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Dėl d ip lomato žūties pradėtas tyrimas 

Vytautas Pociūnas 
VSD nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo departamento 
(VSD) ir Generalinės prokuratūros 
pareigūnai trečiadieni pradėjo ikiteis
minį tyrimą dėl Lietuvos diplomato, 
VSD karininko Vytauto Pociūno mir
ties Breste (Baltarusijoje) aplinkybių 

Algimantas Valantinas 
Eltos nuotr. 

nustatymo fakto. Ikiteisminiam tyri
mui vadovauja ir j j organizuoja Gene
ralinės prokuratūros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo de
partamento prokuroras Justas Lau
cius. Jis išvyko j Baltarusiją. Kartu 
su juo išsiųstas ir ekspertas. 

Lietuviai dalyvauja tyrime 

Lietuvos generalinis prokuroras 
Algimantas Valantinas teisinės pa
galbos prašymu kreipėsi į Baltaru
sijos generalinį prokurorą, prašyda
mas leisti V Pociūno palaikų teismo 
medicininiame tyrime dalyvauti M. 
Romerio universiteto Teismo medici
nos instituto ekspertui. Toks sutiki
mas buvo gautas ir teismo medicinos 
ekspertas dr. Paulius Petreikis išvyko 
j Brestą. 

Kaip sakė A. Valantinas, R Pet
reikis dalyvaus ketvirtadienį atlie
kamoje karininko palaikų eksperti
zėje, kuri gali užtrukti visą dieną. 

Lietuvos pareigūnai taip pat pra
šė baltarusių pateikti informaciją 
apie nustatytas įvykio aplinkybes, 
teismo medicininio tyrimo akto ir ki
tų dokumentų kopijas. 

Ketvirtadienį bus apklausiami 
su V Pociūnu Breste buvę kiti Lietu
vos konsulato Gardine darbuotojai. 
Anot A. Valantino, lietuviai Baltaru

sijoje atliks visus veiksmus, kuriuos 
leis atlikti tos šalies teisėtvarkinin
kai. Kol kas esą nežinoma, ar bus 
prašoma leisti atlikti papildomą VSD 
pareigūno kūno ekspertizę Lietuvoje. 

Baltarusiai bendradarbiauja 

A. Valantinas nenorėjo komen
tuoti, kaip Lietuvos Generalinei pro
kuratūrai sekasi bendradarbiauti su 
Baltarusija Nukelta į 6 psl. 

A. Paulauskas: part i jos finansinis 
skandalas — polit inis užsakymas 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) 
— Naujosios sąjungos (NS, sociallib-
era-lų) vadovas Artūras Paulauskas 
įsiti-kinęs, jog skandalas dėl sociallib
eralų finansų skaidrumo sukeltas 
dirbtinai — politiniu užsakymu. 

„Mano supratimu, tiek Petras 
Navikas, tiek Jonas Udris arba laik
raščio redaktorė yra tik instrumentai 
žaidime, kurį žaidžia ne be politikų 
pagalbos. Už žmonių, inicijuojančių 
skandalą, stovi politiniai interesai ir 
politinės jėgos", — sakė A. Paulaus
kas. 

Paklaustas, kas, jo manymu, yra 
sukelto skandalo užsakovai, A. Pau
lauskas jų konkrečiai neįvardino. 

„Negalėčiau atsakyti konkrečiai, 
bet manau, kad rudenį prasidedantys 

rinkimų vajai ir Seime laukiantys 
sprendimai įtakoja dabartinį politinį 
klimatą", — sakė NS vadovas. 

Skandalas dėl NS finansų skaid-
umo užsimezgė prieš keletą savai

čių, kai Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) gavo skundą, esą Valstybinės 
draudimo priežiūros komisijoje dir
bantys socialliberalai protegavo par
tiją parėmusią lošimų bendrovę. 

VRK sudaryta darbo grupė pra
dėjo tyrimą, tačiau įrodymų, pagrin
džiančių mestus įtarimus, nerado. 

• Tyrimas buvo beužgestantis, ta
čiau prieš VRK priimant sprendimą 
žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, 
vėl metantys įtarimų šešėlį ant NS fi
nansų — tyrimas pratęstas, atsižvel
gus į naujai pasirodžiusias žinias. 

Krepšininkai — aštuntfinalyje 
Hamamat.su, rugpjūčio 24 d. 

(ELTA) — 15-ojo pasaulio vyrų krep
šinio čempionato Japonijoje penkto
siose C grupės rungtynėse ketvirta
dienį Lietuvos rinktinė po atkaklios 
kovos 79:74 įveikė Brazilijos krepši
ninkus ir pateko į aštuntfinalį. 

Mūsų šalies rinktinėje rezulta
tyviausiai žaidė Arvydas Macijaus
kas, pelnęs 21 tašką, atkovojęs 7 ka
muolius ir atlikęs 3 rezultatyvius 
perdavimus. Giedrius Gustas surin
ko 19 taškų, Darjušas Lavrinovičius 
pridėjo 12. 

Brazilijos ekipai Tiago Splitter 
pelnė 17 taškų, Leandro Barbora 
įmetė 12 taškų 

Pirmasis susitikimo kėlinys ne
žadėjo mūsiškiams nieko blogo. Jie 

Dėl kamuolio kovoja D. Songaila (k). 
EPA/ELTA nuotr. 

puikiai gynėsi ir taikliai mėtė. Itin 
rezultatyviai vyicęs ketvirtis baigėsi 
lietuviams turint 18 taškų persvarą 
(35:17). Po pertraukėlės mūsų šalies 
krepšininkai kiek „atleido vadeles" 

Nukelta j 6 psl. 

Prezidentas: 
kodėl nėra pinigų 
ugniagesiams ir 
policininkams? 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adamkus ne
supranta, kodėl keliami apskričių 
viršininkų atlyginimai, kai tuo tarpu 
ugniagesių ar policininkų algų pakė
limui valstybė pinigų neturi. 

Trečiadienį Vyriausybė priėmė 
nutarimą, pagal kurį apskričių virši
ninkai už dalyvavimą renginiuose, 
darbą poilsio ir švenčių dienomis 
gaus trečdaliu didesnį atlyginimą. 

Sią savaitę gaisrininkai pareiškė 
ketinantys imtis piketų, jei nebus pa
kelti jų itin maži atlyginimai, dėl ma
žo uždarbio yra piketavę ir policinin
kai. Gaisrininkai reikalauja padidinti 
atlyginimus vadinamiesiems suka
rintiems ugniagesiams, taip pat iki 
600 litų pakelti ir mirnalią mėnesinę 
algą vadinamiesiems statutiniams 
ugniagesiams, kuri yra 430 litų. 

Šiuo metu yra trijų žinybų ug
niagesiai gelbėtojai: savivaldybių 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis, ir gaunantys minimalią mė
nesio algą, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie VRM 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis, ir gaunantys kiek daugiau 
nei minimali mėnesio alga bei statu
tiniai PAGD prie VRM darbuotojai, 
1-3 kategorijų valstybės tarnautojai, 
neatskaičius mokesčių gaunantys 
1 010 litų algą, nesiekiančią net vidu
tinio Lietuvos darbo užmokesčio dy
džio. Darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis, net nėra apdrausti 
nuo nelaimingų atsitikimų darbe. 

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

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-82 M • ••AVW.DRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
•LKD sąskrydis — 
gyvybingumo įrodymas. 
• Nedarni šeima — iš 
kartos į kartą. 
•Kitu žvilgsniu: „Apie 
ateizmą". 
•Muzika ir smegenys. 
• Skaudi diena Lietuvos 
istorijoje. 
• Studija „Lietuviu 
literatūros istorija". 
• LMA „Dainava" 
pradeda naują sezoną. 
• Ką veikti savaitgalį? 
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DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 
XV PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Šulaitis 

SĮ ŠEŠTADIENI ČLFL FINALAS 
Čikagos Lietuvių futbolą lyga 

jau baigia II savo sezoną, šeštadienį, 
rugpjūčio 26 d., įvykstančiomis fina
linėmis rungtynėmis. Jose 4 vai. p. 
p., aikštėje prie PL centro, Lemonte, 
susikibs Panevėžio „Amerikos lietu
vis" su „Alytaus" futbolininkais, 2:30 
vai. p.p. bus žaidžiama dėl III vietos 
ir šiame susitikime pasirodys pusfi
nalių pralaimėtojai: „Lietuvėlė" ir 
„Vilnius". 

Praėjusį savaitgalį buvo išaiš
kinti finalistai, kurie paaiškėjo po 
dviejų rungtynių — šeštadienį ir 
sekmadienį. Čia šeštadienį „Ame
rikos lietuvis" įveikė „Lietuvėlę" 2:0, 
bet sekmadienį tokiu pačiu rezultatu 
laimėjo „Lietuvėlė". Tada, mušant 
baudinius, geriau sekėsi „Amerikos 
lietuviui", kuris laimėjo pergalę 4:2. 

„Vilniaus"-„Alytaus" komandų 

susitikimai abi dienas baigėsi vieno
da pasekme 1:1. Čia irgi prireikė 
baudinių, kurie atnešė 5:4 laimėjimą 
„Alytaus" atstovams. 

Beje, keturfinalio susitikime 
rugpjūčio 13 d., žaidžiant Panevėžio 
„Amerikos lietuviui" su „Žilvino" ko
manda, sunkią traumą patyrė jos 
kapitonas Remigijus Andriuška. Jam 
susidūrus su savos komandos kitu 
žaidėju, lūžo dešnės kojos blauzdikau
lis. Rungtynės dėl šio nemalonaus 
įvykio buvo nutrauktos, o nukentė
jęs nuvežtas ligoninėn, kur paaiškė
jo, kad gydymas užsitęs gana ilgai. 

Ši nelaimė įvyko „Žilvinui" pir
maujant 1:0. Tos rungtynės bus tę
siamos kitą šeštadienį prieš pusfi
nalio susitikimus. Jose „Amerikos 
lietuvis" ne tik išlygino, bet persvėrė 
rezultatą 2:1 ir pateko į pusfinalį. 

ČIKAGOS „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
NAUJAS SEZONAS JAU ČIA PAT 

Šiemet 56-sius savo gyvavimo 
metus švęsiantis „Lituanicos" futbo
lo klubas, turi daugiau bėdų negu 
per ilgą jo veiklos laikotarpį. 

Nepaisant, kad klubo veteranai 
savo grupėje pirmą kartą pasipuošė 
pergalės laurais, klubo ,komanda 
tiek salės, tiek lauko pirmenybėse 
iškrito iš aukščiausios divizijos į 
žemesnę— I diviziją. 

Taip pat iš klubo vadovybės 
pasitraukė eilė senųjų darbuotojų, 
daug klubo rėmėjų iškeliavo amžiny
bėn, komandos neteko savo aikštės 
prie PL centro Lemonte (ją įruošti 
žadėjusi PL centro vadovybė šio pa
žado „neprisimena"). Beje, klubo rei
kalus gerokai pagadino keli žaidėjai, 
kurie buvo suspenduoti ilgesniam 
laikui, atsirado didelė trintis su ly
gos vadovybe ir 1.1. 

Tačiau, nepaisant šių nesėkmių, 
klubo komandos ruošiasi naujam 
sezonui. Šį kartą varžysis veteranai 
ir tik viena vyrų komanda, kuri 
rungtyniaus „Metropolitan" lygos I 
divizijos „Raudonoje" grupėje. Jai, be 
lietuvių, priklausys „Connections 
SC", „Fichta Rams", „International" 
„Kickers" ir „Sparta". Šios pasku

tinės prieš daugelį metų yra buvu
sios stipriausios Čikagoje. 

„Blue" grupėje rungtyniaus „Ga-
laxy", „Green-White", „Highlan-
ders", „HNK Zrinski", „Lions", „Bel
grade". 

Pirmąsias rungtynes lietuviai 
žais išvykoje rugsėjo 10 d. prieš 
ukrainiečių „Lions" komandą. Kitą 
sekmadienį po to mūsiškiai išmėgins 
„International" pajėgumą (irgi iš
vykoje). 

Iš lygos vadovybės gauta oficiali 
„major" lygos 2005—2006 metų pir
menybių lentelė. Pagal ją pirmą 
vietą užėmė lenkų „Lightning" — 39 
tšk., II — „Schvvaben" — 35, „Po-
lonia" — 33 tšk. 

9-oje vietoje liko „Tarnovia" — 
18 ir 10-oje — „Lituanica-Liths" — 
14 taškų. Jos ir iškrito į žemesnę gru
pę. Rezervinių komandų tarpe pir
mąja buvo „Schvvaben" — 47 tšk, o 
paskutinėje „Tarnovia" (10 tšk.). JLi-
tuanica" buvo priešpaskutinė (14 tšk.). 

Naujuoju klubo pirmininku su
tiko būti Dainius Ruževičius. Ko
mandai vadovaus Laimonas Bytau
tas. Beje, I divizijoje nereikės rezer
vinės vienuolikės. 

/ / Lituanicos" veteranai futbolininkai — 
čempionai 

„Lituanicos" veteranų („Old Ti-
mers") futbolo komanda, sudaryta iš 
per 32 metų amžiaus žaidėjų, pirmą 
kartą istorijoje iškovojo Čempionų 
titulą. Mūsiškiai laimėję I vietą „A" 
grupėje dėl meisterio vardo įveikė 
„B" grupės nugalėtojus „Lions" ko
mandą ir iškovojo meisterio vardą. 

Pergalė buvo iškovota sunkokai, 
nes pradžioje varžovai vedė 2:0. Tik 
rungtynių pabaigoje, Petro Šmigel-
skio ir Virgio Žuromsko pelnytais 
įvarčiais, „Lituanica" rezultatą išly
gino. Prireikė pratęsimo ir jo 6-oje 
minutėje Ernestas Urbonas ženklino 

3:2, kas lietuviams ir atnešė pergalę. 
Reikia pažymėti, kad regulia

raus sezono metu iš 16 susitikimų, 
lietuviai tik vieną pralaimėjo ir vie
ną baigė lygiosiomis, o visuose ki
tuose — šventė pergales. Iš viso 
lietuviai pelnė 48 įvarčius, o įsileido 
tik — 6. 

Tai komandos vadovo Dano 
Brandonisio nuopelnai, žaidžiančiojo 
trenerio Algimanto Šalkausko ir 
viso būrio energingų žaidėjų, kurie 
nuoširdžiai šeštadienių popietes 
pašvęsdavo futbolui. Garbė jiems! 

Lietuvos krepšinio rinktinė 
Japonijoje labiau įsibėgėja 
Šiuo metu Čikagos, o taip pat 

kitų vietovių sporto sirgalių dėme
sys yra nukreiptas į Japonijoje vyks
tančias XV Pasaulio vyrų krepšinio 
pirmenybes, kurios prasidėjo rug
pjūčio 19 d. Jose rungtyniauja 24 
valstybių komandos iš visų 6 konti
nentų. Lietuva kartu su kitomis 5 
rinktinėmis žaidžia C grupėje. Iš 
kiekvienos grupės į tolimesnį ratą 
pateks keturios pirmosios koman
dos. 

Šių pirmenybių pradžia Lietu
vos vyrams buvo Juoda" — pralai
mėtos abi pirmosios rungtynės — 
prieš Turkiją (dviem taškais) ir 
Graikiją (penkiais taškais). 

Po to buvo viena laisva diena, o 
po jos lietuviai stojo į kovą prieš 
mažai girdėtą Kataro valstybės 
rinktinę, kurią įveikė net 106:65. 
Pergalė net 41 tašku įkvėpė mūsiš
kiams daugiau pasitikėjimo savimi. 

Tą lietuviai parodė ketvirtose C 
grupės rungtynėse trečiadienį, kuo
met buvo pelnytas antrasis laimėji
mas iš eilės. 

Šį kartą susitelkusiems lietu
viams pralaimėjo Australijos rinkti
nė, kuri šiemet nėra tokia galinga 
kaip anksčiau. Australus lietuviai 
įveikė gana didele persvara — 78:57. 
Lietuvos rinktinės pergalė prieš 
australus užtikrino jai vietą aštunt-
finalyje, kuri bus kita pakopa, no
rint patekti į aukštesnę vietą. 

Po trečiadienio rungtynių savo 
grupėje, Lietuva su 6 taškais (už 
pergalę 2 taškai, už pralaimėjimą — 
1), atsistoja trečioje vietoje. Jeigu 
paskutinėse grupinėse varžybose 
lietuviai įveiks Braziliją, tai toje 
vietoje ir liks. Jeigu pralaimės, tai 
nukris į 4 poziciją, kur jų lauks ga
linga JAV rinktinė ir, galimas da
lykas, iškritimas iš pirmenybių. 

Rašant šias eilutes komandos 
buvo sužaidusios po 4 rungtynes ir C 
grupės padėtis buvo tokia: 1. Grai
kija — 8 taškai; 2. Turkija — 8 
taškai; 3. Lietuva — 6; 4. Brazilija 
— 5; 5. Australija — 5; 6. Kataras — 
4 taškai. 

Sportas LIETUVOJE 

Baltijos šalių 
ugniagesybos sporto 
čempionate lietuviai 

liko treti 
Antri metai iš eilės mūsų šalies 

ugniagesiai Baltijos šalių ugniagesy
bos sporto čempionate užėmė tre
čiąją vietą. 

Estijoje, Rakverėje, surengtame 
čempionate po dešimties metų per
traukos pirmąją vietą iškovojo Lat
vijos komanda. Čempionato šeimi
ninkai liko antri. 

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento pranešimo, 
mūsų šalies komanda gali didžiuotis 
jaunąja pamaina. Vilnietis Justinas 
Gikas jaunių amžiaus grupėje dar 
kartą pagerino Baltijos šalių ugnia
gesybos sporto čempionatų rekordą 
kopimo kablinėmis kopėčiomis j 3— 
iąjį mokomojo bokšto aukštą rungty
je. Jo laikas — 11,27 sekundės (per-, 
nai — 11,29 sekundės). 

Kitais metais čempionatas vyks 
mtfsų šalyje. 

ELTA 

Trečiadienio su
sitikime su Aust
ralija iš Lietuvos žaidėjų išsiskyrė 
A. Macijauskas, kuris pelnė dau
giausia (20) taškų ir atliko 7 rezul
tatyvius perdavimus. Gerai sekėsi ir 
iki šiol laimės neturėjusiam — 
Robertui Javtokui, kurio sąskaitoje 
16 taškų ir net 12 atkovotų ka
muolių. Trečias pagal rezultaty
vumą buvo Darius Songaila — 14 
taškų. Po jų ėjo broliai Lavrinovičiai 
(10 ir 7 taškai), jaunasis žaidėjas 
Mantas Kalnietis (4), Linas Kleiza ir 
Tomas Delnikaitis (po 3), Giedrius 
Gustas (1). Taip pat aikštelėje trum
pai pasirodė komandos kapitonas 
Mindaugas Žukauskas, Simas Ja
saitis ir Paulius Jankūnas, tačiau jie 
taškų nepelnė. 

Po paskutinių dviejų Lietuvos 
krepšininkų pergalių šiek tiek at
lyžo lietuviai krepšinio sirgaliai, 
kurie gausiuose komentaruose in-
terneto svetainėje keikė Lietuvos 
rinktinės trenerį Antaną Sireiką ir 
beveik visus krepšininkus. 

Edva rdas Šulaitis 

t D a u g i a u s p o r t o ž in ių 
ska i t yk i t e 8 ps l . 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i Lietuva: 

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

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66 00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190 00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org . 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8 3 0 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

E I-paštas: 
rastinc@drau9as.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastinc@drau9as.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LKD sąskrydis - gyvybingumo į r odymas 
Lietuvos krikščionys demokratai 

rugpjūčio 12-13 d. rinkosi į pirmąjį 
savo partijos vasaros sąskrydį. Įpratę 
prie formalių renginių — konferen
cijų, tarybos posėdžių, seminarų, 
kuriuose partijos kolegos vieni kitus 
mato kostiumuotus ir oficialiai pasi
dabinusius, šį kartą atmosfera buvo 
visai kitokia: 430 LKD narių su šei
momis susirinko Panevėžio rajone 
esančioje „Šilelio" stovyklavietėje, 
kurioje visus pasitiko griežti trys 
muitininkai: Onutė Juospaitienė, Vi
talijus Satkevičius bei Paulius Sau
dargas, pro kuriuos nepavyko ne vie
nam prasmukti nepastebėtam. Visi 
buvo iškratyti, suregistruoti, o mui
tininkų darbo rezultatai buvo pa
viešinti sąskrydžio atidarymo metu. 
Muitininkai išliko budrūs ir aktyvūs 
viso LKD vasaros sąskrydžio metu. 

Atidarydamas LKD sąskrydį, 
partijos pirmininkas Valentinas 
Stundys džiaugėsi, kad krikščionys 
demokratai, įveikę visas kelionės 
kliūtis, sėkmingai susirinko drauge 
praleisti laiko. Paskelbus sąskrydžio 
pradžią, iš lėto pradėjo kilti naujoji 
LKD vėliava, o sąskrydžio dalyviai 
užgiedojo Lietuvos himną. 

Šeštadienio popietė buvo skirta 
įvairioms varžyboms, kurių metu 
sportinį pranašumą aiškinosi skyrių 
komandos, o individualiuose rung
tyse - pavieniai LKD nariai. Stip
riausieji virvės traukimo varžybose 
pasirodė Panevėžio - Druskininkų 
skyriaus jungtinė komanda. Ši ko
manda išsiskyrė ir vadovų gausa savo 
sudėtyje: čia rungėsi LKD vicepir
mininkas, Druskininkų skyriaus 
pirmininkas ir žymus lengvaatle-
tininkas Algirdas Šakalys, Panevėžio 
miesto vicemeras ir skyriaus vadovas 
Petras Luomanas, ambasadorius prie 
šv. Sosto Vatikane Algirdas Saudargas. 

Strėlyčių mėtymo čempionate 
nugalėtojais tapo Kybartų šeima iš 
Kelmės: vyrų rungtyje vadovu tapo 
Zigmas Kybartas, o moterų - Virgilija 
Kybartienė. Šeima neišdavė taiklumo 
paslapties, tačiau jų pranašumas-
nenuginčijamas, nes ši rungtis buvo 
viena iš populiariausių individualių 
rungčių grupėje. 

Gausiausiai sąskrydyje dalyvavęs 
Radviliškio skyrius tapo nugalėtojais 
krepšinio 3 x 3 varžybose. Šio sky
riaus komanda nugalėjo ir kvadrato 
rungtynėse. LKD Radviliškio sky
riaus pirmininkas ir Radviliškio me
ras Antanas Cepononis puikiai mo
bilizavo skyriaus žmonės ir pelnė 
aktyviausio skyriaus titulą šiame 
vasaros sąskrydyje. Šeštadienio vaka
re šio rajono Patiršnio kultūros namų 
muzikantai linksmino vakaronės da
lyvius. 

Baudų metimo rungtynėse nepa
vejamas ir taikliausiuoju metiku tapo 

Kęstutis Kaminskas iš Molėtų sky
riaus. Jis iš 10 pataikė 9 kartus. 

Orientacinėse varžybose, kurias 
organizavo Albertas Šimėnas, nuga
lėtojai buvo net trys (surinkę po 
vienodai taškų): Vilniaus, Kelmės, 
Kauno rajono skyrių atstovų ko
mandos. 

Šeštadienio pavakarę, po visų 
varžybų, krikščionys demokratai rin
kosi prie vėliavos, kurią pašventino 
Pušaloto klebonas Albertas Kaspe
ravičius, vėliau stovyklavietėje buvo 
aukojamos šv. Mišios už tautos ir 
kiekvieno iš mūsų atsinaujinimą. Po 
šv. Mišių, neišsigandę grėsmingai 
atrodančių debesų, prie vieno bendro 
stalo susėdo vakarienei ir vakaronei, 
kurios metu susirinkusius linksmino 
panevėžiečių „Žemynos" ansamblis 
bei muzikantai iš Radviliškio. 

Ryte sąskrydžio dalyviai - poli
tikai rungėsi oratorystės konkurse, 
kuriame laukė pačios įvairiausios 
simuliuotos situacijos. Petrui Šukiui, 
Skuodo skyriaus pirmininkui, teko 
įtikinėti partijos pirmininką Valen-

toti humanistinės augalininkystės 
plantacijas. Bene daugiausia juoko, 
ovacijų ir dėmesio susilaukė Ro
mualdo Kašubos iš Vilniaus kalba, 
kuria jis turėjo aukcione kuo bran
giau parduoti kamuolį, tačiau jis, 
kaip tikras politikas, turėjo kalbėti 

tina Stundį rinkimų kampanijos 
metu nusidažyti plaukus trimis spal
vomis, (įdomumo dėlei, R Šukiui pa
vyko įtikinti V Stundį, tačiau ar 
pirmininkas laikysis pažado, suži
nosime netrukus - iki rinkiminės 
kampanijos liko vos keli mėnesiai). 
Paulius Saudargas įtikinėjo sąs
krydžio dalyvius pasilikti sąskrydyje 
dar bent savaitę, Pasvalio vicemeras 
ir skyriaus pirmininkas aiškino, kad 
geriant čiobrelių arbatą didėja lojalu
mas ir meilė LKD partijai. „Mui
tininkei" Onutei Juospaitienei teko 
visus savo kalba sugraudinti ir su
jaudinti iki ašarų. Panevėžio koor
dinacinės tarybos pirmininkas Vita
lijus Satkevičius uždegančia kalba 
įrodinėjo, kad Lietuvai tikslinga plė-

apie viena, bet sugebėjo kalbėti visai 
apie kitą ir susirinkusiems buvo pa
garsintos kelių LKD valdybos narių 
biografijos. R. Kašubą bei O. Juos
paitienė ir tapo LKD oratorystės 
konkurso nugalėtojais. 

Sąskrydžio metu buvo įteikiamos 
ir metų nominacijos vienaip ar kitaip 
LKD pasižymėjusiems krikščionims 
demokratams. 

Metų mero titulas, be abejonės, 
atiteko Valentinui Stundžiui, už 
dešimtmetį trunkančią nepaprastą 
meilę Molėtams. 

Išeivijos krikščioniui demokratui 
Pranui Povilaičiui už krikščioniš
kosios demokratijos populiarinimą 
suteiktas nusipelniusio krikščionio 
demokrato titulas. 

Radviliškio skyrius tituluotas 
metų skyriumi už nenukonkuruo
jamą aktyvumą LKD sąskrydyje. 

LKD metų muzikantu išrinktas 
Vitalijus Satkevičius, be kurio 
dainų ir armonikos nepraeina beveik 
nė vienas LKD renginys. Tuo įsiti
kino ir sąskrydyje dalyvavę iš visos 
Lietuvos. 

LKD damos titulas atiteko val
dybos narei Loretai Kudarienei už 
žydėjimą tarp 11 LKD valdybos vyrų; 

Pareigingiausiosios titulas atite
ko ilgametei LKD finansininkei 
Ritai Barzdenienei už kruopštų ir 
ilgametį darbą partijai. 

Metų sportininku išrinktas Juo
zas Pelionis už LKD dviračių žygio 
plėtrą į Europos kelius. 

Albertui Šimėnui atiteko metų 
šukuosenos titulas už reprezenta-
tyvumo palaikymą TV laidose; 

Metų gydytojo titulas suteiktas 
Algirdui Klimaičiui už profesinių 
gebėjimų taikymą politinėje veikloje; 

Galiausiai metų lūkesčių išrinkta 
viltis patrumpinti (apkarpyti) Tėvy
nės sąjungos pavadinimą, (iš skliaus
telių išimant krikščionių demokratų 
vardą). 

Uždarant sąskrydį, buvo pa
skelbta kito vasaros sąskrydžio vieta. 
Įvertinus Pasvalio stovyklavietės įsi-
rengimą, aktyvumą bei dalyvių gau
są, išsakyta viltis kitais metais ren
ginį organizuoti šiame rajone. LKD 
pirmininkas Valentinas Stundys, 
pristatydamas kitų metų sąskrydžio 
vietą skyriaus pirmininkui, linkėjo 
tapti meru ateinančiuose savival
dybių rinkimuose ir visus sutikti kaip 
rajono šeimininkui. Sąskrydį vaini
kavo - tiesiogine prasme - visi 
sąskrydžio dalyviai, susikibdami už 
rankų į vieną didžiulį ratą bei 
dainuodami „Ilgiausių metų". 

Mindaugas Lingė 
LKD rinkimų į savivaldybių 

tarybas štabo vadovas 

Nuotraukose nuotaikingos sąskrydžio akimirkos 
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NEDARNI ŠEIMA - IŠ KARTOS I KARTĄ 
Tėvų klaidos neleidžia jų atžaloms patirti šeimyninės laimės 

Apsaugos aukas 
Prieš artimuosius ranką kelian

tiems asmenims siūloma drausti pri
siartinti prie savo aukų. . 

Tokj Baudžiamojo kodekso pa
taisų projektą parengė Seimo Libe
ralų sąjūdžio frakcijos narė Violeta 
Boreikienė. 

Politikė taip pat siūlo Baudžia
majame kodekse numatyti galimybę 
smurtautojui skirti dar vieną po
veikio priemonę — privalomą dalyva
vimą elgesį keičiančiose programose. 

Kaip rodo sociologiniai tyrimai, 
smurtaujama kas trečioje Lietuvos 
šeimoje. Apklausų duomenimis, 63,3 
proc. suaugusių moterų yra patyru
sios vyrų fizinį ar seksualinį smurtą 
arba joms buvo grasinta. Tuo tarpu 
policijai apie smurtinius išpuolius 
pranešė tik 10,6 proc. nukentėju
siųjų. 

Nėščiosios mityba 
Nėščioji nuolat turi galvoti apie 

savo mitybą. 
„Valgyti už du" - nereiškia val

gyti 2 kartus daugiau. Jei nesinori 
„užsidirbti" 20-30 kg antsvorio, pri
valoma pažaboti apetitą. 

Paskutinj nėštumo trimestrą dėl 
per didelio antsvorio nėščioji vaikšto 
pridususi, vargina nerangumas, są
narių skausmai. 

Akušeriai ginekologai mano, kad 
normalu, jei nėštumo metu priauga* 
ma 10-12 kg svorio. Žinoma, daug kas 
priklauso nuo kūno masės indekso. 

Į „dekretą" — vėliau 
Nuo 28 nėštumo savaitės plana

vusias atostogauti būsimas mamas 
sutrikdė žinia, kad valstybės apmo
kamų atostogų jos bus išleidžiamos 2 
savaitėmis vėliau. „Įsigaliojus įstaty
mo pataisai, turėjome atsiprašyti 
moterų, kad joms reikės padirbėti iki 
30 nėštumo savaitės", — DELFI sakė 
Kauno medicinos universiteto klini
kų Gimdymo skyriaus vadovas Min
daugas Kliučinskas. 

Vaiko ir motinos sveikatos prie
žiūros koordinatoriaus teigimu, nau
joji tvarka ypač didelės sumaišties 
nesukėlė — vis daugiau moterų pajė
gia derinti motinystę ir darbą, todėl 
ir taip pageidauja vėliau eiti į „dek
retą". 

Vis dėlto kai kurios pacientės 
piktinosi apie pasikeitusią tvarką 
sužinojusios per vėlai, o ypač tuo, kad 
Socialinės apsaugos ir darbo minis

terija neinformavo, kokią įtaką joms 
turės priimta įstatymo pataisa. 

Nedarniose šeimose augę žmonės 
vėliau kur kas sunkiau sukuria 
gražią šeimą. 

Nedarni šeima formaliai api
brėžiama kaip šeima, kurioje yra su
trikę tarpusavio santykiai ir vienas iš 
tėvų neatlieka vaiko priežiūros 
funkcijų arba netinkamai elgiasi su 
kitais šeimos nariais. 

Tokioje šeimoje tėvai neišspren
džia tarpusavio problemų ir į tai 
įtraukia vaikus, vienas iš tėvų ar abu 
nesugeba prižiūrėti vaikų, elgiasi su 
jais netinkamai, o gaunamą valstybės 
paramą panaudoja ne šeimos intere
sams. 

Jaučiasi nelaimingi 
Psichoterapeutas Gediminas Na

vaitis nedarnia šeima vadina tokią, 
kurioje jos nariai jaučiasi nelaimingi. 

Pasak specialisto, ar santuoka 
bus laiminga, labai priklauso, kokioje 
šeimoje augo sutuoktiniai. Mat sta
tistika byloja, kad nedarnių šeimų 
auklėti žmonės sunkiau susikuria 
savo šeimyninę laimę. 

„Jeigu abu sutuoktiniai kilę iš 
pilnų šeimų, keturioms santuokoms 
tenka vienerios skyrybos. Jei vienas 
iš sutuoktinių užaugo nepilnoje šei
moje, dviem santuokoms tenka viene
rios-skyrybos, jei abu partneriai augę 
nepilnose šeimose, vidutiniškai pusė 
porų išsiskiria. Nesėkmingų san
tuokų tradicijos tęsiasi iš kartos į 
kartą, o tos pačios problemos velkasi 
iš paskos", - statistiką apibendrino G. 
Navaitis. 

Nulemia pasąmonė 
Jei žmogus augo nedarnioje 

šeimoje, tai nereiškia, kad jis pas
merktas nesėkmėms. 

Tačiau, anot pašnekovo, jo poel
gius ir sprendimus nulems dar 
vaikystėje sukaupta patirtis. 

„Reakcijos, bendravimo būdas, 
konfliktų sprendimas, laimės supra
timas - visa tai jau susiformavę mūsų 
pasąmonėje. Vaikystėje įgytos nuos
tatos nėra sąmoningos. Dėl to sunku 
visiškai kontroliuoti savo sprendi
mus. Kodėl moteris ar vyras mums 
patinka arba ne? Dažnai net negali
me sau atsakyti. Tai pasąmonės pa
diktuotas sprendimas", - tvirtino psi
choterapeutas. 

Modelis - iš vaikystės 
Šeimos modelį kiekvienas taip 

pat susikuria dar vaikystėje, maty
damas savo tėvų elgesį, bendravimą. 

„Pakeisti vaikystės patirtį, ją 
suvokti ir įprasminti gali tik labai 
nedidelė žmonių dalis", — įsitikinęs 
šeimos psichoterapeutas. 

Jo teigimu, norint išsilaisvinti iš 
įsišaknijusių problemų, dažnai pri
reikia psichoterapijos. 

Svarbiausias amžius, kai susifor
muoja esminės nuostatos ir vertybės, 
yra iki penkerių metų. 

Vaikas šiuo laikotarpiu įgytomis 
nuostatomis vadovausis visą gyvenimą. 

Tokio amžiaus vaikas sužino, 
kaip turi atrodyti vyras, moteris, kaip 
reikia arba nereikia bendrauti, kaip 
reikšti jausmus. 

„Tikėtis, kad nebūsime susieti su 
tėvais ir nepaveldėsime jų elgesio bei 
nuostatų, yra naivu", - teigė G. Navai
tis. 

Ieško panašaus 
Manoma, kad moteris ieško su

tuoktinio, panašaus į savo tėvą, o vy
ras ieško žmonos, kuri primena mo
tiną. 

Anot psichoterapeuto, sutuokti
nio panašumas į tėvą arba motiną 
tikrai negarantuoja laimingos san
tuokos. Priešingai, statistika rodo 
visai kitokias tendencijas. 

„Jei moteriai jos vyras kūno 
sudėjimu ir temperamentu panašus į 
jos tėvą, yra tik dešimties procentų 
tikimybė, kad ji santuokoje bus lai
minga. Tačiau jei sutuoktinis visai 
nepanašus į tėvą, tikimybė, kad mo
teris šeimoje bus laiminga, išauga iki 
40 proc. Vis dėlto, nepaisant to į tai, 
ar tėvas tikrai buvo pavyzdingas ir 
puikus vyras, moteris nesąmoningai 
ieškos panašaus vyriškio", - pabrėžė 
G. Navaitis. 

Negalėdama kontroliuoti savo 
pasąmonės nulemtų sprendimų, 
moteris (arba vyras) įsisuka į užburtą 
ratą ir neretai tęsia nesėkmingų san
tuokų grandinę iš kartos į kartą. 

Nesuvokia klaidų 
Psichoterapeuto teigimu, viena iš 

dažniausiai tėvų daromų klaidų -
jausmų slėpimas. 

„Tėvai dažnai slepia, stengiasi 
maskuoti savo meilę, bijo, kad vaikai 
pamatys juos besimylinčius, besibu
čiuojančius. Bet bartis ir pyktis gar
siai girdint vaikams kažkodėl atrodo 
normalu. Taip vaikas suvokia, kad 
kai kurie bendravimo būdai (kaip pyk

tis ir barniai) yra priimtini, o meilę 
reikia slėpti", — aiškino G. Navaitis. 

Kita klaida, kurią nesusimąstę 
nuolat daro tėvai - problemų „verti
mas" visai vyrų arba moterų giminei. 

Jeigu motina nuolat netiesiogiai 
teigia, kad visų problemų priežastis 
yra vyras, suaugusi mergina, susi
dūrusi su sunkumais, priežasčių 
ieškos būtent jame. 

Tėvai dažnai nesusimąsto, kad 
būtent savo veiksmais formuoja vai
ko požiūrį į svarbiausius dalykus. 
Nes, anot G. Navaičio, geriausias vai
kų parengimas laimingai santuokai -
gražios šeimos pavyzdys. 

Iš geros šeimos 
G. Navaitis siūlo atsigręžti į 

praeitį ir dažniau vadovautis nusis
tovėjusiais principais, kurie nėra iš 
piršto laužti. 

„Lietuvoje nuo seno tradiciškai 
buvo propaguojamas požiūris, kad 
antrosios pusės reikia ieškoti tik iš 
geros šeimos, kurioje visi darbštūs, 
gražiai sutaria. Sovietiniais laikais 
geros šeimos suvokimas buvo iškreip
tas. Ji sutapatinta su turtinga šeima. 

Vis dėlto siūlyčiau būsimiems 
jaunavedžiams atidžiau pasižiūrėti, 
kokioje šeimoje užaugo antroji pusė. 
Nes tai, kaip ji ar jis bendrauja su 
savo tėvais, kaip elgiasi, ką sau lei
džia, - daug ką parodo apie žmogų. 
Tai itin svarbi informacija, kuri 
nulems šeimos gyvenimą", — įsiti
kinęs pašnekovas. 

Seni įpročiai 
Dar augdamas vaikas atidžiai 

stebi tėvų elgesį, taip pamažu ruoš
damasis savajai šeimai. 

„Tėvas dukrai savo elgesiu paro
do, koks turi būti vyras. Jei vyras 
žmonai pasako 'ačiū' pavalgęs pie
tus, prisimena jos gimtadienį, įteikia 
gėlių, padeda sutvarkyti namus, tai 
matydama dukra žinos, kaip turi 
elgtis ir jos būsimasis vyras. Jei šis 
neturės panašių savybių ir elgsis vi
sai priešingai, moteris tiesiog negalės 
su tokiu vyru bendrauti. Tačiau nesą
moningai neturėdama kito vyro 
pavyzdžio, ji pasijus apgauta", — 
teigė G. Navaitis. 

Itin didelę reikšmę šeimos gyve
nimui, pasak psichoterapeuto, turės 
dar vaikystėje susiformavę įpročiai. 

Eglė Petkutė 
„Klaipėda" 

Į mokyklą — nuo gimimo 
Būsimieji pirmokai - tai tie, ku

riems šiandien dar nėra nė metukų, 
ir tie, kuriems jau šešeri. 

Vieniems dar toli iki mokyklos, o 
kitų tėvai jau stipriai nerimauja. Kaip 
jam seksis? 

Mokytis pradedama nuo gimimo 
ir pirmieji 6-7 metai - pats intensy
viausias periodas. Per šį laiką sme
genys sukaupia didžiąją dalį informa
cijos apie pasaulį. 

Pasak mokslininkų, necivilizuo
tuose kraštuose augantys trimečiai 
mažyliai stipriai pralenkia savo ben
draamžius, augančius pagal euro-
pietiškus standartus. 

Palyginus jį su vaiku, kuris diena 
iš dienos yra guldomas į vaikišką lo
velę, iš kurios mato tik baltas lubas, 
nereikia stebėtis, jog kūdikis ima 

maištauti, sensorinis badas jam kur 
kas baisesnis, nei alkis. 

Nereikia pykti ant mažylio, kai 
jis reikalauja naujų įspūdžių, — tai jo 
smegenys trokšta mokytis. 

Kūdikystė - įspūdžių amžius. Tai 
nėra vien veidų bei daiktų „fotogra
favimas", o dinamiško pasaulio pa
žinimas. 

Apie trečiuosius metus vaikas iš 
„dvasinio embriono" virsta žmogumi, 
turinčiu pažinimo patirties ir emoci
nių išgyvenimų. 

Biologai ir psichologai vaikus, 
ankstyvojoje vaikystėje negavusius 
visavertės informacijos apie pasaulį ir 
žmones, vadina izoliuotais. Labai 
retai tokių vaikų gyvenimas ateityje 
susiklosto sėkmingai 

Tad KM rr.'.'kvti vaiką iki 3 metų? 

Nereikia versti mokytis raidžių. 
Vaikas trokšta pažinti saulę ir dangų. 
Ir po kojomis jis randa daugybę 
įdomybių: žolę ir gėles, skruzdžių ir 
žiogų. Padėkite vaikui atskirti, kur 
medis. Dienos ir nakties kaitos ste
bėjimas padės jam pažinti laiką. 

Iki 3 metukų vaikučio smegenys 
intensyviai kaupia kuo daugiau infor
macijos, tai ir verčia mažą žmogutį 
visur įlįsti, prisiliesti, išbandyti, kar
tais nepaisant jokių pavojų. 

Vaikas pažįsta pasaulį visa savo 
esybe: liežuviu ir lūpomis, delnais ir 
padais, ragauja ir uodžia, įsiklauso ir 
čiupinėja. Labai svarbūs visi pažini
mo kanalai, kad visi jutimo organai 
gautu informacija. 

Jei suaugės žmogus neatsako i 
maž>iK> ..K " '!"'" arba atsikrato, saky

damas „Užaugsi - sužinosi", vaikučio 
galvelėje kyla informacijos sumaiš
tis, kurios jis negali susidėlioti, tai ke
lia nerimą ir pasaulis jį ima gąsdinti. 

Dažnai tėvai, svajojantys apie 
puikiai besimokančią atžalą, anksti 
pradeda vaiką mokyti skaityti. Gerai, 
jei informacinis alkis numalšinamas 
realiu vaizdinių suvokimu, o raidės ir 
žodžiai yra tik aktyvaus pažinimo 
bendrakeleiviai. Bet jei tik simboliai 
ir kodai užpildo vaiko atmintį, jis 
virsta skaitymo/rašymo mašina, kuri 
jei ir kažką žino, tai mažai supranta 
ir dar mažiau moka. Mąstymas tam
pa formalus. Mokykloje tokie vaikai 
gali pasirodyti puikiai, nes ir pati 
mokymo sistema yra gana formali, 
bet mokosi vaikai juk ne mokyklai, o 
gyvenimui. „Klaipėda" 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Apie ateizmą 
Neseniai vienas „Kauno dienos" 

žurnalistas, apsilankęs Merkinės pi
ramidėje, aprašė savo patyrimus, 
konstatuodamas, kad toje piramidėje 
jis prarado savo galią. Galima būtų 
tik spėlioti, ar turėjo tas žurnalistas 
kokią nors galią iki atvykimo pira
midėn, ar ne? Bet tai jau asmeninio 
pobūdžio klausimai, nelabai tin
kantys „tiriamajai" žurnalistikai — 
nes labai daug žmonių, atvykę Ce-
sukų piramidėn, čia pasijunta itin 
gerai. Atgauna sveikatą ar išgyvena 
panašias dvasines patirtis, kokias, 
kaip jie patys liudija, anksčiau patyrė 
Indijos ašramuose ar garsiosiose 
Europos piligrimystės vietose. 

Visi subtilieji patyrimai yra itin 
asmeniški. Netgi nuvykus į garsiąją 
Lurdo grotą Prancūzijoje - ne vi
siems ir ne visada atsiveria antgam
tiniai potyriai. Viskas priklauso ir 
nuo žmogaus nusiteikimo, nuo jo 
kūno bei dvasios užsiteršimo, nuo 
išankstinių nuostatų bei kitų fak
torių. Nuo tikėjimo... Jei atvažiuoja 
užkietėjęs ateistas, kurio tikslas 
parodyti, kad ten ,,nieko nėra", tai jis 
nesunkiai „tai" ir patirs . Kita vertus 
— subtilus, jaut rus žmogus nesun
kiai „visa tai" patiria ir daugelyje ki
tų vietų - miške, bažnyčioje, kla
sikinės muzikos koncerte, medituo
damas, užsiiminėdamas joga ir t.t. 

O tokios diskusijos spaudoje tik 
parodo mūsų išsivystymo ir toleran
cijos lygį. Lengviausia antgamtinius 
reiškinius yra neigti arba sudeginti 

ant žiniasklaidos laužo, ypač jei apie 
tai rašantis žmogus netolerantiškas... 
Arba jeigu tai nepatinka užsakovui, 
kokiam nors valstybėje privilegi
juotam „dvasios verslo" monopo
listui. Taip, beje, kažkada buvo ir su 
Viliaus Orvido sodyba - Salantų kle
bonas draudė žmonėms ten eiti, gąs
dindamas visokiais prakeikimais bei 
velnio veikimu... 

Sudėtingiau visa tai tolerantiškai 
stebėti, žinant, kad apsišaukėliai ir 
patys savo veikla save diskredituos, 
kaip tai atsitiko Lenai L. („Pažinsite 
iš vaisių" - pasakyta.) O tai, kas tikra 
- liks, kad ir kaip niekintume ar 
tyčiotumėmės. Taip laiko išbandy
mus atlaikė regėtoja Aneliukė Mati-
jošaitienė Keturnaujienoje, kol baž
nyčia galų gale pašventino koplyčią 
jos regėjimų vietoje ir leido ten aukoti 
mišias. Taip, beje, buvo ir su kitiems 
apsireiškimus patyrusiems - ir šven
tajai Vilniaus regėtojai Faustinai, ir 
Lurdo šventajai Bernadetai... 

Gerai, kad bent atviros inkvizi
cijos laikai jau pasibaigę, nes daugelis 
regėtojų, girdėtojų ar šiaip keistuolių 
nūnai būtų kepami viešai it šventi 
Laurynai, pasiremiant kokiu nors 
populiariu ateistiniu šūkiu, pvz. -
,jei žmogus kalba su Dievu — tai 
malda, o jei Dievas su žmogum — tai 
jau psichiatrija"... 

Neseniai smagiai juokiausi, kaž
kokiame sveikatos žurnale skaityda
mas interviu su vienu populiariu 
vienuoliu, kuris bandė įteigti maž

daug tokią mintį: „šiaip laikais, kai 
kosminiai laivai skrieja į žvaigždes, 
mes vis dar tikime kažkokiais burti
ninkais..." O linksma pasidarė todėl, 
kad būtent tokią frazę mokslinio 
ateizmo metais girdėjau iš ateizmo 
mokytojo lūpų savo mokykloje. Tik 
ten vietoje „burtininkų" buvo „ku
nigai". 

Beje, skaitydamas Evangeliją, čia 
irgi atrandu nemažai burtų bei ste
buklų, dažniausiai atliekamų paties 
Kristaus rankomis. Tai ir numiru
siųjų prikėlimas, ir raupsuotųjų iš
gydymas, ir vaikščiojimai vandeniu, 
ir vandens pavertimas vynu... 

Bet, kai geriau pagalvoji - kokia 
prasmė apie visa tai ginčytis? Dievo 
neįrodysi, tolerancijos ir pagarbos -
taip pat. Tai, kaip Meilė - ji yra arba 
ne. Jos neišmoksi. Lankydamasis 
Merkinėj aš patiriu daug Meilės ir 
Ramybės. Daugelyje Lietuvos bažny
čių taip pat. Gamtoje irgi... 

parafrazė 

saugokitės netikrų pranašų 
kurie ateina pasislėpę 
madingų dizainerių 

sumodeliuotuose 
ėriukų kailiuose, vilkų 

uniformose 
ateistų sutanose 

atpažinsite iš vaisių, iš išvaizdos 
avinėlį ir inkvizitorių: avinėlis 
teveda jus avelių pėdsakais 
aplenkdamas vilkų išėdas 
inkvizitorių sukurtus laužus 
koncentracijos stovyklas 
šnibždėdamas: sakau jums 
ta ramybė, kurios taip laukiate 
yra atėjusi, bet jūs 
dar nepažįstat jos 

Margumynai 

Už gyvq Elvis Presley 
žadami 3 mln. doleriŲ 

Amerikos kino dokumentininkas 
Adam Muskjewicz, kuriantis filmą 
apie legendinį dainininką Elvis Pres
ley pasirengęs skirti 3 milijonų dole
rių premiją, kas ras rokenrolo kara
lių gyvą. Jo specialiai sukurtoje in-
terneto svetainėje „elviswanted.com" 
praneša, jog duomenys apie gyvą 
Elvis bus paskelbti jo naujajame 
filme, kuriame autorius tiria mitą, 
kad dainininkas vis dar gyvas ir kaž
kur slapstosi nuo šlovės. 

Filmas turi pasirodyti ekranuose 
kitų metų rugpjūtį - lygiai po 30 
metų nuo Presley mirties. 

Muskiewicz pasakoja, jog nuo
monės žmonių, iš kurių jis ėmė inter
viu savo filmui, dėl dainininko likimo 
skiriasi. 

„Apie 75 proc. apklaustųjų abso
liučiai įsitikinę, kad jis miręs, o apie 
25 proc. mano, jog jis gyvas", - pa
sakoja režisierius apie savo susitiki
mus su 175 žmonėmis, kurie arba 
pažinojo dainininką asmeniškai, ar
ba tyrė jo gyvenimą ir kūrybą. 

Beje, pasak Muskiewicz, gydyto
jų elgesys Memphis mieste, taip pat 
kai kurios Elvis laidotuvių aplinky
bės davė peno įtarimams. Pasak jo, 
„nereikia būti dideliu specialistu, 
kad pastebėtum daugybę techninių 
klausimų. Kodėl taip greitai jis buvo 
palaidotas? Karstas buvo užkaltas, o 
paskui niekas apie nieką nenorėjo 
kalbėti", - samprotauja filmo autorius. 

Jeigu Elvis pavyktų rasti, jam 
dabar būtų 70 metų ir jis neprimintų 
buvusios žvaigždės, likusios gerbėjų 
atmintyje. BNS 

Antanas Tretininkas joje pasakoja, kaip lietu
viai kovojo su Kryžiuočiais ir yra griežtai lietuvių 
pusėje. Ištrauka: „Vokiečiai numaustė savo geležies 
kepures ir susėdo valgyti. Vos tai padarė, žemaičių 
tūkstantis šmaukšt išpuolė iš pilies it širšūnai iš 
drevės, beregint apsiautė visus vokiečius ir išpjovė 
it žydai kalakutus Velykoms". 

Pirmosios prozinės knygos garbė priklauso 
Daukantui, bet Valančiaus knygos buvo daug 

daugiau skaitomos, liaudies kultūrai artimesnės. 
Jose Valančius beveik prieš 150 metų ėmė kurti 
Lietuvos kultūros istoriją. 

Spaudos draudimas buvo kliūtis, kurią reikėjo 
nugalėti. Tuo tikslu Valančius suartėjo su Tilžės 
klebonu Zabermanu, siuntė jam pinigus, neretai 
po 1,000 rublių iš karto. Žinoma, kad per dvejus 
metus Rytprūsiuose buvo išspausdinta 19,000 
lietuviškų knygų. Jas per sieną gabendavo įvairiais 
būdais, dažnai patyrę kontrabandininkai arba 
žydai dėl uždarbio. Vieną tokį epizodą kaip žydai 
padėjo slėpti knygas, aprašo Tumas Vaižgantas. 
Pragedruliuose yra užsilikusi veiklios knygnešės 
pavardė iš tų laikų. Tai buvo Aniutė Saukūnaitė iš 
Skapiškio. 

Sykį žandarams pavyko sugauti knygnešį S. 
Račiuką iš Ukmergės apskr., Raguvos valsčiaus. 
Tardomas Račiukas prisipažino, kad „Vyskupas 
jam davė laišką, parašytą lotyniškai ant nešla
mančio popieriaus, kurio kratos metu nebuvo gali
ma aptikti. Račiukas Zabermanui perdavė iš 
Valančiaus 1,000 rublių. Rusai Valančių kelis sy
kius raštiškai reikalavo pasiaiškinimo. Tilžės kle
bonas Zabermanas, užstodamas Valančių, rusams 
parašė, kad tai jis pats tas brošiūras rašė ir spaus
dino. Rusai netikėjo, siuntė agentus į Tilžę, norėjo 
gauti Valančiaus braižo pavyzdį, bet nieko nepešė, 
Valančius duodavo straipsnius perrašyti, prieš 
siųsdamas į Tilžę. 

Stanislovas Račiukas buvo ištremtas į Sibirą. 
Valančius tuo laiku jau buvo priverstinai 

apgyvendintas Kaune, buvo apsuptas šnipų, kurio 
seko kiekvieną JO žingsnj. bet Valančius vis tiek 
rado būdą per Rytprūsius Lietuvai pagelbėti. 1867 

VYSKUPAS 
MOTIEJUS VALANČIUS 

Dr. RIMVYDAS SIDRYS 
Nr.6 

m. jis išleido visą eilę mažų knygučių; JPrajau-
timas", Perspieimas", „Wargai Bažnyčios" ir kitos, 
iš viso 9. Jos ėjo pakartotinomis laidomis ir buvo 
taip paplitusios, kad, paties vyskupo prasitarimu, 
Žemaitijoj jų buvo kiekvienoj sodyboj. Šių leidinių 
datos būdavo netikros, atgal į priešdraudiminį 
laiką, žandarai negalėjo jų atiminėti. 

Valančius buvo monarchistinių pažiūrų, ir 
niekad savo raštuose nežemino paties caro. 

bet užtat duodavo valia, rašydamas apie caro val
dininkus .JVIaskoliai. kurie pas mus atvažiuoja, vos 
no visi niekam nedora... vra tai žmones savo raugu 

dvokiantys, viršininkai truputį pasiskutę, burliokai 
barzdoti it ožiai..." Valančius pataria nesiskubint 
rusiškai mokytis, o rusams, kai į juos kreipiasi, 
atsakyti nesuprantą. O jeigu valdininkai nori „ute-
riet" su lietuviais, tegu patys išmoksta lietuviškai! 

Prieš tuos valdininkus vyskupas bandė kovoti 
skundais. Rašė Kauno ir Vilniaus gubernatoriams, 
reikalavo leisti priimti į kunigų seminariją 49 
klierikus (rusai leido tik 15). Norėjo, kad būtų 
atšauktas draudimas statyti kryžius, laidoti miru
siuosius su procesija, leisti kunigams vykti į kitas 
parapijas. Nei vienas šių reikalavimų nebuvo 
patenkintas, nors kai kurie suvaržymai buvo 
panaikinti po Valančiaus mirties. Vyskupas žinojo, 
kad elgėsi rizikingai. Jis pats rašė: „Žadėjo man 
Kamčatką ir kartuves, bet mane užstojo ypatinga 
Dięjo Apvaizda". 

Štai atvejis, paimtas iš Kauno gubernatoriaus 
pranešimo carui. Muravjov tada jau buvo 

pakeitęs, už jį ne mažesnis rusintojas, Von Kauf-
man. Pasikvietęs vyskupą Valančių, jis priekaišta
vo, kad kunigai pažeidinėja administracijos taisyk
les. Valančius atsikalbinėjo ir statė savo reikala
vimus. Tada gubernatorius nusprendė smogti le
miamą smūgį ir pasakė: „Mes puikiai žinome, 
vyskupe, kad jūs esate priešvalstybinių brošiūrų 
autorius, kad jūs kurstote liaudį neklausyti val
džios ir organizuojate nelegalų knygų gabenimą iš 
Prūsų". Vyskupas, tarsi nustebęs, patylėjo va
landėlę, o paskui atsake: „Ką gi! Suimkite ir išvež-
kite mane! Aš senas ir mirties nebijau". 

Paskutiniai Valančiaus žodžiai yra pranašiški, 
mirdamas 1875 m. gegužės 17 d., vyskupas neuž
miršo vadovauti tikintiesiems: testamentinei gro-
matoj meta paskutinius giedrius ir graudžius 
žodžius: 

„Kentėkite visa, ką daleis Viešpats; nerūgokite 
ir žinokite, jogia sulauksite gadynės, kurioje 
praslinks persekiojimai ir vėl su džiaugsmu gie
dosite bažnyčiose žemaitiškai ir lietuviška: šventas 
giesmes... Norėčiau ir n'r^-'-os jums hut. r.. :::.-
gas ir busiu, jei skaitydami ta rasta, išlaikys:!!- :;<-r-
.-pejimus tame padėtus" Bus daugiau. 

http://�elviswanted.com
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Darbai Rotušės aikštėje. 

* Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA) 
— Vilniaus Senamiestyje tiek sos
tinės gyventojai, tiek turistai, rodos, 
susitaikė su nuolatinėmis statybo
mis. 

Kad miestas atrodytų gražus ir 

Linos Petrauskienės (ELTAj nuotr. 

modernus, keletą kartų per metus vi
siems tenka kęsti „remonto dulkes". 

Paskutinėmis vasaros dienomis 
pradedąs dar vienas miesto gražini
mo projektas — šįkart rekonstruoja
ma Vilniaus Rotušės aikštė. 

Į avariją Lenkijoje pateko 7 lietuviai 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) 

— Szczebra vietovėje netoli Augus
tavo miesto Lenkijoje ketvirtadienio 
naktį susidūrus mikroautobusui ir 
pieno cisternai, žuvo 8 žmonės, tarp 
jų septyni Lietuvos piliečiai. 

Tai pranešė Augustavo policijos 
atstovas spaudai Jacek Dobrzynski. 

Dėl iki šiol nežinomų priežasčių 
pieną vežęs sunkvežimis, kurį vaira
vo 45-erių metų vyriškis, išvažiavo į 
priešpriešinę kelio juostą ir kaktomu

ša susidūrė su mikroautobusu 
„Mercedes Benz Sprinter". Abi maši
nos nusirito į griovį. Sunkvežimis at
sitrenkė į medį ir jo vairuotojas žuvo 
vietoje. 

. Kaip sakė J. Dobrzynski, taip pat 
žuvo mikroautobuso 42 metų vairuo
tojas ir šešios jo keleivės. Septintoji 
moteris patyrė abiejų kojų lūžius ir 
nuvežta į Augustavo ligoninę. Jos gy
vybei pavojus negresia. Dauguma ke
leivių buvo iš Klaipėdos. 

Partizanų 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) 

— Kauno apygardos teismą pasiekė 
Lazdijų rajono apylinkės proku
ratūros siųsta baudžiamoji byla, ku
rioje du Lietuvos piliečiai J. J. ir J. N. 
kaltinami genocido vykdymu prieš 
pasipriešinimo- sovietų okupacinei 
valdžiai dalyvius — Lietuvos partiza
nus. 

76 metų Alytaus rajono gyvento
jas J. J. kaltinamas tuo, kad prieš 54 
metus tyčia išdavė ir padegė Lietuvos 
partizanų slėptuvę, tokiu būdu nu
žudydamas 3 partizanus. Vyras, veik
damas grupėje kartu su bendra
amžiu, taip pat Alytaus rajono gyven
toju J. N., apgaulės būdu įgijo dar 4 
partizanų pasitikėjimą ir juos su
šaudė. Minėtas vyriškis J. N. kaltina
mas 3 Lietuvos partizanų nužudymu, 
veikiant grupėje kartu su J. J. 

* 24 komandų planetos vyru 
krepšinio pirmenybėse Japoni
joje ketvirtadienį žaistos lemia
mos penktojo rato rungtynės gru
pėse, po kurių varžybas aštuntfinaly-
je tęs 16 geriausių rinktinių — po 
ketverias iš kiekvienos grupės. An
trąja pergale šešių komanų D grupės 
varžybas baigė bei vietą aštuntfinaly-
je užsitikrino Jono Kazlausko tre
niruojama Kinijos komanda, pasku
tinę rungtynių sekundę tritaškiu 
VVang Shipeng metimu 78:77 išplė
šusi pergalę prieš Slovėnijos krepši
ninkus. 36 taškus į slovėnų krepšį 
Įmetė Yao Ming. 

* Devintą pergalę atidėtose 
Latvijos futbolo pirmenybių 
XVIII rato rungtynėse iškovojo 

stojo prieš teismą 
„Genocidu laikomas siekimas fi

ziškai sunaikinti visus ar dalį žmo
nių, priklausančių bet kuriai nacio
nalinei, etninei, rasinei, religinei ar 
politinei grupei, kai organizuojama, 
vadovaujama ar dalyvaujama žudant, 
kankinant, žalojant, trikdant jų pro
tinį vystymąsi, deportuojant, kitaip 
sudarant tokias gyvenimo sąlygas, 
kad jos lemia visų jų ar dalies žūtį, ri
bojant toms grupėms priklausančių 
žmonių gimstamumą ar prievarta 
perduodant jų vaikus kitoms gru
pėms. 

Nors tokias veikas be galo sunku 
tirti dėl įtariamųjų amžiaus, jų svei
katos ar įvykių senumo, tačiau mus 
gelbsti įstatymai, nenumatantys se
naties termino tokiems nusikalti
mams", — teigė Lazdijų rajono apy
linkės prokuroras Aleksas Jurčys. 

nugalėtojo titulą ginantis Benjami
no Zelkevičiaus treniruojamas Liepo
jos „Metalurgs" (32 tšk.) komanda su 
penkiais lietuviais, namuose 6:0 su
triuškinęs Rezekne „Dižvanagi" (1 
tšk.) komandą. Pirmąjį įvartį nugalė
tojams pelnė visas rungtynes žaidęs 
Mindaugas Kalonas (3 min.). Tai bu
vo ketvirtasis lietuvio įvartis šio sezo
no čempionate. 

* Devintą kartą trečiadienį 
Italijoje vykusiose dviratininkų 
lenktynėse devintąją vietą už
ėmė „Amore & Vita-McDonald's" 
komandai atstovaujantis Dainius 
Kairelis. Lietuvos dviratininkas 180 
km distancijos finiše penkias sekun
des pralaimėjo lenktynių nugalėtojui 
italui Paolo Longo Borghini. 

Atkelta iš 1 psl. 
tiriant rezonansines bylas, tačiau Ge
neralinės prokuratūros Tarptautinių 
ryšių ir teisinės pagalbos skyriaus vy
riausioji prokurorė Laima Čekelienė 
teigė, jog bendradarbiaujant su Bal
tarusija dažniausiai randama bendra 
kalba. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
tvirtina, kad Baltarusijos teisėsauga 
bendradarbiauja ir nieko neslepia ti
riant V Pociūno mirties aplinkybes. 

Anot jo, Vyriausybė, Užsienio 
reikalų ministerija, Valstybės saugu
mo departamentas, Generalinė pro
kuratūra sutelks visas įmanomas pa
jėgas, kad šis įvykis būtų ištirtas iki 
galo. 

Pasak Baltarusijos žiniasklaidos, 
Bresto srities prokuratūros atlieka
mo patikrinimo preliminarios išvados 
neleidžia teigti, kad tai buvo smur
tinė mirtis. Pranešama, kad baudžia
moji byla dėl šios mirties nebus kelia
ma, kadangi pareigūno mirties prie
žastimi tapo kritimas iš didelio aukš
čio. 

Dienraštis „Kauno diena" pra
neša, kad Baltarusijos teisėsaugos 
pareigūnai neoficialiai teigia, jog gal
būt V Pociūnas galėjo iškristi pro lan
gą, kai bandė jį atidaryti arba uždary
ti. Balkono viešbučio numeryje nebu
vo. Jokių įsilaužimo žymių į saugumo 
karininko numerį irgi neaptikta. 

Tragiška vakaro atomazga 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", pažinojusieji V Pociūną iškart 
atmetė savižudybės ar nelaimingo at
vejo versijas. Manoma, jog patyręs 
Valstybės saugumo departamento ka
rininkas galėjo tapti Baltarusijos spe
cialiųjų tarnybų auka. 

„Lietuvos rytas" prakalbino šio 
viešbučio darbuotojus, kurie budėjo 
antradienio vakarą ir matė V Pociūną 

paskutinėmis jo gyvenimo valando
mis. Anot jų, po priėmimo Ukrainos 
konsulate V. Pociūnas su dviem lietu
viškai kalbančiais vyrais apie 10 va
landą vakaro grįžo į savo kambarį. 

Viešbučio tarnautojai „Lietuvos 
rytui" teigė, kad svečiai neatrodė iš
gėrę. 

Pasak „Kauno dienos", V Pociū
nas antradienį vakare kartu su ke
liais Baltarusijoje reziduojančiais Lie
tuvos ir nemažai kitų šalių diplomatų 
dalyvavo vakarienėje, kurią surengė 
Breste įsikūręs Ukrainos generalinis 
konsulatas. Sis priėmimas, surengtas 
Ukrainos 15-ųjų nepriklausomybės 
paskelbimo metinių proga, ir buvo 
lemtingos V Pociūno tarnybinės ko
mandiruotės tikslas. 

Viešbučio darbuotojų žiniomis, 
kartu su V Pociūnu buvo dar vienas 
Lietuvos generalinio konsulato dar
buotojas bei juos vežęs vairuotojas. 
Baltarusijos dienraščio „Večernyj 
Brest" žiniomis, kartu su V Pociūnu 
grįžo taip pat priėmime dalyvavęs 
URM Politikos planavimo skyriaus 
vedėjas Dainius Trinkūnas. 

Pusvalandį pasėdėjusi kompanija 
išsiskirstė. Du vyriškiai išėjo iš kam
bario, o likęs vienas V Pociūnas nu
tarė padirbėti - lange dar ilgokai degė 
šviesa. 

Apie antrą valandą nakties vieš
bučio saugumo tarnybos darbuotojai 
išgirdo duslų smūgį. Jie apžiūrėjo 
viešbučio teritoriją, bet nieko įtartina 
nepamatė. 

V Pociūno kūną aptiko vakar 
ryte į darbą atėję statybininkai. 

Ryte įžengę į V Pociūno kambarį 
viešbučio darbuotojai rado pusės litro 
brendžio butelį. Gėrimo buvo likę 
apie šimtą gramų. Salia stovėjo trys 
plastikiniai puodeliai su nebaigtu 
gerti brendžiu. Beje, V Pociūną pažįs
tantys žmonės tvirtina, kad vyras iš
vis vengė alkoholinių gėrimų. 

Krepšininkai — aštuntfinalyje 
Atkelta iš 1 psl. 
ir varžovai, pasinaudoję lietuvių klai
domis, prieš ilgąją pertrauką sumaži
no skirtumą iki 11 taškų (48:37), ta
čiau Lietuvos rinktinė per trečiąjį 
ketvirtį susigrąžino iniciatyvą ir 
prieš paskutines 10 min. pirmavo 
64:49. 

Ketvirtas kėlinys tapo tikru koš
maru, nors ir su laiminga pabaiga. 
Brazilijos krepšininkai laimėjo 4 min. 
atkarpą 13:0 ir sumažino skirtumą 
iki dviejų taškų 62:64. Nesėkmių ruo
žą nutraukė Giedriaus Gusto tritaš
kis. Čia pat taikliu tolimu metimu at
sakė brazilas Nezinho Dos Santos ir 
vėl komandas skyrė tik du taškai 
67:65. 

Rungtynių didvyriu tapęs A. Ma
cijauskas pelnė penkis taškus iš eilės 
ir leido kiek lengviau atsikvėpti mū
sų šalies rinktinei, kuri atitrūko sep
tyniais taškais 72:68. Brazilų viltis 
atgaivino tolimą šūvį pataikęs N. dos 
Santos (68:72). Po Roberto Javtoko 
pražangos prie baudų metimo linijos 
stojęs T. Splitter nubraukė dar vieną 
tašką nuo lietuvių persvaros. 

Tuo mūsiškių nemalonumai ne
sibaigė. Aikštę dėl penkių asmeninių 
pražangų paliko Mindaugas Žukaus
kas ir Darius Songaila, o Brazilijos 
komanda, pataikiusi dvi baudas iš ke
turių, priartėjo iki minimumo 71:72. 

Lietuviams žūt būt reikėjo pel
nyti taškus ir puikiai ketvirtajame 
kėlinyje rungtyniavęs G. Gustas ne
apvylė, pataikęs dar vieną tritaškį. 
Lietuvos rinktinės įžaidėjas per pas
kutines 10 min. įmetė septynis taš

kus, likusius aštuonis pelnė A. Maci
jauskas. 

Brazilai ėmė skubėti. Jų metimai 
skriejo pro šalį ir, norėdami sutaupyti 
laiko, jie buvo priversti prasiženginė-
ti. G. Gusto ir A. Macijausko rankos, 
metant baudas, nesudrebėjo, ir mū
siškiai po dramatiškos kovos šventė 
dar vieną pergalę planetos pirmeny
bėse. 

Lietuvos krepšinio federacijos 
(LKF) prezidentas Vladas Garastas, 
vertindamas mūsų šalies komandos 
pasirodymą Japonijoje vykstančio pa
saulio čempionato grupės varžybose, 
pažymėjo, kad didžiausia rinktinės 
bėda — nestabilus žaidimas, kurį le
mia per dažni ir nepasverti keitimai. 

„Jei žaidėjas demonstruoja gerą 
žaidimą, tai tegul rungtyniauja ir to
liau. O ta keitimų karuselė nieko ge
ro neduoda — paprasčiausiai sudar
komas komandos žaidimas, — pažy
mėjo V Garastas. — Tai parodė ir 
paskutinės grupės rungtynės su Bra
zilijos krepšininkais. Pirmasis kė
linys buvo pavyzdinis, tačiau po daž
nų keitimų komanda vėl išsimušė iš 
vėžių, žaidėjus ėmė kaustyti nervinė 
įtampa". 

V Garasto teigimu, brazilus „bu
vo galima sutraiškyti". 

V Garastas pabrėžė, kad koman
da jau turi demonstruoti brandesnį 
žaidimą. 

„Laikas daryti išvadas. Juk ko
manda čempionate sužaidė jau pen
kerias rungtynes. Toliau už 'banguo
tą' žaidimą nebus dovanojama", — 
pažymėjo LKF vadovas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV atmetė žurnalistų pagrobėjų reikalavimus 

Pagrobtieji žurnalistai — Steve Centanni ir Olaf Wiig. AP nuotr. 

Washington, DC, rugpjūčio 24 Grupuotė pareikalavo per 72 va-
d. (AFP/BNS) — Jungtinės Valstijos landas paleisti visus Jungtinėse Vals-
trečiadienį atmetė reikalavimus, ku- tijose kalinamus musulmonus, 
riuos pateikė palestiniečių grupuotė, Valstybės sekretorė Condoleezza 
teigianti, kad laiko du žurnalistus iš Rice trečiadienį kalbėjosi su Palesti-
amerikiečių televizijos „Fox News", nos savivaldos prezidentu Mahmoud 
ir pareikalavo paleisti juos be jokių Abbas, sakė pareigūnai, 
sąlygų. Valstybės departamento atstovas 

„Fox News" taip pat ragino pa- padėkojo palestiniečių vadovui ir jo 
leisti žurnalistus. saugumo tarnyboms už pagalbą sie-

„Kaip esame viešai teigę, neda- kiant, kad žurnalistai būtų paleisti, 
rome nuolaidų teroristams ir toliau „Bet mes prašome prezidentą 
raginame paleisti šiuos žurnalistus Abbas ir saugumo tarnybas toliau da-
be jokių sąlygų", — sakė JAV valsty- ryti viską, ką jie gali, kad būtų suras-
bės departamento atstovas. ti abu žurnalistai", — pridūrė jis. 

Anksčiau trečiadienį iki šiol Tuo tarpu New York „Fox" vice-
negirdėta grupuotė „Šventojo džiha- prezidentas John Moody paskelbė 
do brigados" prisiėmė atsakomybę už trumpą pareiškimą: „Tikime, jog pa-
šį rugpjūčio 14 dieną įvykdytą pagro- grobėjai supranta, kad yra atsakingi 
bimą ir parodė vaizdajuostę, kurioje už Steve ir Olaf gerą savijautą ir sau-
matyti du pagrobti žurnalistai — JAV gų sugrįžimą. Prašome juos nedel-
pilietis Steve Centanni ir laisvai sam- siant paleisti". 
domas operatorius Olaf Wiig iš Nau- „Drąsina tai, kad kolegos vaizda-
josios Zelandijos. juostėje atrodo sveiki",— pridūrė jis. 

Sirija grasina uždaryti sieną su Libanu 
Beirutas, rugpjūčio 24 d. („Reu- mo lėktuvai negali tūpti Beiruto oro 

ters'TBNS) — Sirija trečiadienį sakė, uoste ir kilti iš jo, o laivai negali 
kad uždarys savo sieną su Libanu, jei įplaukti į Libano uostus ir iš jų iš-
Jungtinės Tautos (JT) palei ją dislo- plaukti. 
kuos savo pajėgas JT remiamoms Iz- Jungtinės. Tautos trečiadienį vėl 
raelio ir „Hezbollah" paliauboms už- spaudė Izraelį panaikinti blokadą iš 
tikrinti. jūros bei oro ir sakė, kad šaliai labai 

Sirijos užsienio reikalų ministras svarbu atkurti ekonomiką. 
Walid ai Moualem tokį grasinimą pa- Libano vyriausybė šiuo metu ša-
reiškė per Helsinkyje įvykusį susiti- lies pietuose dislokuoja 15,000 savo 
kimą su Suomijos diplomatijos vado- karių, kurie bendradarbiaus su pana-
vu Erkki Tuomioja. šaus dydžio JT taikos palaikymo pajė-

„Jie tikrai nenori JT pajėgų dis- gomis. 
lokavimo ir paskelbė, kad uždarys sa- Trečiadienį likviduodami nespro-
vo sienas, jei tai įvyks, — sakė E. gūsius izraeliečių sviedinius žuvo 
Tuomioja. — Nematau, kad šiame pa- trys libaniečių kariai. Sis incidentas 
reiškime būtų dar koks nors grasini- atkreipia dėmesį į tai, su kokiais pa-
mas, išskyrus faktą, kad jie uždarys vojais po 34 dienas trukusio karo su-
savo sienas". siduria pajėgos ir dešimtys tūkstan-

Toks žingsnis iš esmės atkirstų čių civilių gyventojų. 
Libaną nuo išorinio pasaulio. Vienin- Tai pirmieji libaniečių kariai, žu-
telė kita jo sausumos siena yra su Iz- vę nuo ketvirtadienio, kai armija pra-
raeliu — valstybe, kurios jis nepripa- dėjo judėti į šalies pietus. 
žįsta, be to, tebegalioja izraeliečių 
vykdoma Libano blokada iš jūros ir 
oro, įvesta liepos mėnesį, karo su 
„Hezbollah" pradžioje. 

JT sunkiai sekasi užsitikrinti pa
ramą, būtiną 15,000 karių pajėgoms 
suformuoti. Libane jau yra JT pajė
gos UNIFIL, kurias sudaro maždaug 

Izraelis nori, kad JT pajėgos kon- 2,000 karių, bet tik nedaugelis valsty-
troliuotų Sirijos ir Libano sienos pe- bių aiškiai pareiškė norą prisidėti 
rėjas, kad kontrabanda nebūtų ga
benami ginklai „Hezbollah" kovoto
jams. Tai izraeliečiai nurodo ir kaip 
priežastį blokadai tęsti. 

Po to, kai rugpjūčio 14 dieną 
buvo paskelbtos paliaubos, Izraelis 

prie jų didinimo. 
Europos Sąjungos (ES) pasiunti

niai trečiadienį susitiko Briuselyje 
aptarti Bendrijos indėlio. Italija, kuri 
pažadėjo į Libaną nusiųsti 3,000 ka
rių, per susitikimą ragino kitas sąjun-

EUROPA 

BERLYNAS 
Libane suimtas šios šalies pilie

tis, kuris, kaip įtariama, Vokietijoje 
praėjusį mėnesį viename traukinyje 
padėjo savadarbę bombą. 19 metų Ji-
had H. yra vienas iš dviejų įtariamų 
šio žlugusio sąmokslo įvykdyti teroro 
aktus dalyvių. Kitas įtariamasis pra
ėjusį savaitgalį buvo areštuotas Vo
kietijoje. Sių vyrų padėtos bombos, 
padarytos iš propano balionų ir ne
sudėtingų sprogdiklių, nesprogo, bet 
policijos pareigūnai nurodo, kad jei 
jos būtų sprogusios, būtų žuvę daug 
žmonių. 

TALINAS 
Estija neskirs savo kareivių su 

taikos palaikymo misija į Libaną. Es
tijos užsienio reikalų ministras Urm 
Paet pranešė, kad tarėsi su gynybos 
ir vidaus reikalų ministrais ir „mes 
priėjome prie išvados, kad šiuo metu 
Estija neturi galimybės pasiųsti ka
rių į Pietų Libaną, ir mes to nedary
sime". Pasak jo, šiuo metu Estija da
lyvauja keturiose misijose užsienyje, 
ir daugiau galimybių ir išteklių ji ne
beturi. Ministras pranešė, kad toles
nėje ateityje jo šalis ketina dalyvauti 
atstatant Libaną. 

VIENA 
44 metų vyras, kuris, kaip įtaria

ma, aštuonerius metus laikė pagrob
tą mergaitę, nusižudė po to, kai jo au
kai pavyko pabėgti, {tariamasis Wolf-
gang Priklopil Vienoje šoko po nakti
niu traukiniu. Manoma, kad šis ko
munikacijų technikas savo namo rū
syje Strasshof kaime kalino Natascha 
Kampusch. Trečiadienį N. Kam-
pusch, kuriai dabar — 18 metų, pasi
rodė sode netoli pagrobėjo namų ir 
pasakė vienam kaimynui, kad yra toji 
prieš aštuonerius metus dingusi mer
gaitė. Nėra jokių požymių, kad ji ga
lėjo patirti seksualinį išnaudojimą. 

KIJEVAS 
Rusijos lėktuvo Tu-154, skridu-

sio iš Anapos į Sankt Peterburgą, ka
tastrofos vietoje žuvusiųjų giminai
čiai ketvirtadienį dalyvavo gedulin-

ATLANTA 
- ^ 

Ocea. 

gose pamaldose. Prie Suchaja Balka 
gyvenvietės iš Donecko atvažiavo 
apie 10 autobusų su keleivių ir įgulos 
narių, buvusių sudužusiame lėktuve, 
giminaičiais. Autobusų koloną lydėjo 
valstybinės automobilių inspekcijos 
ir greitosios pagalbos automobiliai. 
Katastrofos vietoje tebevyksta tiria
mieji darbai. Iki trečiadienio vakaro 
gelbėtojai katastrofos vietoje surado 
visų 170 keleivių ir įgulos narių kū
nus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV žvalgybininkai yra prastai 

pasirengę vertinti Irano pajėgumus 
branduolinių ginklų srityje ir ira
niečių ketinimus dėl masinio naikini
mo ginklų, sakoma Kongreso atas
kaitoje. Atstovų Rūmų Žvalgybos ko
miteto ataskaitoje pažymima, kad 
amerikiečių žinios įvairiais su Iranu 
susijusiais klausimais turi „reikš
mingų spragų", ir keliamas klausi
mas, ar JAV išvis galėtų veiksmingai 
derėtis su Tehran dėl įtampos maži
nimo būdų. George W. Bush adminis
tracija nurodė, kad sprendžia šią 
problemą. 

CAPE CANAVERAL 
JAV erdvėlaiviai, kuriais Nacio

nalinė aeronautikos ir kosmoso agen
tūra (NASA) nori gabenti astronau
tus į Mėnulį, bus pavadinti „Orion", 
pranešė vienas agentūros pareigū
nas. NASA šį pavadinimą paskelbė 
maždaug savaite anksčiau negu pla
nuota, kai per savo palydovinę televi
ziją netyčia parodė vaizdo įrašą, kurį 
ateičiai padarė vienas kosminės sto
ties įgulos narys. Orionas buvo mito
loginis Antikinės Graikijos medžioto
jas, o jo vardu pavadintas žvaigždy
nas dėl ryškios žvaigždžių juostos yra 
vienas lengviausiai atpažįstamų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirmininkas 

Ehud Olmert gali įsakyti sudaryti 
valstybinę komisiją įvykiams, susi
jusiems su Izraelio karine operacija 
Libane, ištirti. Komisijos darbas gali 
sukelti politinių sukrėtimų šalyje. 
Tokios institucijos, kurioms papras
tai vadovauja Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas, turi plačius įgaliojimus. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

**&*>; 

Krovirvu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu visas pasaulio šalis r 

Air Frelght 
y-r> 

sunTi-p 
mobiliu pirkimas bei 

as i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
fisc.e Amerikoje. 

^Small Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntimu santimas oei 
pr'Staryn^as : narius L e' JVO'6 _arv oje 
Estijoje Ba'tarjsijoje oe-- Ukra-c/e 

sušvelnino draudimą, bet be jo leidi- gos šalis pasekti jos pavyzdžiu. 
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Įvairios sporto žinios 

M. Andriuškevičius žais 
„Bulis" komandoje 

Netikėtai lietuvių krepšininkui 
Dariui Songailai nusprendus palikti 
,3ulls" komandą (jo netenkino siūloma 
alga) ir pasirašė gana solidžią sutartį 
su VVashington „Wizards" komanda, 
atrodė, kad Čikagoje ateinantį sezoną 
neturėsime jokio lietuvio žaidėjo. 

Tačiau mūsų tautiečiai nudžiugo, 
kai Čikagos amerikiečių spauda, radi
jas ir televizija pranešė, kad „Bulis" 
mainų su Cleveland „Cavaliers" keliu 
gavo centro žaidėją Martyną Andriuš
kevičių. Šią žinią „Chicago Sun-Ti-
mes" įdėjo po didžiule antrašte „Bulis 
acųuire 7'2" Andriuškevičius", kar tu 
įdėdami jaunojo lietuvio nuotrauką. 
Rašoma, kad „Bulis" į Cleveland pa
siuntė 6'5" ūgio gynėją Eddie Basden, 
kuris praėjusį sezoną žaidė l&-je rung
tynių, o taškų vidurkis buvo 2 .1 . . 

Laikraščio teigimu, „Bulis" klubo 
operacijos vadovas Joh Paxson neblo
gai atsiliepia apie naują „bulių": „Mar-

kamuolius. 
Lietuvis taip pat rungtyniavo duk

terinėje lygoje Arkansas JRimRockers" 
komandoje. Čia jis sužaidė 15 susi
tikimų — jo taškų vidurkis buvo 7, o 
atkovotų kamuolių 4.2. Žaidė vidu
tiniškai 18.9 minutes. 

Taigi Čikagos lietuviai, krepšinio 
sirgaliai vėl galės stebėti saviškį 
„Bulis" komandoje, nors pirmame 
sezone čia Martynas vargu ar gaus 
daug progų pasireikšti. Tačiau, kuo
met jis priaugs daugiau svorio (šiuo 
metu jis sveria tik 240 svarų, kas pagal 
ūgį, nėra pakankamai) ir įgis NBA 
lygos žaidybinės patirties, Martynas 
gali pasiekti Žydrūno Ilgausko lygį. 
Tada jam, žinoma, ir dolerių žymiai 
daugiau nubirs. 

Pažymėtina, jog lietuviai, patekę į 
stipriausiąją pasaulyje profesionalų 
lygą NBA, sunkiai joje išsilaiko. Pa
vyzdžiui, buvęs vienas iš geriausių 

tynas yra jaunas, aukštas vaikis, ku- Eurolygos ir Lietuvos rinktinės žaidė-
riam, kaip matome reikia dar išlavinti jas Arvydas Macijauskas, metus laiko 
savo jėgą ir įgūdžius, tačiau jis turi pašildęs NBA suolelius, grįžta žaisti į 
potencialą įsitvirtinti šioje lygoje". 

Taip pat laikraštyje rašoma, kad 
20—mėtis Kaune gimęs Andriuške
vičius „Cavaliers" komandos sudėtyje 
žaidė tik 6 rungtynėse, viso 9 minutes; 
jis nepelnė nė vieno taško ir atkovojo 4 

Europą (Graikiją). Ne ką geriau sekės 
ir kitam žymūnui Šarūnui Jasikevi-
čiui, kuris vos ne vos išsaugojo vietą 
Indianos „Pacers" komandoje. 

E d v a r d a s Šulai t is 

Oreivis R. Kostiuškevičius laimėjo 
atvirąjį Lenkijos čempionatą 

Atvirąjį Lenkijos karš to oro 
balionų čempionatą laimėjo Lietuvos 
atstovas Rimas Kostiuškevičius, 
surinkęs 13,222 taškus. Artimiausią 
varžovą marijampolietis aplenkė 
1,205 taškais. 

Gintautas Mockaitis (10,955 tšk.) 
užėmė 7-ąją, Valerijus Machnorylo-
vas (10 635 tšk.) — 9-ąją, Mindaugas 
Lyčius (8,807 tšk.) — 13-ąją, Ginta

ras Surkus (8436 tšk.) — 17-ąją, o 
Daiva Rakauskaitė (6,748 tšk.) — 30-
ąją vietas. 

Lietuviai laimėjo penkias užduo
tis iš septyniolikos. Dvi užduotis 
laimėjo G. Mockaitis, o po vieną — G. 
Šurkus , R. Kostiuškevičius ir D. 
Rakauskaitė. 

Varžybose dalyvavo 38 pilotai iš 8 
šalių. ELTA 

A. Bižokas ir E. Daniūtė „Grand Slam" 
varžybose Vokietijoje — antri 

Tarptautinės sportinių šokių fe
deracijos (IDSF) „Grand Slam" var
žybų serijos klasikinių šokių varžybų 
ketvirtajame etape — atvirajame Vo
kietijos čempionate — Štu tgar te 
daugkartiniai Lietuvos čempionai 
Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė iš 
Kauno „Sūkurio" klubo užėmė ant
rąją vietą. 

Nugalėjo pasaulio ir Europos 
čempionai italai Domenico Soale ir 
Gioia Carasoli. Trečiąją vietą užėmė 
Vokietijos atstovai Sascha ir Nata-
scha Karabey. 

Kita Lietuvos pora — Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė („Sū
kurys") užėmė 11-ąją vietą. 

Varžybose dalyvavo 277 poros. 
Lotynų Amerikos šokių varžybų 

trečiajame etape Lietuvos čempionai 
Andrius Kandelis ir Eglė Visockaitė-
Kandelis iš Vilniaus „Ratuto" klubo 
užėmė devintąją vietą. 

Nugalėjo Danijos atstovai Peter 
Stokkebroe ir Kristi Juel. 

Varžybose dalyvavo 261 pora. 
Klaipėdos „Žuvėdros" pora Iman

tas Joneckis ir Martyna Mickutė jau
nimo grupėje klasikinių šokių pro
gramoje (124 poros) užėmė antrąją 
vietą. Mūsiškiai nusileido tik Rusijos 
atstovams Ivanui Novikovui ir Mar
garitai Klimenko. 

ELTA 

V Aleknai — premjero sveikinimai 
ir 40 tūkst. litų čekis 

Elta nuotr. 

Lietuvos Respublikos ministras šios atletikos pirmenybėse atiteko 40 
pirmininkas Gediminas Kirkilas 
antradienį Vyriausybėje pasveikino 
Europos disko metimo čempionu 
tapusį Virgilijų Alekną. 

„Laukiam dar jūsų pergalių, 
manau, to laukia visa Lietuva", — 
kalbėjo premjeras. 

V Aleknai už pergalę Geteborge 
(Švedija) vykusiose Europos lengvo-

tūkst. litų čekis. 20 tūkst. litų įteikta 
masažuotojui Zigmantui Zivatkaus-
kui, 10 tūkst. — gydytojui Alvydui 
Juocevičiui. 

V. Alekna iškovojo Senojo že
myno čempiono titulą, diską numetęs 
68 m 67 cm. Sidabro medalį iškovojęs 
estas Gerdas Kanteris nuo V. Aleknos 
atsiliko 64 cm. ELTA 

V Gerulaičio atminimo turnyrą 
laimėjo italas 

Vilniuje, Sereikiškių parke, vy
kusio trečiojo tarptautinio vyrų te
niso turnyro, skirto legendinio lietu
vių tenisininko Vito Gerulaičio at
minimui, vienetų varžybas laimėjo 
trečioji turnyro raketė italas Stefano 
Ianni, finale 7:5, 3:6, 6:3 nugalėjęs 
antrąją turnyro raketę latvį Andį 
Jušką. 

25 metų italas praėjusį savaitgalį 
žaidė Lietuvos Prezidento taurės 
vyrų teniso turnyro finale, tačiau tu
rėjo pripažinti čeko Adam Vejmelk 
pranašumą. 

Vienetų varžybose iš lietuvių 
geriausiai pasirodė Gvidas Sabeckis. 
Jis pasiekė ketvirtfinalį. 

ELTA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

V Gerulaičio atminimo turnyrą laimėjo 
italas S. Ianni. ELTA nuotr. 

SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
pSL , First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 [i 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas r sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

UPSCALE F U L L SERVICE D A Y 
SPA S A L O N SEEKING 

EXPERIENCED NAIL TECHS 
FOR SCHAUMBURC AREA. 

Mušt speak English. 
847-843-9^01 

PASLAUGOS 

N a m a m s Paskolos , Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

IjJJ|Y 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
••»•••J (773} 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

Skelbimti skyriaus tel. 
1-773-585-9SOO 
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„Omnitel" padovanojo 
„Sirgalių zoną" 

Stulnvo ir skMtsmo Bnos 

Pirmąją pasaulio krepšinio čem
pionato Japonijoje dieną, telekomu
nikacijų bendrovė „Omnitel" Vilniuje 
prie Baltojo tilto atidarė didžiausią 
Lietuvoje specialiai krepšinio varžy
bų stebėjimui įrengtą teritoriją — 
„Sirgalių zoną", kurioje 58 kvadra
tinių metrų dydžio ekrane galima ste
bėti planetos pirmenybių kovas. 

„Krepšinis Lietuvoje yra itin 
svarbi šventė, tad, pasitelkę pažan
giausius technologinius ir inžine
rinius sprendimus, siekiame aistruo
liams užtikrinti itin įspūdingą reginį 
bei potyrius", — sakė „Omnitel" 
viceprezidentas komercijai Remigijus 
Štaras. Pasak jo, projekto tikslas — 
suteikti sirgaliams galimybę kvėpuoti 
planetos pirmenybių atmosfera. 

„Sirgalių zonoje" pastatytas šiuo 
metu didžiausias lauko vaizdo ekra
nas Lietuvoje, kurio konstrukcijos 
aukštis siekia 11 metrų. Ekrane bus 
transliuojamos visos pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės, 
kurias žais Lietuvos rinktinė, šių ma
čų pakartojimai bei dauguma kitų 
rungtynių. 

Dėl lietingo oro į „Sirgalių zo
nos" atidarymą susirinko nedaug 
krepšinio aistruolių, tačiau jų laukė 
ne tik pirmųjų Lietuvos rinktinės 
rungtynių transliacija, bet ir pramo
gos bei prizai. 

Milžinišką ekraną „uždegė" Lie
tuvos krepšinio federacijos (LKF) 
generalinis sekretorius Saulius Sa-
mulevičius, Lietuvos jaunių (iki 18 
metų) krepšinio rinktinės gynėjas 
Europos vicečempionas Martynas 

Gecevičius bei „Omnitel" viceprezi
dentas komercijai R. Staras. 

Per ilgąją pertrauką aistruoliai 
galėjo patys išbandyti jėgas krepšinio 
aikštelėje. Visų dalyvių laukė „Om
nitel" dovanos. 

Prieš prasidedant pasaulio čem
pionatui „Omnitel" tapo oficialia 
mobiliąja Tarptautinės krepšinio fe
deracijos (FIBA) partnere, kuriai su
teiktos teisės transliuoti unikalią 
vaizdo, garso bei tekstinę krepšinio 
informaciją. 

Mobiliojo interneto telefone por
talo „Omni SurfPort" skiltyje „Krep
šinis" visi „Omnitel" ir „Omnitel 
Ekstra" vartotojai galės peržiūrėti 
Lietuvos rinktinės varžybų vaizdo 
apžvalgas, varžovų pristatymus, 
tiesiogiai stebėti rungtynes. Krepši
nio sirgaliams bus pateikiamos karš
čiausios naujienos bei čempionato 
dienoraštis, statistika realiuoju laiku, 
išsamios žaidėjų bei komandų statis
tikos suvestinės, turnyro lentelės, 
komandų aprašymai, nuotraukų 
galerija, kurioje užfiksuotos aki
mirkos iš pasaulio krepšinio čempio
nato užkulisių bei sportininkų ir 
aistruolių kasdienio gyvenimo. 

Visi norintys galės rinkti ge
riausią Lietuvos rinktinės žaidėją, 
kuriam po čempionato bus įteiktas 
specialus „Omnitel" apdovanojimas. 

Telekomunikacijų bendrovė 
„Omnitel" bendradarbiauti su Lie
tuvos krepšiniu pradėjo dar prieš 10 
metų ir jau trečius metus remia 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. 

ELTA 

„Omnitel" padovanojo krepšinio aistruoliams didžiausią Lietuvoje „Sirgalių 
zoną". Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Lietuvos irkluotojai pasaulio čempionate 
Vengrijoje pasibaigusio 35-ojo 

pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo 
čempionato varžybose 200 m distan
cijoje Lietuvos atstovai iškovojo du 
bronzos medalius. 

Vienviečių kanojų varžybose tre
čiąją vietą užėmė visaginietis Jev
genijus Šuklinas. Jis distanciją įveikė 
per 40,441 sek. ir nuo nugalėtoju ta
pusio ruso Nikolaj Lipkin atsiliko 
0,652 sek. Sidabro medalį iškovojo 
ukrainietis Valentin Demjanenka 
(40,137 sek.). 

Tarp pasaulio čempionato prizi
ninkų pateko dvivietę kanoją irklavę 
Raimundas Labuckas ir Tomas Ga-
deikis. 

Nugalėjo rusai Jevgenij Ignatov 
ir Ivan Styl, kurie nuotolį įveikė per 
36,494 sek. Lietuviai jiems pralai
mėjo 0,564 sek. 

Antrąją vietą užėmė Vokietijos 

atstovai Tomasz Wylenzek ir 
Christian Gille, kurie nuo nugalėtojų 
atsiliko 0,484 sek. 

Vienviečių baidarių varžybose 
distancijoje Lietuvos atstovas Alvy
das Duonėla (35,948 sek.) užėmė 
penktąją vietą. 

Lietuvos keturvietė baidarė, irk
luojama Roko Malinausko, Justo 
Vaičiulio, Romo Petrukaneco ir An
džejaus Radzevičiaus, B finale at
plaukė antra (31,617 sek.) ir galuti
nėje įskaitoje užėmė 11-ąją vietą. 

500 m distancijoje Lietuvos ats
tovams sekėsi gerokai prasčiau. 

J. Šuklinas vienviečių kanojų 
varžybose užėmė aštuntąją vietą, 
baidarininkai A. Duonėla ir Egidijus 
Balčiūnas finišavo devinti, tą pačią 
poziciją lietuviai užėmė ir keturviečių 
baidarių varžybose. 

ELTA 

JONAS V.PRUNSKiS MD 
TERRI DALIAS PRLNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDCS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAveSts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C DECKK, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t., Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, i L 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Muzika ir smegenys 
Daugelis mano, kad jų muzikinė 

klausa nėra tokia gera, todėl kai kuri 
muzika yra sunkiau suvokiama. 

Iš tikrųjų visi homo sapiens mu
zikalūs iš prigimties. Tereikia prisi
minti kūdikio reakciją j muziką. Dar 
nemokančiam kalbėti mažyliui muzi
ka padeda bendrauti su motina. Spe
cialiais eksperimentais nustatyta, 
kad kūdikiai puikiai skiria melo
dinius tonus, jaučia muzikos tempo ir 
ritmo pakitimus. 2-6 mėnesių kūdi
kiams labiau patinka konsonansas 
(darnus skambesys) nei disonansas. 
Beje, panašiai j muzikos garsus rea
guoja ir dar negimę kūdikiai! Peter 
Heper iš Belfasto Karališkojo univer
siteto (Anglija) mano, kad kūdikiai 
dar būdami motinos įsčiose (ypač dvi 
savaites prieš gimimą) jau „žino" 
mėgstamiausių kasdien žiūrimų ma
mos serialų melodijas. 

Nustatyta, kad dešinioji kūdikio 
ausis (atitinkanti kairįjį smegenų 
pusrutulį) aktyviau reaguoja į stai
gius garsų pasikeitimus, o kairioji 
(atitinkanti dešinįjį pusrutulį) - gy
viau reaguoja į garsų tonų kaitą. 

Kristo Panevas iš Miunsterio 
universiteto (Vokietija) pastebėjo, 
kad klausantis fortepijoninės muzi
kos profesionalaus muzikanto ir žmo
gaus, neturinčio jokio muzikinio pa
siruošimo, smegenyse vyksta skirtin
gi procesai. Profesionalaus muzikan
to dešiniojo pusrutulio klausos sritis 
padidėja 25 proc. Kuo anksčiau žmo
gus pradėjo muzikuoti, tuo bus di
desnė šios smegenų reaguojančios 
srities apimtis. Pavyzdžiui, ketverių 
penkerių metų vaikai, užsiimantys 
muzika, į fortepijono ar smuiko 
skambesį reaguoja gyviau negu aš-
uonmečiai, neturintys nieko bendra 
su muzika. 

Vidinis skambesys 
Žmogaus smegenyse nėra ypatin

go „muzikinio" centro. Greičiausiai 
muzikos skambesys „sklinda" į visas 
smegenų sritis. O štai klausos recep
torių žmogus turi palyginus nedaug 
(iš viso 3500 prieš šimtą milijonų (!) 
akyje), todėl smegenys prisitaiko prie 
įvairių muzikos garsų. Net silpniau
sia melodija žmogui gali padaryti 
didžiulį įspūdį. Pastebėta, kad įvairūs 
muzikos kūriniai, tarkim, sukelian
tys džiaugsmą, baimę ar liūdesį, skir

tingai atsiliepia ir žmogaus fiziolo
giniams procesams: pulsas gali pa
dažnėti, gali padidėti kraujo spaudi
mas, kvėpavimo dažnumas ir 1.1. 
Profesionalūs muzikantai, skambant 
muzikai, jaučia nepaprastą pakilimą, 
nes aktyvizuojasi tos pačios smegenų 
dalys, kaip ir stimuliuojančios valgio, 
sekso ar narkotikų paiešką (!). 

Ir gydo 
Bioenergetinė arba psichotropinė 

muzika veikia biologiškai aktyvius 
žmogaus organizmo taškus ir meri
dianus. Organizme vyksta cheminių 
reakcijų persitvarkymas, keičiasi fi
ziologinių ir psichinių būsenų cha
rakteristikos. Senovės kinų išminčiai 
savo mokymuose svarbią vietą skyrė 
psichotropinei muzikai. Jie skelbė, 
kad kiekvienas žmogaus organas ge
neruoja atitinkamų dažnių virpesius, 
o universali psichotropinė muzika 
yra tarsi šio biologinio orkestro „de
rintojas". 

Kažkas iš senovės išminčių yra 
pasakęs: „Ne mes klausomės muzi
kos, o muzika klausosi mūsų". Būtų 
galima pridėti - ir gydo. Avicena mu
ziką laikė puikia žmogaus organizmo 
šluota, padedančia išvalyti kūną. 
Pitagoras kūrė specialius muzikos 
kūrinius, gydančius sielos ir kūno 
ligas. Graikų gydytojas Eskulapas 
radikulitą gydė garsia trimito muzi
ka. Tibeto išminčiai onkologiniams 
ligoniams liepia klausytis sidabrinių 
varpelių skambesio. Egzistuoja hipo
tezė, kad varpo gausmas stimuliuoja 
žmogaus organizme esančius mikro-
leptonus - ypač lengvas daleles. 
Būtent jie atjaunina žmogų. Svar
biausia, jau tyrimais įrodyta, kad gar
so spiralinės formos trajektorija, at
sirandanti skambant varpams, yra pra
žūtinga daugumai ligas sukeliančių 
mikrobų. Smuikas ir fortepijonas ra
mina nervus, fleitos muzika atpalai
duoja, violončelė gydo širdį, ksilofo-
nas ir būgnas atkuria kepenų ir tul
žies funkcijas. Gniuždantį poveikį 
gamtai ir žmogui daro disharmoni-
niai garsai, būdingi šiuolaikiniai jau
nimo muzikai, ypač sunkiajam rokui. 

Smegenys - mūsų biologinė vais
tinė, pati pasigaminanti vaistus, te
reikia jai padėti. Geriausias smegenų 
pagalbininkas - muzika. 

„Klaipėda" 

http://www.Hlinoispain.com
http://6918W.ArtherAveSts.5r6
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Esu įsitikinęs, kad 1939 m. rug
pjūčio 23 d. mačiau ir stebėjau, gal 
kokią pusę minutės, nepažįstamą, 
pilką dvimotorį vokišką lėktuvą, 
skrendantį žemiau debesų, šiaurės 
rytų — Maskvos — link. Tai buvo 
Imbrade, mažame Zarasų apskrities 
bažnytkaimyje. Tuomet buvau 13 
metų berniukas, įstojęs į Zarasų 
gimnazijos 1-ąją klasę. Vaikystėje 
matytas rūškaną dieną lėktuvas dar 
ir šiandien yra giliai įsirėžęs mano 
atmintyje, nes tai surišta su nelem-
tuojau Molotov-Ribbentrop paktu, 
pasirašytu Maskvoje pagal dviejų 
tironų — Stalin ir Hitler valią. 

To pakto etapai trys: 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. dokumentas — jame 
numatyta, kad Lietuva priklausys 

. Vokietijai, o Latvija, Estija ir 
Suomija — sovietams. 1939.06.28 
pasirašytas dokumentas papildo 
1939.08.23 susitarimo pataisą Lie
tuva perduodama SSSR, išskyrus 
Suvalkiją. Dokumentas pasirašytas 
1941 m. sausio 10 d. — už 7.5 mili
jono auksinių dolerių arba 31,5 mln. 
reichmarkių SSSR kompensuoja 
Vokietijai už Suvalkiją, o aštun
tadalis tos sumos buvo sutar ta atsi
lyginti nerūdijančiais metalais. 

Tas Molotov-Ribbentrop paktas 

sujaukė daugelio žmonių ir tautų 
likimą ne tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje. Tai II pasaulinio karo 
ištakos. Keletas žodžių apie tai. 

Šiandien istoriškai visiškai aiš
ku, kad Stalin tuo laiku planavo 
staigią, viską triuškinančią Raudo
nosios Armijos invaziją į Europą per 
Vokietiją — vienu galingu smūgiu 
„išvaduoti" Europos tautas, net per
sikeliant per Lamanšą. Kam gi Sta
lin reikėjo 6,000 plaukiančių tankų 
— „amfibijų". Jei SSSR ruošėsi gin
tis, būti taiki valstybė, tai kodėl gi 
didžiuliai aerodromai buvo įrenginė
jami Vakarų pasienyje, o ne giliau 
SSSR teritorijoj? Kodėl sovietiniai 
lakūnai nebuvo apmokyti oro kau
tynių, o vien tik pulti, bombarduoti, 
naikinti. Hitler Stalin aplenkė. Ne
turėdamas išeities, maždaug dviem 
savaitėm anksčiau pradėjo karą, o 
faktiškai karą sukėlė Stalin. Visa tai 
atskleidė spaudoje Viktor Suvorov, 
kurio tikroji pavardė Vladimir Ra-
zun, sovietų GRU žvalgybos kari
ninkas, 1978 m. pasitraukęs į Vaka
rus, už akių sovietų nuteistas mirti, 
dabar JAV pilietis. 

Ką mums Lietuvai reiškė tas 
Molotov-Ribbentrop paktas ir jo 
pasekmės? Jeigu Nacistinės Vok-ie-

tijos vadeivą Nuenberg teisė tarp
tautinis teismas, ir nuteisė pakart i , 
— pakorė ir Ribbentrop, nacionalso
cialistų partija uždrausta, jos ideo
loginiai pasiaiškinimai persekiojami, 
tai komunistų partija, komunistiniai 
ženklai puikuojasi, žvaigždės ir pjau
tuvas su kūju toliau gyvuoja ir klai
džioja po Europą. Buvę vadovai ko
munistai, dabar leidžia savo dienas 
Rusijoje persitvarkiusioj, dėka KGB 
pulkininko Putin! Vėl statomi pa
minklai Lenin, Dzeržinskij, vėl per
rašinėjama istorija! O juk komuniz
mo doktrinos prigimtį ir esmę sudaro 
taip vadinama klasių kovos teorija, 
kuri yra nemokslinė, nehumaniška 
ir nusikalstama. Komunizmas yra 
nusikaltėliška konspiracija — taip ją 
įvardijo JAV Kongresas. Romos po
piežiai taip pat labai aiškiai pa
sisakė prieš komunizmą. 

Molotov-Ribbentrop pakto dėka, 
mes lietuviai, patekę komunizmo 
vergijon, kaip kokie gyvuliai buvom 
parduoti, mumis buvo prekiaujama, 
mus mainė kaip kokiam turguje. 
Komunizmo vergijoj Lietuva neteko 
780.000 gyventojų, 21,556 žuvo su 
ginklu priešinęsi okupantams — tai 
Lietuvos partizanų auka. 275,697 
žmonės buvo išvežti į Sibirą, la

gerius, Gulagus, 25,000, paimti į R. 
Armiją, žuvo fronte, 444,000 repatri
javo, pas i t raukė iš Lietuvos. Tas 
paktas iš dalies įtakojo ir paveikė 
400,000 darbingiausių lietuvių išsi-
lakstymą po svetimus kraštus! Šalia 
tų daugeliui atrodančių nebylių 
skaičių, iškyla daugiau nei 1/3 tau
tos paveikti likimai, pažeistas tautos 
genofondas ir svarbiausia — pažeis
tas tautos dvasingumas, sumažėjo 
patriotizmas. Užteko jėgų ateiti į 
NATO, ES — o toliau? 

Todėl mes turime sužinoti tiesą 
apie blogį su kuriuo mūsų tauta 
susidūrė. Žmonės, kurie nežino savo 
krašto istorijos, yra tarsi maži vai
kai, o tauta, nežinanti savo praeities, 
yra tauta be ateities. 

Naudodamasis šia proga norė
čiau priminti , kad Lietuvos Par
tizanų Globos fondas kartu su kitais 
veiksniais, šiuo metu stengiasi papil
domai išleisti Lietuvoje ir Amerikoje 
lietuvybės ugdymui — Nijolės Gaš
kaitės knygą „Pasipriešinimo istori
ją", ją panaudojant mokykloje, pat
riotiškumo puoselėjimui. Todėl pra
šyčiau šios knygos leidimo vajų 
visokeriopai remti. 

Povi las Vaičekauskas 

Lietuvių literatūros istorija 
Viešėdama Lietuvoje, Pagrin

dinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vedėjos Dalios Siaulytienės kvietimu 
lankiausi LR švietimo ir mokslo 
ministerijoje. D. Šiaulytienė ne tik 
aprodė ministerijos patalpas, papa
sakojo Įdomią tų pastatų istoriją, bet 
ir supažindino su savo skyriaus 
vyriausiąja specialiste Audrone Raz-
mantiene. Kalbėjomės apie lietuvių 
kalbą, jos dėstymą lituanistinėse 
mokyklose išeivijoje, apie lietuvių 
kalbos programas Lietuvos mokyk
lose ir jų pritaikymą išeivijos mo
kyklėlėse. Atsisveikinant A. Raz-
mantienė padovanojo knygą „Lietu
vių literatūros istorija. XIX amžius". 
Si knyga puiki dovana lietuvių li
teratūros mokytojui. Joje sudėta visa 
XIX amžiaus literatūrinio palikimo 
istorija. 
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Knyga „Lietuvių literatūros istorija. 
XIX amžius". 

Sį darbą sumanė Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institutas. Buvo 
numatyta parašyti tris „Lietuvių li
teratūros istorijos" tomus — pirmą 
skirti senajai literatūrai, antrąjį -
XIX amžiaus literatūrai ir trečia — 
XX am/iaus literatūrai. Pasirodė tos 

knygos atvirkštine tvarka. Pirmasis 
1995 m. skaitytojus pasiekė III šios 
knygos tomas, kurį pats vienas pa
rašė Vytautas Kubilius. 2001 m. po 
ilgo darbo, daugybės projekto pakei
timų pagaliau skaitytojus pasiekė II 
knygos tomas. Si knyga tai ne tik 
istorija apie grožinę literatūrą, tai 
knyga apie to amžiaus lietuvių kul
tūros visumą ir supažindinimas su 
l i teratūra tos visumos kontekste. 
„Nors literatūros sąvoka įvairiai su
prantama, bet kai kalbama apie XIX 
amžių Lietuvoje, literatūra laikytina 
viskas, kas parašyta. Tąja literatūra 
daugiausia ir reiškėsi tautos dvasinė 
kultūra", - rašo knygos pratarmėje 
jos sudarytojas ir vyriausias redak
torius Juozas Girdzijauskas. 

Didžiulės apimties (902 psl.) kny
ga suskirstyta į 7 skyrius ir turi prie
dą. Pirmų keturių skyrių autorius — 
pats knygos sudarytojas. Kiti skyriai 
talpina daugelio Lietuvos mokslinin
kų straipsnius. 

Pirmame skyriuje „Bendra am
žiaus charakteristika" J. Girdzijaus
kas rašo: „Visą tą laiką (1795-1918) 
lietuvių tauta gyveno okupacijos 
sąlygomis. Ji turėjo atlaikyti tris pag
rindines priešiškas jėgas: Mažojoje 
Lietuvoje - vokietinimą, Didžiojoje 
Lietuvoje - lenkinimą ir rusinimą". 
Tačiau, nepaisant to, Lietuvoje tuo 
metu įsigali supratimas, kad svar
biausia yra kalba, o tai supratus „ima 
plėtotis pasaulinė literatūra lietuvių 
kalba, nustelbdama kitakalbę ir re
liginę literatūrą". 

Antras skyrius „Kultūrinis lite
ra tūros kontekstas" skiriamas to 
meto Lietuvos kultūriniam gyveni
mui nušviesti, apžvelgiama to meto 
švietimo sistema, kultūros židiniai, 
įsikūrę tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, 
įvairios draugijos. Nušviečiama ir to 
meto spauda. To skyriaus pastraipoje 
..Kultūros barai" kalbama apie gim
tąją kalbą ir jos išsaugojimo būtinu
mą. Tai puikiai suprato XIX a. lie

tuvių kultūros veikėjai. „Kalba nėra 
tautai koks buvęs nebuvęs dalykas. 
Lietuviškumas be lietuvių kalbos 
galėjo sukurti naują tautą, kurią 
sudarytų žmonės, kilę iš lietuvių, kai 
kuo panašūs Į lietuvius, bet jau nebe 
lietuviai", — rašoma šiame skyriuje. 
Kaip tai aktualu ir šiais laikais. Sky
riuje nagrinėjama to meto moksli
ninkų darbai, jų domėjimasis tau
tosaka, šalies istorija. Skaitytojams 
pristatomi ir užsienio mokslininkai 
daug nuveikę lietuvių kalbos labui. 

„Estetinis literatūros konteks
tas" — trečias knygos skyrius. J ame 
nagrinėjamos Švietimo epochos lite
ratūros srovė ir kryptys. Aišku, kad 
tos srovės formavosi veikiamos Va
karų Europos literatūros. Tad neatsi
tiktinai ir Lietuvoje mes rasime ba
roko, klasicizmo, realizmo ir kitų 
krypčių bei srovių kūrinių. Šiame 
skyriuje atskirai išskiriama lenka-
kalbė literatūra Lietuvoje. Autorius 
tą daro neatsitiktinai. Juk estetinės 
idėjos, literatūrinės kryptys bei sro
vės Lietuvą daugiausia pasiekdavo iš 
Lenkijos, išskiriant Mažąją Lietuvą, 
kur daugiau reiškėsi vokiečių este
tinės minties įtaka. Ryšiai su rusų 
literatūra glaudesni pasidarė tik XIX 
amžiaus pabaigoje. Autoriaus teigi
mu, Lietuvoje susiformuoti esteti
nėms kryptims nebuvo sąlygų: „Tau
ta buvo pavergta, diskriminuojama. 
Pirmiausia reikėjo rūpintis, kad 
lietuvių literatūra būtų, o kokia ji 
bus, buvo nebe taip svarbu". 

Ketvirtame šios knygos skyriuje 
„Bendrieji literatūros raidos bruo
žai" pasakojama apie vyravusius žan
rus (nagrinėjamu metu lietuvių 
literatūroje vyravo poezija), penktas 
skyrius „Literatūros žanrai ir jų kū
rėjai" jau plačiai nušviečia lietuviškos 
literatūros žanrus ir supažindina su 
jų atstovais. Sis skyrius knygoje pats 
didžiausias. Jame galime rasti visų to 
meto poetų, rašytojų, dramaturgu pa
vardes, susipažinti su jų autobio-

Vilniaus universitetas, Šventų Jonų 
bažnyčia XIX amžiuje. 

grafijomis bei kūryba. 
„Iš viso XIX amžiaus lietuvių 

rašytojų būrio kai kurie išsiskyrė tuo, 
kad savo veikla aprėpė daug įvairių 
kultūros sričių", — rašoma šešto sky
riaus „Kultūros ramsčiai" pradžioje. 
Tad čia galėsime paskaityti apie tuos, 
kurie klojo visą lietuvių tautinės 
kultūros pamatą: Liudviką Rėzą, 
Dionizą Pošką, Simoną Daukantą, 
Joną Basanavičių ir daugelį kitų. Na, 
o paskutiniame septintajame skyriuje 
„Literatūros aukštumos" aptariami 
literatūrines aukštumas pasiekę ra
šytojai, tapę lietuvių literatūros 
klasikais. 

Knygos priede pateiktas iliust
racijų sąrašas, rinktinė bibliografija 
ir asmenvardžių rodyklė. 

Ši knyga — tai „pagarba kiek
vienam, kas nors kiek padėjo saugoti 
ir ugdyti mūsų tautos kultūrą". 
Mums skaitantiems ją tai tikra do
vana. Dovana tai ir mokytojams, ku
rie gali papildyti savo žinias ir jas 
perteikti savo mokiniams, na ir, 
žinoma, visiems, kuriuos bent kiek 
domina lietuvių literatūros istorija. 

Laima Apanavičienė 
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Daugelio metų draugui, bendradarbiui, tauriam lie
tuviui 

A t A 
Inž. BENEDIKTUI NEVERAUSKUI 

Savo žemės kelionę užbaigus, žmoną VITĄ, dukrą 
RITĄ GIEDRAITIENĘ su šeima, sūnų VIDĄ su 
šeima ir plačią giminę, nuoširdžiai užjaučiame. 

Irena Alantienė 
Danutė Anužienė 

Benita Astašaitienė 
Juozas ir Danutė Doveiniai 
Eugenijus ir Erna Mičiūnai 

Vacys ir Janina Mitkai 

A t A 
BRONEI KELMELIENEI 

MAILAITEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos sūnui VIKTORUI, dukrai 
ALDONAI su šeima bei krikšto dukrai JOANAI DRŪ
TYTEI, reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Park parapijos choro 
direktorius Algimantas Barniškis ir 

parapijos choro nariai 

„Parduodu naudotą kapą" 
Didžiosios Britanijos kapinėse 

siūlomi naudoti kapai su „suremon
tuotais" paminklais, antkapiniais 
akmenimis, obeliskais ir kryžiais, 
kurie gali būti panaudoti dar kartą. 

Antrą kartą pradedamuose nau
doti kapinių plotuose su pradiniais 
paminklais iki šiol tebesiilsi palaikai 
tų, kurie mirė ne mažiau kaip prieš 
75 metus. Mirusiųjų pavardės tiesiog 
ištrinamos, kad būtų galima padaryti 
naujus užrašus. 

Londono miesto kapinės parduo
da 1 tūkstantj tokių žemės plotelių, 
kurie reklamuojami kaip „laidojimas 
tradiciniu stiliumi". Juos gali nusi
pirkti šeimos, pasirengusios sumo
kėti 3 tūkstančius svarų sterlingų už 
nuomą 50 metų. 

200 akrų ploto kapinės buvo 
įkurtos 1853 metais Rytų Londone 
esančiame Manor parke. Jos yra vie
nos iš didžiausių Europoje. Tačiau, 
kaip ir visoje Jungtinėje Karalystėje, 
jose neužtenka vietos naujiems ka
pams. Šios kapinės tapo pirmosios, 
kuriose pardavinėjami paminklai ir 
seni kapai. 

Kaip teigia kapinių savininkės 
„City of London Corporation" atsto
vai, daugelis kapaviečių iškasta taip 
giliai, kad jose tilptų daugiau karstų, 
o antrinis paminklų panaudojimas -
gera priemonė jiems išsaugoti. 

„Laidojimo vietos trūkumo prob
lema jau labai sena, - pareiškė ka
pinių valdytojas Janas Huseinas. -
Vienintelis realus būdas ją spręsti -
antrą kartą naudoti senus kapus. 
Mes taip pat antrą kartą panaudo-
jame ir paminklus. Daugelyje kapa
viečių yra vienas ar du karstai, taigi 
viršuje lieka pakankamai vietos ki
tiems. Mes nesitikėjome, kad šis 
pasiūlymas bus toks populiarus, juk 

tai radikalus mūsų pasaulėžiūros 
pokytis. Tačiau mus nustebino pak
lausa." 

„Paprastai žmonės sako: „O, tai 
nepagarba mirusiesiems". Tačiau aš 
sakau jiems: „Geriau panaudoti seną 
angliškąjj akmeni, nei tą, kuris atvež
tas nežinia iš kurios pasaulio vietos". 

Drumsti žmogaus liekanų ramy
bę neteisėta, tačiau parlamentas 
svarsto galimybę leisti Londono 
valdžiai perlaidoti senus kaulus ap
leistose Viktorijos laikų kapinėse, ku
rios pakankamai gilios, kad jose tilp
tų papildomi karstai -jei nebėra gyvų 
artimųjų, kurie prieštarautų tam. 

Naująją schemą, sukurtą „Eng-
lish Heritage" fondo bei Kapinių ir 
krematoriumų valdymo instituto, 
buvo leista naudoti prieš 10 mėnesių, 
o įsigyti laidojimo plotų jau pareiškė 
norą 9 šeimos. 

„Kai žmonės perka kapą, jie 
perka ir seną paminklą, - pasakoja 
instituto vadovas Timas Morisas. -
Galima padaryti naujus užrašus, ta
čiau visa kita lieka kaip buvę. Kai 
kurių iš tokių mįslingų Viktorijos 
laikų antkapių jau ir nenusipirksi 
mūsų dienomis. Cinikai sako: „Jie 
pardavinėja numirėlių antkapius. 
Tačiau tai ne visai taip. Amoralu 
būtų tiesiog pardavinėti juos. Jie 
adaptuojami". 

„Kai kuriems žmonėms atrodys, 
kad tai labai keisti ir nepateisinami 
dalykai, tačiau daugelis iš mūsų nori 
būti laidojami, taigi šiuos klausimus 
reikia kaip nors spręsti. Mes, šiuo
laikinės visuomenės atstovai, turime 
dėl ko pamąstyti", - pabrėžia lab
daros organizacijos „Cruse Bereave-
ment Care" atstovė Enė Kif-Vyd. 

A f A 
VINCAS BIGELIS 

Mirė 2006 m. ankstų rugpjūčio 24 dienos rytą Three Oaks, 
MI, sulaukęs 87 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskr. Prieš 
persikeldamas gyventi į Three Oaks, MI, ilgą-laiką gyveno Cice
ro, IL apylinkėje. 

Giliam liūdesyje liko: žmona Agnietė, sūnus Ramūnas Bige-
lis ir dukra Jū ra tė Bigelytė Silverman su vyru Charles. Liūdi 
podukros Nijolė ir Aldona Pračkailos bei posūnis Mindaugas 
Pračkaila; a.a. brolio Juozo Bigelio žmona Onytė Bigelienė, jos 
vaikai Sigitas ir Jurgis Bigeliai; dukterėčia Edita Vasiliauskie
nė su vyru Just inu; sūnėnas Juozas Karalius ir a.a. dukterėčios 
Česės Rainienės dukra Zita Marčiulionienė su vyru Rimu bei 
kiti giminės ir artimieji. 

A.a. Vincas buvo a.a. Liudvinos Bigelienės vyras. 
Velionis buvo aktyvus Union Pier namų savininkų orga

nizacijos dalyvis ir jos pirmininkas. 
A.a. Vincas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 

4 vai. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 9:45 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Vincas bus pa
lydėtas į savo amžino atilsio vietą Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

A t A 
JUOZAS GUREVIČIUS 

Mirė 2006 m. rugpjūčio 21 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skardupių kaime, Marijampolės raj. Gyve

no Marąuette Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Giliam liūdesyje liko: seserys Marytė Barišauskienė, Albina 

Draugelienė ir Stanislova Juškienė su šeimomis Lietuvoje bei 
kiti giminės ir artimieji. 

A.a. Juozas buvo Šaulių kuopos Čikagoje vadas. 
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, rugpjūčio 28 d. nuo 8 

vai. r. iki 9:30 vai. r. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 
87th St., Evergreen Park, IL, kur po trumpų apeigų 9:30 vai. r. 
a.a. Juozas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

A f A 
STANLEY DARZINSKIS 

Mirė 2006 m. rugpjūčio 21 d., Ponce Inlet, FL, sulaukęs 85 
metų. Anksčiau gyveno Downers Grove, IL. 

Gimė Plungėje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Anna Silic, su kuria išgyveno 60 metų; 

vaikai Kazimir Darzinskis su žmona Deborah, Rita Zang su 
vyru James , Milda Darzinskis, Raimond Darzinskis su žmona 
Cynthia; anūkai William, Kimberly, David ir Kaz bei kiti arti
mieji Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Prieš atvykdamas 1949 m. į JAV, a.a. Stanley mokytojavo 
Lietuvoje ir Vokietijoje. 1984 m. išėjo į pensiją kaip mechanikas 
iš General Motors. Buvo aktyvus bažnyčios ir Lietuvių Bend
ruomenės narys. 

Nuliūdę artimieji 

.Klaipėda" L 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLI 

• R u g p j ū č i o 26 d., šeštadienį , Šv. 
Kazimiero kongregacijos seserys 
9:30 vai. r. maloniai kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir kar tu pasi
melsti, kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Taip pat šios 
Mišios bus skiriamos ir Šv. Kazi
miero seselių kongregacijos įsteigi
mo šimtmečiui paminėt i . Mišios 
vyks seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL. 
Mišias aukos Čikagos vyskupas Gus
tavo Garsia-Siller, M. Sp. S. Malo
niai kviečiame dalyvauti. 

• R u g p j ū č i o 26 d., šeštadienį , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, maloniai kviečia į režisieriaus 
Pauliaus Budraičio paskaitą apie 
Lietuvos teatrą šiandien. Paskaita 
bus skaitoma anglų kalba. Kvie
čiami visi teatro gerbėjai ir teatro 
grupės pabendrauti , pasivaišinti ir 
pasidžiaugti video filmais bei t rum
pu spektakliuku pagal F. Dosto-
jevskij romaną „Nusikal t imas ir 
bausmė". Įėjimas nemokamas. 

• R u g p j ū č i o 26-27 d., savaitgalį , 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
vyks Vasaros palydos, kurios pra
sidės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 v. 
p. p. Šeštadienį veiks mugė, daly
vaus populiariausios lietuviško 
maisto kavinės, įvairiu lietuvišku 
alumi vaišins Centro šeimininkai, 
futbolo aikštėje vyks finalinės ČLFL 
rungtynės. 8 v. 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, rug
pjūčio 27 d., po 12 v. šv. Mišių vyks 
tradicinė gegužinė su loterija ir šo
kiais, kuriems gros Jonas Domar
kas. Tel. pasiteiravimui: 630-257-
8787. Visi maloniai kviečiami apsi
lankyti šioje šventėje! 

• R u g s ė j o 8 d iena , ketvirtadienį , 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje prasideda metinė Novena 
Šiluvos Marijos garbei, kurios vedė
jas kun. Tomas Karanauskas Nove
na tęsis iki rugsėjo 15 d. Novenos 
Mišios lietuvių kalba vyks 10 vai. r. 
kasdien, o šeštadienį ir sekmadienį 
10:30 vai. r. Sekmadienį, rugsėjo 10 
d., 10:30 vai. r. Mišių metu, po 
pamokslo bus ypat ingas vaikučių 
palaiminimas. Po Mišių vyks proce
sija. Kasdieninės vakaro 7 vai. šv. 
Misos vyks anglų kalba. Rugsėjo 15 
d., penktadienį, 10 vai. r ir 7 vai. v. 
vyks ypatingas sergančiųjų palai
minimas. Novenos 7 vai. v. Mišias 
praves: rugsėjo 8 d. — parapijos kle
bonas kun. Antanas Markus, rugsėjo 
11d. — kun. Arvydas Žygas, rugsėjo 
12 d. — kun. Bernardas Danber, 
OSA, rugsėjo 12 d. — kun. Lukas La-
niauskas, SJ, rugsėjo 14 d. — kun. 

Antanas Markus, rugsėjo 15 d. — 
kun. Augustinas Kulbis, OSM. Tel. 
informacijai: 773-776-4600. 

• R u g s ė j o 8 -10 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Trijų dienų 
suvažiavimo metu bus galima pasi
klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkų pranešimų. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome kreip
tis į Marytę Paškevičienę, tel.: 630-
852-3887. 

• T a u t i n i ų šokių ansamblis 
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo
ną sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30 
vai. p.p.PLC sporto salėje. Ansamb
lis ruošiasi dalyvauti 2007 m. Dainų 
šventės Lietuvoje Šokių dienoje. 
Kviečiame visus šokio mylėtojus įsi
jungti į mūsų gretas. „Grandyje" vei
kia vaikų, jaunių, jaunimo/studentų, 
jaunų veteranų ir veteranų rateliai. 
Tel. pasiteiravimui: 708-422-3556 
(Violeta Fabianovich) arba rašykite: 
poniavioleta@yahoo.com 

• Č i k a g o s lituanistinei mokyklai 
reikalingi šešto skyriaus mokytojas 
ir lietuvių literatūros mokytojas 
aukštesniajai mokyklai. Prašome 
skambinti mokyklos direktorei Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-6331. 

IS ARTI IR TOLI... 

• R u g p j ū č i o 27 d., sekmadienį, 
nuo 12 v. p. p. iki vakaro Playa Del 
Rey prie Pacific Ave. kopų (kaip 
visada tarp 41 ir 42 gelbėjimo stočių) 
palydėkime vasarą drauge su LA 
lietuviais paskutinėje šių metų Los 
Angeles Lietuvių Bendruomenės 
gegužinėje. Kviečiami visi —jauni ir 
seni! Vyks pajūrio žaidynės, val
gysime „Red Lion Tavern" dešreles, 
žaisime tinklinį, mėgausimės saule, 
smėliu ir jūra. 

• J A V Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago, Indiana apylinkės 
valdyba š. m. rugsėjo 3 d. 1 vai. p.p. 
Vilučių sodyboje, 1143 Southvievv 
Dr., Schereville, IN, rengia tradicinę 
gegužinę. Maloniai kviečiame daly
vauti. 

• Rugsėjo 10 d., sekmadienį , 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. Ją ves 
Amerikos lietuvių kunigų vienybės 
pirmininkas, prel. Albertas Kontau-
tas. Dienos programa: 10 v. r. — re
gistracija, klausomos išpažintys. 11 
v. r. — Šv. Mišios ir homilija. 12 v. p. 
p. — pietūs. 1:15 v. p. p. — konferen
cija, procesija su rožinio malda vie
nuolyno sodyboje, Švč. Sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Apie da
lyvavimą prašome pranešti iki 
rugsėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. 
Visi maloniai kviečiami! 

Į mūsų prašymą jau atsiliepė pirmiej i skaitytojai 
Laimėjimus „Draugo" gegužinės loterijai atnešė: Austė Vygan-

tienė, VVinnetka, Stasė Ilginis, Oak Lawn, Laima Jurkūnas, Country Side, 
Janina Marmienė, Oak Lawn, Kristina Vafčlkonis, Palos Hills, Aldona 
Statis, Palos Hills. Dėžę knygų atnešė Gražina Burbuly s Esame be galo 
dėkingi mūsų geradariams. 

Mieliems skaitytojams primename, kad dienraščio „Draugas" 
gegužinė vyks rugsėjo 17d., sekmadieny o pokylis - spalio 21 d., šeštadieni 
Laimėjimams skirtus daiktus maloniai prašome atnešti i ., Draugo 
administraciją. 

LMA „DAINAVA" PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ 

Frasiaeaa naujas LMA ,,Dainava repeticijų sezonas. Po tikrai skambios ir 
Įsimintinos Gkac-s <ašaros, daina atsiliepusios ne vieno lietuvio širdyje, 
„Dainava" vėl pradeda naują sezoną. Visi - ir senieji nariai, ir norintys Įsilieti 
i jos gretas - antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v. kviečiame i pirmąją naujojo 
sezono repeticiją PLC Žemutinėje salėje, 14911 127th Street, Lemont, IL. (prie 
Lietuvių dailės muziejaus). Ypač laukiami vyriški balsai, kurie praturtintų šį vis 
stiprėjantį kolektyvą. 

Archyvinėje nuotraukoje pirmieji neseniai susikūrusio „Dainavos" ansam
blio šokėjai. 

KĄ VEIKTI SAVAITGALĮ?.. 
Galite: 
...paplaukioti laivu Fox upe St. 

Charles miestelyje. Tai tik 45 mylios 
nuo Čikagos. Šeštadieniais, sekma
dieniais laivas plauks 2, 3 ir 4 vai. 
p.p. Kaina - 6 dol. Tel. pasteira-
vimui: 630-584-2334 a rba aplan
kykite 

www.s t -char lesparks .org 
... aplankyti skulptūrų parodą 

„Process of Abstraction: Two-and 
Three-Dimensional Work by Moder-

nist Sculptors" po atviru dangumi 
Mary and Leigh Block Museum of 
Art, 40 Arts Circle Dr., Evenston, 
IL. Tel. pasiteiravimui: 847-491-
4000. 

...o jei mėgstate Lotynų šalių 
muziką, šeštadienį Grant Park, 300 
S. Columbus Dr. nemokamai nuo 
10:30 vai. r. iki 9:30 vai. v. galėsite 
pabuvoti šių šalių muzikos festiva
lyje. Tel. pasiteiravimui: 312-744-
3370 

Dėmesio išeivijos dailininkams! 
Skelbiamas dailės kūrinių 

konkursas 
Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos 

dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus, 
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio 
(1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės 
kūrinius konkursą t ema „Išeivijos kelias". J ame gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip trejus metus 
gyvenantys ir kuriantys užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos 
skiriamos už tapybos ir skulptūros darbus ir trys T. Petraičio premijos 
už akvarelės ir grafikos darbus. 

Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų į te ik imas vyks 2006 
m. lapkrič io 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki 
rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th 
Street , Lemont, IL 60439. Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034. 

Bus skiriamos šios premijos: 

MIKO J . ŠILEIKIO PREMIJOS už tapybos ir skulptūros darbus: 
I premija — 500 (penki šimtai) dol. 
II premija — 300 (trys šimtai) dol. 
III premija — 200 (du šimtai) dol. 

TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJOS už akvarelės ir grafikos darbus: 
I premija — 500 (penki šimtai) dol. 
II premija — 300 (trys šimtai) dol. 
III premija — 200 (du Šimtai) dol. 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K f E K V I E N A V A K A R Ą 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
A M E R I K O S L I E T U V I Ų RADIJO L A I D Ų 

Tel. 773-476-2242 

mailto:poniavioleta@yahoo.com
http://www.st-charlesparks.org

