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Vakara i pasidavė V. Putin spaudimui 

Rusijos prezidentas Y Putin (k) ir JAV vadovas G. W. Bush. AP nuotr. 

Londonas, liepos 19 d. (,,Reu- mis vis didina sumą. Galų gale jūsų 
terš") — Sis jausmas pažįstamas 
kiekvienam sėdėjusiam prie pokerio 
stalo. Rankoje laikote stiprias kortas, 
tačiau priešininkas plieninėmis aki-

nervai neišlaiko. Bet kai varžovas su-
sišluoja pinigus, jūs širdies gilumoje 
žinote, kad jis blefavo. 

Tik išdidumas verčia apsimesti, 

kad buvo ne taip, teigia „Financial 
Times" žurnalistas Philip Stephens. 

Vladimir Putin - vadovas, kuris 
laimi. Viršūnių susitikimu Peterbur
ge Putin siekė atkurti Rusijos kaip 
supervalstybės statusą. Užduotj pa
lengvino tai, kad jo kolegos iš Di
džiojo aštuoneto numetė kortas ant 
stalo dar iki atvykdami į susitikimą. 
Viena vertus, Peterburgas liudija ne
logišką G—8 prigimtį. Kita vertus, 
Rusijos prezidento sugebėjimą pasi
naudoti tuo, ką užvis tiksliausiai bū
tų galima pavadinti naująja pasaulio 
netvarka. 

Nesant nė mažiausio panašumo į 
sutarimą dėl padėties Artimuosiuose 
Rytuose, vadovai iš visų jėgų stengėsi 
uždangstyti plyšius popieriais. Ru
sijos atsisakymas kritikuoti Siriją ir 
Iraną dėl jų neabejotino vaidmens 
kurstant konfliktą Libane buvo ly
giavertis supaprastintiems George 
W. Bush užkeikimams apie globalųjį 
karą su terorizmu. Kai Prancūzijos 
prezidentas Jacąues Chirac praneši-

Baltarusijos socialdemokratai 
pagalbos ieško Lietuvoje 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 
Baltarusijos socialdemokratai tikisi 
giminingos ideologijos atstovų Lie
tuvoje paramos siekiant išlaisvinti 
penkeriems su puse metų įkalintą 
opozicijos vadovą Aleksandr Kozulin. 

Vilniuje viešintis Baltarusijos So
cialdemokratų partijos „Gromada" 
pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Vladimir Nisčiuk tikisi, jog Lietuva 
taps pagrindine A. Kozulin išlaisvini
mo akcijų iniciatore ir padės sutelkti 
tam reikalingas Europos organizacijų 
ir politikų pastangas. 

Buvęs kandidatas į Baltarusijos 
prezidentus ir opozicinės Socialde
mokratų partijos „Gromada" vado
vas A. Kozulin praėjusią savaitę nu

teistas kalėti penkerius su puse metų 
bendrojo režimo kolonijoje — už da
lyvavimą kovo mėnesį organizuojant 
protestus prieš prezidento A. Luka
šenka perrinkimą. 

„Mes norėtume kartu parengti 
priėjimo prie Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka mechanizmus 
pasitelkiant europinių institucijų ini
ciatyvas, tam, kad pradėtume dery
bas dėl A. Kozulin likimo. Pas mus 
yra politologų ir specialistų, manan
čių, kad tokį griežtą nuosprendį iš
šaukė ne tik asmeninė A. Lukašenka, 
kurį A. Kozulin įžeidė rinkimų kam
panijos metu, neapykanta, tačiau ir 
tai, kad A. Lukašenka gerokai pakėlė 
derybų kartelę, Nukelta į 6 psl. 

A* Kubi l iu i neaiškus jo statusas 
ninką Viktorą Muntianą. 

„Tenka konstatuoti, kad Seimo 
statuto nuostatos, apibrėžiančios 
Seimo daugumos ir mažumos statu
sus, Seimui suformavus mažumos 
Vyriausybę, nėra aiškios. Todėl pra
šau imtis veiksmų ir išsiaiškinti ar 
šiomis aplinkybėmis, t.y. Seimui su
darius mažumos Vyriausybę, galiu 
būti laikomas opozicijos vadovu", — 
rašoma A. Kubiliaus kreipimesi. 

Pagal Seimo statutą, jeigu opo
zicinė frakcija ar jų koalicija turi 
daugiau kaip pusę mažumai priklau
sančių parlamentarų, frakcijos ar 
koalicijos vadovas tampa opozicijos 
vadovu. 

Konservatoriai su opozicijos koa
licijoje esančiais liberalais parlamen
te turi 37 vietas. 

Andrius Kubilius 
Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 
Tėvynės sąjungos (TS, konservato
rių) pirmininkas Andrius Kubilius 
aiškinasi, ar jis vis dar užima Seimo 
opozicijos vadovo postą. 

Prašydamas išaiškinti jo statusą, 
A. Kubilius kreipėsi į Seimo pirmi-

Nusikalstamumas 
sumažėjo beveik 

dešimtadaliu 
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 

Policijos departamento duomenimis, 
per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje 
užregistruotų nusikalstamų veikų 
skaičius sumažėjo 9.3 proc. 

Užregistruotos 42,957 nusikals
tamos veikos, pernai per tą patį lai
kotarpį — 47,380. 

Šiemet užregistruota 25.9 proc. 
mažiau nužudymų nei pernai. 58 
proc. nužudymų buvo užregistruoti 
mieste ir 42 proc. — kaime. Pasak 
statistikos, šiemet kaime nužudymų 
sumažėjo net 34.8 proc, mieste — 19 
proc. 

Siek tiek sumažėjo išžaginimų 
skaičius. Per šešis mėnesius jų užre
gistruota 7.3 proc. mažiau nei pernai 
tuo pačiu laiku. 

12.6 proc. sumažėjo vagysčių 
skaičius, net ketvirtadaliu sumažėjo 
automobilių vagysčių, 12.9 proc. už
registruota mažiau plėšimų. Pagrin
diniu plėšimų tikslu lieka mobiliojo 
ryšio telefonai, tokių plėšimų užre
gistruota net 64.1 proc. 

Net 16.3 proc. daugiau užfiksuo
ta sukčiavimo atvejų. Be to, nerimą 
kelia padidėjęs avarijų, jose žuvusių 
ir sužalotų žmonių skaičius. Šiemet 
įvyko 2,917 avarijų, kuriose 308 
žmonės žuvo, 3,657 buvo sužeisti. 
Lyginant su tuo pačiu 2005 metų lai
kotarpiu, avarijų ir jose sužeistų 
žmonių skaičius padidėjo 3.8 proc, 
žuvusiųjų — 5.5 proc. 

Didmiesčiuose viena didžiausių 
problemų lieka nusikalstamos vei
kos, susijusios su psichotropinėmis 
ir narkotinėmis medžiagomis. 

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

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

nėjo, kad G—8 vadovų pareiškimas 
ragina nutraukti ugnį, G. W. Bush 
patarėjai tvirtino absoliučiai priešin
gai. Kokį signalą tai siunčia kovojan
čioms pusėms? 

Lygiai taip pat, kaip išsiskyrė Va
karų vadovų požiūris į įvykius Ar
timuosiuose Rytuose, jie klydo inter
pretuodami V. Putin. Šiais metais ku
rį laiką atrodė, kad Vakarų demok
ratijos gali kažką gauti už dalyvavi
mą Peterburge. Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Kai žodis ,jaučiu grįžo". 
•Turime prabilti \ mūsų 
spaudos sąžinę. 
•Kitu žvilgsniu: „Ar 
tikrai Dievas gyvena 
bažnyčioje?" 
•„Baltoji anketa" ir 
šiapus Atlanto. 
•Nereikia pavydėti 
kvailiui proto. 
•Prisimintas poetas 
Algimantas Mackus. 
•Miesto panorama. 
•Anglų kalbos pamokėlė. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.760 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
• • " • • 

VOKIETIJA 

VIEŠNAGĖ VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOJ 

Šių metų Joninėms nutarėm 
nuvykti į Vasario 16-tosios gimnazi
ją švęsti gimnazijos penkiasdešimt 
penktą sukaktį, pažiūrėti, kaip jai 
sekasi ir susitikti su draugais. Prieš 
penkerius metus taip pat dalyva
vome, registruodami buvusius mo
kinius ir svečius. Šįkart tai ir pa
vyko. 

Iš anksto susitarę, nuvykę ga
vom jaukų kambarį net su virtuvėle. 
Tuoj pat susipažinom su taip pat iš 
tolo atvykusia, gražia grupele gim
nazijos pirmųjų abiturientų, į viską 
žiūrinčių su tokia pat meile ir dėme
siu, kaip mes. Netrukus iš Kanados 
tik šiam savaitgaliui atskrido Rainis 
Valiūnas ir Ava Butrimaitė; Rainis, 
augęs Vokietijoje, dabar gyvena Ka
nadoje, kaskart susirašinėja su bu
vusiais mokiniais, ragindamas juos 
per Jonines susitikti. 

Gimnazijos rūpesčiai nesvetimi, 
tai su kitais gimnazijai artimais 
akylai stebėjom aplinką. Apsidžiau
gėm, jog dabar daugiau girdėti lietu
vių kalba negu tais laikais, kai ten 
mokėm ar mokėmės. Tais laikais 
nemokąs lietuvių- kalbos, kun. Dė
dino pedagoginiu planu, laisvai per 
tris-keturis mėnesius kalbą išmok
davo, dabar tai gali vykti daug grei
čiau, nes visur, o ypač bendrabutyje, 
lietuvių kalba skamba. 

Pačios Joninės buvo smagios ir 
gražios. Petrui Veršeliui vadovau
jant, buvę mokiniai ir mokinės — 
baigę prieš maždaug penkiasdešimt 
ar trisdešimt metų — iškilmingai 
pakėlė Lietuvos, Vokietijos ir Euro
pos sąjungos vėliavas. Tie patys mo
kiniai ir mokinės per akademinį 
susirinkimą džiaugėsi direktoriaus 
Andriaus Smito pranešimu. Jie tuoj 
nusprendė suorganizuoti gimnaziją 
lankiusių, joje mokytojavusių ir ją 
branginančių organizaciją, teikti 
žinias apie gimnaziją ir ją visoke
riopai remti. 

Joninių programai, šalia gausių 
lietuvių, susirinko daug vokiečių — 
valdžios atstovų, mokinių tėvų ir 
kaimo gyventojų. Dainavo ir šoko 
esami ir buvę gimnazistai. Mums 
žinomi judesiai susilaukė ypač iš 
vietinės publikos entuziastingo ploji
mo. Kaip geriau skleisti Lietuvos 
vardą, pagalvojau, negu kviečiant į 
savo tarpą kitataučius svečius: jų 
veiduose pamatome savo papročių 
atšvaistą. 

Išvis, apie gimnaziją per Jonines 
pradėjau kitaip galvoti — iš tikrųjų, 
gal ir apie lietuvybę. Tiek metų 
rūpinęsi lietuvybę išlaikyti, dabar 
turime pradėti galvoti, kaip ją — tai 
yra, Lietuvą — pristatyti, pasauliui. 
Kaip tik Vasario 16-tosios gimnazija 
viena tų vietų, ir gal svarbiausia už 
Lietuvos sienos, kur galima Lietuvą 
pristatyti kitiems, jau nebijant 
nutautėjimo, bet kaip lygūs su ly
giais dalijantis mintimis ir pasaulė
jauta. 

Po Joninių dar pabuvom, kaip ir 
ankstesniais metais, pamačiau mo
kinukus, mokiniukes, linksmai be
sirenkančius į pamokas. Girdėjome 
lietuvių ir vokiečių kalbą. Vieni prie 
kitų pripranta dviejų tautų vaikai, 
kurie išsineš iš šios aplinkos savi
tarpę pagarbą, kuria ir grindžiama 
globalinė sąmonė. Man nėra klausi
mo, kad ši gimnazija, kadangi ji yra 
kitame krašte, o ne Lietuvoje, gali 
Lietuvai ir lietuviams padėti išeiti į 
pasaulį. Kada nors gimnaziją lankę 
mokiniai, mokinės užims vadovau
jančius postus, ir iš gimnazijos laikų 
jie jau gerbs ir supras viens kitą. 

Vienos lietuvių tautos grupės, 
trečios kalbos, tačiau trūko mokinių 
iš JAV ir iš Kanados. Tie patys mo
kiniai, kurie gimnazijoj išmokdavo 
lietuviškai ar kalbą tobulindavo, tuo 
pačiu kitiems su anglų kalba padė
davo ir išvis įnešdavo į bendruo
menę to simpatingo draugiškumo, 

Šiųmetiniai Vasario 16-osios gimnazijos abiturientai. 

kuriuo Šiaurės Amerikos jaunimas 
pasižymi, ir vėl galvojau mūsų visos 
pastangos nuo Lietuvos pavergimo 
laikų buvo ir yra nukreiptos į Lie
tuvą, į šalį. Gal dabar būtų galima, 
kaip kai kur ir daroma, stiprinti 
savo vietas, savo įstaigas, kad jose 
susirištume, kaip tauta globalinia
me pasaulyje, kad tęstume tą, jau 
savo tradiciją, lietuviškumą įgyven
dinti ten, kur esame. Vienintelė mū
sų gimnazija už Lietuvos ribų būtų 
vieta, kur mokosi ir susidraugauja 
visam gyvenimui mokiniai iš Lie
tuvos, iš Šiaurės ir Pietų Amerikos 
ir iš kitų kraštų. Joninėms susirinkę 
buvę mokiniai parodė, kokie stiprūs 
gimnazijoj sudaryti ryšiai. 

Man dar kai kas parūpo, po Jo
ninių važiuojant į Augsburgą, kur 
matėme ženklus į Kempteną, Dilin-
geną, Memingeną, kur būdavo pabė
gėlių stovyklos. Kas iš augančios 
kartos žino apie tuos laikus? Kas 
aplanko tas vietas, kur, pavyzdžiui, 
kūrėsi Lietuvių Bendruomenė, atsi
kūrė organizacijos, susiformavo 
mokyklos, įskaitant Vasario 16-
tosios? Ar organizuojama kokia ke
lionė, ar rengiamas koks renginys 
tiems laikams atminti, tiems karo ir 
pokario išgyvenimams suprasti? Ir 
kaip tik iš Vasario 16-tosios gim
nazijos galėtų mokiniai iš JAV ir iš 
Kanados keliauti po tas vietas, 
kurios tokios svarbios, norint save ir 
savo paveldą pažinti. Tokie mokiniai 
per ilgesnes atostogas iš tiesų galėtų 
į Lietuvą keliauti, o per trumpesnes 
surasti vietas, kur jų seneliai ir 

Į PORTLAND, OR 
, 

PAPARČIO ŽIEDO BEIEŠKANT... 
Nuo seno lietuviai tikėjo, kad papuošė Kupolinių kartį. Bend-

trumpiausia metų naktis yra pilna ruomenės pirmininkas Vilius Žal-
paslapčių, burtų, kerų ir linksmybių. 

Portland (OR) bei Vancuver 
(WA) apylinkėse gyvenantys lietu
viai susirinko šeštadienį, birželio 
24-ąją, kartu atšvęsti Rasos šventę 
arba Kupolines ir Jonines. Tą naktį 
šešiasdešimčiai lietuvių Viliaus ir 
Luanos Žalpių namai pavirto į lietu
višką sodybą. Šiltą vidurvasario 
vakarą rinkosi visi ir po vieną, ir šei
momis, nešini pačių pasigamintais 
valgiais, gėrimais ir lauko gėlėmis. 
Vaikai suposi sūpynėse, šokinėjo ant 
tramplyno, žaidė kamuoliu. Pasi
sveikinusios moterys ir merginos 
ėmėsi pinti ramunių ir kitų lauko 
gėlių bei žolynų vainikus. Labiau 
patyrusios dalinosi savo metodais su 
kitomis. Netrukus visų galvas pa
dabino gėlių vainikai. Tuo tarpu 
vyrai, susirinkę kitoje kiemo pusėje, 
ėmėsi pinti ąžuolo lapų vainikus ir 

pys, kartu su Gražina Kaziliene, pa-

Akimirka 15 švęstų Joninių. 

sveikino visus su Joninėmis, įteikė 
dviem mūsų bendruomenėje gyve
nantiems Jonams — Jonui Kazilui ir 
Jonui Gumbelevičiui, po kalijos 
žiedą. Prisiminta buvo ir pagoniškoji 
šventė Kupolinės, trumpiausioji 
naktis metuose, pilna burtų, magi
jos, paslapčių ir pavojų. Vilius ir 
Gražina pakvietė visus pakeliauti po 
stoteles ir sužinoti ar prisiminti 
įvairius Kupolinių papročius. 

Vietinis tradicinės lietuviškos 
dainos ansamblis užtraukė „Pyniau 
vainikėlį" ir kelionė prasidėjo. Pir
miausia visos merginos susirinko ap
link šermukšnį pasirungti, kuri taik
lesne. Ta, kuri užmes ant šakos gėlių 
vainike^, trauks gerą burtą, o tai, 
kurios vainikėlis bemetant nukris — 
atiteks burtas iš blogos krūvos. Geri 
burtai žadėjo daug laimingų įvykių 
ateinančiais metais, o blogais niekas 
netikėjo. 

Nukelta | 5 psl. 

senelės ar jau proseneliai tiek daug 
pergyveno. 

Mums, Joninėms susirinku
siems, nekilo gimnazijos vertės 
klausimas. Mums tik rūpėjo, kaip ją 
plėsti, kaip perduoti kitiems visą tą 
gimnazijos grožį, tą jos reikšmę ne 
vien praeičiai, gal net ne tik dabar
čiai, bet ateičiai, kaip vietos, kur gali 
bendrauti ir vieni iš kitų mokytis 
įvairūs mokiniai, užmegzdami ry
šius, kurie tiesis į ateitį, į globalinį 
pasaulį, pagrįstą savęs ir kitų paži
nimu. 

Marija Stankus-Saulaitė 
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„TURIME PRABILTI Į MŪSŲ 
SPAUDOS SĄŽINĘ" 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Įstatymu nustatytame atmin
tinų dienų sąraše — Birželio 23—oji 
— Tautos sukilimo diena. Sukilėlių 
suformuota Laikinoji Vyriausybė 
paskelbė: „Atstatoma Laisva Lie
tuva". Kauno karininkų ramovėje 
susirinko labai garbaus amžiaus 
žilagalvių būrelis. Kalbama, kad iš 
keliolikos tūkstančių Birželio suki
lėlių beliko gyvųjų tarpe gal šimtas. 
Jiems pripažintas Lietuvos Respub
likos kario savanorio statusas, jie 
laisvės kovų veteranai. Tik nedidelė 
dalis gebėjo atvykti į iškilmingą 
svarbaus Lietuvos istorijos įvykio 
65-ųjų metinių minėjimą. Salėje ne
simatė nei miesto savivaldybės, nei 
Krašto apsaugos ministerijos ats
tovų. 

Vilniaus įgulos karininkų ra
movėje akademikas A. Kudzys, pap
rašytas pasveikinti Birželio suki
lėlius, atsakė: „Atėjau ne sveikinti, 
atėjau paverkti. Man širdį spaudžia, 
kad šiandien 65—ųjų Sukilimo me
tinių proga, šį mūsų susirinkimą ig
noruoja mūsų spauda, mūsų ketvir
toji valdžia, mūsų televizija, mūsų 
laikraščių korespondentai, kurie 
šiandien parodo tikrąjį savo veidą. 
(...) Niekaip negaliu suvokti šito 
dalyko, manau, kad kažką mums 
reikėtų paskelbti, gal atsiras koks 
laikraštis ar televizija, kuri pas
kelbtų mūsų, nors ir trumpą, kreipi
mąsi, smerkiantį požiūrį, kurį šiuo 
metu demonstruoja ketvirtoji val
džia. Požiūrį į 1941 metų Birželio 
23-iosios dienos sukilimo garbę, jo 
įtaką 1944 metais prasidėjusiam 
partizanų judėjimui. Ji tiesiog žlug
do visa tai. Turėtume susiburti ir 
nedidelės grupės vardu prabilti į 
mūsų spaudos sąžinę. Taip toliau 
negalime". 

Sunku suprasti, kodėl spaudos 
flagmanai ir televizija, lyg būtų 
patys susitarę ar kokios valdžios 
įpareigoti, nutylėjo Birželio sukilimo 
metines. Net ambicingasis interneto 
dienraštis „Bernardinai", besiskel
biantis esąs „atviras, patikimas, ki
toks", tik keliais sakiniais pranešė, 
kad „minimos birželio sukilimo 
65-osios metinės". Žinant mūsų 
didžiatiražinės spaudos kai kuriuos 
nesunkiai nuspėjamus įpročius, tiki
masi rasti atsvarą tendencingam 
nutylėjimui, dezinformacijai „Lie
tuvos aide", „Bernardinuose", „XXI 
amžiuje", „Tremtinyje". Prof. V. 
Landsbergio straipsnio interneto 
dienraštyje buvo mažoka. 

Ne tik žiniasklaida ignoravo 
sukilimo metines. Ne viena patrio-
t inės-tautinės orientacijos visuo
meninė organizacija kažkodėl pra
leido puikią progą parodyti, kad 
prieš 65 metus įvykęs masinis Bir
želio sukilimas buvo neišvengiama 
ir dėsninga Tautos valios raiška, 
radusia atspindį 1922, 1938 ir 1992 
metų Konstitucijose, būtent , — 
Valstybės gynimas yra kiekvieno 
piliečio pareiga. 

Peržvelgęs „Santaros-Šviesos" 
konferencijos, vykusios Anykš
čiuose, birželio 23 dienos programą, 
gerokai nustebau — iš dešimties 
rimtų ir įdomių pranešimų Birželio 
sukilimo 65-mečiui ir jo sąsajoms su 
nūdiena nebuvo skirta nė vieno! Kuo 
tai galima paaiškinti? Juk išeivijoje 

taip pat buvo ir sukilėlių. 
LNK birželio 25 d. transliavo 

laidą 'Lietūkio' garažas". Trys titu
luoti Lietuvos istorikai: A. Bumb-
lauskas, A. Anusauskas ir A. Bub
nys tarpusavy šnekėjosi ne apie su
kilėlių Vyriausybės paskelbtą pra
nešimą apie atkurtą Lietuvos ne
priklausomybę, ne apie šio akto 
reikšmę Tautos laisvės kovų istorijo
je, o „Lietūkio" garažo įvykių ver
tinimo tema. Toks pa(si)rinkimas iš 
karto kelia klausimą — ant kieno 
malūno pilamas vanduo? Kodėl neiš
drįsta mąstyti lietuviškai ir drauge 
valstybiškai? Vargu ar kam gali 
kelti abejonių Stalino ir Hitlerio 
nusikalstamo sandėrio imperiniai 
tikslai (M-R paktas), nulėmę Rytų 
Europos valstybių ir tautų, taigi ir 
Lietuvos, tragediją. Kodėl neišdrįsta 
parodyti komunizmo ir nacionalso-
cializmo utopijų, grindžiamų teroru, 
kaip svarbiausiu „pažangos" instru
mentu, ir neišvengiamai perei
nančių į genocido politiką, pra
gaištingumo? Kodėl neišdrįsta viena
reikšmiškai pasakyti ir parodyti, 
kad ne Lietuvos politikai ar ideolo
gai sukūrė „klasių kovos" ar rasizmo 
pseudomokslines teorijas, kad nė 
viena tauta, o tuo labiau okupuota, 
negali būti kalt inama genocido 
nusikaltimais. Nusikaltėlių, deja, 
būta ir dabar pasitaiko visose tau
tose ir jie turi atsakyti už padarytus 
nusikaltimus. Kolektyvinio kaltini
mo pripažinimas tolygus totali
tarinių režimų genocido „teorijos" ir 
praktikos pateisinimui. Sunaiki
nimui buvo pasmerktos žydų, 
Krymo totorių, kalmukų, balkarų ir 
kitos tautos. 

Lietuva nukentėjo nuo abiejų 
agresorių ir nereikėtų kartoti prin
cipinės klaidos — XX amžiaus karo 
nusikaltimų ir genocido istoriją 
mėginti vaizduoti Kremliaus varian
tu, kuris gajus Vakaruose ir iki šiol. 
Valstybiškai mąstantiems polito
logams, istorikams derėtų vertinti 
istorinius faktus, lyginant abiejų 
totalitarinių režimų įvykdytus karo 
ir genocido nusikaltimus, tų nu
sikaltimų pasekmes nūdienos gyve
nimui. 

Savaime kyla klausimas, kas 
privertė tris tituluotus istorikus, 
dalyvauti minispektaklyje, nesi
laikant objektyvumo, ištraukiant iš 
vieno, tuo pat metu vykusio, proceso 
tik svetimų propagandų „centrams" 
naudingus faktus? Tiesos nereikėtų 
vengti. Visos totalitarinių režimų 
aukos, nepriklausomai nuo pa
vergtos šalies piliečių tautybės, 
amžiaus, lyties, religijos ar politinių 
įsitikinimų gerbtinos ir iš jų atmini
mo nederėtų tyčiotis nei tiesmukai, 
nei kryptingais nutylėjimais. Minint 
tik vieno okupacinio totalitarinio 
režimo, pavyzdžiui, nacionalsocia
listų įvykdytus Lietuvoje genocido 
nusikaltimus, „pamirštant" ar są
moningai nutylint kito okupanto, 
sakysim — sovietų, piktadarystes, 
kurioms nėra senaties, iškraipoma 
istorija. Be to, nepelnytai metamas 
šešėlis Tautos kovų už laisvę istori
jai, paniekinamas okupanto aukų 
atminimas ir skaudžiai žeidžiama 
pasipriešinimo kovų dalyvių garbe. 
Nutylėjimai — viena iš veiksmingų 
dezinformacijos priemonių. Nuty
lėjimas kai kuriems svetimos propa-

DANUTE BINDOKIENE 

• ~ ^ / / Kai žodis „jaučiu grįžo 

Lietuvių p a t a r l ė perspėja 
mėgstančius bere ikal ingai 
plepėti, kad „žodis žvirbliu 

išskrenda, o jaučiu sugrįžta". Taip 
atsitiko ir JAV prezidentui, neofi
cialiai besišnekučiuojant su Di
džiosios Britanijos premjeru prieš
piečių St. Peterburge metu. Rodos, 
gerokai įpusėjus antrajai kadenci
jai, prezidentas galėjo įsisąmonin
ti, kad jis nėra „eilinis asmuo", 
kuris gali laisvai elgtis ir kalbėti, 
ypač pokalbiams vyks tant tokia
me renginyje, kaip aštuonių „pi-
niguočiausių" pasaulio valstybių 
vadų suvažiavime (ir dar Rusijoje). 
Kiekvienas žodis, prieš išsprūs-
damas pro lūpas, tu rė tų būti gerai 
apsvarstytas: j uk niekuomet ne
gali žinoti, kas pokalbio klausosi ir 
kur tas neatsargus pasisakymas 
gali būti panaudotas . 

Visgi tas, prie stalo ir manda
gioje kompanijoje leptelėtas, išsi
reiškimas šiuo atveju beveik pa
teis inamas. Kaip k i t a ip gal ima 
vaizdžiai apibūdinti įvykius, šian
dien vykstančius Libane ir Izrae
lyje, kai du amžini priešai vėl ap
sikabino kruvinu glėbiu ir nei 
vienas nenori antrojo iš to glėbio 
paleisti, kol galbūt abu nukraujuos 
iki mirties arba į savo pragaištin
gus veiksmus įvels k i tas vals
tybes? 

Vašingtonas vėl pateko tarp 
„akmens ir kietos vietos". Viena 
vertus, JAV prezidentas, nors tvir
tai (kaip ir visuomet) remia Izrae
lio teisę „apsigint i nuo Libano 
Hezbollah ar palestiniečių Hamas 
puolimų bei provokacijų", vis dėlto 
vengia per griežtai pasmerkt i ir 
Libaną, kad dar labiau nesuerzin
tų arabų pasaul io šalių. Prez. 
Bush St. Peterburge šį kar tą ne
parodė tvirtesnio nugarkaulio, bet 
jo toli gražu neparodė ir kiti 7 didž-
valstybių vadai , o juo labiau 
Jungtinės Tautos, kurios apskritai 
per ilgai stypčioja vietoje, kai būti
na tarti griežtesnį žodį. 

Kaip baisu matyt i an t nekaltų 
gyventojų — abiejose susikir tu-
siose valstybėse — kr in tanč ias 
bombas, sprogstančias ilgų skry
džių raketas. Deja, tokių susikir
timų atveju visuomet labiausiai 
nukenčia nekalt iej i , t.y. civiliai 
gyventojai. Kas ir kada ats ta tys 

sugriautus gyvenimus? Izraelį, be 
abejo, vėl rems Amerika, raginama 
jos turtingų ir politiškai įtakingų 
žydų kilmės piHečių. Už Libano 
nugaros taip pat stovi „pašaliniai 
kurstytojai bei stebėtojai" — 
Iranas , Sirija, iš dalies ir Irako 
sukilėliai, kurie dega neapykanta 
„imperial ist inei Amerikai" ir 
Izraeliui. 

Laimingesni yra užsieniečiai, 
kur ių nemažai gyveno Beirute ir 
ki tuose Libano miestuose — jų 
šalys rūpinasi savo piliečių iš
t raukimu iš pavojaus vietų. Nors 
JAV neskubėjo sudaryti sąlygų 
savo piliečiams ištrūkti iš Libano, 
bet pagaliau reikalai ir čia paju
dėjo. Nemažai amerikiečių, ypač 
studentų, yra vasaros metu atvykę 
ir į Izraelyje. J iems taip pat pavo
j inga ten ilgiau pasilikti ir todėl 
ieško galimybių grižti namo. 

Stebint amerikiečius bei kitų 
šalių žmones, besistengiančius 
išvykti iš Libano ar Izraelio, nega
lime neprisiminti, kad prieš maž
daug 62 m. mūsų seneliai ir tėvai 
panašiai traukėsi iš Lietuvos, bėg
dami ir nuo artėjančio fronto, ir 
nuo antrosios bolševikų okupaci
jos. Jie anuomet taip pat turėjo 
viską palikti, gelbėdami tik patį 
brangiausią turtą — savo vaikus, 
artimuosius, savo gyvybę. Tad mes 
galime suprasti ir užjausti žmones, 
patekusius į šią siaubingą situaci
ją-

Tiesa, Didžiųjų aštuoniukė St. 
Peterburge visgi suraizgė šiokį 
tokį nutarimą dėl susirėmimų 
Libano-Izraelio pasienyje. Tik var
giai iš to nutarimo bus kokios nau
dos, jei kaimyninės arabų pasaulio 
šalys pačios nesusipras, kad tai 
ypač pavojinga padėtis, kurią 
reikia nedelsiant užgniaužti, kol 
da r neišsiplėtė visame planetos 
kūne. Tos šalys bus veiksmingos, 
jei mėgins sutramdyti Libano 
„Hezbollah" fanatikus ir įtikinti 
Siriją bei Iraną, kad nesikištų į 
kaimynų reikalus. Savo ruožtu 
Vašingtonas turėtų griežčiau per
spėti Izraelį, kad ir jam galioja tos 
pačios tarptautinio bendradarbia
vimo bei susivaldymo taisyklės. 
Jeigu Vašingtonas taip žemai ne
linkčiotų prieš Tel-Aviv, gal ir 
žydai taptų sušnekamesni. 

gandos „centrams" nepatogių faktų 
— tai rafinuotos dezinformacijos ir 
nusikaltimų slėpimo a tmaina . 

Viso to galima išvengti naudo
jantis paralelių metodu. Rodyti ir 
kalbėti apie du sovietų (komunistų) 
ir nacionalsocialistų režimus, apie 
bankrutavusių „socializmo" a tmainų 
sapaliones, apie dvi genocido indus
trijos a tmainas , apie dviejų oku
pantų suna ik in tus Lietuvos Res
publikos piliečius, o ir ki tus pra
radimus bei netektis . 

Tiesiog būtina buvo, komentuo
jant „Lietūkio" garaže lazdomis žiau
riai užmuštų žydų fotografijas, čia 
pat rodyti nuot raukas Ramių miške
lyje nukankin tų l ietuvių išbady
tomis akimis, nurėžtomis nosimis, 
nupjautais lytiniais organais , su
kimštais į aukų burnas. . . Šie siau
bingi nusikaltimai buvo įvykdyti vos 

prasidėjus dviejų „socializmo" at
mainų ginkluotam susirėmimui. Čia 
pa t tiktų rodyti ir hamanus su 
raslanais, čekistus su gestapininkais 
bei jų vadeivas. O kodėl tokia proga 
nepapasakoti apie Dachau ir Koly-
mos konclagerių „komforto" skir
tybes ir panašumus? 

Žiūrovai ir klausytojai turėtų 
galimybę patys įvertinti ir vieno, ir 
kito okupanto nusikalstamas veikas, 
nors privalu žinoti, kad nusikaltėlis 
tautybės neturi. Už tokį patį nu
sikaltimą turėtų būti skiriama ir 
tokia pati bausmė, neatsižvelgiant į 
asmens tautybę ar rasę. 

Akademikas ragina belstis į 
žiniasklaidos sąžinę. Mėginti rei
kėtų, tačiau maža tikimybė būti 
išgirstiems. Mes dar vis nepajėgiame 
atsikratyti sovietmečio balasto, bet 
belskimės. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

AR TIKRAI DIEVAS 
GYVENA BAŽNYČIOJE? 
Kiekviena tauta turi tokią val

džią, kokios nusipelno. Šią žinomą 
patarlę galima būtų praplėsti ir 
teigti, kad visi mes esame nusipelnę 
būtent to, ką šiandieną Lietuvoje ir 
turime... Taigi — kiekvienas žmogus 
turi tokią žmoną, tokį butą, tokius 
vaikus, tokias ligas, kokių nusipel
no... Kiekviena tauta turi tokią 
bažnyčią ir tokius kunigus bei kardi
nolus, kokių nusipelno. Galima 
norėti turėti geresnį butą, geresnę 
bažnyčią, bet reikia to nusipelnyti. 

Ką mes, Lietuvos piliečiai, tu
rėtume padaryti, kad Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia būtų kuo lietuviš
kesnė, dvasingesnė, gražesnė ir 
patrauklesnė? Visų pirma turime 
būti jai atviri — mylėdami ją, kalbė
dami atvirai apie ją, nes tik mūsų 
atvirumas pagimdys ir jos atvirumą, 
mūsų pasikeitimai pagimdys jos 
pasikeitimus. 

Nesu linkęs manyti, kad Lietu
vos Katalikų Bažnyčioje viskas yra 
labai blogai, kaip dažnai parašoma 
spaudoje. Yra puikių kunigų, kurie 
išties dirba savo misionierišką darbą 
ne dėl „trupinio aukso, gardaus val
gio šaukšto" ar savo iškrypėliškų 
kūniškų poreikių, o dėl žmonių sielų 
išganymo... Prisiminkime, kokios 
minios žmonių atėjo į amžinąją poil
sio vietą išlydėti a. a. kardinolą V. 
Sladkevičių, mons. K Vasiliauską, 
tėvą Stanislovą ar skulptorių pran
ciškoną Vilių Orvidą. Be abejo, esa
ma gražių pavyzdžių ir tarp gyvųjų 
kunigų... Iš jaunų kunigų — ryškiai 
šviečia Kaltinėnų geradario klebono 
Petro Linkevičiaus darbai, Troškūnų 
klebono Sauliaus Filypavičiaus eru
dicija, jėzuito tėvo Antano Saulaičio 
neblėstantis gerumas, pranciškono 
Juliaus Sasnausko šviesa... Ir, be 
abejonės — dar daugelio kitų, jau
nesnių ir vyresnių kunigų, garbingai 
savo misiją atliekančių. 

Todėl itin liūdna kalbėti apie 
Bažnyčios ligas, jos nutolimą nuo 
žmonių norų... Tačiau būtina yra 
skambinti visais varpais, eilinį kartą 
išgirdus apie nesuvokiamą baž
nyčios hierarchų norą tremti popu
liarius kunigus iš tų vietų, kur jie 
tapo esminių dvasinių permainų 
varikliais. Taip kažkada iš katedros 
buvo išmestas a.a. mons. K. Vasi
liauskas, taip dabar tremiamas ir 
Kaltinėnų kunigas (Petras Linke
vičius, pas kjjjį-dvasTos" atgaivą yra 
pajutę šimtai žmonių iš visos 
Lietuvos, tarp jų ir šių eilučių auto
rius... 

Norėtųsi pacituoti vienos ke
lionių organizatorės laišką apašta
liniam nuncijui ir kitiems Bažnyčios 
lierarchams, kuris parašytas šiomis 
dienomis, kai vyksta susidorojimas 
$u kunigu Petru Linkevičiumi: 

Dėl Kaltinėnų klebono P. 
Linkevičiaus iškėlimo 

Skubiai informuoju Jus apie 
susidariusią labai nemalonią situa-
iją Telšių vyskupijoje Kaltinėnų 
niestelyje. Niekaip negaliu suprasti, 
codėl toks populiarus, mylintis 
mones ir atidavęs jiems visą save 
Ivasininkas, turi būti iškeltas pagal 

„kažkieno" užgaidas. Aišku, tos 
užgaidos ne bet ko, o rajono sa
vivaldybės administracijos direk
torės Zitos Kazlauskienės. Į Kalti
nėnų parapiją atkeliamas jos pus
brolis... Žinant, kad Kaltinėnuose 
puikūs senelių globos ir slaugos 
namai, modernus reabilitacinis cen
tras (baseinas, sūkurinės ir vaista
žolių vonios, fizioterapijos ir masažo 
paslaugos ir kt.), jaunimo centras, 
pigus viešbutukas, o kur dar puikūs 
traukos objektai turistams: Kepa-
liuškalnio Prisikėlimo kryžius, iš
puoštas skulptorių darbais Dvasin
gumo parkas, visiškai suprantamas 
valdininkės noras visa tai gražiai ir 
ramiai „prichvatizuoti". Kodėl gi 
senelių globos ir slaugos namus 
nepavertus prabangiu, moderniu ir 
brangiu kotedžu? Juk aplinka idea
liai sutvarkyta: gėlynai, fontanai. 
Ten, kur kvepia pinigai (ir gana ne
maži!), nebelieka vietos garbei, są
žinei ar žmoniškumui... Galima 
apipilti kunigą P. Linkevičių įvai
riais kaltinimais laiške Telšių 
vyskupui J. Borutai, pradžioje savi
valdybę „padaryti" steigėju, o vėliau 
baigtis aiški... Smulkiau apie dva
sininko nuveiktus darbus patarčiau 
paskaityti „Lietuvos žiniose" Nr. 155 
(11492), antradienis, 2006 m. liepos 
11 d., arba tiesiog atvykti, apsižval
gyti, pasikalbėti su parapijiečiais. 
Nesuprantamas ir vyskupo J. Bo
rutos elgesys, pataikavimas parei
gūnei, o ne dvasininko apgynimas, 
juolab, kad Kaltinėnų klebono P. 
Linkevičiaus projektai ir darbai 
puikus pavyzdys pačiai savivaldybei, 
kaip šioji turėtų dirbti bei rūpintis 
žmonių gerove. 

Nemanyčiau, kad turėtume 
užmerkti akis, užčiaupti burnas ir 
laukti, kaip suminamas žmogus, tuo 
labiau puikus ir žmonių mylimas 
kunigas... Ar Jūs taip lengvai ati-

^ duotumėte kažkam savo 18 metų 
kūrybos ir darbo vaisius? 

Esu atvežusi be galo daug 
žmonių į Kaltinėnus, nes dirbu 
kelionių organizatore ir gide. Iš šio 
kampelio išsiveždavome vienintelę 
mintį: „O, kad Lietuvoje būtų dau
giau tokių dvasininkų iš Didžiosios 
raidės, tai Lietuva žydėtų!". 

Kreipiuosi į Jus, atsigręžkite į 
savo dvasininką, išsiaiškinkite, 
kodėl toks užsispyręs Telšių vysku
pas J. Boruta? Ar nesislepia kažko
kie kiti tikslai, ne tik noras įtikti 
savivaldybei? 

Tegul kalba Jūsų širdys, o ne tik 
šaltas protas. Kiekvienas dvasi
ninkas yra be galo svarbus bend
ruomenei, koks jis, kaip gyvena, 
kaip dirba, kaip elgiasi, priklauso ne 
tik Bažnyčios, bet ir mūsų tėvynės 
likimas. 

Ir, „kad Lietuva neišsivaikš
čiotų" (kun. R. Mikutavičius), pra
šau išnagrinėti šį tikrai nemalonų 
faktą ir apginti Kaltinėnų kleboną P. 
Linkevičių. Tikiuosi, kad priimsite 
teigiamą sprendimą. 

R. Čepurnienė 
(kelionių organizatorė) 

P.S. Norėtųsi prisiminti vieno 
iškiliausių XX amžiaus Lietuvos 

dvasininkų — a.a. monsinjoro K. 
Vasiliausko prieš pat mirtį „Lietuvos 
ryto" žurnalistei išsakytas mintis, 
kurios nurodo, kad dvasingumo 
problemos Bažnyčios viduje egzis
tuoja, bet apie jas, tarsi kokioj super-
slaptoj sukarintoj organizacijoj, 
draudžiama viešai kalbėti net 
patiems kunigams. 

Drįsčiau keletą a.a. K. Vasi
liausko minčių pacituoti: 

„Religija šiandien — daugumai 
tik formalumai. 

Dabar nebedalyvauju dvasinin
kų baliuose, nes niekur man taip 
nėra liūdna, kaip ten. Mane domina 
šventės, kur yra 'širdžių ir protų 
puota'. 

Iš tiesų arkikatedroje nesijau
čiau savo vietoje. Čia reikėjo būti ir 
šeimininku, tvarkyti buitinius rei
kalus. O man visada svarbiau 
dvasiškai bendrauti su žmonėmis. 

Man buvo svarbu gyvas ben
dravimas su žmonėmis. Arkivys
kupui — gal iškilmingos ceremoni
jos. Aš norėdavau, kad vaikai ateitų 
prie altoriaus, susiglaustų. O ar
kivyskupas manė, kad toji aukštoji 
presbiterija, kur jis meldžiasi, skirta 
tik aukštiems dvasininkams ir tik jis 
turi teisę ten būti. Net tėvai būdavo 
išvaromi už kolonų. Man neįdomu, 
jeigu jau vaikams vietos nėra. 

Kunigai, kurie neišvengė puiky
bės, mano turį tiesos monopolį ir esą 
šventesni už kitus, daro didžiausią 
nuodėmę ir atstumia tikinčiuosius. 

Tegu nedaugeliui žmonių pa
dėjau tapti šviesos karalystės pilie
čiais. Tegu tik truputį padėjau... 

Jei pažiūrėsime į praeitį, juk visi 
apaštalai, išskyrus Joną, buvo vedę. 
Tuokiasi ir kitų tikėjimų dvasi
ninkai. Manyta, kad katalikų dva
sininkai geriau galės atsidėti darbui, 
jei neturės šeimos. Bet aš priklausau 
Katalikų bažnyčiai, turiu monsin
joro titulą, kuris dar labiau įpareigo
ja. Ir skelbti nuomonės, nesutin
kančios su oficialia, negaliu". 

P.P.S. Kiekviena tauta, jei būna 
to nusipelniusi, gauna ypatingų 
Dievos malonės ženklų — Apreiš
kimų, stebuklų... Ir Lietuva turi gar
siąsias Apreiškimų vietas — nuo 
Šiluvos ligi Keturnaujienos, nuo 
Kaltinėnų ligi Orvidų sodybos. Ar 
mokame jomis džiaugtis, jas gerbti ir 
puoselėti, išmintingai naudotis 
jomis savo dvasios reikmėms — čia 
jau kitas klausimas... Lygiai taip pat 
galima būtų paklausti — ar mokame 
džiaugtis ir kita, galbūt viena di
džiausių Dievo dovanų — Lietuvos 
nepriklausoma valstybe? 

VANAGAI" TRAUKIA NE TIK 
KUNIGŲ PAMOKSLAIS 

/ / 

KRIKŠČIONIŠKA JAUNIMO STOVYKLA 
SULAUKĖ 500 DALYVIŲ 

Liepos antrąją savaitę Vanagų 
kaime (Klaipėdos raj.) prie Vanagų 
evangelikų liuteronų bažnyčios pra
sidėjo devintoji jaunimo stovykla. 

Penkias dienas jaunimas klau
sėsi kunigų bei teologijos dėstytojų 
paskaitų, šoko drauge su žymiais 
Lietuvos popmuzikos atlikėjais, 
sportavo, lankė dailės, muzikos, 
dramos, žurnalistikos bei įvairius 
sporto užsiėmimus. 

Organizuoja dėl vaikų 

Pasak stovyklos įkūrėjo ir pag
rindinio organizatoriaus kunigo 
Liudo Miliausko, jaunimą iš visos 
Lietuvos į tokio pobūdžio stovyklą 
suburia vienas bendras tikslas — 
geriau pažinti Dievą: „Kai pradėjau 
organizuoti stovyklą, man tebuvo 19 
metų. Norėjau, kad vaikai bažnyčio
je jaustųsi jaukiai ir suprastų, kad 
tikėjimas nėra gėdingas dalykas". 

Kunigas šiuo metu tarnauja 
JAV Čikagos evangelikų liutero
nų Tėviškės parapijoje. Birželio 
pabaigoje jis atvyko į Lietuvą orga
nizuoti stovyklos. Kunigas Liudas 
atostogas išmainė į daug pastangų ir 
kantrybės reikalaujantį darbą. 
„Kartą per metus norisi duoti kažką 
gera kitiems", — sakė kunigas 
Liudas. 

Padaugėjo penkiskart 

Kunigas Liudas su šypsena ir 
rūpesčiu prisimena pirmąsias sto
vyklas — jos neprilygsta pastarųjų 
metų stovykloms. 

Pirmojoje Vanagų stovykloje 
dalyvavo apie 80 jaunuolių. Per 
devynerius metus dalyvių skaičius 
išaugo penkis kartus. Gandas apie 
linksmą ir smagią stovyklą praskrie
ja per visą Lietuvą, o stovyklauti 
atvykę vaikai įsitikina jos tikrumu. 

Stovyklos organizatoriai nelinkę 
riboti dalyvių skaičiaus, bet mano, 
jog ateiyje tai bus neišvengiama. Kol 
kas stovyklautojams taikomas tik 
amžiaus apribojimas: nuo trylikos 
iki aštuoniolikos metų. 

Dirba be užmokesčio 

Vanagų stovykloje kasmet dirba 
apie septyniasdešimt darbuotojų. 
Tai veiklūs ir kūrybingi jauni 
žmonės, kurie stovykloje dirba savo 
malonumui: vadovauja vaikų gru
pėms, dirba įvairius buitinius dar
bus. 

Kažkokiu būdu stovyklos orga
nizatoriams pavyksta įkalbėti jau
nus žmones dirbti be atlygio. 
Stovykloje dirbantys jauni žmonės 
sako, jog jiems smagu dirbti vai
kams, nes kažkada tai buvo daroma 
dėl jų. 

Dauguma vadovų yra buvę sto
vyklos dalyviai. Kiekvienais metais 
vadovų skaičius didėja. 

Stovyklos neremia 

Stovykla vyksta devintus metus 
iš eilės tik užsienio evangelikų 
liuteronų dėka. Vaikams stovyklą 
dovanoja norvegai, vokiečiai, danai, 
amerikiečiai. Lietuvoje norinčių 
stovyklą paremti neatsirado. Šiais 
metais stovyklos rėmėjai vaikams 
padovanojo popmuzikos dainininko 
Deivo bei merginų grupės „Mo
kinukės" koncertus. Vaikai taip pat 
šoko, grojant liaudiškai kapelai, 
kalusėsi bažnytinės muzikos. 

„Ar lengva organizuoti stovyklą? 
Dievui sukurti pasaulį buvo daug 
lengviau nei man", — sakė kunigas 
Liudas. 

Edita Vaikaitytė 
„Klaipėda" 
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PAPARČIO ŽIEDO BEIEŠKANT... 
Atkelta iš 2 psi. 
Po šių linksmų burtų visi su

sirinko prie kitos stotelės, kur sim
boliškai paminėjo kitą Kupolinių 
tradiciją, kai prie vartų, pro kuriuos 
rudenį veš javus, buvo pakabinama 
žolynais papuošta kartis, tuo pager
biant derliaus deivę ir užsitikrinant, 

kad ji apsaugos derlių. 
Kita stotelė — lietuviškas svir

nas. Seniau buvo tikima, kad svirne 
susirenka visokių dvasių ir aitvarų. 
Visi dainavo „Bėkit, aitvarėliai, 
mušim su klumpelėm", o vaikai, 
skambindami skambalėliais ir tauk
šėdami medinėmis klumpėmis, ėjo 

Vaizdeliai iš linksmai Portland ;Or Ir Vancuver (WA) lietuvių švęstų joninių. 

aplinkui svirną, gąsdindami ait
varus ir kitus nelabuosius. Apėję 
ratą, pakabino klumpes ant vinies 
virš svirno durų, kad, jei dvasios 
bandys išeiti, klumpės užtvos joms 
per galvą. 

Nuo svirno visi patraukė prie 
pagrindinės stotelės — didžiulio 
tradicinio laužo, kur visi susikibo 
rankomis ir, eidami ratu aplink lau
žą, kartojo užkalbėjimus pagerbti 
Kupole. Jos dukters Rasos garbei 
buvo prisiminta ir kita sena lietuviš
ka tradicija, kuomet visi vidurnaktį 
nuogi voliodavosi ant žolės iškritu-
sioje rasoje, tikėdami, kad stebuklin
gos nakties rasa turi gydomųjų savy
bių. Šįsyk niekas neišsirengė, bet 

tiek jauni, tiek ir garbaus amžiaus 
truputėlį pasirito žolėje. Tuo kelionė 
po Kupolinių papročius baigėsi ir 
visi sėdo prie stalų vaišintis susineš
tais valgiais ir gėrimais, sėdėjo prie 
laužo ir dalinosi įspūdžiais bei prisi
minimais. Netrukus užgrojo muzika 
ir prasidėjo šokiai, pokalbiai, kurie 
tęsėsi iki vėlyvos nakties. 

Šventė baigėsi, bet liko sustip
rėję ryšiai, naujai užsimezgusios 
pažintys, bendrumo ir vienybės jaus
mas. Liko jausmas, kad senos gra
žios lietuviškos tradicijos niekada 
neišnyks, kad jos keliaus iš kartos į 
kartą. 

Alma Laškonienė 

Olandų kolonistai ilgainiui pradėjo neišsitekti 
siauroje Cape Town kolonijoje ir norėjo stumtis 
labiau į krašto vidurį. Kai 1703 m. kolonijoje guber
natorius Wilhelm van der Stel davė kolonistams 
leidimą kurtis ir toliau nuo Cape Town kolonijos, 
daug ūkininkų pradėjo keltis į tolimesnes derlingas 
krašto žemes, ten užveisdami savo ūkius. Jų sūnūs 
stumdavosi tolyn, užimdami vis tolimesnes vietas, 
kol pagaliau jie pasiekė jau net keletą šimtų mylių 
nuo Cape Town, didelę upę, kuri vėliau tapo pava
dinta Orange (pagal karališkosios Olandijos šeimos 
vardą). Atrodo, kaip Rusijoje panašiai kazokai 
stūmėsi į rytus, per Sibirą, iki Ramiojo vandenyno, 
ir dar vėliau, kai amerikiečiai vakaruose pagaliau 
pasiekė tą patį vandenyną. 

Pinigus keisti ne taip lengva 

Tie iš mūsų, kurie tiki aukso ateitimi ir inves
tuoja savo sunkiai uždirbtus pinigus į JKru-

gerrands", žino, ką tai reiškia. Bet čia mus pasitiko 
tik paprasti „randai". Dar oro uoste bevaikštant ir 
ieškant, kur Amerikos dolerius iškeisti į vietinius 
randus (rand lygus maždaug 16 amer. centų, o dar 
ne taip seniai jis buvo maždaug lygus amerikie-
tiškam doleriui), pamačiau didelę, keleivius per
spėjančią iškabą: 

„Our South African water is precious, Don't 
waste it", o jos apačioje kažkoks juokdarys prirašė: 
„Don't drink it, drink beer". 

Kaip vėliau sužinojom, Pietų Afrikoje, nors 
vandens kartais ir trūksta, jis yra švarus, ir visur 
galima gerti be jokios baimės sulaukti taip Mek
sikoje populiaraus Aztekų imperatoriaus Monte-
zuma keršto. 

Keista, bet jau čia, pinigų keitykloje, o vėliau ir 
bankuose, patyrėme, koks sudėtingas šitame kraš
te yra pinigų keitimas. Paduodi amerikietiškus 
banknotus, juos peršviečia, net į tave įdėmiai pa
žiūri, pareikalauja paso, užpildai keitimo formą, 
kur reikia net savo adresą ir telefoną Amerikoje 
parašyti, pasirašai, ir lauki tų „randų". Kasininke 
kažką užregistruoja kompiuteryje, spausdintuvas 
tai išspausdina, ji tai užštampuoja, ir kažkur išei
na. Po minutės grįžta, dar kartą užštampuoja ir 
pagaliau pradeda pinigus skaičiuoti. Tuo tarpu 
susidariusi eile jau ilgoka, nors veikia ir keli keiti
mo langeliai. Vienas nekantrus bendrakeleivis net 

ŽMONES IR ZVERYS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.2 

nusikeikė, sakydamas: „This is worse than having 
a minor surgery". 

Kol visa grupė susitvarko su pinigų keitimu, 
turėjau laiko gerai apžiūrėti dar niekada nematy
tus banknotus. Visi jie turi žvėrių paveikslus ir, 
atrodo, kad juo didesnė banknoto vertė, tuo žiau
resnis ten žvėris išpaišytas. Stambiausias yra 200 
randų banknotas, ir ant jo matyti leopardas. Gal 
todėl vietiniai ir mėgsta sakyti: „If you bag a leo-
pard, you earned a leopard". Ant mažų monetų 
plėšrių žvėrių nėra, ten tik įvairių rūšių antilopės, 
kartais auksinės, kartais sidabrinės. Prie jų gana 
greitai pripratom, nors arbatpinigiams beveik 
visur naudodavome dolerius, kuriuos patarnautojai 
mielai priimdavo. Jų atsivežiau net visą šimtą, ir 
taip po vieną jie beveik visi išnyko. 

Tuo tarp eilėje nekantriai laukiančius Anton 
bando pralinksminti, tvirtindamas, jog jam 

tik 21 metai, nors gidu dirba jau 17 metų. Kalba 
beveik nesustodamas, todėl kažkas iš mūsų sua
bejoja, ar jis kartais ne Anton, bet tikra Antoinette. 
Jis pats esąs jau kelintos kartos tikras afrikietis, 
nors dar prisimena, kad jo protėviai kilę iš Vokie
tijos. Jau jis mus moko, kaip afrikiečiai sveikinasi. 
Man pasigirsta, kad kažkas yra sakoma lietuviškai 
apie krepšininką Sabonį, o pasirodo, kad tai yra 
„Sawubona", arba „greetings". 

Taip ilgai užtrukę su pinigų keitimu, pagaliau 
greitu autobusu švilpiame link viešbučio. Nors 
greitkelis (snelweg) ir puikus, viešbutyje atsiran
dame tik vėlai vakare. Nesinori nei valgyti, nei ap
sidairyti mieste. Lėktuve nemiegojęs ir išžiūrėjęs 
net visus šešis filmus, krentu į lovą ir miegu kaip 
užmuštas. Juk pagal programą rytoj vyksime susi
pažinti su Soweto, tai yra Johannesburg prie
miesčiu, kuriame gyvena vien juodieji. 

Pats Johannesburg miestas išsiplėtęs maždaug 
5,700 pėdų aukštyje, tai jo klimatas, nors ir pietų 
krašto, yra gana švelnus. Žiemą (mūsų vasarą) 
vidutinė temperatūra siekia 68°F, o vasarą (mūsų 

žiemą) nukrenta iki 50°F. Kaip keista, ir šiandien 
čia lyja, nors Anton mus nori įtikinti, kad jie ir žie
mą, ir vasarą turi labai daug saulėtų dienų. Pra
važiuojam ir pro labai turtingai atrodančius rajo
nus, kur brangūs namai dažnai yra aptverti gra
žiomis geležinėmis dekoratyvinėmis tvoromis, ant 
kurių neretai matyti iškaba „Armed response". Bet 
ar tai sulaikys kokį plėšiką? 

Pirmieji įspūdžiai 

Nusipirkau šios dienos Jo'burg dienraštį 
„Star", ir tik vėliau vakare jį vartydamas 

priėjau išvados, kad padariau didelę klaidą, taip 
netikėtai sugadindamas sau ūpą. Pirmame pusla
pyje politinės žinios apie korupciją ir ilgas straips
nis apie prostituciją kaip apie vis daugiau populia
rėjantį verslą. Viena „naktinė" reporteriui taip po
rino: „Aš ilgus metus sėdėjau fabrike prie staklių, 
kol man staiga šovė mintis, kad aš esu Čia sėdinti 
ant aukso kalno. Pakeičiau darbą. Mane iš šito dar
bo niekas neatleis, nereikia eiti mokslų, galiu gerti 
darbo metu, ir aš pati nusistatau savo darbo valan
das". Pusę puslapio užėmė jų skelbimai, su įvairaus 
sekso pasiūlomis juodiems, baltiems, indams, ki
nams, Zulu, ir t.t. Koks man sukrečiantis įvadas į 
šitą daugiarasinę vaivorykštinę visuomenę! 

Bet ištvirkimas tai ne viskas. Kituose pusla
piuose radau tokias antraštes: „Du vyrai ir dvi 
moterys nušautos egzekucijos stiliumi", „Bylos liu
dininkas rastas negyvas", ir daug smulkių apra
šymų apie apiplėšimus, vagystes, nunuodijimus, 
sužalojimus, tyčinius apiplikinimus, ir t.t.. Dar 
viename puslapyje rašo apie vyrą, kuriam perpjau
ta gerklė, nukirsta varpa, ir, policijos manymu, ji 
bus parduota kokiam „inganga" ar kerėtojui (witch-
doctor) medicinos (?) reikalams. Net geriau nei kai 
kuri spauda Amerikoje ar Lietuvoje... 

Radau ten ir statistiką, rodančią, kad Pietų 
Afrikoje per metus būna 20,000 žmogžudysčių ir 
52,000 policijai praneštų išprievartavimų. Kas dar 
baisiau, tai kai kurių žmogėnų tikėjimas, jog sek
sas su nekaltom mergaitėm ar vaikais gali pagy
dyti nuo AIDS! Tie patys žmonės, kurie tvirtina, 
kad Pietų Afrika yra šito kontinento turtingiausia 
ir ekonomiškai labiausiai pažengusi valstybė, re
zignuotai pripažįsta, jog ji yra taip pat ir skęstanti 
begėdiškiausiose džiunglėse. Bus daugiau. 
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Atrastas „turt ingiausias kapas" A. Skardžius traukiasi iš NS 

Atidengtoji kapavietė. 

Šiauliai, liepos 19 d. (ELTA) — 
Atkastas turtingiausias pirmųjų mū
sų eros metų kapas Lietuvoje. 

Taip tvirtina Vilniaus universite
to istorijos fakulteto Archeologijos 
katedros vedėjas, profesorius Myko
las Michelbertas, Kuršių pilkapyje 
netoli Tytuvėnų atkasęs kapavietę ir 
joje radęs daugiau negu dvidešimt 
daiktų. 

Iš Kražių kilęs profesorius yra 
kasinėjęs tris Kuršių pilkapius, ta
čiau radinių gausa išsiskyrė paskuti
nysis. Kuršių pilkapj profesorius M. 
Michelbertas kasinėjo su devyniais 
archeologijos specialybės studentais. 

Po truputį atidengę kapavietę, 
kasinėtojai rado įvairių daiktų. Kape 
buvo palaidota moteris. Jos griaučių 
beveik neišliko. Tačiau papuošalų bu
vo daugybė. Ant kiekvienos rankos 
moteris turėjo po šešias apyrankes, 
ant kaklo — dvi žalvarines antkak-

Daiios Karpavičienės r.uc;r 

les, karolių ir profiliuotų kabučių ap
varą, ant piršto — žalvarinį žiedą. 

„Nustebino, kad moteris papuoš
ta trimis smeigtukais: vienas krūti
nės srityje, po kaklu, kiti du — ant 
abiejų pečių. Kape radome šiaip jau 
labai retai randamą segę. Matyt, 
smeigtukais ir sege buvo susegti skir
tingi palaidotosios drabužiai", — 
dienraščiui „Šiaulių kraštas" pasako
jo profesorius M. Michelbertas. 

Profesorius minėjo, kad, pavyz
džiui, smeigtukų kabučiai kitokie ne
gu iki šiol rastųjų. 

Į kapą buvo įdėta geležinė yla. 
Pagal senovės žmonių tikėjimą smai
lūs daiktai mirusiajam padeda apsi
ginti nuo piktųjų dvasių. 

Profesorius M. Michelbertas 
Kuršių pilkapyną, susidedantį iš trijų 
pilkapių, kasinėja ne vienerius me
tus. Ankstesniuose kapuose jis rado 
vyrams priklausančių daiktų. 

Mėginta pasisavinti 8 mln. litų ES paramos 
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tar
nybos (FNTT) duomenimis, 2005 
metais per Lietuvos ūkio subjektus 
neteisėtai pasisavinta 1.4 mln. litų 
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių 
fondų lėšų. 

Dar 8.2 mln. litų paramos nusi
kaltėliams nepavyko gauti, pranešė 
FNTT. 

FNTT pareigūnai, bendradar
biaudami su Europos kovos su suk
čiavimu tarnyba (OLAF), pernai pa
tikrino 50 rizikingais laikytų ūkio 
subjektų ir pradėjo 13 ikiteisminių 
tyrimų. Pareigūnai tiriamų bylų me
tu iš viso aiškinosi 21.5 mln. litų ES 
skirtų lėšų teisėtumą. 

Briuselyje liepos 13 dieną pa
skelbtoje OLAF ataskaitoje teigiama, 
kad 2005 metų pabaigoje OLAF pa
reigūnai tyrė 452 finansines bylas, 

susijusias su įvairiais pasaulio regio
nais. Buvo atliekami įvairių pažeidi
mų, padarytų muitinės ir žemės ūkio 
srityse bei vykdant projektus, finan
suojamus iš struktūrinių fondų, tyri
mai. Bendra projektų bei įvairių iš
mokų suma šiose bylose sudarė 1.925 
mlrd. eurų (6.647 mlrd. litų). 

Pernai OLAF gavo 20 proc. dau
giau pranešimų apie sukčiavimus nei 
2004 metais. Daugiausia pranešimų 
apie pažeidimus buvo gauta iš fizinių 
asmenų, žiniasklaidos, Europos Ko
misijos pareigūnų. 

OLAF buvo įsteigta 1999 metų 
balandį Europos Komisijos sprendi
mu. Pagrindinis OLAF tikslas — Eu
ropos Bendrijos finansinių interesų 
apsauga ir kova su sukčiavimu bei 
kitomis neteisėtomis veikomis, ken
kiančiomis Europos Bendrijos finan
siniams interesams. 

* Lietuvos jaunių rinktinė 
pergalingai pradėjo Europos jau
nių vaikinų (iki 18 metų am
žiaus) krepšinio čempionatą, kuris 
antradienį prasidėjo Graikijoje. Pir
mosiose A grupės rungtynėse Lie
tuvos aštuoniolikmečiai 85:67 nu
galėjo bendraamžius iš Latvijos ir 
šiuo metu pirmauja turnyre. 16 taš
kų nugalėtojams pelnė Martynas Ge-
cevičius. 13 — Rokas Uzas. 

*Antradien| Vengrijoje pasi
baigusiame Europos šiuolaikinės 
penkiakovės čempionate lietu
viai liko be medalių. Arčiausiai pri
zininkų pakylos buvo Lietuvos vyrų 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 
Seimo Audito komiteto pirmininkas 
Artūras Skardžius trečiadienį pa
reiškė pasitraukiantis iš Naujosios 
sąjungos (socialliberalų, NS) ir jos 
frakcijos Seime. A. Skardžius yra vie
nas iš N S įkūrėjų 

Savo pasitraukimą A. Skardžius 
aiškina nenoru būti opozicija frakci
joje bei, jo vertinimu, nenuoseklia 
Naujosios sąjungos politika. 

„Siek tiek netenkina nenuosekli 
frakcijos vykdoma politika, po to, kai 
buvo atstatydintas Seimo pirminin
kas, mūsų pirmininkas Artūras Pau
lauskas, mano įsitikinimu, sprendi
mai ir veiksmai turėjo būti kitokie. 
Bet nerasdamas frakcijoje bendra
minčių ir matydamas, kad galbūt 
frakcijai bus geriau, jei bus vieninga 
nuomonė ir vieningi veiksmai, negu 
kaip dabar yra, kai yra kita nuomonė, 
ne vien tokia, kokią nori matyti frak
cijos seniūnas", — sakė A. Skardžius. 

Naujosios sąjungos vadovą A. 
Paulauską atstatydinus iš Seimo pir
mininko posto, socialliberalai pasi
traukė iš tuometinės keturių partijų 
valdančiosios koalicijos. A. Skar
džius tokiam sprendimui prieštaravo. 

Audito komiteto vadovas tikina, 
jog jam nesuprantama ir „besiblaš
kanti" Naujosios sąjungos politika. 

„Tai yra nenuosekli partijos poli
tika — ką tik pasitraukus iš val
dančiosios daugumos, ką tik tą pro
gramą vykdėme ir iš karto ją kri
tikuoti ir sakyti, kad ji nepriimtina. 

estafetės komanda — Edvinas 
Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis 
ir Tadas Žemaitis. Lietuvos penkia-
kovininkai surinko 5,326 taškus ir 
vos 40 taškų atsiliko nuo bronzos me
dalius iškovojusios Rusijos rinktinės. 

* Antradienį Vokietijoje pra
sidėjusių XIX tarptautinių dau
giadienių ,,Thuringien-Rund-
fahrt der Frauen" dviratininkių 
lenktynių prologe dešimta finišavo 
„Safi-Pasta Žara Manhatten" ko
mandai atstovaujanti Diana Žiliūtė. 
D. Žiliūtė asmeninėse 3.8 km lenk
tynėse laikui 12.85 sek. pralaimėjo 
austrei Christiane Soeder. 

Pasirašyti Proveržio susitarimą, po to 
Proveržis turi vieną poziciją, bent jau 
konservatoriai, mes nubalsuojam 
priešingai — nepalaikyti Vyriausybės 
programos", — sakė A. Skardžius. 

Pasitraukę iš valdančiosios koali
cijos, žlugus tryliktajai Vyriausybei, 
socialliberalai netrukus sudarė vadi
namąją Proveržio koaliciją su konser
vatoriais bei liberalais ir siekė for
muoti naują Vyriausybę. 

Kai Vyriausybės formavimas bu
vo patikėtas centro kairiosioms parti
joms, socialliberalai negailėjo kritikos 
jų parengtai programai, kurią vertino 
kaip „perrašytą" tryliktosios Vyriau
sybės programą, nors patys buvo vie
ni ankstesnio ministrų kabineto pro
gramos autorių. 

Prisišlieję prie Proveržio, social
liberalai netrukus nustojo derinti sa
vo veiksmus — nors Proveržio kūrė
jai konservatoriai nusprendė, atsi
žvelgiant į šalį ištikusią politinę kri
zę, netrukdyti centro kairės Vyriau
sybės patvirtinimui, socialliberalai, 
anksčiau lyg ir žadėję elgtis analo
giškai, balsavo prieš. 

Neoficialiai kalbama, kad social
liberalai nuo buvusių Proveržio 
koalicijos partnerių ketina laikytis 
atokiau — nesiruošia šlietis prie kon
servatorių ir liberalų koalicijos Sei
me, nors tokiu būdu šiai koalicijai už
tikrintų Seimo opozicijos vadovo pos
tą. 

Pasitraukus A. Skardžiui, social
liberalų frakcijoje liko 9 nariai. 

Žmogaus teisių gynėjai siekia 
te ismus a tve r t i visuomenei 
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 

Lietuvos sąjūdis bei žmogaus teisių 
gynėjai imasi žygių teismus atverti 
visuomenei — Lietuvoje įdiegti teis
mų tarėjo instituciją. 

Visuomeninės organizacijos Lie
tuvos sąjūdis bei Žmogaus teisių gy
nimo asociacija parengė peticiją, ku
ria raginama įteisinti visuomenės 
atstovų dalyvavimą teismuose. 

Kaip spaudos konferencijoje Sei
me sakė Lietuvos žmogaus teisių gy
nimo asociacijos tarybos narys profe
sorius Vladas Vilimas, šią peticiją, 
kurią jau pasirašė 6,000 šalies pilie
čių, ruošiamasi išsiųsti Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisarui. 

Žmogaus teisių gynėjai taip pat 
ketina kreiptis į Seimo valdybą, kad 
ši sudarytų darbo grupę teisės aktų 
projektams, reikalingiems įteisinti 
teismų tarėjo instituciją, parengti. 

Pasak V Vilimo, tik atvėrus vi

suomenei teismus, būtų grąžintas ša
lies gyventojų pasitikėjimas šia insti
tucija. 

Kaip rodo visuomenės nuomonės 
tyrimai, teismais pasitiki mažiau nei 
penktadalis šalies gyventojų. 

Seime jau anksčiau buvo disku
tuota dėl galimybės įkurti teismų ta
rėjo instituciją, tačiau tokios minties 
atsisakyta. 

2004 metų pavasarį Seimo su
daryta darbo grupė parengė studiją 
dėl tarėjo institucijos įsteigimo tiks
lingumo. 

Studija buvo pristatyta Seime su
rengtoje viešoje diskusijoje, kurioje 
nuspręsta, jog įvesti tarėjo instituciją 
Lietuvoje dabar nėra tikslinga. 

Pasak Seimo Teisės ir teisėtvar
kos komiteto vadovo Juliaus Saba-
tausko, klausimas dėl teismų tarėjo 
institucijos svarstytinas, tačiau sku
botų sprendimų daryti nederėtų. 

Baltarusijos socialdemokratai pagalbos... 
Atkelta iš 1 psl. 
todėl reikia galvoti, kaip prieiti prie 
jo, kas galėtų pasinaudoti jo pasitikė
jimu, kokia komanda žmonių, gavusi 
Europos institucijų įgaliojimus, ga
lėtų derėtis su A. Lukašenka", — Sei
me sakė V Nisčiuk. 

Pasak V Nisčiuk, A. Kozulin nu
teistas, nors jokių kriminalinių nusi
kaltimų požymių jo veiksmuose ne
buvo, teisėjai buvo labai griežti ir an
gažuoti, liudininkai, galėję liudyti to 
meto įvykius, nebuvo apklausiami, 
nė vienas kaltinamojo bei jo gynybos 
prašymas nebuvo patenkintas. Teis
me naudota tik vaizdinė specialiųjų 
tarnybų filmuota medžiaga. 

Seimo narys socialdemokratas 
Algirdas Paleckis trečiadieni teigė, 

jog A. Kozulin yra „vienintelis Euro
poje socialdemokratinės partijos pir
mininkas, kuris yra areštuotas ir ku
riam gresia 5 metai kalėjimo". 

A. Paleckio teigimu, Lietuva ga
lėtų prisidėti prie siekių išlaisvinti A. 
Kozulin pirmiausia pasitelkdama vie
šumo ir viešosios nuomonės spaudi
mo priemones. 

A. Paleckis teigė, jog šiuo atveju 
itin palankus ir labai gerai situaciją 
kaimyninėje šalyje išmanančio bei as
meniškai A. Kozulin pažįstančio bu
vusio ambasadoriaus Baltarusijoje 
paskyrimas naujuoju užsienio rei
kalų ministru. 

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija griežtai pasmerkė atstovo A. 
Kozulin nuteisimą. 
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Vakarai pasidavė V. Putin spaudimui 
Atkelta iš 1 psl. sijos atžvilgiu privalėtų turėti du 

Net sklido kalbos, kad G. W. Bush komponentus. Pirmasis - pripažini-

i 

gali boikotuoti viršūnių susitikimą. 
Bet jos nieko nepaprašė, o šei
mininkas dėl to tik pasišaipė. 

Sėdėdamas šalia G. W. Bush V 
Putin kandžiai įgėlė, kad nėra suin
teresuotas importuoti į Rusiją irakie-
tiško demokratijos modelio. Paklaus
tas apie korupciją Y Putin išsisuko 

mas, kad Kremlius nesuinteresuotas 
stambiais sandoriais su Vakarais nei 
energijos, nei kokiose nors kitose sri
tyse. Jis taip pat neturi noro „inte
gruoti" Rusiją į Europą. 

V Putin Rusijos ambicijos di
desnės. Ji ketina išnaudoti vėl atgau
tus turtus, kad maksimaliai sustip-

įdūręs Tonny Blair. Argi nėra nag- rintų savo jtaką pasaulyje. Pakeliui ji 
rinėjamas britų premjero vaidmuo 
partijos finansavimo tyrime? 

Buvo manoma, kad diskusijų 
centre bus energetinis saugumas. Ta
čiau paaiškėjo, kad baigiamasis vir
šūnių susitikimo dokumentas tėra 

nusprendė atkurti savo jtaką vadina
majame artimajame užsienyje - Uk
rainoje, Kaukaze ir Vidurinėje Azijo
je. 

Antruoju komponentu būtų su
pratimas, kad V Putin daugeliu atve-

dar vienas greitosiomis sulipdytas jų blefuoja. Nepaisant visos dabarti-
kompromisas. Nafta ir dujos Rusijai nės savo sėkmės, Rusija yra smun-
yra svarbiausi grjžimo j pasaulinę kanti valstybė. Beveik visiška ekono-
areną instrumentai. Kitiems susitiki- mikos priklausomybė nuo naftos ir 
mo dalyviams energija - deficitinė dujų primena sovietinės epochos pa-
prekė. Tad kam pyktis su vienu iš di- baigą. Šalies gyventojų skaičius kas-
džiausių pasaulyje tiekėjų? Verčiau met sumažėja po 500,000, o darbin-
susitarti dėl kelių retoriškų banaly- gają jų dalj kamuoja ligos ir alkoho-
bių. lizmas. 

Šia prasme Peterburgas tapo rea- Tie, kurie gerai susipažinę su pa-
liosios užsienio politikos atstovų per- dėtimi Rusijos dujų sektoriuje, sako, 
gale. Jų argumentai maždaug tokie, kad tokios kompanijos, kaip valsty-
V Putin atkūrė tvarką Rusijoje, o au- bės monopolija „Gazprom", pūva iš 
gančios energijos išteklių kainos pri- vidaus. „Gazprom" pasibaisėtinai ne
pildė Kremliaus skrynias. Europa vis našus, technologiškai atsilikęs ir pa-
labiau priklauso nuo Rusijos dujų. jėgia vykdyti užsakymus tik spausda-
JAV reikia Rusijos paramos Irano mas tiekėjus iš Centrinės Azijos. 
branduolinėms ambicijoms pažaboti. 
Tad ar verta pernelyg jaudintis dėl to, 
kad Rusija iš jaunos demokratijos 
slysta j autoritarinę kleptokratiją? 

„Mano akimis tai yra realizmo 
pakeitimas kapituliacija", — teigia 
„Financial Times" žurnalistas. Metų 
pradžioje Rusija sutrikdė dujų tie-

Dėl grasinimų nutraukti tieki
mus j Europą, reikia pasakyti, kad 
„Gazprom" neturi kitų pirkėjų. Mas
kva taip pat neturi finansinių ir tech
ninių galimybių jsisavinti Sibire 
esančių milžinišku mineraliniu ištek
lių. 

Trumpai tariant, Rusija neturi 
kimą Europai užsukusi čiaupus Uk- nė vieno XXI amžiaus supervalstybės 
rainai. Visuotinio pasipiktinimo fone bruožo. Jeigu kalbėtume pokerio ter-
Europos vyriausybės pareikalavo iš minais, šalies naftos ir dujų ištekliai 
Rusijos užtikrinti patikimą tiekimą Rusijos prezidentui duoda nebent po-
liberalizuojant savo energetini ūkj. V ra septynakių. Bet V Putin moka ble-
Putin atsisakė. Europiečiai gūžtelėjo fuoti ir spausti konkurentus - ir tai 
pečiais. gana lengva, kai priešininkų nervai 

Iš tiesų realistinė politika Ru- aiškiai neatlaiko žaidimo. 

JAV pradėjo piliečių evakuaciją iš Libano 
Beirutas, liepos 19 d. („Reu- apie 200 belgų. „Izraelis man uždegė 

ters'VBNS) — Jungtinės Valstijos ir žalią šviesą", — sakė Belgijos konsule 
kitos šalys trečiadieni evakavo savo Karina Tuytschaever. 
piliečius iš Libano, o dar tūkstančiai Šeimoms spiečiantis prie autobu-
žmonių bėgo nuo Izraelio bombų kaip sų, per miestą nugriaudėjo du per oro 
išmanydami. antskrydj numestų bombų sprogimai. 

„Viskas labai blogai, labai liūdna, Nuo Izraelio bombardavimo, per 
negaliu patikėti tuo, kas vyksta", — kur j jau žuvo 262 žmonės, j Siriją 
verkdama sakė Lubna Jaber iš Aus- sausumos keliais bėgo tūkstančiai li-
tralijos, atvykusi j Libaną aplankyti baniečių, tarp jų ir užsieniečiai, 
savo giminaičių. Ji maždaug su dar Izraelis puolimą Libane pradėjo 
350 australų Beiruto centre laukė au- po to, kai liepos 12 dieną per reidą pa-
tobusų, kuriais turėjo vykti prie kel- sienyje „Hezbollah" kovotojai pa
to, o tada evakuotis j Turkiją. grobė du izraeliečių kareivius, o dar 

„Ar matėte žuvusių vaikų nuo- aštuonis nužudė. Izraelyje „Hezbol-
traukas? Pasaulis turi juos pamatyti, lah" raketų atakos nusinešė 13 civi-
ypač amerikiečiai, kurie remia Izrae
lį'*, — sakė 28 metų moteris, laikiusi 
už rankos šešerių metų sūnų. 

JAV piliečių evakavimo operaci-

lių gyventojų gyvybes. 
Konfliktas Įsiplieskė tuo metu, 

kai Libane buvo pradėjęs jsibėgėti tu
rizmo sezonas, todėl kariniai veiks-

joje dalyvauja devyni kariniai laivai, mai užklupo tūkstančius užsieniečių, 
tarp jų sraigtasparnešis ir desantinis Kipre, esančiame už 75 km nuo 
laivas, taip pat tūkstančiai jūrų pėsti- Libano, JAV ambasadorius Oronald 
ninku ir jūreivių, nurodė JAV parei- Schlicher teigė, kad iš Libano eva-
gūnai. kuotiems amerikiečiams ambasados 

Trečiadienj oru ir jūra turi būti darbuotojai užsakė viešbučių kamba-
evakuota daugiau kaip 2,400 ameri- rius ir mokyklų patalpas, ta:p pat 
kiečių. Pentagon tikisi iš Libano iš- įrenginėja stovyklą su turist;norr.;> 
gabenti iš viso 8,000 JAV piliečių. lovomis. „Planuojame art rniausio-

Beiruto centre autobusų, kuriais mis dienomis sulaukti keliu tūkstan-
turėjo vykti prie Sirijos sienos, lauke čių", — teigė O. Schlicher. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 

Taryba turėtų priimti rezoliuciją, ku
rioje būtų raginama paskelbti ilga
laikes paliaubas Artimuosiuose Ry
tuose, paleisti pagrobtus Izraelio ka
reivius ir galbūt dislokuoti taikos pa
laikymo pajėgas, vėlai antradienį pa
siūlė Prancūzija. Pasiūlymų, kurie 
gali būti įtraukti į rezoliuciją, sąraše 
Prancūzijos ambasadorius Jungtinė
se Tautose Jean-Marc de la Sabliere 
teigė, kad 15-os narių Saugumo Ta
ryba „atitinkamu momentu" turėtų 
imtis priemonių „tvariam krizės 
sprendimui". 

VARŠUVA 
Lenkijos naujasis premjeras Ja

roslave Kaczynski, kalbėdamas parla
mente prieš balsavimą dėl pasitikėji
mo jo vyriausybe, žadėjo sumažinti 
šalies priklausomybę nuo energijos 
importo iš Rusijos ir pasisakė už ato
minių elektrinių statybą. J. Kaczyns
ki taip pat žadėjo artimiausiais me
tais toliau riboti viešuosius finansus, 
kad zlotas išliktų stipria valiuta. 
Valdančiosios konservatorių partijos 
„Įstatymas ir teisingumas" vadovas 
J. Kaczynski penktadienį premjero 
poste pakeitė šios partijos narį Ka-
zimierz Marcinkievvicz. 

LONDONAS 
Aktyviausi Europoje interneto 

parduotuvių pirkėjai — britai, pernai 
internete išleidę 9.79 mlrd. eurų, ro
do tyrimų bendrovės „Mintel" atlik
tas tyrimas. Palyginti su 2004 me
tais, interneto prekybos sektorius iš
augo 51 procentu. Visa Europa inter
nete įsigijo prekių už 40.2 mlrd. eu
rų, tačiau išlaidos internete vis dar 
tesudaro vos 2 proc. bendrų mažme
ninių pardavimų Europoje. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

ketina pareikšti pirmąjį savo prezi
dentavimo veto, kad sustabdytų 

įstatymo projektą, pagal kurį būtų iš
plėsti iš federalinių lėšų finansuoja
mi embrioninių kamieninių ląstelių 
tyrimai. JAV Senatas antradienį pa
tvirtino šį įstatymo projektą, kurį 
priėmė ir Atstovų Rūmai. Tačiau ne
sitikima, kad kuriuose nors parla
mento rūmuose pavyks surinkti dvie
jų trečdalių balsų daugumą, kurios 
reikia prezidento Veto panaikinti. 
Debatų dėl kamieninių ląstelių klau
simas iškilo per kovas dėl kelių vietų 
Senate prieš šį lapkritį įvyksiančius 
rinkimus į Kongresą ir gali būti veik
snys per 2008 metų prezidento rin
kimų kampaniją. 

NEW ORLEANS 
JAV suimta gydytoja ir dvi se

selės, po New Orleans nusiaubusio 
uragano „Katrina" kilusioje sumaiš
tyje padėjusios iš šio gyvenimo grei
čiau pasitraukti keturiems pacien
tams. Pirmadienį išduotame suėmi
mo orderyje gydytoja ir seselės kalti
namos „Memorial" medicinos centre 
keliems pacientams suleidusios mir
tinas morfijaus ir dar vieno vaisto do
zes. Valstijos generalinis prokuroras 
Charles Foti šiuos atvejus tirti ėmėsi 
iškart po uragano, mat sklandė gan
dų, esą medikės atliko eutanaziją 
tiems pacientams, kurie, jų manymu, 
praūžus „Katrinai" susidarius sun
kioms sąlygoms, kai trūko maisto, 
geriamojo vandens, o patalpos nebu
vo vėdinamos, baisiai kankinosi arba 
būtų neišgyvenę. 

AZIJA 

TOKYO 
Didžiojoje Japonijos dalyje stip

rioms liūtims sukėlus potvynius ir 
žemių nuošliaužas, žuvo mažiausiai 
8 žmonės, o dar 12 dingo. Per pasta
rąsias kelias dienas iškrito daugiau 
kaip 60 cm kritulių, dėl kurių sutriko 
traukinių ir automobilių eismas. 

AFRIKA 

JOHANNESBURG 
Nelson Mandela antradienį ra

miai su šeima atšventė savo 88-ąjį 
gimtadienį, tuo tarpu Pietų Afrikos 
gyventojai kovos su apartheidu did
vyriui linkėjo dar daug šviesių metų. 
Iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo 
pasitraukęs N. Mandela nedalyvavo 
jokiuose gimtadienio renginiuose. 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smatl Packactes Trucking 

*f> 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Uetuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje be* Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Te L 1 708-599 9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7161 
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„BALTOJI ANKETA" 
Į klausimus atsako 

dr. Antanas Klimas 
— Kokią Lie tuvą , n o r ė t u m ė t e 

m a t y t i p o š i m t o m e t ų ? Kokie vi
s u o m e n ė s r a i d o s p r i n c i p a i (ar įs
t a t y m a i ) ga lė tų p a d ė t i t o pasiekt i? 

— Mano idealas yra Suomija ir 
Danija. Jeigu po 100 metų Lietuva 
būtų tokia, kaip Suomija ir Danija, 
būtų labai gerai. 

Reikėtų prikelti bei atgaivinti 
Lietuvos kaimą ir visas tas kūrybin
gas, naudingas (1918—1940) organi
zacijas: jaunuosius ūkininkus, pava
sarininkus, jaunalietuvius, skautus, 
atei t ininkus ir pan. 

— Ar j a u č i a t ė s e s ą s L ie tuvos 
b e n d r u o m e n ė s n a r y s ? Ar galė
t u m ė t e s u p a s i d i d ž i a v i m u iš tar 
t i : „Aš e s u l i e t u v i s i r t u o laba i 
d idž iuo juos i " , i r k o d ė l ? 

— Aš 100 proc. jaučiuosiu LB (ir 
Lietuvių Bendruomenės) narys. Vi
suomet ir visur rašau ir sakau, kad 
esu lietuvis. 

Aš didžiuojuosi partizanais, gu
lago kaliniais, tremtiniais, disiden
tais , Sąjūdžiu, 1993.01. 13 aukomis, 
AT nutar imais 1990.03.11, Baltijos 
keliu, 1996 metų Seimo rinkimais, 
įstojimu į NATO ir ES. 

Aš verkiu ir liūdžiu dėl šių įvy
kių: 1992.10.25 rinkimų į Seimą, ku
riuos laimėjo komunistai (LDDP); 
pašlemėko Pakso išrinkimu į LR 
prezidentus; DP (su Viktoru Agur-
kichu) didelės dalies Seimo lai
mėjimu... 

Man labai liūdna ir skaudu, kad 
apie 300,000—400,000 Lietuvos jau
nimo pabėgo į Vakarus.. . Tai yra 
viena iš didžiausių Lietuvos nelai
mių... 

Tik suomiai (1939) ir vengrai 
(1956) gali savo t au t a didžiuotis. 
Visi kiti — tik šiaip sau. 

— Ar J u s t e n k i n a L ie tuvos 
v a l s t y b ė s k u l t ū r o s po l i t i ka? Kas 
jo j e , J ū s ų n u o m o n e , k e i s t i n a ? 

— Čia man neaišku, ką reiškia 
„kultūros politika"? 

Pa t i valstybė j u k kultūros 
nekur ia , j i t ik sudaro sąlygas 
kul tūrai augti. 

Lietuvoje yra 100 proc. laisva 
spauda . Aš paminėsiu t ik vieną 
dalyką, kuris gal priklauso „kultūros 
politikai". 

Po 1990.03.11 Lietuvos Vyriau
sybė 100 proc. rėmė ir finansavo 
akademinio „Lietuvių kalbos žo
dyno" (LKŽ) leidimo užbaigimą: nuo 
1990 ligi 2002 buvo išleisti 7 didžiu
liai LKŽ tomai. Baigtas labai svar
bus darbas. 

O lietuvių kalba yra pats di
džiausias ir svarbiausias lietuvių 
tautos tur tas . 

Apie visa kita — aš per mažai 
žinau. 

— Ar J u s t e n k i n a L ie tuvos 
v a l s t y b ė s š v i e t i m o po l i t i ka? Kas 
jo j e , J ū s ų n u o m o n e , k e i s t i n a ? 

— Apie Lietuvos valstybės švie
timo politiką aš per mažai žinau. 
Čia aš paminėsiu tik kelis klau
simus. 

a. Gerai esu susipažinęs su ke
liomis aukštosiomis Lietuvos mokyk
lomis, ypač su jų kalbos/kalbotyros 
programomis. Šios yra neblogos. 

b. Esu matęs, pavartęs ir pas
kait inėjęs keliolika Lietuvos vid. 
mokyklų (gimnazijų) vadovėlių. Jie 
atrodo gerai. 

c. Spaudoje skaitome, kad kai 
kurios Lietuvos mokyklos nešvenčia 
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir 

pan. Tai j a u labai blogai. 
— Kokių p e r m a i n ų L i e t u v o s 

va ls tybės s t r a t e g i j o j e r e i k ė t ų 
page idaut i , n o r i n t sus ig rąž in t i į 
Vakarus m a s i š k a i emig ruo janč i ą 
jaunąją L i e t u v ą ? 

— Netiksliai parašytas klausi
mas: susigrąžinti tų pabėgėlių (apie 
300,000—400,000!) jau niekados 
niekam nepavyks! Jų — kaip ir visų 
emigrantų — tik labai maža dalis 
sugrįš! Juk ir mes, antrabangiai, po 
1990 nebegrįžome! 

Jeigu gyvenimas Lietuvoje grei
tai ir žymiai pagerės, tai tas baisus 
bėgimas į Vakarus gal kiek su
mažės... 

— Lie tuva d a ž n a i į v a r d i j a m a 
k a i p ša l i s , p i r m a u j a n t i p a g a l 
savižudybių ska ič ių . Kodėl t a i p 
y r a ir ką d a r y t i , k a d b ū t ų k i t a i p ? 

— Didelis savižudybių skaičius 
Lietuvoje, mano nuomone, yra 50 
metų rusų okupacijos pal ikimas. 
Praeis bent dvi kartos, kai tokia 
padėtis pagerės. 

— Ar J u s t e n k i n a t a i , k a i p 
Lietuva s u v o k i a i r p a t e i k i a s a v e 
žiniasklaidoje i r televizijoje? 

— Aš (1990—2005) 11 kar tų 
lankiausi Lietuvoje. Skaičiau daug 
Lietuvos laikraščių, žurnalų ir kny
gų — visokių rūšių. Klausiau radijo, 
mačiau daug įvairių TV programų... 

Bet vis tiek nežinau, kaip at
sakyti į šį klausimą... 

— Kok ios l ie tuvio n a c i o n a 
l inės savybės J u m s a t r o d o g ra 
žiausios, o k o k i o s ne? L i e t u v o s 
žmonių m o r a l ė , s ą m o n i n g u m a s 
i r p a t r i o t i š k u m a s : d i a g n o z ė i r 
perspektyvos? 

— Lietuviai, mano nuomone, yra 
gana darbštūs, bet labai nevieningi 
ir pavydūs. Šiaip — kaip ir kitos tau
tos — nieko ypatingo. 

Krepšinis ir olimpiados lyg ir 
sujungia lietuvius... Kaimuose — 
labai liūdna. Nėra jaunimo, niekas 
nedainuoja... 

— L i e t u v o s k u l t ū r o s , i s to r i 
j o s ar v i s u o m e n ė s veikėjas , k u r i s 
J u m s y r a a u t o r i t e t a s i r kodė l? 

— Man didžiausias Lietuvos 
kultūros istorijos ir visuomenės 
veikėjas visuomet bus tylus, ramus 
Lietuvos partizanas. 

Labai gerbiu prof. Vytautą 
Landsbergį. Labai mėgstu poetą 
Justiną Marcinkevičių. Esu labai 
dėkingas visiems „Lietuvių kalbos 
žodyno" žodžių rinkėjams, ruošėjams 
ir redaktoriams. 

— K o k i a i s mora l i n i a i s p r i n 
cipais v a d o v a u j a t ė s savo gyve
nime? 

— Čia man viskas aišku: aš 
stengiuosi gyventi pagal 10 Dievo 
įsakymų... Ar man tai pavyksta, tai 
jau kitas klausimas. 

*** 
Pas t aba . „Baltosios anketos" 

apklausa sumanyta Vytauto V. 
Landsbergio, kuris kreipiasi į Lie
tuvos (bet ne užsienio lietuvių) 
visuomenininkus, kul tūr in inkus , 
visiems pateikdamas tuos pačius 10 
klausimų. „Baltosios anketos" klau
simai ir atsakymai jau kuris laikas 
spausdinami šeštadieniniame prie
de. Dr. A. Klimas sako „neiškentęs" 
ir pats savarankiškai į klausimus 
atsakęs. Gal ir daugiau Amerikos 
lietuvių norėtų tai padaryti. Mielai 
spausdinsime. 

R e d a k c i j a 

Šie besišypsantys lietuviukai, susirinkę dainuoti VU I Dainų šventėje Čikagoje, 
be jokios abejonės su pasididžiavimu ištartų: „Aš esu lietuvis, aš esu lietu
vaitė!". Vytenio Lietuvninko nuotf. 

Pagalba saulės smūgio ištiktam žmogui 
Daugelis nekantrių žmonių, no

rėdami kuo greičiau įdegti, ištisomis 
dienomis vartosi paplūdimyje. Dar 
kiti valandų valandas guli saulėje 
nepridengta galva. Tokiais atvejais 
gali ištikti saulės smūgis, žmogus 
gali nualpti. Kaip padėti nukentėju
siajam? 

Sau lės smūg io požymia i 
Saulės smūgis ištinka perkaiti-

nus galvą, ypač viršugalvį, kai pažei
džiami smegenų centrai. Žmogui 
svaigsta galva, padažnėja pulsas, su
trinka kvėpavimas, kartais vemiama. 

Pirmiausia pajuntamas silpnu
mas, svaigulys. Skauda galvą, kojas, 
nugarą, spengia akyse, pykina, 
aptemsta akys, trūksta oro, smar
kiau plaka širdis, labai norisi gerti. 
Vėliau nukentėjusiojo veidas pamė
lynuoja, dar labiau padažnėja kvė
pavimas (iki 60-70 įkvėpimų ir 
iškvėpimų per minutę), netenkama 
sąmonės, gali prasidėti traukuliai, 
aptemti sąmonė. Kūno temperatūra 
pakyla iki 41-42 laipsnių Celsijaus. 
Vėliau gali visiškai sutrikti kvė
pavimas, širdies veikla. 

Ka ip su t e ik t i paga lbą 
Nukentėjusįjį reikia tuoj pat 

paguldyti vėsioje vietoje, atsegti 
trukdančius kvėpuoti rūbus. Galvą 
pakelti šiek tiek aukščiau. Pagei
dautina apvynioti kūną drėgna pak
lode, ant galvos uždėti šaltame van
denyje sudrėkintą audeklą ir šį kom
presą dažnai keisti. Nukentėjusia

jam duoti gerti daug vandens (2-3 1), 
geriau mineralinio, įdėjus truputį 
cukraus ir druskos. Duoti pauostyti 
amoniako. Sutrikus kvėpavimui rei
kia nedelsiant dirbtiniu būdu venti
liuoti plaučius kvėpuojant iš burnos 
į burną. Skubiai nugabenti nuken
tėjusįjį į ligoninę. 

Atsa rgumo p r i e m o n ė s 
Saulės smūgio ištikto žmogaus 

negalima laikyti labai šaltai ir duoti 
gerti ypač šaltų skysčių. Į gydytoją 
reikėtų kreiptis kuo greičiau, nes 
kuo anksčiau suteikiama pagalba, 
tuo žmogui greičiau palengvėja. 

Gydytojo p a t a r i m a i 
Per ilgai būnant saulėje kai 

kur iems žmonėms, be anksčiau 
aprašytosios būklės, veido srityje 
gali išryškėti raudonos kraujagyslės. 
Gydytojai nepataria vasarą gerti 
daug kavos, o pakeisti ją morkų sul
timis. Naudingos tarkuotų morkų 
kaukės. Reguliariai prieš valgį tris 
kartus per dieną geriant morkų sul
čių, kurios yra ne tik puikus vitami
nų šaltinis, gerina virškinimą, inks
tų, žarnyno veiklą, galima greičiau 
įdegti. Morkų sultimis sudrėkintu 
tamponu patartina patrinti veidą, 
kaklą, pečius, po to — pasitepti kos
metiniu pieneliu, drėkinančiu kre
mu arba aliejumi. Šią procedūrą ga
lima atlikti ne tik vasaros mėnesiais, 
ji naudinga ir pavasarį, nes padeda 
labiau nei brangūs įdegį skatinantys 
aliejai. „Klaipėda" 

SIŪLO DARBĄ 

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS, 
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 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patir t imi. 

Būtina turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

PARDUODA 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park.1L 60805 
Tel. 708-424-^4 '73-581-8654 

PARDUODAMAS 
3 miegamųjų, 2 vonių namas Chicago 

Ridge miestelyje. Naujas 4 automobilių 
garažas. Kaina $324.900. 
Tel. 630-235-3521 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

KIS!!)! NTIAI. 
SUOKI KA<,|: 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Es t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 

708 8 8 9 2 1 4 8 
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NEREIKIA PAVYDĖTI 
KVAILIUI PROTO 

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Europos centre - mūsų mylimo
je šalelėje - yra visais atžvilgiais 
įžymus Širvintų rajonas. Į istorijos 
metraščius jis buvo įrašytas ne šiaip 
sau, o todėl, kad jo apylinkėse buvo 
sustabdyta Želigovskio kariauna ir 
apginta laisvė. Tų dienų šlovė ne
blėsta, nenyksta ir neužgęsta. Šian
dien ji šiaip taip smilksta, dūmai 
nesusipratėliams akis graužia, bet 
rusena ji sau ir tiek. Širvintų rajone 
ponas Agurkichas Lietuvai padova
nojo pirmąjį Agurkų partijos skyrių 
- mūsų visų džiaugsmui ir laimei. Iš 
čia po visą šalelę pasklido patirtis ir 
išmintis, kaip litovcus mulkinti bei 
kaip jiems naują supratimą apie tau
tos dvasią ir žmogaus laimę raa-
kaulėsna įdiegti. Štai čia, o ne kur 
nors kitur, naujoviškai suprasta, 
suformuota ir sustyguota demokrati
ja bei žmogaus teisės ir gimė ar kaip 
nors kitaip atsirado. 

Bergždžios pastangos suprasti, 
kas tai per prajovas yra tos žmogaus 
teisės, jeigu jūs neapsilankėte Šir
vintų rajono Pociūnų kaime pas Vin
cą Naujoką. Jis yra karštas demok
ratijos ir žmogaus teisių gynėjas. 
Tas teises jis karštai ir griežtai gina 
Agurkų partijoje, mat, jis vienas pir
mųjų į tą partiją įstojo. 

Begindamas tas teises, jis taip 
išpopuliarėjo, kad greitai nebus laik
raščio Lietuvoje (ir Europoje), kuris 
jo šlovingų žygių aprašęs nebūtų. 
Kas skaitė, tas žino, kad jis savo 
karvėms, telyčioms, veršiams, ir 
kiaulėms suteikė laisvę - išvijo lauk 
iš savo kiemo ir leido gyventi, kaip 
jiems patinka. Taip tad jie ir gyvena 
- kam daržą iškniso, kam javus 
nuganė, kam mėtas ar rūtas ištrypė, 
o Vincas savo vertybių skalę labai 
kūrybingai suformulavo, - atėju
siems pasiskųsti kaimynams, jis 
sako: „Papūskit jūs man!" 

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, o 
vieną kartą Agurkų partijos, vadovy
bė, kažkaip nugirdusi apie tas 
šnekas, ėmė ir suruošė ar seminarą, 
ar mokslinę konferenciją tema „Kai 
kurie sielų giminystės aspektai 
lietuvio sielos gelmėse". Privažiavo 
daug iškilių mokslininkų, praneši
mus skaitė profesoriai. O ponas Vin
cas prezidiume sėdi, kartu su ponu 
Agurkichu pirmininkauja, idėją pri
žiūri, kad paiki europiečiai jos esmės 
neiškreiptų. Būtų norėję ir mūsų 
akademikai tokiu sudėtingu klau
simu pranešimus paskaityti, su 
Europos mokslu pakonkuruoti, bet 
agurkiečiai juos tik svečiais priėmė, 
mat, labai jau daug pranešimų 
europiečiai atvežė. 

Na, tad if prasidėjo. Pirmiausia 
kilo mokslinis ginčas, kas yra tas 
iškilmių kaltininkas. Ponas Agur
kichas, atidarydamas konferenciją, 
visiems išsamiai paaiškino, kad yra 
toks ponas Vincas, tokio aukšto in
telekto agurkietis, toks didelis ir nie
kieno nepranoktas demokratijos ir 
žmogaus teisių specialistas, kad ir 
pats Agurkų partijos vadas iš jo nuo
lat mokosi ir gyvenimiškos bei 
kitokios patirties semiasi. Jis Vincą 
apibūdino kaip pat; nuosekliausia ir 
principingiausią savo pasekėją ir 
patikino, kad be jo pavyzdžio, be jo 

nuoseklumo ir principingumo ne
būtų nei Agurkų partijos, nei paties 
pono Agurkicho. 

Salėje galėjai girdėti skrendant, 
kai dieviška (ar agurkiška) išmintis 
iš kalbėtojo lūpų liejosi ir į išpurentą 
dirvą galingu srautu krito. Užkandę 
žadą, sulaikę kvapą, dėjosi į galvas 
mokslo bokštai Vinco ir Agurkicho 
pavyzdį. Ponas Agurkichas atvirai ir 
sąžiningai prisipažino, kad jis tik 
tada, kai pirmą kartą pamatė poną 
Vincą ir apie jo šlovingus žygius iš
girdo, ir suprato, jog atėjo laikas 
Lietuvoje Agurkų partiją įkurti, li
tovcus laimingais padaryti. Jis sakė: 
„Jūs turite daug tokių nepaprastų 
žmonių, kurie paėmė iš prancū
zų Didžiosios revoliucijos pavyzdį. 
Prancūzai sugriovė savo Bastiliją, o 
ponas Vincas - savo tvartus. Prancū
zai išleido į laisvę savo kalinius, o 
ponas Vincas - į gamtą savo karves 
ir kitus įnamius". 

Gali būti, jog ponas Vincas yra 
vienintelis ir nepakartojamas - taip 
sakant, unikumas. Tačiau statistika 
(ir Teisingumo ministerija) jau yra 
apskaičiavusi, jog Agurkų partijoje 
yra keturiolika tūkstančių pono 
Vinco pasekėjų, įskaitant ir patį 
poną Agurkichą. Mes nesijaučiame 
esantys pajėgūs aprašyti (ir t.t.), kas 
buvo kalbama ar skelbiama minėto
je konferencijoje, todėl po konferen
cijos pasivadinome poną Agurkichą į 
šalį ir pasiteiravome, kokia musė 
juos visus įkando, kad kaimo kvailį 
visai Europai įžymybe pateikė. 

Ponas Agurkichas truputį susi
nepatogino (mes taip pat), tokį ties
muką, nepridengtą ir nepadailintą 
klausimą išgirdęs, ir atvirai (kaip 
visuomet) atsakė: 

- Matote, taip sakant, na, su
prantat, ponas Vincas tikrai yra 
Agurkų idėjos tikrasis įkvėpėjas. Tas 
mūsų sielų rezonansas ar giminystė, 
kurį aš pajutau, kai mes su juo 
pirmą kartą susitikom, mane tarsi 
užbūrė. Aš supratau, kad tai yra ma
no kelias į sėkmę ir į laimę. 

Mums paprašius pakomentuoti, 
kaip jis tuomet pajuto tos sėkmės ir 
laimės viziją, ponas Agurkichas mie
lai paaiškino: 

- Jūs tikriausiai esate matę tur
gaus sukčius, kai jie su trijų kortų ar 
su trijų stiklinaičių fokusu melžia 
pinigus iš lengvatikių žioplių. Tai aš 
lygiai taip pat supratau, kad tokių 
lengvatikių žioplių litovcai turi tiek, 
kad jais nors Nemuną užtvenk. Tik 
reikia juos surinkti ir tinkamai 
panaudoti. Kiek tie sukčiai turguje 
uždirba? - keletą šimtų, daugiausia 
vieną kitą tūkstantį per dieną. O 
štai, jeigu juos sutelktum į politinę 
organizaciją, tai mažiau kaip per 
metus Lietuvoje užgrobtum valdžią. 

- Na ir kaip, ar užgrobėte? -
paklausėme sėkmės ir laimės stra
tegą. Bet jis tik atsiduso ir prisipaži
no: 

- Vis dėlto, tokių brangių žmo
nių kaip ponas Vincas, Lietuvoje dar 
nėra labai daug. Matyt, Leninas ir 
Stalinas su savo budeliais savo laiku 
nepakankamai pasidarbavo. 

- Tai išeitų, kad toji sielų gi
minystė jums nepasitarnavo? - pak
lausėme pritilusį agurkų idėjos puo
selėtoją. 

- Kodėl jūs taip manote0 - nus
tebo puoselėtojas. - Dar ir kaip pasi
tarnavo Per tuos pusantrų metų. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

KaJbame lietuviškai 
6818W.ArcherAvB.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys aanras Ji. prieinamą Kamą. 
Šusterimi kabėti angiskai arba ietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 775-585-9500 

Xati - J&s&i laikraštis 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I O E D A I L Y 

www.draugas.org 

kai mano Agurkų partija buvo 
valdžioje, aš padariau tokį biznį, jis 
man atnešė tiek pinigų, kad viso 
pasaulio turgaus sukčiai per tą laiką 
tiek nesužvejojo. Vien tik vadinama
sis „otkatas" man davė dešimtis mi
lijonų. Jie visi jau saugiai padėti 
užsienio bankuose ir laukia manęs. 
Sielų giminystė pasireiškia tada, kai 
žmogus kvaištelėja, arba nusmunka 
nuo koto, kaip sakoma. Tokiam gali
ma įkalbėti bet kokią ligą. Kvailiui 
visai nesunku įteigti, kad jis yra 
labai protingas ar netgi už visus pro
tingesnis. Suprantama, tokiu atveju 
ir pats turi būti gerokai kvank
telėjęs, kitaip kvailys bematant 
pajus, jog tu jį už nosies vedžioji. Aš 
nežinau (o ir mokslas iki šiol dar 
neišaiškino), kodėl kvailys kvailį 
traukia. 

Mes dėmesingai (mėgstamas 

pono Agurkicho terminas) viską dė-
jomės į galvas. Kad ir kokiais kvai
liais jis laikė save ir poną Vincą, aiš
kiai matėme, kad jų idėjos teorinis 
modelis yra pastatytas ant tvirto 
mokslinio pagrindo ir anaiptol nėra 
bepročių sapalionės. Mes nuspren
dėme pasiteirauti to mokslo ištakų: 

- Ar negalėtumėte pasakyti, 
kaip jūs atradote savo idėją, kaip 
priėjote prie jos ištakų? Kas jums 
padėjo, kas suformulavo uždavinį? 

- Na, jūs palietėte labai konfi
dencialią sritį, - atsakė jis. - Man 
dar brangi mano galva, todėl manęs 
apie tai neklausinėkite, tai ne mano 
paslaptis. Tačiau jūs nuklydote nuo 
temos, todėl tuo ir baikime. 

Mes padėkojome ponui Agurki-
chui už išsamius paaiškinimus ir 
atsisveikinome. 

Džinsai ir žala planetai 
Norite išgelbėti planetą? Tuo

met dėvėkite savo džinsus dukart 
per savaitę, skalbkite juos kas pen
kias dienas ir džiovinkite natūraliu 
būdu. Geriausia — kad jų apskritai 
neskalbtumėte. O apie lyginimą 
visai pamirškite! 

Tokia išvada įrašyta pranešime 
apie džinsų poveikį ekologijai. Šis 
pranešimas sudarytas pagal Pran
cūzijos aplinkos apsaugos ministeri
jos užsakymą. 

Tyrimo metu buvo nagrinėjama 
vidutinė statistinė džinsų pora — 
pagaminta iš 600 g medvilnės audi
nio ir 38 g poliesterio, su 6 knie
dėmis ir saga — kuri dėvima vieną 
kartą per savaitę ketverius metus, 
skalbiama dukart ją užsidėjus skal
bimo mašinoje 40 laipsnių tempe
ratūroje ir, kas labai būdinga pran
cūzams, lyginama. 

Tyrime, kurį atliko kompanija 
„Bio Intelligence Service", buvo išna
grinėtas džinsų gyvenimo ciklas, nuo 
medžiagos pagaminimo etapo iki 
kasdienio gaminio naudojimo. 

Mokslininkai priėjo prie išvados, 
kad Prancūzijos džinsų mėgėjas 
aplinkai padarys mažiausiai žalos, 
jei nusipirks džinsus, pasiūtus iš 
medvilnės šalyje, kuri yra ne per 
toliausiai nutolusi nuo Europos, kur 
galioja griežti įstatymai aplinkos 
apsaugos nuo taršos sferoje. 

Skalbimas mašinomis, džiovini
mas mašinomis ir lyginimas 47 proc. 
didina džinsų daromą žalą aplinkai 
— kadangi reikalauja 240kW/h 
energijos per metus — tai tas pats, 
kaip ištisą valandą deginti 4,000 
60 W elektros lempučių. O cheminę 
valyklą prancūzai apskritai vadina 
ekologine katastrofa. 

Pranešimo autorė Nadia Boiglin 
siūlo dar labiau sumažinti žalingą 
džinsų poveikį gamtai tokiais būdais 
— arba visai jų atsisakyti, arba 
nutrumpinti juos ir padaryti šortus. 
Ji pareiškė: „Mes susikoncentravo
me ties džinsais, tačiau rūpestį kelia 
visi daiktai, kuriuos dėvime kas
dien". 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispaln.com
http://6818W.ArcherAvB.Sts.5ir6
http://www.draugas.org
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LAIKAS NEIŠTRYNĖ MEILES 
IR PAGARBOS POETUI 

Pagėgiai vis prisimena savo žemieti — Algimantą Mackų 
Jeigu išeivijoje amžinybėn iške

liavusieji mūsų kūrėjai — rašytojai, 
poetai, dailininkai — dažniausiai 
greitai paskęsta užmarštyje, tai 
tėvynėje Lietuvoje juos stengiamasi 
išlaikyti „gyvus", net ir praėjus 
dešimtmečiams po jų mirties. 

Tai galima pasakyti ir apie jau 
beveik prieš 42 metus Čikagos apy
linkėse žuvusį poetą Algimantą 
Mackų, kuris vis dar prisimenamas 
jo gimtajame mieste — Pagėgiuose. 

Neseniai gavome žinių ir nuo
traukų iš vid. mokyklos literatūros 
mokytojų — V. Vaivadienės ir V. 
Žuklijienės, kurios daugiausia rū
pinasi toli nuo gimtinės žuvusio 
poeto atminimo išsaugojimu. 

Jos pažymi, kad liepos mėnesio 
pradžioje (liepos 5-6 d.) vyko ju
biliejinė Pagėgių miesto šventė. 
Vienas iš daugelio tos šventės pro
gramos renginių buvo skirtas poetui 
A. Mackui ir vadinosi „Prisiminimo 
valanda apie poetą A. Mackų". 

Popietė vyko Pagėgių savivaldy
bės viešojoje bibliotekoje, nes vasa
ros mėnesiais mokyklos patalpos re
montuojamos. Apie tai anksčiau mi
nėtos mokytojos rašo: 

„Pirmiausia parengėme ekspozi-
ją apie poeto gyvenimą, A. Mac-

Poetas Algimantas Mackus 
(1932-1964) 

kaus knygų ir mokinių darbų paro
dėlę. Su šia ekspozicija bibliotekos 
lankytojai galėjo susipažinti iš 
anksto. O liepos 5 d. 2 vai. p.p. vyko 
popietė. Kadangi ne visi pagėgiškiai 
pakankamai daug žino apie poetą A. 
Mackų, todėl papasakojome apie jo 

TMID FOTOKONKURSAS 
„LIETUVIAI PASAULYJE" 

Fotografijose užfiksuojame įsimintinas gyvenimo akimirkas, iš-
saugome brangius žmones ir vaizdus. Kadre sustabdę akimirką, rašo
me istoriją — savo, šeimos, miesto, šalies. Lietuviai yra išsibarstę po 
visą pasaulį, su Tėvyne juos sieja tapatybė, tradicijos. Pasidalinkime 
vieni su kitais nuotaikomis ir jausmais, šventėmis ir kasdienybe! 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia dalyvauti fotografijų 
konkurse „Lietuviai pasaulyje". 

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas užsienyje gyvenantis 
tautietis ar išeivijoje veikiantis lietuvių susivienijimas. Temų 
ratas neribojamas: įamžintos gali būti ir krašto bendruomenės ren
ginių, lituanistinių mokyklų veiklos ir asmeninio gyvenimo, buities, 
sporto akimirkos. Nuotraukos gali būti darytos ir dabar, ir prieš kelias
dešimt metų. 

Prie nuotraukos (pageidautina, ne mažesnės nei 10x15 cm) turi 
būti nurodytas jos autorius, gyvenamoji šalis, fotografijos data, 3—5 
sakinių parašas (gali būti ir oficialiai rimtas, ir žaismingai šmaikštus). 

Konkursas vyks nuo 2006 m. birželio 1 d. iki spalio 1 d. Visus 
darbus vertins komisija, konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vertin
gais prizais. Geriausios nuotraukos bus išleistos atskiru leidiniu. 

Nuotraukas siųsti adresu: Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, T. Kosciuškos g. 30, 
Fotokonkursui „Lietuviai pasaulyje". 

Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel. (+370-5) 2709822, ei. paš
tas: giedrius.sniukas@tmid.lt 

TMID inf. 

! 

i 
i 
l 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš W C E V s t o t i e s 
KLAUSYKITE AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ 

KIEKVIENĄ VAKARĄ 
nuo S vai. v. iki 8:45 vai. v. 

Tel. 773-476-2242 

gyvenimą Pagėgiuose, Vilniuje, voje gali džiaugtis ir jo motina 
Amerikoje. Parodėme A. Mackaus ir Marcelė, ilgus metus praleidusi Ci-
D. Juknevičiūtės vestuvių videoįra- cero lietuvių telkinyje, o dabar, 
šą, poeto mamos linkėjimus mūsų sulaukusi 102 m., gyvenanti pal. J. 
mokykloje esančiam muziejui, kurį Matulaičio slaugymo namuose Put-
įrašė K. Grabytė. Supažindinome su nam, CT. 
poeto kūryba, o mokiniai padėklą- Norisi pridurti, kad anksčiau 
mavo A. Mackaus eilėraščių. Klau- minėtos Pagėgių vid. mokyklos mo-
sėmės paties autoriaus skaitomo kytojos laukia daugiau poetą A. 
eilėraščio „Išpažintis". Mackų liečiančios medžiagos: nuot-

Po renginio sulaukėme daug raukų, prisiminimų iš JAV gyve-
padėkos žodžių, ypač visus sužavėjo nančių buvusių poeto draugų bei 
A. Mackaus balsas, išsami ekspozici- pažįstamų, 
ja, videoįrašas. Ir apie poeto kūrybą 
žmonės susidarė visai kitokią Edvardas Šulaitis 
nuomonę. Manome, kad 
savo tikslą pasiekė
me — A. Mackus tikrai 
tapo artimesnis pagėgiš-
kiams. Bibliotekos dar
buotojos apie šį renginį 
parašė į vietos laikraš
tį". 

Reikia pasidžiaug
ti V. Vaivadienės ir V. 
Žuklijienės pastangomis, 
kaupiant su A. Mackumi 
susijusią medžiagą jo 
vardo muziejuje Pagėgių 
vid. mokykloje, kurią, 
beje, norima pavadinti 
poeto vardu. 

Malonu, 
sūnaus atminimu Lietu 

Vaizdelis iš poetui Algimantui Mackui surengto 
kad savo paminėjimo-parodos Pagėgiuose liepos mėnesio 

pradžioje. 

Kaip nupiešti savo šeimos 
istorijos medį? 

Profesoriaus Oleg Perzashkevich (Baltarusija) 
paskaita Balzeko muziejuje 

Penktadienį, karštą liepos 14 d. 
vakarą, į Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų rinkosi besidomintys savo 
šeimos istorija bei galimybėmis, 
kurias teikia Baltarusijos archyvai 
genealogijos srityje. Prof. Oleg Per
zashkevich, Genealogijos bendrijos 
Minske įkūrėjas ir direktorius, 
papasakojo apie Baltarusijos ar
chyvų struktūrą, jų veikimo princi
pus. Jis atskleidė daug įdomių faktų 
apie tai, kurių Baltarusijos sričių 

archyvuose galima rasti duomenų 
apie lietuvius, kokio laikotarpio 
dokumentus šie archyvai saugo. 
Lektorius aiškino, kokie dokumentai 
išsamiausiai byloja apie asmenį ir 
leidžia sukurti kelių amžių šeimos 
genealoginį medį. Po paskaitos prof. 
Perzashkevich sulaukė daug klau
simų, į kuriuos maloniai atsakė. 

Dr. Undinė Uogintaitė 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 

Humanitarinio skyriaus direktorė 

Nuotraukoje Maria n f'r f. - » i Dressel, Stanley Balzekas, Jr., prof. 
C'^n Dp,'/as^Wf>vich Karilė Va'tUut*1 mij^ipįaus Cenealorjiio* direk*orp 

mailto:giedrius.sniukas@tmid.lt
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Auireiė Sokalaitė 

Hundred thir t ie th lesson. (Han-
dred tiorijet lesan) — Šimtas tris
dešimta pamoka. 
Neighborhood watch committee. 
(Neiborhud uač kamiti) — Kaimy
nystės savisaugos komitetas. 
Crime in our neighborhood has 
increased, we have t o do some-
th ing about it. (Kraim in aur nei
borhud hez inkryst, ui hev tū dū 
sąmthing ebaut it) — Mūsų kai
mynystėje pagausėjo nusikaltimai, 
mes turime ką nors daryti. 
What a r e you p lann ing to do? 
{įjat ar jū plęning tū dū) — Ką jūs 
nianote daryti? 
Our t o w n police sugges ted 
forming a neighborhood watch 
commit tee . (Aur taun polys sa-
džested forming e neiborhud uač 
kamiti) — Mūsų miestelio policija 
patarė sukurti kaimynystės sa
visaugos komitetą. 
IVe h e a r d o f them, how do these 
commit tees work? (Aiv hiord af 
them, hau dū thouz kamitys uork) 
— Aš apie tai esu girdėjusi, kaip tie 
komitetai veikia? 
Everyone in the neighborhood 
watches for suspicious people 
or activit ies in the i r area . (Ev-
riuon in tha neiborhud uačis for 
saspišes pypi or ektiviti in their 
erya) — Kiekvienas kaimynystėje 
Stebi įtartinus žmones ar jų veiklą 
savo aplinkoje. 

If your neighbor sees someone 
o r something suspicious, w h a t 
do they do about it? (If jūr neibor 
syz samuon or samthing saspišes, 
uoat dū thei dū ebaut it) — Jeigu 
tavo kaimynas pamato ką nors 
įtartina, ką jie turi daryti? 
They a re suposed t o t a k e dovm 
t h e description of the person or 
t h e activity and cail the police. 
{Thei ar supozd tū teik daun tha 
diskripšen af tha persan or tha 
ektiviti ęnd kol tha polys) — Jie turi 
pasižymėti asmens išvaizdos bruo
žus arba veiksmą ir pašaukti polici
ja*. 
Tha t should help t h e police to 
ca tch t h e criminals. 'Thęt šud 
help tha polys tū kec tha kriminals) 
— Tai turėtų padėti policijai sugau
ti nusikaltėlius. 
I heard tha t some neighborhood 
w a t c h commit tees have b e e n 
very successful. (Ai hiord thęt 
sam neiborhud uač kamitys hev bin 
veri saksesful) — Aš girdėjau, kad 
kai kurie kaimynystės savisaugos 
komitetai yra buvę labai sėkmingi. 
Likę everv thing else, it depends 
o n how vigiiant a re t h e people 
on t h e committee. (Laik evrithing 
eis, it dipends an hau vidžilent ar 
tha pypi an tha kamiti) — Kaip 
visuomet, tai priklauso nuo komite
to žmonių budrumo. 

____________________ . 

KATE, 
NESUKELIANTI ALERGIJOS 

Selekcininkai panaikino svar
biausią kliūtį, verčiančią atsisakyti 
laikyti katę. Jie sukūrė kačiuką, ku
ris šeimininkams nesukelia alergi
nės slogos, ašarojimo ir astmos prie
puolių. 

Kainuoja tūks tanč ius 

Amerikos įmonė tvirtina, kad jos 
mokslininkai pirmieji pasaulyje iš
vedė kačiukus, kurie žmonėms ne
sukelia alergijos. Ji ketina kačiukus 
pardavinėti Didžiojoje Britanijoje po 
7,500 svarų sterlingų už vieną. 

Šis naujasis Amerikoje sukurtas 
„dizainerių gyvūnėlis" leis lengviau 
atsidusti 2,6 mln. britų astmininkų, 
kuriems gyvūnai sukelia priepuo
lius. Gegužę išspausdinto straipsnio 
autoriai nustatė, kad jeigu namuose 
yra katė, 50 proc. padidėja rizika 
kūdikiams susirgti egzema. 

Katę sukūrusios įmonės „Allerca 
Lifestyle Pets" generalinė direktorė 
Megan Jang pareiškė: -Alergija ser
gantys žmonės pirmą kartą galės įsi
gyti katę ir dėl to nekentėti. Tai 
mokslo šuolis". 

Bandė savanorius 

Alergiją katėms sukelia balty
mas, kurio yra katės odos dalelytėse 
ir seilėse, — jų lieka ant gyvūno 
išlaižyto kailio. Jeigu astma sergan
tis žmogus jo įkvėps, po kelių mi
nučių gali kilti alerginė reakcija. 

San Diego įmonės _Allerca" mok
slininkai išanalizavo britų ir ameri
kiečių trumpalaikių kačių genus ir 
išsiaiškino, kurie iš jų atitinka žmo
nėms reakcijos nesukeliančius pro
teinus Atlikdami kačių selekciją per 

kelias kartas, jie sulaukė daugiau 
nei dvidešimties alergijos nesuke
liančių kačiukų. 

,Allerca" tvirtina, kad pirmieji 
bandymai su savanoriais teikia vil
čių. Šiuo metu bandymus atlieka 
California mokslinė medicinos orga
nizacija „Scripps Research Institute". 

Planavo modifikuoti 

Įmonė iš pradžių planavo gene
tiškai modifikuoti kates, kad jos iš
skirtų ne tiek daug alergenų. Tačiau 
šios minties atsisakė, nes gyvūnams 
galėjo kilti pašalinių efektų. 

„Allerca" tvirtina jau gavusi 
„kelis šimtus" išankstinių užsakymų 
iš JAV, Kanados, Švedijos, Prancū
zijos ir Šveicarijos. 7,500 svarų ster
lingų kaina nepadengia transporta
vimo ir laikymo karantine išlaidų. 

Vienas pirmųjų alergijos nesu
keliantį kačiuką įsigis James Grumz, 
medicininių technologijų bendrovės 
generalinis direktorius iš Florida. Jo 
vyresnioji dukra alergiška katėms ir 
šunims, todėl nei ji, nei jos šešiametė 
sesuo negali laikyti naminio gy
vūnėlio. 

„Tai brangu, — sakė J. Grumz. 
— Tačiau aš vaikystėje turėjau 
gyvūnų, todėl manau, kad vaikams 
jų reikia. Tai skatina jų saviraišką". 

Jeigu atsiras veislinė astmos 
nesukeliančių kačių linija, tai pakeis 
astmininkų gyvenimą. 

Sulaukė kr i t ikos 

Didžiosios Britanijos nepriklau
somas analitinis centras Naminių 
gyvūnų gerovės taryba (RSPCA) 
savo pranešime pasisakė prieš tam 

A f A 
ELENA STANČIKIENĖ FILEK 

Mirė 2006 m. liepos 14 d., sulaukusi 91 metų amžiaus. Mirė 
ramiai savo namuose po ilgos širdies ligos. 

Gimė 1915 m. gegužės 17 d. Lietuvoje, Vilniuje. Į Ameriką 
atvyko 1947 m. ir su vyru a.a. Jonu Stančiku apsigyveno 
Čikagoje. 

Giliai nuliūdę liko: dukterys Helena (Birutė) Stančikas, 
Maja (Danutė) su vyru Wesley Bjur ir artimieji. 

A.a. Elena bus pašarvota šeštadienį, liepos 22 d., St. Ed-
mund bažnyčioje, 188 S. Oak Park Ave., Oak Park, IL, nuo 9:30 
v.r. iki 10:30 v.r. Gedulingos šv. Mišios įvyks 10:30 v.r. Laido
tuvės privačios (Lietuvių Tautinėse kapinėse). 

Vietoje gėlių prašoma aukoti St. Edmund Parish School, 200 
S. Park Ave., Oak Park, 60302. 

Nuoširdžiai kviečiame pažįstamus dalyvauti atsisveikinime 
ir šv. Mišiose. 

Nul iūdusi šeima i r ar t imiej i 

Laidot. direkt. Charles Williams, tel. 708-383-3191 

Kauno jaunų dienų studijų draugą MODESTĄ, jo 
šeimą ir artimuosius, mielai žmonai 

A t A 
VITAI KEVALAITIENEI 

iškeliavus Anapilin, nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu. 

Jonas Vilgalys 

A t A 
Ltn. ANTANUI SKREBIUI 

mirus, jo sūnums ANTANUI, POVILUI ir anūkei 
AUŠRAI bei visiems artimiesiems, reiškiame giliau
sią užuojautą ir kartu liūdime. 

XX laidos karininkai ir jų šeimos 

A t A 
ROLANDUI JONAVIČIUI 

mirus, Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komite
tas išreiškia užuojautą jo žmonai GRAŽINAI ir vai
kams. Jo įdėtas pastangas, kai buvo šio komiteto pir
mininkas, mes pagarbiai prisimenam ir įvertinam. 
Su pagarba, 

Tėvų komitetas 

tikrų požymių selekciją, jeigu tai 
nesąlygoja būsimų gyvūnų kartų 
sveikatos ir gerovės. 

Vienas pranešimo autorių Ja
mes Kurkwood pareiškė, kad selek
cija turi būti atliekama kačių, o ne 
vien jų savininkų labui. 

Laukdama patento, „Allerca" 
atsisako išsamiai kalbėti apie savo 
programą. Ji tik teigia, kad katės 
laikomos karantino patalpose, ku
rioms pritarė Žemės ūkio ministeri
ja. 

Didžiojoje Britanijoje pastarąjį 
dešimtmetį pastebima „dizainerių 

gyvūnų" mada, apimanti ir įvairių 
veislių šunų kryžminimą siekiant 
gauti egzotiškus gyvūnus. Labra-
dulio (labradoras + pudelis) šuniu
kas „iš rankų" parduodamas už 700 
svarų sterlingų. Tiek pat kainuoja 
paglis, kuriame dera mopso švelnu
mas ir biglio energija. 

RSPCA kritikavo tokį veislių 
kūrimą. „Taip nepakankamai įverti
nama gyvūno gyvybė. Genetinė mo
difikacija ir selekcija gali atsiliepti 
sveikatai, o tai išryškės tik būsimose 
kartose". 

•Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

• Sekmadienį, liepos 23 d., 12 v. 
p.p., po lietuviškų šv. Mišių, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje JAV LB Vidurio Vakarų apy
garda ruošia metinį JAV LB Mar-
ąuette Park ir artimųjų apylinkių 
susirinkimą. Dalyvaus naujai išrink
ta apygardos valdyba ir Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, vyks nauji 
JAV LB apylinkės valdybos rinki
mai. Kviečiame gaustai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. 

•Rugpjūč io 5 d., šeštadienį, Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore 
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 v. p.p.—10 
v. v. rengiama Union Pier Lietuvių 
draugijos gegužinė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pabendrauti 
gražioje Gintaro pakrantėje. Bus ga
lima pasivaišinti, veiks baras, loteri

j a . Prizus loterijai galima paaukoti 
Gintaro vasarvietėje arba Mildos 
parduotuvėje iki liepos 30 d. Prista
čiusiems pyragą arba pyragaičių — 
pirmas gėrimas nemokamas! 

•Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 1 v. 
p. p. Beverly Shores., IN, Lituanikos 
parke įvyks šauni priešrudeninė ge
gužinė, kurią ruošia Lietuvių klubas. 
Gražiame Lituanikos parke bus galima 
pasivaišinti namuose paruoštu mais
tu, atsigaivinti gaiviais gėrimais, 
pažaisti įvairių žaidimų ir pasiklau
syti gyvos muzikos. Bus loterija su įdo
miais ir vertingais laimėjimais. Jei
gu norėtumėte paaukoti įvairių daik
tų loterijai, juos mielai priimsime 
gegužinės metu. Maloniai kviečiame 
visus atvykti, pabendrauti ir pasi
džiaugti žavia gamta ir parko grožiu. 

•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį. Užsiėmimai prasideda 
rugsėjo 11 d. ir vyksta pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9:30 v. r. iki 
11:30 v. r., o ketvirtadieniais — nuo 
11:30 v. r. iki 1:30 v. p . p. Priimame 
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Ren
kamės Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Elytę Reklaitytę telefo
nu 708-403-7858 (nuo 8 v. r. iki 5 v. v.). 

.m. balana kukame _.etuviu fonde narių 
. s ^ o t i r i a r e u - , aiiav'.me s - " K ' : - f Kontrolei Kom.sitcs nariai !š Kairės: f 
Kazys Laukaitis Dalia Povuaitiene ir oirmtninkas Vytautas Vaitkus. 
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Miesto panorama 
NUOSAVYBĖS MOKESČIAI 
2006-aisiais metais Čikagos pri

vačių nuosavybių vertė bus iš naujo 
peržiūrėta, kad miestas galėtų nu
spręsti, kiek 2007 metais kiekvie
nam namų savininkui reikės mokėti 
mokesčių (manoma, kad nuosavybės 
bus aukščiau įvertintos ir mokesčiai 
atitinkamai pakelti). Naujieji — 
2007-ųjų — mokesčiai galios trejus 
metus. 

Jeigu namų savininkas nesutiks 
su naujuoju nuosavybės įvertinimu 
ir manys, kad jis per aukštas, galės 
kreiptis į Cook County Assessor's 
įstaigą ir pareikšti savo nuomonę. 
Namų savininkai raginami taip pat 
kreiptis į Chicago Tax Assistance 
Center (CTAC), paskambindami tel. 
311. Šis centras pradėjo veikti 2001 
metais ir yra dalis miesto mero 
Richard M. Daley pažado, kad Či
kagos gyventojai galės gauti mo
kesčių palengvinimus. 

Namų savininkams yra priei
namos šios programos (jas pateik
sime anglų kalba, nes būtent taip 
reikės kreiptis į CTAC, norint su
mažinti nuosavybės mokesčius: 

a. Senior Homstead Exemption; 
b. Senior Citizen Assessment 

Freeze; 
c. Homeowner Exemption; 
d. Circuit Breaker Program. 
Norint daugiau informacijos apie 

šias programas, reikia kreiptis tele
fonu 311 arba asmeniškai apsilan
kyti centre: Chicago Tax Assistance 
Center, City Hali, 121 N. LaSalle 
Str., Room 100, Chicago, IL 60602. 

Centro darbo valandos 8:30 vai. 
r. iki 5 vai. p.p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio. 

UNITED ORO LINIJOS 
PERSIKELS l ČIKAGĄ 

Amerikos antroji savo dydžiu 
oro linijų bendrovė, United Airlines, 
netrukus savo centrinę įstaigą įkurs 
Čikagos miesto centre. Iki šiol ši 
įstaiga veikė Eik Grove Tovvnship 
vietovėje. Tiek miesto meras Ri
chard M. Daley, tiek Illinois guber
natorius Rod Blagojevich dėjo ne
mažai pastangų, kad United Airlines 
savo centru pasirinktų Čikagos 
miestą ir neišsikeltų iš Illinois, nes 
bendrovė samdo per 16,000 darbuo

tojų. Dėl šios United Airlines įstai
gos varžėsi daugiau miestų, bet 
pažadėtos mokesčių ir kitos leng
vatos nulėmė United Airlines vado
vybės galutinį sprendimą. Prisimin
kime, kad 2001 metais Čikaga nuga
lėjo varžovus ir į miestą persikėlė 
Boeing lėktuvų gamybos bendrovės 
centrinė įstaiga. 

GABŪS MOKSLEIVIAI 
Penki Kingswood Academy (Da-

rien, IL) moksleiviai pakviesti daly
vauti valstybiniame konkurse, kurį 
rengia National Inventors Hali of 
Fame Foundation ir U.S. Patent and 
Trademark įstaiga. Konkurso daly
viams buvo paskirta surasti kitokį 
kurą automobiliams. Laimėjusieji 
pasiūlė saulės energijos ir elektros 
junginį. Įdomu, kad iš Illinois visos 
penkios laimėtojos yra trylikmetės 
(viena — 14 metų) mergaitės. 

Jeigu kuriai komandai pavyks 
laimėti valstybinį konkursą, jos gaus 
žymenį, piniginį prizą ir galės 
aplankyti valstybės sostinę. 

BURINIAI LAIVAI EŽERE 
Rugpjūčio 3 d. į Čikagą Michi-

gan ežeru atplauks 17 senoviškų, 
burinių laivų dalyvauti šios vasaros 
„Tali Ships Chicago 2006" festivaly
je. Laivai prisišvartuos Navy Pier ir 
DuSable uoste, taip pat Chicago 
upėje (tarp Lake Shore Drive ir 
Michigan Ave). Ketvirtadienį, 10 vai. 
ryte, laivai susigrupuos į rytus nuo 
Adler Planetarium ir plauks į Diver-
sey uostą, o po to grįš į savo sustoji
mo vietas. Pradedant penktadieniu, 
rugpjūčio 4 d., publika galės įlipti į 
šiuos senoviškus, nuostabius laivus 
ir pasidairyti. Iš tolo apžiūrėti laivus 
bus galima nemokamai, bet norin
tiems patekti į laivą, reikės pirkti 
apyrankėlę (kaina — 11 dol.). Jas 
galima įsigyti internetu www. tall-
shipschicago.net arba skambinant 
Ticketweb tel. 866-468-3401. Laivai 
Čikagoje viešės iki rugpjūčio 9 d. Po 
to reikės laukti iki 2009 metų, kol jie 
vėl sugrįš į Čikagos paežerę. 

„AIR AND WATER SHOW 
Kasmetinis vandens ir oro festi

valis šiemet Čikagoje vyks rugpjūčio 
19-20 d. Jame dalyvauja netoli mili

jono žmonių, ne tik iš Čikagos, bet iš 
priemiesčių, net iš kitų valstijų. 
Geriausia vieta pamatyti nuostabią 
U.S. Navy Blue Angels ir U.S. Army 
Parachute Team Golden Knights 
programą yra ežero pakrantėje — 
nuo Fullerton iki Oak gatvių ir 
North Avenue paplūdimio. Progra
ma vandenyje prasidės 9 vai. ryte. 
Festivalio lankytojams ši išskirtinė 
pramoga yra teikiama nemokamai. 

Norintys gauti daugiau informa
cijos, gali susisiekti su Mayor's 
Office of Special Events (Chicago Air 
and Water Show), skambinant 
312-744-3315 arba jos paieškoti tin-
klalapyje www.cityofchicago.org/ 
specialevents 

ČIKAGOS BOTANIKOS 
SODAS 

Jeigu dar neteko apsilankyti 
šiame rojaus kampelyje, esančiame 
šiauriniame Čikagos priemiestyje — 
Glencoe, IL (Lake Cook Road; tin-
klalapis ohwow.org), būtinai turė
tumėte tai padaryti. Nuo anksty-
viausio pavasario iki vėlyviausio 
rudens čia galima pamatyti ir 
įdomių, ir jau pažįstamų augalų — 
krūmų, medžių, gėlių. Čia taip pat 
galima nemažai sužinoti apie auga
lus, užsukti į dovanų parduotuvėlę ir 
maloniai praleisti laiką su visa 
šeima. 

LENKTYNIŲ AIKŠTĖ 
NEPAVOJINGA ARKLIAMS 
Šiemet nuo arklių lenktynių 

sezono pradžios Arlington Park 
lenktynių aikštėje susižeidė 17 lenk
tynių žirgų ir jie turėjo būti sunai
kinti. Dėl sužeidimų buvo kaltina
mas lenktynių takų paviršius, ta
čiau, jį nuodugniai ištyrus neprik
lausomai žinovų grupei, Arlington 
Park aikštė rasta tinkama lenk
tynėms ir ji toliau veiks, kaip iki šiol. 
Pernai šioje pačioje aikštėje mirtinai 
susižeidė 12 lenktynių žirgų. 

KOVA SU MEDŽIŲ 
KENKĖJAIS 

Pernai po didelių pastangų ir 
dar didesnių išlaidų Čikagos miestui 
pavyko nugalėti iŠ Kinijos „zuikiu" 
atvykusį vabalą, angį. „Asian long-
horn beetle", nors reikėjo užkrėstose 

apylinkėse iškirsti šimtus visiškai 
sveikų kietmedžių, daugiausia 
skroblų. Šių kenkėjų sunaikinimas 
pareikalavo kone 8 metų ir apie 75 
mln. dol., išlaidas padengiant ne tik 
Čikagos miestui, bet ir Illinois vals
tijai ir prisidedant federalinei val
džiai. „Asian longhorn beetle" vaba
lai buvo įsimetę į medžius daugiau
sia šiaurinėje Čikagos pusėje. 

Kai miesto miškų ir želdinių 
departamentas jau buvo pasiruošęs 
save sveikinti už laimėtą kovą, Či
kagos apylinkėse pasirodė naujas 
medžių kenkėjas, vadinamasis 
„Emerald ash borer". Tai žalsvai 
melsvos spalvos, maždaug aštun
tadalio colio ilgio, plonas vabalas, 
kuris puola tik uosius ir, jeigu nėra 
kontroliuojamas, gali sunaikinti 
didžiausius jų plotus. Manoma, kad 
vabalai iš Azijos ar kitur atvyko 
laivuose su kroviniais ir pirmiausia 
pastebėti Michigan valstijoje. 

Šį pavasarį pirmieji vabalai 
rasti netoli Geneva miestelio esan
čiuose uosiuose, todėl apie tą vietovę 
51 kv. mylios dydžio plote įvestas 
karantinas, t.y. iš ten negalima 
išnešti ar išvežti bet kokios me
dienos ar net malkų, nepaisant, kad 
jos nebus uosinės. Kiek ilgai truks 
kova su „Emerald ash borer" vaba
lais ir kiek tai kainuos, kol kas neži
noma. Viena aišku, kad užkrėstosios 
apylinkės neteks daugybės gražių, 
pavėsingų uosių. Beje, pastaruoju 
metu miestas prie gatvių, parkuose 
ir kitose poilsio vietose jau sodina 
įvairių rūšių medžius, kad neatsitik
tų kaip su skroblais ar uosiais — 
iškirtus „sergančius" medžius, gat
vės liko plikos. 

Paruošė R A 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

http://shipschicago.net
http://www.cityofchicago.org/
http://ohwow.org

