvoje gamti
nis radiacijos fonas svyruoja 
nuo 8 iki 14 mikrorentgenų. 

Specialistai iš karto įtarė. 
kad radioaktyviosios vielos — 
ne kokia nors lėktuvo prietaiso 
dalis, kaip teigta pradžioje. Ne
manė ir kad tai — varis, kaip 
buvo minima, nes nuskurdintas 
uranas itin sunkus. Tačiavi nei 
spinduliuotės galia, nei ją spin
duliuojanti medžiaga kelias 
dienas nebuvo nurodoma. 
Paslaptį nuspręsta atskleisti 
tik po ilgų diskusijų, ar infor
muoti visuomenę apie nuskur-

\ pabaigą eina kasinėjimo darbai Rusijos naikintuvo ,,Su-27" katastrofos 
v i e t o j e . Aliaus Koroliovo ELTA) nuotr 

dintuoju uranu užterštus Šakių 
rajono laukus. 

Šias vielas kariškiai surin
ko neturėdami specialių apsau
gos priemonių. Nors radiacines 
saugos specialistai teigia, kad 
140 kartų gamtinį foną viršijan
ti spinduliuote nekenksminga, 
tačiau nėra rekomenduojama 
tokios spinduliuotės aplinkoje 
būti ilgą laiką. 

..Radinys laikomas saugo
moje aptvertoje zonoje. — pa
aiškino A. Mastauskas. — Kol 
vyksta naikintuvo avarijos tyri
mas, radioaktyvios medžiagos 

bus laikomos Lietuvoje". 
Tolesnis Lietuvos laukuose 

pabirusio urano-238 likimas ne
žinomas — tai bus tarpvalstybi
nių derybų objektas. Radioakty
viųjų medžiagų gabenimui tai
komi itin griežti reikalavimai. 
Neatmetama, kad pasibaigus 
tyrimui metalas bus nugaben
tas į Ignalinos atominę elektri
nę, kur įrengtos radioaktyviųjų 
atliekų saugyklos. Ten jau sau
goma ne viena dešimtis kilogra
mų urano-238. kadangi jis buvo 
naudojamas kai kuriuose IAE 
prietaisuose. 

Darbo partija 
išlieka 

populiariausia 
Vi ln ius , rugsėjo 26 d. 

(BNS) — Ne pirmą mėnesį be
sitęsiantis skandalas dėl postų 
atsisakiusio Darbo partijos va
dovo Viktoro Uspaskicho aukš
tojo mokslo diplomo bei sąmy
šis partijos viduje netrukdo jai 
išlikti populiariausia politine 
jėga. 

Rinkos analizės ir tyrimų 
grupes RAIT rugpjūčio 24-28 
dienomis at l ikta gyventojų ap
klausa rodo, kad jei dabar vyk
tų rinkimai į Seimą, ir toliau 
daugiausia žmonių balsuotų už 
Darbo partiją (DP). Kad balsuo
tų už DP, nurodė 20.8 proc. tyri
mo dalyvių. 

Antrojoje vietoje ir toliau 
lieka valdančiajai koalicijai pri
klausanti Lietuvos socialdemo
kratų partija, už ją balsuotų 
14.9 proc. apklaustųjų. 

Trečiojoje vietoje atsidūrė 
opozicinė Tėvynės sąjunga (TS, 
konservatoriai), už ją balsuoti 
žada perpus mažiau tyrimo da
lyvių nei už „darbiečius — 10.1 
procento. 

Kitoms partijoms, tyrimo 
duomenimis , nepavyktų per
kopti į s t a tymu numaty to 5 
proc. rinkimų barjero. 

Už valdančiajai koalicijai 
pr ik lausančią Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungą (VNDPS) žada balsuoti 
4.4 proc. apklaustųjų, už ke
tvirtąją daugumos partnerę — 
Naująją sąjungą <NS. socialli
beralus) — vos 2.6 proc. tyrimo 
dalyvių. 

Anot tyrimo duomenų, pa
grindinis Darbo partijos elekto
ra tas yra pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą turintys 
apklaustieji. Tėvynės sąjungą 
daugiaus ia remia pradinį ir 
aukštąjį išsilavinimą įgiję ap
klaustieji, socialdemokratai la
biausiai pa t inka aukštąjį ir 
aukštesnįjį išsilavinimą turin
tiems tyrimo dalyviams. 

Atleistas karinių oro pajėgų 
vadas 

Vilnius , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Lietuvos krašto ap
saugos ministro įsakymu atleis
t a s karinių oro pajėgų (KOP) 
vadas pulkininkas Jonas Mar
cinkus. 

Krašto apsaugos ministro 
Gedimino Kirkilo teigimu, KOP 
vadas atleistas praėjusios sa
vaitės pabaigoje kariuomenės 
vado generolo majoro Valdo Tut
kaus teikimu, remiantis specia
liųjų tarnybų, be kita ko — 
Valstybės saugumo depar ta
mento, suteikta informacija. 

Ministras G. Kirkilas neko
mentavo, kokio pobūdžio ši in
formacija, tačiau patvir t ino, 
kad šis KOP vado atleidimas 
susijęs su Rusijos naikintuvo 
, ,Su-27" katastrofos Lietuvos 
teritorijoje tyrimu. 

Sprendimas dėl J. Marcin
kaus atleidimo buvo pri imtas po 
specialiųjų tarnybų teikimo 
at imti iš jo teisę dirbti su slapta 
informacija. 

Laikinai eiti KOP vado pa
re igas paskir tas pulkininkas 
lei tenantas Artūras Leita. 

41 metų J. Marcinkus dabar 
gydosi sveikatos sutrikimus vie
noje Kauno ligoninių. Paklaus

tas, ar jam galėtų būti priekaiš
taujama dėl piktnaudžiavimo 
svaigalais, J. Marcinkus pripa
žino jautęs jiems potraukį, ta
čiau jų nevartojęs tarnyboje. 

J. Marcinkus sakė, kad jis 
nebuvo supažindintas su spe
cialiųjų tarnybų pateikta infor
macija, todėl nežino, kokios jo 
atleidimo priežastys. 

Jis sake manąs, kad prieš
taringų įvertinimų galėjo su
kelti jo kontaktai telefonu su 
Rusijos karinių oro pajėgų šeš
tosios armijos, kuriai priklausė 
į Lietuvą įskridęs ir joje sudu
žęs Rusijos naikintuvas „Su-
27", vadovais. 

Pasak J. Marcinkaus, prieš 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą tarnaudamas Sovietų 
Sąjungos KOP, jis įgijo patirties 
skraidydamas įvairių modifika
cijų „Šu-7" ir „Su-17", „MiG-
23" ir „MiG-27" naikintuvais ir 
naikintuvais bombonešiais, to
dėl gerai išmano jų sandarą. 

J. Marcinkus teigė, jog ka
tastrofos vietoje rastas kai ku
rias nuolaužas būtent jis identi
fikavo kaip raketų „oras-oras" 
dalis. Taip paaiškėjo, kad lėktu
vas buvo ginkluotas raketomis. 

Gali tekti uždaryti lietuvišką 
Seinų mokyklą 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Lenkijos valdžiai ne
skyrus lėšų. gali tekti uždaryti 
vos prieš tris savaites pradė
jusią veikti Seinų lietuviškąją 
mokyklą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", Lenkijos valdžia atsi
sako šiais metais skirti mokyk
lai pinigų, nes mokyklos steigė
ja i per vėlai ją įregistravo. 

Tuo tarpu vyskupo Antano 
Baranausko fondas aiškina, 
kad anksčiau mokyklos įregis
truoti nebuvo įmanoma, nes tik 
šių metų pavasarį buvo priim
t a s sprendimas statyti Seinuose 
lietuvišką mokyklą. 

Šių metų rugsėjo 1-ąją po 
85 metų pertraukos Seinuose 
vėl pradėjo veikti lietuvių mo
kykla, tiksliau, trys švietimo 
įstaigos: vaikų darželis, pagrin

dinė mokykla, gimnazija. Laiki
nai mokiniai mokomi Lietuvių 
namuose, bet laukiama, kad po 
mėnesio bus atidarytas nauja
sis mokyklos pastatas. Šiuo me
tu mokyklą lanko 65 vaikai. 

Anot dienraščio, Lenkijos 
švietimo finansavimo metodika 
panaši kaip Lietuvoje: kiekvie
nam mokiniui priklauso vadi
namasis mokinio krepšelis. Tokį 
krepšelį gauna visi vaikai, ne
paisant, ar moksleivis lanko 
valstybinę, privačią ar visuome
ninę mokyklą. 

Lietuviškoji mokykla nėra 
valstybinė, ja rūpinasi Vyskupo 
A. Baranausko fondas, tačiau 
Seinų savivaldybė nenori per
duoti mokyklai mokinio krepše
lio, priklausančio vaikams, ku
rie nuo šių metų rugsėjo 1-osios 
mokosi toje įstaigoje. 

Socialdemokratas nerimauja 
dėl peštynių opozicijoje 

Vilnius , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
pavaduotojas, socialdemokra
t a s Česlovas Juršėnas sako su 
nerimu stebintis vidinius opozi
cijos nesutarimus. 

..Man lyg ir reikėtų reikšti 
pasi tenkinimą, jog opozicija, 
užuot mus kritikavusi ir kibusi 
mums į plaukus — gausius ar 
paskutinius — pešasi tarpusa
vyje, bet iš kitos pusės nesma
gu, kai didžiosios partijos aiš
kinasi tarpusavo reikalus", sa
kė socialdemokratas. 

Pasak Č. Juršėno, part i
joms susirūpinus savo vidiniais 
reikalais. ..į šoną nueina vals
tybiniai". 

Tuo tarpu. Seimo pirmi
ninko pavaduotojo teigimu. 
„Seimui, kaip ir bet kuriam va
karietiškam parlamentui, rei
kalinga stipri opozicija". 

Vidiniai neramumai opozi
cijoje prasidėjo prieš pusmetį, 
kuomet opozicinės Liberalų ir 
centro (LiCS) partijos vadovas. 
Vilniaus meras Artūras Zuokas 
neatsižvelgė i prezidento Valdo 
Adamkaus netiesiogiai išsaky
t u s raginimus pasi traukti iš 
užimamų pareigų, kaip prara
dusį visuomenes pasitikėjimą. 

A. Zuoką trauktis iš uži
mamų postų pareikalavo ir jų 
par tner ia i Seimo opozicijoje 

Česlovas Juršėnas 
Mykolo Ambrazo ELTA nuotr 

konservatoriai, ir dalis liberal-
centristų. 

A. Zuokui neatsižvelgus į 
šiuos reikalavimus, konserva
toriai birželio mėnesį pareiškė 
sustabdantys savo narystę Vil
niaus miesto tarybos valdančio
joje koalicijoje, kurią sudarė su 
liberalcentristais ir sociallibe
ralais. 

Pačių liberalcentristų gre
tose tuo tarpu tvyro perversmo 
nuotaikos — praėjusią savaitę 
A. Zuoko oponentai pereme val
džią Seimo frakcijoje, jos seniū
nu išrinkdami Algi Kašėtą. 

Buvęs Seimo liberalcentris-
tų vadas. A. Zuoko remiamas 
Algis Čaplikas, frakcijos seniū
no rinkimus pavadino ..per
versmu". . 

Tikėtina, jog po pastarųjų 
įvykių Seime liberalcentristų 
partijoje vėl gali pradėti „lėkti 
galvos". 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

APIE SAVE IR 
NARKOTIKŲ LABIRINTĄ 

LINAS KARALIUS 

Jau beveik pusantrų metų 
darbuojuosi Vilniaus miesto sa
vivaldybėje ir stengiuosi padėti 
mūsų miestui kovoti su vis didė
jančia narkomanijos problema. 
Jau seniai suvokiau, kad pirma
sis šios kovos žingsnis — rodyti 
teigiamą pavyzdį savo vaikams. 
Nes vaikai nesąmoningai kopi
juoja savo tėvų elgseną ir be 
jokių pastangų perima ne tik 
gražiuosius charakterio bruo
žus, bet ir žalingus įpročius. O 
tėvai paskui skėsčioja rankomis 
nesuprasdami, kodėl jų sūnus 
ar dukra nuo dvylikos metų 
pradėjo rūkyti, trylikos — gerti 
alų, o keturiolikos — vartoti 
narkotikus. Mąstant apie tai ir 
kilo žalingų įpročių prevencijos 
projekto „Nauja mada" idėja. 
Nuo pat projekto pradžios norė
jau, kad šioje socialinėje rek
lamoje dalyvautų žinomi Lietu
vos dainų autoriai ir atlikėjai, 
kurie iš tikrųjų gyvena sveikai 
ir gali savimi paliudyti sveiką 
gyvenimo būdą. Jaunimui nega
lima meluoti. 

Bet pastaruoju metu vis 
dažniau išgirstu gandus, kad 
mane kažkas matė naktiniuose 
klubuose ar progresyvios muzi
kos koncertuose gerokai apsvai
gusį nuo narkotikų, Buvau įpra
tęs nekreipti dėmesio į gandus, 
bet suprantu, kad, jei ir šį kar tą 
tylėsiu — tie gandai taps gyves
ni už realybę ir bet kokios mano 
pastangos pakeisti daugumos 
nuostatą bus bevaisės. Juk bū
tent taip kažkas žiniasklaidos 
pagalba sugeba nuversti net ir 
neįtinkančius politikus. 

Kodėl šiandieninis jauni 
mas neįsivaizduoja vakarėlių be 
svaigalų? Esu aplankęs apie 

penkis šimtus įvairiausių Lie
tuvos mokyklų ir akis į akį ben
d ravęs su įvairaus amžiaus 
mokiniais. 

Kuo skiriasi pradinukai nuo 
vyresnių klasių mokinių? Ma
žieji susitikimuose visada el
giasi laisvai, nebijo diskutuoti, 
pasireikšti , užlipti ant kėdės ir, 
pakėlę ranką, garsiai užduoti 
klausimą. Peržengę dešimties, 
vienuolikos metų amžių, vaikai 
t a m p a vis labiau susikaustę, o 
vyresnių klasių mokiniai daž
niausiai tiesiog bijo garsiai už
duoti klausimą, būna jau užsi-
kompleksavę ir susėda salės 
gale, kad, gink Dieve, niekas jų 
nepajudintų . Šiandieną kom
pleksuotieji tu r i puikią prie
monę keiksnoti visus ir likti ne
pastebimais — tai galima dary
ti r a š a n t anoniminius komen
t a r u s prie Internete patalpintų 
s t ra ipsnių . Čia j ie realizuoja 
savo kompleksus ir baimes. Bet 
gyvenimas nevyksta vien Inter
nete. J u k tenka susiburti kla
siokų vakarėl iuose, diskote
kose, o vėliau ir naktiniuose 
klubuose. Čia kompleksuotajam 
j a u n i m u i „į pagalbą" a te ina 
alkoholis ir kiti narkotikai. Al
koholis iš lėto stabdo smegenų 
veiklą, tuo pačiu laikinai nu
m a r i n d a m a s baimes ir kom
pleksus. Žmogus ima blogiau 
girdėti, todėl garsiau kalba; ima 
blogiau matyti, pablogėja koor
dinacija, pinasi liežuvis. Užtat 
dabar jis gali drąsiai išsakyti sa
vo nuomonę, gali pakviesti šokti 
priešingos lyties partnerę arba 
partnerį . Kadangi taip elgiasi 
d a u g u m a — šis užsiėmimas 
t ampa jaunimo kasdienybe. 

Pa ts pamenu, kai būdami 
šešiolikos, susir inkdavome į 
gimtadienį ir pradžioje visi 

Linas Karal ius . 

jausdavomės nejaukiai, kam
baryje tvyrodavo įtampa. Todėl 
skubėdavome kuo greičiau iš
gerti po kelis stikliukus deg
tinės, kol galų gale visiems atsi
rišdavo liežuviai ir vakarėlis 
prasidėdavo. Net ir nepastebė
jau kaip nuodai, vadinami alko
holiu, tapo neatsiejama gyveni
mo dalimi. Atėjo laikas, kai 
alkoholio lydimi vakarėliai tapo 
per daug nuobodūs ir kai kurie 
iš mūsų perėjo į kitą.tarpsnį, 
pasilinksminimų meniu papil
dydami į Lietuvą atkeliavusiais 
lengvaisiais narkotikais. Drau
gai, kurie liko ištikimi alko
holiui, pradėjo tolti, bet atsirado 
daugybe naujų bendrakeleivių, 
iš kurių ne vienas šiandien jau 
yra palaidotas. Artimų bičiulių 
mirtis privertė mane stabtelėti 
ir pradėti ieškoti išeities iš šio 
svaigalų „rojaus". Taip pradėjau 
gilintis į svaigalų vartojimo 
priežastis. Nesunkiai ją atra
dau. Pagrindinė priežastis — 
meilės trūkumas ir kompleksai, 
atsiradę dėl klaidingo auklėji
mo bei pasenusios pedagogikos. 
Psichologai šiuos kompleksus 
vadina „blokais". Dvasiniai ieš
kojimai mane galų gale atvedė į 
Indiją, kur „Vienovės" universi
tete (Oneness university) iš
mokau nemažai specialių „blo

kų" valymo technikų ir praėjau 
visą organizmo išvalymo pro
gramą. Esu labai dėkingas Die
vui, kad padėjo man surasti 
išeitį ir vėl pažvelgti į pasaulį 
vaiko akimis. Išnyko priežastis 
dėl kurios buvo reikalingi svai
galai. Ir jie patys dingo iš mano 
gyvenimo. 

Prisilietęs prie naujos gy

venimo kokybės, už jokius pini
gus nesutikčiau vėl savęs terš
ti. Liko tik pomėgis progresy
viai muzikai ir šokiams. Todėl 
iš tikrųjų kartais su žmona ap
silankau naktiniuose klubuo
se, kur pasaulio garso disšokėjų 
koncertuose mėgstu smagia i 
pašokti. Turbūt daugiau nei 
pusė tokiuose renginiuose besi
lankančių būna gerokai susi
jaudinę ir padidėjusiais vyz
džiais. Nenuostabu, kad, pama
tę šalia šokantį Ezopą, j ie yra 
įsitikinę, kad esu tokioje pat 
būsenoje, kaip ir jie. Tik artimi 
draugai žino, kaip yra iš tiesų. 

Kai randi išėjimą iš pai
naus labirinto, norisi tą kelią 
parodyti ir kitiems. Todėl ir 
pradėjau dirbti Vilniaus savi
valdybėje, norėdamas padėt i 
spręsti narkomanijos prevenci
jos mokyklose klausimus. Tie
siog žinau, kad gal ima šiai 
problemai užbėgti už akių. Lai
ku paaugliams sute ikus tei
singą informaciją, galima juos 
apsaugoti nuo ėjimo į svaigalų 
labirintą. O tiems, kas j au klai
džioja jame, galiu tik pasakyti , 
kad išėjimai yra, bet, deja, jį 
suranda tik nedaugelis. 

DŽIAUGSMAS, RŪPESTIS 
IR VILTIS 

2004 m. spalio 8 dieną Do
vydėnų šeimoje džiaugsmui ne
buvo galo — jiems gimė sūnelis 
Arminas. Tačiau džiaugsmas 
virto rūpesčiu, kai po mėnesio 
kūdikis susirgo ir jo sveikata 
sparčiai blogėjo. Vilniaus San-
tariškių universitetinėje ligo
ninėje medikai kovojo dėl ma
žylio gyvybės. 

Stabilizavus Armino svei
katos būklę, po begalės tyrimų 
ir rūpesčių diagnozuota labai 
reta ir nepagydoma liga — ke
penų bei tulžies latakų atrezija. 
Tai liga, kai iš kepenų nenubė
ga tulžis ir jas ardo. Dr. A. Tu-
melionytė rekomenduoja kepe
nų persodinimą užsienyje, nes 
Lietuvoje šiuo metu tokių ope

racijų kūdikiams nedaro. 
Vienintelė viltis išgelbėti 

Arminui gyvybę, persodinant 
jam dalį mamos kepenų. Tai 
brangi operacija ir šeima tam 
netur i pinigų. Armino tėvas 
Dainius Dovydėnas kreipiasi į 
geros valios žmones ir prašo 
pagalbos. 

Norint šiai šeimai padėti, 
aukas galima siųsti „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
414 Freehauf Ave.. Lemont, IL 
60439, pažymint, kad auka 
skiriama Arminui Dovydėnui. 

Dovydėnų šeima bus jums 
dėkinga už bet kokią auką — 
spindulėlį vilties. 

„Saulutės" vardu, 
Ramin ta M a r c h e r t i e n ė 

T e r a p i a u t i n ė j ogos p r o g r a m a (5 ) 
Tęsinys iš rugsėjo 13 d. 

Praeitaje dalyje supažindi
nau jus su dviem jogos pozomis. 
Šiame numeryje norėjau pri
statyti dar kelias labai" svarbias 
ir populiarias jogos „asanas". 

Kar io poza Nr . 1 (Pav. 
10a,10b) 

Kad būtų aiškiau, kaip tai
syklingai atlikti šią „asaną", ji 
nufotografuota ir iš šono, ir iš 
priekio. Tarp kojų turi būti 4—5 
pėdų tarpas. Priekinės kojos 
pėda nukreipta 90 laipsniu 
kampu į priekį, o užpakalinė — 
45 laipsnių kampu. Visas kor
pusas nukreiptas į priekį. Klu
bai vienoje linijoje ir taip pat 
nukreipti į priekį. Tai labai 
gerai matyti nuotraukoje 10b. 
Žvilgsnis ramus, tiesiai prieš 
save. Rankų pozicija ne tiek 
svarbi, svarbiausia kūnas ir 
klubai. Jei sunku stovėti iškėlus 
rankas, jas galima laikyti nu
leistas prie šonų. ar ištiestas į 
šalis, ar sudėtas maldai prieš 
krutinę. Stenkitės kvėpuoti gi
liai ir tolygiai Kojų raumenys 

ramus, tiesiai prieš save. Kojų 
raumenys tvirti. Pečiai nuleisti. 
Kaip ir Kario poza Nr. 1 taip ir 
Kario poza Nr. 2 yra atliekama į 
abidvi puses. Atliekant šią 
„asaną" yra trys būtini dalykai: 
dirba visi galūnių raumenys, 
korpusas tiesus ir sulenktas 
kelias neturi viršyti 90 laipsnių. 
Ši „asana" yra labai gera 
pradedantiesiems, kadangi ją 

11b 

įtempti. Kaip ir visos stovimos 
jogos pozos, taip ir ši, priduoda 
kūnu i stabilumo, reguliuoja 
raumenų tonusą, gerina bendrą 
savijautą ir laikyseną. 

K a r i o p o z a N r . 2 ( P a v . 
11a,11b) 

Ši „asana" taip pat pavaiz
duota dviejose nuot raukose 
skirtingu kampu. Kojų pozicija 
išlieka ta pati. kaip ir Kario 
pozoje Nr. 1. tiktai klubai ir 
v isas kūnas nukre ip tas ne į 
priekį, o į šoną. Rankos ištiestos 
\ šonus Galva nukreipta prie
k inės rankos link. Žvilgsnis 

galima modifikuoti: keisti kojų 
plotį, kelio sulenkimo kampą. Ši 
poza suaktyvina kraujo cirku
liaciją klubų ir kelių srityse. 

T r i k a m p i o p o z a (12a, 
12b) 

Šioje pozoje kojų pozicija 
tokia pati , kaip ir prieš t a i 
aprašytose „asanose". Viena 
koja 90 laipsnių pasukta į 
priekį, kita — 45 laipsnių į tą 
pačią pusę. Tarpas tarp kojų, 
atsižvelgiant į kojų ilgį, nuo 3 
iki 5 pėdų. Prieš lenkiantis į 
šoną, ištieskite rankas į šonus. 
Stenkitės lenktis šonu, o ne 
priekiu. Tai labai gerai matyti 
pozoje Nr. 12b. Nesis tenki te 
pasilenkti labai žemai, svar
biausia, kad klubai nepersisuk
tų į priekį. Kaip ir kitose stovi
mose pozose, taip ir šioje, didelis 
vaidmuo tenka kojoms. Galvą, 
galite pasukti į iškeltą ranką, 
bet tik tada, jei neturite kaklo 
problemų. Kitu atveju, galvą 
palikite natūralioje padėtyje 
(paveikslas Nr. 12a). Pakilti iš 
šios „asanos" į pradinę poziciją, 
padės įtempti kojų raumenys. Ši 
ir prieš tai aprašytos jogos 

„asanos" gerina bendrą rau
menų tonusą, priduoda kūnui 
lankstumo, šveniai stimuliuoja 
širdies kraujagyslių ir respira
torines sistemas. Taip pat 
supažindina nervų sistemą su 
daugeliu kūno pozicijų, kurios 
yra bendrai ignoruojamos. Šios 
pozos stimuliuoja diafragramos, 
giliuosius pilvo ir nugaros rau
menis. 

Bus daug i au . 

Auš r inė K i n k i e n ė 
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LENGVIAU PAKELIA 
SKAUSMĄ 

Rudaplaukės moterys kur 
kas lengviau pakelia skausmą 
nei blondinės ar brunetės. To
kią išvadą leidžia daryti Edin-
burg universitete at l iekamų 
tyrimų rezul ta ta i . Genetikos 
profesoriaus lan Jackson vado
vaujami mokslininkai dabar 
ieško geno, „atsakingo" už tai. 

Specialistai tikisi, kad jų 
tyrimai padės rasti naujų 
anestezijos priemonių. „Nors vis 
dar nežinome, kodėl, bet ru
daplaukės moterys geriau įvei
kia skausmą, joms reikia ma

žiau narkozės", — teigė profeso
rius per konferenciją Londone, 
skirtą kovai su skausmu. J. 
Jackson eksperimentuoja su 
pilkšvai gelsvomis pelėmis. 
Nors jos nėra rudos, bet turi 
panašią genų struktūrą ir, kaip 
ir rudaplaukės moteryslengviau 
pakelia skausmą nei pilkos 
pelės. Tyrimų rezultatai rodo. 
kad skausmui tolerantiškesnės 
yra tik rudaplaukės moterys — 
ne rudaplaukiai vyrai. 

(Elta) 

Antsvorį turi daugiau kaip 
milijardas žmonių 

Pasaulio sveikatos organi
zacijos (PSO) vertinimu, ants
vorį turi ir todėl širdies ligomis 
susirgti rizikuoja daugiau kaip 
milijardas žmonių. ,.Tikrasis 
tragizmas yra tai, kad antsvorio 
ir nutukimo bei su tuo susijusių 
chroniškų ligų iš esmės galima 
išvengti". — Geneva paskelb
tame PSO pareiškime teigė or
ganizacijos ekspertas Robert 
Beaglehole. 

Anot jo. ,.sveika mityba, 
reguliarus fizinis judėjimas bei 
rūkalų atsisakymas gali padėti 
išvengti iki 80 proc. širdies ligų, 
insultų, diabeto susirgimų bei 
40 proc. vėžio atvejų". 

PSO mano. kad antsvorį 
turinčių gyventojų skaičius iki 
2015 metų gali pasiekti 1.5 mi
lijardo. Pareiškime teigiama. 
kad tai, kas anksčiau buvo lai
koma turtingųjų šalių proble
ma, vis dažniau pastebima ir 
skurdesnėse valstybėse. Čia 
nesvetima tendencija vartoti 
sūrų, riebų ar cukringą maistą. 

PSO duomenimis, antsvorį 
turi daugiau kaip trys ketvir
tadaliai vyresnių nei 30 metų 
amžiaus moterų, nesvarbu, ar 
tai būtų Barbadosas, Egiptas. 
Meksika. Pietų Afrika. Turkija 
ar JAV 

ELTA 
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A K M U O Į ISTORIKŲ DARŽĄ 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Kas yra istorija? Kas yra 
is tor ikas? Jeigu gatvėje šito 
paklaustų „Klausimėlio" laidos 
kūrėjas J u r a s Jankevičius, ko
kių įdomių atsakymų išgirs
tume! Praeities išminčiai į šį 
klausimą jau yra atsakę. Pa
vartykite aforizmų knygas, ku
rių dabar tiek daug knygynuose 
ir bibliotekose, ir patys tuo įsi
t ik ins i te . Kiek išminčių, tiek 
atsakymų, ir visi jie teisingi! 
„Istorija kartojasi: tai vienas iš 
jos t rūkumų" (K. S. Darou). 
„Istorija — mokslas apie tai , kas 
nesikartoja" (P. Valeri). 

Dar neseniai su didžiausiu 
užsidegimu visi mokėmės istori
jos, visi buvome istorikai ir per-
rašinėjome, redagavome, recen
zavome juodojo metrašt ininko 
suklas to tą Lietuvos istoriją. 
Neseniai dar atrodė, kad turė
sime tik vieną, tik baltojo met
raš t in inko parašytą istoriją. 
Dabar taip jau neatrodo. „Pir
mas istorijos uždavinys — susi
laikyti nuo melo, antras — ne
slėpti tiesos, trečias — neduoti 
jokios progos įtarti šališkumu 
arba išankstiniu priešiškumu" 
(Ciceronas). 

Gerai pasakyta! Tačiau to
kios istorijos neparašė ne tik 
Lietuvos istorikai. Ir vargu ar 
kada parašys. Nors per penkio
lika metų jie neblogai pasidar
bavo, ciceroniškus reikalavimus 
at i t inkant i Lietuvos istorija vis 
da r tobulinama, redaguojama, 
papildoma naujais faktais. 

Kodėl prabilau apie istoriją9 

Mat buvau pirmajame Lietuvos 
istorikų suvažiavime, t r is die
nas vykusiame Vilniaus univer
sitete, ir dabar apie šią „gyveni
mo mokytoją" (vėl Ciceronas) 
ž inau žymiai daugiau. Apie 
istoriją ir ypač apie istorikus. 
Dalyvavusius ir net nedalyva
vus ius suvažiavime. Pavyz
džiui, man dabar visiškai aišku, 
kodėl atsisakė suvažiavime da
lyvauti istorikas Vytautas Mer
kys. Dabar aš nesistebiu, o pra
džioje stebėjausi, kad tokiame 
forume nedalyvauja istorikas 
Edvardas Gudavičius. Ne dėl 
ligos, kaip pertraukų metu iš
s isukinėdami man bandė pa
aiškinti kai kurie istorikai. 

Šiame straipsnelyje neįma
noma visko aprėpti, tikriausiai 
ta i bus padaryta nemažos apim
ties knygoje. Bet į tą knygą var
gu ar pateks 16 d. plenariniame 
posėdyje „Istorija ir visuomenė" 

įvykęs „susišaudymas". Tą va
karą vienas žymus istorikas vy
resnį istoriką, savo mokytoją, 
pavadino nelaimingu idiotu, tie
sa, jau posėdžiui pasibaigus, kai 
visi skubėjo prie durų. Tada aš 
pagalvojau, kad tas žymus isto
rikas, ko gero, nėra skaitęs F. 
Dostojevskio, jeigu, norėdamas 
įžeisti, jis pavartojo tokį teigia
mą žodį. Tačiau ne dėl to ketinu 
sureikšminti tą „susišaudymą": 
man regis, jis akivaizdžiai paro
dė, kad po penkiolikos metų kal
bėti apie Lietuvos istoriją be ša
liškumo arba priešiškumo dar 
neįmanoma. Vieningos istorikų 
bendruomenės, kurios pasigenda 
kai kurie istorikai, ypač tie, ku
rie dirba mokyklose, Alfredo 
Bumblausko žodžiais tariant, „ne
buvo ir nebus, bent kolei kas". 

O „susišaudymas" prasidėjo 
po to, kai termobranduolinės 
fizikos specialistas, istorinės li
teratūros rašytojas Kazys Alme
nas į istorikų daržą metė ak
menį (būtent taip jis ir pasakė). 
Labai atsargiai, labai nedrąsiai, 
labai abstrakčiai metė. Jam ne
patinka, kad mes, lietuviai, tie
siog patologiškai save menkina
me. Kas lietuviška, tas neįdo
mu, tas bloga, prasta. Istorikai 
atkakliai ieško, kur Lietuva bu
vo ir tebėra atsilikusi, atkakliai 
įrodinėja, kad lietuvių kultūra 
buvusi nyki. Tie. kurie panašiai 
elgiasi, turėtų prisiimti tokią 
kal tę . _Ką reiškia atsilikusi 
Lietuva?" — klausė K. Almenas. 
— Šiame suvažiavime iš isto
rikų girdėjau, kad reikia griauti 
mitus apie mūsų 'aukso amžių'. 
Dieve mano! Gyvename tokioje 
ideologinėje tuštumoje. Visi mi
tai jau sugriauti! S. Daukantas 
rašė apie 'aukso amžių'. Jis rašė 
apie žmogų, kuris buvo laisvas, 
o dabar tapo baudžiauninku. 
Koks čia progresas, stebėjosi. — 
K. Almenas, — kad iš laisvo pa
gonio jis tapo krikščioniu bau
džiauninku? Aš asmeniškai čia 
jokio progreso nematau". 

Jo mintis tarsi pratęsė Ze
nonas Rekašius, buvęs „Akira
čių" leidėjas ir redaktorius, pri
jaučiantis istorijai, kaip jį pri
statė posėdžiui vadovavęs An
tanas Kulakauskas. Kalbėtojas 
apgailestavo, kad didžioji dalis 
mokslinių istorijos tekstų ski
riama kitiems istorikams, o ne 
plačiajai visuomenei. Istorijos 
mokslas ta rs i užsidaro savo 
rate. tampa istorija dėl istorijos. 
O istorija reikalinga istorinei 
sąmonei, tautiniam identitetui. 

istorinei atminčiai ugdyti. Z. 
Rekašius kalbėjo apie vyrauj an
tį pokario Lietuvos vertinimą, 
kai tendencingai, tačiau subti
liai, lašas po lašo kaltė dėl 
nelaimių ir praradimų suverčia
ma ne tiems, kurie iš tiesų buvo 
kalti. Kalti partizanai, kad išėjo 
į miškus ir ilgai priešinosi, kalti 
lietuviai, nes ėjo į stribus, nes 
t rėmė savo tautiečius. Okupa
cija ir aneksija čia tarsi niekuo 
dėta, ne sovietmetis visas mūsų 
nelaimes atnešė — mes patys. 
Skaitant dabartinę spaudą, li
teratūrą, toks įspūdis susidaro. 
Rusai nebuvo blogi, ot lietuviai 
komunistai , ot tie tai buvo 
blogi... 

Atsitiko kaip toj patarlėj: 
vagie, kepure dega. Istorikas A. 
Bumblauskas pamanė, kad Ka
zys Almenas savo akmenĮ metė 
būtent į jo ir profesoriaus Ed
vardo Gudavičiaus daržą, kad 
omenyje jis turėjo „Būtovės 
slėpinių" televizijos laidas, nors 
rašytojas vėliau dievagojosi, esą 
ne juos jis raginęs prisiimti 
minėtas kaltes; populiarių isto
rikų jis net atsiprašė. 

Bet būtent A. Bumblauskas 
pakėlė į istorikus mestą ak
menį. Jis manąs, kad istorikų 
funkcija yra griauti mitus ir 
konstruoti naujus. O pas mus 
nei jie griaunami, nei konstruo
jami... Istorikų bendruomenėje 
dominuoja absoliutus nesusi
kalbėjimas ir „faktokrapštinė 
kritika" (A. Bumblausko termi
nas) . Ir ta kritika kažkodėl 
orientuota tiktai į E. Gudavičių, 
tarsi kiti nedarytų klaidų. Todėl 
E. Gudavičius sudarė sąrašą jo 
kritikų. į kurių pastabas j is 
nereaguoja, nes mano, kad tai 
ne kritika...Toliau A. Bumb
lausko necituosiu, tepasakysiu, 
kad nuo emocingos jo kalbos 
pasklido nemalonus kvapas . 
Dabar priimta viešai keiktis, ta
čiau pastebėjau, kad „Drauge" 
ta ip nesielgiama, todėl susi
laikysiu. 

Žodžio paprašė istorikas 
Romas Batūra. Ir jo „šūviai" bu
vo nukreipti tiesiai į A. Bumb-
lauską ir E. Gudavičių: „Jis 
teigia, kad Lietuva yra Europos 
papelkys... Visuomenė iš jūsų 
nori išgirsti kažką pamokančio, 
didvyriško. Ką, Lietuva netu
rėjo didvyrių0 Aš ne aušrinin
kas, bet į aušrininkus žiūriu su 
didžiule pagarba. J ie patys buvo 
didvyriai, vedė tautą į atgi
mimą. Jūsų laidos įdomios, bet 
turi nuodų lašą. kurį visuomenė 

praryja. Taigi, Lietuva jums — 
Europos papelkys. Antras jūsų 
apibendrinimas — Europos pa
uodegys. Ir dar vienas jūsų epi
tetas, ištartas jis buvo prie V. 
Kudirkos jubiliejų, mes tada 
važiavom į Marijampolę. Tautai 
buvo pasakyta, kad Lietuva — 
Europos užpakalis. Ir abu: cha 
cha cha... Jūs ir šiandien vul-
garinat Lietuvos istoriją. Ir no
rit, kad už tai būtumėt garbina
mi... Istorikas turi turėti ne
priklausomą dvasią, turi jausti 
pareigą tėvynei, tautai, istoriją 
visuomenei reikia pateikti po
puliariai ir pagarbiai"... 

Šioje vietoje A. Kulakaus
kas bandė R. Batūrą nutraukti 
sakydamas, kad „visi kas norėjo 
jus suprasti, suprato". R. Ba
tūra paprašė leisti pasakyti 
paskutinį sakinį. Jam pavyko 
pasakyti daugiau. Istorikas 
kalbėjo apie mūsų visuomenės 
nesiorientavimą erdvėje, jis 
sielojosi, kad ji nepažįsta savo 
krašto, neskaito knygų, nelanko 
žuvusiųjų kapų. paminklų. „Ar 
čia esantys lankot Lietuvą? 
Tiktai teoriškai kalbat, visuo
menei nepadedat". — priekaiš
tavo istorikas. Jis pasigedo fil
mų apie žymiąsias Lietuvos 
moteris, kitus žymius žmones; 
jis pasakė, kad sukurta pa
niekos Lietuvai mokykla... 

To jau buvo per daug. A. 
Kulakauskas: „Ačiū... Aš ma
nau, kad taip galvojančių šioje 
salėje yra mažuma. Nors yra, ir 
niekas nesirengia jų išvaryti... 
Nematau reikalo tęsti pole
mikos šiais klausimais. Nėra 
diskusijų objekto". 

A. Kulakauskas, ko gero, 
teisus: taip galvojančių jau yra 
mažuma. Vilniaus universiteto 
Senato salėje taip kalbėti, kaip 
kalbėjo istorikas R. Batūra, jau 
reikėjo nemažos drąsos. Klius, 
oi klius ir S. Daukantui, ir T. 
Narbutui, ir aušrininkams, ir 
varpininkams... Visiems praei
ties naivuoliams klius nuo 
išmintingų jaunųjų istorikų. 
Jau kliūva. 

Praėjusiame rašinyje cita
vau poetą Justiną Marcin
kevičių: „Norėčiau tikėti. įti
kinėju save. kad tai yra laikina, 
kad išgyvensim, kad tautos ir 
valstybės sąmonėjimas turės 
surasti atramą tose vertybėse, 
kurios išugdė tautą, jos kultūrą. 
Turėtume atsikratyti vaikiško 
požiūrio". 

Po istorikų suvažiavimo 
man tokiu vilčių liko mažiau. 
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NEMATOMA EKSPOZICIJA NEREGIAMS 
Kauno Šv. Mykolo Arkan-

gelo (įgulos) bažnyčios skliau
tuotuose rūsiuose ne t rukus 
atsidarys bene pirmasis Rytų 
Europoje muziejus regėjimo 
negalią tur in t iems žmonėms. 
Tarsi labirintas klaidžiame ca
rinės šventovės požemyje bus 
įrengta instaliacija, kuri bus 
lankoma visiškoje tamsoje. Kū
rinys bus suvokiamas, kaip ir 
įprasta neregiams, per garso, 
lytėjimo bei uoslės pojūčius. 
Vadovaujami skulptoriaus Ro
berto Antinio bei architekto 
Lino Tuleikio. rugsėjo 10-19 d. 
instaliaciją kuris iš viso 33 
dalyviai, tarp jų grupė studentų 

iš Lietuvos. Turkijos. Graikijos 
ir Italijos. Tai Kauno tech
nologijos universiteto Studen
tų atstovybės organizuojamas 
tarptautinis mainų projektas, 
pavadintas _XXI amžiaus ka
takombos". 

„Katakombos - tai metafo
ra. Likimo nuskriaustiems žmo
nėms nebereikės landžioti per 
visuomenes katakombas", nus
kriaustieji sugrįš į visuomenę", 
- surengtoje spaudos konferen
cijoje komentavo L. Tuleikis. 

Laisves alėjos ašį išryški
nant i Šv. Mykolo Arkangelo 
(Įgulos) bažnyčia, dar vadinama 
Soboru, šiemet švenčia 110 me-
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tų jubiliejų. Ta proga instaliaci
jos autoriui R. Antiniui kilo idė
ja kurinį, skirtą regėjimo nega
lią turintiems žmonėms. įkur
dinti šios šventovės rūsiuose. 

R. Antinis prisimena, jog 
sovietmečiu neįgalieji buvo uja
mi, ir dabar džiaugiasi, kad at
sirado neregiams skirta vieta 
pačiame miesto centre. Kauno 
arkivyskupija keturias skliau
tuotas patalpas paskolino tre
jiems metams. 

Beje, muziejus pasitarnaus 
ne tik neregiams, bet ir matan
tiems žmonėms. Instaliacijos 
autorių įsitikinimu, pabuvę ak
lo žmogaus kailyje, matantieji, 
be abejonės, praturt ins savo 
vidinį pasaulį. Projekto auto
riai sako. kad instaliacija galės 
būti nuolat papildoma, prie jos 
kūrimo galės prisidėti patys 
neregiai. Numatyta, jog viena 
iš patalpų bus „minkšta", kitoje 
lankytojams teks brautis pro 
kabančius objektus, dar kitoje 
bus išnaudoti garso efektai ir 
kt. Informacija lankytojams 
bus pateikta ir Brailio raštu, ir 
įprastais užrašais bei ženklais. 
Bažnyčios vadovai žada, kad 
muziejaus lankymas bus ne
mokamas, jis bus atviras šven
tovės darbo laiku. J muziejų 
bus galima patekti pro galinį 
šventovės įėjimą. 

(V. K.) 

PLANUOJA NAUJĄ 
MISIJĄ Į MĖNUL! 

JAV erdvių tyrimo agen
tūra NASA vel planuoja misiją 
į Mėnulį, o agentūros direkto
rius Michael Griffin detalius 
planus pateiks artimiausiu me
tu. Anot interneto puslapio 
space.com. NASA per ateinan
čius 12 metų planuoja išleisti 
100 mlrd. JAV dolerių, naujojo 
erdvėlaivio kūrimui ir 2018 
metais į Mėnulį išsiųsti 4 as
tronautų komandą, kun Mėnu
lyje turėtų praleisti savaitę. 

NASA ketina vykdyti ša
lies prezidento George W. Bush 
praėjusių metų pažadą į Me
nulį sugrįžti iki 2020 metų. Po 
to, kad erdvėlaivis su žmonė
mis nusileis Mėnulyje, kita 
stotelė bus Marsas. 

Paskutinis žmogus, kojomis 
lietęs Mėnulį, buvo „Apollo 17" 
pilotas amerikietis Harrison 
Schmitt. Ši misija buvo įvykdy
ta 1972 metų gruodžio 12 dieną. 

Pirmasis žmogus, pirmą 
kartą 1969 metų liepos 21 die
ną pasiekęs Mėnulį, buvo ame
rikiečių astronautas Nil Arms-
trong, ištaręs įžymiąją frazę: 
..Tai buvo mažas žmogaus 
žingsnelis, tačiau didžiulis šuo
lis žmonijai". Jis buvo vienas iš 
trijų ..Apollo 11" erdvėlaivio 
įgulos narių. 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Pabėgėliai ir įsvietintieji 

Pastarosiomis savaitėmis Amerikos žinias-
klaidoje vel girdime, seniai daugelio mū
sų tautiečių, po II pasaulinio karo pabai

gos atvykusių į šį kraštą, pamiršt i (arba norimi 
pamiršti) epitetai: pabėgėliai , išvietintieji, 
benamiai... 

Pokario metais Vokietijoje tie epitetai buvo 
taikomi tūkstančiams lietuvių ir kitų tautų 
žmonių, palikusių savo gimtąją žemę dėl gre
siančios bolševikų okupacijos. Sąjungininkams 
suskaldžius kapituliavusią Vokietiją į prancū
zų, anglų ir amerikiečių zonas, o pabėgėlius 
laikinai apgyvendinus stovyklose, ir atsirado tie 
pavadinimai, sukeliantys liūdną, net pažemi
nantį įvaizdį. 

Tačiau vienas reiškinys stebino net tuos be 
vilties benamius — tai amerikiečių dosnumas. 
Ne tik buvo sukurtos valdiškos organizacijos, 
kurios pabėgėliais rūpinosi, bet atsirado ir pri
vačių, siuntusių iš Amerikos siuntinėlius bei 
kitokią pagalbą. Daugiausia lietuvių dėkingu
mo užsitarnavo BALFas. Nedaug kas žinojo, ką 
tos raidės reiškia, kokia tai organizacija, kaip ji 
veikia, kas jai vadovauja, tačiau jos rūpestį ir 
mylinčią lietuvišką širdį pajuto kiekvienas. 
Atsiradus galimybėms emigruoti į Ameriką 
(taip pat ne be BALFo nuopelnų) apie šios lab
daros organizacijos veiklą plačiau sužinojome, o 
daugelis į ją ir įsijungė. 

Amerikiečius iš savo namų išvijo ne karo 
siaubas, ne svetimi okupantai, o gamtos šėls
mas. Tai, kas neseniai atsitiko Meksikos įlan
kos pakrantėse, ypač New Orleans mieste, siau
čiant uraganui ,,Katrinai". vargiai turi atitik
menį šios šalies istorijoje. Tų vietovių žmonės 
tapo išvietintaisiais. pabėgėliais, benamiais... 
Jie savo gyvenvietes paliko kone tuščiomis ran
komis, besidžiaugdami, kad galėjo išgelbėti 
savo bei savo šeimos narių gyvybę. Bet pabė
gėliai yra pabėgėliai — nepaisant, kas juos iš 
savo namų išvijo. Jie negali pasirūpinti savimi, 
tad kažkas kitas tą turi atlikti. Šiuo atveju vėl 
sukruto įvairios valdžios įstaigos bei instituci
jos. Daugelis šiandien tebekritikuoja per daug 

vangų, per daug biurokratijos pakulose įsipai
niojusį, įstaigų, turėjusių pasirūpinti tų žmonių 
globa, darbą. Atrodo, kad ,,Katrina" užklupo jas 
nepakankamai pasiruošusias. Nepaisant, kad 
įvairiuose miestuose buvo atliekami pratimai, 
kaip reikėtų elgtis, nelaimei ištikus (dažniau
siai kažkodėl buvo kalbama tik apie teroris
tinius išpuolius), bet ..repeticijos" yra tik šešėlis 
to, kas atsitinka, kai „atidaroma scena ir vyks
ta t ikrasis spektaklis". 

„Katrinos" įkandin iš vandenyno atkriokusi 
„Rita" buvo kone druskos užpylimas ant neuž
gijusių žaizdų. Texas valstija, pasimokiusi iš 
New Orleans nelaimės, įsakė gyventojams pasi
t raukt i „Ritai" iš kelio. Žmonės šį kartą grei
čiau pakluso ir visokiais būdais stengėsi pabėg
ti nuo pavojaus. Bet tai, kas atsitiko, patvirtino 
daugelio nuojautą, kad sėkminga didelių mies
tų evakuacija yra vargiai įmanoma. Automobi
liams užkimšus kelius, niekas negalėjo paju
dėti. Jeigu audra būtų užklupusi tą nesibai
giančią susisiekimo priemonių vilkstinę, kiek 
būtų žuvusių? Kam bet kada yra tekę valandas 
praleisti automobilyje, kai keliuose susidaro 
kamščiai dėl avarijų ar taisymo darbų, žino, 
kaip beviltiška tikėtis, kad pavojaus metu būtų 
įmanoma, sėdus į mašiną, pasprukti... 

Tačiau amerikiečiai dar kartą nukentėju
siems parodė savo gerą širdį, gausiai aukodami 
daiktus, pinigus ir laiką. Kai pabėgėliai nuo 
„Katrinos" pasipylė po visas valstijas, jie buvo 
maloniai sutikti: nepažįstami žmonės suteikė 
pastogę, stengėsi sušelpti, nuraminti ir pa
guosti. Tos paguodos ir užuojautos, viską prara
dusiems ir išgyvenusiems nelaimės siaubą, gal
būt reikėjo daugiau, negu materialinės pagal
bos. Svarbiausia, tas nuoširdus atviro glėbio 
elgesys, parodytas išvietintiesiems, vėl pade
monstravo pasauliui, kad Amerika yra ge
raširdžių, pasiruošusių artimui padėti (ar tai 
būtų savas tautietis, ar kitoje planetos pusėje 
vargstantis) žmonių šalis. Ir tai pats skaidriau
sias šviesulys šioje nelaimių tamsoje. 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 16 

Iš pradžių dalis Kijev valstybės, po to sostinė 
nepriklausomos Jaroslavl kunigaikštystės, 1463 
m. Jaroslavl perėjo Maskvos valdžion. Čia labai 
įdomiai įsiterpia ir Lietuvos istorijos rėželis. 

Rusijoje 1584 m. mirus Ivan (IV) Žiauriajam, 
sostą perėmė jo si lpnaprotis sūnus Fiodor. 
Kadangi jis valdyti krašto nesugebėjo, nuo sosto 
buvo atstatytas, ir Rusijoje prasidėjo 15 metų 
suirutė, kuria pasinaudojo Lietuvos-Lenkijos 
karalius Zigmantas III (Vaza). 1609 m. paskelbęs 
Maskvai karą. Lenkų ir lietuvių būriai 1612 m. 
užėmė Maskvą ir ėmė ją valdyti. Karalius Zig
mantas norėjo pats tapti caru, bet jis, kaip neto
lerantiškas katalikas, rusams nebuvo priimtinas. 
Maskviečiai sukilo ir jiems į pagalbą atėjo Ja
roslavl savanoriai, kurie įsibrovėlius iš Maskvos 
išstūmė. Caru buvo išrinktas Ivan Žiauriojo gi
minaitis ir popo Filareto sūnus Michail Romanov. 
Taip 1613 m. prasidėjo, daugiau kaip 300 metų 
trukusi, Rusija valdžiusi Romanovų dinastija. 

Grįžkime į Jaroslavl istoriją. Miestas augo 
prekybos dėka. ir Piotr Didžiojo laikais jau turėjo 
15,000 gyventojų, taip tapdamas antruoju pagal 
didumą Rusijos miestu. Kadangi per vėlesnius 
karus Jaroslavl beveik nenukentėjo, mieste liko 
visi kelių šimtų metų architektūriniai pastatai ir 
paminklai. Jaroslavl buvo visuomet žinomas kaip 
centrinės Pavolgio Rusijos kultūros centras. 
Jame ir šiandien daug muziejų, puikių cerkvių, 
keli universitetai. Čia Fiodor Volkov 1750 m. 
sukūrė pirmą profesionalų Rusijoje teatrą. Čia 
Nikolai Nekrasov rašė savo eiles, čia darbavosi 
rusų pedagogikos mokslų kūrėjas Konstantin 
Ušinskij. 

Vos spėjome aplankyti seną XII šimtmečio 
vienuolyną, kurio ribose yra dvi įdomios baž
nyčios: Išganytojo Persimainymo ir Kristaus 
Gimimo. Šis vienuolynas 1609 m. buvo apsuptas 
lenkų ir lietuvių, bet jo tvirtos sienos atvykėliams 
nepasidavė. Pagalvojau, kad lietuvis karys tada 
nužengė už Maskvos toliau į rytus negu prancūzų 
ar vokiečių kareivis Iš čia ir prasidėjo bajorų 
Minin bei Požarsky būrių žygis gelbėti Maskvą 
Abu jie dabar laikomi žymiais Rusijos herojais. 

Turguje susidomėjau tipinga, didele rusiška 
kailine kepure. Norėjau žinoti, kokio tai žvėriuko 
kailis, ir pabandžiau pantomimą: kniaukti kaip 
katinas Pardavėjas suprato, nusijuokė, pakratė 
savo galvą, pridėjo pirštus prie ausų. ir porą 

kartų striktelėjo ant vietos — supratau, kailis 
buvo triušio. 

Jaroslavl gimė ir augo dar viena herojė. Tai 
Valentina Tereškova. pirmoji sovietų kosmonaute 
moteris. Būdama 18 metų, ji pradėjo dirbti vie
name Jaroslavl tekstilės fabrike. įsijungė į para
šiutininkų klubą ir netrukus pasisiūlė įstoti į tuo
metinę sovietų erdvių tyrinėjimo programą. Tuo 
laiku vyko stiprios varžybos tarp sovietų ir Ame
rikos kaip nors parodyti savo pranašumą. J i buvo 
priimta, ir 1963.06.16, kaip pirma pasaulyje 
moteris, išskrido į erdves. 

Uglič — j a u netol i Maskvos 

Vakare klausėmės paskaitos „Viskas, ką 
norite žinoti apie Rusiją". Gan įdomi paskaita, 
bet buvo gaila, kad tas paskaitininkas kartais 
užmiršdavo naudoti mikrofoną, ir niekas nesi
skundė. Neaišku, ar amerikiečiai miegojo, ar jų 
klausa dar tokia gera? Plaukę visą naktį, anksti 
iš ryto sustojome labai sename, bet palyginti ne
dideliame Uglič miestelyje (40.000 gyventojų). 
937 metais dar tik paprasta praplaukiama pre
kyvietė, o jau 1148 m. pripažintas miesteliu. Žo
dis „ugol" rusiškai reiškia kampą, ir kaip tik čia 
Volga aštriai pakeičia savo kryptį. Sakoma, kad 
iš to ir kilo vietovės vardas. 

Plaukiame jau kelinta diena, o ariamos že
mės dar beveik kaip ir nematėme. Miškai, miš
kai, ežerai, retkarčiais pievos, bet ir jos neatrodo, 
kad būtų naudojamos ganykloms. Pakrantėse kar
tais matome vieną, kartais ir būrelį žmonių, visi 
įmerkę savo meškeres j upę. Bus daug iau . 

http://space.com
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IŠLEISTA AUKSO MONET M 
Pirmą kartą išleista vienos uncijos aukso moneta įamžina 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. 

Rugsėjo 20 d. Vilniuje pris
ta tyta Lietuvos banko išleista 
nauja proginė moneta, skirta 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmams. 500 
litų moneta nukaldinta iš gryno 
aukščiausios kokybės aukso 
(999,9 prabos), jos masė — 
31,10 g. 

„Tai ketvirtoji aukso pro
ginė moneta, išleista Lietuvos 
banko, ir didžiausia — vienos 
uncijos svorio. Toks monetos 
dydis populiarus pasaulyje", — 
sakė Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas naujosios monetos pristaty
mo renginyje Lietuvos banko 
muziejuje. 

„Įvertinęs visuomenės ir 
valstybės institucijų pastangas 
atkurti mūsų valstybės istorijai 
reikšmingus Valdovų rūmus , 
Lietuvos bankas šį istorijos 
paminklą įamžino numizma
tikoje", — pažymėjo Reinoldijus 
Šarkinas. 

Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų rūmų at
statymo darbai pradėti 2002 
meta is . Rūmus iškilmingai 
atidaryti planuojama 2009 me
tų liepos 6-ąją — Valstybės (Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) dieną — tai turėtų 
būti Lietuvos vardo paminėji
mo tūkstantmečio jubiliejaus 
iškilmių svarbiausias akcentas. 

Pirmą kartą Lietuvos ban
ko proginė moneta yra taisyk
lingo dvylikakampio formos. 
Monetos averse — istorinis XVI 
amžiaus Vyčio vaizdas iš Lie
tuvos (arba Žygimanto Augus
to) mažojo antspaudo, naudoto 

Naujoji aukso moneta — ne 
pirmoji Lietuvos banko pro
ginių monetų kolekcijoje. 1997 
metų rugsėjo mėn. Lietuvos 
banko ir Lito 75-erių metų pro
ga išleista 1 Lt 7,78 gramo auk-

KODĖL NUTYLIMOS REIKŠMINGOS DETALES 
Su-27" ISTORIJOJE? 

Rugsėjo 18 d. paaiškėjo, kad 
rugsėjo 15 d. sudužus i ame 
Rusijos naikintuve „Su-27" 
buvo sprogstamasis g inklas , 
kuris galėjo sukelti realią grės
mę Lietuvos s augumui . Tai 
kelia klausimą, kodėl k raš to 
apsaugoje dirbantys pareigūnai 
iki rugsėjo 18 dienos Lietuvos 
visuomenę tikino, kad naikintu
vas jokių sprogmenų neturėjo ir 
kad nebuvo jokio pavojaus. Šiuo 

buvo skleidžiama tikrovės ne
at i t inkanti informacija, be to, 
ta i aiškiai rodo, kad kraš to 
apsaugos pare igūnai laiku ir 
t i nkamai neįver t ino galimos 
grėsmės pasekmių. Krašto ap
saugos m i n i s t r a s Gediminas 
Kirkilas miglotai ir neįtikina
mai 2005.09.17 „Panoramos" 
laidoje aiškinosi dėl savo anks
tesnio teiginio: „Mes žinojome, 
kad jis netur i bombų". 

Nesinori tikėti, kad,norėta, 
kaip ir sovietmečiu, nuslėpti 
nuo visuomenės tikrąją infor
maciją, arba dėl klaidingų ži
nių pateisint i valstybės ins
titucijų veiksmus, o tiksliau — 
jų nebuvimą, svetimos valsty
bės naikintuvui neteisėtai pa
žeidus mūsų valstybės oro erd
vę. 

Lietuvos krikščionys de
mokratai mano, kad turėtų būti 

iki galo išsiaiškinta, kas ir 
kodėl netiksliai informavo mi
nistrą, dėl ko buvo klaidinama 
visuomenė. Vis dėlto šis atvejis 
nėra kokios lygintuvo dėželės ar 
atplėšto laiško istorija. 

V a l e n t i n a s Stundys 
LKD pirmininkas 

Dr. I g n a s Vėgėlė 
LKD valdybos pirmininkas 

VENGRIJOS ŠIUOLAIKINIO TEATRO TRUPE DALYVAUS 
„SIRENŲ" FESTIVALYJE 

Pirmą kartą išleista vienos uncijos aukso moneta, įamžinti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

1545—1572 metais. Monetos 
reverse pavaizduotas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmų ansamblis. 

Apyvartoje pasirodė ir 
įprastos formos apyvartinė, 
vieno lito moneta iš vario ir 
nikelio, taip pat skirta Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmams. Jos dizainas 
toks pat kaip auksinės. Mone
tų dailininkas — vilnietis 
Giedrius Paulauskis. 

500 litų monetų nukaldinta 
1,000 vienetų, 1 lito — 1 mili
jonas. 

Kartu su monetomis Lietu
vos bankas išleido lankstinuką, 
jo teksto autorius — dr. Vydas 
Dolinskas. 

500 litų proginę auksinę 
monetą galima įsigyti Lietuvos 
banko kasoje Vilniuje, Lietuvos 
banko skyriuose Kaune ir 
Klaipėdoje. Monetos kaina — 
2,020 litų. 

sinė moneta, tiražas 1,500 vnt. 
Dalyvaujant tarptautinėje 

programoje „Mažiausios aukso 
monetos pasaulyje. Aukso isto
rija", 1999 metų gruodžio mėn. 
išleista 10 Lt moneta. Jos skers
muo 13,92 mm, svoris 1,244 g, 
storis — mažesnis nei 1 mm. 
Tai mažiausia aukso moneta 
Lietuvos valstybes pinigų isto
rijoje. Tiražas 5,500 vnt. 

2000 metų lapkričio mėn. 
išleista 100 Lt aukso moneta, 
skirta kunigaikščiui Vytautui, 
7,78 gramo, tiražas — 2,000 vnt. 

2003 m. birželio mėn. į apy
vartą išleista 200 Lt aukso ir 
sidabro proginė moneta, skirta 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750-osioms meti
nėms. Monetos skersmuo — 27 
mm, masė — 15 g (aukso šerdis 
— 7,9 g). Tiražas — 2,000 vnt. 

Lietuvos banko Ryšių su 
visuomene skyr ius 

KUKURŪZAI 
Klausimas. Mes Lietuvoje 

sakydavome, kad kukurūzai 
tinka tik kiaulėms šerti. Labai 
nustebau, kai, atvykusi į Ame
riką, pamačiau kukurūzų bur
buoles ant savo šeimininkų 
amerikiečių stalo. Dabar žinau, 
kad kukurūzai čia parduodami 
šaldyti, konservuoti, žali ir su 
įvairiais patiekalais. Ar tai tie 
patys, vadinamieji pašariniai 
kukurūzai? O gal žmonių valgo
ma kokia kita jų rūšis? 

Atsakymas . Kukurūzai , 
angį. ..maize". ..corn", lot. Zea 
mays, laikomi pačiu svarbiau
siu kultūriniu augalu Centri
nėje bei Šiaurės Amerikoje 
'auginami ir Pietų Amerikoje. 
Afrikoje, Europoje, Azijoje). Ti
kima, kad tai pirmieji javai, 
pakeitę vietinius gyventojus iš 
klajoklių—medžiotojų—maisto 
rinkėjų į sėslius žemdirbius. 
Amerikos indėnų tautelės apie 
kukurūzus turi sukūrę daugybę 
legendų, perduotų iš kartos į 
kartą nuo seniausių laikų. Ku

kurūzai įvairiomis indėnų kal
bomis vadinami „Mūsų moti
na", „Mūsų gyvastis", „Mūsų 
maitintoja" — kone kaip žem
dirbių lietuvių tautosakoje bū
davo aptariami rugiai ir iš jų 
kepama duona. Angliškasis pa
vadinimas „corn" reiškia — ja
vai apskritai, o „maize" kilęs iš 
Arawak-Carib žodžio mahiz. 

Kukurūzai ne tik vartojami 
gyvulių pašarui ir žmonių mais
tui, bet iš jų gaminama daugybė 
kitų svarbių produktų: aliejus, 
krakmolas, tekstilė, klijai, po
pierius, miltai, cukrus, alkoho
liniai gėrimai ir daug kitų. 

Dabartiniai kultūriniai ku
kurūzai toli gražu skiriasi nuo 
senovinių, indėnų augintųjų — 
dabartinių burbuolės bent tris
kart ilgesnės, turi daugiau grū
dų: jie yra taip pat įvairių spal
vų: skaisčiai geltoni, balti, mar
gi ir pan. Tačiau kukurūzas — 
lepus augalas, visiškai priklau
santis nuo žmogaus valios. Jei
gu žmonės nesėtų ir neprižiū
rėtų kukurūzų, šie augalai grei
tai išnyktų, nes patys retai pa-
sisėja. 

Pašariniai kukurūzai, augi
nami Amerikos vidurio zonos 
valstijose (šiose valstijose užau
ginama daugiau kaip pusė viso
je mūsų planetoje užauginamų 
kukurūzų, jie vartojami ne tik 
Amerikoje, bet eksportuojami 
kone į visas pasaulio šalis), ski
riami nuo vadinamųjų saldžiųjų 

Vienas ger iausių vengrų 
šiuolaikinio t ea t ro ku l tū ros 
atstovų, Kretakoer t e a t r a s , 
atvyksta į Vilniaus „Sirenų" fes
tivalį parodyti savo dviejų kū
rinių. Kartu su t rupe Vilniuje 
lankysis ir teatro direktorius 
Arpaed Schilling. Prieš dešimt 
metų Arpaed Schilling, ka r tu su 
savo draugais p a s t a t ė J e a n 
Cocteau pjesę „Baisūs vaikai", 
spektaklį pavad indamas „Di
džiuoju žaidimu". „Didysis žai
dimas" — Kretakoer (vengrų k. 
kreidos ratas) teatro pradžia. 

Nors Kre takoer v a r d a s 
mums primena Brecht pjesę, 
tačiau tikroji teat ro vardo kilmė 
glaudžiai susijusi su senovės 
legenda, pasakojančia apie tai , 
kad žmonės erdvėje įsivaizduoja 
tiesos apskritimą, kur iame su
kaupia dalelę savo egzistenci
jos. Šis apskrit imas egzistuoja 
tol, kol žmogus neperžengia 
tiesos apskritimo ribos. Kreida 
nupieštas apskri t imas — nuola
tinio laikinumo ir a tg imimo 
metafora: jį lengva nupiešti , bet 
taip pat lengva i š t r in t i ir 

— „sweet corn", kurie 
žmonių maistui. J ie valgomi 
žali, virti, šaldyti — tiek grūdai, 
tiek dar su burbuolėmis. Tai 
amerikiečių mėgstamiausias 
vasaros valgis. Skaniausi sal
dieji kukurūzai yra visiškai 
švieži. Ilgiau pastovėję, praran
da savo saldumą (cukrus virsta 
krakmolu). Tik apie 10 proc. ku
kurūzų vartojami, kaip „daržo
vė" — iš kitų gaminami įvairūs 
maisto ir nemaisto produktai. 

Tačiau ir iš pašarinių kuku
rūzų gaminami kai kurie pro
duktai žmonių maistui. Paša
riniai kukurūzai skinami (da
bar kertami, tuo pačiu specia
liais kombainais nukuliant grū
dus) vėlai rudenį, kai kotai ir 
lapai nudžiūsta, o grūdai būna 
sausi ir kieti. 

Šiuo metu parduotuvėse jau 
matome gražiai spalvotų džio
vintų kukurūzų burbuolių, ku
rių grūdai tamsiai raudoni, vio
letiniai, net mėlyni, balti, mar
gi. Tai vadinamieji indėniški 
kukurūzai — „Indian corn", 
surišti po kelias burbuoles, par
duodami daugiausia dekoraci
joms, ypač artėjant rudens 
šventėms. 

Auginti kukurūzus savo ne
dideliame kieme ar darželyje 
tikrai neverta, nes jie užima 
daug vietos, juos puola įvairūs 
kenkėjai, tad šeimininkas retai 
gali šviežiais kukurūzais pasi
gardžiuoti. 

ČESNAKAI 
Klausimas. Aš esu 10 metų 

amžiaus. Mano vardas Virgius. 
Labai domiuosi augalais ir turiu 
net savo lysvelę kieme. Mano 
močiutė sako, kad česnakai gi
miningi lelijoms. Ar tai gali būti 
teisybė9 Turbūt močiutė nori tik 
mane paerzinti. Kaip gali tokia 
graži ir kvepianti lelija būti 
dvokiančio česnako giminaitė? 

Atsakymas Mielas, Vir-
giau, tikrai džiaugiuosi, kad 
domiesi augmenija. Tai malo
nus ir naudingas užsiėmimas 
Tačiau šį kartą Žalianykštis 
turi patvirtinti močiutės žo
džius: tikrai česnakai ir svogū-

skirti nai giminingi lelijoms (ir ne 
vien dėl to, kad jie išauga iš 
svogūnėlių, kaip lelijos). 

Česnakai, angį. , ,garlic" 
(angį. pavadinimas kilęs iš ang-
lo-saksų žodžių „spear leek", 
nes česnako lapai- laiškai pri
mena žalias ietis, o „leek" — 
liet. porai, yra taip pa t česnakui 
giminingas, stipriai kvepiantis , 
prieskoninis augalas ) , lot. 
Allium sativum, yra ne tik prie
skoninis, bet ir vais t inis au
galas. Žmonės nuo senovės ži
nojo česnako gydomąsias sa
vybes, o dabar ir moderni medi
cina tai patvirtina. Daug žmo
nių (ne tik vaikai) česnakų 
nemėgsta, nes jie tur i st iprų 
kvapą, kuris ilgai lieka valgiu-
siojo burnoje ir an t pirštų. Ar 
žinojai, kad šunims česnakai 
labai patinka? Jų daug dedama 
į šunų maistą. 

Žmonės česnakais gindavosi 
net nuo baisiojo maro ligos: kai 
viduramžiais Europoje, ypač 
Anglijoje ir Prancūzijoje, s iautė 
maro epidemija, kai kurie žmo
nės išliko neužsikrėtę maru, nes 
valgė daug česnakų, arba dėvėjo 
kaukes, pami rky ta s česnakų 
sultyse ir acte. 

Kas tiki. kad pasaulyje yra 
vampyrų, raganų, žmonių, ku
rie gali kitus pakerėt i , nuo jų 
esą taip pat galima apsiginti 
česnako skiltele. Kai Amerikoje 
1918 m. siautė gripo epidemija, 
žmonės ant kaklo pradėjo dėvėti 
česnako vėrinius (karolius), ti
kėdamiesi, kad tai juos apsau
gos nuo užsikrėtimo. 

Česnakai Kinijoje auginami 
daugiau kaip 6.000 metų. Juos 
žinojo ir plačiai vartojo senovės 
egiptiečiai, romėnai, graikai — 
kaip atskirą daržovę, ne kaip 
prieskonius. Į Europą česnakus 
atnešė romėnai , o vėl iau, iš 
Rytų kraštų gr įž tan tys , kry-

nupiešti kitoje vietoje. Ten kur 
bus ypa t inga žmogaus tiesos 
erdvė, gims tea t ras . 

Nors po truputį tapdamas 
nuolatine t rupe su nuolatiniu 
reper tuaru, Kretakoer teat ras 
iki šių dienų išlaikė minčių ir 
formos lankstumą. Pradedan
čiųjų mėgėjų t ea t ras , po de
šimties s u n k a u s darbo metų 
tapo vienu geriausiu Vengrijos, 
o gal net Europos teatrų. Spal
vingas Kretakoer teatro reper
tua ras pasiekia kiekvieną ieš
kant į meno, nepr ik lausomai 
nuo amž iaus a r visuomenės 
padėties. 

Vengrijoje ne kar tą pres
tižiniais apdovanojimais įver
t i n t a Kre takoer tea t ro t rupė 
tampa Vengrijos dramos teatro 
bei Vengrijos kultūros ambasa
dorė užsienyje. Patir t is ir žinios 
įgytos t a r p t a u t i n i ų gastrolių 
metu verčia teatro trupę ieškoti 
naujų, t e a t r o kaip bendruo
meninės erdvės, interpretacijų. 
Šiais jubiliejiniais teatrui me
tais Kretakoer pasitinka savo 
žiūrovus mesdamas iššūkį savo 

žiuočiai parsivežė ir česnakų. 
Beje. česnakai maistui ir prie
skoniams vartojami ypač Vi
duržemio jūros pakraščių gy
ventojų ir apskritai Pietų Eu
ropoje. Lietuvoje česnakai nebu
vo labai populiarus. 

Truputį apie 
svogūnus 

Jeigu kar tą pradėjome kal
bėti apie lelijas ir česnakus, rei
kėtų kelis žodžius pasakyti ir 
apie kitą šios šeimos narį — 
svogūną. Angį. „onion", lot. 
Allium cepa. svogūnai kultivuo
jami daugiau kaip 5,000 metų. 
Daugelyje tau tų tai vienintelis 
žinomas prieskonis, nes svogū
nai auga ir palyginti šaltose kli
mato zonose. Senovės egiptie
čiams svogūnas buvo visatos 
(universe) simbolis, nes jų kos
mologijoje dangus, pragaras ir 
žemė buvo t a r y t u m svogūno 
sluoksniai. Kadangi ši daržovė 
tuo pačiu buvo laikoma šventa, 
ji buvo aukojama dievams. Svo
gūnų liekanos randamos ir egip
tiečių kapuose. 

Ar pastebėjote, kad ortodok
sų šventyklų bokštai yra svo
gūno formos? Buvo tikima, kad 
ta forma suteiks pastatui stip
rumo ir ilgą amžių. 

Pagal seną legendą, Čika
gos miesto vardas kilęs iš Ame
rikos indėnų žodžio laukiniams 
svogūnams pavadinti, mat, tų 
svogūnų ypač daug augo Michi-
gan ežero pakrantėse, kur įsi
kūręs ir Čikagos miestas. 

Pagal Turkijos legendą, kai 
Šėtonas buvo išmestas iš dan
gaus, ku r jo dešinioji koja pa
lietė žemę, išdygo česnakas, kur 
kairioji — svogūnas.. . Taigi, 
svogūnas įsipilietinęs ne tik vir
tuvėje, bet ir padavimuose, 
liaudies kūryboje, architektūro
je ir medicinoje. 

Svogūnų yra įvairių dydžių, 
aštrumo, spalvų, ne tik geltoni, 
kurie labiausiai žinomi, bet ir 
tamsiai raudonų, baltų ir kt. 
Tai labai naudingas ir plačiau
siai var to jamas prieskoninis 
augalas. 

pastatymais bei renginiais. 
„Sirenų" festivalyje teatras 

pristatys du spektaklius (rug
sėjo 26-27 d.): originalią klasi
kinio kūrinio interpretaciją, 
„Žuvėdra" ir šiuolaikinės Ven

grijos bei pasaulio paveikslą 
spektaklyje, „Juoda šalis". 

Vengr i jos ambasados 
p r aneš imas 

r a i i. -• ' .' 

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

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

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

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t C a b l e 248 <analą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali matyli Rockfordo miesto (Hiinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėįC 1 d. ir per Comcast Cab'e. 

Informacija teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

aitv@comcast.net 
14911 12711 Street, Lement. IL 60439 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FR\NK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park. II. 60805 

Profesionalus langu plovimas. 
lietvamzdžiu valymas, kiti darbai. 

Visą rudeni visiems darbams 
SIS nuolaida. Draudimas. 
Nemokamas „estimate". 

T e l . 6 3 0 - 2 0 1 - 4 5 1 5 

IŠNUOMOJA 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 585 9500 

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

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

mailto:aitv@comcast.net
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EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos konservatoriai 

pareiškė, kad visapusiškos de
rybos su Socialdemokratų parti
ja galės prasidėti tik tada, kai ši 
pripažins, jog Angelą Merkei, o 
ne Gerhard Schroeder turi teisę 
užimti kanclerio postą. Tačiau ji 
pažymėjo, kad kol prasidės iš
samios derybos, bet kuriuo atve
ju galės vykti išankstiniai, ban
domieji susitikimai. Praėjus sa
vaitei nuo rinkimų, per kuriuos 
A. Merkei KDP ir jiems gimi
ninga Krikščionių socialinė są
junga (KSS) vos kelių balsų per
svara nugalėjo G. Schroeder so
cialdemokratus, abi partijos vis 
dar nesutaria, kas turėtų vado
vauti vyriausybei. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos minis

tras pirmininkas Tony Blair pri
pažino, kad sukilimas Irake 
žiauresnis, nei jis tikėjosi, ta
čiau tvirtino, jog britų kariai 
liks šalyje iki bus baigti valsty
bės kūrimo darbai. Tačiau T. 
Blair tikino, kad dabar jo spren
dimas būtų toks pat kaip ir tas, 
kurį jis priėmė prieš stodamas į 
JAV vadovaujamą įsiveržimą, 
nuvertus; Saddam Hussein, ka

dangi Irako ateitis buvo „be ga
lo svarbi mūsų pačių ir pasaulio 
saugumui". T. Blair nepatvirti
no laikraštyje ,,The Observer" 
pasirodžiusio pranešimo, esą ki
tą mėnesį Didžioji Britanija ir 
JAV Irako parlamentui pateiks 
dokumentą, kuriame rašoma, 
jog jau gegužę iš šalies bus pra
dėti išvesti britų kariai. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV praėjusiais metais buvo 

užregistruota 24 mln. smurtinių 
ir nuosavybės nusikaltimų — 
mažiausiai per tris dešimtme
čius. Tačiau tas pats tyrimas, 
laikomas atpildu George W. 
Bush administracijai už griežtą 
kovos su nusikalstamumu poli
tiką, taip pat parodė, kad polici
jai pranešama tik apie 50 proc. 
visų nusikaltimų asmeniui. 
Praėjusiais metais buvo įvykdy
ta 5.2 mln. tokių smurtinių 
nusikaltimų kaip užpuolimas, 
išžaginimas, seksualinis smur
tas bei apiplėšimas, ir beveik 19 
mln. nusikaltimų nuosavybei, 
įskaitant įsilaužimus ir įvairias 
vagystes. Manoma, kad policijai 
pranešama tik 36 proc. išžagini
mo, seksualinio smurto ir pa
prasto užpuolimo atvejų. 

CAMERON 
JAV rajonuose Meksikos 

įlankos pakrantėje sekmadienį 
buvo išgelbėta šimtai žmonių, 
kurie nuo potvynio bei aligato
rių gelbėjosi ant namų stogų ir 
medžiuose, tačiau visi džiaugia
si, kad uraganas „Rita" parei
kalavo labai mažai žmonių au
kų, nors materialinius nuosto
lius pareigūnai skaičiavo mili
jardais. „Ritos" vėjo greitis sie
kė 195 km per vai., o patvankos 
aukštis buvo 6 metrai. Labiau
siai nukentėjusiuose žvejų kai
muose, kuriuos potvyniai atkir
to nuo išorinio pasaulio, žmonės 
buvo gelbėjami kariniais sraig
tasparniais, pakrantės apsau
gos laivais ir privačiais savano
rių laivais. 
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RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos vyriausioji kar inė 

prokuratūra (VKP) nu t raukė 
buvusios Ukrainos premjerės 
Julija Tymošenko tarptaut inę 
paiešką ir panaikino leidimą ją 
suimti. Šį sprendimą VKP tar
dytojai priėmė todėl, kad praė
jusį savaitgalį J. Tymošenko at
vyko į Rusijos generalinę proku
ratūrą ir pateikė paaiškinimus, 
kurių reikėjo tyrimui. 

Lenkų rinkėjai nusigręžė nuo komunistinio paveldo 

Varšuva , rugsėjo 26 d. 
(,,Reuters7AFP-BXS) — Len
kams per sekmadienio rinkimus 
balsavus už pokyčius, konserva
torių koalicija gavo mandatą re
formuoti dešinėn pasukusią ša
lį, kuri pernai gegužę įstojo į 
Europos Sąjungą (ES). 

Tačiau centro dešiniųjų par
tijų, kurios pirmadienį švenčia 
triuškinamą pergalę prieš kai
riuosius, laukia sunkios derybos 
dėl koalicijos suformavimo, nes 
jų požiūris į tai, koks turėtų bū
ti rinkos reformų dydis, skiria
si. 

Ekonomikos analitikas Ma-
rcin Mroz sakė, kad vertybinių 
popierių biržoms „Įstatymo ir 
teisingumo" pergalė buvo neti
kėta. 

Prieš rinkimus visuomenės 
apklausos nuolat rodė, kad šią 
partiją pagal populiarumą kiek 
lenkia ne tokia konservatyvi 
„Pilietinė platforma", tačiau su
skaičiavus 90 proc. visų balsa-
lapių buvo paskelbta, kad „Įsta
tymas ir teisingumas" keliais 
procentais pirmauja. 

Negalutiniams rezultatams 
parodžius, kad verslą remianti 
„Pilietinė platforma" tikriausiai 
bus mažesnioji valdančiosios 
koalicijos partnerė, krito Len
kijos zloto kursas. 

Koalicijai tikriausiai vado
vausiantys konservatoriai skep
tiškai vertina galimybes per 
trumpą laiką įvesti Lenkijoje 
eurą, o investuotojai abejoja, 
kad šiai partijai pakaks ryžto 
smarkiai sumažinti valstybės 
išlaidas, kurios šiuo metu yra 

pagrindinė kliūtis, t rukdant i 
įvesti eurą. 

Naujausi negalutiniai duo
menys rodo, kad dvi minimos 
centro dešiniųjų partijos užsi
tikrino mažiausiai 285 iš 460 
vietų žemuosiuose parlamento 
rūmuose. Tai didžiausia rinki
mų pergalė prodemokratiško ju
dėjimo „Solidarumas" įpėdi
niams nuo pat 1989 metų, kai 
Lenkijoje žlugo komunizmas. 

Iš valdžios pasitraukian
tiems kairiesiems vietoje turėtų 
217 vietų parlamente tikriau
siai liks tik maždaug 56 — tai 
prasčiausias šių reformuotų ko
munistinių jėgų rezultatas nuo 
pat 1990 metų. kai šalyje žlugo 
komunistinis režimas. 

..Įstatymo ir teisingumo" 
vadovai siekdami nuramint i 
biržas žadėjo nedelsdami pra
dėti derybas dėl koalicijos. Pa
sak jų. naujos vyriausybės pro
grama bus kompromisas. 

Naujajai vyriausybei tik
riausiai vadovaus „Įstatymo ir 
teisingumo" vadovas Jaroslaw 
Kaczynski, 56 metų buvęs anti-
komunistas ir disidentas, kuris 
rinkimų triumfo sulaukė po 16 
metų trukusių nesėkmingų ban
dymų iškilti į valdžią. 

Kritikai sako, kad J. Ka
czynski, kuris „Įstatymui ir tei
singumui" vadovauja kartu su 
savo broliu dvyniu Lech, trūk
sta tarptautinės patirties ir kad 
dėl jo kovingumo bei atsisaky
mo pripažinti kompromisus jam 
gali nesisekti ir pačioje Lenki
joje, ir užsienyje. 

„Nei Jaroslaw, nei Lech, nei 

jų partija nėra pasirengę iš
šūkiams, kurie jų laukia", sakė 
buvęs Lenkijos prezidentas ir 
„Solidarumo" simbolis Lech 
Walęsa. Kažkada broliai Ka
czynski dirbo kartu su L. ž a l e 
sa, bet 10-ojo dešimtmečio vidu
ryje su juo susipyko. 

Iš esmės minėtąsias dvi cen
tro dešiniųjų partijas vienija ne 
tik jų ištakos „Solidarumo" ju
dėjime. Abi jos žada gerokai su
mažinti nedarbą, kuris šiuo me
tu yra 18 proc. — didžiausias 
Europos Sąjungoje, sumažinti 
mokesčius ir išgyvendinti ko
rupciją, kuri temdė ketverius 
kairiųjų valdymo metus 

Tačiau skiriasi jų pozicijos 
dėl ekonomikos išjudinimo prie
monių, taip pat — dėl to, kaip 
užtikrinti, kad gyvenimo lygis 
Lenkijoje atitiktų turtingesnių 
ES narių gyvenimo standartus. 

Dar viena kliūtis deryboms 
dėl koalicijos yra spalio 9-ąją 
įvyksiantys prezidento rinki
mai, per kuriuos varžysis Lech 
Kaczynski ir Pilietinės platfor
mos kandidatas Donaid Tusk. 

Lech pergalė galėtų su
trukdyti Jaroslaw siekti prem
jero posto, nes, pasak jo, lenkai 
nenorėtų matyti identiškų dvy
nių dviejuose aukščiausiuose 
valstybės postuose. 

J. Kaczynski yra sakęs, kad 
norėtų tapti premjeru, tačiau — 
tik su viena sąlyga. 

„Jei brolis laimės, turėsiu 
atsisakyti premjero posto. Būtų 
nepriimtina tai, kad broliai uži
ma du svarbiausius šalies pos
tus", teigė J. Kaczynski. 

Seimo nariai — prieš neraštingą komiteto vadovę 
Atkelta iš 1 psl. 
grupės nariai ir jame dalyvavę 
žinovai pateikė nemažai pasiū
lymų, kaip reikėtų tobulinti pro
jektą, bet į daugumą jų nebuvo 
atsižvelgta. 

V. Aleknaitės-Abramikienės 
teigimu, kai kurios nuostatos 
neabejotinai prieštarauja Kons
titucijai. 

„Nors per ankstesnį posėdį 
buvo aiškiai įvardyti projekto 
trūkumai, jie išliko. Pavyzdžiui, 
liko siūlymas prasižengusiems 
Seimo nariams uždrausti lan
kyti posėdžius, balsuoti, lanky
ti paskaitas apie etiką. Tokios 
bausmės primena mokyklą, kai 
vaikai statomi į kampą, bet jos 
negali būti taikomos renka
miems politikams. Šitokių keis
tenybių projekte pilna", stebė
josi konservatorė. 

J i pareiškė esanti įsitikinu
si, kad darbo grupei vadovau

janti Žmogaus teisių komiteto 
vadovė visiškai neišmano kon
stitucinės teisės. 

Z. Zvikienės vadovavimo 
metodais stebisi ir Seimo val
dančiosios daugumos atstovai. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos frakcijos seniūnė Al
dona Staponkienė pripažino, 
kad Z. Žvikienei sunkiai sekasi 
vadovauti. „Reikia pripažinti, 
kad darbas stringa dėl organi
zacinių nesklandumų", sakė 
parlamentarė. 

A. Staponkienė nesiėmė 
vertinti, ar Z. Žvikienei pakan
ka teisinių žinių, tačiau pabrė
žė, kad dirbant tokį darbą jos 
yra būtinos. „Galbūt užtektų 
teisininkų pagalbos, bet ji, ma
tyt, surinko nepakankamai gerą 
komandą, kuri atliktų visą juo
dą darbą", svarstė politikė. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos vadovas sociallibera

las Algirdas Monkevičius taip 
pat yra nepatenkintas Z. Zvi
kienės vadovavimo stiliumi. 
..Man būtų nekorektiška kalbė
ti apie jos kompetenciją, bet po
sėdyje ir šis dalykas buvo įvar
dytas", pripažino Seimo etikos 
sargas. 

Politikas teigė, kad darbo 
grupės veikla labai užsitęsė. 
nors darbą jau buvo galima 
baigti. 

Bet Z. Žvikienei jos kolegų 
priekaištai neatrodo rimti. Anot 
politikės, jos kritikai prasilen
kia su tikrove. 

„Neetiškais veiksmais arba 
neetišku elgesiu etikos kodekso 
nesukursi. Kolegos turi teisę 
mane kritikuoti, bet per pasta
rąjį posėdį nuskambėjusiems 
priekaištams aš nepritariu. Ne
manau, kad darbo grupės veikla 
stringa", sakė darbo grupės va
dovė. 

ELLICOTT MIESTELIO 
Žodžiai netarti 

a.a. Aldonos Marcinkienės laidotuvėse 
Gražų rugpjūčio 23 d. rytą 

nuvažiavome su žmona ap
lankyti sergančios Aldonos 
Marcinkienės. Aldonos ir An
tano Marcinkų n a m a s Balt i-
more priemiesčio p a k r a š t y 
nuošalioje gatvelėje. Privažiavę 
stebėjomės gražia, namą juo
siančia, pievele, tvarkingai ap
karpyta is krūmelia is , žydin
čiomis gėlėmis. Žvelgdamas į 
šią sodybą, mąsčiau, a r gatve 
praeinantis ar pravažiuojantis 
pagalvoja, kad šiame gėlių ap
suptame name mirties pata le 
guli žmogus, tik prieš porą mė
nesių triūsęs prie šios aplinkos, 
džiaugęsis savo vienintelio sū
naus šeima, beaugančiais vai
kaičiais, rūpinęsis prie š imtme
čio artėjančia motina... 

Sekmadienio rytais atvykę 
lietuviškoms Mišioms į Balti-
more miesto centre esančią Šv. 
Alfonso bažnyčią, j a u r a s 
davome Marcinkus, stoviniuo
jančius prie bažnyčios durų ar 
prieangyje. Jie visada ry ta i s 
būdavo pirmieji. O kai pasiges
davome jų, tai žinojome, kad jie 
išvykę pas sūnų, gyvenant į 
tolokai nuo Bal t imorės . Bet 
prieš porą mėnesių praėjo ir 
vienas, ir kitas sekmadienis, be 
jų Mišiose. Sužinojome, k a d 
Aldona sunegalavusi. Atrodė, 
kad tai tik laikinas dalykas, 
nes ji visada buvo žvali, pi lna 
energijos, juokaujanti. Pirmieji 
tyrimai nieko ypatingo nerodė, 
tačiau, sveikatai blogėjant, nu
ta r ta operuoti. Ir kaip perkū
nas iš giedro dangaus: chirur
gas surado, kad padėtis bevil
tiška, liko 3-4 savaitės gyventi. 

Ką gali tarti žmogui, žinan
čiam, kad medicinos pasaul is 
jau atsisakė jam padėti, kad jo 
gyvenimo savaitės, net dienos 
jau suskaičiuotos? Ką gali pa
sakyti moteriai, kad jos paso
dintos, laistytos, ravėtos gėlės 
tebežydės, o jos jau nebus šia
me gyvenime, kad ji nebematys 
rudenį krintančių lapų, nes jie 
kr i s an t jos kapo. Ką gali 
pasakyti moteriai, kai ji žino, 
jog nebebus paguoda savo 
senutei motinai, pa rama ligo
tam vyrui, džiaugsmas anūkė
liams, talka retėjančiam lietu-

Mirus Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės 
nariui kompozitoriui JERONIMUI KAČINS
KUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai 
ir artimiesiems. 

Lietuvos kompozitorių sąjunga 

Aldona Marcinkiene. 

vių telkiniui Baltimore.... Tokių 
minčių vedinas, žengiau su 
žmona per Marcinkų namų 
slenkstį. Radome Aldoną, gu
linčią iš ligoninės atvežtoje 
lovoje, tiesė ji į mus savo ran
kas, kiekvieną apglėbdama. Ir 
mes, ir ji žinojome, kad tai 
paskutinis kartas , kad daugiau 
šiame pasaulyje nesimatysime. 
Neverkė ji, neašarojo. Stebino 
jos ramybė, susi taikymas su 
Aukščiausiojo valia, su likimu. 
Atsisakydama dirbtino maitini
mo, ji tartum norėjo pagreitinti 
savo mirtį, kad sutrumpintų 
vyro, motinos, sūnaus , seserų 
skausmą. 

Nepraėjus nei dviems sa
vaitėms, rugsėjo 4 d. Aldona 
vyro akyse užgeso. Nors buvo
me veik bendraamžiai , abu 
suvalkiečiai, aš gimęs Virbaly, 
ji Kybartuose ir pradėję lankyti 
tą pačią gimnaziją Kybartuose, 
bet jaunystėje su Aldona Ma-
jauskaite nebuvau pažįstamas, 
o man, vėliau į Ameriką atvy
kusiam ir ne visą laiką Balti
more gyvenusiam, neteko arti
miau bendrauti su Marcinkų 
šeima. Artėjant a n t r u kartu 
raudoniesiems okupantams, 
Aldonos tėvai Majauskai su 
abiem jaunomis dukromis, 
Aldona ir Ona, t raukiniu aplei
do Lietuvą ir atsidūrė Austri
joje. Pasibaigus karui , Majaus
kų šeima nutarė ieškoti dau
giau lietuvių, lietuviškos mo
kyklos dukroms ir keliauti į 

Vokietiją, į amerikiečių oku
puotą zoną. Pasi taikė, kad 
poeto Kazio Bradūno šeima ir 
tėvai buvo atvykę su savo ark
liais, su savo vežimu, kuriame 
atsirado vietos ir kukliai Ma
jauskų mantai . Taip jie pasiekė 
Augsburg. Ten apsigyveno lie
tuvių pabėgėlių stovykloje, kur 
Aldona lankė įsisteigusią lietu
vių gimnaziją,' taikino „Žiburių" 
laikraščio leidimui. Į Ameriką 
Majauskai atvyko 1949 metais 
ir įsikūrė Baltimore. Čia Aldona 
susipažino su kauniečiu Antanu 
Marcinkevičiumi-Marcinkumi, 
buvusiu Lietuvos kariu, tar
navusiu Broniaus Nainio kuo
poje, o po karo amerikiečių 
statybos kuopoje, to pat ies 
Nainio vadovybėje. Abu jaunuo
liai įsimylėjo ir 1950 m. sukūrė 
šeimą. Aktoriui Juozui • Palu
binskui įsteigus Baltimore dra
mos būrelį — Aldona jo valdy
boje ir viena talentingiausių 
aktorių. Vėliau iš Anglijos atvy
kus aktoriui Jonui Kazlauskui 
ir atgaivinus scenos mėgėjus, 
Aldona vėl valdyboje, ir vėl 
scenoje. J i taip pat dirbo LB 
Baltimore apylinkės valdyboje, 
o iki savo mirties plušo Balti
more lietuvių pensininkų klubo 
valdyboje, ar tai su pirmininku 
Algirdu Skudzinsku, Vytautu 
Baniu, ruošdama pensininkų 
pobūvius, ar pakuodama siun
tinius klubo išlaikomiems 
moksleiviams Lietuvoje. Nebu
vo Baltimore scenoje veikalo, 
kuriame Aldona nebūtų vaidi
nusi, nebuvo montažo, kuriame 
ji nebūtų deklamavusi, retas 
buvo renginys, kuriame ant 
vaišių stalo nebūtų buvę Al
donos paruoštų skanumynų. 
Amerikietis. Šv. Alfonso parapi
jos klebonas msgr. Arthur W. 
Bastress pageidaudavo, kad 
Aldona dažniau būtų skaitovė 
lietuviškose Mišiose, nes jam, 
nors nemokančiam lietuviškai, 
patiko jos balsas ir skaitymo 
būdas. Lankė jis ją sergančią ir 
stebėjosi jos giliu tikėjimu, 

nuostabia ramybe, pasit inkant 
mirtį. 

Didelis būrys baltimoriečių 
palydėjo a.a. Aldoną į amžino 
poilsio vietą. Taip, ka ip Aldona 
buvo kruopšti visuomeninėje 
veikloje, iki smulkmenų, atlik
dama pažadėtus darbus, taip ir 
mirties patale gulėdama, rūpes
tingai sutvarkė visus šeimy
ninius reikalus, net parašyda
ma atsisveikinimo laišką. Laiš
ką laidotuvėse perska i tė jos 
sesės Onutės vyras, buvęs ilga
metis LB Baltimore valdybos 
pirmininkas Vytautas Eringis. 
Simboliška, kad V. Eringis grojo 
akordeonu Aldonos ir Antano 
kukliose su tuoktuvėse 1950 
metais, o šįmet jos laidotuvėse 
skaitė jos atsisveikinimo laišką. 
Laiške be aimanų ji dėkoja savo 
vyrui „Untei" už 55 metų ben
drą gyvenimą, savo per šimt
mečio artėjančiai motinai už 
rūpestį, vieninteliam sūnui Fa
bijui, amerikietei marčiai Tinai, 
anūkėliams Antanukui ir Em-
mutei už palydą į Anapilį, sese
riai Onutei ir jos šeimai už jos 
slaugymą. Kita laiško dalis 
buvo skirta baltimoriečiams: 

„Atsisveikindama su Jumis, 
džiaugiuosi mieli draugai , su 
kuriais mums teko susipažinti 
Baltimore beveik nuo pirmų 
atvažiavimo dienų į Ameriką. 
Būrėmės, draugavome, vaidi-
nom, šokom, dainavom ir visada 
mylėjom ir ilgėjomės savo kraš
to ir gimtų namų. Šį ilgesį ir aš 
nusinešu į kapus, nors šitoje 
labai svetimoje žemėje. Džiau
giuosi Jus visus pažinusi ir 
beveik kiekvieną iš Jūsų galiu 
pavadinti a r t imu ir draugu. 
Dėkoju, kad Dievulis dar leido 
t r is kartus pamaty t i laisvą 
Lietuvą, parsivežt i Lietuvos 
žemelės nuo artimųjų kapų, 
kuri buvo pabarstyta ant mano 
karsto. O aš, susitaikiusi su 
Aukščiausiuoju su ramia siela 
žengiu į Amžinybę. Aldona M". 

J u o z a s Gaila 

LIETUVIŲ KALBOS FAKULTATYVŲ DARBAS 
KARALIAUČIAUS KRAŠTE 

Lietuvių kalbos fakultatyvo 
mokytoja Karaliaučiaus kraš te 
dirbu trylika metų. Per tą laiką 
mokyklose susikūrė nauji fa
kultatyvai, pradėjo dirbti nauji 
mokytojai. Karaliaučiaus kraš
te dirba ne tik vietoje gyvenan
tys mokytojai, bet ir atvažiuo
jantys iš Lietuvos. 

Darbas su mokiniais kaime 
nėra lengvas. Lengviau dirbti 
dideliame mieste, rajono cen
tre , kur yra aktyvi lietuvių ben
druomenė. Ten galima pasiekti , 
kad mokykla tap tų t a u t i n ė s 
kultūros ir dvasingumo židiniu, 
ta šviesa, kuri apšviestų ir 
sušildytų sužvarbusias širdis. 

Fakul ta tyvus lanko įvai
r aus amžiaus mokiniai, dar
želinukai bei mokinių tėvai . 
Skirtingas jų amžius ir lietuvių 
kalbos žinios. Nors mūsų darbo 
formos ir skirtingos, bet t ikslas 
vienas: išmokyti lietuvių kal
bos, supažindinti su Lietuvos 
istorija, ku l tūra , papročiais , 
tradicijomis, padėt i paž in t i 
Lietuvą. Vadovaujamės aso
ciacijos paruošta fakultatyvų 
programa, atsižvelgdami į vie
tos sąlygas, eidami nuo elemen
taresnių dalykų prie sudėtin
gesnių, tobulindami mokėjimus 
ir įgūdžius. Pagrindinį dėmesį 
skiriame bendravimui lietuvių 
kalba, mokome supras t i iš 
klausos, skaityti ir rašyti . 

Mūsų mokytojai dalyvauja 
kasmet organizuojamuose se-

Konferencijoje Įsrutyje kalba 
mokyt. Aldona Bursteikienė. 

minaruose. kursuose, kelia 
kvalifikacija, ieško įdomios pa
pildomos medžiagos, metodinės 
literatūros. Gautas žinias pri
taikome tiesioginiame darbe. 
Kartais nusiviliame savo pas
tangų rezultatais, bet tai tik 
trumpos silpnumo akimirkos. 
Mes vėl ieškome, nerimstame ir 
vėl sugebame pasidžiaugti net 
ir mažais savo mokinių pasieki
mais. Mūsų, čia mokančių vai
kus lietuvių kalbos, vienas iš 
tikslų — padėti lietuviams iš
likti. 

Savo darbe jaučiame didžiu
lę Tautinių mažumų ir išeivijos 
depar tamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės para
mą. Norime padėkoti už organi
zuojamus kursus , seminarus, 
už galimybę tobulėti. Džiau
giamos, kad kiekvienais metais 
Švietimo ir mokslo ministerija 
aprūpina re ikiamais vadovė

liais, o departamentas — praty
bų sąsiuviniais. 

Mokytojų vardu dėkoju Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugi
jai, jos pirmininkui Viliui 
Trumpjonui už nuolatinę para
mą Karaliaučiaus krašto mo
kykloms. Remiami finansiškai, 
mes galime organizuoti moki
niams ekskursijas į Lietuvą ir 
po Karaliaučiaus kraštą. Jos 
reikalingos ne tik mūsų moki
niams, bet ir jų tėvams, lietuvių 
bendruomenės nariams, kurie, 
ilgus metus gyvendami rusa
kalbėje aplinkoje, pradėjo pa
miršti lietuvių kalbą. 

Dėkojame Mažosios Lietu
vos lietuvių fondui. R. Mačiū
nienei už paramą, už mokytojų 
seminarus, konferencijas, pasi
tarimus. 

Dėkojame Karaliaučiaus 

krašto lietuvių bendruomenės 
pirmininkui S. Šamborskiui už 
kalėdines dovanėles moki
niams, už įvairius kalendorius. 

Mes turime būti dėkingi ir 
mūsų mokyklų vadovams, kurie 
skiria patalpas lietuvių kalbos 
mokymui, sudaro reikiamas 
sąlygas darbui, yra tolerantiški. 

Sveikinu mokytojų asociaci
jos 10-čio proga visus mokyto
jus, rėmėjus ir linkiu stiprybės, 
neblėstančios kūrybinės ug
nelės, sveikatos, ištvermės ir 
ryžto. Mes reikalingi savo ma
žiesiems tautiečiams, nes mes 
— tarsi jiems tiesiama Lietuvos 
ranka, per mus jie turi ir pa
drąsinantį Lietuvos žodį. ir jos 
šiltą motinišką žvilgsnį. 

Aldona Burste ikienė 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 

Kraupiškk vidurines mokvklos žpmesr Klasių moKinia 
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DAINŲ ŠVENTEI, KURI ĮVYKS 
2006 m. vasarą, Lietuvių fondo. 
Pelno skirstymo komitetas pa
skyrė 35,000 dol. Kviečiame 
visus, kuriems rūpi lietuviška 
daina, jungtis į LF narių gretas, 
o jau esančius narius - savo 
įnašais stiprinti paramą lietu
viškai veiklai. Mūsų adresas: 
Lietuvių fondas, 14911 127th 
Street, Lemont IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus spalio mėnesį, šešta
dieniais ir sekmadieniais, nuo 
10 v.r. iki 4 v.p.p. kviečia įsigyti 
lietuviškų žurnalų, grožinės li
teratūros, istorijos knygų. Žur
nalai parduodami po 25 centus, 
knygos - nuo 1 dol. Parduodami 
leidiniai yra dublikatai. Už gau
tas lėšas bus nupirktos knygos, 
kurių dar nėra muziejaus bib
liotekoje. 

ARTĖJANT ŠVENTĖMS YRA 
gera proga įsigyti labai vertingą 
ir prasmingą dovaną savo pažįs
tamam ar draugui amerikiečiui. 
Ši dovana - vaizdo juosta „Pa
žaislio vienuolyno idilės" anglų 
kalba. Nuostabiai taisyklinga 
anglų kalba juostą įgarsino JAV 
gimusios akademikės vienuolės, 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys ir vienas dvasiškis. 
Vaizdo juosta išleista DVD ir 
VHS formate, NTSC (JAV) sis
tema. Trukmė 54 min. „Pažais
lio vienuolyno idiles" galima įsi
gyti „Drauge", Šv. Kazimiero 
vienuolyne Čika goję, Pažaislio 
vienuolyne prie Kauno ir Le
mont, PLC įsikūrusioje krautu
vėlėje. 

JEI AUGINATE MAŽYLĮ, nepa
mirškite, kad lietuviškos kny
gelės skaitymas skatina mylėti 
lietuvišką žodį, lavina vaikučių 
vaizduotę ir t u r t i n a lietuvių 
kalbos žodyną. Vaikiškų kny

gelių galima įsigyti artėjančioje 
knygų mugėje, kuri vyks 
„Draugo" organizuojamos ge
gužinės, spalio 2 d, metu. Bus ir 
Lietuvoje leistų naujų knygų 
bei užsienio rašytojų kūrinių, 
išverstų į lietuvių kalbą. 
„Draugo" adresas: 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629. 

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

MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Seserų rėmėjų sąskrydis ir 
mirusiųjų prisiminimas bus 
Putname, Connecticut, seselių 
vienuolyne, sekmadienį, spalio 
30 d. Šio sąskrydžio šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys (11 
v.r.) naujasis vienuolyno kape
lionas kunigas Izidorius Sa
dauskas, SDB. Norint dalyvau
ti, praneškite tel. 860-928-7955 
iki spalio 23 d.. 

UŽ LIETUVOS DUKTERŲ drau
gijos mirusias nares, jų prisi
minimui šv. Mišios bus auko
jamos Pal. J. Matulaičio misijo
je, Lemont, PLC, sekmadienį, 
spalio 2 d., 9 v.r. Narės prašo
mos skaitlingai dalyvauti, vė
liau Bočių menėje pabendravi
mas prie kavutės. Dėl informa
cijos kreiptis tel. 773-925-3211. 

ASTA REITNERIENĖ IR komite
tas kviečia svečius į „Paben
dravimo pietus", kur ie vyks 
spalio 9 d., 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. Vietas 
prašome iš anksto užsisakyti 
pas V. Gvildienę, tel. 630-271-
9136. 
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SPALIO 7 DIENA ČIURLIONIO GAI.ERIJOJF. JAUNIMO CENTRE 
atidaroma Liucijos Aniūnaitės-Kryževičienės paroda „Sugrįži
mai..." Autore gerai žinoma Čikagos žiūrovui. Prie* trejetą metu 
toje pačioje galerijoje vyks menininkės akvarelės paroda ,Jlga 
kelionė per žolynus", šį karta autorė rodys žiūrovams gobelenus, 
instaliacijas, monotipijas. Maloniai kviečiame visus apsilankyti 
parodoje, susitikti su darbu autore ir pasigėrėti jos darbais. 
Parodos atidarymas 7:30 v.v. Čiurlionio galerijos adresas: 5600 S. 
Claremont, Chicago. Parodą galima apžiūrėti kasdien, išskyrus 
pirmadieni ir antradieni nuo 12 v. p. p. iki 6 v. v. 
Nuotraukoje Liucijos Kryževičienės 2004 m. sukurta instaliacija 
,„Sugrįžimas į vaikystės namus". 

VERONIKA RAGAUSKIENE 

Pažiūrėję į lietuvių kalbos 
žodyną, sužinosite, kad žodis 
„retro" reiškia — atgal, t.y. tas, 
kas buvo praeity, senais gerais 
laikais... Prieš gerus 2 metns, 
2003-aisias, susirinko keletas 
Los Angeles lietuvaičių, kurie ir 
šiaip ne vienus metus draugavo 
ir beplepėdami apie šį bei tą, 
sugalvojo, jog būtų įdomu su
burti šokių grupę. Los Angeles 
j a u turi „Spindulį", tačiau 
mintis apie „Retro" buvo lyg šal
tinio vanduo stovinčioje baloje. 
Taigi, kaip tarė, taip ir padarė. 
Štai ką apie tai galvoja patys 
„Retro" nariai: 

Vadovė Sigi ta B a r y s i e n ė : 
(„Siga" — Lietuvoje baigusi 
choreografijos mokslus, o LA 
dirbanti geriausiame Amerikos 
lietuvių kredito kooperatyve, 
vadovaujamame Vinco Juod
valkio, kuris yra ir „Retro" me
cenatas). „Nuo jaunų dienų 
t raukė daina, šokis, linksmi, ge
ri žmonės, na, o kai pamačiau, 
kad LA tokių dauguma, tai ir 
kilo noras suburti juos į būrį. 
Rodės bus viskas paprasta ir 
lengva, juk visi — bendramin
čiai". 

Veronika: tai ar nusivylei? 
Sigita: „kol kas ne ir net 

nežadu. Kai sunku — lietu
viškai ir garsiai išsiaiškiname, 
o kai viskas eina lyg sviestu 
patepta, tada dar garsiau kva-
tojam ir džiaugiamės". 

Ve ron ika : kodėl grupė 
pasivadino „Retro", o ne kokiu 
nors madingu, nesuprantamu 
lietuvišku vardu? 

R a i m u n d a s P a p l a u s k a s : 
(Raimis — Lietuvoje baigęs 
ekonomikos mokslus, buvo di
delės įmonės svarbiausias as
muo po direktoriaus — buhal
teris, o LA vėl baigė tos pačios 
srities mokslus ir vėl buhalte-
riauja. Išvada — pinigai trau
kia lyg magnetas... J i s taip pat 
yra ir „Retro" iždininkas): „ka
dangi esu konkretus žmogus, 
tai manau, kad grupės vardas 
turi būti trumpas, aiškus, leng
vai įsimintinas ir lengvai rašo
mas ant asmeninių čekių... 
Todėl šis vardas yra labai tinka
mas. Be to, daug mūsų šokėjų 
yra iš to laikmečio, taigi grupės 
vardas atspindi kolektyvo vi
dinę atmosferą, kuri yra tiesiog 
puiki". 

Veron ika : jeigu „Retro" 
prasidėjo nuo kelių porų, kaip 
taip greitai išaugo į nemažą 
grupę? 

Laima V a i t k e v i č i e n ė : 
(arba didžioji Laima — Lietu

voje baigusi lengvosios pra
monės, siuvimo technologijos 
fakultetą, LA dirbanti Newman 
Marcus parduotuvėje, kur Ma
dona, Nicole Kidman ir kitos 
Hollysvood žvaigždės prisima
tuoja savo tūkstančius kainuo
jančias sukneles): „tas augimas 
prasidėjo, kai 2003 metais pa-
sirodėme Lietuvių dienose LA. 
Visiems patiko, kad atsirado 
naujas kolektyvas, kitoks nei 
iki šiol buvę. Mes kitaip ren
giamės, šokame kitokius šokius, 
mūsų programa linksma, per
pinta dainomis ir teatriniais 
vaizdeliais. Taigi, pradėjo plūsti 
'naujokai'. Nuo to laiko netu
rime problemų dėl narių stokos. 
Dabar grupėje yra 20 šokėjų. 
Jeigu kas nors nešoka kokio 
nors šokio, tie žmonės arba salę 
šluoja arba valgį ruošia. Vi
siems yra kas veikti". 

V e r o n i k a : kaip pasiren
kate "šokius ir kaip sudarote 
programas? 

La ima Gajauskienė : (ma
žoji Laima, kuri Lietuvoje baigė 
ekonomikos mokslus, o LA tęsia 
studijas Santa Monica kolegijo
je ir aktyviai dalyvauja Lie
tuvių bendruomenės veikloje): 
„viską parenka ir paruošia 
'Retro' smegenys — vadovė 
Sigita Barysienė. Kaip ji tą su
geba ir suspėja — neturiu su
pratimo. Matyt, ne veltui baigė 
mokslus ir dabar kuo daugiau 
užimta, tuo daugiau nuveikia. 
Šokame įvairius šokius: valsą, 
tango, prieškarinius saloninius 
šokius. Stengiamės, kad pro
gramos nebūtų sausos, todėl 
įpiname dainų ar šiaip juokingų 
intarpų. Iš viso esame paruošę 2 
koncertus ir suorganizavę ke
letą kultūrinių renginių". 

Veron ika : Na, o kaip save 
reklamuojate ir populiarinate? 

R a m u t ė Gulbinienė: (ho
roskopo ženklas — vėžys, todėl 
kartais bando pasižnaibyti, bet 
neskaudžiai. Turi sūnų ir duk
rą, o pati yra gero charakterio 
jauna, linksma moteris): „viso
kiais būdais ir metodais. Aš 
asmeniškai, taip gražiai papa
sakojau apie 'Retro' savo drau
gui, kad ir jis panoro šokti su 
manimi. Jo vardas — Normand 
— pusiau prancūzas, pusiau 
amerikietis, lietuviškai nesu
pranta, todėl jam vertėjauju 
repeticijų metu. Jo žodynas 
skurdus, bet širdis jau beveik 
lietuviška. Plačiau apie mus 
sužino iš spaudos arba patys 
apie save pranešame. Jau kon
certavome Cleveland, Detroit ir 
San Diego miestuose. Atrodo, 
kad publikai patikome — kvietė 

MŪSŲ GERADARIAI 
„Draugo" skaitytojai, gavę 

laimėjimų bilietėlių knygutes, 
nedelsiant administracijai siun
čia jų šakneles, kad suspėtų 
gauti iki š.m. spalio 16-osios, 
nes laimingųjų bilietų trauki
mas vyks metiniame „Draugo" 
pokylyje. 

Esame ypač dėkingi skaity
tojams, kurie ne tik atsiunčia 
bilietėlių šakneles, bet prideda 
dar auką. Šiuo metu „Draugui" 
kiekviena auka labai reikalin
ga, todėl ypatingai vertinama. 

Auką kartu su grąžinamo
mis laimėjimo bilietėlių šakne
lėmis jau atsiuntė šie mūsų ge
radariai: 

Nemira Š u m s k i e n ė , Chi
cago, IL, — 90 dol.; 

J u o z a s Mikul is , Westches-
ter, IL, — 50 dol.; 

Vy tau ta s P a u l i u s , Palm 
Beach Gardens, FL, — 50 dol.; 

Marija N o r e i k i e n ė , Put-
nam, CT, — 50 dol.; 

Teresė V a i t k ū n a s , War-
ren, MI, — 50 dol.; 

I rena ir E u g e n i j u s Vil
kai , Valencia, CA, — 90 dol.; 

Malvina Kl ivecka, Wood-
haven, NY, — 90 dol.; 

Faus tas Ra jeckas , West-
borough, MA, — 50 dol.; 

Reg ina M. Banionis , Los 
Angeles, CA, — 50 dol.; 

Adelė Sakalas , Oak Lawn, 
IL, — 50 dol.; 

P e t e r P e t r a i t i s , South 
Richmond Hill. NY, — 50 dol.; 

J u l i u s Širka, Lemont, IL, 
— 50 dol.; 

J o n a s Šol iūnas, Chicago. 
IL. — 90 dol.; 

Povi las Žumbakis (Zum-
bakis & Associates, P . C . 
Attorneys & Counselors) — 90 
dol.; 

P e t r a s Dirda, Oak Lawn, 
IL. — 89 dol.; 

Stefa Š i d l a u s k a s , Oak 
Lawn, IL, — 50 dol.; 

G i e d r ė S t a n k ū n a s , Cos 
Cob, CT. — 100 dol.; 

Angelą Katelė , Chicago, 
IL, — 100 dol. 

Toks mūsų skaitytojų dos
numas teikia viltį, kad „Drau
gas" dar ilgai gyvuos ir suteikia 
jėgų darbuotis lietuvybės labui. 
Nuoširdžiai visiems dėkojame. 
Taip pat raginame dar neat-
siuntusius laimėjimo bilietėlių 
šaknelių, tai kuo greičiau pa
daryti, nes spalio mėnuo, ir tuo 
pačiu pokylis, ateis greičiau, 
negu manome. 

,Retro" trupe po koncerte 

,,Retro" šokėjos šoka ,.Can can". 

ir kitą kartą atvažiuoti. Spalio 
mėn. vykstame į Kanadą ir 
Čikagą. Taigi, su reklama bėdų 
nėra". 

Veron ika : kas atsako už vi
sus likusius smulkius ir ne visai 
smulkius reikalus, pavyzdžiui 
kelionių organizavimą, gimta
dienių šventimą, išvykas į gam
tą ir šiaip visokius suėjimus? 

Amandas Ragauskas : (Lie
tuvoje įsigijęs mechanikos in
žinieriaus diplomą, o LA dirba 
Are. Machines kompanijoje 
CNC programuotoju. Pravardės 
neturi, bet kartais būna „Ra
gas"): „kadangi aš save laikau 
neramia dūšia, tai aš daugiau
sia tuo ir užsiimu. Labiausiai 
patinka organizuoti suėjimus, 
išvykas. Štai, neseniai pralei
dome Labor Day savaitgali Ma-
moth Lakęs kalnuose. Veltui 
gavome trobelę iš lietuvių Algio 
ir Mirgos Vaitkų, kurių nepažįs
tame, bet jie jau automatiškai 
tapo mūsų rėmėjais. Vėl kada 
nors organizuosiu, kai laiko 
bus. Didesnes keliones padeda 
suruošti kelionių agentė ir visi 
kiti šokėjai. Kai viskas gerai 
pavyksta, tada atsipučiu. Šiaip 
dirbu ką reikia ir kiek reikia. 
Tokių pas mus grupėje yra ir 
daugiau". 

Veron ika : ar vra „neseniai" 

atvykusių ir kaip jie įsijungia į 
tokią audringą veiklą? 

Gitą M a r k u s (Lietuvoje 
baigusi šokių choreografijos 
mokslus, o LA dirba ligoninėje 
registruota medicinos seserimi. 
Beveik netekėjus ir pasiruošus 
bendrauti): „vienas iš tokių yra 
Ričardas Černiauskas, kuris 
taip pat dirba Are. Machines 
kompanijoje CNC operatoriumi. 
Jo šeima — žmona Ramutė, 
dukra Gintarė ir sūnus Marius, 
tik prieš 2 metus atvyko į JAV. 
Visi ne tik dirba, bet ir mokosi, 
nes Ričardas įsitikinęs, kad 
mokslas yra šviesa." 

G in t a r a s : „aš šoku su savo 
dukra Gintare (studijuoja LACC 
ir nori tapti medicinos seserimi, 
o gal net ir gydytoja). Nenus
tebkit... amžiaus skirtumo be
veik nesimato, o kai pasitempiu, 
išsipuošiu retriškomis grožy
bėmis, tai tikrai atrodau ne blo
giau už Ragauską... Na, o į 
"Retro' mane patraukė grupės 
aura: visi linksmi, rodos, kad jie 
jokių rūpesčių neturi, visi jauni 
(kas tokiu nenori būti...) ir šiaip 
vieninga grupelė bendraminčių, 
todėl jaučiuosi suradęs saviš
kius už jūrų marių. Visada 
laukiu repeticijų ir stengiuosi 
būti geros nuotaikos. Mane 
atpažinsite iš veido išraiškos — 

visada šypsausi". 
Veron ika : kas dar dalyvau

ja jūsų grupėje? 
Sigi ta: „neseniai grupę pa

pildė Jolanta Janutytė ir Ma
rius Pagužinskas. Gaila, bet 
Marius pakeitė darbą ir jo kar
jera 'Retro' baigėsi. Vis dėlto 
turime žinoti iš ko duoną val
gome. Jolanta ir toliau šoka. J i 
yra ir mūsų muzikinė vadovė. 
Lietuvoje — baigusi Šiaulių 
pedagoginį universitetą, groja, 
dainuoja ir kitus pamoko. Jurga 
Bakutyte šoka ne pirmus me
tus. Ji profesionali Lietuvos 
šokėjėlė, todėl malonu žiūrėti į 
jos judesius ir laikyseną šokio 
sūkuryje. Los Angeles ji dirba 
dizainere. Robertas Medonis — 
čia gimęs, čia augęs, mėgęs 
kompiuterinius mokslus ir sėk
mingai darbuojasi Marymount 
universitete Malibu. Labai 
mėgsta šokti ir tikisi rasti sau 
lietuvaitę žmoną. Linkime jam 
sėkmės. Saulius Šumanas Lie
tuvoje baigė aukštuosius moks
lus, o LA įgijo magistro laipsnį 
chemijos srityje. Jaunas gražus 
vyrukas, bet jau vedęs. Turime 
dar vieną jauną ir gražų vaikiną 
iš svetur, bet apie jį papa
sakosime kitą kartą..." 

B u s daug i au . 
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J9 „Draugo'' gegužinė 
ĮVYKS 

spalio 2 d., sekmadienj. Pradžia 11:30 v.ryto. 
„Draugo" skaitytojų ir visų, apsilankysiančių 

gegužinėje, laukia nuostabi prograrna, kuria atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama g r u p ė , ,Vė je l i s " . 

Vaikams ruošiama daug žaidimų ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvu marijonu sodelyje: 

4545 VVEST 63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 
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