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Vienos pilietybės nuostatą 
pakeistų t ik referendumas 

E. Kūris: Konstituciją gali pakeisti tik piliečiai. 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) — 
Konstitucinio Teismo (KT) pirmi
ninkas Egidijus Kūris sako, kad 
Konstitucijoje įtvirtintą vienos pilie
tybės su retomis išimtimis nuostatą 
galima pakeisti nebent referendumu. 

Kaip praneša Lietuvos radijas, E. 
Kūris ragina nekurti teisinių „abra
kadabrų" sakant, kad galima kitoje 
Konstitucijos vietoje prirašyti keletą 
žodžių, ir taip bus pakeista 12 
straipsnio nuostata. 

Sis straipsnis numato, kad „Lie
tuvos Respublikos pilietybė įgyjama 
gimstant ir kitais įstatymo nustaty
tais pagrindais. Išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus, niekas 
negali būti kartu Lietuvos Respubli
kos ir kitos valstybės pilietis. Piliety

bės įgijimo ir netekimo tvarką nusta
to įstatymas". 

Pasak E. Kūrio, taip pat reikia 
taisyti Konstitucijai prieštaraujantį 
Pilietybės įstatymą. 

Prieš mėnesį premjeras Gedimi
nas Kirkilas teigė, kad Lietuva ieško 
galimybių įteisinti dvigubą pilietybę 
apsieinant be referendumo, nes jo 
tikriausiai nepavyktų surengti. 

Konstitucijos straipsnis dėl pilie
tybės priklauso tam skirsniui, kuris 
gali būti keičiamas tik referendumu, 
tačiau premjeras sakė abejojąs, ar 
toks referendumas būtų sėkmingas 
dėl mažo piliečių aktyvumo. 

Pernai lapkritį KT išaiškino, kad 
būtina mažinti grupę asmenų, galin
čių pretenduoti į dvigubą pilietybę, 

nes dabar tokia pilietybė yra plačiai 
paplitęs reiškinys, o turėtų būti itin 
reta išimtis. KT pripažino, kad Kons
titucijai prieštarauja lietuvių kilmės 
asmenims Pilietybės įstatyme pada
ryta išimtis turėti dvigubą pilietybę. 

Užsienio lietuviai ir didžioji dau
guma Lietuvos gyventojų nepritaria, 
kad būtų panaikinta dviguba piliety
bė. 9 iš 10 lietuvių pasisako už Lietu
vos pilietybės išsaugojimą asmenims, 
įgijusiems kitos valstybės pilietybę. 

Pirmadienį Kernavėje prasidėjo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybų pirmininkų suva
žiavimas, jo dalyvių dar vadinamas 
seimu. Jo išvakarėse PLB valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė tikino, 
kad Lietuvai reikalingas naujas pilie
tybės įstatymas. 

Pasak R. Narušienės, svarbiau
sia šių metų suvažiavimo tema — 
dviguba pilietybė. 

Jos nuomone, Vidaus reikalų mi
nisterijos parengtas įstatymo projek
tas atima pilietybės galimybę jau ir iš 
antrosios emigrantų bangos. 

„Situacija blogesnė, nei buvo 
anksčiau, mes jaučiamės atstumti", 
— teigė R. Narušienė. 

Anot pašnekovės, išeiviams buvo 
visai priimtinas konservatorių vado
vo Andriaus Kubiliaus pateiktas pro
jektas, kuriuo dviguba pilietybė būtų 
suteikiama visiems užsienyje gyve
nantiems lietuviams, išskyrus nusi
kaltėlius. Tiesa, šiame projekte nes
tigo trūkumų, tačiau juos būtų buvę 
nesunku pašalinti. 

Nukelta į 6 psl. 
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Kęstutis Česnavičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA) 
— Prieš kelias dienas geriausiu pa
saulyje jaunuoju matematiku pripa
žintas aštuoniolikmetis Kęstutis Čes
navičius savo gabumus realizuoti no
rėtų Lietuvoje, o ne svetur. 

48-osios tarptautinės matemati
kų olimpiados, vykusios Hanuloje 
(Vietnamas), nugalėtoją K. Cesnavi-
čių pirmadienį pasveikino šalies pre
zidentas Valdas Adamkus. 

Po susitikimo olimpiados aukso 
medalio laimėtojas tikino, jog užda
viniai konkurse buvo itin sudėtingi, 
dėl to daugeliui nepavyko jų išspręs
ti. 

„Užduotys šioje olimpiadoje — 
specifinės. Tai nėra mokyklinė ma
tematika, bet ir ne universitetinė. 
Tad vien tik paskaitęs vadovėlius 
šiame konkurse nieko nepeši. Reikia 
žinoti tam tikrų gudrybių", — žur
nalistams sakė K. Česnavičius ir pri
dūrė, jog olimpiadai daugiausiai ruo
šėsi savarankiškai. 

Kauno technologijos universite
to gimnazijos mokinys K. Česna
vičius šiemet baigė gimnaziją ir tapo 
stropiausiu gimnazistu. „Visi pažy
miai atestate — dešimtukai", — sakė 
vaikinas. Nukelta į 6 psl. 
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Vokietija 
neatvers 
darbo rinkos 
lietuviams 

Berlynas/Vilnius, rugpjūčio 6 
d. (ELTA) — Vokietija neplanuoja iki 
2011 metų atverti darbo rinkos Lie
tuvos ir kitų šabų, kuriuos 2004 me
tais prisijungė prie Europos Sąjungos 
(ES), piliečiams. 

Tai pirmadienį pareiškė Vokieti
jos valdančiosios Krikščionių demok
ratų jpartijos vadovas. 

Šiuo metu Berlyno taikomi dar
bo jėgos apribojimai galioja iki 2009 
metų, bet pagal ES taisykles valstybė 
narė gali juos pratęsti iki 2011 metų. 
Ronald Pofalla pirmadienį Vokietijos 
valstybinei televizijai sakė, kad taip 
ir bus pasielgta. 

Anot jo, svarbiau išspręsti nedar
bo problemą pačioje Vokietijoje. 

Darbo rinkas naujosioms ES na
rėms 2004 metais atvėrė tik Didžioji 
Britanija, Airija ir Švedija. 

Po kurio laiko apribojimus su
švelnino Suomija, Ispanija, Italija, 
Portugalija, Graikija ir Nyderlandai. 
Tuo tarpu šešios valstybės, tarp jų ir 
Vokietija, iki šiol neleidžia ES naujo
kių piliečiams laisvai patekti į darbo 
rinką. 

Europos parlamento deputatai 
anksčiau ragino Vokietiją panaikinti 
galiojančias pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, kadangi tos šalys, kurios 
netaikė apribojimų, nepajuto įtam
pos darbo rinkoje, o masinės migraci
jos baimė pasirodė nepagrįsta. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SAUGOKIME KEPENIS, KAIP JOS 
SAUGO MŪSŲ ORGANIZMĄ 

Kepenys dar vadinamos žmogaus 
organizmo laboratorija — jos nu
kenksmina įvairias kraujyje cirku
liuojančias kenksmingąsias medžia
gas. Tačiau neretai mes nesaugome 
organo, gelbstinčio organizmą nuo 
teršalų, tada susergame Įvairiomis 
kepenų ligomis. Kad nuo jų apsi
saugotume, reikia žinoti, kas ir kaip 
organe vyksta bei kokiomis priemo
nėmis galima jam padėti, kad ta veik
la būtų sklandi. 

Unikalus organas 

Kepenys - stambiausia virškini
mo liauka bei didžiausias vidaus 
organas, užimantis beveik visą ertmę 
po dešiniuoju šonkaulio lanku. Jos 
yra pagrindinė organizmo laboratori
ja, dalyvaujanti baltymų, riebalų, 
angliavandenių ir kitų medžiagų, 
pavyzdžiui, bilirubino (bilirubin), 
apykaitoje. 

Pasaulyje nėra tobulesnės siste
mos nei žmogaus organizmas. Kyla 
klausimas: ar jame yra filtrų sistema, 
valanti organizmą, kad jis galėtų 
ilgiau išlikti neužterštas ir visaver-
tiškai veiktų? Taip! Vienas svar
biausių ir didžiausių filtrų ir yra 
kepenys. Jos apvalo iš žarnyno j širdį 
tekantį kraują, kuriame, be pasisa
vintų maistingųjų medžiagų, gausu 
organizmui kenksmingų ar net nuo
dingų. Sis „filtras" unikalus, nes ir 
užsiteršusį jį dar galima išvalyti ir 
visiškai arba iš dalies atnaujinti jo 
sugebėjimą valyti kraują. 

Perkamiausia „Draugo" knygynėlio 
knyga - apie gydančiąsias žoleles 

Kepenų funkcijos 

* filtruoja kraują, atitekantį iš 
virškinamojo trakto. Tai apsaugo nuo 
toksinių medžiagų ir leidžia išlikti 
sveikiems; 

* saugo energijos išteklius, kurių 
reikia smegenims ir raumenims; 

* dalyvauja reguliuojant cukraus 
kiekį kraujyje, kontroliuojant choles
terolio ir kai kurių hormonų bei fer
mentų kiekį; 

* dalyvauja medžiagų apykaitoje, 
perdirba į kraują patekusias chemi
nes medžiagas, nukenksmina pavo
jingus medžiagų apykaitos produk
tus; 

* gamina ir išskiria tulžį, detok
sikuoja ir išskiria su tulžimi įvairius 
medžiagų apykaitos produktus, toksi
nus, vaistus; 

* reguliuoja cirkuliuojančio krau
jo kiekį, dalyvauja kraujo krešėjime. 
Kepenims nustojus veikti, sutrinka 
krešėjimas, ir žmogus gali mirtinai 
nukraujuoti; 

* sintetina baltymus; 
* sintetina vitaminą A, kaupia 

vitaminus D, K, PP ir B grupės vita
minus; 

* kaupia geležį, kuris dalyvauja 
hemoglobino gamyboje, ir cianoko-
balaminą; 

* chemiškai apdoroja hormonus. 

Kepenų pažeidimas 
gali baigtis mirtimi 

Dažniausi kepenų pažeidimai -
kepenų uždegimai arba hepatitai. 
Kepenų funkciją blogina alkoholis, 
vaistai, kai kurios maisto produktų 
sudedamosios dalys, toksiniai aplin

kos veiksniai. Dėl vidurių užkietėji
mo toksinai pro žarnų sieneles pakar
totinai įsiurbiami į kraują, kepenys 
turi papildomai juos perdirbti ir gali 
neatlaikyti tokio krūvio. 

Kepenis neigiamai veikia tuber
kuliozei gydyti skirti vaistai. 

Jų veikla gali sutrikti po tulžies 
pūslės Šalinimo operacijų (retai) ar 
persirgus ūminiais hepatitais. 

Svarbų organą dažnai pažeidžia 
ir organizmo pakitimai, vykstantys 
sergant onkologinėmis ir autoimuni
nėmis ligomis. Nuolat žalojamų ke
penų ląstelės gali visiškai sunykti (ši 
liga vadinama kepenų ciroze), o tai 
gali baigtis mirtimi. 

Alkoholis - universaliausias 
nuodas 

Nuodingas alkoholio poveikis ke
penims buvo žinomas jau senovės 
graikams, kinams ir egiptiečiams. 
Pasaulyje vis daugiau suvartojama 
alkoholio, ir jis tapo antrąja po viru
sinių kepenų pažeidimų lėtinių ke
penų ligų priežastimi. 30-50 proc. 
visų kepenų ligų yra sukeliamos alko
holio. 

Kepenų alkoholiniai pažeidimai -
tai alkoholinis kepenų suriebėjimas, 
alkoholinis hepatitas, alkoholinė ke
penų cirozė. Nuolat geriant alkoholį, 
sumažėja kepenų svoris. Jos darosi 
grublėtos ir kartais būna tik apie 
trečdalį normalaus svorio. 

Svarbi alkoholinių kepenų pažei
dimų ypatybė - tai proceso laikinu
mas nustojus vartoti alkoholio pra
dinėse stadijose. Gydymas visiškai 
neveiksmingas galutinėse ligos stadi
jose ir jei girtaujama ir toliau. 

Ir vaistas, ir nuodas 

Vaistai ne tik gydo, bet ir turi 
nepageidaujamą poveikį. Iš dažniau 
vartojamų vaistų kepenims kenkia 
paracetamolis, aspirinas. Dažnai 
žmogus neįvertina, kad, vartodamas 
kelių cheminių preparatų vienu metu 
ir nežinodamas jų tarpusavio są
veikos, nuodija kepenis ir jas pažei
džia. Pirmiausia ima varginti vėmi
mas, pykinimas, bendras silpnumas, 
įvairūs nemalonūs pojūčiai po deši
niuoju šonkaulių lanku. Vėliau iš
nyksta apetitas, krenta svoris. Atsi
randa nepaaiškinamas silpnumas, 
žmogus jaučiasi be jėgų, neturi noro 
dirbti ir pan. 

Pagrindinės lėtinio kepenų 
pažeidimo formos 

— suriebėjimas (steatozė) - jį 
gali sukelti alkoholis, nutukimas; 

— uždegimas (hepatitas) - jį gali 
sukelti virusai, alkoholis, nepagei
daujamas kai kurių vaistų povei
kis; 

— peraugimas jungiamuoju audi
niu (cirozė) - tai galutinė lėtinių ke
penų ligų stadija. 

Steatozės ir hepatito sukelti po
kyčiai kepenyse kartais yra laikini. 

Sergant kepenų ciroze, kepenų 
ląstelės suyra, jų vietoje vystosi jun
giamasis audinys, kepenys surandėja, 
atsinaujinusios ląstelės išsidėsto net
varkingai. 

Nukelta į 9 psl. 

Šiame radijo, televizijos, interne-
to amžiuje daug kas suabejoja spaus
dinto žodžio - laikraščių, žurnalų, 
knygų - svarba. Tačiau knygos, kaip 
ir laikraščio ar žurnalo, žavesio ne
pakeis nė viena šiuolaikinė prie
monė. Vis dar tebesitęsianti Harry 
Potter knygų karštligė - tai tik dar 
kartą gražiai įrodė. Įvairių leidyklų, 
knygynų sudaryti perkamiausių 
knygų sąrašai nuolat skelbiami spau
doje. O kokia perkamiausia liepos 
mėnesio „Draugo" knygynėlio kny
ga? Pasirodo - mūsų knygynėlio pir
kėjams labiausiai rūpi liaudies medi
cina, mat perkamiausia knyga -
Vladimiro Ivanovo „Gydančioji 
žolelių galia". 
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Knygoje skaitytojai supažindina
mi su įvairiomis žolelėmis, uogomis, 
gydomaisiais augalais, pateikiami 
trumpi jų aprašai, gydomosios savy
bės bei receptai, kaip pasigaminti 
nuovirus, užpilus, arbatas, mišinius. 
Kaip knygos įvade rašo autorius, 
„Gydomosios augalų savybės žino
mos jau daugelį tūkstančių metų. Per 
tiek laiko žmonės atsirinko, kurios iš 
jų geriausiai tinka gydyti vienokią ar 
kitokią ligą." „Dar žiloje senovėje, -
pasak autoriaus, - liaudies gydytojai 
ir žiniuoniai mėgino išsiaiškinti vais
tinių augalų gydomųjų savybių 
paslaptį. Jiems rūpėjo žinoti, kodėl 
vienas žolynas gydo ir teikia jėgų, o 
kitas gali net pražudyti." 

Kita vertus, pats autorius per
spėja, kad gydytis be gydytojo nuro
dymų visada pavojinga. Tad ir į pa
tarimus šioje knygoje reikėtų žvelgti 
atsargiau. Na, o skaitytojų dėmesiui, 
pateiksime sutrumpintą aprašą iŠ 
knygos apie vaistinę ramunėlę. 

„Vaistinė ramunėlė (Matricaria 
recutica L.), graižažiedžių šeimos 
vienmetis neaukštas augalas. Šaknis 
liemeninė, stiebas stačias arba guls
čias, išsidraikęs, plikas, labai šako
tas, tuščiaviduris. Lapai pražangi-
niai, plunksniškai suskaldyti, pliki. 

Stiebas ir šakutės baigiasi pa
vieniais žiedų graižais. Skraistė su
daryta iš pailgų, čerpiškai išsidės
čiusių pieviniais pakraščiais skrast-
lapėlių. Kraštiniai graižo žiedai pies-
teliniai, liežuviški, su trimis dante
liais, balti. Viduriniai žiedai dvilyčiai, 
vamzdiški, su danteliais, geltoni. 
Pražysta gegužę ir žydi beveik iki 
rugpjūčio pabaigos. Vaisiai subręsta 
rugpjūtį. 

Vaistams naudojami vaistinės 
ramunės graižai. Jie skinami tada, 
kai liežuviški žiedai yra horizontalio
je padėtyje, o vamzdiški tik pradeda 

žydėti. Nuskinti žiedai paskleidžiami 
plonu sluoksniu ir džiovinami nesau-
lėtoje, gerai perpučiamoje patalpoje. 

Vaistinės ramunės gaižuose yra 
mėlynos spalvos eterinio aliejaus, 
kurio pagrindiniais komponentai yra 
šie: chamazulenas, terpenas, seskvi-
terpenas, kadinenas. Be to, graižuose 
yra organinių rūgščių, B, C, K vita
mino ir kitų medžiagų. 

Ramunių (vaistinės ir bevai-
nikės) arbata vartojama viduriuo
jant, sutrikus menstruacijoms, pra
kaito išsiskyrimui skatinti, burnai, 
akims skalauti, plauti žaizdoms, vo
nioms, klizmoms, nuo skrandžio 
spazmų. Chamazulenas sustiprina 
audinių regeneracijos procesą, maži
na skausmus. Juo gydoma bronchinė 
astma, gastritas, kolitas, taip pat eg
zemos bei rentgeno spindulių nu
degimai. Eterinis aliejus mažina dujų 
susidarymą virškinimo trakte ir pa
sižymi dezinfekuojančiomis savy
bėmis. 

Tradicinėje medicinoje ramunės 
žiedų nuovirai vartojami gydyti kepe
nų ir tulžies pūslės ligas, peršalimą, 
taip pat egzemą ir išbėrimus." 

A. T. 

DRAUGAS 
(USPS-1610O0) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Te).: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant j Lietuva ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TW OCOTAIHEMK) UI0A: 
JAV 

Metams $95.00 • 1 /2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 

redakcija4draugas.org 
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -

kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 
kurturaOdraugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien; 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

EI-paštas: 
rasti ne#draugas.org 

skelblmai9draugas.org 
•dministraclja9draugas.org 

http://redakcija4draugas.org
http://kurturaOdraugas.org
http://skelblmai9draugas.org
http://�dministraclja9draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 7 d., antradienis 

MASKVA KALBĖJO 
DVIEM BALSAIS 

Įvykius Medininkuose atsimenant 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tomis dienomis teko dažnai dar
buotis Sąjūdžio Seimo taryboje. Išliko 
pokalbio su kolega 1991 m. liepos 24 
d. užrašas. Jis kalbėjo apie sovietų 
karininko žmoną, kuri neramios sąži
nės genama atėjo ir jam pasipasako
jo, kad jos buvęs vyras prasitaręs, esą 
J i e greitai pasprings savo krauju", 
mat artimiausią savaitę rengiama 
kruvina operacija. Be to, jos vyras ži
nojęs ir apie 1990 m. sausio 13 d. ren
giamas skerdynes ir apie telefonų sto
ties užpuolimą. Mūsų vyriausybė ir 
saugumas apie tai jau žiną. Vytau
tas Landsbergis reikalavo ypatingų 
įgaliojimų Gynybos Tarybai, tačiau 
Aukščiausioji Taryba tam nepritarė. 

Tada šiems žodžiams nesuteikiau 
deramos reikšmės, bet po savaitės 
signalas pasitvirtino - kraujas buvo 
pralietas Medininkuose. Ir dar spro
gimas Sapiegos gatvėje, priešais 
SSRS VRM divizijos pastatą. Rugpjū
čio 2 d. „Lietuvos aide" pasirodė ži
nutė: „Tą naktį, valandą iki sprogi
mo, buvo pastebėtas kariškių aktyvu
mas. Po sprogimo jis nurimo, nors 
turėtų būti atvirkščiai." Čia jau ir ne 
Sherlock Holmes tapo aišku, kad pa
reigūnų žudynės ir sprogimas buvo 
okupanto spectarnybų planinė diver
sinė veikla. 

1991 m liepos 31 d. Medininkų 
pasienio poste omonininkai žiauriai 
sumušė, suguldė ant grindų ir sušau
dė septynis Lietuvos pareigūnus. 
Šiuo politinio banditizmo išpuoliu 
buvo siekta kelių tikslų. Pirmiausia, 
norėta parodyti, koks likimas ištiks ir 
kitus Lietuvos pareigūnus, jei nebus 
„savo noru" sugrįžta į sovietų nar
vą. 

Antra, norėta tokiu būdu per
spėti Rusijos Federacijos prezidento 
Boris Jelcin šalininkus, kad susilai
kytų nuo veiksmų, ardančių Sovietų 
Sąjungą. Tuomet Maskvoje turėjo 
valdžią du prezidentai: Sovietų Są
jungos Michail Gorbačiov ir Rusijos 
Federacijos - Jelcin. Pasirašant mi
nėtą sutartį prezidentas Jelcin savo 
kalboje paminėjo iki tol sunkiai įsi
vaizduojamus dalykus: 

„Sutartis pripažįsta šalis suvere
niomis valstybėmis ir tarptautinės 
teisės subjektais. Mes ketiname grįsti 
santykius su Lietuvos Respublika ci
vilizuotu būdu: pripažįstant mūsų 
valstybėse priimtas suvereniteto dek
laracijas; savitarpiškai gerbiant ver
tybes ir prioritetus, kurių laikosi mū
sų tautos. (...) Sutartis paskatins ir 
derybų su SSRS organizavimą. Stebi
na tai, kad nepaisant priimtų spren
dimų, jos jau metus nejuda iš vietos, 
kad centro vadovybė ignoruoja suve
renios Lietuvos ir SSRS santykių su
reguliavimo galimybes." 

Tai buvo visiškai nauja - išgirsti 
iš oficialios Maskvos Lietuvą remian
tį balsą. Išsilaisvinimo vėjai, gavę 
pradžią Lietuvoje, o dabar uraganą 
keliantys Maskvoje, veikė visuome
nės viešąją nuomonę elektrizuojan
čiai. J u k nieko panašaus nebuvo 
girdėti visą pusę amžiaus. 

Omonininkų suvaidintas banditi
nis išpuolis Medininkuose iš tikrųjų 
buvo pats tikriausias agresoriaus 
nusikaltimas. Juo norėta savaip pa
veikti atgyjančią Rusijos demokrati
ją. Mat Jelcin tų pačių metų liepos 20 
d. pasirašė įsaką dėl liūdnai ir anek
dotiškai pagarsėjusio 6-ojo konstitu

cijos straipsnio, kuris visose Krem
liaus surašytose „broliškoms respub
likoms" pseudokonstitucijose bylojo, 
kad „sovietinės visuomenės vadovau
janti ir vairuojanti jėga, jos politinės 
sistemos valstybinių ir visuomeninių 
organizacijų branduolys yra Sovietų 
Sąjungos Komunistų partija. SSKP 
egzistuoja liaudžiai ir tarnauja 
liaudžiai." 

Jelcin savo kalboje paaiškino, 
kad „Įsaku siekiama vieno tikslo -
sudaryti vienodas demokratines sąly
gas įvairių politinių partijų ir ju
dėjimų veiklai, sumažinti pernelyg 
didelį politizavimą visuomenėje ir 
pirmiausia gamyboje bei valstybinėse 
įstaigose." Tuometinis SSKP Centro 
Komiteto pareiškimas, raginantis 
nepaklusti Rusijos Prezidento įsakui, 
provokavo konfrontaciją tarp Centro 
ir Rusijos Respublikos. Savo ruožtu 
tai rodė, kad „perestroikos" vėjai sū
kuriu siaučia ir Maskvoje, neaplenk
dami ir CK Kompartijos dogmatikai 
„perestroiką" planavo kaip kosme
tinius „partinės" — sovietinės — at
ributikos pakeitimus, smulkmeniškai 
tikrinamus ir valdomus to paties 
SSKP CK. Šį faktą patvirtino ir 
prezidentas Jelcin: „SSKP, nepaisant 
priimtų sprendimų ir pareiškimų, 
kad ji siekia veikti pagal įstatymą ir 
netvarkyti ūkinių reikalų, tebėra val
danti partija, ypač vietose." 

Peršasi išvada, kad Medininkų 
skerdynės tebuvo viena iš ilgos SSKP 
CK akcijų sekos su pragmatišku tiks
lu - išgąsdinti ir parklupdyti maiš
tingąją Lietuvą, nusviedusią prievar
tinio „išvadavimo" mitą į istorijos są
vartyną. Medininkų tragedija buvo 
netiesioginis, tačiau griežtas SSKP 
CK įspėjimas politinėms jėgoms, 
mėginančioms iš tiesų pertvarkyti 
Rusijos imperijos valdymą kitais pag
rindais. 

Lietuvos Respublikos vadovas 
AT pirmininkas Landsbergis pasira
šant Lietuvos - Rusijos sutartį, pri
minė „šį tą papildomo apie tautų ir 
valstybių santykių esmę." „Lietuvos 
Respublika nelengvame taikaus poli
tinio valstybinės Nepriklausomybės 
atkūrimo kelyje susiduria su didesniu 
ar mažesniu supratimu ir nesuprati
mu, tiesiogine ar netiesiogine parama 
ar neparama. (...) Bet šiame sudėtin
game naujosios Rusijos ir jos Preziden
to asmenyje mes sutikome tai, kas tei
kia vilties, esu tikras ne vien Lietu
vos piliečiams. 

Rusijos ir Lietuvos sutartis tikrai 
di4elės reikšmės, principinės reikš
mės dviem šalims. Tačiau jos reikš
mė platesnė, ji peržengia dvišalės 
sutarties ribas." 

Pirmojo Trečiosios Prezidento de 
facto Landsbergio kalboje su dideliu 
politiniu taktu ir atsakomybe pasaky
ta labai daug. Lietuva pirmoji iš visų 
pavergtųjų tautų pradėjo taikaus po
litinio ir teisinio išsilaisvinimo kelią, 
nors visos tautos puoselėjo viltį nusi
mesti jungą ir tvarkytis namie lais
vai ir nepriklausomai. Lietuvos pa
vyzdys buvo užkrečiantis. Štai kodėl 
imperinės politikos formavimo štabui 
- SSKP CK labai rūpėjo sužlugdyti 
Lietuvos pastangas ištrūkti iš narvo. 
Jeigu tai būtų pavykę, kuriam laikui, 
tikriausiai neilgam, tautų išsilaisvi
nimas būtų pristabdytas. 

Įvykiai rutuliojosi toliau ir rug
pjūčio 19 d. Maskvoje įvyko pervers
mas. SSRS viceprezidentas G. Janą-

LYDI ŠVENTADIENIS 
XVII Eilinė savaitė — Didžiausias turtas 

Vienas iš minios Jėzui tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasida
lytų su manimi palikimą". Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju 
ar dalytoju?" Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei 
kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto". Jis pasakė jiems paly
ginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau 
vienas svarstyti: 'Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus'. 
Galop jis tarė: 'Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos dides
nius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: 
mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, 
gerk ir linksmai pokyliauk!' O Dievas jam tarė: 'Kvaily, dar šiąnakt bus 
pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?' Taip yra tam, kas 
krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą" (C - Evangelija.pagal 
Luką 12, 13-21). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Tikrai nėra jokio reikalo reika

lauti, kad pats Dievas pradėtų dalinti 
palikimą. Ši scena, kurią paminėjo 
evangelistas Lukas, atkreipia mūsų 
dėmesį į tikriausiai visais laikais 
aktualią tikinčio žmogaus požiūrio į 
laikinąsias žemės gėrybes temą. Ją 
svarstė dar Lozoriaus sesuo Morta, 
pasipiktinusi, kad jos sesuo nepadeda 
namuose šeimininkauti, o vien tik sė
di prie Jėzaus kojų, klausydama Jo 
žodžių. Žmogau, kas gi mane skyrė 
jūsų teisėju ar dalytoju? - klausia Jė
zus, tuo pačiu patvirtindamas, kad 
mes patys turime galių viską padalyti 
teisingai ir tinkamai, kad Dievas mums, 
kaip mažiems vaikams, neužraišioja 
batų ir nevalo nosies. Dievas niekuo
met nesprendžia tų problemų, kurias 
mes puikiai galime išspręsti patys. 

Turėtume pripažinti, jog labai 
dažnai stengiamės įpainioti Dievą į 
ginčą, kuriame yra labai mažai pras
mės. Pasaulis tur i savo harmoniją, 
savo logiką, savo įstatymus ir, nors 
galiausiai priklauso nuo Dievo, tačiau 
turi savyje jėgą veikti savaime. Die
vas nemiega naktį ir nesikelia rytą 
užsukti pasaulio spyruoklės. J is su
kūrė pasaulį gražų ir puikų, mums 
leisdamas pažinti jo paslaptis. Šven
tojo Rašto požiūris šiuo atžvilgiu yra 
labai brandus ir protingas: jame pri
pažįstama, kad Dievas yra visos kū
rinijos pradžia, bet drauge leidžia 
žmogui valdyti visą kūriniją. Tikrai 
nėra reikalo vartyti Biblijos lapų, 
norint sužinoti, kas yra teisinga eko
nomikoje, kaip reikia įgyvendinti tei
singumą, taiką, solidarumą. Pakanka 
tik įsiklausyti į savo širdį ir tikėjimo 
nušviestą sąžinę. 

Paaiškinęs, jog Jam nėra pras
mės kištis į dviejų brolių ginčą dėl 
palikimo, Jėzus supranta, jog klau
siantysis, ko gero, tikėjosi ne tokio 
atsakymo ir jaučiasi tapęs neteisybės 
auka. Susiduriame su kita - turto ir 
pinigų problema. Kalbėti apie pinigus 
visuomet sudėtinga. Žodžiais mes 
beveik visi pripažįstame, kad pinigai 
nėra svarbiausia — esame tokie šva

rūs ir neprisirišę prie turto, tačiau 
tikrovėje viskas yra kitaip. Kas iš 
mūsų nematė susipykusių šeimų, kai 
po vieno iš artimųjų mirties, atro
dytų, visai pasiturintys ir nieko ne
stokojantys žmonės kaltina paveldė
tojus būtomis ir nebūtomis nuodė
mėmis? Į turtingą žmogų dažnai žiū
rime įtariai, ypač mūsų katalikiškoje 
aplinkoje. Kaip tik todėl savotiškai 
tenka nustebti, kad Jėzus pasirodo 
esąs visiškai laisvas nuo bet kokių su
varžymų šiuo klausimu. Jis nesako, 
kad turtas yra kažkas nešvaraus, bet 
tik tiek, kad jis gali tapti pavojingas. 

Jėzus visiškai nesmerkia paly
ginime minimo turtingo žmogaus. 
Tai darbštus darbininkas, kuriam ne
galima prikišti pavydo ar godumo. Kiek
vienas praktiškas žmogus pritartų jo 
pastangoms išsaugoti gautą gausų 
derlių, kad galėtų jaustis ramiai atei
tyje. Galiausiai ir jo mirtis nėra jokia 
bausmė ar kažkas unikalaus: kiek
vienam iš mūsų ateis ta valanda, kai 
reikės palikti šį pasaulį. Gal tiktai jo 
mirtį pagreitino pernelyg didelis stre
sas, darbas be poilsio, ir tai tikrai 
negalėtume pavadinti Dievo veikimu. 

Išganytojas aiškiai sako: turtas 
mums žada tai, ko negali ištesėti, su
kelia iliuziją, kad viską turint, mūsų 
širdis galės būti rami. Praėjusį sek
madienį, kai klausėmės Evangelijos 
ištraukos apie tai, kaip Jėzus mokė 
savo mokinius „Tėve mūsų" maldos, 
girdėjome, jog gyvenimui reikia tikrai 
nedaug dalykų: duonos (kas kartu 
apima maistą, darbą, namus, tar
pusavio ryšius), sugebėjimo atleisti ir 
parodyti ištvermę išmėginimuose. 
Mūsų pasaulis įvairiomis vilionėmis 
mėgina užgesinti mūsų širdies ilgesį, 
ir, reikia pripažinti, jam tai dažnai 
pavyksta. Svarbiausiais dalykais lai
kome anaiptol ne tai, kas veda mus į 
laimę, bet išorinę sėkmę, sukauptą 
lobį ir pamirštame, kad mums reikia 
kai ko kito. Širdies ramybės. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

jev paskelbė įsaką apie nepaprasto
sios padėties įvedimą ir pranešė, kad 
„dėl sveikatos būklės prezidentas 
Gorbačiov nebegali eiti savo pa
reigų." Bet apie tai kitą kartą. 

Lietuvos Sąjūdžio Taryba liepos 
31 d. paskelbė pareiškimą, kuriame 
rašoma: 

„ Lietuvos teisėsauga, kaip teigia 
žiniasklaida, savo darbą iš esmės pa
darė: žudikai nustatyti, surinkta 
daug įrodymų, o baudžiamoji byla tu
rėtų būti teisme. Deja, teisingumas 
nevykdomas, Rusija ciniškai ignoruo
ja Lietuvos prašymus išduoti nusi
kaltėlius mūsų valstybės teismui. 
Reikalinga ryžtinga ir aktyvi Lietu
vos valstybės institucijų vadovų ir 
pareigūnų pozicija, kad Rusijoje be

sislapstantys nusikaltėliai būtų per
duoti į teisingumo rankas. Pavyz
džiu turėtų būti Didžioji Britanija, 
kuri, gindama savo valstybės garbę ir 
orumą, atkakliai ir ryžtingai rei
kalauja iš Rusijos išduoti britų pi
liečio žudiką. 

Lietuvos Sąjūdis reikalauja, kad 
Lietuvos Prezidentas, Vyriausybė ir 
Užsienio reikalų ministerija ryžtingai 
reikalautų iš Rusijos išduoti Medi
ninkų pasienio posto pareigūnų žu
dikus Lietuvos teismui. Taip būtų ap
ginta valstybės garbė ir solidariai su 
kitomis valstybėmis užkertamas ke
lias Rusijos specialiųjų tarnybų orga
nizuojamiems nusikaltimams prieš 
demokratinių šalių piliečius". 

N u k e l t a \ 9 psl. 
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konkurso rezultatai 
Sių metų pradžioje, IX Lietuvių dainų šventės vyr. meno vadovė Dalia 

Skrinskaitė-Viskontienė, paskelbė žodžio/poezijos konkursą, kurio tiks
las — rasti naujiems kūriniams tinkamus žodžius, kurie, pritaikius 

muziką, būtų pirmą kartą atlikti Dainų šventės metu, 2010 metais Toronto, 
Kanadoje. 

Susilaukta 115 kūrinių iš įvairių pasaulio kraštų, kurie atspindėjo įvairių 
kartų patirtį bei talentą. Iš viso konkurse dalyvavo 33 autoriai: iš Kaliningra
do, Lenkijos, Lietuvos: Pagėgių, Kauno, Vilniaus; Kanados: Toronto, Waterloo 
ir Londono miestų; iš JAV: Lemont, Illinois; Rockville, Maryland; Cleveland, 
Ohio; Dovvners Grove, Illinois; Greenbank, Wisconsin; Lindhurst, Ohio; Oak-
lyn, New Jersey ir Woodland, Illinois. 

Kai kurie darbai iššaukė patriotinius jausmus, tėvynės nostalgiją, kiti 
iškėlė naujus iššūkius įvairiuose kraštuose išsisklaidžiusiems lietuviams bur
tis prie savo šaknų. Kaip matysite iš konkurso rezultatų, vertinimo komisijos 
parinktuose darbuose atsispindi jausmų bei patirties įvairovė. Keletas nuot
rupų iš parinktų darbų veiksmingiausiai nusakys autorių nuotaikas, kurios 
pagavo vertinimo komisijos dėmesį: „Tėvyne, ne aš tavęs, o tu manęs eini ieš
koti dieną ir nakčia..."; „...Pasaulis gražesnis, kai šypsosi akys, pasaulis links
mesnis, kai skamba daina..."; „Buvo šokis ir daina su trispalve vėliava, mo
kykla ir stovykla, ir skambi sena kalba... taip pražydo manyje, gyvas žodis 
Lietuva..."; „Pakėlė mane dainos sparnais lyg debesų, leisk išbučiuoti jūros 
vėją, kurio jėgos stiprybe ir greičiu, aš ir daina, daina ir aš — tas pats esu"; „Į 
Lietuvą, į dvasinę tėvynę, aš dainos tiltu vėlei sugrįžtu. Į Lietuvą, į dvasinę 
tėvynę, širdies dalelę dainoje nešu... Daina sukūrėm mes pasaulį kitą, toli nuo 
tėviškės, bet taip arti širdies..." 

Su malonumu skelbiame konkurso rezultatus: 

Suaugusiųjų grupėje: 
Pirma vieta - „Partizano mirtis", autorius „Vykintas" - Viktoras. Jaki

mavičius iš Lietuvos. 
Antra vieta - „Tėvynė", autorius „Vasaris" - Anatolijus Kairys iš Či

kagos, JAV 

Jaunimo grupėje: 
Pirma vieta - „Dainuokim pasauliui", autorė „Joris" - Nijolė Benotienė 

iš Toronto, Kanados. 
Antra vieta - „Pavasaris", autorius „Vykintas" - Viktoras Jakimavičius 

iš Lietuvos. 

Vaikų grupėje: 
Pirma vieta - „Dalinkimės namais", autorė „Varna" - Laura Lapinskienė 

iš Woodbridge, Illinois. 
Antra vieta - „Buvo žodis Lietuva", autorė „Mamytė" -Vida Bučmienė iš 

Cleveland, Ohio JAV 

Bendram chorui: 
Pirma vieta - „Dainos sparnais", autorė „Joris" - Nijolė Benotienė iš 

Toronto, Kanados. 
Antra vieta -,,Į Lietuvą, į Dvasinę Tėvynę", autorė „Joris" - Nijolė 

Benotienė iš Toronto, Kanados. 

Sveikiname visus dalyvavusius konkurse ir jo laimėtojus! Premijos bus 
paštu išsiuntinėjamos laimėtojams. Vertinimo komisiją sudarė: vyriausia 
meno vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, Aušra Karkienė, Rasa Kurienė, 
Silvija ir Vincas Piecaičiai. Visi iš Toronto, Kanados. Kitas uždavinys tenka 
vyriausiai meno vadovei - surasti kompozitorius, kurių darbai ras kūrybinį 
atgarsį, o mums, publikai, teliks maloni garbė juos pirmą kartą išgirsti 
Lietuvių Dainų šventėje 2010 metais Toronto, Kanadoje. 

Gabija Petrauskienė 

Antrą vietą laimėjęs kūrinys bendram chorui - „Joris", Nijolė Be
notienė, Toronto, Kanada. 

/ Lietuvą, į dvasinę Tėvynę 

į Lietuvą, į dvasinę tėvynę, 
Aš dainos tiltu vėlei sugrįžtu, 
į Lietuvą, į dvasinę tėvynę, 
Širdies dalelę dainoje nešu. 

Daina ramino tėviškę palikus, 
Kai tamsią naktį gaubė nežinia. 
Daina paguodė širdį ir paliko, 
Tėvynės laisvės ir vilties žvaigžde. 

Daina lydėjo mūsų suėjimus, 
Stovyklose skambėjo ji vaikų balsais. 
Daina sukūrėm mes pasaulį kitą, 
Toli nuo tėviškės, bet taip arti širdies. 

Daina lyg tiltu grįžtam į tėvynę, 
Prie dainų aukuro, prie amžinos versmės. 
Daina širdies geluonį nuraminę, 
Per amžius liekam Lietuvos vaikais. 

Antrą vietą laimėjęs kūrinys vaikų chorui - „Mamytė", Vida Bučmienė 
iš Cleveland, Ohio JAV 

Buvo žodis Lietuva 

Dar vaikystės aušroje 
Buvo žodis LIETUVA. 

Sakė tėtis ir mama, 
kad už marių, tolima, 
žydi žemė mums sava. 
Ji vadinas - Lietuva. 

Taip išdygo manyįe 
mielas žodis LIETUVA. 

Buvo šokis ir daina 
su trispalve vėliava, 
mokykla ir stovykla 
ir skambi sena kalba. 

Štai, kaip augo manyįe 
aukso žodis LIETUVA. 

O kai paįutau aš ją, 
žavią savo drauguose, 
supratau, kad ten ir čia 
mes visi - tai Lietuva. 

Taip pražydo manyje 
gyvas žodis LIETUVA. 

Mūsų žemė Lietuva 
mano sieloje gyva. 
Neužges jau niekada 
meilė mano širdyje. 

man lopšely įžiebta 
švento žodžio LIETUVA. 

Antrą vietą laimėjęs kūrinys jaunimo chorui - „Vykintas", Viktoras 
Jakimavičius iš Lietuvos. 

Pavasaris 

Paklausyk, jau pavasaris eina, 
Apsikaišęs bijūnų žiedais. 
/r ;'o dainą, tą nuostabią dainą, 
Ošia medžiai, pabudę rytais. 

Paklausyk, jau lakštingala ulba 
Vakarais - mėlynais, mėlynais -
Ir jaunystė, kaip pasakų gulbė, 
Ima plakti svajonių sparnais. 

Kas jaunystei - nebijo ji aukščių, 
Nei piktų netikėtų šalnų, 
Tartum žėrintys pasakų paukščiai 
Virš aukščiausių pakyla kalvų. 

Pažiūrėk, upeliai jau alda 
Jau žolė žiburiuoja rasa: 
Savo amžiną žaliąją maldą 
Vėliai gieda žemelė visa. 

Antra vieta suaugusiųjų chorui laimėjęs kūrinys - „Vasaris", Anatolijus 
Kairys, Chicago, IL. 

Tėvynė 

Pravėręs langą aš regiu tave, 
Atidarau duris - tu čia... 
Ne aš tavęs, o tu manęs 
Eini ieškoti dieną ir nakčia. 

Skaitau aš knygą, o matau tave, 
Savam balse tave girdžiu -
Ir tavo mintys veikale 
Nušviečia puslapius klaidžius. 

Aš dirbu vienas, bet jaučiu - ne, ne, 
Ir žiedlapius, Tėvyne, tau bėriu... 
Esu tavy, tavęs malonėje, 
Tave aš valgau ir tave geriu. 
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Pirmą vietą laimėjęs kūrinys bendram chorui - „Joris", Nijolė Beno-
tienė, Toronto, Kanada. 

Dainos sparnas 
(Skiriu sielos draugei) 

Pakelk mane dainos sparnais lyg debesų, 
Leisk man pasveikint ryto saulę, 
Kuri užmigdžius Lietuvos laukus, 
j mus atgręžia savo veidą. 

Pakelk mane dainos sparnais lyg debesų, 
Leisk man atgimti ryto paukščiu, 
Ir jo giesme, kaip rytmečio malda, 
Džiaugtis nauja, ateinančia diena. 

Pakelk mane dainos sparnais lyg debesų, 
Leisk man skambėti prosenių daina, 
Užgimusia mažam vaikelio lopšyje, 
Ir tebeskambančia mūsų vaikų, anūkų širdyse. 

Pakelk mane dainos sparnais lyg debesų, 
Leisk išbučiuoti jūros vėją, 
Kurio jėgos stiprybe ir greičiu, 
Aš ir daina, daina ir aš - tas pats esu. 

Pirmą vietą laimėjęs kūrinys vaikų chorui - „Varna", Laura Lapins
kiene, Woodbridge, IL, JAV 

Dalinkimės namais 

Sutikau aš voveraitę, 
Ji man davė nosinaitę. 
Nu sakyk man, voveryt, 
Ką daryt su tuo... ar šnypšt? 

Priedainis... 
Gyvenu aš su jumis, 
Miegame po žvaigždėmis. 
Būkime visi draugais, 
Ir dalinkimės namais. 

Sutikau aš liekną slieką, 
Skubantį pasiekti liepto. 
Ei, tu slieke nebijok, 
Šiandien neisiu meškerioti 

Priedainis... 

Sutikau delfiną pilką, 
Šokantį per bangą aukštą. 
Ei, delfine, ką matei, 
Gelmėse giliai, giliai? 

Priedainis... 

Sutikau papūgą margą, 
Skrendančią per džiungles karštas. 
Paplepėjo man j ausį, 
Meilė sklinda per pasaulįl 

Priedainis... 

Pirmą vietą laimėjęs kūrinys jaunimo chorui - „Joris'', Nijolė Beno-
tienė, Toronto, Kanada. 

Dainuokim pasauliui 

Jaunystė ir meilė 
Daina ir svajonė, 
Tejungia mūs širdis 
Palaimos jausmu. 

Dainuokime meilei, 
Dainuokim pasauliui, 
Dainuokim jaunystei, 
Vieningu balsu. 

Visi kai sueinam, 
į būrį didžiausią, 
Širdy spurda laimė, 
Veide - šypsena. 

Pasaulis gražesnis, 
Kai šypsosi akys, 
Pasaulis linksmesnis, 
Kai skamba daina. 

Kaip gera svajoti, 
Kaip gera dainuoti, 
Kaip gera mylėti, 
Ir būti drauge. 

Dainuokime žemei, 
Dainuokime saulei, 
Dainuokim tėvynei, 
Ir likim drauge. 

Pirmą vietą laimėjęs suaugusiųjų chorams 
Jakimavičius iš Lietuvos. 

Partizano mirtis 

Juodas nerimas 
Sklando po šalį. 
Kur beeisi, 
Sustosi, -
Baisu... 
Apkabinusi 
Žalią berželį 
Rauda sesė 
Gegutės balsu. 

Kraupūs šūviai 
Vis aidi už miško. 
Žūsta broliai -
Tėvynės vaikai... 
Nuo beblėstančios 
Saulės sutviska 
Tusao -
Išvežto -
Kaimo langai. 

Kur pabėgo 
Kvatojanti laimė, 
Ką mes blogo 
Padarėm. Kada? 
Mūsų tėviškėj 
Tvyro vien 
Baimė, -
Dieve, Dieve, 
Už ką 
Ta skriauda? 

Nebaisu mums numirt 
Už tėvynę, 
Kad tik būtų 
Laisva ir gyvai 
Priešo kulkos 
Susminga krūtinėn, 
Partizano nusvyra galva... 

„Vykintas", tai Viktoras 
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Marshall centras. 

Marshall centras paskelbė 
P. Vait iekūną mėnesio ž m o g u m i 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) — 
JAV George C. Marshall Europos sau
gumo studijų centras paskelbė už
sienio reikalų ministrą Petrą Vaitie
kūną rugpjūčio mėnesio žmogumi. 

„Džiaugiuosi, kad nuo to laiko, 
kai man teko kartu su laisvės ir de
mokratijos idealus puoselėjančiais 
jaunaisiais politikais studijuoti G. C. 
Marshall centre, Baltijos ir Vidurio 
Europos regionas tapo saugumo, sta
bilumo ir sėkmingų reformų pavyz
džiu", — pažymėjo P Vaitiekūnas 
laiške G. C. Marshall centrui. 

Kaip pranešė Užsienio reikalų 
ministerija, P Vaitiekūnas taip pat 
teigė norįs, kad sėkmės istorija tęs
tųsi, o demokratijos, saugumo ir eko
nominės plėtros galimybės kuo pla

čiau atsivertų Ukrainai, Baltarusijai, 
Gruzijai, Moldovai. 

1994 metais, eidamas prezidento 
Algirdo Brazausko referento užsienio 
politikos klausimais pareigas, P Vai
tiekūnas stažavosi Strateginių studi
jų ir gynybos ekonomikos koledžo 
George C. Marshall Europos saugu
mo studijų centre. 

Mėnesio žmogaus titulas nuo 
2007 metų kovo kas mėnesį yra ski
riamas labiausiai nusipelniusiems G. 
C. Marshall Europos saugumo studi
jų centro auklėtiniams, kurie kuria 
stabilią ir saugią aplinką, remia de
mokratinių institucijų veiklą, skatina 
aktyvų taikų bendradarbiavimą sau
gumo srityje bei stiprina ilgalaikę že
mynų tautų partnerystę. 

Butautas džiaugiasi gerėjančiu 
rinktinės žaidimu 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Alfa.lt) 
— Lietuvos rinktinės vyriausiasis 
treneris Ramūnas Butautas kalbėda
mas žurnalistams apie laimėtas rung
tynes prieš Naująją Zelandiją džiau
gėsi, kad komandos žaidimas gerėja: 

„Šiandienos rungtynėse atro
dėme daug geriau. Krepšininkai la
biau laikėsi žaidybinės drausmės, ge
riau kovojome dėl atšokusių ka
muolių, pagaliau atsirado greitas 
puolimas, kurio dėka pelnėme ne
mažai taškų. Ir pataikymo procentas 
geresnis. Buvo matyti, kad vyrai 

stengiasi ir gindamiesi, ir puldami, 
žaidėjams atsirado tam tikras pasiti
kėjimas savimi ir komandos draugais. 

Tiesa, buvo momentų, kai strig
davome puldami, tačiau tai yra nor
malu. Neužmirškime, kad žaidžiame 
tik trečias kontrolines rungtynes. 
Manau, kad ir toliau, sulig kiekvie
nom rungtynėm gerinsim savo žaidi
mą. Varžovai bus stipresni, tačiau ir 
mes stiprėjam. 

Išanalizuosime ir šias rungtynes, 
su žaidėjais aptarsime, kas buvo blo
gai, ko padaryti nepavyko". 

* Pirmadienj pasiruošimą 
Europos krepšinio čempionatui 
tęsianti Lietuvos vyru rinktinė 
keturių komandų turnyre Rygoje re
zultatu 96:90 nugalėjo Baltarusijos 
nacionalinę komandą ir iškovojo an
trą pergalę. Rezultatyviausiai nuga
lėtojų gretose žaidė Rimantas Kau-
kėnas, pelnęs 16 taškų. Darius Son
gaila surinko 15, Šarūnas Jasikevi-
čius — 14 (7 rezultatyvūs perdavi
mai, 5 atkovoti kamuoliai), Ramūnas 
Šiškauskas — 12, Linas Kleiza — 11 
taškų. 

* Sekmadieni Miunchene iš
traukti 2007-2008 metų sezono 
FIBA Eurolygos moterų krepši
nio turnyro burtai, suskirstę 24 ko
mandas į keturias grupes. Daugkarti
nės Lietuvos ir Baltijos lygų čempio
nės Vilniaus TEO krepšininkės prieš 
burtų traukimą buvo patekusios j an
trąjį pagal pajėgumą krepšelį. Vis dėl
to joms teko viena stipriausių grupių. 

Vilnietės rungtyniaus D grupėje kar
tu su praėjusio sezono Eurolygos fi
nalininke Valensijos „Ros Casares" 
(Ispanija), Pėčo „MiZo" (Vengrija), 
Maskvos „Dinamo" (Rusija), Monvi-
lio „USO Basket" (Prancūzija) ir 
Faencos „CA Faenza" (Italija) ko
mandomis. 

* Pirmadienį Škotijos ži-
niasklaida pranešė, kad penki 
Edinburgo „Hearts" futbolo ko
mandai iki šiol atstovavę lietuviai 
palieka komandą. Nepatvirtintais 
duomenimis, Škotijos sostinę paliko 
jaunieji saugai Kęstutis Ivaškevičius 
ir Linas Pilibaitis, vartininkas 
Eduardas Kurskis, gynėjas Tomas 
Kančelskis ir puolėjas Andrius Velič
ka. Visi šie žaidėjai Škotijos žiniask-
laidos teigimu turėjo grįžti į „Kauno" 
komandą, tačiau, kaip EuroFoot-
ball.lt teigė kauniečių atstovas spau
dai Eimantas Pūras, ši informacija 
nėra visiškai tiksli. 

D. Budrevičienė sieks pr is i te ist i 
pusę mi l i jono litų 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) — 
Apie apgaulingą apskaitą ir atlygini
mus „vokeliuose" Viktoro Uspaski-
cho kontroliuotoje „Krekenavos ag
rofirmoje" viešai prabilusi Dalia Bud
revičienė iš buvusių darbdavių sieks 
prisiteisti pusę milijono litų neturti
nės žalos. 

Tai pirmadienį Lietuvos radijui 
Datvirtino moters advokatas Kęstutis 
Cilinskas. Jo teigimu, ieškinys Pane
vėžio apygardos teismui turėtų būti 
paduotas dar šią savaitę. 

Pasak K. Cilinsko, dėl agrofirmos 
veiksmų moteris buvo pažeminta ir 
pablogėjo jos sveikata. 

Šiuo metu moteris dar guli ligo
ninėje po to, kai prieš kelias savaites 
ją užklupo ūmus kasos uždegimas, 
privertęs Vilniaus universiteto ligoni
nės Santariškių klinikų medikus ko
voti dėl jos gyvybės. 

Bendrovės „Kėdainių agrofirma" 
direktorius Linas Grikšas teigia kol 
kas nenorįs komentuoti moters keti
nimo kreiptis į teismą. 

Iki šiol D. BudreviČienę teismuo

se lydėdavo sėkmė — teismo procesus 
prieš savo buvusius darbdavius ji lai
mėjo tris kartus. 

Panevėžio miesto apylinkės teis
mas yra pripažinęs, kad D. Budrevi
čienė atleista iš darbo neteisėtai ir 
priteisęs jai išmokas iš šios bendro
vės. 

Kiek vėliau Kėdainių rajono apy
linkės teismas priėmė išteisinamąjį 
nuosprendį, kuriuo atmetė „Kreke
navos agrofirmos" direktoriaus L. 
Grikšo skundą, kaltinusį D. Budrevi
Čienę dėl tariamai tikrovės neatitin
kančios informacijos paskleidimo per 
visuomenės informavimo priemones. 

Galiausiai gegužės mėnesį Lietu
vos vyriausiausiojo administracinio 
teismo kolegija paliko galioti Vals
tybinės darbo inspekcijos nutarimą 
paskirti 2,750 litų baudą agrofirmos 
direktoriui L. Grikšui, neteisėtai at
leidusiam D. BudreviČienę iš darbo. 

Žmogaus teisių stebėjimo institu
tas D. Budrevičienei suteikė 2006 

w V 

metų Žmogaus Teisių Šauklio vardą 
ir skyrė piniginę premiją. 

Pilietybės nuostatą pakeistų tik referendumas 
Atkelta iš 1 psl. 

„Vidaus reikalų ministerijos 
teikiamas projektas mūsų visiškai ne
tenkina. Dabar jau yra 5-6 projektai, 
tačiau su jais susipažinę negalime su
vokti, kokias gi teises žmonės turės. 
Reikia pradėt rašyti naują pilietybės 
įstatymą", — pabrėžė PLB valdybos 
pirmininkė R. Narušienė. 

Ji mano, kad Konstituciją teks 
keisti, nors nebūtinai tą straipsnį, dėl 
kurio dabar aršiai ginčijamasi. 

„Yra daug būdų išsaugoti dvigu
bą pilietybę, tarp jų ir Konstitucijos 
pakeitimas, nebūtinai referendumo 
būdu, tik klausimas, ar yra politinė 

valia. Galima pakeisti kitą straipsnį, 
nereikalaujantį referendumo — 32-
ąjį, kuriame teigiama, kad kiekvienas 
lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. Ta 
linkme jau žengia kiti kraštai — Lat
vija, Estija. Galimybių tai sutvarkyti 
yra, reikia tik noro", — tvirtino JAV 
lietuvė. 

Ji teigė, kad gyvenimas Lietuvos 
piliečius netrukus gali priversti pra
bilti apie imigracijos vargus, nors iki 
šiol Lietuva matė tik emigracijos bė
das. 

Pasaulio lietuvių šeimai, anot R. 
Narušienės, šiandien priklauso 36 
skirtingų šalių bendruomenės. 

Laureatas Lietuvos 
Atkelta iš 1 psl. 

Jaunasis matematikas netrukus 
vyks į Tarptautinę informatikos 
olimpiadą Zagrebe (Kroatija), o 
anksčiau savo jėgas yra išbandęs fizi
kos, chemijos konkursuose. „Tik lie
tuvių kalbos metinis pažymys turėjo 
būti devyni. Bet mokytoja vis dėlto 
parašė dešimt", — sakė gabus lietu
vis. 

Lietuvoje K. Cesnavičius studi
juoti neketina. Jis jau įstojo į Bre
meno universitetą, kur mokysis tai
komosios matematikos. Sį universi
tetą moksleivis sako pasirinkęs neat
sitiktinai. 

„Žinau, kad šioje mokslo įtaigoje 
galima nesustabdomai tobulėti. Mo
kymuisi ten nėra ribų", — sakė K. 
Cesnavičius. 

Paklaustas, ar nesinori visam lai
kui išvykti į užsienį, kur daug plates
nės galimybės įgyvendinti mokslinius 

sumanymus, jaunasis matematikas 
sakė mylįs Lietuvą. 

„Baigęs studijas Vokietijoje, 
kurios truks trejus metus, norėčiau 
grįžti į Lietuvą. Mano svajonė — tap
ti mokslininku. Tad jei matysiu, ką 
Lietuvoje galėčiau nuveikti, tikrai 
grįšiu. Proto nutekėjimo nebus", — 
juokavo K. Cesnavičius. 

Olimpiadoje nurungęs 94 šalių 
atstovus, gabusis lietuvis šiandien ci
tuoja žymaus XX a. pradžios vokiečių 
matematiko David Hilbert mintis: 
„Kai žurnalistas kartą D. Hilbert pa
klausė, kodėl jo mokinys tapo poetu, 
mokslininkas atsakė: 'Todėl, kad jam 
neužteko fantazijos tapti matema
tiku'". 

Lietuva tarptautinėse matemati
kos olimpiadose dalyvauja nuo 1992 
metų. Nuo to laiko niekas nebuvo 
pelnęs aukso medalio. 

Lietuva sulauks Vatikano pareigūno 
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) — 

Rugsėjį Lietuvoje su vizitu lankysis 
vienas aukščiausių Vatikano parei
gūnų — Šventojo Sosto sekretorius 
ryšiams su valstybėmis Dominiąue 
Francois Joseph Mambert. Tai Vati
kano „užsienio reikalų ministras", 
atsakingas už Romos katalikų baž
nyčios centro diplomatinius ir reli
ginius kontaktus su kitomis šalimis. 

Arkivyskupas D. Mambert į Lie
tuvą atvyks rugsėjo 11-ąją ir lankysis 

dvi dienas. Vizitas į Lietuvą įvyks 
praėjus vos metams nuo. tada, kai 
nunciatūrai Sudane lig tol vadovavęs 
prancūzų dvasininkas D. Mambertis 
Popiežiaus Benedikto XVI įsakymu 
tapo Vatikano sekretoriumi ryšiams 
su valstybėmis. 

55 metų D. Mambert Vatikano 
užsienio reikalų ministro pareigose 
pakeitė 71-erių arkivyskupą Giovan-
ni Lajolo. 

http://Alfa.lt
http://ball.lt
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Pentagonas nebežino, kur yra 
Irako pajėgoms duoti ginklai 

JAV vadovai nežino, kur dingo 190,000 automatų AK-47. 

Washington, DC, rugpjūčio 6 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Pentagonas ne
gali pasakyti, kur yra 190,000 auto
matų AK-47 ir pistoletų, kurie Irako 
saugumo pajėgoms buvo duoti 2004 ir 
2005 metais, sakoma vyriausybės 
ataskaitoje, kurioje taip pat nurodo
ma, kad tai maždaug pusė ginklų, 
skirtų kareiviams ir policininkams. 

Tyrimus atliekanti JAV Kongre
so Vyriausybės atskaitingumo agen
tūra (GAO) liepos 31-osios ataskaito
je įstatymų leidėjams rašė, kad Gy
nybos departamentas taip pat negali 
pasakyti, kur yra 135,000 neperšau
namų liemenių ir 115,000 šalmų, 
kurie, kaip pranešta, buvo skirti Ira
ko pajėgoms iki 2005 metų rugsėjo 22 
dienos. 

Si ataskaita privertė nuogąstau
ti, kad Jungtinių Valstijų skirti gink
lai galėjo atsidurti Irako sukilėlių 
rankose. 

Šį rugsėjį JAV įstatymų leidėjai ir 
politikos formuotojai turi gauti atas
kaitą apie tai, kokios naudos davė 
JAV prezidento George W. Bush pajė
gų didinimo strategija Bagdadui sta
bilizuoti. 

Vienas aukštas Pentagono parei
gūnas laikraščiui „The Washington 
Post" sakė, kad kai kurie ginklai tik
riausiai naudojami prieš JAV karius. 
Pasak šio pareigūno, viena Faludžoje 
suformuota irakiečių brigada 2004 
metais suiro, o jos nariai pradėjo ko
voti su Amerikos kariais. 

Daug kas Washington mano, kad 
gerai funkcionuojančios irakiečių ar
mija ir policija yra gyvybiškai svar
bios norint sumažinti Irake dislo
kuotų JAV karių skaičių. 

Nuo 2003 metų Jungt inės Vals
tijos Irako saugumo pajėgoms plėtoti 
skyrė maždaug 19,2 mlrd. dolerių (48 
mlrd. litų), nurodė GAO. Gynybos de
partamentas neseniai paprašė dar 2 
mlrd. dolerių parengimo ir apginkla
vimo programai tęsti. 

Kariškių pareigūnai Irake pra
nešė, kad nuo 2004 metų birželio iki 
2005 metų rugsėjo Irako saugumo 
pajėgoms buvo išduota 355,000 gink
lų, įskaitant 185,000 automatų ir 
170,000 pistoletų, nurodė GAO. 

Tačiau Gynybos departamentas 
nebegali atsiskaityti už 110,000 auto
matų ir 80,000 pistoletų. 

Susitiko JAV, Irano ir Irako pareigūnai 
Bagdadas, rugpjūčio 6 d. („Reu-

ters7AFP/BNS) — Jungtinių Vals
tijų, Irano ir Irako pareigūnai pirma
dienį Bagdade surengė pirmąjį pa
komitečio, kuriuo siekiama pagerinti 
trijų šalių bendradarbiavimą Irako 
saugumo srityje, susitikimą. 

Susitikimas, kurį Bagdado Žalio
joje zonoje, anot amerikiečių kariš
kių, bombarduojamoje kasdien Irane 
pagamintais sviediniais, surengė Ira
ko vyriausybė, truko maždaug ketu
rias valandas. 

Amerikiečių delegacijai vadovavo 
komisijos narė, JAV ambasados pata
rėja politiniais ir kariniais klausimais 
Marcie Ries, nurodė atstovas spaudai 
Philip Reeker. 

,,Tai buvo pakomitečio, apie kurį 
jie pastaruoju metu kalbėjo, susitiki
mas. Šiandien vyko ekspertų lygio de
rybos. Jas surengė irakiečiai", — sa
kė Ph. Reeker. 

„Galime pavadinti derybas nuo
širdžiomis ir rimtomis; kalbėtasi, 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Būdamas 80 metų mirė Pary

žiaus arkivyskupas emeritas, kardi
nolas Jean-Marie Lustiger. Kardino
las sekmadienį mirė vienoje Pary
žiaus ligoninėje, į kurią buvo pagul
dytas balandį. J.-M. Lustiger Prancū
zijoje buvo gerai žinomas ir gerbia
mas hierarchas bei visuomenės vei
kėjas. Jis gimė judėjų šeimoje, bet per 
Antrąjį pasaulinį karą, nacių okupa
cijos metu, atsivertė į katalikybę. Į 
prelatus jį pakėlė velionis popiežius 
Jonas Paulius II, o nuo 1981 metų iki 
2005 metų vasario jis buvo Paryžiaus 
arkivyskupas. Vienu metu buvo kal
bama, kad J.-M. Lustiger galėtų būti 
kandidatas popiežiaus įgaliojimams 
iš Jono Pauliaus II perimti, bet ir ne
tapęs pontifiku jis darė didelę įtaką 
Prancūzijos religiniam gyvenimui. 

BERLYNAS 
Traukinių mašinistams pirma

dienį nubalsavus už streiką, Vokieti
jos geležinkelių tinklui iškilo didžiau-

I šios per 15 metų protesto akcijos 
grėsmė. Streikui, kuris gali būti pra
dėtas jau trečiadienį, pritarė daugiau 
kaip 95 proc. balsavusių mašinistų. 

' Mašinistų profsąjunga GDL reika-
| lauja padidinti jo narių darbo užmo

kestį 31 proc. ir atmeta vadovybės 
pasiūlymą per 19 mėnesių laipsniš
kai padidinti užmokestį 4,5 proc. bei 

I išmokėti 600 eurų (827 JAV dolerių) 
premiją. 

VARŠUVA 
Lenkijos politinė krizė pirmadie

nį dar labiau komplikavosi, kai buvu-
Į šios koalicijos partnerės vadovas pa

ragino premjerą Jaroslaw Kaczynski 
! atsistatydinti ir apkaltino jį šantažu. 

Populistinės „Savigynos" vadovas 
Andrzej Lepper metė iššūkį premje
rui, kuris garsėja kompromisų nepri
pažįstančia taktika, bet pernai per 
piktą mūšį su A. Lepper buvo pri
verstas nusileisti. Tačiau A. Lepper 
užsiminė, kad jo partija gali iš naujo 
svarstyti savo sprendimą pasitraukti 
iš vyriausybės, jei premjeras atsista
tydins. 

ANKARA 
Turkijos prezidentas pirmadienį 

paprašė premjero Recep Tayyip Er-
dogan, kurio Teisingumo ir plėtros 
partija (AKP) didžiule persvara lai
mėjo liepos 22-osios rinkimus, sufor
muoti naują vyriausybę. Pagal kons
tituciją R. T. Erdogan per 45 dienas 
turi paskirti naujos vyriausybės na
rius ir laimėti parlamento balsavimą 
dėl pasitikėjimo. AKP prieš dvi savai
tes per pirmalaikius rinkimus gavo 
46,5 proc. balsų ir užsitikrino 341 iš 
550 vietų parlamente bei rinkėjų 
mandatą valdyti Turkiją antrą pen
kerių metų kadenciją. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija (EK) pirma

dienį oficialiai uždraudė mėsos ir gal
vijų iš snukio ir nagų ligos protrūkio 
sukrėstos Didžiosios Britanijos im
portą visoje Europos Sąjungoje (ES). 
Uždraudimas taikomas šviežiai mė
sai, galvijams, kiaulėms, avims ir ož
koms, taip pat pieno produktams iš 
Didžiosios Britanijos, išskyrus Siau
rės Airiją, pareiškė ES sveikatos ko
misaro Mark Kyprianou atstovas 
spaudai Philip Tod. 

L AZIJA 

HIROSIMA 
Japonijos Hirosimos mieste pir

madienį paminėtos 62-osios pirmojo 
pasaulyje atominės bombos sprogimo 
metinės, o miesto meras kritikavo 
Jungtines Valstijas dėl to, kad jos 
neatsisako branduolinių ginklų pro
gramos. Dešimtys tūkstančių vyres
nio amžiaus žmonių, kurie išgyveno 
šį sprogimą, jų vaikai ir aukšti pa
reigūnai susirinko memorialiniame 
Taikos parke netoli tos vietos, kur 
1945 metų rugpjūčio 6-ąją nukrito iš 
amerikiečių karo lėktuvo „Enola Gay 
B-29" numesta atominė bomba. 

KABULAS 
Talibano sukilėliai pareiškė, kad 

Camp David susitinkantys Afganis
tano prezidentas Hamid Karzai ir 
JAV vadovas George W. Bush privalo 
susitarti paleisti kalinamus talibus, 
nes priešingu atveju bus atsakingi už 
21 įkaito iš Pietų Korėjos mirtį. De
rybos dėl jų išlaisvinimo tebėra įstri
gusios. Abiem pusėms nepavyksta 
susitarti net dėl to, kur turėtų įvykti 
Pietų Korėjos diplomatų ir pagrobėjų 
derybos. 

kaip buvo sutar ta , apie saugumo 
problemas Irake", — pažymėjo jis ir 
pridūrė, kad nutar ta pratęsti konsul
tacijas, dėl kurių datos bus susitarta 
vėliau „įprastais diplomatiniais ka
nalais". 

Irano užsienio reikalų ministeri
jos atstovas spaudai Mohammad Ali 
Hosseini teigė, kad Teherano delega
cijai vadovavo jų ambasados vadovo 
pavaduotojas Amir Abdollahian. 

Pasak pareigūnų, šį pirmadienį, 
kaip ir liepą bei gegužę, derybose bu
vo nagrinėjama tik viena tema — 
saugumas Irake, o kiti Washington ir 
Teherano konfliktai nebuvo paliesti. 

Abi šalys nesutaria dėl įvairiau
sių dalykų, iš kurių paminėtina ir 
Irano branduolinė programa. 

Santykiams šaltumo suteikia ir 
tai, kad amerikiečiai Irake sulaikė 
mažiausiai penkis Irano pareigūnus, 
kuriuos Teheranas vadina diplo
matais, o Washington — Irano eliti
nės Revoliucinės gvardijos agentais. 
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Jaunųjų ateitininkų stovykla 
Dainavoje liepos 4-15 d. 

Darius Poilkaitis groja ir dainuoja kartu su vaikais stovyklos užda
rymo metu. 

7 būrelis su vadovėmis Aiste ir Emilija. 

Ir Šiaip stovyklautojai.. 
Audronės Sidougienės nuotraukos 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

I 

" = ^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

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

NAIL TECHS 
High volume new salon looking 
for licensed Nail Techs. Full or 
part t ime. Mušt speak English. 
Call Lynda 6 3 0 - 5 5 1 - 7 8 8 7 

I Š N U O M O J A 

I Š N U O M O J A M I 2 BUTAI: 
2 mieg ir 1 mieg. bu tas 

. b a s e m e ^ " - M a r q u e t t e Park. 
Tel. 7 0 8 - 2 6 9 - 3 2 0 7 , R imas 

Piktžolės - tai 
nekultūringa žolė 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Turbūt dauguma skaito Juozo 
Gailos apmąstymus iš Ellicott mies
telio. Ne tik skaito, bet jų nekantriai 
laukia. Tad nereikėtų kartoti jo, ką 
jis jau rašė, bet šį kartą svarbu bent 
dalį jo apmąstymų atpasakoti. 

,,Ak tos piktžolės! Kodėl gamtoje 
taip yra? Visa, kas gera, gražu, yra 
reta ir trapu. Juk gėles sodiname, 
tręšiame, laistome, net kalbamės su 
jomis, o žiūrėk - gelsta, vysta. O pikt
žolės auga nesėtos, nesodintos, ne-
tręštos, nelaistomos ir pavėsyje, ir 
saulės kaitinamos. Nekenčiu jų. Vai
kystėje verčiau pasirinkdavau eiti į 
pievas perkelti besiganančias karves 
ar joti su tėvu naktigonėn, nei eiti su 
motina ravėti daržų" („Draugas", 
2007 birželio 23 d.). 

Panašioje kultūroje teko augti ir 
man. Piktžolė joje buvo tarsi koks 
nelabasis. Jau užaugus nusipirkome 
pirmą namą (jame dar tebegyve
name), kuris buvo kaimynystės paži
ba. Ta pažiba buvo ne pats namas, o 
apie jį prižiūrima žolė, veja. Viskas 
atrodo kaip iš kokio žurnalo ar tele
vizijos reklamos. Visa žolytė vienodos 
spalvos, tarsi į tą pačią pusę sušukuo
ta. Jokių piktžolių, jokių plikų vietų. 
Pasirodo, kad mūsų namo savininke 
būta vejos sirgalio. Universitete jis iš 
tos srities net bakalauro laipsnį buvo 
gavęs. Perduodamas namo raktus 
man priminė, kaip tą jo kūrinį pri
žiūrėti ir tvarkyti. Pradžioje iš inerci
jos ir tam tikro pareigos jausmo 
nenorėdamas nuvilti buvusio savi
ninko tą žolę bandžiau prižiūrėti: 
laistyti, tręšti, pjauti. Po poros metų 
tr iūso pagalvojau, kad gal nieko 
ypatingo nebus, jeigu ja mažiau rū-
pinsiuosi. Bu\jęs namo savininkas jau 
buvo pasimiręs, todėl nejaučiau jokio 
Įsipareigojimo jam lyg būčiau ištiki
mybę prisiekęs iki grabo lentos. 

Nustojau žolę laistyti, tręšti ir 
chemikalus ant piktžolių pilti. Kuri 
laiką žolė vis dar augo ir reikėjo ją 
pjauti, bet rečiau. Miesto taisyklės 
reikalauja, kad žolė nebūtų aukštes
nė kaip 12 colių. Maždaug tokiu pat 
metu vienas namo savininkas buvo 
iškviestas pasiaiškinti, mat jis atsi
sakė savo kiemą pjauti, sakydamas, 
kad bando auginti autentiškus preri
jų augalus. Sis įvykis buvo aprašyta 
spaudoje. Gal už metų ar poros tele
vizijoje vieno pasikalbėjimo metu su 
žinomu profesoriumi metu televizi
jos kamera buvo nukreipta į už paš
nekovo esantį vešlų, visokių krūmų ir 
medžių pilną kiemą, panašų į dr. Jono 
Adomavičiaus sodybos kiemą ant 
California gatvės Čikagos mieste. 
Kaip tik tą akimirką pašnekovas 
buvo paklaustas, kas yra jo sodi
ninkas, kuris prižiūri jo augmeniją. 
,,Mano sodininkas yra Dievas", be 
jokio sutrikimo atsakė jis. Šie epizo
dai paskatino mane savo kiemą irgi 
palikti Dievo valiai. Taip ir pada
riau. 

Pradžioje buvusios paradinės 
vejos žolės vis dar kiek paūgėdavo, 
todėl kiemą vis tiek reikėdavo pjauti. 
Su laiku kiemą užgožė plačialapiai 
augalai ir augalėliai, matyti ir ne
matyti, augantys ne j viršų, bet ho

rizontaliai į visas puses. Pavasarį ėmė 
žydėti vijolkos, š imtai geltonsnapių 
pienių. Vasarą k i emas pabaltuoja 
dobilėliais ir kitais man nepažįsta
mais augalais smulkiais žiedeliais. 
Tai, aišku, pr i t raukia bitutes. Prisi
veisė ir kiškio kopūstų. Aišku, atsira
do ir kiškių, jau nekalbant apie visa 
laiką ten esančias voveres, o kartais 
ir kitus gyvūnus. Netrūko ir įvairias
palvių paukštelių, nors jiems specia
liai jokių sėklų nepalikinėjome/ne
parūpinome. 

Mano kiemas liko augti ir vešėti 
vienas pats. Pasiskelbė esąs neprik
lausomas nuo žmogaus rankos ir įgei
džių. Dabar kasmet t ik du kartus ten 
žolę nupjaunu, nes, pasirodo, yra ir 
piktžolių, kurios į viršų mėgsta augti. 
Kartą nupjovus, r amu iki kito pa
vasario. 

Tai, ką čia aprašau, vyko pamažu 
ir apgalvotai. Pasąmonėje dar vis 
jaučiausi kažkuo prasižengęs ir lyg 
laukiau, kad kaimynai antakius pa
kels ar ką pasakys, a r net miesto ins
pektoriui apskųs. Viską apmąstyda
mas priėjau išvados, kad piktžolės 
yra augalai, kur iems nereikalinga nei. 
žmonių priežiūra, nei jų trąšos ar 
koks kitas lepinimas. Jos auga ir veši 
ten, kur nori ir kada joms tai patin
ka. Aišku, toks jų „elgesys" visai ne
priimtinas žmonėms, kurie nori būti 
visatos viešpatys ir joje jaustis svar
biais. Piktžolių jie nekenčia, nes jos 
yra savistovios ir nepriklausomos 
nuo žmonių malonės. Aišku, suvo
kiau, kad dalis ta ip vadinamų pikt
žolių gali užslopinti gležnesnius žmo
nių prižiūrimus augalus, bet tokia 
jau tvarka. Tuo pačiu daug piktžolių 
yra naudingi augalai. Paminėsiu tik 
porą. Iš pienių daromos salotos ir vy
nas. Iš dobilėlių bitutės surenka nek
tarą ir su laiku mes džiaugiamės 
kvapniu medumi. 

Kad visai nenuklysčiau į lankas, 
piktžolės reikšmę pasitikrinau lietu
vių kalbos žodyne. Galvoju, gal ten 
išminties rasiu. Štai kas sakoma apie 
piktžolę. Tai yra nenuodinga, ken
kianti kul tūriniams augalams žolė. 
Žodyne pateiktais ir pavyzdys, kur tas 
žodis panaudojamas: „Reikia rauti 
buržuazinės santvarkos piktžolių 
liekanas". Tame pat žodyne radau iki 
šiol man negirdėtą žodį - „piktžo
lyne". Pasirodo, kad tai yra prasta, 
piktžolių priaugusi pieva. Taigi, savo 
kieme turiu piktžolyne. 

Akis užkl iuvo už „kultūrinių 
augalų" etiketės. Apie kokią kultūrą 
čia kalbama? Viena iš „kultūros" 
prasmių yra kokių nors vertingų 
augalų auginimas, priežiūra. Pvz., 
dirbtiniu būdu įveistas medynas va
dinamas „miško kultūra". Duotas ir 
sakinys su tuo žodžiu: „Iš uoginių 
kultūrų Tarybų Sąjungoje labiausiai 
išplitusios yra avietės". 

Dar viena kultūros prasmė yra 
susijusi su laboratorijoje išaugin
tomis bakterijomis. Prisiminus Juozo 
Gailos chemiko profesiją, reikia 
manyti, kad j is tokias kultūras puo
selėjo savo laboratorijoje. Tai man 
padeda geriau suprasti, kodėl jis taip 
nekenčia tų piktžolių. Juk jos - be 
kultūros! 
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DRESDEN, 1941 H 
VYTAS VAiTKUS 

m$ 
Pirmoji bombardavimo banga, 

atrodo, tęsėsi labai ilgai. Po maždaug 
3 valandų užėjo antra bombardavimo 
banga. Tada jau buvo lengviau, nes 
pirmutinė baimė kažkaip praėjo. 

Visas oras dvokė fosforu ir de
gančia mėsa. Buvo didelė suirutė. Žmo
nės nežinojo, ką daryti ir kas mūsų 
laukia. Mes su Mama nutarėme, kad 
tikrai reikia bėgti į vakarus, nes ne 
tik bombos, bet ir rusai yra netoli. 
Apie 2 vai. po pietų buvo trečias bom
bardavimas ir po jo mes nuspren
dėme bėgti iš Dresden dar tą pačią 
naktį, kol esame gyvi. Vėliau sužino
jau, kad Dresden per dvi dienas bom
bardavo apie 2,000 lėktuvų. Jie iš
metė apie 5,400 tonų sprogstamųjų ir 
1,200 tonų padegamųjų bombų. 

Kadangi mes nieko daug netu
rėjome, tai ilgai netruko pasiruošti 
bėgimui. 

Didžiausias dalykas buvo lašiniai 
mano kuprinėje. Jų dar buvo likę gal 
10 svarų, nes mes juos labai taupėme, 
nežinodami, kas mūsų laukia ir kad 
gali būti dar blogiau. 

Iš tų 18 lietuvių mūsų lageryje 
mes susidraugavome su Vladu ir 
Onute Simučiais. Jie buvo iš Skuodo. 
Mama jiems pasakė, kad mes šiąnakt 
bėgsime iš Dresden. Jie prašė būtinai 
paimti ir juos. Sutarėme susitikti vie
nos gatvės sankryžoje 10 vai. vakare. 
Mūsų lageris buvo aptvertas spyg
liuotų vielų tvora, bet vartai neuž
rakinti ir niekas mūsų nesaugojo. 
Šimučiai gyveno tame didžiajame 
kambaryje su kitais lietuviais ir ita
lais. Jie galėjo nematomi išeiti iš lage
rio. Mūsų kambarys buvo skersai nuo 
„Lagerfuehrer" —jis viską girdėdavo 
ir matydavo, kas darosi mūsų pusėje. 
Vienintelis kelias — buvo bėgti pro 
langą ir labai tyliai. Taip ir padarėme. 

Laimingai apleidę lagerį, sutiko
me Šimučius ir pradėjome kelionę. 
Buvo šlapdriba ir šalta. Aš žinojau, 
kur eiti. Mūsų tikslas buvo pietų-

vakarų Vokietija. Nuėjome gal kokius 
2 ar 3 kilometrus, kur mus sustabdė 
SS kareiviai. Jie ten turėjo tikrinimo 
punktą. Kai sužinojo, kad esame 
lietuviai ir bėgame iš darbo lagerio 
Dresden, pakėlė didžiausią triukšmą, 
piktai mus iškeikė ir liepė greit grįžti, 
iš kur atėjome. Nepadėjo jokie aiški
nimai ir prašymai. Man atrodė, kad 
jie buvo per daug išgėrę degtinės ar 
alaus ir jautėsi esą pasaulio valdovai. 

Mes labai išsigandome ir apsisu
kę ėjome atgal. Paėję gal kokius 200 
metrų, pamatėme mišką šiaurės pu
sėje. Mama sako: „Sukim į mišką ir 
mes tuos vokiečius apeisime iš šono." 
Taip ir padarėme. Kadangi per sniegą 
buvo sunku matyti, tai, ką palaikėme 
mišku, buvo tiktai nedideli daržai su 
pašiūrėmis, kur miesto gyventojai 
augdindavo daržoves. Tarp daržų 
buvo maži keliukai. Mes, kiek galėda
mi, nuėjome toliau nuo didžiojo kelio 
ir, suradę didesnę pašiūrę, lengvai 
atidarėme jos duris ir įėjome į vidų, 
nutarę ten praleisti naktį, nes 
pradėjo labai snigti ir darėsi šalta. 

Šiaip taip praleidę naktį, iš ryto, 
Vasariol6-osios proga, suvalgėme po 
gabaliuką lašinių ir, galima sakyti, su 
naujomis jėgomis pradėjome keliauti. 
Porą kilometrų ėjome laukais ir 
miškais. Nusprendę, kad jau esame 
praėję tą patikrinimo punktą, grįžo
me į kelią. Nežinau, ar pataikėme į tą 
patį kelią, bet maniau, kad ėjome į 
pietvakarius. Vasario mėnesį dienos 
nebuvo saulėtos. Buvo apsiniaukę ir 
snigo. Sunku buvo nuspręsti, kur yra 
rytai, kur vakarai. 

Žemėlapio neturėjome. 
Daug metų vėliau atradau tuos 

kelius žemėlapyje ir pasirodo, kad 
ėjome į pietų rytus. Bet viskas sekėsi 
ir ėjome be jokių kliūčių. Vokiečiai 
buvo gerai susiorganizavę, nes pake
liui, kai sustodavome kokiame nors 
mažame miestelyje, jų Raudonasis 
Kryžius duodavo pavalgyti ir šiltai 
pernakvoti. Neklausė, ar mes vokie
čiai, ar ne. 

Neprisimenu, kiek dienų mes ke
liavome. Ėjome per labai gražias kal
nuotas vietas. Viskas buvo balta, nes 
daug snigo. Nuėjome iki Brno, Če
koslovakijoje. 

Dabar, pažiūrėjus į žemėlapį, pa
sirodo, kad mes nuėjome apie 380 
kilometrų nuo Dresden. 

Atėję į Brno geležinkelio stotį ir 
nusipirkę bilietus, išvažiavome į 
Mūnchen (Vokietija). Tai buvo 1945 
m. kovo mėn. pradžioje. 

Pabaiga 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUli ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtŽlNAS, MJ>„ S.C 
VIDAUS LIG "GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AitherAveSts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBW DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KIXJGAR,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 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

SAUGOKIME KEPENIS 
Atkelta iš 2 psl. 
Šie pokyčiai sutrikdo kepenų 

kraujotaką, funkciją, vystosi kepenų 
cirozės komplikacijos: sutrinka sme
genų veikla (encefalopatija), renkasi 
skystis pilvo ertmėje (ascitas), gali 
kraujuoti iš virškinamojo trakto. 

Kepenų ligos labai 
apgaulingos 

Pradinėse stadijose dauguma 
jaučiasi sveiki, jokių negalavimų 
nebūna arba jie nedideli (silpnumas, 
apetito stoka, skausmas ar diskom
fortas dešiniajame šone, pykinimas, 
alkoholio netoleravimas), ir todėl 
nesikreipia į gydytojus. Tik vėlyvose 
ligos stadijose išryškėja kepenų li
goms būdingi simptomai: pagelsta 
oda ir gleivinės, padidėja pilvo apim
tis, vargina pilvo skausmas, sutrinka 
virškinimas. Skundžiasi silpnumu, 
nemaloniu jutimu skrandžio plote po 
dešiniuoju šonkaulių lanku, taip pat 
sunkumo jausmu, pavalgius riebes
nio maisto, ir alkoholio netoleravimu. 
Gali kristi svoris, atsirasti apetito 
stoka, kartumo jausmas burnoje, pil
vo pūtimas ar netgi sąnarių skaus
mai. 

Sėkmingas šių ligų gydymas 
labai priklauso nuo ankstyvos diag
nostikos ir laiku pradėto gydymo. 
Išsivysčius kepenų ligų komplikaci
joms (cirozei, vėžiui), gydymas vais
tais dažnai būna neveiksmingas. 
Gyvybę gali išgelbėti tik sudėtinga ir 

gyvybei pavojinga kepenų persodini
mo operacija. 

Padėkime atsinaujinti kepenų 
ląstelėms 

Norint išvengti kepenų ligų, 
rekomenduojama vengti veiksnių, 
žalojančių kepenis. 

— Patariama atsisakyti alko
holinių gėrimų arba per savaitę ne
vartoti daugiau nei 70 g (2,47 oz) gry
no etilo alkoholio. Jei gydytojai jau 
nustatė kepenų pažeidimą, toliau 
vartoti alkoholio gali būti pražūtinga. 

— Būtina vengti ir virusinių 
hepatitų infekcijos rizikos veiksnių: 
nesaugių lytinių santykių, tatuiruo
čių, intraveninių narkotikų ir kt. 

— Nuo įvairių kepenų negala
vimų gali pagelbėti vaistai. Rekomen
duojama vartoti kepenų ląsteles ap
saugančių vaistų. Sergant kepenų 
ligomis, visada pažeidžiamos jų ląs
telės. Dėl to gali sutrikti jų veikla ir 
sulėtėti kepenų regeneracija (atsi
naujinimas). 

— Atsisakyti alkoholio ar bent 
riboti jo vartojimą. 

— Atsargiai vartoti vaistus, įver
tinant galimą jų neigiamą poveikį 
kepenims. 

— Vartoti specialių preparatų, 
sukurtų specialiai kepenims apsau
goti. 

Parengė gyd. Akvilė Norkutė 
„Sveikas žmogus" 

OFICIALIOJI MASKVA TADA KALBĖJO... 

80 procentu Dresden miesto buvo sunaikinta, žuvo apie 1 35,000 žmonių. 

Atkelta iš 3 psl. 
Respublikos Prezidentas Valdas 

Adamkus pagerbė Medininkų žuvu
siuosius, registruodamasis simboli
niam budėjimui tame pačiame vago
nėlyje, kuriame 1991 m. žuvo Lietu
vos pareigūnai. Šalies vadovas savo 
kalboje palietė ir neįvykusio teisingu
mo skolą: „Jie iki šiol naudojasi tuo, 
kas jiems nepriklauso - laisve. Tačiau 
šiandien mes žinome žudikų vardus, 

žinome, ką jie veikė tuo metu - prieš 
šešiolika metų brėkštant aušrai Me
dininkų pasienio poste, - ir kur dabar 
gyvena". Prezidentas teigė, kad Lie
tuva niekada neužmirš šios teisingu
mo skolos. Nusikaltėliai sulauks pel
nyto atpildo. 

Valdžios institucijų ir kiekvieno 
sąmoningo piliečio pareiga — ginti 
šalies garbę. 

http://6918W.AitherAveSts.5lr6
http://www.illinoispain.com
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LITUANISTINE MOKYKLA TURI IŠLIKTI 
Pokalbis su prof. dr. Rima Kašubaite-Binder 

Profesorė dr. Rima Kašubaitė-
Binder ne kartą skaitė paskaitas 
Amerikoje įsikūrusių lituanistinių 
mokyklų mokytojams. Jos paskaitos 
visada sukelia diskusijas, klausytojai 
užduoda jai daug klausimų. Šią va
sarą R. Binder su mokytojais susitiko 
Dainavoje, kur birželio 24 - liepos 1 
dienomis vyko mokytojų tobulinimosi 
kursai. Pakalbinau profesorę po jos 
skaitytos paskaitos. 

Dr. Rima Kašubaitė-Binder 

- Vyresnieji mūsų skaitytojai, 
žinoma, žinojo, o daugelis ir pa
žinojo Kašubų šeimą. Mūsų at
važiavimo žmonės tą pavardę 
žino dėl to, kad pačiame Vilniaus 
centre - Gedimino aikštėje - sto
vi visiems žinomas paminklas 
Gediminui. Kas riša paminklo 
autorių ir Jūsų šeimą? 

- Paminklo autorius buvo mano 
dėdė, tėvelio jauniausias brolis. Vy
tauto Kašubos skulptūros ir meno 
darbai buvo pervežti į Lietuvą dar 
jam gyvam esant. Viskas buvo pa
dovanota Lietuvai. Didysis kuni
gaikštis Gediminas „saugo" Gedimi
no aikštę, „Karaliai" stovi Trakų pi
lyje. Mano teta - dėdės žmona Alė 
Kašubienė, kuri dabar gyvena New 
Mexico, suprojektavo namus, kuriuo
se įsikūrė menininkai, rašytojai, 
draugai. Neseniai apie jos darytus 
projektus rašė žurnalas „DwelT 

- O ką veikė Jūsų tėveliai? 
- Mano tėveliai Angelė ir Anta

nas Kašubos buvo žinomi Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai. Karo metais 
tėvelis su savo vyriausiu broliu Juozu 
padėjo steigti pabėgėlių stovyklas 
(DP Camps). Jiedu dirbo su Dwight 
D. Eisenhower, UNRA, „Red Cross" 
ir kitomis organizacijomis. Juk rei
kėjo padėti žmonėms, atvykusiems į 
Vokietiją, surasti gyvenamą vietą, su
teikti pagalbą. Tad organizatoriai tu
rėjo daug darbo ir rūpesčių. 

Atvykę j Ameriką, abu sunkiai 
dirbo - reikėjo įsikurti, auginti šeimą. 
Tėvelis taip pat daug padėdavo naujai 
atvykusiems, teikdavo įvairias pas
laugas, rašydavo rekomendacijas įsi
darbinant. 

Tėvelis daug metų dirbo bankuo
se ir Amerikos bankų federalinės 
inspekcijos tarnybose. Į pensiją išėjo 
būdamas „Sandard Federal Savings 
and Loan" banko, kuris ir dabar turi 
daug skyrių Čikagoje bei jos pietiniuo

se priemiesčiuose, vicepirmininku. 
Jiedu buvo veiklūs lietuviškose 

organizacijose. Abu priklausė korpo
racijai Neo-Lithuania. Tarp kitko, kai 
Korp! Neo-Lithuania buvo atkurta 
New York, aš taip pat į ją buvau pri
imta ir pirmoji Amerikoje pakelta į 
senjores. Buvau Urbana, IL lietuvių 
studentų sąjungos narė ir veikliai 
dirbau. 

Kai gimė sesuo Viktorija (Ka-
šubaitė-Matranga), tėvai norėjo, kad 
ji ir jos karta galėtų lankyti lietuvišką 
mokyklą. Tuo metu šeštadieninių 
mokyklų dar nebuvo. Tėvai, pade
dant Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo tarybos pirmininkui Jeronimui 
Ignatoniui, organizavo, planavo, ruo
šė namuose susirinkimus, kol paga
liau jiems pavyko atidaryti Kristijono 
Donelaičio mokyklą - pirmiausia 
Tėviškės parapijos bažnyčios pastogė
je, o vėliau Marąuette Park „Field 
House" patalpose. Mokyklos direkto
riumi buvo pakviestas Julius Sirka. 

- Laikas bėga, gyvenimas 
keič ias i . Manau, ir vyresnie
s iems mūsų skaitytojams bus 
i d omu sužinoti, ką veikia jaunes
nės Kašubų atžalos? 

- Sesuo Viktorija Matranga taip 
. pat daug dirbo lietuviškose organi
zacijose. Buvo skautė ir, būdama 
meno istorike, dažnai rašydavo meno 
recenzijas, kurios buvo spausdinamos 
„Drauge". Dirbo su meno galerijo
mis, ir 1.1. 

Nors mano vyras Walter (jis yra 
advokatas) - nelietuvis, tačiau jis vi
sada mane rėmė ir skatino dirbti. Vai
kai, deja, neturėjo progos lankyti li
tuanistinės mokyklos, skautaujant 
buvo atstumti, nes nekalbėjo lietuviš
kai. Tačiau abudu dalyvavo šokių 
grupėje, šoko šokių šventėse. Dukra 
dalyvavo lietuvių studentų sąjungos 
suvažiavime Australijoje. Dar ir da
bar abu palaiko draugystę su drau
gais, su kuriais šoko. Vaikai šeimas 
sukūrė ne su lietuviais. Dukra augina 
keturis vaikus, mokytojauja ir dažnai 
prisimena gerus laikus, kai šokdavo 
lietuviškus šokius ir dainuodavo lie
tuviškai. Sūnus Antanas jau keletą 
kartų viešėjo Lietuvoje. Praėjusiais 
metais ten lankėsi kartu su žmona. 
Šiuo metu abu mokosi lietuviškai ir 
norėtų įsivaikinti vaiką iš Lietuvos. 

- Papasakokite mūsų skaity
tojams, ką Jūs veikiate, kokius 
mokslus baigėte? 

- Mano mokslai atvedė mane prie 

mokslo ir švietimo. Baigiau Univer-
sity of Illinois, kur įsigijau bakalauro 
laipsnį. Buvau ir esu mokytoja. Ma
gistro laipsnį apsigyniau Northern 
Illinois universitete. Kol vaikai buvo 
maži, galėjau mokytis. Man daug pa
dėjo vyras. Magistro laipsnį gavau iš 
„Diagnostic Reading and Adminis-
tration". Taip pat siekiau gauti serti
fikatą administravimo srityje. Gavau. 
Ir baigusi mokslus lankiau visokiau
sius kursus, gilinau žinias. Pradėjau 
dirbti su gabiais vaikais. Po kiek laiko 
tapau gabiųjų vaikų mokytojų koor
dinatore ir Director of Curriculum 
and Instruction dideliame „Subur-
ban Chicago School District". Šiai 
apygardai priklauso 8,800 mokinių ir 
per 450 mokytojų. Dirbdama sukū
riau naujas programas, konsultavau 
ne tik savo apygardos mokyklų dar
buotojus, bet ir Illinois bei kitų val
stijų mokytojus. Po 32 metų darbo 
man buvo suteiktas filosofijos dakta
ro laipsnis Curriculum Studies and 
Administration srityje. Išėjusi į „pen
siją" - profesoriauju Northeastern 
Illinois University, Chicago. 

Daug metų konsultavau mokyk
las „Testing and Assessment", „Sys
tems Change", „Curriculum difTeren-
tiation" temomis. Šiuo metu ruošiu 
seminarus ne tik mokytojams, bet ir 
mokinių tėvams. Gal tik iš šalies at
rodo, kad su gabiais vaikais lengva. 
Bet taip nėra. Mokytis suprasti gabų 
vaiką reikia ne tik tėvams. Ne paslap
tis, kad ir daugelis mokytojų nesup
ranta gabių vaikų, tai jiems taip pat 
reikia mokytis. Su paskaitomis tenka 
daug keliauti po visą Ameriką. 

- Niekada nelankėte litua
nistinės mokyklos, tačiau labai 
gerai kalbate lietuviškai. Kas 
padėjo išsaugoti lietuvių kalbą? 

- Kai atvykome, buvau jau pa
auglė. Mokiausi vyresnėse klasėse 
pas seseles kazimierietes, o lietuvių 
kalba buvo dėstoma tik žemesnėse 
klasėse, tad mokytis lietuvių kalbos 
mokykloje man neteko. Tiesa, su lie
tuvių kalba ir Lietuvos istorija „susi
dūriau" Maria High School, kurioje 
mokiausi. Ten priklausiau „Rūtos" 
būreliui, kur truputį mokiausi lietu
vių kalbos. 

Namuose kalbėjom tik lietu
viškai. Namai visada buvo pilni 
svečių - pradedant konsulais ir bai
giant senais draugais ar naujai į Či
kagą atvykusiais. Tėveliai skaitė ir 
daug dirbo, kad tik išlaikytų lietuviš

ką kalbą ir meilę Lietuvai. Vis tikėjo, 
kad reikia dirbi ne tik sau, bet ir ben
druomenei - „the community at lar-
ge, a person's obligation is to give 
back to the community". Suaugusi, 
aš tą gerai supratau ir esu dėkinga 
savo tėveliams už šią dovaną. 

- Jau ne pirmą kartą klau
siau Jūsų paskaitų Amerikos li
tuanistinių mokyklų mokyto
jams. Kas skatina tai daryti? 

- Paskaitas lituanistinių mokyk
lų mokytojoms skaitau, nes noriu pa
sidalinti su jais sukaupta informacija 
bei patyrimu ir kartu iš mokytojų be
tarpiškai išgirsti jų „baimes", proble
mas ir norus. 

Lituanistinės mokyklos - tai lie
tuvybės išlaikymo širdis. Nėra leng
va, visi - tiek mokytojai, tiek vaikai, 
tiek jų tėveliai - aukoja šeštadienius. 
Ta auka - dovana visam gyvenimui. 
Esu tvirtai įsitikinusi, kad kuo dau
giau kalbų žmogus moka, tuo jam ge
riau. Mokyklos turi atkreipti dėmesį į 
vaiko augimo ir vystymosi stadijas, jo 
motyvaciją, siekti veiklaus vaiko da
lyvavimo visoje mokslo eigoje. Aišku, 
tai nėra lengva, ypač šeštadieninėje 
mokykloje - mokytojų stoka, ypač vy
resniųjų klasių, mažai laiko, bet ma
no giliu įsitikinimu - šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos turi išlikti. 
Mokyklų išlikimu turi rūpintis ne tik 
mokinių tėveliai, bet ir lietuviškos 
organizacijos. Manau, kad tai - vie
nas svarbiausių Lietuvių fondo tiks
lų. Lietuviškos organizacijos turėtų 
būti dosnios tiek lituanistinių mokyklų 
išlaikymui, tiek skirdamos įvairiau
sias stipendijas. Būdama vienos lietu
vių organizacijos Stipendijų skyrimo 
komisijoje mačiau, kad per daugybę 
metų išdalinti pinigai ne visada buvo 
panaudoti lietuvybei išlaikyti Ameri
koje. Dabar studentai Lietuvoje gali 
ir turi daug galimybių gauti stipendi
jas iš įvairiausių šalių, tad mūsų or
ganizacijoms ir fondams Amerikoje 
pats laikas pasirūpinti lietuvybės iš
laikymu čia. Ir ne tik išlaikymu. Tu
rime rūpintis tremtinių istorija, čia 
esančiais archyvais, čia gyvenančių 
ar gyvenusių žmonių istorija, kad 
ateityje mūsų anūkai ir lietuviškai, ir 
angliškai galėtų sužinoti, kas vyko 
1939-2000 metais. 

- Ačiū už pokalbį. 

Kalbino 
Laima Apanavičienė 

Dr Rima Kašubaitė-Bmder skaito paskaita mokyto ju tobulinimosi kursuose Dainavoje. 
Laimos Apanavičienes --c4-s.^os 
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"Malda gyvenimas, meilė ir džiaugsmas, 
Šypsena ir ašaros širdies sopuūų, 
'Malda mylėjau, visbjį f(ą man skyrei. 
Žodžiams jos sustingus pas Tave eimu 

A + A 
BIRUTĖ ČYVIENĖ 

1924.1. 14. -2007. VI. 25. 

Mūsų brangi mama, močiutė, uošviene ir sesuo, a.a. Birutė 
Čyvienė Š.m. birželio 25 d., pirmadienį, netikėtai iškeliavo { 
amžinuosius namus, tą pačią dieną, kai prieš 29-erius metus į 
Aukščiausiojo prieglobstį iškeliavo jos mama. Birutė, sulaukusi 
83 metų amžiaus išgyveno gražų ir pilną gyvenimą. Dar dieną 
prieš mirtį nuėjo į bažnyčią, išklausė Šv. Mišias, po kurių 
pietavo su savo mielais draugais. Nuėjus miegoti tą vakarą ir 
sudėjus rankas prie širdies, ramiai užmigo paskutinį kartą. 
Velionė kasdien melsdavosi "Dievo Gailestingumo vainikėlį". 
Tai malda, kurią Viešpats perdavė mums per Šv. Faustiną 
Vilniuje 1935 m. Tikime, kad šių maldų dėka Aukščiausias 
buvo gailestingas Birutei jos mirties valandoj, kaip prižadėta 
visiems, kurie nuolat kalba ^vainikėlį". 

a.a. Birutė, kartu su savo vyru, a.a. Vladu Čyvu išaugino 
keturius vaikus. Tai buvo jos gyvenimo svarbiausia paskirtis, 
jos sielos džiaugsmas. 

Dėkojame Kun. Gediminui Kijauskui, SJ, Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos parapijos klebonui, už maldų pravedimą 
šermenų metu, už atnašavimą a.a. Birutės Prisikėlimo Mišių, ir 
už palydėjimą i amžino poilsio vietą Visų Sielų kapinėse šalia 
jos vyro ir mamos. 

Dėkojame Kun. Vaidui Vaišvilui, Dievo Gailestingumo 
šventovės rektoriui, už atnašavimą Šv. Mišių Vilniuje. Tai su
darė progą giminėms Lietuvoj a.a. Birutės laidotuvių dieną atsi
sveikinti su velione ir apjungė visus Birutei brangius žmones. 

Giliausio liūdesio ištikti patyrėme be galo daug gerumo iš 
savo draugų, kuris reiškėsi labai įvairiais būdais - atsilankymu 
ir maldomis šermenų, bei laidotuvių metu, gėlėmis, EXULTATE 
choristų raminančiomis giesmėmis, paaukotomis aukomis, 
išreikštomis užuojautomis spaudoj, laiškuose, paruoštu maistu, 
Įvairiomis dovanomis, užjaučiančiais žodžiais. Nėra tinkamų 
žodžių padėkoti visiems už tokią mums skirtą paramą. 

Surinktas aukas skiriame pagal aukotojų prašymus. Aukos 
skirtos naudojimui "šeimos nuožiūra'* bus dovanojamos trims 
bažnyčioms: Pušaloto bažnyčiai, kurią a.a. Birutė lankė 
jaunystės dienose, Dievo Motinos šventovei Clevelande, kurią 
velionė lankė nuo 1963 m., ir Dievo Gailestingumo Šventovei 
Vilniuje, kurioje ypatingai minima šv. Faustina. 

Už mūsų mielų draugų parodytą širdį ir užuojautas giliausio 
liūdesio valandoj liekame nuoširdžiausiai dėkingi. Nuliūdę: 

duktė Vida ir James Lock, anūkai Rimas ir Rūta Švarcai 
duktė Rita ir Vytas Klioriai, anūkai Kristina ir Saulius 
sūnus Saulius ir Daina čyvai, 

anūkai Matas, Regina, Jonas, Tomas ir Marija 
sūnus Vitas Čyvas 
brolis Algimantas Penkauskas su šeima 

Krikšto mamai 
A t A 

ANTOSEI KUNCEVIČIENEI 
Montrealyje mi rus , d u k t e r i m s Sivijai i r Bernade ta i , 

sūnui Klaudijui, seser ims Juzefa i Vizgirdienei , Agotai 
Gustainienei , Pet re i Spear, Teresei I šganai t iene i , bro l iu i 
Jonu i Šukiui su šeimomis ir vis iems a r t imies iems , re iš 
k iame širdingiausią užuojautą i r k a r t u l iūdime. 

Albinas ir Gražina Reškevičiai 
Omaha, Nebraska 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

T M E L I T M U A N I A N W O R l . O - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 
i 

A t A 
Smuikininkas 

POVILAS MATIUKAS 
Jau praėjo 10 metų, kai Viešpats pasišaukė mūsų brangų ir 

niekuomet neužmirštamą vyrą ir tėvą. 
Tikimės, kad jis su savo gražiu, jausmingu smuiko grojimu 

praturtina Dangišką orkestrą. Laukiame su Prisikėlimo viltimi vėl 
susitikti. 

Šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 11d. 10:30 v.r. Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th St., Brighton 
Park,IL. 

Prašom artimųjų bei draugų jį prisiminti maldose. 

Nuliūdę Wanda ir Petras 

A t A 
JONUI RUGELIUI 

mirus, žmonai ONUTEI reiškiame gilią užuo
jautą. 

Dr. Konstantinas ir Mary Jablonskis 

A t A 
LIUDAS RAMANAUSKAS 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 3 d., sulaukęs 79 metų. Gimė 
Pilviškiuose, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, Illinois. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Albina Kaselytė Ramanauskienė, 
brolis Jonas su žmona Dalia Ramanauskai; dukra Asta su vyru 
Gintautu ir anūkė Sabina Vaičiai; sūnus Donatas su žmona Rasa ir 
anūkės Regina ir Diana Ramanauskai; dukra Indrė su vyru Rai
mundu ir anūkai Linas ir Daiva Paškauskai; ir dukra Renata su 
vyru Clinton Borucki. 

A.a. Liudas buvo statybos inžinierius Peoples Gas kompanijoje 
Čikagoje daugiau nei 30 metų. Dvejus metus tarnavo Amerikos ka
riuomenėje. Visą gyvenimą buvo lietuvių skautų organizacijos na
rys, apdovanotas Geležinio Vilko ordinu. Buvo aktyvus Jaunimo 
centro valdybos narys ir iždininkas. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 8 d., nuo 4 v. p. p. 
iki 8 v. v. Brady-Gill/Evergreen laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., 
Evergreen Park. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 9bd. 9:30 v. r. Brady-
Gill/Evergreen laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 
v. r. Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro 5620 S. Claremont Ave., 
Čikagoje. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti gimines, draugus ir pažįstamus 
laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖS* 

• J A V LB Waukegan-Lake County 
apylinkė rugpjūčio 11 d. 3 vai. p. p. Vo
kiečių centre, 259 W. Grand Ave., Lake 
Villa, IL, rengia 2007 vasaros šventę -
festivalį. Svečius linksmins muzikos an
samblis iš Lietuvos „Aitvaras", Algirdas 
ir Genė Razumai. Pasirodys tarptau
tinių akrobatinio skraidymo čempio
natų daugkartinis nugalėtojas Jurgis 
Kairys. Maistu lepins „Kunigaikščių už
eiga", veiks baras. Mielai priimsime 
verslininkus, kurie užsiregistruoti gali 
tel. 847-494-9046. 

• D a k t a r o Jono Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

• L i e t u v i ų fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

•„Draugo" pokyl i s įvyks spalio 6 
d., šeštadienį, Willowbrook pokylių 
salėje. Pokylyje dalyvaus Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV Aud
rius Brūzga. Bus įdomi meninė prog
rama. Čikagos visuomenė kviečiama 
atkreipti dėmesį ir spalio 6 d. skirti 
seniausiam dienraščiui „Draugas". 
Tikime, kad organizacijos, ypač tu
rinčios skyrius „Drauge", parems 
dienraštį savo dalyvavimu. 

IŠARTIIR TOLI... 

• L i e t u v i ų tautinių šokių institu
to valdyba primena, kad šokių kursai, 
vyks š. m. rugpjūčio 12-19 dienomis 
Dainavos stovykloje. Kreiptis į pirmi
ninkę Danguolę Razutytę-Varnienę tel. 
818-249-7574, elektroninis paštas: spin-
dulys@-aol.com arba į sekretorę Vidą 
Brazaitytę tel. 708-280-8678, ei. paštas: 
vidabrazaitis@hotmail.com 

• V i s u s mažus ir didelius kviečia
me į lietuvių paveldo festivalį. Ren
ginys įvyks š. m. rugsėjo 16 d., sek
madienį, Rivier College Dion Centre 
(420 Main Street), Nashua, NH. 1 
vai. p. p. Rivier College koplyčioje bus 
laikomos lietuviškos mišios, koncer
tas prasidės 2:30 v.p.p. Dainuos sop
ranas Jūra tė Švedaitė mezzo-sop
ranas Danutė Mileika, fortepijonu 
akompanuos Brian Moli. Renginys 
nemokamas ir kviečiame visus! Apie 
savo dalyvavimą būtinai praneškite 
el.paštu lithne@gmail.com, arba pa
skambinkite tel.: 603-888-1536, suži
nosite naujienas ir jei bus kokių pa
keitimų. 

• J A V LB Washington, DC apy
linkės rudens gegužinė įvyks š. m. 
rugsėjo 16 d., sekmadienį, Seneca 
Creek State Park, MD - „Nuthatch 
Picnic Shelter" nuo 12 iki 5 vai. p. p. 
Informacija apie vietovę internete: 
ht tp: / /www.dnr.s tate .md.us/publi-
clands/central/seneca.html. Auka (už 
maistą) LB apylinkės nariams 15 
dol., suaugusiems 10 dol., pensinin
kams, studentams ir vaikams (5-12 
m.) - 5 dol. Ne nariams kaina 5 dol. 
didesnė. Tai puiki proga susimokėti 
ir 2006-2007 m. m. solidarumo įnašą. 
Bus lietuviško alaus, naminių lietu
viškų dešrų ir kopūstų, Lietuvoje po
puliarios muzikos, žaidimų vaikams, 
suaugusiems - tinklinis. Gerą nuotai
ką atsivežti būtina patiems! 

Atveskite savo vaikučius į Pipirų ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su 
savo vaikučiais gali praleisti keletą valandėlių lietuviškoje aplinkoje, kur 
vaikai dainuos, žais. darvs rankdarbius »r pietaus. 

Rudens semestras prasideda 2007 m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 1 8 mė
nesių - 4 metų amžiaus vaikus. Lankymo dienos (dienas galite pasirinkti) -
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais arba penktadieniais nuo 930 v. 
r. iki 1130 v. r. Karta per savaitę (trečiadieniais) užsiėmimai vyks Ir po pietų 
- nuo 1130 v. r. iki 130 v. p. p. Pipirų ratelis isikures Lemont, Pasaulio lietu
vių centre. 

Norintys užsiregistruoti, kreipkitės i Ingridą Naudziute-Sherpltis te i 
312-421-4824. Registracija - iki rugsėjo mėn. pabaigos. 

Pipirų ratelio gegužinėje, kuri vyko flų metų gegužės 1CdM skanėstus 
ragauja vija ir Otilija. 

Indrės Ttyunėftanėt nuotr. 

Nauji Dariaus-Girėno posto vadai 

Algimantas Bartkus (nuot. kairėje) antrą kartą buvo išrinktas Ame
rican Legion Darius-Girėnas veteranų posto Nr. 271 komendantu Čika
goje, o Gerald Petraitis -Jo padėjėju. Liepos 27 d. Jie prisaikdinti 2007-
2008 metų kadencijai. 

A. Bartkus gimė 1943 m. Lietuvoje. Kaip kompiuterių specialistas 
1966-1967 metais tarnavo JAV armijoje. 

G. Petraitis gimė 1949 m. Čikagoje ir, baigęs St. Rita gimnaziją, JAV 
armijos gretose tarnybą 1970-1972 m. atliko Korėjoje. 

John Rapsys 
Posto metraštininkas 

Čikagoje viešintis režisierius Arvydas Barysas (dešinėje) i r operatorius 
Mantas Šatkus (kairėje) lankėsi Astos ir Vaclovo Kleizų namuose. Re
žisierių domino ilgametė garbės konsulo V. Kleizos veikla. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Daumantas ir Jadvyga Dikiniai iš Sonoma, CA, užsisakė „Draugą" dar 
metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai dėkingi. 

R a m a Kavaliauskas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Česlovą Ramanauską iš Kirkland, WA „Draugas" lankys dar metus. 
Kartu su prenumeratos mokesčiu jis atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

Aleks K. Rimeika, gyvenantis New Lenox, IL, užsisakė „Draugą" ir 
prie prenumeratos mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi, kad 
mus remiate. 

Berislava M. Daugirdas iš Willowick, OH užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir paaukojo mums 50 dol. auką. Labai dėkojame, kad mus skaitote 
ir remiate. 

Petras Brizgys, gyvenantis Evanston, IL, užsiprenumeravo „Draugą" 
metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

Ona Norvilas iš Lemont, IL užsiprenumeravo „Draugą" dar viene
riems metams ir atsiuntė mums 25 dol. auką. Labai ačiū. 

http://www.lithuanianfoundation.org
mailto:dulys@-aol.com
mailto:vidabrazaitis@hotmail.com
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http://www.dnr.state.md.us/publi-

