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V. Juščenko: Europa be Ukrainos nebus pilnavertė 

Sveikatos klausimais: 
apčiuopiama senelių 
globa. 

2 psl. 

Žodis žvirbliu išlekia, 
jaučiu sugrįžta. 60 
pralaimėjimo metų. 

3 psl. 

Kauno Technologijos 
universiteto studentai 
išjudino Kauną. 
Vatikano radijas 
kenksmingas sveikatai? 
Kai robotai kuria 
robotus. Zalianykščio 
skiltis. 

4 psl. 

ES milijonai socialiai 
pažeidžiamiems 
asmenims. 

5 psl. 

Pagyvenom operos 
spektaklio 
prisiminimais. Apie LF 
Švietimo premiją. 
V. Vėbra susitiks su 
visuomene. 

6 psl. 

Sportas 
* Tris d i enas Lenkijoje 

v y k u s i a m e p lanetos baida
rių ir k a n o j ų irklavimo tau
rės varžybų pirmajame etape 
dalyvavo bemaž 600 sportinin
kų ir 45 šalių. Du aukso meda
lių komplektus dviviečių baida
rių distancijose iškovojo Lietu
vos olimpiečių ekipažas — Alv
ydas Duonėla bei Egidijus Bal
čiūnas. 

* Atėnų o l impinių žaidy
nių v icečempionas Andrejus 
Zadneprovskis Vengrijos sos
tinėje tapo trečiojo pasaulio 
šiuolaikinės penkiakovės tau
rės varžybų etapo nugalėtoju, 
finale surinkęs 5,624 taškus. 
Ketvirtoji vieta tarp 32 finalo 
dalyvių atiteko Edvinui Krun-
golcui (5.476 tšk.), o Ju s t a s 
Kinderis (5,336 tšk.) buvo try
liktas. 

* 37-ą kartą Italijoje vy
kusiose „GP Pollami Lilia-
n a " jaunimo (iki 23 metų) 
dviratininkų lenktynėse penk
tąją vietą užėmė ..Cyber Team 
Panni" komandai atstovaujan
tis Drąsutis Stundžia. Lietuvos 
dviratininkas 152.6 km distan
cijoje finišavo po 3 valandų 21 
minutės ir 44 sekundžių. 

S e k m a d i e n į JAV 
WNBA Indiana „Ferver" ko
manda, savo g r e t o s e turinti 
dvi Lietuvos krepšininkes , 
svečiuose 84:75 nugalėjo Phoe-
nix „Mercury" komandą. 7 taš
kus viešnioms pelnė ir 4 ka
muolius po krepšiais atkovojo 
Jurgi ta Štreimikytė-Virbickie
nė. Per 17 minučių ji pataikė 2 
dvitaškius bei 3 baudas. 

Naujausios 
žinios 

Valdančioj i koal ic i ja 
vėl at idėjo sprendimą dėl 
verslo mokesčio. 

Fi losofas Leon idas 
Donskis — Stasio Šalkauskio 
premijos laureatas. 

* Žmogžudystės ir plėši
mai tebėra kasdienybė. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.741 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prie Prezidentūros Ukrainos ir Lietuvos vadovus V. Adamkų (k) ir V Juščenko pasitiko minia moksleivių. 
Mykolo Ambrazo <ELTAi nuotr 

Vilnius , gegužės 15 d. 
(ELTA) — Ukrainiečiai yra Eu
ropos tauta, būtent Ukrainoje 
plaka Europos širdis, todėl Eu
ropa be Ukrainos niekuomet ne
bus pilna. Tai sekmadienį po su
sitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi pabrėžė į Lietuvą 
trumpam pirmą kartą atvykęs 

L'krainos prezidentas Viktor 
Juščenko. 

„Remiantis Lietuvos patir
timi ir prisimenant buvusią So
vietų Sąjungą, matome, kad bu
vo bandymų sukurti iškreiptą 
Europos vaizdą. Aš kalbu ne 
apie ES ar NATO. o būtent apie 
Europą. Todėl mes norime savo 

piliečiams parodyti, kokia yra 
tikroji Europa. Gal ne visi tai 
supras iš karto, tačiau esu įsi
tikinęs, kad ukrainiečiai yra 
Europos tauta . Mes nesame 
tauta greta Europc, Europos 
geografinis centras yra Vakarų 
L'krainoje. Būtent ten plaka 
Europos širdis. Esu įsitikinęs. 

kad Europa negali gyventi be 
savo širdies — tai visiškai aki
vaizdu. Be Ukrainos Europa 
nebus pilnavertė", kalbėjo V. 
Juščenko, pridūręs norįs, kad 
ukrainiečių tauta įstotų į Euro
pos Sąjungą (ES) būdama vie
ninga ir stipri. 

Pasak V. Juščenko, siekiant 
ambicingų integracijos tikslų, 
Ukrainai labiausiai t rūksta in
formacijos ir visokeriopų žinių, 
todėl šiuo atveju pagalbos ir pa
ramos tikimasi iš jau patyrusių 
valstybių, taip pat ir Lietuvos. 

V. Juščenko ypač dėkojo 
Lietuvai ir prezidentui V. 
Adamkui už paramą ir pagalbą 
sprendžiant politinę krizę L'k
rainoje praėjusių metų pabai
goje, kai, V. Juščenko teigimu, 
šalis buvo atsidūrusi pilietinio 
karo akivaizdoje. 

Sekmadienį vykusiame su
sitikime Lietuvos ir Ukrainos 
prezidentai taip pat pažymėjo, 
jog abiejų šalių santykiai yra 
puikūs. Pasak V. Juščenko, 
svarstoma galimybė atnaujinti 
Lietuvos ir Ukrainos prezi
dentų konsultacijas, a tkur t i 
bendradarbiavimą Prekybos ir 
pramonės rūmų lygiu. Prezi
dentai taip pat sveikino Lietu
vos, Lenkijos ir Ukrainos parla
mentų aktyvinamą bendradar
biavimą. 

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus savo ruožtu teigė, jog 
„pats laikas Ukrainai perimti 
demokratizacijos vėliavą ir būti 
vadove toliau nešant ją į Rytų 
Europą". 

Soc ia ldemokra ta i a tnauj in to je programoje 
pasisakė už daugiašal iškuma 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Šeštadienį savo pro
gramą atnaujinusi valdančioji 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja (LSDP) pasisakė už daugia
šališkuma tarptautinėje politi
koje. 

..Mums nėra priimtinas vie
nos kurios nors šalies dominavi
mas sprendžiant pasaulinio 
saugumo problemą", teigiama 
programos dalyje, kurioje kal
bama apie Europos Sąjungą ir 
NATO. 

Pasak socialdemokratų pro-
.gramos. NATO paskirtis ateity
je priklausys nuo to, ,,ar spren
džiant šiuolaikinio pasaulio iš
šūkius bus įtvirtintas daugia-
šališkumas, o priimant sprendi

mus bus griežtai laikomasi tei
sės viršenybės principo". 

L*ž daugiašališkuma tarp
tautinėje politikoje ypač pasisa
ko Prancūzija ir Rusija, siekian
čios apriboti JAV dominavimą 
pasaulyje. 

..Europos Sąjungos vaid
mens stiprėjimas padės sustip
rėti ir daugiašališkumui tarp
tautinėje arenoje". rašoma 
LSDP programoje. 

LSDP pirmininko pavaduo
tojas krašto apsaugos ministras 
Gediminas Kirkilas teigė, jog 
nuostata apie daugiašališkuma 
buvo įtraukta atsižvelgiant į 
Europos socialistų partijos pro
gramines nuostatas. 

Pirmadienį Seime surengto

je spaudos konferencijoje Užsie
nio reikalų komiteto narys so
cialdemokratas Algirdas Palec
kis teigė manąs, jog tokia pro
graminė nuostata neprieštarau
ja Lietuvos užsienio politikai. 

Tuo tarpu Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direk
torius Raimondas Lopata sakė, 
jog daugiašališkumo principo 
pabrėžimas dabartinėje situaci
joje Lietuvai būtų nenaudingas. 

..Dabar kalbėti apie daugia
šališkuma. iš principo, reiškia 
atsisakyti tam tikro lankstumo, 
kuriuo pasižymi Lietuvos užsie
nio politika, ieškodama pusiau
svyros tarp JAV ir Europos in
teresų", pažymėjo R. Lopata. 

K. Brazauskienę žavi jos vyro sprendimai 
Vilnius, gegužės 16 d. 

(BNS) — Premjero Algirdo Bra
zausko žmona Kristina Bra
zauskienė sakė teigiamai verti
nanti šeštadienį vykusius / So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
vadovo rinkimus, kai dar vienai 
dvejų metų kadencijai partijos 
pirmininku buvo išrinktas jos 
vyras. 

,.Nebuvo prieštaraujančių, 
tai viskas greitai ir baigėsi", 
partijos pirmininko rinkimų 
spartą komentavo K. Brazaus
kienė. 

„Jūs pasakykite, kuri par
tija turi tokį ryškų vadą kaip 
nepriklausomoje Lietuvoje pir
mas tautos rinktas prezidentas, 
antrą kadenciją premjeras. Ku
ri partija turi tokią asme
nybę?", kalbėjo K. Brazauskie
nė. 

Paklausta, ar ragino vyrą 
kandidatuoti į partijos vado
vus, K. Brazauskienė teigė to 
nedaranti. 

„Aš niekada neskatinu, nes 
jis yra autoritetas mano akyse 
ir jo sprendimai man visada ke
lia susižavėjimą. Aš jį labai pa
laikau, aš juo tikiu ir manau, 
kad čia didelė pergalė visai par-

K. Brazauskiene ir Lenkijos prezidentas Aleksandr Kwasniowski. Mykolo 
Ambrazo 'ELTA) nuotr 

tijai del to, kad metus laiko ga
lės būti ruošiama pamaina, la
bai gražiai žiūrės į priekį, išsi
rinks kandidatą, kuris toliau 
ves partiją", sakė K. Brazaus
kiene. 

Paklausta, ar tai galįs būti 
paskutinis A. Brazausko kandi
datavimas į partijos vadovus. K. 
Brazauskienė teigė, jog ateityje 
„visko gali biiti. bet žinant jo 
brandžią politinę veiklą ir žiū
rint į ateitį jo akimis — jis visa
da kalba, kad reikia leisti pasi

reikšti jaunesniems". 
..Jei žmona lieps, tai klau

sysiu", šeštadienį po LSDP su
važiavimo juokavo A. Brazaus
kas, tačiau pridūrė neprogno
zuojantis savo ateities ir neži
nąs, ar po dvejų metų vėl galė
siąs kandidatuoti į partijos pir
mininkus. 

Pati K Brazauskiene buvo 
išrinkta LSDP partijos tarybos 
nare. Tarybos nariais savaime 
tapo visi socialdemokratai Vil
niaus miesto tarybos nariai. 

A. Kubilius: 
A. Butkevičius 
prarado postą 

dėl 
sąžiningumo 
Vilnius, gegužės 16 d. 

(BNS) — Opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius mano, kad so
cialdemokratas Algirdas Butke
vičius buvo priverstas atsista
tydinti iš finansų ministro pos
to, nes buvo per daug sąžinin
gas. 

„Kaip ir reikėjo tikėtis, ne
bėra A. Butkevičiaus, neberei
kia ir mokesčio nuo apyvartos. 
Ministras elgėsi sąžiningai ir 
kovojo su tokiu mokesčiu, kiti 
Politinės tarybos nariai, ko ge
ro, įskaitant ir premjerą Algir
dą Brazauską, kovojo su minis
tru", sakė opozicijos vadovas A. 
Kubilius. 

Jo nuomone, ministras A. 
Butkevičius įveiktas, nes buvo 
per daug sąžiningas. Beje, per 
Socialdemokratų partijos suva
žiavimą jis neteko ir partijos vi
cepirmininko posto. 

Aptaria JAV vizų 
atsisakymo 
programą 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos Konsulinio 
departamento direktoriaus Vai
doto Verbos vadovaujama dele
gacija VVashington. DC, rengia
muose susitikimuose su JAV 
pareigūnais aptar ia balandį 
Lietuvos visuomenei paskelbto 
JAV vizų atsisakymo progra
mos „kelio gairių" plano vyk
dymą. Pirmadienį ir antradienį 
Washington. DC. viešinti Lietu
vos delegacija susitinka su JAV 
Tėvynės saugumo departamen
to Tarptautinių reikalų biuro 
direktoriumi Cresencio Arcos. 
valstybės sekretoriaus padėjėja 
konsuliniams reikalams Maura 
Harty, kitais pareigūnais. 

Buvęs bendražygis: A. Lukašenka 
yra rimtos ligos simptomas 

Vilnius, gegužės 16 d. 
'BNS) — Prieš daugiau nei de
šimtmetį Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenka ben
dražygiu buvęs žurnalistas 
Aleksandr Feduta .savo knygoje 
prisipažįsta tuomet padaręs 
rimtą klaidą ir vadina šalies 
prezidentą „labai rimtos ligos 
simptomu". 

„Aš giliai įsitikinęs, kad A. 
Lukašenka — labai rimtos ligos 
simptomas. Aš tikiuosi, kad ši 
knyga padės mūsų tautai paga
liau išsigydyti". Vilniuje prista
tydamas dvejus metus rengtą 
knygą „Lukašenka. Politinė 
biografija", sake jos autorius A. 
Feduta. 

Jis pasidžiaugė, kad knyga 
bent vieną skaitytoją jau turi 
Lietuvoje — sekmadienį ją pa
dovanojo prezidentui Valdui 
Adamkui. 

A. Feduta — buvęs A. Lu
kašenka bendražygis, 1994 m. 
dirbęs jo rinkimų štabe. Si kny
ga, anot autoriaus, prisipažini
mas, kad prieš daugiau nei de
šimtmetį jis padarė rimtą klai
dą, susiviliojęs stipria A. Luka
šenka asmenybe. 

„Buvo akivaizdu, kad jam 
valdžia yra absoliutus tikslas, 
kad jis praeis visą kelią ir ne
pasiduos. Matėsi, kad jis ne tik 
nedaro klaidų, bet ir naudojasi 
kitų klaidomis. Buvo matyti, 
kad jis nugalėtojas. Knygoje ap
rašau ir asmenines aplinkybes, 
1994 m. paskatinusias mane 
ateiti į A. Lukašenka štabą. Mes 
galbūt tada tapome iliuzijų, kad 
tauta visada teisi, tauta pasa
kys paskutinį žodį, aukomis", 
pasakojo Vilniuje knygos prista
tymą surengęs žurnalistas. 

Nukelta į 5 psl. 

Pagal moterų padėtį Lietuva — 
viena iš pirmaujančių 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Pagal moterų padėtį, 
jų dalyvavimą šalies politinia
me ir ekonominiame gyvenime 
Lietuva iš 58 pasaulio valstybių 
užima 12 vietą. 

Tai rodo Pasaulio ekonomi
kos forumo ataskaita apie mote
rų ir vyrų padėtį 58 pasaulio ša
lyse. Ši ataskaita yra pirmas to
kio pobūdžio mėginimas išma
tuoti lyčių padėties skirtumus 
daugelyje valstybių. 

Ataskaitoje skirtingų lyčių 
padėtis buvo tiriama remiantis 
keliais aspektais: pagal užmo
kestį už tą patį, kaip ir vyrų, at
liktą darbą, galimybes įsidar
binti (neskaitant mažai moka
mo, nekvalifikuoto darbo), mo

terų atstovavimą sprendimus 
priimančiose struktūrose, gali
mybes gauti išsilavinimą, koky
biškų sveikatos paslaugų ir 
gerovės prieinamumą. 

Salys pagal šias savybes ga
lėjo būti vertinamos nuo 1 iki 7 
balų. Lietuva iš viso gavo 4.58 
balus ir atsidūrė 12 vietoje. Ge
riausia moterų padėtis yra 
Skandinavijos šalyse, tačiau nė 
viena iš jų taip pat negavo 
aukščiausio balo — 7. 

Pirmoje vietoje, surinkusi 
5.53 balus yra Švedija, antroje 
— Norvegija (5.39 balai), trečio
je — Islandija *5.32 balai), ket
virtoje — Danija (5.27 balai), 
penktoje — Suomija (5.19 ba
lai). 

Socialdemokratams siūloma t irt i 
V. Uspaskicho veiklą 

A. Brazauskas ir V Uspaskichas valdančiosios koalicijos Politines tarybos 
p o s ė d y j e . Tomo ČerniSevo i ELTAi nuotr 

Vilnius, gegužes 16 d. 
(BNS) — Galimą ūkio ministro 
Viktoro Uspaskicho viešųjų ir 
privačių interesų konfliktą tir
siančiai komisijai t ikriausiai 
vadovaus socialdemokratai. 

LSDP frakcijos seniūnas 
Juozas Olekas patvirtino, jog 
komisiją iniciavę opozicijos at
stovai siūlo socialdemokratams 
imtis vadovauti komisijai. 

I laikinąją tyrimo komisiją 
socialdemokratai delegavo J. 
Oleką ir Algirdą Sysą. konser
vatoriai — Edmundą Pupinį ir 
Jurgį Razmą, liberalcentristai 
— Raimundą Šukį ir Eligijų 
Masiulį, socialliberalai — Al
girdą Monkevičių, „valstiečiai" 
— Valdemarą Tomaševskį. 

3 iš 12 komisijos narių turi 
deleguoti V Uspaskicho vado
vaujamos Darbo partijos frakci
ja, tačiau ..darbiečiai" savo pa
siūlymą žadėjo pateikti antra
dienį, kai bus balsuojama del 
komisijos sudėties. 

Jeuru socialdemokratų ats
tovas būtų patvirtintas komisi

jos pirmininku, pavaduotoju 
tikriausiai būtų siūlomas opozi
cijos atstovas. Šaltinių teigimu, 
juo galėtų tapti liberalcentris-
tas Raimondas Šukys. 

Seimo laikinąją tyrimo ko
misiją galimam neteisėtam ūkio 
ministro V. Uspaskicho veiki
mui „proteguojant kai kuriuos 
asmenis ištirti ir įvertinti" pa
siūlė 46 Seimo nariai. 

Darbo partijos frakcijos at
stovai savo ruožtu siūlo dvi ko
misijas. Vienai jų siūloma pa
vesti išsiaiškinti, ar Valstybes 
kontroles ataskaitoje apie ES 
paramos programos SAPARD 
lėšų skirstymą yra ..politikų 
viešųjų ir privačių interesų ne
suderinamumo požymių?" 

Kita komisija Seimo užkuli
siuose jau pakrikštyta „vertimų 
komisijos" vardu, mat jai. be ki
ta ko. siūloma nustatyti Mask
vos merijos atstovo rašto statu
są ir padaryti jo vertimą į lietu
vių kalbą. ' 

Seimo opozicija pasiūlė lai
kinąją Nukelta i 5 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

APČIUOPIAMA SENELIŲ 
GLOBA 

IONAS ADOMAVIČIUS, MD 

Gana dažnai vaikai nulei
džia rankas, kai j iems reikia 
prižiūrėti savo senus tėvus. 
Paprastai jie mano, jog seniems 
tėvams menkai arba visai nieko 
negali padėti. Dabar domimasi 
širdies persodinimu, medicinos 
pažanga gydant ligas bei sau
gant gyvybes ir visai pamiršta
ma, kiek daug padary ta rū
pinantis pagyvenusių žmonių 
globa bei gydymu. Nugalėjus 
ligas ir pakeliamą gyvenimą 
suteikus, seneliai sulaukė lai
mingesnių dienų. Anksčiau to 
nebuvo. Dabar tik jaunesnieji 
turi pasirengti geriau globoti 
senelius. 

Netikras, dar jausmais ne
subrendęs žmogus elgiasi ne
tinkamai tiek socialiniu, tiek 
ekonominiu požiūriu. Toks tik 
dūsauja dėl menkų senelių 
prieglaudų, vien tuščiažodžiau
ja apie pavienius parkuose ant 
suolų sėdinčius visų apleistus 
pagyvenusius žmones. Leng
viausia vien liežuviu mėginti 
seneliams padėti. Menkadvasis 
žmogus neatl ieka seneliams 
būtiniausio dalyko, jis nei dar
bu, nei finansais neremia nei 
senelių namų, nei kultūrinių 
renginių. 

Jau laikas visiems pradėti 
rūpintis konkrečia senelių 
globa. J au praėjo laikai, kai 
seneliai gyveno po vienu stogu 
su savo vaikais. Tada visiems 
užteko vietos ir visi buvo 
laimingi. Tai buvo įmanoma 
todėl, kad vaikai buvo žmoniški, 
be to, globotinų ilgaamžių 
senelių buvo nedaug. Dabar 
senelių vis daugėja, nes ilgėja jų 
amžius. 

Neuž t enka gyven imą 
pai lgint i — r e i k i a jį 

la imingesnį p a d a r y t i 

Istorijos nežinąs žmogus 
yra panašus į vaiką. Žmonių 
santykių žinovai (sociologai) 
tvirtina, kad seni tėvai kenčia 
dėl trijų priežasčių: 1. stokoja 
pagarbos; 2. neturi veiklos; 3. 
negali savo patyrimo perduoti 
kitiems. Tėvų negerbiantiems 
pamokslai nepadės tol, kol 
vaikai patys neišmoks ir nepa
jėgs gerbti vyresniuosius. Be 
muzikos bei baleto pamokų, 
vaikams reikia daug svarbesnio 
dalyko: suaugusiųjų pavyzdžiu 
išmokti būti žmoniškais asme
nimis su visais ir visada. Kinai 
labai gerbia 40 metų sulau
kusįjį. Priešingai elgiasi klajok
liai — nomadai. Jie žudo se
nelius ir paliegėlius, kurie truk
do jiems keliauti iš vienos vietos 
į kitą. 

Mums patiems reikia taip 
sustiprėti dvasiškai, kad pajėg
tume suteikti dvasinės šilumos 
seneliams. Tik vienas kitas 
senelis maisto stokoja, o dva
sinės šilumos stokojančiųjų yra 
šimtai ir tūkstančiai. Savo dar
bu nuteikime iš mažens vaikus 
taip, kad jie gerbtų senelius. 
Tada senesniųjų dienos bus 
džiaugsmo kupinos. 

Daugelis mus moko gerbti 
savo tėvus, bet nenurodo, kaip 
tai padaryti. J u k dvasiškai su
brendęs vaikas be pamoks
lininko patarimo gerbia savo 
gimdytojus. O menkadvasiui 
jokie pamokslai nepadeda, jis 
vyresniuosius niekina kaip 
įmanydamas. Todėl pamokslai 
be pratybų yra beverčiai. Nei jų 
tokių reikia sakyti, nei bet kam 
verta tokių pamokslininkų 
klausyti. Didžiausias pagal
bininkas — vaiko psichologija. 
Nuteikime vaiką į gėrį nuo pat 
pirmos jo gimimo sekundės, jį 
žmoniškoje aplinkoje augin
kime, tada jam nebaisus bus 

gyvenimo menkumas. Jausmais 
brandus jaunuolis nepalinks į 
blogą, nors daugelį blogumų 
gyvenime matys . Toks gerai 
išauklėtas vaikas pajėgs skirti 
grūdus nuo pelų. 

Dabar mažai kas savo 
pavyzdžiu ugdo vaikų pagarbą 
tėvams — senesniems asme
nims. Vaikai užsiėmę mokyklo
je, organizacijose, todėl nepa
kankamai gauna svarbiausio 
maisto: asmenybę brandinan
čios tikros motinos globos. Mo
tinos ne turė tų savo darbo 
pavesti kitiems — niekas jų 
darbų neat l iks. Neužauginę 
žmoniškų vaikų, neturėsime 
senesniuosius gerbiančių žmo
nių. 

Pirmiausia liaukimės lepin
ti vaikus. J ie tinkamu darbu ir 
reikiamu poilsiu tur i būti 
tikrais žmonėmis auginami. 
Neišlepintas vaikas stengiasi ir 
seneliams padėti . Tik ben
dromis jėgomis galėsime suteik
ti pagyvenusiųjų kūnui ir dva
siai t inkamą aplinką. Dirbti 
kitų gerovei — tikrai žmoniškas 
darbas. 

Norvegų rašytojas Henrik 
Ibsen (1828—1906 m.) kovojo 
už moterų teises. Panašiai už 
tėvų teises kovojo airių kilmės 
rašytojas Samiuel Beckett. 
Savo knygoje „Žaismo galas" 
aprašė atmatų dėžėje uždary
tus, menkai maitinamus, visiš
kai pamirštus tėvus. 

S k a u d a m a p ė d a — d a ž n a 
seneliu, bėda 

Žmogaus pėda labiausiai 
neprižiūrima kūno dalis. Nors 
pėda retai priar t ina žmogui 
mirtį, bet dažnai jos negerovės 
sukelia ligas, nepajėgumą ir 
riboja judesius. Ne tik pėdoje 
atsiradę negerumai žmogų var
gina, bet ir kitos kūno ligos kar
tais pirmiausia pasireiškia pė
doje. Pasistenkime kuo ilgiau 
ant sveikų pėdų išlaikyti se
nelius. J ie ilgiausiai privalo 
turėt i sveikas pėdas. Pėdų 
gydymas vadinamas podiatrija. 

Gerontologija — mokslas 
apie senėjimo priežastis ir 
reiškinius. Svarbiausias šios 
mokslo šakos tikslas: 1. su
laikyti senelių luošumą; 2. kiek 
galima apsaugoti pagyvenusio 
žmogaus normalią kūno ir proto 
bei jausmų veiklą; 3. palaikyti 
senelio galimybę savarankiškai 
judėti. Galėdamas laisvai sa
varankiškai judėti pagyvenęs 
žmogus bus dvasiškai tvirtes
nis, todėl energingiau rūpinsis 
savo fizine sveikata. 

Skausmingos pėdos — tai 
dar viena senelius kankinanti 
negerovė. Kadangi daugumos 
chroniškų negalių priežasties 
nežinome, tai ir apsisaugoti nuo 
jų negalime. Daugelį negerovių 
galima nustatyt i apžiūrėjus 
pagyvenusiojo kojas, ypač pė
das. Reikia kuo anksčiau nu
statyti negerovę, kad galėtume 
išvengti chroniškų negalių. 
Įvairios kūno, odos bei sąnarių 
ligos gali sukelti pėdos negeru
mus ir įvairaus laipsnio luo
šumą. Labai svarbu, kad 
pacientas galėtų judėti. 

P ė d o s pokyčia i a t s i r anda 
ir dėl ligos, ir dėl sena tvės 

Pagyvenusio žmogaus oda 
parodo pirmuosius pėdos po
kyčius. Pirmiausia nuo pėdos ir 
kojos išorinio paviršiaus pra
nyksta plaukai. Del keratino 
apykaitos sutrikimo atsiranda 
rudų pigmentinių dėmių ir tam 
tikri odos ploteliai apragėja. 
Sumenkėja pėdos raumenys ir 
minkštieji audiniai — tada net 
nedideli pokyčiai sutrikdo 
vaikščiojimą. Pagyvenusių na-

Buve Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai, šį pavasarį susitikę St. Petersburg, FL, Lietuvių klube. Iš 
kairės: Daiė Lukienė, Vidmantas Raišys, Dalė Adomaitienė, dr. Vilius Linertas, Algimantas Grinteiis. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

gai storėja, greitai lūžta ir įsi-
veisia grybelis. 

Pėdos raumenyse ir kau
luose gali atsirasti įvairiausių 
pokyčių. Žmogus greitai pa
vargsta. Be to, kaulai senėja 
(osteoartritas), išsivysto hipe-
rostozė — kaulinio audinio 
išvešėjimas, ima darytis pures
ni — minkštėti (osteoporozė), 
kaulas iškrypsta — trukdo 
pėdai laisvai judėti. Visa tai 
apsunkina žmogaus judėjimą. 

Apnykus kojų raumenims ir 
minkštiesiems audiniams, daž
nai atsiranda mėšlungis. Tai 
gali būti susiję arba nesusiję su 
arterioskleroze. Dėl kraujagys
lių sklerozės ar kitokių jų 
pokyčių sutrinka pėdos mityba, 
kiek paėjus, atsiranda skaus
mai, kurie kar ta is būna ir 
gulint ar nejudant. Pėdos 
darosi šaltos, jose kraujagyslių 
pulsas kinta ir natūrali pėdų 
odos spalva keičiasi. Dėl arte-
riosklerotinių pėdos pokyčių 
paprastas odos nubrozdinimas 
gali sukelti gangreną. 

Amžius ir chroniškos ligos 
padaro savo — atsiranda pėdos 
audinių degeneracijos reiškinių: 
pranyksta jutimas, judesiai 
tampa nevikrūs, ima virpėti 
pėda. 

Pėdos gydymas paprastai 
būna neskubus. Pėdos ligos 
nesukelia pavojaus gyvybei. 
Tačiau pėdos būklei turi įtakos 
viso kūno sveikata. Pirmiausia 
reikia pasitikrinti viso kūno 
sveikatą, o tik tada eiti pas kojų 
specialistą — podiatrą. Tačiau 
neapsileiskime taip, kad niekas 
jau nebegalės padėti. Tad net 
gerausia kojų priežiūra ne
bepadės. Elkimės protingai, kol 
dar laikas. 

Senelis savo kojų, pėdų 
negales gali tvarkytis pas gydy
toją, dar geriau — pas kaulų 
ligų specialistą — ortopedą. 
Tačiau dėl nedidelių negala
vimų žmonės paprastai krei
piasi į kojų higiena užsiimantį 
žmogų — podiatrą. Jis gali taip 
padėti: 1. padidinti pajėgumą 
vaikščioti; 2 padidinti geresnę 
savijautą — patogumą; 3. 
sumažinti kojų ligų komplikaci
jų galimybę; 4. sumažinti buvi
mo ligoninėje laiką; 5. sumažin
ti infekcijos atsiradimo galimy
bę; 6. pašalinti įtampą, dėl 
kurios atsiranda pėdos skaus
mai. 

Kaip pagelbėt i s ene l i ams 

Senatviškų negalių vargina
miems seneliams galima padėti 
pasveikti atliekant ketveriopą 
darbą: 1. nusiteikime ir tu
rėkime viltį, kad daugelis 
senelių gali pagerėti; 2 pa
dėkime seneliui paprastais bū
dais atgauti praras tus gebė
jimus — paremkime jo pastan
gas; 3. paskatinkime senelį, jei 
jis tinkamai elgiasi; 4 nemi
nėkime jo nevisuomeniško elge
sio. 

Skatindami senelio pastan
gas, galime pasiekti, kad jis 
pats gebės pavalgyti ir apsi
tvarkyti. 

Daugiausia ka l t i namiškiai 
ir apsileidę gydytojai, kad se
nelis „nurašomas į nuostolius". 
Paprastai sus i lpus ių senelių 
būklė n e b ū n a bevi l t i ška , t ik 
nereikia į viską pe r ankst i 
numoti ranka. 

Dauguma senelių kenčia dėl 
atsiskyrimo nuo žmonių. Pa
šaliniai ir n a m i š k i a i neben
drauja su senesniaisiais , tada 
šie ima menkėt i ne dėl nepa
jėgumo or ien tuo t i s , bet dėl 
žmoniško elgesio stokos. 

Supran tama , k a d seneliai 
greitai n e t e n k a energijos ir 
pasimeta. Su senel iais reikia 
kalbėti aiškiai, pap ras t a i ir nuo
lat. 

Teigiamas požiūris į sene
lius, visų ap l inkin ių , ypač 
namiškių ir šeimos gydytojo, 
gali prikelti senelį iš nusimini
mo ir žmonių vengimo. Nuošir
dus ir papras tas elgesys skatina 
senelius sus ikaupt i ir bendraut i 
su jį supančia is geranoriškai 
nusiteikusiais žmonėmis . Ne
jaudinkime senelių nereikalin
gais garsais bei" vaizdais, tada 
jie geriau p radės orientuotis 
aplinkoje, geriau supras j iems 
teikiamą t ikrą pagalbą ir ja 
noriai naudosis. 

I r s e n a s , i r j a u n a s n e v i e n 
d u o n a g y v a s 

Vaikas nuo mažens tu r i 
išmokti įp ras t i t ėvus gerbti . 
Tačiau beveik kasdieniniu 
reiškiniu tapo apleisti, nepri
žiūrimi, negerb iami tėvai. O 
mes visi tylime, lyg vandens į 
burnas prisisėmę — nei kuni
gai, nei d a k t a r a i reikiamai 
nesirūpiname svarbiausiu: seno 
žmogaus t i n k a m a priežiūra visą 
jo amžių. J u k žmoniškumas 
suprantamas tik iš gerų atliktų 
darbų. J a u spėjome iš ne
žmoniškųjų išmokti, kaip savo 
tėvus niekinti . Tik pas Dievą 
tėvams nuėjus, metų metais jų 
nelankę, nežiūrėję, suplaukia iš 
visų paša l ių vaikai menko 
turtelio dalytis ir ima tarpu
savyje barn ius kelt i dėl skatiko. 
Todėl visi tėvai nuo šiandien 
pradėkime t i n k a m a i rengt is 
savo saulėlydžiui. Vaikus išauk-
lėję, išmokslinę ir juos ant kojų 
tvirtai pas ta tę , pasirūpinkime 
savimi. Dabar vaikai turi jus , 
tėvus, globoti ta ip , kaip jūs juos 
globojote j iems mažiems esant. 
Kadangi dabar t in ia i vaikai 
retai kada tėva is t inkamai 
rūpinasi, todėl reikia patiems 
tėvams pasirūpint i savo ateiti
mi. Visi senesniej i , turintieji 
kur laimingai savo senas dienas 
leisti, tegu gyvena vaikų bei 
giminių globoje visą savo amžių. 
Tai na tū ra lus , žmoniškas, lietu
viškas vaikų ir giminių elgesys 
senesniųjų atžvilgiu. Bet pa
dėkime t iems seneliams, kurie 
įvairiopai negaluodami vargsta, 
šąla, kenčia alk} ir kitokį 
nepri teklių. Ta pagalba yra 
sunki ir sudėtinga. Todėl visi 
ryškimės sunk iam ir visą 
gyvenimą besitęsiančiam dar
bui senelių gerovei užtikrinti. 
Senesnis žmogus turi daug 

sunkenybių. Jis įpratęs sava
rankiškai gyventi savo kamba
riuose, prisirišęs prie daiktų, 
bažnytėlės, draugų ir vietovės. 
Todėl negalima pakeisti jo gyve
namosios aplinkos — pagalbą 
reikia suteikti toje vietoje, čia 
j is tur i pasilikti visą gyvenimą. 
Todėl nekelkime senesniųjų į 
miškus, laukus, neva grynesnio 
oro ieškodami, o iš tikrųjų nuo 
savęs tol indami — leiskime 
senel iui la imingam, sveikam 
dienas leisti tarp savo apylinkės 
žmonių. Didžiausias džiaugs
mas seneliui, o mums nauda, 
t ada , kai žmogus jaučiasi 
reikalingas. Senelis moko vaiką 
žmoniškumo — tokiu mokytoju 
būdamas jis jaučiasi laimingas. 

Visi senstame, todėl rūpini
masis seneliais yra pačiam sau 
pagalbos teikimas. Visose vie
tovėse statykime seneliams pas
togę — namus . Niekas kitas 
mumis nepasirūpins, jei patys 
nesirūpinsime. Liaukimės save 
napoleonais bei solistais laikę, 
l iaukimės vienas kitą niekinę, 
ypač dirbančiuosius nustokime 
juod inę . Tapkime papras ta i s 
gerų darbų rėmėjais kiekvienas 
pagal savo savo išgales. Je i 
nebegalime, nebepajėgiame tal
kint i seneliams, tai nors ne
t rukdyk ime dirbant ies iems. 
J u k j au labai pavėluota tinka
ma pagalba senel iams. Per 
p u s a n t r o šimto metų šioje 
tur t ingiausioje šalyje nepa-
s ta tėme nė vienos nebažnytinės 
pastogės seneliams. Kur mūsų 
žmoniškumas , krikščionišku
mas a r patriotizmas bei švie
sumas? Vien pastogės, dangaus 
ir maisto negana. Seneliui, kaip 
ir vaikui, labai reikia dvasinio 
pasitenkinimo — tinkamo elge
sio su juo. Senas žmogus yra 
žmogus, o ne daiktas. O mes jo 
ne tik žmogumi nelaikome, bet 
ir geru daiktu. 

S e n e l i a m s r e ik i a p a d ė t i 

Kiekvienas geras vaikas 
rūpinasi savo pasenusiais tė
vais. Tokie vaikai tėvams sten
giasi kaip galėdami padėti . 
Senesnies iems dažnai tokios 
pagalbos labai reikia. J ie kar
ta is būna sumišę, amžiaus naš
tos išvarginti ir kaprizingi. Geri 
vaikai turi nemažai rūpesčių 
del tokių tėvų. Nežmoniški vai
kai nesirūpina savo tėvais, nors 
patys ir geriausiai gyvena. To
kių vaikų tėvais turi pasirūpin
ti geri giminės, žmoniški kaimy
nai bei susipratę valdžios 
žmonės. 

Dėl pagyvenusių žmonių 
būna įvairių sunkenybių. Kar
ta is senelis gyvena vienas ir 
netur i giminių. Kaip su tokiu 
elgtis0 Ar jį ir palikti vieną0 Jei 
ne, tai kur geriausia jį apgy
vendinti: pas privačius asmenis, 
ar specialiuose namuose? Jei jis 
gyvena pas savuosius ir beveik 
nepakenčiamas darosi šeimai, 
ta i kaip reikia palengvinti 
namiškiams tą naštą, kaip joje 
susidariusią įtampą sumažinti0 

Tokie ir panašus dalykai šian
dien r-ioi '\<-K r-vdvtnr.n. tiek 
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senesniojo artimiesiems. 
Gydytojas kar ta is būna 

šeimos patarėjas senesniųjų 
reikalais. Gydytojui tenka su
gaišti daug laiko tvarkant 
pagyvenusiųjų reikalus, nesvar
bu, ar toks senesnysis gyvena 
vienas ar šeimoje. Dar sunkiau, 
kai reikia nuspręsti, kada ir kur 
senesnįjį apgyvendinti. Kartais 
šeima susi tvarko pati ir tik 
gydytojui praneša kur jų tėvą ar 
motiną aplankyti. 

Geriausiai ir lengviausiai 
senesniųjų reikalai tvarkomi 
tada, kai būna: 1. brandūs 
dvasininkai ir protingi giminės. 
Tokie visada kuo geriausiai 
padeda; 2. geri senelių namai; 
3. a t i t inkamos visuomeninės 
įstaigos. Tačiau mes paprastai 
šių trijų dalykų neturime Jei ir 
toliau ta ip nežmoniškai ap
leisime savo senelius, tai kažin 
ar jų kaulai nebus supuvę, kol 
mes jiems pastogę ir priežiūrą 
parūpinsime. Vienos kitos turi
mos įstaigos senesniesiems toli 
gražu nepakanka, tai šaukštas 
jūroje. Reikalų daugybė, o mes 
nė iš vietos. Visiems reikia daug 
dirbti, kad visus aukščiau minė
tus gerus dalykus saviesiems 
įgyvendintume Todėl jau šian
dien pradekime dirbti svarbiau
sius darbus, menkniekiai? užsi
imti iiovęsi 

Mes norime būti žvirbliais 
nuolat besipešančiais ir tik iš 
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630-719-4799. 

Priklauso Good Samarrtan, Centrai 
DuPage, Edvvard ir Elmhurst Sgoninėms. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFU DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RAMA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
BkGrcMK 847-718-1212 
www.iliinoispaJn.com 

kito gero gyvenančiais. Tokių 
yra labai daug. Jie apsimeta 
vien gerus darbus dirbą. Bet tai 
didžiausia apgaulė, jau seniai 
mūsų visi senesnieji būtų ap
rūpinti, jei mes imtume reikia
mai gyventi. Juk dabar tik vie
nuoliai ir vienuoles yra am
žiams apsirūpinę. Ir j ie vis 
sakosi esą neturtingiausi, vis 
jiems mes organizuojame rė
mėjų būrius. Tai geri darbai, 
bet tik daliai mūsiškių. O kur 
rėmėjai visų apleistam seneliui, 
muzikos mokytojui, solistui, 
kariui, savanoriui, šiaip visų 
apleistam, visus rėmusiam 
pensininkui? Kai vieniems 
sviestu duonos riekę aptepame, 
o kitam nė plutos neduodame, 
— ar čia mūsiškių žmonišku
mas, krikščioniškumas, lietu
viškumas? 

Sakykime teisybę sau ir ki
tam į akis; neturime kur siųsti 
savo senesniųjų. Tačiau mes 
turime ryžtis kuo geriau nuteik
ti, pralinksminti senelius. Pir
miausia pagražinkime senelio 
aplinką, jo kambarį. Negai
lėkime šypsenos, gero žodžio 
savo geriesiems seneliams. Vai
kus mokykime pagarbos kiek
vienam, įskaitant ir senesniuo
sius. Visi atgimkime žmoniškai 
veiklai Siekime didesnės dva
sines brandos ir tikros šviesos. 
Tada ir seneliams dienos bus 
daug šviesesnės 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iliinoispaJn.com


' ' -
• ' 

Dalis katalikų ir 
dvasininkų, dalyvavusių 

t Lietuvos Laisvės aukų atmi
nimo ir pagcrbim; 
meninėse pamaldose gegu-

[ žės 8 d. Sv. Vardo kat oje 
Čikagoje. Iš kairės: kun. 
Antanas Gražulis, SJ, kun. 

- Rimvydas AU<M... 
kun. Jonas Liorančas kun. 

į Jaunius Kelpšas, kui 
* Aušra, kun. Antanas Markus, 

kun. dr. Kęstutis Trii 
prel. Jurgis Šarauskas, vysk. 
Hansas Dumpys, pr«! F.d-

I mundas Putrimas, kun. dia-
\ kone Erika Brooks. Pamal-
l dose dar dalyvavo kun dr. 

Eugenijus Gerulis, kuris 1966 
• m. buvo vienas iš trijų ini-
i ciatorių, suplanavasių eku-
„ menines pamaldas Čikagoje. 

Jono Kuprio nuotrauka. 
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60 i i ALAI M ĖJIMO METŲ 
VALERHA 
NOVODVORSKAIA 

.Visi visų pasaulio karų, tiek 
teisingų, tiek ir neteisingų, ve
teranai panašūs. Kad ir ką 
bekalbėtume apie ideologemas, 
kuriomis karus puošia politikai 
ir karvedžiai (ir jų palikuonys, 
dažniausiai turintys savų egois
tinių interesų), ve teranams 
svarbiausia kiti dalykai: asme
ninis jų narsumas, žaizdos, 
ištvermė, frontinė brolybė, lai
mė išgyventi (garbingai išgy
venti!) iki karo pabaigos ir virš 
ko nors iškelti savo vėliavą 
(simbolika . neturi reikšmės), o 
priešo vėliavą numesti papėdėn 
(nesvarbu kieno). Be to, abi ka
riaujančios šalys tam tikrame 
etape gali (iš pradžių viena, 
paskui kita ir vice versa) ginti 
s-avo žemę. Ir jeigu išorinis 
priešas išvytas, sumuštas ir 
pribaigtas, tai iškilmės ir džiū
gavimo jausmas metinių die
nomis tik sustiprėja. Ir nesvar
bu, kas ten buvo tavo užnugary
je ir ką tu radai, sugrįžęs kaip 
nugalėtojas (arba nugalėtasis): 
Kolyma, GULAGAS, Osven
cimas, Buchenvaldas. Lubianka 
su Berija, Princ-Albertštrasė su 
Miuller. Pergalės paradas ar 
Niurnbergo procesas. Aš su
pratau II pasaulinio karo vete
ranus per savo pačios patirtį. 
Man 1991-ųjų rugpjūtis ir 1993-
ųjų spalis (po nepavykusio sta-
linistų pučo, kurio žlugimas 
Maskvoje reiškė SSRS galą, ir 
Jelcin vyriausybės nuslopinto 
komunistinio maišto datos — 
vertėjo pastaba) visada pasiliks 
didelėmis šventėmis, taip pat ir 
mano draugams, nors kalendo
riuje les dienos nepažymėtos 
raudona spalva, o didžioji dau
guma t&vynana ktaa 
nepamini šių švenčių. '"•-•••' yra 
pasiruošę pakelti ant šakiu ir 
iečių tuos, kurie išdrįsta tas 
pergales prisiminti, ir ne tik 
prisiminti, bet ir kuo nors susi
daužti. Bet mums tai vis tiek 
pat: buvome pasiruošę mirti, 
likome gyvi ir išgyvenome tegul 
ir neilgas pergalės dienas bei 
mėnesius. O mūsų vėliava taip 
ir pasiliko. Visiems. Tikiuosi, 
kad visam laikui. (Autorė turi 
omeny raudonąją vėliavą pakei
tusią rusų trispalvę, su kuria 
Jelcin šalininkai ėjo prieš pu
čistų tankus — vertėjo pasta
ba). 

Todėl esu pasiruošusi svei
kinti tikrus frontininkus vete
ranus (kas žino, o gal represinių 
VOCHR, NKVD, SMERŠ dali
nių „veteranai" save irgi prie jų 
priskaičiavo), ir ne vien su ben
drąja fašistų sutriuškinimo 
diena, kurią visa pažangioji 
žmonija, ir aš kartu su ja, pažy
mi gegužės 8 dieną; esu pa
siruošusi sveikinti juos netgi su 
jų personaline gegužės 9-osios 
švente. Sveikinu, bet prisijungti 
negaliu, kaip tikriausiai ir jie 
neprisijungs prie manęs nei 
rm^įOSū 22-ęįą, nei spalio 5-

ają. 
kirą nuo Europos ir JAV 

diena nugalvojo valstybė. Sta-
lin, sovietine, totalitarinė vals
tybe. ;'urio= vėliavos (o juk jos 
bus išneštos į aikštes gegužės 9-
ają, praėjus 60-čiai metų) man 
ir kai kuriems mano amžinin
kams yra lygiareikšmės toms 
vėliavoms, kurias kažkada svai
dė į mauzoliejaus papėdę nu-
galėjusiejisvetimą, bet sustipri
nusieji savą totalitarizmą ka
reiviai. Ir toji valstybė niekam 
nelinkėjo gero, taip pat ir vete
ranams. Apie tai pradėta pa
šnibždomis kalbėti dar iki mano 
gimimo. Pirmasis, atrodo, buvo 
Naum Koržavin, parašęs apie 
nugalėtojus, kurie įžengė į savo 
sostinę, kad patir tų pra
laimėjimą. Apie tai bylojo dar 
60-aisiais Jurij Bondarev savo 
„Tyloje" („Tišina"). Jo perso
nažai Kostia ir Sergėj, grįžę 
gyvi. taip pat veteranai ir taip 
pat buvo laimingi Ir gavo 
..padėka* iš gimtosios valdžios: 
tėvo areštą, išmetimą iš institu
to ir iš partijos, sulaužytą gy
venimą. Namuose nebuvo tylos. 
Ir nebuvo taikos. Kaip jos nėra 
iki šiol. Dešimt metų Čečėnijos 
karo — tai ne taika. Ir tai. kad 
Čečėnijos karo dalyvių teisės 
sulydintos su 1940-ųjų metų 
veteranų, ir jie gauna tuos 

apdovanojimus — tai 
baisus įžeidimas, kaip ir 
apgailėtini skatikai prie pensi
jos arba „veteranų davinys" — 
100 :rramų rūkytos dešros (ikrų 
veteranams nei Brežnev, nei 
Andropov nepaskyrė). O Per
galės 60-mečio medalis, pirma
jam įteiktas — anksčiau visų 
kitų — netgi nedalyvavusiam 
kare Kim Čen Irui, tai jau 
apskritai spjūvis veteranams į 
veidą. Visi spjūviai, beje, ne iš 
antisovietinio ir antiputiniško 
pogrindžio, o iš viršaus — nuo 
Kremliaus bokštų. 

Aš anksti perskaičiau Pavi 
Kogan ir Michail Kulčickij, ir 
man buvo graudu galvoti, jąg jie 
žuvo už tai, kad aš sėdėčiau 
Lefortov ir Kazanės spec. ka
lėjimuose. Ir tenai aš pradėjau 
nesuprasi, kodėl jiems reikėjo 
dėl „šito" aukotis. Sovietmečio 
disidentai, perėję sovietų ka
lėjimus - - tai irgi kareiviai 
(pagal Astafjev formulę: „Pra
keikti ir nužudyti"), ir būtų 
tiesiog baisu, jeigu mes ir II 
pasaulinio karo veteranai atsi
durtume skirtinguose apka
suose (terminas „Didysis tėvy
nės karas" man toks pat neį
manomas, kaip ir atsistojimas 
grojant Stalin himną ir balsa
vimas už dabartinį „preziden-
tą-garantą"). Juk visi disiden
tai — antifašistai (bent jau iki 
1991 metų; Limonov nacional-
bolševikų kaip (disidentų netgi 
Kafka nepajėgtų įsivaizduoti). 

Atsitiko keistas ir baisus 
dalykas: SSRS tarytum ir nu
galėjo, bet Sovietų žmonėms. 
Rytų Europai. Baltijos šalims 
pergale neatėjo. Stalin šimte

riopai atsilygino ir broliams, ir 
sesėms. Už jų heroizmą, nai
vumą, paklusnumą ir patik
lumą. Yra toks Hemingvėjaus 
rinkinys „Winner take nothing" 
(„Nugalėtojas nieko negauna"). 
Tai apie nugalėtoją, kuriam 
„ūsuotas tėvelis" nė sausos 
plutelės nenumetė. Apie Fiodor 
Abramov mužikus iš Pekašin, 
svajojusius apie kąsnelį duonos 
tiek karo metu, tiek ir po jo. 
apie tetulę Darją iš Tvar-
dovskij poemos („su jos beviltiš
ka kantrybe, su jos palaike 
lūšnele, SŪ jos darbadieniu už 
grybų, darbanakte — tokia pa
čia"). Apie Kondratjev ir Vasilij 
Bykov herojus. Ir Galičo: „Kur 
žuvę keturiasdešimt trečiai
siais, be reikalo, be prasmės..." 
Apie šią šventę pasakyta: „Su 
ašaromis akyse". Betgi kokia 
gausybė tų ašarų! Neatėjo per
gale represuotiems GULAGE, 
visiems tiems stalininio fašizmo 
kankiniams, kuriems net papil
domos .paikės" (maisto davinio) 
nedavė. Nebuvo pergalės hit
lerinių lagerių kaliniams, ku
riuos ešelonais varė tiesiog į 
Sibiro lagerius. Nebuvo jos fron
tininkams, nežinia už ką areš
tuotiems NKVD. Lev Kopolev, 
Aleksandr Solženicyn, majorui 
Pugačiov iš Šalamov apysakos. 
Vokiečių antifašistams, kuriuos 
Stalin atidavė gestapui pagal 
Molotov-Ribbentrop paktą. Ry
tų Europos tautoms, atiduo
toms po Stalin ilgaauliu batu 
pagal „Jaltos suokalbį". Baltijos 
valstybių žmonėms, pateku
siems ten pat. (Štai jums ir 
latvių legiono problema, karo su 
sovietų armija veteranų, nešio
jusių vokišką uniformą; Man-

nerheimo problema, kurio pa
minklų suomiai nė negalvoja 
pašalinti). O išlikusieji po vieno 
Holokausto žydai 1953 metais 
būtų neišvengę antrojo, jeigu ne 
tirono mirtis. Per visas š ias 
ašaras (o Valsov armija, ROA, o 
Vakarų Ukraina?), per kraują 
milijonų pabėgėlių, ku r iuos 
sąjungininkai at idavė Sta l in , 
kurie pakeliui į „repatriacijos" 
mieliau rinkosi savižudybę — 
jus matote šventę? Po kurios 
šalies laukė 60 pralaimėjimo 
metų? Aš — nematau. 

Aš esu kito karo veteranė, 
bet išgyvenusiems frontinin
k a m s duočiau ne ( išmaldos) 
komplektą, o po 5 tūkstančius 
dolerių ir penkių šimtų dolerių 
pensiją. Bet kaip parado deko
racijos jų nenaudočiau. Valdžiai 
reikalingi paradai, minios, sa
liutai. Irtaurai. J i 'bijosi, kad 
žmonės nutils ir susimąstys, ir 
ji slepiasi Stalin milinės klos
tėse, tikėdamasi mirusio pat
rono apsaugos. Nuo gyvenimo, 
nuo laiko, nuo XXI amžiaus. Tai 
suprato frontininkas B. Okud-
žava: „O gaila: virš pergalių 
mūsų iškyla dažnai pjedestalai, 
už pergalės tas aukštesni". 

(Iš rusų kalbos vertė kun. 
Robertas Grigas; spausd in t a 
w w w . n e w t i m e . r u , 2005.05.08; 
straipsnio autorė Valerija No-
vodvorskaja — Rusijos demok
ratė, nuosekli Putin režimo ir 
imperinių jo tendencijų kritikė; 
1991 m. sausį atvykusi į Vilnių, 
įtikinėjo sovietų kareivius ne
vykdyti nus ika ls tamų, prieš 
Lietuvos laisvę nukre ip tų 
Kremliaus įsakymų, buvo 
kareivių sumušta; remia Čečė
nijos teisę į nepriklausomybę). 

LIETUVOS AMBASADOJE 
LIETUVIŠKO DŽIAZO 

VAKARAS 
Gežgužės 5 d. Lietuvos 

Respublikos (LR) ambasada 
Vašingtone paminėjo pirmąsias 
Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą metines ir Europos 
dieną, surengdama lietuviško 
džiazo vakarą. 

Ambasadoje koncertavo 
žinomas lietuvių saksofonistas 
Liudas Mockūnas. Pirmą kartą 
koncertuodamas JAV sostinėje, 
jis atliko savo Sukurtas origina
lias eksperimentinio džiazo 
kompozicijas, naudodamas tiek 
tradicines išraiškos priemones, 
tiek alternatyvaus grojimo sak
sofonu būdus. 

Šiuo metu L. Mockūnas stu-

DANUTE BINDOKIENE 

dijuoja Kopenhagos r i tminės 
muzikos konservatorijoje bei 
dėsto Lietuvos muzikos aka
demijos džiazo katedroje. 

L. Mockūno ir danų būg
nininko Stefan Pasborg grupė 
„Toxikum" su vienu ryšiausių 
šių dienų gitaros vir tuozu 
prancūzu Mare Ducret 2004 m. 
už albumą _Toxikum" gavo 
metų atradimo prizą Danijos 
„Grammy Awards". 

Lietuviško džiazo paklau
syti susirinko gausus Vašing
tono lietuvių bendruomenės ir 
amerikiečių džiazo mylėtojų 
būrys. 

K. V a š k e l e v i č i u s 

POPULIARIAUSI VARDAI ]AV 
Jacob ir Emily šeštus metus draudimo tarnyba. Anot duo-

Žodis žvirbliu išlekia, 
jaučiu sugrįžta 

Kai kuriose parduotuvėse, laukiant eilėje 
prie kasos, nejučiomis akys nuklysta į 
laikraščių ir žurnalų viršeliuose iš

šaukiančias antraštes , sužadinančias ne vieno 
smalsumą. Nors žmonės žino, kad šioje spaudo
je skelbiamos žinios ir straipsniai prasilenkia 
su tiesa, tačiau atsiranda pakankamai pirkėjų, 
kad leidėjų pastangos būtų pateisintos. 

„Newsweek" nėra vienas tokių žurnalų. J is 
stovi keliom pakopom aukščiau, t ad j ame 
spausdinama medžiaga, rodos, būtų galima pa
sitikėti. Tačiau gegužės 9 d. išspausdintas 
straipsneliukas užpylė nemažai benzino ant ir 
taip karštai liepsnojančio neapykantos ameri
kiečiams bei Amerikai laužo. Dabar Vašing
tonas susirūpinęs, kaip tą laužą kuo greičiau 
užgesinti ir kiek aukų reikės, kol viskas vėl 
aprims. 

Pagal „Newsweek" išspausdintą žinutę, 
Guantanamo Bay (Kuboje) belaisvių stovykloje, 
kur laikomi daugiausia musulmonai, įtariami 
prisidėję prie rugsėjo 11-osios teroristinių iš
puolių New York mieste ir Washington, DC 
(Pentagone), norint juos sukrėsti ir galbūt 
išgauti prisipažinimą, Koranas buvo išniekin
tas, net jo puslapius „paskandinant" tualete. 
Šią žinią ne tik pastebėjo, bet netrukus plačiai 
paskleidė musulmoniški kraštai. Prasidėjo pikti 
protestai prieš Ameriką ir jau žuvo netoli 20 
žmonių. 

Tai buvo dar viena paranki proga parodyti 
neapykantą Amerikai. Korano išniekinimas 
musulmonams y ra neįsivaizduojama švent
vagystė, o juo labiau, jeigu tai padaro „netikė
liai", t.y. nemusulmonai. Tai beveik iššūkis 
„šventajam karui", kurio pirmieji trimitai jau 
nuaidėjo musulmonų pasaulyje. 

Tokios naujienos nieko gero nežada Ame
rikai, jau ir ta ip įsivėlusiai į nesėkmingą karą 
Irake. Net Afganistane, kur pagaliau pasiekta 
šiokia tokia taika, neapykanta „klaidatikiams" 
suliepsnojo iš naujo. Nors „Newsweek" leidėjai 
jau atsiprašė ir pripažino, kad žinutė buvusi 
netiksli, bet vargiai tas atsiprašymas susilauks 
platesnio dėmesio, arba juo apskritai nebus 
tikima. Valdžios viršūnės Vašingtone taip pat 

skubėjo pareikšti, kad jokia šventa knyga — ar 
tai būtų Koranas, ar Šv. Raštas, ar kuri kita, 
negali būti pajuokiama, išniekinama. Tai 
absoliučiai netoleruotina. 

Neseniai panašius pasmerkimus girdėjome 
ir apie nežmonišką elgesį su irakiečiais belais
viais Abu Graib kalėjime. Pasigirdo ir daugiau 
panašaus pobūdžio žinių, kurios Amerikai po
puliarumo arabų pasaulyje tikrai nesuteikia. 
Kodėl JAV kariuomenės vadovybė bei vals
tybės valdžia negali įsisąmoninti, kad šiuo 
metu mūsų planetoje jau nėra „paslapčių", kad 
visi šlykštūs darbai, nepaisant, kiek slepiami, 
anksčiau ar vėliau iškyla viešumon. Žiaurus 
elgesys su belaisviais, kaliniais, kitų religinių 
bendruomenių žmonėmis padaro daugiau žalos, 
negu moderniausi ginklai. Kai Amerika kalba 
apie laisvę, žmogaus teisių gerbimą, o elgiasi, 
kaip visi despotai, vargiai tie žodžiai kam su
teikia paguodos. 

Demokratiniame krašte žiniasklaidai ga
rantuojama laisvė skelbti medžiagą, nors ji kam 
nors nepatiktų. Tačiau pati žiniasklaida turi 
jausti atsakomybę už savo veiksmus. Ypač karo 
metu. Tai ne cenzūra, o tik sveikas protas, 
išmintingas pasirinkimas, pirma apsvarsčius, 
ar paskelbta medžiaga bus savo valstybei 
naudinga, ar žalinga. Labai lengva iš įsibėgėji
mo ir noro duoti žmonėms kuo sensacingesnių 
žinių, kurios patrauktų skaitytojus, „išeiti į 
lankas". (Deja, į tuos spąstus neretai pakliūva 
ir lietuviškoji žiniasklaida, tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.) Tačiau skelbti ar spausdinti viską, 
nepatikrinus šaltinių, vien pasikliaujant kaž
kieno „pašnibždėtu gandu", yra klaidinga ir 
neetiška. Tai parodo ir „Newsweek" atvejis. 
Pasipiktinimas ir riaušės, kurias sukėlė neat
sargiai paleista „spaudos antis" dar tik pradeda 
įsisiūbuoti, juo labiau, kad kai kam labai 
naudinga didinti neapykantą Amerikai ir 
kurstyti minias. Šiuo metu musulmoniškasis 
pasaulis yra kaip sausų šiaudų kūgis — ma
žiausia kibirkštis gali jį paversti siautulingu 
gaisru. Amerika (bei jos žiniasklaida) turėtų 
elgtis ypač apdairiai ir atsargiai. 

KURI KELIONE ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 5 

iš eilės lieka populiariausiais 
naujagimių vardais Jungtinėse 
Valstijose. Po jų — Michael ir 
Emma bei Joshua ir Madison. 
Apie tai pranešė JAV socialinio 

menų, šių metų favoritai Emily 
ir Jacob jau buvo populiariau
siais vardais praėjusiame šimt
metyje. 

d p a - E L T A 

Mus puikiai maitino tris kartus per dieną, o 
tarp valgių visuomet buvo galima pasmaguriauti 
įvairiais kepiniais, „hors d'oeuvres", kava, arbata 
ar nealkoholiniais gėrimais. Alkoholinių gėrimų 
ir alaus kainos buvo visiškai padorios. Gal net ir 
per daug gundančiai padorios. Mano žmonai ir 
man labai patiko, kad rūkyti buvo leidžiama tik 
atvirame denyje. Bet ir tų rūkančiųjų galėjai ant 
rankų pirštų suskaičiuoti. 

Pamojavome Pietų Amerikai ir ne t rukus 
mūsų dėmesį patraukė nuostabus saulėlydis virš 
apsnigtų Cordiilera Darvvin kalnų viršūnių. 
Kairiajame borte matėme Tierra del Fuego, arba 
Ugnies žemę. Kodėl ugnies9 Pasirodo, kad, kai 
Magelanas 1519 m. po ilgos kelionės per Atlantą 
čia praplaukė, jis tolumoje pastebėjo vietinių 
indėnų degančius laužus. Nežinodamas, kad tai 
indėnai, jis tai pavadino ugnies žeme. 

Laivas skrodė bangas link Antarktikos pusia
salio — 700 mylių ilgumo piršto — o mes stebė
jome salas ir salikes, kur matėme žaidžiančius jū
rų liūtus. Albatrosai lydėjo mūsų laivą, ir retkar
čiais pamatydavome į paviršių iškylantį banginį, 
pučiant orą. Sako, kad patyrusieji keliautojai gali 
iš išpūsto vandens-oro burbulo formos spręsti 
apie banginio rūšį. Tie banginiai vasarą penisi 
maistinguose Antarktikos vandenyse ir veisiasi 
žiemą žemesnėse geografinėse platumose. Yra ke
liolika rūšių banginių. Iš jų turbūt pats didžiau
sias yra mėlynasis banginis, galįs išaugti iki 100 
pėdų ilgumo ir sverti iki 150 tonų. Todėl nesiste
bėjome, kai sužinojom, kad jie kasdien suėda apie 
4 tonas įvairių gyvių. Populiarūs Orca (killer) 
banginiai yra daug mažesni, išauga iki 20 pėdų. 
bet yra greitesni plaukikai. įdomūs yra vadi
namieji spermos banginiai, išaugantys iki 60 
pėdų ilgumo, patelės — gerokai mažesnės. Jos 
laikosi šiltesniuose vandenyse. Vieno patino 
haremuose, maždaug 25-40 patelių. Nors ir kiek 
studijavome banginių atlasus, j iems staiga 
išnėrus, buvo sunku greitai pasakyti, kokios jie 
rūšies. 

Sutemo, ir tuoj pajutome, kad laivas pradėjo 
daugiau siūbuoti. Prisiminėme, kad įplaukiame į 
gerai ilgų amžių jūreivių žinoma sąsmauką, vadi
namą _Sir Drake Passage". Audringi vejai visą 

naktį neleido mums akių sudėti. Kitą ryta laivo 
valgykloje — nei dvasios. Mes keikėme tą Sir 
Drake ir bijojome, kad oras dar nepablogėtų Kas 
dar galėjo vaikščioti, vaikščiojo svyruodamas, 
maždaug kaip pingvinas. Apie 11 vai. ryto. audrai 
siaučiant jau per 50 jūrmylių per valandą (netoli 
100 km/h), laivo vadovybė pranešė, kad visi 
keleiviai turi likti kajutėse, nes pasidarė per 
pavojinga judėti laivo deniuose. Įgulos žmonės 
mums pristatė maistą į kajutes, o laivo daktaras 
-gydė" gausius audros ligonius. 

Nelabai susižavėjęs sausu sumuštiniu, popiet 
nutariau pabandyti savo laimę valgykloje. Deja, 
bangoms tebesvaidant laivą ir toliau, neilgai iš
kentėjau. Nei nepradėjęs savo pasiimto valgio 
skubinausi į artimiausią vietą, kur galėjau ati
duoti savo duoklę, jei ne žuvims, tai bent moder
niems kanalizacijos įrengimams. Grįžęs į savo 
kajutę, supratau, kad horizontali pozicija yra kol 
kas vis dėlto geriausia. 

Tik grįžęs iš šios kelionės, vėl perskaičiau 
lietuvio kapitono Broniaus Krištopaičio atsimi
nimų knygą „Jūrų keliais", kurioje jis aprašo 
šiurpulingus savo ir kitų anų laikų jūreivių, plau
kusių per tą patį „Sir Drake Passage" ar „Cape 
Horne" išgyvenimus. Leiskime pačiam jurų kapi
tonui pasipasakoti apie jo 1927 metų kelionę: 

„Artėdami prie Horno Rago pasiekėme Pietų 
Ledinuotojo vandenyno plotus. Netoliese plaukio-
jantys ledai labai atšaldė orą. Bus daug iau . 

Išalkęs Gentoo pingvinas. 

http://www.newtime.ru
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INGA DUBOVIIIENE 

Šiemet pavasari surengtas 
XV Kauno technologijos univer
siteto festivalis, visai savaitei 
išmušęs iš įprastų vėžių ne tik 
KTU bendruomenės, bet ir visų 
kauniečių gyvenimą. Festivalio 
atidarymo vakare sudainuotas 
KTU studentų himnas „KarTU" 
ir išrinktas „Misteris Studen
tas", kur iuo tapo ir pelnė 
garbingą „Misterio" cilindrą 
KTU Mechanikos fakulteto 
an t r akur s i s Mindaugas Vac-
konis. Viena iš „Misterio 
Studento" konkurso užduočių 
buvo parodijuoti kokią nors 
praėjusio šimtmečio asmenybę, 
perteikiant save. Mindaugas į 
sceną įžengė apsirengęs trum
pu odiniu švarkeliu ir aptemp
tomis baltomis kelnėmis, pa-
sidailinęs juodais ūseliais. 
Freddie Mercury — KTU stu
dento mėgstamas dainininkas, 
tad jis pasirinko pamėgdžioti 
būtent šią roko legendą. 

Po „misterio" rinkimų iš
tvermingiausieji sulaukė kul
tinių Lietuvos atlikėjų SKAMP 
ir Andriaus Mamontovo kon
certo, da r labiau kait inusio 
jauną kraują. 

Šiemet gegužės 1-ąją sutapo 
net kelios šventės: Motinos 
diena, Lietuvos įstojimo į 
Europos Sąjungą metinių mi
nėjimas. KTU studentai su
rengė akcijas šioms progoms 
paminėti. Ant abiejų Nemuno 

krantų, netoli Aleksoto tilto dar 
ilgai puikuos iš 6,500 begonijų 
žiedų susodinti užrašai „Aš 
myliu Kauną", „Aš myliu 
Lietuvą". Stojimo į ES metinių 
progai studentai skyrė ir vieną 
pagrindinių KTU festivalių 
akcijų — šventinį paradą 
miesto gatvėmis. Jau KTU stu
dentų miestelyje išsirikiavo 
šventinė automobilių kolona, 
kurioje įsiterpė ir arklio 
t raukiamas vežimas, ir pedalais 
minamas restoranas. Balionais 
mojuojančio jaunimo kolona 
važiavo iki Aleksoto tilto. Čia 
specialioje lauko scenoje visus 
sveikino Kauno miesto meras 
Arvydas Garbaravičius, KTU 
rektorius prof. Ramutis Ban-
sevičius, KTU Humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanas prof. 
Giedrius Kuprevičius. 

Festivalio metu studentai 
suorganizavo daug įvairiausių 
renginių: per naktį žaidė gatvės 
krepšinį, kur šio žaidimo 
entuziastus atvyko pasveikinti 
„Žalgirio" klube rungtyniaujan
tis legionierius iš JAV Tanoka 
Beard. surengtos studentų su
konstruotų robotų lenktynės, 
daugybė įvairiausių linksmų 
rungčių per paskutinę festivalio 
dieną — tradicinę Teleko
munikacijų ir elektronikos 
fakulteto studentų organizuotą 
šventę „Rafes". 

Kauno technologijos uni
versiteto festivalis rengiamas 
kas penkerius metus. 

A. S t e p o n a v i č i a u s nuotr. 

KTU studentų „Rafes" festivalis. 

Musų dar 
Paruošia Zati any k m$ 

DAR APIE ŽYDINČIUS 
MEDŽIUS 

Neįmanoma aprašyti visų, 
šiame kraš te augančių medžių, 
kurie žydi pavasarį, vasarą, net 
rudenį. Visų pirma dėl to, kad 
Amerikos klimatas toks įvairus 
— nuo amžinos vasaros, iki ko
ne „amžinos" žiemos. Kadangi 
daugiausia mūsų skaitytojų vis
gi gyvena vėsesnėse kl imato 
zonose (išskyrus Floridą, Ka
liforniją, Arizoną, Havajus ir 
kai kurias kitas valstijas), tai 
pasirenku maždaug „aukso vi
durį^ (juo labiau, kad ir klausi
mas buvo apie Amerikos Vi
durio vakaruose pavasarį žy
dinčius medžius) ir apibūdinsiu 
medžius, augančius klimato 
zonose, kur aiškiai atsiskiria 
metų laikai, o augalai prisitaiko 
prie juose vykstančių oro pa
sikeitimų. 

P a p r a s t a s i s k a š t o n a s 
angliškai „Common Horse ches-
nut", lot. Aesculus hippocas-
tanum.. Pavadinimas kilęs iš 
graikiško žodžio hippos — 
arklys ir kastanon — dėžė, 
skrynia. Taigi lietuviškasis kaš
tonas, atrodo, kildintas iš kaip 
pastarojo žodžio, nes jo sėklos 
uždarytos dygliuotoje skrynelė
je". Beje, senovėje Graikijoje ir 
kai kuriuose kituose kraštuose 
kaštonais buvo šeriami arkliai, 
kad suteiktų jiems ištvermės ir 
energijos 

Kaštonas. 

Kaštonų tėvynė — Rytų 
Europa, Kaukazo kalnynai ir 
Balkanų pusiasalis. Medis paly
ginti aukštas, iki 100 pėdų (30 
m), gražiai išsišakojęs. Kartą 
pamatę kaštono lapą, visuomet 
pažinsite — jis primena rankos 
plaštaką, išskėstais pirštais 
(tarp 5 ir 7 lapelių — „pirštų"). 
Žydi balandžio pabaigoje-gegu-
žės mėn. Žiedai sudaro gražias, 
aukštas, į viršų smailėjančias 
kekes. Vaisiai apvalūs, dygiu 
„apvalkalu", kuris, išnokus sėk
loms, skyla į dvi puses. Sėklos 
didelės, rudos. Vienoje „skryne
lėje" paprastai būna dvi, kartais 

Kataipa. 
ir trys sėklos. Jas ypač mėgsta 
voverės, maži graužikai. 
Kaštonai dauginami sėklomis 
— kartais ir „nenoromis", kai 
voverės sėklas užkasa žemėn — 
vėlesniam užkandžiui, o iš to 
„sandėliuko" išdygsta kaštonai. 

Beje, neapsigaukite: jeigu 
norėsite neseniai išdygusį kaš
toną persodinti, reikės iškasti 
gilią duobę, nes sėkla visų 
pirma į žemę įleidžia vieną, la
bai ilgą, ploną šaknį, o tik po to 
„pasirūpina" augimu žemės pa
viršiuje. Tą šaknį ištraukti rei
kia nemažai pastangų. 

Paprastojo kaštono žiedai 
gelsvi, bet yra ir raudonai žy
dinčių kaštonų (lot. Aesculus x 
carnea). Tai nėra tikri kaštonai, 
bet hibridai — išvesti iš papras
tojo kaštono ir „Red buckeye" 
t aesculus parvia). Amerikoje 
savaime auga kaštonų rūšis 
vadinama ..buckeye" (Ohio val
stija dėl šių kaštonų gausos 
buvo vadinama „The Buckeye 
State"), tačiau del prieš kiek de
šimtmečių nusiaubusios kenkė
jų epidemijos daug „buckeye" 
kaštonų išnyko, dabar šie me
džiai pradeda vėl atsigauti. 
Tikrioįi kaštonai, kuriuos mos 
gerai pažįstame, yra importuoti 
iš Europos. 

Paprastieji kaštonai yra 
labai patrauklus, tačiau sodina 
mi daugiausia privačiuoso kie
muose -Tuos mvli vpač euro

piečiai, žinoma, ir lietuviai. 

„Catalpa" (lietuviško pava
dinimo neradau, tad galime jį 
vadinti tiesiog kataipa; o gal 
kas iš skaitytojų žino lietuvišką 
pavadinimą). Priklauso Big-
noniaceae šeimai. Medis ang
liškai dar populiariai vadina
mas „Indian bean tree", nes jo 
sėklos išauga ilgose, žaliose 
ankštyse, visai panašiose į špa
ragines pupeles. Rudenį šios 
ankštys paruduoja ir ilgai kabo 
nukarusios nuo šakų. Ankšties 
viduje yra kelios rudos, apvalios 
sėklos, kurios išdžiūvusiai 
ankščiai ilgainiui susprogūs. 
pasipila ant žemės. 

Medžio pavadinimas kilęs 
iš Creek indėnų tautelės žodžio 
kutuhipa. Tai aukštas, plačiai 
išsikerojęs (iki 50 pėdų — 15 m 
aukščio, jo laja taip pat iki 15 
pėdų pločio), dideliais, apva
liais, primenančiais liepos, la
pais. Žydi baltais, taurės pavi
dalo žiedais, susikaupusiais į 
stambias kekes. 

Katalpos tėvyne yra JAV; me
dis mėgsta drėgmę, gerą, der
lingą dirvožemį. Žydi gegužės 
pabaigoje-birželio mėn. Žydėji
mo metu labai patrauklus, įdo
mus, vertas platesnio dėmesio. 

Liepa, angį „Linden tree" 
arba „Basswood", lot. Tilia — 
prie šio pavadinimo pridedant 
porūšį, pvz.: Tilia Americana 
'American linden); Tilia x eu-
ropaea (europietiškoji liepa); 
Tilia tnmentosa (sidabrrtlapp 
liepa — „Silver linden"); Tilia 
cordata (. l i t t leloaf inden"i. 
smulkialape liepa ir 1.1. Dabar 
išvestos naujos atmainos, daž 
nai miestuose sodinamos prie 

i ir parkuose — šios liepos 
pakenčia oro taršą ir druską, 
kuri žiema pilama ant gatvių. 
Jos turi kūgio pavidalą, bet žydi 
tokiais pat kvopjančinis žirdnis 

kaip ir mums visiems pažįsta
mos liepos. 

Nors liepų yra įvairių rūšių, 
vadinamų vis kitais vardais, bet 
visos jos priklauso Tiliaceae 
šeimai. Lotyniškasis pavadini
mas kildintinas iš graikiško 
žodžio ptilon — sparnas, apibu
dinančio virš liepos žiedų kekės 
žalios spalvos „sparnelį", kuris 
tarytum duoda foną gelsviems, 
kvepiantiems liepų žiedams. 

Žiedai turi daug nektaro, 
dėl to juose gausiai darbuojasi 
bitės ir kiti vabzdžiai. Liep
žiedžių medus šviesiai geltonas 
ir labai kvapnus. Patys žiedai 
turi vaistinių medžiagų, liau
dies medicinoje liepžiedžių ar
bata vartojama nuo peršalimo, 
kosulio, bronchito ir kitų plau
čių ligų. 

Liepų mediena balta, tanki, 
palyginti minkšta, labai tinka 
įvairiems namų apyvokos daik
tams, įrankiams, net muzikos 
instrumentams. Šalia beržo ir 
ąžuolo, liepa yra mylimiausias 
lietuvių medis. Buvo paprotys, 
mergaitei gimus, prie namų 
pasodinti liepaitę, kuri augtų 
kartu su naujagime. Yra daug 
dainų ir pasakų apie liepas, 
todėl tikrai verta savo kieme ar 
priekyje namo pasisodinti liepą. 

VATIKANO RADIJAS 
PRIPAŽINTAS KENKSMINGU 

SVEIKATAI 
Italijos teismas paskyrė 

laisvės atėmimo bausmę dviem 
katalikų radijo stoties „Vati
kano radijas" vadovams, pra
neša BBC. Kardinolas Roberto 
Tucci, Vatikane atsakingas už 
radijo stočių darbą, ir dva
sininkas Pasąuale Borgomeo, 
tiesiogiai vadovaujantis Vati
kano radijui, nuteisti 10 dienų 
laisvės atėmimo bausme, ati
dedant jos vykdymą. Dvasinin
kams taip pat paskirta nuobau
da ir jie turės padengti teismo 
išlaidas. 

Italijos teismas nusprendė, 
kad elektromagnetinės bangos, 
kurias skleidžia Romos šiau
riniame priemiestyje esančios 
radijo stoties galingi siųstuvai, 
daro nepataisomą žalą arti
miausių namų gyventojų svei
katai ir neigiamą poveikį jų 
buitinės technikos darbui. 

Kaip skelbia BBC, tokią 
išvadą teismas padarė, ištyręs 
dviejų nepriklausomų eksper
tizių rezultatus. 

Pirmasis tyrimas buvo 
atliktas dar 2001 metais, kai 

paaiškėjo, kad rajono, kuriame 
yra siųstuvai, daug gyventojų 
susirgo onkologinėmis ligomis. 
Ekspertų nuomone, magnetinių 
laukų, susidarančių aplink 
radijo stoties siųstuvus, stipru
mas kur kas didesnis nei leisti
nos normos. 

2002 metais bylos medžiaga 
pirmą kartą buvo pateikta teis
mui. Tačiau tada Vatikanas 
sugebėjo sustabdyti teisminį 
tyrimą, remdamasi tuo, kad 
siųstuvai yra Vatikanui pri
klausančioje žemėje, kuriai ne
taikytina Italijos teismo juris
dikcija. 

Tačiau šį sprendimą užpro
testavo Italijos ekologų organi
zacijos, ir byla buvo grąžinta į 
teismą. Atlikus dar vieną eks
pertizę, teismas priėmė spren
dimą, kuriame pripažino radijo 
stoties vadovų kaltę. 

Vatikano radijas — oficiali 
Katalikų Bažnyčios radijo sto
tis, transliuojanti 40-čia kalbų, 
jau daugiau kaip 50 metų per
duoda tikintiesiems popiežiaus 
žodžius. (Elta) 

KURIA BESIDAUGINANČIUS 
ROBOTUS 

Besidauginantys robotai — 
jau nebe mokslinė fantastika. 
JAV ' universiteto mok
slininkai sukūrė nedidukus 

;a!i montuoti 
savo kopijas. 

Tokį robotą sudaro keli 10 
cm didumo kubeliai, kuriuose 
įmontuoti varikliai, elektro
magnetai, kuriais galima pri
jungti ar atjungti viena kubelį 
nuo kito, bei kompiuterinė įran
ga. Robotai sugeba pasilenkti, 
pakelti kubelį, krauti vieną nuo 
kito. 

„Nors mūsų sukurtos maši
nos yra gana paprastos, paly
ginti su biologiniu dauginimusi, 
bet tuo įrodoma, kad įmanomas 
ir mechaninis dauginimasis", — 
teigia vienas robotų konstruk
torių Hod Lipson žurnale 

„Nature". Eksperimentiniai 
robotai nedaro nieko kita. Jie 
tik gamina savo kopijas, energi
ją jie gauna per kontaktus , 
įtaisytus stalo paviršiuje. Savo 
kopijas jie sudėlioja iš papil
domų modulių, kurie laikomi 
specialiuose „mitybos lizduose". 

Mašina kopijuoja save 
šitaip: pasilenkusi ji padeda 
vieną kubą ant stalo, paskui 
pasilenkia, paima kitą kubą ir 
deda jį ant pirmojo, kartoja šį 
procesą iki galo. Surinktas nau
jasis robotas imasi gaminti savo 
kopiją. Iš keturių modulių 
sudarytas robotas sugeba „pasi
dauginti" per pustrečios minu
tės, surinkdamas kubus, pa
imtus iš „mitybos lizdo", aiškino 
H. Lipson. 

(Elta) 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

STATI FARM 
INSLRANCF 

AUTOMOBILIO. 
NAML, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapohs (versle 49 metai) 
OfT. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:77.3-581-8654 

Seklyčioje reikalingos 
virtuvės darbininkes 5 d. per savaite (47 vai.) 

anglu k nereikalinga: indu plovėia/as 7 d. 
per savaite (38 vau anglu k Rereikalinga; 

padavėja rytais S d per savaite (30 vai), 
reikalinga anglu kalba. 

Kreiptis i Rasa - 773-476-2655. 
arba ateiti i Seklyčia 2711 W. 71 St. 

Reika l ing i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas S20/h ir daugiau. 
Tel . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

IŠNUOMOJA 

VYoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-$710; 

2mieg . — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

„ D r a u g o " ske lb imų 
skyriaus 

t e l . 1-77J-5SS-9SO0 

Seni medžiai plačiai iSsikeroja 
bet žydėjimo metu liepos su 
teikia nemažai malonumo -
žiedų kvapas sklinda toli ap 
linkui 

3SC<! 7S:n Av* 8ri4įtview, II 60-155 Tel. 1 708-599-9680 
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Pasaulio naujienos 

(Remanlis AFP, Reuters, AP, htterfaa, ITAR-TASS, BNS 
žwų agentfeų pranesšnais) 

EUROPA 

VATIKANAS 
Sekmadienį per 21 kunigo 

šventimus Šv. Petro bazilikoje 
popiežius Benediktas XVI kal
bėjo, kad Romos Katalikų Baž
nyčios vaidmuo — atverti sie
nas tarp žmonių. Kunigų šven
timai vyko krikščionims svarbią 
Sekminių dieną, kuomet prisi
menamas Šventosios Dvasios 
atsiuntimas apaštalams, įvykęs 
penkiasdešimtą dieną po Vely
kų. — Jėzaus prisikėlimo. Tuo 
tarpu per audienciją, kurios me
tu priėmė diplomatinio korpuso 
darbuotojus, Benediktas XVI 
paragino pasaulį įveikti su
priešinimo pagundą tarp kultū
rų ir tautų. 

KIJEVAS 
Ukrainos Vyriausybė imasi 

priemonių, kad įveiktų krizę ša
lies naftos produktų rinkoje, ku
rią išprovokavo Rusija, pareiškė 
Ukrainos premjerė Julija Ty-
mošenko. Ji pabrėžė, jog Rusija, 
o veikiau „šios valstybės naftos 
kompanijos, manančios, jog gali 
daryti Ukrainoje bet ką, siekia 
diskredituoti naująją Ukrainos 
valdžią". „Tai jiems nepavyks, 
kadangi būtini sprendimai šiai 
problemai išspręsti jau priimti", 
pabrėžė J. Tymošenko, pridū
rusi, jog per artimiausias sa
vaites situacija šalies degalų 
rinkoje nusistovės. Pasak prem
jerės, Ukrainos Vyriausybė pa
sirašė naftos importo iš Ka
zachstano' su tar t į bei ėmėsi 
priemonių padidinti naftos pro
duktų importą. 

VARŠUVA 
Lenkijos prezidentas Alek-

sandr Kwasniewski paragino 
Ukrainą ir Moldovą prisijungti 
prie Europos Sąjungos (ES). 
Europos Tarybos dviejų dienų 
posėdžio išvakarėse A. Kwas-
niewski susitiko su kolegomis iš 
Gruzijos, Lietuvos ir Moldovos, 
taip pat Ukrainos atstovu. ,,Mes 
visi norime dirbti viena krypti
mi ir siekti atvirų durų Euro
pos. Europa taip pat gali priimti 
ir tokią šalį kaip Moldova. Tai 
mūsų Europa", pridūrė jis. Uk
raina, Gruzija ir Moldova pa
skelbė, kad ketina stoti į ES, 

bet Sąjungos parengtoje progra
moje dėl kaimynų valstybių nie
ko nekalbama apie jų prisijun
gimo perspektyvas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Vyriausybė paskelbė 

įvedanti apsaugos priemones, 
kurios, kaip tikisi, apribos žai
biškai didėjantį tekstilės im
portą iš Kinijos. Tekstilės su
tarčių įgyvendinimo komitetas 
(ČITA) pareiškė pakartotinai 
įvedąs kvotą medvilninių marš
kinių ir palaidinių, medvilninių 
kelnių, medvilninių ir dirbtinio 
pluošto apatinių drabužių im
portui iš Kinijos. JAV vyriausy
bė netrukus bandys pradėti ofi
cialias konsultacijas su Beijing, 
tačiau kvota bet kuriuo atveju 
bus įvesta iki gegužės pabaigos. 

MASKVA 
Maskvos teismas pripažino 

buvusį „Jukos" vadovą Michail 
Chodorkovskij ir jo verslo part
nerį Platon Lebedev kaltais pa
gal keturis iš septynių baudžia
mosios bylos epizodų ir nuo
sprendžio skaitymą dėl likusių 
trijų epizodų atidėjo. Teismas 
nustatė, kad M. Chodorkovskij 
ir P. Lebedev kalti pagal epizodą 
dėl akcinės bendrovės Trąšų ir 
insektofungicidų mokslinio tyri
mo instituto (TTMTI) 44 proc. 
akcijų užvaldymo sukčiaujant, 
svetimo turto pasisavinimo, tai 
pat piktybinio teismo nuospren
džio grąžinti TIMTI ir bendro
vės „Apatit" akcijas nevykdy
mo. Teismas nustatė, kad M. 
Chodorkovskij vengė mokėti 
mokesčius kaip fizinis asmuo. 

ma apie neatsinaujinančius 
gamtinius išteklius. Jo nuomo
ne, ekonomiškai stiprios šalys 
vartoja naftą „godžiai ir nera
cionaliai", pasaulyje kiekvieną 
minutę grūstyse beprasmiškai 
sudeginamas didžiulis benzino 
ir dyzelino kiekis. 

— -
ARTIMIEJI RYTAI 

ISLAMABAD 
Šį mėnesį suimtas vienas iš 

„ai Qaeda" operatyvininkų Abu 
Faraj al-Libbi nesuteikė jokios 
vertingos informacijos apie Osa-
ma bin Laden buvimo vietą, pa
žymėjo Pakistano prezidentas 
Pervez Musharraf. Vyriausiasis 
Pakistano kariuomenės vadas 
sakė, kad trečios pagal svarbą 
„ai Qaeda" figūros areštas yra 
esminis nutraukiant teroristi
nio tinklo narių ir jo centrinės 
vadovybės ryšius. A. F. al-Libbi 
parodymų dėka Saudo Arabijoje 
ir Abu Dhabi buvo suimti kiti 
svarbūs asmenys. 

Pakistanas pareikalavo, 
kad JAV atliktų išsamų tyrimą 
dėl pranešimų apie Korano iš
niekinimą ir informuotų apie jo 
išvadas. Reikalavimas paskelb
tas nepaisant „Newsweek" pa
reiškimo, jog gegužės 9 d. žur
nale paskelbta informacija apie 
tai, kad amerikiečių tardytojai 
Guantanamo bazėje Kuboje iš
niekino Koraną, galėjo būti klai
dinga. Žurnalas praėjusią sa
vaitę pranešė, jog Guantanamo 
bazėje dirbantys žmonės tua
lete su vandeniu nuleido Kora
ną, 

AZIJA 

DRAUGAS, 2005 m. gegužes 17 d., a n t r a d i e n i s 

PIETŲ AMERIKA 
i l 

CARACAS 
Ekonomiškai stiprios šalys 

privalo mažinti naftos vartoji
mą, jeigu nori išvengti krizes, 
įspėja Venesuelos, penktos pa
gal dydį pasaulyje naftos eks
portuotojos prezidentas Hugo 
Chavez. Prezidentas pareiškė 
manąs, kad dabartinė maždaug 
50 JAV dolerių už barelį naftos 
kaina vra tinkama, nes kalba-

SEOUL 
Komunistinės Šiaurės Ko

rėjos ir Pietų Korėjos atstovai 
pradėjo derybas, kurių metu 
daugiausia dėmesio bus skirta 
trąšų tiekimui į Šiaurės Korėją 
ir šešiašalių derybų dėl Pyong-
yang branduolinės ginkluotės 
programų atnaujinimui. Pasku
tinį kartą aukšti abiejų Korėjų 
atstovai oficialiose derybose bu
vo susitikę tik praėjusiųjų metų 
liepą. 

Buvęs bendražygis: A. Lukašenka yra rimtos ligos simptomas 

Atkelta iš 1 psl. 
Knygos autorius ir jo ben

dražygiai tvirtino šią knygą nu
sprendę pris tatyt i Lietuvoje, 
kad objektyvi informacija apie 
padėtį Baltarusijoje pasiektų 
tiek jų šalies žmones, tiek Eu
ropos visuomenę. 

„Baltarusijos visuomenė 
nežino tikrosios situacijos ša
lyje, nes žiniasklaida giria tei
giamus dalykus, o problemos 
slepiamos", įsitikinęs pilietinės 
iniciatyvos „Tautos valia" vado
vas, buvęs Baltarusijos univer
siteto rektorius Aleksandr Ko-
zulin. 

Jo nuomone, ši knyga — 
analizė ir žvilgsnis iš šono į Bal
tarusijoje nutikusius įvykius ir 
prezidento A. Lukašenka, kaip 
asmenybės, kaitą. 

A. Kozulin teigimu, baltaru
sių tautai gėda, kad jų šalyje 
progresas nebevyksta. 

„Yra toks anekdotas, kad 
baltarusiai išrado laiko mašiną: 
sėsk į traukinį Maskva-Mins-
kas ar Viinius-Minskas ir atvy
kęs į Minską atsidursi praėjusio 
amžiaus pradžioje. Atsirasti 100 
metų praeityje — baisu. Ši kny
ga padeda padaryti išvadas, 
kaip nereikia elgtis. Mes įsiti

kinę, kad mes savarankiškai 
problemas išspręsime. Tačiau 
klausimas, kaip išspręsime — 
ar krauju, ar bendromis jėgomis 
civilizuotu keliu. Ir mes pasiry
žę siūlyti A. Lukašenka civili
zuotą kelią — prieš jį pasirinki
mas, kokj kelią rinktis", sakė A. 
Kozulin. 

Kritišką požiūrį į Baltaru
sijos prezidentą išdėstęs A. Fe-
duta ir jo bendražygiai tvirtino 
nebijantys dėl savo saugumo. 

„Kai knyga pasirodo, grės
mės nebelieka". įsitikinęs pro
jekto vadovas, knygos redakto
rius Jevgenij Budin. 

Socialdemokratams siūloma t ir t i V. Uspaskicho veiklą 

Atkelta iš 1 psl. 
tyrimo komisiją, remdamasi 
Maskvos Vyriausybės atstovo 
Baltijos šalyse Aleksandr Miz-
gar raštu, kuris, V. Uspaskicho 
teigimu, gali būti suklastotas. 

Šiame rašte A. Mizgar infor

muoja Rusijos sostinės merijos 
Tarptautinių ryšių skyriaus at
stovus, jog V. Uspaskichas susi
tikimo metu pasiūlė Maskvoje 
įsteigti bendrą įmonę, perlei-
džiant jai dalį ..Krekenavos ag
rofirmos" akcijų. 

Opozicijos atstovai paragino 
ištirti, ar dalį šios bendrovės ak
cijų turintis ir ilgą laiką jai va
dovavęs V. Uspaskichas dereda-
masis Maskvoje nepasinaudojo 
tarnybine padėtimi, siekdamas 
asmeninės naudos. 

Aukščiausio lygio vadovų Lietuvoje atlyginimai 
mažiausių Europoje 

v ien i 

Vilnius, gegužes 16 d. 
(BNS) — Aukščiausio lygio va
dovų Lietuvoje atlyginimai yra 
vieni mažiausių Europoje ir per 
metus vidutiniškai siekia 
41.400 eurų, tačiau už šiuos pi
nigus jie gali sau leisti daugiau 
nei kai kurių Vidurio Europos 
šalių vadovaujantys verslinin
kai, gaunantys didesnius atlygi
nimus. 

Tai rodo darbo nnkos tyri
mų organizacijos ..Mercer Hu-

man Resources Consulting" 
naujausia atlyginimų palygina
moji studija „International Geo-
graphic Salary Differentials", 
rašo dienraštis „Verslo žinios". 

Studijos duomenimis, Ven
grijos įmonių vadovai, kurie už
dirba apie 44,000 eurų per me
tus, gali sau leisti mažiau nei 
vadovas iš Lietuvos, nes skiriasi 
pragyvenimo išlaidų dydžiai 

Didžiausius atlyginimus 
gauna Šveicarijos ir Vokietijos 

aukščiausio lygio įmonių vado
vai (at i t inkamai 133,000 ir 
108.000 eurų per metus), o ma
žiausius — kaimyninės Latvijos 
(28.000 eurų). 

Šveicarų ir vokiečių per
kamoji galia taip pat didžiausia. 

Pavyzdžiui, didelei firmai 
vadovaujantis šveicaras gali 
įpirkti per tr iskart daugiau nei 
tokio pat dydžio ir reikšmingu
mo įmonės vadovas Latvijoje ar 
Estijoje. 

A f A 
SESUO M. SALĖSIĄ 
MARTINKUS, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. gegužės 14 d„ su
laukusi 87 metų, Šv. Kazimiero seselių Motiniškame na
me, 2601 W. Marąuette Rd„ Chicago, IL. 

Į vienuolyną įstojo iš Švč. Mergelės Marijos parapijos, 
Marąuette Park. Vienuolyne įžaduose išgyveno 67 metus. 

Sesuo Salėsią anksčiau buvo Marijos Aukštesniosios 
mokyklos vedėja. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys ir daug sūnėnų 
bei dukterėčių, jų šeimos, artimieji, kiti giminės ir pa
žįstami. 

Velionė pašarvota antradienį, gegužės 17 d. nuo 1 v. 
p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar
ąuette Rd„ Chicago. Mišparai mirusiems 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios trečiadienį, gegužės 18 d. 9:30 
v.r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. 
Mišių sesuo Salėsią bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir 
pasimelsti už seselės sielą. 

Šv. Kaz imie ro s e s e r y s ir Martinkų še ima 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid 

A f A 
BALYS SRIUBAS 

Mūsų mylimas Tėvelis mirė 2005 m. gegužės 5 d., su
laukęs 85 metų. 

Gyveno Michiana Shores, IN. Anksčiau gyveno Čika
gos Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Dubeikiuose, Lie
tuvoje. Amerikoje išgyveno 56 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Živilė Sriubaitė, sūnus Audrius ir 
žmona Loretta, anūkas Erikas; svainės Angelė Kamiene 
ir vyras Albinas, Janina Vienužienė ir Laima Vitkaus
kienė su šeimomis. Lietuvoje paliko brolėnas Balys Sriu
bas ir žmona Agutė bei kiti giminės. 

Velionis buvo pašarvotas šeštadienį, gegužės 7 d. Ottf 
Haverstock laidojimo namuose Michigan City, IN. Iš lai
dojimo namų buvo atlydėtas į Notre Dame bažnyčią, ku
rioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 

Laidotuvės privačios. Palaidotas šalia mylimos žmo
nos Reginos, Greenwood kapinėse, Michigan City, IN. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Lyn Haverstock, 418 VVashington 
Street, Michigan City, IN 46360, tel. 219-872-7291, 

www.otthaverstock.com 

Pranešame, kad 2005 m. gegužės 14 d., po ilgos ligos 
savo namuose, Dearborn Hts., Michigan, mirė mūsų myli
mas Vyras, Tėvelis, Senelis, Prosenelis, Uošvis 

A f A 
Inž. VYTAUTAS KUTKUS 
Velionis gimė 1916 m. gruodžio mėn. 21 d. Jekateri-

noslave, Rusijoj. 
Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Dearborn Hts, 

Michigan. 
Inžinierius, visuomenės veikėjas, buvęs JAV LB Kraš

to valdybos, PLB Kontroles komisijos, Michigan apygar
dos, Detroito apylinkės valdybos pirmininkas. Detroito 
Žurnalistų ir Ramovėnų skyriaus p i rmininkas . 

Giliam nuliūdime liko mylima Ju ly tė , sūnus Vytautas 
ir marti Carol, sūnus Mindaugas ir mar t i Sheila, dukra 
Birutė ir žentas Wayne Gillis, brolis Leonardas su šeima, 
svainis Vytautas Valantinas bei kiti giminės. 

Velionis buvo brangus vyras a.a. Emilijos Kutkienės, 
tėvelis a.a. Laimutės Kutkutės ir brolis a.a. Valiuko Kut-
kaus, gyvenusio Australijoj. 

Gedulingos šv. Mišios už velionio vėlę bus laikomos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj, Southfield, Michigan, gegužės 
17 d., 10:30 vai. ryto. Po Mišių a.a. Vytautas bus pa
lydėtas į Holy Sepulchre kapines, kur bus palaidotas šalia 
žmonos a.a. Emilijos ir dukrelės a.a. Laimutės . 

Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių aukos būtų skiria
mos Lietuvių fondui. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

Ilgamečiui Amerikos lietuvių respublikonų ly
gos valdybos nariui 

A t A 
KAROLIUI MILKOVAIČIUI 

miras, jo dukrai RITAI GORSKI, giminėms bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kar tu 
liūdime palydint jį Amžinybėn. 

LARLI Valdyba ir nariai 

Tai - Jūsų laikraštis 
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ES mili jonai socialiai pažeidžiamiems asmenims 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

S o c i a l i n ė s a p s a u g o s i r 
d a r b o m i n i s t e r i j o j e b u v o 
p a s i r a š y t o s p i rmos ios su ta r 
tys su p r o j e k t ų vykdytoja is , 
k u r i e m s s k i r t a p a r a m a i š 
E u r o p o s s o c i a l i n i o fondo 
(ESF) soc ia l ine i in tegrac i ja i 
p lė to t i i r s t i p r i n t i . Beveik 
17,5 m l n . l i tų iš E u r o p o s 
Są jungos (ES) lėšų š i eme t 
p a s k i r s t y t i 21 p ro jek tu i , o jų 
vykdyto ja i — vals tybės i r 
sav iva ldyb ių įs ta igos , viešo
sios į m o n ė s be i asociaci jos. 

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Vilijos 
Blinkevičiūtės, nemaža dalis 
mūsų šalies gyventojų dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
yra sus idūrę su socialinės 
atskirties problema, todėl pas
taruoju metu itin aktualu 
socialiai pažeidžiamas grupes, 
tokias kaip neįgalieji, priešpen-
sijinio amžiaus žmonės, kvali
fikacijos neturintys ar iš įkali
nimo įstaigų grįžę asmenys, ir 
kt., integruoti į ūkinę bei 
visuomeninę veiklą. Norint 
sumažinti tą socialinę atskirtį, 
prireiks ne vienerių metų, be to, 
tam dar prireiks daug juodo 
darbo ir pastangų, taip pat 
visuotinio palaikymo bei di
džiulių investicijų. Būtent Euro
pos socialinio fondo parama ir 
suteikia galimybes padėti mi
nėtų grupių atstovams pasijus
ti visateisiais visuomenės na
riais. 

Projektams parama skiria
ma pagal Lietuvos 2004—2006 
m. Bendrojo programavimo do
kumento (BPD) II pirmumo 
..Žmogiškųjų išteklių plėtra" 
priemonę „Socialines atskirties 
prevencija ir socialinė integraci
ja". Kaip mūsų dienraščiui sakė 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministrės patarėja Indrė Tra-
kimaitė, ministerija yra tarpinė 
institucija, atsakinga už minė
tos priemonės įgyvendinimą. 
Šios priemonės parama skirta 
socialinės rizikos grupių ats
tovų (neįgaliųjų, narkomanų, 
čigonų, nuteistųjų ir asmenų, 
grįžusių iš laisvės atėmimo 
vietų) integracijai į darbo rinką 
bei moterų ir vyrų lygių galimy
bių darbo rinkoje skaitinimui. 
Šiai priemonei iki 2006 metų 
numatyta skirti apie 70,6 mln., 
t.y. 56.5 mln. litų iš ES ir 14,1 
mln. litų — mūsų valstybės biud
žeto bendrojo finansavimo lė
šų. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos Europos sociali
nio fondo skyriaus vyriausias 
specialistas Rimantas Garbstąs 
priminė, kad konkursas ESF 
paramai pagal minėtą priemo
nę buvo skelbtas pernai rudenį. 
Konkurso metu buvo gautos 59 
paraiškos iš 15 rajonų. Prašo
mos paramos suma sudarė be
veik 62 mln. litų, t.y. kone du 
kartus daugiau nei buvo pla
nuota skirti šiam tikslui — 30 
mln. litų (beje, kaip minėjome, skir
ta — 17,5 mln. litų — aut. past.) 

Daugiausia paraiškų buvo 
gauta iš didžiųjų miestų savi
valdybėse registruotų pareiš
kėjų: Vilniaus — 33. Kauno 8, 
Klaipėdos — 3. Panevėžio — 2 
ir kt. Iš Alytaus apskrities net 
dvi paraiškas pateikė Drus
kininkų viešosios įstaigos 
..Profesijų spektras" ir „Iš
laisvinimas" (beje, ši įstaiga 
rūpinasi narkomanų reabilita
cija), taip pat ir Alytaus pro
fesinio rengimo centras. Tačiau, 
pasak R. Garbsto, šių įstaigų 
prašymus ESF atrankos komi
te tas atsisakė patenkinti, 
kadangi juose truko tvirtesnių 
argumentų, motyvacijos ir kt. 

Įveikt i social inę a tsk i r t į — 
ilgalaikis p rocesas 

Dalis šiemet paramą gau
nančių projektų skirti neįga
liųjų profesinės reabilitacijos ir 
integracijos į darbo rinką plėt
rai — jiems skirtos paramos 
suma sudaro 9,5 mln. litų. 
Įgyvendinus šiuos neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos ir 
integracijos į darbo rinką 
plėtros projektus, 1.320 asmenų 
bus suteikta įvairių profesinės 
reabilitacijos paslaugų bei 700 
specialistų, dirbančių neįgal
iųjų profesinės reabilitacijos sri
tyje, pakels savo kvalifikaciją. 
Kaip vieną iš didesnių projektų 
galima išskirti viešosios įstai
gos „Valakampių reabilitacijos 
centras" projektą, kurio tikslas 
— sistemingai plėtoti vieninga 
profesinės reabilitacijos pas
laugų teikimo sistemą asme
nims su sunkia fizine negalia, 
taip pat didinti šių paslaugų 
kokybę. Projekto įgyvendinimo 
metu 410 neįgaliųjų bus suteik
tos minėtos paslaugos ir 50 spe
cialistų, dirbančių neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos stotyje, 
bus apmokyti ir pakels savo 
kvalifikaciją. 

Septyni paramą gaunantys 
projektai skirti nuteistųjų ir 
asmenų, paleistų iš įkalinimo 
vietų, socialinei integracijai. 
Jiems suteikta 6,1 mln. litų 
paramos. Įgyvendinus šiuos 
projektus, 4.700 nuteistųjų ir 
asmenų, paleistų iš įkalinimo 
vietų, bus suteiktos įvairios 
paslaugos, padėsiančios ir jiems 
integruotis į darbo rinką, bei 
300 specialistų dirbančių su 
nuteistaisiais ir asmenimis, 
paleistais iš įkalinimo įstaigų, 
pakels savo kvalifikaciją. Čia 
vienas iš didesnių projektų — 
Kauno miesto Socialinių pas
laugų centro su patneriu — 

Kauno nakvynės namais, pa
rengtas projektas. Jo tikslas — 
asmenų, grįžusių iš laisvės 
atėmimo vietų, socialinė adap
tacija ir integracijai į visuo
menės gyvenimą. Beveik 600 
asmenų, grįžusių iš įkalinimo 
įstaigų, bus suteiktos profe
sinio reabilitavimo paslaugos, o 
50 specialistų, dirbančių su 
šiais asmenimis , galės kelti 
savo kvalifikaciją. 

Beveik 740,000 litų para
ma bus skir ta trims projektams, 
skat inant iems moterų ir vyrų 
lygias galimybes darbo rinkoje. 
Pa rama taip pat bus skirta 1 
narkomanų bei 1 čigonų socia
linės integracijos projektui. Jų 
įgyvendinimui bus skirta apie 1 
mln. litų. Pasibaigus paraiškų 
a t ranka i , Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija suteikė pa
ramą 21 kokybiškiausiai ir ge
riausiai tikslinių grupių inte
resus tenkinančiam projektui 
Projektams skiriamos paramos 
apimtis svyruoja nuo 2.4 mln 
iki 28,000 litų. Net 6 iš 21 pro
jekto biudžetai viršija 1 mln. 
litų. 12 iš projektų vykdytojų 
yra valstybės ir savivaldybių 
biudžetinės įstaigos. 5 viešosios 
įmonės, 4 asociacijos. 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atstovas R. 
Garbstąs priminė, jog šį kar ta 
paramos negavusioms įmonėms 
nevalia nuleisti rankų — ne
t rukus , nuo balandžio iki birže
lio mėnesio bus pradėtos pri
iminėti kito konkurso paraiškos 
pagal priemone „Socialinės 
atskir t ies prevencija ir integra 
cija". „Atsižvelgus į mūsų spe
cialistų pas tabas , anksčiau 
para iškas teikusios, bet pam 
mos riegavusios įstaigos. ištai-
šiušios ir patobulinusios savo 
dokumen tus , gali vel pre
tenduoti". — sake R Garbstąs. 

http://www.otthaverstock.com
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LINKESE 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA Į 
Čikagą ir dalyvaus Jono Aisčio 
knygos „Raštų III tomo" sutik
tuvėse bei pasidalins prisimini
mais apie jį. Knygos pristaty
mas vyks gegužė 22 d., sekma
dienį, 12:30 v.p.p. PLC, Lemon-
te. lietuvių dailės muziejuje. 
Sutiktuves rengia JAV LB Kul
tūros taryba ir kviečia visuo
menę apsilankyti ir pagerbti 
iškilų rašytoją ir poetą. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks gegužės 19 d., ketvir
tadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se: 2417 W. 43 gatvė, Čikagoje. 
Kviečiame visus narius daly
vauti. 

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMOVĖNŲ 
susirinkimas įvyks gegužės 22 
d., sekmadienį, 12 v.p.p. Jau
nimo centre. Visi skyriaus na
riai kviečiami susirinkime daly
vauti. 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
gegužės 22 d. po 9 v.r., 10:30 v.r. 
ir 12:15 v.p.p. šv. Mišių, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos mo
kykloje vyksiančioms vaišėms, 
pagerbiant kleboną Anthony 
Markus jo kunigystės 25-etyje. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 
6 V.V. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park vyks šventė, 
skirta Lietuvos penkiolikos 
metų nepriklausomybės jubi
liejui, vienerių metų įstojimo į 
NATO ir ' Europos Sąjungą 
sukakčiai. Šventėje dalyvaus 
Lietuvos ambasadorius Vygau-
das Ušackas. 6 v.v. - kokteiliai, 
6:30 v.v. - vakarienė, 7:30 v.v. — 
programa, kurią atliks Algi
mantas Barniškis, veiks baras, 
šokiai. Parapijos adresas: 2745 
West 44 gatvė, Čikaga. Bilietus 
užsisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
valdyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

„Draugo'' 
skelbimų skyrius 

Tel. 1-7^3-585-9500 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: dai
lės - Dalia Šlenienė, žurnalisto 
- Danute Bindokienė, teatralo -
Vitalija Pulokienė, muziko -
Faustas Strolia, radijo progra
mų - Algis Zaparackas ir tau
tinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių ta rpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154 iki rug
sėjo 1 d. Premijų mecenatas -
Lietuvių fondas. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
turtins „Sodžiaus" kapela. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto, 
skambinant Onutei Smilgienei, 
tel. 708-226-9482. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai , kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus už
baigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc.. 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

Gegužės 20 d., 7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Jaun imo cent re . Čikagoje vyks 

Vilniaus Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
dailės skyriaus mok in iu parodos at idarymas. 

Parodoje bus rodomi piešimo, grafikos ir tapybos darbai . 
Dalyvaus NCMM mokytoja-metodininkė Rima Karpavičienė. 

J parodą taip pat kviečiami atvykti buvę dur l ion iuka i . 

Apie Lietuvių fondo 
švietimo premiją 

PAGYVENOME 
OPEROS SPEKTAKLIO 

Lietuvių fondas šiemet ski
ria 25,000 dolerių Dr. Antano 
Razmos vardo švietimo premiją. 
J i bus suteikta asmeniui ar 
įstaigai Lietuvoje arba užsieny
je dirbantiems lietuvybės iš
laikymui bei pilietiniam, tau
tiniam ir humanistiniam ugdy
mui mokyklose ir universite
tuose, tobulinant lietuvių vals
tybinę kalbą ir švietimą. 

Yra sudaryta premijai skir
ti komisija, kuriai vadovauti 
pakviesta LF tarybos narė (ne
seniai tapus i ir valdybos 
pirmininke — Sigita Balzekie-
nė). Kiti komisijos nariai — 
Stasė Petersonienė, Dalilė Po-
likaitienė, dr. Algirdas Grigo
nis, dr. Algirdas Monkevičius, 
dr. Zigmas Zinkevičius (trys 
paskutinieji yra iš Lietuvos). 

Premijoms kandidatus rei
kia siūlyti greičiau (vėliausiai 
iki šių metų birželio 15 d.). Jie 

gali gyventi Lietuvoje ar už
sienio šalyse. Reikia pažymėti 
kandidato vardą, pava rdę ir 
mokslo įstaigos ar organizacijos 
pavadinimą, nurodyti pasitar-
navimus praėjusių 5 metų lai
kotarpyje, pažymėti — kur iam 
tikslui būtų panaudota laimėta 
premija, o taip pat atsakyti į 
klausimą — ar pasiekti rezul
ta ta i švietimo srityje a t l ik t i 
valstybinėje institucijoje, pelno 
nesiekiančioje organizacijose ar 
organizacijoje siekiančioje as
meninio pelno. Pažymėtina, kad 
premijų kandida ta i : asmenys 
arba organizacijos negali siūlyti 
savęs. 

Paraiškas reikia nukreipt i 
šiuo adresu: „Lietuvių fondo Dr. 
Razmos vardo premija c/o 
Lietuvių fondas, 14911 127 St., 
Lemont, IL 60439, telefonu 
630-257-1616. 

E d . Š u l a i t i s 

VERSLO RYŠIŲ — Į ČIKAGOS 
PARODĄ 

Šiaulių alaus darykla AB 
„Gubernija", pirmoji iš Lietuvos 
įmonių praėjusią savaitę daly
vavusi Čikagoje vykusioje 
tradicinėje pasaulinėje preky
bininkams skirtoje parodoje 
„FMI Show", skaičiuoja užmez
gusi šimtus ryšių ir šią parodą 
laiko naudingiausia iš visų, 
kuriose bendrovės atstovams 
kada nors yra tekę dalyvauti. 

„Gubernijos" atstovai, grįžę 
iš Čikagos parodos, kurioje 
Šiaulių bendrovė savo „Ekstra", 
„Kviestinį" ir „Grand" alų pri
statė JAV bei įvairių kitų 
pasaulio šalių prekybininkams, 
maisto produktų importuoto
jams, teigia iki šiol jokiame 
verslo renginyje neužmezgė 
tiek ryšių. 

„Geresnėje parodoje pagal 
užmegztų ryšių apimtis nieka
da nesame dalyvavę. Suren
gėme išankstines derybas su 12 
šalių prekybininkais, tarp jų — 
su meksikiečiais, salvadorie-
čiais, urugvajiečiais. O kiek dar 
būta pokalbių, kurių metu tik 
apsikeista informacija ir vizi
tinėmis kortelėmis. Verslo ry
šių su JAV prekybos įmonių 
atstovais užmezgėme ne dešim
tis, o šimtus — parsivežėme 
informacijos maždaug apie 200 
potencialių klientų, daugiausia 
įvairaus dydžio prekybos sis
temų, JAV valdančių nuo 
keliasdešimties iki kelių šimtų 
parduotuvių" — pasakojo Ma
rius Zinevičius. „Gubernijos" 
eksporto vadovas. 

Č ikaga vietoje V i ln i aus 

„Lietuvoje rinka pasidalyta 
ir daugmaž nusistovėjusi, pa-
sistumdoma tik po kelis pro
centus. Palyginti nedidelėje 
rinkoje, kurioje veikia stiprūs 
gamintojai, galintys pasiūlyti 
daug gero alaus, ko nors išskir
tinio neįmanoma tikėtis. Ieš
kodami eksporto galimybių ir 
verslo partnerių (AgroBalt) 
iškeitėme į parodą Čikagoje", 

PRI 

— teigia Violeta Dunauskienė, 
„Gubernijos" komunikacijų di
rektorė. 

Šiaulių aludariai neabejoja, 
jog dalis Čikagoje užmegztų 
ryšių ateityje taps pardavimo 
sutartimis, nes parodoje nebu
vo atsitiktinių lankytojų, į ją 
galėjo patekt i t ik iš anks to 
užsiregistravusieji. 

„Tai buvo t ikra verslo part
nerių mugė. Nebuvo šou, da
lyviai nesistengė daryti didelių 
stendų, o lankytojai atėjo iš 
anksto žinodami ko ieško. 
Prekybos įmonių atstovai, su 
kuriais bendravome, gerai žino
jo gėrimų importo į JAV sąly
gas, buvo numatę galimas veži
mo išlaidas ir į parodą atėjo 
ieškoti konkrečių produktų . 
Gubernija' dėmelį t r aukė savo 
egzotika, nes buvo vienintelė 
įmonė, siūliusi ne JAV gami
namą alų", — aiškina įmonės 
atstovas. 

E k s p o r t o šuo l i s 

Anot Zinevičiaus, „Guber
nija" — pirmoji Čikagoje vyk
stančio kasmet inio renginio 
dalyvė iš Lietuvos. Perna i jos 
stiprųjį alų „Grand" t a r p kitų 
produktų parodoje pristatinėjo 
importuotojai, šis alus sulaukė 
nemažai dėmesio, d a b a r juo 
sėkmingai prekiaujama JAV. 

Šiaulių bendrovė už Atlan
to daugiausia gabena „Ekstra". 
„Kvietinio", „Žigulinio", „Ledo" 
alaus, jos produkciją importuo
ja dvi įmonės „VIA Distribution 
Dyna Michigan Co. Inc." ir 
„Global Village Imports, LLC". 

JAV yra viena iš didžiausių 
„Gubernijos" užsienio r inkų. 
Šimet per 4 mėn. joje parduota 
apie 13,000 deka l i t rų (dol.) 
alaus — 68 proc., daugiau nei 
pernai per tą patį laikotarpį. 
Bendrovės eksportas nuo metų 
pradžios sudaro apie 8 proc. 
visų pardavimų, ba landį j is 
šoktelėjo iki 14 proc. 

V e r s l o ž in io s 

Penktadienio vakarą, gegu
žės 6 d.. Lietuvių operos valdy
ba sukvietė savo narius į 
„Cavalleria Rust icana" įrašo, 
kurį padarė Algis Kezys, 
peržiūrą ir koks sutapimas, tai 
buvo ne mums gerai žinomas 
foto menininkas Algimantas 
Kezys, bet jo bendravardis, ta 
pačia pavarde, ne t ne gimi
naitis, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos foto mėgėjas. Surežisuoti 
šį video jam padėjo nuolatinis 
Lietuvių operos filmuotojas 
Aleksas Plėnys. 

Anksčiau atvykstantys cho
ristai, vienas ki tas dar spėjo 
užsukti apžiūrėt i šiuo metu 
Jaunimo centre vykstančią Jono 
Kuprio foto meno parodą. Lin
kėtina, kad ją išvystų kuo dau
giau žiūrovų ir, kad ji vyktų ir 
kitose vietovėse. 

Prieš peržiūrą, valdybos 
pirmininkas V. Momkus pa
sveikino atvykusius, dalyvavo ir 
pats spektaklio dirigentas mu
zikos vadovas maestro Alvydas 
ir dr. Vitalija Vasaičiai; padėko
jo maestro už įdėtas pastangas, 
valdybai už artimą bendradar
biavimą ir visiems prisidė
jusiems prie operos pastatymo. 
Pirmininkas pasidžiaugė gerai 
pavykusiu tiek meniškai, tiek ir 
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finansiškai spektakliu. Nors 
Mortono auditorijos ir nepri-
pildėme, bet žiūrovų susilau
kėme truputį daugiau, negu 
pereitais metais. Tai teigiamai 
atsiliepė spektaklio finansiniam 
balansui. Dar yra keletas ga
lutinai neužbaigtų sąskaitų, bet 
matosi, kad išlyginsime pereitų 
metų likusias skolas ir šiuos 
metus užbaigsime be nuostolių. 
Geras ženklas, žvelgiant \ 
ateinančių metų Lietuvių ope
ros penkiasdešimties metų su
kaktuvinį renginį. Apie tai, šį 
vakarą pirmininkas daug ne
kalbėjo, bet minėjo, kad ne
trukus bus šaukiamas metinis 
Operos narių susirinkimas, 
kuriame ir apie kitų metų pla
nus bus galima plačiau pakal
bėti. Jis prašė visus apie tai 
pagalvoti ir susirinkimo metu 
savo sumanymus pasakyti. 

Kaip žinia, sukaktuviniams 
metams yra parinkta tautinio 
turinio, patriotinė kompozito
r iaus Vytauto Klovos opera 
„Pilėnai". Sukaktuvinių metų 
tema, ne sykį „Draugo" veda
muosiuose jau yra pasisakiusi 
redaktorė D. Bindokienė. Šia 
tema, pora dienų po spektaklio, 
ketvirtadienį, balandžio 28 

snos numerio vedamajame 

1AIS 
„Šiai naštai reikia daug rankų", 
ji vėl gvildeno keletą dėmesio 
vertų minčių, kurios, reikia 
manyti, nepraėjo nepastebėtos. 

Pranešimą baigdamas, pir
mininkas priminė ir pasveikino 
su gimtadieniu ilgametį Lietu
vių operos narį, nesuskaičiuo
jamų spektaklių solistą Julių 
Savrimą. Sustoję jam visi galin
gai užtraukė „Ilgiausių metų", 
kurių laimė buvo aplaistyta 
šampanu ir dar asmeniškai 
palinkėta: „Dainuok ir toliau, 
Juliau! Dainuodamas visada 
liksi jaunas." 

Po pranešimų ir linkėjimų 
matėme spektaklio įrašą, ku
riam vykstant pasigirsdavo 
viena kita šmaikšti, o retkar
čiais ir kritiška pastaba. Įrašą 
stebėjęs maestro A. Vasaitis, 
visada tokiais atvejais san
tūrus, prasitarė, kad spektaklis 
pavyko, pagyrė filmuotoją. Pa
našios nuomonės buvo ir su
sirinkusieji. 

Kaip paprastai, programai 
pasibaigus, valdyba dalyvius 
pavaišino choro moterų ir kai 
kurių vyrų sutelktinėmis vai
šėmis. Jomis rūpinosi visur 
suspėjantys Virginija Savri-
mienė ir Jurgis Vidžiūnas. 

J . Konč ius 

Scena iš operos „Cavalleria Rusticana" Jono Kuprio nuotr. 

V. Verba susitiks su v isuomene 
Š.m. gegužės 22 d., sekma

dienį 11:30 vai. r. (po 10:30 vai. 
ryto Mišių) Marąuet te Park 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje, įvyks Čikagoje 
besilankančio Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos (URM i 
Konsulinio depar tamento di
rektoriaus Vaido Verbos susi
tikimas su visuomene. Susiti
kimo metu V. Verba pristatys 
gaires, kurios turėtų vesti Lie
tuvą bevizio režimo su JAV 
link. papasakos, kokius darbus 
Lietuva dar turi nuveikti, kad 
toks bevizis režimas greičiau 
įsigaliotų. V. Verba taip pat su
pažindins su Lietuvos konsu
linės tarnybos veiklos planais, 
papasakos, kaip tai įtakos kon
sulinių paslaugų teikimą už
sienio šalyse gyvenantiems ar 
laikinai besilankantiems Lietu
vos Respublikos piliečiams, 
atsakys į klausimus. 

Pr imename, kad praėju
siais metais Lietuva pasiūlė 

JAV pradėti dvišales konsul
tacijas dėl bevizio režimo abiejų 
valstybių piliečių turistinėms 
kelionėms ir komandiruotėms, 
trunkančioms iki 90 dienų per 
metus. Š.m. vasario mėn. vieš
nagės Bratislavoje (Slovakija) 
metu JAV prezidentas George 
W. Bush užsiminė apie galimus 
JAV vizų politikos pasikeitimus 
Vidurio Europos ir Baltijos ša
lių atžvilgiu. Kovo mėn. pra
džioje JAV Valstybės departa
mentas su vizų režimo panai
kinimo programa Vidurio Euro

pos ir Baltijos šalims (ang. Visa 
Road Map for Central Europe 
and the Baltics) supažindino 
Čekijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Slovakijos ir 
Vengrijos ambasadorius. O ba
landžio 19 d. Lietuvos URM 
Konsulinio departamento direk
torius V. Verba ir JAV amba
sadorius Lietuvoje Stephen 
Mull žurnalistams pristatė ke
lio link bevizio režimo su JAV 
gaires. 

Maloniai kviečiame daly
vauti susitikime. 

Alinsis kasmetinis Lietivos l i t i f i ln i 
festivalis 
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•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-• 
nai nesuveikia. Paskut inės j 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 

! gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Polikevitius .Pasaka apie pupa" ofortas 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs savo 10 metų kunigystės jubiliejų. 
Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos 
mūsų mylimam kunigui. 

Kun. Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių 
lietuviams. Per keletą metų dirbdamas pastaracinį darbą Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos para
pijiečiais. Jo jaut r i paguoda ir pardąsinimo žodis ne vieną stipri
no išlydint savo a r t imus į Amžinybę. Kunigo nuoširdumą ir 
tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje. 
atnešdami krikštyti vaikus , ar ateidami santuokos sakramen
tui. 

Šia, kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapi
jiečius ir draugus pagerbti kunigą ir atvykti į šventinius pietus, 
kurie vyks gegužės 22 d., 5 v.v. pokylių salėje. Vietas rezervuoti 
prašom iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-403-7334, 
708-532-6553. 

fe^ 

ifl iT^TUi ftll Vi 
•£j£^£^£tcflMnpattMM^** 

;kV 

Facets Cirtčmathėqtie 

•Ac[TS < 
C-kflUT»if3JC • *T< 

I 
OtJK 


