
» * * * * '*UX£D AOC 60 7 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EŪROPEAM READINS ROOM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON D c 20540-4830 
, " , ' , , , , " ' I , I " , " " ' - » I - . I I . . I M , I ! , I ! „ , | , | M | , Į M , | | , 1 | 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 06-20-05 

PERIODICALS 
June21,2005 
Vol. XCVI 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, BIRŽELIO - JUNE 21, 2005 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
Nr. 120 

Kaina 50 c. 

Sveikatos klausimais: 
Paveldėtas polinkis 
plikti. Razinos — 
vaistas nuo burnos ligų. 
Genų terapija 
apramina jau t r ius 
nervus. 

2psl. 

Pakilo kaip sakalas, 
nutūpė kaip vabalas. 
Lietuvių tautos 
naikintojai ir jų 
talkininkai. 

3psl. 

Ispanijos lietuvius 
aplankė labai 
laukiamas svečias. 
Mūsų daržai i r 
darželiai. 

4 psl. 

Karaliaučiaus krašte 
skambėjo lietuviškos 
dainos. 

5 psl. 

Joninės 2005 — 
fotoreportažas. Rako 
miškai visus vėl šaukia. 

6 psl. 

Sportas 
* E u r o p o s futbolo ko

m a n d ų „ I n t e r t o t o " varžybų 
p i rmojo a t r a n k o s etapo pir
mosiose r u n g t y n ė s e Vilniaus 
„Žalgiris" savo stadione kukliai 
nugalėjo Lisburn „Lisburn Dis-
tillery" (Šiaurės Airija) koman
dą 1:0 ir turi neblogas galimy
bes pakliūti į kitą etapą. Vie
nintelį rungtynių įvartį 54 min. 
pelnė Virmantas Lemežis. taik
liu smūgiu iš 8 metrų užbaigęs 
užsitęsusią vilniečių ataką. 

* Vokietijoje vykusio pa
saul io i rk l av imo taurės var
žybų an t ro jo e t a p o vyrų po
r in ių dviviečių valčių A gru
pės finale Lietuvos atstovai Ei-
naras Siaudvytis ir Sigitas Kle-
rauskas užėmė paskutiniąją, 
šeštąją, vietą. Mūsiškiai 2,000 
m distanciją įveikė per 7 min. 
1.61 sek. Nugalėjo vokiečiai 
Christian Schreiber ir Rene 
Burmeister — 6 min. 50.04 sek. 

* Atėnų „ P a n a t h i n a i k o s " 
k r epš in inka i Graikijos pir
menybes ke tv i r t o se finalo 
r u n g t y n ė s e baigė įtikinama 
pergale. ..Panathinaikos" sek
madienį svečių arenoje rezulta
tu 87:71 „sutrypė" kitą Atėnų 
komandą AEK. 

* Penk tos iose JAV NBA 
superf inalo rung tynėse San 
Antonio „ S p u r s " komanda 
po pratesimo 96:95 įveikė čem
piono titulą ginančius Detroit 
„Pistons" krepšininkus ir seri
joje iki keturių pergalių pir
mauja .3-2. Robert Horry per 
ketvirtąjį kėlinuką ir pratęsimą 
pelnė 18 taškų, įskaitant lemia
mą tritaškį iki papildomo laiko 
pabaigos likus žaisti 5.9 sek. 
Pratęsimą „išplėšė" Tim Dun-
can. pataikęs vieną baudą. 

Naujausios 
žinios 

* JAV ambasado r iu s pri
s ta tė Lietuvos prez identui 
veiklos Irake planus. 

* G e r i a u s i a l ie tuviška 
i n t e m e t o sve ta inė š iemet — 
www.ezys.lt. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.822 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Uspaskichas: esu atsakingas politikas, 
todė l atsistatydinau 

Premjeras A Brazauskas (k) išeina iš Prezidentūros, šalies vadovui pris
tatęs siūlymą atleisti V. Uspaskichą iš ūkio ministro pareigų. Dešinėje — 
prezidento patarėjas E. Bagdonas. Tomo Čemiševo i ELTAi nuotr. 

Vilnius, birželio 20 d. vo Viktoro Uspaskicho atleidi-
(BNS) — Prezidentas Valdas mo iš ūkio ministro pareigų. V 
Adamkus pirmadienį pasirašė Uspaskichas Ūkio ministerijai 
dekretą dėl Darbo partijos vado- nebevadovaus nuo antradienio. 

Tačiau V. Uspaskichas pa
neigė įtarimus dėl jo mokslų ir 
dėl privačių bendrovių protega
vimo. Nepaisant to, reaguoda
mas į susidariusią situaciją, jis 
teigė nenorėjęs laukti nei prem
jero, nei prezidento raginimų 
atsistatydinti, ir sprendimą pri
ėmė pats. 

„Esu atsakingas politikas ir 
po Vyriausios tarnybinės etikos 
komisijos sprendimo, kiekvie
nas politikas turi priimti atsa
kingą sprendimą", sakė V Us
paskichas. Paklaustas, ar dar 
kartą kels savo kandidatūrą į 
Seimą Kėdainių rajono apygar
doje, V. Uspaskichas pabrėžė 
sprendimą atsistatydinti „priė
męs ne taip paprastai". 

„Sprendimas buvo apgal
votas. Po penkių minučių, kai 
man, būnant Rusijoje, pranešė 
apie komisijos sprendimą, gimė 
sprendimas. Tačiau komisija 
priėmė sprendimą antrą valan
dą, o ketvirtą valandą aš Sankt 
Peterburg turėjau oficialų susi
tikimą, kur iame dalyvavau, 
kaip valstybės pareigūnas, to
dėl pasibaigus jam aš iš karto 
paskelbiau savo sprendimą. 
Apie tai informavau premjerą, 
Seimo pirmininką ir Darbo par
tijos frakcijos vadovę", sakė V. 
Uspaskichas. 

Paklaustas, ar ketina likti 
politikoje, Darbo partijos pirmi
ninkas teigė, kad dar prieš rin
kimus, dalyvaujant 40 liudinin
kų, jiems jis pasakęs, kad nori 
būti „ne premjeru, ne ministru, 
o tik partijos pirmininku". 

V. Uspaskichas paneigė visą 
informaciją, kuri buvo skelbta 
apie jį. 

„Dėl diplomo vyksta tyri
mas, per kurį bus nustatyta ne 
tik tai , ar aš turiu išsilavinimą, 
bet ir tai, kam tokios informaci
jos paviešinimas yra naudingas. 
Iš Plechanov akademijos aš par
sivežiau rektoriaus raštą su mė
lynu antspaudu", sakė į Darbo 
partijos prezidiumo posėdį atė
jęs V. Uspaskichas. 

Beje, pastarąjį raštą V Us
paskichas prižadėjo parodyti tik 
tų žiniasklaidos priemonių at
stovams, kuriais „pasitiki". 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas teigė, kad matė V. Us
paskicho parsivežtą raštą. Ja
me, anot A. Brazausko, yra įra
šas apie tai , kad, norint surasti 
ūkio ministro diplomą, reikia 
peržiūrėti archyvus. Premjeras 
patikino, kad raštą gavo Lietu
vos ambasada Rusijoje, kuri bu
vo parašiusi užklausimą amba
sadai. 

Nukelta į 5 psl. 

Trakų pusiasalio pilyje — viduramžių riterių varžybos 
Traka i , birželio 16 d. 

(ELTA) — Nuo penktadienio 
popietės iki sekmadienio vaka
ro Trakų pusiasalio pilies kie
me darbavosi amatininkai, ko
vėsi riteriai, koncertavo seno
sios muzikos ir šokio ansam
bliai, viduramžių drabužiais 
apsirengę šventės dalyviai vai
dino įvairius šios epochos mies
telėnų ir didikų gyvenimo epi
zodus. 

Tris dienas trukusioje vidu
ramžių šventėje buvo stengia
masi kuo tikroviškiau atkurti 
XIV-XVI a. pilies ir miestelėnų 
gyvenimą. Tai laikotarpis, kai 
Trakų pilis buvo Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių rezidenci
ja, o mieste klestėjo amatai ir 
virė gyvenimas. 

Daugiau nei 50 riterių, at
stovaujančių šešioms brolijoms 
iš keturių šalių — Lietuvos. 
Lenkijos. Baltarusijos ir Rusi
jos, dalyvavo masinės kovos 
vaidinime. Trakų pusiasalio pilyje kaunasi riteriai. Tomo Černiievo (ELTA) nuotr 

Lietuvoje prieglobsčio prašė per 
3,000 užsieniečių 

Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS! — Nuo 1997 m., kai Lie
tuvoje įsigaliojo Konvencija dėl 
pabėgėlių statuso, iki šiol prie
globsčio mūsų šalyje buvo pasi
prašę per 3.000 užsieniečių. Iš 
jų 79 asmenims suteiktas pabė
gėlio statusas del persekiojimo 
grėsmės jų kilmės valstybėse, 
beveik 1.400 asmenų suteikta 
papildoma apsauga dėl jų šaly
se vykstančių ginkluotų kon
fliktų ir plačiai paplitusių žmo
gaus teisių pažeidimų. 

Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro (JTVPK) 
duomenimis, šiuo metu Lietu
voje gyvena apie 400 prieglobs
čio prašytojų, pabėgėlių ir prie
globstį gavusių asmenų. Dau
giau kaip 60 proc. jų sudaro mo
terys ir vaikai. Dauguma šių 
žmonių yra Čečėnijos piliečiai. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos (SADM) duo
menimis, prašymų suteikti 
prieglobstį Lietuvoje kasmet 
pastebimai mažėja, tačiau auga 
prieglobstį ir valstybes paramą 
integruojantis į visuomenę ga
vusių pabėgėlių skaičius. 1999 

m. integravimosi programose 
dalyvavo vidutiniškai 30 užsie
niečių, gavusių prieglobstį ir 
valstybės paramą, o 2004 m. — 
405 žmonės. 

SADM pranešė, kad j au yra 
panaik in t i , apribojimai gauti 
pinigines pašalpas dirbantiems 
prieglobstį gavusiems užsienie
čiams. Nuo birželio pradėta mo
kėti 93.75 lito mėnesinė išmoka 
vis iems užsieniečių, gavusių 
prieglobstį Lietuvoje, vaikams 
iki 3 metų. nelankantiems iki
mokyklinio ugdymo įstaigų. 

JTVPK teigimu, nuo 1997 
m. Lietuva padarė pastebimą 
pažangą tobulindama prieglobs
čio sistemą: išplėtojo individua
l ias prieglobsčio procedūras, 
įkūrė teisinės pagalbos prie
globsčio prašytojams mechaniz
mą, parengė prieglobsčio srityje 
dirbančius pareigūnus, pradėjo 
teikti paramą integracijai. 

Tačiau. JTVPK teigimu. 
Lietuvos užsieniečių registraci
jos centras nėra pritaikytas vai
kams , moterims, žmonėms su 
negalia, tad būtina gerinti jo so
cialines paslaugas 

E. Kaliačiaus veiklą tikrins dar 
mėnesį 

Trakai, birželio 16 d. 
(ELTA) — Policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravi
čius dar mėnesiui pratęsė tar
nybinį patikrinimą dėl šiuo me
tu nušalinto sostinės policijos 
vadovo Eriko Kaliačiaus galimų 
pažeidimų. Kaip sakė V. Griga
ravičius, terminas pratęstas at
sižvelgus į Vidaus tyrimų valdy
bos pateiktus argumentus, ka
dangi tyrimo laukas per mėnesį 
išsiplėtė. 

„Ten didelės darbo apimtys, 
juo labiau, kad iš Vilniaus mies
to vyriausiojo policijos komisa
riato gaunama vis naujų infor
macinių pranešimų apie gali
mus pažeidimus ir pareigūnai 
privalo juos tirti", pabrėžė V. 
Grigaravičius 

Anot Policijos departamen
to vadovo, kol tęsis tarnybinis 
patikrinimas. E. Kaliačius lieka 
nušalintas nuo pareigų. Tačiau 
tarnybinis patikrinimas negali 
tęstis ilgiau kaip du mėnesius, 
tad ne vėliau kaip liepos 20-ąją 
jis turės būti baigtas. 

Tyrimo pradžioje savo pa
aiškinimus Vidaus tyrimų val

dybai pateikęs E. Kaliačius jo
kių naujų klausimų teigia iki 
šiol nesulaukęs ir nebuvęs in
formuotas apie pratęstą tyrimo 
terminą. 

„Man apie tai nepranešta, 
pirmą kartą girdžiu iš jūsų", El
tos korespondentei tvirtino E. 
Kaliačius. 

Iki šiol jis teigia nesulaukęs 
kvietimo ir į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą, kur nuo birželio 3 d. 
atliekamas ikiteisminis tyrimas 
dėl galimo piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi. 

Kaip jau skelbta, šią už
duotį STT pavedė Generalinė 
prokuratūra , gavusi Policijos 
departamento Kriminalinės po
licijos biuro pateiktą tarnybinio 
patikrinimo medžiagą apie gali
mą areštuotų asmenų išnaudo
jimą privatiems E. Kaliačiaus 
reikalams. 

Pareigūnai teigia suradę as
menų, kurie atlikdami adminis
tracinio arešto bausmę buvo ve
žiojami į E. Kaliačiaus ūkį Vil
niaus rajone. Areštuotiesiems 
tekdavo kasti žemę, krauti mal
kas ir dirbti kitus ūkio darbus. 

Afganistano provincija sulaukė 
Lietuvos karių 

Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS) —Afganistano Goro pro
vincijos sostinė Čagčaran, kur 
įsikurs Lietuvos vadovaujamos 
Goro provincijos atkūrimo gru
pės bazė, pirmadienį sulaukė 65 
Lietuvos karių. 

Pirmieji provincijos atkūri
mo grupės dalyviai į Čagčaran 
atvyko automobiliais iš Afganis
tano Herat miesto. J ie turės už
tikrinti vietos oro uosto saugu
mą i r sklandų kitų karių ir kro
vinių pergabenimą iš Herat lėk
tuvais. 

Perdislokavimas iš Herat į 
Čagčaran — tai antras Lietuvos 
karių kelionės į nuolatinę Goro 
provincijos atkūrimo grupės 
vietą etapas. Pirmiausia, kariai 
atskrido į NATO vadovaujamų 
tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų (International Security 
Assistance Force, ISAF) prieša
kinę paramos bazę Herat. Lėk
tuvas iš Lietuvos į Herat nu
skraidino 92 karius ir 1 civilį. Iš 
Herat kariai grupėmis persikels 

į nuolatinę Goro provincijos 
grupės bazę Čagčaran. 

Pirmajai grupei, kuri pasie
kė Čagčaran sausumos keliu, 
teko didelis išbandymas — iš 21 
transporto priemonės suside
danti kolona įveikė 500 kilo
metrų atstumą siaurais, sun
kiai pravažiuojamais kalnų ke
liais dieną kepinant 40 laipsnių 
karščiui. 

„Svarbiausia, kad nenuvylė 
technika. Karinės mašinos ne
kėlė jokių rūpesčių, teko porą 
kartų stabtelėti įveikiant sta
čias kalnų perėjas — išnuomotų 
civilių visureigių varikliai buvo 
beveik perkaitę", sakė Goro pro
vincijos atkūrimo grupės vadas 
pulkininkas Gintautas Zenkevi
čius. 

Pirmajai Lietuvos karių 
grupei atvykus į Čagčaran. pul
kininkas G. Zenkevičius susiti
ko su vietiniu gubernatoriumi, 
aptarė aktualias problemas ir 
susitarė dėl tolesnių susitiki
mų. 

V. Uspaskicho bandymas grįžti 
į Seimą būtų naudingas? 

Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS) — Opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius tikina, kad 
Viktoro Uspaskicho dalyvavi
mas pakartotiniuose rinkimuo
se į atsilaisvinusią Seimo nario 
vietą būtų naudingas Lietuvai, 
nes užkirstų kelią naujiems po
pulistams. 

„V. Uspaskichas, matyt, 
ieškos būdų šiek tiek pagulėjęs 
an t dugno grįžti į politiką. Tikė
tina, kad rudenį jis net sugalvos 
iš naujo dalyvauti Kėdainių rin
kimuose. Linkėčiau sėkmės. 
Manau, kad Lietuvos politikai 
gal net būtų naudinga, jei jis 
pabandytų grįžti užimdamas, 
švelniai tariant, juokdario vie
tą, bet kartu neatverdamas erd
vės naujiems populistams", kal
bėjo A. Kubilius. 

Praėjusią savaitę, viešėda
mas Rusijoje, V. Uspaskichas 
pareiškė atsistatydinąs iš ūkio 
ministro ir Seimo nario parei
gų. Jei Vyriausioji rinkimų ko
misija patenkintų parlamenta
ro prašymą, lapkritį Kėdainių 
vienmandatėje apygardoje vyk

tų nauji rinkimai atsilaisvinu
siai Seimo nario vietai užimti. 

A. Kubiliaus tvirtinimu, dar 
prieš rinkimus jis įspėjęs Darbo 
partijos vadovą apie greitai 
įgyto populiarumo trumpalai
kiškumą. 

Pasak jo. tokiems politi
kams reikalingi rinkėjai, kurie 
ieško greito populiarumo, ta
čiau tokių rinkėjų mąstymas 
„nėra paremtas prisirišimu 
prie didelių vertybių — atsira
dus pirmai problemai, jie labai 
greitai nusisuka nuo savo anks
čiau mylėto vadovo". 

A. Kubiliaus žodžiais, pir
mas dalykas, kuris esą paaiškės 
šiomis dienomis, yra tai , ar 
Darbo partija liks koalicijoje, 
nes kitu atveju grėstų jos skili
mas, o to V. Uspaskichas tikrai 
nenorėsiąs. 

Opozicijos vadovo žodžiais. 
Lietuvai būtų naudinga, jei da
bartinės valdančiosios koalici
jos valdymas būtų „sutrumpin
tas", tačiau, kol ji pati nesvars
tanti galimybės trauktis, apie 
tai kalbėti esą nesolidu. 

Konservatorių „juodosiomis 
technologijomis' neįbauginsl 

Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS) — Seimo opozicijos vado
vas konservatorius Andrius 
Kubilius tvirtina, jog moralios 
politikos kelią pasirinkusių 
konservatorių .juodosios tech
nologijos" neišgąsdins. 

„Visokios nervingai ir ne
grabiai sukurtos tariamos pa
žymos, tariami išrašai iš juo
dųjų buhalterijų, kitokie 'išra
dingi' bandymai įrodyti, jog 
konservatoriai yra nesąžiningi, 
mūsų nepaveiks, nepakeis mū
sų pasirinkimo", žadėjo kon
servatorių vadovas A. Kubilius. 

Praėjusį ketvirtadienį ži-
niasklaidoje pasirodė praneši
mai, neva įmonės „Rubicon" 
vadinamoje juodojoje buhalteri
joje yra „A. Kubil. Koncerv." bei 
„Kubilas koncerv." įvardytas 
asmuo, 2002 m. iš minėtos įmo
nės gavęs daugiau nei 150,000 
litų, dolerių arba eurų. 

Generalinė prokuratūra 
konservatorių vadovui A. Kubi
liui žiniasklaidoje mestus įtari
mus, esą jo pavardes trumpinys 
yra užfiksuotas „Rubicon 
group" vadinamojoje juodojoje 
buhalterijoje, tą pačią dieną ka
tegoriškai paneigė. 

Konservatoriai spėja, kad 
įvelti A. Kubilių į „Rubicon" 
skandalą gali būti bandoma to-

Andrius Kubilius 
Mykolo Ambrazo ELTA nuotr 

dėl, kad dėl ryšių su „Rubicon" 
įmonių grupe yra principingai 
įvertinęs liberalcentristų vado
vą, dabar laikinai nusišalinusį 
nuo vadovavimo partijai, Vil
niaus merą Artūrą Zuoką. 

„Konservatorių laikysena 
kai ką Lietuvoje verčia nervin
tis ir imtis dar nematytų juo
dųjų technologijų', ką man teko 
savo kailiu patirti su garsiąja 
publikacija apie 'kubilus' įmo
nes Rubicon" juodojoje buhalte
rijoje, sake A. Kubilius. — Ta
čiau mūsų taip lengvai ir primi
tyviai išgąsdinti nepavyks 
Konservatoriai liks ištikimi sa
vo vertvbems". 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.ezys.lt
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PAVELDĖTAS POLINKIS 
PLIKTI 

ĮONAS ADOMAVIČIUS, MD 

— Ar teisybė, kad anks
čiau ar vėliau plinkama dėl 
p a v e l d ė t o polinkio plikti? 
Ar galima išvengti plikimo. 
Ar yra vaistų? 

— Nežinia, ką Tamsta lai
kai paveldėtu plikimu. Jei kal
bama apie vyro viršugalvio 
priekinės galvos dalies nup-
'likimą (toks nuplikimas vadina
mas calvities), tai yra dažnai 
paveldėta, bet jokiu būdu ne 
visada. 

Tokį paveldėtą plikimą 
vargu ar galima pagydyti. Pli
kimo nesustabdo ir plinkančios 
vietos tepimas vaistais nuo 
pleiskanų. 

Galvos odos masažas pirštų 
galais gali būti ir žalingas — 
pagrei t int i plaukų iškritimą. 
Visai kas kita yra gilusis ma
sažas — tada visa galvos oda 
jaudinama virš galvos kaulų, 
odos paviršius pirštais netrina
mas. Manoma, jog toks masažas 
naudingas. 

Ultravioletiniai spinduliai, 
elektrinis masažas ir kiti pa
našūs gydymo metodai dažniau
siai yra visiškai beverčiai. Pa
veldėtas plikimas kiekvienu 
atveju progresuoja įvairiai — 
todėl sunku įvertinti vartoto 
vaisto veikimą. Viena aišku ir 
kiekvienam lietuviui atsiminti-
na: nėra vieno tikrai gero, sėk
mingo gydymo būdo paveldė
tam plikimui gydyti. 

Tamsta plinki, greičiausiai, 
kaip ir Tamstos tėvelis pliko — 
mat esi jo tikras sūnelis. Gavę 
iš tėvų daugelį dalykų — džiau
giamės. Tačiau kartais tenka 
paveldėti ir neigiamų — juos 
reikia priimti be didelio nepa
sitenkinimo. Tai žinodamas, 
bent išvengsi įvairių apgaudi
nėjimų, o pinigus išleisti kūry-
biškesniam dalykui. 

Plikiams vilties 
kibirkštėlė 

— Begalinė daugybė vais
tu ir priemonių yra apžėlu
sioms galvoms tvarkyti, bet 
kodėl gydytojai tyli apie 
nuplikusius? 

— Gydytojas Christophel 
M. Papą pranešė, kad seniau 
vyriškasis hormonas testos
teronas buvo kaltinamas dėl 
vyrų plikimo, esant per daug šio 
hormono pradeda plikti galva. 
Dabar įvyko priešingas dalykas: 
vyriškojo hormono turintis te
palas laikomas geriausia prie
mone plaukams atauginti. Gy
dytojas Papą tvirtina, kad 
plaukų atauginimas nieko ben
dro su hormono veikimu neturi. 
Jis teigia, kad. geriau maiti
nant odos jungiamojo audinio 
ląsteles, geriau auga plauką. 

Atliktas bandymas su 21 
nuplikusiu vyru: jų plikės va
karais būdavo ištepamos testos
terono turinčiu tepalu. Paste
bėta, kad pradėjo augti plaukai 
ten, kur jau metų metais neau
ga. Taigi nuplikimas nėra ne
pataisomas dalykas, kaip anks
čiau daugelio buvo manyta. Net 
75 proc. plikų vyrų ataugo ilges
ni, storesnį ir tamsesni plaukai. 
Po penkių mėnesių minėto gy
dymo iš 10-15 proc. plaukų 
šaknelių pradėjo augti nauji 
plaukai. Po metų gydymo išdy
go dar daugiau naujų plaukų, 
įdomus dalykas atsitiko 78-
mečiui vyrui, kuris paskutinius 
30 metų buvo plikas. Jo plaukai 
pradėjo ataugti — taigi ilgą 
laiką buvęs plikas negali sakyti. 
kad su plaukais atsisveikinta 
visam laikui. 

Planka i re tė ja 

— Ksu t r i sdeš imt septy

nerių metų, sveika, ištekė
jusi trijų vaikų motina ir 
laiminga šeimoje. Mano 
nelaimė yra štai kokia. P e r 
pastaruosius penkerius me
tus dėl nežinomos priežas
t ies ėmė retėt i plaukai . 
Dabar j i e jau gerokai pra
retėjo — ypač viršugalvio 
srityje. Ar koks nors gydy
mas man gali pagelbėti? Gal 
kokių hormonų man reikia?! 

— Daugiausia atvejų — tiek 
vyrų, tiek moterų — įtakos pli
kimui turi paveldimumas. Jei 
šeimoje buvo žmonių, kurie per 
anksti nupliko, tai maža vilties 
plaukus atgauti. 

Tam tikros ligos atveju mo
teriškės kūne besigaminą vy
riškieji hormonai (androgenai) 
gali moterims sukelti vyriškąjį 
plaukų slinkimą; toks hormoni
nis sutrikimas moterims neį
manomas, jei jų nesutrikusios 
menstruacijos ir jei neturi ki
tokių vyriškėjimo požymių. 

J Tamstos aprašytąjį pana
šus plaukų slinkimas dabar ima 
labai dažnėti. Paprastai retėja 
visos galvos plaukai, bet dau
giausia viršugalvio. Manyta, 
kad nuovargis ir įtampa veikia 
per smegenyse esančią hipofizę 
antinksčius ir sukelia galvos 
odos kraujagyslių susitrauki
mus — tada sutrinka plaukų 
mityba, todėl pradeda retėti 
plaukai. Šiam dalykui paaiškin
ti neturima moksliško pagrindo. 
Tačiau tikrai pastebėta, kad kai 
kurių pacientų nustoja slinkti 
plaukai po atostogų ar šiaip kur 
nors atsipalaidavus. 

Bet koks gydymas yra labai 
nedėkingas. Nepadeda nei hor
monai, nei tepalai, skysčiai ar 
ultravioletiniai spinduliai. Lai
mė, kad daugelis tokių ligonių 
pagyja savaime. 

Pražilę plaukai pajuodo 

— Kas galėjo atsitikti , 
kad man, 55 metų vyrui — 
jau žilam kaip obelis, nuo 
šaknų ėmė juost i plaukai. 
Prieš kiek la iko plaukai 
buvo pradėję slinkti. Tada 
odos l igų gydytojas suleido 
vaistų. Ar man ataugs gra
žūs buvę juodi plaukai? 

— Neparašėte, ar lopais, ar 
visos galvos plaukai palei šak
nis ėmė juosti. Greičiausiai 
Tamstai gydytojas suleido kor-
tizono. J i s skatina naujų plau
kų augimą. Toks plaukų augi
mo būdas turi šalutinį poveikį 
(jis gali būti pageidautinas arba 
nepageidautinas). Jei daugiau 
vaistų nebus leidžiama, tai 
juodi plaukai bus tik normalių 
plaukų augimo ir išsilaikymo 
laikotarpiu. Nereikia sukti sau 
galvos dėl tokių niekų. Pinigus, 
laiką bei dėmesį kreipk į nau
dingesnius ir pačiam didesnį 
pasitenkinimą teikiančius žmo
giškesnius dalykus. Daug svar
biau pačiam ir artimui — kas po 
plaukais yra, o žaidimą su 
plaukais palik besmegeniams. 

Moterų plaukuotumas 

Moterys, kurių labai plau
kuotos rankos, kojos ir veidas, 
būna tuo nepatenkintos. Per 
didelis moterų plaukuotumas, 
kai atsiranda ūsai ir barzda, 
auga plaukai ant krūtines, pilvo 
ir galūnių, vadinama hirsutiz-
mu (lot. hirsutus — plaukuo
tas). Kokią moterį reikia laikyti 
per daug plaukuota? Orientuo
jamasi pagal moters plaukų 
spalvą, tautybę ir įgimtą polinkį 
augti plaukams. Kai brunetė 
skundžiasi per dideliu plaukuo
tumu, toks plaukų kiekis blon
dinei greičiausiai nesukelia jo
kio rūpesčio. Svarbi ir tautybė, 
nes norvegės net M t M pfan 

Tautos fondo 31-ojo metinio narių susirinkimo, vykusio š.m. gegužės 7 d. Richmorid Hill, NY, re
gistracijos stalas. Iš kairės: Vida Penikienė, Onutė Adams ir Roma Vedeckienė. 

keliais ant veido esti nepaten
kintos, o pietietės moterys savo 
plaukuotas panoses laiko grožio 
ženklu — jos tiki, kad tai reiš
kia jų meile, draugišką būdą. 
Prigimtis taip pat turi reikš
mės: jei visi šeimos nariai yra 
per daug plaukuoti, tai kiek 
didesnį negu normalus moters 
plaukuotumą reikia laikyti nor
maliu dalyku. Jei per daug 
apželia panosė, smakras, krūti
nė, ausų kanalai, pirštai, sėd
menys ir šlaunų vidinis pavir
šius — tada gali būti sutriku
sios vidaus sekrecijos liaukos. 

Svarbu žinoti, kaip • plau
kuotumas prasidėjo. Jei per 
daug plaukų ėmė atsirasti pa
mažu, kai mergina brendo, tai 
į tar iamas paveldimasis plau
kuotumas. O jei moteris apžėlė 
staiga ir dar sutriko mėnesinės, 
kurios po to visiškai išnyko — 
įtariamas endokrininių liaukų 
sutrikimas. 

Be šių minėtų (įgimto ir dėl 
sekrecijos liaukų sutrikimo) 
plaukuotumo padidėjimo atve
jų, išskiriami dar du. Vienas iš 
jų — tai dėl moters gydymo 
vyriškaisiais lytiniais hormo
nais atsiradęs per didelis veido 
plaukuotumas. Tik jautr ioms 
vyriškajam lytiniam hormonui 
— androgenui — moterims ant 
veido ir kitų kūno dalių pradeda 
gausiai augti plaukai. J au iš 
anksto galima pasakyti, kad ta 
brunetė, kurios riebi oda, bus 
jautri vyriškajam lytiniam hor
monui. Apie kitas moteris nieko 
tikro iš anksto negalima pra
našaut i . Todėl, jei moteris, 
atėjusi pas gydytoją, skundžiasi 
veido plaukuotumo pagau
sėjimu, gydytojas jos klausia, ar 
ji nevartoja testosterono. Kar
tais esti priešingai: ilgai gydyta 

vyriškaisiais hormonais moteris 
praplinka. 

Visos moterys tur i atsi
minti, kad trimis jų gyvenimo 
laikotarpiais padaugėja plaukų 
ant veido: tai brendimas, nėštu
mas ir klimaksas. Toks plau
kuotumo padidėjimas yra nor
malus — fiziologiškas. Linku
sios į plaukuotumą bręstančios 
merginos daugiau plaukų paste
bi ant rankų, kojų, po nosimi ir 
žemiau bambutės. Tai esti dėl 
vyriškųjų lytinių hormonų, be-
sigaminančių antinksčių liau
kose ir kiaušidėse. Tuo laiku dėl 
padidėjusios riebalinių liaukų 
veiklos ant veido a ts i randa 
spuogų. Liaukos ir plaukai vys
tosi iš to paties pirmykščio žmo
gaus gemalo sluoksnio. Jei 
tokių plaukuotų merginų mens
truacijos esti normalios — jokio 
gydymo dėl jų plaukuotumo 
nereikia. Jas tik reikia nura
minti ir patar t i kosmetikos 
priemones. 

Nėštumo periodu taip pat 
daugiau plaukų atsiranda dėl 
didesnės kiaušidėse vyriškųjų 
lytinių hormonų gamybos. Kar
tais nėščios moterys pastebi, 
kad sutankeja galvos plaukai. 
Tačiau būna ir tokių atvejų, kai 
galva kuokštais nuplinka. Taip 
nuplikusias moteris reikia nu
raminti ir paaiškinti, kad plau
kai neauga tada, kai organiz
mui nepalankios sąlygos. Ta
čiau, joms pagimdžius, greitai 
išauga nauji plaukai. 

Klimakso periodu atsiradęs 
plaukuotumas irgi yra nor
malus fiziologinis reiškinys. Kai 
kiaušidėse hormonų gamyba 
baigiasi, padidėja kitų liaukų 
veikla, pavyzdžiui, smegenyse 
esančios pituitarinės (hipofizės) 
liaukos, kartais ir antinksčiu. 

Tada plaukai pradeda gausiai 
augti panosėje ir pasmakrėje. 
Tokiu plaukuotumu labiausiai 
nepatenkintos brunetės. Šį 
plaukuotumą galima pašalinti 
elektrolizės būdu. 

Kartais plaukuotumas sie
jasi su nutukimu. Tokios mote
rys esti nepatenkintos plaukų 
gausa ir ima daug valgyti. 
Plaukuotumas atsiranda ir dėl 
dvejopų auglių kiaušidėse. Tai 
vyriškuosius lytinius hormonus 
gaminantys augliai ir kiauši
džių pūslėtumas. Jei plaukuotu
mas padidėja nesutrikus mens
truacijoms, tai gali būti dėl an
tinksčių auglio. Toks auglys 
kartais irgi sutrikdo mėnesines. 
Todėl labai plaukuotas moteris 
reikia ištirti ligoninėje. 

Nors ir gydant plaukuotu
mo didėjimo priežastis, moters 
plaukuotumas lieka. Tačiau dėl 
to nereikia nusiminti, nes dabar 
yra įvairių priemonių nepagei
daujamiems plaukams pašalin
ti. 

Ir be ūsų bei barzdos gali 
būti puikiausias vyras 

— Man 25 metai, tačiau 
neauga nei ūsai, nei barzda. 
Ar gal ima užauginti ant 
ve ido plaukus vartojant 
loniten? 

— Tas vaistas tinka pa
didėjusiam kraujospūdžiui kon
troliuoti. Dabar juo mėginama 
tepti vyrų plikes, bet dar neži
nomos pasekmės. Veido odą gali 
dirginti, todėl veidas juo netepa
mas. Veikimas dar tiriamas, 
todėl reikia palaukti duomenų. 
Tamsta gali būti kuo puikiau
sias vyras ir be barzdos bei ūsų, 
jei savo vidumi visada būsi 
tikras džentelmenas. 

RAZINOS VAISTAS 
NUO BURNOS LIGŲ 

Illinois universiteto mok
slininkai razinose atrado jun
ginių, kovojančių su burnos 
bakterijomis, kurios sukelia 
ėduonį ir dantenų ligas. 

_Po analizės mūsų labora
torijoje paaiškėjo, kad šio popu
l iaraus užkandžio cheminiai 
junginiai slopino burnos bakte
rijų, siejamų su ėduonimi ir 
dantenų ligomis, augimą", — sa
kė Illinois universiteto Odonto
logijos kolegijos profesorė Chris-
tine Wu, vadovavusi tyrimui. 

C. Wu su bendradarbiais 
atliko Įprastą cheminę analizę, 
kurios metu besėklėse Tomson 
razinose nustatyti penki auga
linės kilmės junginiai: oleanolo 
rūgštis, oleanolo rūgšties alde
hidas, betulinas, betulino rūgš
tis ir 5 (hidroksimetil)-2-fur-
furolas. 

Oleanolo rūgštis, jos aldehi
das ir 5-<hidroksimetil)-2-fur-
furolas slopino dviejų bakterijų 
rūšių (ėduonį sukeliančių Strpp-
tococcus oratana ir apydančio 

ligas sukeliančių Porphyro-
monas gingivalis) augimą. 
Junginiai bakterijų augimą 
efektyviai slopino tada, kai jų 
koncentracijos buvo nuo 200 iki 
1.000 mikrogramų mililitre. 

Betulinas ir betulino rūgštis 
buvo mažiau efektyvūs, pana
šiam antimikrobiniam aktyvu
mui pasireikšti buvo reikalingos 
gerokai didesnės jų koncen
tracijos. 

Pasiekus 31 mikrogramo 
mililitre koncentraciją, oleanoro 
rūgštis blokuoja S. mutans 
adheziją prie paviršių. Adhezija 
yra labai svarbi formuojantis 
dantų akmenims — lipniai 
plėvelei, kuri kaupiasi ant dan
tų. Pavalgius saldaus maisto 
šios bakterijos išskiria rūgštis, 
kurios gadina dantų emalį. C. 
Wu sakė, kad šie atradimai 
prieštarauja visuomenėje įsi
galėjusiai nuomonei, jog razinos 
-kali!';.i ėduonies atsiradimą. 

.Ro/mns vra saldžios ir lip
nios, o bet koks maistas, kuria

me yra cukraus ir kuris yra lip
nus, kaip manoma visuomenėje, 
sukelia ėduonį. Tačiau mūsų 
tyrimas patvirtina, kad yra 
priešingai. Augalinės kilmės 
junginiai, randami razinose, 
gali būti naudingi burnos 
sveikatai, nes kovoja su bakte
rijomis, kurios sukelia ėduonį ir 
dantenų ligas. Be to, razinose 
yra praktiškai vien gliukozės ir 
fruktozės, bet ne cukrozės — 
pagrindinio burnos ligų kalti
ninko'". Anksčiau C. Wu kolegė, 
vaikų dantų ligų specialistė 
Shahrbanoo Fadavi išsiaiškino, 
kad į dribsnius pridėjus razinų, 
dantų akmenų rūgštingumas 
nedidėja. Šis rūgštingumas 
padidėja tik tada, kai į dribs
nius be razinų pridedama ir 
cukraus. 

.Maistas, kuris yra lipnus. 
nebūtinai gadina dantis Daž
niausiai problema sukelia įdė
tas cukrus, kitaip — cukroze". 
— s a k e C W u 
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Genų terapija apramina 
jautrius nervus 

Neuropatinis skausmas — 
labai nemaloni nervų liga, ku
rios šiuolaikiniai medikai efek
tyviai gydyti dar nemoka. Ta
čiau Michigan universiteto moks
lininkų grupė įrodė, kad žiur
kėms neuropatinį skausmą ga
lima numalšinti panaudojus ge
nų pernašos metodą. 

Neuropatija (nervų degene
racija) yra dažna cukrinio dia
beto bei kai kurių kitų ligų 
komplikacija. Kai pažeidžiami 
sensoriniai nervai, kuriais į 
smegenis perduodami signalai 
apie juntamus skausmo, tem
peratūros ir lytėjimo signalus, 
pacientas pasidaro labai jaut
rus. Pats menkiausias prisilieti
mas sukelia nepakenčiamo de
ginimo pojūtį, o daiktai, kurie 
sveikiems žmonėms yra malo
niai šilti, sergantiems neuropati
ja yra karšti lyg krosnis. Blo
giausia tai, kad nemaloniems 
pojūčiams sukelti nereikia aps
kritai jokių dirgiklių. O vaistai 
tokiu atveju yra menka pagalba. 

Vienas iš daugelio veiksnių, 
dalyvaujančių generuojant neu
ropatinį skausmą, yra neuro-
transmiterio GABA koncentra
cijos sumažėjimas nugaros sme
genyse, nes GABA pasižymi 
nervinių signalų perdavimą 
slopinančiu poveikiu. Moksli
ninkams žinoma, kas fermentas 
glutamo rūgšties dekarboksi-
laze 'GRD? gali padidint i 
GABA gamyba Todėl Michigan 
universiteto mokslininkai nu
sprendė patikrinti, ar įmanoma 
padidinti GABA koncentraciją ir 
sumažinti skausmą, jei į nuga
ros smegenų ląsteles būtų įter

piamas genas, koduojantis GED. 
Savo teorijai patikrinti moks

lininkai grupei žiurkių pažeidė 
sėdimąjį nervą, todėl jos krūp
čiojo nuo švelnių lytėjimo ar 
šiluminių dirgiklių. Tuomet, 
kaip pernešiklį panaudojus vi
rusą, į žiurkių nugaros smege
nis buvo perneštas GRD koduo
jantis genas . Geną pernešęs 
virusas — tai herpes virusas, 
modifikuotas taip, kad būtų 
nekenksmingas. 

Po injekcijos į poodį virusas 
ėmėsi to, ką sugeba geriausiai: 
patekti į periferinius nervus ir 
jais keliauti iki nervinių centrų. 
Paprastas herpes virusas šioje 
vietoje pasidaugintų ir keliautų 
atgal nervais iki odos, per kurią 
pateko į organizmą, ir sukeltų 
išopėjimą. Tačiau modifikuotas 
virusas iš nervų centrų niekur 
nekeliavo, o aktyvavo GRD ge
ną taip pakeldamas vietinę 
GABA koncentraciją. 

,,Mes tiesiog išnaudojome 
natūralų viruso elgesį", — 
sakė vienas iš tyrimo vadovų 
neurologas David Fink. Tyri
mas skelbiamas žurnale „An-
nals of Neurology". 

Tokiu būdu gydytos žiurkės 
buvo kur kas mažiau jautrios 
prisilietimui ir šilumai, kai tuo 
tarpu žiurkės, gydytos placebo, 
geriau nesijuto Gydymo po
veikis išliko šešias savaites — 
tokia yra mokslininkų panau
doto genų promotoriaus gyveni
mo trukmė. D Fink tikisi, kad 
kitais metais bus pradėti gydy
mo metodo klinikiniai bandy
mai su žmonėmis 

(Delfi) 

* 
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LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINTOJAI 
IR JŲ TALKININKAI 

BRONIUS NAINYS 

Ir tuojau pat turiu pasakyti, 
kad svarstymui ši tema yra 
nepaprastai sunki. 

Kodėl? 
Svarbiausias faktorius yra 

tikrovė, bet kaip ją sužinoti, kai 
niekas nenori sakyti teisybės? O 
dar blogiau, kai susiduri su 
visuomene, kuri tos teisybės 
nenori žinoti. Ir visiškai blogai, 
kai jos nepripažįsta. Juk mums, 
lietuviams, aišku kaip giedrios 
dienos viduryje, kad pagrindinis 
mūsų tautos naikintojas buvo 
okupantas — Sovietų Sąjunga, 
o jos pagrindinis įrankis komu
nizmas. Sovietų Sąjungos vy
raujanti jėga — Rusija. O ką 
mes girdim šiandien? Mūsų šie 
teiginiai Kremliui — tik per
rašymas istorijos, taigi melas, ir 
nieko daugiau. 

Palikim tai minutei nuo
šaly. Musų tikrovė apie mus 
pačius. Juk ir daugeliui lietuvių 
okupantai buvo tik naciai. So
vietų Sąjunga — išlaisvintoja. 

1941 m. sukilimas — nacių 
veiksmas, holokausto pradžia. 
Sukilimo vadovybė buvo sunie
kinta mūsų pačių valdžios, 
nepriklausomos Lietuvos val
džios, tos valdžios, dėl kurios 
teisių, sukilėliai kovojo. 

Padala; dokumentas iš 
.LGGRTC trėmimų skaičiai 
„Lietuvos kovų ir kančių istori-
j a . ' 
,.—-Žiupsnelis prisiminimų: šia
me oficialiame dokumente trė
mimų duomenys tokie pat, 
kokie nurodyti ir mano va
dovaujamos valdybos prieš 10 
mėtų išleistame pirmame tome. 
Jie dabar jau oficialūs ir visur 
naudojami. Tačiau yra ir už
sispyrusių. Pvz., 1941 m. birže-

'lio 14—15 d. ištremta buvo 
17,485 žmonės, o pasekite ir 
šiemetinių minėjimų kalbėtojus 
— jiems 32.000-34,000. Ir 
niekas jų kitaip neįtikins. 

Taip pat ir didžiuosius 1948 
m gegužės 22-23 d. trėmimus, 
per kuriuos, tomis dienomis 
buvo rštremta 39,766, vėliau, 
sugaudžius besislapstančius, 
sąrašas padidintas iki 43,940 
žmonių. Tačiau dr. Adolfo Da-
mušio brošiūroje „spėtas" tie
siog fiziškai neįmanomas skai
čius — daugiau kaip 100.000 
ūkininkų, ne vienam dar tebėra 
tikrovė. Gerai, jeigu kas taip 
nori ir sako. jo reikalas, ir kam 
kankintis jį tikinant kitaip, bet 
kažin ar gerai, kai jis šią tikrovę 
išryškinusį baudžia, apšauk
damas jį tautos išdaviku. Kodėl 
taip daroma: ar kad okupantas 
daugiau lietuvių ištrėmė tai 
mums geriau? 

Ne, esmė ne skaičiai; jeigu 
ir vienas lietuvis tebūtų buvęs 
okupanto į Sibirą ištremtas, 
būtų buvę vienu lietuviu per 
daug, aptarimui pasinaudojant 
žydų filosofija. Šalia to, lietu
vius komunistinis okupantas 
naikino areštais , kalėjimais, 
parodiniais teismais ir ypatin
gai laisves kovotojų žudynėmis. 
Ir to vyksmo esme šiandien — 
tos žudikiškos bjaurasties pri
pažinimas ir kartu su ja einanti 
okupanto atsakomybė. Beje, 
nors mes turėjom jų du, kalbu 
apie vieną dėl to, kad Vokietija 
vis dėlto savo kaltę pripažino ir 
už ją baigia atsiteisti. O Rusija 
nelinkus ne tik visų komunizmo 
nusikaltimų pripažinti, bet 
gegužės 9 d., į Maskvą susi
šaukusi daugiau kaip 50 An
trojo pasaulinio karo paliestų 
valstybių vadovų, jų akivaizdoje 
bandė net heroje rodytis, ir 
kažin kaip istorija, tarkim — po 
100 metų, vertins į tokį absur
diška spektakli tuos didžiųjų 
demokratim vadovus diktato
riaus Stal 
lėkusius? 

urmu su 

Grįžkim prie šio žodžio pra
džioje nuošaly palikto melo. 
Kodėl Rusija taip begėdiškai 
elgiasi? Ir dar blogiau, kodėl 
visas pasaulis, išskyrus, žino
ma, buvusius pavergtuosius, 
priima, jeigu ir ne visiškai, tai 
bent jau pusiau užmerktomis 
akimis ir visiškai suglaustomis 
ausimis? Išskyrus tik Amerikos 
prezidentą George W. Bush, 
išdrįsusį „paviešinti" ir pripa
žinti seniai visiems žinomą 
Amerikos išdavystę Jaltoje. Bet 
ir čia — klaustukas, ir ne vie
nas: Ką G. W. Bush pasakė ir ko 
nepasakė? Ką komunistinis 
okupantas Lietuvoje darė? Ką 
Vakarai matė ir ką girdėjo? 

Pirmiausia — atgal prie 
Jaltos susitarimų, kur Stalin 
buvo atiduota ne tik pusė 
Europos, bet ir iš jo budeliškų 
nagų ištrūkę žmonės, ir visiškai 
laisvos rankos dorotis su jais 
kaip patinka. 

Ką mes, lietuviai, apie tai 
žinojome? 

Mark Elliot studija, pa
skelbta 1973 m. apie sovietų 
piliečių grąžinimą. 

Apie tai mano rašinys 
„Amerikos lietuvyje" ir per
spausdintas, kito pasirinkimo 
laikraštyje „Baltijos kelias", 
todėl nenorėdamas kartoti ką 
tik skelbtų faktų ir juos apta
riančių minčių, patvirtinsiu tik 
patį jų svarbiausią. Roosevelt ir 
Churchill tiesiog ant kelių 
atsiklaupę prieš Stalin davėjam 
tai, ko jis tik norėjo. Linz 
(Austrija). Fort Dix, New Jer-
sey, Dachau (Vokietija) istorijai 
liko žiaurių tragedijų liudi
ninkai, kai, pagal vėliau Eisen-
hover keistą ir savotiškai tingiai 
išlementą posakį, „mane pa
siekė žinios apie netikėtas sa-
vižudystes, kai sovietų piliečiai 
geriau renkasi mirtį negu grį
žimą atgal į Stalin 'rojų'". ir po 
to laiškas savo viršininkams j 
Vašingtoną. „Mano karininkai 
ir kariai bjaurisi tokį įsakymą 
vykdydami, nes kai kur jie net 
ašarinėmis dujomis turėjo žmo
nes iš barakų išvaryti ir durtu
vais sugrūsti į sunkvežimius 
pervežimui į sovietų parengtus 
gyvulinius vagonus". — rašė 
Jungtinių Vakarų karinių pa
jėgų vyriausias vadas, siūly
damas šią priverstinio grąžini
mo politiką sustabdyti. Bet kol 
šis tiesiog neįsivaizduojamai 
brutalus Amerikos ir Didžiosios 
Britanijos "demokratinis' veiks
mas buvo sustabdytas, buvo 
suspėta bolševikams atiduoti 5 
milijonai vienaip ar kitaip po 
karo Vakaruose, britų, prancū
zų, JAV zonose atsiradusių so
vietuos piliečių ir vos ne visi, 
prieš savo norą. Vašmgtonas 
negalėjo nežinoti, kad visi jie 
tais pačiais traukiniais buvo 
nuvežti tiesiog į Sibirą. 

Kur dingo garsioji Ženevos 
sutartis, pasirašyta po Pirmojo 
pasaulinio karo, įpareigojanti ją 
pasirašiusias valstybes saugoti 
žmogaus teises ir suteikti prie
globstį dėl politinių įsitikinimų 
persekiojamiems pabėgėliams, 
ypač pabrėžiama Amerikoje, 
kaip ypatingas žmogaus poli
tinės laisvės užtikrinimas, klau
sia dr. Mark Elliot, kartu ži
nodamas ir atsakymą. 

Nors „Didžioji Amerikos, 
Britanijos. Rusijos sąjunga buvo 
tik jungtuvės dėl patogumo' 
kovai prieš Hitlerį, Vakarai 
garbino Stalin kaip kokį 'tūks
tantmečio pranašą" ir tausojo šj 
Roosevelt, jo paties ant pa
saulinio pjedestalo iškeltą, 'Dė
dę Juozą' pokarinei draugystei 
amžinai taikai palaikyti. Mask
va visada, o Vakarai labai daž
na:, nenorinčius grįžti į sovietiją 
vadinti naciais bei fašistais ir iš 
viso be' kokiam priešknmiinis 
tmiani nus i t e ik imu: Vakarą ; 

simpatijų neturėjo. Čia pa
skendo politinių pabėgėlių 
apsaugos principas" — rašo 
amerikietis istorikas — žurna
listas dr. Elliot. Kiek mes apie 
tai žinojom, nors pats privers
tinio grąžinimo vyksmas nebuvo 
jokia paslaptis ir šiurpino mūsų 
pačių nugaras, nes irgi tik ant 
plauko iškabėjom. 

Jeigu mes, jau laisvuose 
vakaruose atsiradę, Atlanto 
Chartos garsiesiems principams 
patikėję ir jų vykdymo viltingai 
laukdami, dargi net partizaninį 
karą Lietuvoje skatindami, 
nieko nežinojom, apie sovietams 
parsidavusius Roosevelt pata
rėjus Harry Hopkins, Charles 
Bohlen, George Kennan, Lenino 
asmeninį draugą Bernard Ba-
ruch, naivius, Roosevelt stum
domus Valstybės sekretorius, • 
kaip Edward Stettinius, vėliau 
senatoriaus McCarty išryškin
tus sovietų pataikūnus, kariš
kius admirolą William Leahy, 
generolus Zvvicker, Walker, jau 
laisvėjimo laikotarpiu įtaiga
vusį Texas (Austin) universiteto 
studentus protestuoti prieš 
Lietuvos nepriklausomybę — 
„ten visi naciai ir Sibirą patys 
užsitarnavo", šaukė jie specia
liai organizuotuose mitinguose, 
— ką į Ameriką įtikėję, tėvynėje 
likę, apie šią juos parduodančią 
politiką galėjo žinoti? Ką jie 
galėjo žinoti ir apie didįjį so
vietų pataikūną, anglų politiką, 
vėliau premjeru tapusį apga
viką McMillan. uoliausią šio 
Jaltos susitarimo vykdytoją? 

Štai dėl ko Lietuvos parti
zanų krauju pasirašytas laiškas 
popiežiui ir Jungtinėms Tau
toms apie pradėtą lietuvių tau
tos naikinimą ir ypatingus 1948 
metų gegužes trėmimus Ame
rikai jose atstovaujančiai Eleo
norai Roosevelt buvo šmeižtas, 
nes jokių priverčiamųjų darbų 
stovyklų ar masinių kalėjimų 
Sibire, pagal ja. iš viso nebuvo. 
Štai kodėl tais pačiais 1948 
metais George Kennan lengvai 
galėjo įkalbėti Vašingtoną sovie
tų okupuotų kraštų laisvinimo 
politiką keisti į sovietijos stab
dymo politiką ir rūpintis tik, 
kad sovietų tankai nenudardėtų 
iki Atlanto ir Amerikos visiškai 
iš Europos neišvytų. Štai kodėl 
Lietuvos laisvės kovotojai ne tik 
Vakarų pagalbos, bet nė gero 
žodžio, beje, dar net iki šiol, iš jų 
negavo. Ne, ne jų, bet Lietuvos 
kankintojų, komunistų pusėje 
buvo Vakarai. Ir per visą oku
pacijos laikotarpį. Neužmiršom 
turbūt 1974 m. Australijos 
premjero užmojo Baltijos valsty
bes pripažinti Sovietų Sąjungai 
ir tokio pat bandymo Nixon 
pagrindinio patarėjo, vėliau 
Valstybės sekretoriaus Henry 
Kissinger taip pat padaryti 
įkalbėti ir Amerikos prezidentą. 

Tad ar netinka jiems lietu
vių tautos naikintojų, komu
nistų talkininkų vardas7 Todėl, 
ar ne stebuklu reikia laikyti, 
kad. tokius talkininkus turė
damas, komunizmas lietuvių 
tautos visgi nesunaikino, bet ji 
dar rado jėgų iš naujo prisikelti 
ir atkurti Lietuvos nepriklau
somybę? Ir ja naudojantis tau
soti savo amžiais puoselėtas 
tradicijas, papročius, ugdyti 
prieš pusšimtį metų slopintas 
bei net žiauriai troškintas ver
tybes nekliudoma savo pagaliau 
vėl laisvoje tėvynėje... 

Tačiau... Čia ir sustokim: ar 
tai vėl tik ne viltinga svajone, 
mažai ką bendra turinti su 
tikrove. Šiandien mūsų minima 
diena pavadinta Gedulo ir vil
ties diena. Bet iš tikrųjų: kiek 
yra Lietuvoje gedulo ir kiek vil
ties? 

Juk ;š tikrųjų ged: tik tu 
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artimieji, draugai pahkuo 

nys, kai oficiali valstybės politi
ka, parodyta minint Stalin-
Hitler karo pabaigą Vilniuje 
gegužės aštuntą, budelį sodino 
kartu su auka. Neminėsiu čia 
šio, mano manymu, jau didelio 
nesusipratimo, nes tai gilesnė ir j 
išsamesnio nagrinėjimo reika- ; 
laujanti tema, šalia to, tai jau j 
nebepakeičiama praeitis. Bet į 
visgi jaučiu reikalą bent porą j 
minučių skirti vilčiai, vilčiai į j 
ateitį, jeigu tiksliai suvokiu i 
pavadinimo prasmę. 

Lietuva juk lietuvių valsty- j 
bė, pradėta kurti prieš tūkstan
tį metų, prieš 750 metų Min
daugui svajonę pakeitus tik
rove, ji tapo ir visą laiką buvo 
lietuvių tautos atrama. Vytauto 
laikais tuo laiku žinomam 
pasauliui didybe švietė, bajorų 
laikais suvargusi ir sutrypta 
okupanto buvo mindoma purve, 
tačiau praėjusio šimtmečio 
pradžioje iš naujo kilo ir per 
trumpą laikotarpį sušvito, jau 
kaip patys ryškiausi lietuvių 
tautos namai. Nors dar ir var
gani bei skurdoki, daugiau kaip 
šimtmetį rusiškojo okupanto 
nuterioti, bet savi, mieli, bran
gūs, j iems ginti vertos tūk
stančių tauriausių Lietuvos 
vaikų partizanų aukos. Atlai
kiusi pusšimtį pačios žiauriau
sios okupacijos, ji vėl atkūrė 
savo valstybę šimtmečiui bai- j 
giantis, savo vertę net antruoju 
skirsneliu į Konstituciją įrašy
dama. Lietuvos valstybę kuria 
Tauta, suverenumas priklauso 
Tautai, teigia nepriklausomos 
Lietuvos pagrindinis įstatymas, 
kurį vykdyti privalu visiems 
šios naujos valstybės nariams. 
Bet ar taip iš tikrųjų yra? 

Lietuvos valstybę kuria 
piliečiai, skelbė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, berods 
antraisiais savo kadencijos me
tais metiniame pranešime 
Seimui. Ir ši jo politika, nežinia 
kieno įkvėpta, jau spėjo tapti ir 
mano tėviškėje mano vardu 
pavadintos mokyklos viešai iš
kabintu šūkiu: mokyklos tikslas 
ugdyti pilietinę visuomenę. 
Užuot anksčiau buvusio „homo 
sovieticus". Kuo lietuvių tautos 
atžvilgiu toji politika skiriasi 
nuo komunistinio okupanto 
bruktos0 Ir kodėl vėl politizuoja
ma pati pagrindinė jaunimo 
švietimo ir auklėjimo įstaiga 
mokykla0 Kur joje mūsų tauta, 
mūsų prigimtis ir jos puoselėji
mas, ugdymas, brandinimas0 

Šiame globaliniame pasau
lyje tau tybė iš tiesų tampa 
atgyvena, rašo tinklalapio žinių 
agentūros „Omni laikas" ben
dradarbis Ulevičius, svarsty
damas vyraujančios tautos ir 
mažumų tolerancijos klausimą, 
ir kaip gauna lupti už teiginį, 
kad, nuomonėms išsiskyrus, 
lemia dauguma. Tikrai sunkiai 
suvokiama naujovė, taip pat 
kaip ir kitos, pilietinės visuo
menės kūrėjų kartais net 
įnirtingai brukamos. Tad ir vėl 
kyla toks pat neramus klausi
mas: ar toji „pilietinė visuo
menė" yra tik greitai dingsian-
tis, populiarumo ieškančių poli
tikų bei į kosmopolitizmą pa
sinešusios kai kurios inteligen
tijos laikinas mados klausimas, 
ar jų ir Lietuvai brukama nauja 
tautos naikinimo politika, kuri 
skubiai reikalauja naujo ir, ko 
gero, net nemažo susirūpinimo 
lietuvių tautos ateitimi. Atei
timi savoje ' nepriklausomoje 
valstybėje? Ir mano atsakymas į 
jį tik vienas: Lietuva — lietuvių, 
lietuvių tautos valstybė: ji tokia 
buvo ir tokia turi likti. Be jokios 
abejonės. 

Paskaita skaityta Birželio 
trėmimų paminėjime S.m. birželio 
12 d., Šv. Antano parapijos salėje. 
Cicero. IL 

DANUTE BINDOKIENE 

Pakilo kaip sakalas, 
nutūpė kaip vabalas 

Š
tai lietuvių tauta ir vėl „susimovė": Ūkio 
ministerija neteko savo ministro, LR Sei
mas — vieno nario. O Lietuvos gyventojai, 

tiek daug vilčių sudėję į Viktoro Uspaskicho 
pažadus, dabar turėtų jaustis nelabai kaip. 
Kada gi pagaliau tauta įsitikins, kad obuoliai 
ant alksnių neauga? 

Ūkio ministras, kaip prieš tai su didžiausiu 
entuziazmu prezidentu išr inktas Rolandas 
Paksas, parodė, kad lietuvių tau ta vis dar lei
džiasi už nosies vedžiojama, gražiais pažadais 
suviliojama. Galbūt turėtų būti išleistas įsaky
mas, raginantis visiems būtinai įsigyti liaudies 
patarlių-priežodžių knygą ir ją atidžiai per
skaityti. Mūsų senoji liaudies išmintis turėjo 
labai tikslius patarimus kone kiekvienai žmo
gaus (arba visuomenės) elgesio apraiškai, taigi 
ir apie asmenis, kurie daug žada, o mažai ište
si. 

Kad ūkio ministras Uspaskichas atsistaty
dino, turbūt nieko nenustebino, nes užuominos 
apie jo „tarnybinių ir asmeninių interesų" 
supainiojimą jau seniai sklando Lietuvos krašto 
vidaus politikos padangėje. Tai visai nedvi
prasmiškai paminėjo ir prez. Adamkus, ir kitų 
partijų vadovai ar atstovai. Ypač keistai atrodo 
ministro išvyka Rusijon tuo metu, kai apie jį 
spietėsi kaltinimai ir įtarinėjimai. Juk būtų 
buvę logiškiau pasilikti savo vietoje ir kalti
nimus, jeigu jie neteisingi, atremti, o jei teisin
gi — bent pripažinti. Bet tai nebe pirmas kar
tas, kai ūkio ministras, bėdai ištikus, bėga 
užuovėjos ieškoti Maskvon. Tik prisiminkime 
ministrą Eugenijų Maldeikį... 

Su vienu kaltinimu Uspaskichui galėtume 
ir nesutikti — ar jis turėjo ekonomikos mokslų 
diplomą, ar neturėjo, visgi apie verslą neblogai 
nusimanė. Pagal paties prisipažinimą, jo turtas 
siekia 49 mln. Lt. O tai jau ne pelai! Kadangi, 
pagal Lietuvos įstatymus, ministrui aukštasis 
išsilavinimas nėra privalomas, nereikėjo girtis 
„diplomu" ir būtų išvengta dar vieno kaltinimo. 
Visgi reikia duoti kredito ir Lietuvos žinias-

klaidai, kur i t ikrai naudojasi vakarietiškais 
metodais ir užs i ima „į tar iamų faktų bei 
asmenų kas inėj imais" . Argi „anuomet" ži-
niasklaida būtų drįsusi užsikabinti už ūkio 
ministro veiklos? Rusijos prez. Vladimir Putin. 
Baltarusijos prez. Aleksandr Lukašenka yra 
pasirūpinę, kad žiniasklaida būtų pažabota ir 
eitų tik tuo keliu, kur is „iš viršaus" nurodomas. 

Visgi Viktoras Uspaskichas , į Lietuvą 
atvykęs tik 1985 m., gerokai pasivarė į priekį ir 
užsirekomendavo, kaip geras verslininkas. Gi
męs Rusijoje, daugiavaikėje miško darbininko 
šeimoje, savo pat ies veržlumu ir pastangomis 
prasiveržė į verslininko veiklą. Tam, be abejo, 
turi įgimtą talentą, nuovoką ir sugebėjimus. 
Kas jį paskatino pakeisti profesiją ir tapti poli
tiku? 

Lietuvos politikos vandenyse V. Uspas
kichas nardo nuo 2000 m., kai buvo išrinktas 
Seimo nariu vienmandatėje Kėdainių apygardo
je. Verta prisiminti , kad jau tuomet, vadovau
damas Seimo Ekonomikos komisijai, V. Uspas
kichas buvo įsipainiojęs į viešųjų ir privačių 
interesų konfliktą — vadinasi „istorija karto
jasi". 2003-aisiais jis įkūrė Darbo partiją ir 
ėmėsi jai vadovauti . Palankus jo politinės veik
los vertinimas, matyt , paskatino siekti dar dau
giau... Tačiau užimti aukštą vietą (ūkio minis
t ru paskir tas 2004 m. gruodžio mėn.) valstybės 
valdžioje — ne akcinei bendrovei vadovauti ar 
40 įmonių vienijantį susivienijimą įkurti. Dabar 
jau galime net pagalvoti, ar tų įmonių susivieni
jimo veikla buvo skaidri, ar tos dešimtys mili
jonų litų į Uspaskicho kišenę subiro tik suma
nios veiklos dėka? 

Nors V. Uspaskichas atsistatydino iš ūkio 
ministro posto ir atsisakė Seimo mandato, visa 
ši istorija, ko gero, dar nepasibaigė. Ne su visais 
kaltinimais jis su t inka ir ruošiasi apskųsti teis
mui, kol kas kalbėjęs tik per savo atstovus, bet 
nenutraukęs ir nesutrumpinęs savo viešnagės 
Rusijoje. Žinoma, visur gerai, bet namie geriau
siai... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.5 

Aarhus sunkvežimiai paima mūsų kuprines, o 
mes patys greitu laiku uoste pasikrauname į 
8,000 t transportlaivį „Levante" ir 18 vai. 
išplaukiame link Norvegijos. 

Rugsėjo 15 d. 
Plaukiame Švedijos pakrantėmis . Pro 

žiūronus matyti žemyne esą miesteliai. Nuo jų, 
atrodo, esame per kokius 20 km. 

Rugsėjo 16 d. 
Esame Drammen uoste — 44 km nuo Oslo. 

Miestas gražus, nesugriautas. Ten, kur mus įkū
rė, vyko įvairi prekyba. Mus domino miestas, nes 
esame visuomet alkani... bent mes taip manėme. 
Kažkas pamatė pardavinėjant dešreles — čirška, 
kepamos keptuvėse, net seilės varva — prašyte 
prašosi nuperkamos, ir mūsų vyrukai, atkišę tu
rimas markes, nors ir nebuvo leidžiama pasi
traukti iš sustojimo vietos, suuodė, kad galima 
pirkti kiek nori, prisipirko didžiulius maišus. Bet 
kiek užkandę ir nuginė alkį, susiraukė — 
dešrelės padarytos iš žuvies! Kiti buvo „gudresni" 
— nusipirko kotletų, irgi po gerą maišą Deja, ir 
šie pasirodė buvo žuviniai, ir kai atšalo, jų skonis 
buvo ne per geriausias... Treti prisipirko sūrio — 
labai panašaus į lietuvišką, kilogramais' Bet ir 
sūris buvo pagamintas iš žuvies. Pasirodo, kad, 
nors ir buvome alkani, bet dar ne per daug alka
ni — nes tuos žuvinius produktus kramtėme 
labai iš lėto... O duonos nepardavinėjo 

Toks buvo musų pirmasis susipažinimas su 
Norvegija ir norvegais. 

Traukiniu, pro Spikkestad, Asker. pasiekėme 
Oslo. Čia buvome apgyvendinti „Hillienberg" 
mokykloje. 

Rugsėjo 19 d. 
9 vai. ryto paliekame Oslo. Vykstame pro 

Nitedal. Hatedal. Stryken. Harestua. Roa, Grind-
voll, Jenaker, Viul, Hval. Hval yra musų pasky
rimo vieta — čia turėsimo praeiti „apmokymą" 

Rugsėjo 24 d. 
Vaikštau aukšta, uolėta upės pakrante ir 

mintimis perbėgu savo dabartinį, pasaulio val

katos, gyvenimą. O jis sraunus, verpetingas, lyg 
šios nežinomo vardo upes vanduo. Ar gerai 
padariau, apleidęs tėvynę0 Ar t ikrai nebuvo 
kelių, kitų kelių, kitu takų. kuriais būčiau galėjęs 
pasukti9 J u k galėjau bandyti eiti į miškus, pas 
partizanus, bet kaip susiriši? O ir susirišus — ar 
patikės, kas tu toks? Juk juos bandė ne kartą 
išduoti gestapo agentai , ir jie buvo atsargūs? 
Laukti ateinant Raudonosios armijos? — bet ar ir 
jie į mane nežiūrės, kaip į priešą? Juk dirbau pas 
vokiečius. O pirmosiomis dienomis daug nereikia 
— kas nors, už ką nors paskųs, ir... Be to. Bir
žuose neturiu ir pagrindo, — sesuo turi savo bėdų 
— vaikai, vyras (irgi buvęs darbuose pas vokie-
čiusV Motina vėl ištekėjusi, kuri. nors ir norėtų, 
padėti vis vien negalėtų, kas klausys neturtėlio? 
O ta. kurią mylėjau, net nežinau kur ji yra. 

Vanduo po uola. ant kurios sėdžiu, šniokščia, 
kunkuliuoja. Vilnys bučiuoja šaltą granitą. O iš 
vilnių išneria skais tus veidelis... 

Kažkada ji mylėjo mane. bet dabar0 _Ak. 
užmiršk — dabar ji jau ištekėjusi, kito glėby, au
gina kito vaikus; greičiausiai net nenori prisi
minti tavo vardo!" — šnabžda rudeninis vėjas. 

Tolumoj lyg sfinksai dūkso mėlyni kalnai. O į 
mano nebylį klausimą — ar dar esu mylimas — lyg 
atsaką nešąs pasiuntinys, nukrinta geltonas ber
žo lapas. Bet jo a tsako, deja, aš negaliu suprasti. 
O vilnys, tos neramios, lyg mano gyvenimas, vil
nys vis supasi, ūžia. nerimsta, lyg kviečia mane į 
savo gelmes... Ir kartais pagalvoju, kad butų nebloga 
paleisti sau kulką į galvą ir viską, viską užbaigti. 

„Soldatenheime" tyliai niūkia smuikai Jie 
man vėl primena tėvynę ir mylėtą merginą... 

Draugai t raukia nuotaikingą dainele — „Mes. 
Lietuvos kareivėliai, niekad nedejuojam..." už ką 
nuo vokiečių susilaukia aplodismentų. 

Šiandien kareivinių rajone įvyko sporto šven
tė. Programoje: futbolas, rankinis, bėgimai ir kt. 

„Nord" lageryje bebūnant, vėl pradėjome ap
mokymą, t.y., viską iš pradžių — iš naujo tankinę 
rikiuotę, o nuo rugsėjo 27 d ir su ginklais 

Mes apginkluot i I pasaulinio karo aus
tro—vengriškais šautuvais — jie baisiai aukšti, o 
durtuvai — ilgi. iki kelių, jei užsidedi prie diržo. 

Bus d a u g i a u . 
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LABAI LAUKIAMAS 
SVEČIAS 

Ispanijos Lietuvių ben
druomenė (toliau ILB) yra labai 
dėkinga už prelato Edmundo 
Putrimo, Lietuvos Vyskupų 
konferencijos delegato užsienio 
lietuviams katalikams, Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
valdybos nario, vizitą \ Ispaniją. 
Tai vizitas, kuriuo džiaugiamės, 
supratę, kad ILB daug nuveikė, 
vienydama lietuvius, bet dar 
daugiau jai lieka nepadarytų 
darbų. Pasiūlėme gana sunkų, 
ypač karštos vasaros pradžioje, 
vizitą po mūsų šalį. Norėjome, 
kad kuo daugiau pamatytų ir 
kad su kuo daugiau lietuvių 
susipažintų. Ir ypač, kad aplan
kytų visas šiuo metu aktyviau
sias Lietuvių bendruomenes 
įvairiuose Ispanijos kampeliuo
se. Net labai nustebome, kuo
met prelatas neabejodamas su
tiko važiuoti ten, kur yra lau
kiamas, taip maždaug per 
savaitę nukakdamas daugiau 
nei 2,000 km. 

Pagrindinis prelato vizito 
tikslas ir buvo susipažinti su 
mumis, Ispanijos lietuviais, bei 
numatyti būsimo Sielovados 
centro įkūrimo ir kunigo pasky
rimo į Ispaniją galimybes. Ke
lionės pabaigoje Madride, pa
bendravus su prelatu, jis pats 
komentavo, kad tokio asmens 
paskyrimui yra sudaryta palan
ki terpė, kad jis yra laukiamas 
ir būtinas, kuris ateityje galėtų 
būti ne tik religinis, bet ir so
cialinis vadovas, padedantis 
bendrauti ir vienytis daugeliui 
lietuvių. 

Vizitas prasidėjo gegužės 31 
dienos popietę nuo vienos ma
žiausių, tačiau labai aktyvios 
Lietuvių bendruomenės Kata-
lonijoje, savo centrą įkūrusios 
Barcelonoje. Po trumpo apsi
lankymo mieste ir po vaka
rienės su tos bendruomenės 

lietuviais, prelatas kitą rytą 
išvyko į Tudelą, kur glaudžiasi 
viena pirmųjų ir viena bran
džiausių Navaros krašto ben
druomenės Ispanijos lietuvių 
centrų. Ten mūsų prelato laukė 
visa svita svečių, ta rp kurių 
buvo ir vietinė žiniasklaida, 
„Caritas" organizacija, glau
džiai bendradarbiaujanti su 
vietiniais lietuviais, viet inės 
bažnyčios atstovai bei nemaža 
grupė lietuvių. Kaip Silva 
Petkauskienė, Lietuvių ben
druomenės Navaroje pirmi
ninkė, minėjo, tai buvo įsiminti
nas įvykis visiems, o ypač pirmą 
kartą Tudelos istorijoje šv. 
Mišių aukojimas dviem kalbom. 

Kitos dienos rytą prelatas 
buvo kviečiamas į Valenciją, 
kurioje jį pasitiko Valencijos 
lietuvių ir Alikantės lietuvių 
atstovai. Šiek tiek ramesnį 
vakarą prelatas turėjo galimybę 
susipažinti su šiuo metu besi
kuriančių dviejų lietuvių centrų 
aktyviausiais atstovais. Tiek 
Vilma Zitkauskaitė, viena iš 
Valencijos lietuvių organiza
torių, tiek ir Kristina Funkienė, 
Lietuvių bendruomenės Alikan-
tėje pirmininkė, galėjo pasida
linti įspūdžiais apie vietinių 
lietuvių reikmes, organizaci
nius sunkumus, bendruomenes 
sampratą, bendradarbiavimą 
su kitomis kraštų bendruo
menėmis bei būsimo Sielovados 
centro atstovais. Lietuviai taip 
pat kalbėjo apie būsimo LR 
konsulato Valencijoje įkūrimo 
reikšmę vietiniams taut ie
čiams. Kitos dienos rytą, po eks
kursijos po Valenciją, lietuviai 
prelatą išlydėjo į Almeriją. 

Ten mūsų svečią pasitiko 
gausiausia Lietuvių bendruo
menė, apimanti visą Andalū
zijos regioną. Prelato vizitas 
sulaukė stipraus visuomenės ir 

TARP TULPIŲ IR 
ŽINIJU 

Klaus imas . Ar galėtų Ža-
lianykštis rekomenduoti gėles, 
kurios gražiai žydi „pereina
muoju laikotarpiu" — kai peržy
di ankstyvosios (svogūninės) 
pavasario gėlės, bet dar nėra 
pakankamai užaugusios vasa
rinės? Aš mėgstu astrus, zinijas 
ir kitas vasarines gėles auginti 
iš seklų, tad dabar darželyje 
,,tuščia". 

A t s a k y m a s Pereinamąjį 
laikotarpį gražiai užpildo dau
giametės gėlės, kurios kaip tik 
šiuo laiku gražiausiai žydi, bet 
yra ir kita išeitis: prisisekite 
dvimečių gvazdikų. Tai labai 
margos, ilgai žydinčios, skaniai 
kvepiančios (kvapas kiek pri
mena gvazdikėlius — „cloves". 
tik daug švelnesnis), nelepios 
gėles. 

Lietuviškai jos dar vadi
namos šiurpiniais gvazdikais. 

VS& 

s-a 

šimtažiedėmis, kartais tiesiog 
— šiurpėmis; angį. ,,Sweet 
William", lot. Diantus barbatus. 
Žydi nuo birželio iki rugpjūčio, 
arba dar ilgiau, jeigu neduosite 
auginti sėklų. Paliktos sėklos 
nubyra ir šimtažiedės vėl iš
dygsta. Šiltesnio klimato zonose 
(pvz., iki 5 zonos) jos išlieka per 
žiemą. Geriausiai pasėti rudenį 
arba vasaros pabaigoje, pa
vasarį persodinti į norimą vietą. 

Šimtažiedės — šis vardas 
man geriausiai pat inka, nes 
augalas tikrai „žydi šimtu žie
dų", susibūrusių į plokščias 
kekes. Žiedų spalvos — įvai
riausios — raudonos, rausvos, 
baltos, tamsiai raudonos, dvie
jų, net trijų spalvų, kai žiedelio 
pakraščiai vienos spalvos, o 
vidurys kitos. Yra ir pilna
vidurių. Lapai siauri, išsidėstę 
abipus tvirto, su nareliais (kaip 
rugio šiaudas), tiesaus kotelio, 
augalas apie 18 colių (30-70 
cm) aukščio, krūmelis išsikero-
ja. bet nelabai plačiai. Tinka 
puokštėms ir nuskintos gėlės 
ilgai išsilaiko. Be to, šimta
žiedės rotai puola kenkėjai, net 
zuikiai ir stirnos jų nenugrau
žia, nors lapai žaliuoja ir žiema. 

AUKŠČIAUSIA 
TRIJUOSTĖ 

SANSEVJERA 

Manau, kad gali būti įdomi 
ši žinutė, užtikta Lietuvos spau
doje, ypač auginantiems san-

Prelatas Edmundais Putrimas. 

vietinių institucijų palaikymo. 
Šeš tadienio vakaro lietuvių 
kalba aukojamose šv. Mišiose 
dalyvavo apie 80 žmonių, priė
mė krikštą Ispanijoje gimusi 
lietuvaitė, Karolina Kasparū-
nas-Matula i ty tė , kurią ir jos 
tėvelius visų Ispanijos lietuvių 
vardu nuoširdžiai sveikiname. 
Tai simbolinis ir istorinis mo
mentas , kuomet pirmą kartą 

sevjeras kambariuose, nes jos 
auga net ten, k u r kiti kam
bariniai augalai greitai nunyks
ta. 

Sansevjera angį. vadinama 
, ,Bowstring hemp". „Mother-
In -Law ' s Tongue", „Snake 
plant", lot. Sanseuieria trifas-
ciata. p r ik lausan t i Liliaceae 
šeimai. Vardas sansevjera kilęs 
nuo augalo atradėjo kunigaikš
čio Raimondo di Sangrio, San-
severo princo (1710—1771). Au
galo tėvynė — vakarinė Afrika, 
į Europą atkeliavo 1904 metais. 
O štai ką apie sansevjera rašo 
minėtas straipsnelis: 

, ,Agentūra 'Fac tum' prie 
Lietuvos kultūros fondo gavo 
para i šką regis t ruot i augali
ninkystės rekordą — aukščiau
sią sansevjera namuose šalia 
pa langės užaugino vilniečiai 
Regina Maleckaitė ir Mykolas 
Usonis. Gėlė yra 1.58 m aukš
čio, lapai išsikeroję iki 94 cm 
skersmens. Apie 15 metų tri-
juostė sansevjera auga specia
liai šiai gėlei pas puodžius 
užsakytame 40 cm skersmens ir 
17 cm aukščio keramikiniame 
puode. Trijuostės sansevjeros 
lapai s t a tūs , t iesūs , blankiai 
žali su šviesesniais skersiniais 
dryžiais. Pasak M. Usonio, ši 
gėlė žydi retai, gal kartą per 
metus, t rumpai ir labai kvepia. 

Jono Kupric 

Sansevjera — nedidelė vis
žalių daugiamečių augalų rūšis. 
Iš 70 žinomų šio augalo rūšių 
soduose ir kambariuose augi-

tarpe Ispanijos lietuvių priima
mas krikštas lietuvių kalba. 

Kadangi prela tas viešėjo 
Almerijoje keletą dienų, galėjo 
puikiai susipažinti su ten gyve
nančiais lietuviais ir jų kas
dienybe. Buvo užmegztas labai 
glaudus ryšys su vietine baž
nyčia. Kaip vėliau minėjo Lie
tuvių bendruomenės Andalūzi
joje pirmininkė Marina Ruibie-

namos aukštaūgės sansevjeros. 
Jei gerai prižiūrimos, jos gali 
užaugti iki pusantro metro 
aukščio. Šios gėlės turi nuo
dingų medžiagų, todėl su jomis 
reikia elgtis atsargiai". 

Straipsnelyje nepaminėta, 
bet sansevjeros paprastai žydi 
tuomet, kai jų šaknis spaudžia 
vazonas, t.y., joms mažai vie
tos. Jeigu augalą persodinsime į 
didesnį puodą, jis leis naujus 
lapus , a tža las , bet nežydės. 
Taip pat netiesa, kad augalas 
žydi labai trumpai — pastebė
jau, kad jie išsilaiko bent sa
vaitę ar ilgiau. Žiedai išsidėstę 
ant ilgo stiebo, baltai gelsvi, 
labai kvepiantys. Kartais išau
ga keli žiedų stiebai. 

Kaip minėjau, ta i t ikrai 
nelepus augalas, nereikalauja 
nei daug šviesos, nei daug van
dens, ypač žiemos mėnesiais. 
Augalo tėvynėje jo lapai vartoja
mi pluoštui, iš kurio pinami ki
limėliai, neriami tinklai, gami
namos skrybėlės ir net batai. 

GYVOSIOS 
„VILNIAUS VERBOS" 

K l a u s i m a s . Perkamose 
puokštėse dažnai matau įdėta 
šviesiai violetinių, ilgų „uode
gų", man primenančių Vilniaus 
verbas: žiedai maži, tankiai 
apaugę storoką kotelį, atrodo 
beveik dirbtiniai . Sužinojau, 
kad augalo vardas liatris (tur
būt tai angliškas vardas). Ar 
įmanoma jų auginti darželyje^ 
Mano kieme yra ir saulės, ir 
pavėsio. Žemė vidutinio geru
mo, kaip ir visur Čikagos apy
linkėse. 

A t s a k y m a s . Deja ir lietu
viškai šis augalas vadinasi lia
t r is . Angį. ..Blazing Star", 
„Gayfeather", lot. Liatris spica-
ta, p r ik lausan t i s Compositae 
šeimai. Jo tėvynė: pietinės ir 

ASK „Lituanica' klubo kryžiui bužeiio mėnesi bus vežamas i Lietuvą ir pastatytas Kryžių kalne 
netoli Šiaulių. Kryžių pagamino dr. Romas Povilaitis. Iš kairės: ASK „Lituanica" treneris Stepas 
Žilys, dr. R. Povilaitis, Daina Siiiūnienė ir dr. Donatas Siliūnas. 

nė, tikimasi, kad nuo šiol bus 
galima įterpti skaitinius lietu
vių kalba ispaniškose šv. Mi
šiose, taip pradedant dialogą 
tarp lietuvių ir vietinės baž
nyčios. Prelatas susipažino su 
Almerijos jaunimu ir vaikais, 
teko bendrauti su Almerijos 
garbes konsulu, kuris pasiža
dėjo daugiau padėti, tvarkant 
lietuvių reikalus. 

Po ilgos kelionės mūsų sve
čio dar laukė darbai Madride. 
Pirmosios įsikūrusios kraš to 
bendruomenės, kuri šiuo metu 
priglaudžia ir Ispanijos Lie
tuvių bendruomenės būst inę, 
lietuviai padėjo prelatui susi
daryti bendrą įspūdį apie 
Ispanijos lietuvius, papasakojo 
nors ir trumpą ILB istoriją, jos 
kūrimosi pradžią bei procesą. 
Prelatas Madride turėjo gali
mybę ne kartą pabendrauti su 

rytinės Amerikos valstijos, tai
gi, augalas „vietinis", todėl ir 
auginti nesunku. 

Liatris yra daugiametis au
galas. Jo lapai siauri, smulkūs, 
beveik „žoliški", tankiai apaugę 
aplink tvirtą, žalią kotą. Žiedy
nai statūs: rausvų, šviesiai vio
letinių, baltų, pūkuotų graižų 
kekės, primenančios minkštus 
šepetėlius (pvz., buteliams plau
ti), arba. kaip sakote, Vilniaus 
verbas. Žiedai pradeda atsi
skleisti nuo viršaus ir leidžiasi 
žemyn — viršutinė stiebo dalis 
jau būna peržydėjusi, o apačioje 
dar tebežydi. Gerai auga net 
nelabai derlingoje žemėje, bet 
reikia daug saulės. Laistyti, kai 
žemė išdžiūsta, pakenčia ir šiek 
tiek sausros. 

Peržydėjus augalui, an t ko
telio lieka pūkuotos sėklos, ku
rias galima tuojau pasėti. Su
dygsta greitai. Pirmais metais 
liatris bus panašus į „žolę", bet. 
perkentęs žiemą, kitą pavasari 
sparčiai auga ir pradeda žydėti. 
Beje, senesni augalai po žeme 
išsiaugina šakniagumbius (pa
našius į kardelių — ..gladi-
olous"), kuriuos taip pat galima 
išskirstyti ir augalus padaugin
ti. Šakniagumbių pavasari gali
ma pirkti ir augalų parduotu
vėse ar pas daržininkus. Iš 
patirties žinau, kad liatris gerai 
auga bet kuriame darželyje, 
savo gražiais žiedais jį puošia 
visą vasarą, o. be to, ju pakanka 
ir puokštėms 

LR prezidentu Vaidu Adam
kumi, kuris kaip tik tomis 
dienomis (birželio 6-7), lankėsi 
su oficialiu vizitu Ispanijoje. 
Taip pat dalyvavo, pristaty
damas Ispanijos Lietuvių ben
druomenę karališkajai šeimai. 
Prelatas taip pat susitiko su 
Ispanijos Vyskupų konferenci
jos atstovais Madride, kuriems 
pateikė prašymą, kviečiantį 
bendradarbiauti ir palaikyti 
kunigo paskyrimą iš Lietuvos. 
Džiaugiamės, kad prelatas su
laukė teigiamo atsakymo, nors 
dar daug reikės nuveikti, ta
riantis su autonominių regionų 

vyskupais. Labai tikimės, kad 
greitu metu galėsime dalyvauti 
lietuviškose Mišiose Ispanijoje. 

Prelatas savo vizitu dau
geliui padėjo priar tėt i prie 
savanoriško darbo, lietuvišku
mo išeivijoje sampratos bei, 
svarbiausia, prie Pasaulio lie
tuvių bendruomenės. Ir reikia 
pripažinti, kad padėjo mus su
brandinti daugeliu aspektų. 

Loreta P a u l a u s k a i t ė 
Ispanijos Lietuvių 

bendruomenės valdybos 
pirmininkė 

www. l i tuanos .com.h tm 

BIMAI 
PASLAUGOS PARDUODA 

e® 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAML. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Ągea&s Fmnk Zap«lis (verste 49 metai) 
Kane. 

Vilma Jarulienc. 

kalba lietuviškai. 
FRANK ŽAKUS 

3208 1/2 VVest 95th St, 
Kvergreen Park,IL 60805 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

OAK LAVVN - 4914 W. 106 St. 
Mūrinis namas, 10 kamb. 4+ mieg. 

Tinkamas dviem šeimom. 
5349,000. Apžiūrėjimas sek. 2-4 v.p.p. 

KVVRealty 312-342-9108 

SIŪLO DARBA 

Reikalinga energinga, rusiškai 
kalbanti moteris, prižiūrėt i 3,5 
metų vaiką ir tvarkyti namus. 
Gyventi kartu Clenvievv raį. 

Berniukas 3 dienas darželyje. 
Viena išeiginė — paprastą diena. 

Atlyginimas $1,300/mėn. 
Tel . 847 -922 -1101 , V ika. 

VVnodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. I mieg.— S670-S710: 

l mies. S770-S810. 
Tel. 630j910-0644, Janą. 

Skelbimų skyriaus 
tel. I 773 585 9500 

Reikalinga auklė 
2,3 metų ir 8 mėn. vaikams, 

Madison, Wl, 3 vai. nuo Čikagos. 
Gyventi kartu, ruošti maistą, 
valyti namus, gali grįžti namo 

beveik kiekvieną savaitgalį. 
Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
skambinti tarp 7-8 v.v. 

^emkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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Pasaulio naujienos 
(Rsnšantis AFP. Reuters, AP. tat«rtax, ITAR-TASS, BNS 

žentų ageraarų praneStmais) 

EUEOPA sybės politiką. 

TALINAS 
Estijos parlamentas pirma

dienį neeiliniame posėdyje pa
tvirtino sienos sutartį su Rusija, 
pasirašytą gegužės 18 d. Mask
voje. Už sutarties patvirtinimą 
balsavo 78 deputatai, prieš buvo 
4 parlamento nariai. Iš viso Es
tijos parlamente yra 101 depu
tatas. Nauja siena eina buvu
sios Estijos SSR ir RSFSR sie-. 

i nos linija, kuri nuo 1991 m. bu
vo kontrolės linija tarp Estijos ir 
Rusijos. Pasirašydama šią su
tartį Estija neteko maždaug 5 
proc. savo teritorijos, nustatytos 
pagal 1920 m. Tartu taikos sąly
gas. 

LIUKSEMBURGAS 
Liuksemburgas, nepaisyda

mas nežinomybės, supančios be
veik palaidotą Europos Sąjun
gos (ES) konstituciją, laikysis 
planų kitą mėnesį surengti refe
rendumą dėl šio dokumento. 
Liuksemburgo ministras pirmi
ninkas Jean-Claude Juncker, 
kurio šalis iki šio mėnesio pa
baigos pirmininkauja Europos 
Sąjungai, teigė atsistatydinsiąs 
iš savo pareigų, jei rinkėjai per 
liepos 10 d. įvyksiantį balsavi
mą atmes nesėkmių persekio
jamą konstituciją. 

RUSIJA 

JAV 

SEATTLE 
Vietnamo premjerą Phan 

Van Khai, sekmadienį pradėjusį 
istorinį vizitą JAV, šioje šalyje 
pasitiko demonstrantai, kurie 
protestavo dėl jo vyriausybės 
politikos žmogaus teisių srityje. 
Tai pirmasis vietnamiečių vy
riausybės vadovo vizitas JAV 
nuo Vietnamo karo. Keli šimtai 
iš Vietnamo kilusių amerikiečių 
prie Seattle viešbučio, kuriame 
apsistojo Phan Van Khai, suren
gė demonstraciją ir skandavo 
„Važiuok namo, važiuok namo" 
ir „Tu čia nepageidaujamas". 
Phan Van Khai per spaudos 
konferenciją atmetė bet kokias 
užuominas apie religinių ben
druomenių narių persekiojimą 
jo šalyje ir teisino savo vyriau-

MASKVA 
Rusijos piliečių stačiatikių 

sąjunga nus iuntė popiežiui 
laišką, kuriame apkaltino Ru
sijos katalikų vadovą Tadeusz 
Kondrusiewicz susivienijus su 
agresyviomis, antikrikščioniš-
komis jėgomis ir paragino Bene
diktą XVI pateikti T. Kondrusie-
wicz pozicijos dėl tikybos moky
mo įvertinimą. T. Kondrusie-
wicz neseniai pareiškė, kad vi
durinėms mokykloms daugiau 
tinka religijų istorijos dėsty
mas, o mokyti tikėjimo pagrin
dų reikėtų bažnyčiose. Ši pozici
ja sukėlė oficialių Rusų Orto
doksų Bažnyčios atstovų pasi
piktinimą — jie priminė, kad 
daugelyje Vakarų šalių katalikų 
tikėjimo pagrindų mokoma bū
tent mokykloje. 

T 

BISKEKAS 
Kirgizijos ministras pirmi

ninkas Kurmanbek Bakijev per 
rinkimų kampaniją atsisakė eiti 
ministrų kabineto vadovo pa
reigas, tačiau toliau eis laikinai 
vykdomas Kirgizijos prezidento 
pareigas. Sprendimas sustabdy
ti kabineto vadovo įgaliojimus 
priimtas, atsižvelgiant į Rinki
mų kodeksą, numatant į , kad 
aukščiausi pareigūnai, dalyvau
dami prezidento rinkimų kam
panijoje, laikinai atsisako parei
ginių įgaliojimų. Remiantis lai
kinojo valstybės vadovo įsaku, 
dabar vyriausybės vadovo įga
liojimus vykdo pirmasis vice
premjeras ir kiti Kirgizijos vy
riausybės vicepremjerai. 

sinti laisvės neigimo". Tai C. Ri-
ce pareiškė sakydama svarbiau
sią savo vizito Artimuosiuose 
Rytuose, kurio tikslas yra pa
remti JAV taikos ir stabilumo 
skatinimo politiką regione, kal
bą. „Mes remiame visų t au tų 
demokratijos siekį", maždaug 
tūkstančiui pakviestų egiptiečių 
Amerikos universitete Cairo sa
kė C. Rice. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AFRIKA 

CAIRO 
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice pirmadienį 
energingai ragino vykdyti Arti
muosiuose Rytuose demokrati
nes reformas ir arabų valstybių 
vadovams sakė, kad ..laisvo pa
sirinkimo baimė nebegali patei-

TEHRAN 
I rano rinkimų pareigūnai 

nurodė pasir inkt inai perskai
čiuoti šimto balsadėžių biulete
nius, kai keli reformatorių kan
d ida ta i pasiskundė, jog per 
penktadienį įvykusius preziden
to r ink imus buvo klastojami 
balsai. Pranešama, kad pirmau
jant į kandidatą, buvusį prezi
dentą Akbar Hashem Rafsanja-
ni nuo penktąją vietą užėmusio 
reformų šalininko Mostafa Moin 
skiria t ik 2 mln. balsų. Pirma
j ame rinkimų rate varžėsi iš vi
so septyni kandidatai. Netikėtai 
antroje vietoje liko griežtosios 
linijos atstovas, Tehran meras 
Mahmoud Ahmadinejad. 

BEIRUTAS 
Libane prieš Sirijos įtaką 

pasisakantis susivienijimas lai
mėjo rinkimus, vykusius pirmą 
kartą be Sirijos kariuomenės, 
kuri Libane išbuvo tris dešimt
mečius. Si pergalė žada esmi
nius pokyčius šalyje. Neoficia
liais duomenimis, sekmadienį 
Libano šiaurėje dauguma rin
kėjų balsavo už Saad al-Hariri 
vadovaujamą susivienijimą, ku
riam atiteko visos likusios 28 
vietos parlamente. Rinkimai vy
ko keturis savaitgalius, kas kar
tą vis kitame šalies regione. 

BAGHDAD 
Sprogmenimis apsijuosęs 

savižudis sekmadienį susis
progdino populiariame Baghdad 
res torane greta vadinamosios 
Žaliosios zonos. Savižudiškas 
sprogimas nugriaudėjo pietų 
me tu restorane, nuo kurio tėra 
tik keli šimtai metrų iki parla
mento pastato, buvusių Sad-
dam Hussein rūmų. 

V. Uspaskichas: esu atsakingas politikas, todėi atsistatydinau 

Atke l ta iš 1 psl. 
„Dokumentas neneigia ma

no mokslų akademijoje. Tačiau 
jei ten buvo minimos datos, kaž
kokie terminai, vadinasi kažkas 
pasiekė tikslą. Ir jūs labai grei
tai sužinosite visą tiesą", mįs
lingai kalbėjo V. Uspaskichas. 

Eidamas į Darbo partijos 
prezidiumo posėdį, kurio metu 
buvo svarstomi kandidatai į 
ūkio ministrus, V. Uspaskichas 

užsiminė, jog kandidatai yra 
septyni, tačiau konkrečiai jų ne
įvardino. 

Pagal koalicijos sutart į , 
ūkio ministro postas priklauso 
Darbo partijai. 

Tarp septynių Darbo parti
jos prezidiumo posėdyje svars
tytų kandidatūrų į ūkio minist
rus yra ir Europos Parlamento 
narė Ona Juknevičienė. 

Tai patvirtino Darbo parti

jos pirmininko pavaduotojas 
Viktoras Muntianas ir frakcijos 
Seime seniūnė Loreta Grauži
ni enė. 

1955 metais gimusi ekono
mistės išsilavinimą turinti O. 
Juknevičienė pernai birželį bu
vo išr inkta Europos Parlamento 
na re . Europos Par lamente ji 
dirba Biudžeto kontrolės bei 
Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetuose. 

Lietuvos p i l ieč ia i mėgs ta skųstis 
Vilnius, birželio 20 d. 

(ELTA) — Pirmadienį sukanka 
dešimt metų, kai Lietuvoje įsi
galiojo Žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugos kon
vencija. Konvencijos pažeidi
mus nagrinėjantis Europos 
žmogaus teisių teismas (EŽTT). 
Lietuvoje populiariai vadina
mas Strasbourg teismu, per šį 
laikotarpį priėmė 19 sprendimų 
dėl piliečių skundų prieš Lietu
vą esmės. 17 sprendimų nusta
tyti Europos žmogaus teisių 
konvencijos pažeidimai, 2 
sprendimuose konstatuota, kad 
pažeidimų nėra. 

Dar 4 sprendimais patvir
tinti taikūs susitarimai, 5 pa
reiškimai išbraukti iš bylų sąra
šo, 5 bylose laukiama galutinių 
EŽTT sprendimų. Kaip pabrė
žia Lietuvos atstovė Europos 
žmogaus teisių teisme Elvyra 
Baltutytė, procesai EŽTT suda
ro galimybę tobulinti įstatymus 
ir gerinti pareigūnų darbą. 

Tačiau nemažai Strasbourg 
pasiekiančių skundų iš Lietuvos 
iki šiol yra paskelbiamos nepri
imtinais. Nuo konvencijos įsi
galiojimo Lietuvoje dienos teis
mas iš viso gavo apie 2,000 pa
reiškimų. Iš jų nepriimtinais 

pripažinta ir nenagrinėti apie 
1,400 pareiškimų. 

Šiuo metu pirmojo nagrinė
j imo laukia 462 pareiškimai 
prieš Lietuvą. Pagal paduoda
mų pareiškimų skaičių 10.000 
gyventojų (2003 m. duomeni
mis) Lietuva iš 45 valstybių, ku
rios yra konvencijos dalyvės, 
yra maždaug ketvirtoje vietoje. 

E. Baltutytė atkreipia dė
mesį, kad skundžiantis EŽTT 
dažnai yra praleidžiamas griež
tai t ikr inamas pusės metų ter
minas , kuris skaičiuojamas nuo 
galutinio sprendimo vidaus tei
sėje priėmimo dienos. 

Pernai išleista daugiau kaip 700 periodinės spaudos leidinių 
Vilnius, birželio 20 d. 

(ELTA) — Pernai Lietuvoje iš
leista 418 skirtingų pavadinimų 
žurnalų ir 340 laikraščių. Ben
dras žurnalų metinis tiražas pa
didėjo nuo 53.1 mln. 2003-iai-
siais iki 58 mln. pernai. Laik
raščių tiražas išliko pastovus ir 
siekė 215.9 mln. egzempliorių, 
pranešė Statistikos departa
mentas 

Daugiausia spaudinių lei
džiama lietuvių kalba. „Be to, 
daugelis leidinių, kurie leidžia
mi kitomis kalbomis, leidžiami 
retai arba nereguliariai, yra tik 
vienas laikraštis rusų kalba, 
kuris leidžiamas 6-7 kartus per 
savaitę", sakė Statistikos depar
tamento Švietimo ir kultūros 
statistikos skyriaus vyresnioji 
ekonomistė Valentina Samienė. 

Pasak jos, Lietuvoje pernai 
išleista 477 žurnalai ir brošiū
ros lietuvių kalba, 41 — anglų, 
11 — rusų. po tris — lenkų ir vo
kiečių ir vienas — esperanto 
kalbomis. 

Lietuviškų laikraščių šalyje 
publikuota 311. Rusiškų laik
raščių išleista 18, lenkiškų — 4, 
angliškų — po 3, vienas buvo iš
leistas jidiš kalba. 

Karaliaučiuje įvyko 
IV srities vaikų festivalis 
Skambėk, skambėk 
lietuviška dainele 
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Šie metai Karaliaučiui 
šventiniai. Sparčiai ruošiamasi 
jubiliejams. Vienas po kito 
vyksta lietuvių kultūriniai 
renginiai. Beruošiant straipsnį 
apie Karaliaučiaus krašto tra
dicinį IV moksleivių festivalį 
„Skambėk, skambėk lietuviška 
dainele", prasidėjo lietuvių 
kultūros dienų šventė. 

Į šio kraš to moksleivių 
šventę „Skambėk, skambėk 
lietuviška dainele" gegužės 
14-15 dienomis Karaliaučiaus 
35-ame licėjuje susirinko apie 
170 dalyvių. Tai meno kolekty
vai iš to paties 35-o licėjaus, 4-
os ir 48-os vidurinių mokyklų 
(„Gintarėlis"), Tilžės 2-os ir 
sekmadieninės, Ragainės 2-os 
vidurinių mokyklų, Gumbinės 
vaikučių ansamblis „Nadru-
vėlė", Gastų „Beržynėlis", Laz
dynų „Šešupė", pavieniai solis
tai, o taip pat folkloriniai vaikų 
ansambliai „Ratilėlis" ir „Kau-
kutis" iš Kauno. 

Šiais metais festivalio da
lyviams labai pasisekė, nes 
saulutė iš dangaus mėlynės 
nepašykštėjo spindulių. Ir kas 
iš daugelio vaikučių nelaukė 
tos dienos, kai j ie galės išvykti į 
tolimą kelionę pasipuošę tau
tiniais drabužiais, pasirodyti 
ką jie išmoko per ilgus šaltos 
žiemos mėnesius?! 

Kai atvykome, šventiškai 
pačių moksleivių piešiniais, 
spalvingais balionais, užrašais, 
gėlėmis papuoštoje salėje jau 
nebuvo laisvų vietų. Tarp pil
nos salės tautiniais drabužiais 
apsirengusių, linksmai nusi
teikusių šventės dalyvių veidų 
matėsi ir garbingų svečių. Tai 
srities administracijos atstovas 
švietimui, LR konsulas, Kara
liaučiaus lietuvių L. Rėzos 
draugijos, lietuvių taut inės 
kultūros autonomijos. Čikagos 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos atstovai, mokytojai. 
Priekyje jau sėdėjo rimtai 
nusiteikusi žiūri komisija. 

Susirinkusius pasveikino 
lietuvių kultūrinės autonomijos 
pirmininko pavaduotojas. Pa
linkėjo sėkmės, geros nuo
taikos. Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas, atašė 
kultūros reikalams Arvydas 
Juozaitis priminė, kad Lietuvos 
konsulatas rūpinasi lietuvių 
kultūros skleidimu. Pastebėjo, 
kad Lietuvos ir Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kultūriniai ren
giniai, tai lyg tos dvi upės — 
Senasis ir Naujasis Prieglius. 
Jos būtinai susilieja, ir tai, 
„kaip jūs žinote, įvyksta už 
Knipavos salos". Pastebėjęs, 
kad čia susirinko patys geriausi 
kolektyvai, palinkėjo geros 
kloties. Jo žodžiais tariant, tai 
dar vienas žingsnis, plečiant 
gerus santykius ir tarpusavio 
supratimą. Konsulas primine, 
kad lietuviškas žodis „visada 
čia skambėjo ir skambės". 
Karaliaučiaus Liudviko Rėzos 
lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkė Laima Meščere-
kova prisiminė savo vaikystę ir 
jai mamytės pasiūtus tautinius 
drabužius, kuriuos ji apsivilk
davo tik per dideles šventes. 
Mažiesiems renginio dalyviams 
ji palinkėjo, kad ši šventė 
vaikučių širdyse įsimintų vi
sam gyvenimui. 

Ketvirtas moksleivių dai
nų, šokių, muzikos festivalis 
prasidėjo Rusijos Federacijos ir 
Lietuvos Respublikos himnais. 
Scenoje, vienas po kito keitėsi 
meno kolektyvai. Salė juos 
palydėdavo plojimais. Ir kai 
visi meno kolektyvai ir solistai 
baigė savo pasirodymus, žiuri 
komisija suglumo ir priėmė 
sprendimą, jog visus dalyvius 
reikia apdovanoti dalyvio diplo
mais ir dovanėlėmis' Kaip man 

vėliau paaiškino Kauno „Ra-
tilėlio" ansamblio vadovė Al
vyda Česienė: „Karaliaučiaus 
krašte nei vienus nedera 
skirstyti vietomis. Čia turi 
jaustis šventė, gera nuotaika". 
Taip ir įvyko. Na, o pabaigoje 
visi dalyviai pakilo ant scenos 
ir suskambėjo pats įspūdin
giausias renginio kūrinys „Dar 
neišeikime". Ploti liko foto
grafams — retas atvejis! 

Festivalio žiuri iš Kara
liaučiaus srities tris geriausius 
vaikų ansamblius: „Gintarėlį", 
„Nadruvėlę" ir „Beržynėlį" 
atrinko dalyvauti 2005 m. 
liepos 5-6 dienomis Vilniuje 
įvyksiančioje moksleivių dainų 
šventėje. Tuo festivalis ir bai
gėsi, tačiau dar liko nepaminė
ta daugelis vardų, nuo kurių 
priklausė jo sėkmė. Be abejo, 
tai Karaliaučiaus srities lietu
vių kalbos mokytojų asociacija 
— pagrindinis organizatorius. 
Čia paminėtini meno vadovai: 
„Gintarėlio" — Algirdas Kar-
milavičius, „Nadruvėlės" — 
Irena Tiriuba, „Beržynėlio" — 
Loreta Makaraitė, „Šešupės" — 
Aldona Strojeva, „Ratilėlio" — 
Aldona Česienė, „Kaukučio" — 
Birutė Viršilaitė ir Asta Ra-
iinskaitė. Mokytojai: Vanda 
Vasiliauskaitė, Tatjana Roden-
ko, Jonas Glinskis, Nelia 
Makukina, Lina Žeimytė, Ele
na Gudavičius, Rūta Leonovą, 
Vita Kovalenko, Vida Marti
šauskienė, Liudmila Chmel-
nickaja, Loreta Chasijeva, Žana 
Popelskaja, Liudmila Augustan 
ir kiti. Festivalį rėmė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LRV ir Čikagos 
Mažosios Lietuvos lietuviu 
draugija. Pagalbininkas — Til
žės saldainių fabrikas „Naujoji 
Rūta". 

Pasibaigus festivaliui, an
trą viešnagės dieną, atvyku
siems iš Kauno vaikų ansam
bliams buvo suteikta galimybė 
ne tik pasivaikščioti po Kni
pavos salą, bet ir apžiūrėti 
Karaliaučiaus katedroje įkurto 
muziejaus ekspoziciją ir pabu
voti prie žymių lietuvių kilmės 
filosofų Imanuelio Kanto ir 
Juliaus Rupo kapų, apsilankyti 
katalikų bažnyčioje (čia, pasi
baigus pamaldoms, Alvydos 
Česienės ir Birutės Viršilaitės 
vadovaujami vaikų folkloriniai 
ansambliai atliko meninę pro
gramą), apžiūrėti Lietuvių 
pylimą, o taip pat apsilankyti 
Vandenyno ir Vaško skulptūrų 
muziejuose. Už visa tai esame 
labai dėkingi Karaliaučiaus 35 
licėjaus mokytojui Algirdui 
Karmilavičiui (pastebėsiu, il-
gamečiui lietuvių folkloro 
puoselėtojui Karaliaučiaus 
krašte) ir Algirdui Savickui — 
buvusiam Lietuvių bendruo
menės pirmininkui. 

J o n a s Česnav ič ius 

Iškeliavus i Amžinuosius Dangiškojo Tėvo na
mus 

A f A 
SESELEI RITAI 

ANTANINAI TRIMAKIENEI 

Jos sūnums, Šiaurės Amerikos ateitininkų tary
bos dvasios vadovui kun. KĘSTUČIUI TRIMA
KUI, DIONYZUI su šeima, Vargdienių seselėms, 
visiems giminėms ir artimiesiems, reiškiame 
gilią užuojautą. 

Maldoje — Siaurės Amerikos 
ateitininkų taryba 

Brangiai motinai 

A t A 
SESELEI RITAI 

ANTANINAI TRIMAKIENEI 

amžinybėn išėjus, mūsų Šv. Antano parapijos 
dvasios vadovą sūnų kun. KĘSTUTĮ TRIMAKĄ, 
sūnų DIONYZĄ, jo šeimą ir kitus gimines, 
nuoširdžiai užjaučiame didžiojoje netektyje. 

LB Cicero apylinkės valdyba 

A t A 
Dr. ANTANUI V. VALIUI 

mirus, žmoną dr. ALDONĄ, brolius ir seseris su 
šeimomis Lietuvoje bei visus artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Yadvyga Giedraitienė 
Aldona Grinienė 

Angelė ir Albinas Karniai 
Nijolė ir Valentinas Kentai 

Emilija Kiaunienė 
Marytė Miklienė 

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Aldona ir Juozas Sulaičiai 

Taip netikėtai ir daug per anksti atsiskyrus 

A t A 
GEDIMINUI MORKŪNUI 

su šiuo pasauliu, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jo žmonai mūsų draugei IRENAI, 
dukrom DANAI, LIDIJAI ir AUDRAI bei jų 
šeimom. 

Birutė ir Paulius Gylys 
Aleksandra Gylienė 

Dalė Hagan-Lapatinskas 
Vytautas Lapatinskas 

Marytė Pareigis 
Vidmantas, Nijolė, Viktoras ir 

Rasa Raišiai 
Zita Žuirzdienė 

Kone K.,T. iška klase Vndov.i- V 

) 
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SĮ SEKMADIENI, BIRŽELIO 26 D., 
12:30 v.p.p., tuojau po šv. Mišių, 
PLC sodelyje vyks gegužinė. 
Jūsų laukia skanus maistas, 
gera muzika, loterija, draugiška 
aplinka. Kviečiame visus apsi
lankyti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę dalyvauti 
svarbaus istorinio paminklo 
dedikacijoje. Čikagos skerdyklų 
vartai, per kuriuos praėjo tūks
tančiai lietuvių, bus atžymėti 
kaip JAV literatūrinis pamin
klas. Kitais metais sueina 100 
metų nuo Upton Sinclair ro
mano „Džiunglės" išleidimo. 
Romane aprašytas lietuvių gy
venimas skerdyklų rajone. 
Trumpos dedikacijos iškilmės 
vyks šį ketvirtadienį, birželio 23 
d., 2 v.p.p. Vartai yra Halsted ir 
42 gatvės sankryžoje. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" birželio 22 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje švęsime Tėvo dieną. 
Kalbės JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis. Kviečiame 
atvykti. 

RAKO MIŠKAI ŠAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreipt is pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rasti internete: 

w w w .budek.org. 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
St., vyks tradicinė Joninių ge
gužinė. Šokiams gros ir dainuos 
A. Bamiškis, veiks baras, bus 
įvairus l ietuviškas maistas, 
loterija, laimės šulinys. Visi 
kviečiami pasilinksminti vėsi
namoje salėje karštą vasaros 
dieną. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragaut i kugelio. 
Pietūs vyks šeštadienį, birželio 
25 d. „Seklyčioje". 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui - Vilniaus pedagoginio 
universiteto ansamblio liaudies 
ir šokių vaizdo juosta. Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708-448-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

ŠIAIS METAIS, RAVINIJOS festi
valyje gros lietuvaitė pianistė 
Ieva Jakubavičiūtė. Kartu su 
Čikagos simfoniniu orkestru 
birželio 26 d., sekmadienį, ji 
atliks Mocarto koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. 
Vėliau Mart in koncertinėje 
salėje Ieva, ka r tu su Steans 
muzikos inst i tuto programos 
dalyviais gros kamerinę Mocar
to muziką. Skambės sonata 
smuikui ir fortepijonui bei 
fortepijoninis kvintetas. Infor
macija suteikiama tel. 917-647-
9796 arba e-paštu: 

ievaj@earthlink.net. 

TAUTOS FONDO MOKYKLŲ 
įdukrinimo programa vyksta 
sėkmingai. J au įdukrintos 238 
mokyklos. Pradedant ir tęsiant 
šią programą Tautos fondas 
siekia, kad užsimegztų artimas 
tiesioginis ryšys tarp įdukrinto-

Skelbimti 
skyriaus 

tel. 1 773 585 9500 

jo—aukotojo ir mokyklos bei 
mokinių. Kviečiame visus, ku
rie norėtų savo pasirinktą 
mokyklą įdukrinti lankant is 
Lietuvoje, aplankyti įdukrintą 
mokyklą ir įvertinti, kaip sėk
mingai buvo panaudota Jūsų 
auka . Papildoma informacija 
Tautos fondo įstaigoje: 307 
West 30th Street, New York, 
NY 10001-2703. Tel. 212-868-
5860, faksas 212-868-5815, 
e-paštas: tautfd@aol.com. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečia
mi. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęst i svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Li thuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Li thuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol. com. 

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 
užbaigta 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 Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct„ 
Westchester, IL 60154. 

SKELBIMAS 

Fotoreportažas 
Šeštadienį, birželio 18 d. 

Čikagos Willowbrook priemies
tyje vyko Joninės 2005. Šv. 
Jono naktį nepakartojamu gro
žiu nušvito garbinga tautos se
novė lietuviškojoje Trojoje - le
gendinio piliakalnio krašte -
Kernavėje ir visoje Lietuvoje. 
Tad ir mes, Amerikos lietuviai, 
pažadinome savyje Joninų 
dvasią. Pasidžiaugėme nuosta
bia vasaros švente - Joninėmis. 

Šiemet jau trečią kartą 
Joninių organizacinis komite
tas, kurį sudaro Amerikos lietu
vių televizijos vadovas Arvydas 
Reneckis, kun. Rimvydas Ado
mavičius ir „Lithuanian Plaza 
Bakery and Deli" parduotuvės 
savininkas Algis Morkūnas, 
organizavo Joninių šventę čika-
giškiams. Šiemet ji vyko Ara-
bian Knights Farms teritorijoje. 
Arabian Knights Farms - tikrų 
tikriausia ferma, su labai įdo
mia aplinka. Nedidelė plotu, 
ferma talpino tūkstančius žmo
nių. Prekybininkų šiais metais 
nebuvo daug: K. Laukaitis, pre
kiaujantis natūraliu medumi; 
A. Kezys, pr is ta tant is savo 
meną ir naujausią savo knygą; 
www.visata:Com, prekiaujanti 
lietuviškomis kompaktinėmis 
plokštelėmis ir kelios įmonės 
siūlančios savo paslaugas. 

Joninių koncertas vyko di
džiuliame angare, į kurį patekti 
galėjo tik ribotas kiekis žmonių. 
Beje, ne visi ir veržėsi į jį, nes 
lauke buvo kur kas vėsiau, 
kepami šašlykai, prekiaujama 
alumi ir, svarbiausia, vaikams 
pripūstos milžiniškos pilys, ant 
kurių jie iki devynių prakaitų 
strikinėjo. Šiemet Joninių orga
nizacinis komitetas pasikvietė 
kapeliją „Sutaras" iš Lietuvos, 
ne tik puikiai grojusią bet ir 
dalyvius išjudinti šokiui suge
bėjusią. Joninių programoje 
taip pa t dalyvavo vietinės 
grupės: G. Razumienės vado
vaujamas kanklių ansamblis 
„Gabija", L. Tautkuvienės va
dovaujamos meno mokyklėlės 
vaikai atliko kelis kūrinius iš 
neseniai rodyto miuziklo „Lais-

• PIGIAUSIA — NE Į 
PATIKIMIAUSIA! Korteles daž- i 
nai nesuveikia. Paskut inės! 
minutės nutrupa. O kaip su j 
bendrovėmis, kurių centrinės) 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus; 
įkainius"? Dažniausiai t a i ' 
prastas internetinio tipo, o ne j 
telefoninis ryšys. Protingas; 
vartotojas renkasi ameri-j 
kiečiu firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų; 
ar mobilaus telefono TIK 11,9; 

'et. , o JAV — 4,9 et. Jokių1 

mėnesinių mokesčių, jokių, 
papildomų kodų. Išklotinę; 
gaunate su savo vietinei 
sąskaita. Registruokitės lietu- ' 
viškai 708-386-0556. Tau- ; 

pykite šiandien su LITCOMM 
j Dėmesio! įkainis galioja tik 
Į naujiems klientams' 

vės alėja - sekmadienis". Solo 
dainavo Loreta Karsokienė, po 
kurios į sceną įsiveržė ryškiai 
raudonai apsirėdžiusi grupė, ne 
šiaip sau padainavusi bet ir 
prajuokinusi bei visus susirin
kusius šokti pakvietusi. Tai 
parako užtaisė! Jei nebuvote 
šios satyros ir humoro grupės, 
vadovaujamos Daivos Švabie-
nės, koncerte galite tai padaryti 
liepos 9 d. - ,,Ša" vėl koncertuos 
Čikagos Jaunimo centre! Vis 
dar įsismaginusius, ansamblis 
„Kaukas" linksmino estradi
nėmis dainomis. Šokėjų, turiu 
pastebėt i , netrūko. Kapela 
„Sodžius", kar tu su šokių grupe 
„Sūkurys" praturt ino progra
mą, kurios pabaigoje garo davė 
kapeliją „Sutaras". 

Trumpų pertraukėlių metu 
vyko smulkios loterijos o di
džiausias dėmesys, žinoma, 
buvo skir tas Jonams, Janėms ir 
Janinoms. Jiems, šios šventės 
varduvininkams teko ąžuoliniai 
vainikai ir daug smulkių prizų, 
įsteigtų grožio ir stiliaus stu
dijos „Metų laikai", grožio 
salono „Audra's Spa", parduo
tuvės „Allways with flowers", 
www.visata.com ir kitų rėmėjų. 
Beje, apie rėmėjus. Pagrindinis 
šios Joninių šventės rėmėjas, 
taip pat įsteigęs ir pagrindinį 
loterijos prizą - 1,000 dol. -
„Tauras Morgage". vadovauja
mas Giedriaus Memeno. Antrąjį 
prizą - 500 'dol. loterijai pa
aukojo „Internationat Morga
ge" kompanija, vadovaujama 
Gabrielės Cimbalienės. Šie di
džiosios loterijos prizai buvo 
lošiami šventės pabaigoje, ku
rioje dalyvavo visi šventės 
dalyviai. Laiminguosius nume
rėlius t raukė iš salės pakviesti 
vaikučiai ir nugalėtojai tuojau 
pat atsiėmė savo prizus! 

Prisišokę, nuvargę, alkani 
ir ištroškę gaivinosi vakaro žara 
ir šaltu lietuvišku alumi, paly
dėdami seniausią, mieliausią 
ir džiaugsmingiausią vasaros 
šventę - Jonines! 

Vitalija S i re ik is 
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Kapeliją „Sutaras" k\ 
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Meninę Joninių programą pr 

Meno mokyklėlės vaikai atliko kelis kūrinius iš miuziklo „Laisvės alėja - sekmadienis". 

Joninių dalyviai linksminosi, stengdamiesi ant stebulės užmesti ąžuoli 
vainiką. 

L J o n o Kuprio nuotraukos. 

http://cast.net
http://budek.org
mailto:ievaj@earthlink.net
mailto:tautfd@aol.com
http://www.visata:Com
http://www.visata.com
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