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Pabėgėliai grįžta į Pietų Libaną

Subombarduotas priemiestis.
Beirutas, rugpjūčio 15 d. („Reuters'VBNS) — Dešimtys tūkstančių
libaniečių pabėgėlių pirmadienį įsigaliojus Jungtinių Tautų (JT) remiamoms Izraelio ir ,,Hezbollah" paliau-

boms keliavo į savo namus Pietų Libane. Šimtams jau pavyko pasiekti
kaimus, esančius j pietus nuo Litanio
upės ir į rytus nuo Sūro uostamiesčio,
nors per penkias karo savaites

Atsikratė sovietinės armijos paminklo
Vilnius,
rugpjūčio
15 d.
(„Ekstra"/ELTA) — Po to, kai žurna
las „Ekstra" parašė, jog Karinių oro
pajėgų aviacijos bazės, dislokuotos
Šiaulių Zoknių oro uoste, kariškiai
dalies savo teritorijos neužtvėrę tvo
ra, o teritoriją saugo kiek per ap
laidžiai, sureaguota. Tvoros, tiesa,
niekas neužtvėrė, bet, „Ekstros" ži
niomis, sargybiniai gavo pylos, o bazė
kur kas akyliau stebima elektroni
nėmis priemonėmis.
Bazės vadas pulkininkas leite
nantas Audronis Navickas tvirtino,
jog tvora išdygs, kai tik bus išspręsti
finansavimo ir kiti klausimai.
Užtat pasitelkę kraną ir trakto
rių, kariškiai išardė prie pat bazės

štabo stūksojusį paminklą — lėktuvą.
Sovietmečiu Zokniuose veikė didžiulė
karinių lėktuvų remonto gamykla.
Nurašę vieną netinkamą skrai
dyti naikintuvą Su-7,1986 metais so\ ietų kariškiai jį užkėlė ant pjedesta
lo, sukurdami paminklą viršgarrsinei
karo aviacijai. Kai iš Rusijos armijos
šią bazę perėmė nepriklausomos Lie
tuvos karo oro pajėgų kariškiai, pa
minklas liko stovėti. Tik raudonos
žvaigždės buvo nutrintos.
Bazės vadas A. Navickas aiškina,
jog paminklą laikanti konstrukcija
surūdijo, buvo kilusi grėsmė, kad lėk
tuvas nugrius. Anot vado, toje vietoje
bus pastatyti mūsų karinėms oro pa
jėgomis prasmingesni simboliai.

Patarėjų pareigos — šiltos vietelės

Juozas Bernatonis
Vilnius, rugpjūčio 15 d. („Eks
tra "/ELTA) — Lietuvoje jau įsigalėjo
graži tradicija, kai susikompromita
vę aukšto rango pareigūnai, priversti
palikti savo pareigas, netrukus tyliai
ramiai įdarbinami patarėjais. „Prisi-

dirbo" buvęs vidaus reikalų minis
tras Juozas Bernatonis — tuoj jam
buvo surasta šilta vietelė, premjero
patarėjo, šiuo metu netgi vyriausiojo.
Kilo skandalas Valstybės sienos
apsaugos tarnyboje — atsistatydinęs
pasieniečių vadas generolas Jurgis
Jurgelis buvo priglaustas policijos ge
neralinio komisaro patarėjo kėdėje.
Ilgametis Priešgaisrinės apsau
gos ir gelbėjimo departamento
(PAGD) direktorius generolas Kazys
Zulonas taip pat išėjęs į pensiją nuo
vasario 1 dienos neprapuolė .
Pranešta, kad šis pareigūnas Pa
nevėžio prekybos ir pramogų centrui
„Babilonas" neteisėtai išrūpino leidi
mą jį eksploatuoti.
Nepaisant kilusio skandalo, K.
Zulonas tapo vyriausiuoju PAGD di
rektoriaus patarėju.

izraeliečiai subombardavo kelius, be
to, draudžia „nesankcionuotą" judė
jimą.
Tačiau atrodo, kad niekas kol
kas nesiryžta grįžti į izraeliečių už
imtą teritoriją Pietų Libane.
Ahmed Nassereddine atvykęs į
Shihabijeh kaimą sužinojo, kad jo
pastatas ir degalinė buvo sugriauti
per izraeliečių antskrydį vos 10 mi
nučių prieš ugnies nutraukimo įsiga
liojimą.
„Ačiū Dievui, likome gyvi. Nuo
savybę galima pakeisti, o sielų —
ne", — sakė jis, vos tramdydamas
ašaras.
Tūkstančiai automobilių susi
grūdo subombarduotame greitkelyje,
vedančiame į pietus nuo Saida uos
tamiesčio. Izraeliečiai subombardavo
daugelį Pietų Libano kelių ir tiltų.
Panašius vaizdus buvo galima iš
vysti greitkelyje į pietus nuo Beiruto.
Aidėjo automobilių garsiniai signalai,
keleiviai rodė pergalės gestus. Sau
gumo šaltiniai sakė, kad namo trau-

Į Žolinės
atlaidus plūdo
maldininkai
Vilnius, rugpjūčio 15 d. (BNS)
— Svč. Mergelės Marijos Dangun
Ėmimo dieną žolynais dabinosi visos
šalies šventovės. Į didžiausius Lietu
voje Pivašiūnų Žolinės atlaidus su
važiavę maldininkai prie stebuklais
garsėjančio Mergelės Marijos Nuliū
dusiųjų paguodos paveikslo antradie
nį malonių meldė ne tik savo šei
moms, bet ir visai Lietuvai.
Prie didžiojo altoriaus nuo pat
ryto tįso tikinčiųjų eilės. Vyresni ir
sergantys žmonės Pivašiūnų Merge
lės prašė sveikatos, sunkūs ligoniai
— išgijimo.
Tūkstantinės maldininkų minios
plūdo į vidurdienio Mišias, kurias
restauruojamos 180-metės bažnyčios
šventoriuje aukojo apaštališkais nun
cijus arkivyskupas Peter Stepfan
Zurbriggen ir Lietuvos hierarchai.
Šeštadienį prasidėjusių atlaidų
išvakarėse Pivašiūnų miestelio gy
ventojai stebuklais garsėjantį Dievo
Motinos Marijos su Kūdikiu paveiks
lą papuošė 50 metrų ilgio rūtų juos
ta. Kaip kasmet, žolyno girliandos
dabino visą didįjį altorių.
„Prieš kelerius, metus parapijie
čiai svarstė, ar nereikėtų pasirūpinti,
kad pusės šimto metrų rūtų vainikas
Marijai būtų įtrauktas į rekordų kny
gą. Tačiau prieš aštuondienį tiek dar
bo, kad apie tai nespėju net pagalvo
ti", — sakė parapijos klebonas mon
sinjoras Vincas Baublys.
Dvasininko teigimu, rūtų pyni
mas — sena tradicija. Yra moterų,
kurios tuo užsiima jau 30 metų.

kia dešimtys tūkstančių žmonių.
Buldozeriais stengiamasi užly
ginti duobes keliuose, kad lengvieji
automobiliai ir sunkvežimiai, kuriais
neretai vežami baldai, galėtų pasiek
ti Nabatijeh miestą.
„Prašau visų pabėgėlių grįžti
namo", — paskelbė parlamento pir
mininkas Nabih Berri, kuris yra
„Hezbollah" sąjungininkas.
„Tie, kurie randa savo namus,
turėtų
Nukelta į 7 psl.
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SKAUTYBES

KELIAS

R e d a k t o r ė j.v.s. Irena Regienė

OD^

M e d ž i a g ą siųsti: Aušra
Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia
Court
Orland Park, IL 60463
Tei 708-349-8432
Ei paštas:
ausra67@sbcglobal.net

Rako 50 m e tų jubiliejaus
stovyklos įspūdžiai
Tai buvo jaunystės žydėjimo me
tai. Atsiradus Amerikoje, pradėjus
auginti šeimas ir apsirūpinus dar
bais, parūpo ir stovyklaviečių steigi
mas. Tuomet neturėjome pinigų ir
neįstengėm turėti nuosavų stovyk
laviečių. Reikėjo kreiptis į anksčiau
atvykusius lietuvius, kurie jau tuo.met turėdavo savo ūkius ir žemės
plotus, kuriuose galėjome stovyk
lauti. Laikui bėgant, 1956 m., dr. Biežis ir dr. Budrys kreipėsi į Bridgeporte gyvenantį vaistininką p. Raką,
kuris tuomet turėjo 80 akrų žemės/
miško plotą Michigan valstybėje.
Prašėme leidimo lietuviams skau
tams naudotis jo ąžuolyno plotu. P
Rakąs sutiko žemę išnuomoti skau
tams 99 metams už vieną dolerį.

L.S.S tarybos pirmininkas v.s. Gintaras
Plačas įteikia v.s. Romui Otto, Kanados
rajono vadui, Geležinio vilko ordiną per
Toronto skautų ir skaučių šv. Jurgio
sueigą, 2006 m., birželio 3 d.
Mano šeimai augant, nusipirkęs
palapinę, patraukiau į pirmąją
skautų stovyklą Rako miškuose. Tuo
met jokių pastatų nebuvo, išskyrus
sandėlį, kur dabar stovi „Kernavės"
namai. Visa stovykla buvo apaugusi
milžiniškais ąžuolais, kurie priminė
Lietuvos miškus. Nebuvo jokių kelių,

Rako stovyklautojai.

tik gyvuliukai, kurie dominavo šią
žemę. Iš jų pažymėtinas didžiulis,
keturių pėdų, blizgantis (nenuodin
gas) žaltys. Ji pagaudavome ir rody
davome skautukams. Šiandien jo nerastumėm. Visi išbėgiojo į ramesnes
vietas, liko tik meškėnai.
Ši vietovė turėjo ir nemažai
pelkių, kuriose dar ir dabar yra daug
varlių. Be varlių būtų sunku miegoti.
Varlių lopšinė migdo visus.
Atvykę skautų tėvai ir skautų
vadovai, metai po metų, statė rei
kiamus pastatus. Padaryti takai,
iškirsti medžiai skautų užsiėmimams
ir pijonerijos darbams.
Yra sakoma, kad keičiasi laikai,
keičiasi papročiai. Šių dienų tėvai
neranda laiko sukurti tėvų komitetus
ir įsijungti į stovyklos pagerinimo
darbus.
Teko daug metų stovyklauti
Rakė ir stebėti jo žydėjimą. Tačiau
dabar Rako takeliai, seni ąžuolai ir
krūmai prašyte prašosi darbo rankų.
Reikia naujų jėgų ir pasiaukojimo
mišką išvalyti.
Per tą laikotarpį pasikeitė ir
savininkai. Mirus p. Rakui ir jo sū
nui, sūnaus žmona nutarė šią žemę
parduoti.
Supratingų skautiškos šeimos
tėvų dėka, sudarius korporaciją, ši
žemė buvo atpirkta ir p. Rakienės.
Pagarba korporacijos nariams! Kitu
atveju, galėjome prarasti mums taip
mielą stovyklavietę. Skautai ir jų
bičiuliai yra dėkingi pirmūnams, iš
kurių nemažas skaičius išėjo į Am
žinybę. Reikia pasidžiaugti, kad dau
gelio pirmųjų stovyklavietės dar
buotojų sūnų ir dukrų tęsia jų darbus
ir siunčia savo vaikus čia stovyklauti.
Praėjus penkiasdešimt metų nuo
šios stovyklos įsikūrimo, kurį matė ir
gėrėjosi tūkstančiais skautų stovyk
lavusių jos globoje dar ir dabar
džiaugiasi skafltais kasmet grįž
tančiais į Raką.
Po penkiasdešimt metų stovykla
vietė reikalauja naujų darbų, pataisų,
pagerinimo. Tikime, kad banguo
jantis laikas atneš naujų idėjų, naujų
rankų, naujų jėgų, naujų minčių ir
meilės šiai stovyklavietei, kuri dar il
gai bus mūsų ir mūsų vaikų džiaugs
mas.
Vs. fil. Antanas Paužuolis

2006 m., birželio 3 d., įvyko Toronto skautų ir skaučių šv. Jurgio sueiga. Garbės
svečiai: s. Rūta Baltaduonytė - Lemon, s. Algis Simonavičius, v.s. Gintaras Plačas,
v.s. Romas Rupinskas, v.s. Romas Otto. Priekyje stovi sueigos komendante vyr. sk.
vsl. Ramunė Jonušonytė.

J Toronto skautų ir skaučių šv. Jurgio sueigą apsilankė svečiai iš Čikagos. Vs."
Marius Rusimas, „Rambyno" tuntininkas, v.s. Gintaras Plačas, L.S.S. Tarybos
pirmininkas, v.s. Romas Otto, Kanados rajono vadas, v.s. Romas Rupinskas,
Brolijos vyriausias skautininkas, s. Rūta Baltaduonytė-Lemon, „Šatrijos" tunto
tuntininkė.
Visos nuotraukos Arūno Dailidės.
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Malda
Ši malda buvo parašyta v.s.
Gedimino Kijausko, s.j., L.S.S.
Tarybos Pirmijos posėdžiams, 2006
m., birželio 23-25 d. Posėdis įvyko
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
„Viešpatie, renkamės
antrajam
L.S.S. Tarybos Pirmijos
akivaiz
diniam posėdžiui su viltimi ir ryžtu
darbuotis lietuviškosios
skautijos
labui. Planuosime savo veiklą trims
ateinantiems metams. Mes žinome,
jog tai ne mūsų vienų darbas. Mūsų
siekiai prašoka vien tik žmogiškas
jėgas. Skautybės idealai - Dievui,
Tėvynei ir Artimui - mus pakelia
iki pačio Dangaus. Ir Psalmės žo
džiai mums primena: „Jei Viešpats
nestato namų, veltui triūsia tie,
kurie juos stato." (Ps 127)
Didysis rūmas, Viešpatie, kurį
mes ruošiamės statyti, yra mūsų
jaunieji, sesės ir broliai. Norime
jiems kuo pilniau atverti kilniuo
sius skautybės idealus, kad jie juos
pažintų, brangintų ir jų šviesoj kur
tų savo jaunas asmenybes su ne
nuilstančiu ryžtu TARNAUTI DIE
VUI, TĖVYNEI
IR ARTIMUI.
Ir
jiems ir mums. Viešpatie, reikia
Tavo Meilės Dvasios ugnies ir švie
sos. Tu būk su mumis viuose mūsų
planavimuose
ir svarstymuose, kai
žvelgiame į ateitį, į lietuviškosios
skautijos rūpesčius bei reikalus. Pa
dėk mums Tave visur atpažinti ir
skelbti visiems Tavo brgalinę meilę.
Laimink,
mus čia
susirin
kusius ir plačiam pasauly paskli
dusius seses ir brolius, kurie dar
buojasi skautybės labui, kai su visa
didžiąją skautijos Šeima
švęsime
a trinančiais metais Skautybės 100
m jubiliejų
Prašome per Kristų
mūsų Viešpati Amen"
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Apie savigarbą
VYTAUTAS VISOCKAS
Prisimenu iš memuarinės lite
ratūros: fašistinė Vokietija dažnai la
bai įžūliai, nediplomatiškai elgdavosi
su mūsų diplomatais, valstybės pa
siuntiniais plačiąja prasme. Ypač
tada, kai Hitleriui aiškėjo, kad Lie
tuva neilgai bus nepriklausoma
valstybė, kai artėjo diena X, kai jau
buvo pasirašyta Sovietų Sąjungos ir
Vokietijos nepuolimo sutartis, slap
tasis papildomas jos protokolas...
Kai šis straipsnis pasirodys laik
raštyje, gal jau bus praėjusios tos
lemtingos dienos 67-osios metinės,
nepriklausomoje Lietuvoje paminėtos
vienur kitur vėliavos iškėlimu, vienu
kitu renginėliu, straipsneliu. Tolima
istorija, net seniams tolima. Poeto
Leonardo Matuzevičiaus žodžiais ta
riant, „Guli seife juodas paktas"...
Kaip seniena, kaip tremtinių kaulai,
nė kryžiais nepaženklinti. Ir tegul
sau guli. Pripažintas - nepripažintas,
pasmerktas - nepasmerktas paktas.
Pakeitus kitą šio poeto eilėraščio
eilutę, galime nebent pasiguosti kraujas jau tas išlaktas, garsiosios
rusenančios pypkės mostas ir tostas
"Sibiran, Sibiran!", jau pasakytas,
pypkė jau nerusena... Kiti laikai, kiti
iššūkiai.
Prisiminiau Stalino pypkę ir pa
čiam sau netikėtai pagalvojau: šių
metų rugpjūčio 23-ąją Lietuvos Re
spublikos Ministras Pirmininkas Ge
diminas Kirkilas visiems laikams ga
lėtų mesti savo pypkę, kurią jis vis
dar papsi. Nepralošė jis jos teniso
aikštelėje, tai galėtų pralošti lažybose
su kokiu nors pesimistu, kuris mano,
kad bus dar tų juodųjų protokolų, kol
Rusiją valdo kagėbistai.
O tuo tarpu tegul sau papsi Lie
tuvos Respublikos Ministras Pirmi
ninkas G. Kirkilas, tegul rodo jauni
mui blogą pavyzdį: rūkai - save
žudai! Lietuvos Respublikos prem
jerų gyvenimas neilgas, nesvarbu rūko jie ar ne. Yra ir viena išimtis,
nes Algirdas Mykolas Brazauskas, re
gis, nerūko. Pypkės tai tikrai ne
papsi, todėl taip ilgai ir išsilaikė.
Nė nepajutau išklydęs iš pagrin
dinio kelio. Juk ketinau atkreipti
skaitytojų dėmesį į tai, kaip su Lie
tuva šiandien bendrauja didžioji mū
sų kaimynė. Ir kokia mūsų diplomatų
bei kitų valstybės pasiuntinių, tar
nautojų reakcija į diplomatiškus ir
nediplomatiškus „mostus" ir „tos
tus":.
Štai šalys, žiauriai kariavusios,
šiandien draugiškai šypsosi, bendra
darbiauja, net Baltijos dugnu viena
kitai „ranką" ištiesti ketina. Pasaulio
galingieji Petro Pirmojo mieste gėrisi
„Zaporožiečiu", kuriuo važinėjo lan
gą į Europą prakirtusio caro pa
likuonis, nūnai vadinamas prezi
dentu. Septyni galingieji jam šypsosi,
pataikauja, nes iš jo malonės šildosi
vos ne visa Europa.
Lietuva į Rusijos pusę nė vieno
vienintelio šūvio nepaleido, tačiau
didžioji kaimynė mumis vis nepa
tenkinta ir nepatenkinta. Tai mūsų
„nepagrįstos" pretenzijos atlyginti
„kažkokią" milijardinę žalą šaldo
santykius, tai netolimos istorijos įvy
kių traktavimas, švelniai tariant,
„neatitinka tikrovės". Maskva įsižei
dusi, kad Lietuvos prezidentas net
kviečiamas nesiteikė pagerbti šalies
nugalėtojos...
Buvę mirtini priešai Rusijai da
bar artimesni draugai nei mes. Petro
Cvirkos žodžiais tariant, mus pri

glaudusi motina Rusija, kai dainuo
dami padėkojome jai už prieglaudą,
tokia atšiauri tapo, tokia priekabi,
linkusi pažeminti, suniekinti, pas
kutinį kąsnį atimti.
Neseniai paminėjome Medininkų
tragedijos 15-ąsias metines. Kukliai
paminėjome, be svarbiausių valsty
bės asmenų. Paaimanavome, kad žu
dikai rado prieglobstį Rusijoje ir
ramiai ten sau mums nepasiekiami
gyvena. Artėja senaties terminas, o
teisingumas netriumfuoja. Niekas
jau nesitiki, kad kada nors triumfuos.
Vienintelis išlikęs gyvas Medininkų
agresijos, žudynių (Vytautas Lands
bergis būtent šiais žodžiais ragina
pakeisti žodį „tragedija") liudininkas
Tomas Šernas, girdėjau, sakė, kad
mums trūksta ne tiek žudikus pri
glaudusios Rusijos geranoriškumo,
kiek savigarbos.
Ką jis tuo norėjo pasakyti? Tik
rai, rašinėjam, prašinėjam, net gėda
darosi. O kaip pasielgtų save ger
bianti valstybė? Gal kaip žydai po
Miuncheno olimpiados? Visokių sam
protavimų internete šia tema teko
skaityti.
Na jau ne, mes ne tokie, mes
civilizuoti; verčiau sėdėsime rankas
sudėję, rašinėsime, prašinėsime ir
lauksime senaties!
Ramiai sau Vilniuje gyveno ži
nomas Rainių budelis Petras Ras
lanas. Kai nepriklausomybės pra
džioje žurnalistai jam pradėjo skam
binėti telefonu ir prie buto durų, ne
apsikentė žmogus ir išvažiavo į Ru
siją; ten dar ramiau gyvena, niekas
dabar jam net neskambinėja.
Žydai taip nesielgtų. Rusai irgi
elgtųsi kitaip, nerašinėtų ir nepra
šinėtų. Pavyzdžių žinome į valias.
Ramiai Lietuvoje sau gyvena ir
Lietuvos prezidentui grasinęs rusas
Jurijus Borisovas. Net Seimo pirmi
ninkas Viktoras Muntianas neįsivaiz
duoja, kad bet kurioje kitoje vals
tybėje taip galėtų atsitikti. Lietuvos
Temidės tarnams jis vos nepasakė:
kur jūsų savigarba?! Salėje nuvilnijo
šurmulys, o žiniasklaidoje kilo skan
dalas. Kai kas iškart sumojo, kad pa
sitaikė puiki proga buvusį Viktoro
Uspaskicho bendražygį pastatyti į
vietą, nes labai netikėtai ir labai
aukštai jau jis iškilo.
Šį kartą savigarba V Muntianui
gali brangiai kainuoti, o J. Borisovui
— labai pasitarnauti. Po tokio milži
niško spaudimo teisėjams (tik pa
galvokite - pats Seimo pirmininkas
spaudžia!) J. Borisovas Lietuvoje ga
lės gyventi šimtą metų. Teisėjus
„spausti" reikėtų nebent kyšiais, do
vanomis, pareigomis, o ne šitaip bru
taliai! Tokios civilizuoto pasaulio tai
syklės, ir nepaisyti jų nevalia net
Seimo pirmininkui. Štai aš galiu
teisėjus gėdinti, kad jie iki šiol dar iš
Lietuvos neišvijo prezidentui grasi
nusio ruso, o V Muntianas - negali.
Teisėjai trapūs ir labai bijo valdžios
spaudimo. Nebijo tik prezidento, ku
riam visaip meluoja, jo pageidavimų
nepaiso.
Ar prisimenate, kaip Lietuvos
prokurorai Maskvoje ieškojo Viktoro
Uspaskicho aukštojo mokslo diplo
mo? Aš prisimenu, ir man iki šiol apie
tai pagalvojus darosi gėda. Gėda. kad
rusai taip necivilizuotai elgėsi, ar kad
lietuviams pritrūko savigarbos? Kam
turėtų būti gėda po to, kai Rusijos
ambasadorius Lietuvoje Borisas Cepovas viešai nediplomatiškai niekino
mūsų valstybę? Spręskite patys.
Paprastai gerbiami tie, kurie ir
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Devintoji hidros
galva

H

idra — antikinių legendų
devyngalvė pabaisa, kuriai,
nukapojus vieną galvą, ne
delsiant išauga nauja. Tai primena
ir šių dienų kraštutiniuosius fa
natikus, kurie, nepavykus vieno
kiam teroristiniam išpuoliui, su
galvoja kitokį. Ir niekas negali už
tikrinti, kad tie pasikėsinimai bus
vieną dieną visam laikui užgniauž
ti: žmonės galės ramiai keliauti —
nepaisant, kokia susisiekimo prie
mone; ramiai gyventi be nuola
tinių perspėjimų: „būkite apdai
rūs, būkite viskam pasiruošę!"
Praėjusios savaitės ketvirta
dienį iš Didžiosios Britanijos pasi
girdusi žinia, kad susektas dar vie
nas mėginimas, panaudoti keleivi
nius lėktuvus, kaip mirtį nešan
čius ginklus, sujaukė ne tik Lon
dono oro uosto darbą, bet ratiliais
atbangavo ir į šią Atlanto pusę, ir
galbūt per visą planetą. Tai įvyko
būtent pačiu kelionių įkarščiu, kai
lėktuvai ne tik į Europą, ar į Ame
riką, bet kone į visas kitas šalis yra
pilni keleivių, pasinaudojančių va
saros atostogomis. Kadangi Euro
pa, palyginti su Artimosios Azijos,
Afrikos, Pietų Amerikos žemynais,
yra dar apysaugė, daugelis kaip
tik ir pasirenka atostogauti Euro
pos šalyse. (Kiek gi mūsų tautiečių
iš Amerikos šiemet skrido ir dar
skris į Lietuvą?) Tad reikia tik dė
koti Dievui ir gerai veikiančiam
britų slaptosios policijos bei žval
gybos aparatui (beveik, kaip Ja
mes Bond filme), kad neįvyko ne
laimė, šį kartą šiurpesnė, net už
2001 m. rūgs jo 11-osios išpuolius
Amerikoje, nes savižudžiai tero
ristai buvo pasiruošę virš" Atlanto
susprogdinti apie tuziną pilnų ke
leivių lėktuvų, skrendančių iš Lon
dono į didžiuosius Amerikos oro
uostus (tarp jų ir Čikagos O'Hare).
Kadangi oro uostuose veikia
palyginti nuodugnus keleivių pa
tikrinimas, teroristams buvo ma
žai galimybių į lėktuvą įsinešti
kokių nors sprogmenų. Bet tas jų
nesustabdė, tik pakeitė planus:
sprogmenis jie ruošėsi „pasiga
minti" pačiame lėktuve, su savimi
atsinešant „nekaltai atrodančius"
skysčio ar kremo buteliukus bei
indelius.

patys save gerbia, taigi turi savi
garbos. Net smulkmenose, kurios čia
ir buvo paminėtos. O dabar apie
didelius, gyvybiškai svarbius dalykus.
„Reikia patikrinti bėgių į Kali
ningradą būklę. Geležinkelį uždary
kime jau dabar ir paskelbkime kon
kursą: kuri kompanija geriausiai tą
patikrinimą atliktų. Terminas - iki
2010 metų. Bėda ta, kad mūsų va
dovai..." Praleidau neliteratūrinį
žodį, o šiaip citata iš interneto nura
šyta pažodžiui. Tai tipiška reakcija į
Rusijos naftotiekio „remontą" po to,
kai „Mažeikių nafta" pateko į lenkų,
o ne į rusų rankas, ko atkakliai siekė
ir dar tebesiekia Maskva.
Rusijos delegacija, atvykusi į
derybas dėl galimybės optimizuoti
geležinkelio tarifus kroviniams į
Kaliningrado ir Klaipėdos uostus,

Nors daugiau kaip dvidešimt
asmenų buvo policijos suimta, bet
britų saugumas dar negali už
tikrinti, ar tai tikrai visa teroristų
grupė, ar tik jos dalis. Todėl nedel
siant buvo įjungtas „raudonas"
pavojaus perspėjimo signalas, ne
tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir
Amerikoje, o visi keleiviai turėjo iš
pagrindų perkratinėti savo mantą
ir išmesti bet kokį, į oro uostą at
sineštą, skystį, įskaitant vandenį,
vaistus, kvepalus ir visa kita. Iš
rankinukų, kuprinių ir mažų, į lėk
tuvą pasiimamų, lagaminėlių į
šiukšlių dėžes oro uostuose biro ir
biro žmonių „gėrybės", o prie tikri
nimo punktų nusidriekė ilgiausios
eilės. Tačiau retas keleivis per daug
murmėjo: visi buvo žinių apie pla
nuojamus teroristinius išpuolius
sukrėsti ir troško saugiai nuskristi.
Raudonas pavojaus signalas
po 2001 m. rugsėjo 11-osios jau ne
be naujiena, tačiau kurį laiką JAV
buvo ramu: paskutinį kartą per
spėjimas padarytas 2004 m. rug
pjūčio pradžioje, kai buvo susekta,
kad ruošiamasi išsprogdinti finan
sines institucijas New York ir
Washington, DC. Tačiau teroristų
pavojus dar nepraėjęs (ar kuomet
praeis?), todėl niekas neturi pra
rasti budrumo. Nauji išpuoliai,
kaip parodė praėjusio ketvirtadie
nio atvejis, gali įvykti bet kur ir
bet kada.
Karo baisumus žmonija pa
žįsta nuo pat žiliausios senovės lai
kų. Bet niekuomet negirdėta, kad
karo lauku taptų visa planeta, kad
kiekvienas žmogus, pradedant kū
dikiais, baigiant senais karšin
čiais, staiga taptų kažkieno priešu,
kurį reikia žudyti pačiais baisiau
siais būdais. Šiais laikais dažniau
kariauja ne kariai fronte, bet savi
žudžiai fanatikai, kurie su savimi į
mirtį stengiasi nusinešti kiek gali
ma daugiau nekaltų aukų. Ir kokia
baisia neapykanta turi degti tie,
daugiausia jauni, žmonės, kurie
atlieka tokius baisius naikinimo
veiksmus! Ir kaip žmonija, save
laikanti civilizuota, pasiekusi net
kitas planetas, taip staigiai grįžta į
puslaukinių amžių, kuris veda tik
viena kryptimi — į susinaikini
mą...

atsisakė pasirašyti protokolą ir išėjo
iš derybų salės, pranešė Susisiekimo
ministerija. Šiuo metu Rusija taiko
kroviniams, gabenamiems į Klaipė
dos uostą, diskriminacinius tarifus du tris kartus didesnius, nei krovi
niams per Lietuvą į Kaliningradą.
Eiliniai piliečiai dažnai niekaip
negali suprasti: nejaugi Lietuva,
Europos Sąjungos ir NATO narė, ne
turi galimybių apsiginti nuo vis
įžūlėjančios Rusijos? Nejaugi mūsų
dalia - tik gūžtis, tik trauktis, kęsti
įžeidinėjimus, neturėti savigarbos?
Nejaugi vėl artėja diena X 9 Daug
kas pasaulyje pasikeitė nuo tų laikų,
kai diktatoriai iš krištolinių taurių
lakė žmonių kraują. Daug kas, tik ne
Rusijos ketinimas mus palaužti ir
susigrąžinti.
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DAR KARTĄ APIE LIETUVIŲ KALBOS
RAŠYBĄ

L a i š k a i , miaomtmža.
komeniairsii
JUOZO GAILOS „APMĄSTYMUS"
PERSKAIČIUS
Niekada nepraleidžiu „Drauge"
neperskaičiusi J. Gailos „Apmąs
tymų", ir vis pati susimąstau, Liepos
2 1 d . Nr. 139 straipsnyje buvo mini
mi atvejai p a n a š ū s ir mūsų kasdie
nybėj.
Šv. Alfonso lietuviams priklau
siusioje bažnyčioje ir m a n kadaise
teko melstis, ir net giedoti, aplan
k a n t Baltimorėje gyvenusius drau
gus. Ir vargonai, ir akustika ten ypač
nuostabi. Kaip gaila, kad lietuviams
prisiėjo ją p r a r a s t ir kaip džiugu,
kad aštuoniasdešimtmetis monsinjo
r a s s u p r a n t a ir pats propaguoja lie
tuviškumo mintį: giesmininkai, lie
tuviai skaitovai, dvasia lietuviška.
Nelengva valandą keliauti į lietu
viškas p a m a l d a s , bet gera širdžiai.
Mūsų saulėtų kalvelių - Sunny
Hills, Florida, klebonas Fr. Francis,
oficialiai Rev. Msgr. Fr. Szczykutowicz, artėjantis prie 75-to gimta
dienio, j a u dvidešimt pirmus metus
čia klebonauja.
Buvo laikai, kai prie altoriaus
stodavo du a r trys lietuviai kunigai.
Lietuviškos pamaldos sekmadieniais
11 vai. ryto, ir visada ten būdavo Fr.
Francis. K a r t a i s stebėdavomės ko
dėl, j u k j a m neprivalu, jau vienas
m i š i a s a t l a i k ę s , bet pasirodo jis
n u m a t ė lietuvių kunigų - pensi
ninkų laikinumą šioj žemėj, nes visi
j a u „Anapus Saulės". Fr. Francis
mokėsi lietuviškai!
P a m e n u , tais laikais L. Bend
ruomenės suvažiavimų pranešimuo
se pasigirdavome geromis sąlygomis
lietuviškume: pamaldomis kas sek
madienį su „Antrosios j a u n y s t ė s "
choro giedojimu, ir širdyje apgailė
davome pietinės Floridos, lirtuvių
kurie turėjo nuomuotis bažnyčias,
toli į j a s keliauti, kai kur vos kartą į
mėnesį išgirsti lietuvišką žodį ar
giesmę. Tuo t a r p u mums Šv. Teresės
bažnyčia, salė, daugeliui net pėstute
pasiekiama. Taip buvo anais lai
kais, o dabar kelionėms ir mūsų eilės
gerokai praretėjusios, deja!
T u r i m e vieną lietuvį kunigą,
visų mylimą, ir įdedantį daug pas
tangų pastoraciniame darbe, Izido
rių Gedvilą, o j a m sunegalavus, mi
šias lietuviškai laiko Fr. Francis, ir

choras, su vargonų pritarimu ir be,
pagieda giesmes... M a n a u mūsų
monsinjoras - Father Francis patyrė
nemažą sunkumų, apvaldydamas
nelengvą mūsų lietuvių kalbą mi
šiose. Matome, kaip braukia gausius
prakaito lašus ir ne vien nuo šilu
mos, bet ir iš vidinio jaudulio. Mėgs
ta jis mūsų dainas ir giesmes, ir ne
vengia išreikšti savo pasigėrėjimo.
Niekad neapleidžia Nepriklauso
mybių švenčių ir kitų suėjimų.
Po Kovo 11-tos, nepamenu ku
riais metais, atsikūrė Telšių kunigų
seminarija. Mūsų klebonas susisiekė
su Telšių vyskupu Antanu Vaičiumi
ir išvystė artimą draugystę. Kai
kartą metuose čia renkamos aukos
seminarijų šalpai, tai mūsų lietuvių
aukas Fr. Francis atskiria ir siunčia,
Telšių Seminarijai, dar nuo savęs ge
rokai pridėdamas (žinoma, su vieti
nio vyskupo žinia). Vyskupas Vai
čius, nuoširdus žemaitis, mums siųs
davo šiltas padėkas. Dabar Telšiuose
jau kitas vyskupas, ir mums padė
kos retsykiai ateina iš seminarijos
atstovo.
Per praeitas Kalėdas gavome iš
Telšių padėkas ir sveikinimus anglų
kalba. Dargi įterpta: poeto Kęstučio
Genio posmelis - prastas vertimas į
anglų kalbą. Daugelis mūsiškių
pasipiktinom, kodėl nelietuviškai.
Padejavom, kad mėginama mus suamerikoninti ir pamiršome... Iki
Juozo Gailos „Apmąstymų iš Ellicott". Pas mus kartojasi Glori, glori,
aleliuja ir „gaspeliai"? Argi tai būtų
mano visada gerbiamo (nors ir ne
teko susipažinti) kun. Saulaičio įta
ka. Turbūt neveltui jis atšauktas iš
Lietuvos. Jei ne per vėlu, gal Lietuva
kaip nors išliks lietuviška. J u k yra
dar daug tėvynėj protingų žmonių,
gal tik jie kiek apsnūdę.
O mes čia Saulėtose kalvelėse,
drauge su Fr. Francis, „slapta" vylė
mės, kad Telšių seminarija atsiųs
mums gražiai lietuviškai kalbantį
savo auklėtinį!
Mūsų Šv. Teresės prieangy kaba
Telšių seminarijos auklėtinių didelė
nuotrauka, Francis parūpinta.
Onė Adomaitienė
Sunny Hills, FL

Garsusis astronomas Galileo
Galilei, kuris, net pašauktas prieš
Inkvizicijos teismą atsisakyti savo
Bažnyčiai neprimtino mokslo, taip
pasakė: „Žemė vis tiek sukasi aplink
saulę, o ne saulė apie žemę". Neno
rėčiau būti taip užsispyrusiu kaip
Galileo, bet perskaitęs „Draugo" 8/5
vedamąjį, prisiminiau vieną savo
seną rašinį.
Maždaug prieš metus „Drauge"
rašiau apie kaip būtų galima, o
21-jame kompiuteriniame amžiuje
net ir beveik būtina, supaprastinti
lietuvių kalbos rašybą. Nors ten įdė
jau gana nemažai istorinių pavyz
džių ir palyginimų su anglų kalbos
rašyba, į man atrodžiusį gana įtiki
namą ilgoką rašinį atsiliepė tik keli
skaitytojai. Kai kurie mano mintims
atsargiai pritarė (o jų tikėjaus dau
giau), tuo tarpu kai kiti, taip kaip ir
poetas J u s t i n a s Marcinkevičius
Lietuvoje, jokiu būdu nenorėjo sutik
ti su bet kokiu rašybos supaprasti
nimu.
Rugpjūčio 5 d. vedamajame re
daktorė Danutė Bindokienė cituoja
Valstybinės lietuvių kalbos inspekci
jos viršininko pavaduotoją A. Dam
brauską šitaip: „Deja, kalbėdami ne
taisyklingai, nes ji yra sena, unikali
ir saugotina". Pati redaktorė prie to
vis dėlto pripažino, kad „ne tik su
sišnekame žodžiais, bet ir raštu, kai

kompiuterinio tarpusavio bendravi
mo amžiuje rašome lietuviškus žo
džius be lietuviško raidyno".
Ak, kad taip tikrai būtų! Redak
torė teisingai rašo, kad tuo labai
džiaugtųsi išeivijos jaunesnioji lietu
vių karta, galėsianti pamiršti visas
tas niekada gerai neišmoktas nosi
nes, paukščiukus, ir t.t. Toliau ji taip
pat primena, jog ir tėvynėje ta prob
lema vis augs, kai moksleiviai rašys
pvz. „sunu", o mokytojai turės ats
pėti, ar tai „šunų" ar gal „sūnų".
Bet, kaip tuomet rašiau, jei ame
rikiečiai gali rašyti pvz. „bow", žodis,
kuris turi net tirs reikšmes, ir iš
prasmės lengvai atspėti kokią saki
nyje tam žodžiui duoti reikšmę, tai
kodėl lietuviai, tikrai būdami ne
„būkesni už amerikiečius, negalės
atspėti „sunu" reikšmės? Toliau ne
kartosiu savo buvusių argumentų už
lietuvių kalbos rašybos supaprasti
nimą, nes nenoriu skaitytojui įkyrė
ti. Tai gal geriau sutikti su į mano
pernykštį straipsnį atsiliepusio li
tuanisto kalbininko dr. Antano Kli
mo patarimą išeiviams perdaug ne
sirūpinti rašybos klausimais, ir pri
imti jo pasiūlymą - tai palikti spręs
ti Valstybinei lietuvių kalbos komisi
jai Lietuvoje?
Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

JUOKIASI PUODAS,
KAD KATILAS JUODAS
Kaip visada, skaitau visą mūsų
lietuvišką spaudą nuo pradžios iki
galo. Šiandien skaičiau rugpjūčio
trečios dienos „Draugą".
Pirmame puslapyje didelėmis
raidėmis antraštė „Kalbininkai ne
turi už ką girti politikų". Dvi nuo
traukos šalia viena kitos, tai Arūno
Dambrausko ir Valdo Adamkaus.
„Lankstinukuose apie Europos Są
jungos šalis Lietuvos puslapyje pa
rašyta, kad iš posovietinių šalių Lie
tuvoje daugiausia sava kalba, nebe
rusiškai, kalbančių žmonių. Tačiau
pasiklausius šalies politikų, taip
neatrodo"...
Smalsiai skaitau toliau tą įdo
mų, pilną kritikos straipsnį, kai
netrukus į akis rėžia vienas po kito
svetimi žodžiai, rašyti lietuvių kal
bos kalbininko pono A. Dambrausko:
„politikai, problema, inspekcija, spe
cialisto, unikali, parazitinius, regu
liuojami, administracija, kodeksas,
konsultuoti, formuluotės, pakomen
tavo" ir t.t.
A. Dambrauskai, nejaugi jokiu
būdu negalima pakeisti šių svetimų
žodžių į lietuviškus? Aš manau, kad
geram kalbininkui yra įmanoma

rasti ar sukurti pakaitas svetimžodžiams. Daug svetimžodžių, ku
riuos Jūs vartojate, yra dar neseni,
o, besivystant technikai, dešimtys,
gal net šimtai naujų žodžių pasauly
je kasdien sukuriama. Ką darome ir
ką darysime tuo atžvilgiu? Gal pri
imsite į savo kalbą, nesivargindami
rasti pakaitalų? Gal bus bandoma
aiškinti, kad daug svetimžodžių jau
per giliai šaknis įleidę į mūsų kalbą
ir jokiu būdu nebegalima tų žodžių
išrauti iš lietuvių kalbos ir raštų?
Kadaise buvo bandyta supa
prastinti anglų kalbos rašybą, nebe
naudoti „tyliųjų raidžių", kurios nė
ra tariamos, bet po ilgesnių svars
tymų tas pasiūlymas atmestas, kaip
neįvykdomas.
Mes, lietuviai, tai ne anglai, ma
nau, kad viską galime padaryti, tik
reikia labai daug noro, labai daug
pasiryžimo ir dar daugiau darbo, ieš
kant, kuriant pakaitalus ir tinkamai
juos pristatyti per mokslo įstaigas į
visą tautą. Ar galime to tikėtis, jei
taip, kada A. Dambrauskai?
Algis Virvytis
Boston, MA

TIKĖKIME ATEITIMI

Čikagoje, v i e t o j buvusio dienraščio „ S u n Times'
D o n a l d T r u m p dangoraižis.

pastato kyla naujasis

Donato Tijūnėlio nuotr

Vyr. red. Danutė Bindokienė sa
vo vedamajame („Draugas", liepos 27
d.) mini senovės graikų filosofąmoralistą: „Diogenai, kur tu?" Vincent J. Schodolski („Chicago Tri
būne" 1991 m. vasario 20 d.) ir Paul
A Goble („Wall Street Journal",
1991 m. gegužės 10 d.) mums pri
minė apie „teisingą politiką, kuriam
rūpi tėvynės garbė ir gerovė, kuris
nesiekia valdžios vien dėl savo nau
dos". Sie korespondentai suteikė pre
zidento titulą Vytautui Lands
bergiui, išvedusiam Lietuvą \ ne
priklausomybę 1990 metais. Taip

pat istorijos daktaras, prej. Ignas
Urbonas, savo naujai išleistoje kny
goje „Ilga mano kelionė", psl. 308,
priskiria prez. Vytautą Landsbergį
prie Lietuvos karaliaus Mindaugo,
prie didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Vytauto ir lietuvių tautos pranašo
dr. Jono Basanavičiaus.
Mes, lietuviai, per paskutinį de
šimtmetį patys pakreipėme savo
istorijos vagą nesuprantama krypti
mi. Tikėkime ateitimi ir gal sulauk
sime „antro stebuklo.
Laimutė Stepaitienė
Arlington Heights, IL
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A.

PARAMA VALDOVŲ RŪMAMS
IŠ UŽSIENIO
Rugpjūčio 2 d. Pasaulio Lietuviu
Bendruomenės (PLB) Fondas iš JAV
pervedė 7.000 USD (18.906 Lt) sumą
Valdovų rūmų atstatymui paremti.
Anksčiau Fondas, kuris kaupia rėmė
jų lėšas nuo 2000 m. spalio 23 d. per
vedė 51.000 USD (147.971 Lt). Iki
šiol PLB Fondui buvo atsiųstos 92
a u k o s ir sutelkta 58.509 USD
(168.401 Lt) suma. Fondo pirminin
kas yra Vytautas Kamantas anksčiau
buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas.
Valdovų rūmų paramos komite
t a s JAV taip pat kaupia paramą
Valdovų rūmams nuo 2003 m. ir šiuo
metu yra gavęs 288 aukas, kurių ben
dra s u p a yra 149.132 USD (405,743
Lt). Šie pinigai šiuo metu laikomi

JAV Komiteto pirmininkė Regina
Narušienė yra taip pat JAV Lietuvių
Bendruomenės Tarybos pirmininkė.
Rugpjūčio 3 d. Valdovų rūmų ats
tatymui iš Australijos kooperatinio
banko TALKA buvo pervesta 1.455
AUD (3.009 Lt). Tai suma suaukota
šių Australijos lietuvių bei organi
zacijų: George Zalk, Melbourno En
tuziasčių, Birutės Prasmutaitės, Lie
tuvių katalikių moterų daugijos,
Petro Bimbos ir Socialinės globos
moterų daugijos Melbourne.
Valdovų rūmų paramos fondas
dėkoja visiems rėmėjams už paramą
Valdovų rūmų atstatymui. Jiems yra
išsiunčiami Aukotojų
liudijimai,
aukojusiems 1.000 litų ir daugiau
siunčiami Valdovų rūmų Statytojų

Valdovų rūmai, 2006 rugpjūtis, Vilnius.
diplomai; rėmėjų pavardės taip pat
patalpinamos fondo tinklalapyje
www.lvr.lt. Fondas padeda valstybei
atstatyti Valdovų rūmus - skiria lėšas
Valdovų rūmų tyrimams, radinių ir
interjerų elementų restauravimui bei
kultūros vertybių įsigijimui. Fondas
taip pat remia leidinius ir ekspozici
jas. Valdovų rūmams įgytos kultūros

v
•
Kaip yra ironiška, kad šis žmogus, norėjęs Afri
kos žmonėms tik gero, savo kelionėmis supažindino
europiečius su Afrika ir taip netiesiogiai sužadino
Europos valstybių imperialistinius interesus tuo
ALEKSAS VITKUS
mažai žinomu kontinentu, dėl kurių netrukus be
veik visa Afrika buvo kolonizuota ir pasidalinta
Nr.21
t a r p didžiųjų Europos galybių.
avo paskutinę kelionę Livingstone pradėjo
1865 m., iš kurios jis gyvas nebegrįžo. Jis j a u tinė gyvenimo trukmė tėra tik 31 metai. Botsvvana
buvo pasaulyje gerai žinomas, ir, kai per kelis me 1966 m. gavo nepriklausomybę. Pirmasis preziden
t u s iš Afrikos apie jį nebuvo jokios žinios, „New t a s Seretse Khama, vedęs anglę, buvo už tai laiki
York Herald" laikraštis 1869 m. pasiuntė žurnalis nai ištremtas iš krašto. Šiandien kraštas yra de
tą ir keliautoją Henry M. Stanley jo ieškoti. Stanley mokratiškas su gana stipria ekonomika, kai buvusį
jį surado tik 1871 m. mažame Ujiji miestelyje, prie žemės ūkį, krašte atradus daug žemės turtų, kaip
Tanganyka ežero (dabartinė Tanzanija), tardamas metalų, mineralų ir deimantų, pakeitė pelningesnė
tuos istorinius žodžius: „Dr. Livingstone, I presu- pramonė.
o mes atsibastėme į Botsvvana? Mus viliojo gar
me?".
susis Chobe gamtos parkas, šiek tiek didesnis
Didysis keliautojas jau buvo nusilpęs, kamuo
j a m a s ligų ir netrukus (1873) mirė. J o širdį jo du už visą Lietuvą, pačiame šiaurės rytų kampe, kur
ištikimi juodieji palydovai ten pat palaidojo, o kūną viename taške sueina, ir iš ten galėjome matyti net
per devynis mėnesius nešė iki Indijos vandenyno. keturias valstybes: Botsvvana, Zimbabwe, Zambiją
Iš ten jis buvo grąžintas į Londoną, kur buvo iš ir siaurutį Namibijos valstybės ruoželį. Panašu
kilmingai palaidotas VVestminster Abbey. Muzieju kaip Amerikoje, kur viename taške sueina keturios
je puikiai parodyta ne tik visas Livingstone gyveni valstijos: Utah, Colorado, Arizona ir New Mexico.
mas ir kelionės, bet ir Zambijos krašto istorija, gy Mums žadėjo, kad šitame parke greičiausiai ne tik
ventojai, kultūra, gamta, ekonomika ir politika. matysime visus penkis (The big five) didžiuosius
Taip norėjosi ten ilgiau pabūti, bet turėjau sekti gi Afrikos žvėris: liūtą, leopardą, dramblį, raganosį ir
dą su grupe, nors dar spėjau pastebėti ant sienos buivolą, bet stebėsimės ir nepaprasta šio parko
didžiulį Afrikos ir Europos žemėlapį, kuriame aiš dramblių gausybe.
Iš ankstaus ryto, be pusryčių, bet pažadinti al
kiai mačiau ir visas tris Pabaltijo valstybes, su jų
angliškais pavadinimais. Žinojau, kad Lietuvos kanų babūnų čiauškėjimo, tik išlenkę po kavos puo
gandrai čia atskrenda praleisti lietuvišką žiemą. delį, išsiskubinome į parką, kol didieji plėšrūs žvė
Muziejuje leido fotografuoti tik užmokėjus 5 do rys, kaip liūtai, leopardai ir kiti, po naktį vykdomų
lerius. Pastebėjau, kad nė vienas turistas nefoto medžioklių, dar nesugula kur nors pavėsyje ar krū
grafavo, nors buvo labai įdomių eksponatų. Kas muose pailsėti. Sėdome į Safari visureigius sunkve
tuos pinigus renka, nežinau, bet prie muziejaus žimius, šiek tiek panašius į Humvee, stengdamiesi
buvo iškaba: „Zambia has zero tolerance to corrup- pasirinkti vietą prie krašto, kad, pasirodžius ko
kiam žvėriui, būtume geroje pozicijoje ne tik žiū
tion". Ar tikrai?
rėti, bet ir fotografuoti.
Dabar kiek nutolsiu nuo tolimesnio šito safari
D a r v i e n a s k r a š t a s — Botswana
aprašymo. Jei galvotumėte, kad aš patyręs keliau
Mums beliko tik viena diena, ir kaip tikri čigo tojas, klystumėte. J a u po pirmos nuotraukos paste
nai nukeliaujame į dar kitą valstybę, Botsvvana. bėjau, kad mano fotoaparato baterija visiškai iš
Trys dienos, trys valstybės. Ar nepanašu į filmą, sieikvojo. Atidarau savo foto reikmenų maišelį, ten
kuriame buvo pašiepti amerikiečiai keliautojai, per filmai, visokie lęšiai, filtrai, ir t.t. Bet kur mano at
savaitę ar dvi sakydavosi pamatę bent pusę Euro sarginė baterija? Staiga dinkt į galvą — jos čia ne
pos? Filmas, rodos, vadinosi „If it's Tuesday, it's got ieškok, juk palikai ją viešbutyje, Zimbabvve valsty
to be Belgium". Bet jiems bent vizų nereikėjo, o iš bėje. Taip paskutinę, ir turbūt įdomiausią, mūsų
mūsų visur reikalavo gerų pinigų už tas įvažiavimo safari dieną aš tik stebėjau žvėris, tuo tarpu kai ki
ti „šaudė" iš visų savo modernių „pabūklų" — skait
vizas.
Nedidelis tai kraštas, įsispraudęs tarp Zim- meninių fotoaparatų, ir galėjo tuojau pat gėrėtis sa
babwe ir Namibijos valstybių. Jame gyvena tik vo mažiau ar daugiau pavykusiomis nuotraukomis.
apie 1,5 mln. gyventojų, nors ploto atžvilgiu beveik O aš sėdžiu susikrimtęs, aparatas be baterijos -,
prilygsta Texas valstijai. Bet kas iš to ploto, jei per ramiai ilsisi kišenėje. Turėti atsarginę bateriją ir ją
nemažą krašto dalį driekiasi nesvetinga Kalahari palikti viešbutyje, Zimbabvve, tuo tarpu kai tos ba
dykuma. Bent pusė gyventojų praktikuoja tra terijos reikia čia pat, Botsvvana valstybėje! Koks
dicines Afrikos religijas, kiti — krikščionys. Daugu žioplumas!
ma gyventojų kenčia nuo HIV Gal todėl ir jų vidu-
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vertybės eksponuojamos Taikomosios
dailės muziejuje Vilniuje.
Fondas yra dėkingas Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei už Valdovų
rūmų atkūrimo idėjos palaikymą,
nuo pat fondo įsteigimo 2000 m.
Valdovų rūmų paramos
fondas

N

a, nors grįžome be Chobe parko nuotraukų,
pats safari iš visos kelionės buvo pats įdo
miausias, daug dramatiškesnis už pasivažinėjimą
po Pietų Afrikos garsųjį Kruger vardo parką. Chobe
parke kelių beveik nėra ir mes su savo visureigiu
nardėme keturias valandas po savaną, per smėlį,
po krūmus, per tankumynus. Tiesa, buvome susto
ję greitai pasistiprinti įsidėtu „picnic breakfast" ir
vėl tolyn. Pro mūsų akis prabėgo turbūt šimtai
antilopių, gazelių, zebrų, žirafų, dramblių, buivolų,
hienų, laukinių šunų ir kitokių mažesnių žvėrių,
bet nei leopardo, nei liūto nebuvo laimės sutikti.
Nei raganosių, jie yra kažkur kitur perkelti.
Mums daug geriau sekėsi Kenijos Masai Mara
parke, vadinamame liūtų karalyste, arba Tanza
nijos Serengeti parkuose, kur pamatyti liūtą, leo
pardą, Čitą (cheetah) buvo nedidelė naujiena. Prisi
menu, kaip stebėjome liūtą, kuris tik ką buvo už
mušęs nemažą zebrą. Traškėjo zebro kaulai, užpuo
likas, nekreipdamas į mus jokio dėmesio, godžiai
draskė gyvulio odą ir ieškojo jo skanių raumenų
mėsos. Kitoje vietoje sustojome po vienu medžiu, ir
tik tada gidas mums tyliai pirštu parodė tame me
dyje tupintį leopardą su savo į medį įtraukta auka
(impala). Drebančiomis rankomis laikydamas savo
foto aparatą „įamžinau" tą leopardą savo nuotrau
koje. O kai tuomet priartėjome prie užgesusio ugni
kalnio vardu Ngorongoro, maždaug 2,000 pėdų že
miau mūsų, plačiame kraterio slėnyje išvydome
kas mums atrodė stebuklas: tūkstančiai žvėrių ir
gyvulių, daugiausia rūsčiai atrodantys „vvildebeest", o netoli jų tūnojo ir liūtai, ir leopardai, ra
miai žiūrintys į savo būsimą auką — vakarienę.
Matyt, žinojo, kad reikia tik išalkti, ir grobis čia
pat. Bet tai buvo prieš 18 metų, o dabar, sako, ir ten
jau nebėra tiek žvėrių, kaip tada. Bet vvildebeest, to
tradicinio liūtų grobio, gerokai padaugėjo. Jei prieš
40 metų jų buvo tik apie 200,000, dabar jų priaugo
per 1,5 mln. Mokslininkai dar nepriėjo prie vieno
dos nuomonės, kodėl taip atsitiko.
Bus daugiau.

Safari „vežimais" — Land Rover

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio IOQ., trečiadienis

Demokratijos džiunglių papročiai
IONAS KAZIMIERAS
BURPULIS
Mūsų Kūrėjas, sutvėręs pasaulį
ir jame įkurdinęs įvairiausius gyvū
nus ir jiems paskyręs gyventi kiekvie
nam savo stichijoje - žemėje bei ant
jos paviršiaus, vandenyje bei ore,
žmogų iškėlė aukščiau visų kitų gyvų
padarų. Nesunku suprasti tokį Jo
sprendimą, nes Jis žmogų apdovanojo
protu ir taip suteikė protui pirme
nybę prieš šiurkščią jėgą, prieš žu
dančius grobuonių dantis ir nagus.
Vien tik todėl žmogus, pats būdamas
grobuonimi (dėl savo proto pranašu
mo), neturėdamas didelės jėgos,
įstengė išlikti jam nedraugiškame pa
saulyje.
Tačiau ne vien tik protas nusako
Dievo žmogui duotą pranašumą prieš
kitus gyvūnus. Jis žmogui suteikė ir
sielą - tą kuri mums leidžia pajusti Jo
valią, suprasti Jo planą, duoda ga
limybę ją suprasti ir jį vykdyti.
Žmonijos
istorijoje
nedaug
terasime pavyzdžių, liudijančių, kaip
žmogus vykdė Jo valią. Visos tautos,
net ir primityviausios tautelės, pajuto
Jo valią ir stengėsi ją vykdyti. Vis dėl
to tik nedaugelis tautų ją teisingai su
vokė, - pirmoji buvo žydų tauta, ku
riai Visagalis siuntė pranašus, tą va
lią perteikti ir aiškinti. Žinome taip
pat Egipto faraoną Tutanchamoną,
kuris reformavo senovės Egipto politeistinę (daugelio dievų) religiją ir
įsteigė vienatinio Dievo Atono kultą,
tačiau po Tutanchamono mirties žy
niai greitai sugrąžino senąją religiją.
Monoteistinę vienatinio Dievo
religiją naujai sutvarkė Mozė, kuriam
Dievas apreiškė savo valią ir pavedė
žydų tautą išvesti iš Egipto nelaisvės.
Nuo šio momento pasaulyje praside
da esminis lūžis - išrinktoji tauta ir
visas pasaulis pradeda ruoštis Išga
nytojo atėjimui. Dievas per Mozę duo
da žydų tautai Dekalogą ir tuo būdu
parodo jai kelią, kuriuo ji nuo šiol turi
eiti, ji atvedama į pažadėtąją žemę,
joje įsitvirtina, prasideda Izraelio pa
teptųjų karalių epocha,
Antrasis esminis lūžis žmogaus
sąmonėje buvo Jėzaus Kristaus, siųs

to žmonijos nuodėmėms atpirkti, atė gyvų organizmų užuomazgas teigia
jimas. Jis atšaukė Senajame {statyme mų rezultatų nedavė. Klonuoti gyvus
įtvirtinto teisingumo nuostatą „Akis organizmus taip pat nėra taip pap
už akį, dantis už dantį" ir davė naują rasta, kaip to buvo tikėtasi, - pa
- artimo meilės - nuostatą, atsklei sirodo, jog mėginant klonuoti gyvą
dęs, jog meilė kyla iš Dievo. Kristaus būtybę (tai daroma chirurginiu būdu
mokymo dėka tikrasis vienatinis Die paimant iš organizmo nelytinę ląstelę
vas jau yra prieinamas visoms tau ir ją apvaisinant), rezultatai buvo ap
toms.
gailėtini. Išaiškėjo, jog visame pa
Tačiau žmogui, gavusiam teisę saulyje išreklamuotos ataskaitos apie
valdyti pasaulį, mūsų Kūrėjas davė ir tokius bandymus buvo arba nesą
tokias šiam pasauliui būdingas savy žiningos, arba pirmalaikės. Išaiškėjo,
bes kaip jo dvasinės ydos ir trūkumai. jog klonavimo metu kažko trūksta,
Jokiems kitiems gyvūnams nėra bū jog dirbtinu būdu siela neatsiranda.
dingos tokios ydos, kurios surašytos
Kita vertus, daugelis klinikinę
Dekaloge. Kokie gyvūnai meluoja, iš mirtį patyrusių ligonių liudija apie
tvirkauja, vagia, žudo? Ar matėte ka gyvenimą po mirties. Medikai at
da nors gėjų katiną, gaidį, arklį? Taip, kreipė dėmesį į tai, kad po mirties atplėšrūnai žudo, bet tik gyvybei pa sigavusieji tiesiog tais pačiais žodžiais
laikyti, o žmogus žudo, dažniausiai pasakoja apie savo pomirtinius išg
norėdamas užvaldyti svetimą turtą, yvenimus. Posakis „pomirtiniai iš
sutuoktinį, ar iš keršto - vienos že gyvenimai" atrodo nenatūraliai, bet
miausių aistrų.
taip yra, - jie egzistuoja.
Žmogus, elgdamasis prieš Dievo
Savo tarpe neretai sutinkame
ateistų. Kai kurie jų su pasididžia valią, šaukiasi nelaimę ant savo gal
vimu pareiškia: „O aš netikiu nei Die vos. Net atmetęs Dievą, save padoriu
vą, nei velnią. Mokslas įrodė, kad jų žmogumi laikantis ateistas pripažįsta
nėra. Bobučių pasakos..." Gaila tokių būtinumą elgtis pagal moralės prin
žmonių, kurie dėl savo proto ri cipus ir niekada nesakys, jog pa
botumo tariasi tokiuose rimtuose da teisinama reikalui esant sumeluoti,
lykuose geriau nusimanantys už iš nes žino, kad melas sugrįš sunkiomis
kiliausius teologus ir filosofus, žinan pasekmėmis. Jis nesutiks, kad galima
tys tiesą ir manosi esantys vogti, nes pripažins ir teisę kitam va
pranašesni už Dievą, apie kurį nieko giui iš jo ką nors nugvelbti ir t. t.
nesupranta.
Tačiau tas, kuris meluoja, vagia,
1980 metais Vilniuje vyko vi žudo, ištvirkauja, kai tik pasitaiko
sasąjunginis Sovietų Sąjungos psi patogi proga, ir mano, tikįs Dievą, nes
chiatrų suvažiavimas. Jo dalyviai bent kartą metuose nueina į baž
privačiuose pokalbiuose dalijosi pas nyčią, išpažįsta per išpažintį kunigui
tebėjimais, jog tose vietovėse, kur nuodėmes, prašo jas atleisti ir priima
žmonės labai nedorai gyvena, gir šv. Komuniją, nusideda sunkiau negu
tuokliauja, ištvirkauja, vagiliauja, ne ateistas. Toks žmogus pažįsta Dievą,
tikėtai įvyksta niekaip nepaaiškina bet visu savo elgesiu Jį neigia, nes
mų gamtos nelaimių, - nežinia kaip neigia Jo valią. Tokį žmogų greičiau
susiformuoja viesulai, griūva pas galima laikyti bedieviu.
tatai, laivai susiduria su tiltais ir t. t.
Deja, tokių žmonių atsiranda vis
Iš tikrųjų, Briežnevo valdymui einant daugiau. Jie, žinodami, jog yra Jo vai
į pabaigą, Sovietų Sąjungą užplūdo kai, viliasi, jog dangiškasis Tėvas jų
keistos nelaimės. Didelė jų dalis so pagailės, kai ateis metas juos teisti,
vietinės cenzūros buvo nuslėpta, ta nes Jis yra Gailestingasis Teisėjas.
čiau daugelio taip ir nepavyko nu Jie numojo ranka į Jo sūnaus Kris
slėpti.
taus žodžius: „Ne kiekvienas, kuris
Šiandien mokslas jau yra su man šaukia 'Viešpatie, Viešpatie', įeis
kaupęs daug duomenų, liudijančių, į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris
jog gyvybė Žemėje nėra atsiradusi sa vykdo mano dangiškojo Tėvo valią".
vaime. Visi mėginimai susintetinti (Mt 7,21). Jie naiviai tikisi, jog Kris

V i d u r i o amžius

tus užmirš, ką jiems yra pasakęs prieš
du tūkstančius metų. Nejaugi galima
tikėtis, jog Dievo teismas kada nors
darytų pertrauką?!
Koks puikus dalykas ta išgirtoji
demokratija, kur nuostata „Nepa
gautas - ne vagis!" yra tapusi mora
lės dėsnių viršūne, kur nupirkta tei
sėsauga metų metus vilkindama tyri
mą, paslaugiai leidžia sueiti senaties
terminams, kur didžturtis, pasigvie
šęs užvaldyti svetimą turtą, įstengia
kriminalinėje byloje iš įtariamojo pe
reiti į liudytojo būklę, kur iš tūks
tančių žmonių gali nusukti pensijas,
o paskui jiems pridėti po keletą litų ir
skelbtis jų globėju ir gynėju!..
JAV lietuvių laikraščio „Drau
gas" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė jo puslapiuose ironiškai paste
bi: „...Kai valdžios pareigūnai nuolat
apkaltinami sukčiavimu, valdžios iž
do grobstymais ir švaistymu ir kito
kia nusikalstama veikla, eilinis nusi
kaltėlis tokios konkurencijos nebeiš
laiko ir yra priverstas emigruoti į už
sienį, kur jo veiklai atsiveria platesni
horizontai."
Lietuvos
finansų
ministras
Zigmas Balčytis dėl jo sūnaus Donato
finansinių aferų (jam prokuratūra
yra pareiškusi įtarimus) pakliuvo į
nemalonią padėtį, - jam iškilo ap
kaltos grėsmė.
Dar nežinia, kuo jam tai atsirūgs,
nes Z. Balčytis nėra tokia įtakinga fi
gūra kaip A. Brazauskas, ir neaišku,
ar A. Brazauskas švaistys savo gero
kai aptriušusį autoritetą, gelbėdamas
vieną iš partijos tūzų.
Viena aišku, - lietuviškosios
demokratijos brūzgynuose iki šiol pli
to ir įsišaknydavo džiunglių papro
čiai.
Tačiau jau yra vilties teikiančių
požymių. Vis daugiau žmonių pasi
priešina darbdavių įpročiui atlygini
mus mokėti vokeliuose, nusukant da
lį atlyginimo ir pensijų įnašus SOD
RAI.
Gal ateinantys savivaldybių rin
kimai taps esminiu persilaužimu mū
sų gyvenime? Gal mes vieną kartą at
sikvošėsime ir ateisime į rinkimus,
užuot palikę girtuokliams iš jų nu
pirktais balsais nulemti mūsų ateitį?

i š b a n d y m ų periodas

flirtą, pajusti, kad galbūt dar ne vis
Vyrai ir moterys, sulaukę viduti nystėje.
nio amžiaus, neišvengiamai susiduria
„Ankstyvos vedybos ir atsidavi kas prarasta", — sakė psichologas.
su reiškiniu, kuris dar vadinamas vi mas šeimai ima atrodyti kaip auka.
Vidurio amžiaus laikotarpiu daž
durio amžiaus krize.
Todėl lyg ir atėjo laikas pagyventi nai galvojama apie mirtį, baiminama
Tai laikas, kai atsigręžiama į save sau, nes duoklė jau tarsi atiduota. si dėl vaikų ateities, bandoma bėgti
ir tikimasi, kad dar ne viskas praras Neretai dėl to pasineriama į asketiz nuo savęs.
ta.
„Kas bėga į darbą, kas į politiką,
mą", — aiškino psichologas.
Vidurio amžiumi laikomas perio
Šiuo laikotarpiu tiek vyrai, tiek kiti pasineria į kūrybą. Taip žmogus
das nuo 40 iki 60 metų.
moterys linksta į savianalizę, ieško siekia įprasminti savo buvimą, tarsi
Psichologas Kęstutis Ridikas tei gyvenimo prasmės, iš naujo nusistato atiduoti duoklę visuomenei", — aiš
kino psichologas.
gė, kad tai — amžius, kai žmogus jau sau tikslus, prioritetus.
nebe jaunuolis, bet ir nenusenęs. Tai
Vidurio amžiaus periodu pasi
Kai kuriems žmonėms 40-50
laikas, kai vertybės jau susiformavu metų amžius tampa sunkiu išbandy keičia laiko pojūtis. Atsiranda pabai
sios, vaikai užauginti, o vakarai pap mu.
gos nuojauta ir suvokimas, kad laiko
rastai praleidžiami namuose. Tai,
„Graužatis savo ir kitų atžvilgiu nebesulaikysi.
anot psichologo, stabiliausias am neleidžia jaustis gerai. Todėl linksta
K. Ridiko teigimu, žmogus pats
žiaus tarpsnis.
ma į depresiją. Žmogus yra linkęs pri turi išgyventi šį nelengvą laikotarpį.
Peržengęs keturiasdešimties me siimti sau aukos vaidmenį, kaltina sa Anot jo, idealu, jei moralinę paramą
tų ribą žmogus jaučiasi praradęs ža ve ir kitus dėl neįgyvendintų tikslų, suteikia šeima, draugai.
Vidurio amžiaus krizė paprastai
vesį, patrauklumą. Tarsi nori pas svajonių", — pasakojo K. Ridikas.
išgyvenama
trečiuoju kritiniu laiko
kutinį kartą „pasispardyti". Patik
Moterims ir vyrams vidurio am
tarpiu.
rinti, ar dar yra patrauklus, įdomus žiaus krizė pasireiškia panašiai.
priešingai lyčiai, nes šeimoje vyras ir
Psichologas išskyrė tris kritinius
„Moterys ima dairytis į jaunes
žmona po kelių dešimtmečių tampa nius vyrus, ima labiau savimi rūpin vedybinio gyvenimo periodus. Seimai
vienas kitam mažiau įdomūs.
tis, gražintis. Atsiranda poreikis pa išbandymu tampa pirmieji santuokos
Šiuo periodu žmogus stengiasi laikyti formą. Kadangi šiuo laikotar metai, per kuriuos du žmonės mokosi
atsigriebti už prarastą laiką, siekia piu dažnai imama abejoti savo šan kartu gyventi, atranda vienas, kitą
patirt, \ i . ko negalėjo sau leisti jau sais, viduje kirba noras išgyventi kaip gyvenimo partneri.

Antrasis status slenkstis — pir
mojo vaiko gimimas. Atėjęs naujas
žmogutis pakeičia iki tol buvusį gy
venimą iš esmės.
Trečiasis kritinis momentas iš
tinka tada, kai namus palieka suaugę
vaikai.
„Tėvai lyg klausia vienas kito ko mes čia sėdim? Du svetimi žmo
nės. Nebeliko vaikų ir jungiamoji
grandis tarsi nutrūko", — aiškino
psichologas.
Vidurio amžiaus metais tarsi
bandoma surinkti paskutinius žave
sio likučius.
Vyrai dažnai susidomi ypač jau
nomis merginomis. „Pasirodo jauna
mergužėlė ir apsuka galvą. O vyriškis
sukasi aplink ir dar stebi, ar visi ma
to. Taip vyras viduje užsidega dar ke
leriems metams", - sakė pašnekovas.
Psichologas akcentavo, kad vidu
rio amžiaus krizė santuokoje yra na
tūralus dalykas.
„Tam, kad būtų išsaugoti santy
kiai, būtinas žaidimas, interesų ben
drumas, neužtenka gyventi po vienu
stogu", — tvirtino K. Ridikas.

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis
pertų, baterijų atšaukimas sutrikdys
bendrovę, kuri pastaruoju metu sie
kia didinti savo akcijų kursą, tačiau
jtakos jos finansiniams rezultatams
neturės.

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

Pabėgėliai grįžta į Pietų Libaną
Atketa iš 1 psl.
į juos grįžti, o tie, kurie neranda, tu
rėtų likti savo ir kaimyno žemėje, kol
galėsime atstatyti jiems jų namus",
— sakoma jo pareiškime.
Tačiau Izraelio armija paskelbė
neatšaukusi „nesankcionuoto" eismo
draudimo Pietų Libane, kad negalėtų
judėti „Hezbollah" kovotojai. Izrae
liečių atstovas sakė, kad bet kas,
esantis kelyje, rizikuoja būti atakuo
tas.
Per Izraelio ir „Hezbollah" kon
fliktą žuvo daugiau kaip 1,100 žmo
nių Libane ir 156 izraeliečiai.
Saugumo šaltiniai sakė, kad kelis
žmones, kurie išdrįso keliauti j su
bombarduotus kaimus, sužeidė iš
karto nesprogę šaudmenys. Vietos te
levizija paragino žmones nesiartinti
prie neaiškių objektų.
„Ačiū Dievui, agresija liovėsi, —
sakė Ali Balhas, ėjęs į savo kaimą ne
toli Qana. — Ji pademonstravo ne
tikrą Izraelio ir Jungtinių Valstijų de
mokratiją, nes jie sugriovė namus
virš civilių gyventojų galvų. Nepai
sydami visų sugriovimų, mes vis tiek
remiame pasipriešinimą".
Liudininkai pasakojo, kad netoli
Qana, kur per antskrydį liepos 30
dieną žuvo dešimtys civilių žmonių,
daugiausia — vaikų, buvo juntama
įtampa ir atsargumas.
Mariam Saad grįžusi į Aitit kai
mą rado griuvėsius. „Visa mūsų

nuosavybė, turtas ir pinigai yra ne
verti 'Hezbollah' vadovo Sayyed Hassan Nasrallah kurpės", — sakė ji.
Izraelis pirmadienį įsigaliojus
ugnies nutraukimui paskelbė, kad
daugiau kaip mėnesį trukusiame ka
re su Libano šiitų kovotojų grupuote
„Hezbollah" paėmė viršų.
„Pirmiausia pagal J u n g t i n i ų
Tautų Saugumo Tarybos 1701-ąją re
zoliuciją Pietų Libanas turi būti de
militarizuotas ir išvaduotas nuo bet
kokio ginkluotų 'Hezbollah' kovotojų
buvimo. Tai reiškia, kad daugiau prie
mūsų šiaurinės sienos nebus valsty
bės valstybėje, kuri toliau m u s provo
kuotų. Antra, Pietų Libane turi būti
dislokuota Libano armija", — žurna
listams sakė Užsienio reikalų minis
terijos atstovas Mare Regev.
Izraelio ministras pirmininkas
Ehud Olmert savo ruožtu pirmadienį
pareiškė, kad Izraelis nepakęs jokių
atakų prieš jo suverenumą. Jis paža
dėjo, kad Izraelio armija „visur ir vi
są laiką" toliau persekios libaniečių
karinės formuotės „Hezbollah" vado
vus.
E. Olmert pridūrė, kad Libanas
nebegali toliau teikti prieglobsčio to
kiai „teroristinei organizacijai kaip
'Hezbollah'".
Tuo tarpu „Hezbollah" aktyvis
tai, įsigaliojus ugnies nutraukimui,
dalijo skelbimus, kuriuose skelbia ka
ro su Izraeliu pergalę.

Japonijos premjeras apsilankė
kontroversiškoje šventykloje
Tokyo, rugpjūčio 15 d. („Reu metais, jis tapo pirmuoju premjeru
ters/BNS) — Japonijos ministras pir per daugiau kaip 20 metų, įžengusiu į
mininkas Junichiro Koizumi antra ją per rugpjūčio 15 dienos metines.
dienį Japonijos kapituliacijos Antra Paskutinį kartą — 1985 metais — šią
jame pasauliniame kare metinių pro dieną šventykloje lankėsi Yasuhiro
ga apsilankė Tokyo Yasukuni šven Nakasone, taip pat sulaukęs įnirtin
tykloje, skirtoje žuvusiems japonų gų Kinijos protestų.
kariams atminti, nors Kinija ir Pietų
Tokyo santykiai su Beijing ir
Korėja buvo perspėjusios to nedaryti. Seoul yra šalčiausi per kelis dešimt
Sis darbą baigiančio Japonijos mečius, iš dalies dėl kasmetinių J.
premjero žingsnis sulaukė piktų Bei- Koizumi apsilankymų šventykloje.
jing ir Seoul protestų, nors pats J.
Antradienį Kinija pareiškė, kad
Koizumi neigė, kad šis apsilankymas šie J. Koizumi vizitai „griauna poli
šventykloje skirtas karui pašlovinti.
tinius Kinijos ir Japonijos santykių
J. Koizumi rugsėjo mėnesį turi pamatus" ir iškvietė Japonijos amba
pasitraukti iš premjero posto, ir Ki sadorių, kad įteiktų jam savo protes
nija tikisi, kad galimas jo įpėdinis, vy tą.
riausiasis vyriausybės sekretorius
Beijing mieste prie Japonijos am
Shinzo Abe padės pataisyti valstybių basados susirinko kelios dešimtys
santykius.
protestuotojų, raginę boikotuoti ja
Antradienį Sh. Abe paragino už poniškas prekes. Tačiau jokių ženklu.
megzti politinį dialogą, bet atsisakė kad galėtų kilti didesni ir kartais kru
pasakyti, ar lankytųsi šventykloje, jei vini gatvės protestai, kaip buvo pra
ėjusiais metais, nesimatė.
taptų premjeru.
Yasukuni šventykla įrengta 2.5
Griežtai reagavo ir Pietų Korėja.
mln. japonų karių, kritusių pilieti antradienį švenčianti išsilaisvinimo
niuose ir užsienio karuose, dvasioms, nuo Japonijos kolonijinės valdžios
tarp jų — Antrojo pasaulinio karo lai metines.
kų vadovams, kurie yra pripažinti ka
„Japonijos ministro pirmininko
ro nusikaltėliais, paminėti. Kinija ir vizitas į Yasukuni šventykla yra aki
Pietų Korėja, patyrusios didžiausią vaizdi nepagarba Korėjos vyriausybei
japonų agresiją, šią šventyklą laiko ir žmonėms, ypač tuo metu. kai mes
Japonijos militarizmo simboliu.
švenčiame nepriklausomybės diena ir
J. Koizumi, vilkėjęs rytmečio kos Antrojo pasaulinio karo pabaiga*'. —
tiumu, sekė paskui tradiciniais dra sakė Pietų Korėjos užsienio reikalų
bužiais apsivilkusį šintoistų dvasinin ministras Ban Ki-moon
ką ir prieš įeidamas j vidinę šventyk
Vėliau J. Koizurr.: ir imperatorius
lą, nusilenkė. Vizitas, kurį tiesiogiai Akihito — velionio imperatoriau.transliavo Japonijos televizija, bai Hirohito. kurio vardu buvo kariauja
gėsi per kelias minutes.
mas karas, sūnus — dalyvavo nacio
Nors J. Koizumi Yasukuni šven nalinėse pamaldose, skirtose žuvu
tykloje apsilankydavo kiekvienais siems atminti.
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RUSIJA

LONDONAS
Didžiosios Britanijos oro uostuose antradienį jau šeštą dieną keleivių
laukė gaišatis, nors ir buvo sušvelninti kai kurie suvaržymai dėl rankinio bagažo, pranešė pareigūnai.
Oro uostų operatorė BAA nurodė,
kad ir toliau bus atliekami papildomi
patikrinimai, nors Britanija ir suma
žino grėsmės saugumui laipsnį, pa
didintą praėjusią savaitę, kai policija
sužlugdė sąmokslą
susprogdinti
transatlantiniais reisais skrendan
čius lėktuvus. Keleiviams į lėktuvo
saloną leidžiama pasiimti tik vieną
rankinio bagažo vienetą, savo dydžiu
neviršijantį nešiojamojo kompiute
rio.

MASKVA
Buvęs SSRS prezidentas Michail
Gorbačiov mano, kad per 2008 metų
Rusijos prezidento rinkimus žmonės
turėtų atsižvelgti į tai, ką savo įgalio
jimų perėmėju siūlys dabartinis vals
tybės vadovas Vladimir Putin. „Tai
turi būti subrendęs būti prezidentu
žmogus. Manau, kad šiuo atveju
mums svarbu išgirsti, kieno vardą
pasakys prezidentas", — pažymėjo
M. Gorbačiov interviu laikraščiui
„Nezavisimaja gazeta", išspausdinta
me antradienį. „Tai visiškai nereiš
kia, kad tam, kurį pasirinks Putin,
neatsiras konkurentų", — pridūrė
buvęs SSRS vadovas.

BERLYNAS
Vokietija antradienį parodė iki
šiol aiškiausią ženklą, kad jos kariai
gali prisijungti prie Jungtinių Tautų
(JT) taikos palaikymo pajėgų Pietų
Libane, — nors praėjus 60 metų nuo
Holokausto, toks žingsnis šalyje su
keltų prieštaringą reakciją. Vokie
tijos kanclerė Angelą Merkei nieko
nepažadėjo, bet Eckart von Klaeden,
A. Merkei vadovaujamų konservato
rių atstovas užsienio politikai, pasa
kė, kad reikia klausti „kaip", o ne
„ar" Vokietija dėsis prie J T pajėgų.
„Manau, kad jau nuspręsta, kad tu
rėtume prisidėti, bet kaip tai atrodys,
paaiškės po tolesnių derybų", — sakė
E. von Klaeden, kuris anksčiau būda
vo atsargesnis.

AZIJA

EUROPA
HOUSTON
Pirmaujanti asmeninių kompiu
terių gamintoja „Dell" atšaukė iš
prekybos bendrovės „Sony" paga
mintus 4.1 mln. nešiojamų kompiu
terių baterijų dėl užsidegimo pavo
jaus. 4.1 mln. baterijų atšaukimas
yra didžiausias vartojimo elektroni
kos istorijoje. Be to, jis sudavė
skaudų smūgį „Dell", kurios pardavi
mai neseniai krito iki žemiausio per
ketverius metus lygio. Pasak eks-

ATLANTIC

KABULAS
Afganistanas ir NATO gali pasi
rašyti susitarimą dėl glaudesnio ben
dradarbiavimo ir formalizuoti tarp
tautinių pajėgų buvimą karo krečia
moje šalyje, antradienį pranešė pa
reigūnai. Toks susitarimas leistų su
sivienijimo pajėgoms kruvino talibų
sukilimo krečiamoje šalyje pasilikti
ilgiau, negu buvo iš pradžių planuo
ta, per spaudos konferenciją Kabule
nurodė civilis NATO atstovas Hikmet Četin. „Toks žingsnis pareika
laus ne tik NATO, bet ir visos tarp
tautinės bendruomenės ilgalaikio įsi
pareigojimo. Jam taip pat reikės dau
giau resursų, negu dabar numatyta",
— pažymėjo jis.
TOKYO
Nėščia Japonijos princesė Kiko,
kuri galbūt nešioja būsimą sosto įpė
dinį, trečiadienį bus paguldyta į ligo
ninę. Praėjusią savaitę Japonijos žiniasklaida nurodė, kad 39 metų Ki
ko, imperatoriaus Akihito jaunesnio
jo sūnaus Akishino žmonai, dėl nėš
tumo komplikacijų maždaug rugsėjo
6 dieną turi būti atlikta Cezario pjū
vio operacija. Nuo 1965 metų Japo
nijos imperatoriškojoje šeimoje, kur
sostą gali paveldėti tik vyrai, nėra
gimęs nė vienas berniukas.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Krovimu gabenimas
i ta'vu i visas pasaulio šalis
Kroviniu gabenimas
lėktuvu : '/įsas pasaulio salts.

m

Air Frelghi

Auto
Automooiliu pirkimas bei
I siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Smatl Packaaes

Truckinę
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvi; oje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 UI. 1 708-599 -9680
Fax. 1 708-599-9682
UI. 1 800-775-7363
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

PASINAUDOKIME VASARA
D a b a r pats vidurvasaris —
įvairių šviežių uogų, vaisių ir dar
žovių sezonas. Nors šioje šalyje gali
m a šviežių daržovių ir vaisių pirkti
visais metų laikais (paprastai žiemą
jie importuojami iš kitų valstybių:
Čilės, Brazilijos, Meksikos, net
Australijos), bet k u r k a s skaniau,
kai tie produktai auginami mūsų
pačių aplinkoje — jie ir šviežesni, ir
ne taip ilgai stovėję šaldytuvuose, ir
labiau išnokę.

Salierų apkepas

Manau, kad šį kartą pradėsime nuo saldžių patiekalų (visuomet sma
giau pradėti „iš kito galo", neįprastai), pagamintų su įvairiais vaisiais. Gero
apetito!
Apelsinai s u romu
4 apelsinai
1/4 puod. cukraus
1/2 puod. tamsaus romo
1 puod. be sėklų tamsių vyn
uogių arba vyšnių be kauliukų (gali
ma pasinaudoti ir šaldytomis arba
konservuotomis
vyšniomis)
Nulupti 3 apelsinus, o vieną pa
likti neluptą, t i k gerai nuplauti.
Visus apelsinus supjaustyti skersai
plonais griežinėliais ir išdėlioti lėkš
tėje. Vynuoges (arba vyšnias) išdė
lioti a n t viršaus, viską apibarstyti
cukrumi ir apšlakstyti romu. Padėti
į šaldytuvą ir, p r i e š patiekiant,
palaikyti 2 valandas.
Pastaba: galima nulupti visus 4
apelsinus, bet vieno žievelę labai
smulkiai sukapoti ir paruoštus, t.y.
supjaustytus, apibarstytus cukrumi
bei a p l a i s t y t u s r o m u , apelsinus
apibarstyti kapota žievele.

dikėliais. Į verdantį sirupą sudėti
vaisius ir virti ant silpnos ugnies,
kol suminkštės — apie 3-4 min..
Ataušinti ir padėti į šaldytuvą
bent 2 - 3 vai., vaisių neišimant iš
sirupo. Patiekti labai šaltus.
Ledai su avietėmis

Apelsinus nulupti, žievelę įdėti į
verdantį vandenį ir pavirti 2 min., po
to atšaldyti po tekančiu šaltu vande
niu ir supjaustyti plonomis juoste
lėmis.
1 nuluptą apelsiną supjaustyti
kubeliais.
Įkaitinti 1/2 sviesto keptuvėje,
suberti ryžius ir juos maišant pa
kepinti apie 5-8 min. Įpilti vandenį,
sudėti razinas ir virti, kol ryžiai su
gers visą skystį.
Baigiant virti, suberti apelsinų
žieveles, sudėti supjaustytą apelsi
ną, susmulkintus migdolus, cukrų,
nuėmus kario miltelius ir likusį sviestą. Ge
pasilikus rai išmaišyti ir įkaitinti.
Sudėjus ryžius į dubenį, viršų
apdėlioti supjaustyto antrojo apelsi
fermen no skiltelėmis. Labai tinka prie
paukštienos, ypač antienos.

Pastatyti šaltai 1 vai.
Kiaušinių blatymus gerai iš
plakti iki standžių putų, prieš pat
kepant, įmaišyti į tešlą.
Obuolius nulupti, supjaustyti
nestorais griežinėliais. Obuolius pa
mirkyti tešloje ir kepti k a r š t a m e
aliejuje, kol abi pusės bus geltonos
spalvos. Išgriebus iš aliejaus, nuvar
vinti ant popierinių rankšluostėlių ir
apibarstyti cukrumi. Patiekti karš
tus.

1 nemažas
salieras,
lapus, nupjovus šaknį ir
tik lapkočius
2 šaukštai sviesto
1/2 puod. sutarkuoto
tinio sūrio
1/8 šaukštelio druskos
Saliero lapkočius gerai nuplauti
ir supjaustyti maždaug 1/2 colio sto
rio griežinėliais. Sudėti į truputį
pasūdytą vandenį, užvirti ir pavirin
ti 15-20 min. Nuvarvinti.
Įkaitinti orkaitę iki 350° F .
Kepimui tinkantį indą ištepti rieba
lais ir j a m e sluoksniais paeiliui dėti
salierus bei tarkuotą sūri: apatinis
sluoksnis turi būti salierų, o viršuti
nis — sūrio. Ant viršaus išdėlioti
mažais gabaliukais sukapotą svies
tą. Kepti 5-10 min. Šitaip paruošti
salierai labai tinka prie troškintos ar
keptos mėsos.

Kalakuto šašlykai
1 sv. kalakutienos
1/2 sv. kiaulienos šoninės
1 citrinos sultys
2 šaukštai aliejaus
1 šaukštelis druskos
1/2 šaukštelio maltų pipirų
1 šaukštelis sutrintų
džiovintų
čiobrelių (thyme)
Kalakutieną supjaustyti stam
biais kubeliais, kiaulieną — mažais.
Sumaišyti citrinos sultis, aliejų,
čiobrelius, druską ir pipirus. Sudėti į
mišinį kalakuto gabaliukus ir gerai
išmaišyti, kad mėsa pasidengtų.
Ant metalinių iešmelių pakaito
mis smeigti kalakuto ir kiaulienos
gabaliukus. Kiekvieną iešmelį san
dariai suvynioti į foliją ir palaikyti
šaldytuve bent 1 vai.
Šašlykus kepti iki 350° F įkai
tintoje orkaitėje 15 min. Kepant ieš
mus būtina sukinėti (galima kepti ir
ant lauko viryklėlės).
Iškepusius iešmus palikti folijo
je dar 10 min. Patiekti su žaliomis
daržovėmis (ypač tinka virti, švieži
kukurūzai).

1 puod. šviežių aviečių
Ryžiai su apelsinais ir
2 šaukštai aviečių uogienės
razinomis
1 šaukštas vandens
1 šaukštas kapotų migdolų arba
1 puod. ryžių
migdolų drožlių (chopped or sliced
1 lazdelės sviesto
almonds)
2 apelsinai
4 porcijos vanilinių ledų
2/3 puod. razinų
Į uogienę įpilti 1 šaukštą van
1 šaukštas
cukraus
dens ir pakaitinti mikrobangėje arba
1/4 puod.
kapotų
migdolų
ant viryklės. Į indelius išdėstyti le
dus, užberti šviežias avietes, užpilti (almonds)
1/2 šaukštelio
kario
miltelių
skysta uogiene ir apibarstyti migdo
(currie
powder)
lais.
2 puod. vandens
Pastaba. Avietes galima pakeis
ti kitomis uogomis, pvz., mėlynė
mis, braškėmis, arba net vaisiais —
persikais, abrikosais (vaisiai ir
Vaisių salotos
SKELBIMAI
uogos gali būti sušaldytos, bet j ų
nereikia atšildyti). Žinoma, tuomet
2 obuoliai
reikia vartoti ir kitokią uogienę —
2 bananai
STASYS
CONSTRUCTION
PASLAUGOS
braškių, apelsinų, persikų, mėly
2 apelsinai
nių...
1/2 puod. cukraus
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
2 šaukštai citrinų sulčių
virtuvių įrengimas; priestatai;
STATE FARM
keramikos
plytelės; „sidings",
1/4 puod. ,,sherry" vyno, romo
Persikai su vynu
INSURANCE
„soffits",
„decks",
„gutters^plokšti
ir
arba konjako
AUTOMOBILIO,
„shingle" stogai; cementas,
1 apelsiną nulupti, antrą apel
6 švieži, gerai išnokę persikai
dažymas. Turiu darbo draudimą.
NAMŲ, SVEIKATOS IR
S. Benetis, tel. 630-241-1912
siną gerai nuplauti.
1 puod. putojančio balto vyno
GYVYBĖS DRAUDIMAS
B a n a n u s supjaustyti stambiais arba šampano (jeigu kas negali gerti
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
griežinėliais ir apšlakstyti citrinų alkoholio, galima pasinaudoti puto
SIŪLO DARBĄ
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
sultimis. Iš obuolių išimti sėklas ir jančiomis — „sparkling" šviesių vy
Vilma Jarulienė,
supjaustyti labai plonais griežinė nuogių sultimis)
Virginija Smuikaitienė
Darbui reikalingi dažytojai
kalba lietuviškai.
liais.
1/3 puod. cukraus
su darbo patirtimi ir žmogus,
FRANK ZAPOLIS
Abu apelsinus supjaustyti plo
Persikus nulupti, išimti kau
mokantis įvairius darbus.
3208 1/2 VVest 95th S t ,
nais griežinėliais.
liukus ir kiekvieną perpjauti į ke Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
Evergreen Park, IL 60805
kad kalbėtų rusiškai.
Visus vaisius sudėti į dubenį, turias dalis. Užpilti vynu, apibars
Tel. 708-424-8654:773-581-8654
T
e
l. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .
apibarstyti cukrumi ir apšlakstyti tyti cukrumi ir palaikyti šaldytuve
vynu (arba kitu alkoholiu). Prieš 2-3 vai. Patiekti labai šaltus su
patiekiant, palaikyti šaldytuve 2 vai. mažais sausainėliais.
NEKILNOJAMASIS TURTAS
FULL T I M E SEASONAL
Patiekti labai šaltus.
LANDSCAPE C A R D E N
Obuoliai „kitokioje"
HELP VVANTED
GREIT PARDUODA
Vaisiai sirupe
tešloje
I N BURR RIDCE
r S — Į - J I ^irst Landmark Realty

4 dideli persikai (peaches) arba
gerai išnokusios
kriaušės
1 puod. vandens
1 šaukštas citrinų sulčių
1/2 puod. cukraus
1/2 citrinos
žievelė,
į kurią
Įsmeigti 2 gvazdikėlių
,,pumpurai"
(two whole cloves)
Vaisius nulupti, išimti kauliu
kus, perpjauti į 4 dalis (jeigu varto
j a m o s kriaušės, j a s ištrinti citrinų
sultimis). Vandenį užvirinti, suberti
cukrų, supilti likusias citrinos sultis
ir įmesti citrinų žievelę >u gvaz

2/3 puod. miltų
1 kiaušinis
2 kiaušinių
baltymai
1 šaukštas aliejaus
2/3 puod. alaus
1/8 šaukštelio druskos
1 šaukštas (kupinas) cukraus
1 sv. obuolių
aliejaus kepimui
Dubenėlyje sumaišyti kiaušinį,
1 šaukštą aliejaus, druską ir miltus.
Vis maišant, po truputį supilti alų
(tešla turi būti apytiršte, truput}
tirštesne už lietinių blynų tešlą'.

312-656-2713

ĮVAIRUS
* 60 m. moteris gali išleisti atostogų arba
ieško darbo lietuvių šeimoje. Buitinė anglų
kalba, rekomendacijos, patirtis, nevairuoja.
Tel. 630-553-0980 arba 630-212-9098.
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-691-8650
* Parduodu automobii; A c u ra Integra !994
m Mechanine greičiu dėže Kaina S500 Tel
"08-539-3660

I

L *

Bus. 773-590-0205
Res. 70&-425-7160

A

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

Skelbimų skyriaus
tel. 1 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0

U K A u u A d , z u u o m. r u g p j ū č i o i o a., t r e č i a d i e n i s

Vargas dėl darbo
Mokykla baigta su pagyrimu, universitete - (vertinimai puikus.
D a r b e - d i e n o s ir n a k t y s . O k a d a ilsėtis?
„Vienintelė sąlyga stojantiesiems
į mūsų bendruomenę - jūsų noras
išsivaduoti iš patologiškos priklau
somybės" - tokiais žodžiais lankyto
jus pasitinka anoniminių darboholikų tinklalapis (tik nereikia painioti
su alkoholikais!).
Tinklalapyje
www.workahol i k c s - a n o n y m o u s . o r g susigaudyti
padeda „dvidešimt klausimų, atsklei
džiančių fanatiško darbo požymius",
„dvylika žingsnių į darbo detok
sikaciją" ir raminanti pabaiga: „At
sipalaiduokite, jūs ne vieniši".
{vairių sričių vadovams, banki
ninkams, naftininkams ir Holivudo
įžymybėms puikiai žinomi šiuolai
kinio viruso - darboholizmo - simp
tomai.
| vakcinos paieškas įtraukti psi
chologai, psichoterapeutai, žmogiš
kųjų išteklių vadybininkai. Laikiną
sprendimą psichostimuliatorių pavi
dalu siūlo farmakologai — stambiau
si šiuolaikinės rinkos žaidėjai.
M a s i š k a i i š r y š k ė j o XX a.
Gydytojų nuomone, darboholizmas — t.y. darbas, trunkantis ilgiau
kaip aštuonias valandas, — pato
logiškas reiškinys. Ir egzistavo jis vi
sais laikais.
Tiesa, didžioji dalis istorinių darboholikų buvo pripažinti genijais.
Tarp jų Leonardas da Vinci, Van
Gogh, Beethoven. Kaip masinis feno
menas, darbinis herojiškumas pri
skiriamas XX amžiaus antrajai pusei,
kai išsivysčiusiose šalyse korporatyvinė kultūra įgijo socialinės ideologi
jos statusą.
Terminą „darboholikas" 1971
metais savo biografinėje knygoje
„Darboholiko prisipažinimai" pirma
sis paminėjo amerikiečių rašytojas
Vein Outs.
1990-aisiais atlikti statistiniai
tyrimai parodė, kad, pagal priklau
somybę nuo darbo, pasaulyje pirmą
vietą užima JAV (12 proc), antrą Japonija (9,3 proc).
Tekančios saulės šalyje ypač
aukštas darbo vietoje mirusių vady
bininkų skaičius. Toks reiškinys net
gi gavo pavadinimą - „karoshi".
Taigi tuo atveju, jei „karoshi"
aukos artimiesiems pavyksta įrodyti,
kad mirties priežastis buvo viršva
landžiai, jie turi teisę iš darbdavio
reikalauti piniginės kompensacjos.
Genetinis
polinkis
Pas mus tokių tyrimų kol kas
nėra, tačiau šis reiškinys vis dėlto
neliko nepastebėtas. Psichologų nuo
mone, darboholizmas - tai genetinis
polinkis, jis skirstomas į tris tipus.
Pirmajam priklauso žmonės, tu
rintys įgimtą pasitenkinimo deficito
sindromą. Norėdami išlaikyti emo
cinį komfortą, jie priversti ieškoti
stimulų ir pulti į kraštutinumus. Šių
žmonių priklausomybės nuo darbo
požymiai labai panašūs į alkoholikų,
narkomanų ir lošėjų pragaištingus
požymius. Tik darboholikus, skirtin
gai nuo pastarųjų, palankiai vertina
visuomenė. Šio tipo darboholikai
dirbdami jaučia pasitenkinimą ir gre
itai kyla karjeros laiptais. Silpnoji jų
gyvenimo strategijos vieta yra ta. kad
jie. būdami nuolatiniam jauduly, kul
tivuoja nepailstančiojo iliuziją. Galų

gale jų nervų sistema nebesugeba
ilsėtis, ir jie diskomfortą ima jausti
ne darbe, o visur kitur.
Antrajam tipui priklauso asme
nybės su fiziologiškai įgimtu didesniu
atsakomybės jausmu, nepasitikėjimu
savimi ir perdėtu kitų nuomonės ver
tinimu. Jie biure gali praleisti po
keturiolika valandų, sėdėti naktimis
ir poilsio dienomis. Jie niekada nesu
vokia, kad darbas atliktas puikiai,
sau užsikrauna kitų pareigas ir
atsakomybę kaip savas.
Toks darbinis arklys - kiekvieno
darbdavio svajonė. Tik gaila, kad dėl
perdėto jautrumo jie greitai išsise
mia, kenčia nuo psichosomatinių li
gų. J ų karjera ribota - užsivertę
darbu, jie ima nepastebėti perspekty
vos ir nedrįsta kelti darbo užmo
kesčio klausimo.
Trečias tipas - tai pirmųjų dviejų
derinys. Tai nepailstantys perfekcionistai, kurie negali nesijaudinti dėl
darbo. Savo pavaldinių veiklą jie kon
troliuoja ištisą parą - asmeniškai,
telefonu, elektroniniu paštu.
Slidinėdami Alpėse ar pliuškendamiesi Karibų jūroje, jie nenustoja
kontroliuoti reikalų. Baiminasi savo
pareigas patikėti pavaldiniams, įsi
tikinę: niekas negali sutvarkyti rei
kalų taip, kaip jie.
Suvokti, kodėl savybės, kuriomis
žavisi darbdaviai, verčia nerimauti
psichologus, nesunku. Laikui bėgant
darbo fanatiko psichika atsisako
funkcionuoti tokiu įtemptu režimu.
Jai reikia stimuliatorių: kavos, ciga
rečių - galų gale gal ir narkotikų. To
liau - dar geriau.
Norėdamas būti vis darbingesnis, darboholikas nustoja miegoti ir
ilsėtis, pasinerdamas į nereguliuo
jamo jaudrumo būseną. Jam „į pagal
bą" skuba alkoholis, migdomieji,
trankvilizatoriai - taip atsiranda dar
viena, iki galo nesuvokiama priklau
somybė. O po to dažniausiai seka gili
psichologinė krizė.
Pagalba
smegenims
Taigi ką daryti tiems, kurie kol
kas nepatyrė psichologinės krizės ar
dar nebandė streso malšinti narko
tikais?
Iškilus streso pavojui, jiems ten
ka ieškoti smegenų ribotų galimybių
valdymo būdų. Siekti geriausio - ar
tai būtų pinigai, ar karjeristo čem
piono medalis - vadinasi, išeikvoti
tiek jėgų, kad galima net susimąstyti
apie porelę savo klonų. Kol kas tai tik
fantastika. O štai streikuojančios
psichikos stimuliavimas - realybė.
Pagalba smegenims. Ar tai ne
darboholiko svajonė? Prarijai tabletę
- ir gali plušėti visą parą, atsiminti
kiekvieno prie derybų stalo sėdinčio
žmogaus vardą ir pavardę. Puiki nuo
taika, aukštas darbingumo lygis ir
dėmesio koncentravimas.
Siekis pagerinti protinę veiklą ne nauja išmonė ar noras aplenkti
konkurentus. Smegenų veiklą griau
nantis streso vaidmuo seniai įrodytas
mokslininkų. Jie tvirtina, kad žmo
nės, turintys aukštą streso hormono
lygį, turi atminties problemų.
Medicinos leidinio „Neurolnvestment" duomenimis, šiuo metu kuria
ma per keturiasdešimt „cognitive
enhancers" kategorijos preparatu,
skirtų kognityvinėms funkcijoms
stiprinti.

ARAS ZLJOBA, M.D.
AKJŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
j o i i e t . !L 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VTZiNAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 * 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

y

VIDAS j . NEMICKAS, M.D.
KARDO_0GA5 - ŠiRDIES UGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e .
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
Kab. t e L 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALLAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
M c H e n r y : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
EUGENE C DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už poeinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai.

4647 W . 103 S I , Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, Suite 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 708-422-8260.

630-941-2609

Didelis susidomėjimas smegenų
potenciją skatinančiomis tabletėmis viena iš svarbiausių šiuolaikinės far
makologijos tendencijų.
Žinomas preparatas atminčiai
gerinti „Provigil" iš pradžių buvo
sukurtas nuo narkolepsijos - ligos,
kai žmogus netikėtai užmiega vidury
dienos.
Nuo 2002 iki 2004 metų JAV šio
vaisto receptų kiekis išaugo vienu
milijonu. Priežastis, žinoma, ne epi
demija - keista liga suserga vos 5-7
žmonės iš 10 tūkstančių.
Beveik pusė provigilio vartotojų tai sveiki ir labai daug dirbantys 2540 metų žmonės.

Išsigelbėjimas — v i s a v e r t i s
poilsis

Kenksmingi
reguliatoriai
Vis dėlto ar tikrai nekenksmin
gas organizmui jo cheminis valdy
mas?
Pažvelgus į XX amžiaus istoriją,
matyti, kad protinės veiklos regulia
toriai ne visada pateisino lūkesčius.
Barbitūratai, amfetaminai, LSD, ekstazis ir kai kurie lengvesni trankvi
lizatoriai atsidūrė pavojingųjų sąraše
ir todėl uždrausti.
O galingojo provigilio šalutinis
poveikis - pykinimas, nervingumas,
kontraceptikų poveikio silpninimas jau pripažintas specialistų.
Nemalonus „atminties gerinimo"
efektas gali būti ir nesugebėjimas
pamiršti, mano Kalifornijos univer
siteto profesorius psichiatras Harry
Lynch: „Nereikalingos informacijos
šalinimas smegenų darbui toks pat
svarbus, kaip ir įsiminimo procesas .

Remkite

ir platinkite

THE

Harry Small, UCLA universiteto
senėjimo centro direktorius, j vardija
keturias aštraus proto palaikymo
alternatyvas: streso mažinimą, spor
tą, protinius pratimus ir taisyklingą
mitybą.
Ypač smegenų veiklai naudinga
yra dieta, į kurios sudėtį įeina soja,
riebi žuvis ir vitamino B turtingi pro
duktai. Taip pat įrodyta dviskiaučio
ginkmedžio nauda - vartojamas kaip
maisto papildas jis gerina atmintį.
Ir vis dėlto ar reikia visiškai
atsisakyti smegenų viagros? Psicho
logų nuomone, preparatai yra nau
dingi, kai būtina greitai pakelti
darbingumą.
Vis dėlto jų turėtų išrašyti gydy
tojas, kadangi piktnaudžiauti tokia
terapija negalima. Proto ir darbingu
mo išsaugojimo pagrindas - visaver
tis poilsis. Ir jo nepakeis jokie vaistai.
Šiandien darboholizmo vietą
užima sveiko poilsio technologijos.
Privalome pamiršti dvylika va
landų trunkančią darbo dieną, atsi
sakyti stimuliatorių. Jei galva nedir
ba, verta atsipalaiduoti.
Cia padėti gali joga arba kvėpavi
mo pratimai. Jeigu negalite užmigti,
pasigilinkite į fengšui.
Iš miegamojo išneškite nereika
lingus daiktus, ir laisva energijos tėk
mė atneš poilsį. Dažniau sustokite.
Imsite pastebėti, kad aplink daug
mylinčių žmonių ir įvairiausių ma
lonumų. Visada verta prisiminti:
dirbti reikia, kad gyventum, uždirbti
pinigų - kad juos išleistum. Jokiu
būdu ne atvirkščiai.
..Klaipėda"

katalikišką

LITHUANIAN

spaudą

WORLD-WIDE

DAILY

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja;
„ D R A U G A S " : Išeivijos ir Lietuvos j u n g t i s !
„ D R A U G A S " lietuvybės švyturys ir
saryasl
P r e n u m e r u o k i m e Ir s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą !
w w w . d r a u g a s . o r g
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Dailininkai Roemeriai
Vilniaus Radvilų rūmuose
Vilniuje Radvilų rūmuose veikia
puiki paroda „Dailininkai Roeme
riai". Darbai suvežti iš Lietuvos
muziejų bei bibliotekų, iš Rusijos bei
Lenkijos.

akvarelininkę Oną Soltanaitę, kuri
dalyvaudavo ano meto dailininkų
parodose.
Steponas Roemeris buvo tolimas
Edvardo Jono giminaitis. Gimęs Uk
rainoje, Steponas augo Bagdoniškio
dvare netoli Rokiškio. Tai vienintelis
iš visos giminės dailininkų nutolęs
nuo realizmo.
Dar viena iš tos giminės atšakų
- Elena Roemerytė, įkūrusi privačią
dailės mokyklą Vilniuje.
Šios giminės darbai išsibarstę po
visa pasaulį, Roemerių giminės
dailininkų darbų galima užtikti
daugelyje Lietuvos ir Lenkijos mu
ziejų, bibliotekų, jų turi ir privatūs
kolekcionieriai. Daug darbų yra
dingę per įvairiausias politines sui
rutes, karus, tremtis, vieni buvo su
naikinti, kiti sudegė karo metais.
Geriausiai išlikęs Alfredo Roemerio
Parodos katalogas
ir Sofijos bei Onos Roemerienių kū
„Dailininkai Roemeriai"
rybinis palikimas, kuriuo pasirūpino
Kas tie Roemeriai ? Tai gausi di jų artimieji ir vaikai.
dikų giminė nuo seno gyvenusi Sak
sonijos teritorijoje. 1660 metais
Roemeriai atsikėlė gyventi į Lietuvą.
Gyvenimą teko pradėti iš naujo. Lie
tuviškosios Roemerių giminės pra
dininku laikomas Lietuvos artileri
jos generolas Matas Roemeris, miręs
1699 m. Jo palikuonys ilgainiui su
sigiminiavo su Sulistrovskių, Kor
sakų, Pacų, Radvilų giminėmis, įsi
gijo dvarus, žemes visoje Lietuvoje ir
susiejo savo gyvenimus su Lietuvos
bajorais ir didikais. Daugelis Roe
merių buvo išsilavinę, besidomintys
menais ir literatūra žmonės. Jie
neblogai piešė, liejo akvareles, lankė
dailės studijas ar privačias dailės
pamokas. Vienas pirmųjų Roemerių
dailininkų dinastijos pradininku
laikomas Edvardas Jonas (18061878). Jis pats savęs dailininku ne
laikė, visą laiką (net būdamas trem
Roemeris Edvardas Jonas
tyje) ūkininkavo. Jo sūnūs Alfredas
ir Edvardas Matas jau buvo profe
Likimas buvo negailestingas ne
sionaliais dailininkais, buvo vieni tik kūrybai. Skaudus ir tos giminės
ryškiausių Lietuvos XIX a. antros likimas. Dauguma Roemerių buvo
pusės dailininkų. Visa gyvenimą ištremti iš Lietuvos arba emigravo.
dailei paskyrė ir Edvardo Mato Šiuo metu tos giminės atžalos išsi
sūnaus žmona Sofija Dembovskytė.
barsčiusios po visą pasaulį. Kartu su
Edvardo Jono brolio Severino jais išsibarstęs ir visas šios giminės
vaikai Marija Antanina Viktorija palikimas. Visi Roemeriai rašė die
(1847-1939) ir Kazimieras (1848- noraščius, susirašinėjo laiškais, jau
1921) taip pat piešė nuo mažens. nesnieji rašė prisiminimus, tad šios
Tiesa jie profesonaliais dailininkais giminės rankraštynas tikrai gausus.
netapo, bet išlikę jų tapybos darbai Didžioji dauguma šio rankraštyno
pakankamai profesionalūs. Profe saugoma Varšuvos nacionalinės bib
sionale dailininke tapo ir Kazimiero liotekos Rankraščių skyriuje. Kai
dukra Kazimiera Liudvika (1899- kurie piešiniai ir albumai yra Lie
1989). Sūnus Antanas buvo vedęs tuvos mokslų akademijos bibliotekos

:
į

Į

•

E | Roemeris Kanutas Ruseckas institute

Sofija Roemerienė. Senis ir žąsys. 1920-21 m.

Rankraščių skyriuje, paveikslai,
grafikos darbai, piešiniai saugomi
Lietuvos dailės ir Lietuvos nacio
naliniame muziejuje, Roemerių dar
bų turi Telšių „Alkos" muziejus,
Krokuvos (Lenkija) nacionalinis mu
ziejus, rankrąščįų yra Lietuvos lite
ratūros ir meno muziejuje, Lietuvos
valstybiniame archyve, Maironio lie
tuvių literatūros muziejuje, Rusi
jos valstybiniame istorijos archyve
Sankt Peterburge ir dar daug kur
kitur. Deja, daug medžiagos - pie
šinių, grafikos, tapybos darbų, ypač
rankraštyno, dar neištyrinėta. Tad
šios parodos surengimas, darbų at
vežimas iš daugelio muziejų - tai di
džiulė dovana ne tik meno mylėto
jams, bet ir visiems besidomintiems
Lietuvos istorija. Tai įrodymas, jog
žmogus, mylintis kraštą, kuriame
gyvena, gerbia jo tradicijas, savo
darbais garsina tą šalį.
Pirmą kartą apsilankius parodo
je net akys raibsta nuo vardų. Sunku
atsekti, kuris Roemeris piešė tą ar
kitą paveikslą. Tačiau atydžiai per
žvelgus parodą, apsilankius joje dar
kartą, perskaičius gražiai išleistą
parodos katalogą (Jolanta Širkaitė
„Dailininkai Roemeriai"), pamažu
viską sudėlioji į savo vietas. Paro
doje eksponuojama 17 Roemerių
giminės dailininkų darbai. Vieni jų
gana žinomi dailininkai, tokiais likę
iki šių dienų, kiti neturėję pretenzijų
būti jais, tačiau kūryba šalia kitų
užsiėmimų, buvo įgimta su krauju.
Tačiau kokius darbus bežiūrėtume,
visi jie pasakoja apie gyventas istori
jas, tos giminės patirtis. Žiūrėdamas
darbus, pamatai, kokie painūs žmo
nių likimai, kokie nežinomi vėjai
blaško žmones po visa pasaulį. Pei
zažai, portretai, sodybos, kuriose gy
venta - tikra istorija. Daugelis žmo
nių seniai mirę, daugelio pastatų jau
seniai nebėra - liko jie tik drobėse.
Ir kokia laimė pamatyti, kaip atrodė
Vilnius nuo Misionierių kalno
(Edvardas Roemeris), kaip rengėsi to
meto lietuvaitės (Alfredas Izidorius
Roemeris „Lietuvaitės tautiniais
drabužiais"), kaip atrodė to paties
autoriaus akimis Panemunės dva
ras, Kriaunų dvaro prieangis, Vil
niaus pranciškonų bažnyčios var
pinė.
Peržiūrėjus Sofijos Roemerinės
darbus tarsi kartu su ja nueini visą
jos gyvenimą, pradedant laiminga
jaunyste Vilniuje, mokslus Kroku
voje, vedybinį gynenimą Tytuvėnų
(Kelmės raj.) dvare, trėmimą į Si

birą. Vėliau Kuibyševe palaidotas
vyras. Teheranas, Kairas, Anglija,
Kanada, JAV ir vėl Kanada, kur ji
rado amžinąjį savo pireglobstį.
Paveiksluose pažymėtas ir kitos
šios giminės dailininkės - Onos
Roemerienės gyvenimas. Tai ir Ja
napolės dvaras bei to dvaro kamba
rys, ir Žitomiro peizažas, ir Liucynos
turgus.
Beveik visi Roemeriai piešė
portretus. Tad, pasivaikščioję po
parodą, galime pamatyti ne tik, kaip
atrodė patys Roemerių giminės
atstovai, bet ir pamatyti tuo metu
gyvenusių žmonių portretus - tau
tos patriarcho Jono Basanavičiaus,
dailininko Boleslovo Rusecko, Trakų
vargoninko ir liaudies mokytojo
Čerskio, skulptoriaus Gaetano Pancaldi,, dailininko Edvardo Paula
vičiaus, dailininko Juzefo Perkovskio, kunigo ir rašytojo Maironio,
dailininko Kajetono Sklėriaus ir dar
daugelio kitų to meto žmonių.
Rasite parodoje ir karikatūrų,
piešinių albumų.
Tad tik lieka padėkoti parodos
rengėjams už jų įdėtą triūsą, orga
nizuojant šią parodą ir Jolantai
Širkaitei už turiningą parodos kata
logą. Būdami Vilniuje, būtinai nu
vykite į Radvilų rūnus ir apžiūrėkite
dailininkų Roemerių parodą. Tikrai
nenusivilsite.
Laima Apanavičienė

Sofija Roemerienė Literatų
gatvis Vilniuje Apie 1939 m

skers
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Iš Lietuvos Vyčių
veiklos
POSĖDŽIAVO
„PAGALBA LIETUVAI"
(AID TO LITHUANIA, INC.)
DIREKTORIŲ TARYBA
Orlando, Florida, vykusio 93-ojo
Lietuvos Vyčių suvažiavimo metu,
rugpjūčio 2 d., Grosvenor Resort
viešbutyje buvo susirinkusi „Pagal
ba Lietuvai" padalinio direktorių
taryba. Prieš susirinkimą prelatas
dr. kun. J. Anderlonis sukalbėjo mal
dą. Posėdžiui vadovavo tarybos pir
mininkė Regina Juškaitė-Švobienė.
Buvo pranešta apie praėjusių 2005—
2006 m. veiklą.
2005 m. rugpjūčio mėn., per 92ąjį L. V. metinį suvažiavimą, „Pa
galba Lietuvai" pažymėjo savo 15metį. Kalėdų laikotarpiu buvo išleis
tas gražus ir istorinis metraštis,
kuris apibūdino šio padalinio veiklą.
Dėkojame direktorių tarybos nariui
Robert A. Martin, Jr. už leidinio re
dagavimą. Buvo gauta daug gražių
atsiliepimų ir aukų.
Nuo 1990 m. padalinio įsteigi
mo, 92 talpintuvai buvo išsiųsti
Lietuvon. Jų vertė siekia per 71 mi
lijoną JAV dol. Kadangi šiuo laiku
negaunama vaistų ir medikamentų,
ir nežinia, ar ateityje bus gaunama
daugiau vaistų siuntoms (paskutinis
talpintuvas išsiųstas 2002 m.) iš
Catholic Medical Mission Board,
New York, pagrindinė organizacija,
kuri parūpindavo vaistų siuntas,
„Pagalba Lietuvai" reikia nusistatyti
ateities tikslus dėl medicininės/humanistarinės srities programos.
Nuo 1989 m. Vilniaus arkidiecezijoje veikia „Carito" programos:
Betanijos sriubos virtuvė, „Angelo
Vilties" vaikų dienos centras, Moti
nos ir vaikų centras, Motinos Tere
sės gailestingumo seselių globos ir
nakvynės namai, vaistinė ir Visų
Šventų dienos centras bei paauglių
namai.
„Carite" dirba 26 etatiniai dar
buotojai ir per 130 talkininkų, sa
vanoriškai padedančių. Šiuo laiku
„Pagalba Lietuvai" tarpininkas Lie
tuvoje yra Balys Stankus, buvęs
„Carito" programų direktorius. Jis
praneša padalinio valdybai apie rei

kalingiausią finansinę pagalbą ir
paramą. Vilniaus savivaldybė rem
davo šias programas, bet finansinė
parama žymiai sumažėjo. Taip pat
Vilniaus arkidiecezija remdavo pro
gramas, bet nėra gana lėšų visoms
programoms išlaikyti. Be finansinės
paramos, kelios ar dauguma šių pro
gramų bus ribotos ar visai nustos
veikti.
Jau keli metai, kai „Pagalba Lie
tuvai" remia kelias „Carito" Kalėdų
programas. Remia ir Amatų centrą,
kuriam neseniai buvo p a a u k o t a
7,500 JAV dol. veiklai tęsti.
Iš padalinio antros programos —
klierikų „įsūnijimo" nuo 2002 m. jau
18 klierikų buvo įšventinti kunigais.
O per 2006 m. 3 klierikai buvo įšven
tinti kunigais: Žydrius K u z i n a s ,
Alfredas Pusko ir Sigitas Grigas. Jie
tarnauja Vilniaus arkidiecezijai ir
Panevėžio bei Kaišiadorių diecezi
joms. Turime kelis dosnius rėmėjus,
kurie finansiniai parėmė klierikų
mokslą visus šešerius metus, sumo
kant 12,000 JAV dol. Gal ir toliau
tęs paramą kitiems klierikams. Nuo
1999 iki 2005 m. gegužės 20 d. jau
surinkta ir paaukota 456,594 dol.,
įskaitant specialų Anne T. Baronas
šeimos fondą. 2005 m. lapkričio mėn.
buvo gauta dosni auka — 50,000 dol.
iš majorės A. Krizinauskas (US Air
Force), nuolatinės seminarijos rė
mėjos, kad būtų įsteigtas Krizinauskas/Schucavage stipendijų fondas
trečius, ketvirtus ir penktus metus
Šv. Juozapo seminarijoje studijuo
jantiems klierikams.
Gailestingos Motinos Teresės
nakvynės ir globos namai yra šio pa
dalinio trečioji programa. Čia bena
miams teikiama nakvynė, maitini
mas, minimali medicininė, psicho
loginė bei dvasinė pagalba. Motinos
Teresės seselės slaugo ligonius, ku
rie neturi kur prisiglausti. Nakvynės
namuose kasdien gali pernakvoti,
išsimaudyti, išsiskalbti ir išsidžio
vinti rūbus. Socialiniai darbuotojai

2006-2007 metų nauja Lietuvos Vyčig centro taryba.
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AtA
Aktorė MARIJONA LEMEŠYTĖ
DIKINIENĖ
P r a n e š a m e giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2006
m. liepos 18 d., sulaukusi 94 metų, mirė m ū s ų brangioji ma
m y t ė ir močiutė.
M a r y t ė buvo a.a.aktoriaus Algimanto Dikinio žmona. Gimė
Lietuvoje, Švenčionyse.
Nuliūdę liko: d u k r a Živilė ir J o n a s Ilekiai, ir a n ū k ė Lina;
s ū n u s J o n a s ir Angelė Dikiniai.
M a r y t ė palaidota amžinybei k a r t u su savo geriausiu drau
gu, mylimu vyru, Algimantu, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicago, IL.

padeda sutvarkyti dokumentus, įsi
darbinti, atstatyti ryšius su arti
maisiais, kaupia informaciją. Reika
lui esant, nakvynė ir globos namai
teikia materialinę paramą rūbais,
vaistais, asmens higienos reikme
nimis asmenims, neturintiems pra
gyvenimo šaltinių, išduodami maiti
nimo talonai į Betanijos valgyklą
arba į Motinos Teresės seserų val
gyklą, kur kasdien maitinami apie
125 asmenys. Žmonės, kurie neturi
gyvenamosios vietos, gali apsigyven
ti nakvynės namuose. Praėjusiais
metais buvo nusiųsta 7,500 JAV dol.
paremti šią programą, iš tų aukų,
2,000 dol. buvo paskirta gyvenan
tiems nakvynės namuose Velykų
pusryčiams ir pietums.
Ketvirtoji programa, kurią „Pa
galba Lietuvai" remia, yra Vilniaus
arkivyskupijos Amatų centras. Cent
ras veikia nuo 2001 m. Lankosi ir
apsigyvena 18 mokinių: paaugliai,
vaikai iš daugiavaikių šeimų, vaikai
su fizine ar protine negalia ir keli
suaugę žmonės, kurie mokosi įvairių
amatų. Veikia restauravimo dirbtu
vės. Centras siūlo daug programų:
vitražo gaminiai ir restauravimas,
rūbų modeliavimas, siuvimas, rank
darbiai, metalo meninių dirbinių
r e s t a u r a v i m a s , sieninė tapyba ir
r e s t a u r a v i m a s , medžio drožybos,
baldų restauravimas. Pereitais me
tais buvo skirta ir nusiųsta 7,500
JAV dol. paremti programą.
„Pagalba Lietuvai" buvo laimin
ga gavusi aukų iš dvejų palikimų —
3,000 dol. iš a.a. dr. Aldonos Rugis iš
Floridos, ir 5,000 dol. iš a.a. Vlado
Jomanto iš Redford, Michigan. Taip
pat praeitais metais, V Wintersberger iš Brookfield, Wisconsin, pir
m ą k a r t sužinojo apie Lietuvos

R. JuikaUės ivobJenės nuotr.

Vyčius ir „Pagalba Lietuvai" per L.
V. tinklalapį (www.knightsofiithuania.com), prisirašė prie organizacijos
ir parėmė savo dosnia auka — 5,000
dol., skirta Telšių seminarijai.
Sis padalinys taip pat remia Šv.
Klaros mirštančiųjų globos namus
(hospice) Utenoj, k u r programai
vadovauja ir misiją tęsia seselės
pranciškonės Dolorita Butkus ir
Michele Garas. Šiais metais buvo
nusiųsta 1,000 dol. globos namų
reikmenims pirkti. Šv. Klaros mirš
tančiųjų globos namai šiemet švęs
savo dešimtmetį.
Telšių seminarijai iš viso buvo
paskirta 9,000 dol. paremti studijuo
jančius klierikus. Betanijos sriubos
vietuvei buvo paaukota 2,000 dol.
atsilankiusius p a m a i t i n t i Velykų
pusryčiais ir pietumis.
„Pagalba Lietuvai" turi keturias
programas: humanitarinį fondą, Šv.
Juozapo seminarijos fondą, Gailes
tingos Motinos Teresės nakvynės ir
globos namus bei Vilniaus Amatų
mokyklos įrangų finansavimą. Rė
mėjai galės pasirinkti, kokį projektą
norės paremti. Iš viso, per 2005—
2006 metus buvo išdalinta 41,710
dol. tom programom ir įvairiems pro
jektams. Tik su visų dosnių nuola
tinių rėmėjų pagalba galime paremti
ir tęsti „Pagalba Lietuvai" misiją —
padėti mūsų vargstantiems broliams
ir sesėms Lietuvoje. „Pagalba Lietu
vai" gyvuos, kol padalinys bus rei
kalingas ir naudingas Lietuvai.
2006—2007 m. „Pagalba Lietu
vai" direktorių tarybą sudaro: va
dovas — Robert S. Boris, vadovo
pavaduotoja — Regina J u š k a i t ė Švobienė, valdybos dvasios vadas —
garbės narys prelatas dr. kun. Juo
zas Anderlonis, L.V. centro valdybos
pirmininkė — Elena Nakrosis, ir
nariai: Marytė Abbott, Anthony
Alexander, Anne T. Baronas, Len
Kapochus, Robert A. Martin, Jr.,
Frank Petrauskas ir Michael Shea.
2006—2007 m. „Pagalba Lietu
vai" valdyba buvo direktorių patvirt
inta. Ją sudaro: dvasios vadas —
kun. J. Walter Stanievich, pirminin
kė — Regina Juškaitė-Švobienė,
pirmininkas emeritus — Robert S.
Boris, vicepirmininkas — Michael
Shea, vicepirmininkas teisiniams
reikalams — Saulius Kuprys, sekre
torė/iždininkė — Theresa Stasiulaitis Shea, korespondencijos sekre
torius — William Zager, patikėtiniai
— Merri ir Lavvrence Hofner, tvark
darys — Patricia Zyren.
Posėdis baigtas malda. Kitas
direktorių tarybos posėdis vyks 2007
m. Dayton, Ohio, per Lietuvos Vyčių
metinį suvažiavimą/seimą.
Regina J u š k a i t ė - Š v o b i e n ė
JPagalba Lietuvai" pirmininkė
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jAvLietuvių

R u g p j ū č i o 19 d., š e š t a d i e n į , JAV
Waukegan-Lake County apylinkės
metinė gegužinė Vokiečių centre,
Lake Villa, IL, prasidės 2 vai. p.p.
Daugiau informacijos: www. waukegan-lakecountylb.org
• K u n i g a s A n t a n a s Gražulis, SJ,
aukos šv. Mišias rugpjūčio 20 d. 1
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN. Visi kviečiami.
• R u g p j ū č i o 20 d., sekmadienį,
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia
visus į linksmą vasaros gegužinę,
kuri rengiama PLC sodelyje, Lemonte. Kviečiame visus atvykti pa
b e n d r a u t i bei k a r t u pasidžiaugti
gražia vasara.
• R u g p j ū č i o 26-27 d., savaitgalį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
vyks Vasaros palydos, kurios prasi
dės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 vai.
p.p. Šeštadienį veiks mugė, dalyvaus
populiariausios lietuviško maisto
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi
vaišins Centro šeimininkai, futbolo
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung
tynės. 8 vai. v. šventė persikels į
naujuosius Jaunimo rūmus. Čia kon
certuos vietiniai atlikėjai bei svečiai
iš Lietuvos — humoro grupė „Radio
Show". Po koncerto — šokių vakarą
ves Jager DJ's. Sekmadienį, rugpjū
čio 27 d., po 12 vai. šv. Mišių vyks
tradicinė gegužinė su loterija ir šo
kiais, kuriems gros Jonas Domar
kas. Vasaros palydų organizatoriai
mielai kviečia visus — prekybi
ninkus, verslininkus ir kitus žmones
— norinčius dalyvauti šventėje, pre
kiauti, tapti rėmėjais ar kitaip pri
sidėti prie šventės organizavimo,
skubiai skambinti Pasaulio lietuvių
centro telefonu: 630-257-8787. Visi
maloniai kviečiami apsilankyti šioje
šventėje!
• R u g s ė j o 2-3 d., D a r b o d i e n o s
savaitgalį, Dainavoje, Manchester,
MI, stovyklos 50-ties metų jubi
liejaus proga Dainavos administra
cija rengia Dainavos rėmėjų ir bi
čiulių šventę. N u m a t y t a tikrai įdo
mi programa, kurią apvainikuos
„Dainavos" ansamblio vyrų okteto
koncertas. Norintieji galės pernak
voti Dainavoje ir pasidžiaugti rude
nėjančia gamta. Dėl registracijos ir
informacijos prašome kreiptis į dr.
Marių Laniauską, tel.: 440-205-9273
arba ei. paštu: mmldds@comcast. net
Kviečiame visus, atvykti 4 šią šventę

ir kartu pasidžiaugti atliktais dar
bais. Norėdami užtikrinti Dainavos
jaunimo stovyklos ateitį, kviečiame
prisidėti ir paremti naujai steigiamą
Dainavos fondą. Aukas prašome
siųsti: „Camp Dainava Foundation",
c/o Albertas Sušinskas, 5348 Richards Dr., Mentor, OH 44060.
• A t s i s v e i k i n i m a s su kun. Algir
du Palioku, SJ, įvyks rugsėjo 16 d.,
šeštadienį, 4 vai. p.p. pradedant šv.
Mišiomis bažnyčioje. Po to pabend
ravimas, programa ir vakarienė, gro
j a n t Algimantui Barniškiui. Vietas
galite užsisakyti paskambinę Van
dai Gvildienei tel. 630-271-9136.
• Č i k a g o s lituanistinei mokyklai
reikalingi lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojai. Prašome skambinti
mokyklos direktorei Jūratei Dovilienei tel. 630-832-6331.
• Z e n o n a s Lukošius, II pasau
linio karo metu kartu su kitais JAV
Laivyno kariais suorganizavęs vo
kiečių povandeninio laivo U-505
pagrobimą, mirė rugpjūčio 12 d.,
šeštadienį. Čikagos mokslo ir pra
monės muziejuje šis laivas yra vie
nas lankomiausių objektų, atnešęs
muziejui 35 mln. dol. pelną. Pats Lu
košius kartais muziejuje pravesdavo
ekskursijas. Jo dukra sako, kad jis
niekada nepagražindavo savo istori
jos, jos turinys visa laiką išliko tas
pats. Atsisveikinimas su velioniu
nuo 2 val.p.p. iki 9 vai. v. Thornridge
laidojimo namuose, 15801 S. Cottage Grove Ave., Dolton. Laidotuvės
11 vai. r. penktadienį Spirit of God
Fellovvship bažnyčioje, 16350 S.
State St, South Holland. Daugiau
informacijos tinklalapyje: wmullen@
tribune.com

IŠ ARTI IR TOLI.,
• G e o r g i a O'Keeffe Museum, 217
Johnson Street, Santa Fe, New Mexico, švenčia savo dešimtmetį. Ta
proga 2006 m. rugsėjo 22 d. (parodos
atidarymas nuo 5 vai. v. iki 8 vai. v.)
- 2007 m. sausios 14 d. organizuoja
ma Paul Strand (1890 - 1972) fotoparoda „Moments in Modernism:
Paul Strand, Southwest". Joje bus
eksponuojamos 35 Amerikoje 1930 1932 metais darytos fotografijos.
Tel. pasiteiravimui: 505-946-1007
arba: Christina@okeeeffemuseum.org

Vytautas P. Aukštinaitis, Orland Park, IL, parėmė „Draugą" 50
dol. auka. Labai dėkui!

Skelbimai

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, EL

T e l . 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagai susitarimą

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštines Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

Skelbimų skyriaus
tel. 1 773 585 9500

Bendruorriąnes
KULTŪROS TARYBA
Uthuanian - American Community

Pranešimas
JAV LB Kultūros taryba praneša, kad sudaryti sekantys komitetai 2006 m.
kultūros premijoms skirti. Muzikos premijai - pirmininkė Loreta Venclauskienė,
nariai Saulė Jautokaitė ir Mindaugas Bieiskus; Žurnalisto - pirmininkas
Algimantas Gečys, nariai Vytautas Volertas ir Dalia jakienė; Teatro - pirmininkė
Julija Dantienė, narės Lilė Jasaitė ir Violeta Cole; Dailės - pirmininkė Laima
Apanavičienė, nariai Danas Lapkus ir Ramojus Mozoliauskas, Daiva Karužaitė;
Radijo - JAV LB Kultūros taryba; Tautinių šokių - Tautinių šokių institutas,
pirmininkė Danguolė Varnienė.
Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti kiekvienas JAV lietuvis iki š. m.
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas - Lietuvių fondas.
Siūlymus siųsti: JAV LB Kultūros taryba, 2841 Denton Ct., VVestchester, IL
60154.

Marija R e m i e n ė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Spaudos apžvalga

UTHUANIAN HERITAGE

Kaip visada įdomus žurnalo
„Lithuanian Heritage" liepos/rug
pjūčio mėn. numeris. Siame nume
ryje vienas iš straipsnių skiriamas
mūsų šiaurinei kaimynei Latvijai „Latvia: a Look at the Culture of
Our Northern Cousins" (James M.
Boubonis). J a m e aprašoma Latvijos
istorija, religija, latvių k u l t ū r a .
Tony Mankus dalijasi prisiminimais
apie 2003 metais Lietuvoje vykusią
verslininkų konferenciją. Spausdi

namas žinomos liaudies papročių
žinovės Angelės Vyšniauskaitės
straipsnis apie Žolinę (vertė Giria
Kivytaitė O'Brien).
Lietuviams j a u ne naujiena, kad
daugelio pasaulio kino studijų, t a m e
tarpe ir JAV, savo kino filmus fil
muoja Lietuvoje. Kaip tai daroma,
sužinosite perskaitę s t r a i p s n i u s
apie tokių filmų kūrimą.
8-ajai dainų šventei s k i r t a s
spalvotas fotoreportažas (nuotrau
kos Joe Vaas). Galėsite paskaityti ir
apie tai, kas naujo Valdovų rūmų
statyboje, kaip buvo švenčiama ka
raliaus Mindaugo diena. Sporto mė
gėjai galės paskaityti apie beisbolą
Lietuvoje.
Romualdas Kriaučiūnas savo
straipsnį skiria artėjančiam Dai
navos stovyklos penkiasdešimtme
čiui.
Kaip visada įdomūs Jennifer
Virškus laiškai iš Lietuvos, na ir,
žinoma, Lietuvos gyvenimo apžval
ga.
Mėgstantiems gaminti - šį kar
tą salotos karštai vasaros dienai.
Žurnalą leidžia Baltech Publishing. Kaina - 29.95 dol. metams.
Paruošė L .A.

Miesto panorama
NAUJA WEST NILE
VIRUSO AUKA

Cause", kuri tęsis iki gruodžio 3 d.
Muziejus dirba pirmadieniais- šešta
dieniais nuo 9:30 vai. r. iki 4 vai.
p.p., sekmadieniais nuo 11 vai. r. iki
4 vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 773684-1414, tinklalapis: www.targetamerica.org

Illinois užregistruota a n t r a šiais
metais West Nile viruso auka - aš
tuoniasdešimtmetė moteris. Šis vi
rusas pavojingas vyresniems nei 50
metų žmonėms. 2005 m. nuo šio vi
ruso valstijoje mirė 12 žmonių, o juo
užsikrėtę buvo 250.

ORO IR VANDENS
ŠVENTĖ ČIKAGOJE

SUMAŽINTAS GREITIS
Ryšium su kelio remontu Batavia miestelyje sumažintas važiavi
mo greitis nuo 40 mylių/vai. iki 30
mylių/vai. Greitis sumažintas Deerpath Road tarp Limestone Drive ir
Lusted/Hunt Lane.
PARODA
*

Čikagos
mokslo ir pramonės
muziejuje (Museum of Science and
Industry) praėjusį penktadienį du
ris a tverė paroda ..Target America:
opening Eyes to the Damaze Drugs

North Avenue Beach, 1600 N.
Lake Shore Drive, rugpjūčio 19-20
dienomis vyks vandens ir oro šventė.
9 vai. r. prasidės vandens šventė, o
11 vai. r. matysite lakūnų ir para
šiutininkų pasirodymus. Tel. pasi
teiravimui: 312-744-3370.
KONCERTUOJA
JUSTIN TIMBERLAKE
Rugpjūčio 22 d., antradienį,
,,House of Bluses", 329 N. Dearborn
St., koncertuos J. Timberlake. Bi
lietų kaina - 60 dol. Koncertas vyresniems nei 21 metų.

