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Šiame 
numeryje: 
Karščio (saulės) 
smūgis. Televizija 
mažina vaikų 
akademinius 
pasiekimus. Spuogai — 
sveikos širdies 
požymis . 

2psl. 

JAV prezidento laukia 
nelengvas uždavinys 
Grėsmė demokratijai 
iškyla, kai verslas, 
politika ir žiniasklaida 
veikia išvien. 

3 psl. 

Ar popiežius Jonas 
Paulius II vadintinas 
Didžiuoju. Knyga apie 
bažnyčios istoriją 
Lietuvoje. Mūsų 
daržai ir darželiai. 

4 p si. 

Lietuvininkų 
suvažiavimas Čikagoje. 
Naujausios spaudos 
apžvalga. Ar žinojote, 
kad jie lietuvių kilmės? 

6psl. 

A. Brazauskas išsiaiškino su savo ministrais KCB tinkluose - žinomi žmonės 

Sportas 
* I t a l i j o j e v y k s t a n č i ų 

d a u g i a d i e n i ų „Gi ro d ' I t a l i a " 
d v i r a t i n i n k i ų l e n k t y n i ų aš 
t u n t a j a m e e t a p e trečia fini
šavo „Nobili Rubinett '-.le Me-
nikini-Cogeac" komandos narė 
Edi ta Pučinskai tė . Lietuvos 
dviratininkė 69.6 km distanciją 
įveikė kar tu su etapo nugalėto
ja ruse Svetlana Bubenekova ir 
bal taruse Zinaida Stahurskaja 
— per 1 valandą 57 minutes ir 
47 sekundes. 

* S ė k m i n g a i Š i a u l i u o s e 
p r a s i d ė j u s į šeš ių k o m a n d ų 
E u r o p o s j a u n i ų (iki 18 m.) 
merginų B pogrupio žolės rie
dulio čempionatą, kur iame ko
vojame dėl dviejų kelialapių į A 
pogrupį, pradėjo Lietuvos ko
manda. Pirmajame susitikime 
turnyro šeimininkės 2:0 (1:0) 
įveikė Wells komandą. 

* J a p o n i j o s sos t inė j e vy
k u s i o „ G r a n d P I - I K " s e r i j o s 
b u š i d o H E R O ' S 2 t u r n y r e 
k o v ė s i visos garsiausios pa
saulio bušido žvaigždės svorio 
kategorijoje iki 70 kg. Šiose 
varžybose Lietuvos kovotojas 
Remigijus Morkevičius susitiko 
su garsiu Japonijos atstovu Ta-
kehiro Muraharna. J a u pirmojo 
raundo antrąją minutę R. Mor
kevičius kairės rankos smūgiu į 
galvą nokautavo varžovą bei 
pateko į kitą ..Grand Prix" seri
jos varžybų ratą. 

• * P i r m ą p r a l a i m ė j i m ą po 
dv ie jų p e r g a l i ų iš e i l ė s NBA 
k o m a n d ų v a s a r o s lygoje pa
t y r ė Lino Kleizos Denver 
„Nuggets". Denver krepšinin
kai 55:78 turėjo pripažinti Cle-
veland „Cavaliers" komandos 
pranašumą. L. Kleiza „Nug-
gets" komandai pelnė 7 taškus . 

Naujausios 
žinios 

Lie tuvos p i l i eč ia i p e r 
s p r o g i m u i L o n d o n e nenu-
k f M f j O . 

I , i i ?uv< . į< - v n - . ! P i . t u 
K o r c j o s ci< l<ii.i< i 

V a l i u t u santyk is 
1 USD — 2.872 LT 
I EUF 3 452 LT 

Vi ln ius , liepos 11 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Brazaus
kas teigia viską išsiaiškinęs su 
žemės ūkio ministre Kazimira 
Prunskiene ir užsienio reikalų 
ministru Antanu Valioniu dėl 
ministrės kelionės į Kaliningra
do 750 metų jubiliejų. Pasak A. 
Brazausko, su tar ta ateityje pa
čios Vyriausybės lygmeniu ge
riau koordinuoti užsienio politi
ką. Apie nuobaudą ar ministrės 
K. P runsk ienės atsakomybę 
premjeras nekalba. 

„Aiškinomės tai, kas sukėlė 

tokį neramumą visuomenėje ir 
valstybėje. Išsiaiškinome visus 
klausimus. Jie abu yra Vyriau
sybes nariai, su abiem pakalbė
jome atvirai, kad ateityje tokių 
dalykų nebūtų, kad užsienio po
litikos veiksmai būtų geriau ko
ordinuojami Vyriausybės lygme
niu", po susitikimo su K. Pruns
kiene ir A. Valioniu pirmadienį 
sakė A. Brazauskas. 

Ministrė K. Prunskienė, ne
paisydama prezidento ir Už
sienio reikalų ministerijos reko
mendacijų, prieš kelias savaites 

dalyvavo Kaliningrado 750 me
tų jubiliejaus šventėje, į kurią 
liko nepakviesti Lietuvos ir 
Lenkijos vadovai. 

Be to, atsakydama į šalies 
vadovo V. Adamkaus bei užsie
nio reikalų ministro A. Valionio 
kritiką, K. Prunsk 'enė savo 
ruožtu dalijo patarimus — esą 
užsienio politika galėų būti ge
riau koordinuojama. V Adam
kus praėjusią savaitę pareiškė 
šiuos K. Prunskienės pasisaky
mus vertinąs kaip demaršą jo. 
kaip valstybės vadovo, atžvilgiu 

ir įspėjo kelsiąs jos atsakomybės 
klausimą. 

Premjeras pirmadienį po su
sitikimo su abiem minis t ra is 
teigė, jog įvyko nesusipratimas. 
Kita vertus, A. Brazauskas pri
pažino, jog jokių pareiškimų ne
turėjo būti. 

Vyriausybės vadovas nesi
leido į kalbas apie galimą minis
trės atsakomybę ar nuobaudas. 
;rKą reiškia nuobauda? Politinio 
pasitikėjimo Vyriausybės nariai 
nebaudžiami taip, kaip vaikas 
išmušęs N u k e l t a į 5 ps l . 

Gyvosios archeologijos dienos Kernavę grąžino į proistorės laikus 
K e r n a v ė , liepos 11 d. 

(ELTA) — Senojoje Lietuvos 
sostinėje atgijo kadaise viręs 
gyvenimas — Pilies kalne ir 
Pajautos slėnyje trims dienoms 
įsikūrę festivalio „Gyvosios ar
cheologijos dienos Kernavėje" 
dalyviai pr is tatė ne tik archa
jiškus dirbinius, bet ir autentiš
kus jų gamybos būdus. 

Senoviniame amatininkų ir 
karių miestelyje kiekvienas no
rintis galėjo nusilipdyti puodą, 
išbandyti seniausias horizonta
lias audimo stakles, pabandyti 
kauliniu gremžtuku nugremžti 
ką tik nudirtą ožiuko odą, susi
malti miltų ir ant įkaitusio ak
mens išsikepti kvietinį paplo
tėlį, o pasisotinus — Pajautos 
slėnyje pašaudyti iš lanko ar 
katapultos. 

Senovinius amatus, kary
bą, archajišką muziką UNES-
CO globojamame kultūros re
zervate pristato apie 300 meis
trų, muzikantų, karių iš Lietu
vos ir Baltarusijos. Latvijos. 
Estijos, Nuke l t a į 5 ps l . iKainių Kaunasi Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr 

A. Kubilius: politinis sezonas buvo chaotiškas V. Adamkus 
Vilnius , liepos 11 d. (BNS) 

— Pasibaigusį politinį sezoną 
Seimo opozicijos vadovas An
drius Kubilius vertina kaip vis
iškai chaotišką, pilną skandalų 
ir pasižymintį labai greita nau
jųjų politinių jėgų savikompro-
mitacija. 

Jo teigimu, šie metai paro
dė, kad Seimas darosi vis ma
žiau aktyvus įstatymų leidybo
je. Per šį pusmetį, pasak A. Ku
biliaus, galima prisiminti t ik 
liūdnai pagarsėjusią mokesčių 
reformą. 

„Didžiąją laiko dalį Seimas 
skyrė įvairių skandalų nagri

nėjimui, kurie šį kartą labiausi
ai ir buvo susiję su Seimu. Ta
čiau ir išsprendžiant skandalus 
ne Seimo žodis buvo svarbiau
sias. Žymiai svarbesnį vaidmenį 
suvaidino prezidentas. Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisija 
ir Valstybės saugumo departa
mentas", sakė Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijai atstovaujan
tis A. Kubilius. 

Vyriausybė, jo vertinimu, vi
są šį laiką buvo beveidė, pasislė
pusi po koalicijos Politine tary
ba ir įkaitė stumdymosi dėl įta
kos tarp Algirdo Brazausko ir 
Viktoro Uspaskicho. 

„Akivaizdi standartine nau
jų partijų, sėkmingai pasiro
džiusių rinkimuose, klaida — | 
nesuvokimas, kad laimėtojams 
taikomi didesni reikalavimai, ir j 
nesuvokimas, kad už nesąžinin- i 
gumą iki rinkimų ir po rinkimų 
reikia mokėti skirtingą kainą. 
Iki rinkimų nesąžiningumas — : 
tai paprasčiausias populizmas, ; 

po rinkimų nesąžiningumas — 
tai didelis skandalas", teigė jis. 

A. Kubiliaus nuomone, nau- • 
jos partijos serga viena .jūros 
liga" — įsitikinimu, kad . jūra 
yra iki kelių ir kad virš Seimo 
yra tik mėlynas dangas". 

Šešiems liberalcentristams gresia pašalinimas 
Viln ius , liepos 11 d. (BNS) 

— Narystę Liberalų ir centro 
sąjungoje (LCS) sustabdžiu
siems penkiems Seimo na
r iams, ta ip pat narystę Vil
n iaus savivaldybės tarybos 
frakcijoje sustabdžiusiam Algir
dui Griciui gresia pašalinimas 
iš partijos. Tokį sprendimą gali 
priimti pirmadienį vakare Vil
niuje posėdžiausianti LCS val
dyba. 

..Manau, kad valdyba gali 
priimti tokį sprendimą. Vil
niaus skyriaus prezidiumas jau 
yra pasiūlęs taip pasielgti su A. 
Griciumi. J ų situacija yra pa
naši", sakė LCS pirmininko pa
vaduotojas Žilvinas Šilgalis. 
kalbėdamas apie narystės su
stabdymą viešai paskelbusius 
parl amentarus . 

„Darydami viešus pareiški
mus jie pažeidė partijos tarybos 
ir valdybos sprendimą, jog nuo
monių skir tumus arba vidinius 
nesutar imus partijos nariai tu
ri išsiaiškinti partijos viduje", 
pažymėjo Ž. Šilgalis. 

Praėjusią savaitę Seimo Li
beralų ir centro frakcijos nariai 
Kęstutis Glaveckas, Vytautas 
Čepas, Gintaras Šileikis ir Vy
tau tas Grubliauskas Seime su-

Vytautas Bogušis (d) ir Algis Čaplikas 

paskelbė stabdantys savo na
rystę partijoje, kol išjos nepasi
t rauks prezidento Valdo Adam
kaus pasitikėjimą praradęs par
tijos vadovas, sostinės meras 
Artūras Zuokas. 

Prie jų pareiškimo prisijun
gė ir tuo metu užsienyje viešėjęs 
Petras Auštrevičius. 

Minėti parlamentarai pa
reiškė neketinantys trauktis iš 
19 narių turinčios Seimo frakci
jos bei visiškai pasitraukti iš 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

LCS ir kurti naują partiją. Ta
čiau K. Glavecko teigimu, toks 
variantas yra galimas, jeigu jie 
bus pašalinti iš partijos. 

„Mes turime labai daug va
riantų, taip pat ir kurti naują 
partiją", sakė K. Glaveckas, 
anksčiau vadovavęs Lietuvos 
centro sąjungai, kuri 2003 m. 
kartu su Liberalų ir centro są
junga bei Moderniųjų krikščio
nių demokratų sąjunga įkūrė 
LCS 

švenčia 
antrosios 

kadencijos 
metines 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Per pirmuosius antrosios ka
dencijos metus prezidentas Val
das Adamkus sugebėjo visiškai 
arba iš dalies sugrąžinti Prezi
dentūros institucijai Rolando 
Pakso apkaltos metu prarastą 
autoritetą. 

Tokią nuomonę pirmųjų an
trosios kadencijos metinių iš
vakarėse žurnalistams išsakė 
politikai ir politologai. 

„V. Adamkus stabil izavo 
politinę situaciją po Rolando 
Pakso apkaltos ir agresyvios 
rinkimų kampanijos, sugrąžino 
Lietuvą į didžiąją užsienio poli
tiką", sakė opozicinės Liberalų 
ir centro frakcijos seniūnas Al
gis Čaplikas. 

„Dabar yra aprimusi ta di
džiulė įtampa, kuri tvyrojo ir 
šalyje, ir visuomenėje, ir t a rp 
įvairių institucijų", pažymėjo 
valdančiosios Socialdemokratų 
partijos seniūnas Juozas Ole
kas. 

Valdančiosios Naujosios są
jungos <NS, socialliberalų) 
frakcijos seniūno Vaclovo Kar-
bauskio nuomone, prezidentas 
„kilstelėjo Prezidentūros pres
tižą, bet dar jo visiškai neatkū
rė". 

Kitos valdančiosios Darbo 
partijos frakcijos seniūnė Lo
reta Graužinienė apgailestavo. 
jog prezidentas nevykdo rinki
mų kampanijos metu duoto pa
žado „atsigręžti į kiekvieną 
žmogų", bet gyrė jo darbus už
sienio politikos srityje, ypač 
tarpininkavimą sprendžian t 
krizę Ukrainoje, pernai kilusią 
dėl suklastotų prezidento rinki
mų rezultatų. 

L. Graužinienė taip pat tei
gė N u k e l t a i B p s l . 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Du Lietuvoje žinomi žmonės 
savo ryšius su buvusiu sovietų 
valstybės saugumu — KGB — 
bando paneigti teismuose. Nau
jos sudėties tarpžinybinė Lius-
tracijos komisija pripažino juos 
bendradarbiavus su šia represi
ne tarnyba. 

Jau kurį laiką teismų duris 
varsto rašytojas Vytautas Gir
dzijauskas ir buvęs prezidento 
Algirdo Brazausko patarėjas, 
Sociologinių tyrimų instituto 
vadovas profesorius Arvydas 
Matulionis, pirmadienį rašo 
„Lietuvos žinios". 

Bendradarbiavimą su KGB 
neigiančio V Girdzijausko 
skundą Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas jau at
metė. Rašytojas kreipėsi į Vy
riausiąjį administracinį teismą. 

V. Girdzijauskas laikraščiui 
sakė nenorįs detalizuoti savo 
sąsajų su KGB. „Tegul teismas 
viską išnagrinėja. Šiuo metu 
nenoriu aiškinti visų aplinky
bių. Sovietmetis buvo košma
ras. Stengiausi .tai pamiršti , 
maniau, jog viskas baigta", tei
gė rašytojas. 

„Lietuvos žinių" teigimu, 
esama duomenų, jog V. Girdzi
jauskas su KGB pradėjo ben
dradarbiauti 1956-1957 m. 
1957-1960 m. rašytojas kalėjo 
lageryje „už antitarybinę agita
ciją ir propagandą". Teigiama, 
kad jis buvo kameros agentas. 

Profesorius A. Matulionis 
dar laukia pirmosios instanci
jos teismo sprendimo. Jis kate
goriškai neigė buvęs saugumo 
agentas. Profesorius tvirtino 
nežinąs, kaip jo pavardė atsira
do vieno KGB operatyvinio dar
buotojo užrašuose. 

„Suprantu, kad tuometinis 
Filosofijos, sociologijos ir teisės 
institutas buvo parankus KGB. 
Mano persona taip pat galėjo 
būti puikus "stogas'. Buvau par-
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V y t a u t a s Gi rdz i jauskas 
Eltos nuotr 

tijos narys, dirbau direktoriaus 
pavaduotoju, mano tėvas — mi
nistru. Tačiau niekada nebu
vau KGB agentas", teigė A. Ma
tulionis. 

Profesorius priminė, kad jo 
biografija itin kruopščiai tikrin
ta prieš paskiriant jį prezidento 
A. Brazausko patarėju. „Jeigu 
būčiau buvęs KGB bendradar
bis, į Lietuvos vadovo komandą 
manęs niekas nebūtų priėmęs", 
pastebi A. Matulionis. 

Vilniaus apygardos teismas 
A. Matulionio bylą baigs nagri
nėti rugsėjį. Liustracijos komi
sija nekomentuoja nei V. Gir
dzijausko, nei A. Matulionio by
lų, kol jos nebaigtos nagrinėti 
teismuose. 

Liustracijos komisijos pir
mininkė Dalia Kuodytė savo 
ruožtu tvirtino, kad jie atidžiai 
t ikrina kiekvieną asmenį. 
Sprendimas dėl bendradarbia
vimo su KGB priimamas tik 
įvertinus dokumentų visumą. 

„Kruopščiai tikrinami visi 
aspektai. Ir niekas manęs neį
tikins, kad žmogus 12-15 metų 
nesuprato, kas vyksta. Negi so
ciologas, profesorius tais lai
kais nežinojo, kas yra pirmasis 
skyrius Mokslų akademijoje? 
Nežinojo, jog tai KGB filialas? 
Mane stebina visuotinė amne
zija", svarstė ji. 

J. Olekas siūlosi pr ig laust i 
, ,darbiečius 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— „Mūsų kolegas iš Darbo par
tijos ištiko didžioji bėda. Jų va
dovas, partijos pirmininkas , 
taip aukštai iškėlęs galvą ir pie
šęs įvairius 'vaizdzialius' aplin
kui, dėl viešųjų ir privačiųjų in
teresų supainiojimo turėjo pasi
traukti iš Seimo ir iš Vyriausy
bės", apie Seimo koalicijos part
nerius „darbiečius" pareiškė 
Socialdemokratų partijos frak
cijos seniūnas Juozas Olekas. 

Jis neslėpė, kad socialdemo
kratai priimtų „sudėtingą si
tuaciją išgyvenančius" Darbo 
partijos (DP) narius. 

„Galbūt kas nors kartu su 
Darbo partijos vadovu rinksis 
kitą kelią, galbūt kas nors ieš
kos aiškesnės politinės perspek
tyvos, galbūt prisijungs ir prie 
socialdemokratų — aš to tikrai 
neatmetu", teigė, J. Olekas, kal
bėdamas, kad dar reikia pa
laukti aiškesnių žinių apie Dar

bo partijos vadovo Viktoro Us
paskicho diplomą. 

Šiuo metu, pasak Socialde
mokratų partijos frakcijos se
niūno, V. Uspaskicho aukštojo 
mokslo diplomo klausimas „ka
bo kaip purvo gniūžtė", o dėl ki
tų su buvusiu ūkio ministru su
sijusių skandalų egzistuoja dvi 
versijos: kad V. Uspaskichas su
painiojo viešuosius ir privačius 
interesus, bei buvusio ūkio mi
nistro versija, kad KGB mėgino 
jį „išversti iš vėžių". 

Kaip ir prieš keletą savaičių 
J. Olekas teigė, kad dalis DP 
frakcijos narių yra buvę Social
demokratų partijoje, tad galėtų 
sugrįžti, o dalis kitų ..natūra
liai turi socialdemokratų nuos
tatas". 

Vis dėlto J. Olekas pabrėžė, 
kad derybos dėl parlamentarų 
perbėgimo pas socialdemokra
tus nevyksta, dėl to tariamasi 
tik asmeniniuose pokalbiuose. 

Tarp KTU studentų — nusikaltėliai 
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 

— Neaiškiais būdais aukštojo 
mokslo diplomų ne tik Rusijoje, 
bet ir Lietuvoje siekusiam bu
vusiam ūkio ministrui Viktorui 
Uspaskichui išskirtinį dėmesį 
Kauno technologijos universite
te (KTU) skyręs Ekonomikos ir 
tarptautinės prekybos fakulteto 
docentas Valentinas Navickas 
jaučiasi atpirkimo ožiu ir neke
tina atsistatydinti. 

Tuo tarpu tarp KTU studen
tų iš įvairių šalių galima sutikti 
ir abejotinos reputacijos kau
niečių. 

2001 m. prieš pat mirtį čia 
vadybą neakivaizdžiai studijavo 
„daškinių" vadovas Remigijus 

Daškevičius („Daške" . KTU 
Elektrotechnikos fakultete kurį 
laiką paskaitas vienoje audito
rijoje lankė nuteistas Kauno 
nusikaltėlių autoritetu vadina
mo Henriko Daktaro ;..Heny-
tės") sūnus Enrikas Daktaras ir 
Ispanijoje neaiškia veikla užsi
imantis kaunietis Remigijus Ta-
ločka („Remyga"). 

Kai prieš kelerius metus į 
„Remygos", siejamo su „gyvati
niais", jubiliejaus puotą Įsiveržė 

noti organizuoto nusikals
tamumo tyrimo tarnybos krimi
nalistai ir jame užklupo E Dak
tarą, abu jaunuoliai teisėsaugi
ninkus bandė įtikinti, kad juos 
vienija tik bendros paskaitos. 
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S VEIKA TOS KLAUSIMAIS 

KARŠČIO (SAULES) 
SMŪGIS 

ĮONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Žmogus, panašiai kaip ir 
kiti šiltakraujai gyvūnai paly
ginti gerai — nepriklausomai 
nuo aplinkos tempera tūros , 
palaiko savo kūno šilumą maž
daug pastovią. Kūne ši luma 
gaunama iš dviejų šaltinių: iš 
maisto apykaitos ir iš aplinkos. 
Šiluma pašalinama įvairiai. 

Vidutiniškai š i l tame kli
mate žmogaus kūno paviršius 
pašalina apie 65 proc. šilumos 
trimis būdais: spinduliavimu, 
laidumu ir cirkuliacija. Likusį 
šilumos kiekį — 35 proc. pašali
na garindamas vandenį odos ir 
plaučių paviršiumi. Kitaip šilu
mos išskyrimas vyks ta per 
karščius. Žmogus a t s ik ra ty t i 
šilumos gali tik ga r indamas 
vandenį per odą ir plaučius. 

Karšč io s m ū g i o 
r e i š k i n i a i 

Karščio smūgis yra pati 
sunkiausia liga, sukelta šilu
mos. Nuo šios ligos miršta iki 80 
proc. ligonių. Karščio smūgio 
požymiai: aukšta kūno tempe
ra tūra , sausa ir k a r š t a oda; 
nerviniai reiškiniai, į skai tant 
traukulius, klejojimą ir dalinį 
ar visišką sąmonės netekimą. 

Karšč io s m ū g i o 
p r i e ž a s t y s 

Svarbus veiksnys, padedan
tis atsirasti karščio smūgiui, 
yra sutrikęs p raka i tav imas 
esant dideliam karščiui. Kitos 
priežastys šiai ligai atsirast i — 
tai didelis oro d rėgnumas , 
menkas vėjas, žmogaus neįpra
t imas prie tokio karščio bei 
drėgmės ir menkas kūno svoris. 

Pagrindinė priežastis karš
čio (saulės) smūgiui gauti yra 
ilgas buvimas karštoje saulėje. 
Tačiau karščio smūgį žmogus 
gali gauti ir nelabai ilgai saulė
je pabuvęs. Pavyzdžiui, kūno 
šilumos reguliacija gali sutrikti 
ir dėl saulės nudegintos odos. 
Nudegintoje vietoje sut r inka 
vazomotorinių nervų veikla, ta 
vieta neprakaituoja, nors ir 
dega karščiu. Negeroves gali 
sukelti ir per gausus prakai
tavimas. Po tokio gausaus pra
kaitavimo visai nustojama 
prakaituoti. Jei karštis tęsiasi, 
o žmogus neprakaituoja — tada 
jis nuo karščio nuvargs ta . 
Karščiui nesiliaujant, nepra
kaituojąs žmogus perkaista, po 
to jis gali gauti karščio (saulės) 
smūgį. Nepamirština, kad bet 
kokia su karščiu einanti liga 
gali irgi sukelti karščio smūgį. 

Venkime susigrūdimo, 
tvankių patalpų. Neskinkime 
soduose vaisių per karščius. 
Nepamirškime būti vėdinamoje 
patalpoje ar lauke, kur vėjelis 
pučia. Suprakaitavę gerkime 
daugiau skysčių, persipilkime 
vandeniu — tegul apatiniai ir 
lengvai viršutiniai drabužiai 
sušlampa — geriau vėsins kūną. 

Kaip gelbėt i apa lpus į j i 
n u o k a r š č i o 

Jei kartu su mumis esąs 
asmuo nuo karščio apalpo ar 
mus kas nors prašo talkos savo 
nuo šilumos apalpusiam kai
mynui pagelbėti, tur ime žinoti 
vieną iš trijų dalykų — ar žmo
gus apalpo: 1) nuo karščio 
mėšlungių, ar 2) nuo išsekimo 
dėl karščio ir 3) nuo saules 
smūgio. Pastarojo tuoj neat
pažinus ir tinkamos skubiau
sios pagalbos nepradėjus, visas 
mūsų triūsas gali būti šaukštai 
po pietų. Saulės smūgį gavusy
sis gali mirti, jei t inkama pagal
ba nebus laiku suteikta. 

* r- IOĮKI d ; i ! \ ka žmones 
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_Zrn tris itiai!>" ;.* karščio ir 

agonijoje raitosi iš skausmo", — 
taip dažnai žmonės kalba apie 
nukentėjusįjį nuo karščio. Iš 
tikrųjų tas jo nukentėjimas gali 
būti vienas iš trijų: 1) arba 
karščio traukuliai — mėšlun
giai; 2) arba jėgų netekimas dėl 
karščio; 3) arba gyvybei pavo
jingas saulės smūgis. Daugiau 
apsišvietę lengviau suprasime 
ligonio būklę ir sėkmingiau 
pajėgsime vykdyti gydytojo 
nurodymus bei dar prieš jam 
atvykstant galėsime sėkmin
gesnę pirmąją pagalbą suteikti. 

R a u m e n ų t r a u k u l i a i 
Jei sveikas buvęs, tvirtas, 

prakaituojąs ir sunkiai dirbąs 
karščio neatlaikė — greičiausiai 
jis gavo t a rpa i s užeinančius 
raumenų susitraukimus, o ne 
saulės smūgio konvulsijas. 

Raumenų traukulių ataka 
gali staiga — be įspėjamųjų 
ženklų atsirasti. Kartais tokia 
ataka turi įspėjamuosius žen
klus: galvos skausmą, galvo
sūkį, alpimą ir vidurių sutri
kimą. Tokia t raukulių a taka 
žmogų vargina: kamuoja rankų, 
kojų ir kartais pilvo raumenų 
skausmai. Besikamuojančio as
mens oda esti pilka, o palietus 
šalta ir lipni — drėgna. Tokio 
kūno temperatūra žemiau nor
mos. Toks žmogus, dirbdamas 
karštyje, gėrė skysčių, bet ne
vartojo valgomosios druskos. Už 
tai jis gavo raumenų t rau
kulius. Ištyrę tokio kraują, ras
tume jame sumažėjusį natrio ir 
chloro (valgomoji druska ir yra 
natrio chloridas) kiekį. 

Lengvesniais raumenų 
mėšlungių (traukulių) atvejais, 
žmogaus neiš t inka raumenų 
traukuliai, o tik dygčioja rankas 
ir kojas. Kartais tokiais atvejais 
atsiranda skausmai pilve. 

Jei radai žmogų karštyje 
gulintį be sąmonės, pirmiausia 
išsiaiškink, ar jis nėra raumenų 
traukulių priepuolio gavęs. 
Toks apalpėlis gali turėti vieną 
iš dviejų negerovių: 1) jis gali 
būti susmukęs dėl nuo šilumos 
išsekimo arba 2) gavęs dėl 
karščio smegenų pakenkimą — 
dėl tokio pakenkimo atsiranda 
saulės smūgis. Pastaruoju atve
ju būtina greita pagalba, nes 
žmogus gali mirti. 

I š sek imo n u o ka r šč io ir 
sau lės s m ū g i o sk i r tuma i 
Saulės smūgį gavęs, pa

prastai būna kamuojamas trau
kulių (mėšlungio, konvulsijų). 
Po jų žmogus netenka sąmonės 
ilgesniam laikui. Kaip atskirti 
tas dvi būtinai skirtingas žmo
gaus dėl karščio gautas liguis
tas būsenas; ar tai tik žmogaus 
išsekimas dėl šilumos — nepa
vojinga liga. ar labai rimta — be 
tinkamos ir greitos pagalbos 
dažnai mirtina būklė — saulės 
smūgis. 

Žmogaus išsekimą dėl karš
čio nuo saulės smūgio lengviau
sia atskir t i : 1) palietus ser
gančiojo odą ir 2) pamatavus jo 
kūno temperatūrą . Išsekimo 
nuo karščio atveju, oda esti šal
ta ir lipniai drėgna; kraujos
pūdis mažas ir kūno tempera
tūra žemiau Mormalios arba 
normali. Toks nuo šilumos iš
sekimas atsitinka ilgesnj laiką 
dirbant karštyje. 

Gavęs saulės smūgį žmogus 
liaunasi prakai tavęs . Jo oda 
esti labai sausa ir karšta, kūno 
temperatūra labai aukšta. Li
gonio kraujospūdis gali būti 
kiek pakilęs, jo alsavimas pa
viršutiniškas, silpnas ir dažnas. 

S a u l ė s smūgio ir 
i š s ek imo dėl š i lumos 

s a v i t u m a i 
Abiem del karščio gautų 

negerumu atvejais — ir saules 

smūgį gavus, ir dėl karščio 
išsekus — padažnėja pulsas ir 
atsiranda kraujo apytakos sug
lebimo reiškiniai. Tada gali 
atrodyti, kad žmogus yra gavęs 
širdies smūgį. 

Kartais atrodo, tarsi nebūtų 
perspėjamųjų ženklų dėl saulės 
smūgio. Tačiau taip nėra. Ati
džiau išklausinėjus ligonio ar
timuosius, sužinome, kad jau 
prieš vieną dvi dienas jis ne
galavo: skundėsi sumažėjusiu 
prakaitavimu, didesniu jautru
mu ir nepaprastu pavargimu. 
Kelioms minutėms prieš pat 
saulės smūgį apima nepagrįstai 
gera nuotaika (euforija), kiti 
ima neprotingai elgtis. 

Kaip te ik t i pirmąją 
pagalbą n u k e n t ė j u s i a m 

nuo ka r šč io 
Nuo šilumos nusilpusiam — 

išsekusiam žmogui pakanka 
trijų dalykų: 1) vėsios aplinkos; 
2) ramybės; 3) gerti sūraus 
skysčio (šaukštelis valgomosios 
druskos į ketvirtį litro citrusų 
sulčių — tai geriausias skytis). 

Saulės smūgį gavusiojo 
gydymas jau yra daug sunkes
nis ir sudėtingesnis. Šiuo atveju 
skubiai atliktini du dalykai: 1) 
kuo greičiau, bet kokiomis 
leistinomis priemonėmis suma
žinti kūno temperatūrą; 2) iš
kviesti greitąją medicinos pa
galbą. 

Jei saulės smūgis ištiko 
lauke, sode ar miške, tai tuoj jį 
apliekime vandeniu ar ki tu 
turimu skysčiu. Tegu sušlampa 
prie kūno esą baltiniai ir jį 
šaldo. Viršutinius drabužius 
tuojau nuvilk, ligonį paguldyk 
pavėsyje, ledais (per medžiagą) 
apdėk — ir juos judink, kad 
nenušaltų oda. Taip ir dar 
kitaip šaldydamas kūną, kol 
kas nors ateis į pagalbą, gelbėsi 
žmogų nuo tikros mirties. Žino
ma, kad ledų vonia yra geriau
sia priemonė saulės smūgį 
gavusiajam. Tai galima daryti 
namuose. Tokia vonia naudoti
na tol, kol ligonis bus nugaben
tas į ligoninę. 

Ledų vonioje esančio ligonio 
reikia nuolat matuoti tempe
ratūrą, kad sergantysis nebūtų 
per daug staigiai atšaldytas. 

Karščio (saulės) smūgio 
t va rkymas 

Pirmiausia ligonį reikia 
paguldyti \ labai šaltą vandenį, 
dar geriau, jei ten bus ledo 
gabalų. Labai nusilpusius rei
kia šaldyti drėgnomis pak
lodėmis lovoje. 

Nukritus temperatūrai , 
paguldyti į lovą ir suvynioti į 
drėgnas paklodes; įjungti venti
liatorius, kad, pučiant orą, van

duo greičiau garuotų. 
Kas keletą minučių t ikrinti 

ligonio temperatūrą: jei karšt is 
kyla, kūną vėsinti vonioje su 
ledais. 

Jei nėra šalto vandens vo
nios, mažinti jo karš t į visais 
kitais galimais būdais: vynioti į 
drėgnas paklodes, orą vėdinti 
elektriniu ar rankin iu ventilia
toriumi. Ligonio karš t į suma-

.žina ir ledinio vandens klizmos. 
Daugelis žmonių saulės 

smūgį gauna j a u tu rėdami šiokį 
tokį širdies negerumą. Tokiais 
atvejais saulės smūgis gali 
pabloginti širdies būklę. Todėl 
nepatartina saulės smūgį ga
vusįjį guldyti į lovą. Kol atvyks 
gydytojas, ligonį reikia laikyti 
pusiau sėdimoje padėtyje. Svar
bu, kuo greičiau tokį ligonį 
nugabenti į ligoninę. 

Po saulės smūgio žmonės 
sveiksta labai pamažu . 

Sau lės r e ik ia s u s a i k u 
-— Esu jautr i s a u l ė s spin

dul iams. P e r n a i b u v a u iš
berta. Gydė t rys gydytoja i ir 
kiekvienas n u o k i t o s l igos . 
Kaip elgtis vasarą , je i , vo s 
tik truputį sau lė je p a b u v u s , 
i šber ia? 

— Vis dažn i au pas i ta iko 
jautrumas saulės spinduliams. 
Tai a ts i t inka dėl t a m t ikrų 
priežasčių: žmonės daugiau var
toja saulės šviesai žmogaus odą 
įjautrinančių va i s tų ; sulfo-
namidų, kai kur ių antibiotikų, 
be to, kai kurie kremai , užtepti 
ant odos, irgi gali sukelt i odos 
jautrumą šviesai. 

Dėl jau t rumo šviesai atsi
radusį bėrimą galima nusta tyt i 
iš tam tikrų dalykų: susirgimo 
istorijos; pas i re išk imo vietos; 
išvaizdos. Tokie odos bėrimai 
būdingi pavasarį a rba ankst i 
vasarą pas ika i t inus saulėje 
(gali plisti ir neįkait intose kūno 
dalyse). Labiausiai pažeidžiama 
veido, sprando ir r ankų oda. Tai 
ne nudegimas nuo saulės — šis 
reiškinys a t s i r a n d a fiziškai 
nukentėjus, per daug kaitros 
gavus. Esant šviesai įjautrintai 
odai, net menkas pasikaitini-
mas saulėje sukel ia odos 
bėrimą. 

Dėl odos j au t rumo saulės 
spinduliams (fotosensibilizaci-
jos) atsiradęs odos bėrimas gali 
būti įvairių formų: s t iprus 
nudegimas; dilgėlinė; a š t rus 
odos uždegimas; pūslėtas odos 
bėrimas. Pūslėtas odos bėrimas 
dar vad inamas pavasar in ių 
pūslėtumu — vandenlige. 

Kartais bė r imas gali pa
našėti į odos vėžį. Tada odos 
gabalėlis i š t i r iamas laborato
riniu būdu. 

Dėl jau t rumo saulės šviesai 

išberta oda tvarkoma taip. Kiek 
galima vengti saulės spindulių, 
nepradėt i vartoti , o pradėjus 
liautis vartoti bet kokias odą 
saulės spinduliams įjautrinan
čias medžiagas; visi, ypač mote
rys, tur i l iautis savo odą jaut
rinti chemikalais; nuo maliari
jos vartojami per burną vaistai 
sėkmingai gelbsti saugodami ir 
gydydami nuo bėrimo. Tačiau 
lazda tur i du galus: šie vaistai 
kenkia sveikatai. Taigi tik gydy
tojas gali nuspręsti ir patart i 
kokius vaistus vartoti. 

Negerumai dėl karščio 
— Kokius sveikatai kenks

m i n g u s re i šk in ius gali su
kelt i sau lės karšt is ir kaip 
nuo j ų aps i saugot i? 

— Kaitrioje saulėje besike-
pindamas ar žiemą į šiltus kraš
tus nusidanginęs žmogus nebū
na paruošęs savo kūno dideliam 
karščiui. Todėl j is gali turėti 
t am tikrų sveikatos problemų. 

1. Kojų, ranku ir net vi
duriu mėš lung i s . Tai gali būti 
labai skausmingi mėšlungiai. 
J ie gausesni po įtempto darbo ir 
didelio prakaitavimo. Lengves
niais atvejais rankose ir kojose 
bei pilvo srityje jaučiami dilgčio-
jimai. 

2. Sugleb imas . Tai atsitin
ka neilgai pabuvus dideliame 
karštyje. Žmogus jaučiasi pa
vargęs. J i s gali netekti sąmo
nės. 

3. Paralyž ius . J is žmogų 
karštyje gali ištikti staiga arba 
už dienos, ant ros . Staiga ši 
negerovė ateina be perspėjimo. 
Jei pamažu, tai dieną kitą žmo
gus gali jaust is pavargęs, jaut
rus, neprakaituoti . Karščio pa
ralyžiaus metu žmogus nepra
kaituoja ir smarkiai pakyla tem
peratūra. Tokiais atvejais žmo
gų ima tampyti traukuliai , jis 
nustoja sąmonės ir suglemba. 

Norint išvengti minėtų ne
gerovių, reikia laikytis keturių 
taisyklių: 

1. Kaitintis saulėje 15-30 
minučių, o nuo 10 valandos ryto 
iki 2 valandos po pietų saulėje 
nepasirodyti. 

2. Nešioti plačiabrylę skry
bėlę ir baltus drabužius. Pas
tarieji tu r i būti iš t ankaus 
audinio. 

3. Nebūti ilgai nei vandeny
je, nei po skėčiu, nes 85 proc. 
deginančių saulės spindulių 
pras iskverbia net t r is pėdas 
vandens gilumon, o skėtis neap
saugos nuo smėlio atsimušančių 
ultravioletinių spindulių. 

4. Vartoti gerą apsaugą nuo 
saulės spindulių. Gerai nuo 
saulės spindulių saugo kai 
kurie vaistai. Tačiau juos turėtų 
paskirti gydytojas. 

TELEVIZIJA MAŽINA VAIKŲ AKADEMINIUS PASIEKIMUS 
Per daug priešais televizo

riaus ekraną praleidžiamo laiko 
mažina vaiko gebėjimą mokytis, 
jo akademinius pasiekimus ir 
netgi tikimybę, kad vaikas pa
baigs universitetą, teigiama tri
jų naujų tyrimų išvadose. Ta
čiau gali būti, kad šiuo atveju 
svarbu yra ne žiūrimų progra
mų kiekybė, o kokybė. 

Dešimtmečiai tyrimų siejo 
vaikų valandas priešais televi
zorių su agresyviu elgesiu, anks
tyvu lytiniu aktyvumu, rūky
mu, antsvoriu ir prastu moky
musi. |vertinę visų šių tyrimų 
rezultatus Amerikos pediatrijos 
akademijos atstovai rekomen
davo neleisti vaikams žiūrėti 
televizorių ilgiau nei po 2 valan
das per dieną bei apskritai ne
leisti televizoriaus žiūrėti vai
kams iki dvejų metų. Tačiau ty
rimų rezultatai, siejantys vaikų 
pažintines savybes ir televizo
riaus žiūrėjimą, nebuvo vienbal
siai. Kai kurie mokslininkai iš
siaiškino, kad aukštos kokybės 
mokomosios televizijos laidos 
yra tikra palaima mokantis. 
Kiti įrodė, kad įvertinus šalu
tinius veiksnius — IQ ar socio-
ekonominį statusą — neigiarr.-is 
valandų priešais televizorių po
veikis išnyksta 

Todėl 1972 ir 1973 metais 

Robert Hancox su kolegomis iš 
Otago univers i te to (Naujoji 
Zelandija) ištyrė beveik 1,000 
Dunedine gimusių vaikų. Moks
lininkai surinko duomenis apie 
vaikus ir j ų t ėvus : po kiek 
valandų per dieną jie praleidžia 
prie televizoriaus, kai vaikams 
buvo 5, 7, 9, 11, 13 ir 15 metų. 
Mokslininkai tyr imo dalyvius 
pakartotinai įvertino, kai šiems 
sukako 26 metai. 

Vaikams, televizorių žiūrė
jusiems mažiausiai , ypač, kai 
jiems buvo t a rp 5 ir 11 metų, 
tikimybė pabaigti universitetą 
iki sulaukiant 26 metų buvo 
didžiausia, nepriklausomai nuo 
jų IQ ar socioekonominės pa
dėties. Tuo t a rpu t iems vai
kams, kurie televizorių žiūrėda
vo ilgiausiai — ilgiau nei po 3 
valandas — buvo didžiausia 
tikimybė iškristi iš mokyklos ir 
neįgyti jokios specialybės. 

Be to, šie polinkiai buvo 
aiškiausi asmenims, k ū n u IQ 
buvo vidutinis — galbūt dėl to, 
kad vaikai, kurių IQ yra vienaip 
ar kitaip kraštut inis , yra rečiau 
paveikiami televizoriaus žiūrė-

Du kiti tyrimai, taip pat 
publikuojami žurnalo „Archives 
•f Pediatric and Adolescent 
Medicine" liepos mėnesio nu

meryje, pateikė panašius rezul
t a tu s . Dina Borzekovvski iš 
Johns Hopkins universiteto 
Blumberg visuomenės-sveikatos 
mokyklos su kolegomis išsi
aiškino, kad Šiaurės Kalifor
nijoje trečiokai (maždaug 8 me
tų vaikai), kurių miegamuosiuo
se buvo televizorius ir kurie prie 
jo praleisdavo daugiau laiko, 
prasčiau atliko standartizuotus 
testus nei klasiokai, kurių kam
bariuose televizorių nebuvo. 
Frederick Zimmerman ir Di-
mitri Christaki iš Vašingtono 
universi te to išsiaiškino, kad 
vaikai, kurie iki 3 metų prie 
televizoriaus praleido daugiau
sia laiko, būdami 6-7 metų 
prasčiausiai atliko skaitymo ir 
matematikos testus. Tačiau pa
našu, kad kiurksojimas priešais 
ekraną būnant 3-5 metų yra 
kažkiek naudingas — galbūt dėl 
to, kad yra daugybė edukacinių 
programų, skirtų šiai amžiaus 
grupei. Tynmo vykdymo metu 
— nuo 1990 iki 3 996 metų — 
buvo labai nedaug edukacinių 
TV programų, skirtų vaikams 
iki 3 metų. 

Žurnalo redakcijas straips
nyje Ariel Chemin ir Deborah 
Linebarger iš Pennsylvama uni
versiteto nurodo, kad visi tyri
mai neišskyrė edukacinių ir 
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SPUOGAI — SVEIKOS ŠIRDIES 
POŽYMIS 

Berniukai, kuriuos vargina 
spuogai, ne taip rizikuoja mirti 
nuo širdies ligų, nes juos nuo 
ligų vyresniame amžiuje saugo 
hormonai. 

Naujas tyrimas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 11,000 
Glasgow universiteto studentų, 
parodė, jog spuogų kamuojami 
žmonės 30 proc. mažiau rizikuo
ja susirgti liga, kuri dažniausiai 
tampa Airijos ir Didžiosios 
Britanijos gyventojų mirties 
priežastimi. 

Gydytojai mano, kad dide
lius mirtingumo lygio svyra
vimus galima paaiškinti vyriš
kų lytinių hormonų — tokių 
kaip testosteronas — kiekiu. 
Dėl šių hormonų ir atsiranda 
spuogai. Bristol, Belfast ir 
Wellington universiteto Naujo
joje Zelandijoje mokslininkai, 
dalyvavę atliekant eksperimen
tą, sakė, kad jis įrodo, jog gali
mybė susirgti širdies ligomis 
nulemiama ankstyvoje jaunys
tėje. Šis a t radimas padidino 

galimybę pakait inę hormonų 
terapiją, kuri naudojama pa
lengvinti moterų menopauzės 
simptomus, pritaikyti ligų pro
filaktikai. 

Daktaras Peter Macaron, 
Belfast karališkojo universiteto 
Epidemiologijos skyriaus vyres
nysis dėstytojas ir vienas tyri
mo autorių, sakė, kad paaug
liai, tapę aknės aukomis, gali 
gyventi kelis mėnesius ilgiau 
negu jų švarią odą turintys 
draugai. „Širdies priepuolio ga
limybė vidutiniškai 33 proc. 
mažesnė, jeigu paauglystėje tu
rėjote spuogų, — sakė jis. — Ne
mažai faktų rodo, kad viduti
niame amžiuje rizikos veiksniai 
— potraukis alkoholiui ir rūky
mas, nepakankamas fizinis 
krūvis — daugeliu atvejų gali 
lemti širdies ligas, bet ne visas. 
Aknė rodo aukštą androgeno 
(lytinio hormono) lygį. Iš tyrimo 
aiškėja, kad ir lytiniai hormo
nai gali atlikti tam tikrą vaid
menį". (VJL) 

pramoginių programų poveikio 
Vienas siūlomų mechaniz

mų, galinčių paaiškinti, kaip 
televizija kenkia akademiniams 
pasiekimams — tai, kad televi
zija atima laiką, kuris būtų 
sunaudojamas kūrybingiems 
žaidimams, skaitymui ar namų 
darbams. Tačiau redakcija pa
žymi, jog būtent tai tyrusio eks
perimento metu paaiškėjo, kad 
svarbu ne laiko trukmė, pralei
džiama prie televizoriaus, o žiū
rimas turinys. 

Jie mano, kad tėvai turėtų 
skatinti vaikus žiūrėti kokybiš
kas edukacines programas. Ta
čiau vienas iš Naujojoje Zelan
dijoje atlikto tyrimo bendraau
torių Barry Milne, dabar dir
bantis Londono Psichiatrijos 
institute (D. Britanija), mano, 
kad tą lengviau pasakyti nei 
padaryti. „Turinys taip pat gali 
būti maišaties įveliantis veiks
nys. Tačiau išsiaiškinome, kad 
tai, ką vaikai iš tikrųjų žiūri, 
jiems nėra naudinga". (Delfi) 
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GRĖSME DEMOKRATIJAI IŠKYLA TADA, 
KAI VERSLAS, POLITIKA IR ŽINIASKLAIDA 

« 

VEIKIA IŠVIEN 
Žiniasklaida turėtų neveng

ti vertinimų ir nebijoti viešai 
laikytis tam tikros politinės-
idėjinės orientacijos. Pavojus 
demokratijai ir viešajai erdvei 
pirmiausia kyla ne dėl sąsajų 
tarp žiniasklaidos ir politikos 
arba verslo struktūrų, bet dėl 
visų trijų sandų — politikos, 
verslo ir žiniasklaidos — susi
liejimo ir veikimo išvien. Taip 
Eltai tvirtino, praėjusių metų 
pabaigoje į Lietuvą gyventi 
atvykęs ilgametis „Amerikos 
balso" bendradarbis R o m a s 
Sakadolsk i s . 

— Lie tuvoje ne ty la gin
čai dėl to, kok iomis ap l inky
bėmis į s k a n d a l ą į s ivė lę s 
p o l i t i k a s turė tų ats is taty
dinti. Vieni a p e l i u o d a m i į 
Vakarų p a t i r t į s a k o , kad 
t r a u k t i s iš pos to re ik ia t a d a , 
kai m e s t i į t a r i m a i i r j ų 
suke l tas s k a n d a l a s pol i t iką 
d a r o paže idž iamą bei t ruk 
do j a m to l i au eit i p a r e i g a s . 
Kiti ape l iuo ja į te is inės vals
tybės p r i n c i p u s i r te igia ne 
matą p a g r i n d o a t s i s t a tyd i 
nimui, kol p ras ižengimas nė
r a į rody tas . Ką m a n o t e J ū s ? 

— Man atrodo, turėtų būti 
kitas kriterijus: atsistatydinti 
reikia tada, kai kenkiama val
stybei ir jos interesams. Poli
tikas yra tarnas, ir nors Lietu
voje t rūksta šį teiginį įkūni
jančios tradicijos, tai nekeičia 
tikrovės. Kai politikas suvokia, 
jog yra tarnas, jis dirba geriau, 
o kai nesuvokia, dirba prasčiau. 

Pietų Afrikos Respublikos 
(PAR) prezidentas neseniai 
paskelbė — daug kam labai 
netikėtai, — kad jis atstatydina 
viceprezidentą, kuris buvo lai
komas jo įpėdiniu. Tai įvyko 
kaip tik per Viktoro Uspaskicho 
skandalo šurmulį. PAR vice
prezidentui, kaip ir V. Uspas-
kichui, buvo mesti kaltinimai 
dėl viešųjų ir privačių interesų 
supainiojimo. PAR prezidentas 
tada pareiškė, jog toks skan
dalas netoleruotinas, nes j is 
kenkiąs valstybei, taigi vice
prezidentas turįs pasitraukti iš 
pareigų. Man atrodo, kad toks 
ir turi būti kriterijus. Žinoma, 
ne visada paprasta išmatuoti, 
kada valstybei kenkiama, o 
kada — ne. Manau, prezidentas 
Valdas Adamkus išreiškė savo 
nuomonę kaip tik tada — nors 
galbūt galėjo tai padaryti 
truputį anksčiau, — kai jau 

. buvo pradėta kenkti valstybes 
interesams. Todėl jis ir prabilo. 

— V. Uspask ichas , i lgai 
ne laukęs skanda lo p l ė to t ė s , 
p a s i t r a u k ė iš Vyr iausybės i r 
Seimo. T u o tarpu A r t ū r a s 
Zuokas, reg is , n u t a r ė sek t i 
Rolando P a k s o pėdomis i r 
ne s i t r auk t i , kol n e b u s p r i 
v e r s t a s t e i s m o n u o s p r e n 
džio. Kas , J ū s ų m a n y m u , 
lemia tokią sos t inės m e r o 
la ikyseną? 

Jtariu, kad Vilniuje jis turi 
daug interesų Tiksliai nežinau, 
bet kaip vilnietis, galiu svars
tyti, kaip man atrodo. Regis, 
šioje situacijoje politikas valsty
bės ir miesto reikalus turėtų 
iškelti aukščiau už savo asme
ninius reikalus. Nepažįstu A. 
Zuoko, bet man, kaip žmogui, 
gyvenančiam Vilniuje, atrodo, 
kad jis savo reikalus iškelia 
aukščiau miesto ir valstybės 
reikalų. Matyt, jis dar nori šį tą 
nuveikti. O elgiasi jis arogan
tiškai ir nepadoriai. 

— A. Z u o k o k a l č i ų ar 
p r a s i ž e n g i m ų iki šiol ne 
pavyks ta į rodyt i . Kaip ma
note, kodėl? 

— Neilgai gyvenu Lietu
voje, o kai stebi įvykius dideliu 
atstumu, sunku spręsti. 

Kai apie A. Zuoką prabilo V. 
Adamkus, jis tai greičiausiai 
darė vorčiarnns tam tikru 

aplinkybių, kurios buvo ne jo 
sukurtos. Manau, V. Adamkaus 
pasisakymas apie A. Zuoką 
neatitiko valstybinės reikšmės 
lygio — V. Adamkus iš esmės 
žaidė pagal V. Uspaskicho su
kurtas taisykles. Prezidento pa
sitikėjimą praradęs ūkio minis
t ras turi atsistatydinti, nes jis 
prarado jį paskyrusio pareigūno 
pasitikėjimą. Tuo ta rpu A. 
Zuokas ir Vilniaus miesto tary
ba — visai kas kita. Tačiau šiuo 
atveju svarbu ne tiek tai, atitiko 
ar neatitiko valstybes vadovo ir 
miesto mero kompetencijos lyg
menys, kiek tai, jog A. Zuokas 
po V. Adamkaus kalbos turėjo 
at i t inkamai pasielgti. Esama 
žmonių, tokių kaip V. Uspas
kichas, prie kurių tam t ikri 
dalykai tiesiog „nelimpa". 
Skaitome parlamentaro Algi
manto Salamakino teiginius, 
jog dar anos kadencijos Seime jo 
vadovaujama Etikos ir proce
dūrų komisija svarstė V. Us
paskicho diplomo klausimą. 
Tiesiog yra žmonių, kuriems 
gerai sekasi gudrauti ir išsisu
kinėti. Galbūt tarp jų yra ir A. 
Zuokas? 

— Ar ne ke i s ta , k a d skan
d a l i n g u s f a k t u s i š v i e š i n a 
ž in iask la ida , bet tų fak tų lyg 
i r n e n u s t a t o ins t i tuc i jos , ku
rių t i e s i o g i n ė p a r e i g a t a i 
d a r y t i ? 

— Žiniasklaida. galbūt, 
kaip tik cituoja specialiąsias 
tarnybas, kurios jai „nulašina" 
informaciją. 

— O tas „ n u l a š i n i m a s " — 
n o r m a l i v a k a r i e t i š k a p r a k t i 
k a a r d a u g i a u L ie tuvos ypa
tybė? 

— Nemanyčiau, kad Lie
tuvos ypatybė. Kaip apskritai 
žurnalistas gali ką nors su
žinoti? Jis turi šaltinius, gerą 
uoslę, bet susiranda reikiamą 
informaciją tada, kai jam kas 
nors pasako ar parodo doku
mentą. Kaip neseniai sakė 
Rytis Juozapavičius, apie 90 
procentų į dabartinius panašių 
skandalų prasideda tik todėl, 
kad kažkas nutaria netylėti. 
Sakyčiau — dar daugiau nei 90 
procentų. Taip vyksta visame pa
saulyje ir šiuo atžvilgiu Lietuva 
nesiskiria nuo kitų valstybių. 

— Tačiau s u s i d a r o įspū
dis , k a d Lie tuvos specia l io
sios t a rnybos k a i p r e t a ne
pa jėg ios į rody t i g a l i m o s 
po l i t i ku ko rupc i j o s — pa
vyzdžiui , A. Zuoko a tve ju , 
kur i s anaiptol ne vienintelis. 

— Taip. O jeigu jos ir pajė
gios, tai yra nutarusios to 
nedaryti. Man asmeniškai kyla 
įtarimas dėl korupcinių ryšių, 
kurie, manyčiau, driekiasi iki 
aukštų valdžios postų. Jei prob
lema būtų tik specialiųjų tarny
bų kompetencijos stoka, tai 
galėtume sakyti .ačiū Dievui", 
nes profesionalumas — ugdo
mas dalykas. Tačiau įtariu, jog 
problemą sudaro ne tik kompe
tencijos stygius Problema susi
jusi su korupciniais ryšiais vals
tybės struktūrose. 

— Prez iden t a s V. Adam
k u s r ag ino a t s i s t a t y d i n t i i r 
A. Zuoką, i r V. Uspask ichą . 
P a s t a r a j a m a t s i s t a t y d i n u s , 
va ls tybės vadovas A. Zuoko 
a t s i s t a t y d i n t i n e b e r a g i n a . 
Ar ta i n e p a n a š u į dv igubą 
s t a n d a r t ų pol i t iką? 

— Manyčiau esama tiesos 
nuogąstavimuose, kad, nepai
sant prezidento pareikšto nepa
sitikėjimo dviem asmenims, iš 
tikro mėginta susidoroti tik su 
V Uspaskichu. Ko gera, A. 
Zuoko skandalą iš dalies leme 
V Uspaskicho pastangos — šis 
skandalas tam tikru atžvilgiu 
V. Adamkui buvo primestas. 

Tačiau, kai prezidentas 
pasako, jog nepasitiki, jo pozici-
jOfl negali atmesti, kaip ir žo-
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Ilgametis „Amerikos balso" bendradarbis Romas Sakadolskis. 
Tomo Cemiševo 'Elta) nuotr. 

džių iš dainos neišmesi. Todėl, 
manau, A. Zuokas anksčiau ar 
vėliau turės kuriuo nors būdu 
pasitraukti. 

Galbūt V. Adamkui reikėjo 
kažkaip atskirti A. Zuoko atvejį 
nuo V. Uspaskicho, paaiškinti 
žmonėms, jog šios dvi proble
mos yra netolygios. Bet šian
dien skirtumo nėra: prezidentas 
savo žodį pasakė, ir aš neįsi
vaizduoju, kaip sostinės meras 
gali toliau eiti pareigas, ne
paisydamas valstybės vadovo 
pareikšto nepasitikėjimo. 

— K a i p m a n o t e , k o d ė l 
p r e m j e r a s A l g i r d a s Bra
z a u s k a s viešai užsistojo A. 
Zuoką, p a r e i š k ę s , jog nema
to p a g r i n d o sos t inės m e r u i 
a t s i s t a t y d i n t i ? 

— A. Brazauskas jau dau
gelį metų plaukioja Lietuvos 
politiniais upeliais. Jis gerai 
žino, kada reikia patylėti ir 
kada — pakalbėti. Šiuo atveju 
jo žodžiai apie A. Zuoką galėjo 
būti signalas liberalcentristų 
aplinkai. 

Nemanau, kad būtent šie 
premjero žodžiai buvo labai 
reikšmingi — juk jis visada 
buvo gana palankus A. Zuoko 
atžvilgiu. Man atrodo, tai lemia 
bendri interesai. Dalis žmonių 
Socialdemokratų partijoje ir 
dalis žmonių Liberalų ir centro 
sąjungoje, matyt, turi bendrų 
reikalų ir derina savo interesus. 
Deja. interesų derinimas 
Lietuvoje — kad ir mažoje val
stybėje — vyksta .aukšto 
pilotažo" lygiu. 

— Tie i n t e r e sa i susiję su 
vers lo r e ika la i s? 

— Manyčiau, kad taip. Jie 
susiję ir su verslo dalykais, ir su 
struktūriniais fondais; jie vie
naip ar kitaip susiję su pinigais 
ir valdžios galiomis. 

Man susidarė įspūdis, kad 
A. Brazauskui dar reikia pabūti 
valdžioje. Kodėl jam to reikia — 
negaliu pasakyti. Bet jis ir pats 
neslepia, kad jam dar reikia val
džios. Kartais jis niurzga, būna 
piktas, bet iš valdžios nesitrau
kia. Matyt, esama interesų, 
kurie jam neleidžia trauktis. 

— P r e m j e r u i u ž k l i u v o 
Se imo A u d i t o k o m i t e t a s , 
pas iū lęs Vyr iausybe i kore
guoti savo s p r e n d i m ą per
duot i Vi ln iaus mies to savi
valdybei žemės sklypą pra
mogų p a r k u i s t a ty t i . Sklype, 
k u r i s p e r d u o t a s „Rubicon 
g r o u p " į m o n e i , p a s t a t y t a 
„ S i e m e n s a r e n a " . Regis , 
Aud i to k o m i t e t o p i rmi 
n i n k a s A r t ū r a s S k a r d ž i u s i r 
jį p a l a i k a n t i s Se imo pir
m i n i n k a s A r t ū r a s Pau laus 
kas d a b a r a t s i d u r i a vienoje 
b a r i k a d ų pusė je , o A. Bra
zauskas , „Rubicon g r o u p " ir 
A. Zuokas — kitoje? Kokie 
in t e re sa i čia sus ik i r to ir a r 
tai n e g r e s i a sk i l imu val
dančioje koalicijoje? 

— Nemanau, kad dėl to 

komiteto veiklos galiu pasakyti , 
jog demokratinėje pa r l amen
tinėje valstybėje par lamentas 
atlieka kontrolės funkciją, vyk
do tam tikrą priežiūrą. Neži
nau, ar šiuo atveju parlamen
tine kontrole buvo kaip nors 
piktnaudžiaujama. Šiaip ar 
ta ip, valdančiosios koalicijos 
partijų vadovai sugeba, ka i 
reikia, susi tar t i už uždarų 
durų. Tai, kad pykstamasi dėl 
komiteto vertinimų — per 
menkas pagrindas koalicijai 
skilti. 

— Te i smas u ž d r a u d ė 
LNK televizijai skelbt i in
formaciją apie „Rubicon 
group". Kai kurie eksperta i 
šį s p r e n d i m ą v a d i n a d is 
k r i m i n a c i n i u . Kokia J ū s ų 
nuomonė? 

— Manau, teismas neturėtų 
daryti tokių dalykų. Toks kelias 
— labai slidus. Galbūt yra tam 
tikrų aplinkybių, tur t inių in
teresų — „MG Baltic" prieš 
„Rubicon group". Galbūt dėl tų 
interesų skelbiami at i t inkami 
reportažai. Tačiau žurnalistinės 
etikos klausimas yra visai kitos 
srities. O teismo sprendimas 
paskelbti draudimą vienai tele
vizijai — nepriimtinas. Nede
rėtų pradėti eiti šiuo slidžiu 
keliu. 

— Kaip vert inate Lietu
voje sus iklosč ius ius vers lo , 
po l i t ikos ir ž i n i a s k l a i d o s 
santyk ius? Ar j i e n e k e l i a 
g r ė s m ė s demokratijai? 

— Yra buvę atvejų — Azi
jos, Afrikos šalyse, — kai kilo 
tokia grėsmė. Sunku pasakyti , 
ar prie tokios padėties artėjama 
Lietuvoje, bet jei iš tikro artėja
ma, tai grėsmė demokratijai — 
didelė. Ji pasireiškia pirmiau
sia tuo, kad deformuojama idėjų 
rinka. Kai mažėja žiniasklaidos 
šaltinių, neišvengiamai susiau
rėja viešos diskusijos erdvė, o 
taip nutinka tada, kai politika, 
verslas ir žiniasklaida susilieja. 
Vieša diskusija nunyksta, nes ja 
ima lemti kieno nors interesai. 

Esama ir kitų pavojų. Di
džiausia grėsmė yra ta . kad 
paprastas žmogus pasikliauja 
informacijos šaltiniu, užtikri
nančiu jo ryšį su politine, 
ekonomine ar kita tikrove, o kai 
tas ryšys pereina iškart per du 
filtrus — kažkieno polit inės 
orientacijos ir turt inių santy
kių, — tikrovės vaizdas tampa 
iškreiptas. Atsiranda daug erd
vės korupcijai, kurios tiek 
nebūtų, jei verslas, politika ir 
žiniasklaida nebūtų pavojingai 
susiliejusios. 

Lietuva, kaip maža valsty
bė, šiuo atžvilgiu yra ypač pa
žeidžiama. Amerikoje, Prancū
zijoje ar Lenkijoje valdyti vie
šąją erdvę yra daug sunkiau. 
Amerikoje jau apie 10 metų vyks
ta intensyvus žiniasklaidos su
pirkimas, daug kas įtaria už to 
slypint politinius interesus, ta
čiau juk visos JAV žiniasklaidos 

DANUTE BINDOKIENE 

JAV prezidento laukia 
nelengvas uždavinys 

Liepos 1 d. iš JAV Aukščiausiojo teis
mo pasitraukė teisėja Sandra Day 
O'Connor ir nuo to laiko Amerikos 

vidaus politikoje verda spėliojimai, net aštrūs 
ginčai. Pagrindinis klausimas: ką JAV prezi
dentas skirs į pasitraukusios teisėjos vietą? Juo 
labiau, kad kitas teisėjas — William Rehnąuist, 
jau kone stovi ant Teismo rūmų slenksčio. Jo 
pasitraukimo tikimasi nuo to laiko, kai sužino
ta, kad teisėjas nepagydomai serga. 

Nuskambėjus žiniai, kad teisėja O'Connor 
pasitraukia, ragus tvirtai surėmė šio krašto li
beralai ir konservatyvieji, kiekviena pusė pa-
berdama aibes argumentų, kodėl būtent prezi
dentas turėtų skirti jiems priimtiną asmenį. 
Nors valstijų ir savivaldybių teismų teisėjus 
renka piliečiai nustatyta balsavimų tvarka, 
Aukščiausiojo teismo teisėjai prezidento pasiū
lomi ir Senato patvirtinami pareigoms iki gyvos 
galvos. Aukščiausiasis JAV teismas, suside
dantis iš 9 narių, yra trečioji valstybės valdymo 
aparato dalis, kar tu su prezidentu ir Atstovų 
rūmais. Aukščiausiojo teismo sąvoka paremta 
senuoju Anglijos teisingumo įstatymu, k u r šis 
teismas tur i galią panaikinti net karaliaus 
sprendimus. JAV Aukščiausiojo teismo pareiga 
išlaikyti pusiausvyrą tarp prezidento ir Atstovų 
rūmų, kad nei viena pusė, pasidavusi savo rė
mėjų įtakai, nenuvestų valstybės į kraštutinu
mus. Nors Aukščiausiasis teismas neturi galios 
savo nutarimų įgyvendinti, jis remiasi kitų 
valdžios institucijų pagalba, kad nutarimai 
būtų vykdomi. Tačiau pagrindinė jo pareiga yra 
prižiūrėti, kad visoje šalyje būtų laikomasis 
Konstitucijos: jis tur i sprendžiamąjį balsą, kai 
iškyla nesu ta r imai dėl kurio Konstitucijos 
punkto. 

Teisėja Sandra Day O'Connor buvo pirmoji 
moteris, 1981 m. pakviesta į Aukščiausiąjį teis
mą — jos kandidatūrą pasiūlė tuometinis prez. 
Ronald Reagan. Senatas jos kandidatūrą pa
tvirtino visais 99 balsais. Tai iš esmės buvo 
t ikra sensacija: tuo metu JAV federaliniuose 
teismuose dirbo kone 700 teisėjų, jų tarpe tik 

48 moterys. Šiuo metu federalinių teismų salėse 
darbuojasi 622 teisėjai vyrai ir 201 moteris. 
Beje, Franklin D. Roosevelt 1934 m. buvo pir
masis JAV prezidentas, paskyręs moterį (Ellin-
wood Allen) pirmąja federalinio teismo teisėja. 
Prez. Reagan, nominuodamas Sandra Day 
O'Connor Aukščiausiojo teismo teisėja, tarytum 
plačiau pravėrė moterims duris į teismo sales. 

Kartais teisėja O'Connor buvo vadinama 
galingiausia asmenybe Amerikoje, nes jos bal
sas Aukščiausiojo teismo sprendimuose dažnai 
buvo lemiantysis. Nors iš esmės ji buvo labiau 
konservatyviųjų pažiūrų, bet per 24 m. teismo 
posėdžiuose visuomet stengėsi atrasti „vidurio 
kelią", kuris suteiktų daugiausia galimybių šio 
krašto piliečiams. Kartais tas „vidurio kelias" 
konservatyviesiems, taip pat religinių ben
druomenių nariams atrodė per liberalus, pvz., 
palengvinant moterims žudyti savo negimusius 
kūdikius. 

Nepaisant, ką prez. Bush parinks į Sandra 
Day O'Connor vietą, to asmens patvirtinimas 
susilauks daug problemų ir galbūt ilgokai 
užtruks. Moterys norėtų, kad pasitraukusiosios 
vietą užimtų kita moteris, nes tuo būdu Aukš
čiausiame teisme turėtų asmenį, kuris supran
ta jų reikalus bei problemas. Tačiau tikėtis li
beralių pažiūrų teisėjo vargiai galime, nes ir 
Respublikonų partija, ir prez. Bush yra kietai 
konservatyvaus nusistatymo. Negana proble
mos su likusia tuščia O'Connor kėde, netrukus 
reikės užpildyti ir teisėjo Rehnąuist vietą. 
Kadangi teisėjai į Aukščiausiąjį teismą skiriami 
iki gyvos galvos, naujo asmens veikla turės 
įtakos JAV gyvenimui ne tik prez. Bush kaden
cijos laikotarpiu, bet dar daug metų į priekį. 

Ar gali netinkamas teisėjas būti pašalin
tas9 Pagal įstatymus — taip, tačiau tai ilga ir 
komplikuota procedūra. Tai supranta ir prezi
dento opozicija, todėl daromas spaudimas, kad į 
O'Connor vietą būtų paskirtas asmuo, priimti
nas ne tik konservatyviesiems, bet ir liberalių 
pažiūrų piliečiams. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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įvyktų skilimas. O dėl Audito nesupirksi. N u k e l t a i 5 ps l . 

Nei iš šio, nei iš to jis pradeda pasakoti savo 
„gyvenimo nuotykius"... 

— O pinigų reikėjo. Taip vieną vakarą su 
dviem „bachūrais"' ir išeiname po Šiaulius pasi
žvalgyti — ar ko „į nasrus neįtrauksime"! Stovi 
namai kažkokie, durys atdaros, laiptai matyti. 
Palikęs draugus sargyboje, besidairydamas užli
pu laiptais — ant aukšto nieko gero, tik uždeng
tas kubilas stovi. Pažiūriu — lašinukai. Gal bent 
pusantro bekono... Pernakt mes juos ir sutvar
kėme! Ir yra pinigų. Pas vieną bobą po 25 reichs
markes kg pardavėme — ir pas mergas nueiti, ir 
į restoraną užsukti gali... 

Bet pinigai greit baigėsi. Reik vėl žiūrėti, kur 
ką nučiupti. Taip vieną vakarą įlendame pro 
langą į mokytoju seminarijos rūbinę. .Išmaunu" 
pora puikių paltų. O. žinai, karo metu — drabužį 
tik duok! Per tą pačią bobą ir išleidome. 

Kad ne t ie žiopli „bachūrai", būtų nė šuo ne
sulojęs. Iš viešbučio Išmoviau" spekulianto če
modanus su batų padais — jie tik pasaugojo. Pa
dus pasidalinome. Aš savo dalį „pramušiau" pas 
vieną batsiuvį. Išėjo „švaraus" pinigo! O vienas iš 
„bachūrų" ėmė ant „tolkučkės" turgavoti. Na, ir 
ką9 Iš viešbučio jau buvo pranešta — „kriminal-
ka". Sekė. Sučiupo! Išdavė. Slapsčiausi, bet, 
grįžus į namus, motina policijai užrodė. Žinai, 
„durna", iš meilės! Gavau mėnesį daboklėj pa
tupėti, į kaulus .bananais", o paskum į Kalna
beržės nepilnamečių įstaigą Pabėgau ir įstojau į 
Wehrmachtą! 

Taigi matai , Bruno, o pradėjau vogti nuo kar
velių. Nusipirkau tokius gražius keturis, purp-
liukus. Ir būdą. O lesinti nėra kuo. mama pinigų 
neduoda. Ėmiau vogti kaimyno kviečius iš 
sandėlio, o paskui...Tokia mano karinė istorija! 
„O tu, Bruno, karvelių nepirk, nes nuo jų visa vel
niava pras ideda" — pamatęs, kad aš vėl imuosi 
už knygos, baigė „Bubi". 

Balandžio 2 d. 
Pirmą Velykų dieną suruošem bendrą kam

bario „įgulos" nugėrimą, o antrą dieną vokiečiai 
iškrėtė šposą — paskelbė aliarmą. Turėjom su 
visa mundii-uote galvotrūkčiais duotis į garažus. 
Drauge teko pakraut i iš sandelių kulkosvaidžius. 

granatas, šaudmenis. Susėdom į sunkvežimius ir 
dairomės, kur čia kas, o čia — rupūžės — jau 
liepia lipti lauk ir grįžti į barakus. 

Balandžio 4 d. 
Per sniego baltumo kvarco uolą ritasi, kliokia 

kalnų upokšnis. Vietomis jis krinta stačiai že
myn, kitur jis čiuožia kvarcu ar granitu. Be
dugnės pakraščiu sliuogiu prie upelio, kaip tik 
ties baltąja kvarco uola, kur vanduo atrodo gry
nai perlinis — mirga, žėri saulės spinduliuose, 
taškosi, šokinėdamas nuo uolos, formuodamasis į 
purslus ir sužibdamas saulėje vaivorykštės 
spalvomis. Bet čia vanduo per daug smarkiai 
krinta žemyn, ir aš aptaškytas, šlapias, turiu ieš
kotis kitos vietos, kur galėčiau nuraminti troš
kulį. 

Ir vėl prie darbo. Šią savaitę dirbu mūsų kuo
pos darbovietėje — prie geležinkelio statybos. 
Turime nuvalyti išsprogdintus akmenis iš darbo 
vietos. 

Dusliai žvanga kaparas, pakeldamas sunkias 
melsvo granito uolas, kurių kitos sveria 2-3 
tonas, krauname į tvirtą vagonetę ir bėgiais stu
miame ją iki skardžio, kur akmenis paleidžiame 
žemyn. Vakarop Tadas užkuria ugnį, uždega 
didžiules karbido lempas ir darbą tęsiame jų švie
soje. Retkarčiais, iš eilės susėdame prie ugnies 
užrūkyti ir sušilti, nes dar labai toli nuo tikro, 
lietuviško pavasario; oras dar gana vėsus, nors 
šiandien jau radau pirmą, pražydusį, auksinį mo-
čiaklapio žiedelį. 

23 vai. nakties mūsų, popietinė, komanda 
grįžta namo. 

Balandžio 10 d. 
Melsvos ūkanos supasi po klonius, melsvos 

ūkanos dengia kalnus, ūkanos, pilkos, sunkios, 
švinines ūkanos, dengia mūsų smegenų celes. Tas 
ilgesys... Gimtųjų namų ilgesys' Naktimis sapnuoju 
savo motiną — pavargusią, geros dienos nema
čiusią, motiną. Visuomet \ mane taip meiliai kal
bančią ir sunkią, nuo darbų suskirdusią, ranką 
ant mano galvos uždedančią' Vieną naktį sap
navau Kazytę, tą šauniąją mano draugę 

Bus daug iau . 

• 
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AR POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
UŽSITARNAVO BŪTI VADINAMU DIŽIUOJU? 

JONO PAULIAUS II LAIŠKAS Į JO GYVYBĘ 
PASIKĖSINUSIAM TURKUI 

Popiežius Jonas Paulius II 
yra pasakęs, jog jis nebijąs būti 
kri t ikuojamas, tad leiskit man 
pirmiausia paminėti jo valdymo 
teigiamus darbus , o po to ir 
abejotinos ver tės , kurie ypač 
erzino katal ikus , tradicinių ka
talikiškų vertybių šalininkais. 

Per savo 26 popiežystės 
metus , bet, t iksliau sakant, nuo 
1979 iki 2004 metų, jis atliko 
106 pastoracines keliones, apsi
lankydamas 133-jose šalyse, iš 
kur ių pirmosios buvo Domi
ninkonų Respublika ir Meksika 
sausio 5-vasario 1 d., o pati 
paskutinioji — 2004 m. rug
pjūčio 14-15 d. Prancūzija. 

Betgi iš jų pati svarbiausia 
buvo jo kelionė 1979 m. birželio 
mėn. į Lenkiją, kadangi jos 
metu ten davė pradžią lenkų 
„Solidarumo" judėjimui, kur is 
vėliau privedė prie komunis
t inio režimo griūt ies ne tik 
Lenkijoje, bet pala ipsniui ir 
likusioje Rytų Europoje bei 
pačioje Rusijoje. 

1983 m. popiežius įvedė 
naują „Kanoniškų įstatymų Ko
deksą", o meta i po to, jo pastan
gų dėka, JAV užmezgė su Vati
kanu diplomatinius ryšius. Pana
šiai pasielgė ir daugiau kaip 60 
ki tų valstybių, į ska i t an t D. 
Britaniją ir ki tas , tik vienos tai 
padarė anksčiau, o kitos vėliau. 

1985 m. jo iniciatyva buvo 
paske lb ta „Pasaulio j aun imo 
diena", kuri turėjo būti švenčia
ma kas 2-jus metus, vėliau kas 
3-jus metus , nes šio didžiulio 
projekto įgyvendinimas sudary
davo daug problemų toms ša
lims ar žemynams, kuriuose t a 
diena būdavo pravedama. 

1994 m. jo iniciatyva pasi
rodė naujasis „Katalikų Bažny
čios ka tek izmas" , kur is tapo 
nuorodų šal t iniu k laus imams 

apie Romos Katalikų tikėjimą. 
Be to. popiežius per savo val
dymą parašė svarbiomis temo
mis 14 enciklikų, ir panaikino 
Vatikano deficitus, kurie jau 
buvo tapę beveik nuolatiniais. 
Iš viso jis paskelbė palaimin
taisiais 1,345, o šventaisiais net 
185 asmenis, pakėlė į kardino
lus 231 dvasininką ir pakeitė 
beveik visą likusią hierarchiją. 
J i s pirmininkavo pasauliniams 
ir regioniniams sinodams, kurių 
butą daugiau kaip 15, ir pasi
rodė iš viso pirmą kartą šiais 
laikais populiariame internete. 

2003 m. jis užpildė šv. ro-
žinyje esančią spragą „Švytin
čiomis paslaptimis", kurios 
aptarė mūsų Viešpaties ant šios 
žemės veiklą, kaip antai : Jo 
krikštą, Jo pirmąjį stebuklą 
Kanoje, Jo Dievo karalystės 
paskelbimą, Jo persimainymą, 
o taip pat ir Šventosios Eucha
ristijos įsteigimą. 

Popiežiaus daugelio kalbų 
žinojimas sukūrė bendrą ryšį 
bei solidarumą, kuris buvo labai 
pageidaujamas ta rp įvairių tau
tybių tikinčiųjų, o tai nustebino 
ne tik jo rėmėjus, bet ir jo kri
t ikus, įskaitant Italijos Parla
mentą, nes į jo narius kalbėjo 
pirmą kartą, kaip niekad prieš 
tai joks kitas popiežius. Jis taip 
pat su kardinolo J . Ratzinger 
pagalba gynė Bažnyčios doktri
nas ir kovojo prieš Vatikano II 
Susirinkimo reformų klaidingą 
aiškinimą. Jis apsaugojo Baž
nyčią nuo Lotynų Amerikoj 
kilusios „Išlaisvinimo teologi
jos" ir nuo teologijų tokių ats
ka lūnų teologų kaip Hans 
Kueng, Kari Rahner ir kitų. 

Po to. kai išvardinome po
piežiaus teigiamus darbus ir 
veiklą, pabandykime dabar 
apžvelgti jo kontroversinius 

Musų dar ržėliai 
šia t a i i a n y k & g s 

KUR DINGO 
AGUONOS? 

K l a u s i m a s . Man labai pa
tinka liepsninės spalvos rytie
tiškos aguonos, taigi, įsigijau 
kelias šį pavasarį- Gražiai žy
dėjo — darželis tiesiog liepsnojo 
nuo jų spalvos. Tuoj po peržy-
dėjimo lapai pradėjo gelsti, 
paskui visai nudžiūvo ir mano 
gražuolės aguonos tiesiog pra
nyko. Nejaugi tiek pinigų būsiu 
išmetusi be reikalo? Daržinin
kas sakė. kad jos daugiametės... 

A t s a k y m a s . J u m s darži
n inkas nepamelavo — šios 
aguonos t ikrai yra daugiame
tės, o tai, kas įvyko Jūsų darže
lyje, yra na tū ra lus jų augimo 
ciklas. 

Lietuviškai ją vadina ryti
nė aguona, angį. , ,Oriental 
poppy". lot. Papaver orientale. 
Priklauso Papaveraceae šeimai. 

pasireiškimus, kurie savo laiku 
sukėlė aštrios kritikos atgar
sius, ypač tarp tikinčiųjų su 
tradiciniais įsitikinimais. 

Jo sunkiai suprantamas 
pakartotinas sušaukimas taik-
darystės vardu, kitų religijų, 
net pagoniškųjų vadovų, Assisi 
miestelyje sukėlė neigiamą 
reakciją ne tik tarp tradicinių 
tikinčiųjų, bet ir tarp tų, kurie 
buvo lankstesni savo pažiūrose 
į naujenybes. 

Jo apsilankymai sinago
gose ir mečetėse, Korano pa
bučiavimas, malda prie žydų 
Raudų sienos Jeruzalėje, t.y. 
dalykų prieš tai nedarytų po
piežiaus, tikintiesiems siuntė 
neaiškius ženklus, tarytum 
visos religijos yra lygios, o tuos 
ženklus vėliau Vatikanas turė
jo paneigti, kaip neatitinkan
čius tikrenybei. 

Vis dėlto daugelis tikin
čiųjų jį laikė konservatyvių 
pažiūrų, tuo tarpu kiti tikėjo jį 
esant liberalu. Iš jo paminėtų 
veiklos pavyzdžių susidaro 
vaizdas, kad jis buvo liberalus 
mažos reikšmės dalykuose, bet 
konservatyvus reikšminguose. 

Tad, nepaisant šių nuogąs
tavimų ir kri t iškų pastabų, 
dauguma tikinčiųjų buvo ir iki 
šiol pasiliko tos nuomonės, kad 
šis iš Rytų Europos kilęs pir
mas popiežius, užsitarnavo būti 
įtrauktas į Bažnyčios istoriją 
kaip popiežius Jonas Paulius 
Didysis. 

Thaddeus Navickas, 
Kompozitorius, poetas ir 

rašytojas 

P.S. Čia yra pateiktas paties auto
riaus Thaddeus Navicko vertimas 
iš anglų į lietuvių kalbą jc poemos 
„Does Pope John Paul II Deserve to 
Be Called the Great?" 

Asmeniniame buvusio po
piežiaus Jono Pauliaus II 
archyve buvo rastas iki šiol 
nežinomas laiškas į jo gyvybę 
pasikėsinusiam Mehmet Ali 
Agca, kuris 1981 m. gegužės 13 
d. Švento Petro aikštėje norėjo 

' atimti popiežiaus gyvybę. 
Lenkijos dienraštis „Rzecz-

pospolita" pranešė, kad Jonas 
Paulius II turkų kovotojo laiške 
klausė, kodėl jis norėjęs atimti 
popiežiaus gyvybę, nors jie abu 
tiki tą patį Dievą. Dienraštyje 
teigiama, kad laiško tonas 
„labai broliškas", tačiau kol kas 

kuri turi daug narių — įskai
tant laukines aguonas (jos dau
giausia ryškiai raudonos spal
vos, nedideliais žiedais), aguo
nas, sėjamas darže — jų sėklos 
vartojamos maistui (kokios bū
tų kūčios be ,,aguonų pieno") ir 
kt. Aguonų tėvynė — Armėnija. 

Rytinių aguonų yra ne vien 
liepsnos spalvos žiedais, bet 
rausvų, oranžinių, baltų, tam
siai raudonų ir net pilnavi
durių. Žydėjimo metu šios gėlės 
yra tikrai nuostabios. Joms rei
kia saulės, geros dirvos, vieno
dos drėgmės. Tuojau po žydė
jimo, kai nukrinta žiedlapiai, 
išauga tipinga ,,aguonos gal
vutė'', tačiau sėklos labai 
smulkytės, tiesiog kaip dulkės 
— maistui netinka. Jas galima 
pasėti į vazonus (daigumas nė
ra labai geras), palaikyti per 
žiema kambaryje, o pavasarį 
pasodinti į darželį. Po žydėjimo 
aguonų lapai tikrai nudžiusta 
— tai jų ramybes periodas, au
galas „miega ir ilsisi" Maždaug 
rugpjūčio antroje pusėje lapai 
vėl išdygsta ir žaliuoja iki pir
mųjų šalnų. 

Taigi. Jūsų gražuoles aguo
nos atsigaus, jeigu nepasisku
binote ir neiškapstėte šaknų, o 
an t jų viršaus nepasodinote 
kitų augalų. 

BYRA EGLAIČIŲ 
SPYGLIAI 

Klaus imas Kas galėjo atsi
tikti jaunoms eglaitėms, kurias 
pernai rudenį pasisodinome 
savo kieme7 Pavasarį išleido 
gražius ūglius, o dabar staiga 

pradėjo ruduoti, spygliai byra. 
Nejaugi kokie parazi tai už
puolė? 

Atsakymas. Jūsų eglaitės 
šaukiasi greitos pagalbos — jos 
miršta troškuliu! Šįmet visas 
Amerikos vidurio ruožas skun
džiasi sausra: pievelės nurudu
sios, pasėliai džiūsta, kai kurie 
medžiai pradeda mesti lapus, 
ypač vaisius. Kadangi gero, 
skalsaus lietaus nematėme jau 
kone tris mėnesius, bet oro tem
peratūra sukasi apie 90° F, 
gamta stengiasi kovoti su saus
ra, kaip tik jai įmanoma, bet 
mes turime jai padėti. 

Patariama nekreipti dėme
sio į parudavusią žolę: atvėsus 
orui ir pradėjus dažniau lyti, ji 
atsigaus, sužaliuos. Gelbėkite 
gėles 'ypač daugiametes), krū
melius ir medelius, ypač tuos, 
kurie neseniai (pernai, šįmet) 
pasodinti — jų šaknys dar nėra 
giliai įleistos, įsitvirtinusios. 
Tačiau nepasitenkinkite tik 
sudrėkindami žemės paviršių. 
Būtina bent kartą per savaitę 
medelius palaistyti, pilant van
denį pamažu, kad įsisunktų į 
žemę. ir ilgai. Jeigu laistysite 
tik paviršių, medelis, besisteng
damas gauti drėgmės, neįleis 
šaknų gilyn, bet skleis jas arti 
paviršiaus. Tuo būdu medis 
neįsitvirtins, jam gresia pavojus 
žiemą sušalti arba, stipriam 
vėjui užėjus — išvirsti. 

Jeigu eglaitės nėra labai 
sausros pažeistos, jos pamažu 
atsigaus. Žinoma, parudavusieji 
spygliukai nubirs ir kai kurios 
šakutės gali nudžiūti, tad sku
biai jas laistykite, kol nėra per 
vėlu. 

KUR GAUTI 
RŪGŠTYNIŲ? 

Klausimas. Lietuvoje kiek
viename darže augo rūgštynes. 
Apie jų kultyvavimą daug ne
galvodavome: auga ir tiek Kai 
rūgštynės žydėdavo, sėklų pri
birdavo aplinkui ir išaugdavo 

neaišku, ar visas laiško tekstas 
bus paviešintas. Praneš ime 
teigiama, kad velionis popiežius 
laišką rašė ir norėjo jį per
skaityti viešai, tačiau vėliau 
persigalvojo. 

Jonas Paulius II nesiuntė 
šio .laiško M. A. Agca, bet su juo 
asmeniškai pasikalbėjo nusi
kaltėlio kalėjimo vienutėje 1983 
m. gruodžio 27 d. 

Tikimasi, kad laiškas bus 
perduotas Jono Paul iaus II 
paskelbimo šventuoju reikalais 
besirūpinančiai komisijai, ta
čiau komisijos pirmininkas ku

nigas Slawomir Oder dienraš
čiui „Rzeczpospolita" teigė, kad 
kol kas negavo šio dokumento. 

Jono Pauliaus II asmeninį 
archyvą šiuo metu peržiūri jo 
buvęs asmeninis padėjėjas ir 
draugas arkivyskupas Stanis-
law Dzivvisz, kuris teigė planuo
jąs atskleisti šio archyvo turinį. 

Nors Jonas Paulius II savo 
testamente prašo jo asmeninius 
užrašus sudeginti, už archyvą 
atsakingas Dzivvisz pareiškė: 
„nieko negalima sudeginti, vis
ką reikia palikti ateinančioms 
kartoms". 

Atsižvelgdamas į velionio 
popiežiaus valią, jo įpėdinis 
popiežius Benediktas XVI, nese
niai S. Dzivvisz paskyrė naujuo
ju Krokuvos vyskupu. Šį postą, 
prieš tapdamas popiežiumi, 
turėjo Karol YVojtyla. 

Jonas Paulius II, sulaukęs 
84 metų, šių metų balandžio 2 
dieną mirė Vatikane. J i s 
popiežiumi buvo beveik 27 
metus. Naujasis Romos 
Katalikų bažnyčios vadovas 
paspart ino savo pirmtako 
paskelbimo šventuoju procesą. 

d p a - E L T A 

Pristatyta knyga apie bažnyčios istoriją Lietuvoje 
Birželio 8 d. Vilniaus arki

vyskupijos kurijoje visuomenei 
buvo pristatyta pirmoji Lie
tuvos Bažnyčios istorija. Tai 
Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto pastangomis 
pirmąsyk su išsamiais moks
liniais komentarais lietuvių 
kalba išleista žymiausio baroko 
laikų LDK istoriko, jėzuito 
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus 
XVII a. viduryje lotyniškai pa
rašyta knyga „Įvairenybės apie 
Bažnyčios būklę Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštijoje". 

Pristatyme dalyvavo Bažny
čios £ierarchai, kunigai, moks
lininkai. Visus sveikinęs Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis ta proga dėkojo moks
lininkams ir leidėjams už didė
jantį dėmesį Lietuvos Bažnyčios 
istorijai ir pabrėžė tradicijos 
tęstinumo svarbą. 

Dvitomio sudarytojas dr. 
Darius Kuolys sakė, kad ši 
knyga yra verta išskirtinio 
visuomenės dėmesio. Veikalas, 
kuriame Albertas Vijūkas-
Kojalavičius Bažnyčios istoriją 
vertina ir tyrinėja iš valstybes 
pozicijų, yra itin naudingas 

norint pažinti kultūros istoriją. 
Knygos pr is ta tyme daly

vavęs vysk. Jonas Boruta, SJ, 
paaiškino Alberto Vijūko-Koja
lavičiaus Bažnyčios istorijos 
parašymo kontekstą. Sigitas 
Narbutas, pratęsdamas vysk. 
Jono Borutos, SJ, mintis, sakė, 
kad šis veikalas - tai mūsų kny
gines kultūros paminklas, itin 
moderni tų laikų informacijos 
sklaidos priemonė, išsaugojusi 
modernybę liudijantį pavidalą. 
Tėvo Alberto kūrinys yra svar
bus ne tik istoriografijai. Baž
nyčios istorijai, bet ir teologijai, 
dailės istorijai, pedagogikai. 

Tėvas Antanas Saulai t is , 
SJ, kalbėjo apie jėzuitiškų šal
tinių paveldo aktualumą šian
dien. Vertimo rengėja ir redak
torė Ona Daukšienė atkreipė 
dėmesį į tai , istoriko jėzuito 
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus 
veikalui būdingo švari ir turtin
ga lotynų kalba. Ji neabejojanti, 
jog garsaus istoriko pateikiami 
pasakojimai apie LDK šventųjų 
gyvenimus ir stebuklus, malo
nėms garsėjančias šventąsias 
vietas ir atvaizdus bus įdomus 
daugeliui skaitytojų. Pasak 
redaktorės ir vertėjos, kartais 

nauji kerai. Žinau, kad jos dau
giametės, tai ir viskas. Labai 
norėčiau savo darže įsiveisti 
rūgštynių. Ar čia galima gauti 
jų sėklų, kaip vadinasi? 

Atsakymas. Taip, rūgšty
nių sėklų galite čia gauti. Ne
žinau, ar šiuo laiku dar kur at
rastumėte, bet pavasarį, kai 
parduotuvėse pradeda atsirasti 
įvairių sėklų, tikrai rasite ir 
rūgštynių. Beje, Amerikos vir
tuvėje jos nelabai populiarios ir 
žinomos — tad daugiausia verta 
sėklų ieškoti ten, kur gyvena 
daug europiečių emigrantų, pvz. 
vokiečių, prancūzų, lenkų ir 
pan. Taip pat rasite pavasari
niuose augalų kataloguose (ga
lima pabandyti ir per inter-
netą). Rūgštynės ne tik skanu 
salotose, sriubose, bet taip pat 
turi maistinių medžiagų, ypač 
vitamino C. 

Rūgštynės angį. vadinasi 
„sorrer, arba „garden sorrer 
(mat, yra ir laukinių rūgštynių, 
kurios gali būti tikrai sunkiai 
išnaikinama piktžolė), lot. Ru-
mex acetosa. Tai daugiametis, 
žaliais, pailgais, strėlės smai
galį primenančiais, lapais prie
skoninis (herb) augalas, kuris 
nebijo šalčio (iš esmės geriau
siai auga anksti pavasarį ir 
rudenį, kai orai vėsūs). Maistui 
vartojami lapai. Gerai augantis 
rūgštynių krūmelis išsiaugina 
stiebus su smulkių, rausvai ru
dų žiedų šluotelėmis. Žydėjimo 
metu augalas susitelkia į žiedus 
ir sėklų auginimą, todėl lapai 
sumažėja, pagelsta. Jeigu norite 
rūgštynių turėti visą vasarą, 
neleiskite žydėti: kai tik išleis 
žiedynus, tuoj nuskinkite arba 
nukirpkite. 

Beje, ši šeima turi jdomų 
narį, vadinamą arkliarūgšte. 
Tai kita rūgštynės versija — 
dideliais lapais (jie nelabai 
rūgštūs, turi nemalonų skonį) ir 
stambiais žiedais Auga patvo
riuose, drėgnose pievose, pa
miškėse Kartą arkliarūgšte pa

matę, nesunkiai 
atpažinsite. 

visuomet 

tėvui Albertui istorikų prikiša
mas neobjektyvumas, atrodytų, 
ne visai korektiškas, nes kai 
kurios ypač realistiško ir gyvo 
pasakojimo detalės liudija jo 
autentiškumą. 

Filosofas Vytautas Ališaus
kas svarstė, kuo pirmoji Lietu
vos Bažnyčios istorija įdomi ir 
reikšminga dabarties visuo-

ANTKLODES GĖLES? 
Klausimas . Esu nauja dar

žininkė, tai vis dairausi įdomių 
augalų, ypač tokių, kurie ilgai 
žydi, yra nelepūs. Viename savo 
apylinkės darželyje pamačiau 
gražias. įvairiaspalves. į ramu
nes panašias gėles. Prisitaikius 
paklausiau savininkės, kaip va
dinasi tos gėlės. J i pasakė: 
..Blanket flower", atseit — ant
klodes gėlė. Ką galite apie tuos 
augalus pasakyti? 

Atsakymas . Jūsų ..aptikta" 
gėlė tikrai vadinasi „Blanket 
flower" — tai populiarus jos pa
vadinimas Oficialiai — „Gail-
lardia", lietuviškai — akuotoji 
gailiardija, lot. Gaillardia aris-
tata. Priklauso Compositae šei
mai. Jos tėvynė — vakarinės Šiau
rės Amerikos sritys: pavadini
mas kilęs iš pracūzų botaniko 
Gailiard de Marentonneau 
(maždaug 1786 m.); į Europą 
gėlė pateko apie 1812 metus. 

Gailiardija yra daugiametė, 
žydi visą vasarą, nelabai bijo 
sausros 'kaip ir visos laukinės 
gėlės, yra atspari kraštutinėms 
klimato sąlygoms). Žiedai dvi
spalviai — vainiklapiai išsi
dėstę tankiu rateliu apie raus
vai rudą vidurėlį. arčiau vidu-
rėlio raudoni arba oranžiniai, 
pakraščiais skaisčiai geltoni. 
Yra ir kitokių atspalvių. Dau
ginama sėklomis arba perski
riant kerus. Po žydėjimo lieka 
apvalus, minkštas sėklų ..bum
buliukas" — jeigu jo nenuker
pame, augalas pats pasisėja, 
bet, palikus daug sėklų — liau
jasi žydėti, tad verta tik vieną 
kitą sėklinę palikti, o kitas nu
kirpti 

Gailiardija neturi kenkėjų. 
Jai reikia saulėtos vietos ir 
gerai vanrirm praleidžiančio 
dirvožemio nes didžiausias šio 
augalo pru-ias - ' ;nki, kieta, 
pažliusnisi 7.crv,<-

menei. J is ragino šiandieninės 
žurnalistikos nuskurd in tus 
skaitytojus nekrūpčioti dėl 
aštresnių baroko epochos isto
riko epitetų bei posakių, kurie 
anais laikais buvo suvokiami 
kaip elegantiški posakiai ir 
metaforos. 

Bažnyčios ž in ios , 
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Tarptautinis sielovados kongresas 
siekiant gatvės moterų išlaisvinimo 

Birželio 20-21 d. Romoje 
vyko pirmasis tarptautinis kon
gresas, kuriame aptarta sielo
vadinė pagalba prostitucijos, 
prekybos moterimis, sekso turiz
mo ir kitų moterų išnaudojimo 
formų aukoms. Kongrese siekta 
nustatyti sielovados gaires, 
leisiančias parengti specialias 
veiklos programas. Kongresą 
organizavo Popiežiškoji keleivių 
ir migrantų sielovados taryba, 
jame dalyvavo apie 50 epis
kopatų, vienuolijų, draugijų bei 
institucijų atstovų iš 24 šalių. 
Kongreso atidarymo kalboje 
Popiežiškosios keleivių bei 
migrantų sielovados tarybos 
pirmininkas kardinolas Step-
hen Fumio Hamao sakė, kad 
prostitucija yra „neteisingos sis
temos, kuria remiasi visuo
menė, padarinys". Hierarchas 

kritikavo „netinkamą moters 
įvaizdžio eksploatavimą". Pa
sak jo, iškreipti moters tapaty
bės pavyzdžiai veda į „nesi
baigiančią prostitucijos rykštę", 
taip pat naujas vergystės for
mas - „prekybą moterimis ar 
siaubingą sekso turizmo pra
monę". Pasak kardinolo Hamao, 
visa tai yra moterų įžeidimas ir 
esminių žmogaus teisių laužy
mas. 

Popiežiškosios keleivių ir 
migrantų sielovados tarybos 
duomenimis, prostitucijos ir 
prekybos moterimis aukomis 
pasaulyje per metus tampa apie 
milijonas žmonių, pirmiausia 
moterų ir vaikų iš vargin
giausių šalių. Vien Tailande 
prostitucija užsiima apie 150-
200 tukst . moterų, iš jų 35 
tūkst. nepilnamečių. BŽ 

SKELBIMAI 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

L̂ G1_2_BED_RM CONDO OAKLAVyN 
; Compleatly updated - ground fl. ! 
; end unit - baicony faceing water 
: fountain. A mušt see. Shopping & : 

transportat.on. Asking 
SI 34.900 Cell. 708-205-8062 

PASLAUGOS 

I š n u o m o j a m a s 
3-jų m i e g . b u t a s 

arti transporto ir miesto centro. 
T e l . 7 0 8 - 3 0 2 - 2 1 2 1 

STATK FARM 
INSIRANCE 

Al TOMOBIUO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas f-Yank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr, Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK 7 APOUS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. II- 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

New!y decorated 
second floor apt. with baicony 
and private parking. Available 

August 1, 2005. 
Cali 708-425-0586 

VVoodridge išnuomojami 
i-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

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

{Reošanfe AFP, Reuters, AP. i«Mrfax, ITAR-TASS, BNS 
fenų agera&rų praneSinius} j 

EUROPA 

LONDONAS 
Oficialiai pa tvi r t in ta , jog 

ketvirtadienį per sprogimus tri
jose Londono metropoliteno sto
tyse ir viename autobuse žuvo 
52 žmones, o dar 700 buvo su
žeisti. 53 metų Susan Levy iš 
Hartfordshire, esančio j šiaurę 
nuo Londono, tapo pirmąja ofi
cialiai identifikuota praėjusios 
savaitės išpuolių Didžiosios Bri
tanijos sostinėje auka. 

MADRIDAS 
Ekstremist inė is lamistų 

grupuotė „ai Qaeda" surengti 
išpuolius Europoje nurodė ge
gužės 29 d. parašytoje interneto 
žinutėje, kurią Ispanijos slapto
sios tarnybos šį savaitgalį per
siuntė savo kolegoms Didžiojoje 
Britanijoje, pirmadienį pranešė 
vienas ispanų laikraštis. Ispani
jos nacionalinis žvalgybos cen
t ras „Abu Hafso al-Masri bri
gadų — Europos padalinio" ara
biškai parašytos žinutės kopiją 
bri tų žvalgybos tarnybai MI5 
persiuntė šį šeštadienį. Vienoje 
žinutės, pavadintoje „Laiškas 
mudžahidams Europoje", vieto
j e rašoma: „Dabar raginame 
mudžahidus visame pasaulyje 
surengti laukiamą ataką". Ispa
nijos žvalgybos pareigūnai ma
no, kad čia turimi galvoje praė
jusį ketvirtadienį Londone įvyk
dyti išpuoliai. 

RYGA 
Latvijai gali tekti dvejiems 

metams, iki 2009-2010 m. ati
dėti planuojamą prisijungimą 
prie euro zonos, tvirtina Euro
pos Komisijos atstovai. Pasak 
Latvijos laikraščio „TelegraF, 
Europos Sąjungos ekonomikos 
ir monetarinių reikalų komisaro 
Joaąuin Aimunia aplinkos at
stovų tvirtinimu, Latvijos pla
nai pakeisti savąjį latą euru 
2008-aisiais yra nerealūs, ši ša
lis euro zonos nare galėtų tapti 
nebent 2009-2010 m. Tokiems 
vertinimams pritaria ir Europos 
centrinio banko (ECB) preziden
tas Jean-Claude Trichet. 

AMSTERDAMAS 
Amsterdamo sugriežtinto 

saugumo teisme pirmadienį 
prasidėjo Mohammed Bouyeri 
teismo procesas, kuriame jis 
kaltinamas nužudęs olandų re
žisierių Theo van Gogh. M. Bou
yeri, kurį prokurorai vadina ra
dikaliu islamistų, dalyvavo teis
mo posėdyje, tačiau jo advoka
tas sakė, jog jis nepageidauja 
būti ginamas. Jis apskritai at
sisakė savo valia dalyvauti teis
me, tačiau to nepaisydamas tei
sėjas paskelbė nurodymą jį at
vesdinti. Pasak policijos, Am
sterdame gimęs ir užaugęs 27 
metų M. Bouyeri vylėsi žūti 
kaip kankinys po to, kai nužudė 
prieštaringai vertinamą režisie
rių, kuris yra tolimas XD£-ojo a. 
tapytojo Vincent van Gogh gimi
naitis. Teismas numatė, jog pro
cesas turėtų užtrukti dvi die
nas, bet gali būti ir pratęstas. 

LIUKSEMBURGAS 
Liuksemburgo piliečiai sek

madienį vykusiame referendu
me dėl Europos Sąjungos (ES) 
konstitucijos, įkvėpė gyvybę 
šiam tiek problemų 25 šalių su
sivienijimui sukėlusiam doku
mentui. Oficialiais duomenimis, 
gautais suskaičiavus visus bal-
salapius, konstitucinei sutarčiai 
pritarė 56.52 proc. šalies rin
kėjų. Prieš dokumentą balsavo 
43.48 proc. liuksemburgiečių. 
Kad balsavimas gali baigtis tei
giamai leido spręsti paskutinės 
viešosios nuomonės apklausos, 
kurios rodė, kad ES konstituci
jos šalininkų yra šiek tiek dau
giau nei priešininkų. 

sikartoti praėjusių metų rugsėjį 
uragano „Ivan" padaryta žala, 
„Dennis" sudavė ne tokį stiprų 
smūgį ir anksti pirmadienį pra
dėjo pastebimai silpnėti. Tiki
masi, kad į šiaurę ir šiaurės va
ka rus per Alabama 22 km/h 
greičiu judantis uraganas silp
nės ir toliau. „Dennis" nut raukė 
elektros tiekimą beveik pusei 
milijono pakrantes gyventojų, 
kaip skardinių dėžučių dangte
lius nuplėšė aliuminio stogus, į 
jūrą nunešė mažiausiai vieną 
namą ir kai kurias gatves pa
vertė upėmis. Pranešimų apie 
tiesiogiai nuo audros žuvusius 
žmones nėra. 

RUSIJA 

JAV 

PENSACOLA 
Siaurės vakarų Floridą už

griuvęs uraganas „Dennis", ku
rio sukeltų vėtrų greitis siekė 
190 km/h, skandino namus, ro
vė medžius ir plėšė namų stogus 
bei elektros linijas, vėl paskleis
damas nuolaužas po visą jau 
praėjusiais metais audros nu
niokotą rajoną. Nors pakrantės 
gyventojai būgštavo, jog gali pa-

MASKVA 
Rusijos nepaprastųjų si

tuacijų ministerija pranešė, kad 
Komių respublikos sostinėje 
Uchta pirmadienį per sprogimą 
ir po to kilusį gaisrą vienoje par
duotuvių žuvo 17 žmonių. Tiks
lias žinias apie sprogimo ir po to 
kilusio gaisro aukų skaičių bus 
galima paskelbti, kai bus užge
sintas gaisras. Rusijos vidaus 
reikalų ministerija p ranešė , 
kad, pirminiais duomenimis, 
sprogimas kilo dėl dujų baliono 
detonacijos. Kol kas neskelbia
ma, ar tiriama teroristinio iš
puolio versija. 

Rusijos generalinė prokura
tū ra iškėlė baudžiamąją bylą 
Kremlių kritikuojančiam politi
kui, buvusiam ministrui pirmi
ninkui Michail Kasjanov. Byla 
iškelta Valstybės Dūmos depu
tato, 30 metų žurnalisto Alek-
sandr Chinštein prašymu. J is 
kalt ina M. Kasjanov įvairiais 
piktnaudžiavimais kai buvo 
premjero poste. Prezidentas 
Vladimir Putin atleido M. Kas
janov vyriausybę netrukus iki 
2004 m. kovą įvykusių prezi
dento rinkimų. 2005 m. M. Kas
janov grįžo j politinę areną, 
smarkiai kritikuodamas Rusi
jos valdžią. Keliems jo bendra
žygiams bylos iškeltos seniau. 

GRĖSME DEMOKRATIJAI IŠKYLA TADA, KAI 
VERSLAS, POLITIKA IR 

ŽINIASKLAIDA VEIKIA IŠVIEN 
Atkelta iš 3 psl. 
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A. Brazauskas išsiaiškino su savo ministrais 

Atkel ta iš 1 psl. 
akmeniu langą. Taip nebūna. 
Nėra tokio mechanizmo įvertin
ti atsakomybę. Aš išsiaiškinau, 
j ie suprato", sakė A. Brazaus
kas. 

Ministrė K. Prunskienė po 
susitikimo teigė, jog daugiau 
premjero priekaištų sulaukė ne 
ji , o ministras A Valionis. „Man 
labiausiai keista, kad premjeras 
informavo ministrą, jog jis pasi
rašė man komandiruotę, ir tą 
pačią akimirką ministras nesu
reagavo. Problemos lyg ir nebu
vo, ji atsirado vėliau. Tai irgi 
ženklas, kad mums reikia tar

pusavyje daugiau bendrauti ir, 
manau, kad tai vyks", sakė K 
Prunskienė. 

Ministrė teigė, jog savo pa
reiškimus rašė ne todėl, kad 
būtų norėjusi mesti kam nors iš
šūkį, o siekdama aiškumo. 

Ministrė teigė pasimokiusi, 
jog dera būti atsargesnei. „Pasi
mokiau atsargumo. Žinant, ko
kios grėsmės dėl reakcijos gali 
iškilti, aš pasimokiau, kad rei
kia atsargiau ir geriau preven
cine tvarka viską išsiaiškinti, 
nei kad daryt tai, kas atrodo sa
vaime logiška. Man atrodo vie
naip, kitiems atrodo kitaip". 

kalbėjo K. Prunskienė. 
Ministro A Valionio teigi

mu, susitikime pas premjerą 
pirmadienį buvo sutarta, kad 
ateityje būtina geriau keistis in
formacija Vyriausybės viduje. 

„Vyriausybė ir toliau lieka 
vieninga, premjeras, priimda
mas sprendimą leisti K. Pruns
kienę į komandiruotę, nežinojo 
visų aplinkybių, tai yra — Už
sienio reikalų ministerijos reko
mendacijos. Ateityje sutarėme 
geriau informuoti apie tokius 
dalykus, keistis įvairia informa
cija ir derinti sprendimus", sakė 
ministras A Valionis. 

Gyvosios archeologijos dienos Kernavę grąžino į proistorės... 

Atkelta iš 1 psl. 
Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, 
Prancūzijos. 

„Mūsų šeima per gyvosios 
archeologijos dienas Lietuvoje ir 
užsienyje rodo, kaip įvairiais 
laikotarpiais buvo gaminamas 
maistas. Dabar lipdytuose puo
duose verdame sriubą, o vakare 
a n t laužo kepsime ožį", sakė vie
n a s iš šventės organizatorių, 
Vilniaus universiteto profeso
r ius, archeologijos katedros ve

dėjas Aleksas Luchtanas. 
Nuo 1979 m. Kernavę ty

rinėjančio mokslininko šeima 
festivalyje atstovauja brūkš
niuotosios keramikos kultūrai. 
Rytų Lietuvos genčiai, iš kurios 
vėliau radosi mūsų tauta. 

Profesoriaus pasakojimu, 
senoviniam miesteliui parinkta 
dar 1985 m. ištirta vieta, kurio
je XII-XI amžiuje prieš Kristų 
buvo bronzos amžiaus gyvenvie
tė. Vėliau čia gyventa pirmojo 

tūkstantmečio po Kristaus pir
moje pusėje ir viduryje, o po to 
dar XI-XII amžiuje. 

„Apie XIII-XIV a. šioje Pi
lies kalno vietoje atsirado gy
nybiniai įtvirtinimai ir išaugo 
viena iš Kernavės pilies dalių — 
amatininkų, pirklių kvartalas. 
Tyrimai rodo, kad čia .žmonių 
būta daugiau kaip 3,000 metų. 
todėl logiška, kad Pilies kalną 
skyrėme proistorei", sakė A. 
Luchtanas. 

V. Adamkus švenčia antrosios kadencijos metines 

Atkelta iš 1 psl. 
pasigendanti griežtesnės prezi
dento reakcijos į Vilniaus mero 
Artūro Zuoko veiksmus. 

Politologai taip pat pažymi, 
jog akivaizdus faktas yra prezi
dento institucijos ;vaizdžio 
atkūrimas, nors pasigenda V 
Adamkaus aktyvumo vidaus po
litikoje, lyginant su pirmąja 
1998-2003 metų kadencija 

Tačiau A. Čapliko nuomone. 
V. Adamkus stabilizuoja ne tik 

padėtį šalyje, bet ir Seime. 
„Jeigu nebūtų V. Adam

kaus. Seimo darbas visiškai pa
kriktų", sakė opozicines frakci
jos seniūnas. 

Kauno technologijos univer
siteto Politikos ir viešojo admi
nistravimo inst i tuto direkto
riaus Algio Krupavičiaus nuo
mone. V Adamkaus galioms įta
ką daro sr šalies naryste Priro
pos Sąjungoje, pasikeitęs spren
dimų pnemimo mechanizmas. 

„Prezidento galios mažėja 
netgi konstituciškai jam priskir
toje užsienio politikos srityje. 
Tad ES narystė skatina Lietu
vos politines sistemos parla-
mentarizaciją ir prezidento įta
kos silpnėjimą", dienraščiui 
..Kauno diena" sakė politologas 

Antradieni sukanka vieneri 
metai, kai V Adamkus, kuriam 
dabar 78-en. antra kar*a davė 
valstybes vadovo priesaiką Sei
me ir pradėjo eiti pareigas 

O Lietuvoje informacijos 
šaltinių — nedaug, ir tenka 
pasikliauti nedideliu jų skaičiu
mi. Permainos Lietuvos žinias -
klaidoje daro kur kas didesnę 
įtaką jos pate ikiamam tikro
vės vaizdui, negu, pavyzdžiui, 
Jungtinėse Valstijose. 

— Tai k u r i j u n g t i s ke l ia 
didžiausią g r ė s m ę — a r poli
t ikos i r vers lo , a r ž in iask la i -
dos i r pol i t ikos , a r vers lo i r 
ž in iaskla idos? 

— Verslas su politika visa
da vienaip ar kitaip bendrauja. 
Verslas net ateina į politiką, ir 
tada mes vadiname tai oli
garchija. Žinoma, tokia padėtis 
pavojinga, bet jei žiniasklaida 
deramai atlieka susiklostančios 
padėties kontrolę, blogybės ir 
nusižengimai gali būti atsklei
džiami, o padėtis — pataisoma. 

Tikroji grėsmė a ts i randa 
tada, kai verslas, politika ir 
žiniasklaida veikia išvien, kai, 
mums nežinant, nus ta toma, 
apie ką mes kalbėsime ir disku
tuosime. Je i kontroliuojama, 
kas ateis į viešų diskusijų 
erdvę, kokie joje bus keliami 
klausimai, kokios temos gvilde
namos, tai iš mūsų atimama 
galimybė rinktis, apie ką ir kaip 
mes norime sužinoti ar disku
tuoti. Tačiau dėl žiniasklaidos 
politinės orientacijos galiu 
pasakyti, kad, jei laikraštis ar 
net kuri nors -kita žiniasklaidos 
priemone nesilaiko absoliučiai 
jokios politinės pakraipos — 
turiu galvoje ne paramą parti

joms, o idėjines nuostatas, — tai 
toks laikraštis bus „pilkas", 
blankus ir neįdomus. Nereikia 
manyti, kad pozicijos neturėji
mas leidžia geriau pateikti 
tikrovę. Tikrovės pateikimas — 
tai kar tu ir jos vert inimas. 
Svarbu, kad atsirastų vietos 
įvairiems vertinimams, tačiau 
ne mažiau svarbu, kad atsi
rastų suvokimas, jog vertinimai 
yra žiniasklaidos privalumas, o 
ne yda. 

Todėl nematau pavojaus, 
kai tam tikros politinės jėgos iš 
dalies tapatinasi su tam tikra 
spauda. Nors Lietuvoje, kur 
spaudos palyginti nedaug, rei
kia būti atsargiems. 

Tuo tarpu verslo ir žinias
klaidos jungtis, kai keli stam
būs savininkai, kuriems rūpi ne 
pati žiniasklaida, o jos teikia
mas pelnas, supirkinėja žinias
klaidos priemones, gali pakenk
ti viešajai erdvei. Tačiau Lie
tuvoje ši problema dar nėra 
tokio masto, kad reikėtų dėl jos 
nerimauti. 

Žinoma, esu už tai , kad 
Lietuvoje būtų kuo daugiau 
nepriklausomos spaudos, radijo 
stočių ir televizijos kanalų. 
Nemanau, kad padėtis geriau
sia tada, kai milijonieriai nu
siperka laikraštį, radijo stotį ar 
televiziją. Tačiau realybė yra 
tokia, kad žiniasklaidai reikia 
didelių pinigų. 

— Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi 

V lad imi ra s L a u č i u s 

A t A 
Dr. KONSTANCIJA 

PAPNOCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2005 m. birželio 23 d. 
Giliame nuliūdime paliko: seserį Aleksandrą Ma-

tekūnienę su vyru Petru, dukterėčią Virgiliją Remezienę 
su vyru Evaldu ir sūnumis Dainiumi ir Arvidu, dukte
rėčią Kristiną Navickienę su šeima ir kitus gimines. 

• Nuliūdę artimieji 

Lietuvos kariuomenės karininkui 

A t A 
JONUI ABRAIČIUI 

mirus, žmoną IRENĄ su gausia šeima ir arti
maisiais, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

PLP Karo mokyklos laidos draugai 
Mečys Bužėnas ir Jonas Gradinskas 

Ilgamečiui Los Angeles Dramos sambūrio reži
sieriui 

A t A 
PETRUI MAŽELIUI 

iškeliavus į amžinybę, liūdime ir reiškiame gi
liausią užuojautą jo žmonai NIJOLEI, dukrai 
RŪTAI 
gams. 

bei visiems jo artimiesiems ir drau-
• 

Los Angeles Dramos sambūris 

Nuoširdžiai užjaučiame ANTANĄ GRINĄ dėl 
žmonos 

A t A 
ZENI 

mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė, 
šią sunkią netekties valandą. 

Liūdi Nausėdą, Sekmokų, Bačiulių, 
Skyrių, Lapuku ir Brazauskų, šeimos 

M 

f yĮpjgį 

A t A 
ANELĖ 

BARKAUSKAS 
KIJAUSKAITĖ 

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2005 m. birželio 21 d., 
Jersey Shore University Medicai Center, Neptūne, sulau
kusi 81 metų. 

Nuo 1964 m. gyveno Point Pleasant, anksčiau Eiiza-
beth. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje, Suvalkijoje. 
Nuliūdę liko: vyras Walter Barkauskas, dukros Julia 

Žindžius, gyvenanti Island Heights; Mary Apanavičius iš 
Belmar; Terri Sramovicz iš Point Pleasant ir Donna Apa
navičius iš Ocean City; brolis Joseph Kijauskas Lietuvoje; 
seserys Anna Serafinas iš Elizabeth ir Jul ia Stongvila iš 
Brick; anūkai Jennifer, Peter, Paul ir Adam; proanūkas 
Xander. 

A.a. Anelė 40 metų buvo nekilnojamojo tur to įmonės 
savininkė ir priklausė St. Martha Roman Katalikų baž
nyčios parapijai. 

Velionė buvo palaidota Greenwood kapinėse, Brielle. 

N u l i ū d u s i š e ima 

A t A 
HELEN E. ALEKNO 

IVANAUSKAITĖ 
Staiga ir netikėtai mirė 2005 m. liepos 8 d. kar tu su 

draugu Ralph Sharp, sulaukusi 80 metų. 
Nuliūdę liko: vaikai Ellen Wier, Arthur su Kathleen 

ir Tom; brolis Albert ^Ace" su Lucy Evans; daug duk
terėčių ir sūnėnų. 

A.a. Helen buvo žmona a.a. Alphonse. 
Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 13 d. nuo 2 

v. p.p. iki 9 v.v. Wolniak laidojimo namuose, 5700 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 14 d. Iš laidoji
mo namų 9:45 vai. ryto velionė bus atlydėta į St. Mary 
Star of the Sea bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bųs palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašom aukoti Misericordia ar kitai pasi
rinktai organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Wolniak FH. Tei. 773-767-4500 

A t A 
ANELĖ KANCEVIČIUS 

MIRONAS-RUGIENIUTĖ 
Mirė 2005 m. liepos 10 d., Čikagoje, IL, sulaukusi 80 

metų amžiaus. 
Gimė 1924 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje, Saugučių kai

me, Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Giliame liūdesyje liko: duktė Regina Kancevičius-

Reklaitis, sūnūs Vincas Kancevičius su žmona Maryann 
ir Vytautas Kancevičius su šeimomis; seserys Albina 
Utenienė, gyvenanti Boston. MA bei Elenutė, Liudvika ir 
Genė Lietuvoje. Liūdi penki anūkai, daug pusbrolių ir 
pusseserių Lietuvoje bei Amerikoje 

A.a. Anele buvo a.a. Antano Kancevičiaus žmona, a.a. 
Jono ir a.a. Magdalenos Rugienių duktė, a.a. Jono Rėk
laičio uošvienė, a.a. Gedimino Rugieniaus. gyvenusio Til-
sonberg, Canada, a.a. Vytauto Rugieniaus ir a.a. Vidman
to Rugieniaus, gyvenusių Lietuvoje, sesuo. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d. nuo 3 
v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 15 d., 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in tys Regina, Vincas i r V y t a u t a s 

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

http://www.petkusfunerarnomes.com


DRAUGAS, 2005 m. l iepos 12 d., an t rad ien is 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ilLSlLn LIETUVININKŲ 

DRAUGO FONDO TARYBOS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS šaukia
mas 2005 m. liepos 14 dieną, 
ketvirtadienį, 4 v.p.p. „Drau
go" redakcijoje. Visiems direkto
riams dalyvavimas būtinas. 

„HOT LINE" TELEFONAS 
Londone 011 44-870-156-6344. 
Juo paskambinę galite pasi
teiraut i apie savo artimųjų 
likimą. 

ILGOS VASAROS DIENOS -
kasdienybė. Norėtųsi ką nors 
paįvairinti. Marąuette Pa rk 
Lituvių namų savininkų drau
gija kviečia visus į susirinkimą 
penktadienį, liepos 15 d., 6 v.v. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, 6820 So. Washtenaw. 
Ruošiama įdomi programa, ku
rioje dalyvaus patyrę žinias-
klaidos atstovai Arvydas Re-
neckis ir Anatolijus Siutas. Po 
susirinkimo pabendravimas 
prie vaišių. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
yra nuoširdžiai dėkinga už 
auką, ruošiant leidinį „Lietuvių 
židinių pėdsakai Amerikoje". 
100 dol. aukojo Vacys ir Alfonsą 
Laniauskai, Palos Park, IL. 
Aukas prašome siųsti Lithua-
nian American Community, 
Inc. 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. Aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčių. 

JAV LB XVII TARYBOS SESIJA 
įvyks 2005 m. rugsėjo 23-25 
dienomis Detroite - „Sheraton 
Detroit Novi" viešbutyje. Sesiją 
globoja Michigan LB apygarda. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS SJ, 
aukos šv. Mišias liepos 17 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje, arti Michigan ežero. 
Kviečiami visi - vietos gyven
tojai ir atostogaujantys lietu
viai. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į draugi
jos tradicinę kasmetinę vasaros 
gegužinę šeštadienį, liepos 30 
d., 5 v.p.p. - 11 v.v. (Michigano 
laiku), vasarvietėje „Gintaras" 
(Gintaras Resort), 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Michi
gan. Įėjimas nemokamas. Veiks 
baras , loterija, bus žaidimai 
vaikams. Jeigu galite paaukoti 
fantų loterijai, prašome pris
ta ty t i Mildai Johansonienei 
„Milda's Corner Market", 9901 
Townline Rd.. Union Pier 
miesto centre, arba į vasarvietę 
„Gintaras" iki liepos 29 d. Dėl 
informacijos kreipkitės į Mildą, 
tel: 269-469-9880 arba e-paštu: 
milda@milda.us. 

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESĮ, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas su
tiko aukoti šv. Mišias sumos me
tu Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje. Liepos mėnesio 
šiokiadieniais, lietuvių kalba šv. 
Mišias 7:30 v.r. ir sekmadieniais 
8 v.r. bei kas antrą šeštadienį 5 
v.p.p., aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Apie rugpjūčio mėne
sio Mišias bus pranešta vėliau. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
Rako stovykla baigiasi liepos 20 
d. Stovyklautojai važiuojantys 
namo autobusu, grįš 5 v.v. į 
Pasaulio lietuvių centrą. Pra
šome tėvelių nevėluoti. Bagažas 
atvyks truputį anksčiau. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė. Šiais metais didžiausias 
dėmesys skiriamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus mo
kytojus dalyvauti stovyklos dar
be. Norint užsiregistruoti pra
šome skambinti Giedrei Savu-
kynienei, tel. 630-305-8182 ar
ba Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349. Registracija būtina. 

Mažosios Lietuvos rezisten
cijos sąjūdžio (MLRS) bei Ma
žosios Lietuvos fondo (MLF) 
suvažiavimas įvyko š.m. birže
lio 11 d. Čikagos Balzeko mu
ziejuje. Suvažiavime dalyvavo 
nariai iš JAV ir Kanados. Su
važiavimą atidarė MLF tarybos 
pirmininkas Vilius Trumpjonas 
ir pirmininkavimui pakvietė 
Norą Aušrienę. Sugiedojus Lie
tuvos himną, prezidiuman buvo 
pakviesti vysk. H. Dumpys, dr. 
J. Anysas, A. Regis, R. Bun-
tinas, kun. V. Aušra, G. Šernas 
ir sekretorės pareigom Irena 
Šernaitė-Meiklejohn. Algis Re
gis iškėlė amžinybėn iškelia
vusių MLRS ir MLF narių 
nuopelnus ir pakvietė visus jų 
atminimą pagerbti atsistojimu 
ir susikaupimo minute. Buvo 
perskaityti raštu gauti sveikini
mai. Žodžiu suvažiavimą sveiki
no vysk. Hansas Dumpys. 

Be pertraukos prasidėjo 
Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio susirinkimas. Jam va
dovauti buvo pakviesta Aldona 
Buntinaitė, sekretoriauti Irena 
Šernaitė-Meiklejohn. Buvo per
skaitytas pereito suvažiavimo 
protokolas, iždininko Viliaus 
Trumpjono finansinė apyskaita 
bei Revizijos komisijos aktas. 

MLRS pirmininko praneši
me Algis Regis painformavo ką 
MLRS nuveikė per paskutiniuo
sius 15 metų. Lietuvai tik at
gavus nepriklausomybę jis ga
vęs teisę prabilti MLRS vardu 
Lietuvos Respublikos parla
mento darbo posėdyje, kur jis 
apeliavo „neišskirti Mažosios 
Lietuvos pastangose į nepri
klausomybę, nes Mažoji Lietuva 
yra dalis visos Lietuvos". Pa
laikomi glaudūs ryšiai su Ma
žosios Lietuvos reikalų taryba 
Lietuvoje, kuri šiuo reikalu daž
nai pasisako. Buvo nuolatos 
rašomi laiškai, straipsniai į 
laikraščius, įteikiami atsakin
giems asmenims raštai Mažo
sios Lietuvos reikalu. Kiekvie

nais metais Čikagoje minimas 
Tilžės aktas, kur is ta ip p a t 
svarbus, kaip ir Vasario 16-
osios aktas. Baigdamas savo 
pranešimą pirmininkas sakė , 
kad ^nūsų jėga ne realizme, bet 
idealizme — už tai ir tur ime 
šiandien nepriklausomą Lie
tuvą". 

MLRS valdybai atsistatydi
nus, Algiui Regiui nebesutin
kant kandidatuoti ir nea ts i 
radus kitam pirmininkui, Algis 
Regis pasiūlė šios organizacijos 
darbą perduoti Mažosios Lie
tuvos reikalų tarybai Lietuvoje. 
Buvo surašyta rezoliucija, kur i 
pabrėžė MLRS ilgametį rūpestį 
Mažąja Lietuva, kad istoriška 
Lietuvos dalis neliktų užmiršta. 
Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, mažėjant po visą 
pasaulį išblaškytoms mažalie-
tuvių jėgoms, Mažosios Lietu
vos rezistencinis sąjūdis savo 
oficialią veiklą išeivijoje baigia 
ir perduoda Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybai Lietuvoje šias 
pastangas toliau tęsti Mažosios 
Lietuvos išlaisvinimo keliuose. 
Sukauptos lėšos bus perduotos 
Mažosios Lietuvos reikalų tary
bai. Rezoliucija vienbalsiai pri
imta. 

Algis Regis savo baigiama
jame žodyje priminė, kad Ma
žosios Lietuvos fondas vis vien 
kels toliau Mažosios Lietuvos 
reikalus. Tilžės aktas bus ta ip 
pat toliau minimas, bet j a u 
nebe MLRS. Padėkojo savo 
valdybos na r iams už didelę 
pagalbą per tuos ištisus metus 
— tai buvojo a t rama ir palaima 
atstovaujant Mažosios Lietuvos 
rezistencijos sąjūdį. 

Mažosios Lietuvos fondo 
susirinkimas vyko tuoj po 
MLRS susirinkimo. Susir in
kimą pravedė Nora Aušrienė, 
sekretoriavo Irena Šernai tė-
Meiklejohn. Prezidiume pasi
liko tie patys asmenys. Po man
datų komisijos sudarymo ir dar
botvarkės priėmimo buvo per-

Ar žinojote, kad 
Daugybė pasaulio garseny

bių, gyvenančių Amerikoje ir 
kitose šalyse - aktorių, meni
ninkų, rašytojų, teatro ir kino 
režisierių - yra lietuvių kilmės. 
Tačiau, kartais jie netpažįsta-
mai pradingsta po sutrumpin
tomis ar pakeistomis pavar
dėmis. 

Lietuvių k i lmės 
ak to r i a i 

Ed Asner, vaidinęs „Lou 
Grant", „Mary Tyler Moore 
Show". „Roots" ir kituose fil
muose. 

Jim Backus, Mr. Howell, 
filme „Gilligan Island". 

Jim Backus J 
Charles Bronson, „The 

Great Escape". 
Ron Ely. vaidinęs ..Tarzan" 

ir daugybėje televizinių serialų. 
Sir John Gielgut, teat ro 

aktorius. 
Laurence Harvey, , ,0f 

Human Bongade", „Manchu-
nan Candidate", ,.Walk On The 
Wild Side" 

O ar girdėjote šias pavar
des7 Ann Jillian. Rūta Lee, Joa-

nna Shimkus, Jacąues Šernas, 
Ruth Roman, Walter Matthau, 
Jack Palance, Kaz Garas (Gai
žutis).... Visi jie turi lietuviškas 
šaknis! 

Meno žmonės 

Bernard Berenson, meno 
istorikas. 

Jacąues Lipchitz, skulpto
rius. 

Meyer Shapiro, meno kri
tikas. 

Chaim Soutine, tapytojas. 

Muzika i 

Algird Brazis, Metropolitan 
Opera atlikėjas. 

Aaron Copland, kompozito
rius (tėvas iš Šiaulių, mama vil
nietė). 

Vaclovas Daunoras, operos 
dainininkas. 

Jascha Heifitz, violančelistė. 
Anna Kaskas, Metropolitan 

Opera atlikėja. 
Mūza Rubackytė, pianistė. 
Polyna Stoska, Metropo

litan Opera atlikėja. 
Lillian Sukis, Metropolitan 

Opera atlikėja. 
Carol Vaness, Metropolitan 

Opera atlikėja. 
Arnold Voketaitis, Metro

politan Opera dainininkas. 

Komedijinio ž a n r o ak to r i a i 

Jack Benny, David Brenner, 
John Candy (motina lietuvė), 
Alan King. Moe, Shemp ir 
Curley Howard (tėvas iš Kauno, 
mama vilnietė). 

Į v a i r ū s 

Mel Blanc, „Wamer Brot
hers" multiplikacinių filmų vai
kams įgarsintojas. Jo sukurti 
veikėjai: Bugs Bunny, Daffy 
Duck (mama iš Vilniaus). 

Brian Epštein, „The Beatle" 
vadybininkas (trečios emigran
tų kartos palikuonis). 

Al Jolson, dainininkas, 
aktorius. 

Garson Kanin, „Hollyvvood" 
direktorius. 

Jane Pauley, NBC naujienų 
skyriaus komentatorius. 

John Stroli, du kartus pelnė 
„Emmy" apdovanojimus. 

Paul Wertico, Jazz muzi
kantas. 

Kaz Garas 

Robert Zemeckis, „Holly-
wood" filmų direktorius, sukū
ręs „Forest Gump". 

f%<-
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Kobert Zerneckis 
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PARDUODA 
PLC. Lemonte 

parduodamas 1 mieg. „condo' 
2 aukšte, į sodelio pusę 
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SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 
skai ty tas ir pri imtas pereito 
suvažiavimo (2001 m. birželio 9 
d.) protokolas. 

MLF tarybos pirmininkas 
Vilius Trumpjonas savo pra
nešime padėkojo visiems val
dybos nariams už puikų ben
dradarbiavimą ir išreiškė nuo
monę, kad darbas vyko sklan
džiai, kadangi valdyba ir taryba 
buvo tam pačiam mieste ir jis 
buvo kviečiamas į visus valdy
bos posėdžius. Siūlė, kad ateity
je taryba susidarytų iš ne dau
giau kaip 8 asmenų. 

MLF valdybos pirmininkas 
dr. Jurgis Anysas pasveikino 
visus atvykusius į suvažiavimą, 
pristatė savo kadencijoje išleis
tas knygas: Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos II tomą; Alberto 
Juškos „Mažosios Lietuvos 
mokykla"; prof. Daivos Kša-
nienės knygą „Muzika Mažojoje 
Lietuvoje: lietuvių ir vokiečių 
kul tūrų sąveika"; Viliaus Pė-
teraičio, Jurgio Reisgio, Jono 
Stikloriaus ir kitų autorių dvie
jų dalių knygą „Mažosios Lie
tuvos garbinga praeitis, liūdna 
dabar t i s ir neaiški ateit is". 
P i rmininkas paminėjo MLF 
suruoštą plenarinę sesiją apie 
Mažąją Lietuvą, vykusią Moks
lo ir Kūrybos simpoziume Pa
saulio Lietuvių centre 2003 m. 
gegužės 22 d. Priminė Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus pagerbimą dviejų 
MLF darbuotojų —• prof. Vilių 
Pėteraitį ir Ievą Adomavičienę 
— apdovanojant juos Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordinais. Padėkojo savo 
valdybos nar iams už jų pa
sišventimą ir siūlė ateityje visas 
jėgas — finansines ir fizines — 
skirt i ML enciklopedijos lei
dimui. 

Sekė iždininkų pranešimai 
— Kanados iždininkės Ievos 

Adomavičienės ir JAV iždi
ninko Ramūno Buntino bei 
abiejų revizijos komisijų ak tų 
perskaitymas. 

Po pietų pertraukos sekė 
prof. V. Pėteraičio raštiškas 
pranešimas apie ML enciklope
dijas. Pranešė, kad trečiojo 
tomo trečdalis jau sumaketuo
tas, ir kad 2006 m. tikimasi 
pamatyti išleistą trečiąjį tomą. 
Taip pat pristatė naują užsimo
jimą — ML enciklopedijos vie-
natomio rengimą, kuris b u s 
išverstas į rusų, vokiečių ir 
anglų kalbas. Jį paruošti (t.y. 
surinkti medžiagą iš keturių 
tomų ML enciklopedijos tomų) 
sutiko dr. Albertas Juška. Iš
dėstė vienatomės enciklopedijos 
objektą, apimtį, kokie straips
niai bus dedami ir kokie ne, 
iliustracijų a t ranką ir k a m 
skiriamas pagrindinis dėmesys. 
Prof. Pėteraitis priminė M L F 
finansinį prisidėjimą prie įvai
rių projektų ir leidybų 20 metų 
veikimo laikotarpyje. Siūlė, dėl 
išeivių fizinio ir finansinio silp
nėjimo ir Lietuvos Respublikos 
stiprėjimo, nuo dabar jokių 
naujų projektų finansiniai ne-
beremti, bet bandyti gau t i 
šimtaprocentinį prisidėjimą 
prie enciklopedijų parengimo ir 
išleidimo iš Lietuvos Respub
likos. MLF dėmesys liks su
stiprintas tik ML Enciklopedijų 
rengimui ir leidimui. Taip pat 
siūlė sumažinti valdybos narių 
skaičių nuo 10 ar 12 iki 5 a r 6 
dirbančių narių JAV ir Ka
nadoje. 

MLF Kanados iždininkės 
Ievos Adomavičienės paruoštą 
pranešimą apie Karaliaučiaus 
krašto mokyklas perskaitė Nora 
Aušrienė. MLF Kanadoje pra
dėjo finansiniai šelpti 1995 m. 
Nuo tų metų ligi šiol iš Kanados 
MLF kasos pervesti 28,890.96 

SPAUDOS APŽVALGA 

ATEITIS 
„Ateitis" - žurnalas atei

t ininkams, leidžiamas Ateiti
ninkų federacijos nuo 1911 m. 

Redaktorė Živilė Šeporai-
tytė įžangos žodyje rašo apie 
mūsų tautiškumą, kaip laisvą 
sąmoningą pasirinkimą. Apie 
tautiškumą, aktualų ne tik išei
vijos lietuviams, bet ir lietu
viams Lietuvoje. „Tėvyne, aš 
emigruoju prieš kryptį — prieš 
laiko kryptį ir prieš parskren
dančių paukščių kryptį" - drą
siai rėžia jauna naujienų ber
nardinai. l t bendradarbė, Vil
niuje, knygyne dirbanti. Giedrė 
Kazlauskaitė kūrybos skiltyje. 

„Ateitis" siūlo atkreipti dė
mesį į problemas - kas žiūri LR 
televiziją nakt imis ir ką ji 
transliuoja? Kaip sako redak
torė: „Pradėkime kalbėti, juk 
yra opių problemų, kurios, ro
dos, niekam nerūpi. Pasisėmę 

Kanados dol. Tautos fondas 
Kanadoje šiais metais lietuvy
bės ugdymui Karal iaučiaus 
k raš te paskyrė 16,500 dol. 
Esame prašomi šitą sumą teikti 
per metus. Tautos fondas Ka
nadoje taip pat paskyrė 5,500 
dol. Klaipėdos kraš to lietu
viškoms mokykloms su pagei
davimu teikti per tris metus. 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas supažindino suva
žiavimo dalyvius su jo draugijos 
šalpa Karaliaučiaus k raš t e . 
Kadangi dažnai lankosi Kara
liaučiaus krašte tur i gerą 
vaizdą kas ten vyksta. Papa
sakojo apie tų mokyklų bei 
lietuvių kilmės gyventojų prob
lemas bei atsiekimus. 

Mandatų komisijos pir
mininkas dr. Martynas Bun-
t inas pranešė, kad suvažiavi
mas turėjo kvorumą — dalyva
vo bei atsiuntė įgaliojimus 2,160 
balsų. 

Po oficialaus valdybos at
sistatydinimo, dr. Mar tynas 
Buntinas pristatė sąrašą no
minuotų asmenų, kurie sutiko 
įeiti į MLF tarybą: Ieva Ado
mavičienė, dr. Jurgis Anysas, 
kun. Valdas Aušra, Ramūnas 
Buntinas, dr. Martynas Bun
tinas, vysk. Hansas Dumpys, 
dr. V. Pėteraitis, Vilius Trump
jonas . Neatsiradus daugiau 
kandidatų, balsavimas buvo 
pravestas rankų pakėlimu — 
vienbalsiai nubalsuota už pa
teiktą kandidatų sąrašą. 

Vilius Trumpjonas ir toliau 
sutiko būti MLF tarybos pir
mininku ir visa taryba greitu 
laiku susirinks pareigų pasi
skirstymui. MLF suvažiavimas 
užbaigtas Mažosios Lietuvos 
himnu. 

I r e n a Šemaitė—Meiklejohn 

SKELBIMAS 

•PIGIAUSIA — N E 
-- PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-
\ nai nesuveikia. Paskut inės 
\ minutės nutrupa. O kaip su 
\ bendrovėmis, kurių centrinės 
| net ne JAV ir siūio „ypatingus 
i įkainius"? Dažniausiai ta i 
; prastas intemetinio tipo, o ne 
| telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri-

• kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
:LTTCOM. Į Lietuvą iš namų 
i ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 

į mėnesinių mokesčių, jokių 
; papildomų kodų. Išklot inę 
šgaunate su savo vietine 
i sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau-

Į pykite šiandien su LITCOM! 
Į Dėmesio! Įkainis galioja tik 
' naujiems klientams! 

stiprybės, dirbkime, nes tvirta 
mažuma gali padaryti daugiau 
nei užmigusios masės". 

Žurnalą užsienyje užsipre
numeruoti galima per Danutę 
Mirkut, 275 Hickory Court, 
Lake Bluff, IL 60044, e-paštas: 
d_mirkur@hotmail.com. 

Tel. 
1773585-9500 
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