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P r o k u r o r a i a t m e t a V. Uspaskicho šantažą

Generalinio prokuroro pavaduotojas G. Jasaitis bendrauja su žurnalistais.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) —
Generalinio prokuroro pavaduotojas
Gintaras Jasaitis teigia, kad nuo teisėsaugos besislapstančio Darbo parti-

„Discovery"
sėkmingai
sugrįžo į Ž e m ę

jos (DP) vadovo Viktoro Uspaskicho
savaitgalį išplatinti pareiškimai nepakenks ikiteisminiam tyrimui dėl
šios partijos finansinės veiklos.

„Baudžiamoji byla toliau tiria
ma, tyrimas bus atliktas greitai ir ne
šališkai, ir jokie vieši laiškai tyrimui
jokios įtakos neturi", — sakė G. Ja
saitis.
Generalinio prokuroro pavaduo
tojas V Uspaskicho pareiškimus pri
lygino JAV kalėjime įkalinto ir ekstradicijos laukiančio susivienijimo
EBSW vadovo Gintaro Petriko ban
dymams įrodyti, kad yra nekaltai
persekiojamas Lietuvos teisėsaugi
ninkų.
Jau du mėnesius iš Rusijos negrįžtantis V Uspaskichas savaitgalį
Lietuvos dienraščiams išplatintame
laiške pareiškė nepasitikintis Lietu
vos teisėsauga bei reikalauja, kad jo
apklausą vykdytų kitų šalių teisė
sauga.
„Aš nepasitikiu Lietuvos teisė
sauga. Nepasitikiu valdžios objekty
vumu ir sąžiningumu. Ir šiam nepa
sitikėjimui pagrįsti turiu faktų. To
dėl noriu, kad mano apklausa vyktų
ne Lietuvoje, o kur nors kitur, daly-

Diplomatai bando padėti Lietuvos piliečiams
Vilnius, liepos 17 d. (BNS) —
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos žiniomis, Libane yra keliolika pi
liečių, pareiškusių norą išvykti iš
konfliktinės zonos.
Šiuo metu Lietuvos diplomatai
i ieško būdų, kaip pagelbėti ten esan
tiems žmonėms. Lietuvos užsienio
| reikalų ministerijos Konsulinio de
partamento direktorius Vaidotas Ver
ba su pagalbininkais dirbo ne tik pra', ėjusio savaitgalio dienomis, bet ir
naktimis, rašo dienraštis „Lietuvos
j rytas".
Jie bando padėti Lietuvos pilie
čiams, atsidūrusiems Izraelio raketų
ir bombų niokojamame Libane. Tą
patį šalies diplomatai daro ne tik Vil\ niuje, bet ir Madride, Paryžiuje, Lon

Cape Canaveral, liepos 17 d.
(„Reuters") — JAV erdvėlaivis „Dis
covery" pirmadienį 9 vai. 14 min.
sėkmingai nutūpė Kennedy kosmoso
centre Floridoje.
Sis sugrįžimas žymi jau antrą
sėkmingą JAV erdvėlaivio misiją po
to, kai virš Texas sudegė erdvėlaivis
„Columbia".
„Sveika sugrįžusi, 'Discovery'
įgula", — NASA atstovas Stephen N.
Frick radijo ryšio pagalba pasveikino
į Žemę sugrįžusią erdvėlaivio koman
dą.
Maždaug valandą prieš paliesda
mas Žemės paviršių, erdvėlaivis suko
ratus apie Žemę, kol, skriedamas virš
Indijos vandenyno, pasisuko smaiga
liu žemyn ir pasiruošė nusileidimui.
Pasiekus aukštesniuosius Žemės
atmosferos sluoksnius, erdvėlaivio
paviršius dėl trinties bei stabdymo
poveikio įkaito iki 3,000 laipsnių pa
gal Farenheitą. Bombos sprogimą
primenantis garsas tiems, kurie er
dvėlaivio nusileidimo laukė kosmi
niame centre, pranešė, kad „Discove
ry" grįžta namo.
Nusileidimas yra vienas sun
kiausių išbandymų astronautams.
Ruošdamiesi jam, įgulos nariai kas 15
minučių turėjo gerti po 12 uncijų
vandens kartu su druskos tabletėmis
— kad kūne padidėtų skysčių kiekis
ir būtų lengviau susidoroti su stresu.
NASA tikisi, kad ši sėkminga 13
dienų misija padės pagrindus Tarp
tautinės kosminės stoties užbaigi
mui.
;

done, Egipte bei Atėnuose.
V Verba teigia, kad Libane esan
tys Lietuvos piliečiai patys paprašė
diplomatų padėti ištrūkti iš karo
apimtos šalies. Daugelis Libane atsi
dūrusių Lietuvos piliečių yra lietu
vės, ištekėjusios už šios šalies pilie
čių, bei jų vaikai. Vieniju ten gyvena,
kiti atvyko vasarą pasisvečiuoti ar
atostogauti.
Libane įsikūrusiems radikalios
islamo organizacijos „Hezbollah" ko
votojams pagrobus du Izraelio ka
rius, Izraelio karinės pajėgos pra
ėjusią savaitę pradėjo antskrydžius
prieš Libane esančius objektus. Su
bombardavus Beiruto tarptautinį oro
uostą, paralyžiuotas oro susisieki
mas.

vaujant tarptautinėms ir kitų valsty
bių teisės institucijoms, žiniasklaidai
ir žmogaus teises ginančioms organi
zacijoms", — rašo V Uspaskichas.
Anot V Uspaskicho, iš gimtosios
Rusijos į Lietuvą jis negrįžta todėl,
kad „tai yra vienintelė galimybė
įtraukti į šį procesą tarptautines or
ganizacijas, taip išsaugoti partiją,
partijos garbę ir visus, kurie įvar
dinti įtariamaisiais".
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Sveikatos klausimais.
•Pasaulio lietuvių
vienybės diena.
• J e i g u aš teisingai
supratau.
•Lietuvių telkiniuose.
•Apmąstymai apie
Turniškes.
•Mūsų daržai ir darželiai.
•Vilniaus jėzuitų
gimnazijos koncertai.
•Lobio ieškojimas.
•Užbaigė mokslo metus.
•Kilnūs sumanymai.
•Miesto panorama.
Valiutų santykis

1 USD — 2.734 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Izraelis sunaikino k e t v i r t a d a l į
„ H e z b o l l a h " pajėgų

Dūmuose paskendęs Beirutas.
AP nuotr.

Jeruzalė, liepos 17 d. ( „Reuters"/BNS) — Per šešias dienas trun
kantį Izraelio puolimą Libane buvo
sunaikinta mažiausiai ketvirtadalis
partizaninės grupuotės „Hezbollah"
kovinių pajėgumų, remdamasis karinėmis ataskaitomis pirmadienį pra-

nešė vienas Izraelio laikraštis.
Dienraštis „Yedioth Ahronoth"
taip pat nurodė, kad nors Izraelis
nuo praėjusio trečiadienio, kai per
operaciją pasienyje buvo pagrobti du
izraeliečių kariai, o dar aštuoni nu
žudyti, intensyviai bombarduoja Li
baną, „Hezbollah" vadovavimo
struktūra liko nepaliesta.
Izraelis mano, kad „Hezbollah"
gali žlugti tik tada, kai bus sunaikin
ta nuo 50 iki 60 proc. jos struktūros,
pažymėjo „Yedioth". Izraelio vadai
teigia, kad puolimas, per kurį jau žu
vo 162 libaniečiai, gali būti tęsiamas
dar savaites ar net mėnesius.
„Hezbollah" vadovas Sayyed
Hassan Nasrallah, Nukelta į 7 psl.
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PSICHIKA IR ODA
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D.
Odos įtaka psichikai

P

aprastai oda rūpinamės dau
giau, nei bet kuriuo kitu savo
kūno organu. Gydytojai kas
dien susiduria su apleistomis šir
dies, inkstų, plaučių bei kitų organų
ligomis, bet, odai susirgus, ypač ant
veido negerovei atsiradus, retai ka
da delsiama su gydytoju pasitarti.
Oda žmogaus sąmonėje užima svar
bią vietą dėl to, kad joje yra daugybė
receptorių. Jaučiamas karštis, šal
tis, lietimas, skausmas, niežėjimas,
geismas ir lytinio pasitenkinimo
"jausmas. Žmogui sveikam esant ir
jam susirgus, oda daugiau, nei bet
kuris kitas organas, yra veikiamas
įvairių veiksnių.
Dažnai vos pastebimas odos pa
raudimas, nežymus spuogelis bei ke
letas ne vietoj atsiradusių plaukų ar
kitokia nedidelė odos liga sukelia
psichinę reakciją. Žmogus pradeda
jaustis menkesnis už kitus, apsilei
džia ir jaučiasi net nenormalus esąs.
Jei odos ligos požymiai būna labai
ryškūs, tai su tokiais pacientais turi
dirbti psichiatras. Paprastai tai bū
na dėl savo kūno gėdijimosi susirgę
žmonės. Silpnesnės į odos ligą žmo
nių reakcijos yra žinomos kiekvie
nam dermatologui (odos ligų specia
listui).
Įdomu, kas sukelia tas psichines
reakcijas, skatinančias menkaver
tiškumo ar nenormalumo jausmą?
Pastebėta, kad bet koks nukrypimas
nuo normalios išvaizdos bei formos
turi įtakos individo likimui. Nuo
stabus grožis laikomas teigiamu nu
krypimu nuo įprastos individo for
mos, tačiau luošumas — neigiamu.
Luošumo baimė žmonijai yra įgimta,
nors kartais ir atstumiantis bjauru
mas gali sukelti pasitenkinimą.
Jau Senojo Testamento rašyto
jui (Mozė, 3 knyga, 21 sk.) buvo ži
nomos psichinės, odos ligos sukeltos
reakcijos. Ten skaitome: „Bet ku
riam savo kilmės bendralaikiui, tu
rinčiam bet kokį trūkumą, neleisk
artintis prie aukos savo Dievui. Kas
jis bebūtų, jei jis turi luošumo žy
mių, tenesiartina: aklas, luošas,
plokščianosis ar kitaip kaip defor
muotasis; taip pat žmogus nulaužta
ranka bei bekojis, kreivastuburis ar
neūžauga, turįs ydingas akis bei
skorbutą, šašais aptekęs ar akme
nimis negaluojąs. Joks Aaraono gi
minės vyras, turįs trūkumų, negali
aukoti Viešpačiui aukas: jis turi trū
kumų — jis negali ateiti naktį Die
vui duonos aukoti".
Apie sveiko ir gražaus kūno bei
sveikos psichikos santykius žmonės
turėjo supratimą jau pačioje mokslo
apie psichiką pradžioje. Aristotelis
savo raštuose tai irgi mini. Daugelis
rašytojų, kalbėdami apie estetiką,
meną ir filosofiją, mini, jog kūno
sveikumas dažniausiai siejasi su
sveika siela.
Odos ir viso kūno puošimai yra
seniausias žmogaus estetinis pasi
tenkinimas, ir, kaip Havelock Ellis
pastebi, su šokiais, muzika ir poezi
ja bei laukiniu ceremonialu buvo
pradžia visoms civilizuotų žmonių
meno šakoms. Pradėjus nuo piešimo
ant kūno bei tatuiravimo. buvo pri
eita prie drabužių.

Kūno dažymas, matyt, atsirado
dėl daugelio motyvų. Vienas jų —
išsiskirti. Lotze, Hiler ir kiti rašyto
jai, kalbėdami apie rūbų istoriją ir
kūno puošimą, pabrėžia aprangos
įtaką asmenybei. Daktarui Klauder
viena studentė sakė, jog ji pavargusi
nuo ilgo mokymosi gali vėl dirbti, jei
pasipuošia, susišukuoja plaukus ir
šiek tiek pasidažo.
Primityvūs apeiginiai ornamen
tai, išpaišyti ant žmogaus kūno, psi
chologiškai veikė ne tik priešą, bet
turėjo daug įtakos ir pačiam išgra
žintam asmeniui.
Šiais laikais tokiu Lotze aprašy
tos proto būsenos pavyzdžiu gali
būti rimtų žmonių elgsena, pasipuo
šus kaukių baliuje bei panašūs vai
kų žaidimai. Koehler papuošė šim
panzes ir stebėjo, kaip pakito jų elg
sena.
Pasitaiko ir kitokių reakcijų —
kartais rūbai ir papuošalai neigia
mai veikia žmogų, sukelia menkumo
jausmą. Tokios Lotze aprašytos pro
to būsenos pavyzdys — atsitikimai,
kai akli vaikai prieglaudose gavę
lėles, joms tuoj pat išlupinėjo akis.
Taigi odos pokyčiai yra labai
svarbūs. Ne tik kūno dekoravimas
bei rūbai, bet ir kaukės, tatuiruotės,
kosmetika, grožio ir spalvų psicho
logija užima svarbią vietą civilizaci
jos istorijoje.
Psichikos įtaka odai
Psichika odai turi daugiau įta
kos negu bet kuriam kitam organui.
Tai pastebima iš daugelio gyvulių ir
žmonių odos subjektyvių jutimų ir
objektyvių reakcijų į jausmus. Oda
yra svarbus išraiškos organas. Sack
odą pavadino ekspresijos (išraiškos)
organu ir palygino su akimis. Psi
chikos impulsai į odą ateina simpa
tiniais nervais ir kontroliuojami
daugiausia pasąmonės. Tik maža
dalimi tokie odos pokyčiai priklauso
nuo valios. Liebaut, Charcot ir Bernheim laikais, kai buvo labai popu
liari hipnozė, užhipnotizuoto žmo
gaus odoje vien sugestija buvo suke
liama: raudonė (erythema); pūslelės
(vesicula); pūslės (bulla); mazgeliai
(papula), nudegimus primeną poky
čiai, dėminės kraujosruvos (ecchhymosis). Tokie atsitikimai yra aprašy
ti Mabille, Fochachon, Charcot ir
kitų. Tokių tyrinėjimų apžvalgą ga
lima rasti Hack Tuke. Morton
Prince ir Mvers raštuose.

Forel tvirtina, kad kai kuriems,
labai lengvai įtaigai pasiduodan
tiems asmenims galima vien pa
prastu odos palytėjimu dilgėlinę
(urticaria) sukelti. Toks jautrumas
jau yra patologinis refleksų sujaudinamumas. Tokiu atveju atsiranda
ne tik dilgėlinė, bet ir būsena, arti
ma isterijai. Forel aprašė atsitiki
mus, kai odos pūsles sukėlė vien
įtaiga ir hipnozė. Taip pat šis moks
lininkas tvirtina, jog, pasitelkus su
gestiją, galima sukelti gleivinių
kraujavimą, nors tai pasitaiko labai
retai.
Bernheim rašo, jog anksčiau mi
nėti atsitikimai yra reti ir galimi tik
kai kuriems asmenims. Šie faktai
patvirtina, kad dėl tam tikro psichi
nio susikoncentravimo smegenys ga
li paveikti organines funkcijas, ku
rios paprastai nuo valios mažai pri
klauso.
Sack ir Bunnemann hipnoze
gydė kai kurias odos ligas.
Šie tyrinėtojai pastebėjo, kad
odos reakcija sumažėdavo, gyvulį
dirbtinai užmigdžius vaistais. Tai,
matyt, atitinka nejautrios isterikų
odos sritis. Vytauto Didžiojo univer
siteto Medicinos fakulteto Nervų
klinikoje profesorius Blažys demon
stravo atvejį, kai isterikei perdūrus
adata liežuvį, nebėgo kraujas ir ji
nejautė skausmo. Jai tik tiek nema
lonu buvo, jog perdurto adata liežu
vio negalėjo įtraukti į burną. Kitam
to paties profesoriaus demonstruo
tam isterikui virbalu perdūrus ran
kos raumenis žemiau peties, irgi
kraujas nebėgo ir jis visai nejautė
skausmo.
Spiess teisingai pastebėjo, kad
nervų sistema valdo uždegimą. Tą
matome kasdien — sloguojant iš no
sies dieną kartais lašėte laša, o už
migus — visai neteka. Uždegimo
procesas prasideda dėl kraujo indų
išsiplėtimo. Tokį išsiplėtimą regu
liuoja vegetatyvinė nervų sistema.
Kraujo indų išsiplėtimas — paraudi
mas, gerai žinomas faktas, atsiran
dantis po psichinių išgyvenimų, su
trikimų. Manoma, kad panašus ner
vinio pobūdžio mechanizmas yra
ir juostinės pūslelinės (herpes zoster).
Psichologinių veiksnių įtaka
odos ligonis
Žmogus yra galvojantis kūrinys,
todėl psichologiniai reiškiniai turi
įtakos visoms ligoms skausmo, bai
mės bei nusiminimo forma. Kiek
vienas gydytojas supranta tokių psi
chologinių reiškimų svarbą, gydant
įvairias ligas.
Klauder pateikia sąrašą odos
ligų, kurioms atsirasti turi įtakos
psichologiniai veiksniai Tai parau-

VIII Dainų iventėft, vykusioje Čikagoje liepos 2 d., buvo gera proga susitikti
seniai nematytus. Indrės Tijūnėitenės nuotraukoje B kairės: LR garbes kon
sulas Palm Beach, FL, ir BaJzeko lietuvių kultūros muziejaus jfcOrėjas-prežidentas Stanley Balzekas, Jr, Austė Vygantiene, Genė Rimkienė, dr. Mindau
gas Vygantas.
. .

dimas, blyškumas, žąsies oda ir su
trikęs prakaito išsiskyrimas. Visos
šios ligos labai priklauso nuo emoci
jų. Gana smarkiai nuo emocijų pri
klauso ir šios ligos: dermografizmas,
eriteminė egzema, aštrioji egzema
(aštrusis dematitas), aštrioji arba
chroninė dilgėlinė, niežulys (vietinis
ar bendras); psoriazė; neurotiniai
odos pokyčiai (dirbtiniai sužaloji
mai, nenorint apgauti). Jų psichogenezė įvairi: dirbtinis dermatitas
(dermatitis factitia); per didelis
prakaitavimas (hyperhidrosis); vie
nos vietos skausmo ir jautrumo su
trikimas (perštįs liežuvis); įvairios
odos fobijos (phobia cutis); gyslų
mėšlungis (angiospasmus); staigus
plaukų nuslinkimas (alopecia areata) ir staigus pabalimas bei pražilimas (canities acutissima); manija
rauti savo plaukus (trichotillomania); tatuiravimas, viruso sukeltos
odos ligos ir pan.
Manoma, kad odos liga -*• juos
tinė pūslelinė (herpes zoster) atsi
randa psichiniu pagrindu. Klauder
su šiuo požiūriu nesutinka, jis, kaip
ir dauguma dermatologų, mano, kad
herpiškasis dermatitas (dermatitis
herpetiformis), plokščioji kerpligė
(lichen planus) sėkmingai gydoma
hipnoze. Dauguma sergančiųjų neurodermatitu yra psichopatai. Ligos
paaštrėjimas, ypač niežėjimas, daž
nai siejasi su jausminiu nepastovu
mu.
Bus d a u g i a u .
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JEIGU AŠ TEISINGAI
SUPRATAU...
VYTAUTAS VISOCKAS
Paskutiniame mano rašinyje
buvo priekaištaujama ir apgailes
taujama, kad visos valdžios (taip pat
ir ketvirtoji — žiniasklaida) abejin
gos dabartinei lietuvių kalbai, jai
iškilusiems pavojams, kad „ a k i s
bado" politikų, valdininkų ir kalbos
tvarkytojų bejėgiškumas bei nenuo
širdumas. Mokslų akademijos salėje
įvykusioje konferencijoje reikalauta
veiksmingai apsaugoti lietuvių kal
bos teises, nes tai — gyvybinis m ū s ų
tautos reikalas.
Kitą dieną teko dalyvauti mi
tinge prie Lietuvos nacionalinio ra
dijo ir televizijos pastato, kurį prieš
keliolika metų gynėme, kurį buvo
žiauriai suniokoję okupantų karei
viai. Tas rūsčiais ir didingas dienas
mena kryžių kalnelis. Tada, po lem
tingų Sausio 13-osios įvykių, į Lie
tuvos radiją ir televiziją, į smurtą
patyrusius, tačiau nepalūžusius žur
nalistus žiūrėjome su meile
ir
pagarba, visokeriopai juos rėmėme.
Tą birželio — 1-osios — Vaikų
gynimo dieną prie rūmų buvo svai
domi žaibai, tarsi ten tūnotų „kaspervizijos" žurnalistai, kurie sklei
džia melą, kenkia Lietuvos valsty
bei.
Kalbėjausi su kai kuriais mitin
go organizatoriais (į jį pakvietė
Nevyriausybinių organizacijų inici
atyvinė grupė), kai kurias kalbas
įsirašiau į magnetofono juostą, nes,
kaip ir tikėjausi, didžioji žiniasklai
da, Lietuvos radijas ir televizija mi
tingą ignoravo. O j u k buvo pasakyta
daug tiesos. „Kaspervizija" nepajėgė
nei mūsų suklaidinti, nei pagadinti,
o štai, kaip buvo pasakyta kreipime
si į Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos generalinį direktorių K.
Petrauskį bei Tarybos pirmininką R.
Pakalnį, „pati paveikiausia komu
nikacijos ir kultūros ugdymo prie
monė", — pajėgė ir suklaidinti, ir
pagadinti. Ir tebegadina.
„Šiandien nuo ryto visos radijo
stotys kalba apie vaikų gynimą nuo
fizinės prievartos. Bet neteko girdėti
apie psichinį ir dvasinį smurtą. J a u
keleri metai Lietuvoje galioja įsta
tymas, draudžiantis tokią
viešą
informaciją, kuri daro neigiamą po
veikį nepilnamečių fiziniam, pro
tiniam ir doroviniam vystymuisi. O
tokia informacija laikoma ta, kuri
'susijusi su fizinio ir psichinio smur
to vaizdavimu, kai detaliai rodomas
žmonių, gyvūnų žudymas, žalojimas
ar kankinimas, taip pat vandaliz
mas, kai teigiamai v e r t i n a m a s
smurtas, mėgavimasis prievarta ir
žiaurumu, kai rodomas žiauriai su
žalotas žmogaus kūnas, kai rodomi
erotinio pobūdžio vaizdai, kai ska
tinamas lytinis geismas, rodomas
lytinis aktas, jo imitacija ir kitoks
seksualinis pasitenkinimas, lytiniai
organai, seksualiniai reikmenys, kai
palankiai vertinamas priklausomu
mas nuo narkotinių, psichotropinių
medžiagų, tabako ir alkoholio skati
namas jų vartojimas, gamyba, pla
tinimas ir įsigijimas, kai teigiamai
vertinama nusikalstama veikla ir
idealizuojami nusikaltėliai, kai var
tojami nešvarūs posakiai, žodžiai ir
gestai'. Kas laikosi Lietuvoje šių
įstatymų? Kai kurie laikraščiai, vie
nas kitas žurnalas, tik jau ne tele
vizija, pati paveikiausia komuni
kacijos ir kultūros ugdymo prie

monė. Nei įstatymai, nei profesinės
etikos reikalavimai jai negalioja", —
mitinge kalbėjo filosofas Krescencijus Stoškus.
Kas galėtų pasakyti, kad tokie
priekaištai — iš piršto laužti! Tiesa,
minėtomis ligomis serga ypač ko
mercinės televizijos, tačiau ir „vi
suomeninis transliuotojas" — ne be
nuodėmių. Kurį laiką balansavęs
tarp valstybinės ir komercinės insti
tucijos, Lietuvos nacionalinis radijas
ir televizija, iš dalies finansuojama
iš biudžeto, „galų gale radikaliai
pasuko privatizacijos keliu, pavojin
gai suartėdama ir susiliedama su
kitomis komercinėmis žiniasklaidos
įstaigomis. Šis procesas, iškeldamas
komercinius vadovų interesus virš
visuomeninių ir užgoždamas priva
lomą kultūrinę misiją, prieštarauja
ne tik Lietuvos Respublikos įstaty
mams bei profesinės etikos reikala
vimams, bet ir žinomoms 1994 metų
Europos ministrų
konferencijos
nuostatoms..." Pacitavau mitingo
dalyvių kreipimąsi, kuriame reika
laujama, kad Lietuvos radijo ir tele
vizijos vadovybė atsistatydintų, kad
Lietuvos nacionalinė televizija ne
žodžiais, o iš tikrųjų taptų visuome
nine ir sąžiningai vykdytų savo
kultūrinę misiją.
1991 m. Sausio 13-ąją lietuvių
krauju apgintas Lietuvos radijas ir
televizija vis labiau tolsta nuo tau
tos. Beje, minint svarbiausias vals
tybines datas, kai kurie komerciniai
kanalai rodo daugiau patriotiškumo
už nacionalinį transliuotoją.
Tau
tinė atmintis ignoruojama. Tai jau
nusikaltimas. Nacionalinis trans
liuotojas turi ugdyti valstybingumą,
— taip man kalbėjo tautinės partijos
Lietuvos kelias pirmininkė Lijana
Astra. Ji piktinosi, kad neparlamentinės partijos, kurios yra labai
svarbi politinės sistemos grandis,
yra atvirai ir įžūliai diskriminuo
jamos, atimant iš jų net menkiausią
galimybę skleisti savo idėjas nacio
naliniame nekomerciniame eteryje.
Pašaipiai mitinge kalbėjo Na
cionalinės premijos laureatas reži
sierius Jonas Vaitkus. Mūsų televi
zija yra šiukšliadėžė, į kurią gali pil
ti kas tik nori ir ką tik nori,— sakė
jis. —Prekybos centruose švaresnė
aplinka. Maksimose produktai rek
lamuojami subtiliau. Mūsų televizi
j a yra tokia kloaka, į kurią bet kada
gali įsiterpti reklama, t.y. ne vietoje,
ne laiku, be atrankos. Mūsų televizi
ja — pati nemandagiausia. Pinigas
svarbiau už viską.
Visą laiką matome tuos pačius
veidus. Mūsų valstybėje
pagrindi
niai „rūpintojėliai" — tai tik partijų
atstovai, kitų žmonių Lietuvoje tarsi
nebūtų. Nėra mokinių, mokytojų,
gydytojų, jie tyliai dirba, bet jųnuomonės nesvarbios. Kažkoks nar
cizų teatras. Patys su savimi ginči
jasi. O j u k partijų veikėjai turėtų
sėdėti žiūrovų kėdėse ir klausytis,
ką apie juos žmonės kalba.
Režisierius labai stebėjosi Lie
tuvos žmonių kantrybe. Per kelioli
ka metų leidome pasireikšti visoms
partijoms. Visos už gėrį, garbę, oru
mą, už ką tik nori. Tačiau iš tiesų
gerai įsižiūrėjome, kas yra kas.
Partijos išsigimė, tapo valdininkų,
prisitaikėlių, veidmainių perykla.
Valdininkija, pasivadinusi tarnauto
jais, siautėja kaip niekada. Brežnev
laikais taip nesiautėjo. Sniečkaus

DANUTĖ BINDOK1ENĖ

Pasaulio lietuvių
vienybės diena
monės r ū p i n a s i buitiniais
reikalais, planuoja, kaip pra
leisti atostogas, kai benzinas
kasdien brangsta, kai lėktuvų bi
lietų kainos stengiasi pakilti aukš
čiau net už tuos „plieninius paukš
čius". Mūsų j a u n i m a s , užbaigęs
XII Pasaulio lietuvių j a u n i m o kon
gresą, be abejo, tebegyvena gra
žiais įspūdžiais ir rūpinasi, kad
n e n u t r ū k ų užmegzti ryšiai su
jaunuoliais iš kitų vietovių. Daina
vos stovyklavietėje klega linksmi
stovyklautojų balsai, o j ų vadovai
rūpinasi, kad visi būtų sveiki, pa
tenkinti ir iš stovyklos parsivežtų
daug teigiamų patirčių. Skautai
renkasi į Rako miškus, k u r taip
p a t prasmingai stovyklaus, su
stiprėdami kūnu ir dvasia.
Įdomu, ar k a s turėjo laiko pri
siminti, kad šios savaitės pirma
dienis pavadintas „Pasaulio lietu
vių vienybės diena"? Ar k a s su
ruošė paminėjimą, šventę, kon
certą ir kokiu k i t u p r a s m i n g u
būdu pasistengė, kad t a r p lietuvių
— tiek tėvynėje, tiek išsiblaškiusių
po platųjį pasaulį — įsižiebtų
skaidresnė vienybės liepsnelė,
sužydėtų t a s g r a ž u s i s vienybės
žiedas, kurį mini dr. Vincas Ku
dirka savo „Tautiškoje giesmėje",
tapusioje oficialiu Lietuvos valsty
bės himnu?
Amerikiečiai, išgirdę giedant
Lietuvos himną ir sužinoję j o .
žodžių reikšmę, tvirtina, kad tai
labai prasmingas h i m n a s — tikrai
prasmingesnis k a i p Amerikos.
Jiems ypač palieka ispūdį, k a d
himno pabaigoje visi lietuviai įtai
gojami: „ V a r d a n tos, Lietuvos,
vienybė težydi". Vadinasi himnas
ryškiausias yra tos lietuvių vieny
bės simbolis, juo labiau, kad gie
damas ne vien Lietuvoje, bet vi
same pasaulyje, k u r tik lietuviai
švenčia tautos šventes a r suruošia
kolų prasmingą renginį. Kam teko
dalyvauti liepos 2 d. Čikagoje vy
kusioje VIII Lietuvių dainų šven
tėje, be abejo, gerai prisimena,
kaip galingai ir jaudinančiai šven
tės atidarymo iškilmėse nuaidėjo
Lietuvos himnas, giedamas iš ne
toli 7 tūkst. mūsų tautiečių širdies
ir lūpų.

Ž

Taigi v e r t a p a m ą s t y t i apie
vienybės dieną — ir dar viso pa
saulio lietuvių vienybės... Žinoma,

berniukų gvardijos kadrilis tebe
sitęsia. Visi šiltai įsitaisė, memua
rus išleido. Jie tyčiojasi, šypsosi iš
tų, kurie tvarkos reikalauja. Galvo
ja: kvaileliai jūs, kvaileliai... Bet
geriau jau būti kvaileliu.
Mitinge J. V a i t k u s pasigedo
jaunų žmonių. Tarsi suaugusieji ne
turėtų savo vaikų, savo vaikaičių, —
stebėjosi jis.
Turi, bet vaikai ir vaikaičiai už
siėmę. Vieni airijose, kiti aštuonias
v a l a n d a s per parą kavinėse alų
maukia ir futbolą
„žaidžia", treti
egzaminų užduotis nusirašinėja... Ar
mažai žmonėms užsiėmimų! Ap
dairiai pasirūpinta, kad tautos, vals
tybės, kultūros reikalai j a u n i m u i
kuo mažiausiai rūpėtų! Nenorėčiau
įžeisti jaunų žmonių, kurie išvyko

galima daug ko norėti, daug ko
linkėti, bet tikrovė labai skiriasi
nuo svajonių ir linkėjimų. Mūsų
tautiečiai šiapus Atlanto dažnai
negaili papeikiančių žodžių Lie
tuvai dėl politinių partijų susi
skaldymo ir a p s k r i t a i sprūdžių
t a r p didžiųjų miestų (ypač sos
tinės) ir provincijos gyventojų.
T a č i a u „ir savame kieme" tos
vienybės nelabai daug: tarp seniai
čia įsikūrusių, tarp į Ameriką
a t v y k u s i ų per pastaruosius 16
metų, net tarp tų ankstesniųjų
imigrantų ir dabar iš tėvynės at
vykstančių. O mums vienybė —
būtinybė, nes lietuvių tauta maža
ir nykstanti. Jeigu ir toliau skaldysimės, nesutiksime, dalinsimės į
„jūs", „mes", pavojus išnykti bus
d a r didesnis. Tik, tvirtai laiky
damiesi kartu, tegalime išlikti,
ypač gyvendami toli nuo savo tau
tos kamieno. Nesutarimai veda į
susinaikinimą. Ir kuo gi mes paga
liau nepasidaliname? Garbės ir
d a r b ų lietuviškoje visuomenėje
tikrai visiems pakaks, jeigu tik kas
norės į tuos darbus įsijungti. Mus
turi vienyti ir rišti mūsų kilmė,
kalba, kultūra, papročiai, istorija.
Nė į vieną savo tautietį neturime
žiūrėti iš aukšto, su kritika ar nep
asitikėjimu. Ieškokime, kas mus
jungia, ką turime bendra, o ne kas
skiria. Kiekvienas žmogus, kiek
viena žmonių grupė turi ir tei
giamų, ir neigiamų bruožų. Jeigu
d a u g i a u dėmesio kreipsime į
teigiamus ir stengsimės ignoruoti
neigiamus, daug nesutarimų iš
nyks. Prisiminkime pasaką apie
karalių ir šluotą. Kai senas kara
lius j a u t ė artėjant gyvenimo pa
baigą, pasišaukė savo tris sūnus ir
pasakė, kad karalystę paliks tam,
kuris sulaužys šluotą. Visi mėgi
no, bet nė vienam nepavyko. Tuo
m e t karalius atrišo raištelius,
kuriais buvo surištos šluotos vy
telės, ir šluota pabiro. Karalaičiai
lengvai tas vyteles sulaužė. Tėvas
perspėjo, kad, tik visi trys kartu
dirbdami jie gali būti nenugalimi.
J i e bus silpni, kaip tos pabiros
šluotos vytelės, jeigu kiekvienas
vaikysis tik savo interesų...
Nors Pasaulio lietuvių vieny
bės diena jau praėjo, bet verta ją
prisiminti — n e tik tą vieną dieną,
bet kasdien.

sibiruose dūlėjantiems kankinių
k a u l a m s nusilenkti, pakrypusius
kryžius ištiesinti, kurie myli ne tik
save. tokių dauguma, bet ne visi.
Vienos politinės televizijos lai
dos vedėjas labai dažnai mėgsta kar
toti: „Jeigu aš teisingai supratau..."
Taigi, jeigu teisingai
supratau,
nacionalinė televizija „nebegali ten
kinti nei kultūrinių, nei politinių,
nei pramoginių visuomenės porei
kių. Visa kultūra čia atrodo beveik
vienodai pilka, politika — ištisai
partiška, pramoga — rėksmingai
infantiliška. Sukurtas vadinamasis
kultūrinės televizijos kanalas tik
nesėkmingai dangsto pirmosios ir
plačiausiai prieinamos programos
komercializmą.
Nukelta j 9 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PALM BEACH, FL

PALM BEACH
LB SKYRIAUS VEIKLA
Floridoje jau prasidėjo vasara, dainai. Kartu su Renata Armalai
ištuštėjo keliai ir restoranai, nes tė vyko ir keturi „Dainos" choro na
dauguma „sniego paukštelių" jau riai.
išskrido i šiaurę. Lietuvių Bend
ruomenės Palm Beach skyriaus
Svečiai iš Lietuvos
veikla irgi sulėtėjo, nes daug vietinių
lietuvių ruošiasi vykti į Lietuvą ar
Pas LB Palm Beach telkinio
ketina išvykti atostogoms, aplankyti pirm. Kęstutį Miklą ir Jūratę
šiaurėje gyvenančius gimines.
Miklienę, „Lietuvių biuletenio"
Vasarą vienintelė vieta, kur redaktorę, viešėjo Jūratės brolis
lietuviai susirenka, yra Piccadilly Darius Brazauskas, dirbantis Vil
restoranas, West Palm Beach, kur niaus oro uosto administracijoje, su
antrą mėnesio antradienį visi sueina žmona Irena Lenkauskaite-Braišgirsti naujienų iš Lietuvos, pa zauskiene, Vilniaus operos ir baleto
diskutuoti apie vietines problemas. teatro vedančiąja soliste.
Pabendravimo pietūs prasideda 12
Irena Lenkauskaitė-Brazausvai. ir baigiasi apie 3 vai. p.p., ir visi kienė yra iškili dainininkė — sop
apylinkių lietuviai yra kviečiami ranas, kuri dainuoja ne tik Lietu
apsilankyti.
voje, bet ir Vokietijoje, Anglijoje,
Birželio mėn. pabendravimo pie Italijoje. Kaip gaila, kad Palm Beach
tuose LB Palm Beach apyl. skyriaus telkinys neturi savo salės, kaip ir
energingas pirmininkas Kęstutis daugelyje mažų telkinių, ir nebuvo
Miklas pranešė apie ateinančią galima suorganizuoti solistės Irenos
Dainų šventę, rinkimus į JAV LB Lenkauskaitės-Brazauskienės kon
Tarybą, buvo diskutojamos apylin certo. Tikimės, kad solistė Irena vėl
apsilankys mūsų apylinkėje ir tada
kės problemos.
turėsime progos suruošti jos kon
certą.
„Lietuviui b i u l e t e n i s "
Meno paroda miesto
rotušėje

„Lietuvių biuletenio" redaktorė
Jūratė Miklienė praneša, kad, kaip
ir kiekvienais metais, „Lietuvių
biuletenis" atostogaus ir neišeis
liepos ir rugpjūčio mėn. Kitas „Lie
tuvių biuletenio" numeris pasirodys
rugsėjo mėn.

Juno Beach rotušėj birželio 16
d., penktadienį, įvyko meno parodos
atidarymas. Parodoje dalyvauja ir
dail. Rimgailė Zotovienė, kuri eks
ponuoja keturis paveikslus.

Palm Beach, FL, „Saulėto kranto" lit. mokyklėlės mokytojai ir mokiniai. Iš kairės:
Jolita Dromantaitė, „Saulėto kranto" jaunimo organizacijos vadovė; Jūratė
Meister — lit. mokyklėlės vadovė; mokytoja muz. Renata Armalaitė; dešinėje —
mokyt. Vida Tomkevičienė.

dienį kartais ir iš tolimų vietovių,
kaip Miami. Ypatinga padėka prik
lauso mokytojoms muz. Renatai
Armalaitei ir Vidai Tomkevičienei,
kurios aukojo savo laisvalaikį ir
dirbo su dideliu pasišventimu, mokydamos vaikus lietuvių kalbos,
istorijos, dainų ir tautinių šokių.
Jūratė Meister dėkojo ir visiems
mokyklėlės rėmėjams, ypač dail.
Rimgailei Zotovienei, kuri pasiūlė
idėją vaikus per pasirodymus ap
rengti rūbeliais, kurie atspindėtų
mūsų tautinius motyvus, ir parūpino
medžiagas.
Mokytoja Vida Tomkevičienė
dėkojo tėveliams ir mokiniams ir
pradėjo programą. Programa buvo
skirta ne tik „Saulėto kranto" mo
kyklėlės mokslo metų pabaigai, bet
ir motinų ir tėvų pagerbimui.
Mokiniai deklamavo eilėraščius,
dainavo ir skambino. Programoje
dalyvavo šie mokiniai: Žygimante
Andrijauskaitė, Paulą ir Nojus Ba-

niotos, Mikas Budrys, Goda Graudinis, Gabrielė Marąuez, Lukas
Tamulis ir Dovilė Rygelis.
Susirinkę tėveliai ir svečiai en
tuziastingai plojo visiems programos
atlikėjams ir džiaugėsi vaikų pa
daryta pažanga.
Po programos „Saulėto kranto"
lituanistinės mokyklėlės mokiniams
buvo įteikti pažymėjimai ir dovanos.
Mokyklos tėvų komiteto vardu
sveikino Meilutė Marąuez, kuri
dėkojo mokytojoms už jų darbą ir
įteikė po gėlių puokštę.
Dar kalbėjo dail. Rimgailė Zo
tovienė, LB Palm Beach apyl. pirm.
Kęstutis Miklas, LB Tarybos narė
Dalia Augūnienė ir „Saulėto kranto"
jaunimo organizacijos pirm. Jolita
Dromantaitė.
Po oficialios dalies visi vaišinosi
tėvelių suneštomis vaišėmis ir turėjo
progos kalbėtis ap:e tolimesnę mo
kyklos veiklą.
D. A.

Lietuviškos šv. Mišios
Mokslo metų pabaiga
Lietuviškos šv. Mišios, St. Jude
bažnyčioje, Teąuesta, vėl bus auko
jamos rudenį. Lietuviai dabar ren
kasi kiekvieną sekmadienį į 10:45
vai. r. šv. Mišias St. Paul of the
Cross bažnyčioje, North Palm Beach,
kur po šv. Mišių susirenka išgerti
kavos parapijos salėje.
„Dainos" choras užbaigė
sezoną
„Dainos" choras sezoną baigė
balandžio mėn. pabaigoje. Choras
vėl žada rinktis repeticijoms rudenį.
Choras dalyvavo
Dainų šventėje
Muzikė Renata Armalaitė, „Dai
nos" choro vadovė, dalyvavo Dainų
šventėje, Čikagoje, kur ji dirigavo
mišriam chorui, „Treji gaideliai"

Mokslo metų pabaiga! Džiau
giasi mokiniai, tėveliai ir mokytojai,
nes ateina vasara su visais malonu
mais, ir, aišku, mokiniai gauna
mokslo metų rezultatus, surašytus į
pažymių knygeles.
2006 m. gegužės 29 d. Lietuvos
Respublikos garbės konsulato Palm
Beach mieste patalpose įvyko
„Saulėto kranto" lituanistinės mo
kyklėlės užbaigimo šventė. Šventės
programą pradėjo „Saulėto kranto"
mokyklėlės vadovė Jūratė Barkauskaitė—Meister, kuri savo kalbo
je dėkojo Lietuvos Respublikos gar
bės konsului Palm Beach mieste
Stanley Balzekui, Jr., už leidimą
naudotis konsulato patalpomis, be
kurių mokyklėlė kažin ar būtų
galėjusi egzistuoti. Ji dėkojo tėve
liams, kūne vežiojo vaikus į litu
anistinę rn.okyk.ieie kiekvieną šešta-
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Gegužines

skirtos paremti .Saulėto kranto' lit mokykla lupiter FL, dalyviai

Palm Beach, FL, „Sau'ėtc kranto' lit mokyklėles mokslo metų užbaigimas
gegužės 28 d. — mokiniai, tėveliai, mokytojai.

ST, CLAIR, PA

LIETUVOS VYČIAI RUOŠIASI
ŠVĘSTI LIETUVIŲ DIENAS
Lietuvos Vyčių Anthracite 144
kuopa, veikianti St. Clair, Pennsylvania, praneša, kad š.m. rugpjūčio
11-12 d. Schuylkill Shopping Mali
— Center Court, Frackville, Penn-yivania, parduotuvių centre ruo
šiamos, 92 kartą vyksiančios Lietuv-.u dienos. Bus įvairios pramogos —
laimikių traukimai, loterijos, lietu
viško meno ir Lietuvos veteranų bei
partizanų parodos, skanus lietu
viškas maistas, muzika pasiklausy
mu; ir šokiams. Dalyvaus ir „Žilvino"
tautinių šokių ansamblis iš Phiiacielphia, PA bei „Malūnas" iš Bal
tį more, MD. Jaunų vyčių šokių ko
lektyvas „Gintaras" iš Mahanoy City
parodys visuomenei jaunimo pasie
kimus. Bus pagerbtos lietuvės mo
terys.
Lietuvių dienos ruošiamos nuo
1914 m. Praeityje jos vykdavo Lakevvood ir Lakeside parkuose, vėliau

Rocky Glen, iki tų parkų uždarymo.
Dabar Lietuvių dienos ruošiamos
Schuylkill Shopping Mali - Center
Court, parduotuvių centre. Per dvi
dienas sulaukiama net kelių tūks
tančių lankytojų.
Šio renginio pelnas bus skiria
mas popiežinės Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos Romoje humanitarinės
veiklos fondui. Dėl smulkesnės infor
macijos, prašome kreiptis \ Onutė
Klizas-Wargo, tel. 570-429-0132.
Visuomenė kviečiama gausiai
apsilankyti, dalyvauti Lietuvos Vy
čių ruošiamose 92-se Lietuvių die
nose ir paremti Lietuvos Vyčių veik
lą. Visi būsite gražiai, mielai ir
draugiškai Lietuvos Vyčių priimti ir
apsilankymu pagerbsite lietuves
moteris. Iki pasimatymo!
Onutė Klizas-Wargo
Parengė
Regina Juškaitė-Švobienė
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APMĄSTYMAI APIE TURNIŠKES
1UOZAS GAILA
1996 m. kitoje Gedimino pros
pekto pusėje nuo Seimo rūmų buvo
baigtas statyti Seimo viešbutis, ir į jį
iš Turniškių baigėsi keltis seimūnai.
Ir man ten buvo pažadėtas vieno
kambario butelis. Taigi mano gyve
nimas Turniškėse, gamtoje, artėjo
prie pabaigos. Gamtoje gyvenau ir
šalia Ellicott miestelio Amerikoje,
bet ta gamta, o ypač gyvūnija nepa
prastai skyrėsi. Iš tikro tos gyvūni
jos Turniškėse k a i p nebuvo. Ellicott
miestely n e g a l ė j a u atsiginti n u o
stirnų, laukinius triušius šiek tiek
praretindavo netoliese įsikūrusi la
pių porelė, pora švilpikų (groundhogs) retindavo gėles, voverės suras
davo būdų žiemą ištuštinti paukš
čių lesyklas, nepaisant, kaip įman
triai j a s į r e n g d a v a u . Keista, per
penkerių metų gyvenimą Lietuvoje
temačiau tik vieną tokią rudą, rudą
voveraitę k a ž k u r Aukštaitijoje, o
Amerikoje sidabriniais kailiukais jų
begalė. Ellicott miestely įvairių
rūšių paukščių čiulbėjimas pribu
dindavo rytais ir nesiliaudavo visą
dieną. Pasigesdavau to čiulbėjimo
Turniškėse, bet jį pakeisdavo nuola
tinis genio kalenimas tai vienoje, tai
kitoje pušyje. Rytais, laukdamas au
tomobilio į Seimą, stebėdavau jį
besidarbuojantį kokios nors pušies
viršūnėje, o iš po jo snapo krisdavo
pušies žievės gabaliukai. Ak, nerei
kėjo jam nei sėti, nei auginti, tik ka
poti, kalti, kad prie šviežienos prisikapojus.
P r i s i k l a u s ę s genio kapojimo,
vykdavau į Seimą, kur posėdžio
salėje klausydavau seimūnų pasika
pojimų. Visgi turiu pripažinti, kad
Seimo n a r i ų pasikapojimai buvo
palyginti švelnūs, kreipiantis vienas
į kitą „gerbiamas Seimo nary", nors
netrūkdavo pašaipos, sarkazmo opo
nento atžvilgiu. Kartą su iš JAV
atvykusiu Rimu Česoniu dalyvavo
me Seimo posėdy, kuriame mano
Turniškių k a i m y n ė Vilija Abramikienė-Aleknaitė, pagal profesijos
muzikė, Sąjūdžio veikėją, Seime
atstovaujanti
Piliečių
chartijai,
diskusijose „sukirto" mūsiškį K.
Bobelį. Pastarojo nesklandi ir net
netaisyklinga lietuvių kalba Ame
rikoje nebuvo tiek jaučiama, bet čia
buvo kliuvinys. Tačiau, to nepai
sant, reikia pripažinti, kad jis Lietu
voje buvo sėkmingesnis nei Ameri
koje. Nepavyko j a m suskaldyti JAV

LB, deja, Lietuvoje Krikščionių
demokratų partijoje tuo atžvilgiu
jam kur kas geriau sekėsi.
Tuo laiku Seimo pirmininku
buvo Česlovas Juršėnas. Nebaltino
jis savo komunistinės praeities ir ne
sigynė esąs ateistas. Sovietiniais lai
kais buvo partijos narys, dirbo „Tie
sos" red. ir kituose laikraščiuose, tai
gi buvo sovietinis propagandistas ar
ba okupanto „mouthpiece". Man jo
nuolatinė šypsena, ponioms rankų
bučiavimas sveikinantis, lyg ir atsi
davė lenkiška maniera, bet jis suge
bėjo šypsotis, net kai įtūžusi buvusių
tremtinių minia sudaužė j a m aki
nius. Tačiau man įstrigo vienas epi
zodas. 1994 m., ruošiant Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą Vilniuje,
PLB atstovybės raštinėje Seime dar
bavosi iš Boston atvykusi Rūta Kal
vaitytė (dabar Skučienė, trijų ber
niukų motina, kelis metus vadova
vusi LB Washington apylinkei). Bet,
ji taip pat dirbo Tėvynės sąjungos
(konservatorių) partijai ir dažnai
užsilikdavo PLB būstinėje iki vidur
nakčio. M a n e baugindavo mintis,
kad ji turi laukti autobuso tokiu vė
lyvu laiku ir gali būti kieno nors
užpulta, todėl kreipiausi į Č. Juršė
ną, klausdamas, ar nebūtų galimy
bės jai pasinaudoti Seimo automobi
liu. Jo atsakymas buvo, kad dažnai
iki vėlumos užsilieka ir Seimo dar
buotojos ir jis jokiu būdu negali
daryti išimties, tačiau jis pats veik
visada dirba gana vėlokai, Rūta jam
gali skambtelti ir jis mielai ją pave
šiąs. Ir iš tikro, veik visada iki vėlu
mos jo kabinete matydavosi šviesa.
Jis tikrai pasižymėjo darbštumu,
Seimo posėdžiams pirmininkavo ge
rai pasiruošęs ir man išrodė, kad bu
vo palyginti objektyvus ir toleran
tiškas konservatorių bei apskritai
dešiniųjų opozicijai. J a m priešingybė
buvo jo pavaduotojas, 15 metų jau
nesnis, J u o z a s Bernatonis, pagal
profesiją inžinierius, vienas iš LDDP
partijos kūrėjų, A. Brazausko favo
ritas, į Seimą išrinktas pagal LDDP
sąrašą. Pirmininkaudamas posė
džiams, nevengdavo ciniškų replikų
dešiniųjų atžvilgiu, nutraukdavo jų
kalbas, leisdamas daugiau pasireikš
ti LDDP seimūnams, ypač mėgo su
teikti tribūną Albinui Albertynui.
Jdomus t a s Albertynas: gimęs 1934
m. Vištyčio apyl., 1952 m. nuteistas
10 metų laisvės atėmimu už anti
tarybinę propagandą, į laisvę išleis
tas po Stalino mirties, tapo žemės

ėliau, formuojantis utopinei ir realistinei Eu
ropos vizijai, atsirado terminas ,,Rytų Eu
ropa", tarsi tos idealizuotos Europos šešėlis.
XIX a. Europos vizija jau nukreipta ne į ateitį, bet
į praeitį, krikščionybė vel atrandama, vizija visa a r
beveik visa yra praeityje. Dabartyje ar ateityje jai
vietos nėra. XLX a. atsiranda dar viena - Vidurio
Europa, — kuri.yra germaniška, vokiškos kultūros
erdvė.
Tai, kaip Europa suvokiama po II-ojo pa
saulinio karo, yra reakcija į totalitaristines vizijas.
Kalbama apie taikos ir santarvės viziją, bet kul
tūrinės vizijos aspektai nenagrinėjami. Plieno ir
anglies sąjungos sutartyje kultūrai vietos neatsira
do. Kalbant apie Vakarų Europą pirmieji taikos
dešimtmečiai po karo yra geroves Europos atsira
dimas ir tuo pačiu metu - šaltojo karo laikotarpis.
Europai esminę įtaką darė ne jos šalys, o JAV, kuri
priešpastato Rytų ir Vakarų Europą - laisves ir
nelaisvės Europą. Jonas Paulius II ateina būtent į
šią Europą ir XX a. antrojoje pusėje palieka ryškų
pėdsaką. .
Siame kontekste išryškėja išskirtiniai Jono
Pauliaus II-ojo Europos vizijos aspektai. Pirmiau-

V

ūkių vadovu Marijampolės rajone,
prasidėjus atgimimui, kūrė Sąjūdžio
grupę, išrinktas į Seimą, įstojo į
LDDP frakciją. Jo mėgstamiausias ir
bene vienintelis kalbų arkliukas
buvo kolchozų, vad. kolūkių, sugrio
vimas, aišku, anot jo, įvykdytas V.
Landsbergio, na, ir buvo prezidento
A Smetonos diktatūra. Neatrodė,
kad jo postringavimus prie mikrofo
no kairieji rimtai priiminėjo, bet
matydavau juos šaipantis, greičiau
siai iš pasitenkinimo, kad štai buvęs
politinis kalinys atskaito dešinie
siems...
Seimo rūmų a n t r a m e aukšte,
kur buvo PLB būstinė, buvo ir resto
ranas. J a m e aš ne tik pietaudavau,
bet darbo metu dažnai užsukdavau
gerti kavos. Kasdieną būstinėje
lankydavosi svečiai ne tik iš Lietu
vos, bet taip pat atvykę iš kitų
kraštų, taigi nusivesdavau į tą res
toraną, ar tai papietauti, ar pavai
šinti kava. Veik visada ten prie baro
sėdėdavo Vytautas Petkevičius. Ma
no amžiaus, šiek tiek papurtusią,
rusva nosimi, atrodo, labiau besido
mintis taurele nei Seimo posėdžiais.
Jo paties priduotoji biografija paly
ginti kukli: komjaunimo sekretorius,
baigęs komjaunimo Centrinę mokyk
lą, istoriją Maskvos universitete,
Rašytojų draugijos k o n s u l t a n t a s ,
valdybos sekretorius, rašytojas, Ko
munistų partijos narys, vienas iš Są
jūdžio kūrėjų, LDDP narys, Seime
Nacionalinio saugumo komiteto pir
mininkas.
Mintimis grįžtu į 1983 metus,
kai į mano rankas pateko jo knyga
„Yra šalis". Ten skaičiau: „...Tai buvo
Leninas. Tada aš gerai nujaučiau,
kokią milžinišką įtaką man ir mano
tėvynei turės šis vardas. O, pasibai
gus karui, trankiausi po kaimus,
aiškindamas žmonėms jo idėjas, agi
tavau naujakurius į kolūkius, mo
kiau juos rašto ir saugojau pirmas jų
bendro darbo vagas, nes laikai tada
buvo neramūs ir valstiečiai mus pa
sitikdavo visaip: kas su kiaušinienės
kalnu, su namine... k a s su priekaiš
tais ir skundais, kas be nieko, apsi
ginklavęs kaimo žmogaus kantrybe
ir atkakliu tylėjimu, o kas ir — šū
viais... Prieš tokius ir aš pakėliau
ranką, nes jie iš mano tėvynės norėjo
atimti idėją, atimti taiką ir paveržti
jos ateitį. Tai jie ją perplėšė pusiau...
Sunkūs tai buvo metai".
Taip sunkūs tai buvo metai
lietuviui, bet ne V. Petkevičiui. Tie

EUROPOS VIZIJA
JONO PAULIAUS II
AKIMIS (4)
IONAS KAZIMIERAS BURDULIS
sia, negalime nepaminėti, jog jis kalba apie krikš
čioniškąją ir bizantiškąją Europą. Jis įvardija vys
kupus Kirilą ir Metodijų, atėjusius iš Romos, ir
evangelizavusius slavų tautas, kurių Hėgelis ne
laikė istorinėmis. Jono Pauliaus II-ojo matymas iš
neistonnes (ne Rytų - Vakarų) Europos erdves is
toriniu požiūriu yra labai svarbus. Klausimas yra
visiškai atviras Rusijos atžvilgiu. Kiekviena t a u t a
tarsi stumia Europos sieną į rytus. Jonas Paulius į
Europos ribas įterpia ir Ukrainą, ir rytinė Europos
siena savaime išnyksta, taigi kalbėdamas apie
bizantinį Europos demenį, jis padaro labai stiprų

„kiaušinienės kalnai", tai paskutinis
kąsnis, plėšiamas jo ir jo stribų sėb
rų iš kolchozan varomo lietuvio ūki
ninko šeimos, o kaimo žmogaus
tylėjimas — iš baimės būti išvežtam
į Sibirą. V. Petkevičius savo prieš de
šimtmetį išleistoje knygoje neuž
m i r š t a ir mūsų išeivių. Pamenu,
kaip su tėvais skaitydami juokėmės:
„Sykį mačiau, kaip didele grupė
Amerikos lietuvių atvyko į Kauną.
Jie buvo labai malonūs, atidūs vieni
kitiems ir aplinkiniams žmonėms,
tačiaujų elgesys akivaizdžiai skyrėsi
nuo juos pasitikusių kauniečių elge
sio. Kažkoks nepasitikėjimas mumis
ar baimė, atvirumo stoka ar gyveni
mo taisykle tapęs atsargumas kaus
tė jų mintis ir judesius. Bet staiga
vienam iš jų suskaudo dantį. Eks
kursijos vadovas buvo priverstas nu
vesti ligonį į polikliniką. Gydytoja
j a m ant skaudamo danties uždėjo
vaistų, patvarkė prakiurusius, įdavė
skausmą raminančių tablečių ir
išleido keliauti toliau. Amerikietis
išsitraukė piniginę. — Ne, ką jūs —
abiem rankom ėmė gintis stomatolo
gė, — pas mus gydymas nemokamas.
Amerikos lietuvis apie tai iškil
mingai papasakojo savo kolegoms...
ir nelauktai susirgo visa mašina.
Kiekvienam turistui kažkas suskau
do, kažką ėmė gelti, kiekvienas ėmė
kažkuo negaluoti. Prireikė mašiną
sustabdyti ilgesniam laikui ir gydy
tojams apžiūrėti visus keleivius iš
eilės.
— J u k jūs gaunat mūsų spaudą,
skaitot, — negalėjo atsistebėti vado
vas. — Gaunam. — Ten gi rašoma
apie nemokamą gydymą. — Rašoma.
Bet ir Amerikos laikraščiai labai
daug gero rašo apie mūsų gyvenimo
būdą. Viskuo nepasitikėsi.
— Ir tas nepasitikėjimas jų
akyse išliko visą kelią. Jis buvo toks
akibrokštus, o kartais net įžeidžian
tis, tačiau manęs jis nebepykino, tik
skaudžiai priminė ne itin tolimą
mūsų praeitį, iš kurios jie ir atvyko
pasisvečiuoti pas mus..." Va, kokie
tie Amerikos lietuviai: prakiurusiais
dantimis, nepasitikintys sava spau
da, negaluojantys, bet neišgalintys
gydytis.
Žvelgdamas į V. Petkevičių, len
kiantį taureles Seimo restorano
bare, ne kartą galvojau, kaip šis
žmogus tapo laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininku.
Nukelta į 11 psl.

pareiškimą.
Be Kirilo ir Metodijaus Jonas Paulius II pri
mindamas mums tris moteris - Bažnyčios šventą
sias - šv. Brigitą iš Švedijos, šv. Kotryną iš Sienos
ir žydę krikščionę Bernštain, sako, kad Europos
pagrindas yra šventumas.
Šv. Brigita, atvykusi iš Švedijos, iki pat mirties
pasišventusi dirbo Bažnyčiai, šv. Kotryna rūpinosi
Bažnyčios vienybe, žydė krikščione Bernštain
mums primena žydiškąją krikščionybės dalį.
Jonas Paulius II kalbėjo ne tik apie Vidurio Eu
ropos dvasines problemas, bet, polemizuodamas su
Europos Komisijos nariais, pabrėžė, jog labai svar
bu yra neužsidaryti savo ribose, o reikia stengtis iš
eiti iš jų, — negalima sutapatinti Europos su Eu
ropos Sąjunga. Jeigu Europa laikysis savo krikš
čioniškų šaknų, ji ir toliau augs, kitaip, užsidariusi
savyje, ji nustos augti. Tai yra labai svarbus Jono
Pauliaus II-ojo palikimas.
Baigiant reikia itin pabrėžti Jono Pauliaus IIojo nuostatą, jog pirmaeili dėmesį reikia skirti
žmogaus orumo ugdymui, nes tik orus ir sugeban
tis savo orumą ugdyti ir reikalui esant JĮ apginti
bus tikrai laisvas žmogus.
Pabaiga.
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Žalgirio mūšį priminė riterių kovos

Riterių dvikova.

Linos Petrauskienės ,ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 16 d. (ELTA) — riterių kovos. XIV—XV amžiaus Vo
Žalgirio mūšio 596-ųjų metinių proga kietijos, Prancūzijos, Vengrijos para
tradicinė sekmadienio ceremonija ša diniais ir koviniais kostiumais vilkin
lia atstatomų Valdovų rūmų buvo nu tys riteriai bei jų ginklanešiai, gink
spalvinta teatralizuotomis riterių ko luoti kalavijais, kardais, kuokomis ir
skydais, kovėsi dvikovose. Pasirody
vomis.
Kaip ir kiekvieną sekmadienį, ce mą vainikavo finalinė kova, kurioje
remonija prasidėjo 2 valandą dienos, susigrūmė visi pasirodyme dalyvau
nutilus Katedros bokšto varpo dū jantys kariai. Prieš kovas riteriai de
žiams. Valdovų rūmų muzikantų ly monstravo ginklų valdymo meis
dintas rūmų šauklys perskaitė is triškumą.
toriniais faktais paremtą Lietuvos
Pasirodymą rengiančio karinio—
Didžiojo kunigaikščio Vytauto laišką istorinio klubo „Antikos karys" būry
iš Žalgirio mūšio, kuriame 1410 me je buvo ir viena riterė, ginkluota ka
tais buvo sutriuškinta kryžiuočių ga laviju ir skydu. Visa riterės ginkluotė
lybė, lauko.
kartu su grandinių marškiniais sve
Paskelbus laišką prie pakylos ria 30 kilogramų, vyrų apranga ir
prasidėjo teatralizuotos viduramžių ginklai — 40-55 kilogramus.

Vyriausybė ketina mažinti mokesčius
Vilnius, liepos 17 d. (BNS) —
Paskirtasis premjeras Gediminas
Kirkilas įsitikinęs, jog mažumos Vy
riausybei pakaks valios ir paramos
Seime gyventojų pajamų mokestį su
mažinti iki 20 proc. Be to, jis norėtų
šalies ūkį pasukti „modernių techno
logijų diegimo keliu" ir planuoja per
mainas Vyriausybės rūmuose.
„Tai ambicingas mūsų pasiryži
mas. Bet nedeklaruojame to pigiai ir
populistiškai. Realistiškai sakome,
kad visko gali atsitikti. Vis dėlto ma
nau, 90 proc. tikimybė, kad ekono
mikos pablogėjimo nebus, todėl šis
tikslas bus realizuotas", — interviu
„Verslo žinioms" sakė G. Kirkilas,
komentuodamas gyventojų pajamų
mokesčio mažinimo iki 20 proc. pla
nus.
Pasak jo, bus svarstoma ir gali
mybė anksčiau laiko, o ne nuo 2008
metų, kaip buvo planuota, panaikinti

* Lietuvos studentų krepši
nio lygos vicečempione Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) ko
manda tapo Europos aukštųjų mo
kyklų krepšinio pirmenybių nugalė
toja. VI Europos aukštųjų mokyklų
krepšinio čempionato finale VDU
krepšininkai 81:72 įveikė Liublijanos
(Slovėnija) universiteto komandą.
Net 23 taškus nugalėtojams pelnė ir
11 kamuolių po krepšiais atkovojo
naudingiausiu finalo rungtynių žai
dėju pripažintas Jonas Mačiulis. 14
taškų į varžovų krepšį įmetė Vaidas
Stiga, 12 — Paulius Počiuipa.
* Pajėgiausių planetos teni
sininkių WTA sąraše aukščiausią
vietą tarp lietuvaičių užimanti

vadinamąjį socialinį mokestį, kuriuo
faktiškai padidintas pelno mokesčio
tarifas.
G. Kirkilas teigė manąs, kad prie
euro zonos Lietuva gali prisijungti
2009 metais: „Bet nustatyti konk
rečias datas, kai dar ne visos aplinky
bės aiškios, ne visiškai teisinga".
Komentuodamas viceministrų
bei apskričių vadovų postų peržiūrė
jimą, G. Kirkilas sakė, jog pačios radi
kaliausios permainos bus tarp vice
ministrų.
G. Kirkilas tvirtino manąs, kad
Vyriausybės kanceliarija turi būti ne
politinė: „Politinius patarimus prem
jerui duoda politiniai patarėjai. Visa
tai turi būti aiškiai atskirta."
Paklaustas, kaip galima pasiekti,
kad dabartinis kancleris Antanas Ze
nonas Kaminskas, pareiškęs neketi
nąs atsistatydinti, paliktų postą, G.
Kirkilas atsakė: „Susitvarkysim".

Lina Stančiūtė su 68.75 taško per
savaitę iš 315-osios pozicijos pakilo į
310-ąją. Pusę įskaitinio taško per sa
vaitę praradusi Julija Gotovskytė
(11.75 tšk.) iš 762-osios vietos nukri
to į 779-ąją, o 0.25 taško netekusi Iri
na Cybina (3.25 tšk.) — iš 1,200-osios
pozicijos smuktelėjo į 1,212-ąją.
* Sekmadieni Venesuelos sos
tinėje pasibaigus} Pietų Ameri
kos krepšinio čempionatą 17-ą
kartą laimėjo Brazilijos komanda.
Brazilija, būsimoji Lietuvos rinktinės
varžovė 2006 metų pasaulio čempio
nato Japonijoje C grupėje, sekmadie
nį finale 92:61 sutriuškino Urugva
jaus komandą. Rezultatyviausiai žai
dė Marcelo Huert (19 tšk.).

Prokurorai atmeta V. Uspaskicho šantažą
Atkelta iš 1 psl.
DP finansinę veiklą tiriantys Ge
neralinės prokuratūros pareigūnai
prisipažino niekaip negalintys susi
siekti su V Uspaskichu, jis ignoravo
ir šaukimą atvykti į. apklausą. Tokį jo
elgesį prokurorai vertina kaip slaps
tymąsi nuo teisėsaugos.
G. Jasaitis teigė negalįs atskleis
ti, kokių Baudžiamojo proceso kodek
se numatytų veiksmų bus imtasi, sie
kiant apklausti V Uspaskichą. Pro
cese numatyta, kad asmuo į apklausą
gali būti kviečiamas telefonu, šau
kimu arba skelbiama jo paieška, ir jis
parvežamas į savo šalį. Taip pat gali
būti siunčiamas teisinės pagalbos
prašymas užsienio šalies, kurioje yra
asmuo, teisėsaugai ir asmuo apklau
siamas užsienyje.
„Gali būti apklausiamas mūsų
pareigūnų akivaizdoje, gali tai pada
ryti ir užsienio pareigūnai", — Bau
džiamojo proceso kodekso nuostatas
aiškino G. Jasaitis.
Darbo partija įtariama neteisin
gų duomenų apie pajamas, pelną ir

turtą pateikimu, siekiant išvengti
mokesčių, bei apgaulingu apskaitos
tvarkymu.
Už tai juridiniam asmeniui gali
būti skiriama bauda, gali būti taiko
mas veiklos apribojimas arba veiklos
sustabdymas. Sankcijos partijos gali
būti taikomos ir pateikus įtarimus
baudžiamojoje byloje.
Savo ruožtu Tėvynės sąjungos
(konservatorių) vadovas Andrius
Kubilius šalies teisėsaugą ragina pa
demonstruoti neišsigandusi Darbo
partijos, kuri įtariama apgaulingai
tvarkiusi finansus, įkūrėjo Viktoro
Uspaskicho grasinimų.
„Toks laiškas turi būti labai prin
cipingai vertinamas teisėsaugos insti
tucijų. Būtų blogai, jei susidarytų
vaizdas, jog po tokių gąsdinimų tei
sėsauga lyg ir sumažina savo akty
vumą spręsdama tas bylas, kurios yra
iškeltos ir, sakykime, nebenori su
rasti V Uspaskicho ir iš jo gauti liudi
jimų ar parodymų", — komentuoda
mas V Uspaskicho laišką, sakė A. Ku
bilius.

K. Douglas Lietuvos piliete netaps
Vilnius, liepos 17 d. (BNS) — nės prielaidos, leidžiančios suteikti
Atsižvelgdamas į Pilietybės komisijos asmeniui pilietybę išimties tvarka už
rekomendacijas, prezidentas Valdas „tikėtinus ar būsimus jo nuopelnus".
Adamkus nutarė Vilniaus TE O krep
Taip pat, pasak atstovės spaudai,
šinio komandos narei amerikietei nors Konstitucija suteikia išimtinę
Kathryn Douglas nesuteikti Lietuvos teisę prezidentui suteikti pilietybę iš
pilietybės išimties tvarka.
imties tvarka, tačiau dabartinė įsta
Tai pranešė prezidento atstovė tymų bazė neleidžia šios teisės reali
spaudai Rita Grumadaitė pirmadienį zuoti.
po šalies vadovo susitikimo su Pilie
Todėl V Adamkus nutarė kreip
tybės komisijos nariais.
tis į Seimą, siūlydamas patobulinti
Neturėdama Lietuvos pilietybės, Pilietybės įstatymą, kuris leistų visa
krepšininkė negalės žaisti šalies mo pusiškai įgyvendinti prezidentui su
terų krepšinio rinktinėje pasaulio teiktą konstitucinę teisę.
čempionate, vyksiančiame rugsėjo
Kaip akcentavo atstovė spaudai,
12-23 dienomis Brazilijoje. Rinktinė nuo 2003 metų gruodį paskelbto
kelia sau tiksią pirmą kartą Lietuvos Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl
istorijoje patekti į 2008 metų olim pilietybės suteikimo išimties tvarka,
pines žaidynes Beijing.
Lietuvos pilietybė išimties tvarka ne
27 metų 183 centimetrų ūgio buvo suteikta nė vienam asmeniui.
puolėja K. Douglas buvo kviečiama ir
Išaiškinti pilietybės suteikimo iš
į JAV moterų rinktinę, tačiau kvieti imties tvarką KT teko nagrinėjant
mo atsisakė, išreiškusi norą atsto Rolando Pakso dekreto dėl pilietybės
vauti Lietuvai. Beje, už graiko ištekė suteikimo Rusijos piliečiui Jurij Bojusiai krepšininkei savo šalies pasą risov konstitucingumą.
siūlo ir graikai, tačiau ji tokios gali
Prezidentas R. Paksas netrukus
mybės nesvarsto.
po inauguracijos 2003 metų žiemą
Pasak R. Grumadaitės, susitiki savo dosniausiam rinkimų kampani
me su prezidentu Pilietybės komisi jos finansiniam rėmėjui J. Borisov iš
jos nariai pristatė argumentus, kodėl imties tvarka suteikė Lietuvos pilie
rekomenduojama
nesuteikti
K. tybę.
Douglas Lietuvos pilietybės.
Pilietybės J. Borisov suteikimas
Atstovės spaudai teigimu, Pilie tapo vienu iš apkaltos R. Paksui pa
tybės įstatyme nėra apibrėžtos teisi grindų.

Šalyje — 2 , 6 4 0 milijonierių
Vilnius, liepos 15 d. (BNS) —
Lietuvos gyventojams visuotinai dek
laravus turtą, išaiškėjo, kad Lietu
voje yra 2,640 milijonierių, o iš viso
mūsų šalyje yra devyni asmenys, tu
rintys per 100 milijonų litų vertės
turto.
Dar 128 žmonių turto vertė yra
nuo 10 mln. iki 100 mln. litų. Nuo
1
milijono iki 10 mln. litų turto turi
2,503 gyventojai, rašo „Lietuvos ry
tas".
Didžiausia vienoje deklaracijoje
nurodyta turto vertė — 694 mln. litų.
Šį turtą deklaravusio asmens atžvil
giu patikrinimas nebuvo atliekamas.
Tuo tarpu vidutinė deklaracijoje
nurodyto turto vertė — 236,000 litų.
Iš viso gyventojai deklaravo turintys
26,4 mlrd. litų vertės turto.
Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI) įtaria, kad maždaug keli šimtai

gyventojų mėgino legalizuoti p.nksčiau neteisėtais būdais uždirbtus ar
dar planuojamus uždirbti pinigus.
Pradėjus tikrinti atrinktas deklaraci
jas, įtarimai pasitvirtino.
VMI šiuo metu yra patikrinusi 68
deklaracijas. Paaiškėjo, kad jose gy
ventojai nurodė nežinia iš kur gauto
iš viso 55 mln. litų vertės turto —
daugiausia piniginių santaupų. Šio
turto gyventojai arba išvis neturi, ar
ba negali įrodyti, kad įgijo šį turtą tei
sėtai.
„Pagrindinė šio reiškinio priežas
tis yra ta, kad gyventojai bando lega
lizuoti neteisėtai gautas ar planuoja
mas gauti lėšas", — sakė VMI virši
ninko pavaduotojas Daivis Zabulio
nis.
Bendra deklaracijose, kurias
VMI detaliai tikrins, nurodyto turto
vertė —791.2 mln. litų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

V. Putin atmetė kritiką dėl demokratijos

EUROPA

slaptosiomis komunistinės Lenkijos
tarnybomis, rodo vieno šalies dien
raščio užsakymu atlikta tikinčiųjų
apklausa. Kaip rašo „Zycie Warszawy", net 43 proc. respondentų mano,
kad tokie dvasininkai turėtų pasi
traukti iš kunigų luomo. Apklausos
duomenimis, net 77 proc. tikinčiųjų
yra įsitikinę, jog buvęs agentas netu
rėtų eiti vyskupo pareigų, o 74 proc.
— klebono. •

na palaipsniui judėti demokratijos
LONDONAS
normų link, sakė šaltinis.
Didžiosios Britanijos policinin
„Svarbiausias klausimas tas, ar kams, praėjusiais metais Londone
priimtinas toks požiūris, kad Rusija per klaidą nušovusiems niekuo dėtą
RUSIJA
— tai didžiulė šalis be demokratijos brazilą, kurį jie palaikė savižudžiu
patirties", — sakė šis diplomatas.
| sprogdintoju, nebus pateikti krimi
„Kai kurie dalyviai norėtų iš naliniai kaltinimai, pirmadienį pra
SANKT PETERBURGAS
girsti Putin pažadą, kad galutinis vi nešė valstybės prokurorai. Tačiau dėl
JAV prezidentas George W. Bush
sų šitų procesų tikslas yra visavertė 2005 m. liepos 22 d. įvykusio inciden pirmadienį per Didžiojo aštuoneto
demokratija", — pridūrė jis.
to, kurio metu buvo nušautas 27 me (G-8) viršūnių susitikimą Sankt Pe
Pasak jo, susitikimo metu Vokie tų elektrikas Jean Charles de terburge, nežinodamas, kad įjungti
tijos kanclerė Angelą Merkei paragi Menezes, gyvenęs Britanijos sostinė mikrofonai, sakė, jog „Artimųjų Rytų
no Rusiją sukurti stiprią ir nepriklau je, Londono policijos pajėgos bus pa krizei sureguliuoti reikia, kad „Hez
somą teismų sistemą, o Europos Ko trauktos baudžiamojon atsakomybėn bollah" liautųsi dariusi tą š...". „Ką
misijos pirmininkas Jose Manuel dėl sveikatos ir saugumo įstatymų jiems reikia padaryti, tai priversti Si
Barroso sakė, kad nepriklausoma pažeidimo.
riją priversti 'Hezbollah' liautis da
spauda ir teismų sistema yra būtinos
rius tą š..., ir baigta", — britų minis
sąlygos kovai su korupcija.
trui pirmininkui Tony Blair pasakė
BRIUSELIS
Europos Sąjunga ir JAV ne kartą
Europos Sąjunga (ES) pirmadie G. W. Bush per vadovų pietus. Prezi
kritikavo politinius procesus Rusi nį paragino visas šalis stengtis nu dentas buvo filmuojamas, bet tik
joje, įskaitant regionų vadovų tiesio traukti smurto Artimuosiuose Ry riausiai nežinojo, kad jo žodžiai buvo
ginių rinkimų panaikinimą ir rinki tuose eskalavimą, bet nereikalaus iš girdimi per mikrofoną.
mų įstatymų sugriežtinimą.
karto nutraukti ugnį, rodo parengtas
Tačiau JAV prezidentas George pareiškimo projektas. Tekste, kurį
AZIJA
W. Bush per viršūnių susitikimą
Briuselyje aptarė ES užsienio reikalų
Sankt Peterburge demonstravo, kad ministrai, „Hezbollah" raginama nu
iš esmės sutinka su V Putin požiūriu. traukti atakas prieš Izraelio miestus,
JAKARTA
Šeštadienį JAV vadovas atsisakė o Izraelis raginamas vengti „nepro
Penki žmonės žuvo, kai Indone
viešai kritikuoti demokratijos būklę porcingos reakcijos". Apie padėtį Li zijos Jawa salos pietinius krantus
Rusijoje, pripažindamas Rusijos va bane ES ministrus informavo iš šios pirmadienį pasiekė po žemės drebėji
dovybės teisę savarankiškai nustatyti
šalies grįžęs ES užsienio politikos mo susidaręs cunamis. Stipraus že
vidaus politiką, o sekmadienį per va vadovas Javier Solana.
mės drebėjimo epicentras buvo jūroje
karienę paprašė V Putin pakartoti
netoli Jawa krantų. Žmonės žuvo at
kolegoms savo argumentus, išdėsty
siritusioms didžiulėms bangoms pa
ROMA
tus per dvišalį susitikimą.
Italijos taksi vairuotojai pirma- siekus pastatus. Nacionalinė geofizi
Minėtas diplomatas sakė, kad I dienį tęsė streiką prieš vyriausybės kos agentūra pranešė, kad žemės
Prancūzijos prezidentas Jacąues Chi- planus liberalizuoti jų verslą. Protes drebėjimo stiprumas buvo 5.5 balo
rac sutiko su V. Putin argumentu, tuojant vairuotojams, gatvėse, oro pagal Richter skalę.
kad Rusija yra šalis, kurią sunku val uostuose ir geležinkelio stotyse prak
dyti.
tiškai neliko taksi automobilių. Lie
ARTIMIEJI RYTAI
pos pradžioje streiką pradėję taksi
vairuotojai protestuoja prieš Roman
Izraelis sunaikino ketvirtadalį „Hezbollah n
Prodi vyriausybės parengtą įstatymo
BAGHDAD
projektą, pagal kurį būtų leidžiama
Į pietus nuo Irako sostinės esan
Atkelta iš 1 psl.
gio.
išduoti daugiau taksi leidimų. Italijos čio Mahmoudia miesto turguje pir
kurio bunkeri sekmadienį subombar
Izraelis taip pat tęsė atakas ir
taksi
vairuotojai būgštauja, kad jų madienį per kovotojų išpuolį žuvo iki
davo Izraelio kariniai lėktuvai, pa Gazos ruože. Čia pirmadienį per Iz
reiškė, kad jo grupuotės pajėgumai raelio oro antskrydį buvo subombar leidimai, kurie vidutiniškai kainuoja 55 žmonių. Baghdad policija sakė,
nesumažėjo ir kad žydų valstybės duotas aštuonių aukštų palestiniečių daugiau kaip 100,000 eurų, bus nu kad Mahmoudia turguje sprogo auto
laukia „netikėtumai", jeigu ji tęs savo Užsienio reikalų ministerijos pas vertinti, jei vyriausybė išduos dau mobilyje padėta bomba. Tačiau Mah
giau leidimų.
moudia policijos viršininkas sakė,
karinę kampaniją.
tatas.
kad sprogimus sukėlė sviediniai. To
Daugiausia antskrydžių Izraelis
Si ataka yra dalis Izraelio kam
kią taktiką prieš civilius taikinius
VARŠUVA
rengia Pietų Libane, iš kurio panijos prieš karinę grupuotę „HaLenkų katalikams nekelia pasiti Irake kovotojai naudoja palyginti
„Hezbollah" kovotojai leidžia raketas mas" ir jos vyriausybę.
Per atskirą antskrydį buvo su kėjimo kunigai, bendradarbiavę su retai.
į Izraelio teritoriją. Nuo „Hezbollah"
raketų žuvo mažiausiai 12 izraelie griauti „Hamas" vadovaujamų sau
gumo pajėgų biurai.
čių.
„Hezbollah" į trečiąjį pagal dydį
Tuo tarpu Libano televizijos pir
Izraelio Haifa miestą paleistoms ra madienį pranešė, kad šalies teritori
ketoms užmušus aštuonis žmones, joje numuštas izraeliečių lėktuvas, ir
šalies ministras pirmininkas Ehud parodė kadrus, kuriuose matyti, kaip
Olmert libaniečiams pagrasino „ilga iš dangaus krinta degančios nuolau
žos.
laikiais padariniais".
Šaltinis Izraelio saugumo struk
„Mano vyriausybė ryžtingai nu
siteikusi ir toliau daryti viską, ko rei tūrose paneigė, kad Libane buvo nu
kia mūsų tikslams pasiekti, — po muštas izraeliečių orlaivis.
„Tokio dalyko nebuvo", — sakė
kruviniausio per kelis dešimtmečius
raketų antskrydžio iš už anapus jis.
Popiežius Benediktas XVI sek
Izraelio sienos savaitiniame kabineto
madienį
pasmerkė „teroristinius iš
posėdyje sakė premjeras. — Niekas
mūsų nesulaikys, kad ir kokie būtų puolius ir atsakomuosius smūgius"
mūsų santykių šiauriniame pasienyje Libane bei Izraelyje ir teigė, jog
smurtas yra nepateisinamas.
ir regione ilgalaikiai padariniai".
Izraelio gynybos ministras Amir
„Nei teroristinių aktų, nei atsa
Peretz laikėsi panašios griežtos lini komųjų smūgių, ypač. kai esama tra
jos ir skelbė, kad po kruvino Haifa giškų padarinių civiliams gyvento
puolimo pasikeitė žmonių, gyvenan jams, negalima pateisinti", — sakė
čių Libano sostinės rajone, kuriame pirmą kartą apie vis labiau įsiplieskiantį konfliktą prabilęs Benediktas
įsikūrusi „Hezbollah", padėtis.
Šiitų fundamentalistų organiza XVI.
ciją jis kaltino „naudojant civilius
„Tokios nuožmios konfrontacijos
kaip teroro aktų priedangą" ir įspėjo, priežastys, deja, yra objektyvios si
kad žmonės, gyvenantys partizanų tuacijos, kai pažeidžiamas įstatymas
6801 78th Ave Bridgeview, I I 60155 Tel. 1 708 599-9680
tvirtovėmis laikomose Libano vieto ir teisingumas", — sakė popiežius
Fax. 1 708 599-9682
Tel. T 800-775-7363
vėse, rizikuoja sulaukti Izraelio smū Benediktas XVI.

Sankt P e t e r b u r g a s , liepos 17
d. (,,Reuters"/BNS) — Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin per Didžiojo
aštuoneto (G-8) valstybių viršūnių
susitikimą nesutiko su kritika dėl po
litinės padėties jo šalyje, paaiškino
kitiems vadovams savo požiūrį į de
mokratinius procesus joje ir pažadėjo
nekeisti šalies konstitucijos taip, kad
turėtų galimybę būti išrinktas trečiai
kadencijai, sakė G-8 diplomatas.
Vakarų valstybių vadovai viršū
nių susitikimo išvakarėse ne kartą
kėlė klausimus dėl demokratijos ir
žodžio laisvės problemų Rusijoje, ta
čiau Y Putin nuolat kartodavo, kad
šalis turi teisę savaip traktuoti de
mokratinio valdymo sąvoką.
Minėtas diplomatas sakė, kad de
mokratijos klausimas ir padėtis Ru
sijoje buvo aptarti sekmadienį per G8 vadovų vakarienę ir kad diskusija
buvo „atvira, bet draugiška".
V Putin atmetė pretenzijas dėl
žodžio laisvės Rusijoje ir sakė, kad
valstybinė pagrindinių televizijos ka
nalų kontrolė jam atrodo geresnė nei
oligarchų dalyvavimas žiniasklaidos
versle. Rusijos prezidentas nurodė,
kad valdžia nesikiša į kontroliuojamų
kanalų redakcinę politiką.
V. Putin taip pat nesutiko su ko
legų pretenzijomis dėl nevyriausy
binių organizacijų, kurių daugelis fi
nansuojamos iš užsienio, kontrolės
sugriežtinimo ir pavyzdžiu pateikė
analogiškus suvaržymus, kuriuos tai
ko JAV ir Vokietija.
Rusijos vadovas pabrėžė, kad są
lygos Rusijoje sudėtingos ir kad būti
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LELIJOS
Šiemet, atrodo, — lelijų metai.
Kur tik bepažvelgsi, žydi lelijos: ir
privačiuose darželiuose, ir parkuose,
įvairiuose miestų bei miestelių žel
diniuose, ir net prie įstaigų, gamyk
lų, parduotuvių. Iš to galima spręsti,
kad lelijos y r a nelepios, a u g a bet ko
kiomis sąlygomis. E s a m e pastebėję,
kad v a s a r ą lelijos žydi net pavėsyje,
jeigu tik bent dalį dienos g a u n a šiek
tiek saulės spindulių. Lelijoms ne" reikia d a u g ypatingos priežiūros, jas
retai puola kenkėjai, todėl tai ge
riausias augalas darželiams, kurių
Šeimininkai neturi daug laiko, bet
mėgsta puošnius, spalvingus žiedus.
Lelijas galima taip pasirinkti,
kad žydėtų nuo ankstyvo pavasario
iki vėlyvo rudens, o spalvų — kiek
tik vaizduotė sukurti gali: ir viena
spalvių, ir keliaspalvių, ir net pilnaviduriais žiedais. Nemažai lelijų —
kvepiančios. Paprastai lelijos prade
da žydėti gegužės mėnesį ir baigia
apie rugpjūčio vidurį.
Vienadienės ir hibridinės
lelijos
Lelijas, nepaisant jų įvairumo,
galima suskirstyti į dvi pagrindines
rūšis: vienadienės, angį. „Day Li
lies", lot. Hemerocallis; ir hibridinės,
angį. „Lilies" (vienaskaita „Lily"),
lot. Lilium. Tačiau visos jos priklau
so Liliaceae Šeimai.
Lelijos d a u g i n a m o s svogūnė
liais a r b a šakniagumbiais, kurie pa
n a š ū s į sustorėjusią šaknį. Lelijų
nereikia rudenį iškasti — lengvai
iškenčia žiemą iki 3 klimato zonos
(beje, Amerikos vidurio vakarai pri
skiriami 5 klimato zonai).

P e a c h F r o s t — žiedai pri
nokusių persikų spalvos;
C h i c a g o A p a c h e — žiedai
skaisčiai raudoni, dideli;
P i n k L a v e n d e r A p p e a l — žydi
vidurvasarį rausvais žiedais su vio
letiniu atspalviu;
Pandora's B o x — žiedai dramb
lio kaulo spalvos su tamsiai raudonu
viduriu; žydi ilgai, beveik iki šalnų.
L e m o n Lily — žiedai geltoni
(citrinų geltonumo) su žalsvu
atspalviu, labai skaniai kvepia, ypač
patvarus augalas.
Žinoma, yra daug daugiau vie
nadienių lelijų, tad verta jų pasi
dairyti ir pas daržininkus, ir kata
loguose. Beje, pabaigusios žydėti,
šios lelijos „užmiega", t.y. lapai
pagelsta ir sudžiūsta. Tuomet ge
riausias laikas jas persodinti ir
kerus padalinti, nes per keletą metų
kerai išauga labai dideli ir augalas
p r a d e d a skursti. Nors šių lelijų
žiedai prasiskleidžia anksti rytą ir
visam laikui „užsimerkia" saulei lei
d ž i a n t i s , bet augalas turi daug
pumpurų, tad žydėjimo laikotarpis
tęsiasi kelias savaites.
H i b r i d i n ė s lelijos

V i e n a d i e n ė s lelijos
Šios lelijos pasižymi tuo, kad
žiedai prasiskleidžia tik vienai die
nai. Lapai primena žolę — siauri,
ilgi, t r u p u t į nusvirę. Žydi birže
lio-liepos mėnesį, bet dabar išvesta
rūšių, jeigu sąlygos palankios, t.y.,
p a k a n k a m a i gauna vandens ir oras
ne per k a r š t a s (pvz., Stella D'Oro),
žydi bent d u k a r t ar daugiau kartų
per vasarą. Kerai padalinami anksti
pavasarį šaltesnėse klimato zonose,
o rudenį — šiltesnėse.
Čia paminėsiu tik keletą viena
dienių lelijų rūšių:
B o n a n z a — žiedai geltoni su
tamsiai raudonais brūkšniais;
B l a c k M a g i c — žiedai tamsiai
raudonos spalvos;

Bonanza lelija

Velykų lelija

Turbūt visi pažįstame Velykų
lelijas, angį. „Easter Lily", lot. Li
lium Longiflorum. Jų tėvynė — Ja
ponija, bet Europa su šiomis leli
jomis susipažino apie 1818 metus.
Amerikoje Velykų lelijos gausiai au
ginamos šiltadaržiuose ir „priver
čiamos" (forced) žydėti būtent Ve
lykų šventėms. Tačiau jos gali augti
ir lauke: jeigu peržydėjusią leliją
palaikysime pavėsyje, kol nudžius
lapai, po to stiebą nukirpsime iki
maždaug 1 colio aukščio ir, atsargiai
apvertę vazoną, kuriame lelija augo,
per daug nesujudindami šaknų, pa
sodinsime į žemę (mėgsta saulėtą
vietą), po kiek laiko iš svogūnėlio
pradės augti nauji lapai ir maždaug
rugpjūčio pabaigoje galėsime vieni
kitus sveikinti „su Velykomis", nes
Velykų lelija dar kartą pražydės.
Pasibaigus žydėjimo laikui, nereikia
nieko daryti: svogūnėlis išlieka per
žiemą ir pavasarį vėl išdygsta,
pražysta.
Viena gražiausių lelijų yra vadi
namoji Baltoji lelija (kai kur vadina
ma Juozapine lelija), angį. ,,Ma-

donna Lily" arba „White Lily", lot.
Lilium candidum. Ši lelija auginama
j a u tūkstančius metų. Žiedai varpo
pavidalo, balti (viršutinė pusė y r a
truputį rausva arba violetinio
atspalvio), labai kvepia. Žiedų kekė
išauga ant aukšto stiebo (ne visi
žiedai atsiveria tuo pačiu metu, tad
lelija žydi palyginti ilgai).
Nepaprastai puošnios ir kve
piančios yra vadinamosios „trimitinės lelijos" — angį. „Trumpet Li
lies", nes jų žiedai primena įvairias
palvius trimitus.
Geriausiai žinomos yra šios:
A m e t h y s t T e m p l e — violeti
niai rausvais žiedais;
Black D r a g o n — žiedas baltas
viduje, o išorinė pusė raudonai vio
letinė;
G o l d e n T e m p l e _ geltonžiedė,
nors žiedlapių vidus t u r i rausvo
atspalvio.
Žinoma, yra ir daugiau rūšių.
K i t o s lelijos
Dar viena dėmesio verta lelijų
rūšis yra vadinamosios „Orienpet
Lilies". Jos kilusios taip pat iš Azijos
(visos čia minimos lelijos yra hibri
dinės, t.y. iš laukinių, kurios retai
tepanašios į matomas darželiuose,
dirbtiniu būdu išvestos naujos, labai
puošnios, įvairiaspalvės rūšys). Šias
lelijas dar vadina „Stargazer Lilies",
nes jų žiedai atkreipti į aukštį,
beveik plokšti. Visos „stargazer" leli
jos turi labai malonų kvapą. J ų yra
taip pat įvairių spalvų — daugiausia
dvispalvių. Pvz.: „American Dream"
— rausvi žiedai su raudonais vidu
riais, truputį banguotais lapelių
pakraščiais; „American Spirit" —
citrininės spalvos žiedai su žalsvais
ir gelsvais atspalviais; „American
Adventure" — tamsiai raudoni žie
dai, kurių pakraštėliai papuošti bal
tomis siauromis juostelėmis.
Ir trečioji hibridinių lelijų rūšis
yra vadinamosios „Asiatic Hybrid
Lilies". Jų žiedai spalvingi, puošnūs,
žydi vasaros pradžioje iki maždaug
rugpjūčio mėn. pabaigos, bet šios
lelijos nekvepia.
Kalbant apie lelijas, neįmanoma
nepaminėti daugiavardės — „Tiger
Lily", „Turks Cap Lily", „Ogre Lily",
o lietuviškai — tigrinė lelija, bet kai
kuriose Lietuvos vietose vadinamos
„garniasnapėmis", m a t jų ilgi,
raudoni pumpurai tikrai primena
gandro snapą. Šių lelijų žiedai
paprastai oranžinės spalvos, žiedla
piai viduje numarginti tamsiai ru-

Tigrinė lelija

dais taškeliais. Visiškai pražydusic
žiedo žiedlapiai užsiriečia į viršų ii
tikrai primena „turkišką turbaną", c
jo ilgi kuokeliai su tamsiai rudomis
galvutėmis nusvyra žemyn ir vilioja
vabzdžius.
Lelijų sėklos
Nors esame pratę lelija sieti su
svogūnėliais, kone visos hibridinės
lelijos užsiaugina ir „sėklas" —
kurios, dar augalui net nepražydus,
a t s i r a n d a lapų pažastyse ir ant
stiebo. Tai iš esmės ne sėklos, o labai
maži (maždaug žirnio dydžio) svo
gūnėliai. Kai šie svogūnėliai nukrin
t a a r b a y r a pasodinami, išauga
šaknelės ir lapai. Juos galima nu
rinkti ir pasodinti į vazonus arba
daigyną. Žinoma, apie 3-4 metus iš.
tų mažų „pipiriukų" negalime tikė
tis puošnių lelijos žiedų, bet ilgainiui
jie s u s t a m b ė s ir turėsime naują
augalą.
S t e b u k l i n g a lelija
Dar vienas tikrai įdomus Lilaceae šeimos augalas yra „Resurrection Lily", „Magic Lily", „Naked
Lady Lily", lot. Lycoris Sąuamigera.
Ji vadinasi „prisikėlimo lelija"
dėl to, kad gyvena du kartus: anksti
pavasarį iš svogūnėlių išauga ilgi,
tamsiai žali, vešlūs lapai (labai pri
mena stambius narcizų lapus), kurie
po kelių savaičių nudžiūsta ir pra
nyksta. Maždaug apie rugpjūčio
vidurį staiga iš plikos žemės išlenda
ilgas stiebas (be jokių lapų) ir pra
žysta violetiniai rausvų, kvepiančių
žiedų kekėmis. Kadangi Šios lelijos
žydi apie Žolinę, kai kur vadinamos
„Marijos Dangun Ėmimo" lelijomis.
Vienintelis šių nuostabių lelijų
kenkėjas — per gausus laistymas,
tada vasarą „nematomi" svogūnėliai
nuo vandens pertekliaus supūva.

SKELBIMAI
REIKALINGA

PARDUODA

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS.

PARDUODAMAS
3 miegamųjų, 2 vonių namas Chicago
Ridge miestelyje. Naujas 4 automobilių
garažas. Kaina $324.900.

galinti padėti prižiūrėti vaikus (2 m. ir 4
m.) ir tvarkyti namą. REIKALAVIMAI vairuotojo teisės, būtina anglų kalba.
Darbas Oak Park priemiestyje.
$12/h., 5 d. per savaitę.
Tel.:708-254-2428, Simas Varnas

Esthetician needed for Oak Park

Spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.
Call 70SSOS
2696
Fax70S-233-6791
Darbui reikalingi dažytojai,
su d a r b o p a t i r t i m i .
Būtina t u r ė t i mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7

Tel. 630-235-3521
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienc.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 YVest 95th St.,
Evergreen Park. IL 60805
Tel. 708-424-8654 773-581-8654
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Stuburo ir skausmo ligos I

LOBIO
IEŠKOJIMAS

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik 3n*«: 847-718-1212
A-A-w.illinoispain.com

Širdies ir kraujagyslių
ligos
GA1LĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Speciaiists
15900 W. 127 t h S t S t e 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

VIDASJ.NEMICKAS,M.D.
Vidaus ligos

KAFDOLOGAS-ŠIFOES UGOS

EDMONDAS /21NA3. M..D., S.C.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
69 ".8 <V Arcner A/6. Ss. i i i
C^icagc i L 60635

""ei. 773-229-9965

Dantų gydytojai

Aldų figų spedaMstai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

Ragainės ( N e m a n o ) 2-osios vidurinės mokyMos lietuvių kaibcs
f a k u l t a t y v o m o k y t o j a Liucija Glinskienė su mokiniais.

Visus mus lydi nesustabdoma
laiko tėkmė: diena veja dieną, pava
sarį — ruduo. Ruduo derliaus metas
žemdirbiams, o mokytojas savo dar
bo vaisius skina pavasarį.
Šiais mokslo metais skubėjau į
Karaliaučiaus kraštą pas Ragainės
2-os vidurinės mokyklos pirmokė
lius. Žinojau, kad pirmuosius daige
lius pasodinus rugsėjo 1-ąją, der
liaus sulauksiu tik pavasarį, tik me
tams bėgant... Jaučiau, kad teks
širdimi sušildyti, širdimi prakal
binti, širdimi akis atverti savo auk
lėtiniams. Tokia j a u mokytojo duo
na. Bet argi nesmagu pajusti, kad
savo dienas atiduodi tiems, kuriems
esi reikalinga? Ir nebaisu perkelti
savo žinių naštą ant mažų moki
nukų pečių, kai tiki, kad jie pakels,
perims ir neš toliau.
Kokias jie šiemet žinias subran
dino? Kaip patobulino lietuviškų
žodžių tarimą, kirčiavimą, pirmokė
liai parodė gegužės 22 dieną savo
tėveliams, mokytojams ir mokyklos
administracijai.
Šventė prasidėjo aktų salėje, kur
pirmokėliai dainavo lietuviškas dai
neles, akompanuojamas muzikos
mokytojo F. Alimo. Mažieji deklama
vo eiles apie Lietuvą, supažindino
susirinkusius su lietuviška abėcėle.
Kad mažieji nepasiklystų lietuviškų
žodžių labirinte, jiems padėjau aš, jų
lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytoja.
Į salę įstriksėjęs „kiškis" pakuž
dėjo man į ausį, kad už pasiekimus
mokantis lietuvių kalbos mokykloje
yra paslėptas lobis, kurį pirmokams
patiems teks susirasti. Pranešiau
kiškio naujieną ir visus pakviečiau į
lietuvių kalbos kabinetą. Čia kartu
su kiškiu paaiškinome, kad kabinete
paslėpti 7 laiškai su užduotimis ir,
tik suradę paskutinį laišką, sužinos,
kur slepiasi lobis.
Prasidėjo įdomiausios šventės

r

etnokultūrom

akimirkos. Buvo ieškomi laiškai su
užduotimis. O slėpėsi jie po kėde, po
stalu, ant spintos, už spintos... Radę
laišką ir atlikę užduotį, mokiniai
galėjo sužinoti, kur slepiasi kitas
laiškas. Taip buvo pakartotos svar
biausios lietuvių kalbos temos pagal
R. Skripkienės vadovėlį „Spindu
lėlis," o susirinkusieji supažindinti
su tuo, ko vaikai išmoko per pirmuo
sius mokslo metus.
Iš štai septintasis laiškas kabančių spalvotų balionų virtinėje.
Pakartotos spalvos. Pasirodo, lem
tingas laiškas slėpėsi mėlyname ba
lione. Susprogdinamas balionas,
randamas laiškas.
Jo užduotis - perskaityti lietu
višką tekstą, parašytą plakate.
Įveikus šią užduotį, jau nuro
doma, kur paslėptas lobis... Kiek
džiaugsmo! Vaikai spintoje sjjranda
dvi dėžes. Vienoje jų dovanėlės pir
mokams: padėkos raštai už gerą
lietuvių kalbos mokymąsi, flomaste
riai, rašikliai, spalvinimo knygelės
su lietuviška abėcėle.
Antroje dėžėje saldumynai. Visi
susėdome prie bendro stalo. Vaiši
nomės, dalinomės įspūdžiais. Paju
tau tėvų dėkingumą už galimybę
susipažinti kiekvienam su savo
vaikų gebėjimais, už lietuviškai ben
drautą valandą.
Palinkėjau vaikams geros va
saros, nuoširdaus bendravimo šei
mose, nepamiršti ir lietuvių kalbos.
Susitarėme vėl susitikti rugsėjy.
Miela, kad supratome vieni kitus.
Už paramą, organizuojant šven
tes Ragainės 2-oje vidurinėje mo
kykloje, dėkojame Čikagos Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugijai ir Tau
tinių mažumų bei išeivijos departa
mentui prie L R Vyriausybės.
Liucija Glinskienė
Ragainės 2-osios vidurinės mokyk
los lietuviškos klasės mokytoja

JEIGU AŠ TEISINGAI SUPRATAU...
Atkelta iš 3 psl.
Ji įteisina kaip neginčijamą
dalyką tokį principą, jog kultūros
laidos turi būti monotoniškai vieno
dos, pilkos ir nuobodžios, o komer
cinės visada įmantrios, rėksmingos,
bet lėkštos, vulgarios ir primityvios.
Antrojo kanalo įspūdį menkina dar
ir tai, kad į jį, be kita ko, sumetamos
visos „atliekos", t.y. labiausiai ne

pavykusios ir pigios pramoginės lai
dos".
Jeigu aš teisingai supratau, prie
Nacionalinio radijo ir televizijos pas
tato mitingo dalyviai reikalavo
aukštų moralės, etikos ir kokybės
standartų, kad vaikai ir jaunimas
būtų apsaugoti nuo žalingo televi
zijos poveikio.

DR. ZlBuTE 2APARACKA3
DR. PAUL KNERPĘS
Akių ligos - chirurgija
150 E. Kuron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312^37-1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANU! GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angfskai arba ietuviskai.

4647 W. 103 SI, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

UŽBAIGĖME MOKSLO
METUS
Karaliaučiaus krašto lietuviško
Lietuvos pristatymui ruošėmės
ugdymo įstaigos užbaigė mokslo iš anksto, rinkome medžiagą apie
metus. Prieš akis — ilgai laukta va Lietuvą, mokėmės dainų, eilėraščių,
sara, šiemet šalta ir vėluojanti. Lie liaudies žaidimų. Mokiniai pasakojo
tuvių kalbos mokytojai rinksis į se apie Lietuvą, deklamavo lietuvių
minarą kaimo sodyboje prie Žemai poetų eiles, dainavo lietuviškas dai
čių Naumiesčio, važiuos į kvalifika nas, žaidė žaidimus. Reikėjo pa
cijos kėlimo kursus, atsiskaitys apie ruošti lietuviškų patiekalų stalą: ant
atliktą darbą per mokslo metus, da jo buvo lietuviška naminė duona,
lyvaus konkurse lietuvių kalbos mo dešra, varškės ir obuolių sūris, šako
kytojo vietai laimėti. Mūsų baigia tis, lietuviški saldainiai, kastinys,
mųjų klasių mokiniai laikys egzami tradicinis lietuvių valgis — cepelinai.
nus, kitų klasių moksleivių laukia
įvairių tautų pasirodymą verti
vasaros stovyklos, kelionės, ekskur no solidi komisija: mokyklos direkto
sijos.
rius J. L. Uzercovas, Ragainės (Ne
mano) švietimo centro darbuotoja N.
Kraupiško (Uljanovo)
Kudymova, deputatas Šalymovas.
Vaikai džiaugėsi, kad Lietuvai buvo
vidurinėje mokykloje
pripažinta pirmoji vieta.
Į mokslo metų užbaigimo šventę
susirinko lietuvių kalbos fakultatyvo
Uljanovo (Kraupiško)
mokiniai, jų tėvai, atvyko kai kurie
vidurinėje mokykloje
bendruomenės nariai. Mokiniai, be
simokantys lietuvių kalbos, paruošė
Ekskursijos į Karaliaučių metu
programėlę. Visi susėdo prie bendro susipažinome su miesto istorija,
stalo, dalijosi įspūdžiais, bendravo. įžymiais šio krašto visuomenės ir
Šventėje dalyvavo mokyklos direkto kultūros veikėjais, pabuvojome Ka
rius J. L. Uzercovas.
tedroje ir joje įsikūrusiuose muzie
Kitą dieną, kai vienuoliktokams juose, prie lietuvių kilmės filosofo I.
nuskambėjo paskutinis skambutis, Kanto kapo. Pasaulinio vandenyno
buvo organizuotas įvairių tautų fes muziejuje klausėmės gidės pasakoji
tivalis. Mokykloje mokosi vienuo mo apie vandenyno gyvūnus, įvairia
likos tautybių vaikai.
ir spalvinga vandenyno gyvūnija.
Gintaro muziejuje susipažinome su
gintaro kilme, klausėmės legendos
apie gintarą, apžiūrėjome turtingą ir
įvairią muziejaus kolekciją.
Penkerius metus iš eilės važia
vome į Lietuvą. Pernai, kai miestas
šventė 750-ąsias metines į Kara
liaučių nenuvažiavome. Todėl dėko
jame Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijai, V. Trumpjonui, draugijos
valdybos nariams ir visiems aukoto
jams už galimybę susipažinti su šiuo
miestu. Į ekskursiją važiavo mokinių
tėvai, kai kurie lietuvių bendruo
menės nariai, kurie irgi taria nuo
Kraupiskio (Uljanovo) vidurinės mo
širdų ačiū už įdomią ekskursiją.
kyklos mokiniai) mokytoja E. A. Bu
kontienė) ,,pristato Lietuvą".

E. A. Bukontienė
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VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS KONCERTAI
LIETUVOS VARDAS ČIKAGOS
HOLY NAME-KATEDROJE
Labai gerai, kad „Drauge" jau
anksti buvo paskelbta apie Vilniaus
jėzuitų gimnazijos choro giedojimus.
Liepos 2 d. nusprendėme dalyvauti
Mišiose Čikagos katedroje, kad išgir
stume chorą. Nuvažiavom gana
anksti, kai dar visi žmonės giedojo
paskutinę ankstyvesnių Mišių gies
mę. (Jau ne pirmą sykį būdamas
šioje katedroje pastebėjau, kad visa
da ar choras gieda, ar kantoriai
giesmes veda, Pradžios ir Pabaigos
giesmę giedoti kviečiami visi.)

Leonidas Abaris

Leonido Abario vadovaujamas
gimnazistų choras susirinko prie
altoriaus dešinėje pusėje esančių
vargonėlių. Jais, subtiliai grodama,
chorą palydėjo koncertmeisterė
Elena Stanevičiūtė. Prie choristų
atėjo trys dvasiškiai. Tik vėliau
paaiškėjo, kad vienas jų yra vysku
pas (pavardės neįsidėmėjau), kitas
diakonas, trečias kunigas. Trumpai
šnektelėjo su chorvedžiu.
Underių ir Zarankų šeimos
užėmėm gal kokį šeštą suolą nuo
priekio, tad ir matėme, ir girdėjome
chorą puikiai. Buvę katedros gale
sakė, kad ir ten jiems choras gerai
girdėjosi.
Prieš šv. Mišias vilniečiai pa
giedojo tris giesmes. Vieną giesmę

Marijos garbei giedojo su soliste.
Choras skambėjo darniai, gal tik
vyrukų mažoka. Skambus „Magnificat" Mišių pradžioje ir „Kyrie"
giedoti lotyniškai. Labai energingai
skambėjo „Gloria". Aukojimui solistė
su choru giedojo Marijos giesmę. Po
to „Sanctus", „Agnus Dei". Per Ko
muniją pora giesmių, po Komunijos
lietuviškai „O Didis Dieve, Visagali".
Dirigentas L. Abaris sumaniai valdė
chorą.
Prieš pamokslą vyskupas pa
prašė visus svečius pakelti rankas.
Kaip jis ir tikėjosi, tokių buvo beveik
90 proc. Tada jis šiltai pristatė
Vilniaus jėzuitų gimnazijos chorą,
kuris iš toliausiai atvykęs. Netgi
liepė visiems pasveikinti lietuviškai,
tariant „Labas". Visi, o lietuviai tur
būt garsiausiai, šaukėm „Labas".
Choristai po to žmonėms paplojo...
Vyskupas priminė komunistų oku
paciją, tikėjimo persekiojimą, džiau
gėsi, kad dabar Lietuvoje yra kata
likiškų mokyklų.
Pamoksle pirmiausia paminėjo
artėjančią Amerikos nepriklausomy
bės šventę, Amerikos pagarbą Die
vui, Čikagos gyventojų pasikeitimus,
ragino suprasti rasinius skirtumus,
priimti žmogų tokį, koks jis yra.
Aiškindamas Evangelijoje minimus
Jėzaus stebuklus — moters pagy
dymą ir Jajiro dukrelės iš numirusių
prikėlimą, kvietė visada pasitikėti
Dievo gailestingumu.
Visuotines maldas skaitė diako
nas. Meldėsi ne tik už kare žuvusius
ir sužeistuosius, už katedros parapi
ją, bet ir už Vilniaus gimnazijos
chorą, jo vadovą, mokytojus ir moki
nių šeimas. Tai buvo tikrai graži,
lietuviams skirta malda.
Psalmę giedojo amerikietė, ji
vedė Pradžios, Pabaigos giesmes,
Priegiesmius ir Aleliuja. Stebėjausi,
kad iš įvairių vietų suvažiavę šv.
Mišių dalyviai gana darniai ir gra
žiai giedojo, atsakinėjo į maldas. Po
Mišių žmonės chorui paplojo.
Eidami iš katedros, sveikinom
gimnazistus, gyrėm jų giedojimą. Jie
tą rytą jau buvo atgiedoję šv. Mišias
9 vai. r. viešbutyje. Taigi atliko di
deles pareigas. Katedros prieangyje
padėkojau vyskupui už šiltus žo
džius lietuviams. Tai tikrai mielas
senukas, į kunigus įšventintas 1943
metais, tad jau nebetoli 90!

Ramutė ir Aušrelė Sakalaites
Ramute buvo atvykusi į VIII Dainų šventę iš
O m a h a , o Aušrele gyvena Lemont, 1L, ir yra JAV LB Vidurio vakaru apygardos
pirmininkė

Tai buvo graži įžanga VIII dainų
šventei, kuriai uoliai rengiausi, bet
dėl sužeisto kelio negalėjau ant
vienos kojos išstovėti šeštadienio
repeticijoje, nei sekmadienį. Giedo
jau himnus, dainavau su visais...
Džiaugiausi visų chorų dainavimu, o
labiausiai vaikų dainomis!
SMAGU DAR KARTĄ IŠGIRSTI
VILNIAUS JAUNIMĄ
Į Detroit Vilniaus jėzuitų gim
nazijos choras atvyko iš Dainavos
stovyklos liepos 5 d. vakare. Jie apsi
gyveno namuose žmonių, kuriuos
surado Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos jaunimo vadovė Vida
Juškienė. Kai kurios šeimos priėmė
net tris, keturis jaunuosius daini
ninkus.
Gerai, kad klebonas kun. Ričar
das Repšys ketvirtadienį nutarė
lietuviškas Mišias aukoti 10 vai.,
nors „Drauge" vis skaitėm, kad bus 9
vai. Choristai vis tiek turėjo anks
čiau susirinkti ir dar prieš Mišias
parepetuoti, „pašildyti" balsus. Žmo
nių susirinko nemažai. (Buvo juk
liepos 6-toji, Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnacijos diena. Gal jau
derėtų šią Lietuvos daugiau dešimt
metų švenčiamą šventę švęst, jei ne
6-tą, tai bent artimą sekmadienį
bažnyčioj paminint.)
Vilniečiai užėmė trečią, ketvirtą
ir penktą suolus dešinėje, dirigentas
Leonidas Abaris stovėjo prieš pir
mąjį suolą. Kadangi pirmieji du suo
lai tušti, tai choro balsai gerai
atsimušė į lentom dengtą altorių.
Nežinau, kodėl atsisėdau choro
užnugaryje. Gal dėl to daug tvirtesni
atrodė vyrų balsai ir net visa balsų
harmonija sodresnė, negu Čikagos
katedroje. O gal savoj bažnyčioj
viskas geriau skamba?! Mišių gies
mės buvo beveik tos pačios, kaip
Čikagos katedroj. Nebuvo tik „Glo
ria", bet dvi merginos giedojo psal
mę. Gražus „Aleliuja". Marijos gies
mes giedojo ta pati solistė. Gražiai
nuskambėjo „O Didis Dieve, Visa
gali". Visas choro giedojimas nutei
kia religine ramybe, dirigentas iš
choro išgauna visus dinamikos žen
klus, melodija banguoja, graži balsų
dermė. Negirdėt šaukimo, net ir ten,
kur parodo jėgą. Gera buvo klausyti
vargonų muzikos. Koncertmeisterė

Elena Stanevičiūtė panaudojo ir tuos
registrus, kuriuos retai mes išgirs
tam. Tai buvo gražus pritarimas cho
rui.
Klebonas R. Repšys Mišių pra
džioje pasveikino jaunimą ir jo va
dovus, priminė, kad švenčiame ka
raliaus Mindaugo dieną. Trumpame
pamoksle (kai kas norėtų tokius kas
sekmadienį girdėti...) priminė jau
nimui, kad dar kur gyvenime beatsidurtų, kur keliautų, visada išliktų
savimi. Nes galutinis kelionių tik
slas yra dangus. Trumpa malda
palinkėjo laimingos kelionės.
Dar Mišioms nepasibaigus, iš
girdom padėkas ir istorijas iš
ekskursijos vadovo ir dirigento. Die
vo Apvaizdos parapijos tarybos
pirmininkas Narimantas Udrys savo
stilium apklausinėjo mokinius, ar
gavo pavalgyt, pareklamavo mokinių
surinktus bažnytinius anekdotus,
vieną jų norėjęs paskaityti, bet
nesuprato, taip ir paliko. Nariman
tas dar pažadėjo svetainėje apdova
noti svečius Dievo Apvaizdos parapi
jos 90-mečio iliustruotu leidiniu,
kurį galėtų ir tėvams parodyti.
Mišioms pasibaigus ir detroitiečiams nepaliaujant ploti, choras
dar gražiai padainavo M. K. Čiurlio
nio „Oi giria, giria". Mūsų kai kurios
liaudies dainos guodžia lyg giesmės.
Būtume dar mielai klausę, jų
dainavimo, bet laikas bėgo. Vida
Juškienė visus svečius svetainėje
pavaišino pica ir kitais gardumy
nais, visiems įteikė po dovanų
maišelį. Visi detroitiškiai labai grei
tai išpirko „O Beate Casimire" gies
mių ir vargonų muzikos kompak
tines plokšteles ir anekdotų, surink
tų gimnazijos mokinių knygą.
Buvo dar miela šnektelėti su
dirigentu, gaut jo įrašytus linkė
jimus: „Giedokim, dainuokim, juokaukim, džiaukimės ir kurkim!"
Gaila, kad tokie susitikimai trumpi,
o Detroit ir nedažni. Pagarba tiems,
kurie pakvietė jaunimo chorą į mūsų
parapiją, ir pagyrimas tiems ir toms,
kurie suorganizavo šią šventę!
Kelionėje autobusu į Dainavą ir
Detroit choristus lydėjo čikagiškis
Tadas Kulbis. Su juo vilniečiai iš
Dievo Apvaizdos parapijos išvyko
pas latvius.
Pr. Zaranka

Lemont LB apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė ir Vytautas Jagminas gražiai
vaišino svečius — LR Seimo ir )AV LB komisijos narius, susirinkusius i posėdžius
Lemont, IL.
Indrės Tijūnėlienės nuotraukos
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Parama „Lietuvos Našlaičių globos" komiteto
šelpiamiems vaikams.
Š. m. birželio pradžioje „Lietuvos Našlaičių globos" komitetas,
(pirm. Juozas Polikaitis) pasiuntė antrojo metų trečdalio (ge
gužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėn.) paramą savo įgaliotiniams
Lietuvoje Gražinai Landsbergienei (269 vaikai) — 13,450 dol. ir
pridėtinės paramos — 2,499 dol.
Dr. Reginai Švobienei (402 vaikai) —20,100 dol. Ir. Kaušikienės sąraše esantiems 6 vaikams — 600 dol. (2 k. po 300 dol.,
skirtus pirmam ir antram siuntimui). Pridėtinės paramos
pasiųsta 1,808 dol.
Kun. L. Dambrauskui (18 vaikų) — 900 dol.
Ses. Jūratei (21 vaikas) — 1,050 dol. ir pridėtinės paramos 100
dol. V. Bieliūnaitei (35 vaikai) — 1,750 dol. ir pridėtinės paramos
50 dol.
Kun. R. Ramašauskui (3 vaikai) — 150 dol.
Kun. A. Baniuliui (3 vaikai) — 150 dol.
Iš viso antruoju siuntimu yra pasiųsta paramos 757 vaikams
38,150 dol. sumoje.
Parama po 150 dol. metuose vienam vaikui (yra aukojančių ir
daugiau), kurią suaukoja dosnūs aukotojai, yra pasiunčiama Lie
tuvos našlaičiams 3 kartus metuose.
Yra aukotojų, kurie prašo persiųsti ir papildomą, įvairią
pridėtinę paramą, kurią „Lietuvos Našlaičių globos" komitetas
persiunčia kartu su reguliaria parama.
Šį kartą tokios pridėtinės paramos buvo pasiųsta iš viso 4,457
dol.
„Lietuvos Našlaičių globos" komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems geraširdžiams aukotojams, be kurių pagalbos negalėtų rem
ti artimųjų globojamų našlaičių. Kai našlaičiui sueina 18 m.,
išbraukiamas iš globojamųjų sąrašo. Bet yra daug aukotojų, kurie
remia našlaičius ir toliau, kol jie baigia mokslus.
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Su liūdesiu pranešame, kad 2006 m. liepos 14 d., s u l a u k u s i
gilios senatvės, Farmington Hills, MI, mirė mūsų mylima
mama, senelė, prosenelė ir uošvienė

AfA
ONA SALADŽIUTĖ
ČERŠKIENĖ
Gimė 1907 m. vasario 16 d. Vyžuonų kaime, Utenos apskri
tyje. Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje, East St. Louis, Illinois,
Čikagoje ir Detroite. Amerikoje išgyveno 57 metus.
A.a. Ona buvo žmona a.a. dr. Antano.
Giliame liūdesyje paliko dukrą Vitą ir žentą Viktorą
Memenus, sūnų dr. Raimundą ir marčią Aldoną Čerškus,
anūkus Viktorą ir Andrėją Memenus, Daivą ir Charles Rudnick
su šeimomis. Liko 5 proanūkai, marčios motina p . Bronė
Čiunkienė, krikšto dukros Izabelė Korsakienė ir M a r g a r i t a Petrikaitis, pusseserės a.a. Bronės Kviklienės mylimos dukros
Rūta Kulikauskienė ir Danguolė Kviklytė, giminės Detroite,
Čikagoje ir Lietuvoje.
Po atsisveikinimo ir gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos
bažnyčioje, Southfield, MI, a.a. Ona Čerškienė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje trečiadienį, liepos 19 d. 1
vai. p.p.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse, pasimelsti už Jos sielą ir palydėti į
Amžinybę.
Nuliūdę duktė ir sūnus s u š e i m o m i s
Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

Aldona Šmulkštienė
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2006 m. liepos 15 d., po
sunkios ir ilgos ligos savo namuose, Livonia, MI, mirė

Margumynai

VYRESNI ŽMONES — LAIMINGESNI
Kaip atsirado įsitikinimas, kad
jaunystėje žmogus gyvena daug
laimingiau, visiškai suprantama, —
įdomus audringas gyvenimas, daug
pagundų, jūra iki kelių, jausmai,
susimaišę su hormonais, nuspalvina
pasaulį savais atspalviais, tėvų
pamokslai nepaisomi.
Suplyšę džinsai, riedučiai, alaus
butelis, cigarečių pakelis ir draugė
su mini sijonu — argi tai ne malonu
mas?
Mokslininkai seniai suprato,
kad jaunystė priklauso gėrybių,
kurias įvertinti galima tik visam
laikui jas praradus, kategorijai. Ir
štai ryški šviesa tunelio gale pa
sirodė saule abažūre, o nelaiminga
meilė dūžtant širdims ir bandant
išeiti į geresnį pasaulį — audra van
dens stiklinėje.
Užtat atsiranda optimistinės
nuotaikos, laimės jausmas stiprėja ir
vertinamas labiau, o baimė pasi
traukia.
Nepainiokite su savisauga —
paaugliai jos iš tikrųjų neturi.
Kalbama apie tai, kad pagyvenę
žmonės neapalpsta, pamatę „bomžo"

lavoną, o štai, prieš šokdami su
parašiutu, jie labai gerai pagalvos.
Australijos tyrinėtojai nuspren
dė išaiškinti tokio psichologinio
fenomeno kilmę.
Jie savanoriams rodė įvairius
paveiksliukus ir registravo elektrinį
galvos smegenų aktyvumą (tiesiog
darė EEG).
Pasirodė, kad emocijų kontrolės
centras, išsidėstęs žievės kaktos da
lyse, pensiniame amžiuje aktyvuo
jasi, todėl, juo vyresni mes esame,
tuo labiau jaučiame laimę.
Eksperimentai su graužikais
parodė, kad įtampos hormonai
gniuždo tuos smegenų ruožus. Ir
tada aktyvuojama struktūra, vadi
nama smegenų migdolu, o jis kaip
tik stimuliuoja baimės jausmą.
Mechanizmas gana sudėtingas
ir mažai ištyrinėtas, tačiau New
Jersey antropologė Helen Fisher ti
kisi geriausio: „Atlikdami išsames
nius tyrimus, mes galėsime įrodyti,
kad vyresnio amžiaus žmonės iš
tikrųjų imlesni laimei. Tai bus di
džiulis postūmis medicinoje!"
„Klaipėda"

KAI ŽMONES DOMISI KENGŪRA
Viena čikagietė draugė atsiuntė
iškarpą iš „Chicago Tribūne" (liepos
9 d.) apie kengūrą. Amerikietė laiš
kų skyriuje užklausė, kodėl ken
gūriukai lenda į motinos maišiuką,
ir kaip ilgai jie ten išbūna?
Skaitytoja gavo atsaką, jog kai
gimsta kūdikiai kengūriukai (vadi
nami Joeys") yra maždaug žemės
riešuto („peanut) arba pupos („Įima
bean") dydžio, ir akli, taigi jiems
•*3g$B^

reikia saugios vietos užbaigti savo
išsivystymą. Jie tuojau pat atlieka
vargingą 3 minučių lipimą į mamos
maišiuką, įkimba į speniuką ir
pasilieka jos žindomu kūdikiu. 8-9
mėnesių amžiaus jie išdrįsta išlipti,
bet ir vėl sugrįžta atgal į savo jaukią
slėptuvę, kol jie yra 1-1,5 metų
amžiaus ir gali patys šokinėti.
Paruošė S.E.S.

AtA
ADAS IVANAUSKAS
Velionis buvo 78 m. amžiaus. Gimė Šakiuose, į JAV atvyko
1950 m. Liepos 17 d. buvo pašarvotas Harris laidotuvių namuo
se, Livonia, MI. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 18 d., 9 v.r.
Harris laidojimo namuose, iš kur a.a. Adas bus palydėtas į Die
vo Apvaizdos bažnyčią, kur 10 v.r. prasidės gedulingos šv.
Mišios už jo vėlę. Po Mišių velionis bus palydėtas ir palaidotas
Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI.
Giliam liūdesyje liko: žmona Teresa Ivanauskienė, dukros
Vilija Doyle ir Loretta Hemingway, sūnūs Raimundas ir Linas
Ivanauskai; vaikaičiai Patricia su vyru Matthew Schott, Mark
Ivanauskas bei švogeris Gediminas Jocaitis.
Šeima prašo visus prisiminti jų mylimą vyrą, tėvelį senelį ir
kartu dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi ž m o n a s u šeima
Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

APMĄSTYMAI APIE TURNIŠKES
Atkelta iš S psl.

Ar už patyrimą, su stribais
važinėjant ir varant mūsų ūkininkus
į kolchozus? Ar už tai, kad prieš
ginančius savo sodybas kilo jo
ranka? O gal, kad, pradėjus braškėti
okupanto imperijai, jis sugebėjo
keisti savo kailį? Taip, keitė, bet
atsargiai. 1988 m. žurnale „Litera
tūra ir menas" jau nebesigiria savo
„žygdarbiais" su stribais, tebevadin
damas juos „liaudies gynėjais", atė
jusius į tuos būrius už, anot jo,
iškentėtus fašistinės administracijos
pažeminimus, kovoti už socializmo
idėjas, už gražesnę ir šviesesnę
mūsų tėviškės ateitį, bet jiems žuvus
„... jų vietas užėmė visokie niekše
liai, vengiantys armijos, pinigo mė
gėjai, miestelių liumpenai ir ilga
pirščiai (...) Daugelis jų prasigėrė,
pajutę tą baisią nereikalingumo

naštą, daugelis jų skurdo, prasi
manydami būtus ir nebūtus savo
žygdarbius ir tik nedaugelis prasi
mušė į žmones..." Tikrai, nedaugelis
tų žudikų prasimušė į žmones, o jei
prasimušė, tai į kokius žmones!
Pagaliau, tuometinio Krašto
apsaugos ministro Lino Linkevičiaus
spaudimu, prez. A. Brazauskas pa
reikalavo V. Petkevičiaus atsistaty
dinimo iš pareigų. Išmestas iš posto,
atsikeršydamas parašė 2003 m.
išleistą knygą „Durnių laivas". Joje
išaukštino save, o visus kitus su
maišė su savo sugalvotais kaltini
mais, nevengdamas melo, pagiežos,
keršto visam Seimui. Daugiausia
teko V. Landsbergiui, tačiau neliko
neapjuodinti tiek dešinieji, tiek
kairieji, o geru žodžiu tepaminėtas
Albinas Albertynas.
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APYLINKĖSE
• R u g p j ū č i o 5 d., šeštadienį, Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 v. p.p.—
10 v. v. rengiama Union Pier Lietu
vių draugijos gegužinė. Visi malo
niai kviečiami atvykti ir paben
drauti gražioje Gintaro pakrantė
je. Bus galima pasivaišinti, veiks
baras, loterija. Prizus loterijai gali
ma paaukoti Gintaro vasarvietėje
arba Mildos parduotuvėje iki liepos
30 d. Pristačiusiems pyragą arba py
ragaičių — pirmas gėrimas nemoka
mas!
• R u g p j ū č i o 12 d., šeštadieni,
įvyks šauni priešrudeninė gegužinė,
kurią ruošia Beverly Shores, IN,
Lietuvių klubas. Gražiame Litua
nikos parke bus galima pasivaišinti

namuose paruoštu maistu, atsigai
vinti gaiviais gėrimais. Bus loterija
su įdomiais ir vertingais laimėji
mais. Maloniai kviečiame visus at
vykti, . pabendrauti ir pasidžiaugti
žavia gamta ir parko grožiu. Pradžia
1 v. p.p.
• L i e t u v i ų fondo nariai džiau
giasi, kad į LF gretas jungiasi ne tik
Amerikoje gyvenantys lietuviai, bet
ir Lietuvoje gyvenantys LR Seimo
nariai: Laima Mogenienė, Arminas
Lydeka, Gintautas Mikolaitis, Julius
Dautartas, Dalia Teišerskytė, Ona
Valiukevičiūtė, Vytautas Kamblevičius. Kviečiame visus jungtis į Lie
tuvių fondą. LF adresas: 14911
127th Street, Lemont, IL 60439, tel.:
630-257-1616.

Liepos 3 0 d . s e k m a d i e n i nuo 11 vai* ryto iki 4 v a t p. p.
Miltennium parke vyks programa Žaidimu pasaulis'
(VVorid of Gamės)
Įėjimas į renginį nemokamas. Tradicinius nacionalinius ir populia
rius tarptautinius žaidimus pristatys Lietuvos, Nigerijos, Indijos,
Prancūzijos ir kitų kraštų atstovai. Žaidimai bus įvairiausi: populiarūs
itaių „ p a s t i m ė " ir „bocce", aukšto meistriškumo reikalaujantys kariniai
menai iš Azijos, Brazilijos ir Kinijos. Tautinių šokių kolektyvas „Lietuvos
vyčiai" programos „The VVorld of Gamės" dalyvius mokys Šokti polką su
ragučiais.
B pradžių žaidimai bus demonstruojami ant scenos, vėliau tų pačių
žaidimų bus galima mokytis pievelėje. Tuo pat metu-Brazilijos, Kinijos,
Nigerijos, Indijos, Puerto Riko, Pakistano ir Korėjos atstovai mokys stalo
žaidimų. Pakistano atstovai pristatys „Carrom' — biliardo ir stiklo
rutuliukų žaidimų derinį. Bus mokoma populiarių šaškių ir šachmatų,
kortų, protą lavinančių, ne tik vaikams patrauklių žaidimų.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti, pasigrožėti Millennium parku ir
išmokti populiarių pasaulio žaidimų. Detalesnės informacijos teirau
kitės telefonu: 773-582-6500.
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John R. Dainauskas iš Woodridge, IL, dosniai, net 308 dol. auka,
parėmė „Draugo" leidybą. Esame nuoširdžiai dėkingi.
Dana M. Benedikas. Deerfield, IL, kartu su prenumeratos
mokesčiu pridėjo labai dosnią 200 dol. auką. Širdingas ačiū!
J. A. Žukas iš Baltimore, MD, apmokėjo prenumeratą Elenai
Žukas, gyv. Towson, MD. Esame labai dėkingi.
Jonas Petronis, Los Angeles, CA, padovanojo „Draugui" 100 dol.
auką. Šį dosnumą labai vertiname ir dėkojame.
Algirdas Dapkus, Osterville, MA, su prenumeratos mokesčiu at
siuntė ir 50 dol. auką. Dėkui!

KILNUS SUMANYMAI
Įdomi tema „Ekspedicija į Ame
riką?" vyr. redaktorės Danutės Bindokienės vedamajame liepos 12 d.
„Draugo" numeryje. Intriguojanti
mintis straipsnio pabaigoje stum
telėjo mane atsiliepti į sugestiją, kad
JAV ar Kanados LB galėtų surengti
tokias ekspedicijas į Šiaurės Ame
riką ir taip supažindinti Lietuvos
jaunimą su užsienio lietuvių veikla,
organizacijomis, institucijomis, pa
rapijomis, spauda, muziejais ir pan.
Aiškiai čia neturima mintyje bendrai
Lietuvių Bendruomenė išeivijoje,
nes rašoma didžiosiomis raidėmis
LB. LB tai yra išeivijos lietuvių
demokratišku būdu išrinkti Tarybos
nariai (kaip tai vyko šį pavasarį),
Krašto valdyba, apygardų ir apy
linkių valdybos jų metiniuose su
sirinkimuose. Maždaug taip atrodo
Lietuvių Bendruomenės- (LB) struk
tūra, „valdžia". Valdžia pinigų
neturi. Šiuo atveju patys bendruomenininkai, norintys puoselėti
lietuvybę, remia savo apylinkės
valdybos veiklą savo solidarumo
įnašais, aukomis. Ne visi, deja, yra
linkę bendrauti su LB aktyviai
prisidedant prie lietuvybės išlaiky
mo. Vasario 16-osios šventės proga
yra renkamos aukos išskirtinai tik
tai JAV LB Krašto valdybos reika

lams, bet aukojama labai labai van
giai. Taigi kaip su ekspedicijom ir
kitais kilniais užmojais?
Tesijungia sėkmingai dirbantys
lietuviai verslininkai, gerus darbus
turėję bešeimiai taurūs tautiečiai su
savo santaupų palikimais, tada ga
lėsime kalbėti apie didžius žygdar
bius, apie labdarą Sibire tebegy
venantiems, kurie trokšta sugrįžti
tėvynėn, bet neturi lėšų net doku
mentams susitvarkyti, nekalbant
apie kelionės išlaidas.
S. Dauliene
P.S. Norintiems vykdyti ekspe
dicinius projektus, proga yra jau Šią
savaitę. Čikagoje lankosi Kristaus
Prisikėlimo parapijos klebonas de
kanas Vytautas Grigaravičius, ieš
kantis aukotojų, galinčių paremti
kanauninko Felikso Kapočiaus pa
laikų pervežimą į Lietuvą. Kanau
ninko palaikus norima perlaidoti
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios,
Tautos Šventovės, kurios fundato
riumi ir buvo šis iškilus dvasininkas,
įrengtame kolumbariume. Susitiki
mas su kun. V. Grigaravičium įvyks
Brighton Park, Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. liepos
18 d. 7 vai. v.

Miesto panorama
VASAROS KARŠČIAI
Po gan vėsoko pavasario ir
vasaros pradžios, šiomis dienomis
Čikaga pagaliau gavo paragauti
įprastinių vasaros karščių, kai oro
temperatūra persirito per 90 laip
snių F, o kartu su nepaprasta
drėgme — pakilo net iki 105° F.
Miesto sveikatingumo įstaigos
pabrėžia, kad toks karštis ypač pavo
jingas vyresnio amžiaus bei silpnes
nės sveikatos (diabetikams, turin
tiems įvairių plaučių ar širdies
negalavimų) žmonėms. Jiems pata
riama kiek galima mažiau būti
lauke, gerti daug skysčių ir stengtis
mažiau judėti. Jeigu kas namie
neturi vėsinimo, siūloma uždangs
tyti langus nuo saulės, palįsti po
vėsiu dušu arba pasėdėti vonioje, o,
jeigu buto temperatūra pasidarytų
nepakeliama, skambinti 911 nume
riu ir pasišaukti pagalbos.
Miesto ir Commonwealth Edi
son (elektros bendrovės) įstaigos
praneša, kad šeštadienį pagalbos
prašymų dėl karščio buvo netoli 8
tūkst., o kai kurie žmonės neteko
elektros srovės dėl didelio perkrovi
mo. Edison stengiasi kiek galima
greičiau nutrukusį elektros tiekimą
sutaisyti.
Miestas yra įkūręs vadinamuo
sius „atvėsinimo centrus", kur žmo
nės, namie neturintys vėsinimo, gali
praleisti dieną vėsinamoje patalpoje.
Paskambinant tel. 311, galima su
žinoti, kur arčiausiai namų yra toks
„atsivėsinimo centras" ir kaip į jį
patekti. Miestas yra susirūpinęs,
kad nepasikartotų 1995 metų tra
gedija, kuomet nuo karščio Čikagoje
mirė daugiau kaip 700 žmonių, todėl
dedamos pastangos pasiekti neįga
lius ar vyresnio amžiaus žmones ir
pasitikrinti, kaip jie laikosi.
Taip pat prašoma visų miesto
gyventojų atlikti artimo meilės dar
bą ir pasitikrinti, ar jų vyresnio am
žiaus kaimynams ko nors netrūksta,
kaip jie tvarkosi su karšta oro tem
peratūra. Tuo būdu mieste neliktų
nė vieno, pagalbos reikalingo as

mens, kuriuo kažkas nepasirūpintų.
Sinoptikai pranašauja, kad į šios
savaitės pabaigą oras truputį atvės,
bet iki to laiko teks pajusti, ką
reiškia tikrai karšta Čikagos vasara,
kai temperatūra pakils net iki 97 ar
daugiau laipsnių F.
MAŽIAU LANKO FARAONO"
PARODĄ
Kai 1977 m. į Čikagos Field
muziejų buvo atvežti prieš 3,400
metų gyvenusio Egipto faraono Tutankhamun „lobiai", muziejaus
lankytojų susidomėjimas buvo nepa
prastas — eilių eilės laukė bilietų ir
progos pamatyti tas brangenybes.
Lankytojai prie muziejaus durų
būriavosi jau nuo ankstyvo ryto, o
iki vidurdienio visi bilietai tai dienai
būdavo išparduoti. Per keturis
mėnesius šią parodą Field muziejuje
aplankė 1.36 mln. žmonių.
Šiemet tame pačiame muziejuje
vėl suruošta paroda „Tutankhamun
and the Golden Age of the Pharaons". Iki birželio mėn. pabaigos
parodą aplankė per 400,000 žmonių,
tačiau, manoma, kad paroda susi
domėjimas yra mažesnis, kaip 1977
metais. Apie 85 proc. bilietų už
sisakoma iš anksto, o kiti — perkami
pačiame muziejuje. Paroda tęsis iki
2007 m. sausio 1 d.
MEILEI NĖRA METŲ RIBOS
Vyresniųjų gyventojų sodyboje,
esančioje Lincolnwood, IL, praėjusį
šeštadienį įvyko džiugi šventė —
susituokė Norma Glasser ir Arnold
Badesch. Jaunoji yra sulaukusi 80, o
jaunasis — 89 metų. Tai pirmas toks
įvykis šiame vyresniųjų centre, ku
riame abu jaunavedžiai susipažino ir
įsimylėjo. Norma žurnalistams
pasakė: „Aš maniau, kad toji mano
gyvenimo dalis jau seniai pasibaigė,
bet dabar žinau, kad meilė nepažįsta
senatvės ir žodis 'niekuomet' turėtų
būti ištrintas iš visų žodynų". Abu
jaunavedžiai — našliai.
Paruošė RA.

