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Prezidentas teiks C. Kirkilo kandidatūrą 

V Adamkus premjeru siūlo skirti Gediminą Kirkilą. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — Tai po trečiadienį vykusio susiti-
Prezidentas Valdas Adamkus nutarė kimo su prezidentu pranešė pats G. 
teikti Seimui socialdemokratų į Vy- Kirkilas. 
riausybės vadovus siūlomo laikinojo Pateikimo procedūra Seime nu-
krašto apsaugos ministro Gedimino matyta ketvirtadieni. 
Kirkilo kandidatūrą. Antradienį vakare kairiųjų so

cialdemokratų prezidiumas nutarė, 
kad partija dar kartą bandys formuo
ti valdančiąją koaliciją ir į ministro 
pirmininko pareigas pasiūlė partijos 
pirmininko pavaduotoją G. Kirkilą. 

Prieš savaitę, praėjusį antradie
nį, Seimas atmetė prezidento teiktą 
socialdemokrato Zigmanto Balčyčio 
kandidatūrą į premjero postą. 

Premjero kandidatūrai patvir
tinti pakanka paprastos balsavime 
dalyvavusių parlamentarų balsų 
daugumos. 

Pagal šalies Konstituciją, minis
trą pirmininką Seimo pritarimu ski
ria ir atleidžia prezidentas. 

Ministras pirmininkas ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo 
pristato Seimui savo sudarytą ir pre
zidento patvirtintą Vyriausybę ir pa
teikia svarstyti jos programą. 

Kol dar neaišku, kas sudarys 
naują valdančiąją koaliciją ir kaip 
partneriai pasidalins ministrų port
felius, nežinoma ir kas užims krašto 
apsaugos ministro postą, jei G. Kir
kilas bus paskirtas premjeru. 

L. Bielinis: Darbo part i ja bus 
nušluota nuo istorinio paviršiaus 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 
Politologas Lauras Bielinis progno
zuoja, jog neskaidria finansine veikla 
įtariama Darbo partija (DP) kaip po
litinė jėga išsilaikys iki Seimo rinki
mų, tačiau po šių dings iš Lietuvos 
politinio gyvenimo. 

„Darbo partija vegetuos, matysi
me ją iki Seimo rinkimų, tačiau rinki
mai nušluos šios partijos vardą nuo 
Lietuvos istorinio paviršiaus", — tre
čiadienį sakė politologas Lauras Bie
linis. 

Pasak politologo, teisėsaugai pa
teikus įtarimus dėl neskaidrios bu
halterijos, tuomet — iš partijos vado

vo atsistatydinus Viktorui Usnaski-
chui, partiją ištiko krizė, iš kurios ji 
jau nebeišsikapstys. 

„Politiniame lauke Darbo partija 
nustumta į pakraštį, ji nereikalinga 
nei kairei, nei dešinei, todėl matyti, 
kad partijos ateitis bus sudėtinga. Ar
timiausiame suvažiavime sukils dis
kusijos dėl šios partijos ateities", — 
sakė L. Bielinis. 

Politologo teigimu, išskyrus nedi
delę dalį, kuri stengsis išlaikyti Dar
bo partiją, kiti nariai, nusivylę politi
ka, iš viso trauksis iš politinio gyveni
mo, norintys jame likti — pereis į ki
tas partijas. Nukelta į 6 psl. 

Afganistano parlamentarai dėkoja 
už paramą 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 
Vilniuje viešinti Afganistano parla
mentarą delegacija susitikime su 
prezidentu Valdu Adamkumi dėkojo 
už Lietuvos paramą atstatant Goro 
provinciją ir Lietuvos indėlį įtvirti
nant demokratijos vertybes šalyje. 

„Jūsų karių dėka šiandien Goro 
provincijoje nėra rimtesnių saugumo 
problemų", — pokalbyje sakė Afga
nistano parlamento vadovo pava
duotojas Mohhammad Salih Saljoąi. 
Kaip pranešė prezidento spaudos tar
nyba, Afganistano parlamento na
riai pažymėjo, kad jų valstybei yra la
bai svarbi Lietuvos patirtis vykdant 
ekonomines bei administracines re
formas, užtikrinant valdymo skaid
rumą ir atskaitomybę. 

Mohhammad Salih Saljoąi 
G e d i m i n o S a v i c k i o (ELTA) nuotr 

Savo ruožtu. V Adamkus pažy
mėjo, kad Lietuva aktyviai dalyvauja 
įtvirtinant universalius demokrati
jos, taikos ir stabilumo principus Af
ganistane. Nukelta į 6 psl. 

Tiekti žaliavas 
„Mažeikių 
naftai" — 

nenaudinga 
Maskva, birželio 28 d. („Inter-

fax"/BNS) — Rusijos naftos susivie
nijimo „LUKoil" vertinimu, tiekti ža
liavą Mažeikių naftos perdirbimo ga
myklai šiuo metu yra nenaudinga, 
pareiškė „LUKoil" viceprezidentas 
Leonid Fedun. 

„Žaliavos tiekimas Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklai mums neį
domus. Manau, kad panašią nuo
monę išsakys ir dauguma kitų Ru
sijos naftos kompanijų", — sakė vie
nas „LUKoil" vadovų. 

Anot L. Fedun, šiuo metu yra 
efektyvesnių naftos tiekimo krypčių, 
kadangi „žaliavos tiekimo kaina Ma
žeikiams labai maža ir tiekimo sąly
gos blogesnės nei gamykloms Vokie
tijoje, Rumunijoje ar Bulgarijoje". 

53.7 proc. Lietuvos susivienijimo 
„Mažeikių naftos" akcijų iš žlungan
čio Rusijos naftos susivienijimo „Ju
kos" pagal gegužės 26-ąją pasirašytą 
sutartį perka Lenkijos naftos su
sivienijimas „PKN Orlen", o dar 
30.66 proc. akcijų pastarajam par
duoda Lietuvos Vyriausybė. 

„PKN Orlen" generalinis direk
torius Igor Chalupec neseniai tikino, 
jog „PKN Orlen" nenumato jokių 
sunkumų aprūpinant „Mažeikių naf
tą" rusišku Juoduoju auksu". 

„Mes deramės su Rusijos kompa
nijomis. Su kai kuriomis jų esame 
dirbę. Manau, šios derybos bus sėk
mingos", — sakė I. Chalupec. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585 52 = 4 • * -VW.DRAUGAS.ORG 

G. Kirkilas gimė 1951 m. rug
pjūčio 30 d. Vilniuje. 1982 m. baigė 
Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 
įgijo politologo specialybę. 2004 m. 
baigė Vilniaus universiteto, Tarp
tautinio verslo mokyklos magistran-
tūros studijas. 

1972 —1978 dirbo Paminklų 
restauravimo treste auksavimo, lip
dybos, marmuro restauratoriumi. 

Nuo 1982 m. dirbo partijos ko
mitetuose. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Ne piniguose laimė? 
•Nacionalinis 
sąmoningumas šiandien: 
jaunuomenės drama 
kryžkelėje. 
•Kitu žvilgsniu: 
„Priešrinkiminiai 
palinkėjimai Zuokui". 
•Lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija. 
•Balzeko lietuviu 
kultūros muziejaus 
gimtadienis. 
•Filmo peržiūra. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.748 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
HARTFORD,CT 

LB HARTFORD CT APYLINKES 
MINĖJIMAI !R VEIKLA 

Birželio r.remirr>j parnmei 'me Harv'c- . CT 'etuv'.'j te'K 
iiko ;. ?etka;čio sudarytas .y ru trio. ,s K a r t i . .. Pe:*a,:,3 

n y e cia:, cog ramcs at-
A Zdanys ir V. Zdanys. 

Nepriklausomybės šventė buvo šokiai, lietuviškų prekių, susitiki-
surengta vasario 26 dieną, pavėluota mas su draugais. Informacija tel. 
data dėl sniego audros, tačiau viskas 860-657-9067. Kviečiam visus iš 
buvo perorganizuota ir pranešta arti ir iš toliau! 
žmonėms, kurių susirinko ne ką D. G. 
mažiau, negu tikėtasi. Prelegentė 
buvo dr. Dalia Gied-
rimienė, puikiai pa
ruošusi informacinę 
kalbą, apimančią 
plačią Lietuvos is
toriją. Programą at
liko „Berželio" šo
kėjai, vadovaujami 
Dalios Dzikienės. 
Valdybos nariai rin
ko aukas, skaitė re
zoliucijas, padėjo 
paruošti užkan
džius. 

Kitas minėji
mas — tai Motinos 
diena, rengtas ten 
pat, Šv. Trejybės pa
rapijos patalpose. 
Po šv. Mišių visi rin
kosi į salę, moti
noms buvo įteikta 
po raudoną rožę, jos 
pasveikintos pirm. 
V. Kogelio ir savo 
kalboje jaunos mo
tinos Astos Nenor-
tienės. Programą 
parengė vėl D. Dzikienė, pasirodė 
jaunieji „Berželio" šokėjai, visų ma
lonumui pašoko keletą gražių tau
tinių šokių. Vėliau vyko pabendravi
mas prie vaišių stalo. 

Paskutinis minėjimas buvo 
birželio 11 d., tai kentėjusių mūsų 
lietuvių deportacijų — gedulo prisi
minimas. Bendruomenė užsakė šv. 
Mišias, pamokslą parengė kun. A. 
Gurklys, minėjimas tęsėsi tauti
nėmis ir gedulo spalvomis dekoruo
toje salėje. Programą atliko muz. J. 
Petkaičio Vyrų trio, kuriuos sudaro 
J. Petkaitis ir broliai Vytautas bei 
Alfonsas Zdaniai. Po puikiai padai
nuotų dainų, visi buvo pakviesti prie 
vaišių stalo. 

Dar vienas LB Hartford apy
linkės Venginys bus gegužinė. Ji jau 
trečia tradicinė, ir įvyks rugsėjo 2 d., 
šeštadienį, Williams Park, Neipsic 
Rd., Glastonbury, CT. Bus lietuviško 
maisto, muzikos, damų. loterija ir 

Hatford, CT, birželio 1 1 d . zykusiame Ceduio ir vilties 
dienos paminėjime (iš kairės): V. Zdanys R Nenortiene* 
ir A. Zdanys. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Gražus žydintis birželis gamto
je, bet begalo skaudus mūsų tau
tai. 1941 m. birželio 14-osios naktį 
Lietuvos žmonės buvo įsiveržusių į 
jų namus ne tik okupantų, rusų, bet 
ir jiems parsidavusių mūsų brolių 
lietuvių, prikelti iš ramaus nakties 
poilsio ir grūdami į gyvulinius va
gonus tolimai kelionei į neišmatuo
jamus Sibiro plotus. Visa Lietuva 
raudojo. Taip birželio žydinčios pie
vos, žali berželiai apsipylė ašaro
mis ir krauju tų, kurie juos augino 
ir mylėjo. Birželio tragedija krauju 
įrašyta į mūsų tauros istoriją. 

Po 65 metų tų skaudžių pirmųjų 
trėmimų aukoms prisiminti ir jas 
pagerbti š. m. birželio 11d. rinko
mės į Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčią pamaldoms. Tie žiau
rūs trėmimai birželyje prasidėjo, 
bet nepasibaigė. Jie tęsėsi daug me
tų, tik kitokia forma. Kasmet prisi
mename ir turime prisiminti visus... 

Altoriaus šonuose sustatytos 
Amerikos, Lietuvos ir lietuviškų or
ganizacijų vėliavos. Buvusi Sibiro 
tremtinė Marytė Braškienė -Tamu-
levičienė ir Janina Miliauskienė at
nešė tremtiniams atminti vainiką 
ir padėjo prie altoriaus, paskui jas 
atėjo visa šv. Mišių palyda kunigas 
kleb. Ričardas Jakubauskas, kuris 
aukojo šv. Mišias ir pasakė pamok
slą. Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininko David 
Moulton. Po Mišių sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. 

Po pamaldų visi dalyviai išsiri
kiavo bažnyčios šventoriuje prie pa
minklo apeigoms. Vadovavo Wor-
cester apylinkės Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Romas Jaku
bauskas, kuris tarė trumpą žodį ir 
pakvietė kunigą kleb. Ričardą Ja
kubauską sukalbėti invokaciją. Ma
rytė Braškienė -Tamulevičienė ir Ja
nina Miliauskienė, kurios buvo pa
sipuošusios tautiniais rūbais, padėjo 
prie paminklo vainiką tremtiniams 
atminti. Iškilmės baigtos giesme 
„Marija, Marija". 

Persikėlėme į parapijos salę to
limesnei minėjimo daliai, kuriai va
dovavo LB pirm. Romas Jakubaus
kas— jo iniciatyva šis minėjimas ir 
buvo suruoštas. Pakvietė visus su
sikaupimo minute pagerbti tremti
nius ir trumpai kalbėjo tema: „Lie

tuvos genocidas". Jis prasidėjo kar
tu su Lietuvos okupacija, 1940 m. 
birželį, o 1941 m. ir vėliau metai po 
metų to genocido aukų skaičius vis 
didėjo. Visa tai patvirtino statisti
niais duomenimis. Pabaigoje žiūrėjo 
labai gražią vaizdajuostę „Aš myliu 
Lietuvą", kuri paruošta keturiomis 
kalbomis. Vaišinomės sesių skaučių, 
v.s. Irenos Markevičienės; Geno
vaitės Jakubauskienės ir Danutės 
Marcinkevičiūtės paruoštais užkan
dėliais. Taip vyksta sklandus bend
radarbiavimas su lietuviškomis or
ganizacijomis. Dirbame visi kartu. 
Minėjimą ruošė Wcrcester apylin
kės LB vaidyba, pirmininkas Romas 
Jakubauskas, kuris yra ir skautas 
veikėjas. 

Niekad nepamiršiu rašytojos 
Nijolės Jankutės skaitytos knygos 
„Atvirukai", kurioje ji aprašo ir sa
vo miestelį Kupiškį. Įdėta nuotrau
ka, po kuria užrašas „Paminklas Si
bire žuvusiems kupiškėnams". Tarp 
daugelio pavardžių šis užrašas: „Pa
sakyk Lietuvai tu sugrįžęs, kad jos 
vardą mirdamas tariau". 

Janina Miliauskienė 

Aldona ir Vytas Saimminkai su duk te rs 
06.11 d. 

s>ima Biržel io t r ėm imu , p a m i n ė j i m e i .m 
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Nacionalinis sąmoningumas 
šiandien: jaunuomenės 

kryžkelės drama 
ROMUALDAS GRIGAS 

T ^ a i norime tvirčiau, principin-
-L \g iau ką nors pasakyti, susiieš-
kome iškilesnį, visuomenei žinomą 
asmenį, kuris panašų žingsnį drą
siau yra žengęs. Intrigos pradžiai te
bus man atleista, jeigu pradėsiu nuo 
Vyt. Landsbergio prisiminimų, ku
riuos aptikau stenogramoje pasitari
mo, įvykusio š.m. sausio 6 d. Prezi
dentūroje. „Turbūt dar galima pasi
priešinti prieš galutinę kapituliaci
ją. Ar yra Lietuva, ar nėra? Žemė
lapyje yra, bet ar ji yra mūsų sąmo
nėje ir kiek tos Lietuvos yra Lietu
voje?.." Sis V. Landsbergio pasisaky
mas, mano supratimu, tai atvira 
užuomina apie gresiantį mūsų, t.y. 
lietuvių tautos, likimą, visai panašų 
į tą, kuris prieš kelis šimtmečius 
ištiko prūsus. Dabar jau virš mūsų 
pakibęs Damoklo kardas gali nusi
leisti dar šio šimtmečio pabaigoje, o 
gal ir jo viduryje. 

Nepridengta akimi matome, 
kaip nūdienos pasaulio spartėjanti 
kaita, vis labiau įsibėgėjanti jo seg
mentacija (o kartu — ir jo deterito-
rializacija), tarsi nebesustabdomas 
smagratis, vis ženkliau atplėšia jau
nąją kartą nuo tėvų ir protėvių. Nuo 
ištisas kartas lydėjusios tradicijos. 
Nuo gimtosios žemės. Nuo dorovinių 
įsipareigojimų. Nuo įgimtos kultū
ros ir jos paveldo. Atplėšia netgi nuo 
tokio autoriteto kaip Dievas ir de
šimt Jo įstatymų,.. Atplėšia ir nuo 
to, kas amžiais buvo vadinama tė
vyne. Ir nuo bet kokių jai įsipareigo
jimų. 

Globalizacija, kaip visuminis 
vyksmas, ir giobalizmas, kaip pa
saulio galingųjų ideologija, aižo ne 
tik etninę, tautinę ar nacionalinę ta
patybę. Aižo ir asmens individualios 
tapatybės branduolį. Aižo pačią 
žmogaus buvimo pasaulyje (egzis
tencijos) tradiciją, grįstą labiau dva
sinėmis, o ne vartojamosiomis (utili
tarinėmis) vertybėmis. Už tai mai
nais bręstančiai asmenybei įsiūlo
ma laisvė judėti erdvėje ir kultūroje. 
Na, o pakeliui įsiūloma ir laisvė atsi
sakyti pareigos, atsisakyti dorovinės 
atsakomybės, bendruomeninio suta
rimo ir tėvynės. Tokia laisvė be at
sakomybės tampa netgi labiau vilio
janti, patraukli... 

Kokių nuostatų laikytis? Gal 
išties praktiškiau įveikti dar egzis
tuojančius „skrupulus" ir orientuotis 
vien į atvirą, viską, visokias gėrybes 
siūlantį pasaulį? Tapti pasaulio pi
liečiu, aplenkiant atsakomybę, prie
dermes primenančius tarpininkus? 
Atsisakyti viso to, kuo šimtmečiais 
gyveno žmonės — jų gentys ir tau
tos? Bet atsisakyti vardan ko? Na, 
kad ir vardan materialaus apsirūpi
nimo ir įsipareigojimais nebevaržo-
mo juslinių poreikių tenkinimo. 

Taigi mūsų gyvenamas laikme
tis gimdo visai naujo pobūdžio grė-
mes. Tarp jų — bendruomeninio, pi
lietinio sutarimo stygius, apie kurį 
kalba vos ne visi šiuolaikiniai mąs
tytojai ir kuris mums, lietuvių tau
tai yra ypač skaudus, savo pada
riniais dramatiškas. Mūsų kultū
ros, mūsų realybės kontekste mate
rialinių ir juslinių arba utilitarinių 
poreikių sureikšminimą reiktų ver

tinti dar ir kaip savotišką migracijos 
iš visuomenės atmainą — tą atmai
ną, kuri tautai atima tikėjimą savo 
ateitimi, pakerta jos pilietinio gyvy
bingumo sėklą. Gal šitaip elgiantis 
visuomenės gyvenimas lengviau už
leidžiamas tiems, kurie disponuoja 
nesukontroliuojamomis finansinė
mis, politinėmis, informacinėmis ir 
teisinėmis galiomis — t.y. tiems, ku
rie pačią valstybę linkę matyti tik 
kaip pabaisą UAB'ą? 

Tautinis, pilietinis ir dorovinis 
beveidiškumas (gal — socialinis kū
dikiškumas?) nuostabiai gražiai su
auga su globalizacijos šešėliniais pa
lydovais. Ir su tais reiškiniais, ku
riuos mes vadiname: socialine at-
skirtimi ir dezorganizacija; civiliza
ciniu neįgalumu ir amoralumu, tei
siniu nihilizmu ir politiniu cinizmu. 
Su nenuslepiama nuogybe, tik jau 
kitomis spalvomis, iškyla ta pati 
sena kaip pasaulis problema: žmo
gaus elgsenos sunorminimo ir jo lai
svės santykio problema; atsakomy
bės ir atsipalaidavimo nuo įsiparei
gojimų kitiems problema; moralumo 
ir amoralumo problema. Matome: 
skausmingiausiai tas santykis, ta 
didžioji priešprieša yra palietusi 
mūsų jaunuomenę. Tas santykio 
dramatizmas, ta disproporcija, atsi
radusi tarp tęstinumo ir nenutrūk
stamumo, mums, ne tik kaip tautai, 
bet ir kaip valstybei, jau atnešė 
didžiulius nuostolius. Kad ir tokiais 
pavidalais kaip masinė emigracija ir 
ją palaikančios, toliau augančios 
nuostatos. Kad ir katastrofiškai aš
trėjanti lietuvių tautos depopuliacija 
ir jaunimo vengimas kurti pasto
vias, normalias šeimas. Kuo užpil
dysime jau dabar išaiškėjantį vadi
namąjį ne tik darbo jėgos, bet ir po
tencialių mokesčių mokėtojų stygių? 
Na, o jaunuomenės nusišalinimas 
nuo valstybės politinio gyvenimo, 
paliekant jį tolesnės demoralizacijos 
ėduoniui? Gal iš tiesų taikliai yra 
pasakęs prezidentas Valdas Adam
kus jau minėtame pasitarime, kurio 
žodžius čia ir pateikiu: „Metas rim
tai svarstyti, ar patriotizmo sampra
ta, tiksliau, jos stoka mūsų visuo
menėje, netampa grėsme mūsų są
moningam valstybingumui? Ar ne
priėjome prie pavojingos ribos, kai, 
pavyzdžiui, jaunimas iš patriotizmo 
net atvirai pasišaipo?" 

Laužo pakurstymui įmesiu dar 
glėbelį išsausėjusių žagarų. 

Globalizuotame tinklaveikos pa
saulyje lietuviai — kaip tauta, pati 
lietuvybės idėja — kaip dvasinių 
pastangų siekiamybė, pagaliau ir 
Lietuva — kaip šalis, jau prarado 
grynai teritorinio reiškinio pozicijas. 
Lietuvybė peržengė ir valstybės, ir 
etninių žemių ribas. Regime, kaip ji 
spartėjančiai sklaidosi ir tirpsta at-
sivėrusiame, teritorinių riboženklių 
nepripažįstančiame pasaulyje. Jau 
vien toks situacijos pripažinimas lei
džia formuluoti egzistencinį klausi
mą: gal išties nėra kito sprendimo, 
kaip susitaikymas su tuo, ką turime, 
t.y. su globalizacijos šešėliniais paly
dovais? Gal išties visos objektyvios 
sąlygos byloja mūsų pačių pasavi
mu? Štai tokio pasavimo problemai 
išsiaiškinti mes čia ir susirinkome. 
O jaunuomenės ugdymas, jo spragų 

DANUTE BINDOKIENE 

Ne piniguose laimė? 

Liaudies išmintis primena, 
kad niekam dar nepavyko -
pinigų nusinešti į Anapus. O 

visgi daug žmonių gyvena taip, 
tarytum tai įmanoma. Visą gyve
nimą jie įvairiais būdais — ir tei
singais, ir suktais — stengiasi su
sikrauti kuo daugiau turtų, ku
riuos anksčiau ar vėliau turi palik
ti ir išeiti iš šio pasaulio tuščiomis 
rankomis: ,,įkapės kišenių netu
ri"... 

Turtuolių pasaulyje netrūksta. 
Pagal įvairius duomenis, jų yra 
apie 9 mln., o visų kartu sudėtas 
turtas siektų iki 33 trilijonų dole
rių. Amerikoje yra per 85,000 tur
tuolių, kurių kiekvieno turtas ver
tinamas daugiau kaip 30 mln. do
lerių, o „eilinių" milijonierių, su 
mažesnėmis pinigų sumomis, yra 
dar daugiau ir jų skaičius kasmet 
didėja (nuo 2004 m. paaugo 10 proc.). 

Žmogui, kuris kasdieniniame 
gyvenime vos pajėgia galą su galu 
sudurti, išmaitinti šeimą ir apmo
kėti buitines sąskaitas, tokios pini
gų sumos iš esmės nieko nereiškia 
—jis net negali įsivaizduoti, ką da
rytų, staiga tapęs milijonieriumi. 
Tai akivaizdžiai parodo ir loterijų 
bilietų pirkėjai, kai žurnalistai jų 
paklausia, ką veiktų su tais mili
jonais, jeigu pasitaikytų laimingas 
bilietas. Daugelis neturi aiškaus 
atsakymo, bet vis tiek tikisi, kad 
nusišypsos laimė ir bus įrašyti į 
„elitinį turtuolių klubą". 

Jeigu kalbame apie legaliai ir 
teisingu būdu įgytus turtus, tu
rime pripažinti, kad dažniausiai 
juos sukaupia sumanūs sėkmingo 
verslo savininkai, kaip, pvz., Bill 
Gatės, kurio Microsoft technologi
jos bendrovė uždirbo milijardus do
lerių. Gatės palyginti dar jaunas, 
bet šiuo metu savo verslu mažiau 
tesirūpina. Dabar jis pasiryžęs ne 
uždirbti pinigus, bet uždirbtuosius 
išdalinti: vienas turtingiausių pa
saulio žmonių, tapo vienu geriau
siai žinomų filantropų, įkūręs savo 
vardu fondą, kurio paskirtis šelpti, 
Mesti ir gydyti vargšus besivys
tančiose Trečiojo pasaulio šalyse. 
Jo ir žmonos Melindos filantropiš-
ka veikla plačiai žinoma ir didžiai 
vertinama, tačiau šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad kitas milijardierius, 

Warren Buffett, per 30 milijardų 
dolerių patikėjo Bill & Melinda 
Gatės fondui, kad tuos pinigus 
įjungtų į savo gerus darbus ir ga
lėtų aprūpinti dar daugiau pagal
bos reikalingų žmonių. 

Amerikoje filantropų netrūks
ta. Patys žymiausi turtuoliai daž
nai savo santaupų dalį skiria įvai
riems labdaros darbams, medici
nos tyrimams, bibliotekoms, uni
versitetams, simfoniniams orkest
rams, operoms ir pan. Vieni sten
giasi taip įamžinti savo vardą, kiti 
iš įsitikinimo, kad pinigas turi tar
nauti geriems tikslams, dar kiti, 
norėdami išvengti valstybės mo
kesčių arba palikti turtą vaikams, 
kurie jį tik iššvaistytų. Bill Gatės 
fondas, atrodo, tikrai pinigus nau
doja svarbiems tikslams ir dėl to 
jam priklauso pagarba. 

Neseniai nepriklausomybę at
kūrusi Lietuva jau taip pat pasi
žymėjo milijonierių gausumu. Koi 
kas negirdėti, kad tie naujieji tur
tuoliai būtų linkę savo turtais da
lintis su kenčiančiais nepriteklių 
(o tokių Lietuvoje žymiai daugiau 
kaip turtuolių). Nors tarp Ameri
kos lietuvių milijonierių ne tiek 
daug, bet visgi čia žmonės labiau 
linkę tam tikrą dalį savo įplaukų 
skirti labdarai, steigdami fondus, 
fondelius, stipendijas, statydami 
lietuviškos veiklos centrus, remda
mi lietuvišką spaudą, gausiai au
kodami kultūriniams renginiams. 
Žinoma, tokių geradarių galėtų bū
ti daug daugiau, tuomet ir mūsų 
visuomeninė-kultūrinė veikla la
biau klestėtų. Jau ne kartą paste
bėta, kad tie, kurie turi daugiau
sia, yra patys šykščiausi — pa
prastai aukoja tie „vidutiniokai'', 
supratę, kad pinigus, kuriuos sun
kiu darbu šioje Žemėje yra sukau
pę ir sutaupę, turės vieną dieną 
palikti. Vienintelis klausimas, kurį 
Anapus nuėję išgirs, bus: „Ką gera 
padarei su savo turtais, kai gyve
nai žemėje?" 

Savo tarpe neturime nei Bill 
Gatės, nei Warren Buffett, bet yra 
pakankamai pasiturinčių, kurie 
galėtų užsipelnyti garbingą filant
ropo vardą, jeigu dažniau atvertų 
savo širdį ir piniginę paramos rei
kalingiems. 

aptarimas — tik pretekstas. 
Pastebėsiu: mūsų pasavimas la

bai gražiai atitinka globalizmo kur
są. Skirkime globalizaciją, kaip vi
suotinės kultūros ir civilizacijos plėt
rą, nuo globalizmo, kaip sąmoningai 
ar nesąmoningai formuojamos ideo
logijos. Būtent ši ideologija ant pje
destalo iškėlė ir aktyviausiu būdu 
tebekelia vartojimo kultą, o rinkos 
fundamentalizmą pavertė valstybių 
organizavimosi tikslu. Tačiau, kaip 
priešprieša, pasaulyje gausėja balsų, 
tvirtinančių, jog šiuolaikinė, Va
karuose užgimusi civilizacija tampa 
nebecivilizuota, t.y. praradusi savo 
prasminį kryptingumą. Prieš trejetą 
metų analogišku pavadinimu pa
skelbtos knygos „Necivilizuota civi
lizacija" (lietuviškas variantas — 
2004 m.) autorius Horstas Kurnitz-
kis, su savotiško įtūžio gaidele rašė: 
„Nusigręžę nuo švietimo ir mąstymo, 
radikalaus ekonominio liberalizmo 
gynėjai kartu atsisakė ir visų huma

nistinių tikslų, virsdami visuomenės 
negailestingos konkurencinės kovos 
apologetais. Esminiu kultūros bruo
žu tapo rizika, o birža virto visuo
menės modeliu". Knygos baigiamaja
me žodyje šis autorius konstatuoja: 
„Ne stebuklas, kad su ekonomine 
globalizacija koja kojon žengia ir 
prievartos globalizacija". 

Negaliu susilaikyti nepacitavęs 
ir kito autoriaus — dabar populia
raus žinių (kitaip — tinklaveikos) vi
suomenės tyrinėtojo M. Castellso. 
Visapusiškai apmąstęs globaliniais, 
ypač informaciniais ryšiais susais
tytą pasaulį, šis mokslininkas teigia: 
„Pagrindiniu socialinės prasmės šal
tiniu tampa tapatumo — kolektyvi
nio ir individualaus, primesto ar su
konstruoto, paieška". Jo nuomone, nū
dienos pasaulyje, nepriklausomai nuo 
visuotinės kultūros paplitimo, žmo
nės buriasi tapatumo pagrindu, koks 
jis bebūtų: religinis, etninis, teritori
nis ar nacionalinis. Nukelta j 4 psi. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

PRIEŠRINKIMINIS PALINKĖJIMAS 
ZUOKUI 

Atrodo, kad Vilniaus "meras 
prieš rinkimus nori kuo gražiau 
pasirodyti vilniečių akyse — tai nor
malu ir netgi sveikintina. Galima 
būtų ta proga padaryti keletą gražių 
darbų, kurie, jeigu Zuoko kartais ir 
nebeišrinktų, paskui tiesiog pasilik
tų miestui — kaip buvusio mero 
sąmoningų ir nesavanaudiškų pas
katų vaisius. 

Taigi pasiūlymai: 

Klasikinė muzika 
prieš šmėklas 

Būtų gerai, jei stoties rajone (ar 
kitose kriminaliniu aspektu garsė
jančiose Vilniaus vietose) iki vėlyvos 
nakties skambėtų klasikinė muzika. 
Gyva arba per garsiakalbius, nors 
gyva žymiai geriau. Ji išbaido tam
siąsias jėgas — Londone toks eks
perimentas pasiteisino šimtu pro
centų. Tiesiog itin neatitinka vib
racijos tarp klasikinės muzikos ir 
rusiško bumčiko, prostitucijos bei 
narkotikų perpardavinėtojų. Ir tada 
grubioji vibracija traukiasi — tai ge
riausias agresijos, tamsos prieš
nuodis! Studentai, muzikos mokyklų 
auklėtiniai galėtų (turėtų?) už savo 
studijas atidirbti kažkiek valandų 
Vilniaus erdvės svarinimui. O ir Vil
nius pasipuoštų, dvasiškai pratur
tėtų... Kiek turistų pritrauktų, sma
gu būtų ir patiems vilniečiams. 

Spalvingos „kruščiovkės" 

Mūsų nykiame, pilkame gyve
nime itin gerai „dera" nykios sovie
tinės blokinės statybos, kuriomis 
taip didžiuojasi buvęs premjeras. Tai 
Žirmūnai, Lazdynai, Karoliniškės. 
Visa tai gniuždančiai veikia vil
niečių ir Vilniun atvažiuojančių 
lankytojų psichiką. 

O gal, pvz., koks nors Rubikonas 

ar kita Vilniaus miestu itin be
sirūpinanti bendrovė galėtų pado
vanoti Zuokui dažų, kuriais būtų 
galima tiesiog linksmai, spalvingai 
nudažyti pilkąsias dėžutes — taip 
padarė Albanijos sostinės meras, pa
siskolindamas iš dailininko - da-
daisto Miro jo paveikslų spalvas ir 
formas. Ir blokinius rajonus išpaišęs 
spalvingais trikampiais, keturkam
piais bei apskritimais. Tiranos me
ras pavertė minusą pliusu — sovie
tinius blokinius šedevrus transfor
mavo į užsienio turistų itin lanko
mas vietas, kuriose linksma ir pa
tiems vietiniams gyventojams. 

P.S. Tačiau visiškai nežinočiau, 
kaip išgelbėti klaikiuosius sugrūstus 
naujuosius mikrorajonus Ukmergės 
plente, išvažiuojant iš Vilniaus? Ten 
net dažymas nebepadės... Ir koks 
„genijus" architektas patvirtino šias 
kalėjimų statybas? Tiesiog savi
valdybei derėtų bent jau surinkti ir 
viešai paskelbti psichiatrų išvadas 
apie užspaustos erdvės, tamsos ir 
drėgmės poveikį žmogaus psichi
kai... 

Žalią šviesą mažosioms 
parduotuvėms 

Normaliose užsienio valstybėse 
70 proc. kapitalo yra mažųjų įmonių 
rankose, o tik 30 proc. — didžiųjų... 
Lietuvoje atvirkščiai — tai emigravę 
lietuviai dažnai įvardina kaip vieną 
pagrindinių savo išvykimo prie
žasčių. Kodėl čia nesudaromos sąly
gos žmogiškam verslui, kodėl 
sklandžiai veikia tik stambiosios, 
valdžios proteguojamos „monstrinės" 
įmonės. 

Anglijoje, pvz., itin stengiamasi 
kurti pilietinę visuomenę per eko
nomiką, t.y. — sudaromos sąlygos 
turtėti ir paprastam žmogui. Lie
tuvoje paprasti žmonės dažniau yra 

didžiųjų monstrų aukos, vergai. 
Kiek Vilniaus mikrorajonuose 

galėjo (ir tebegali) būti sukurta 
naujų darbo vietų, jei ten nebūtų 
įsileista didžiųjų supermarketų? Jei 
būtų daug privačių, jaukių krautu
vėlių, kaip Šveicarijoje ar Prancū
zijoje, jei Maximos ir jų kolegos būtų 
priverstos egzistuoti užmiestyje? 
Kodėl mes nesirūpiname savo pap
rastais žmonėmis, o auginame mažą 
milijonierių (feodalų) grupuotę, kuri 
paskui verčia žmones dirbti vergais 
už niekingus kelis šimtus litų? 

Dangoraižiams ne! 

Kartais mes atrodom tarsi besi
vaipančios beždžionės ar fantazijos 
neturintys mėgdžiotojai — statom 
beprasmes Polinezijos imitacijas 
Vilniaus vandenų parke, tarsi ne
turėtumėm savos istorijos, geografi
jos, mitologijos. Statom hanner'iškus 
beveidžius dangoraižius, tarsi Vil
nius neturėtų savo architektūrinio 
(Stuokos Gucevičiaus pradėto for
muoti) šarmo, kurio nesugebėjo net 
sovietmetis sunaikinti... Žadam sta
tyti ufonautiškus Gugenhaimo mu
ziejus vietoj Sporto rūmų. Prie pat 
širdies — Pilių teritorijos! 

O kur kas nors lietuviška, isto
riška, unikalu ir sava, ko nematy
tume niekur kitur pasaulyje? Kur tie 
specifiniai nacionaliniai momentai, 
kuriais mes galėtume pasaulį stebin
ti? Nesinorėtų ateity dainuoti — 
„beždžionėm esame mes gimę, bež
džionėm turime ir būt..." Zauer
veinas lyg ir truputį kitaip dainavo? 

Unikalus miesto veidas 

Prahoje yra unikalus laikrodis 
su besikeičiančiom figūrom, kurio 
neaplankyti — tiesiog nuodėmė. Ar 
yra koks nors patrauklus, unikalus 
akcentas Vilniuje? Kodėl negali 
atsirasti pvz., drebantis kino teatras 
su nuostabiu A. Matelio ir A. Stonio 
„Skrydžiu virš Lietuvos"? Bei kitais 
jame rodomais (specialiai apie 
Vilnių, jo požemius, vaiduoklius ir 
t.t.) sukurtais filmais. 

Arba kodėl Žemutinėj pily 
negalėtų atsirasti itin gera moderni 
istorinio teatro salė, kur efektingai 

būtų rodomos scenos iš mūsų kuni
gaikščių gyvenimo? Lenkiškai, ang
liškai, vokiškai? 

Gal galėtų bent kokie Aušros 
vartai porą kartų per dieną užsi
daryti, kad juose su viduramžišku 
orkestru pasikeistų Vilniaus miesto 
sargyba? 

Derėtų išskirti Vilniuje džiaugs
mo zonas, kur negeriama, nesikei-
kiama, nesusimušama, nerėkauja
ma, kur skamba klasikinė muzika ir 
žmonės šypsosi. Kur valgomas svei
kas maistas, o visokie mac'donaldai, 
čipsai ir kitos koka kolos neturi 
teisės prieiti per kilometrą... 

P.S. Ten turėtų vaikščioti 
besišypsantys policininkai. 

P.P.S. Tos vietos ateityje turėtų 
plėstis, augti — kaip koks gerasis 
užkratas. 

Užupis 

Vilniaus miesto centre, kokioje 
nors gyvybingoje ir kūrybingoje, 
angelų saugomoje teritorijoje (pvz., 
Užupis) reikėtų pastatyti paminklą 
Tėvui ir Motinai, kad visi pradėtų 
juos gerbti ir mylėti. Tai galėtų būti 
skulptūrinis monumentas, este
tiškai vaizduojantis esminius Tėvo ir 
Motinos (vyro ir moters) skirtingu
mus. 

Beje, galėtų būti padaryta net ir 
čiuožykla nuo Tėvo skulptūros į 
Motiną, kad vaikučiams besivažinė-
jant įvyktų ne tik garbinimo, bet ir 
švietėjiškasis momentai. Tuo būdu 
būtų įveiktas marazminis lietu
viškasis drovumas, vedantis į iš
krypimus ir neleidžiantis normaliai 
džiaugtis tuo, ką Dievas sukūrė 
gražiausia. Gal netgi specialiai rei
kėtų paleisti gandą, kad nučiuožus 
nuo „Tėvo pas Motiną" išgyja ne
vaisingumas, impotencija, pagyja 
„meilės" ligos ar sutrikimai. Be to, 
galima būtų išleisti turistams bro
šiūras su gausiais vilniečių paliudiji
mais apie „stebuklingus" išgijimus, 
susijusius su šios skulptūros ne
žemiškom galiom... Viso pasaulio 
turistai plūstų į Užupį, valstybės 
biudžetas augtų, spręstųsi demog
rafinės Europos problemos — nes 
vaikų skaičius šeimose didėtų. 

Nacionalinis sąmoningumas šiandien... 
Atkelta iš 3 psl. 
M. Castellsas, įvertindamas 

šiuolaikinio pasaulio elgseną, atkrei
pia dėmesį ir į tai, kad religinis fun
damentalizmas šiais laikais „tapo 
galingiausiu asmeninio saugumo bei 
kolektyvinio telkimosi veiksniu" 
(„Tinklaveikos visuomenės raida", 
2005 m., p. 19). 

Kodėl M. Castellsas, sakytume, 
taip primygtinai akcentuoja tapa
tumą? Visų motyvų jis neatskleidžia. 
Tačiau į vieną, kuris akivaizdus iš 
viso solidžios monografijos konteks
to, man rūpi atkreipti dėmesį... Žmo
gus, ištisas dienas prasėdintis prie 
kompiuterio, nuolat naršantis po in-
temeto tinklainę, yra vis labiau at
plėšiamas nuo prigimtinės kultūros 
— jis ima gyventi dirbtinai sukon
struotame pasaulyje, kuriame jis tie
siogiai nebendrauja su kitais as
menimis, nemato jų širdies ir proto 
virpesių. Toks asmuo lengviau pra
randa ne tik tėvynės įvaizdį, jos iš
gyvenimo jausmą, bet ir emocionalu
mu, tiesioginiu bendravimu grindžia
mą prisirišimo prie kitų žmonių 
jausmą. 

Štai tos mintys ir argumentai, 
kurie mus skatina, netgi verčia \ lie

tuvybę, į lenkiškumą, į rusiškumą, į 
skandinaviškumą žvelgti ne iš tra
dicinių, t.y. etnocentristinių, bet iš 
platesnių humanistinės kultūros, iš 
jos saugojimo ir netgi iš pačios ci
vilizacijos išlikimo pozicijų. Gal tie
siog būtų objektyvu ir toliaregiška 
pačią lietuvybę vertinti ne kaip daik
tą savyje, o kaip pasaulio socialinės 
organizacijos ir ypač žmonių dvasi
nio gyvenimo elementą? Būtent ver
tinti kaip elementą, kuris kokiais tai 
išskirtiniais bruožais privalo pa
puošti Europos kultūrą ar civilizaci
j a 

Na, o jeigu su tokiu teiginiu su
tiksime, tai mūsų, kaip pedagogų 
kalvės, pirmutinė pareiga savęs 
klausti: koks to elemento gyvybingu
mas? Kokį turinį, kokias prasmes jis 
pasauliui duoda ir duos? Ir kaip tą 
elementą mes formuojame, ugdome? 

Pilietiškumas ir mokykla: 
dramos užuomazga 

Visaverčio, o ne įsivaizduojamo 
(gal — dirbtinai, didaktiškai kuria
mo?̂  pilietiškumo bruožų įsitvirtini
mui reikalingos tam tikros pamati
nes sąlygos. Kaip aš jas suprantu0 

Visų jų neminėsiu, tik keletą. 
Pirma, jei asmuo išgyvena pana

šias jį su kitais jungiančias prasmi
nes pasaulėžiūrines, dorovines ver
tybes, t.y. tas vertybes, kurios jokiu 
būdu nesuvedamos į grynąją prag
matiką, savinaudą arba kad ir į po
litinį lojalumą valstybei; 

Antra, jeigu ugdomasis pastoviai 
dalyvauja vėlgi prasmingame, pozi
tyviame, pageidautina — grupinia
me veiksme, įgyja sąveikavimo su ki
tais įgūdžius, psichologinę kultūrą ir 
per tai sustiprina bendro veiksmo re
zultatą; 

Trečia, jeigu pačiam ugdomajam 
yra priimtina, jį patį imponuojanti 
grupinio, kolektyvinio veiksmo pro
grama, su aiškiai numatomu pozity
viu jos rezultatu, o taip pat jeigu ta 
veikla jau užuomazgoje nėra kokių 
nors jėgų blokuojama; 

Ketvirta, jeigu ir pedagogas ar 
kitas kuris asmuo be atviros, įkyrios 
didaktikos ar kitokio spaudimo, bet 
savo įsitikinimais ir elgsena sugeba 
„įsiūlyti" prasmingą, ugdomųjų dva
sinį pasaulį ir orientyrus įtvirtinan
čią idėją: jeigu jis, panašiai kaip or
kestro vadovas, moka dar disponuoti 
ir psichologiniais savo ugdomųjų 

bruožais. 
Kaip nesunku pastebėti, tas są

lygas suformulavau kritiškai įvertin
damas susiklosčiusią jaunosios kar
tos ugdymo praktiką. Prie viso to, 
kas buvo pasakyta anksčiau, galėtu
me pridurti: tiek bendrojo lavinimo 
mokyklose, tiek ir studijų metais pa
sigendame dar vienos pamatinės ug
dymo sąlygos — pačių ugdytinių da
lyvavimo visuomeninėje veikloje. 
Kalbame apie pilietinę socializaciją. 
Tik dalyvaudamas kokioje nors orga
nizuotoje visuomeninėje veikloje 
ugdytinis gali atsirinkti ir įgyti pat
varesnes pasaulėžiūrines, tame tar
pe patriotines (arba pilietines) nuos
tatas, — tos veiklos dėka jas įtvirtin
ti jų veiksmingumu. Priešingu atve
ju jis liks individualistu, netgi niurg
zliu ir nesustiprinusiu savo šaknų 
nei šeimoje, nei mokymosi ar darbo 
kolektyve, nei teritorinėje bendruo
menėje, nei tėvynėje. Tačiau šito 
bruožo, t.y. visuomeniškumo kaip tik 
labiausiai ugdytiniams ir trūksta: ar 
tai būtų bendrojo lavinimo mokykla, 
ar pedagogų rengimo kalvė — univer
sitetas. Kodėl taip yra — nesunku 
atsekti. 

Tęsinys kitame numeryje. 
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KIEK JUMS IŠ TIKRŲJŲ METŲ? 
Ar kada nors susimąstėte, kodėl 

taip sunku sutikti vyrą arba 
moterį, kurie, sulaukę 30 metų, 
neturėtų žilų plaukų; kodėl vyras, 
kuriam dar nesukako 50, ne itin sie
kia likti vienas su žmona, o kai pa
silieka, visą laiką skundžiasi siau
bingu nuovargiu; kodėl naktį einate 
į tualetą; kodėl pablogėjo jūsų at
mintis, o miegoti galite tik su koji
nėmis, nes smarkiai šąla kojos? 

Anot didelę patirtį turinčios Se
novės Rytų medicinos, visų bėdų 
priežastys slypi ten, kur yra organų 
šaknys, — inkstuose. Jeigu norite il
gai išlikti jauni ir vyrai bei moterys 
tikrąja žodžio prasme, turite susirū
pinti savo inkstais. Jeigu norite atsi
kratyti sąnarių ir kaulų skausmų, 
turite susirūpinti inkstais. Jeigu jus 
kamuoja nemiga ar bloga atmintis, 
turite susirūpinti inkstais. Jeigu 
norite atrodyti tikrai jauni, tai kas? 
Teisingai, vėl inkstai. Jeigu... Kone 
kiekvienas Jeigu..." jus atves prie 
inkstų. 

Kaip gyvuoja jūsų trečiasis inkstas? 

Vadinasi, inkstai visagaliai? 
Ir taip, ir ne. Taip, nes jiems, 

kaip rodo daugelio universitetų tyri
mai, skirta gyvuoti 800 metų! (O jūs 
juos „pražudote" vos per 50-70 me
tų). Taip, nes jie atlieka daugelį gy
vybiškai svarbių funkcijų, tarp ku
rių — rūgštinės ir šarminės orga
nizmo pusiausvyros palaikymas. 

Ne, nes jie nesavarankiški —jų 
veiklą valdo antinksčiai. Jeigu neno
rite būti jauni seniai, į savo antinks
čius kreipkitės Jūs. Rytų medicinoje 
inkstų sistemai priskiriamos ir ly
tinės liaukos, apie kurias pakalbėsi
me vėliau. Beje, yra ir trečiasis 
inkstas, nuo kurio veiklos tiesiogiai 
priklauso inkstų ir jūsų sveikatos 
būklė. Tai jūsų oda. 

Oda filtruoja viską, kas per mi
lijardus jos ląstelių patenka į orga
nizmą. Taip pat iš organizmo išlei
džia arba neišleidžia toksinus bei 
šlakus. Trindamiesi plaušine su pa
prastu muilu, sunaikinate tam tik
ras odos išskyras, kurios neleidžia iš 
aplinkos į vidų prasiskverbti toksi
nėms medžiagoms, taip pat neleidžia 
išstumti toksinų. Taip jūs tampate 
atviri išorės teršalams. (Žmogus per 
oda nsuvalgo" iki 50 proc. skalbimo 
miltelių, kurių lieka ant paklodžių, 
drabužių ir kt.) Kitaip tariant, tam
pate tarsi nuodų konservų dėžutė, į 
kurią nuolat patenka naujos porci
jos. Paimkite natūralų kulnams 
skirtą šveitimo šepetį ir rytais juo 
trinkitės prieš dušą, atverkite po

ras! Jūsų trečiasis inkstas pradės 
veikti visu pajėgumu! 

Per sudėtingus procesus, vyk
stančius nešvariame organizme, au
diniams ima stigti drėgmės, ląstelės 
išdžiūsta lyg dykumos žemė. Veide 
atsiranda raukšlių. Mes paklus
niai nulenkiame galvą — senatvė. 
Penkiasdešimties metų? 

Išmeskite apsauginius kremus, 
30-40 minučių iki 10 valandos ryto 
judėkite saulėje — be saulės kaulai 
praranda kalcį, vystosi artritas, silp
naprotystė, aklumas ir net odos vė
žys. Kodėl? Todėl, kad jūsų mėgsta
mu muilu ir kremo bei skalbimo 
miltelių sluoksniu padengta oda ne
išleidžia toksinų. Organizmas juos 
išstumia į paviršių, tačiau pro poras 
jie nepasišalina, kaupiasi po viršuti
niu odos sluoksniu. 

Kodėt inkstai nenori išsaugoti 
jaunystės? 

Pirmiausia išsiaiškinkime, ko
kie veiksniai silpnina inkstus. Mūsų 
antinksčiai yra tarsi pagrindinė 
stresų priėmimo antena. Kai žmogų 
ištinka nemalonumai, jų smūgio jėga 
tenka antinksčiams ir inkstams. 
Grandine, kuri inkstus sieja su lyti
niais organais, šis „užtaisas" aki
mirksniu nukeliauja ir ten. Štai ko
dėl moterims stiprios įtampos me
tu ne laiku prasideda menstruacijos, 
vyrams — arba spontaniškai išsiver
žia sėkla, arba staiga susilpnėja lyti
nė funkcija. 

Jūs niekada nepajusite, jog kaž
kas atsitiko inkstams. Vyrai dažnai 
stebisi, kodėl susilpnėja seksualinis 
potraukis ar net sumažėja aktyvu
mas, moterys save laiko ..šaltomis". 
Ir vieni, ir kiti dažnai vaikšto į tua
letą, keliasi naktimis, nors taip 
neturėtų būti! Niekas neprisimena, 
jog neseniai patyrė tragediją, nepa
galvoja, kad reikėtų susirūpinti 
inkstais ir antinksčiais. 

Antroji priežastis, daranti stip
rią įtaką inkstų funkcijos mažėji
mui, — atšalimas ir sunki, ilgai 
trankanti liga, kuri iš esmės paker
ta imunitetą. Su šalčiu reikia būti 
labai atsargiems. Tai, kas sveiką or
ganizmą veikia palankiai, organiz
mui su nusilpusiais inkstais tampa 
stipria Įtampa. Šaltis susilpnina 
inkstų veiklą, todėi šąla kojos, skau
da sąnarius, nugarą, verčia šlapin
tis naktimis, greitai nuvargstama, 
krūtinėje jaučiamas karštis, atsiran
da nerimo jausmas, galvos skaus
mai, nemiga ir kt. 

Trečioji priežastis — viso orga
nizmo užteršimas, praktiškai su

stabdantis inkstų veiklą. 

Jūsų tikrasis amžius 

Norint nustatyti, ar atsirado 
ankstyvo senėjimo požymių galima 
atlikti tyrimą. Rytų gydytojai jį nau
doja daugelį tūkstantmečių, todėl jo 
tikslumą išbandė tūkstančiai žmo
nių kartų. Suskaičiuokite taškus: 
kiekvienas teigiamas atsakymas 
pridės Juodą rutuliuką", taip patvir
tindamas, kad jūsų organizmas per 
anksti sensta. 

1. Ar pernelyg greitai pavargs
tate ir dažnai norite prigulti pail
sėti? 

2. Ar vos tik atsibudę jaučiate 
maudžiantį juosmens skausmą, ar 
jaučiate, jog stuburo sritis sukaus
tyta? 

3. Ar jus kamuoja aštrūs sąna
rių, ypač kelių, skausmai? 

4. Ar dažnai šlapinatės (šlapi
mas skaidrus)? 

5. Ar jus kamuoja nemiga arba 
baisūs sapnai, kuriuose jūsų gyvy
bei gresia pavojus? 

6. Ar esate jautrus šalčiui? Pa
lieskite savo galūnes— ar jos nešal
tos? 

7. Ar jaučiate lytinės funkcijos 
susilpnėjimą? 

8. Ar jus kamuoja poliucijos, 
per ankstyvas sėklos išsiveržimas 
(vyrams), gausios skaidrios išskyros, 
primenančios žalią baltymą (mote
rims)? 

9. Gal jaučiate nuolatinį galvos 
skausmą, svaigimą? 

10. Ar padidėjo prakaitavimas? 
11. Ar ašaroja, greitai nuvargsta 

akys, pablogėjo rega? 
12. Ar dažnai persisaldote, kvė

pavimas paviršutinis? Gal atrodo, 
jog spaudžia krūtinę? 

13. Ar ūžia ausyse, pablogėjo 
klausa? 

14. Ar. jaučiate tokius simpto
mus, kaip padidėjęs plaukų slinki
mas arba sausumas, gal anksti at
sirado žilų plaukų? 

15. Ar burnoje kartu, liežuvis 
paraudęs? 

16. Ar jaučiate skausmus saulės 
rezginio srityje? 

17. Ar jaučiate padidėjusį dirg
lumą, nuilsta širdis, šokinėja arteri
nis kraujospūdis? 

18. Gal kartais be priežasties 
jaučiate nerimą, baimę, kuri verčia 
krūpčioti ir dairytis aplink? 

19. Gal tapote užmaršūs, išsi
blaškę? 

20. Gal gerokai nukrito svoris, 
veide netikėtai atsirado raukšlių? 

Kiekvienas teigiamas atsaky
mas — 1 taškas. Juo mažiau viene
tukų surinksite, tuo geriau. Tiems, 
kurie įsigudrino surinkti 20 taškų, 
pagal biologinį laikrodį sukako 70-
80 metų. 

Ypač svarbūs pirmieji 5-7 klau
simai. Jeigu iš jų surinkote 5-7 taš
kus, vadinasi susilpnėjo inkstų funk
cija. 

Vis dėlto, jeigu ir matyti per 
ankstyvo senėjimo požymių, neliū
dėkit. Laimė, gamtos išmintis beri
bė: daugelį neigiamų reiškinių žmo
gus gali pasukti priešinga linkme. 
Kaip tai padaryti, kaip susigrąžinti 
inkstų sistemos, tai yra antinksčių 
ir lytinių liaukų, sveikatą bei gyvy
bingumą, ką valgyti, kokius prati
mus atlikti ir daug ką kita sužino
site vėliau. 

„Klaipėda" 

Visad jaunatviška ir veikli „Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio pirmi
ninkė ir „Draugo" bendradarbė Indrė Tijūnėlienė su krepšininku, žai
džiančiu Indiana „Pacers" krepšinio komandoje, Šarūnu JasikeviČiumi. 

Esu tvirtai įsitikinęs, jog Dievo Apvaizda 
globojo mūsų šeimą, kad nepatekome į fronto 
mūšius, nebuvome sužeisti ar užmušti, kad grįž
tant kelionėje žiemos metu nesusirgome, nors 
būdavome sušalę ir alkani, nakvodavome lauke ant 
vežimų, važiuodavome atvirose traukinių platfor
mose. Matėme, kaip žiauriai sovietų okupantai — 
nugalėtojai elgiasi su vokiečių civiliais gyventojais. 

Į Lietuvą sugrįžome suvargę ir sunykę, tik su 
keletu daiktų, kuriuos kelionėje pavyko išsaugoti 
nuo vagių ir plėšikų, be karvių ir arklių. Tuo tarpu 
tėvas Jurgis Lukoševičius, nors ir „bijodamas anglų 
ir amerikiečių bombų", Vokietijoje pateko į anglų 
armijos okupuotą zoną, pradžioje dirbo pas vokie
čių ūkininkus, vėliau persikėlė gyventi į pabėgėlių 
stovyklą (DP) prie Neumiunsterio miesto. Jis 1949 
m. spalio mėn. išvyko \ JAV, gyveno Niujorko prie
miestyje VVoodhavene. Visą likusį gyvenimą tėvas 
Jurgis pragyveno atskarai nuo šeimos, mirė 1982 

RYTŲ PRŪSIJOS 
KELIAIS 
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m. sausio 30 d., palaidotas Niujorko Cypress Hills 
kapinėse. Toks jo likimas. Mamytės Onos likimas 
buvo labai sudėtingas ir sunkus. Slogūs pergyve
nimai ir vargas lydėjo kelionėje su mažamečiais 
vaikais iš Vokietijos, o grįžus į Lietuvą taip pat 
patyrė daug vargo ir sunkumų. Buvo iškilęs Sibiro 
tremties pavojus. Gyvenimo negandų ir ligos pa
kirsta Ona Aieksaitė-Lukoševičienė mirė sulau
kusi vos 58 metų amžiaus (1967.04 09), palaidota 

Raseinių kapinėse. 
Antrojo pasaulinio karo audroje buvo sunaikin

tas visas Jurgio ir Onos Lukoševičių šeimos turtas 
Gražiškių kaime, Vilkaviškio aps. 1944 m. rug
pjūčio-rugsėjo mėn. vokiečių armijos kareivia: su
griovė ūkio pastatus, kurių medieną panaudojo 
bunkerių statybai. Dingo baldai, ūkinis invento
rius, gyvuliai, paukščiai, rūbai ir kiti daiktai. Iš 
gražios Lukoševičių sodybos beliko tik liekanos. 
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iŠ vi
sos Tėviškės turėtos žemės teatgavome tik 1 ha, į 
kurį įeina sodas, kiemas, prūdas ir išlikęs mūrinis 
rūsys. 2004 m. rudenį pastatėme kryžių su užrašu 
„Lukoševičių Jurgio - Onos ir jų ainių atminimui. 
1909—1944". Tegul šis kryžius primena ateinan
čioms kartoms, kad šioje vietoje gyveno darbšti ir 
tikinti lietuvių šeima. 

Pabaiga. 
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V. Adamkus: būtina grąžinti 
visuomenės pas i t ikė j imą teismais 

Prezidentas teiks G. Kirkilo kandidatūrą 

Visuotinis teisėjų susirinkimas Kongresų rūmuose. Gedimino Savickis ELTA) nuotr. 
Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) — 

Teisminės valdžios paskirtis valsty
bėje yra užtikrinti teisės viešpata
vimą, konstitucinės santvarkos stabi
lumą, žmogaus teisių ir teisėtų in
teresų apsaugą, kreipdamasis į Vi
suotinio teisėjų susirinkimo dalyvius, 
pažymėjo prezidentas Valdas Adam
kus. 

„Visa tai valstybės valdžios siste
moje šiai valdžiai suteikia išskirtinę 
vietą, tačiau kartu — ir išskirtinę at
sakomybę", — sakė V Adamkus. 

Trečiadienį prezidentas dalyvavo 
Visuotiniame teisėjų susirinkime, ku
rio metu numatoma aptarti Teisėjų 
tarybos veiklos ir Teisėjų garbės teis
mo veiklos ataskaitas, Teisėjų etikos 
kodeksą. Taip pat planuojama rinkti 
Teisėjų tarybos narius. 

Dar kartą atkreipęs dėmes} į vi
suomenės nepasitikėjimą teismais, 
šalies vadovas akcentavo būtinybę 
ieškoti kelių, leisiančių realizuoti tei
singumą ir teisėtumą kaip neatsieja
mas, pamatines kiekvienos demok
ratinės valstybės vertybes. 

„Visuotinj teisėjų susirinkimą, 
kaip aukščiausią šalies teisėjų savi

valdos instituciją, laikau profesiniu 
forumu, galinčiu nuveikti tikrai daug 
Lietuvos teisės sistemos ir visos vals
tybės pažangai, geresnei ir teisinges
nei mūsų ir mūsų vaikų ateičiai", — 
sakė prezidentas. 

Valstybės vadovas pabrėžė tei
sėjų savivaldos institucijų, pirmiau
siai — Teisėjų tarybos, atsakomybę 
formuojant teisėjų korpusą. 

V Adamkus akcentavo šios insti
tucijos svarbą patariant Respublikos 
prezidentui dėl kiekvieno bendrosios 
kompetencijos ar specializuoto teis
mo teisėjo paskyrimo, paaukštinimo, 
perkėlimo ar atleidimo iš pareigų. 

„Todėl labai svarbu, kad šios ins
titucijos nariais būtų renkami teisė
jai, turintys aukštą kvalifikaciją, di
delę teisėjo patirtį, autoritetą teisėjų 
profesinėje bendruomenėje", — pa
stebėjo prezidentas. 

Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė 
keletas skandalų, į kuriuos buvo įsi-
panioję nekompetentingi teisėjai. 

Įstatymų leidėjams taip pat rei
kėjo taisyti Teismų įstatymą, kai pa
aiškėjo, kad kai kurios jo nuostatos 
prieštarauja Konstitucijai. 

Lietuva užmezga diplomatinius 
santykius su Juodkalnija 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 
Lietuva nutarė užmegzti diplomati
nius santykius su neseniai nepriklau
somybę paskelbusia Juodkalnija. 

Tokį sprendimą trečiadienį pri
ėmė Vyriausybė. Praėjusią savaitę 
Lietuvos Seimas priėmė nutarimą dėl 
Juodkalnijos pripažinimo. 

Gegužės 21 dieną Juodkalnijoje 
vykusio referendumo metu daugiau 
kaip 55 proc. nedidelės Vakarų Bal
kanų respublikos gyventojų pasisakė 
už nepriklausomybę nuo ligšiolinės 
Serbijos ir Juodkalnijos sąjungos. 

* Antradieni Vokietijoje vyk
stančio pasaulio futbolo čempio
nato aštuntfinalio rungtynėse 
tarp Brazilijos ir Ganos rungtynių 
(3:0 laimėjo Brazilija) įmušęs įvartį 
brazilas Ronaldo tapo rezultatyviau
siu planetos pirmenybių finalinių 
etapų žaidėju. Tai buvo penkiolikta
sis Ronaldo įvartis ir jis vienu įvarčiu 
aplenkė ilgai šiame sąraše pirmavusį 
vokietį Gerd Mueller. Trečioje rezul
tatyviausių pasaulio Čempionatų žai
dėjų vietoje legendinis prancūzas 
Just Fontaine, kuris 1958 metų čem
pionate įmušė 13 įvarčių. 

* 2006 metu pasaulio futbolo 
Čempionatas Vokietijoje jau „pa
gerino" vigų planetos pirmeny-

Atkelta iš 1 psl. 
Nuo 1989 m. buvo Lietuvos ko

munistų partijos Centro komiteto 
pirmojo sekretoriaus, vėliau — Aukš
čiausiosios Tarybos—Atkuriamojo 
Seimo deputato Algirdo Brazausko 
padėjėjas. 

1992 —2004 Lietuvos Respubli
kos Seimo narys. Seime dirbo Nacio
nalinio saugumo komiteto pirminin
ku, valdančiosios Lietuvos demokra
tinės darbo partijos frakcijos seniū
nu, Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininku, Europos reikalų komite
to pirmininko pavaduotoju, Lietuvos 
Respublikos Seimo delegacijos NATO 

Birželio viduryje per susitikimą 
Briuselyje Europos Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai priėmė rezoliuciją, 
kuria pripažįstama Juodkalnijos par
lamento birželio 3 dieną paskelbta 
nepriklausomybės deklaracija. 

Juodkalnija yra prie Adrijos jū
ros, užima 14,000 kvadratinių metrų, 
šalyje gyvena 650,000 gyventojų, sos
tinė — Podgorica. 

Juodkalnijos gyventojus pagal et
nines grupes sudaro — juodkalniečiai 
(43 proc.), serbai (32 proc), bosniai 
(11,7 proc), albanai — (5 proc.). 

bių finalinių etapų nedrausmin
gumo rekordus — jame parodyta 
daugiausia geltonų ir raudonų korte
lių. Iki čempionato Vokietijoje pabai
gos likus aštuonerioms rungtynėms 
teisėjai jau parodė 307 geltonas ir 24 
raudonas korteles. Iš jų 20 kortelių 
(16 geltonų ir 4 raudonas) parodė 
taip pat rekordininku tapęs rusas Va-
lentin Ivanov. 

* Baltarusijos sostinėje sep
tintą kartą vykusiose R. Agletdi-
nova atminimo lengvosios atleti
kos varžybose du Lietuvos atstovai 
pateko tarp prizininku Mantas Dilys 
užėmė antrąją vieta vyri trišuolio 
rungtyje, o Sonata Tamošaityte tre
čia buvo loO m moterų bėgime. 

Parlamentinėje Asamblėjoje delegaci
jos vadovu. 

2001 išrinktas Lietuvos social
demokratų partijos pirmininko pa
vaduotoju. 

2002 Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus paskyrė spe
cialiuoju prezidento įgaliotiniu Kali
ningrado tranzito deryboms. 

2003 suteiktas nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus diplomati
nis rangas. 

Nuo 2004 m. lapkričio 15 d. Sei
mo narys. 2004 m. gruodžio 7 d. Pre
zidento dekretu paskirtas krašto ap
saugos ministru. 

L. Bielinis: Darbo partija bus nušluota... 
Atkelta iš 1 psl. 

„Dalis žmonių paliks partiją ir iš 
viso politiką, supratę, kad buvo avan
tiūristiškai įtraukti į nešvarų žaidi
mą. Po to, kai partijos vadas ne tik 
nedrįso atvažiuoti į Lietuvą, bet ir at
sistatydino, pademonstravo, kad 
Darbo partija kaip instrumentas jam 
nebereikalinga. Grubiai sakant, par
tijos vadovas pasinaudojo jais ir 'iš
dūrė'", — sakė L. Bielinis. 

Politologo žiniomis, politikoje no
rintys likti „darbiečiai" žvalgosi ne 
tik į ideologiškai artimesnes Lietuvos 
socialdemokratų, Pilietinės demokra
tijos partijas, bet ir šiek tiek dešiniau 
— liberalų pusę. 

Generalinė prokuratūra nutarė 
pateikti įtarimus neskaidria finansi
ne veikla Darbo partijai kaip juridi
niam asmeniui. DP įtariama pagal du 
Baudžiamojo kodekso straipsnius — 
Neteisingas duomenų apie pajamas, 

pelną ir turtą pateikimas, siekiant iš
vengti mokesčių, bei Apgaulingas ap
skaitos tvarkymas. Už tai juridiniam 
asmeniui gali būti skiriama bauda, 
gali būti taikomas veiklos apriboji
mas arba net veiklos sustabdymas. 

Generalinei prokuratūrai nus
prendus pateikti įtarimus Darbo par
tijai kaip juridiniam asmeniui, iš par
tijos pirmininko posto nutarė atsista
tydinti V Uspaskichas. Iš Rusijos 
daugiau nei mėnesį negrįžtantis V 
Uspaskichas jau anksčiau buvo su-
sistabdęs partijos pirmininko įgalioji
mus. 

Neoficialiomis žiniomis, proku
rorai yra aptikę Darbo partijos Juo
dąją buhalteriją", kurioje atsispindi 
neskaidri finansinė partijos veikla. 

Prezidentas Valdas Adamkus su
sikompromitavusią Darbo partiją ra
gina susilaikyti nuo dalyvavimo vyk
domojoje valdžioje. 

Afganistano parlamentarai dėkoja už paramą 
Atkelta iš 1 psl. 

V Adamkus pabrėžė, kad Lietuva 
siekia ne tik prisidėti prie saugumo 
užtikrinimo Goro provincijoje, bet ir 
įnešti reikšmingą indėlį atstatant 
provinciją bei kuriant žmonių gerovę. 

Lietuvoje viešinčioje Afganistano 
politikų delegacijoje yra septyni ša
lies parlamentarai, taip pat Goro gu
bernatorius Shah Ahad Abdul Afzali. 

Specialioji misija ne tik atstovau
ja Lietuvos interesams Afganistane, 
bet ir padeda atkurti Goro provinci
jos valdžią, policiją ir teisingumo sis
temą. Šiuo metu misijai vadovauja 
ambasadorius Gediminas Šerkšnys. 

Specialioji misija dalyvauja nele
galių grupuočių nuginklavimo proce

se, stebi ir įtakoja politinius proce
sus, talkina ruošiant provincijos vys
tymo planą, pritraukia donorų lėšų ir 
aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyven
dinant paramos projektus. 

Lietuva toliau siekia sustiprinti 
savo vaidmenį kaip valstybė donorė 
ir užtikrinti materialinės, socialinės 
ir ekonominės paramos teikimą Goro 
pnmncijos vystymui. 

Šiais metais Lietuva skyrė 
140,000 litų Afganistano Goro pro
vincijai, kuri yra laikoma viena skur
džiausių karų nualintoje šalyje. Šios 
lėšos bus panaudotos vietos savival
dos tarnautojų mokymui, provincijos 
sveikatos apsaugos darbuotojų kvali
fikacijos kėlimui ir kt. 

Kauno arkivyskupijai — 80 metų 
Kaunas, birželio 28 d. (BNS) — 

Kauno arkivyskupija trečiadienį pra
deda savo 80 metų įkūrimo minėjimą, 
kurį pažymės ne tik maldomis, bet ir 
šventiniais renginiais. 

Pirmoji šventės diena, trečiadie
nis, skirta arkivyskupijos patarnau
tojams. Renginiai prasidėjo Eucharis
tijos šventimu, o vėliau bus pratęsti 
sportiniais žaidimais. Vakare vyko 

i šventinis koncertas visuomenei. 
Ketvirtadienį jubiliejus bus pa

minėtas iškilmingomis mišiomis 
Kauno arkikatedroje, kurioms vado
vaus arkivyskupas Sigitas Tamkevi-

i čius. Vėliau rengiama konferencija 
apie arkivyskupijos praeitį ir dabartį. 

Kauno arkivyskupija buvo įsteig-
| ta 1926 metais. Iki to laiko jos terito

rija priklausė 1417 metais įkurtai Že
maičiu 'vyskupijai. Siekdama geriau 
kontroliuoti bažnytini gyvenimą, ca
rine valdžia šios vyskupijos centrą ir 

kunigų seminariją 19 amžiaus antro
joje pusėje buvo perkėlusi į Kauną. 

1918 metais Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, jos sienos nesuta
po su egzistavusių vyskupijų ribomis. 
Lietuvos bažnytinė administracinė 
struktūra buvo reorganizuota ir 1926 
metais, remiantis popiežiaus Pijaus 
XI apaštališkąja konstitucija, įkurta 
Lietuvos bažnytinė provincija. 

Žemaičių vyskupija buvo padaly
ta į Kauno arkivyskupiją ir Panevėžio 
bei Telšių vyskupijas, iš Lietuvos pu
sėje likusių Vilniaus vyskupijos para
pijų sudaryta Kaišiadorių vyskupija, 
o Seinų vyskupijos dalis pertvarkyta į 
Vilkaviškio vyskupiją. 

Nepriklausomybės laikotarpio 
arkivyskupijos gyvenimo raidą nu
traukė sovietų bei nacių okupacijos. 
Po Antrojo pasaulinio karo sovietų 
okupacijos laikotarpis buvo paženk
lintas tikinčiųjų persekiojimais. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Izraelio pajėgos pradėjo kario 
išvadavimo operaciją 

Gaza, birželio 28 d. („Reu-
ters'VBNS) — Izraelio tankai ir šar
vuočiai, remiami sraigtasparnių ir ar
tilerijos, trečiadienj auštant j važiavo 
į Gazos Ruožą, padidindami spaudi
mą palestiniečiams išlaisvinti pa
grobtą karį. 

Šarvuota technika, kuri antra
dieni DUV0 sutelkta pasienyje, įvažia
vo j Gazos Ruožą netoli pietinio Ra-
fah miesto nepraėjus nė metams po 
to, kai po 38 metų okupacijos Izraelis 
iš šio regiono išvedė tūkstančius ka
rių ir naujakurių. 

Izraelio karinė vadovybė prane
šė, kad šalies ministras pirmininkas 
Ehud Olmert pritarė siūlymui su
rengti „riboto masto operaciją", ku
rios metu būtų suduotas smūgis „te
roro infrastruktūrai". 

Tankai ir šarvuočiai, kurių prie
kyje važiuoja buldozeriai, turintys iš
valyti kelią nuo padėtų bombų, pra
važiavo nenaudojamą tarptautini oro 
uostą ir užėmė pozicijas Rafah priei
gose. 

Kiek karių dalyvauja šioje ope
racijoje nepranešama. Viena Izraelio 
armijos atstovė spaudai sakė, kad kol 
kas jie nesusidūrė su palestiniečių pa
sipriešinimu. 

Ji pridūrė, kad Izraelio pajėgos 
padarys viską, kas įmanoma, kad iš
laisvintų į nelaisvę paimtą karį, ir ta
da nedelsdamos pasitrauks iš Gazos 
Ruožo. 

Izraelio pasiuntinys Jungtinėse 
Tautose Dani Ayalon sakė, kad izrae
liečiai nutrauks operaciją tą pačią 
akimirką, kai į nelaisvę paimtas kap
ralas bus perduotas Izraeliui. 

„Neturime noro pasilikti Gazos 
Ruože, — Izraelio radijui teigė nacio
nalinės infrastruktūros ministras Bi-
nyamin Ben-Eliezer, nenurodyda
mas, kiek laiko gali trukti operacija 
— Norime susigrąžinti savo berniu

ką, tai viskas", — pridūrė jis. 
Valdantysis palestiniečių judėji

mas „Hamas" paragino kovotojus 
priešintis izraeliečiams. 

Kitos grupuotės nariai pagrasino 
nužudyti žydų naujakurį, kurį, jų tei
gimu, jie pagrobė Vakarų Krante, jei
gu Izraelis tęs puolimą. 

Kiek anksčiau Izraelio oro pajė
gos atakavo tris tiltus Gazos Ruože, 
kad palestiniečių kovotojai negalėtų 
pervežti pagrobto kapralo Gilad Sha-
lit iš pabėgėlių stovyklos, kur jis, kaip 
įtariama, yra laikomas, į kitą vietą. 

Savo ruožtu Liaudies pasiprie
šinimo komitetai nurodė, kad kap
ralas yra laikomas saugioje vietoje, į 
kurią izraeliečiai nesugebės patekti, 
ir bus laikomas tol, kol Izraelis įvyk
dys jų reikalavimus. 

Izraelis pirmadienį atmetė reika
lavimus paleisti iš savo kalėjimų pa-
lestinietes moteris ir jaunuolius, ne
turinčius 18 metų. 

Palestiniečių saugumo pajėgų 
atstovai taip pat pranešė, kad iš 
sraigtasparnių buvo paleistos kelios 
raketos į pagrindinę Gazos Ruožo 
elektrinę. Po šios atakos kai kuriuose 
Gazos Ruožo rajonuose dingo elektra. 
Vanduo, pasak pranešimų, irgi tiekia
mas su pertrūkiais. 

Izraelio kariai į Gazos Ruožą įva
žiavo lėtai — tai rodo, kad Izraelis 
veikiausiai demonstruoja savo jėgą, 
kad paskatintų kovotojus be kovos 
perduoti G. Shalit. 

Kiti daliniai tik buvo pasiruošę 
įvažiuoti į centrinę ir šiaurinę Gazos 
Ruožo dalis. 

Praėjus aštuonioms valandoms, 
kai prasidėjo ši operacija, kodiniu pa
vadinimu „Vasaros lietūs", nėra in
formacijos apie sužeistus ar nukau
tus nei iš palestiniečių, nei iš Izraelio. 
Palestinos valdžia praneša apie dide
lius materialinius nuostolius. 

W. Buffett ir B. Gatės ragina 
milijardierius aukoti turtus labdarai 

New York, birželio 27 d. 
(AFP/BNS) — Investuotojas VVarren 
Buffett pirmadienj įteikė rašytinį pa
sižadėjimą ir didžiąją dalį turimo tur
to, vertinamo 44 mlrd. dolerių, sutiko 
perleisti Bill Gatės labdaros fondui, 
kurio steigėjas teigia šiuos pinigus 
panaudosiantis vakcinai nuo AIDS 
kurti. 

Laišką, kuriame fondui žadama 
įteikti šią stulbinamą dovaną, W. Buf
fett, antrasis pagal valdomą turtą 
žmogus pasaulyje, ir turtingiausias 
pasaulio gyventojas B. Gatės oficialiai 
pristatė New York viešojoje bibliote
koje. 

75-erių W. Buffett sekmadienį pa
skelbė ketinantis atiduoti maždaug 
85 proc. turimų turtų. B. Gatės fon
dui atiteks apytikriai 37 mlrd. dole
rių vertės akcijų, kurias W. Buffett 
turi Amerikos investicinėje korpora
cijoje „Berkshire Hathavvay". 

„Man tai didi diena, — kartu su 
B. Gatės ir jo žmona Melinda sureng
toje spaudos konferencijoje sakė W. 
Buffett. —Man visada atrodė, kad 
šie pinigai turi grįžti visuomenei, ir 
šeima man pritarė. Tik buvo klausi

mas — kaip". 
W. Buffett ragino ir kitus turtuo

lius pasielgti taip pat. Pasak jo, „vi
suomenei svarbu pavyzdys". 

Turtuolis teigė, jog „žmonės, lai
mingai gyvenę ir sukaupę didelį kiekį 
turto", turėtų pamąstyti apie galimy
bę jį paaukoti taip, kaip tai padarė jis. 

W. Buffett negailėjo pagiriamųjų 
žodžių B. Gatės fondui už tai, kad 
„kuo galėdamas jis padeda daugumai 
žmonių" ir teigė, jog „savaime sup
rantama", kodėl jo milijardai atiteko 
būtent šiai organizacijai. 

B. Gatės tvirtino, jog šie pinigai 
bus panaudoti įvairiems tikslams: 
sveikatos apsaugos, švietimo, žemės 
ūkio plėtros programoms ir mikro-
kreditams. 

Tačiau, pasak Bill ir Melinda Ga
tės, svarbiausias tikslas, kuriam keti
nama panaudoti šiuos pinigus, bus 
vakcinos nuo AIDS kūrimas. 

Fondo lėšos jau dabar vertinamos 
daugiau kaip 30 mlrd. dolerių. Vien 
2005 metais pasaulyje fondas išmo
kėjo 1.36 mlrd. dolerių, kurie atiteko 
sveikatos apsaugos reikmėms, biblio
tekoms, švietimo reikmėms. 

EUROPA 

. . 

ROMA 
Italijos ministras pirmininkas 

Romano Prodi parlamente laimėjo 
balsavimą dėl pasitikėjimo Senate 
dėl techninių priemonių paketo ir už
sitikrino, kad šešias savaites dirbanti 
jo vyriausybė išsilaikys. Už įstatymo 
projektą, praplečiantį virtinę parla
mentinių priemonių ir pakoreguojan
čių visuomeninių kontraktų sudary
mą, balsavo 160 aukštųjų rūmų na
rių, o vienas jam nepritarė. 

PRAHA 
Čekijos kairiojo sparno ministras 

pirmininkas Jiri Paroubek trečiadie-
I nį pranešė, kad liepos 3 dieną po ne

paprastojo vyriausybės susitikimo jis 
atsistatydins, šiuo žingsniu privers
damas atsistatydinti visą ministrų 
kabinetą. J. Paroubek pasitraukimas 
leis prezidentui Vaclav Klaus naujuo
ju ministru pirmininku paskirti deši
niųjų vadovą Mirek Topolanek, kurio 
partija per birželio 2-3 dienomis įvy-

! kusius rinkimus surinko daugiausia 
; balsų. Tačiau M. Topolanek trijų par-
; tijų koalicija 200 vietų parlamente 
; turi tik 100 balsų. Kad laimėtų balsa-
, vimą dėl pasitikėjimo, jai trūksta ma-
: žiausiai vieno deputato balso. 

LONDONAS 
Londono centrinis baudžiamasis 

teismas antradienį pripažino nusi
kaltimo planą kalėjime paruošusią 
paauglę Kemi Adeyoola kalta dėl 
pensininkės nužudymo. Milijonie
riaus duktė K. Adeyoola tebuvo sep
tyniolikos, kai 2005 metų kovą, vi
dury baltos dienos mirtinai, 14 dū
rių peiliu subadė savo 85-erių metų 
kaimynę Anne Mendel. Anksčiau už 
vagystę iš parduotuvės kalėjime at
sidūrusi K. Adeyoola stropiai paruošė 
ir 18-oje lapų aprašė planą, kaip ji žu
dys apiplėštus senukus ir iš jų susi
kaups 3 milijonų dolerių kapitalą. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Atstovų Rūmų Tarptautinių 

ATLANTIC 

santykių komitetas patvirtino sutartį 
su Indija dėl bendradarbiavimo ato
minėje srityje, ir dabar šis istorinis 
susitarimas bus svarstomas žemųjų 
rūmų plenariniame posėdyje kitą mė
nesį. Jeigu šiam susitarimui pritars 
Kongresas, Indija galės naudotis 
naujausiomis branduolinės energe
tikos technologijomis mainais už tai, 
kad leis JAV tikrinti savo civilinius 
branduolinius objektus. Tačiau į ka
rinius branduolinius objektus ame
rikiečių Indija neįsileis. 

RUSIJA 

MASKVA 
Čečėnų sukilėlių vadas Šamil Ba-

sajev, kuris teigia suplanavęs Beslan 
mokyklos užgrobimą 2004 metais, 
antradienį buvo paskirtas Čečėnijos 
viceprezidentu. Atitinkamas sukilė
lių vadovo, prezidento Doku Umarov, 
potvarkis buvo pasirašytas antradie
nį, birželio 27 dieną. Pats D. Umarov 
tapo Čečėnijos prezidentu po to, kai 
buvo nukautas Chalim Saidulajev, 
kurį separatistai paskelbė preziden
tu, kai 2005 metų kovo 8 dieną per 
Rusijos pajėgų specialiąją operaciją 
žuvo Aslan Maschadov. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakas trečiadienį „ai Qaeda" pa

dalinio Irake narius, tarp jų keturis 
Saudo Arabijos piliečius, apkaltino 
vasario 22 dieną surengus šiitų šven
tyklos susprogdinimą, kuris pastū
mėjo šalį prie pilietinio karo slenks
čio. Patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Mowaffaq al-Rubaie tei
gė, kad šios atakos sumanytojas yra 
irakietis Haitham al-Badri, vadovau
jantis „ai Qaeda" Salahadin provinci
joje. 

TEHRAN 
Iranas trečiadienį Persijos įlan

koje atidarė didžiausią pasaulyje eta
no gamyklą. „Pars Petrocyhemical" 
komplekso etano padalinio statybos 
specialiojoje ekonominėje energetinė
je zonoje atsiėjo 2.29 trln. rialų (249 
mln. JAV dolerių). Naujasis padali
nys kasmet gamins 1.6 mln. tonų eta
no, 980,000 tonų propano, 570,000 
tonų butano, taip pat kitų dujų, iš 
kurių šalis galės užsidirbti daugiau 
kaip 2 mln. JAV dolerių per dieną. 
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LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

Birželio 3-ios lietingą ir vėjuotą 
dieną lituanistinių mokyklų mokyto
jai rinkomės į tradicinę JAV Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo Ta
rybos Rytinio pakraščio konferenci
ją, kurią ne pirmi metai rengė New 
York Maironio mokyklos kolektyvas. 

Švietimo tarybos pirmininkės 
Dalilės Polikaitienės žodžiai, kad 
„Lituanistinių mokyklų tikslas — 
auklėti jaunąją kartą sąmoningais 
lietuviais, išmokyti juos lietuviškai 
kalbėt i , skaityti, rašyti , kad pa
mėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą, 
supažindinti su lietuvių tautos 
istorija, papročiais, tradicijomis..." 
be abejonės, labai gilūs ir prasmingi. 
Tad minėtąją birželio dieną į Mai
ronio mokykloje rengiamą konferen
ciją sugužėjo gana gausus mokytojų 
būrys iš: Atlanta (GA) „Saulės", New 
Britain (CT) „Atgimimo", Philadelp-
hia (PA) Vinco Krėvės, Elizabeth 
(NJ) Dr. Vinco Kudirkos, Long Is-
land (NY) Rytinio Long Island, New 
York (NY) Maironio lituanistinių 
mokyklų. Konferenciją pradėjo New 
York Maironio mokyklos vedėja 
Audrė Lukoševičiūtė, pasidžiaug
dama, kad mokytojai nori tobulėti, 
įgauti naujų žinių, dalintis peda
gogine patirtimi. Kunigas Vytautas 
Volertas taip pat buvo sujaudintas 

konferencijos re ikal ingumu ir jos 
tęstinumu. Dar daug gražių, pras
mingų ir pasipiktinančių žodžių kon
ferencijos dalyviams pasakė JAV LB 
Švietimo tarybos na rė , Rytinio 
pakraščio mokyklų koordina torė 
Violeta Razgaitienė. Maironio mo
kyklos mokytojų tarybos pirmininkė 
Faustina Šinkūnienė palinkėjo vi
siems mokytojams geriausios sėk
mės, dirbant ypatingai svarbų darbą 
— auklėjant augančią jaunąją kartą 
lietuviškumo dvasia ir pr i s ta tė šios 
konferencijos pagrindinę prelegentę 
iš Čikagos Nijolę Gierštikienę. 

N. Gierštikienė šį kar tą nu ta rė 
visus konferencijos dalyvius sudo
minti paskaita „Teatrinių elementų 
naudojimas klasėje", ta ip pa t pa
kvietė visus dalyvius į prakt iškus 
užsiėmimus bei diskusijas. Prele
gentė teigė, kad šiuo metu vienas 
populiariausių metodų, kaip išmo
kyti vaikus skaityti, yra vadinama
sis „Skaitovų teatras". Šis metodas 
skaitymo pamoką paverčia t a r s i 
spektakliu, ku r i am nere ika l inga 
scena, dekoracijos, kostiumai. Tokiai 
pamokai, suprantama, reikal ingas 
scenarijus. Nijolė Gierštikienė labai 
išsamiai aptarė, kaip kur t i scenari
jų, kur jį rasti , nuo ko pradėt i , į ką 
atkreipti dėmesį, taip pat suminėjo 

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos dalyviai. 

to metodo naudą, pvz.: padeda silp
nai skaitantiems mokiniams išmokti 
sklandžiau skaityti, gerina atmintį, 
skatina kolektyvinį darbą ir kt. 

Konferencijos dalyviams teko 
patiems „lįsti" į moksleivių kailį ir 
bandyti, naudojantis teatriniais ele
mentais, pristatyti Spaudos draudi
mo, Sporto nepriklausomoje Lietu
voje, jungtukų, jaustukų bei ištik-
tukų, neužmirštamų Dainavos kal
nelių, Maironio teismo, Trijų moterų 
rašytojų temas. Buvo nepaprastai 
žavu ir linksma ruoštis temų pris
tatymui bei pažiūrėti, kaip kolegos 
pristato gautąją temą. Gautoji patir
tis padės daug lengviau pasiruošti 
pamokai bei praturtins lituanistinių 
mokyklų pamokas. 

Nepapras ta i džiugu, kad visi 
konferencijos dalyviai buvo labai 
aktyvūs: dalyvavo diskusijose, dali
nosi dėstymo bei metodikos rengimo 
patirtimi. 

Po pietų pertraukėlės mokytoja 
Aldona Marijošienė pristatė video 
filmą „Lietuvių Charta", prisiminė 
savo šeimos kelią iš Lietuvos į 
Ameriką. Tai be galo informatyvus ir 
paveikus filmas, kurį labai ir labai 
rekomenduotume parodyti visose 
Amerikos lituanistinėse mokyklose. 

Turėjome progos susipažinti su 
kiekviena mokykla. Buvo surengtas 
t r umpas mokyklų prisistatymas, 
kurio metu mes plačiau sužinojome, 
kaip mokyklos gyvena, kiek mokinių 
jas lanko, su kokiomis problemomis 
susiduria kitų mokyklų mokytojai. 

Konferencijos laikas ištirpo tie
siog nejučia. Ne vienas pajuto, kad 
tokių renginių reikėtų ir dažniau. 
J u k ką gavome per konferenciją, per 
mokytojų diskusinius būrelius pagal 
dėstomąją klasę, pvz.: pamokų pia
nai, patirtis, vadovėliai, papildoma 
l i tera tūra , mokomosios medžiagos 
kūrimas, rūpesčiai, pasiekimai ir kt. 
galėsime perduoti savo vaikams/ 
mokiniams. Viskas, ką gavome vieni 

Prelegentė — viešnia Nijolė Gierš
tikienė kalba lit. mokyklų mokytojų 
konferencijoje. 

iš kitų, visos gautosios žinios padės 
paįvairinti pamoką, padaryti ją pat
rauklesnę, įdomesnę, lengviau įsi
savinamą. 

Telieka padėkoti Maspeth para
pijos klebonui kun. Paul Wood už lei
dimą naudotis bažnyčios sale, New 
York Maironio mokyklos tėvų ko
mitetui bei visam mokyklos mokyto
jų kolektyvui už visokeriopą pagalbą 
rengiant konferenciją, Linui Vebe-
liūnui už pagalbą ruošiant konferen
cijos programas, parūpintas tech
nines priemones. Ypatingas dėkui 
pagrindinėms konferencijos organi
zatorėms: Faustinai Šinkūnienei ir 
Audrei Lukoševičiūtei, tai pat dėko
jame JAV LB Švietimo tarybai, 
skatinančiai ir skiriančiai pinigų, 
kad tokios konferencijos įvyktų. 
Kiekvienas konferencijos dalyvis 
gavo dalyvių ei. pašto adresus, tad ir 
toliau konferenciją galėsime tęsti 
per internetinius tinklus. Bet tikrų 
susitikimų ir panašių konferencijų 
visada lauksime. 

1 
D a n a V a i n a u s k i e n ė 

Knyga apie auksakalystės 
kolekcijas 

Gegužės mėn. Lietuvos dailės 
muziejuje surengtame vakare pri
s tatyta nauja reprezentacinio meno 
katalogo „Lietuvos sakralinė dailė" 
knyga „Auksakalystė. Kolekcijos" 
(sudarytoja dr. Jolita Liškevičienė). 
Šia knyga pradedamas leisti minėto 
rinkinio IV tomas. Pirmuose trijuose 
tomuose, išleistuose 2003—2004 m., 
aptariami jau ištyrinėti, aprašyti bei 
reprodukuoti tapybos, skulptūros, 
grafikos ir kt. kūriniai, eksponuoti 
ilgametėje parodoje „Krikščionybė 
Lietuvos mene". 

Knyga „Auksakalystė. Kolek
cijos" skiriama liturginės paskirties 
auksakalystės vertybėms ir kitiems 
bažnytiniams metalo kūriniams. 
Joje publikuojamos Lietuvos bažny
čios ir kitose institucijose saugo
mos auksakalystės kūrinių kolekci
jos; iš viso knygoje aprašytos 363 

auksakalystės vertybės iš Vilniaus 
katedros lobyno, Trakų, Rokiškio 
bažnyčių, Kauno a rk ika t ed ros ir 
kurijos, Raudondvario bažnyčios ir 
kt. Knygos įvado apie šių sakralinių 
meno kūrinių kilmę bei paskir t į 
autorius — žymus Varšuvos nacio
nalinio muziejaus a u k s a k a l y s t ė s 
specialistas Ričardas Dobrovas. 12 
knygos autorių — dr. Rūtos Jano
nienės, dr. Vydo Dolinsko, dr. J . 
Liškevičienės ir kt. — tekstai liudi
ja a tskirų meis t rų kūrybinį sa
vitumą, kultūrinius ryšius, išsamiai 
atspindi įvairių epochų ir meninių 
stilių bruožus. 

„Lietuvos sakralinės dailės" IV 
tomo antrąją knygą numatoma skir
ti liturginiams indams bei kitiems 
bažnytiniams reikmenims. 
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Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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www.draugas.org 

Skelbimai 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS 
2 miegamųjų butas New York, arti 
prie Brooklyn College. Pusrūsyje, 

pilnai išklotas kilimine danga. 
Lietuviškai: 1-917-496-9079 
Angliškai: 1-718-377-5873 

PASLAUGOS 

. . . -

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 6OS05 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

S k e l b i m ų skyr iaus 

t e l . 7 7 * S8S 9 5 0 0 

SIŪLO DARBA 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su d a r b o pat i r t imi . 

Būtina turė t i mašiną. 
Pageidaut ina , 

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

Need experienced sewers, pressors. 
and material cutting. Company may 

sponsor qualified people. 
Call ( 7 7 3 ) SAS-0990 

Come to 3500 N. Kostner Ave. 
Chicago, IL 60641 

Esthetician needed for Oak Park 
Spa. Receptionist needed for Oak 

Park, Downers Grove and Batavia. 
Receptionist mušt speak English. 

Call 70S SOS 2696 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IFStOENTIAI. 
(•(1KKRU1L 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate. Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 
708 8 8 9 2 1 4 8 

http://www.draugas.org
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LIETUVIŲ TELKINIAI Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

CLEVELAND, OH 

AtA GERARDAS JUŠKĖNAS 

Gerardas Juškėnas 

Vyr. skautininkas Gerardas 
Juškėnas, 88 metus prasmingai 
praleidęs šioje žemėje, 2006 m. 
gegužės 13 d. iškeliavo į Amžinuo
sius namus. Jo per 66 metus mylima 
žmona — gyvenimo palydovė dr. 
Nelė, dukros Meilutė ir Ramunė, 
giminės, vaikaičiai, provaikaičiai, 
skautai ir draugai susirinko į Jacubs 
& Son laidotuvių namus, Cleveland, 
pagerbti ir su juo atsisveikinti. Čia 
šeimos ir artimųjų vardu kalbėjo 
Vacys Rociūnas ir Michael L. Presto. 
Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. 
Juozas Bacevičius aukojo šv. Mišias. 
Pamoksle iškėlė velionio nuoširdžią 
talką įvairiuose parapijos reikaluose 
ir paramą šioje, jau 104 metus 
gyvuojančioje, lietuvių parapijoje. 
Palaidotas Visų Sielų kapinėse, 
Chardon, Ohio. 

Gerardas vaikystę praleido 
Kaune, kur lankė „Aušros" gimnazi
ją ir pradėjo savo skautavimą. 1934 
m. persikėlė į Alytaus gimnaziją ir 
ją baigęs pradėjo studijas Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto tech
nologijos fakultete. Čia buvo „Vy
ties" korporacijos narys. Tėvus ištrė
mus į Sibirą, turėjo nutraukti studi
jas, bet vėliau jas baigė. Kaune dirbo 
kelių valdyboje, įsijungė į pogrindžio 
organizaciją ir platino draudžiamąją 
lietuvių spaudą. 

1940 m. vedė jaunystės draugę 
Anelę Kazlauskaitę, kuri baigė Kau
no universiteto medicinos fakultetą. 
Karo audroms siaučiant, su šeima 
pasitraukė Vokietijon ir čia reiškėsi 
skautuose bei spaudoje. 

1949 m. su šeima emigravo į 
JAV, į Boston, iš kur po 4 metų per
sikėlė į Cleveland. Čia vėl įsijungė į 
aktyvią skautų veiklą ir pradėjo 
bendradarbiauti spaudoje siuntė 
fotografijas ir rašinius į „Dirvą", 
„Skautų aidą", „Draugą". Buvo Ame
rikos Fotografų-mėgėjų garbės 
narys, apdovanotas premijomis. 

Gerardas dirbo „Allstate" drau
dimo bendrovėje ir, sulaukęs 65 
metų, išėjo pensijon. Staiga pasireiš
kė plaučių vėžys. Tiktai porą savai
čių pasirgęs, užbaigė pilnas gera
noriškų darbų dienas. 

Dr. Nelė ir Gerardas Juškėnai 
Cleveland žinomi kaip nuoširdūs 
gerų darbų mecenatai. Jie ir Draugo 
fondo garbės nariai, savo įnašu — 
6,400 dol. yra vieni iŠ stambiausių 
dienraščio rėmėjų. Gerardo pasiges 
skautija, Šv. Jurgio parapija ir 
klevelandiečiai. 

V. R. 

INTELEKTUALUMAS -
PIENO 

IS MOTINOS 

Apie tai, kad naujagimį geriau 
maitinti motinos pienu, o ne įvai
riais dirbtiniais mišinėliais, mote
rys žino seniai. Specialistai tik pa
tvirtina, jog toks maistas kūdikio 
neatsparų organizmą saugo nuo 
įvairių užkratų, padeda geriau vys
tytis. 

O šiomis dienomis mokslininkai 
pateikė su maitinimu krūtimi susi
jusį dar vieną įdomų faktą: tyrimais 
jau įrodyta, jog juo ilgiau kūdikis 
maitinamas motinos pienu, juo vė
lesniame amžiuje geresnis jo proti
nis vystymasis, jis geriau mokosi, 
būna aukštesnio intelekto lygio. 

Viename Amerikos pediatrų aso
ciacijos žurnale rašoma, jog tokie 
tyrimai vyko Naujojoje Zelandijoje. 
Buvo ištirta daugiau nei tūkstantis 
vaikų iki aštuoniolikos metų. Ty
rinėtojai tvirtina, jog gauti rezulta
tai tikrai parodė tokį dėsningumą. 

Kurį laiką buvo manyta, jog 
maitinti kūdikį krūtimi užtenka 

šešis mėnesius. Tačiau, atlikus mi
nėtus tyrimus, Amerikos pediatrų 
asociacija jau siūlo šį laikotarpį pra
tęsti mažiausiai iki metų. 

Nustačius tokį dėsningumą, kin
ta ir iki šiol tarp specialistų vyravu
si nuomonė, jog vaiko mokymosi re
zultatus, jo intelekto lygį labiausiai 
lemia mokytojų pastangos. 

Nors skeptikai ir primena, kad 
žmogaus intelektą lemia ir paveldė
jimas, Naujojoje Zelandijoje moksli
ninkų atliktų tyrimų rezultatų pa
neigti negali. Be to, niekas nesiginči
ja, kad intelektą lemia būtent tik tas 
vienas faktorius. Jam, be abejo, įta
kos turi ir paveldėjimas, ir auklėji
mas šeimoje, ne vien mokymo įstai
goje. Tačiau kuo daugiau tų lemian
čių faktorių mokslininkai nustato, ir 
būtent tokių, kurie yra mūsų valioje, 
tuo platesnės atsiveria galimybės 
ugdyti tobulesnį žmogų. 

BNS 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

JONAS VTPRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai a&a lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 775-585-9500 

i - • • • - i • . 

„Katalikų pasaulio leidiniai" knyga 
apie „Da Vinčio kodo" apgaulę 

Gegužės 18 d. Vilniuje, Lietuvos 
katalikų mokslo akademijoje, lei
dykla „Katalikų pasaulio leidiniai" 
pristatė knygą „Da Vinčio apgaulė: 
100 klausimų apie knygos 'Da Vinčio 
kodas' faktus ir prasimanymus". 
Renginyje dalyvavo apaštališkasis 
nuncijus Lietuvoje arkivysk. Peter 
Stephen Zurbriggen, arkivysk. Si
gitas Tamkevičius, Panevėžio vysk. 
Jonas Kauneckas ir vysk. augzilia
ras Jonas Ivanauskas, evangelikų 
liuteronų vysk. Mindaugas Sabutis. 
Renginį vedė leidyklos direktorė 
Birutė Bartasūnaitė. 

Pirmasis į gausiai susirinkusius 
vakaro dalyvius kreipęsis arkiv. S. 
Tamkevičius sakė, jog ,jo kartos 
žmonės iki pat sovietinės imperijos 
griuvimo gyveno melo epochoje. Ta
čiau šiomis dienomis atsiskleidė 
ypatingas įžūlaus melo fenomenas". 
Į klausimą, kaip galima būtų paaiš
kinti Dan Brown romano „Da Vinčio 
kodas" melą, kuriuo tiki milijonai, 
arkivysk. sakė matantis dvi prie
žastis — didžiulę neapykantą Baž
nyčiai ir Kristui bei pinigų iškėlimą 
aukščiau už viską. Arkivyskupas 
prisiminė sovietmečiu leistas KGB 
užverbuoto ekskunigo Jono Ragaus
ko brošiūras, kurias pats būdamas 
paauglys godžiai skaitęs. Tačiau 
atsakymų į melagingus teiginius bei 

iškylančius klausimus jis ieškojęs 
teologinėse knygose. „Ragausko 
brošiūros, — teigė ganytojas, — tai 
priežastis, dėl kurios aš tapau ku
nigu, antraip būčiau buvęs šaunus 
ano meto komjaunuolis. Prieš melą 
ir neapykantą Bažnyčiai ir Kristui 
turime priešnuodį — meilę. Mes ne
daužysime langų ir nedeginsime au
tomobilių: už melagingos propagan
dos skleidėjus melsimės". 

Naujųjų religijų tyrimų ir infor
macijos centro valdybos narys pran
ciškonas kun. Arūnas Peškaitis kal
bėjo apie „Da Vinčio kodo" reklamos 
juodąsias technologijas. „Nuobodi, 
schemiška ir labai primityvi kny
ga, skurdus žodynas, neišplėtoti 
charakteriai, detektyvas, neturintis 
savo stiliaus, — taip romaną api
būdino kun. A. Peškaitis. — Tačiau 
kas gi atsitiko žmonijai, kad toks 
niekalas tapo didžiulio susidomėji
mo objektu? Tai klasikinis juodųjų 
technologijų pavyzdys: visa pagrįsta 
melu, tačiau sakoma, kad tai isto
riniai faktai". Juodosioms techno
logijoms nerūpi padariniai, joms 
svarbus efektas. Anot jo, „žmogus 
yra pasirengęs paaukoti savo orumą 
melui ir būtent dėl to Bažnyčia šioje 
situacijoje privalo netylėti. Knyga 
per daug primityvi, ji nepajėgia po
lemizuoti su teologija ar Bažnyčios 
mokymu, bet tai, kas ją lydi, yra tra
giška. Todėl krikščionys privalo būti 
solidarūs ir netylėti, nes ir patys bai
siausi XX a. nusikaltimai prasidėjo 
nuo nekaltų susibūrimų aludėse". 

LR prezidento konsultantas 
Juozas Ruzgys, aptardamas knygą 
„Da Vinčio apgaulė: 100 klausimų 
apie knygos 'Da Vinčio kodas' fak
tus ir prasimanymus", irgi ragino 
kalbėti apie tai, ką tikime. Knygoje, 
anot jo, gvildenami klausimai, susi
ję su Da Vinčio kūryba, Jėzumi 
Kristumi, Marijos Magdalietės vaid
meniu krikščionybės istorijoje, Šven
tojo Rašto susiformavimu, teigi
nių patikimumu romane, aiškiai at
skleidžiamas pastarųjų melagingu
mas. 

Bažnyčios žinios, 
2006 m. Nr. 10 

• 

http://www.draugas.org
http://www.illinoispain.com
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KUN. VAIDOTAS LABASAUSKAS 
IŠVYKO Į LIETUVĄ 

Birželio 11 d. į Lietuvą išlydė- tikras Suvalkijos lygumų sūnus — 
jome visų mūsų mylimą kun. Vai
dotą Labašauską. Tą dieną mūsų 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap'ijoje buvo dviguba 
šventė — šv. Trejybės šventė ir vai
kučiai, kaip tie maži angeliukai, pir
mą kartą į savo mažas širdeles pri
ėmė Jėzulį. Genės Razumienės kan
klių ansamblis praturtino mūsų 
šventę. Choras, vadovaujamas Algi
manto Barniškio, ypatingai gražiai 
giedojo, o Vilijos Vakarytės balselis 
skambėjo kaip lakštingalos. Šv. Mi
šiose dalyvavo keletas kunigų. 

Po šv. Mišių visi rinkomės į Mo-
zerio salę, kur kun. Vaidotą Laba
šauską pasitiko būrys parapijiečių, 
draugų būrys, kunigai. Kunigas Jur
gis Šarauskas labai daug padėjo 

kilęs iš Vilkaviškio, aukštas, gražiai 
sakantis pamokslus. 

Salė buvo puikiai išpuošta darb
ščiųjų darbininkių. Vytauto Sendos 
ir jo talkininkų dėka, akis viliojo ir 
apetitą kėlė skoningai paruošti su
muštiniai, o įvairūs tortai tikrai ve
dė į pagundą. Taurelė šampano sakė 
— sudiev. Apolonija Steponavičienė 
šiltais žodžiais pasveikino ir ta pro
ga padeklamavo Steponavičiaus su
kurtą eilėraštį, kuris nunešė mus vi
sus į mielą tėvynę Lietuvą. 

- Svečiavosi kunigas Rytis Gurkš-
nys — žadantis pavaduoti mūsų 
kun. Jaunių Kelpšą, kuris išvyksta į 
Lietuvą, kun. Nerijus Šmerauskas, 
klebonas T. Koys. 

Raminta Mikuskienė, Johaną 
kun. Vaidotui Labašauskui studijų Drūtytė vaišino svečius, 
metu, Vašingtone, kur jis apgynė A. Barniškis vadovavo dainų 
magistro laipsnį. Baigęs mokslus programai. Maloniai skambėjo gra-
kun. Vaidotas išvažiuoja į Lietuvą. žiabalsio Vlado Kybarto balsas. Sve-

Kun. Vaidotas Labašauskas — čiai buvo labai linksmi, sukosi rate
liuose, net ir mūsų klebonas 
T. Koys sukosi ratelyje. 

Kun. Jaunius Kelpšas 
palinkėjo kun. Vaidotui geros 
sėkmės Lietuvoje. Vaidotas 
Labašauskas sukalbėjo mal
dą ir ragino visus vaišintis 
skaniai paruoštais valgiais. 

Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Salomėja Daulienė pa
linkėjo sėkmės visuose dar
buose ir prašė neužmiršti 
mūsų, vėl sugrįžti į lietuvišką 
Čikagą. 

Atsisveikindami visi pa
lydėjome mūsų mielą kun. 
Vaidotą Labašauską su daina 
„Ąžuolai žaliuos žemėj Lie
tuvos". Tikrai, kol Lietuva 
bus laisva, tai ąžuolai tikrai 
žaliuos mūsų Lietuvoje. 

Tegul Dievas padeda sėk
mingai darbuotis mūsų ku
nigui Vaidotui ir tegul Aukš
čiausias išblaško visus juodus 
debesis. Lauksime sugrįžtant 
vėl mūsų kunigo į mūsų para-

Kun. Vaidotas dalinasi savo išleistuvių pyragu 
su svečiais. Jam talkininkauja Palmyra Gilienė. 

Salomėjos Daulienės nuotr. Stasė V i šč i uv i enė 

Spaudos apžvalga 

Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčios tarybos leidžiamas mėn
raščio ,,Liuteronų balsas" 4 numeris 
tikrai sudomins ne vieną skaitytoją. 

Teologės Vilmos Sabutienės 
straipsnis „Prašau mane vadinti 
krikščioniu" skirtas norintiems pla
čiau susipažinti su evangelikais liu
teronais, o W. Tatarkewicz rašinys 
„Gnosticizmas" - apie mėginimą 
krikščionių tikėjimą paversti pažini
mu. Skaitytojas galės pasiskaityti 
vysk. Mindaugo Sabučio pamokslą, 
sakytą 2006 m. gegužės 14 d. „can-
tate" sekmadienio liturginėse pa
maldose Vilniuje. 

Žurnale daug vietos skiriama 
muzikai: rašoma apie choro „Jauna 
muzika" koncertą Vilniaus evangeli
kų liuteronų bažnyčioje, Klaipėdos 
evangelikų liuteronų parapijos cho
rą, apie Šilutės liuteronų orkestro 
viešnagę Švedijoje, apie „Giesmių 
giesmelę-2006" latviškoje parapijoje, 
žurnalistas Tomas Viluckas kalbina 
roko grupę „Gyvai". 

Žurnale įdėta žinia ir apie Ziono 

ĮLuiteronų balsas 

4 

parapijos (Oak Lawn) kun. V. Auš
ros viešnagę Vilniuje. 

Skaitytojai ras ir daugiau 
įdomių straipsnių. 

L. A. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus gimtadienis 

Švenčiant Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 40-metį, iš kairės: muziejaus pre
zidentas Stanley Balzekas, jr., adv. Algimantas Kėželis, generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, muziejaus prezidento anūkė Irena Balzekas ir 
dr. Audrius Plioplys. 

Karilės Vaitkutės nuotrauka 
„Balzeko lietuvių kultūros mu- rovų. Muziejuje sukauptos knygos, 

ziejus - tai lyg dalelė Lietuvos, toli numizmatikos kolekcija, žemėlapių 
nuo tikrosios gimtinės, tačiau dauge- rinkiniai, Moterų gildijos įruošta sa
lį JAV įsikūrusių tautiečių priarti- lė, vaikų muziejus traukia ne vieną 
nantis prie savo tėvų, senelių ir pro- lankytoją. 
senelių šaknų", - rašo savo sveikini- Nenuostabu, kad į Balzeko He
me muziejaus 40-ojo gimtadienio tuvių kultūros muziejaus 40-ąjį gim-
proga Lietuvos ambasadorius JAV ir tadienį atvyko daug muziejaus drau-
Meksikai Vygaudas Ušackas, o Cook gų ir svečių. Vakaras prasidėjo lietu-
County iždininkė Maria Pappas mu- vių režisieriaus Arvydo Baryso do-
ziejų pavadino Čikagos kultūros per
lu. 

Daug ar mažai 40 metų? Gal
vojant apie muziejinį amžių - ne
daug. Bet galvojant apie tai, ką per 
šį laikotarpį nuveikė muziejus, kaip 
populiarino Lietuvą tarp lietuvių ir 
amerikiečių - tai turime pasakyti, 

kumentiniu filmu „Įsimylėję Lie
tuvą*. Pažiūrėję filmą, pasivaišinę 
kokteiliais, svečiai rinkosi iškilmin
gai vakarienei. 

Vakarą vedė muziejaus direkto
rė Sigita Balzekienė. Gimtadienio 
proga sveikinimus muziejaus įstei
gėjui S. Balzekui, Jr„ ir darbuoto-

kad per tokį istoriškai trumpą laiką jams atsiuntė ambasadorius JAV ir 
nuveikta tikrai daug. Šis muziejus Meksikai V. Ušackas, susirinkusius 
žinomas ne tik lietuviams, bet ir sveikino Lietuvos generalinis konsu-
amerikiečiams, jis įtrauktas į Či- ias Čikagoje Arvydas Daunoravi-
kagos lankytinų vietų sąrašą. čius, kalbėjo Marija Kriaučiūnienė. 

Suktinio' merginos trepsėjo Trepsiuka" Karilės Vaitkutės —jotr 

1966 metais Stanley Balzekas, 
Jr., įkurtas nedidelis muziejus, kurio 
pagrindiniai eksponatai buvo paties 
įkūrėjo surinktos kolekcijos, per 40 
metų išaugo į rimtą, įdomų, gausų 
savo eksponatais muziejų. Vis pasi-
pildant kolekcijai, muziejus ne tik 
plečiasi, jis pradeda traukti įvairių 
sričių mokslininkus, studentus, ku
rie randa jame daug medžiagos savo 
darbams. 

1986 metais muziejus persikėlė į 
naujas patalpas (6500 S. Pulaski 
Rd.) ir tapo tikru lietuviškos kul
tūros židiniu. Paskaitos, kultūriniai 
renginiai, darbas su mokiniais, 
knygų pristatymai, teminės ir dailės 
parodos, simpoziumai, vakarai, fil
mų peržiūros sutraukia daug žiū-

Gražiai šios sukakties proga muzie
jaus įsteigėją pasveikino muziejaus 
darbuotojos, įteikdamos S. Balzekui, 
Jr., sumaketuotą nuotrauką ir gėlių 
puokštę. 

Koks gimtadienis be „vakaruš
kos", kaip sakė vienas šokių grupės 
„Suktinis" vadovų Vidmantas Stri-
žigauskas. Tad ir šoko suktiniečiai, 
ir „Trepsiuka" jų merginos trepsėjo. 

Audronė Simanonytė dainavo 
dainas apie Lietuvą, apie mamą, o 
jos koncerto pabaigoje jau dainavo 
visi susirinkę. 

Linksmą gimtadienio nuotaiką 
palaikė muzikantas Arvydas Pyli-
baitis, o svečiai dar ilgai kalbėjosi, 
šoko, linksminosi. 

Laima Apanavičiene 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKA! 

Paruošia Aušrelė Sakaiaiti 

Hundred twenty seventh lesson. 
(Handred tueni seventh lesan) — 
Šimtas dvidešimt septinta pamoka. 
Summer job. (samer džęb) — 
Vasaros darbas. 
I got a summer job, I will make 
enough money t o to on va-
cation before going back to col-
lege. (Aai gat e samer džęb, ai uil 
meik inaf mani tū gou an veikeišen 
bifor going bek tu kalidž) — Aš ga
vau darbą vasarai, uždirbtų pinigų 
pakaks ir paatostogauti prieš grįž
tant į kolegiją. 
That ' s great! Where a r e you 
p lann ing to vacat ion? (Thęts 
greit! Uer ar jū pięning tū veikei
šen)—Puiku! Kur manai atostogau
ti? 
I want to fly to Europe and see 
as many cities as I can, staying 
with friends or inexpensive hos-
tels. (Ai uant tū flai tū Jūrop, ęnd 
sy ez meni sitys ezai ken, steijing 
uith frends or inekspensiv hostels) 
— Aš noriu skristi į Europą ir 
pamatyti kiek galima daugiau mies
tų, apsistodama pas draugus arba 
pigiuose viešbučiuose. 
Do you have many friends in 
Europe? (Bū jū hev meni frends in 
tftirop) — Ar tu Europoje turi daug 
draugų? 
My pa ren t s used to host ex-
change students from various 
European countries. I can stay 
with some of their families. (Mai 
perents jūzd tū houst eksčeindž stu
dents fram verijas Jūropijen kant-
rys, ai ken stei with sam af their 

femilys) — Mano tėvai priimdavo 
mainų studentus iš įvairių Europos 
šalių, aš galiu apsistoti kai kuriose 
jų šeimose. 
They wUl probably be able to 
show you places, t h a t you 
wouldn*t get to see otherwise. 
(Thei uil prababli by eibi tū šou jū 
pleises, thęt jų uodnt get tū sy 
atheruaiz) — Jie, be abejo, galės tau 
parodyti vietas, kurių kitaip netek
tų pamatyti. 
That 's what I am hoping — to 
visit our friends and get to see j 
Europe. (Tęts uat ai em houping — 
tū vizit aur frends ęnd get tū sy 
Jūrop) — To aš ir tikiuosi — ap
lankyti draugus ir pamatyti Euro
pą. 
What countries a re you plan
ning to see? (Uat kantrys ar jū 
pięning tū sy) — Kurias Šalis pla
nuoji pamatyti? 
I am planning to fly to Ger
many, my paren ts have friends 
there. than go to Italy, France , 
and Spain. (Ai em pięning tū flai 
tū Džermani, mai perents hev 
frends thėr, then gou tū Itali, Fręns 
ęnd Spein) — Aš planuoju skristi \ 
Vokietiją, mano tėvai ten turi drau
gų, po to į Italiją, Prancūziją ir Ispa
niją. 
I hope you get to see a lot and 

have a wonderful t ime. (Ai houp 
jū get tū sy e lat ęnd hev e uonder-
ful taim) — Aš tikiuosi, kad tu 
galėsi daug pamatyti ir maloniai 
praleisti laiką. 

AUGINTINIS PADEDA ĮVEIKTI 
IŠGYVENIMUS 

Tarp žmonių vis labiau plintan
tį susvetimėjimo ir vienatvės jausmą 
gali sušvelninti ar net išgydyti ke
turkojai draugai. 

Poveikis — st iprus 

Žymus depresijos specialistas 
Tiril Haris teigia, kad nuolat su gy
vūnais bendraujantys žmonės pati
ria kur kas mažesnį stresą, lengviau 
ir greičiau atsipalaiduoja. 

„Nustatyta, kad žmogaus ir gy
vūno draugystės poveikis yra beveik 
toks pat, kaip gydymas vaistais ir te
rapijos taikymas", — sako T. Haris. 

Netekus artimo žmogaus ar iš
gyvenus tam tikrus sukrėtimus, pri

reikia nemažai laiko atsitiesti ir iš
sigydyti atsivėrusias sielos žaizdas. 

Net ir patys artimiausi žmonės 
ne visada randa tinkamų žodžių, ku
rie galėtų paguosti ir nuraminti. 

Jei slegia vienatvė ir nusivyli
mą, geriausiai atjaučia keturkojai 
draugai. 

Jie neklausinėja, neguodžia ir 
neįkyri banaliais „užjaučiu", „man 
labai gaila", „gal galiu kuo padėti". 

Augintiniai tiesiog būna šalia, 
kartkarčiais švelniai priglunda prie 
liūdinčiojo, lyžteli ranką ar tylėdami 
žvelgia į ašarojančias akis. 

Savo keturkojui draugui galima 
išsakyti tai, ko nenorima sakyti kaž
kam kitam. 

Mamai, močiutei ir uošvei 

A t A 
ONAI NUTAUTIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mielai dukrai 
ALMAI ir jos vyrui VALDUI, mirusios "dukros a.a. 
DANOS vaikams JURGIUI, LAURAI ir MARIUI bei 
visiems kitiems giminėms Lietuvoje. 

Dana Bazienė 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

Praurimė ir Leonidas Ragai 

A t A 
ILGAI JURKUS 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui, mūsų ly
gos valdybos nariui PRANUI JURKUI, dukrai DAI
NAI su vyru ir dukra LILIA, dukrai INARAI su 
sūnum MARKU ir visiems artimiesiems. 

Illinois lietuvių respublikonų, lyga 

A t A 
ILGAI JURKUS 

mirus, vyrą PRANĄ, dukras INARĄ ir DAINĄ bei jų 
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

Kolegą ir mielą draugą PRANĄ 
JURKŲ, mirus žmonai ILGAI, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Zuzana ir Edvardas Skiočiai 
J 

Galima paprasčiausiai jį apka
binti ir toliau skęsti susipainiojusių 
minčių sraute. 

Augintinis bet kokiu atveju bus 
šalia. Besąlygiškai mylintis draugas 
neleis likti visiškoje vienumoje. 

Juk kartais to visiškai pakanka. 

Grąžins t a rp žmonių 

Tyli keturkojo draugija gali su
grąžinti ir socializacijos jausmą. 

Ilgainiui suprantama, kad vie
natvė ir nusivylimas traukiasi, kad 
šalia yra ir kitų žmonių, laukiančių 
dėmesio. 

Neretai tokios bendravimo si
tuacijos prikelia iš gilaus sąstingio 
pačius tyliausius ir labiausiai nusi
vylusius žmones. 

Tiesa, gyvūnų terapija kiekvie
ną veikia individualiai. Vieniems pa
kanka vos kelių tylos valandų, ki
tiems — kelių dienų, dar kiti taip ka
muojasi nežinia kiek laiko. 

Rūpinimasis gyvūnu neleidžia 

žmogui visiškai atitrūkti nuo išori
nio pasaulio rutinos. 

Nors ir slysta žemė iš po kojų, 
augintinį reikia pamaitinti, išvesti 
pasivaikščioti. 

Lauke vedžiodamas šunį, jo šei
mininkas susiduria su išoriniu pa
sauliu, kaktomuša atsitrenkia į pro 
šalį ėjusį kaimyną, sulaukia šunų 
mylėtojų klausimų. 

Ir vėl prisimena, kad gyvenimas 
tęsiasi. Nori jis to ar nenori, kol su
ras stiprybės ir jėgų naujajam savo 
„aš", gyvens dėl ištikimo keturkojo. 

Tokius teiginius pagrindžia ir 
britų tyrėjų statistika. 

Pastebėta, kad net 40 procentų 
šunų šeimininkų lengviau susiranda 
bendraminčių nei jų bendraamžiai, 
neturintys gyvūnų. 

Netikite? Išbandykite patys. Jei 
persikėlėte į naują gyvenamąją vietą 
ir įsigijote šuniuką, netrukus paži
nosite visus tos vietovės šuninin
kus. 

..Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

•Miel iems skaitytojams prane
šame, kad dienraščio „Draugas" 
gegužinė vyks rugsėjo 17 d., sekma
dienį, o pokylis - spalio 21 d. 

•Skaitytojams pranešame, kad 
liepos 3 d., pirmadienį, dienraščio 
„Draugas" redakcija nedirbs. 
Laikraštis išeis liepos 6 d., ketvirta
dienį. 

• Š v . Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai
mintąja. Mišios bus šeštadienį, lie
pos 1 d., 9:30 vai. r. seselių motiniš
kajame name. Mišias aukos kun. Ar
vydas Žygas iš Marąuett Park Švč. 

. Mergelės Marijos Gimimo parapijos. 

•Liepos 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
p.p. LB Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia visus į vasaros 
gegužinę, kuri įvyks Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. Bus gardaus 
maisto, gaivių gėrimų, veiks loterija, 
vaikučius linksmins klounas. Suau
gusiųjų laukia šokiai ir žaidimai. 

• B a l z e k o lietuvių ku l tū ros 
muziejaus bibliotekos Geneologijos 
skyrius liepos 14 d. 7 vai. v. malo
niai kviečia pasiklausyti Geneolo

gijos bendrijos įkūrėjo ir direkto
riaus prof. Oleg Perzashkevich iš 
Minsko (Baltarusija) paskaitos. 
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Čikaga. Tel. pasiteiravimui 773-
582-6500. 

• Čikagos ir apyl inkių Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių rėmėjai š. m. liepos 16 
d., sekmadienį minės Palaimintojo 
vyskupo Jurgio Matulaičio mirties 
sukaktį. Šv. Mišios bus atnašau
jamos 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Park. Tuoj po 
šv. Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir programa. Maloniai 
kviečiame atvykti narius ir svečius. 

• B r o n i u s ir Eugenija Polikai-
čiai, visuomenininkai, nuoširdūs 
lietuvių kultūros rėmėjai, pardavė 
savo namą Palos Hills, IL, ir išsikėlė 
gyventi arčiau dukros Dalios ir žento 
Gintaro Lietuvninkų šeimos. Ta 
proga B. ir E. Polikaičiai bibliofilo 
Stasio Džiugo knygų fondui dovano
jo per daugelį metų sukauptų apie 
2,000 įvairių vertingų knygų ir lei
dinių lietuvių kalba. Knygos ir lei
diniai bus persiųsti Lietuvos biblio
tekoms. Naujas B. ir E. Polikaičių 
adresas: 395 N. Delaplaine Rd., 
Riverside, IL, tel. 708-442-6875. 

Artėja 8-oji Dainų šventė 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras 
(vadovas Leonidas Abaris) 

atvyksta i Čikagą dalyvauti S o j o j e Dainų šventėje 
ir rengia padėkos koncertus 

((ėjimas i koncertus nemokamas) 

Birželio 30 d., penktadienį, 8 vai. r. choras giedos šv. Mišiose 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont. 

Liepos 2 d., sekmadienį, 9 vai. r. - giedos Dainų šventės šv. Mišiose 
Sheraton Hotel and Towers, Čikagoje ir 11 vai. r. šv. Mišiose Holy name-ka-
tedroje. 

Liepos 5 d., trečiadienį, 7 vai. v. choras koncertuos jaunučiams atei
tininkams Dainavos stovykloje. 

Liepos 6 d., ketvirtadienį, 9 vai. r. giedos šv. Mišiose Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje Southfield, MI., o 5 vai. v. - Latvių Garezers gimnazijos stovyk
lautojams, Tree Rivers, MI. 

Liepos 7 d., penktadienį, 2 vai. p.p. atsisveikinimo koncertas. Choras 
giedos šv. Mišiose tėvų jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont, Čikagoje. 

Visus maloniai kviečiame pasiklausyti jaunųjų dainininkų. 

: -j? a J ^uku ras vadovą', >\!fr.n$ac 
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Klaipėdos muzikos centro miSr 
Vildžiūnas) koncertuos pcnfcfawcin Dirzem » B. B a ura« 
Episcopa' bažnyčioje -924 Lake St.. Oak Park. !L). Per 12 gyvavimo me
tu „Aukuras surengė per 300 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, įrašė 
dvi kompaktines plokšteles, tapo 13 tarptaut in ių konkursų laureatu. 
2000 m. , Aukuras atstovavo Lietuvai Šiaurės Baltijos šalių chorų fes
tivalyje Norvegijoje. Tais pačiais metais jam buvo jteikta Lietuvos kul
tūros centro ,,Aukso paukštė" nominaci jo je ..Tarptautinio spindesio 
žvaigždė". 2002 m. šis kolektyvas tapo Lietuvos chorų konkurso nuga
lėtoju. Bilietai - prie iėjimo. Kaina - 10 dol Žiūrovų patogumui j kon
certą bus galima nuvykti užsakytu autobusu 7 vai. v. iš Sheraton 
viešbučio 

Čikagos lituanistinės 
mokyklos muzikos mo
kytojos neturi kada ilsė
tis. Prieš akis - dainų 
šventė, vyksta mokyklos 
choro repeticijos. 
Nuotraukoje: Birutė Ja
sinskienė (kairėje) ir 
Jūratė Grabliauskienė 
repeticijos metu. 

Laimos Apanavičienės 
nuotr. 

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės 
renginiai: 

Šeštadienis, liepos 1 d. 
Choristų repeticija nuo 8 vai. ryto „UIC Pavilion" salėje, 525 S. 

Racine Ave, Chicago, IL 60607 
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers", Ohio, 

Mississippi ir Arkansas kambariuose, 301 East North Water Street, 
Chicago, IL 60611. 

Susipažinimo vakaronė ir „Jazz Land" koncertas 8 vai. vakaro 
„Park West", 322 W. Armitage Ave., Chicago, IL 60614. 

Sekmadienis, liepos 2 d. 
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers". 
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton Chicago Hotel and Towers". 
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje. 
Dainų šventės pokylis 7 vai. v. „Sheraton Chicago Hotel and 

Towers". 

[ Pasaulio Lietuvių Dainų šventę 
autobusai išvyksta: 

Liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marąuette Park parapijos kiemo 
(Nativity BVM Church, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL). Tel. 
pasiteiravimui: 773-476-2655 (B. Podienė). 

Liepos 2 d. 12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietuvių centro, 14911127th 
Street, Lemont. Tel. pasiteiravimui: 630-968-0184 (R. Kronas). 

Cicero LB apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus organizuoja 
autobusą į dainų šventę. Norintieji važiuoti autobusu, prašomi nedel
siant skambinti pirm. M. Baukui tel. 708-863-9849. 

PRANEŠIMAS ZINIASKLAIDAI 
Minint Lietuvos valstybės šventę - Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į dokumentinio filmo „Atgal į žemėlapį" peržiūrą. 

Filmas „Atgal į žemėlapį" - tai bendras Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos projektas, pasakojantis apie Lietuvos 
valstybingumo atgavimą, sugrįžimą į politinį pasaulio žemėlapį, jos kelią iki narystės 
Europos Sąjungoje. 

Filme atspindimas Lietuvos visuomenės atgimimo procesas, jame prisiminimais 
dalijasi žymūs Lietuvos ir užsienio valstybių politikai ir diplomatai. Apie svarbiausius 
Lietuvos istorijos momentus savo prisiminimus ir įspūdžius pasakoja tuometiniai 
Islandijos, kuri pirmoji pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, užsienio reikalų 
ministras John Baldwin Hannibalsson, JAV prezidento patarėjas nacionaliniam 
saugumui Zbigniew Brzezinski, Lietuvos nepriklausomybę nuosekliai rėmusios Danijos 
užsienio reikalų ministras Uffe Ellemann-Jensen ir pirmąją Lietuvos vizą gavęs britų 
žurnalistas Edward Lucas. 

Filmą kūrė žurnalistai Rita Miliutė, Eglė Rašimaitė, Evaldas Petrauskas ir Rei-
mantas Valuckas. Jame naudoti Lietuvos televizijos, Reuters, Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos bei Gruzijos televizijos archyvai. 

Peržiūra vyks š. m. liepos 7 d., penktadienį. 7 vai. vakare Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629). {ėjimas nemokamas. 

Dėl informacijos skambinti Ritai Janztel.: 773-582-6500. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k Road. 

T e l . (773) 847-7747 

Skambinti 
ketvirtadieniais 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. 




