
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c ANTRADIENIS - TUESDAY, GEGUŽES - MAY 23, 2006 Vol. XCVII Nr. 99 

J. Shimkus gina Baltijos šalių teisę j bevizį režimą 

JAV Kongreso susirinkimų vieta — Kapitolijus. Answers.com nuotr. 

Washington, DC/Vilnius, ge- sudaryti galimybę Lietuvai, Latvijai 
gūžės 22 d. (BNS) — Baltijos šalių ir Estijai dalyvauti Vizų atsisakymo 
bičiulis JAV Kongrese John Shimkus programoje, 
paragino savo šalies parlamentarus Praėjusią savaitę JAV Atstovų 

rūmų posėdyje Baltų sambūrio JAV 
Kongrese vienas pirmininkų J. 
Shimkus pasveikino JAV Senate ini
cijuotas imigracijos įstatymo patai
sas, kurios dvejiems metams išplės
tų dabartinėje JAV Vizų atsisakymo 
programoje dalyvaujančių šalių 
skaičių. Pagal minėtąją programą, 
kurioje dalyvauja dauguma Europos 
Sąjungos ir kelios jai nepriklausan
čios valstybės, jų piliečiai gali vykti į 
JAV iki 90-ties dienų verslo ir turiz
mo tikslais. 

Tuo pat metu J. Shimkus sukri
tikavo įstatymo pataisose numatytą 
vieną sąlygų, jog vizų režimo pa
lengvinimo gali tikėtis valstybės, 
nusiuntusios į JAV vadovaujamas 
operacijas Irake ir Afganistane ne 
mažiau kaip batalioną (nuo 300 iki 
1,000) karių. 

„Manau, kad netikslinga taikyti 
kiekinį reikalavimą mažosioms ša
lims. Visos Baltijos šalys buvo tvir
tos JAV sąjungininkės nuo pat ne
priklausomybės nuo Sovietų Sąjun
gos paskelbimo ir tebėra vykstančio 

Lietuvių kariai 
apšaudyti 
raketomis 

Čagčaran. gegužės 22 d. (BNS) 
— Lietuvos vadovaujamos Afganis
tano Goro provincijos atkūrimo gru
pės (PAG) stovyklą Čagčaran rake
tomis apšaudę asmenys buvo nekva
lifikuoti arba raketos buvo netinka
mos naudoti. 

Tai sakė PAG vadas pulkininkas 
Vilmas Šatas, paprašytas pakomen
tuoti, kodėl nežinomų asmenų penk
tadienio vakarą stovyklos kryptimi 
paleistos dvi nevaldomos raketos ne
sprogo. 

„Turime tris prielaidas, kodėl 
raketos nesprogo: jas paleidę žmo
nės galėjo būti neprofesionalūs, ra
ketų galiojimo laikas buvo pasibai
gęs arba jos buvo su gamykliniu bro
ku", — pasakojo V. Šatas. 

Jo teigimu, šeštadienio rytą ka
riai ant vienos aplinkinių kalvų ap
tiko raketų paleidimo poziciją, ku
rioje rasta tam tikrų daiktinių įrody
mų. Incidentą tiria Afganistano na
cionalinė policija ir saugumo žinyba. 

Pasak PAG vado, yra tiriamos 
kelios versijos, kas galėjo taikytis į 
Lietuvos stovyklą. Kol kas nėra įro
dymų, kad šią ataką surengė prieš 
Afganistano valdžią ir tarptautines 
pajėgas kovojantys nuversto Taliba-
no režimo šalininkai, įvykis traktuo
jamas kaip pavienis atvejis. 

Pulkininko V Šato teigimu, dėl 
incidento imtasi kai kurių papildo
mų apsaugos priemonių, tačiau ko
vinės parengties lygis nėra sustip
rintas. 

Mirė operos solistė Elena Saulevičiutė 
Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 

Eidama 80-uosius metus, mirė ope
ros solistė Elena Saulevičiutė, ku
rios sopranas nuo 1953 metų žavėjo 
klausytojus skaidriu skambėjimu, 
nuoširdžia interpretacija ir giliu ku
riamo vaidmens suvokimu. 

E. Saulevičiutė gimusi Kretin
goje 1927 m., 1955 m. baigė Kipro 
Petrausko vadovaujamą dainavimo 
klasę tuometinėje konservatorijoje. 
Dar besimokant trečiame kurse buvo 
pakviesta į operos teatrą soliste. Jos 
vokalo šiluma, puiki sceninė išvaiz
da ir nuoširdumas, paskatino ne vie
ną lietuvių kompozitorių kurt i jai 

pagrindinius vaidmenis savo opero
se. Tai buvo A. Račiūno dvi operos, V. 
Klovos net keturios. 

Tarp E. Saulevičiūtės sukurtų 
vaidmenų — G. Verdi operų perso
nažų galerija: Aida, Amelija, Elena, 
Dezdemona (ją dainavo ir su Kipru 
Petrausku), taip pat P. Caikovskij 
Tatjana, Liza, Marija, Jolanta, A. 
Borodin Jaroslavna, S. Rachmani-
nov Zemfyra, R. Leoncovallo Neda, 
G. Puccini Tosca ir kt. 

Koncertavo Vokietijoje, Suomi
joje, Švedijoje, Kanadoje, JAV, Ang
lijoje ir daugelyje Rytų Europos ša-
lių. 

D. Grybauskaitė partijoms siūlo susitarti 
Vilnius, gegužės 22 d. (ELTA) 

— Lietuvoje viešinti Europos Ko
misijos narė Dalia Grybauskaitė ra
gina šalies politines partijas susitar
ti dėl Europos Sąjungos s truktūri
nės paramos lėšų panaudojimo. Tai 
ji pareiškė pirmadienį, po susitikimo 
su Seimo pirmininku Viktoru Mun-
tianu. 

D. Grybauskaitė siūlo visoms 
politinėms jėgoms pirmiausia apsis
pręsti dėl prioritetinių finansavimo 
projektų. Toks susitarimas, pasak 
ES komisarės, yra ypač reikalingas, 
nes šalies politiniame gyvenime 
svarbiausią vaidmenį vaidina ne pa
vienės partijos, o koalicijos. 

„Siūlyčiau politinėms jėgoms vi
soms susėsti prie apvalaus stalo ir 
susitarti dėl šalies prioritetų, nes, 
atrodo, Lietuva jau įėjo ir ateityje 
bus koalicinių vyriausybių laikotar
pyje. Tai reiškia, kad įvairių diskusi-

Dalia Grvbauskaitė 
Eltos nuotr 

jų ir daug labai jėgų atims vidiniai 
reikalai. Kaip kad sugebėjom susi
vienyti stojant į Europos Sąjungą ir 
NATO, labai rekomenduočiau politi
nėms jėgoms susitarti, kaip bus pa
naudotos ES lėšos", — pabrėžė D. 
Grybauskaitė. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • Vv-WVV.DRAUGAS.ORG 

karo prieš terorą rėmėjos", — pa
reiškė J. Shimkus, kuris yra dauge
lio Baltijos šalims palankių rezoliu
cijų ir teisės aktų iniciatorius. 

„Kadangi šioms šalims trūksta 
iki nurodomo karių skaičiaus, man 
atrodo, jog geriausia vertinti šalies 
atitikimą Vizų panaikinimo progra
mai pagal tai, ar šalis yra gera JAV 
draugė ir sąjungininkė, o ne pagal 
įsipareigojimų kiekį", — sakė J. 
Shimkus. 

Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Viena valstybė - viena 
kalba. 
Sostinės pašonėje 
išlikusi saugykla. 
6-oji lietuvių kalbos 
olimpiada Karaliaučiuje. 
Begarsiai filmai ne tik 
mėgstami, bet ir kuriami. 
Naujas reiškinys 
Eurovizijoje. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Lietuvių telkiniuose. 
XVII Šaulių s-gos 
suvažiavimas Čikagoje. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.716 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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5 VEIKA TOS K LA U SI MA IS 

DAUG VANDENS — DAUG 
SVEIKATOS 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vienas dalykas, ką žmogus, o ir 
gyvulys, gali padaryti dėl savo geros 
sveikatos — tai gerti daug naudingų 
skysčių. Patarimas kasdien išgerti 8 
puodukus vandens daugeliui žmo
nių, ypač pensinio amžiaus sulau
kus, yra tik gydymosi pradžia. 

Gyvenimo tiesa yra ta, kad da
bar daug žmonių negeria pakanka
mai naudingų skysčių, o kiti žudo 
saye, gausiai gerdami sveikatai ža
lingus birzgalus. Žmonės, kurių kū
nas chroniškai vandens stokoja, nuo 
visokių ligų neapsigina. 

Toks „sausuolis" ar tokia van
dens nekenčianti net slogos savai
tėmis neatsikrato. Dėl vandens sto
kos kūne daugiausia nukenčia 
pensininkai. Kišenes tuština vais
tams ir daktarams, kai, gausiai van
denį gerdami, galėtų visą vargą 
sutirpdyti, kaip saulė pavasario 
sniegą. 

Inkstai neveikia 
be vandens 

Sulaukusio 70 metų žmogaus 
inkstai filtruoja fšalina) atliekas 
perpus lėčiau negu trisdešimtmečio. 
Todėl reikia gerti daugiau skysčio, 
nes tai būtina atliekoms iš kūno ša
linti ir apsaugai nuo akmenų inks
tuose atsirasti. 

Itin svarbu daug skysčių gerti 
vartojant vaistus. Nes jie geriau 
veikia, jei kūnas gauna pakankamai 
skysčių, o kai kūnas apsausėjęs, tai 
vaistai neveikia taip, kaip galėtų 
veikti. 

Svarbu daug skysčių gerti šil
tam orui esant. Tyrimai rodo, kad 
senesnysis prakaituoja tik tada, kai 
jo kūno vidine temperatūra būna 
aukštesnė negu jauno žmogaus. 
Karštis šalinamas su prakaitu, o 
daug skysčių negeriantis senesnysis 
neprakaituoja, todėl jo kūno tempe
ratūra gali pavojingai padidėti. Tai 
labai pavojinga per karščius. 

Gausus vandens gėrimas gausi
na kitas gėrybes. Vanduo talkina 
virškinimui ir vidurių tuštinimuisi, 

padeda maisto medžiagoms keliauti 
kraujagyslėmis, gerina kraujotaką ir 
padidina kraujo tūrį. Kūnas esti 
ligoms atsparesnis, kai jis nėra per 
sausas. 

Kiek pakanka išgerti 
skysčiu? 

Kiek žmogui reikia išgerti 
skysčių? Tai priklauso nuo amžiaus, 
sveikatos būklės, tvirtumo, darbštu
mo ir oro temperatūros. Mažiausias 
kiekis — 8 puodukai (64 uncijos) per 
dieną, nes kūnas tiek skysčio kas
dien pašalina. Jei dirbama per 
karščius — būtina daugiau skysčių 
išgerti. Karštą dieną, greitai vaikš
čiojant ar darbuojantis, reikia išger
ti keturiais puodeliais daugiau. 

Kiekvienas per parą pašaliname 
bent dvi kvortas šlapimo. Vanduo iš 
kūno šalinamas prakaituojant, su 
šlapimu ir iškvepiamu oru. Kiek 
žmogui reikėtų išgerti naudingo 
skysčio, yra labai individualus da
lykas. 

Sveiki žmonės, gausiai gerdami 
naudingus skysčius, šalina šlapimą, 
todėl jis neužsistovi šlapimo takuose 
kaip kūdroje. Negausiai geriant, 
susidaro kūdra. Tada stovinčiame 
skystyje pradeda veistis visokie 
niekadėjai. Dabartinė medicina pa
taria išgerti bent 8 stiklines vandens 
per parą. Tai tik mažiausias reika
lavimas. 

Dauguma negeriančių pakanka
mai skysčių pensininkų įvairiopai 
aiškinasi. Tai jie pamiršta gerti, tai 
jie vieną dieną geria, o kitą — beveik 
negeria. O kai dėl to atsiranda prob
lemų, brenda dar giliau į vargą: mė
gina vaistais gydytis kietus vidurius, 
šlapimo ar kvėpavimo takų užde
gimus... Tada jie dar labiau nuken
čia, nes pagrindinio reikalo nesu
tvarko — negeria tiek naudingų 
skysčių, idant sukeltų upelio te
kėjimą šlapimo takuose. 

Dar viena blogybė — žmonių 
nusiteikimas gerti svaigalus kaip 
sveikus skysčius. Jie maukia alų ir 
tariasi gerai darą. Tokių gyvenimas 
rodo, kad juokiasi tik tas, kas juo-

lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės steigėjas ir ilgametis vadovas Frank 
(Pranas Zapolis) su tautinių šokių mokytoja Lydija Ringiene. 

indrės Tijūnė&enės nuotrauka. 

kiasi paskutinis. 
Todėl, gydytojui leidus, ragini

mas gausiai gerti naudingų skysčių 
yra ne tik gydytojo, bet ir kiekvieno 
žmoniško ir apsišvietusio asmens 
pareiga. 

Tik prisiminkime mūsų moti
nėles mus, negaluojančius, girdžiu
sias šilta aviečių, liepžiedžių su 
medumi arbata. Ne avietės, bet šil
tas, gausiai geriamas vanduo leng
vino slogą, virusinę infekciją. 

Penki dalykai, 
kurių nežinote 
apie vandenį 

1. Vanduo sudaro daugiau nei 
pusę mūsų organizmo svorio. 

2. Vyrų organizme daugiau van
dens nei moterų. Moterų organizme 
daugiau riebalinių audinių, kurie 
nesugeria vandens. 

3. Jeigu norite apskaičiuoti, 
kiek stiklinių vandens jums reikėtų 
išgerti per dieną, pasisverkite ir 
svorį (kilogramais) padalykite iš 
aštuonių. 

4. Ilgiausias laikas, kurį žmogus 
išgyveno be vandens — 11 dienų. 

5. Juoko raukšlių atsiranda ir 
jos gilėja, nes senstant mūsų orga
nizme vis labiau mažėja vandens. 

Gausus vandens gėrimas — 
geriausias kūno valymas 

— Mano gydytojas sakė, kad 
mano „senyvi inkstai", nes neišvalo 

Baimė prarasti žmogų — liga 
IOLANTA KUBILINSKIENE 

Žmogui yra būdingas priklau
somybės poreikis. Kiekvienam svar
bu mylėti ir būti mylimam, rūpintis 
kitu ir jausti, jog ir tavimi rūpina
masi, nuoširdžiai domėtis kito 
gyvenimu ir sulaukti to paties iš 
artimo. Nesvarbu, kokie suaugę ir 
atsakingi esame. Tai yra bendra 
visiems. Tačiau, kai priklausomybės 
poreikis tampa dominuojantis, pats 
svarbiausias, atsiranda nemažai 
problemų. 

Nepakelia vienatvės 

Iš dažnai girdimų žodžių „Jis (ji) 
yra mano gyvenimo ramstis", arba 
„Aš be jo (jos) negaliu gyventi" ga
lime atpažinti nevisiškai brandžius 
partnerystės ryšius. 

Asmeniniuose ryšiuose priklau
somybė ypač išryškėja. Tik būdama 
priklausoma nuo kito tokia asmeny

bė jaučia savo vertę. Kai ji yra viena, 
jaučiasi pamesta ar palikta ir labai 
sunkiai ištveria vienatvę. Tokie 
žmonės tarpusavio bendravime bet 
kokia kaina vengia įtampos, konflik
tų, nori būti labai geri, atspėti ir 
įvykdyti artimojo norus, įtikti, auko
tis. 

Deja, po „gerumo" kauke slypi 
didžiulė baimė prarasti žmogų, nes 
tai reikštų prarasti saugumo jausmą 
bei pasitikėjimą savimi. Artumas su 
kitu jiems prilygsta saugumo jaus
mui, o nutolimas asocijuojasi su 
grėsme. 

Tikisi aukos iš kitų 

Kai taip reikliai siekiama pa
naikinti distanciją tarp savęs ir kito, 
žmogus tampa bejėgis ir priklauso
mas. Taip yra slopinami norai, pot
raukiai. Manoma, kad tai, ko neleidi 
sau pats, tau turi, o kartais net pri
valo, suteikti kiti, lyg atsilygindami 

už begalinį gerumą ir pasiaukojimą. 
Neįvardinant ir neišsakant savo no
rų, retai sulaukiama iš aplinkinių to, 
ko tikimasi. Tada aplanko nusivyli
mai ir, jei tokių nusivylimų daug, ga
limi ir rimti sveikatos pablogėjimai, 
psichosomatinės ligos, atsirandanti 
liūdna nuotaika. 

Dažnai priklausomą asmenybę 
lydi piktumai, nes kiti neišpildo jos 
lūkesčių, nesuteikia išsvajotos lai
mės. 

Netoleruoja laisvės 

Scott Peck, amerikiečių psi
choterapeutas, sako, kad, jei prik
lausomai asmenybei reikia kito 
asmens, kad išgyventų, tai panašu į 
„parazitavimą" kito sąskaita. Gyven
dami šeimoje, tokie partneriai tampa 
lyg „suklijuoti", siekia ne mažinti, o 
didinti priklausomybę vienas nuo 
k i t o . 

Nukelta i 4 psl. 

gerai kraujo — todėl kraujyje kau
piasi šalintinų liekanų. Siunčiu 
kraujo duomenis. Malonėkite paaiš
kinti, kokie mano reikalai? 

— Tamstos inkstai visai ne
pasenę, tik Tamsta per mažai varto
ji naudingų skysčių: vaisių sulčių, 
sriubų, vaisių bei daržovių, net ir 
vandens. Pradėk gerti tiek, kad per 
parą mažiausiai du litrai šlapimo 
išsiskirtų (matuok). Tada susikaupę 
kraujyje šlapalai su gausiu šlapi
mo kiekiu pasišalins pakankamai 
gerai. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legai Holidays, the Tuesdays folk>wing Monday 
observance of legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and ]an. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $1 35. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsSI20.00 • 1/2 metu $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metu $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn $40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
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 turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

El-paštas: 
rastine®drauqas crg 

skelbimatfi'draugas orą 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org


i_>> I Š AUGAS, 2006 m. gegužės 23 d., antradienis 

NERIMAS IR AISTROS 
DĖL SOSTINĖS PAŠONĖJE 
IŠLIKUSIOS SAUGYKLOS 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Tik spėjus prabėgti 20-osioms 
metinėms nuo kraupiausios pasauly
je branduolinės avarijos Černobylio 
atominėje elektrinėje, mūsų krašte 
lyg vėzdu per galvą apskriejo žinia, 
jog kai kurių įtakingų valstybės 
institucijų užkulisiuose ketinama 
atgaivinti liūdnai pagarsėjusį ra
dioaktyviųjų atliekų laidojimo ka
pinyną Bartkuškio miške, visai ne
toli sostinės. Ši vieta daug kam žino
ma, kaip Maišiagalos saugykla, nes 
kaip tik ribojasi su garsiąja šios 
apylinkės giria, viliojančia žinomus 
politikus, savotiškus medžioklės 
žinovus, tarp jų ir patį premjerą... 

Gandai ir abejonės 

Konkrečios ir aiškesnės infor
macijos apie tokius ketinimus kol 
kas nepavyko gauti, tad būtų galima 
manyti, kad čia kažkas tyčia paleido 
gandus. Tačiau kažkieno paleista 
„rieboka antis" vietos ir šalies gyven
tojams, vietos verslininkams, sukėlė 
tam tikro nerimo. Ir, beje, juos rei
kėtų suprasti, juk kiek įvairiausių 
sprendimų, nutarimų už visuomenės 
akių ir anksčiau, ir pastaraisiais 
metais yra priėmusi visagalė val
džia, net neatsiklaususi tautos nuo
monės. 

Projektą padėjo rengti ir 
amerikiečiai 

Apie visuomenėje paskleistus 
gandus sužinojęs valstybės įmonės 
„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūros" (RATA) skyriaus virši
ninkas Leonas Liubauskas teigė ne
suprantąs, kas ir dėl ko galėjo taip 
pasielgti, ir tikino, jog tai esą tik iš 
piršto laužti prasimanymai: jokių 
atliekų į Maišiagalos saugyklą nie
kas nesirengia vežti, o tik norima 
pagerinti ir užtikrinti šios pavojin
gos teritorijos radiacinės saugos 
padėtį. 

,JXam reikalinga buvo skleisti 
tokią dezinformaciją, sunku suvokti. 
Beje, neseniai man paskambino 
vietiniu gyventoju prisistatęs pilietis 
ir griežtu tonu išrėžė — nieko jūs čia 
nejudinkite, nieko nedarykite!... O 
kodėl nieko nedaryti, neleisti rūpin
tis šia itin ekologiškai jautria ir 
lengvai pažeidžiama zona?! Nejaugi 
kaip tie stručiai sukiškime galvas į 
smėlį ir nieko nematykime?... Na, 
gal 6a galėjo susikirsti kai kurių 
verslininkų, supirkusių netoli šių 
vietų žemes, interesai? Bet jeigu 
nieko nedarysime, nesirūpinsime, 
kaip patikimiau ir saugiau sutvar
kyti tą pavojingą teritoriją, galime 
sulaukti itin liūdnų padarinių. Tai 
verslininkai ir gyventojai kaip tik 
turėtų pritarti valstybės tikslams 
kaip apsaugoti šią vietovę nuo gali
mų pavojų ir kt...", — samprotavo L. 
Liubauskas. 

Mūsų pašnekovas, pasirem
damas Lietuvos bei Europos Sąjun
gos (ES) atsakingų institucijų doku
mentais ir direktyvomis, tvirtino, jog 
nuo 2002 m. šioje teritorijoje vykdo
mas plataus masto PHARE projek
tas „Maišiagalos radioaktyviųjų at
liekų saugyklos saugos įvertinimas 
ir pagerinimas". Prie keletą metu 
rengto dokumento prisidėjo ir JAV 
Energetikos o>n;irtamentas. Pro

jekto tiksiąs — įvertinti šio objekto 
saugą ir ją dar labiau pagerinti. 

Iki šių metų pabaigos saugyklos 
teritorijoje numatyta įdiegti pačią 
moderniausią apsaugos sistemą, su
stiprinti radiacinės bei fizinės sau
gos inžinerinius barjerus. Projektą, 
kurio įgyvendinimui panaudojamos 
milijoninės ES lėšos, vykdo Lietuvos 
energetikos bei fizikos institutų spe
cialistai kartu su tarptautiniu kon
sorciumu, sudarytu iš Prancūzijos 
kompanijų „Tholes E & Co" ir 
„Andra". Projekto vykdytojai jau 
sukūrė naują radioaktyviųjų atlie
kų, laikomų specialiajame atliekų 
laidojimo punkte, archyvą. 

Saugumu susirūpinta 
tik prieš keletą metų 

Ne tik mūsų regione, bet ir viso
je Lietuvoje nuo seno veikia tūkstan
tis įvairių įmonių, gamyklų, įstaigų. 
Vienos stato, kitos kuria ar kon
struoja. Aišku, po kiekvienos gamy
binės veiklos neišvengiamai susi
kaupia ir gausios atliekų krūvos, 
tarp jų ir pavojingosios radioaktyvio
sios medžiagos. Joms palaidoti dar 
giliame sovietmetyje, 1963 m. Šir
vintų rajone, Bartkuškio miške, be-
siribojančiame su Vilniaus rajono 
Maišiagalos apylinke, ir buvo pas
tatyta pramonės, medicinos ir mok
slinių tyrimų radioaktyviųjų atliekų 
saugykla. Į šią vietą iki pat Atgi
mimo buvo vežamos radioaktyvios ir 
kitos pavojingos atliekos iš Alytaus, 
Kauno ir daugelio kitų Lietuvos 
miestų bei rajonų. Analogiškos at
liekos dar buvo gabenamos ir iš Ru
sijos, Kaliningrado srities, taip pat 
Baltarusijos, Gardino srities. Ben
dra saugyklos teritorija užima apie 2 
ha žemės. 

Tiktai 1989 m. vasarą, kilus vi
suomenės nepasitenkinimui, anuo
metinė LTSR valdžia nusprendė 
saugyklą uždaryti. Uždarius ją, buvo 
užpildyta apie 60 proc. saugyklos tū
rio. Likusią erdvę teko užpilti smė
liu, užbetonuoti, apipilti bitumu ir 
storu žemės sluoksniu. Pagal tarp
tautinius radioaktyviųjų atliekų 
saugos reikalavimus, kone 3 metrų 
suformuotas žemės kaupas, slepian
tis pavojingas medžiagas, tik visai 
neseniai buvo aptvertas tvoromis, 
čia įrengtos ištisą parą veikiančios 
stebėjimo kameros, o teritoriją aky
lai saugo profesionalios saugos tar
nybos sargai. 

Piktžaizdės problemos 
liko 

Radioaktyviųjų atliekų tvarky
mo agentūros skyriaus vadovas L. 
Liubauskas įsitikinęs, jog tik iman
tis tokių plačių prevencinių prie
monių, bus galima užkirsti kelią bet 
kokiai ekologinei taršai bei apsau
goti aplinką nuo kenksmingų radio-
nuklidų. „Taigi, gerindami radioak
tyviųjų atliekų saugos padėtį, mūsų 
specialistai to gelžbetoninėmis kon
strukcijomis sutvirtinto kaupo tikrai 
neardys, į vidų niekas neis ir jokių 
atliekų ten niekas nemes! Aišku, ši 
saugykla daugelį metų vietos ir ap
linkinių rajonų gyventojams kėlė ir 
tebekelia nemažai rūpesčių. Betgi ne 
mes ją pastatėme, o paveldėjome iš 
anuometines santvarkos :r dabar, 
sutikime su tuo. turimo kazka darv-

DANUTE BINDOKIENE 

Viena valstybė, 
viena kalba 

Praėjusios savaitės ketvirta
dienį JAV Senatas balsavo 
už pasiūlymą patvirtinti 

anglų kalbą valstybine Amerikos 
kalba. Balsavimas tarytum atidarė 
„Pandoros dėželę": daugelis ame
rikiečių, kurie yra pasipiktinę vis 
triukšmingesniais ispaniškai kal
bančių imigrantų (ypač iš Meksi
kos) reikalavimais, labai palankiai 
sutiko šį pasiūlymą (63 — už, 34 -
prieš); kitakalbiai Amerikos gy
ventojai (tiek legalūs, tiek ir nele
galūs) tvirtina, kad tai diskrimi
nacija arba net „rasizmas". 

Senato balsavimas dar toli 
gražu nėra įstatymas, nes visų 
pirma turi pasisakyti Atstovų 
rūmai, o po to savo parašu patvir
tinti JAV prezidentas. Tačiau 
daugelio nuomonė krypsta būtent 
ta linkme ir ilgainiui — pirmą 
kartą Amerikos istorijoje — anglų 
kalba gali būti paskelbta oficialia 
„valstybės kalba". 

Tai skamba šiek tiek keistai, 
nes ir be įstatymo, rodos, visiems 
aišku, kad Amerikoje kalbama 
angliškai (anglai su tuo nelabai 
sutinka, tvirtindami, kad ameri
kiečiai „gadina karališkąją kal
bą"). Bent iki pastarųjų dešimt
mečių imigrantai, norėdami įsilieti 
į amerikiečių visuomenę, gauti ge
resnį darbą, siekti aukštojo moks
lo, bet kuriuo reikalu kreiptis į 
valstybės įstaigas, įsigyti JAV pi
lietybę, sengėsi bent minimaliai 
išmokti angliškai. Tačiau niekas 
niekuomet nedraudė šeimoje, ben
druomenėje, su savo tautiečiais 
kalbėti gimtąja kalba. Reikalai 
pasikeitė, kai Amerikoje pagausėjo 
ispaniškai kalbančių imigrantų, 
ypač valstijose, esančiose arčiau 
Meksikos sienos. Pastaruoju metu 
daugelyje privačių ir valstybinių 
įstaigų matome užrašus „habla 
ispaniol": pamažu Amerika, bent 
jos didmiesčiai, tampa dvikalbė. 

Šis reiškinys kai kuriems JAV 
politikams ir gyventojams jau 
seniai „braukia prieš plaukus", 
bet, atrodo, ispaniškai kalbantieji 
„peržengė liniją", kai pastaruoju 
metu suruoštose demonstracijose, 
nelegalams reikalaujant teisės pa
silikti Amerikoje ir tapti visatei
siais piliečiais, aidėjo tik ispanų 
kalba, plevėsavo daugiausia Mek

sikos vėliavos, net JAV himnas 
buvo giedamas ispaniškai... 

Valstybinė kalba nėra joks 
įžeidimas kitakalbiams. Tai vieni
jantis veiksnys, kaip ir įstatymai, 
pinigai, teisėtvarka, aukščiausios 
valdžios organai bei kitos valsty
binės santvarkos apraiškos. Kaip 
apsunkintų valstybės gyventojų 
kasdienybę (jau nekalbant apie 
finansinę naštą), jeigu reikėtų 
patenkinti kiekvienos gyventojų 
mažumos reikalavimus ir visur 
įvesti kelias kalbas. Didžioji pa
saulio valstybių dalis turi savo kal
bą, nors ne visi gyventojai tuo 
patenkinti. Prisiminkime, kokį 
triukšmą Latvijoje kelia rusakal
biai, kuriems būtina išmokti lat
viškai; kaip Lietuvoje murma len
kai (o taip pat ir rusų kilmės gy
ventojai), kad valstybinė kalba yra 
lietuvių. Tačiau visi suprantame, 
kad Prancūzijoje kalbama pran
cūziškai, Vokietijoje — vokiškai, 
Lenkijoje — lenkiškai, Lietuvoje — 
lietuviškai, Italijoje — itališkai... 
Na, o Meksikoje — ispaniškai 
(arba meksikietiškai), tad dėl ko 
Amerika būtinai turėtų prisi
taikyti prie kitakalbių imigrantų? 
O kas bus po kelerių ar keliolikos 
metų, jeigu į Ameriką atvyks daug 
kiniečių arba arabų, kurie reika
laus, kad visur galėtų susikalbėti 
tik savo kalba? 

Nepaisant, kad Amerika yra 
imigrantų šalis, ji visgi laikoma 
vienalyte valstybe. Tautybių ir ra
sių margumynas iki šiol nebuvo 
kliūtis Amerikos valstybingumui. 
Niekas nedraudė kalbėti, melstis, 
mokyti vaikus bet kuria kita kal
ba, turėti savo organizacijas, spau
dą, kultūrinį gyvenimą, tuo pačiu 
nepaneigiant, kad gyvenama bū
tent Amerikoje. Dci šiol imigrantai 
suprato, kad šios teisės ir privilegi
jos nekliudo jiems būti ir ameri
kiečiais, ir savo kilmės krašto 
vaikais. Jeigu „viena valstybė — 
viena kalba" pasiūlymas taptų 
įstatymu, vargiai kas pasikeistų. 
Kiekvienas, į šį kraštą atvykęs, 
turi laisvą pasirinkimą, ar prik
lausyti savai bendruomenei, iš
laikyti savo kalbą, papročius, savo 
tautinę tapatybę, ar įsilieti į 
„tautų suvirinimo katilą" ir tapti 
beveide jo dalelyte. 

ti — negi visas problemas paliksime 
spręsti ateities kartoms", — 
retoriškai klausė L. Liubauskas. 

Daugelį metų radiologinės sau
gos problemas tyrinėjantis specialis
tas apgailestavo, jog dėl Širvintų 
rajono savivaldybės valdininkų siau
rų interesų, nepavyko įgyvendinti 
vieno svarbaus projekto: prieš porą 
metų buvo parengtas planas kaip 
sutvarkyti Maišiagalos saugykloje 
laikomas pavojingas atliekas ir jas 
saugiai išgabenti į Ignalinos rajoną, 
kur jau numatyta ir parinkta vieta 
laidoti ne tik radioaktyviąsias me
džiagas, bet ir atominėje jėgainėje 
panaudotą branduolinį kurą. 

Tačiau, norint visa tai atlikti, 
pasak pašnekovo, būtinai reikėjo įsi
gyti ir sumontuoti itin brangiai kai
nuojanti specialųjį radioaktyviųjų 

atliekų apdorojimo įrenginį. Pasta
čius tokį modernųjį įrenginį, saugyk
loje laikomos atliekos būtų sutvarky
tos pagal visus tarptautinius šiuo
laikinių normų reikalavimus. Tik 
išrūšiavus ir patikimai supakavus 
radioaktyviąsias medžiagas, po to 
jas būtų galima saugiai išvežti ir 
palaidoti. 

„Deja, Širvintų rajono valdžia 
piestu stojo prieš tokius planus ir 
taip buvo prarasti net 3 milijonai 
eurų, skirtų tai piktžaizdei sut
varkyti. Kada ir kaip tą problemą 
dabar išspręsime, vienas Dievas 
težino... Reikia tikėtis, kad gal ne
tolimoje ateityje vis dėlto šiuos 
planus pavyks įgyvendinti, nepa
mirštant, kad saugyklos laikas — ne 
amžinas, jis greitai baigsis...", — 
teigė Leonas Liubauskas. 
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6-OJI LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA 
KARALIAUČIAUS KRAŠTE 

Balandžio 29 dieną Įsruties 
(Černiachovsko) pedagoginėje kole
gijoje įvyko 6-oji lietuvių kalbos 
olimpiada ir meninio skaitymo kon
kursas. Dalyvavo 42 moksleiviai, 25 
lietuvių kalbos mokytojai ir svečiai: 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie LRV atstovės — Aušra 
Dumbliauskienė ir Violeta Laury-
naitienė, Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė Lietuvoje Rūta Mačiūnienė, 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities 
lietuvių tautinės — kultūrinės auto
nomijos pirmininko pavaduotoja 
Tatjana Rodenko, Marijampolės pe
dagoginės kolegijos lituanistinės 
katedros dėstytojos Lina Leona
vičienė ir Valentina Sorokaitė, Įsru
ties pedagoginės kolegijos direkto
riaus pavaduotoja Jelena Komarnic-
kaja ir kt. 

„O, mūs šventas lietuviškas 
žodi, 

Kaip ramunė mūs žemėj pražys, 
Iš gimtųjų kaimų ir sodžių, 
Tu skambėk stebuklingas ir 

didis! 

Kas mieliau suskambės mums 
už gimtąją kalbą? 

Kas lig saulės laidos toks pat 
savas mums liks? 

Tu nė žingsnio bejos. Ir už 
tėviškės vartų 

Savo krašto šnekos pasiilgsti 
šventai. 

Bejos skrynių skambių, kas tiek 
daug mums atvertų? 

Rodos dainą vedi — o gimtinę 
matai!" 

Tokiais žodžiais olimpiadą pra
dėjo Įsruties pedagoginės kolegijos 
studentai. Skambėjo Lietuvos ir 
Rusijos himnai. Olimpiados dalyvius 
sveikino ir linkėjo gerų rezultatų 
Karaliaučiaus srities lietuvių kalbos 
mokytojų asociacijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas ir svečiai. 

Pirmiausia vyko meninio skaity
mo konkursas, kuriame dalyvavo 39 
įvairaus amžiaus mokiniai. Visi mes 
žinome, kad poezija džiugina ir pra
turtina žmogų. Ypač svarbu mūsų 
sąlygomis. Mes siekiame, kad kalbos 
garsai būtų tariami aiškiai, taisyk
lingai, išraiškingai, daug dėmesio 
skiriame įvairioms garsų tarimo 
pratyboms. Garsinę analizę siejam 
su skaitymu, deklamavimu. Balsių 
ir priebalsių tarimo skirtumus 
vaikai perpranta ne iš karto, laip
sniškai, atlikdami įvairias pratybų 
užduotis. Manome, kad meninio 
skaitymo konkursas — netradicinis 

mokymo būdas, kuris padeda mok
sleiviams suvokti žodžio sandarą, 
geriau ir greičiau išmokti taisyklin
gai tarti visus kalbos garsus, lavina 
kalbinę atmintį. Moksleiviai mokomi 
pajausti lietuvių garsinės kalbos 
grožį, skambumą, išraiškingumą, 
ugdosi kalbos jausmą, įgyja intui
tyvios ir sąmoningos kalbinės veik
los patirties. Klausydamas draugų, 
vaikas ugdosi fonetinę klausą, ge
bėjimą suvokti, pajausti grožį, lygina 
savo žinias su draugų žiniomis, 
bando įvertinti save. 

Pirmąją vietą pasidalino dvi 
moksleivės: Ragainės (Nemano) 
2-osios vid. mokyklos 8 klasės moki
nė Kristina Grybaitė, lietuvių kalbos 
mokytojas J. Glinskis, ir Įsruties 
6-osios vid. mokyklos 4 klasės mo
kinė Aurelija Krylovą, mokytoja A. 
Nikolajevą. Antroji vieta atiteko 
Olgai Jameljanovai Kaukėnų (Jas-
noje) vid. mokyklos 6-os klasės mo
kinei, mokytoja I. Šapalienė ir Jus
tinai Rimkutei Kraupiškio (Ulja-
novo) vid. mokyklos 6 kl. mokinei, 
mokytoja E. Bukontienė. Trečioji — 
Linai Petuchovai iš Gumbinės 
(Gusevo) 5-sios vid. 11 kl. mokinei, 
mokytoja I. Tiriuba, ir Rasai Grik-
šaitei Ragainės 2-osios vid. mokyk
los 1 klasės mokinei, mokytoja L. 
Glinskienė. 

Pasibaigus meninio skaitymo 
konkursui, mokiniai pagal grupes 
skirstėsi į klases, kur jų laukė 6-
osios olimpiados užduotys. Komisija 
buvo nusiteikusi geranoriškai, mok
sleiviai nesijaudino, drąsiai atsaki
nėjo į klausimus, neblogai susidorojo 
su visomis užduotimis: skaitė ir 
atpasakojo tekstą, įrašė praleistus 
žodžius, kalbėjo su komisijos nariais 
pasirinkta tema. Užduotys ir temos 
buvo parinktos taip, kad skatin
tų kūrybiškumo ugdymą, mokytų 
reikšti mintis savais žodžiais, turtin
tų žodyną. 

Visi moksleiviai buvo suskirstyti 
į 2 grupes. 1-oji grupė iš mokyklų, 
kuriose yra lietuviškos klasės. Šioje 
grupėje l-ąją vietą užėmė Kristina 
Grybaitė Ragainės 2-osios vid. 
mokyklos 8 kl. mokinė, mokytojas J. 
Glinskis. 2-ąją vietą — Vitalijus 
Žarikovas Karaliaučiaus 35—ojo licė
jaus 8 kl. mokinys, mokytoja T. 
Rodenko. 3-oje vietoje buvo Kristina 
Simonavičiūtė Ragainės 2—osios vid. 
mokyklos 5 kl. mokinė, mokytojas J. 
Glinskis. 

Antra grupė — lituanistinių 
mokyklų, fakultatyvų moksleiviai. 

Šeštosios lietuvių kalbos olimpiados, vykusios įsruties pedagoginėje kolegijoje, 
laureatai. Jono Glinskio nuotrauka. 

Šioje grupėje buvo du pogrupiai: 1-4 
klasių — pirmoji vieta atiteko — 
Zofijai Sirvydaitei Naujosios (Timi-
riazevo) vid. mokyklos 2 klasės mo
kinei, mokytoja A. Bursteikienė. 
2-oji vieta — Stasiui Grikšui Būd
viečių (Malamožaisko) vid. mokyklos 
3 klasės mokiniui, mokytoja K. 
Butautienė. 3-ioji vieta — Aurelijai 
Krilovai Įsruties 6-osios vid. mokyk
los 4 kl. mokinei, mokytoja A. 
Nikolajevą. 5-11 klasių pogrupyje 
pirmąją vietą užėmė Romas And
riulionis Kaukėnų (Jasnoje) vid. mo
kyklos 5 kl. mokinys, mokytoja I. 
Šapalienė. 2-ąją vietą — Lina Pe-
tuchova Gumbinės 5-osios vid. 11 
kl. mokinė, mokytoja I. Tiriuba. 
3-ąją vietą pasidalino Olga Jamel-
janova iš Kaukėnų vid. mokyklos, 
mokytoja I. Šapalienė ir Ilona Tara
sevičiūtė Tilžės (Sovetsko) sekma
dieninės mokyklos mokinė, mokytoja 
L. Žeimytė. 

Po skanių pietų, kuriuos 
paruošė Įsruties pedagoginės kolegi
jos valgyklos darbuotojai, mokiniai 
keliavo į sporto salę. Čia Marijam
polės pedagoginės kolegijos dėstyto
ja V. Sorokaitė vedė mokiniams 
lietuviškų žaidimų popietę. Jai talki
no Įsruties kolegijos studentai. 

Mokytojai, kartu su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
atstovais, svarstė įvairius darbo 
klausimus. J. Glinskis informavo, 
kaip mokytojai praeitais metais 
paskirstė Mažosios Lietuvos draugi
jos Čikagoje suteiktą paramą 
Kaliningrado krašto vaikams ir jau
nimui ir supažindino, kokia parama 

bus teikiama šiais metais. 
Aptarti olimpiados rezultatų vėl 

visi susirinko aktų salėje. Marijam
polės pedagoginės kolegijos dėstyto
ja L. Leonavičienė, olimpiados ko
misijos pirmininkė — apibendrino 
olimpiadą, pasidžiaugė rezultatais. 
Pažymėjo, kad ji olimpiadoje daly
vauja jau ne pirmą kartą ir mato, 
kaip gerėja mokinių žinios. Beveik 
visi vaikai, kurie dalyvavo olim
piadoje, geba bendrauti lietuvių 
kalba, neblogai skaito, gerai supran
ta perskaitytą tekstą, sugeba 
atpasakoti. Susidorojo ir su užduo
timis raštu. Tokie susibūrimai stip
rina kalbos mokymosi motyvaciją. 

Olimpiados organizacinio komi
teto pirmininkas A. Bartnikas ap
dovanojo olimpiados prizininkus me
daliais, pagyrimo raštais ir dova
nomis. Mokiniai buvo apdovanoti ir 
už rašinio konkursą, skirtą Kara
liaučiaus 750-osioms metinėms. 

Karaliaučiaus srities lietuvių 
kalbos mokytojai dėkoja Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentui 
prie LRV, Rūtai Mačiūnienei — Ma
žosios Lietuvos fondo atstovei Lietu
voje ir Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai Čikagoje už suteiktą mate
rialinę paramą. Tai mūsų mokyto
jams suteikia stiprybės ir noro dirbti 
dar geriau, kad mokiniai išaugtų 
gerais, Lietuvą mylinčiais, darbš
čiais žmonėmis. 

Angelė Nikolajevą 
Įsruties pedagoginės kolegijos 

dėstytoja 

Baimė prarasti žmogų — liga 
Atkelta iš 2 psl. 
Psichoterapeutas pateikia pa

vyzdį apie vaidmenų pasiskirstymą 
šeimoje, atliekant buities darbus. 

Šeimose darbų pasiskirstymas 
būna daugmaž nusistovėjęs. Kai 
kuriuos darbus geriau atlieka 
žmona, kai kuriuos vyras. Moterys 
dažniausiai gamina maistą, tvarko 
namus, rūpinasi pirkiniais, prižiūri 
vaikus. Vyrai dažniausiai dirba, 
tvarko finansus, pjauna žolę ir pan. 
Kartais jie, paįvairindami savo 
gyvenimą, gali susikeisti darbais, 
pvz., žmona nupjauna veją, o vyras 
paruošia vakarienę. Toks vaidmenų 
pasikeitimas pagyvina jų tarpusavio 
santykius ir taip mažinama abipusė 

priklausomybė vienas nuo kito. 
Kiekvienas mokosi išgyventi, kai 
kito savaitei ar ilgiau nėra šalia. Bet 
priklausomiems žmonėms sunku 
toleruoti procesus, didinančius jų 
laisvę. Tada ir vaidmenų pasi
skirstymas yra labai nelankstus. Jie 
stengiasi ne mažinti tarpusavio 
priklausomybę, o didinti. 

Reikia pagalbos 

Kas gali padėti tapti mažiau 
priklausomu ar visiškai savaran
kišku? 

Visada būtų naudinga psichote
rapinė pagalba, kurios dėka įma
noma keisti ydingą elgesį, siekti būti 

savitu individu ir kartu išmokti pri
imti permainas ir įvairovę. Labai 
svarbu paties žmogaus noras dides
nei vidinei laisvei. 

Būtina pasitikėti savimi 

Jei artimiausios aplinkos žmo
nės dažniau primena: „Tu tai gali", 
„Tu tai puikiai padarysi" irgi su
teikia daugiau pasitikėjimo. 

Savarankiškumui ir nepriklau
somumui atsirasti svarbu savo 
vertės ir kompetencijos pajautimas, 
pasitikėjimu grindžiamų santykių 
užmezgimas. 

Jei vaikystėje tėvai skiria 
pakankamai dėmesio bei meilės ir 

padeda jaunuoliui ar jaunuolei sėk
mingai žengti į suaugusiųjų pasaulį, 
žinant savo vertę ir jaučiant pa
sitikėjimą savimi, tai sunkumai iš
vengiami. Jaunam žmogui bus pa
prasčiau prisiimti atsakomybę už 
savo veiksmus, pasitikėti savo vi
dinėmis galiomis, jis mokės dalintis, 
bendrauti, sulaikyti agresiją, galės 
išreikšti jausmus žodžiais, sugebės 
konstruktyviai tvarkytis su nerimu. 
Tada galima ir brandi partnerystė, 
kai abu žmonės sugeba gyventi vie
nas be kito, tačiau laisvai pasirenka 
gyventi vienas su kitu, nes vienas 
kitą myli. 

„Klaipėda" 
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Begarsiai filmai ne tik mėgstami, bet ir toliau kuriami 
MONIKA BONCKUTE 

Amerikoje niekuomet netrūko 
begarsių filmų mėgėjų. Šioje šalyje, 
kur sutelpa ir Hollywood tuštybė, ir 
nepriklausomo ar „indie" kino pro
testas bei pretenzijos, ir kur kino 
kritiko bei kino tyrinėtojo specialy
bės, kad ir kokios nepelningos, nie- t ikrais jo mylėtojais 

kultūrinis gyvenimas ir „neholivudi-
nis" kinas pastaraisias metais klesti, 
susidomėjimas begarsiais filmais ne 
mažėja, bet auga būtent tikrųjų šio 
meno mėgėjų dėka, iš kurių nemaža 
dalis anksčiau niekuomet nesižavėjo 
šia kino rūšimi, tačiau, susipažinę 
su begarsio kino šedevrais, tapo 

kuomet nestokoja studentų, begar
sių filmų mėgėjai atitinkamoje kom
panijoje visuomet gali tikėtis pritari
mo bei pasigėrėjimo jų puikiu sko
niu ir išprusimu. 

Tarp begarsių filmų mėgėjų vi
suomet buvo ir yra tikrų šio meno 
vertintojų ir apsimetėlių, kurie tik ir galių popietėmis 
laukia progos pasigirti savo ypatin- begarsius filmus 
gu hobiu. Bent jau taip mano Čika
gos begarsių filmų sąjungos (Chicago 
Silent Film Society, SFSC) preziden
tas Dennis Wolkowicz. Tačiau, D. 
Wolkowicz manymu, Čikagoje, kur 

„Portage" kino teatras. 

Prie pačių tikriausių begarsio 
kino mėgėjų neabejotinai galima 
priskirti patį D. Wolkowicz. Pasak 
jo, begarsiu kinu jis susidomėjo vai
kystėje. Iki šiol jis prisimena Art De-
co stiliaus „Portage" teatrą N. Mil-
vvaukee Avenue. Sis teatras savait-

kartais rodydavo 
Pastatytas pagal 

visus trečiojo dešimtmečio kino teat
ro reikalavimus — su aukštomis lu
bomis, centriniu kupolu, gausiomis 
dekoracijomis, milžinišku pakelia
mu ekranu su velvetinėmis užuolai

domis iš abiejų 
pusių, „Portage" 
kino t ea t ra s tu
rėjo ir t ikram be
garsio kino sean
sui būtiną orke
stro duobę. D. 
Wolkowicz pasa
kojimu, būtent 
begarsio kino žiū
rėjimas tamsoje 
grojant „gyvam" 
orkestrui jam pa
liko nepamirš ta
mą įspūdį. 

Prieš keletą 
metų, dabar 55-ių 
begarsio kino en

tuziastas , gyvenantis vos kelios 
mylios nuo „Portage" kino teatro, 
pastebėjo, kad pastatas j au kurį 
laiką stovi visiškai apleistas. Po 
kelių nesėkmingų mėginimų patekti 
vidun, D. Wolkowicz pagaliau pa
vyko rasti buvusio kino teatro pasta
to sargą, kur is sutiko smalsuolį 
įleisti į vidų. Apžiūrėjęs patalpas, D. 
Wolkowicz suprato, kad jeigu nesi
ims skubaus pastato gelbėjimo 
plano, iš 85 m. senumo istorinio kino 
teatro greitai liks tik sienos ir apleis
tas užrašas. 

1998 m. D. Wolkowicz įkūrė mi
nėtąją SFCS. Po kelerius metus tru
kusio savanoriško darbo, miesto biu
rokratų įstaigų durų varstymo bei 
susitikimų su verslininkais, kino 
mėgėjui bei kompozitoriui pavyko 
surinkti pakankamai lėšų, kad ap
leistas kino teatras būtų bent mini
maliai suremontuotas ir jame vėl bū
tų pradėti demonstruoti filmai. Pra
džioje tai buvo įvairiausi t rumpame-
tražiai nepriklausomo kino kūrėjų 
darbai, dokumentika, tačiau galiau
siai D. Wolkowicz įgyvendino seną 
svajonę ir „Portage" teatre pradėjo 
demonstruoti begarsius filmus. Ne
trukus entuziastas surado ir nedi
delį orkestrėlį, kuris per svarbiau
sius kino seansus sutikdavo pagroti. 
Pats D. Wolkowicz, būdamas var
gonininkas, mielai sėsdavosi prie 
vargonėlių - pagrindinio tyliojo kino 
instrumento. 

Šiemet nuo gegužės 19 d. iki bir
želio 16 d. „Portage" kino teat re 
vyks jau šeštasis kasmetinis Čikagos 
begarsio kino festivalis. Kiekvieną 

penktadienį bus demonstruojamas 
vis kitas begarsio kino šedevras. 
Seansų metu gros „gyvas" orkestras. 

D. Wolkowicz manymu, šiuo
laikiniai filmų kūrėjai galėtų gero
kai pasimokyti iš begarsiams fil
mams muziką kūrusių kompozitorių 
(mėgstamiausias Čikagos begarsių 
filmų festivalio direktorius kompo
zitorius - Gaylord Carter). D. Wol-
kowicz įsitikinęs, kad tik begarsio 
kino filmams muziką rašę kompozi
toriai sugebėjo iš tiesų įsigilinti į 
personažo tapatybę bei jo esmę, 
atskleisti veikėjų santykius bei mu
zikine kalba perteikti jų konfliktus 
bei jausmus. Begarsio kino mėgėjo 
manymu, darbartiniai, ypač „holivu-
dinio" kino garso takelių autoriai, 
dirba pagal vieną schemą: šiek tiek 
peripetijų ir atidėliojimo, tada įtam
pa kyla, kol filmo scenarijaus kulmi
nacijos metu pasipila „dramatiškos" 
natos bei „širdį veriantys muzikiniai 
piruetai". 

Einant į Čikagos begarsių filmų 
festivalį, kuriame bus rodomi ir 
Charles Chaplin klasikiniai filmai, 
ir naujausi begarsio kino darbai 
(taip, dar yra žmonių, kurie visiškai 
rimtai užsiima šio kino žanro kū
ryba), svarbiausia nepamiršti, kad, 
S. Wolkowicz žodžiais tariant, „apsi
lankymas begarsio kino seanse nėra 
įprastas penktadienio vakaras kino 
teatre". Kodėl? Įsitikinsite apsilankę 
„Portage" kino teatre festivalio me
tu. Teatro adresas: 4050 N. Milwau-
kee Ave. Smulkesnę informaciją 
galite rasti internete adresu 

www.sUentfllmchicago.com. 

Kitame stalo gale Geoff reiškia savo tvirtą 
nuomonę prieš multi-kultūrą ir mult i-etnikus. 
„Jei gyveni, dirbi ir viskuo Australijoj naudojiesi, 
tai ir būk australas!" Visi pritaria vienbalsiai. Aš 
tyliu, nes mano ilgų metų patyrimas, gyvenant 
JAV, didžiausiam kultūrų ir tautų mišiny, nesu
tampa su jo nuomone. Jei esi pareigingas ir teisin
gas gyvenamo krašto pilietis, tavo etniškumas tą 
kraštą tik papildo. Suprantu, kad ši tema aust
ralams dabar darosi skaudžiai aktuali, kai vis di
desnė banga pilasi čia iš Islamo kraštų. Tyliu dar ir 
todėl, kad mano amerikietiškos (su žymiu lietu
višku akcentu) šnekos nelabai kas supras. Panašiai 
kaip ir aš jų „aussie talk", kur „pie" ir „pay", „die" ir 
„day" skamba taip pat. 

II diena. 
J Pietus! Į Pietus! Cooma (skamba, kaip gera 

lietuviška kūma) išlydi mus su skaidriu, šaltu oru. 
Plunksnuoti cirrus debesys, tartum pasakų paukš
čiai, o gal Pegaso giminės, plaukia akinančiai 
mėlynu dangum. Nors į Pietus važiuojam, bet visur 
jau Šiaurės medžiai: kedrai, išlakūs, jau nugeltę, 
topoliai, pušys. Ir vėl kalvos-kalvelės. Aukštos, 
kaip penki-šeši Kernavės piliakalniai, viens ant 
kito užlipę. 

Geoff dar politikavimo nuotaikoj, pasakoja 
anekdotą. Labai įtemptai klausydama, su

prantu, būtent, kad vienas politikierius gavo lei
dimą danguje iš anksto pasirinkti sau vietelę. Šv. 
Petras parodė jam vieną labai gražią: laukai ža
liuoja, riebios karvės ganosi, žmonės links
mi, darbingi, turtingi. Politikieriui čia labai pati
ko, bet smalsumo vedamas, apžiūrėjo daugiau ro
jaus gyvenviečių. Pagaliau vis dėlto nutarė užsi-
sakyt pirmąją. Grįžta ten, ir koks pasikeitimas! 
Laukai nugeltę, karvės sulysę, žmonės nuplyšę... 

— „Kas atsitiko?" — klausinėja jis šv. Petrą. — 
„Matai, vaikeli, — aiškina tas, — ką pirma matei, 
tai buvo per tavo rinkimines kalbas, o dabar — kai 
tave išrinko..." 

Mūsų Pegasas kilnojasi nuo juoko. Atrodo, dar 
truputį, ir pradėsim skristi! Bendrakeleiviai tikrai 
linksmų plaučių. Ne tik dabar, bet ir toliau keliau
jant, jie vis labiau man priminė amerikiečius: anek
dotai lydimi sprogstančia juoko griūtimi; kiekvie
nas vaizdas ištęstu šūksniu — „beautiful"; kiek-
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vienas sustojimas — pokalbiai apie maistą. Visi 
linksmi ir draugiški. Čia turbūt yra I, ne III, pa
sauly laisvo gimusio, laisvo pasenusio žmogaus 
reakcija į gyvenimą be katastrofų. 

Sustojam Bombala miestuke prie Bombala upe
lio. Jauki ta visai kupiškėniškai tariama 

„bambala". Upely nardo mažos juodos kryklelės, o 
Lynette dalina mums pyragaičius, pilsto kavą, 
arbatą, lyg būtume alkani. Aš naršau savo žemė
lapius, pasižymėdama miestus ir kelius. Gerai, kad 
nesustojom miestuke prieš „Bambelę". Jis turi ste
bėtinai lietuvišką kitos kūno dalies vardą, tai ne
minėsiu... 

Tolyn, tolyn! Žemyn į Pietus! Kalvos aukštėja, 
kelias vis labiau vingiuoja. Kiek čia didesnių ir 
mažesnių upių, gurguliuojančių į Pacifiką (čia jis 
vadinasi Tasman Sea)! Pagal Geoff pranešimus, 
jau esam Victoria valstybėj. Greit pasieksim ir 
Lakęs Entrance vietovę. Bet sustojam dar viename 
mažame miestuke, Nowa-Nowa. Vadovai išlaipina 
mus prie mažo muziejuko „Mingling Waters". At
rodo, jie čia gerai pažįstami, ir savininko laukiami 
su visu, pinigėlių atnešančiu, Pegasu. Iš tikrųjų, 
sustot buvo verta. „Mingling Waters" medžio šak
nų, aborigenų įrankių, kalnų kristalų ir suak
menėjusio medžio dailiai sutvarkyta parodėlė. 

Neretai darbštūs ir gudrūs žmonės, ne tik pra
turtėja, bet moka savo turtą panaudot vienokiam 
ar kitokiam visų labui. Taip ir čia Nowa-Nowa gy
ventojas J. E. Ramsdell, kilęs, rodos, iš Airijos, pra
turtėjo, įsteigęs automatinę lentpjūvę, nes aplin
kiniai eukaliptų ir „blackwood" miškai buvo puiki 
medžiaga statyboms. Ramsdell lydėjo sėkmė: jo 
lentpjūvė „pripjovė" jam ne tik lentų, bet ir milijo
nų. Pasenęs jis savo nuosavybę 4 mln. vertės išdali
no labdarai, o pats užsiėmė šaknų skulptūra ir apy
linkės senienų rinkimu. Taip gimė ir šis muziejėlis. 

Negalėjau atsitraukti nuo šaknų skulptūrų. Jos 
atrodė nebe medinės, bet iš kažkokios šokoladiniais 

tonais švytinčios medžiagos, išsirangę fantastiš
kom formom. Neiškentėjau nepaglosčiusi tų, iki 
švytėjimo nušlifuotų, šaknų, kurios kažkada, giliai 
žemėje, švirkštė gyvybę milžinams medžiams. Pri
siminiau panašias mačiusi Čikagoj, rodos, dail. Ba-
kio parodoj, o taip pat ir dail. Daugvilos, nors ne 
tokius, bet puikius „medinius stebuklus". 

Iš visų J. E. Ramsdell „šakninių stebuklų" pats 
nuostabiausias, vardu Saulės dievas Ra. Iki 

švytėjimo nušlifuotais šimtais šakninių spindulių, 
šis nepaprastas kelmas atskiroje patalpoje tikrai 
apstulbina. Ne tik išvaizda, bet ir Ramsdell meniš
ka idėja, darbo kruopštumu. Vien tik kelmo nuva
lymas ir paruošimas užtrukęs 12 mėn.! Šio „die
viško" kelmo šaknys 300 metų maitino „messmate" 
rūšies 66 metrų aukščio eukaliptą. Negalėdamos 
prasiskverbt gilyn pro kalkakmenį, jos plito į šalis, 
sudarydamos šią 7 metrų aureolę. Skulptūros 
aukštis 4 m., svoris 6 tonos! Išeidama iš muziejėlio, 
pastebėjau mažą lentelę, kurioje buvo išrašytas šis 
garsios poetės Emily Dickinson posmelis: 

„I think that I shall never see 
A poem lovely as a tree — 
A tree whose lovely mouth is pressed 
Against the earth's sweet flowing breast. 
Poems are made by fools likę me, 
But only God can make a tree!" 

Bus daugiau. 

Kartais ir kelmas gali pavirsti stebulingu dievaičiu 
Ra! J.E. Ramsdell Gallery, Nawa-Nawa, Victoria. 

http://www.sUentfllmchicago.com
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Saviironija — naujas reiškinys Eurov iz i jo je i Shimkus gina Baltijos saliu teisę j bevizi režimą 

Grupės „LT United" nariai. 

MONIKA BONČKUTĖ 

Kasmet prisiekiu sau ne tik nie
kada nebežiūrėti vieno garsiausio 
Europos muzikinių renginių — Eu-
rovizijos, bet ir nereaguoti į lietuvių 
žiniasklaidoje kiekvieną pavasarį 
prasidedančią isteriją: ką siųsti, 
kaip aprengti, ką dainuoti, ką pa
galvos, o gal geriau išsaugoti savo 
savigarbą visai nevažiuojant. 

Šiais metais į diskusijas įsi
traukdavo net didžioji dalis Lietuvos 
vadinamosios inteligentijos, nors jai 
tokie dalykai išvis turėtų nerūpėti. 
Lietuviai tiesiog susirgo „Euroši-
zija": kodėl mes niekada nelaimime, 
kodėl Europa mūsų nemyli, kodėl 
neturime tinkamų, šiam prastam 
skoniui įsiteikiančių, popdainininkų, 
kuo mes blogesni ar geresni. 

Tik įdomu, jog išties tai mes ne 
tokie buvom ir nevykėliai. Daugelis 
nepalyginti didesnių ir galingesnių 
Europos šalių metų metus nepateko 
į pirmą penketuką ar net dešimtuką, 
bet tai lietuvių visai nedomino. 
„Skaudžiausia" buvo, jog laimėjo 
latviai ir estai. 

Gyvenančių Amerikoje Eurovi-
zijos aistros nepasiekia. Čia kara
liauja „American Idol" rinkimai. Tie
sa, pastarojo dalyviai kur kas talen
tingesne laimėjusieji pasirašo soli
džius kontraktus su garsiomis mu
zikos įrašų studijomis, o ir pats kon
kursas trunka vos ne metus. 

Bet praeitą savaitę iš Lietuvos 
pradėjau gauti keistas žinutes — 
"We are the winners". Prabudo pa
triotiški jausmai ir ėmė graužti ne
valdomas smalsumas. Likus va
landai iki konkurso, kuris šiais me
tais vyko Atėnuose, Graikijoje, įsi
diegiau programą, leidžiančią ste
bėti Euroviziją internetu. 

Vos išvydus konkurso vedėjus 
Maria Menounos ir Sakis Rouvas bei 
išgirdus jų laidomus lėkštus juoke
lius, prisiminiau, kodėl vengiau žiū-

Eltos nuotr. 

rėti šį renginį. Bet kai į sceną iš
plaukė verksmingosios Norvegijos 
„vaidilutės", o vėliau jas pakeitė Da
nijos dramatiškai nusiteikusios ir ne 
kartą girdėtą melodiją dainuojančios 
blondinės, nusprendžiau kentėti iki 
galo. 

Nuoširdžiai tikėjau, kad mūsų 
šaliai atstovaujantys vyrai - Andrius 
Mamontovas, Marijus Mikutavičius, 
Viktoras Diawara, Saulius Urbona
vičius, Arnoldas Lukošius, Eimantas 
Belickas - negali būti blogesni, ko
kią kvailybę jie bebūtų sumanę. 

Mano viltį dar labiau sustiprino 
vis gausėjantis pasirodančių gerk
lingų šabloninių blondinių ir sal
džiais balsais mekenančių vyrukų 
ratas . Buvo akivaizdu, jog Eurovi-
zijos konkurso „popsas" užstrigęs 
kažkur ties 7 - 8 dešimtmečiu, o pa
sirodymų esmė - blizgių suknelių 
demonstravimas bei jų nusivilkimas 
reikiamu momentu. 

Šiaip ar taip, lietuviai nenuvylė. 
Jų daina ,,We are the vvinners" - bu
vo puiki visos šios Eurovizijos lai
mėjimo karštinės parodija. Lietuviai 
pasirodė turį sveiką humoro jausmą. 
A. Mamontovo, M. Mikutavičiaus ir 
S. Urbonavičiaus vaidyba buvo 
nuostabi - jų personažai gudriais 
veidais ir tekartodami vieną frazę: 
„mes laimėtojai, balsuokite už mus", 
puikiai išreiškė Eurovizijos konkur
so tuštybę. 

Televizijos žiūrovai negailėjo 
balsų „lietuvių nugalėtojams" ir Lie
tuvai teko garbinga šeš ta vieta. 
Taip, pagaliau mes atsidūrėme iš
svajotame dešimtuke. Tačiau ne visi 
suprato humorą. Lietuviai turbūt 
buvo vieninteliai, po kurių pasirody
mo publika Atėnuose neplojo ir dai
ną palydėjo nepasitenkinimo šūks
niais. Saviironija - skaudi tema „be-
pūnančiam" konkursui ir jo šeimi
ninkams graikams, kurie jam rengti 
išmetė daugiau pinigų nei bet kuri 
šalis anksčiau. 

* Kauno „Sūkurio" klubo na
riai Arūnas Bižokas ir Edita Da-
niūtė savaitgali Sankt Peterbur
ge laimėjo Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (IDSF) „Grand 
Slam" serijos trečiojo etapo varžybas 
klasikinių šokių programoje. Lietu
vos pora finale aplenkė prizininkais 
tapusias Rusijos poras — Marat Gi-
majev ir Alina Basiuk bei Sergej ir 
Olga Konovalcev. 

* Dvi d ienas Šiauliuose vyku
siame trijų Baltijos šalių lengvo
sios atletikos daugiakovių var
žybas nugalėjo Estijos komanda, su
rinkus 60,334 taškus. Antri buvo lie
tuviai (53,637 tšk.), treti — latviai 
(51,564). 

Atkelta iŠ 1 psl. 
J is pabrėžė, kad kelios iš 27 da

bar dalyvaujančių programoje vals
tybių nenusiuntė nė į vieną misijų 
nė vieno kario. „Kodėl tokį reikalavi
mą taikyti šalims, kurios jau parodė 
pasiaukojimą, kai tuo tarpu kitos ap
dovanotos už nedalyvavimą?" — 
retoriškai klausė Baltijos šalių bi
čiulis. 

Jo teigimu, 3.5 mln. gyventojų 
turinti Lietuva, 2.8 mln. — Latvija ir 
1 .3 mln. — Estija neturi tokių dide
lių ginkluotųjų pajėgų kaip Lenkija, 
kurioje gyvena 38 mln. žmonių, 30 
milijonų daugiau nei visose trijose 
Baltijos šalyse sudėjus. 

„Manau, kad neatsakinga su
menkinti jų įsipareigojimą ir pasiau
kojimą operacijose Trako laisvė' ir 
Tvi r ta taika', neleidžiant joms nau
dotis Vizų atsisakymo programa dėl 
pataisos ypatybių", — pabrėžė J. 
Shimkus. 

J is priminė, kad kiekviena iš 

* Sekmadienį l e m i a m a s — 
sept intąs ias — NBA Rytų konfe
rencijos pusfinalio serijos rung
tynes Žydrūno I lgausko Cleve-
land „Cavaliers" komanda svečiuose 
61:79 pralaimėjo reguliariojo sezono 
nugalėtojai Detroit „Pis tons" ko
mandai, kuri laimėjo seriją iki ke
turių pergalių 4:3 bei iškopė į konfe
rencijos finalą. Arenos šeimininkai 
svečiams leido įmesti 61 tašką — 
mažiausiai per visą NBA lygos at
krintamųjų varžybų septintųjų 
rungtynių istoriją. Sekmadienio 
rungtynėse lietuvis pelnė 8 taškus, 
atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuoi) bio-
kavo metimą bei už 6 pražangas bu
vo priverstas palikti aikštelę 

trijų Baltijos šalių dalyvauja NATO 
vadovaujamose misijose, o Lietuva 
vadovauja NATO ISAF misijos Af
ganistane Goro provincijos atkūrimo 
grupei. 

Lietuva tur i maždaug 60 karių 
tarptautinėje operacijoje Irake ir 130 
— Afganistane. 

J. Sh imkus taip pat pabrėžė, 
kad Baltijos šalys aktyviai stiprina 
pasienio apsaugą, ir pirmiau už kai 
kurias Vakarų Europos kaimynes 
įsiveda pasus su biometriniais duo
menimis. 

Be minėtojo reikalavimo dėl ka
rių, praėjusį trečiadienį Senato pa
tvirtintos pataisos numato, jog į be
vizį režimą pretenduojanti šalis turi 
būti ES nare , o JAV Teritorinio sau
gumo ministerija turi pripažinti, jog 
pretendentė nekelia terorizmo grės
mės. 

Pagal minėtuos ius reikalavi
mus, kol kas t ik Lenkija galėtų pre
tenduoti į vizų režimo sušvelninimą. 

Darbo partija nemato pagrindo nerimauti 
Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 

Teisėsaugos akiratyje atsidūrusios. 
Darbo partijos (DP) vadovai teigia 
nematą pagrindo nerimui dėl to
lesnio valdančiosios koalicijos darbo. 

„Su koalicijos partneriais reikia 
labai rimtai pakalbėti ir paklausti, 
kuo jie grindžia savo įtarimus, nu
skambėjusius jų pranešimuose, ir 
kur tas pagrindas, kuriuo remda
miesi jie bando abejoti tolimesniu 
koalicijos darbu. Mes nematome jo
kių priežasčių, kodėl būtų galima ne
rimauti dėl koalicijos tolimesnio dar
bo", — sakė DP pirmininko pavaduo
tojas Sveikatos apsaugos ministras 
Žilvinas Padaiga. 

Valdančiosios koalicijos partne
rių — socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų — atstovai yra pripa
žinę, jog DP užgulę įtarimai gali pa
veikti visos koalicijos ateitį. 

Kol prokurorai aiškinasi, ar di
džiausios parlamentinės Darbo par
tijos vadovai negaudavo nelegalaus 
užmokesčio už verslininkams padėtą 
gauti Europos Sąjungos paramą, 
Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) tiria, ar į šios partijos kasas 
neplaukė ir Rusijos specialiųjų tar
nybų pinigai. 

Teisėsaugininkai jau yra ap
klausę kai kuriuos DP narius, penk
tadienį DP būstinėje buvo atliktos 
kratos. 

Pirmadienį surengtoje spaudos 
konferencijoje DP vadovai kartojo, 

jog teisėsaugininkų atliekami tyri
mai ir kai kur ie jų veiksmai — penk
tadienį atliktos kratos DP būstinėje 
— esą yra politinė provokacija. 

„Praėjusios savaitės teisėsaugi
ninkų veiksmus vert iname kaip poli
tinę prievartą, kuria siekiama per
formuoti šalies politinę padėtį, pa
dedant t am t ikrų jėgų atėjimui į val
džią. Tik taip galima vadinti atl iktus 
partijos dokumentų poėmius, kra tas , 
kurios kard ina l ia i prasi lenkia su 
morale, etika, žmogiškumu ar net 
Lietuvos įstatymais", — sakė DP 
frakcijos Seime seniūnė partijos pir
mininko pavaduotoja Loreta Grau-
žinienė. 

„Darbietė" taip pat užsiminė, 
jog tariamos politinės akcijos už
sakovai — „deja, ne tikri politikai, 
galintys kažką nuveikti šalies labui, 
o politikos manekenės, netekusios 
savo postų ir šiai dienai bandančios 
naudoti teisėsaugą politinių pozicijų 
stiprumui a r dėmesio nukreipimui". 

Tačiau konkrečių politikų pa
vardžių L. Graužinienė nenurodė. 

Darbo partijos vadovas V. Us-
paskichas ta ip pat pareiškė stipriai 
abejojantis šalies teisėsaugos veiks
mų politiniu nešališkumu. 

„Esu nemalonia i nus teb in tas 
praeitos savaitės įvykių. Visa tai tik 
patvirtina mano abejones apie tai, 
kad Lietuvos teisėsauga nėra poli
tiškai nešališka", — sakė V. Uspas-
kichas. 

Naujas aukščiausias kalnas 
Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 

Nukarūnuotas iki šiol aukščiausiu 
laikytas Juozapinės (292.7 metro) 
kalnas. Šis titulas atiteko apie pus
kilometrį į pietus nuo Juozapinės 
nutolusiam ir metru jį „praaugu
siam" Aukštajam kalnui. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", šeštadienį Medininkuose įvy
ko naujo aukščiausio Lietuvos kalno 
vardynos. J am išrinktas Aukštojo — 
vyriausio baltų dievo — vardas. 

Kad Juozapinės kalnas nėra 
aukščiausias virš jūros lygio Lietu
vos taškas, pirmasis įtarė geografas 
Rimantas Krupickas dar 1985 m. 

Šis mokslininko atradimas pri
simintas 2003 metais— susikūrė ini
ciatyvinė zr\pv. parengusi aukštu
mo- >:itvnrkvrno :r nnr;fr;r!o; '.n ;>; 

jektą. Ja i priklausė alpinistas Vla
das Vitkauskas, Lietuvos keliautojų 
sąjungos prez identas Algimantas 
Jucevičius, Etn inės kultūros globos 
tarybos pirmininkas Libertas Klim
ka, Lietuvos geografų draugijos vice
prezidentas Rimantas Krupickas, in
žinierius Vitalius Stepulis. 

Daktaro Povilo Viskonto vado
vaujami Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto Geodezijos instituto 
specialistai, naudodami modernią 
kosminę GPS technologiją, užpernai 
nustatė, kad aukščiausias Lietuvos 
taškas yra ne Juozapinės kalnas, o 
šiek tiek piečiau esanti kalva. 

Jos aukšt is virš jūros lygio sie
kia 293.84 metro. Kad skaičius būtų 
apvalesnis, an t kalno užritintas ak-
r. ;o su iškaltu Aukštojo vardu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. W. Bush: laisvas Irakas reikš 
„a! Qaeda" pralaimėjimą 

Washington, DC, gegužės 22 d. 
(AFP/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush sakė, kad Irako 
naujosios vyriausybės suformavi
mas reikš „triuškinamą pralaimėji
mą" kovotojų tinklui „ai Qaeda", bet 
valstybės sekretorė Condoleezza 
Rice nurodė, kad dar per anksti įsi
pareigoti išvesti JAV pajėgas. 

Prezidentas sakė, kad sekma
dienį telefonu kalbėjosi su Irako pre
zidentu Jalai Talabani, naujuoju 
premjeru Nuri ai Maliki ir parla
mento pirmininku Mahmud Mash-
hadani, kuriuos pasveikino dėl šeš
tadienį suformuotos „nacionalinės 
vienybės" vyriausybės. 

„Nacionalinės vienybės vyriau
sybės suformavimas Irake yra nauja 
diena milijonams irakiečių, kurie 
nori gyventi laisvi", — pridūrė jis. 

Tačiau kalbėdama kitą dieną po 
naujosios Irako vyriausybės prisaik
dinimo nepaskiriant gynybos, vi
daus reikalų ir nacionalinio saugu
mo ministrų, C. Rice sakė, kad tarp-
konfesinis smurtas tebėra „didelė 
problema" šioje karo nualintoje vals
tybėje. 

J i taip pat perspėjo, kad Jung
tinės Valstijos galbūt negalės greitu 
laiku sumažinti Irake dislokuotų sa
vo karių skaičių, kuris šiuo metu yra 
130,000. 

N. ai Maliki nesugebėjimas pa
skirti svarbių savo vyriausybės mi
nistrų yra didelis trūkumas, truk
dysiantis jai imtis visoje šalyje nesi
liaujančio smurto klausimo, bet G. 
W. Bush sekmadienį buvo nusiteikęs 
optimistiškai. 

sekmadienį balsavo už nepriklauso
mybę, todėl Europos Sąjunga, kuri 
buvo nustačiusi šį 55 proc. barjerą, 
pripažins referendumo rezultatus, 
rodo preliminarūs oficialūs duome
nys. 

Referendumo komisijos pirmi-

Irake vis dar klesti religinė nesantai
ka. Reuters nuotr. 

liau padės irakiečiams formuoti lais
vą šalį", — apie pokalbius telefonu 
su naująja Irako vadovybe sakė G. 
W. Bush. 

JAV ambasadorius Bagdade Zal-
may Khalilzad sekmadienį po susiti
kimo su N. ai Maliki sakė, kad svar
bių ministerijų vadovams priskirti 
prireiks „dar kelių dienų". 

C. Rice gyrė N. ai Maliki už de
monstruojamą susitelkimą ir ryžtą. 
„Tai stiprus vadovas. Buvau su juo 
susitikusi. Žvelgiau jam į akis. Tai 
žmogus, kuris yra pasiryžęs daryti 
tai, ko reikia irakiečių liaudžiai", — 
sakė ji. 

Paklausta apie žiniasklaidos 
pranešimus, kad dėl tarpkonfesinio 
smurto šiemet jau žuvo keli tūks
tančiai irakiečių, C. Rice pripažino: 
„Irakui tai didelė problema. Dėl to 
nėra abejonių". 

Savo ruožtu britų ministras pir
mininkas Tony Blair pirmadienį 
Baghdad susitiko su naujuoju Irako 
premjeru ir pareiškė matant is Irake 
„naują pradžią" po proceso, vykusio 
nuo 2003 metų invazijos. 

Jis pabrėžė, kad naujojoje vy
riausybėje, atstovaujama visoms 

„Patikinau juos, kad JAV ir to- Irako gyventojų grupėms. 

Juodkalnija atgavo nepriklausomybę 
Podgorica, gegužės 22 d. bės po 1918-ųjų atkūrimą pergalę. 

(,,Reuters7AFP/BNS) — Daugiau „Turime savo valstybę!" — pa-
kaip 55 proc. Juodkalnijos gyventojų skelbė premjeras, kurio žodžiai ci

tuojami vyriausybės interneto sve
tainėje. 

Tolesnės sąjungos su Serbija ša
lininkai sekmadienį atsisakė pripa
žinti savo pralaimėjimą. 

Šioje kalnuotoje, prie Adrijos jū
ros įsikūrusioje respublikoje gyvena 

ninkas František Lipka pirmadienį maždaug 650,000 žmonių. Neprik-
per spaudos konferenciją sakė, kad lausomybės šalininkai sako, kad ji 
55.4 proc. balsavusių žmonių pritarė nutraukusi prastai funkcionuojančią 
sąjungos su Serbija nutraukimui. 
Rinkėjų aktyvumas buvo 86.3 proc, 
pridūrė jis. 

Slovakų diplomatas F. Lipka sa
kė, kad dar reikia baigti skaičiuoti 

sąjungą su Serbija turėtų geresnes 
vystymosi galimybes ir narystės ES 
perspektyvas. Serbijoje gyvena 7.5 
mln. gyventojų. 

Po šio referendumo sąjunga su 
balsus maždaug 45-iose iš 1,120 rin- Serbija, kuri įvairiomis formomis 
kimų apylinkių, todėl jo skelbiami truko nuo 1918-ųjų, bus nutraukta, 
rezultatai yra preliminarūs. Tačiau 10-ajame dešimtmetyje nuo buvu-
jis užsiminė, kad nauji duomenys ga- šios Jugoslavijos atsiskyrė Slovėnija, 
lutinių rezultatų reikšmingai nepa- Kroatija ir Bosnija, kurios visos dėl 
keis. to kariavo, taip pat — Makedonija. 

Juodkalnijos premjeras Mil Serbijoje ir Juodkalnijoje galioja 
Džiukanovič jau anksčiau buvo pa- skirtingi įstatymai ir skirtingos va-
skelbęs, kad nepriklausomybės šąli- liutos, o jų bendras parlamentas be-
ninkų stovykla laimėjo referendumą 
dėl sąjungos su Serbija panaikinimo. 

„Šįvakar, daugumos Juodkal
nijos gyventojų sprendimu, šalies 
nepriklausomybė buvo atnaujinta", 

veik nebesusirenka. 
Analitikai sako, kad sąjunga jau 

negalėtų būti laisvesnė ir kad tikrai 
nebebūtų dėl ko tartis iš naujo. 

Tai buvusios Jugoslavijos, kurią 

EUROPA 

LONDONAS 
Vokietija, Italija, Prancūzija ir 

kitos šalys sumokėjo už tai, kad bū
tų išlaisvinti jų piliečiai, pagrobti 
įkaitais Irake, rašo Londono laik
raštis „The Times". Jis remiasi do
kumentais , kuriuos tur i žmonės 
Baghdad, suvaidinę „lemiamą vaid
menį, kad įkaitai būtų išlaisvinti". Iš 
viso išpirkos, laikraščio duomeni
mis, sudarė 45 mln. dolerių. Laik
raštyje pažymima, kad pernai pran
cūzai sumokėjo 10 mln. dolerių už 
žurnalistės Florence Aubenas išlais
vinimą ir 15 mln. dolerių 2004 me
tais už jos kolegas — Christian 
Chesnot ir Georgės Malbrunot. Ita
lija 2005 metais perdavė 6 mln. do
lerių už žurnalistę Giuliana Sgrena 
ir 2004 metais 5 mln. dolerių už hu
manitarinės organizacijos darbuoto
jas Simon Pari ir Simon Torretta. 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeras Kazimierz 

Marcinkiewicz sekmadienį per radi
ją „Maryja" pareiškė, kad artimiau
siais metais prasidės žurnal is tų 
liustracija. Vyriausybės vadovas pri
minė, kad ruošiamos liustracijos 
įstatymo pataisos ir kad pagal jas 
bus išplėstas darbuotojų, kurie turi 
būti liustruojami, sąrašas. Į jį nu
matoma įtraukti ir žiniasklaidos 
darbuotojus. „Tai, kas praeityje bu
vo bloga, turi būti išslaptinta, kad 
kuriant naują valstybę nesikartotų 
senos klaidos", — sakė premjeras. K. 
Marcinkiewicz pabrėžė, jog „būtina 
liustruoti tuos visuomenės sluoks
nius, kurie dirba viešajame sekto
riuje ir kurių darbas siejasi su visuo
meniniu pasitikėjimu". 

TALINAS 
Įvykiai prie paminklo sovieti

niams kariams (vadinamojo Bronzi
nio kareivio), kuriuos inicijavo tau
tiškai nusiteikusios jėgos, verčia vy
riausybę ieškoti būdų, kaip išspręsti 
problemą dėl monumento, kuris jau 
daug metų kelia įtampą visuomenė
je. Čia esantis paminklas kelia tarp

nacional inę n e s a n t a i k ą ir provo
kuoja vandalizmo aktus. Kaip at
sakas į gegužės 9-osios šventimą, 
praėjusį šeštadienį prie paminklo 
sovietiniams ka r i ams Taline susirin
ko manifestacija, kurią surengė Ti-
ito Madisson vadovaujamas Estijos 
nacionalinis judėjimas. Akcijos da
lyviai pareikalavo iškelti paminklą 
iš miesto centro. Sekmadienį trys 
neblaivūs jaunuol ia i išniekino pa
minklą, išteplioję Bronzinį kareivį 
Estijos vėliavos spalvų dažais. 

J A V 

NEW YORK 
George W. Bush administracija 

ket ina dislokuoti Europoje vieną ku
riamos pr iešraket inės gynybos siste
mos bazių, kad apsisaugotų nuo ga
limų Irano raketų smūgių JAV ir 
Europos šalims, praneša laikraštis 
„The New York Times". Ši bazė tur i 
būti įsteigta iki 2011 metų, sakoma 
straipsnyje. „Tarp šalių, kurios gali 
priimti šią bazę, svarstoma Lenkija 
ir Čekija", — pažymi laikraštis. Re
komenduoti, ku r ji bus įsteigta, va
sarą turės JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld. 

BATON ROUGE 
Louisiana valstijoje vienoje baž

nyčioje vyras sekmadienio rytą nu
šovė keturis žmones, o paskui pa
grobė tris savo vaikus ir kartu nebe
gyvenančią žmoną, kurią vėliau taip 
pat nušovė. Į ta r iamasis , 25 metų 
Anthony Bell, buvo areštuotas po to, 
kai policija gavo pranešimą apie 
šaudymą gyvenamajame komplekse 
netoli bažnyčios. Trys žmonės 
bažnyčioje mirė iš kar to , o ketvirtojo 
mirtis buvo konsta tuota ligoninėje. 
Dar vienas žmogus ligoninėje gydo
mas ir turėtų pasveikti . 

A R T I M I E J I RYTAI 

BAGHDAD 
Per Saddam Hussein teismą pir

madienį sargybiniams teko iš salės 
išvesti vieną gynybos advokatę. Tai 
įvyko prieš tai , kai parodymus davė 
kai kurių teisiamųjų liudininkai, 
ta rp jų net ikras buvusio prezidento 
brolis. Advokatė iš Libano Bushra 
Khalil, protestuodama pradėjo rėkti 
ir nusimetė savo drabužį, kai buvo 
vedama iš salės. 

— sakė jis šalininkams, švęsdamas sudarė šešios respublikos, paskuti-
dešimtmetį trukusios savo kampani- nės „skyrybos". Serbija ragino Juod-
jos už Juodkalnijos nepriklausomy- kalnijos gyventojus neatsiskirti. 

W*w gWjrifJ 
^JęTi^Sd < 

Oceanjd 1 

Ęf£--v .-. •••**y**!HH 

'Smėli Packagei 
v y t^ 

m 1-800-7 7 5-SEND 
fS/TTl^10' www.atlanticexpresscorp.com ^ ^ 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas j mfifĮ B S B 
lėktuvu i visas pasaulio šalis '^**~™***' 

\ Air Freighi 
Automobiliu pirkimas be 
siuntimas i visas pasaulio šalis. — -

Į Krovtn'u pervežimas M ^ J 
1 visoje Amerikoje. ^^^^^^^^^" 
1 Trucking 
Smulkiu Siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje oe< Ukra r oje 

8801 78th Ave Brldgevlew, IL604S5 UI. 1 709-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 UI. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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DAIRANTIS LAUKINIŲ GELIŲ 
Klaus imas . Atrojdo, kad pasta

ruoju metu yra vis didesnis susi
domėjimas laukinėmis gėlėmis. Ma
čiau ir pas daržininkus vadinamųjų 
,,wild flowers" skyrių. Ar ver ta 
tokias gėles sodinti? Kuo jos skiriasi 
nuo kultūrinių augalų? Ar geriau 
laukines gėles pirkti, o gal tik išsi
kasti iš miško, pievos, dirvono? J u k 
tai turbūt tie patys augalai. Gal 
galėtumėte vieną kitą paminėti? 

Atsakymas . Aš ypač vertinu ir 
mėgstu laukines gėles. Visų pirma 
— jos atsparesnės karščiui, sausrai, 
kraštutinėms oro sąlygoms. Lauki
nės gėlės, atrodo, pačios savimi 
pasirūpina, tad nereikia prie jų per 
daug darbuotis. Yra viena pagrin
dinė taisyklė, norint „prisijaukinti" 
laukines gėles: būtina auginti to
kias, kurios natūraliai auga toje kli
mato zonoje. Kitu atveju joms reikės 
daugiau priežiūros, negu įprasti
nėms kultūrinėms. 

Tačiau vienas perspėjimas: jo
kiu būdu „nerinkite" laukinių gėlių 
iš miškų, pievų,, dirvų, nes tai yra 
prieš įstatymus. Kai kurie augalai 
jau yra benykstantys, todėl už jų iš-
kasimą skiriamos pabaudos. Vienas 
tokių — galbūt pačių patraukliausių 
pavasarinių gėlių, yra t r i l l i um (taip 
vadinasi ir angliškai, ir lotyniškai, 
lietuviško pavadinimo neradau, nes, 
atrodo, Lietuvoje šie augalai savai
me neauga — galbūt tiktų pavadini
mas trilapė lelija). 

prieš baigiant žydėti truputį paraus
t a a rba įgauna violetinį atspalvį. Yra 
ir rausvų, ir gelsvai žydinčių ,,tril-
liums". Darželyje, ypač jeigu dalį jo 
dengia medžių šešėliai, šios gėlės 
atrodo įspūdingai. Po žydėjimo lapai 
nudžiūs ta ir augalas „pranyksta" — 
iki kito pavasario. 

Galima pirkti „trillium" jau iš
augin tų arba šakniagumbių. 

Štai dar keletas laukinių au
galų, kurie gerai auga darželiuose. 

B u t t e r f l y w e e d , lot. Asclepias 
tuberosa. Šio augalo liepsnos spalvos 
(oranžiniai) žiedai privilioja druge
lius (dėl to toks vardas). Natūraliai 
auga las beveik išnykęs, labai retas, 
bet nesunkiai r andamas pas darži
n inkus ir kataloguose. J is nemėgsta 
būt i persodinamas, todėl geriausia 
augint i iš sėklų ir pasėti ten, kur 
gėlė galės ilgai augti . Mėgsta saulę. 
Žiedai, kaip ir kitų Asclepiadaceae 
šeimos augalų (pvz., sirinio klemalio 
— „milkvveed") stipriai kvepia - kai 
k a m tas kvapas nemalonus. Augalą 
pažeidus, teka bal tas skystis, bet jis 
n ė r a nuodingas . Augalas daugia
metis . 

G e n t i a n , liet. gencijonas, lot. 
Gentiana. Įdomus ir gražiai žydintis 
pavasar inis laukinis augalas. Lau
kiniai gencijonai dažniausiai yra vio
letinės spalvos, bet yra ir raudonų, ir 
geltonų, net baltų. Natūraliai auga 
drėgnose pievose, pamiškėse. Tačiau 
su gencijonais darželyje reikia atsar
gumo: jie labai vislūs (veisiasi sėk
lomis ir šaknias t ieb ia is . Kar ta is 
s u n k u „sulaikyti", kad neužgožtų 
ki tų augalų. Bet žydėjimo metu — 
gencijonai labai pat rauklūs . 

Ma l low, lot. Malva, liet. dedeš-
va tur i įdomių „giminaičių" — šiai 

Tai pavasarį (maždaug šiuo 
laiku) baltais, stambiais žiedais žy
dintis augalas, randamas Šiaurės 
Amerikoje, ypač Kanadoje (yra On-
tario provincijos oficiali gėlė). Jo var
das kilęs iš lotyniško žodžio, reiš
kiančio skaičių — trys. „Trillium" 
turi tris žalius lapus, išaugusius iš 
žemės ant aukštoko stiebo; tuoj už 
lapų yra trilapis baltas žiedas, kuris 

- . , • • • „ — I I I I • , . i — • • - • . » • 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su da rbo patir t imi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidaut ina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel . 847-980-7887 . 

PARDUODA 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. Kaina $179,000 
Tel. 312-876-96S7 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

šeimai Maluaceae priklauso ir med
vilnė (cotton), ir piliarožės (holly-
hocks), ir daug kitų. Žydi nuo vėlyvo 
pavasario iki šalnų šviesiai violeti
niais žiedeliais. Nors tie žiedeliai ne
labai ryškūs, bet jų daug ir augalas 
patrauklus. 

R o s e c a m p i o n , lot. Lychnis 
coronaria, liet. vainikinė gaisrena. 
Labai patrauklus augalas: sidabri
niai žaliais lapais ir tamsiai rausvais 
žiedais. Augalas aukštas, išsiskiria 
iš kitų darželio gėlių. Nors tai nėra 
daugiametis augalas, bet pats pa
sisėja, todėl nereikia rūpintis. Mėgs
ta drėgmę ir saulę. Seniau buvo lai
komas vaistiniu augalu. 

Oswego tea , Bee balm, Red 
b e r g a m o t , lot. Monarda didyma, 
liet. mondarda, priklauso Labiatae 
(lūpažiedžių) šeimai, yra mėtų „gi
minaitė". Žydi violetiniais, kartais 
raudonais a r rausvais žiedais. Turi 
stiprų kvapą (Amerikos indėnai šį 
augalą vartodavo kaip vaistažolę). 

ton apynių į alų buvo dedamos krau
jažolės (jos priduoda kartumo). 

Laukinės kraujažolės yra baltos, 
bet išvesta tamsiai raudonais, gel
tonais žiedais kraujažolių. Jų plokš
čios žiedų kekės ir siauri, karpyti 
lapai labai patraukliai atrodo darže
lyje. 

Coreops i s , liet. gludas, lot. 
Coreopsis. Yra daugiamečių ir vie
namečių gludų. Paprastai laukiniai 
žydi skaisčiai geltonais žiedais, bet 
išvesta oranžiniais ir net pilnavi-
duriais žiedais. Augalas apyaukštis, 
labai patrauklus. 

Nepamainoma laukinė gėlė — 
ežiuonė (labai gražus ir tikslus lietu
viškas pavadinimas), lot. echinacea, 
angį. pu rp l e eone flower, rud-
beckia (jau yra ir geltonai ir baltai 
žydinčių, ir net pilnavidurių). 

Tai grynai amerikietiškas augalas, 
kurio pavadinimas „Monarda" kilęs 
nuo ispanų botaniko Nicolas Mo-
nardes, kuris pirmasis aprašė šį 
„Naujojo pasaulio" augalą. Žiedus 
lanko drugeliai, bitės ir kiti vabz
džiai. Augalas daugiametis, veisiasi 
ir šakniastiebiais, ir sėklomis. Jeigu 
vasara labai lietinga, monardos 
lapai pasidengia baltais pelėsiais, 
bet tai augalui nekenkia — tereikia 
stiebelius nukirpti, o monarda vėl 
atželia ir žydi. 

Y a r r o w , liet. kraujažolė, lot. 
Achillea millefolium. Lotyniškas pa
vadinimas kilęs iš graikų mitologijos 
apie karžygį Achilą, kuriam vienas 
dievaičių rekomendavo kraujažolę, 
kaip tinkamą tvarstyti karių žaiz
doms. Augalas vaistinis, sustabdo 
kraują, nuo senovės laikų šiam tik
slui naudojamas. Buvo tikima, kad 
stiprus šio augalo lapų ir žiedų nuo
viras ataugina plaukus arba sustab
do plikimą. Anksčiau Švedijoje vie-

Lotyniškas pavadinimas pagal grai
kišką echinos — ežiukas, kadangi 
šios gėlės vidurėlis, apsuptas ra
munes primenančių vainiklapių ap
skritimu, labai primena dygliuotą 
ežiuką. Legvai auginama, pakenčia 
ir sausrą, bet jai reikia saulės. Tai 
Amerikos prerijų augalas, dabar 
tapęs labai populiariu darželiuose, 
ypač tuose, kur gauna nedaug prie
žiūros. Daugiametė, dažnai pati 
pasisėja, tad nereikia rūpintis. 
Sėklas labai mėgsta maži giesmi
ninkai paukšteliai, o žiedus gausiai 
lanko drugeliai ir įvairūs vabzdžiai. 

Gai l la rd ia , B l a n k e t flower, 
liet. gailiardija, lot. Gaillardia. prik
lauso Compositae šeimai. Jos tėvynė 
— Šiaurės Amerika (į Europą pateko 
apie 1812 m.). Tai ypač nelepus, visą 
vasarą žydintis, pats pasisėjantis 
augalas. Žiedai margi — geltonos, 
oranžinės, rusvos spalvos. Mėgsta 
saulę ir gerai vandenį praleidžiantį 
dirvožemį (nepakenčia šlapios že
mės). 

Sodinant laukines gėles, ne
pamirškite neužmirštuolių (for-
get-me—nots), įvairių aguonų (pop-
py), rugiagėlių (corn flower, bache-
lor's button), šv. Petro raktelių-
primulių (primrose), laukinių (be
barzdžių) vilkdalgių (iris), įvairių 
ramunių (daisy) ir kitų —pasirinki
mas čia milžiniškas, o pasitenkini
mas, auginant laukines gėles — dar 
didesnis. Be to, kai kurie augalai jau 
yra ant išnykimo ribos, todėl, augin
dami juos darželiuose, padedame 
apsaugoti nuo visiško išnykimo. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

20-asis šokiu g rupės 
„Retro" koncer tas 

Akimirka iš 20-ojo „Retro" koncerto. 

2003 metų rugsėjo mėnesį pir
mieji šokėjai atvyko į repeticiją. 
Tada dar nebuvo šaunaus vardo 
„Retro", nebuvo ir daug norinčių, 
tačiau tai neatbaidė grupės vadovės 
Sigitos Barysienės. Prasidėjo (vieną 
kartą per savaitę) repeticijos. Atsi
rado daugiau pageidaujančių įsi
jungti į mūsų tarpą, ryškėjo repertu
aras, aiškėjo tolimesni planai. Nuo 
to laiko prabėgo treji metai, pasi
keitė šokėjai, keletas išvyko į Lietu
vą, atsirado naujokų ir mūsų kolek
tyvas išaugo iki 20-ies asmenų. Gru
pė atjaunėjo, sustiprėjo. Daug kas 
pasikeitė, bet „Retro" branduolys 
liko toks pats, jis ir reguliuoja visą 
šokių grupės veiklą. 

Šiais metais birželio 10 d. švęsi
me ir šoksime 20-ąjį koncertą! Tuo 
labai didžiuojamės. Šiuo metu vyks
ta intensyvios repeticijos atminti
nam koncertui: kas moka — siuva, 
kas gali — dizaineriauja, kas nori — 
šoka, ir taip visiems užtenka darbo 
ir veiklos. 

Per tris metus esame pabuvoję 
San Diego, Chicago, Cleveland, Det-
roit, Toronto (Kanadoje). Labai įsi
mintinas koncertas įvyko Čikagoje, 
dienraščio „Draugas" pokylyje. Iki 
šiol prisimename puikią salę, šaunią 
publiką, šeimininkų vaišingumą ir 
už tai esame labai dėkingi. Išskir
tinės pagarbos ir padėkos nusipelnė 
Lietuvių Bendruomenės kultūros 
pirmininkė Marija Remienė. Ji visą 
laiką rūpinosi mumis, globojo kaip 
tikra mama. Taip pat Čikagoje arti
miau susibičiuliavome su kaimo ka
pela „Sodžius". Šaunūs muzikantai 
ir šaunūs šokėjai labai greitai surado 
bendrą kalbą. Svajojame apie bendrą 
koncertą... Tai bent būtų įvykis! 

Kur benuvyktume, visi esame 
laukiami ir mylimi. Tai mums ge
riausias įvertinimas. Kanadoje sve-

Čiavomės Toronto Punsko lietuvių 
pakviesti. Tai irgi nepamirštama 
kelionė. Ten lietuviai labai draugiš
ki, be galo vaišingi, manome, kad 
visi arba beveik visi groja akor
deonu, visi dainuoja ir šoka. Tokių 
gabių ir gerų žmonių gal ir pačioje 
Lietuvoje ne tiek daug surastume. 
Šiose kelionėse pabuvoję ir mes 
patys daug ko išmokstame. Kelia
vimas kartu padarė mus toleran
tiškus, pakančius, geresnius ir links
mesnius. Išvykdami toliau savo rū
pesčius paliekame Los Angeles... 

Drįstame manyti, kad mūsų 
šokiai publikai patinka, nes sulau
kiame nemažai plojimų, be to, gau
name naujų pakvietimų koncertuoti. 
Tiesa, visos kelionės reikalauja iš
laidų... Esame dėkingi nuolatiniam 
mecenatui, Lietuvių kooperatyvui ir 
jo vadovui Vincui Juodvalkiui, rėmė
jams: Dariui Karaliui, Vitaliui Lem-
bertui, Donatui Janutai, Liudui Rei-
vydui, Mindaugui Gedgaudžiui ir, 
žinoma, savo šauniajai publikai. Be 
jų palaikymo būtų sunku pajudėti iš 
savo kiemo. 

Kaip žmonių sakoma: „Jeigu 
nori gauti, tai mokėk ir duoti". Tad 
vadovaudamiesi šia patarle, „Retro" 
savo koncerto honorarą Lietuvos 
Dukterų pokylyje Los Angeles skyrė 
Lietuvos vaikams ir seneliams pa
remti. Mokomės būti geresniais 
žmonėmis. 

20-ojo koncerto proga visa šokių 
grupė „Retro" dėkoja savo vadovei 
Sigitai Barysienei už kantrybę, už 
veltui paaukotą laiką repeticijoms, 
už sugebėjimą išmokyti grakštumo, 
meilės ir pagarbos vienas kitam. 
Ačiū tau, Sigita! Linkime sėkmės 
visai „Retro" grupei ne tik 20-ajame, 
bet ir kituose būsimuose koncer
tuose. 

Veronika Ragauskienė 

Šelpia Lietuvos varguolius 
Los Angeles lietuvių telkinio 

Lietuvos Dukterys š. m. gegužės 7 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje su
ruošė pavasario pokylį. 

Tai jau 33-ieji metai, ilgas lai
kas, kai jos aktyviai šelpia vargs
tančius lietuvius tėvynėje. Pokylį 
pradėjo draugijos pirm. Žaliūnaitė-
Francesco, pakviesdama jam va
dovauti Reginą Gasparonienę. 

R. Gasparonienė išvardijo, kad 
daug siuntinių pasiųsta į Lietuvą. Tūks
tančiai dolerių plaukia padėti vai
kams ir paliegėliams. Visos kitos gėry
bės taip pat nuolat keliauja į Lietuvą. 

Šio pokylio metu ji išvardijo 
daug asmenų, kurie paaukojo tūk

stančius dolerių tėvynės lietuviams. 
Meninę programą atliko Los 

Angeles Dramos sambūrio aktoriai 
Ema Dovydaitienė, Algimantas Že
maitaitis ir Juozas Pupius. Kiek
vienas aktorius suteikė klausyto
jams gerų įspūdžių, nes programos 
turinys buvo įdomiai paruoštas. 

Pietus paruošė Antanina Uldu-
kienė. Loteriją ir kitas linksmybes ge
rai vedė Algimantas Žemaitaitis. 

Los Angeles Lietuvos Dukterys 
su šiuo renginiu turėjo didelį pasi
sekimą, ką įrodė pilna salė dalyvių. 

Valio Los Angeles Lietuvos 
Dukterims! 

Vytautas Šeštokas 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TH^DALLASPRUNSNS.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: 815-363-9596 
EkGKMK 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GALE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
8918W.ArcherAve.Sis.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES 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, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angįškai a.-Ca lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

PUTNAM, CT 

KLASIKINES MUZIKOS 
KONCERTAS 

Š.m. kovo 26 dieną Nekaltojo 
Mergelės Marijos Prasidėjimo se
selių vienuolyne, Putnam, CT, įvyko 
klasikinės muzikos koncertas. Šią 
muzikinę šventę padovanojo ir 
klausytojus pradžiugino, talentinga 
solistė, mezzosopranas Danutė 
Mileika ir pianistė Tatyana Shrago. 

Surinktos aukos yra skiriamos 
vasaros stovyklai „Neringa". Kitais 
metais per Atvelykį taip pat planuo
jama suruošti koncertą, kurio pro
gramą atliks „Neringos" stovyklau
tojai. 

Organizatoriai 

Pianistė Tatyana Shrago ir solistė D a n u t ė Mi le ika 
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Rankšluosčiai V c4 I l\ L4 i iui I I U 3 

2005 m. vėlų rudenį Čikagos lituanistinė mokykla surengė akciją 
„Rankšluostis". Mokiniai nešė rankšluosčius į mokyklą, tėvų komitetas ir 
mokytojai juos dėjo į dėžes, o BALFas apmokėjo už siuntas į Lietuvą. Ir štai 
gavome žinią: mokinių sunešti rankšluosčiai pasiekė Vilniaus 1-uosius 
vaikų globos namus. Šių vaikų namų direktorė atsiuntė nuotraukų ir 
laišką, kuriame rašo: 

Vilniaus 1-ųjų vaikų globos 
namų ugdytinių ir administracijos 
vardu nuoširdžiai dėkojame Čikagos 
lituanistinei mokyklai už suteiktą 
paramą vaikams našlaičiams — 
suorganizuotą akciją „Rankšluostis". 

Šiuo metu Vilniaus 1-uosiuose 
vaikų globos namuose gyvena 60 
našlaičių ir tėvų globos netekusių 

vaikų. Vaikų amžius nuo 2-jų iki 
20-ies metų. 

Ši parama buvo labai reikalinga, 
nes Globos namai pastoviai stokoja 
pinigų nusipirkti pačioms būtiniau
sioms prekėms — muilui, skalbimo 
milteliams, šampūnui , avalynei, 
drabužiams, indams, mokymo prie
monėms ir t.t. 

Mūsų vaikai su malonumu ir 
džiaugsmu rinkosi jiems patinkan
čius rankšluosčius ir noriai fotogra
favosi su jais . Dabar kiekvienas 
vaikas turi po savo rankšluostį, kurį 
jis saugo. 

Vaikai prašė padėkoti Jūsų mo
kyklos mokiniams ir moterims iš 
BALFo organizacijos už jau t r ias 
širdis, rūpestį ir atjautimą kito 
bėdoms ir nelaimėms. 

Jūs, savo širdies gerumu ir ma
lone, padėjote mūsų našlaičiams 

pagerinti buitį. 
Dėkojame visiems geriems žmo

nėms, ypatingai vaikams, prisidė
jusiems prie šios kilnios akcijos ir 
padėjusiems Vaikų namų vaikams. 

Vaikų globos namai nuoširdžiai 
dėkoja už suteiktą paramą ir tikimės 
tolesnio malonaus bendradarbiavi
mo. 

Pagarbiai 
D a n u t ė Putr imienė 

Direktorė 

Čikagoje įvyko XVII Šaulių sąjungos suvažiavimas 
Gegužės 6-7 dienomis Čikagoje 

įvykęs XVII Šaulių sąjungos išeivijo
je suvažiavimas nebuvo eilinis, nes jį 
savo dalyvavimu pagerbė Lietuvos 
kariuomenės naujasis vadas gen 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos Šaulių 
vadovas Juozas Širvinskas, keli kiti 
Lietuvos kariuomenės atstovai bei 
lietuviškų organizacijų aukšti pa
reigūnai. 

Lietuvos kariuomenės vadas čia 
sveikino ne vien t ik savo vardu, bet 
perdavė ir Lietuvos krašto apsaugos 
ministro Gedimino Kirkilo linkė
jimus bei dovanas. Jis suvažiavimo 
dalyviams plačiai papasakojo apie 
Lietuvos kariuomenę. 

Aukštasis svečias ne tik dalyva
vo šaulių suvažiavime, bet, prieš 
atvykdamas į Čikagą, turėjo pasi
matymą su vienu iš JAV kariuo
menės vadų, o pirmadienį žadėjo 
lankytis kar iuomenės vadų susi
rinkime Washington, DC. 

Kalbėtojas pasižymėjo, kad ki
tataučiai gražiai kalba apie Lietuvos 
kariuomenę. Lietuva yra viena iš 8 
valstybių, kuri Afganistane ir Irake 

turi savo būrius, o tai lietuviams 
suteikia pasididžiavimą. 

Kariuomenės vadas nepagailėjo 
komplimentų išeivijos šaul iams, 
pareikšdamas, jog jų kova ir dvasia 
prisidėjo, prie to, kad Lietuva taptų 
laisva. 

Pradinį karinį išsilavinimą ga
vęs Rusijoje, 1995—1996 metais 
mokęsis NATO gynybos kolegijoje 
Romoje, V. Tutkus baigdamas savo 
sveikinimo kalbą, nužingsniavo į 
salės galą, kur buvo skaidrių rodymo 
apara tas , skaitė paskai tą apie 
Lietuivos kar iuomenę, paįvairin
damas ją skaidrių rodymu. 

Pradėjo nuo Lietuvos 
kariuomenės užuomazgų 

Gen. mjr. V. Tutkus, kuris savo 
dabart ines pareigas perėmė iš 
Amerikos lietuvio — gen. J . Kron-
kaičio 2004 m. birželio 30 d., pir
miausia pažvelgė į senuosius laikus, 
kuomet buvo kuriama Lietuvos ka
riuomene. 

Po to kalbėtojas perėjo prie šių 

Ke:vi|os saulių vadas Mykolas Abarius priima dovanas iš Lietuvos kariuomenes 
vado ą?r. mir Valdo Tutkaus, šalia stovi Lietuvos kariuomenės vado pavaduo 
r mr i f , mri Ner i jus Stankevičius Fd'-'"Jrdo Su'aicio -•uo?/ 

dienų kariuomenės. Lietuvos ka
riuomenė turi atitikti NATO stan
dartus. Reikia ne tik kiekybės, bet 
vertinama ir kokybė. Pažymėjo, jog 
prie modernios Lietuvos kariuo
menės kūrimo prisidėjo ir išeiviai 
kariškiai — ne vien tik kariuomenės 
vadu tapęs gen. Kronkaitis. J i s 
pareiškė, kad dabar Lietuvos ka
riuomenės branduolį sudaro savano-
riai-profesiniai kariai. Dauguma jų 
moka anglų kalbą, kuri yra būtina 
dirbant įvairiose misijose — Afga
nistane, Irake, Kosove. Kariuomenės 
vadas kalbėjo, kad vis keičiasi ka
riuomenės prioritetai, reikia persior
ganizuoti. 

Plati suvažiavimo programa 

Suvažiavimas prasidėjo anksty
vą šeštadienio rytą dalyvių regis
tracija, o vėliau — oficialia dalimi. 
Ją pradėjo LŠS išeivijoje vadas 
Mykolas Abarius iš Detroit. Su
kvietus garbės prezidiumą, buvo 
įneštos vėliavos. Sol. A. Barniškiui 
vadovaujant sugiedotas JAV him
nas. Invokaciją paskaitė Vytauto 
Didžiojo Šaulių rinktinės kapelionas 
kun. Jaunius Kelpšas. Tada vyko 
mirusiųjų, žuvusių nukankintų Šau
lių sąjungos narių pagerbimas. 

Po jau minėto Lietuvos kariuo
menės vado sveikinimo ir paskaitos, 
buvo tęsiamos kitų garbės svečių 
sveikinimo kalbos. Jas pasakė Lie-
tuvos gen. konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius, Lietuvos Šaulių 
vadas J Širvinskas, ALTo pirm. 
Saulius Kuprys, seniausios pasauly
je lietuvių organizacijos — Susi-
vunuimn Lietuvių Amerikoje pirm. 
K*, stutis Miklas. Taip pat kalbėjo ir 
I -ctuvišku organizacijų veikėjas 
Algų Regis. Jie visi linkėjo darbingo 
suvažiavimo, o generalinis konsulas 
padėkojo išeivijos šauiiams už jų 
patriotiškumą až fai. kad arnaieid* 
ranku okupacijos metais. K M:klas 

linkėjo, jog šaul iai sulauktų 120 
metų, panašiai kaip ir SLA, kuri 
tokią sukaktį švenčia šiemet. 

Praneš imai , r inkimai 

Po trumpos pertraukos ir už
kandžių buvo pagrindinė suvažiavi
mo dalis — pranešimai, diskusijos, 
r inkimai bei kt . Šaulių sąjungos 
vadu per r ink tas buvęs Sąjungos 
vadas (M. Abar ius) . Perr inkt i ir 
daugelis kitų valdybos narių. 

Dabartinę valdybą sudaro: I vi-
cepirm. Vytautas Pečiulis, II — Jo
nas Šostakas, moterų vadė Aldona 
Balčiūnienė, iždininkas Leonas Pet
ronis, ūkio reikalų — Albinas Gri
gaitis, Jūros šaulių — Sigitas As
trauskas, spaudos — Regina Juš-
kaitė-Švobienė, kultūros reikalų — 
Stasys Sližys, kapelionas — kun. Al
fonsas Babonas, sekretorė — Ona 
Abarienė. 

Garbės te ismas iš Toronto per
keltas į Čikagą. Jį sudaro: Stasys 
Bernatavičius, Dalia Blekienė, Pet
ras Peleckas. Kontrolės komisijos 
pirmininku išr inktas ilgametis šau
lių bei kitų organizacijų veikėjas 
Kęstutis Miklas, anksčiau gyvenęs 
New York, o dabar Florida. Jis gavo 
teisę pasikviesti k i tus narius. 

Pirmosios dienos programos pa
baigoje Juozas Mikulis perskaitė 
suvažiavimo rezoliucijas. Buvo su
giedotas Lietuvos himnas . 

Po kurio laiko toje pačioje salėje 
buvo susirinkta suvažiavimo pobū
viui, kuris buvo l inksmas. 

Kitos dienos ryte suvažiavimo 
dalyviai rinkosi į Brighton Parko lie
tuvių parapijos bažnyčią šv. Mi
šioms, kurias laikė kapelionas, kun. 
J. Kelpšas. 

Tada vėl sugrįžta į Šaulių salę 
pabendravimui, užkandžiams ir at
sisveikinimui. 

K d v a r d a s Sula i t i s 
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A t A 
VINCAS KAČINSKAS 

Mirė 2006 m. gegužės 19 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. 
Gimė 1911 m. vasario 13 d. Lietuvoje, Kėdainiuose. Gyveno 

Chicago, IL, vėliau persikėlė į Sawyer, MI. 
Giliam liūdesyje liko: žmona Aldona; dukra Danutė Bene-

dict su vyru Ronald; sūnus Evaldas Kačinskas su žmona Patri-
cia; anūkai Peter ir Linda; proanūkai Valerie, Sara, Kendra ir 
Trevor. 

Antradienį, gegužės 23 d. po šv. Mišių Šv. Agnės bažnyčioje, 
Savvyer, MI, a.a. Vincas bus pervežtas į Lemont, IL, kur jis bus 
pašarvotas trečiadienį, gegužės 24 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.). 

Laidotuvių rytą, ketvirtadienį, gegužės 25 d., visus norin
čius dalyvauti a.a. Vinco laidotuvėse, kviečiame susirinkti į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 11:30 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com 

Lietuvių Bendruomenės 
paskirtis ir santvarka 

Lietuvių Bendruomenę sudaro 
visi lietuviai gyvenantys užsienyje. 
Tai lietuvių tautos šaka, kurios 
pareiga išlikti lietuviais ir išlaikyti 
11 šimtmečių senumo lietuvišką 
kultūrą. Lietuvybės išlaikymas už
sienyje remiasi Lietuvių Charta, 
kuri yra knygelėje „JAV Lietuvių 
Bendruomenės Įstatai ir taisyklės", 
(psl. 4-6). Ši Charta buvo paskelbta 
1947 m. po lietuvių suvažiavimo 
Hanau DP stovykloje Vakarų Vokie
tijoje. 

1947 m. prasidėjo lietuvių emi
gracija į įvairius pasaulio kraštus ir 
būtinai reikėjo žinių, kur kas nuke
liavo. Tada LB vadai kreipėsi į Lie
tuvos konsulatus, kurie veikė dar 
nepriklausomos Lietuvos paskyri
mu, t.y. nuo 1939—1940 m., kad jie 
būtų susižinojimo centrais. Iš 
„Displaced Persons" (t.y. išvietintų 
asmenų) stovyklų lietuviai pasklido 
Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje 
ir net Australijoje. 

Išvažiuojantiems buvo duoti 
Lietuvos konsulatų adresai ir nu
rodymai burtis į LB apylinkes. Taip 
ir buvo daroma. 

JAV LB ėmė kurtis nuo 1949 m., 
o JAV LB Aktas buvo paskelbtas 
1951 m. Tais pačiais metais LB buvo 
oficialiai užregistruota Connecticut 
valstijoje, o 1953 m. Illinois valstijo
je (psl. 7). Kur tik apsigyveno nors 
kelios šeimos lietuvių, tuojau susi
kūrė apylinkės. Jos savo susirinki
muose išrinkdavo apylinkės valdy
bas, kontrolės komisijas ir, esant 
reikalui, sudarydavo komitetus veik
lai platinti arba kuriam nors spe
cialiam projektui atlikti (psl. 32-36). 

Pagrindinė apylinkės veikla su
sidaro iš lietuvių susibūrimų, susi
rinkimų, tautinių bei religinių šven
čių subuvimų, minėjimų, lietuviškų 
mokyklų rėmimo bei įtraukimo į 
švenčių programas, gegužinių bei 
jubiliejų šventimų, knygų prista
tymų, koncertų ir pan. JAV tokių 
apylinkių yra 70. 

Visi apylinkių nariai kviečiami 
prisidėti solidarumo mokesčiu prie 
apylinkės veiklos išlaidų, nes šio 
krašto valdžia neremia tautinių gru
pių veiklos, tai ir Lietuvių Bendruo
menė turi pati išsilaikyti. 

JAV LB yra padalinta į 10 apy
gardų, kurios apima tam tikro ra
jono apylinkes. Vienos iš jų turi daug 
apylinkių, kitos kiek mažesnės, bet 
kiekviena apygardos valdyba rūpi
nasi, kad apylinkių veikla būtų gy
va, judri. Apygardos valdyba gauna 
žinias ir uždavinius bei patvarky
mus iš JAV LB Krašto valdybos 
pirmininko(kės) ir tarybų pirmi
ninkų, kurie rūpinasi specifinėmis 
sritimis: pvz., Marytė Remienė — 
kultūriniais reikalais, Juozas Poli-
kaitis — socialiniais reikalais ir t.t. 
Tokių tarybų yra net 10: finansinių 
reikalų, narių pritraukimo į aktyvią 
veiklą taryba, religinė taryba, spor
to, visuomeninių reikalų, švietimo, 
ekonominių reikalų, organizacinių 
reikalų bei jaunimo reikalų tarybos. 

Kaip atsiranda 
JAV LB Krašto valdyba? 

Kas 3 metai LB vyksta Tarybos 
narių rinkimai. Kiekviena apylinkė 
gali iškelti savo narius kandidatais, 
jeigu jie yra sumokėję solidarumo 
įnašą ir lanko savo apylinkės su
sirinkimus ir renginius bei yra vy
resni nei 18 metų. 

Apygardos surenka kandidatus 
ir pristato visuomenei, kuri gali už 
juos balsuoti. Šią vasarą kadenciją 
baigia XVII taryba, o 2006 m. 
gegužės 6-7 ir 12-13 d. vyko demok
ratiniai rinkimai už tuos kandida
tus. Rinkimai vyko apylinkių ribose. 
Jų rezultatai buvo pasiųsti visos 
Amerikos vyriausiajai rinkiminei 
komisijai, kuri pagal balsų skaičių 
paskelbė 60 asmenų, išrinktų į 
XVIII tarybą. Kiekviena apylinkė 
gauna rinkimines taisykles, pagal 
kurias veda rinkimus. 

A t A 
Kun. dr. 

JONAS SAKEVIČIUS, MIC 
Mirė 2006 m. gegužės 19 d., sulaukęs garbaus amžiaus. 
Gimė 1907 m. birželio 30 d. Lipniškių kaime, Marijampolės 

apskrityje. 
Dideliame nuliūdime liko: Tėvai Marijonai; sesuo dr. Joana 

Danilevičienė; brolienės Juzefą ir Elzbieta Sakevičienės; dukte
rėčios Daina Dumbrienė, Rita Fernandez, Ilona Gronowski, Ze-
nina Plečkaitytė (Lietuvoje) ir Vida Sakevičiūtė su šeimomis; 
sūnėnai Linas Danilevičius, Jonas ir Juozas Plečkaičiai (Lietu
voje), Audrius ir Kęstutis Sakevičiai su šeimomis. 

Argentinoje pusbrolis Ričardas Šembergas su šeima. 
Kanadoje pusseserės Aleksandra Bubelienė ir Marytė Gude

lienė su šeimomis; a.a. pusbrolio Apolinaro Sakaus ir a.a. pus
seserės Stasės Mazlaveckienės šeimos. 

Lietuvoje pusbroliai Jus t inas Sakevičius, Algis Navikas, 
Juozas Žalnierukas ir Alesė Žalnierukaitė su šeimomis; a.a. 
pusseserės Danutės Listopadskienės ir a.a. pusbrolių Jono ir 
Juozo Krikščiūnų šeimos. 

JAV a.a. pusseserių Konstancijos Mašiotienės ir Albinos 
Normantienės, ir a.a. pusbrolio Jono Vosyliaus šeimos. Taip pat 
dar daugiau tolimesnių giminių ir pažįstamų. 

Kun. Jonas buvo brolis a.a. Juozo, Natalijos, Gedimino, 
Broniaus, Alfonso ir Česlovo. 

Velionis bus pašarvotas gegužės 24 d. nuo 3 iki 8 vai. vaka
ro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 69-ta ir 
Washtenaw Ave. 

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 25 d. Pašarvotas nuo 9 iki 
10 vai. ryto. 10 vai. šv. Mišios ir po Mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę liko Tėvai Marijonai, sesuo Joana, visi kiti gi
minės ir artimieji 

A t A 
VINCUI VAITKEVIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, seseriškai užjaučiame žmoną 
REGINĄ, sūnus VYTAUTĄ, ARVYDĄ su šeima ir 
dukrą MILDĄ su šeima. 

Vyr. skaučių, „Mirgos" būrelio sesės 

Tarybos suvažiavimai, taip vadi
namos sesijos, vyksta rugsėjo mėne
sį prieš metus numatytoje vietoje. 
Ten išrenkamas JAV Krašto valdy
bos pirmininkas(ė), kuris kviečia į 
Krašto valdybą asmenis vadovau
ti/dirbti kiekvienai iš 10-ties sričių. 
Šie asmenys raštu pristatomi išrink
tiems Tarybos nariams, kurie turi 
juos patvirtinti. 

Tarybos sesijoje skaitomi sričių 
pranešimai, iškeliamos LB proble
mos, teikiami pasiūlymai. Vienam 
posėdžiui Tarybos nariai pasidalija į 
10 komisijų ir ten aptaria problemas 
bei siūlo pagerinimus. Šie pasiūly
mai pristatomi bendrame sesijos 

posėdyje, išsiaiškinami, nubalsuoja
mi ir tampa nutarimais, kurie per 
metus turės būti vykdomi Krašto 
valdybos, apygardų ir apylinkių 
veikloje. 

Be rinktų Tarybos narių Tarybai 
dar priklauso 10—ties apygardų pir
mininkai. Apylinkių pirmininkai 
taip pat kviečiami atvykti į Tarybos 
sesijas ir pateikti savo nuomones bei 
pranešimus. Kadangi parsivežtos 
žinios labai vertingos, kiekvienais 
metais atvažiuoja vis daugiau 
apylinkių pirmininkų, kurių pra
nešimai taip pat vienaip ar kitaip 
paveikia nutarimus. 

Birutė A. Vindašienė 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

LB Krašto valdybos svetainė 
www.javlb.org 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.javlb.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• LB Lemonto apylinkės valdy
ba siūlo padėti įsigyti bilietus į 
Dainų švente. Pinigai bilietams bus 
renkami gegužės 28 dieną (sekma
dienį prieš ir po šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje. 

•„Gajos" korp. valdyba š. m. 
gegužės 28 d., sekmadienį, kviečia 
narių susirinkimą, Lemonte. Po 11 
vai. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, susirinkimas 
prasidės 12:30 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose. Dienotvarkėje: atidary
mas, iždo pristatymas, supažindini
mas su „Gajos" istorija, „Gajos" 
korp. ateities ir valdybos klausimai, 
diskusijos. Į susirinkimą kviečiami 
„"Gajos" nariai su šeimomis bei 
Ateitininkų federacijos narės ir nariai. 

Nuotraukoje: Nuolatinis Lietuvių 
fondo aukotojas Edvvard Leugoud iš 
San Frandsco, lietuvybės tikslams sky
ręs ir LF paaukojęs per 12,000 dol. 

ARTĖJA MEMORIAL DAY 
» 

Vėl aplankysime iškeliavu
sius savuosius. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šv. Mišias 
anglų kalba laikys vienas arki
vyskupijos vyskupų. Tuo tarpu 
vis dar giedosime lietuviškai, bet 
buvau paprašytas giesmes už
baigti angliškai giedant „God 
bles America". Kviečiu Čikagos 
apylinkių giedotojus prisidėti ir 
savo balsais sustiprinti giedo
jimą per šias šv. Mišias. Vienin
telė repeticija bus ketvirtadienį, 
gegužės 25 d., 7:30 vai. v. seselių 
kazimieriečių vienuolyno salėje, 
2601 W. Marųuette Rd., Chicago. 
Įvažiavimas iš kiemo pusės 
(Washtenaw Ave). Daug leng
viau užlaikyti, negu prarastą 
atkovoti. Dalyvaukim. Prisidė-
kim! 

Faustas Strolia 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

Atvirų durų diena 
Spindulėlyje" 

• Sekmadienį, gegužės 28 d., 11 
vai. r'. įvyks Atminimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės Lietuvių Tau
tinėse kapinėse (Lithuanian Natio
nal Cemetery), 8201 S. Kean Ave., 
Justice, II 60458. Tel. pasiteira
vimui: 708-458-0638. 

• Lietuviškas vaikų darželis 
„Spindulėlis", esantis Ziono evange
likų liuteronų parapijos patalpose, 
vasaros atostogų metu priims vai
kus nuo 6 iki 12 metų amžiaus. 
Jiems yra sudaryta speciali progra
ma. Darželis veikia nuo 7 vai. r. iki 6 
vai. v. Prašome registruotis tel. 708-
422-1433 arba atvykti pas mus ad
resu: 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, 
IL 60453, iki šių metų birželio 9 d. 

• G r e i t a i skambės dainos aštun
tojoje Lietuvių dainų šventėje. Šven
tės renginiai vyks 2006 m. liepos 1-2 
dienomis Čikagoje. Visą informaciją 
apie Dainų šventę (renginiai, bilie
tai, nakvynė ir t.t.) galite rasti Dai
nų šventės internetinėje svetainėje 

vrww.dainusvente.org 

• 2 0 0 6 m. balandžio mėn. į Lie
tuvių fondą įstoję nauji nariai: 
Algimantas Rastauskas (100 dol.), 
Nida Stankūnaitė-Schmedlen (200 
dol.), Irena Gečas-McCarthy (100 
dol.), dr. Algis Rajeckas (100 dol.) 
Juozas Daniliauskas 1,000 dol. pa
gerbė Elenos Ščiglienės šviesų at
minimą, o Irena ir Vytautas Alks
niniai atminimo įnašu (100 dol.) pa
gerbė ambasadorių Anicetą Simutį. 
Kviečiame tapti Lietuvių fondo na
riais. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

Lietuviškas vaikų darželis 
„Spindulėlis", esantis Ziono ev. 
liuteronų parapijos patalpose, ad
resu: 9000 S. Menard Ave., Oak 
Lawn, IL 60453 (tel. 708-422-1433), 
kviečia 3-5 metų vaikučius ir jų 
tėvelius į darželio „Spindulėlis" at
virų durų dienas, kurios vyks birže
lio mėn. 1 d. (ketvirtadienį) ir birže
lio mėn. 2 d. (penktadienį) nuo 9 v.r. 
iki 12 v. p.p. Atvirų durų dienos me
tu jūs galėsite pasikalbėti su darže
lio auklėtojomis, susipažinti su 
darželio tvarka, taisyklėmis. Auk
lėtojos, žinodamos vaikų pomėgius ir 
jų galimybes, kiekvieną dieną orga
nizuoja veiklą, parinkdamos įvairias 

užduotis pagal numatytą savaitės 
temą, vaikų sumanymus ir idėjas. 
Nuo pat pirmų atėjimo į darželį die
nų vaikai ugdomi, naudojant įvai
rius ugdymo būdus bei metodus, 
atsižvelgiant į vaiko poreikius, ska
tinant vaiko saviraišką. 

Darželyje vaikai mokomi rai
delių, skaičių, eilėraštukų, mokosi 
bendrauti tarpusavyje. Du kartus 
per savaitę vyksta muzikos pamo
kėlės, kurių metu vaikai mokomi 
dainuoti ir šokti. 

Apsilankykite ir užsiregistruo
kite kitiems mokslo metams iki š.m. 
birželio 9 dienos. 

„Spindulėlio" inf. 

Gimtadienis „Spindulėlyje' 

S K E L B I M U S K Y R I A U S 
TEL . 7 7 3 - 5 S 5 - 9 S O O 

Šeštadienį Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko mokslo metų uždarymas. Atsisveikinome su abiturientais, 
pasveikinome šeštokus sėkmingai įveikusius pradine mokyklą ir peržengusius aukštesniosios mokyklos slenksti. 
Gražiai papuoštoje mokyklos scenoje abiturientai šoko paskutinį vaisa. 

ČLM dirba daug gerų ir atsidavusių savo darbui mokytojų. Mokyklos tėvų komitetas, atsidėkodamas moky
tojams už jų triūsą, apdovanojo juos gėlėmis. 

Rasos Ibianskienės nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai. 

http://vrww.dainusvente.org



