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Liberalcentristai išsidavė „pirkę" P. Auštrevičių 

Tuo metu, kai LiCS žarstė kaltinimus P. Auštrevičiui, Vilniuje vyko protestai 
p r i e š A Z u o k ą be i k i t u s korumpuotUS pol i t ikus . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — trevičiui už tai, kad šis taptų Libe-
Sekmadienį vykusiame tarybos po- ralų ir centro sąjungos sąrašo vado-
sėdyje l iberalcentristai paskelbė vu per 2004 metų Seimo rinkimus, 
nuolat mokėję pinigus Petrui Auš- P. Auštrevičius dabar laikomas 

realiausiu kandidatu tapti nuo libe-
ralcentristų atskilusios naujos poli
tinės partijos — Liberalų sąjūdžio — 
pirmininku. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", liberalcentristai prisipažino, 
kad padengė ne tik P. Auštrevičiaus 
rinkimų komandos, automobilio ir 
vairuotojo nuomos bei pokalbių tele
fonu išlaidas, bet ir kas mėnesį už 
sutikimą vaidinti sąrašo vadovą mo
kėjo j am net 6,000 litų algą. 

Priremti žurnalisto klausimų 
partijos vadovai buvo priversti pri
pažinti darę finansinį nusikaltimą 
— P. Auštrevičiui algą mokėjo neofi
cialiai. 

Tai, jog P. Auštrevičiui kelis rin
kimų kampanijos mėnesius buvo 
mokama 6,000 litų alga, dienraščiui 
tvirtino ir liberalcentristų vadovas 
Vilniaus meras Artūras Zuokas. 

„Lietuvos ryto" teigimu, šiuos 
pinigus neoficialiai ir be jokių mo
kesčių į valstybės biudžetą mokėjo 
vienas dabartinių liberalcentristų 
vicepirmininkų Žilvinas Silgalis. Jis 
dabar vieši Australijoje. 

Buvęs vyriausiasis šalies euro-

Viltis rasti Vasario 16-osios akto 
originalą blėsta 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 
Vis labiau blėsta viltis surasti svar
biausią šių laikų Lietuvos valstybės 
dokumentą — Vasario 16-osios aktą. 
Lietuvos l i teratūros ir tautosakos 
instituto pastatą sostinės Antakal
nio gatvėje, kuriame buvo tikėtasi 
aptikti istorinio akto originalą, su 
modernia įranga apžiūrėję moksli
ninkai nerado, kad pastato sienų 
ertmėse būtų kas nors paslėpta. 

Kaip pasakojo Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto Petro 
Vileišio rūmų rekonstrukcijos inži-
nierius-vadybininkas Tomas Valen-
tukevičius, praėjusią savaitę pasta
tą apžiūrėjus su termovizoriumi, ku
ris mato pokyčius sienų struktūrose, 
pasirodė, kad „ ten nieko nėra". 

Vasario 16-osios akto buvusiuo
se P. Vileišio rūmuose ieškota iškė
lus versiją, jog dabartinio instituto 
pastato sienose šį svarbų dokumen
tą galėjo paslėpti rūmų savininko 
brolis Akto signataras Jonas Vilei
šis, laikomas pagrindiniu Nepri
klausomybės Akto teksto autoriumi. 
Paslėptų dokumentų ar brangeny
bių šiuose rūmuose buvo aptikta ir 
anksčiau. 

T. Valentukevičius sako, kad re
konstruojamo pastato sienos bus dar 
kartą ištirtos į rūmus atėjus statybi
ninkams. „Dar reikės eiti apstuk-
senti, kiekvieną kabinetą dar staty
bininkai apžiūrės", — sakė T. Valen
tukevičius. 

^Pernai Nepriklausomybės akto 

buvo ieškoma ir institute saugomose 
knygose, tačiau nesėkmingai. 
„Aišku, kad viltis blėsta, bet ji 
miršta paskutinė", — nepasidavė T. 
Valentukevičius. 

1918 metų vasario 16 dieną 
Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Dvidešimt 
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Vasario 16-osios akto dublikato faksi
milė. Eltos nuotr 

asmenų pasirašė po tai skelbiančiu 
dokumentu, tačiau neišliko nei jo 
originalas, nei dublikatas. Istorikai 
tebetiria įvairias Akto dingimo ver
sijas, bet nė viena jų nėra visiškai 
patvirtinta. 

Nukelta \ 6 psl. 

Dėl merginos 
santykių su 

teroristais — 
nemalonumai 

jos tėvui 
Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 
vadovybė nusprendė apriboti ap
saugoje dirbančio Sergejaus Zakur-
ko funkcijas, kol bus tiriamos jo duk
ters sąsajos su tarptautinėmis tero
ristų organizacijomis. 

IAE generalinio direktoriaus pa
vaduotojas fizinei saugai Vytautas 
Siaustas sakė, kad S. Zakurko nėra 
nušalintas nuo pareigų, tačiau apri
bota jo tarnybinė veikla. 

„Jam apribotas įėjimas į tam 
tikras zonas ir patalpas, kuriose yra 
sumontuoti svarbūs elektrinės eks
ploatacijos įrengimai", — sakė jis. 

„Jokio juridinio pagrindo nėra jį 
atleisti, todėl jis dirba toliau", — sa
kė V. Siaustas. 

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) tiria ekstremistinio 
islamiškojo terorizmo ryšius, einan
čius iš Londono į Voronežą, per Lie
tuvos pilietę Viktoriją Zakurko. 

Iš Visagino į Liverpool emigra
vusios 19-metės mylimąjį praėjusį 
trečiadienį sulaikė Didžiosios Brita
nijos teisėsaugininkai. Mohammed 
Benhammedi apkaltintas imigraci
jos taisyklių pažeidimu. Jo sąskaitos 
areštuotos, įtariant, kad per jas ga
lėjo būti finansuojama „ai Qaeda". 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORC 

derybininkas P. Auštrevičius poli
tinę karjerą pradėjo iškeldamas sa
vo kandidatūrą per praėjusius prezi
dento rinkimus. 

Šį politiką tuomet rėmė konser
vatoriai ir Darbo partija. Per Seimo 
rinkimus jis ilgai rinkosi partiją, 
prie kurios reikėtų prisišlieti. Į savo 
rinkimų sąrašą politiką norėjo įra
šyti konservatoriai, tačiau jis pa
reikalavo pirmosios rinkimų sąrašo 
vietos. Konservatoriai su tuo nesu
tiko. Nukel ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Protas ir išmintis. 
Su kilnia misija per 
gyvenimą (2). 
Lietuvių telkiniuose. 
Nėra laisvės be 
atsakomybės. 
Be Mozart ir su juo. 
Vienas žodis — Lietuva! 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Kviečia siūlyti 
kandidatus \ LF tarybą. 
Prof. V. Černiaus knygos 
sutiktuvės. 
Jaunimo centro mugė. 
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Valiutų santykis 
1 USD — 2.901 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

« to w •* :•> 
Z J* W O W :•"* 
Z" w Jd 59 W -o 
S M H O 
r- M > »a t* 
Z 58 t* M H -:j 
Zm O M > W • 
— H 58 » 
; O O > Q 
r" 25 H ja 5tf ::) 
=- < m K > ZZ M > -J 
z m D o H Z M M **i :•> r- o a 
= - 58 Q O O 
r~ o ; 

=~ 50 58 O 
' O O ' 
= - O 53 
r- o X w -
35 o w 
: to 
3 - ro 
S o 
zL •" 
r o 
S *» 
~~ 00 

u> 
o 

•VL. 

m m 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* ~n : 1 : 1 
* - » • 

50 o 
M O 
o cn 
M 
U 
X 
H 
M ^ 

a 
> 
v o 
'-r 

o f|h 

•o 
m 2 0 

O 
O 
5 

file:///MSTVtO
http://WWW.DRAUCAS.ORC


DRAUGAS, 2006 m. vasario 14 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
— — - — • 

STIPRIĄ SVEIKATĄ 
IŠLAIKANT 

DR. 1USTINAS PIKŪNAS 

Jaunam ar senam, kiekvienam 
žmogui stipri sveikata yra kapitali
nis tur tas . Silpnėjant sveikatai 
blogėja savijauta, krenta darbingu
mas, a ts iranda negalios bei ligų 
požymiai. Todėl yra būtina ją iš
laikyti, išties ją stiprinti pagal am
žių iki optimalaus sveikatingumo. 
Sukauptos patirties dėka parinkau 
kelis būdus arba priemones jai 
išlaikyti bei stiprinti. 

Venk užkrečiamų ligų. Grįžęs 
iš svečių, iš miesto, iš įvairių susi
tikimų, iš lauko ar daržo darbų, nu
siplauk rankas su muilu. Tereikia 20 
sek. sau padėti, kad galėtum gerai 
jaustis. Prisimink, kad bet kokioje 
aplinkoje gali būti bakterijų, mikro
bų, virusų, pesticidų, toksiškų, me
džiagų, todėl būtina jų saugotis. Gri
po, lytinių ligų epidemijos yra neiš-
nykstantys fenomenai; nūnai gresia 
narkotikų epidemija, paukščių in-
fluenzos pandemija. Tirdamas pa
saulinę ir savos valstybės padėtį, 
naršyk -internetą, skaityk mokslinę 
spaudą, kad žinotum, kas pasaulyje 
ir savoje aplinkoje dedasi ir kokie 
pavojai gali užklupti. Būtina save ir 
ypač vaikus ir jaunimą saugoti nuo 
rūkančiųjų, geriančiųjų, juo labiau 
bandančiųjų narkotikus, nes įvai
riuose susibūrimuose daug kas gali 
pasiūlyti cigaretę, stiklelį ar kokį 
kvaišalą įmaišyti į kavą ar arbatą. 

P a s i r i n k sveiką maistą. Nors 
priklausomai nuo vietos, sezono ir 
dietos, geriausia valgyti 4 kartus per 
dieną. Ryte atsikėlus gali trūkti 
apetito, bet bandyk valgyti stiprius 
pusryčius — juk reikia energijos 
dienos užsiėmimams, darbams. 
Prieš tai užeik į tualetą, išsivalyk 
dantis, tuomet išgerk stiklinę van
dens, nebūtinai pilną. Jei laiko yra 
išeik pasivaikščioti arba ristele 
pabėgioti bent 15-20 min. Po to sėsk 

prie stalo valgyti. Yra sveika prieš 
pusryčius suvalgyti kokį nors vaisių 
ar saują uogų. Tuomet valgyk avi
žinius dribsnius, prieš tai užpylęs 
ant jų užvirinto vandens, po 3—5 
min. įpilk sojos pieno sustiprinto 
kalciu. Ant duonos riekės užtepk 
riešutinio sviesto a rba avokado; 
išgerk žalios arbatos. Kaip matot 
vien vandenį reikėjo užvirti. Jeigu 
pritrūkot laiko, kitą dieną kelkitės 
15 min. anksč iau ir viskas eis 
tvarkingai. 

Apie visos dienos mitybą esu 
rašęs anksčiau. Esu nagrinėjęs kaip 
ir kodėl var to t i „žalią" (nevirtą, 
nekeptą ar kitaip neapdorotai mais
tą. Prisimintina, kad gausiai varto
jamos daržovės gaii apsaugoti nuo 
širdies, vėžio ir kitų ligų. Gerai t inka 
brokolis, špinatai, kopūstai, burokai, 
jūrų žolės, padeda ir česnakas. . . 
Vaisiai yra ypač reikalingi ląstelių 
signalizacijai ir imunitetui stiprinti. 
Prisiminkime vi taminus ir minera
lus, nes maisto produktuose jų ne
pakanka. Būtina valgyti žuvį, kuri 
turi daug omega-3 riebalinių rūgš
čių. 

Neapleisk f iz in io aktyvumo. 
Jeigu nedirbi fizinio darbo bent 3 
vai. per dieną, būt ina pradėti arba 
tęsti pagal amžių t inkamą mankštos 
programą. Nereikia bandyti lenkty
niauti su patyrusiais: skubus vaikš
čiojimas, važiavimas dviračiu, bėgi
mas ristele ar plaukimas baseine 
bent 3, bet geriau 4 a r 5 kartus per 
savaitę po 30-40 min. gali apsaugoti 
nuo ligų ar paspar t in to senėjimo. 
Aerobinės mankš tos dėka žymiai 
daugiau kraujo pa tenka į smegenis, 
tuo pačiu daug iau deguonies ir 
glukozės su mitybiniais elementais. 
Visa tai tolina senatvės negalias, 
mažina galimybes bet kokiems 
užsikrėtimams ar ligoms. Svorio kil
nojimai yra nuoseklus priedas rau
menų jėgai stiprinti ir gerai savijau-

NAUDINGI PATARIMAI 
Vanduo 

Norint pradėti taupyti vandenį, 
pirmiausia reikia sutaisyti visus 
vandentiekio gedimus, kad vanduo 
be reikalo niekur nenutekėtų. Sie
kiant sumažinti išlaidas už vandenį, 
patartina labai sąžiningai kontro
liuoti jo naudojimą. 

• Neleiskite veltui vandens valy-
damiesi dantis ar skųsdamiesi. 

• Indus plaukite ne po tekančiu 
vandeniu, o šilto vandens dubenyje, 
įpylė į jį ploviklio. Po tekančiu van
deniu tik skalaukite. 

• Skalbimo mašiną junkite tik 
tada, kai bus pilna skalbinių. 

• Verčiau maudykitės po dušu, 
nes vonioje sunaudosite 10 kartų 
daugiau vandens. 

•Nekaiskite pilno arbatinio van
dens, jei ketinate užsiplikyti tik 
puodelį arbatos. 

Dujos 

Jei galite pasirinkti elektrinę ar 
dujinę viryklę, verčiau rinkitės pas
tarąją. Jos eksploatavimo kaštai daug 
mažesni. Tereikia laikytis kelių tai
syklių, ir išlaidos už dujas sumažės 

• Verdant valgį, liepsna turi 
būti per puodo dugno vidurį. Jei ji 
bus per didelė, šildys viską aplink, 
tik ne patį puodą. 

• Stenkitės puodą visada pri
dengti dangčiu. Taip greičiau išvir
site ir sunaudosite mažiau dujų. 

• Patiekalus gaminkite kuo ma
žesniame kiekyje vandens. 

Degalai 

Niekas iš mūsų negali daryti 
įtakos degalų kainoms, tačiau ir čia 
įmanoma taupyti. Sėkmės raktas — 
tinkamas automobilio eksploatavi
mas. 

• Stenkitės vairuoti vienodai, 
staigiai nestabdydami a r nedidinda
mi greičio. 

• Pavaras perjunkite laipsniš
kai, vieną po kitos. Įjungus didžiau
sią pavarą pakanka tik vos vos pas
pausti akceleratorių ir važiuosite 
kur kas ekonomiškiau. 

• Tikrinkite padangų oro slėgį. 
Per žemas slėgis net keliais procen
tais gali padidinti degalų sunaudo
jimą. 

(Žn.) 

Prof. dr. Justinas Pikunas. 

tai gerinti. Prieš pradedant mankštą 
ar svorių kilnojimą, būtina pasitarti 
su specialistu, nes daug kas nejaučia 
savo fiziologinio patvarumo ribų. 

Dantys turi daugiau ryšio su fi
zine sveikata negu pripažįstama. 
Daugelis žmonių užmiršta dantis, 
kol jų neskauda. Periodontinė liga 
yra labai išsiplėtusi visame pasauly
je, nes nesilaikoma dantų higienos 
reikalavimų. Dantys turėtų būti va
lomi bent du kartus per dieną, dar 
geriau po kiekvieno valgio, nes su 
kiekvienu burnos pravėrimu atsive
ria galimybė įsiveržti bakterijoms, 
virusams kitiems mikrobams, ža
lingiems chemikalams. Kur žmogus 
bekeliautų jis ar ji turėtų vežtis su 
savimi bent dantų pastą ir šepetuką. 
Kova su burnos ertmėje įsigalin
čiomis bakterijomis prasideda nuo 
ankstyvų vaikystės dienų ir j i tęsiasi 
be pabaigos. Bent metiniai (geriau 
pusmetiniai) apsilankymai pas dan
tų gydytojus turėtų būti prisimena
mi ir į jų patarimus rimtai žiūrima. 

Saugok širdį. Žmogaus kūnas 
turi organus, be kurių gyvybė užgęs
ta. Tai smegenys, plaučiai, kepenys, 
inkstai... Centrinį vaidmenį tarp jų 
turi širdis ir kraujagyslių sistema. 
Širdies dūžių dėka visas organizmas 
yra aprūpinamas deguoniu ir mity
binėmis medžiagomis. Šiame šimt
metyje oras turi 21 nuošimtį de
guonies, bet uždarose pastatų siste
mose bei kalnų aukštumose jo gali 
būti žymiai mažiau. Dietos svarbą 
esame palietę, nes apkūnėjimo gali
mybės yra realios; jos prisideda prie 
kraujo spaudimo. Prisiminėm, kad 
žmogus yra sutvertas vaikščiojimui; 
jam reikia aerobinės mankštos bent 
3-5 kartus per savaitę. Kad patirtų 
priimtinumą, meilę ir savo minčių 
reikšmingumą, jam yra būtina ben
drauti su kitais asmenimis. Žmogui 
viso to reikia, kad jo ar jos širdis iš
liktų sveika visam gyvenimui. Širdį 
apleidžiant „žudoma" galimybė gerai 
jaust is ir sveikatos bei energijos 
ištekliais džiaugtis. 

Žmogaus fantazijoje kuriami 
vaizdai yra galinga priemonė as
mens sveikatai stiprinti, tad kodėl j a 
nepasinaudoti. Todėl proto ir jausmo 
galia apsispręsk būti visiškai sveiku 
asmeniu ir įtikink save, kad tu gali 
tai pasiekti. Didink tą savo troškimą 
ir mintimis kurk savo kaip sveiko 
asmens įvaizdžio vizualizaciją įvai
riose virtualinėse situacijose. Norint 
įtikinti savo pasąmonę, orientyrinės 
mintys gali daug padėti. Jos dažnai 
prasideda „Aš galiu...". „Aš stiprėju 
fiziškai ir mano energija didėja, die
nos šviesėja". „Aš laiku atlieku savo 
darbus ir vis mažiau pavargstu". „Aš 
stiprinu savo širdį kasrytine mankš
ta" Dažnai atsipalaiduok ir regėk 

Jono Urbono nuotrauka. 

savyje stiprėjančios sveikatos požy
mius ir tai patvirtink savais žo
džiais. Dėl to tavo pasąmonėje ku
riasi, minčių ir vaizdų sąveikos dė
ka pasikeitimai, realios sveikatos stip
rėjimo reiškiniai. Todėl manyje fan
tazijos ir jausmo gelmėse yra kuria
mas naujos realybės įvaizdis. Tu gali 
vaizduotis ir jausti , kad fiziškai, 
emociškai ir protiškai kaskart esi 
žymiai sveikesnis ir tvirtesnis negu 
anksčiau buvai. Tokie sukuriami 
gyvi ir bent du kar tus per dieną 
apibūdinami sutvirtėjusios svei
katos įvaizdžiai daugeliui žmonių 
tiesiog stebuklus daro! 
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Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas org . 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8.30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastineddraugas org 

skelbimai@draugas.org 
_-

mailto:administracija@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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Irena Tumavičiūtė (stovi priekyje) įvairių ekskursijų metu užsienio turistams 
subtiliai atskleidžia garbingą Lietuvos istorijos praeitį. 

Nuotr . iš asmenin io a lbumo, j 

SU KILNIA MISIJA PER 
GYVENIMĄ (2) 

DR. NASTAZIIA 
KAIRIŪKŠTYTE 

Gyvenimas sugrįžus 

Grįžus į Lietuvą, kaip daugelio 
tremtinių, taip ir Tumavičių šeimos 
neregistravo, neleido gyventi Lietu
voje. Nepadėjo Irenos tėvui net ir par
sivežti už gerą darbą garbės raštai, 
dokumentas, kad šeima išbraukta iš 
„specpereselencų" sąrašų. Tik 1988 m. 
ta pati sovietinė Lietuvos valdžia, trė-
musi ją ir šeimos narius, reabilitavo. 
Taigi, kokie mūsų istorijoje būna 
paradoksai. 

Grįžusiems Tumavičiams teko 
daug ką išgyventi. Šeima buvo iš
blaškyta. Sūnus Jurgis prisiglaudė 
bendrabutyje pas mamos seserį Bronę 
Klaipėdoje. Irena su tėvais laikinai 
rado prieglobstį namelyje, kurį nuo
mavo E. Tumavičienės tėvai Laba
nauskai. Irenos tėvas, nusivylęs sun
kiu gyvenimu Lietuvoje, ragindavo 
važiuoti atgal į Sibirą. Irena prisimi
nė, kai vieną dieną jos tėvas, Albinas 
Tumavičius, grįžęs iš Dirmeikių, pa
sakė: „Pasiėmęs pusę litro naminės, 
nuėjau pas Sodeiką (žiauriausią to 
kaimo stribą ir trėmimo byloje pag
rindinį skundiką), pastačiau jam bu
telį ir pasakiau — gerai, kad mane 
ištrėmei, išmokau rusiškai, pamačiau 
svieto, o tu sėdi čia kaip ir anksčiau". 
Paskui tėvas atsisėdo, susiėmė už 
galvos ir sudejavo: „Ką tie bedieviai 
komunistai padarė su žeme!" Irena 
neatsimena, kurią po to naktį jos 
mama pasigedo vyro. Išbėgo į kiemą 
ieškoti ir kai išplėšė lauko tualeto 
duris, vos suspėjo nuimti diržą nuo 
vyro kaklo. Po šio įvykio mama ilgokai 
sekiojo paskui tėvą, kad vėl neban
dytų kelti rankos prieš save. Vis dėlto 
tėvas, išgyvenęs didelius dvasinius 
skausmus, pagijo. Vėliau šeima už di
delį kyšį prisiregistravo Telšiuose ir 
nuomodavosi kambarėlį. 

1958—1964 m. Irena mokėsi Tel
šių Žemaitės vidurinėje mokykloje. 
Mokykloje pavyzdingai mokėsi, lankė 
beveik visus būrelius ir net statė su 
vaikais pasaką. 1964 m. tapo respub
likos moksleivių (merginų) šaškių 
čempione. Tačiau į SSRS pirmenybes 
pasiuntė ne ją, o vicečempione. Mo
kyklą baigė sidabro medaliu. 1964 m. 
Irena buvo priimta į Vilniaus valsty
binį universitetą studijuoti vokiečių 
kalbą ir literatūrą. Bet mandatinėje 
komisijoje dekanas paklauso, ar tėvai 

buvo buožės. Universitete, kaip ir 
vidurinėje mokykloje, daug kur daly
vavo. Ji žaidė šaškėmis, dalyvavo ne 
tik Lietuvos, bet ir SSRS pirmeny
bėse. Universitete buvo Interklubo 
narė ir vienerius metus jam vadovavo. 

Tačiau daugiausia vakarų pra
bėgdavo universiteto teatro studijoje. 
Joje dirbę garsūs meno veikėjai: Stefa 
Nosevičiūtė, Vladas Limantas ir Leo
nas Ciunis daug davė Irenos dvasi
niam gyvenimui, padėjo praturtinti 
lietuvių kalbos ir literatūros žinias. 
Spektakliai ir poezijos vakarai įkvėp
davo ne tik atlikėjus, bet ir žiūrovus 
Lietuvos kaimuose ir miesteliuose, 
kuriuose gastroliuodavo. Buvo stato
mi iškilių autorių kūriniai — Krėvės, 
B. Sruogos, Vydūno. Just . Marcin
kevičiaus ir kt. Teatro studijos peda
gogų dėka daugelis studentų tapo tau
tiškai susipratusiais ir aktyviais 
patriotais. 

Kadangi universitete Irena buvo 
ne tik gabi studentė, bet ir aktyvi 
visuomenininke, todėl galėjo likti 
dirbti Vokiečių filologijos katedroje. 
Šios katedros vedėjas A. Masiliūnas 
pažadėjo siųsti aspirantūron į Greifs-
valdo universitetą (VDR). Bet jau 
1970 m. jos dokumentus dėl aspiran
tūros valdžia atmetė. Tai nebuvo pir
moji diskriminacija. Tačiau šią 
diskriminaciją itin skaudžiai išgyveno 
jaunoji dėstytoja Irena Tumavičiūtė. 
Tik netikėta moralinė parama išgel
bėjo nuo galutinės rezignacijos — Ire
nai nežinant, tuometinis VU komjau
nimo sekretorius, filosofijos dėstytojas 
Justinas Karosas, prorektorius Jonas 
Grigonis ir partinės organizacijos sek
retorius Povilas Bernatavičius dėl I. 
Tumavičiūtės kreipėsi į aukštesnes 
valdžios instancijas. Dokumentai bu
vo išsiųsti į Maskvą — Irenos vėl ne
išleido. Ji nuvažiavo į Maskvą ieškoti 
teisybės, bet sekretorė prie ministro 
net neprileido, patarė tremtinei pa
laukti keletą metų, gal pasikeis išlei
džiamosios komisijos sudėtis, tad ir 
„tokie žmonės kaip ji, galės važiuoti 
aspirantūron į VDR". Grįžusią iš 
Maskvos Ireną suprato tik J. Karosas 
— pasižiūrėjęs į ją gailiu žvilgsniu, 
paklausė, ar turi traukinio bilietus — 
ir apmokėjo iš komjaunimo lėšų. Tai 
buvo ne tik moralinė, bet ir materia
linė parama. Nepavyko ir antras ban
dymas po kelerių metų išvažiuoti į 
Greifsvaldą. Bandydama atrasti tei
sybę, užsitraukė naujo katedros ve
dėjo nemalonę. Daugiau teisybės ne-

SES. ONA MIKAILAITE 

Protas ir išmintis 

Š
iuo metu Amerikoje yra per 
36 milijonai pensijos am
žiaus žmonių, t.y. 13 procen

tų visų JAV gyventojų. Spėjama, 
kad 2030 metais tas skaičius pa
kils iki 71,5 mln., arba 19 procentų 
visų gyventojų. 

Metų skaičiui augant, baimė, 
kad žmogus gali prarasti savo pro
tą, baugina labiau nei bet kurios 
kitos negalios, ištinkančios vyres
niuosius. Nūdienė žiniasklaida ku
pina patarimų, kaip ir kuo ilgiau 
išlaikyti protinį pajėgumą. Ir štai 
džiugi žinia: vis daugiau neurologų 
bei psichiatrų pripažįsta, kad sub
rendusių žmonių smegenys, nors 
gal ir nebesutalpina tiek daug 
naujų žinių, tačiau sugeba veiks
mingiau jau turimas žinias panau
doti ir geiiau sutelkia įvairias 
proto funkcijas. 

Nors aplamai esame linkę 
viduramžio krizę vertinti neigia
mai, kaip pasimetimą ar pusiaus
vyros praradimą, viena ilgalaikė 
studija, atlikta su moterimis, paro
dė priešingai. Moterys nuo 40 iki 
60 metų amžiaus ne vien geriau 
protauja negu jaunystėje, bet ir 
sėkmingiau panaudoja teigiamus 
savo asmenybės bruožus, o neigia
mus geriau apvaldo. Kita studija 
išryškina, kad tarp 65 ir 95 metų 
amžiaus žmonės, kurių smegenys 
dar gerai veikia, atsakydami į 
klausimus ir spręsdami uždavi
nius naudoja abejas smegenų dalis 
— dešiniąją ir kairiąją. 

Sugebėjimas giliau mąstyti, iš
mintingiau vertinti žmones bei 
įvykius, priklauso vyresnio am
žiaus žmonėms. Jauni. trokšta kuo 
daugiau patirti, išgyventi, o vyres
nieji sugeba tos patirties reikšmę 
geriau suvokti. 

Kompiuterių amžiuje dera įsi
dėmėti, kad žmogaus inteligen
tiškumas apima kur kas daugiau 
nei atmintį faktams, greitą už
duočių sprendimą ar žaibišką ry
šių užmezgimą. Nūdienis žinių 
perteklius, nuolatinis jų gaudymas 
perkrauna smegenis, išsekina ner
vus ir veda prie išsiblaškymo, 
negalėjimo susitelkti. 

Harvard psichiatras John Ra-

ley mano, kad nuolatinis mobilių
jų telefonų, kompiuterių ir kitų ry
šių priemonių naudojimas tampa 
neurochemine liga, panašia į nar
komaniją ar alkoholizmą. Dr. Ed-
ward Hallovvel teigia, jog pastaruo
ju dešimtmečiu dešimteriopai pa
šoko skaičius suaugusiųjų, nesuge
bančių sukaupti dėmesį bei ro
dančių irzlumą ir nervinį nepas
tovumą. 

Išmintis — žmogaus inteligen
tiškumo viršūnė — pasiekiama tik 
brandžiame amžiuje. Istorija rodo, 
jog karštuoliai ideologiai ir revoliu
cionieriai būna jauni, o teisininkai, 
taikdariai ir didieji teologai — pa
gyvenę žmonės. Todėl įvairios kul
tūros vertina savo vyresnio am
žiaus narius, pasiekusius išmintį, 
ir pasikliauja jų patarimais sun
kiose aplinkybėse. 

Mūsų lietuviškoji kultūra nuo 
senų senovės aukštai vertino iš
mintį, pripažindama, jog ne visi ją 
pasiekia. Štai keli pavyzdžiai: 
„Dažnai, rudine apsivilkusi, vaikš
to gili išmintis"; „Kada amžiaus 
neteksi, protą įgysi"; „Visi vienos 
močios vaikai, bet išmintis nevie
noda". 

Biblijoje galima rasti daug kil
nių žodžių apie išmintį ypač 
Išminties knygoje, parašytoje šim
tą metų prieš Kristaus gimimą. 
Sakoma, kas ieško išminties, ją 
randa, nes „Spinduliuojanti ir ne
blėstanti yra išmintis, lengvai 
pastebima tų, kurie ją myli... J u k ji 
pati eina ieškoti tų, kurie jos verti" 
(Iš 6:12.16). Išminties šaltinis — 
pats Dievas, nes išmintis „yra Die
vo galybės alsavimas ir tyras 
Visagalio galybės išsiliejimas" (Iš 
7.15). Evangelijose skaitome, kad 
ir pats Jėzus „augo išmintimi, 
metais ir malone Dievo ir žmonių 
akyse" (Lk 2.52). Jėzui išėjus į 
žmones skelbti Dievo karalystės ir 
jos buvimą užtvirtinti stebuklais, 
jo klausytojai negalėjo atsistebėti: 
„Kas per išmintis jam suteikta?.." 
(Mk6.2). 

Dabart iniame informatikos 
amžiuje verkiant reikia iš naujo 
atrasti ir įsisavinti išminties są
voką. 

ieškojo. 
Po išgyventų pergyvenimų, dis

kriminavimų 1977 m. gruodžio mėn. 
pavyko tapti Vilniaus valstybinio uni
versiteto Lietuvių literatūros kate
dros, Irenai tapusios intelektualine ir 
dvasine oaze, aspirante, o prof. Vanda 
Zaborskaitė buvo rūpestinga vadovė, 
dosniai dalinusi žinias ir patirtį. Nors 
Irena, pagal pasirinktą disertacijos 
temą parašė straipsnių, bet susik
losčiusios gyvenimo aplinkybės su
trukdė pasiekti tikslą, t.y. apginti di
sertaciją moksliniam laipsniui gauti. 

Jau daugelį metų Vilniaus uni
versitete dėstydama vokiečių kalbą, I. 
Tumavičiūtė, su dideliu entuziazmu ir 
įkvėpimu rengiasi kiekvienai paskai
tai ar seminarui. Jai labai svarbu, kad 
studentai savarankiškai bibliotekose 
ar internete pasirinktų vokiškus teks
tus, skatina juos domėtis visų vokiš
kai kalbančių šalių istorija, kultūra ir 
tradicijomis. Gvildendami kurią nors 
rimtesnę studijų temą, pirmakursiai, 
bendraudami vokiečių kalba, speciali

ai aplanko senojo universiteto sales, 
kiemus, susipažįsta su kitais meno, 
kultūros kūriniais. Tarp laisvai 
pasirenkamų namų darbams skaity
mo tekstų, dėstytoja I. Tumavičiūtė 
studentams dažniausiai rekomenduo
ja perskaityti tekstus iš Lietuvos 
istorijos, literatūros. Jos nuomone, 
kiekvienas pedagogas privalo prisi
dėti prie patriotinio studentų ugdymo, 
nepamirštant akcentuoti ir gyvenimo 
laisvėje privalumų. Per savo pažįsta
mus Vokietijoje, Šveicarijoje, ji tar
pininkavo, kad gabesni ir darbštesni 
studentai patektų į šių valstybių bib
liotekas, įvairius mokslo, kultūros 
renginius. 

Nepriklausomos Lietuvos metais 
dėstytoja I. Tumavičiūtė, neturėdama 
galimybių išvykti į vokiečių kalbos 
kursus Vokietijoje, savo iniciatyva 
gilino kalbų dėstymo metodikos ži
nias, lankė Vilniuje rengiamus anglų, 
norvegų, turkų ir lenkų kalbos kur
sus. 

Bus daug iau 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
HARTFORD, CT 

LB APYLINKE JAU TURI 
NAUJĄ VALDYBĄ 

Nepasisekė sušaukti sausio 15 
d. planuoto metinio Hartford LB 
narių susirinkimo, snigo, pustė, keli
ai slidūs, reikėjo drąsuolių vykti į 
Mišias ir susirinkimą. Nors tų drą
suolių buvo krūvelė, bet nutarta su
sirinkimą atidėti iki sausio 29 d., 
gal orai bus palankesni. Taip ir bu
vo, diena graži, net ankstyva sau
lutė, susirinkimas įvyko dalyvaujant 
bent 30 narių. 

Svarbu buvo perduoti pereitų 
metų veiklos ir finansų apyskaitą, 
išrinkti naują valdybą, nes pora val
dybos žmonių atistatė dėl asmeniškų 
priežasčių. Reikėjo atvirai pasidalin
ti mintimis ir rūpesčiais, numatyti 
renginius, pakalbėti apie parapijos 
salės remontus. Diskusijos . buvo 
gyvos, virė pokalbiai, pasiūlymai, 
ateities planai. Kol kas dar turim 

kun. A. Gurklį, aukoja lietuviškai 
Mišias, tam atvykdamas 50 mylių iš 
Thompson, CT, kur dėstė matema
tiką Marianapolio privačioj gimnazi
joj. Nėra ko skųstis ir klebonu, nors 
jo pavardė (kun. Charles Jacobs) ne
lietuviška, bet jau moka daug žodžių 
lietuviškai ir visus pasveikina „labas 
rytas". Palankus mums, ir mes jam, 
visi bandom bažnyčią išlaikyti, nors 
tam tikslui klebonas sukvietė daug 
ispanų kilmės parapijiečių iš apy
linkės. Veikiam draugiškai, bet dau
giausia kas sau. 

Grįžtam prie susirinkimo, kurio 
metu valdyba buvo išrinkta tokia: 
Viktoras Kogelis, pirm.; J. Stri
maitis, ižd.; D. Grajauskienė, sekr. ir 
koresp. Kiti valdybos nariai: A. 
Dzikas, v. p.; J. Giedraitis, ryšinin
kas su naujai atvykusiais; K. Šerkš-

Hartford, CT, LB apylinkės valdyba. Sėdi: J. Strimaitis, V. Kogelis, R. Nenortienė, 
A. Nenortienė; stovi: K. Šerkšnienė, D. Grajauskienė, J. Giedraitis. 

nienė, soc. reikalai; R. Lusčikauskas, 
v. p. renginiam; R. Nenortienė ir E. 
Jalinskasjaunimo sąjungos atstovai. 
Revizijos komisija liko ta pati: Ste
pas Zabulis ir Vytenis Nenortas. 

Artimiausias renginys — tai 
Nepriklausomybės šventė vasario 12 
d.: šoks D. Dzikienės vadovaujami 
„Berželio" šokėjai, kalbės dr. D. 
Giedrimienė, bus aukų rinkimas ir 
pabendravimas prie užkandžių. 

Nariai buvo raginami planuoti 
vykti į Dainų šventę ir, atrodo, yra 
didelis susidomėjimas. Susirinkimas 
nutarė finansine auka paremti greti
mos LB choro vykimą į šią šventė. 

Valdyba nuoširdžiai įvertina 
narių dalyvavimą šiame susirinki
me, kurio metu daugelis susimokėjo 
nario mokestį. 

D. Grajauskienė 

[ ST. PETERSBURG, FL 
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Lietuviška biblioteka Floridos Vakaruose 

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo bibliotekos darbuotojos knygų į Lietuvą iš
siuntimo metu. Iš kairės: bibliotekos vedėja M. Andrejauskienė, E. Kiaunienė ir 
A. Karnienė. Juozo Šulaičio nuo-

St. Petersburg Lietuvių klubo 
biblioteka, turinti apie 5,000 knygų 
sėkmingai patarnauja klubo na
riams bei apylinkės tautiečiams. 

Biblioteką pradėjo organizuoti 
1964 m. Adolfas Paleckis. 

Pražia buvo sunki, knygų ma
žai, naujoms knygoms pirkti nebuvo 
lėšų. Veikusi apie pora metų biblio
teka užsidarė. 

1972 m. su 136 knygomis ją at
gaivino Antanas Ragelis. Įvestas 
angliškų knygų apie lietuvius ir 
Lietuvą skyrius. Vėliau po keletą 
metų vadovavo J. Taoras, S. Vel-
basis, E. Kačinskienė — buvusi JAV 
Kongreso bibliokos vedėja. Sparčiai 
augant klubo narių skaičiui buvo 
sureikšminta bibliotekos svarba. 

1986 m. bibliotekai vadovauti 
pradėjo Sofija Salienė mažose su 
klubo raštine buvusiose patalpose. 
Tuos metu buvusi klubo direktorė 
Angelė Karnienė, jausdama bib
liotekos svarbą, pasiūlė pristatyti 
bibliotekai priestatą. Susidaręs ko
mitetas paruošė planus ir surinkus 
reikiamą sumą aukų, priestatas 
buvo pristatytas, o 1989 metais iš
kilmingai atidarytas. 

Darbo buvo daug, o rankų ma
žai. Reikėjo daug darbo valandų 
pašvęsti knygų perkėlimui, jų su
skirstymui bei profesionaliam su-
katalogavimui, o dublikatus siųsti 
Lietuvos bibliotekoms bei mokslo 
institucijoms. Bibliotekos vedėjoms 
pagalbon atėjo ir be pertraukos 15 
metų talkina klubo narė Emilija 
Kiaunienė. 

Iš viso į Lietuvą išsiųsta 39 
Liet. Enciklopedijos, daug tūkstan
čių įvairių žurnalų anglų ir lietuvių 
kalbomis bei 10,241 knyga. Iš ga
vusiųjų knygų siuntas gauta daugy
bė padėkos laiškų. 

Bibliotekos steigėjai bei buvu
sieji vadovai išėjo Amžinybėn, bet jų 
atlikti darbai bus ilgai prisiminti 
šiame telkinyje bei gavusiųjų knygų 
siuntas Lietuvoje. 

2002 m. rugsėjo mėn. bibliote
kos vairą perėmė klubo narė Monika 
Andrejauskienė ir sėkmingai tęsia 
patarnavimus bibliotekoje bei kny
gų siuntime į Lietuvą. Jos vadovavi
mo metu, išsiųsta 3,598 knygos, 3 
liet. Enciklopedijos. Daugelis jų pa
teko į Vilniaus vidurinę mokyklą, 
kurioje mokosi našlaičiai, buvusių 

Sibiro tremtinių vaikai. 
Knygų siuntimas yra brangus ir 

sunkus, bet čia pagalbon ateina 
Lietuvių fondas bei pavieniai auko
tojai klubo nariai: A. Drukteinienė, 
E. Krasauskienė, Vilutienė, M. 
Jasaitienė, ir kt. Paskutiniu metu 
1,000 dol.auką įteikė dr. A. Valienė. 

Nors skaitytojų kiek sumažėjo, 
bet dar perskaitoma apie 500—600 
knygų per metus. Ligoniams knygos 

pristatomos į namus. 
Prašoma ir tolimesnėse St. Pe

tersburg apylinkėse gyvenančius 
tautiečius, pasinaudoti gausia bib
lioteka, kuri veikia sekmadieniais 
nuo 1 v. p. p. iki 4:30 v. p. p. Lietuvių 
klube 4880-46 Ave., North St. Pe
tersburg, FL, 33714, tel. 727-525-
2924 

Juozas Šulaitis 

DETROIT, Ml 
. — — — i — . . - • • • - _ — i — — i — - - , « 

KAZIUKO MUGE 
Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" 

skaučių ir skautų tuntai ruošia savo 
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį, 
kovo 5 dieną, Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre. Kviečiame 
visus, ne tik skautų šeimas, bet ir 
visą Detroito bei apylinkių visuome
nę apsilankyti Kaziuko mugėje. 
Galėsite įsigyti įvairių rankdarbių, 
išbandyti laimę velykinio stalo lote
rijoje, pažaisti žaidimų. Bus gardžių 
lietuviško maisto patiekalų, skanių 

pyragų ir tortų. Smagiai praleisite 
popietę ir tuo pačiu paremsite Det
roito skautes ir skautus. 

Mugėje bus ir loterija. Jei kas 
norėtų laimėjimui daiktų paaukoti, 
jie bus renkami parapijoje savait
galiais, visą vasario mėnesį. 

Jei kas turėtų klausimų, galite 
skambinti tuntininkams — Rasai 
Karvelienei (tel. 248-380-1363) arba 
Sauliui Anužiui (tel. 517-394-0859). 

Iki pasimatymo! 

:s Sausio 1 J osios ir Klaipėdos išvadavimo minėj imo Detroi t M l . š m sausio 15 
d Sv Antano šventovėje Mine|imo metu ,,Uz nuopelnus Lietuvai" žymuo buvo 
įteiktas Rer-'nai Juškaitei—Švobienei Žymenį įteikė Mykolas Abarius. 

Jono Urbono nuotrauka 
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Margumynai NĖRA LAISVES BE ATSAKOMYBES 
AR JIE GAUNA GERESNĮ 

IŠSILAVINIMĄ? 
Aukštaūgiai vyrai gauna geres

nį išsilavinimą, išsiaiškino Švedijos 
mokslininkai išnagrinėję 950,000 
šalies piliečių vyrų biografijas. Pra
nešimas, kuris bus išspausdintas žur
nale „International Journal of Epi-
demiology", duoda pagrindo manyti, 
jog prieš žemo ūgio vyrus vykdoma 
diskriminavimo politika, nes linksta
ma manyti, kad jie nesugeba pasiekti 
didelių laimėjimų, sakė Finn Rasmus-
sen iš Švedijos Karolio medicinos ir 
chirurgijos instituto. „Tikimybė įgyti 
aukštąjį išsilavinimą tiesiogiai prik
lauso nuo ūgio", - sakoma pranešime. 

Mokslininkai gavo šaukiamųjų į 
Švedijos armiją, gimusių nuo 1950 
iki 1975 metų, sąrašą ir duomenis 
apie jų išsilavinimą per 27 metus 
nuo tada, kai jiems esant 18 metų 
buvo išmatuotas jų ūgis „Tikimybė 
įgyti aukštąjį išsilavinimą tarp 
aukštesnių nei 194 centimetrų vyrų 
du ar tris kartus didesnė nei tarp tų 
vyrų, kurių ūgis - ne daugiau kaip 
165 centimetrai", - sakoma tyrime. 

Įtraukus į skaičiavimą tokius duo
menis, kaip kilmė ir intelekto koefi
cientas (IQ) lygis, rezultatai pasi
keitė labai nedaug, pažymima pra
nešime. BNS 

Danų laikraštis pasišaipė iš 
Pranašo — išspausdino karikatūrą, 
mat laisvoji spauda elgiasi nevaržo
mai — rašo ką nori, įžeidinėja ką 
užsigeidžia, šaiposi iš visko, kas 
užkliūva arba koks užsakymas paki
šamas. Islamo išpažinėjai savo ša
lyse reagavo stipriai, — sudegino ke
lis danų konsulatus, ambasadą... Jie 
naudojosi irgi savaip suprasta veiki
mo laisve. 

Nėra ir būti negali jokios laisvės 
be atsakomybės ir jokioje veiklos ar 
asmeninio gyvenimo srityje, o juo la
biau visuomenės reikaluose ar poli
tikoje. Laisvės ribas nustato teisės 
aktai, papročiai, visuomenės moralė. 
Vargas politikui, laikraštininkui, o 
ir šiaip kiekvienam sąmoningam 
piliečiui, jei jis nenutuokia, kokias 
pasekmes gali sukelti jo veika. Čia 
nekalbama apie provokacijų planuo
tojus, kurstytojus, ekstremistus. Šių 
kategorijų veikėjai dažniausiai „dir
ba" viršininko užsakymus vykdydami. 

Jeigu gatvėje su palydovu einan
čią moterį veiksmu ar nepadoriais 
epitetais užkabins koks įžūlėlis, ti
kėtina, kad tikras vyras pasielgs vy
riškai — gins moters, o ir savo garbę 
taip pat, anaiptol nekartodamas 
chuligano keiksmų, o kitais tinka
mais konkrečiam atvejui būdais. 

Laisvė ir atsakomybė visada ei
na parankiui. Nelaimė tyko, kai at

sakomybė nustumiama į šalį, o 
laisvė ima siausti ir išsigimsta čia 
pat, akimoju. Aiškinti apie elemen
tarią savaime suprantamą pagarbą 
religiniams įsitikinimams, papro
čiams, valstybės ar tautos simbo
liams, visuomenės nariui — artimui, 

šiuo atveju netiktų. Tai tvinksi 
piliečio kraujyje. Bet apie nuokrypas 
— privalu ne tik kalbėti, o ir šaukti! 
Kasdien ir visur, kur tik pastebima, 
kad laisvės atsiskiria ar atskiriamos 
nuo atsakomybės. 

Edmundas Simanaitis 

ALTo Čikagos skyriaus ruoštoje Vasario 16-osios šventėje Maria gimnazijos 
auditorijoje vasario 12 d. Iš kairės: muz. Manigirdas Motekaitis, programos 
vadovė Vida Brazaitytė, AlTo Čikagos skyriaus pirm. Evelina Oželienė, 
sotistė Nida Grigalavičiūtė ir solistas Aigimantas Barniškis. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

COLORADO UPE PER 
CRAND CANYON 

ALEKSAS VITKUS 
Nr. 7 

Tenka pabūti ir kalnų ožiu. 

Linui tai buvo puiki proga nuo kranto fotogra
fuoti mūsų patį pavojingiausią iki šiol bandymą 
perplaukti per tą grėsmingą slenkstį. Milžiniškos 
bangos nepaliaujamai tėškė į laivą, sliuogė į laivo 
vidų, lyg norėdamos jį nuspausti į upės dugną. 
Prisimenu, kad jautėmės lyg paties Neptūno galin
gose rankose, mėtomi žemyn, aukštyn, į šalis, kol 
staiga išplaukėme į palyginti ramų vandenį. Randy 
ir 6a uždainavo, o mes jau mokėjom jam pritarti. 

Priplaukus prie Crystal slenksčių atrandame 
gražų smėlėtą krantą kur sustojame apgalvoti, 
kaip nugalėti šį dar vieną pavojingą perplaukimą. 
Staiga debesys patamsėjo ir pradėjo lyti kaip iš 
kibiro. Neperstojantys žaibai skrodė dangų skersai 
ir išilgai. Laimei, galėjome pasislėpti po gana 
nemaža išsikišusia uola. Griaustinis turbūt niekad 
nėra toks kurtinančiai garsus ir įspūdingas kaip 
tūnant siaurame tarpeklyje ir žiūrint į jo beveik 
statmenas sienas, nuo kurių žemyn krenta lyg 
dvigubos Niagaros krioklių vandenys. 

Mums pasakoja kapitonas 

Vakarais Randy mums pasakoja apie Grand 
Canyon. Pasirodo, kad geologiniu požiūriu pats 
tarpeklis yra gana jaunas, kai prieš šešis milijonus 
metų upė pradėjo sau graužti taką. Taip atsivėru

sios uolos pasirodė daug senesnės. Šiandien mato
mi sluoksniai rodo, kad tarpeklio visa teritorija 
daug milijonų metų buvo negilios jūros dugnas! Kai 
kuriose tarpeklio vietose labai aiškiai matyti kaip 
plokšti blynai sudėti įvairios padermės uolų sluok
sniai: pačiame viršuje kalkakmeniai, paskui smil
tainis, po to molio skalūnai ir t.t. Suakmenėjusių 
gyvulių ir augalų iškasenos rodo, kad tos uolos gali 
būti per 250 milijonų metų senumo. Pats tarpeklis 
yra 277 mylių ilgumo, kai kur net iki 18 mylių pla
tumo ir daugiau negu 5,000 pėdų gilumo. 

Randy gerai susipažinęs ir su Grand Canyon 
istorija. Geologai sako, kad šiame slėnyje, beveik 
mylia žemiau nuo aukšto kranto, gyveno žmonės 
jau daugiau kaip 10,000 metų. Atėjo ir praėjo 
įvairios indėnų giminės, vardais kaip Anasazi, 
Hopi, Zuni, Palute, Hualapai, Havasupai ir Navajo. 
Jie čia ramiai augino kukurūzus, pupas, moliūgus 
ir pan., kol 1919 metais įsteigus nacionalinį parką, 
indėnai buvo iškelti į kitas vietas. 

Savaitę praleidus kovojant su bangomis, srove 
ir kriokliais jaučiamės kaip prityrę keliautojai, 
nors kapitonas mums leidžia pairkluoti ir laivą 
pavaldyti tik labai ramiose upės vagose. Ir čia pat 
lyg pasijuokdamas iš 
mūsų jūrininkiškų įgu
dimų, primena, kad jau 
1937 metais kažkoks 
nutrūktgalvis, vardu 
Haldane Holmstrom, 
pats vienas savo mažu 
statytu laiveliu nuirkla
vo per visus slenksčius 
iki pat Hoover užtvan
kos, savo kelionę pra
dėjęs net nuo Green 
upės, Colorado intako. 
VVyoming valstijoje! 

Grand Canyon 
parkas 

Maždaug devynios 
mylios prieš išvystant Nugalėjus didžiuosius „Horn" slenksčius. 

Little Colorado intaką įplaukiame į Grand Canyon 
nacionalinio parko teritoriją, nors paties parko ir 
nematyti. Parkas turizmui oficialiai atidarytas jau 
1919 metais. Parko pagrindine įdomybė ir yra 
Grand Cayon tarpeklis, kurio dugne esančia 
Colorado upe mes dabar plaukiam, beveik nematy
dami tarpeklio viršūnių krantų ar parko pastatų, 
stūksančių apie 5,000 pėdų 'tai beveik visa mylia!) 
beveik tiesiai virš mūsų galvų. Šiaurinis tarpeklio 
krantas yra vidutiniškai apie 1,200 pėdų aukštes
nis už pietinį krantą, kuriame yra įsikūrę visi 
pagrindiniai parko pastatai. Abu krantus supa 
keliai, iš kurių galima siaurais takais, pėsti, ark
liais ar mulais, nusileisti iki upės. Stebėtina, bet 
mums neteko iš laivų pamatyti jokių žmonių, nei 
sutikti upėje kitų laivų. 

Vienas toks kartais labai siauras ir net baugi
nantis takas veda iš aukšto kranto į mylią žemiau 
tekančią upę, kurią pasiekti reikia nueiti apie 
aštuonias mylias. Greitai einant tai galima padary
ti per vieną dieną. Parko vadovai visus perspėja 
pasiimti pakankamai vandens, nes tai tikra dyku
ma, ir palikus parko „civilizaciją" vandens niekur 
nerasi kol nepasieksi toli apačioje neramios upės. 

Kai 1962 metais, dar su tuomet mažais vaikais 
lankėmės šitame parke, žygiuoti tuo pavojingu 
taku žemyn prie upės nedrįsome. Juk reikia ma
žiausiai vienos dienos nusileisti, kitos dienos — vėl 
pakilti į viršų, o mes tada labai skubėjome 
California link. Anais laikais gaudavau tik dvi 
savaites atostogų, tai nutarėme į California pris
tatyti naują iš fabriko automobilį, ten jį atiduoti 
fabriko agentui, ir paskui traukiniu grįžti namo, 
sustojant, vienai dienai, San Francisco ir Salt Lake 
City. Bus daugiau. 
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Labdaros fondo jubiliejuje grojo 
M Rostropovič 
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Iš kairės: Kauno meras Arvydas Garbaravičius, maestro Mstislav Rostropovič ir 
Kauno vicemeras Gediminas Budnikas. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr. 

Kaunas, vasario 13 d. (ELTA) — 
Trejų metų gimtadienį pažymintis 
labdaros ir paramos fondas „Pagal
ba Lietuvos vaikams" sulaukė ir gar
bingo svečio — garsaus violončeli
ninko, dirigento ir pianisto Mstislav 
Rostropovič. 

M. Rostropovič yra šio fondo 
steigėjas ir rėmėjas. 

Fondas per metus atrenka apie 
dešimt vaikų iki 18 metų amžiaus, 
kurie jau demonstruoja gabumus, 

pakankamus paaugus tapt i pasauli
nio lygio žvaigždėmis. 

Organizacijos gimtadieniui skir
ti koncertai vyko Vilniuje ir Kaune. 

Pirmadienį Kaune viešėjęs M. 
Rostropovič tvirtino ir toliau akty
viai remsiąs fondo „Pagalba Lietu
vos vaikams" veiklą. 

. M. Rostropovič apžiūrėjo Kauno 
Rotušę, o vakare klausėsi Lietuvos 
kamerinio orkestro bei jaunųjų ta
lentų koncerto. 

Viltis rasti Vasario 16-osios akto originalą... 
Atkel ta iŠ 1 psl. 

Lietuvos Taryba buvo tautai at
stovaujanti institucija, išrinkta 1917 
metų rugsėjo 18-22 dienomis Vilniu
je vykusioje lietuvių konferencijoje. 

Nepriklausomybės aktas buvo 
pasirašytas K. Štralio name Vil
niuje, Didžiojoje g. 30, bute Nr. 2 (da
bar Pilies g. 26; pastatui Sąjūdžio 
laikais prigijo Signatarų namų pava
dinimas), Lietuvių draugijos nuken
tėjusiems dėl karo šelpti Centrinio 
Komiteto pirmininko Antano Sme
tonos kabinete. 

Lietuvos Tarybos nariai pasirašė 
du Akto egzempliorius: originalą ir 
dublikatą. Originalas buvo atiduotas 
saugoti Jonui Basanavičiui. Nuo pat 

pasirašymo momento Akto origina
las nebuvo paviešintas . Spaudoje 
apie jo egzistavimą pirmą kartą bu
vo užsiminta 1933 metais . Tuo tarpu 
Akto dublikatas liko Tarybos kan
celiarinėse bylose ir buvo skirtas 
naudoti kasdieniniame darbe. 

Akto dublikatas Lietuvos Tary
bos sekretoriate buvo saugomas iki 
1918 m. lapkričio 25 d., kai jį kar tu 
su Tarybos posėdžių protokolais pa
siėmė P. Klimas, kur is rengė doku
mentus publikuoti. Pas jį dublikatas 
išbuvo iki 1925 m. vasario 18 d., kol 
buvo perduotas Prezidento kance
liarijos archyvui Kaune. Šiame ar
chyve jis buvo saugomas iki lemtin
gosios 1940 m. birželio 15 d. 

rorino aoos 
* P i r m a d i e n į Turino ž iemos 

ol impiadoje 15 k m a s m e n i n ė s e 
b ia t lono l e n k t y n ė s e , a p l e n k u s i 
15 varžovių, 67-ąją vietą užėmė Lie
tuvos biatlonininkė Diana Rasimo-
vičiūtė. 21-erių metų Lietuvos spor
tininkė, nepataikiusi į 8 taikinius, 
trasoje sugaišo 1 valandą 4.4 se
kundės. 

* Po t reč ios ios Turino ž iemos 
olimpinių žaidynių dienos me
dalių l ente lė je pirmauja JAV 
sportininkai. Sekmadienį ameri
kiečiai iškovojo 2 aukso bei 1 sidabro 
medalį ir aplenkė du aukso medalius 
turinčią Vokietijos komandą. Į trečią 
vietą pakilo daugiausiai medalių — 
net 7 — iškovoję Norvegijos atletai, 
tačiau jų taupyklėje tik vienas olim
pinis aukso medalis, bei po tris si
dabro ir bronzos. Pirmuosius meda
lius Italijoje iškovojo mūsų kaimy
nai: auksą moterų slidinėjimo varžy
bose laimėjusi Estija medalių len
telėje užima dešimtą vietą, o bronzos 

apdovanojimą vyrų rogučių sporto 
varžybose pelniusi Latvijos koman
da su Kinija bei Šveicarija dalijasi 
14-ąją vietą. Iš viso medalius jau 
pelnė 16 valstybių sportininkai. 

* P irmadieni Turino ž i emos 
o l impin ių ž a i d y n i ų m o t e r ų 
s n i e g l e n č i ų r a m p o s v a r ž y b o s e 
pirmąsias dvi v ie tas užėmė JAV 
sportininkės, o nugalėtoja tapo pra
ėjusių metų pasaul io čempionato 
bronzos medalininkė 18-metė Han-
nah Teter. Bronzos medalį iškovojo 
norvegė Kjersti Buaas . 

* Triskart p a s a u l i o čempio
nas Hyun-Soo Ahn iškovojo Tu
rino Žiemos o l impin ių ža idynių 
aukso medalį greitojo čiuožimo 
trumpuoju taku vyrų 1,500 m dis
tancijoje. Prieš ketverius metus fi
nale diskvalif ikuotas 20-metis 
Hyun-Soo Ahn sekmadienį įtikina
mai aplenkė tėvynainį Ho-Suk Lee ir 
bronzos medalį iškovojusį Kinijos 
sportininką Jiajun Li. 

Liberalcentristai išsidavė 
„pi rkę" P. Auštrevičiu 

Atkelta iš 1 psl. 
Daugelio nuostabai, tada P. Auš-

trevičius tapo liberalcentristų sąrašo 
vedliu. 

Pastarieji su buvusio kandidato 
į prezidentus sąlygomis sutiko turė
dami ir savų išskaičiavimų. Norėta 
P. Auštrevičiaus pavarde pridengti 
j au tuo metu į skandalus įklimpusį 
ir į antrąją sąrašo vietą pasitraukusį 
A. Zuoką. 

P. Auštrevičius „Lietuvos rytui" 
pareiškė, jog liberalcentristai išties 
padengė jo rinkimų kampanijos 
technines išlaidas, tačiau atmetė tei
ginius, jog jam buvo mokama alga. 

„Gal jie gali pateikti kokius nors 
dokumentus? Aš tik laukiu, kada A. 
Zuokas pasakys, jog aš buvau jo vai
kų aukle ir jis už tai man mokėjo al
gą arba kad aš kibau prie jo žmonos. 
Tai visiškai primityvus iš skandalų 
niekaip neišlipančios partijos ir iš 
teismų neišlendančio jos pirmininko 

kerštas, rodantis jų politinio veikimo 
lygi", — kalbėjo Seimo narys. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) vadovas Zenonas Vaigauskas, 
paklaustas, kas gresia liberalcen-
tristams, jei jų vadovų pareiškimus 
dėl neoficialios algos P. Auštrevičiui 
mokėjimo pavyktų įrodyti, buvo nu
siteikęs kategoriškai. 

„Tai — šiurkštus įstatymų pa
žeidimas. Be to, už pinigų slėpimą 
bei melagingą buhalterinės apskai
tos tvarkymą numatyta baudžiamoji 
atsakomybė. Jeigu paaiškėtų, kad į 
šią istoriją yra įsivėlę ir partijos va
dovai, tai sukeltų grėsmę visai parti
jai. J i galėtų būti prilyginta nusi
kalstamai organizacijai. Galima ir 
dar viena skaudi partijai sankcija — 
nutrauktas finansavimas iš biudže
to", — sakė VRK vadovas. 

Pasak jo, tuo turėtų susidomėti 
ne tik jo vadovaujama komisija, bet 
ir mokesčių inspektoriai. 

Eismo taisykles pažeidę užsieniečiai 
baudų nemoka 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 
Lietuvoje kelių eismo taisykles pa
žeidę užsieniečiai kasmet lieka sko
lingi dešimtis tūkstančių litų. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", pasienio miesteliuose dirbantys 
policininkai neslepia, kad keliuose 
prasižengusių asmenų, vairuojančių 
kitų valstybių numeriais pažymėtus 
automobilius, dažnai yra linkę ne
pastebėti. 

„Vargo daug, o realiai nubausti 
vis tiek negali. Be to, norint surašyti 
protokolą, dažnai reikia vertėjo ieš
koti", — pasakojo pareigūnai. 

Tuo tarpu valdininkai pripažįsta 
neturintys įstatyminių svertų, kurie 
priverstų iš užsienio šalių atvyku
sius kelių eismo taisyklių pažeidėjus 
sumokėti baudas. 

Prieš keletą dienų Palangoje bu
vo sustabdytas 24 kilometrais lei
džiamą greitį viršijęs Latvijos pilie
tis Janis Liepa. Už šį eismo taisyklių 
pažeidimą jam grėsė nuo 150 iki 300 
litų bauda. 

Eismo pažeidimo vietoje tokios 
didelės baudos iš pažeidėjo pareigū
nas paimti negali, todėl latviui buvo 
surašytas administracinio teisės pa
žeidimo protokolas. 

Po poros dienų į administracinės 
bylos nagrinėjimą J. Liepa neatvyko. 
Už leidžiamo greičio viršijimą jam 
buvo skirta 225 litų bauda. Tačiau 

pareigūnai neabejoja, kad šių pinigų 
šalies biudžetas nesulauks. 

Tiesa, už šį pažeidimą latviui 
buvo skirti 4 baudos balai. 

„Jei jis dar kartą sumanys grei
tai pasivažinėti Lietuvos keliais, gali 
netekti vairuotojo pažymėjimo. Aiš
ku, sugrįžęs namo latvis gaus neva 
pamesto vairuotojo pažymėjimo dub
likatą, tačiau mūsų šalyje j am bus 
atimta teisė vairuoti automobilį", — 
užsieniečio nubaudimo ypa tumus 
aiškino Palangos policijos viešosios 
tvarkos skyriaus viršininkas Algir
das Domarkas. 

Per 2005 metus vien Palangoje 
36 užsienio piliečiams už įvairius ke
lių eismo taisyklių pažeidimus buvo 
skirta 12,420 litų baudų. 

Didžiausia bauda pernai skirta 
rugpjūčio 21 dieną ant jūros tilto au
tomobiliu važinėjusiam 28 metų ka
liningradiečiui Ruslan Cvira. 

R. Cvira buvo neblaivus —jo 
kraujyje rasta 1.47 promilės alkoho
lio. Ruso automobilis „Dodge Stra-
tus" buvo pastatytas į mašinų saugo
jimo aikštelę. 

Sužinojęs apie jam paskir tą 
4,000 litų baudą, kaliningradietis 
neslėpė, kad tokių pinigų mokėti ne
siruošia. 

Po kelių dienų jis iš aikštelės pa
siėmė savo automobilį ir išvyko iš 
Lietuvos. 

Politologo knygoje — Kaliningrado 
jubiliejaus minėjimas 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) — 
Žinomo Lietuvos politologo Raimun
do Lopatos naujoje knygoje — kon
troversiškas pernykštis Kaliningra
do 750-ųjų iškilmių minėjimas. 

Naująją knygą „Įkaito anatomi
ja : Kaliningrado jubiliejaus byla" 
Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institu
to (VU TSPMI) direktorius R. Lopa
ta pristatė pirmadienį. 

Į knygos pristatymą susirinko 
žurnalistai, politologai, diplomatai. 

Monografijoje „Įkaito anatomi
ja: Kaliningrado jubiliejaus byla" na
grinėjama, kokie buvo pernai liepą 
vykusių Kaliningrado 750-ųjų įkūri
mo metinių iškilmių organizatorių 
ketinimai. Knygos autorius savo at

sakymą grindžia geopolitinio įkaito 
samprata, atskleidžiančia, jo many
mu, šių ketinimų esmę. 

Į pernai liepą vykusio Kara
liaučiaus (dabartinio Kaliningrado) 
750-ųjų įkūrimo metinių minėjimą 
nebuvo pakviesti artimiausių kai
mynių — Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentai, kai tuo tarpu Rusijos prezi
dentas į iškilmes pakvietė atvykti 
Vokietijos ir Prancūzijos vadovus. 

Lietuvos prezidentui negavus 
kvietimo į renginį, Lietuvos URM 
paskelbė rekomendaciją ki t iems 
aukštiems pareigūnams ta ip pat 
nevykti į renginį, tačiau diplomatų 
rekomendacijų nedalyvauti minėji
me nepaisė žemės ūkio ministrė Ka-
zimira Prunskienė. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

New York pūga visiškai sutrikdė 
įprastą gyvenimo ritmą 

New York, vasario 13 d. 
(,,Interfax7BNS) — Pirmoji šiais 
metais pūga visiškai sutrikdė įpras
tą gyvenimo ritmą daugelyje JAV 
šiaurės rytų valstijų, o New York to
kios smarkios pūgos dar niekada nė
ra buvę. Naktį iš sekmadienio į pir
madienį miestas stengėsi įveikti šios 
neregėtos gaivalinės nelaimės pa
darinius. 

Pradėjus snigti šeštadienį ir sni-
gus visą parą didžiausias JAV me-
gapolis buvo užklotas 68 cm sniego 
sluoksniu. 

Rekordas buvo užfiksuotas 
miesto Central Park. Tai storiausias 
sniego sluoksnis nuo 1869 metų, kai 
pradėta daryti reguliarius tokius 
matavimus. Ankstesnis 66.1 cm re
kordas laikėsi nuo 1947 metų Kalė
dų. 

Nuo šeštadienio vidudienio sni
go beveik parą visoje Atlanto pa
krantėje nuo Virginia iki Maine vals
tijos, taip pat kai kur prie Great 
Lakęs Ohio slėnyje ir net į pietus 
nuo Tennessee valstijos ir North Ca-
rolina. 

Tačiau labiausiai pūga su vėjais, 
siekiančiais 100 km per valandą, 
spaudžiant 7 laipsnių pagal Celsijų 
šalčiui, siautė New York ir jo apylin
kėse. Čia sekmadienio rytą kas va
landą sniego danga pastorėjo po 7-12 
centimetrų. Matomumas sumažėjo 
iki 300 metrų, kai kur — net iki nu-

Gatvėmis nei važiuoti, nei eiti 

buvo neįmanoma. Valdžia sustabdė 
autobusų ir traukinių eismą. Buvo 
atšauktos pamaldos bažnyčiose, už
daryti zoologijos ir botanikos sodai. 
New York meras Michael Bloomberg 
paragino miesto gyventojus be reika
lo neiti į gatves, juo labiau nemėgin
ti važiuoti automobiliu. 

Kai gatvėse automobilių nėra, 
komunalinėms tarnyboms sniegą va
lyti lengviau, bet šie valymo darbai 
kainuos milžiniškus pinigus. Valdžia 
yra apskaičiavusi, kad nuvalyti vie
no colio sniego sluoksnį kainuoja 
apie 1 mln. dolerių. 

Gausiai sningant ir pučiant ura
ganiniam vėjui daugelyje valstijų 
ėmė trūkinėti elektros linijų perda
vimo laidai. 

Be šviesos liko, pirminiais ko
munalinių paslaugų teikimo kompa
nijų duomenimis, 85,000 vartotojų 
Maryland valstijoje, 60,000 Virginia, 
15,000 New Jersey, taip pat dar 
tūkstančiai New York, Delaware ir 
Connecticut gyventojų. 

Sniegas labai sutrikdė aviacijos 
kompanijų darbą. Didžiąją dienos 
dalį oro uostai dėl sniego ir pūgos, 
paralyžiavusios New York ir kitus 
šiaurės rytų valstijų miestus, buvo 
uždaryti. Pavakarę liovėsi snigti, ir 
oro uostai vėl dirbo įprasta tvarka. 

Sekmadienį iš viso buvo atšauk
t i daugiau kaip 500 skrydžių. 
Manoma, kad keliasdešimt tūkstan
čių keleivių teko vargti laukimo sa
lėse visoje šalyje. 

Viceprezidentas per medžioklę 
sužeidė kitą jos dalyvį 

Washington, DC, vasario 13 d. mai priklauso minėta sodyba, daly-
(„Reuters"/BNS) — JAV viceprezi- vavo medžioklėje ir matė minimą 
dentas Diek Cheney savaitgalį per įvykį. J i sakė, jog D. Cheney, kuris 
putpelių medžioklę Texas šratais ne- yra patyręs medžiotojas, nesuprato, 
tyčia sužeidė kitą jos dalyvį. 

Nukentėjusiojo, 78 metų advo
kato Harry Whittington iš Austin, 
kuris į ligoninę buvo atvežtas šeš
tadienį, būklė yra stabili, sakė ligo
ninės „Christus Spohn" atstovė. 

D. Cheney sekretoriatas nurodė, 
kad H. Whittington buvo sužeistas 
per medžioklę Armstrong sodyboje 
Pietų Texas, maždaug 322 km į pie
tus nuo San Antonio. 

Apie incidentą, įvykusį 5 vai. 30 
min. vakaro vietos laiku, pirmiausia 
pranešė „Corpus Christi Caller-
Times". Viceprezidento sekretoriatas 
apie jį paskelbė tik kitą dieną. 

Katharin Armstrong, kurios šei-

kad H. Whittington grįžo pas me
džioklės draugus, nes jis apie tai ne
pranešė, nors taip yra įprasta. 

„Viceprezidentas nė nenumanė, 
kad Harry ten yra, — telefonu pasa
kojo K. Armstrong. — Pakilo paukš
tis, ir viceprezidentas į jį šovė, bet, 
deja, ten, niekam nežinant, buvo 
Harry. J am kliuvo nemažai šratų". 

Pirmąją pagalbą nukentėjusia
j am suteikė viceprezidentą lydintys 
medikai, po to jis buvo nuvežtas į li
goninę. Jo būklė nėra sunki. 

D. Cheney atstovė Lea Anne Mc-
Bride sakė, kad viceprezidentas sek
madienį buvo su H. Whittington li
goninėje. 

S. Hussein teisme svaidėsi prakeiksmais 
Baghdad, vasario 13 d. („Reu- je šaukė nušalintasis Irako diktato-

ters") — Saddam Hussein, kuris pa- r ius. Jo netikras brolis ir buvęs slap-
staruoju metu boikotavo savo teismą 
dėl nusikaltimų žmoniškumui, pir
madienį jį pratęsus, vėl pasirodė 
teismo salėje, tačiau pareiškė, kad 
buvo priverstas ateiti. „Salin išda
viką, šalin išdavikus, šalin Bush ... 
Tegyvuoja musulmonų bendruome
nė, tegyvuoja musulmonų bendruo
menė, tegyvuoja musulmonų ben-

tosios policijos vadovas Barzan ai 
Tikriti dažnai nutraukdavo teismo 
posėdį, o sargybiniai jį vis sodino į jo 
vietą teisiamųjų suole. Atsakovai po
sėdyje pasirodė netikėtai, nes buvu
sio prezidento advokatas anksčiau 
pirmadienį žurnalistams sakė, kad 
S. Hussein ir kiti septyni bylos at
sakovai ket ina toliau nedalyvauti 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Komisija (EK) pasvei

kino galutinį susitarimą įgyvendinti 
„revoliucinį" Tarptautinio eksperi
mentinio termobranduolinio reakto
riaus (ITER, International Thermo-
nuclear Experimental ReactorJ pro
jektą. Išsamus susitarimas buvo pa
siektas savaitgalį Barselonoje vyku
siame susitikime, kuriame dalyvavo 
septynių ITER projekto šalių — ES, 
Japonijos, JAV, Kinijos, Rusijos, Pie
tų Korėjos ir Indijos — techniniai ži
novai. Po kelerių metų ginčų pra
ėjusį birželį partneriai galiausiai su
tarė statyti naująjį reaktorių Pran
cūzijoje. 

VIENA 
Iranas pradėjo dėti urano žalia

vą į centrifugas, kuriose j i paverčia
ma uranu, tinkamu branduoliniams 
reaktoriams arba atominėms bom
boms. Priduriama, kad šie darbai 
vykdomi iraniečių eksperimentinėje 
sodrinimo gamykloje Natanz. Vie
nas diplomatas nurodė, kad Iranas 
dar nepaleido visų 164 centrifugų, 
bet „per pastarąsias dvi a r tris die
nas" įjungė kai kurias iš jų. Sodri-
nimą JAV ir Europos Sąjunga laiko 
riba, kurios peržengti negalima, nes 
tai svarbus procesas siekiant paga
minti branduolinį ginklą. 

HELSINKIS 
Antiimigracinė Suomijos gru

puotė savo tinklalapyje paskelbė 
skandalingąsias danų autorių su
kurtas pranašo Muhammad karika
tūras, kurias praėjusią savaitę pa
skelbusi kaimynų švedų svetainė 
buvo uždaryta. Grupuotė „Suomen 
Sisu", besivadinanti „revoliuciniu 
Suomijos nacionalistų judėjimu" ir 
turinti apie 400 narių, teigia, kad 
paskelbti karikatūras juos paskati
no švedų tinklalapio uždarymas ir 
noras įsitikinti, ar Suomijoje galioja 
teisė laisvai reikšti savo nuomonę. 

LONDONAS 
Paskelbus vaizdajuostę, kurioje, 

kaip teigiama, matyti britų kariai, 
2004 metais žiauriai mušantys ira
kiečių paauglius, buvo areštuotas 
vienas asmuo. Vaizdajuostėje, kurią 
parodė britų ir arabų televizijos, ma
tyti, kaip kariai per demonstraciją 
nutempia irakiečių protestuotojus 
už kažkokios sienos, spardo ir muša 
juos lazdomis. Kur ir kokiomis ap
linkybėmis suimtas šis asmuo, ne
pranešama. 

VARŠUVA 
Lenkijos valdančiosios partijos 

„Įstatymas ir teisingumas" nuostatų 
dėl visuotinės liustracijos projekte 
numatoma, jog ji vyks maždaug 
100,000 šalies valdininkų atžvilgiu 
— ji bus taikoma prezidentui, vy
riausybės nar iams , par lamenta
rams, merams, viršaičiams, aukš
tųjų mokyklų dėstytojams, visuome
ninių žiniasklaidos priemonių dar
buotojams. Įstatymo projekte siūlo
ma panaikinti dabartinį visuomenės 
interesų įgaliotinio postą ir liustra
cijos teismą, o jų funkcijas perduoti 
jau kelerius metų veikiančiam Tau
tos atminties institutui, kuriame su
kaupti visi su Lenkijos specialiųjų 
tarnybų veikla susiję archyvai. Lius-
tracijai rengiasi ir lenkų kunigai, 
kurių, kaip manoma, komunistinėje 
Lenkijos saugumo' tarnyboje buvo 
nemažai. 

R U S I J A 

MASKVA 
Vieno didžiausių Maskvos leidy

bos kompleksų pastate, kuriame yra 
įsikūrusios tokių dienraščių kaip 
„Komsomolskaja pravda" ir kitų po
puliarių laikraščių redakcijos, visą 
pirmadienį šėlo ryte kilęs gaisras. 
Kaip pranešė Rusijos nepaprastųjų 
situacijų ministerijos spaudos tarny
bos viršininkė Irina Andrianova, per 
gaisrą nukentėjo du žmonės. Pasak 
jos, gaisrą, kuriam suteiktas trečia
sis laipsnis pagal penkių laipsnių 
skalę, gesino 30 ugniagesių brigadų. 
Laikraščio „Tribūna" vyriausiojo re
daktoriaus pirmasis pavaduotojas 
Dmitrij Lysenkov pažymėjo, kad 
daugelis laikraščių, kurių redakcijos 
yra šiame pastate, neišeis kelias die
nas, o galbūt net savaites. Gaisro 
priežastys kol kas nustatinėjamos. 
22 numeriu pažymėtas pas ta tas 
Pravda gatvėje yra laikomas archi
tektūriniu paminklu. 

druomenė", — pasirodęs teismo salė- posėdžiuose. 
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DAR APIE VAISTINIUS 
AUGALUS 

Praėjusios savaitės antradienį 
šiose skiltyse buvo rašoma apie vais
tinius augalus, kuriuos galima au
ginti savo darželyje. Nors šiais lai
kais nedera pasikliauti vien „žolelė
mis" įvairių ligų ar negalavimų 
gydymui, bet tai visgi mūsų liaudies 
tradicijų pratęsimas, be to, auginti 
vaistažoles įdomu. Taigi, šį vaistinių 
augalų aprašymą pratęsime da r 
pora savaičių. 

Paprastoji bitkrėslė 
Angį. „Tansy", log. Tanacetum 

vulgare. 
Įsivaizduokite ramunės žiedą, 

kuriam kažkas nuskabė visus vai
niklapius, paliko tik patį geltoną vi-
durėlį. Tuomet sugrupuokite tuos 
„vidurėlius" į plokščias kekes, pa-
puoškite augalą plunksniškais — 
karpytais tamsiai žaliais, a i t r ia i 
kvepiančiais lapais — ir turėsite bit-
krėslę. (Gražus lietuviškas pavadini
mas, tarytum augalas išaugina žie
dus bitelėms pasėdėti, pailsėti J-Lie
tuvoje kai kur šie augalai auga ir sa
vaime, Amerikoje auginami darže
liuose. Bitkrėslė priklauso graiža
žiedžių (Compositae) šeimai; auga
las daugiametis. Jeigu žemė trąši, 
derlinga, išauga gan aukštas, kar
tais linksta ir šliaužia pažeme. Dau
ginamas ir šakniastiebiais, ir sėk
lomis. 

Bitkrėslė — senas augalas, žino
mas antikos laikais. Linnaeus savo 
knygoje „Glora Suecica" (1775 m.) 
rašo, kad tai ypatingas vaistas nuo 
kirmėlių viduriuose. Žmonės tikėjo, 
jog šis augalas taip gerai apsaugo 
nuo kirmėlių, kad kai kuriose šalyse 
juo buvo trinami lavonai, kad „ne
kirmytų" ir ilgai išliktų nesugedę. 
Manoma, kad tuo būdu augalas gavo 
savo lotynišką pavadinimą, kuris 
išvertus reiškia „nemirtingas". Šis 
žodis kilęs iš graikų kalbos athania-
sia. 

Kadangi bitkrėslės lapai y ra 
kartūs, žydai kai kuriose savo šven
tėse juos valgydavo prisimenant 
išėjimą iš Egipto ir Mozės įsakymą 
tai vakarienei valgyti — „karčius 
prieskonius". 

Liaudies medicinoje bitkrėslės 
nuoviras naikina virškinimo trakto 
parazitus, gydo kai kurias kepenų 
bei žarnyno ligas, suretina širdies 
ritmą, mažina gleivių kiekį tulžyje. 

Augalų sėklų nesunku rasti par
duotuvėse. Jos labai daigios ir bit
krėslės auga greitai, vešliai. Tinka 
džiovintoms puokštėms, nes žiedai 
nepakeičia savo spalvos ir išvaizdos. 

Didysis debesylas 

Angį. „Elecampane", lot. Inuia 
Helenium. Tai taip pat graižažiedžių 
'Compositae) šeimos daugiametis 
augalas. Legenda pasakoja, kad šis 
augalas išaugo toje vietoje kur ant 
žemės krito antikinės Trojos kara
lienės, gražiosios Elenos ašaros (iš 
to lotyniškas pavadinimas Hele
nium). Augalas gan retas, bet Eu
ropoje auga ir savaime. Viduram
žiais Anglijoje iš šio augalo šaknų 
buvo gaminami saldumynai (šaknys 
storos, mėsingos). Tikėta, kad auga
lo nuoviras apsaugo nuo visokių nuo
dų, net gyvatės įkandimo, taip pat ir 
maro bei kitokių pavojingų užkre
čiamų ligų. Liaudies medicinoje var
tojamas nuo plaučių, bronchų ligų, 
kosulio, taip pat moterų ligoms gy
dyti. 

Nors augalas gan retas, bet jo 
sėklų visgi galima gauti . Žiedai 
dideli, geltoni (primena ramunę), iš
augę ant stambių, tvirtų stiebų. Žydi 
liepos-rugpjūčio mėn. 

Genci jonas 
Angį. „Gentians", lot. Gentiana 

cruciata — melsvasis gencijonas, 
nors yra ir kitokių, pvz., geltonasis 
gencijonas — Gentiana tutea, visgi 
melsvasis yra gražiausias, kai augi
namas darželyje ir lengviausiai ran
damas pas daržininkus. Tai Gen-
tianaceae — gencijoninių šeimos 
daugiametis augalas. Šakniastiebis 
storas, trumpas, randuotas. Lapai 
priešpriešiniai, pilkšvi, lygiakraš
čiai. Žiedai stiebų viršūnėse ir viršu
tinių lapų pažastyse. Vaistams var
tojamos šaknys, kasant jas rudenį ir 
džiovinant. Liaudies medicinoje gen-
cijono šaknų nuoviras vartojamas 
apetitui pagerinti, tulžies išsiskyri
mui skatinti, sergant podagra. Šak
nys taip pat vartojamos homeopati
joje, veterinarijoje, likerių, antpilų ir 
kitų gėrimų gamyboje. Mums pakan
ka žinoti, kad gencijonas — patrauk
li darželio gėlė, ilgai žydinti gražiais, 
ryškiais violetiniais žiedais. Reikia 
saugot., kad per daug nesiplestu. nes 
uauk';naM ;r šakniastiebiais 

Paprastoji jonažolė 
Angį. „St John's wort", lot. Hy-

pericum perforatum. Daugiametis 
žolinis augalas, vasarą pasipuošian-
tis geltonų žiedelių kekėmis. Anglo
saksų kalba „Wort" reiškia vaistinį 
augalą; kuris dar žinomas „Dievo 
malonės žolės" vardu. Buvo tikima, 
kad, jei žmogus netyčia sumindys 
jonažolę, po saulės laidos jį sučiups 
juodas, užkerėtas arklys, užsimes 
ant savo nugaros ir visą naktį skrai
dys padebesiais, tik auštant savo 
pervargusį raitelį numes žemyn. 
Anglijoje jonažolė buvo apsauga nuo 
burtų; rusai tikėjo, kad ji gali išgy
dyti pasiutimo ligą; brazilai — kad 
yra priešnuodis nuo gyvatės įkandi
mo. Kai kur buvo tikima, kad galima 
jonžolių nuoviru išvaryti velnią iš 
žmogaus, nubaidyti piktas dvasias 
(ypač jomis apkaišius trobą šv. Jono 
naktį), išgydyti depresiją ir gausybę 
kitų ligų. Sakoma, kad rugpjūčio 29 
d. ant jonažolės lapų atsiranda rau
donos dėmelės, nes tą dieną šv. Jo
nui Krikštytojui buvo nukirsta gal
va. 

Nors pats augalas nėra ypatin
gai patrauklus, bet, prisiminus visas 
legendas ir „ligas, nuo kurių jona
žolė tariamai gydo", įdomu jį auginti 
savo darželiuose. 

Vaistinė medetka 
Angį. „Marigold", lot. Calendula 

officinalis. 
Graižažiedžių (Compositae) šei

mos vienmetis augalas. Lapai 
š iurkš tūs , lygiakraščiai, paliesti 
stipriai kvepia. Žiedai geltoni arba 
oranžiniai (yra beveik balzganų), 
kiek primena ramunes. Žydi nuo bir
želio mėnesio iki šalnų. Auga greitai 
ir nėra reiklūs, pakenčia net prastą 
dirvožemį, sausras. Žinoma, geroje 
žemėje medetkos gerai tarpsta, bet 
kartais mažiau žydi, negu prastoje 
žemėje augdamos. 

Medetkų tėvynė — Indija. Šioje 
šalyje dievai ar deivės dažnai yra 
vainikuojamos medetkų vainikais. 
Krikščionys tiki, kad medetkomis 
buvo pasipuošusi ir Dievo Motina, 
dėl to angliškas pavadinimas — 
„Marigold". 

Vaistingiausi yra medetkos žied
lapiai, nors vaistinių medžiagų turi 
visas augalas. Medetkos nuovirais 
gydomos odos žaizdos, nudegimai, 
išbėrimai, gerklių ligos, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opos, kepenų, 
tulžies pūslės, širdies ligos. Tinka 
plaukams perplauti, net užbarstomi 
ant salotų. Senovėje buvo žinomas 
„medetkų sūrio" receptas: reikėdavo 
pavartoti septynių skirtingų karvių 
pieną, o grietinę — iš dar kitų sep
tynių karvių, tuomet sūrį paskaninti 
medetkų žiedų nuoviru. 

Nuskintos medetkos ilgai išsi
laiko vazoje. Taip pat lengva pasi
taupyt i jų sėklų, kad galėtume pa
sisėti kitais metais. Sėklų nesunku 
rast i ir parduotuvėse. 

J u o z a ž o l ė 
Angį. „Hyssop", lot. Hyssopus 

officinalis. 

Lūpažiedžių (Labiatae) šeimos 
daugiametis augalas — beveik pus
krūmis , kietais, sumedėjusiais stie
beliais, smulkiais, bekočiais, tamsiai 
žaliais, stipriai kvepiančiais (galima 
sakyti — net nelabai maloniai) la
peliais ir violetiniais žiedeliais. Žydi 
liepos-rugsėjo mėn. Auga visokiame 
dirvožemyje, nereiklus. Lengvai iš
lieka per žiemą. Savaime auga Vi
duržemio jūros pakraščiais ir kitose 
Europos vietovėse, įskaitant Britų 
salas. 

Senovės herbal is tų vadintas 
„šventąja vaistažole". Pagal legen
dą, Jėzaus kūnas po mirties buvo 
suvyniotas į drobulę kar tu su juoza-
žolės šakelėmis. Dėl to juozažolių 
šakelės kai kur būdavo dedamos ir į 
mirusiųjų kars tus . 

Juozažolė gydoma bronchinė 
as tma, bronchitas, kai kurios virš
kinimo ligos, bet taip pat vartojama 
kulinarijoje. Senovės babiloniečiai 
juozažolių nuoviru prausdavosi, tep
davo visą kūną, kad įgautų gražią, 
rusvą spalvą. Be to, juozažolių la
peliais įtrinamos rankos, tepamas 
veidas , kad apsaugotų nuo bičių 
įgėlimo. 

P a s daržininkus jau išaugintų 
juozažolių daigų nesunku rasti, taip 
pat galima pirkti jų sėklų. Šiaip 
juozažolės dauginamos, anksti pava
sarį perskir iant kerą į kelias dalis. 
Po žydėjimo kerelius reikėtų nupjau
ti bent per pusę, kad augalas su
stiprėtų iki žiemos, išleistų naujų 
ūglių. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.SeeIey 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingos manikiuristės 
S PA Constantine salonams Oak 

Park, Downers Grove, Batavia... 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

$keti»lrvt«f skyr iaus 
tel 1 773 SSS 9S00 
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BE MOZART IR... SU JUO 
Šie metai ženklina 250-ąją pa

saulinio muzikos genijaus Wolfgang 
Amadeus Mozart gimimo sukaktį. 

Net ir po tokio brandaus metų 
skaičiaus Mozart klasikiniu stiliumi 
sukurta, lengvai įsimintina, nekom
plikuoto ritmo, visame pasaulyje 
plačiai skambanti muzika džiugina 
milijonus. 

VVoifgang Amadeus Mozart portretas, 
nutapytas Pietro Antonio Lorenzoni 
apie 1763 metus. 

W. A. Mozart gimė 1756 m. 
sausio 27 d. Salzburg, Austria. Jis 
Aukščiausiojo buvo apdovanotas ne
eiliniais muzikos gabumais, kurie 
pradėjo ryškėti labai ankstyvoje vai
kystėje. Nelengva patikėti, kad jis 
savo pirmąją kompoziciją parašė su
laukęs vos 5 metų, kai kiti tokio 
paties amžiaus „vyrai" pradeda tik 
mokytis skaityti! 

VVoifgang jau 7 metai. Jis dabar 
jau smuikuoja, skambina klavesinu 
ir groja vargonais. Po metų pradeda 
rašyti pianinui sonatas, o atšventęs 
dvyliktą gimtadienį sukuria ir pirmą 
operą. 

VVoifgang tėvas Leopold, pats 
būdamas geras smuikininkas, smui
ko mokytojas, pastebėjęs ir besi
džiaugdamas tokiu dideliu savo sū
naus talentu^su juo ir vyresne sese-
ria, harpiste, Anna-Maria, net 3 me
tus koncertuodami karaliams bei vi
suomenei, apvažinėjo beveik visus 
didžiuosius Europos miestus. 

Grįžus iš koncertinės kelionės, 
kaip koncertmeisteris, be atlygini
mo, dirbo su Salzburg dvaro or
kestru. Neilgai ten užsilikęs ir pasi
prašęs, kad iš tų pareigų būtų atleis

tas, leidimą gavęs, nesėkmingai ban
dė gauti darbą Munich, Mannheim 
ir Paris. Grįžęs atgal į Salzburg, ta
po dvaro vargonininku ir mokė pri
vačiai groti pianinu. Daug paramos 
VVoifgang suteikė imperatorius Jo-
seph II. Imperatoriui atsidėkodamas 
jis parašė ir jo garbei paskyrė operą 
„The Magic Flute". 

W. A. Mozart išgyveno vos 32 
metus. Nepaisant gan neilgo am
žiaus, jis paliko didžiulį muzikos, 
kūrinių lobyną: 45 simfonijas (dau
giausia girdimos Nr. 31 „Paris", Nr. 
35 „Haffner", Nr. 36 „Linz", Nr. 38 
„Prague", Nr. 41 „Jupiter"), 22 ope
ras (1782 m. vedęs Konstanze We-
ber, apsigyveno Vienoje. Ten gyven
damas parašė dažniausiai statomas 
jo operas: „The Marriage of Figaro", 
„Don Giovanni", „Cosi fon Tutte", 
„Die Zauberflote", „Magic Flute"). 
Kiti kūriniai: 27 pianino koncertai, 5 
smuiko koncertai, 18 mišių, koncer
tai pučiamiesiems instrumentams, 
kvartetai, kvintetai ir kita. Iš viso — 
per 600 muzikos veikalų! 

Prisimenant 250-ąją Mozart 
mirties sukaktį, jo muzika dažnai 
bus girdima koncertų bei operų 
salėse ir radijo bangomis. 

Bene iškiliausiai ta sukaktis bus 
pažymėta Mozart gimtajame mieste 
Salzburg. Ten, šalia visų kitų kon
certų, bus pastatytos visos (22) jo 
sukurtos operos! 

New York Mozart irgi neliks 
nepastebėtas. Per ištisus šiuos me
tus koncertų programose jo muzikai 
yra skirta nemažai valandų. Šitame 
didmiestyje esantis NY simfoninis 
orkestras (dirigentas Lorin Maazel), 
pradedant sausio 24 d., iki vasario 
14 d., koncertų (iš viso 10) progra
mose yra vien tik Mozart muzika. 
Vasario mėnesį, „MET" operos teat
re, bus matoma „Magic Flute",.o Car-
negie Hali 4 koncertų programose 
įrašyta 4 jo veikalai. 

Maždaug mėnesiui likus prieš 
savo mirtį, Mozart pradėjo rašyti 
„Reąuiem". Deja, užbaigti nebesus
pėjęs, mirė 1791 m. gruodžio 5 d. Tą 
veikalą užbaigė jo geras draugas, 
kompozitorius Suessneyr. 

Nepaisant jo didelės kūrybinės 
sėkmės, Mozart mirė kaip visiškas 
beturtis. Buvo palaidotas vargšams 
skirtose kapinėse, taip, kad net ir jo 
kapo vieta yra nežinoma. 

P. Palys 

Margumynai 
• • • • — • • • — • 

APGAVYSTĘ PADĖJO ATSKLEISTI AKYS 
Vokietijoje vyras, kurį policija 

sustabdė dėl vairavimo išgėrus, mė
gino apsimesti vienu savo pažįsta
mu, tačiau pamiršo, kad jo „alter 
ego" turi dirbtinę akį. 

Vakarinio Bochum miesto polici
ja teigė net neįtarusi, kad vyriškis 
meluoja, kol jų duomenys neparodė, 
kad asmuo, kuriuo jis dedasi, turi 
stiklinę akį. Pareigūnai išaiškino ap
gavystę, kai žibintuvėliu pašvietė 
vairuotojui į akis. 

„Jo akis sureagavo į šviesą. Tada 
jis pradėjo aiškinti, kad dirbtinę akį 
turėjo seniau", - sakė Bochum polici
jos atstovas spaudai. 

Atrodo, kad vyras bandė apsi
mesti asmeniu, kurį gerai pažįsta. 
Galiausiai pareigūnai išsiaiškino 
tikrąją vairuotojo tapatybę ir nus
tatė, kad dėl ankstesnių pažeidimų 
jis yra netekęs vairuotojo pažymėji
mo. 

BNS 

Remkite ir platinkite 
katalikiški? sp«iijcl<| 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 

: J \ S K . S V.-
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K^FOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTL! GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

GEOMETRIJA UŽKODUOTA 
SMEGENYSE 

Praėjusią savaitę tyrinėtojai 
paskelbė ištyrę, jog geometrijos žinių 
pagrindai yra užkoduoti žmogaus 
smegenyse. 

Tokias išvadas mokslininkai 
padarė ištyrę Amazonės čiabuvius. 
Amazonės medžiotojai, kurie neturi 
rašto ir niekuomet nebuvo matę jo
kio matematikos vadovėlio, spręsda
mi paprastas geometrines užduotis, 
pasiekia neblogų rezultatų. Tiek čia
buvių vaikai, tiek suaugusieji įrodė 
turį bendrą supratimą, kur yra aps
kritimo centras arba kur yra tiesės 
pratęsimas. 

Paryžiuje esančios Prancūzijos 
kolegijos mokslinis bendradarbis 
Stanislas Dehaene ir jo kolegos at
liko tyrimus su 14 vaikų ir 30 suau
gusiųjų, Amazonės baseine gyve
nančių čiabuvių, save vadinančių 
„mundurukais", ir palygino jų pa
siektus rezultatus su JAV suau
gusiųjų ir vaikų. 

Suprato geometrinius 
uždavinius 

Mundurukų vaikai ir suaugu
sieji spontaniškai pasinaudojo tokio
mis geometrinėmis sąvokomis kaip 
taškai, linijos, paralelės ar tiesiniai 
taškai, kad aptiktų netaisyklingus 
elementus brėžiniuose. Taip pat jie 
pasinaudojo atstumų, kampų ir 
logikos sąryšiais, kad geometri
niuose brėžiniuose aptiktų paslėptus 
objektus. 

Tyrimų rezultatai įrodė, kad 
geometrinė intuicija egzistuoja pati 
savaime, be mokymo, patirties su 
grafiniais simboliais ir žemėlapiais 
ar plataus geometrinių terminų žo
dyno. Geometrija yra senovinė 
mokslo šaka, todėl S. Dehaene ko
manda iškėlė hipotezę, kad geo
metrija atsirado iš įgimtų savybių. 

Tiriamieji gyveno izoliuotai 

Dauguma geometrijos taisyklių 
(du taškai sudaro tiesę, arba trys 
koordinačių ašys gali nustatyti 
tikslią taško padėtį) yra laikomos 
kaip pačios save įrodančios ir buvo 
patvirtintos logiškai, teoriškai ir 
eksperimento būdu. 

Mundurukų atstovai negalėjo 
šių idėjų kur nors išmokti. Dauguma 
vaikų ir suaugusiųjų, kurie dalyvavo 
tyrime, gyveno išsibarsčiusiuose, toli 
vienas nuo kito buvusiuose izoliuo
tuose kaimeliuose. Jų niekas nieka
da nieko panašaus nebuvo mokęs. 

Naudojosi metaforomis 

Mundurukų kalba turi labai ma
žai žodžių, skirtų aritmetikai, geo
metrijai ar erdvės sampratai, tačiau 
vietos gyventojai sumaniai naudojosi 
spontaniškai sukurtomis metafo
romis. 

Mokslininkai kiekvieną užda
vinį sudarė iš šešių paveikslėlių: iš 
kurių penki iš jų patvirtindavo 
geometrinę koncepciją, o vienas jos 
nepaisydavo. Tiriamieji buvo jų kal
ba paprašyti parodyti pirštu į 
brėžinį, kuris yra „keistas ar blogas". 

Atitiko JAV vaikų žinias 

Visi tiriamieji, netgi šešiame
čiai, išsprendė daugiau nei šeštadalį 
uždavinių, todėl atsitiktinės sėkmės 
galimybę galima atmesti. Teisingų 
atsakymų vidurkis buvo 67 procen
tai. Tai yra toks pat rezultatas, kaip 
tiriant JAV vaikų gebėjimus. 

Spontaniškas geometrinių są
vokų ir brėžinių suvokimas parodo, 
kad geometrinės žinios yra universa
li sudėtinė žmogaus sąmonės dalis. 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com
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VIENAS ŽODIS LIETUVA! 
Lietuvos Nepriklausomybės die

nos šventė Čikgoje vyko dvi dienas; 
šeštadieni, vasario 11 d., prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje buvo pakeltos vėliavos ir 
pagerbti savo gyvybę paaukoję ant 
Lietuvos laisvės aukuro. Šventę ruo
šė Amerikos Lietuvių tarybos Čika
gos skyrius, vadovaujamas pirm. 
Evelinos Oželienės. Iškilmingos Mi
šios, koncelebruojant trims kuni
gams, aukotos Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos katalikų bažnyčioje, 
taip pat pamaldos vyko Lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės para
pijos bažnyčioje (klebonas kun. 
Liudas Miliauskas) ir Ziono Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčioje (kle
bonas kun. Valdas Aušra). 

Vos įžengus į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, akis nudžiugino 
milžiniška trispalvė virš didžiojo 
altoriaus, berymantis Rūpintojėlis ir 
gausybė spalvingų gėlių puokščių. 
Toks gražus bažnyčios papuošimas 
atliktas parapijos klebono kun. An-
thony Markus dėka. Jis, kartu su vi
karu kun. dr. Arvydu Žygu ir svečiu 
iš Čikagos arkidiecezijos — Europos 
tautų sielovadai skirtu atstovu kun. 
Garbacz, SVD, koncelebravo šv. Mi
šias. Pamokslą pasakė kun. A. Žy-
gas. Įspūdingai, kaip visuomet, gie
dojo parapijos choras ir sol. Vaclovas 
Momkus, vadovaujant muz. Jūratei 
Grabliauskienei. Vėliavų eiseną su
organizavo lietuviai šauliai. 

Kadangi pagrindinė šventės da
lis šiemet prasidėjo 1 vai. p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje, norintieji 
pasistiprinti buvo kviečiami į parapi
jos salę pietums. 

Reikia vis dėlto pasidžiaugti, 
kad Maria gimnazijos salėje publikos 
nestokojo — matėme nemažai ir jau
nesnio amžiaus dalyvių, ir nelabai 
seniai iš tėvynės atvykusių. Scenos 
pakraštį puošė stambių žalialapių 
gėlių vazonai, o milžiniška trispalvė 
sudarė jaukų ir kartu iškilmingą 
foną gilumoje išrikiuotoms organi
zacijų vėliavoms. ALTo Čikagos sky
riaus pirm. E. Oželienė, keliais žo
džiais pasveikinusi susirinkusius 
(lietuvių ir anglų kalba), pakvietė 
programai vadovauti Vidą Brazai-
tytę. Ji jau nebe pirmi metai šias 
pareigas atlieka: pasipuošusi tau
tiniais drabužiais, kalba sklandžiai 
(taip pat abiem kalbom), aiškiai 
taria žodžius ir apskritai yra puiki 
programos vadovė. 

Ramaus susikaupimo akimirka 
pagerbtos vėliavos, solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, akompa
nuojant Manigirdui Motekaičiui ir 

pri tariant visai publikai, giedojo 
Amerikos ir Lietuvos himną. Žuvu
sieji už Lietuvos laisvę pagerbti ty
los minute. Publikai tebestovint, 
Lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos klebonas kun. Liu
das Miliauskas patriotiškais invo-
kacijos žodžiais priminė susirin
kusiems šventės reikšmę, ragino 
Aukščiausiajam dėkoti už suteiktą 
laisvės dovaną. 

Kaip šios šventės metu įprasta, 
buvo perskaityti Nepriklausomybės 
paskelbimo (Vasario 16-osios) ir 
Valstybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 
aktai. Juos skaitė Čikagos lit. mo
kyklos mokinės Austėja Kaveckaitė 
ir Monika Juknaitė. 

Programos vadovė į sceną pa
kvietė Lietuvos Respublikos gen. 
konsulą Čikagoje Arvydą Dauno-
ravičių pasveikinti susirinkusius 
Vasario 16-osios proga. Konsulas 
taip ir padarė — savo žodį pradėda
mas: ,,Sveikinu su švente!" Jis teigė, 
kad Vasario 16-oji užtikrino Lietu
vos valstybės išlikimą, tradicijų iš
saugojimą. Be Vasario 16-osios ne
būtų ir Kovo 11-osios, o be Kovo 
11—osios Lietuva nebūtų pasiekusi 
nei narystės NATO, nei įsijungimo į 
Europos Sąjungą. Esame viena tau
ta, nepaisant, kur begyvename. Nei 
Atlantas negali mūsų atskirti nuo 
Lietuvos, nes nėra , jūsų" ar „mūsų" 
— esame tik „mes"! 

Gražiais žodžiais susirinkusius 
Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
proga pasveikino „Baltic Coalition" 
ir Čikagos latvių atstovas Artis Inka. 
Jis pasidžiaugė, kad praėjusio penk
tadienio XX žiemos olimpiados ati
darymo iškilmėse atletų paradas šį 
kartą nebuvo pertrauktas reklama 
kaip tik toje vietoje, kai turėjo žy
giuoti Lietuva ar Latvija. Tai, be 
abejo, labai intensyvios ,,Baltic Coa
lition" akcijos dėka, kai po 2004 m. 
vasaros olimpiados Atėnuose buvo 
pradėta elektroniniu paštu bei kito
mis susižinojimo priemonėmis kam
panija parodyti visus žygiuojančius 
atletus. 

Publika nekantriai laukė mielo 
svečio, JAV 108-ojo Kongreso atstovo 
iš Detroit, MI, Thaddeus McCotter 
(jį atlydėjo darbuotojas iš Michigan 
McCotter įstaigos Andrius Anužis). 
Lietuviai ir kitų Baltijos šalių žmo
nės jam ypač dėkingi už nuolatinę 
paramą JAV Kongrese, už rezoliuci
jos įnešimą, kad Maskva turėtų pri
pažinti Baltijos valstybių okupaciją, 
atsiprašyti ir atlyginti okupacijos 
dešimtmečiais padarytą žalą. 

Svečias kalbėjo trumpai, sklan-

Nepriklausomybės šventės minėjime' iš kairės garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, dienraščio „Draugas" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, 
Kongreso nario įstaigos darbuotojas Andrius Anužis, Detroit, MI , JAV 
Kongreso narys Thaddeus McCotter, Detroit, MI, ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys ir garbės konsulas Palm Beach,FL, Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus prezidentas Stanley Balzekas, jr. Jono Kuprio nuotr. 

Meninėje programoje dalyvavo šokiu kolektyvas ,,Suktinis", vadovė Salo 
-rifui Stri/ig.-juskienė Jono Kuprio nuotr. 

džiai ir šiltai, pastebėdamas, kad 
Baltijos tautoms, tuo pačiu visam 
laisvajam pasauliui, pavojus dar 
nėra praėjęs, o tuo pavojumi ypač 
dvelkia Rusijos prez. Putin „bičiu
lystė" su komunistine Kinija. Ap
skritai prez. Putin nesiliauja mėgi
nęs savo „įtaką" plėsti buvusiose so
vietų pavergtose šalyse, todėl reikia 
nuolat budėti, jo pastangas stebėti, 
kad būtų galima imtis apsaugos 
priemonių. Ne Maskvoje ar Bei-
džinge yra kuriama laisvojo pasau
lio ateitis, bet Baltijos valstybėse ir 
Amerikoje. 

Vida Brazaitytė išsamiai prista
tė ir pagrindinį šios šventės kalbėto
ją, politologą, žurnalistą, LB Los 
Angeles apylinkės pirmininką dr. 
Darių Udrį. Keliais anglų kalbos 
žodžiais pasveikinęs „savo valstijos" 
f D. Udrys kilęs iš Jackson, MI) at
stovą JAV Kongrese, toliau kalbėjo 
lietuviškai. Ir, reikia pasakyti — la
bai gražiai lietuviškai! Jo kalba dar 
kartą įrodė, kad ne visa Amerikos 
lietuvių jaunoji karta atsitraukė nuo 
lietuviško kamieno, kad tai kartai 
netrūksta nei Lietuvos istorijos ži
nių, nei lietuvių kalbos, nei noro dar
buotis lietuviškoje visuomenėje. 

Darius Udrys savo ilgą kalbą 
(tikimės ateityje ją ištisai išspaus
dinti) rėmė dr. Vinco Kudirkos su
kurto Lietuvos himno žodžiais: ar 
mums tikrai prasminga semtis stip
rybės iš praeities, kokia ta Lietuvos 
praeitis, ką iš jos galima (ar apskri
tai verta) būtų pasisemti? Pasirodė, 
kad kalbėtojas gerai išstudijavęs 
Lietuvos istoriją, laisvai jos tarps
nius cituoja ir pritaiko savo pas
kaitai. Nors pirmoji kalbos dalis kai 
kuriuos klausytojus nuteikė nelabai 
palankiai, kai prelegentas nuolat iš
kėlė pačius neigiamiausius mūsų 
istorijos įvykius, jos „vekėjų" bruo
žus, bet ilgainiui viską suvedė į lo
gišką tašką: dr. Kudirka visų pirma 
ragino tautą eiti „vien takais dory
bės" ir „dirbti žmonių gėrybei". 
Tauta yra ne istorija, o moralinė idė
ja, siekianti tobulėti, žadinanti pro
tinį ir dorovinį žmonių atgimimą. 
Nors Lietuvos istorijoje niekšų aps
tu, tačiau yra ir didvyrių, ir šviesių 
įvykių. Prelegentas paminėjo ne 
vieną tokį pavyzdį, iš kurių lietuvių 
tauta gali pasisemti stiprybės. Pub
lika kalbėtoją pagerbė gausiais ploji-" 
mais ir atsistojimu. 

ALTo centro valdybos pirm. Sau-
liua Kuprys, užuot taręs savo žodį, 
perskaitė šia proga pr. mtą rezoliuci
ją (anglų kalba), kurioje dėkojama 

JAV Kongresui ir Senatui už vien
balsį pritarimą, kad Maskva turi pri
pažinti vykdžiusi Baltijos kraštų 
okupaciją, pasidžiaugiama, kad artė
ja paminklo komunistų kankiniams 
ir okupacijos aukoms Washington, 
DC, statybos pradžia. Taip pat reika
laujama, kad Rusija atsitrauktų iš 
Mažosios Lietuvos, t.y. Karaliau
čiaus krašto (tikimės šias rezoliuci
jas netrukus išspausdinti ištisai). 

Programos vedėja V. Brazaitytė 
perskaitė keletą sveikinimų, gautų 
raštu, tarp jų JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Vaivos Vėbraitės, LB Le-
monto apylinkės, Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje, Lietuvių fondo, 
Tautos fondo. 

Po 15 minučių pertraukos, ku
rios metu buvo renkamos aukos 
ALTo veiklai stiprinti, vyko meninė 
programa. Ją atliko solistai Nida 
Grigalavičiūtė ir Algimantas Bar-
niškis, akompanuojant muz. Ma
nigirdui Motekaičiui, ir puiki, jau
natviška tautinių šokių grupė „Suk
tinis", vadovaujama Salomėjos Stri-
žigauskienės ir Vidmanto Striži-
gausko (būtų malonu „Suktinį" daž
niau matyti mūsų renginiuose). 

Nida Grigalavičiūtė (keliais išė
jimais į sceną) dainavo: „Mano pro
tėvių žemė" — muz. Broniaus Bud-
riūno (kažkodėl programoje nebuvo 
įrašyti dainų žodžių autoriai, tik 
kompozitoriai), „Gimtoji žemė", Vy
tauto Blūšiaus, „Mano sieloj šian
dien šventė", Juozo Tallat-Kelpšos. 
Algimantas Bamiškis atliko „Prisi
mink" — komp. Algimantas Raudo
nikis, „Jaunojo bajoro dainą" iš J. 
Karnavičiaus operos „Gražina", o 
kartu su Nida Grigalavičiūte — „Šią 
naktelę", komp. Mikas Petrauskas, 
„Tai gražiai mane augino", komp. 
Vytautas Mikalauskas, „Tėvyne Lie
tuva", komp. Algimantas Bražins
kas. 

Solistų dainos ir grakščiai, šau
niai atlikti trys tautiniai šokiai: 
„Vakaruškos", „Agotėlė", „Trapu-
kas" (tik mergaičių su medinėmis 
klumpaitėmis), maloniai nuteikė 
publiką ir buvo atgaiva po ilgokai 
nusitęsusios pirmosios šventės da
lies. (Nejaugi būtina skaityti visus 
sveikinimus, pakviesti du kalbė
tojus ir įjungti kai kuriuos kitus 
priedus — pvz., pranešinėti kiekvie
ną dainą atskirai, kai visa išspaus
dinta programoje.) Dėkojame ALTui 
už prasmingai ir iškilmingai su
ruoštą Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. 

Danute Bindokien** 
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ALKOHOLIKŲ ARTIMIEJI ATSISAKO 
SAVO GYVENIMO 

GEDIMINAS NORVILAS 
Klaipėdos priklausomybės ligų 
centro socialinis darbuotojas 

Kai kalbama apie alkoholizmą, 
didžiausias dėmesys skiriamas pikt
naudžiavimui alkoholiu, alkoholiz
mo sukeltoms problemoms ir pa
tiems priklausomiems nuo alkoholio 
žmonėms. 

Girtaujančiųjų artimaisiais do
mimasi žymiai mažiau, jie dažniau
siai prisimenami tik tada, kai vie
naip ar kitaip nukenčia nuo agresy
vaus girtaujančio šeimos nario elge
sio. 

Pagalbą a tmeta 

Priklausomų nuo alkoholio žmo
nių artimieji pagalbos dažniausiai 
pradeda ieškoti dėl sveikatos sutri
kimų, kuriems įtaką daro šeimos na
rio girtavimas ir negatyvūs santy
kiai šeimoje. Dažniausiai tai būna 
depresija, nemiga ar galvos skaus
mai. 

Dėl girtavimo šeimoje paprastai 
pagalbos nesikreipiama, nes ma
noma, kad vis tiek niekas negali 
padėti. Šeimos narius sulaiko baimė 
keisti savo gyvenimą, nedr įs tama 
prisiimti atsakomybę už savo spren
dimus. Moterys bijo palikti namus , 
vaikus, nes „uždėta pareiga" būti 
namie, laukti, kada ir koks pareis jos 
alkoholikas vyras. Siūloma pagalba 
yra atmetama, nes beveik visi alko
holikų artimieji tiki, jog jie gali 
sukontroliuoti savo artimojo girta
vimą ir elgesį. Tai saviapgaulė, ku r i 
neleidžia praregėti ir išvysti, kad 
visos pastangos yra bevaisės. Baisu 
pripažinti pralaimėjimą, t.y. pasa
kyti sau, kad, nežiūrint visų ban
dymų pagerinti padėtį namuose , 
situacija tik blogėja. 

Serga visa še ima 

Iš esmės alkoholikų artimieji, 
patys to nesuvokdami, kovoja su 
alkoholiu, kuris valdo jų artimo žmo
gaus gyvenimą. Norint išsivaduoti iš 
priklausomybės ir pagaliau pradėti 
spręsti savo problemas, būtina pri
pažinti bejėgiškumą prieš alkoholį, 
susitaikyti su tuo faktu, jog gyveni
mas tapo nevaldomas, ir kreiptis 
pagalbos. Tik išmokus padėti sau, 
galima pasirūpinti šalia esančiais 
žmonėmis ir dalintis savo patirtimi 
su kitais. 

Priklausomybė nuo alkoholio jau 
seniai įvardinta kaip visos šeimos 
liga, todėl pagalba reikalinga vi
siems, kurie yra susieti su priklauso
mu nuo alkoholio asmeniu. 

Vieną efektyviausių būdų spręs
ti alkoholizmo sukeltas problemas 
siūlo savipagalbos grupės, kur ių 
veikla remiasi Dvylikos žingsnių ir 
Dvylikos tradicijų programa. Anoni
minių alkoholikų draugija, kuri yra 
savipagalbos grupių pradininkė pa
saulyje ir Lietuvoje, j au gana plačiai 
žinoma visuomenėje, tačiau apie 
alkoholikų artimųjų draugiją „Al-
Anon" žino mažai kas. 

Nebesirūpina savimi 

Priklausomybės ligų termino
logijoje yra sąvoka — sąlyginė prik
lausomybė, arba kopriklausomybė, 
kuri reiškia, jog priklausomybės nuo 
alkoholio pažeistoje šeimoje jos na

riams išsiugdo tam tikri elgesio ir 
mąstymo stereotipai, kurie, dažniau
siai nesąmoningai, daro įtaką ir 
valdo žmogaus gyvenimą. Pagrin
dinis sąlyginės priklausomybės 
bruožas — žmogus po truputį, ne
pastebimai visiškai pasineria į kito 
žmogaus elgesio kontroliavimą ir 
laikui bėgant nustoja rūpintis savo 
poreikiais. 

Tai savotiškas savo jausmų, 
norų, tikslų ir vilčių atsisakymas. 
Net jei priklausomas nuo alkoholio 
asmuo vienokiu ar kitokiu būdu 
susitvarko su girtavimu, santykiai 
šeimoje dažnai tik laikinai pagerėja. 

Persekioja praeit is 

Praėjusio gyvenimo atgarsiai ir 
įpročiai — labai galinga, sunkiai 
suvokiama ir dar sunkiau valdoma 
jėga, prieš kurią vienas žmogus, be 
išorinės pagalbos, yra bejėgis. Sie
kiant išsivaduoti iš priklausomybės 
specialistų teikiamos pagalbos esmė 
— padėti žmogui atsigręžti į save, 
realiai įvertinti savo padėtį, ieškoti 
būdų, padedančių atkurti sveikus, 
pozityvius santykius su savimi ir 
aplinkiniais žmonėmis. Tokio pat 
tikslo siekia ir savipagalbos grupės, 
tačiau vis daugiau specialistų, dir
bančių priklausomybių srityje, 
pabrėžia, jog be dalyvavimo „Al-
Anon" savipagalbos grupės veikloje 
teigiamų rezul ta tų pasiekti y ra 
mažai tikėtina. Žmogaus įsitikini
mai, bendravimo įgūdžiai ir požiūris 
į save bei pasaulį formuojasi veikia
mi kitų žmonių elgesio, todėl, norint 
mokytis gyventi kitaip, geriausia tai 
daryt i su žmonėmis, siekiančiais 
tokio paties tikslo. 

Įkurta Amerikoje 

„Al-Anon" draugija įkurta 1948 
m. JAV ir labai greitai grupės ėmė 
kurt is kitose šalyse. Lietuvoje pir
moji grupė sukur ta daugiau kaip 
prieš dešimt metų, šiuo metu grupės 
veikia didesniuose miestuose, jos 
nėra gausios ir savo veiklos aktyviai 
nepropaguoja. 

„Al-Anon" draugijos s truktūra 
visame pasaulyje yra faktiškai vie
noda, visos grupės, organizuodamos 
veiklą, remiasi Dvylikos tradicijų 
nuostatomis. Kiekvienas grupės su
s i r inkimas prasideda preambulės 
ska i tymu, kuri nusako draugijos 
paskirtį ir tikslą. Preambulėje tei
giama, jog „Al-Anon" šeimos grupės 
— tai alkoholikų giminių ir draugų 
bendrija, kurios nariai dalindamiesi 
patirtimi tiki, kad bendromis jėgo
mis išspręs savo problemas. Jos na
riai mano, kad alkoholizmas yra 
visos šeimos liga, tad požiūrio į jį 
pake i t imas gali būti pasveikimo 
sąlyga. „Al-Anon" draugija nesusi
jusi su kokia nors sekta, religija, 
politine grupuote ar organizacija, 
nedalyvauja polemikoje kuriais nors 
klausimais, nepasisako nei prieš, nei 
už — nesvarbu, kas tai bebūtų. Na
rystė draugijoje — nemokama. „Al-
Anon" draugija visiškai išsilaiko iš 
savanoriškų narių įnašų. 

Dokumentų neprašo 

„Al-Anon" grupės turi vienintelį 
tikslą — padėti šeimoms ir pavie
niams žmonėms, kurių gyvenimas 
viena;p ar kitaip susijęs su artimo 

žmogaus girtavimu. „Al-Anon" drau
gijoje tvirtai stengiamasi laikytis 
principo — bet kas, turintis draugą 
ar giminaitį, priklausomą nuo alko
holio, gali įstoti į draugiją arba su 
kitais gali įkurti „Al-Anon" grupę. 
Draugijos nariai neregistruojami, 
naujai atėjusių neprašoma asmens 
dokumentų. Anonimiškumo principe 
slypi daugiau, negu paprastas neno
ras nuslėpti ar atskleist i narių 
asmenybes, tuo pabrėžiama, kad 
principai, kuriais vadovaujamasi, 
suteikiant pagalbą, yra daug svar
besni už asmenį, teikiantį ar pri
imantį tą pagalbą. „Al-Anon" drau
gijoje galima pamatyti įvairiausių 
socialinių sluoksnių, tikėjimo, išsi
lavinimo žmonių. Daugiausia — tai 
moterys. Savo pasakojimuose drau
gijos nariai pabrėžia, jog į „Al-Anon" 
grupes jie ateina, vildamiesi išmokti 
visaverčio, prasmingo gyvenimo. 
Niekas nevadovauja. 

„Al-Anon" draugijos nariai yra 
įsitikinę, kad vienintelis kelias pa
dėti sau — tai noriai dalintis su ki
tais savo patirtimi praeityje ir po
kyčiais dabartiniame gyvenime, įsi
jungus į draugijos veiklą. Dvylikos 
žingsnių programa, skirta asmeni
niam tobulėjimui — tai visuma iš 
esmės dvasinių principų, kurie tai
komi kasdieniniame gyvenime, pa

deda atsikratyti priklausomybės ir 
padeda kurti naujus santykius su 
savimi ir aplinkiniais žmonėmis. 
Programos principai nėra kategoriš
ki a r griežtai privalomi, tai savo
tiškos nuorodos, kurios remiasi dau
gybės žmonių ilgamete patirtimi. 

„Al-Anon" draugijoje galima 
sutikti žmonių, kurių artimieji dar 
tebegirtauja, ir tų, kurių artimieji 
jau nebevartoja alkoholio daug 
metų. 

Savipagalbos grupėse, kaip nie
kur kitur, ypač pabrėžiamas ir pa
laikomas asmens individualumas, 
čia niekas negali žmogui primesti 
pažiūrų ar įsitikinimų. „Al-Anon" 
draugijoje laikomasi tokios grupės 
tikslų vienovės, kuri užtikrina to
bulėjimą visai draugijai ir kiekvie
nam jos nariui atskirai. Draugijoje 
nėra vadovų, įprastinė šio žodžio 
prasme, grupės narių sutarimu 
renkami tarnautojai, kurie ne 
vadovauja, o pasitarnauja grupei, 
sprendžiant organizacinius klau
simus. Asmeniškos įtakos nebuvi
mas „Al-Anon" draugijoje yra net 
specialiai akcentuojamas, nes tai yra 
Lygiųjų sandrauga. Savipagalbos 
grupių pripažinimą visame pasauly
je lemia būtent tai, jog jų veikloje 
atsisakoma bet kokio individo domi
navimo virš kitų. 

Margumynai 

KOKIOS MOTERYS PATINKA VYRAMS? 
Vyrai pirmenybę teikia blondi

nėms ir niekada neims į žmonas 
aštrialiežuvės moters. Kaip tvirtina 
Kanados psichologai humoras mote
rims kenkia labiau nei celiulitas ar 
kitos estetinės problemos. Reikalas 
tas, kad vyras mėgsta juokauti , ta
čiau nemėgsta, kai šaipomasi iš jo. Ir 
jei natūral i tvarka pažeidžiama, tai 
jis kuo greičiau spruks nuo tokios 
moters. 

Prie tokios išvados priėjo profe
sorius Eric Bresler, pasikalbėjęs su 
šimtais studentų. Mokslininkai ap
klausiamiesiems taip pat rodė žmo
nių nuotraukas ir jų išsakytas fra
zes. Vyrai be jokių svarstymų rin
kosi simpatingiausias, o moterys — 
smailialiežuvius. „Kai jie yra priver
sti pasirinkti tarp juokelių ir jų 
potencialaus partnerio vertinimo, — 
sako projekto autorius Rod Martin, 
— moterys pageidauja, kad juokautų 
kiti, o vyrai nori, kad pašnekovės 
mielai priimtų jų juokelius". 

Tačiau ši situacija gali pasikeis
ti. Jei pusė apklaustų vyrų prisiekė, 

kad j iems patinka moteriška ironija, 
jie vos ne išvien pasisakė „prieš" 
vesti pokštininke. Tai labai panašu į 
apklausą karo klausimu, kai nuo 
bendro klausimo „Ar jūs palaikote 
karą?" pereinama prie konkretaus 
klausimo „Ar jūs paleisite savo sūnų 
į frontą?" Neilgiems santykiams, 
vienam vakarui, pašnekovės polin
kis į juokelius gali atrodyti privalu
mas. „Jie mano, kad jei tu atsipalai
davusi scenoje, vadinasi, tu neturi 
jokių tabu ir lovoje", — komentuoja 
televizijos humoriste Lucy Porter. 

Tačiau moterims patinka vyrų 
humoras: jos laiko tai proto požymiu 
ir ateityje (o tai pradžiugino mok
slininkus) įžvelgia garantiją, kad 
gims gabūs vaikai, kuriems sėkmė 
gyvenime bus garantuota. Tačiau 
prieš ta i , kaip šią tiesą suvokė 
Kanados mokslininkai, tai suprato 
rašytojas Oscar Wilde. Jo kūrinyje 
„Dorian Gray portretas" hercogienė 
ištarė tokią frazę: „Mes, moterys, 
mylime ausimis, o jūs, vyrai, mylite 
akimis". ..Klaipėda" 

PATARIA VALGYTI ŽUVĮ 
Valgančios riebią žuvį nėščiosios 

gali tikėtis pagimdyti protingus ir 
mokančius bendrauti vaikus. 

Laikraštyje „The Daily Teleg-
raph" aprašomi Nacionalinio svei
katos apsaugos instituto Maryland 
(JAV) tyrimai. Juose dalyvavo ketu
riolika tūkstančių nėščių moterų bei 
vėliau gimusios jų atžalos. Paaiš
kėjo, kad geresne motorika pasižymi 
tie 3,5 metų mažyliai, kurių motinos 
nėštumo metu suvartojo daug ome-
ga-3 rūgšties. Jos yra riebiose žu
vyse. 

Tyrimai taip pat atskleidė, jog 
mažai šios rūgšties gavusios nėščio

sios pagimdė vaikus, kurių ne vienas 
vėliau kentėjo dėl socialinio elgesio 
patologijų, pavyzdžiui, nemokėjo 
rasti draugų. Be to, šių vaikų žodinis 
IQ pasirodė besąs šešiais punktais 
žemesnis nei vidutinis. O tai, mok
slininkų nuomone, gali reikšti, kad 
ateityje šie vaikai gali pasižymėti 
netgi asocialiu elgesiu. 

Omega -3 rūgšties daugiausia 
yra lašišinėse žuvyse. Anksčiau at
likti tyrimai parodė, jog ši rūgštis 
padeda gydant diabetą, o valgančios 
riebią žuvį nėščiosios gali apsaugoti 
savo būsimąjį kūdikį nuo regos prob
lemų. BNS 

». • 
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ČIKAGOJE 

• J a u n i m o centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas 
Vaičekauskas. Sveikins Pat Mi-
chalski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą 
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis ,,Gabija", vadovė Genė Razu-
mienė. Vaišes ruoš Moterų klubas. 
Maloniai visi kviečiami. 

• Lietuvos N e p r i k l a u s o m y b ė s 
dieną — Vasario 16-ają, ketvirtadie
nį, 10 vai. r. Lemont miestelio Vil-
lage Hali, 418 Main Street, miesto 
mero John Piazza įsakymu bus iš
kelta Lietuvos Respublikos vėliava. 
Lemonto apylinkes valdyba kviečia 
visus dalyvauti šioje iškilmingoje ir 
reikšmingoje ceremonijoje. 

•Vasar io 18 d., šeš tad ien į , Ame
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyvau
ti slidinėjimo išvykoje į Alpine Val-
ley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-800-
227-9395, tinklalapis: www.alpineval-
leyresort.com Jei nepasimatysime 
slidinėjimo trasose, susitiksime 1 vai. 
p.p. prie baro. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-6451 arba 773-450-4180. 

•Vasar io 18 d., šeštadieni , nuo 9 
vai r. iki 1 vai. p.p. Vasario 16-osios 
proga First Personai Bank visuose 
skyriuose klientai ir svečiai bus 
vaišinami pyragaičiais, kava ir lie
tuviškomis bandelėmis su lašinu
kais. Orland Park skyrius įsikūręs 
14701 Ravina Drive, Čikagos skyrius 
- 6162 S. Archer Ave, netoli Racine 
kepyklos. Šiame skyriuje vyksta 
Vinco Semaškos paruošta lietuviško 
meno parodėlė. Lemonto skyriuje 
(Archer Ave. ir 123-ios gatvės -
McCarthy Rd., sankryžoje) vyksta 
Vandos Aleknienės ir Baniutės Kro-
nienės lietuviškų lėlių parodėlė. Visi 
nuoširdžiai kviečiami apsilankyti, 
pasivaišinti ir pabendrauti su banko 
tarnautojais. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-1400 (Rūta Staniulienė). 

• B r i g h t o n Park Lietuvos Ne
priklausomybės šventė įvyks vasario 
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. Jaunius Kelpšas. 
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės 
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą 
Nepriklausomybę. Giedos parapijos 
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje '44-os ir S. Fairfield Ave. 
sankryža) vyks meninė programa. Da
lyvaus solistas Algimantas Bar
niškis ir klarnetistas Rimas Paulaus
kas. Povilas Juodvalkis rodys nuos
tabų filmą apie Nepriklausomybės 
šventę Lietuvoje. Padainuosime, 
pasivaišinsime. Įėjimas — auka. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai 
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r. 
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks 
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų 
pirmininkas, buvęs ,.Pasaulio lietu
vio'* redaktorius, žurnalistas Bronius 

Nainys. Po iškilmingos dalies bus 
meninė programa, pietūs, šokiai. 
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai. 
Norint užsisakyti s talus skam
binkite tel.: 708-974-0591. 

• V a s a r i o 19 d., sekmadienį , 
lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje (6641 S. 
Troy St., Chicago, IL 60629) įvyks 
Vasario 16-osios — Lietuvos Neprik
lausomybės — minėjimas. Pamaldos 
10 vai. r. įprastu laiku. Po pamaldų 
parapijos salėje vyks šiai progai 
skirta programa. Parapijos moterų 
draugija ruošia vaišes. Visi yra 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti mi
nėjime. Tel. pasiteiravimui: 773-
776-4301 arba 312-479-7679 (Aldo
na Buntinaitė). 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimą 
ir Šeimos šventę. Pagrindinis kalbė
tojas — JAV LB Krašto tarybos 
narys Gediminas Damašius. Meni
nėje programoje dalyvaus jauna 
pianistė iš Lietuvos Sondrita Bei-
narytė ir Gedimino lituanistinės mo
kyklos moksleiviai (direktorė Irena 
Rutkauskienė). Po minėjimo vyks 
Šeimos šventė. Minėjimo metu bus 
telkiamos aukos JAV LB Krašto 
valdybos veiklai paremti. Kviečiame 
visus aktyviai dalyvauti. 

• V a s a r i o 26 d., sekmadienį , 
12:30 vai. p.p. Vydūno fondas ruošia 
prof. Vytauto J. Černiaus, Ph. D., kny
gos „Žmogaus vystymosi kelias" su
tiktuvės Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, 14911 127th St., Lemont, IL. 
Po trumpos programos bus laiko pasi
svečiuoti. Kviečiame visus dalyvauti. 

• L e m o n t o apy l inkės valdyba ir 
Soc. reikalų skyrius praneša, kad 
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje World Relief DuPage įstaigos 
atstovai kalbės apie pasiruošimą 
Amerikos pilietybei gauti ir kitais 
imigraciniais klausimais. Kviečia
me visus, ypač naujai atvykusius į šį 
kraštą, dalyvauti šiame susitikime. 

• K o v o 3 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje įvyks 
Algimanto Kezio ir Eugenijaus 
Krukovskio fotografijos parodos 
„2K2" atidarymas. Tai paroda apie 
Lietuvos sostinę Vilnių. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

• P a v a s a r i n ė m u g ė Jaun imo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti 
įvairiausių gėrybių. Vaikams bus 
žaidimai, loterija, juokdarys dova
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu 
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus 
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. 
p.p. bus meninė programa: tautinių 
šokių grupė „Suktinis" (vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta 
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

• Literatūriniam konkursui, kurį 
finansuoja dr. Jonas Adomavičius, 

LIETUVIŲ FONDO 
KANDIDATŲ 
SIŪLYMAS 

Lietuvių fondo narių metiniame 
suvažiavime 2006 m. balandžio 29 d. 
Lemonte bus renkami 6 (šeši) LF 
direktoriai arba trečdalis LF tarybos 
direktorių trejiems metams (LF di
rektorių tarybą sudaro 18 asmenų). 
Taip pat bus renkami 3 (trys) Kont
rolės komisijos nariai vienų metų 
kadencijai. Kandidatų į LF Direk
torių tarybą ir Kontrolės komisiją 
sąrašas bus išsiųstas visiems LF bal
suojantiems nariams susipažinti ne 
vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų 
prieš narių suvažiavimą kartu su 
pranešimu apie suvažiavimą. LF 
Nominacijų komisiją sudaro pirmi
ninkas Saulius Čyvas, Robertas Vi
tas ir Ramoną Steponavičiūtė- Že
maitienė. 

Lietuvių fondo pilnateisiai na
riai yra kviečiami siūlyti LF No
minacijų komisijai kandidatus į LF 
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., at-

siunčiant kandidato/ės vardą, pa
vardę, adresą, telefono numerį, 
t rumpą biografiją ir t rumpą pa
aiškinimą apie kandidato kvalifi
kacijas, visuomeninę patirtį bei raš
tišką sutikimą. Kandidatais gali bū
ti tik pilnateisiai LF nariai. Siūly
mus ir sut ikimus paštu, faksu arba 
elektroniniu paštu siųsti: Lithua-
nian Foundation, LF Nominacijų ko
misija, 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. Faksas : 630-257-1647. EI. 
paštas: admin@lithfund.org 

Papildomi kandidatai į LF tary
bą ir Kontrolės komisiją galės būti 
siūlomi ir LF narių metinio suva
žiavimo metu kaip būdavo praeityje, 
tačiau iki kovo 4 d. gautų kandidatų 
vardai ir pavardės bus iš anksto pra
neštos visiems nar iams prieš suva
žiavimą ir įrašytos į balsavimo kor
teles. 

LF informaci ja 

P . V. Sirusas, iš Garrison, NY, „Draugo" leidybą parėmė 50 dol. 
auka. Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Anthony Marchertas, Orland Park, IL, už „Draugo" kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį ir 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai ačiū! 

L. Puodžiūnas, Melrose Park, IL, kar tu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 60 dol. auką „Draugui". Stebimės savo skaitytojų dosnumu 
ir esame už tai nuoširdžiai dėkingi! 

Vaclovas Glusnys atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Linkime jam 
visokeriopos sėkmės ir širdingai dėkojame. 

Alvydas Koncė, gyv. San Francisco, CA, už kalėdinių sveiki
nimų rinkinėlį ir „Draugo" išleistą 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 
200 dol. auką! Mes jau seniai pastebėjome, kad Kalifornijos lietuviai yra 
ypač dosnūs, nors juos „Draugas" pasiekia pavėluotai. A. Koncė dar 
kartą patvirtino šią mūsų nuomonę. Esame širdingai dėkingi už tokį 
dosnumą —jis tikrai įvertinamas! 

buvo atsiųsta 20 kūrinių. Vertinimo 
komisija jau baigia juos skaityti. 
Laureatams premijų įteikimas vyks 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo (Kovo 11-osios) šventėje kovo 12 
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus dalyvauti mums visiems 
brangioje šventėje. 

• N u o š i r d ž i a i kv ieč iame J u s 
atvykti į „Kugelio balių", kuris įvyks 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Da
lyvaus šokių grupė „Vyčiai" , vadovė 
Lidija Ringienė, steigėjas Frank 
Zapolis. Klausysimės plokštelių 
įrašų, įamžinusių Amerikos lietuvių 
atliekamą liaudies muziką. Na ir 
skanausime kugelį, mėgausimės lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais, 
o desertui skanausime šakotį. Įėjimo 
kaina suaugusiems — 17 dol., 
vaikams iki 16 metų — 10 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Undi
nė Uogintaitė). 

• S u n k u patikėti, kad žiema jau 
greit baigsis. Pavasario žiedai ne
trukus pražydės. Su pirmaisiais pa
vasario žiedais vyks tradicinė Čika
gos lietuvių skautų Kaziuko mugė. 

Kaziuko mugė vyks sekmadie
nį, kovo 12 d., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont. Po 9 vai. r. šv. Mišių 
PLC fondo salėje bus mugės atida
rymas. 

• K o v o 19 d., sekmadieni , 1 vai. 
p.p. vyks lietuviškos pamaldos Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ . Tuoj po pamaldų įvyks 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Kalbės generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, 
meninę programą atliks kanklių ir 
skudučių ansamblis „Gabija", vado
vė Genė Razumienė. Po programos 
— kavutė. Beverly Shores lietuvių 
klubas maloniai kviečia visų apy-lin-
kių lietuvius gausiai dalyvauti šioje 
šventėje. 

• L i e t u v i u f o n d a s dž iaug ias i 
labai sėkmingu 2005 m. naujų narių 
vajumi. LF gretas papildė 118 naujų 
narių, tai y ra dvigubai daugiau nei 
2004 m. Sveikiname naujuosius Lie
tuvių fondo narius ir kviečiame dar 
nesančius ja i s tapti . LF adresas: 
14911 127th Street , Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

http://www.alpineval-
http://leyresort.com
mailto:admin@lithfund.org

