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Dr. Jono Adomavičiaus 
naudingi patarimai 
keliaujantiems 
vasarotoj ams. 

2psl. 

Danutės Bindokienės 
vedamasis „Opozicija 
vis drumsčia vandenį". 

3psl. 

Pamokslas šv. Mišiose 
už žuvusius ir 
gyvuosius rezidentus. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 

Egidija Kaulakytė iš 
Lietuvos rašo apie 
augančius ir 
atgyjančius Valdovų 
rūmus. 

5 psl. 

JAV Lietuvių 
bendruomenės ir 
Lietuvos Seimo 
komisija. 
Artėja Santaros-
Šviesos 
52-asis suvažiavimas. 

6 psl. 

Sportas 
* Šved i j o j e tęs ias i XV 

E u r o p o s k o m a n d i n i s šach
m a t u č e m p i o n a t a s , ku r i ame 
rungtyniauja 40 vyrų ir 26 mo
terų komandos. Įspūdingą per
galę antra jame rate iškovojo 
Lietuvos moterų kvartetas — 
Dagnė Ciukšytė, Salomėja Zak-
sai tė . Simona Limontaitė ir 
Deimantė Daulytė. Lietuvos 
komanda 4:0 sutriuškino Aus
trijos komandą ir. surinkusi 4.5 
taško, pakilo į vienuoliktąją 
vietą. 

* 32 m e t ų 216 cm ūgio 
E u r e l i j u s Ž u k a u s k a s atei
n a n č i u s d u s e z o n u s rungty
n i a u s Graikijoje. Jono Kaz
lausko treniruojamoje „Olym-
piakos" komandoje. FIBA teis
mas priėmė oficialų sprendimą, 
jog Turkijos krepšinio federaci
ja privalo vidurio puolėjui iš 
Lietuvos išduoti paleidžiamąjį 
raštą, tad sutar t is su Istambul 
„Ulker" komanda paskelbta ne
galiojančia. 

* S a n M a r i n e pasibaigu
s iose t r i jų d i e n ų „Giro di 
San M a r i n o " dvi ra t in inkių 
lenktynėse antrą vietą užėmė 
„Nobili Rubinetterie-Menikini 
Cogeas" komandai atstovaujan
ti Modesta Vžesniauskaitė. Ji 
trasoje sugaišo 4 valandas 54 
minutes 14 sekundžių ir vos 9 
sekundes pralaimėjo lenktynių 
nugalėtojai Zinaida Stachurs-
kaja iš Baltarusijos. 

1 Sava i tga l į Latvijoje vy
k u s i a m e Bal t i jos šalių mote
rų futbolo čempiona t e Lie
t u v o s r i n k t i n ė užėmė antrą 
vietą. Lietuvos futbolininkes 
3:0 nugalėjo Latvijos komandą, 
tačiau antrąsias rungtynes 1:4 
pralaimėjo Estijos komandai. 

i 
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Naujausios 
žinios Į 

* L ie tuvos pilietybę gavo 
d u k i t ; i t ; m č : . i i . 

P r c / i r i . ri tas i š re iškė 
u ž u o j a u t a m i r u s Saudo Ara
bijos karaliui. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.847 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Kubilius: Lietuvos polit ika provincialėja 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(BNS) — Lietuvos politika tols
ta nuo europinių standartų, o 
ne artėja prie jų, apgailestauja 
Seimo opozicijos bei Tėvynės 
sąjungos, vadovas Andrius Ku
bilius. 

„Kuo Lietuva labiau inte
gruojasi į Europos Sąjungą, tuo 
labiau jos politika seklėja, lėkš-
tėja ir darosi panaši į gūdaus 
užkampio primityvų politikavi
mą. Kuo labiau integruojamės, 
tuo labiau mūsų politika tolsta 
nuo europinių standartų", sakė 
A. Kubilius. 

Jis stebėjosi pastaruoju me
tu Lietuvoje vykstančiais „poli
tiniais farsais" — Darbo parti
jos vadovo Viktoro Uspaskicho 

Andrius Kubilius 
Mykolo Ambrazo ELTA) cuoir 

bandymais įrodyti savo aukš
tąjį išsilavinimą bei žemės ūkio 
ministrės Kazimiros Prunskie
nės rusų kunigaikštienės rega
lijų klajonėmis. 

„Pabandykime įsivaizduoti 
kokią nors Vokietiją ar Daniją 
ir atsakykime sau į klausimą, 
kiek laiko valdančios koalicijos 

politinėje taryboje posėdžiautų 
partijos pirmininkas, niekaip 
negalintis įtikinamai paaiškinti 
savo diplomų kilmės? Ar galima 
būtų įsivaizduoti, kad toks vei
kėjas Danijoje išpirkinėtų laika, 
įvairiose televizijose savo pasa
kų skelbimui?", retoriškai klau
sė opozicijos vadovas. 

„Atrodo, kad kuo toliau, tuo 
mažiau Lietuvos politikoje lieka 
tikros, o ne 'diplominės' politi
kos", komentuodamas pastarų
jų dienų aktualijas, tarp jų — 
niekaip nesibaigiantį skandalą 
dėl V. Uspaskicho mokslų, sakė 
A. Kubilius. 

Seimo opozicijos vadovą nu
stebino ir valdžios institucijų 
susidomėjimas žemės ūkio mi

nistrei K. Prunskienei skirto 
siuntinio, kuriame buvo jos ar
timiesiems suteiktą kunigaikš
čių titulą patvirtinančios regali
jos, klajonėmis. 

„Lygiai taip pat ir su kuni
gaikštiene. Rimti tokios temos 
svarstymai atrodo yra galimi 
tik Lietuvoje. Manau, kad tokio
je Danijoje kunigaikštienė būtų 
buvusi jau negyvai užjuokta, 
bet Lietuvoje istorikai ir polito
logai rimtai svarsto, ką tai galė
tų reikšti. 

Tuo metu, kai visa Europa 
svarsto terorizmo reikalus. Eu
ropos provincija — Lietuva — 
svarsto diplomų ir kunigaikštie
nių reikalus", ironizavo A. Kubi
lius. 

K a r o a k a d e m i j a i p r a d ė j o v a d o v a u t i A . B a l č i ū n a s 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(ELTA) — Nuo pirmadienio 
Lietuvos karo akademijos 
(LKA) viršininko pareigas pra
dėjo eiti pulkininkas Arūnas 
Balčiūnas, iki šiol patarinėjęs 
prezidentui Valdui Adamkui 
gynybos klausimais. 

LKA ramovėje surengtoje 
iškilmingoje ceremonijoje daly
vavo šalies vadovas Valdas 
Adamkus, krašto apsaugos mi
nistras Gediminas Kirkilas ir 
viceministras Gintautas Sivic-
kas, kariuomenės vadas gene
rolas majoras Valdas Tutkus. 
Gynybos štabo viršininkas bri
gados generolas Vitalijus 
Vaikšnoras. kiti aukšti krašto 
apsaugos sistemos karininkai 
ir ministerijos pareigūnai. 

Pagal Lietuvos kariuome
nės tradicijas vadovvbės pasi
keitimo ceremonija simboliškai 
pažymima dalinio vėliavos per
davimu. Iki šiol laikinai ėjęs 
LKA viršininko pareigas pulki
ninkas Algimantas Vyšniaus
kas LKA Nukel ta į 5 ps l . 

Prezidentas V Adamkus ir krašto apsaugos ministras G. Kirkilas dalyvavo Lietuvos ka 
pasikeitimo ceremonijoje. 

o akademijos 
Tomo Čemiševo ( 

vadovybės 

ELTA) nuotr. 

T e i s m o salė je — p o l i t i k o i r r a š y t o j o ž o d ž i ų mušis 
Vilnius , rugpjūčio 1 d. 

(BNS) — Europariamentaras 
Vytautas Landsbergis ir rašyto
jas Vytautas Petkevičius teismo 
posėdyje pirmadienį negailėjo 
vienas kitam kandžių žodžių ir 
replikų. 

Vilniaus miesto 1-asis apy
linkės teismas nagrinėja V. Pet
kevičiaus baudžiamąją bylą. ku
rioje j is kaltinamas apšmeižęs 
garsų tarpukario Lietuvos vei
kėją Vytautą Landsbergį-Zem-

kalnį. savo knygoje ..Durnių lai
vas" pavadindamas jį „Hitlerio 
draugu". Jau mirusio V. Lands
bergio-Žemkalnio vaikai šį ir 
dar tris knygoje esančius teigi
nius pavadino šmeižtu ir krei
pėsi į teisėsaugos pareigūnus. 

Kaip nukentėjusieji byloje 
dalyvauja V. Landsbergio-Žem
kalnio sūnūs — Europos Parla
mento narys V. Landsbergis ir jo 
brolis. Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovas Lietuvoje 

Gabrielius Žemkalnis. 
Pirmadienį teismas suteikė 

galimybę nukentėjusiems už
duoti klausimus kaltinamajam. 

Buvę Sąjūdžio laikų bendra
žygiai V. Landsbergis ir V. Pet
kevičius ginčijosi dėl senų įvy
kių detalių. Dvi Lietuvos visuo
menei gerai pažįstamos asme
nybes teisėjų akivaizdoje ginči
josi, kur stovėjo 1988-ųjų spalį 
iškeliant vėliavą Gedimino pi
lies bokšte. 

V Petkevičius teigė, esą ta
da V. Landsbergis nelabai ryž
tingai buvo nusiteikęs iškelti 
tautinę vėliavą ir V. Petkevičius 
tada tikinęs tai padaryti, klaus
damas, kaip jie ..eisią į barika
das" be vėliavos. 

Kalbai pasukus apie tais 
laikais vykusį Sąjūdžio suvažia
vimą V Petkevičius tvirtai pa
reiškė, kad jį pradėjo ne V. 
Landsbergio tėvas. 

Nukel ta į 5 psl. 

Vyriausybės vadovą įžeidė per 
radiją transliuota daina 

Gamtos stichija gyventojams 
pridarė nuostolių 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos radijo eteryje 
transliuota daina „Nušoviau 
Brazauską" pasipiktinęs prem
jeras laukia Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRT) vadovų atsi
prašymo. 

..Tai vertinu kaip gryną 
chuliganizmą. Tikiuosi, kad 
LRT vadovybė atsiprašys. Tai, 
kad tie berniukai (laidos vedėjai 
— BNS) atsiprašė, man per ma
žai", pareiškė ministras pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas. 

Grupės „Lipnūs Machara-
džos pirštai" daina „Nušoviau 
Brazauską" Lietuvos radijo ete
ryje nuskambėjo prieš daugiau 
nei dvi savaites laidos „Aki
račiai" metu. 

Didžiąja dalimi beprasmės 
dainelės priedainis skamba 
taip: „Nušoviau Brazaus-
ką./Nušoviau Brazauską, aš 
įvykdžiau tai ką sumaniau". 

Laidą rengę du jauni žur
nalistai tuomet diskutavo tema 
..Kaip išugdyti Lietuvoje bra-
zauskus?" — žurnalistai nagri
nėjo, kodėl jaunimas nedaly

vauja politikoje bei svarstė, 
kaip paskatinti jaunuolius įsi
traukti į politinę veiklą, išug
dyti naujus iškilius politikus. 

„Aš ir dabar galiu atsi
prašyti už padarytą kvailystę. 
Lietuvos radijas atsiprašė jau 
praėjusį penktadienį tos laidos 
transliacijos metu. 

Noriu pabrėžti, kad daina 
buvo transliuota jokiu būdu ne
galvojant apie premjerą, ir tai 
buvo padaryta laidą rengusių 
jaunų žurnalistų iš paikystės, 
nesupratimo, kas leistina, o kas 
neleistina", sakė LRT generali
nis direktorius Kęstutis Pet
rauskis. 

Pasak jo. po šio įvykio nu
spręsta, jog laidos „Akiračiai" 
vedėjus pakeis kita LRT žurna
listė. 

Lietuvos radijo eteryje 
skambėjusi daina „Nušoviau 
Brazauską" papiktino ir Kultū
ros ministrą Vladimirą Prudni
kovą, kurio nuomone, tokios 
frazės nėra priimtinos demo
kratines vertybes puoselėjan
čioje valstybėje. 

Panevėžio rajone Aščiagain 
viesulo išdaužytus langus 

kaimo gyvenanti Paulina Lukoševičiene rodo 
Gintaro Lukoševičiaus ELTA nuotr 

Vilnius , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Savaitgalį Lietuvoje 
siautėjusios audros nulaužti 
medžiai ir jų šakos nutraukė 
elektros laidus, nuvertė atra
mas. Dėl tokio gamtos stichijos 
siautėjimo tūkstančiai gvvento-
jų buvo likę be elektros. 

Dėl gedimų elektros tinkle 
bei atsijungusių transformato
rinių bendroves „Rytų skirsto

mieji tinklai" aptarnaujamoje 
teritorijoje elektros tiekimas 
nutniko daugiau kaip 40.000 
vartotojų — daugiausia gyven
tojų nukentėjo Alytaus ir Vil
niaus regionuose. 

Labiausiai nuo audros nu
kentėjo nedraustų namų savi
ninkai. Išankstiniais skaičiavi
mais, nuostoliai siekia dešimtis 
tūkstančių litų. 

Premjeras liepė ministeri jai 
atsiprašyti K. Prunskienės 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas įpareigojo Užsienio 
reikalų ministeriją (URM) at
siprašyti žemės ūkio ministrės 
Kazimiros Prunskienės, kuriai 
skirto siuntinio iš Rusijos turi
nys buvo parodytas žiniasklai-
dai be ministrės sutikimo ir ži
nios. 

Pasak jo, jei URM neatsi
prašys, tada „bus kiti žings
niai". Premjeras nedetalizavo, 
kas konkrečiai turėtų atsipra
šyti žemės ūkio ministrės dėl jai 
skirto siuntinio su rusų kuni
gaikštienės regalijomis klajo
nių. 

„Nežinau, tegu patys nus
prendžia. A Valionis — tai A. 
Valionis arba tie, kurie taip pa
darė. Nemanau, kad A.Valionis 
tokius dalykus pats darė", teigė 
premjeras. 

Šiuo metu užsienio reikalų 
ministras atostogauja ir į darbą 
sugrįš rugpjūčio 17 dieną. 

Tuo tarpu K. Prunskienė sa
kė, jog A. Valionis turi pats apsi

spręsti , ar jis turi motyvų atsi
prašyti , ar ne. 

, ,Niekada nekliudo prisi
imti bent dalį atsakomybės už 
kokius nors nesklandumus sis
temoje. Bent jau tie. kurie drįso 
įlįsti į svetimą siuntinį ir tuo la
biau pakviesti žiniasklaidą, nes 
greičiausiai ne ji pati susirado, 
turė tų atsiprašyti savo vadovų", 
teigė žemės ūkio ministrė. 

„Aš nepernelyg esu jaut r i 
tokiems dalykams ir nenorė
čiau, kad kas nors jaus tųs i ne
pagrįstai pažemintas. Man būtų 
svarbiau, jei nuskambėtų ne at
siprašymas, o ketinimas dirbti 
k a r t u ir aiškint is k laus imus 
tarpusavyje geros valios pa
grindu", pridūrė ministrė. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovė, žemes ūkio ministrė ap
kaltino Užsienio reikalų minis
teriją paviešinus iš Rusijos per 
konsulatą jai atsiųsto siuntinio 
turinį. Pasak ministrės siunti
nys be jos sutikimo buvo pade
monstruotas žiniasklaidai. 

Nukentėjęs par lamenta ro 
sūnus kreipsis į prokurorus 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
f BNS) — Kėdainiuose vykusioje 
„ledų šventėje" nuo teisėsaugi
ninkų veiksmų nukentėjęs par
lamentaro Algimanto Salama
kino sūnus Benas nutarė kreip
tis į prokurorus. 

Kaip sakė A. Salamakinas, 
sūnui jis pataręs „rašyti pareiš
kimą prokuratūrai, kad būtų 
pradėtas ikiteisiminis tyrimas". 
tą jis ir padarysiąs. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", 21 metų kėdainietį Beną 
Salamakiną šeštadienį vykusio
je ledų šventėje policininkai su
mušė ir sulaikė neva už chuli
ganišką elgesį. Su Seimo nario 
sūnumi bėdon pakliuvo ir tą 
dieną iš Danijos grįžęs jo 20 me
tų draugas Linas Sereika. 

B. Salamakiną ir L. Sereiką 
teisėsaugininkai sulaikė apie 11 
vai. vakaro. 

Pasak dienraščio, plastiki
niais alaus bokalais nešini vai
kinai ėjo scenos link. kai minio

je juos pasivijo policininkas. Pa
reigūnas jaunuolius stvėrė už 
pakarpos ir, sutrenkęs jų galvas 
vieną į kitą. užlaužė rankas ir 
nuvedė prie policijos automobi
lio. 

„Teisėsaugininkas aiškino, 
kad mes ant žmonis l a i " 
alų, todėl esame sulaikyti. Kai 
paklusęs reikalavimui ant auto
mobilio padėjau rankas ir pra-
žergiau kojas, policininkas iš 
nugaros kumščiu man smogė į 
lyties organus . Susir ie tęs iš 
skausmo pajutau ir smūgį į vei
dą. Nedelsdamas turėjau vėl at
sistoti. Tada į lyties organus pa
re igūnas man smogė dar du 
kar tus" . „Lietuvos rytui" pasa
kojo B. Salamakinas. 

Parlamentaro sūnų bei jo 
bičiulį teisėsaugininkai netru
kus išgabeno į policijos komisa
riatą. 

B. Salamakinas ir L. Se
reika atsisakė tikrintis girtumą 
alkoholio N u k e l t a \ 5 ps l . 

Europa kalbės v iena kalba 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. 

(BNS) —Ateities Europos šalys 
išsaugos kalbų įvairovę, tačiau 
tarpusavyje kalbės viena kalba, 
mano Vilniuje surengto tarp
tautinio simpoziumo kalbos po
litikos Europos Sąjungoje klau
simais dalyviai. 

Vilniuje savaitgalį prasidėjo 
japonų diplomato Nitobe Inazo 
vardu pavadintas tarptautinis 
simpoziumas, kuriame moksli
ninkai ir politikai iš viso pasau
lio diskutavo kalbos politikos iš
siplėtusioje ES klausimais, ap
tarė kalbos lygiateisiškumui, 
jos įvairovei iškylančias proble
mas. 

Simpoziumo dalyviai, kurio 
rezultatai pristatyti Seime, su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sutarė, kad būtina dėti visas pa
stangas išsaugoti kalbų įvairo
vę, tačiau sakė tikį. jog Europos 
tautos tarpusavyje turi kalbėti 
viena kalba. 

„Tie, kas visą gyvenimą 
skyrė kalbos politikai, tikisi, 
kad po 20 metų visi galės nau
doti savo gimtąją kalbą visoms 
reikmėms, bet jie taip pat pui
kiai naudosis anglų kalba išori
niam bendravimui, tarptauti
niams kontaktams", sakė spau
dos konferencijoje kalbėjęs Ko
penhagos verslo mokyklos pro
fesorius Robert Phillipson. J i s 
siūle Europai tarptaut iniam 

bendradarbiavimui rinktis ang
lų kalbą. 

Tuo tarpu simpoziumo da
lyvis iš Slovakijos Ivo Samson 
siūlė bendravimui tarpusavyje 
rinktis kitą — ne bendrijos ša
lies — kalbą. 

„Jei būtų kalbama vienos iš 
ES šalių kalba, tai būtų netei
singa — nes nebūtų bendrauja
ma kaip lygus su lygiu, todėl 
manau , kad Europos akademi
kams ir politikams turėtų rūpė
ti rast i išeitį ir tokią antrąją 
Europos kalbą, kuri atspindėtų 
lygybę, taigi tokia kalba netu
rėtų būti viena iš ES kalbų", 
spaudos konferencijoje sake I. 
Samson. 

Simpoziumo dalyviai taipo
gi atkreipė dėmesį į dirbtinę es
peranto kalbą ir pažymėjo, jog 
jos pri taikymas vertas tolesnių 
tyrinėjimų. Praėjusią savaitę 
Lietuvoje kaip tik vyko šios kal
bos entuziastų suvažiavimas 

l Vilniuje surengtą tarj 
tinį Nitobe simpoziumą, kurio 
tema — ..Kalbine? politikos 
pektai Europos Sąjungos plėt
ros procese", susirinko apie 
dalyvių — pasaulyje žymių 
mokslininkų, kalbotyros specia
listų. 

Simpoziumą organizavo 
Lietuvos esperantininkų sąjun
ga dratige su Seimo Europos 
reikalų komitetu. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SVEIKATOS DĖSNIAI 
VASAROTOJAMS 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kasmet vis daugiau lietuvių 
šeimų vasaros mėnesiais išvyks
ta į pamėgtas vietas — dažniau
siai į lietuvių tvarkomas vie
toves, netoli ežero. 

Nepamirština, kad vasaro
tojai visada rizikuoja ir jiems 
gali prireikti greitos medicinos 
pagalbos. Kai kas per daug įde
ga saulėje ar pasitempia raiš
čius. Bet pasitaiko ir rimtesnių 
bėdų: įvairių t raumų, alerginių 
susirgimų, žaibo sužalojimų ir 
nuodingų gyvačių įgėlimų. Be 
to, gali būti ir apsinuodijimų. 

Pirmiausia pasirinkime tin
kamas vasaroti bei stovyklauti 
vietoves. Reikia rinktis sausą, 
gerai drenuotą vietą. J i turi 
būti atokiau nuo liūnų bei balų 
— ten daugiausia vabzdžių ir 
graužikų. Vasarodami turėkite 
pakankamai švaraus geriamojo 
vandens. Atmatų ir išmatų 
vietos turi būti atokiau nuo 
tokio vandens. 

S k i e p a i 
s t o v y k l a u t o j a m s 

Gyvendami gamtoje, galite 
susirgti paliomielitu ir stablige. 
Todėl šeimos nariai turi būtinai 
pasiskiepyti nuo minėtų ligų. 

Įdurtoje žaizdoje (pavyz
džiui, meškerės kabliuko, spyg
liuotos vielos ar vinies) geriau
siai dauginasi stabliges sporos. 
Prasidėjus mėšlungiui — jau 
bergždžias gydymas: retai kada 
pavyksta gyvybę išgelbėti. To
dėl visada įsidūrė kreipkimės į 
gydytoją, nors žaizda ir ne
didelė būtų. 

į k a n d i m a i i r į gė l ima i 

Įkandus gyviui, reikia sku
bios mediciniškos pagalbos. Mat 
įkandimai dažnai sukelia ligas. 
Pasiutligė (rabies) — mirtina 
viruso sukeliama liga. Ją per
duoda žmogui gyvūnai. 

Todėl kiekvienas asmuo, 
kurį įkanda bet koks gyvūnas, 
turi tuojau kreiptis į gydytoją ar 
į ligoninės ambulatoriją. Reikia 
leisti žaizdai laisvai kraujuoti. 
Po to ji dezinfekuojama vais
tais. Tokios žaizdos neužsiuva
mos. 

Pra t inkime vaikus nuo 
mažens prie higieniško ir sveiko 
gyvenimo. Gyvūnus reikia šerti, 
bet jų arti prie savęs neprisi
leisti. 

PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS 

V ė j a v a i k i s 
v ė j a v a i k i š k a i e lg ias i 

Nė nemėgink vėjavaikiui 
priminti, kad persikaitinti ne
sveika — jis tuoj pareikš: „Tau 
nesveika, o man ir sveika, ir 
gražu". Tokie persikaitintojai ir 
gauna šilumos smūgį, būna 
kūno išsekimas, odos suseni-
mas ir dar negeresni dalykai. 
Mums su tokiais vėjavaikiais 
nepakeliui — net ir keliaudami 
būkime atidus ir žiūrėkime, kur 
patekome. Tada imsime atitin
kamai elgtis. 

Ne visi keliautojai nuken
čia Dauguma jų kenčia dėl 
kelionės nuovargio bei kojų 
skausmo. Tik nedaugelis ke
liautojų, ypač smalsuoliai — 
visur savo nosį kaišiojantieji, 
viską pamatyti norintieji, at
siduria ne tik svotimos kultūros 
aplinkoje, bet ir dar jiems neži
nomų vabzdžių artumoje. Ke
liautojams reikia prisitaikyti 
prie nejprasto klimato ir iš
gyventi nepatirtą įtampą. Todėl 
reikia iš anksto išmokti saugo
tis negerovių ir tvarkytis su 

kelionėje naujai atsiradusiomis. 
Anksčiau skiepijimo pažy

mėjimas buvo būtinas kartu su 
keliautojo pasu. Dabar tik kai 
kuriems žmonėms reikia rūpin
tis skiepais. Retai kada pasi
taiko keleiviui apsikrėsti tokia 
liga, su kuria jis nepajėgia susi
doroti. Tačiau, keliaujant po to
kius svetimus kraštus, kuriuose 
gyvenimo sąlygos ir higiena 
labai įvairuoja, keleiviui nedi
delė t ikimybė apsikrėsti tik 
tada, jei jis griežtai laikosi ke
liautojams skirtų vietų. 

Gydytojai rūpinasi , kad 
keleivio įprasti skiepai nebūtų 
pasenę. Prieš kelionę reikėtų 
pasiskiepyti nuo stabliges ir dif
terito tuo atveju, jei nuo tų ligų 
keliautojas nesiskiepijo per 
paskutinius dešimt metų. Žino
ma, niekas nenori susirgti ty
mais ir kiaulyte — paausinės 
liaukos uždegimu, ypač per 
atostogas. Todėl nuo šių ligų 
patariama pasiskiepyti. 

S a u g o k i m ė s nešvaraus 
v a n d e n s 

Išsprendus skiepų klausi
mą, reikia numatyti keleiviui 
gresiančius kitokius negeru
mus. Vienas nemaloniausių da
lykų gali atsitikti geriant už
terštą vandenį. Apsisaugoti 
tokios negerovės yra tas pat, 
kaip ir išvengti užkrečiamos 
ligos. Keleivis yra beveik sau
gus išsivysčiusiose šalyse. Visai 
kas kita keliaujant po besivys
tančius kraštus — reikia atsar
giai vartoti geriamąjį vandenį. 
Taip pat nepamirština, kad 
chloruotame vandenyje žūsta 
virusai ir bakterijos, bet chloras 
nesunaikina parazitų. 

Keliaudamas po tokias ša
lis, kur vanduo nechloruojamas 
ir sanitarija yra menka — žmo
gus turi gerti tik virintą van
denį. Vengdamas vandens, ke
liautojas, žinoma, nenaudos 
ledo gabalėlių. Atsimintina, kad 
geriau gerti tiesiai iš dėžutės ar 
buteliuko, o ne iš stiklinės ar 
puoduko, nes tie indai galėjo 
būti plauti užterštu vandeniu. 

Jei vanduo netinkamas ger
ti, jis greičiausiai netinkamas ir 
maudytis. Pasinėrus į nechlo
ruotą vandenį, galima užkrėsti 
akis, ausis ir žarnyną. Tai labai 
svarbu tropikuose, kur vanduo 
labai dažnai užterštas parazi
tais — schistosomomis. 

Jei užterštas vanduo, grei
čiausiai ir maistas bus toks pat. 
Labai gerai elgsis keleivis, jei 
jis nevalgys, negers nepasteri
zuoto pieno ir jo gaminių. Ne-
valgytini taip pat nenulupti 
vaisiai ir daržovės. 

Saugiausia valgyti virtą ir 
dar karštą maistą. Todėl kiek
vienas keliautojas prislopin
kime savo apetitą: nelieskime 
apetitą sukeliančio maisto, jei 
nenorime be reikalo rizikuoti 
sveikata. 

Ką daryti 
suviduriavus? 

Atsimintina, kad dauguma 
viduriavimų yra pati savaime 
susitvarkanti negerovė. Tokiu 
atveju svarbiausia, kad organiz
mas nestokotų skysčių ir mine
ralinių medžiagų. Viduriuojąs 
keliautojas turi kreiptis pas 
gydytoją tik tada, kai viduriuoja 
su krauju bei gleivėmis, pakyla 
temperatūra bei krečia šaltis. 
Visais kitais atvejais viduriuo
jąs keliautojas gali gydytis pats. 
Elgiamasi taip. 

Svarbiausias viduriuojan
čiajam dalykas yra atstatyti 
prarastą kūno skystį. Reikia 
gerti labai daug skysčių: apel
sinų, obuolių ar kitokių vaisių 

Dr. Jonas Adomavi 
metų. 
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sulčių kartu su puse arbatinio 
šaukštelio medaus ir kukurūzų 
sirupo bei žiupsneliu valgomo
sios druskos, gazuoto ar virinto 
vandens, su ketvirčiu arbatinio 
šaukštelio geriamosios sodos. 
Be to, galima gerti virintą van
denį bei gazuotus gėrimus. 
Gerti reikia tol, kol liaunasi 
viduriavimas. 

Kiti ke l i au to jo r ū p e s č i a i 

Keliautojas turi pakanka
mai pasitikėti savimi ir savo 
rūpesčių per daug nepavesti 
kitam. Tai svarbu, kad nepa
nikuotum kelionėje, kurioje gali 
pasitaikyti netikėtumų. Būkime 
pasirengę tvarkyti savo svei
katos reikalus be gydytojo pa
galbos. 

Visada yra gerai sužinoti 
bendrakeleivio sveikatingumą; 
ar jis yra tvirtokas, ar, esant 
reikalui, galės kam padėti; o gal 
jis jrra gležnutis ir greičiau 
reikalaujantis pagalbos sau 
negu pajėgiantis ją teikti kitam. 

Kelionėje geriau dėvėti pa
togius zomšinius batus, lengvus 
lengvai skalbiamus- drabužius, 
turėti plastikinius kabiklius ir 
kiek skalbimo miltelių. 

Je i keliaujama iš šiltos 
šalies į šaltą, patart ina dėvėti 
keletą lengvų drabužių, velkan
tis juos vieną ant kito; o jei ke
liauji dažnai pas užjūryje gyve
nančius gimines, palik ten kiek 
savo drabužių. 

Vyresnieji keliaudami nepa
mirškime pasiimti: 

1. Vaistų; kitą porą akinių; 
tepalą nuo saulės nudegimo ir 
saulės akinius. 

2. Paskut inės elektrokar
diogramos kopiją. 

3. Vaistų nuo viduriavimo. 
4. Elastinį tvarstį , kur is 

daug kam pagelbės: ir patemp
tam sąnariui, ir suplyšusiam 
lagaminui. 

Jei keliautojas tur i daug 
negerovių, tegu gydytojas ap
rašo sveikatos būklę. 

Jei, keliaujant lėktuvu, var
gina nemiga, patartina trum
palaikiai migdomieji vaistai . 
Žinoma, geriau jų išvengti. 

Negaluojantiesiems strėno
mis patartina pasiimti pagal
vėlę. Keliautojui nereikia per 
ilgai užsisėdėti; savanoriškai ar 
priverstinai kiekvienas žmogus 
privalo judėti — tai padės iš
vengti giliųjų kojų venų užsi
kimšimo — trombozės ir po to 
kraujo krešulio atsiradimo 
plaučiuose. 

Labai svarbu pensininkui 
nepamiršti dviejų labai svarbių 
dalykų: sveiko gėrimo ir maisto, 
nes skrandžio bei žarnų už
degimą dažnai sukelia užterš
tas maistas ir gėrimas. 

Pateikiame keletą pastabų, 
kurios padės gerai besiorientuo
jančiam keliautojui išvengti 
kelionėje daugelio neišven
giamos negerovės — viduriavi

mo. 
1. Nevalgyk grietinėlės ir 

kitų nepasterizuoto pieno ga
minių. 

2. Neliesk ledo, salotų ir 
nevirto maisto. Gerai išvirtame 
maiste nebūna ligos sukėlėjų, 
išskyrus stafilokokų nuodus — 
toksinus. 

3. Gerk t ik iš užkimštų 
butelių a r sanitarinį vandenį. 
Namuose i r kelionėje vado-
vaukis šia auks ine taisykle: 
virk vandenį ir maistą; nulupk 
jį arba jo neliesk! 

VABZDŽIAI IR JŲ 
ŽALINGUMAS ŽMOGUI 

A p i e v a b z d ž i u s ir n e t ik 
a p i e j u o s . . . 

Kai kurie vabzdžiai minta 
žinduolių, taigi ir žmonių krau
ju. Prie tokių galima priskirti 
uodus, muses, blakes, blusas, 
utėles, erkes ir kt. Žmogaus 
kūną nuo jų saugo oda, tačiau 
per ilgus šimtmečius kai kurie 
vabzdžiai pr is i ta ikė prie ap
linkos ir geba prasiskverbti per 
odą prie kraujagyslių ir siurbti 
kraują. Žmogui kenksmingus 
vabzdžius sąlygiškai galima 
suskirstyti į dvi grupes: 1. tie, 
kur ie ar t inasi prie odos ieškoda
mi maisto, t.y. išalkę ir 2. para
zitai, kurie gyvena ir veisiasi 
an t odos arba art i jos, pa
vyzdžiui, u tė lės arba niežų 
erkės. 

Netyčia žmogų gali įgelti 
širšė, kamanė , vapsva, bitė, jų 
geluonis kar ta is esti labai pavo
jingas, netgi mirtinas. Laimei, 
dauguma vabzdžių mums tiktai 
daug nemalonumų sukelia, 
t ik ra ne la imė dėl jų retai 
atsi t inka. Vabzdžio įkandimas 
bei įgėlimas esti žmogui mirti
nas dėl dviejų priežasčių: 1. 
tiesioginio nuodo veikimo ir 2. 
dėl jautr iems žmonėms sukeltos 
alerginės reakcijos. 

Kai kurių žmonių organiz
mas tur i sumažėjusią apsaugą 
— anafilaksiją (gr. anaphylax-
is), kai kūnas stipriau reaguoja 
į svetimą baltymą ar kitą kurią 
medžiagą. Svetima medžiaga 
(antigenas), patekusi į žmogaus 
kūną, gamina priešnuodžius, 
kurie vadinami antikūniais. 

Kai pirmą kartą tos pačios 
rūšies vabzdys, įgelia, t.y. įlei
džia antigeno, kūnas gamina 
priešnuodį — alerginius anti
kūnus . Antrą kartą tokiam 
vabzdžiui įgėlus, ima audringai 
jung t i s nuodingi antigenai 
(antrą kar tą patekę į organizmą 
vabzdžio baltymai) su antikū
nais, t.y. po pirmo tos rūšies 
vabzdžio įgėlimo susidariu
siomis apsauginėmis medžia
gomis. 

Antigenams ir antikūnams 
jungiantis , kinta žmogaus kūno 
audinia i , a t s i randa farmako
logiškai aktyvių medžiagų, 
veikiančių visą organizmą. Iš jų 

svarbiausioji yra histaminas. Ši 
medžiaga padaro trejopą žalą: 
1. staiga sutraukia bronchų ir 
kitų organų raumenis; 2. iš
plečia kapiliarus (smulkiausias 
kraujagyles); 3. kapiliarų sie
nelės pasidaro pralaidžios. 

Ištirta, jog, tos pačios rūšies 
vabzdžiui pakartotinai įgėlus, 
a t s i randa ir kitų, organizmo 
a t sparumą mažinančių, me
džiagų, kaip antai serotonino, 
bradikinino ir kitų. 

Dauguma žmonių labai 
menkai reaguoja į bitės, musės, 
uodo, blusos bei utėlės įkan
dimą — ta vieta kiek paniežti, 
parausta, iškyla nedidelis gū
želis. Aukšta temperatūra ir 
drebulys tokiais atvejais retai 
pasitaiko, bet visai nejautrių 
vabzdžių įkandimams žmonių 
irgi retai būna. Mirtini įkandi
mai taip pat labai reti, bet daž
nesni , negu statistika rodo. 
Nustatyta, jog Amerikoje nuo 
vabzdžių kasmet miršta apie 25 
žmones, tačiau manoma, jog 
daug tokių mirčių priskiriama 
kitoms priežastims. 

Bičių, širšių ir skruzdėlių 
įkandimo pasekmės priklauso 
nuo patekusių į organizmą 
nuodų kiekio, žmogaus jautru
mo šiems nuodams ir nuo įgė
limo vietos. Nelabai jautr iam 
žmogui įgėlimas tik menką 
nemalonumą sukelia, k i tam 
gali baigtis mirtimi. 

Minėtų vabzdžių įgėlimai 
pasireiškia tokiais žemiau mini
mais būdais: 

1. Normalus reagavimas į 
vieną įgėlimą. 

2. Padidėjusi reakcija ap
link įgeltą vietą. 

3. Toksinė reakcija dėl dau
gybinių įgėlimų. 

4. Užkrėsta įgėlimo" vieta. 
Tai dažniausiai atsitinka širšei 
įgėlus — mat šie vabzdžiai min
t a sugedusiais vaisiais bei at
matomis. 

5. Bendra alerginė reakcija. 
6. Į vabzdžio įgėlimą orga

nizmas reaguoja vėliau, praėjus 
10-15 dienų. 

7. Sunki psichologinė reak
cija. Tokiais atvejais žmogui 
mirus nerandama jo kūną pa
tologinių pakitimų, todėl ne
laikoma, jog mirties priežastis 
— vabzdžio įgėlimas. 

Atskirai reikia pakalbėti 
apie įgėlimus nosies, akių ir 
burnos srityje. I t in pavojingi 
įgėlimai aplink akis. Po tokio 
įgėlimo gali atrofuotis (sunykti) 
akių rainelė, supūliuoti lę
šiukai, plyšti akies obuolys ir 
pan. Kartais įgėlimas gana 
greitai pakenkia akims, o kar
tais — po kelių mėnesių ar net 
metų. 

Kai daug širšių ar bičių su
gelia žmogų, jis, kad ir nebū
damas jautrus, gali mirti nuo 
viso kūno užnuodijimo. Nelai
mingasis ima viduriuoti, vemti, 
p ra randa sąmonę. Jo kūnas 
sutinsta, karščiuoja, atsiranda 
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raumenų traukuliai, kartais net 
konvulsijos. Po tokio sugėlimo 
žmogus gali pasitaisyti, bet ir 
mirties atvejų pasitaiko. Nu
statyta, jog 500 Įgėlimų, gautų 
per trumpą laiką, sukelia mirtį. 
Bet buvo atsitikimų, kai ir po 
2,000 sugelimų žmogus galėjo 
išsigelbėti. 

Alergiškiems (jautriems) 
žmonėms po vabzdžio įgėlimo 
gali a ts i ras t i sausas įkyrus 

kosulys, jam spaudžia gerklę ir 
krutinę, oda prie akių patinsta 
ir niežti, kūną gausiai išberia 
lyg nusidilgius, atsiranda švil
pesiai krutinėję, čiaudulys, pa
dažnėja širdies ritmas, krinta 
kraujospūdis, oda išbąla arba 
parausta , žmogų prislegia artė
jančios katastrofos ar mirties 
nuojauta. 

T ę s i n y s k i tame n u m e 
ryje. 

/ 
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PREZIDENTAS NELIKO ABEJINGAS 
Lietuvos krikščionių de

mokratų jaunimas gavo LR 
Prezidentūros atsakymą į pa
vasarį iškeltą politinio jaunimo 
forumo kūrimo idėją, kurią 
LKD Jaunimo sekcija atviru 
laišku išdėstė LR prezidentui 
Valdui Adamkui po jo metinio 
pranešimo. 

LKD JS pirmininkas Min
daugas Lingė džiaugiasi, kad 
šalies vadovas neliko abejingas 
iškeltai iniciatyvai bei palai
kančiai skatina ją įgyvendinti. 

„Tik bendras suvokimas ir 
su ta r imas dėl strateginių ir 
ilgalaikių vidaus politikos 
krypčių gali sukurti brandžią 
politinę sistemą bei pilietiškai 
aktyvią visuomenę. Jaunimas 
negali likti nuošalyje valstybės 
problemų arba kaip sprendimą 
pasir inkt i išvykti iš šalies 
gerovės ieškoti svetur. Aktyvus 
j aun imas neturėtų baidytis 
politinių partijų, kadangi per 
jas valdomos įvairios mūsų 
gyvenimo sritys. Be abejo, — su 
laiku turėtų keistis ir pačių par
tijų požiūris į jaunimą, kurios 
neretai jaunimo vaidmenį su
vokia kaip lankstinukų dalijimą 
prieš rinkimus. Tikiu, kad Poli
tinio jaunimo forumo užuomaz
gos sulauks pritarimo ir palai
kymo pačiose partijose ir prisi
dės prie jo įgyvendinimo" — 
komentuodamas LB Preziden
tūros poziciją kalbėjo M. Lingė. 

Pol i t in io jaunimo forumas 
— utopija ar žingsnis 
pi l iet inės ir polit inės 

brandos link? 

Atviras laiškas LR prezi
dentui Valdui Adamkui 

Nemažai diskusijų sukėlė 
LR prezidento Valdo Adamkaus 
metinis pranešimas. Ganėtinai 
jautriai sureagavo politikai ir 
politologai į prezidento įžvalgas 
dėl oligarchijos pavojaus, tačiau 
dėl valstybės laukiančių iššūkių 
— beveik nesiginčijo niekas. 
Taigi apie vieną iš jų, politinį 
susvetimėjimą — pilietinės ir 
politinės brandos stoką, galima 
pakalbėti išsamiau. Tenden
cijos, kad visuomenėje pasiti
kėjimas politika ir politikais 
smunka — stebimos jau ne 
pirmi metai. Ne per seniausiai 
agentūros .Spinter" atliktos 
apklausos rezultatai parodė, 
kad beveik 80 proc. apklaustųjų 
labiausiai iš politikų tikisi 
sąžiningumo ir tiek pat mano. 
kad politikai už prasižengimus 
nubaudžiami nepakankamai. 
Taigi tiek sąžiningumo, tiek 
akivaizdaus teisingumo stoka 
leidžia konstatuoti liūdną poli
tikos padėtį, kurią drąsiai gali
ma vadinti moraline krize. Šne
kėti galima daug, — tačiau žo
džiai lieka žodžiais, o pasikarto
jančios mintys — nieko nebe-
domina, tad skubu užbaigti kal
bėti apie tai, kas visiems gerai 
žinoma, ir pereiti prie galimo 
prezidento Valdo Adamkaus įvar
dyto pirmojo'iššūkio plėtojimo. 

Susidaro įspūdis, kad da
bartinės valdžios atstovus per
auklėti būtų visiškai beviltiška. 
Norėdami pasiekti rezultatų. 
patys seimunai siūlo įsivesti 
savidrausminimo taisykles — 
už pažangų posėdžių lankymą 
pasiskatinti save, už aplaidų 
pareigų vykdymą — sank
cionuoti įvairiomis nuobau
domis. Tačiau ką kita galima 
padaryti, jei išrinktasis mąsto 
— mane išrinko Tauta, ko aš 
turiu čia taikstytis prieš kole
gas. Taip, taip — savimonė ir 
mentali teto branda, deja. 
neįrašyti į šalies Konstituciją 
kaip reikalavimas, norint ba
lotiruotis (kaip kad aiškiai 
numatomas amžiaus cenzas). 
Nors kita vertus — kokiais 
rodikliais pamatuosi siekiančių 
valdžios moralės brandumą? 
Taigi — užburtas ratas, o kaip 
iš jo išeiti0 Gal vertėtų dėmesį 
ypač koncentruoti į augantį 
potencialų politinį jaunimą, kai 
vertybine orientacija dar tik for
muojasi, kai kristalizuojasi 

požiūris j gyvenimą, visuo
menės reikalus ir į patį save, 
kaip sudedamąją visuomenės 
dalį. Darosi įspūdis, kad jauni
mas šių dienų dominuojančioms 
partijoms reikalingas tik tiek, 
kad jas papuoštų, pajaunintų, 
padalintų lankstinukus, o apie 
kitokį vaidmenį jaunimui parti
jose nelabai kas ir tekalba. Gal 
todėl ir pats jaunimas nesižavi 
pačia politika ir nedega entu
ziazmu joje dalyvauti, nes pa
mato, kad įtakoti vienokius ar 
kitokius pokyčius — neretai 
darosi beviltiška, o su pasiūly
mais atsimušama lyg į sieną. 
Esant tokiai situacijai politinės 
brandos nesulauksime ir dar po 
15 metų, kai keisis kartos, o ir 
toliau prieš rinkimus bus žavi
masi naujais pažadais, o po 
rinkimų ateis staigus apšvieti
mas, kad princesė pasirodo 
esanti pelenė. O interesų gru
puotės ir toliau pasimėgauja
mai rūpinsis savo reikalais, kai 
pateks į aukščiausius valstybės 
valdymo sluoksnius. 

Politikai turėtų palaipsniui 
pereiti politinės veiklos pradžia
mokslį, pradedant nuo jaunų 
dienų ir atrandant nišas politi
nėse partijose, dirbant savival
dos struktūrose, ir tik „apsišli
favę" bei su patirtimi išplauktų 
į didžiuosius politinius vande
nis. Tikriausia daugumai aišku, 
kad Lietuvos krikščionių de
mokratų jaunimas išrikiavęs 
per 80 sniego senių besmegenių 
prie LR Seimo darė tai ne iš 
neturėjimo ką veikti, bet aiškiai 
norėdamas per monumentališ-
kumą ^amžinti besmegenišku-
mo politikos reiškinį Lietuvos 
valdžioje, išjudinti jaunimą bei 
visuomenę nesitaikstyti su blo
gais pavyzdžiais, kad jie ilgai
niui netaptų norma ir savaime 
suprantamu dalyku. Kryptingai 
veikiant toliau, tas pats krikš
čionių demokratų jaunimas 
balandžio 13 d. sukvietė poli
tinių partijų jaunimą apskrito 
stalo diskusijai, kurios pagrin
dinė minties ašis — ką reiktų 
daryti, kad politinis besmege-
nizmas nebeplistų, kokių ini
ciatyvų iš valdžios, visuomenės 
ir paties jaunimo reiktų, kad 
būtų kuriama pilietinė ir poli
tinė bendruomenė. Susitikime 
dalyvavo Darbo partijos, social
liberalų, liberaldemokratų ir 
pačių krikščionių demokratų 
jaunimas. Politinėse partijose 
stebimas politinio dialogo su 
jaunimu nebuvimas — jaunimo 
tarpe panašios iniciatyvos ne
buvo net skatinamos. Jaunimo 
organizacijas jungianti skėtinė 
organizacija LIJOT baidosi poli
tinio — partinio jaunimo (lyg 
toks jaunimas nepatektų į jau
nimo sąvoką), tad beveik visos 
organizacijos savo politiškumą 
pridengė visuomeniškuoju sta
tusu. Bet argi tuo neapgaudinė-

janie patys savęs? Politiniam — 
part iškajam jaunimui užkirstos 
beveik visos galimybės teikti 
para iškas į fondus ir tokiu būdu 
vys tant veiklą — kurti , kaip 
p i rmumą šiandien įvardinamą, 
brandžią politinę bendruomenę. 

Lietuvos krikščionių de
mokra tų jaunimas rodo inici
atyvą ir kreipiasi \ LR preziden
tą, politines partijas, žiniasklai-
dos a ts tovus bei visus suintere
suo tus pil iet inės ir politinės 
brandos skatinimu imtis svars
tyti ir telkt i politinį jaunimą į 
bendrą Politinio jaunimo foru
mą, tokiu būdu peržengiant 
įvairias ambicijas, skatinti jau
nimo domėjimąsi politika ir 
da lyvau t i joje, s tengtis skir
tingų ideologijų politiniam jau
n imui ieškoti sutar imo bent 
s t r a t eg inės reikšmės klausi
mais, kelti visiuomenės pasiti
kėjimą politika ir pačiais poli
t ika is bei nuo jaunų dienų 
diegti moralinius ir vertybinius 
principus, kad artimoje ateityje 
būtų užkirs tas kelias, tam, kas 
pr ieš ta rauja žmogaus orumui 
ar pažeidžia jo prigimtines tei
ses tapt i įstatymais ar priimti
nomis moralės normomis. Džiaug
damiesi , kad Respublikos prezi
den t a s met in iame pranešime 
suformulavo pilietinės ir politi
nės b randos būtinybę, kurią 
mes kviestume bendromis pas
tangomis paversti strateginiu 
uždaviniu ir kryptingai telkti 
politinį jaunimą bei skatinti jį 
da lyvaut i politinėje veikloje. 
Kviestume LR prezidentą tapti 
Politinio jaunimo forumo kūri
mo iniciatyvos globėju ir mora
liniu autori tetu. 

Mindaugas Lingė 

Dėl j ū s ų atviro la iško 
prezidentui 

Norėčiau padėkoti už Jūsų 
2005 m. balandžio 19 d. atvirą 
laišką Lietuvos Respublikos pre

zidentui Valdui Adamkui, kuria
me plėtojote prezidento metinia
me pranešime akcentuotą pilie
tines visuomenės kūrimo idėją, 
išsakėte įsitikinimą, kad būtent 
jaunimas gali užtikrinti pilieti
nę mūsų visuomenės brandą 
ateityje ir iškėlėte Politinio jau
nimo forumo idėją. 

Prezidentas dėkingas už 
Jūsų išsakytas mintis, joms pri
tar ia ir sveikina Jūsų iniciatyvą 
kurt i Politinio jaunimo forumą. 
Pilietinės visuomenės plėtra 
yra vienas Prezidento iškeltų 
strateginių tikslų, o jaunimo 
pilietiškumą ir politinį akty
vumą prezidentas nuosekliai 
skatina ir remia. 

Dar daugiau, šalies vadovas 
yra įsitikinęs, kad siekdamos 
įveikti šalį ištikusią visuomenės 
pasitikėjimo politika ir valdžia 
krizę, politinės partijos privalo 
atsinaujinti, auginti kūrybišką, 
atsakingą ir iniciatyvų partinį 
jaunimą. Šie tikslai atsispindi 
ir Jūsų iniciatyvoje. 

Todėl prezidentas skatina 
J u s įgyvendinti iškeltą Politinio 
jaunimo forumo idėją ir prašo jį 
nuolat informuoti apie šio foru
mo misiją ir veiklą. Valstybės 
vadovas yra įsitikinęs, kad ši 
iniciatyva gali būti gyvybinga ir 
rezultatyvi t ik tuomet, jei ji 
gims paties jaunimo tarpe ir jei 
pavyks į ją įtraukti visų Lie
tuvos politinių partijų jaunimą. 
O ateityje, pirmaisiais žings
niais įrodžius forumo veiks
mingumą. Jūsų konkrečios ini
ciatyvos t ikrai galės tikėtis 
prezidento dėmesio ir paramos. 

Dar kartą dėkojame Jums 
už Jūsų laišką ir linkime sėk
mės, buriant iniciatyvų, idėjų 
nestokojantį ir valstybės atei
čiai neabejingą jaunimą! 

Darius Gudelis 
Respublikos prezidento 

a patarėjas. Vidaus politikos ir 
analizės grupės vadovas 
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PIRMOJI POLITINES PARTIJOS JAUNIMO 
STRUKTŪROS INTERNETINĖ SVETAINĖ 

Pasku t inę liepos savai tę 
pradėjo veikti Lietuvos krikš
čionių demokratų jaunimo sek
cijos svetainė 

h t t p : / / j a u n i m a s . l k d p . l t . 
kurią maloniai kviečiame ap
lankyti . Tai pirmoji politinės 
partijos jaunimo struktūros sve
tainė Lietuvoje. 

Krikščionių demokratų jau
nimas įsitikinęs, kad pilietinės 
ir politines brandos tikslinga 
siekti nuosekliai ir kryptingai 
nuo jaunų dienų. 

Pas i t ikė j imas polit inėmis 
partijomis yra smukęs ir pa
siekęs kr i t inę ribą. Par t inė 
veikla įgauna iškreiptą savo 
prasmę ir reikšmę, todėl būti
nas naujas politikos suvokimas. 

kurį įkvėpti galėtų aktyvus 
sąmoningo jaunimo įsitrauki
mas į politinę veiklą. 

Politinės partijos neskatina 
aktyvaus jaunimo įsitraukimo j 
politinę veiklą, jos nelinkusios 
nuosekliai atsinaujinti, kas žen
kliai paskatintų politinės bran
dos ir pasitikėjimo partijoms 
augimą. Tikime, kad įvairių 
politinių krypčių jaunimas ben
dromis pastangomis susibūręs į 
politinio jaunimo forumą — 
būtų rimtas indėlis į partinės 
sistemos Lietuvoje stiprinimą. 

Kviečiame į virtualią pažin
tį su politine jaunimo struktūra 
— LKD Jaunimo sekcija. 

Mindaugas Lingė 
LKD J S pirmininkas 

DANUTE BINDOKIENE 

Opozicija vis drumsčia vandenį 

Liaudies patarlė tvirtina, kad „drumstame 
vandenyje lengviau žvejoti"... Amerikos 
vidaus politikos vanduo taip pat nuolat 

drumsčiamas, kad viena ar antra partija (laimė, 
kad oficialiai jos tik dvi) lengviau pasiektų savo 
tikslus. Dabar pagrindiniai ginčai sukasi apie 
JAV naujo Auščiausiojo teismo teisėjo John Ro-
berts kandidatūrą, kurią neseniai pasiūlė vals
tybės prezidentas į netikėtai iš pareigų pasi
traukusios Sandra Day O'Connor vietą. 

Respublikonai šią kandidatūrą tvirtai re
mia ir teigia, kad tai pats geriausias pasirinki
mas, koks tik galėtų būti. John Roberts yra 
palyginti jaunas, neseniai persiritęs per „pus
amžį": patvirtinus teisėju, pareigas galėtų sėk
mingai eiti bent 40 m. Jo pažiūros sutampa tiek 
su prezidento, tiek su daugelio partijos narių 
nusistatymu — John Roberts yra konservaty
vus. Demokratai prieš jį nusistatę daugiausia 
dėl tos pačios priežasties — jie būtų norėję li
beralesnio kandidato, galbūt net atstovaujančio 
kuriai nors šalies gyventojų mažumai, pvz., 
meksikiečiams. 

Moterys nepatenkintos, kad prezidentas 
vėl parinko vyrą, kuris, jų nuomone, negali 
gerai įsijausti į moterų rūpesčius, reikalus ir 
problemas. Kiek žinoma iš teisėjo Roberts pra
eities, jis nepritaria abortams, tos pačios lyties 
asmenų santuokai, savižudybei ir nepagydomų 
ligonių ar paliegusių senelių žudymui bei kai 
kurioms kitoms šiandieninio gyvenimo apraiš
koms, kurias liberalieji norėtų įgyvendinti. 

Demokratai taip pat įtaria, kad John Ro
berts. taip greitai sutikęs su prezidento pasiūly
mu įsijungti į Aukščiausiojo valstybės teismo 
teisėjų gretas, turi kažkokius „savo tikslus"7. 
kuriuos bandytų „prakišti". Kad šio teismo 
salėje posėdžiauja kiti aštuoni teisėjai, atrodo, 
opozicijai per daug reikšmės neturi. Antra ver
tus, kone visi jie yra „konservatyvių pažiūrų", 
tad teisėja O'Connor buvusi tarytum kelrodė 
žvaigždė, galėjusi ne kartą pakreipti kitų nuo
mones „valstybės gyventojų gerovei". 

Nemažu minusu laikoma ir ta i . kad J'. 

Roberts yra katalikas Visos tos „p 
lengvatos", kurių siekia liberalai, kaip tik yra 
priešing kų Bažnyčios m; - įčiau 
praeitis parodė, kad Aukščiausiojo teismo tei
sėjo asmeniniai (religiniai) įsitikinimai ne 
da turi įtakos jo sprendimams teismo salėje. 

Jeigu John Roberts būtų patvirtintas Aukš
čiausiojo teismo teisėju, jis butų dešimtasis ka
talikas tose pareigose. Pirmasis buvęs Rcger 
Taney 1894-1921 metais. Vėliau kiti teis 
katalikai buvo: Edvvard White; Joseph McKen-
na, Pierce Butler, Frank Murphy, vViliiam 
Brennan, Jr, Antonin Scalia <nuo 1986 m., ir 
dabar tebeeinantis šias pareigas), Anthony 
Kennedy, taip pat dar priklausantis Aukščiau
siojo teismo teisėjų grupei, ir Clarence Thomas, 
patvirtintas 1991 m. Jis atsivertė į katalikybę, 
jau būdamas Aukščiausiojo teismo teisėju. 

Visgi tiek respublikonai, tiek demokratai 
pripažįsta, kad prez. Bush parinko ypač tin
kamą kandidatą. Išskyrus kai kuriuos pur.;. 
neturėtų kilti per daug problemų jo patvirti
nimui šioms pareigoms. Keistokai skamba kai 
kurių nuomonė, kad prezidentas turėjo parink
ti ne tinkamiausią asmenį, bet pagal tai, kuriai 
lyčiai ar gyventojų mažumai jis priklauso. Tai 
maždaug tas pats. kaip neseniai daug ginčų 
sukėlęs įstatymas, kad universitetai privalo 
priimti studentus ne pagal jų sugebėjimus, bet 
pagal tai. kuriai rasei ar lyčiai jie priklauso... 

Bespėliojant, koks Aukščiausiojo teismo 
teisėjas butų John Roberts, ar jo religiniai įsi
tikinimai sukliudytų atlikti pareigas, atsižvel
giant į visų (ne tik tam tikros grup s gy
ventojų reikmes ir gerovę, pamirštama, kad net 
ir šios valstybės institucijos teisėjai, nepaisant, 
kad skiriami iki gyvos galvos, gali pasitraukti 
(kaip Sandra O'Connor), susirgti, net numirti ir 
tuomet reikės tuščią vietą užpildyti kitu teisėju. 
Šiandien tai tuštumai kandidatas yra John 
Roberts. kas žino, kaip bus rytoj, jeigu dėl vėžio 
ligos pasitrauks dar vienas asmuo. Galbūt į tą 
laiką bus atrastas ir opozicijai pnir. 
'kandida-
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sodelyje. 
\ ••••' 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Pakštas. Vaitkevičius ir aš nuplaukiame pas be-
simaudančias norvegaites, bet tuoj ir vėl g r įž i 
me atgal. 

Grįžus, mūsų vyrai. Pakšto vedami, užtraukė 
keletą lietuviškų dainelių. Klausytojų netenka 
ilgai laukti — prie mūsų atskuba norvegų kariai, 
lenkai, rusai ir — galų gale — visas norvegaičių 
būrys iš maudyklos, ko mes labiausiai ir norėjom: 
pora iš jų buvo tikros gražuolės. 

16 vai. grįžom atgal į stovyklą. 

Liepos 9 d. 
Priešpiečiais atvyko šios apylinkes lagerių 

komendantas, vienas vokiečių aviacijos pulki
ninkas. Buvo sušaukti abiejų batalionų lietuviai 
ir išdrožta ta pati, kaip ir majoro B. kalba — esą 
lietuviai turį dirbti ir už rajono ribų. Jo kalbą 
vertė du vertėjai — Buka ir Ligeikis. Po to buvo 
liepta lietuviams pasisakyti dėl ko jie nenori 
dirbti už rajono ribų. I priekį išėjo 30/XI bataliono 
lietuvis Šlapkauskas, gerai kalbąs vokiškai, kuris 
nurodė mūsų motyvus, parašytus ir įteiktus 
batalionų štabams. Pulkininkas pagrasė perda
vimu norvegams. J tai Šlapkauskas atkirto: 

— Visus metus varinėjo vokiečiai, o jei pora 
mėnesių pavarinės norvegai, nepasiusime' 

Maniau, kad senis pasius, bet pulkininkas 
susivaldė ir nutarė visą reikalą perduoti norve
gams, o iki kol reikalai paaiškės, palikti mus 
dirbti rajono ribose. 

Iš mūsų globos karininko buvo pareikalauta 
raštiško lietuvių norų pareiškimo, kuris gana 
greitai buvojo ir kelių kitų .,elite" suredaguotas, 
būtent: Mūsų visų noras grįžti į laisvą Lietuvą, 
tokią, kokia ji buvo 1937 m. Nenorime būti be
laisvių belaisviais ir kentėti už jų padarytu 
dus darbus prieš Europos taul 
jungti su pietuose esančiais lietuvių daliniais ir iš 
ten. anglų padedami, grįžti ; t ynę N nin 
traktuojami kaip svetimšaliai. 

Taip pat, užbėgant už akiu pulkininkui, buvo 
parašytas dar vienas raštas šios apylinkes nor 
vegų komendantui kpt Dely. kuriuo tiksliai vis
kas informuojama apie įvykius 

Jau antra savaitė, kai mūsų batalione ir kai 
myninėse stovyklose sudarytos kumštini* 
mandos, ir dabar jų tarpe pravedamas tur; 
Buvo sudaryta ir lietuvių komanda, b* I 
višku vardu pasivadinti vokiečiai neleid 

komanda buvo pavadinta _Greif III" vardu. Nors 
vyrai šio žaidimo Lietuvoje buvo nežaidę, bet iš 
ligšiol turėtų rungtynių tik vienas prakišo 1 taš
ku prieš „Greif I" — stovyklos favoritą, ir dabar 
yra laikom ų komandų apylir 

Šiandien įvykusių rungtynių metu — popiet 
— įvyko saules užtemimas. Kelias minutes buvo 

akarą, bet rungtynės nebuvo 
nutrauktos ir liet-, 'aimėjo. 

Liepos 12 d. 
Švediją, ir Šimkui, 

Stasiukėnui, ir Mituzui grįžus atgal, g 
karir, „įdomu, ką jie dah-

.galvoti vojo! Šimkų 
vakar : ;ems pasakė, kad 
mes •• . namo. O šiandien atva: 

vmu, 
buvome išrik bu. Rusas visus pa-
sveiki 

Buvo p kad, 
norį į ;ią dra trijoje 

• orinčių susidar 
popiet, Šimkui pa-

Ir tik vakar 
buvo pasikalbi karininku, kuris 

pavadini 
• 

kuriam Šimkus prie to 
-

-

Liepos 14 d. 

sutik: 

Bus daugiau. 

http://jaunimas.lkdp.lt
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PAMOKSLAS ŠV. MIŠIOSE 
UŽ ŽUVUSIUS IR GYVUOSIUS 

REZISTENTUS 
Šiandien meldžiamės už 

žuvusius ir gyvuosius Lietuvos 
pasipriešinimo sovietinei oku
pacijai dalyvius, už jų šeimų na
rius, ar t imuosius ir rėmėjus. 
Ypatingai prisimename 1946.01.11 
žuvusį part izaną Juozą Marazą 
- Žaibą ir Pietų Lietuvos parti
zanų vadą pik. Juozą Vitkų -
Kazimieraitį. Žaibo žuvimo vie
toje Kibysiu kaime ir Kazi
mieraičio paskutinės vadavietės 
a tminimui Liepiškių kaime, 
Prano Aleksonio sodyboje, po 
šv. Mišių bus pašventinti pa
minklai. 

Gera žvelgti į Jūsų, čia 
susirinkusių anų kovotojų ben
dražygių ir bendraminčių vei
dus - juose atrandi tą pačią 
išsaugoto žmogiškojo orumo, 
ištikimybės laisvei, tėvynei ir 
priesaikai šviesą, kokia spindi 
iš tų suglamžytų, nublukusių 
juodai bal tų nuotraukų, iki 
mūsų atnešusių partizanų at
vaizdus. Gerbiame šiuos žmo
nes ne dėl karo - ne karą juose 
gerbiame, kuris visada yra ne
laime, visada susijęs su savųjų 
ir priešų, atseit , kitų žmonių 
mirtimi. Gerbiame juose tai, 
kad jie pa tys aukojosi - ėjo 
mirti, rinkosi mirtį - pasiprie
šinime neteisybei ir nežmo
niškumui. „Niekas neturi dides
nės meilės, kaip tas, kuris gyvy
bę už draugus atiduoda" - atai
di iki mūsų Kristaus žodžiai. Jie 
atidavė gyvybę už draugus - ir 
tie draugai buvo Lietuva; ir 
laisvos tautos ateities kartos -
tai yra, ir mes. 

Minint žuvusius laisvės gy
nėjus ir apmąs tan t Lietuvos 
tuometinės būsenos drama
tizmą, visišką politinę vienatvę 
ir pasaulio išdavikišką laiky
seną, negali neiškilti stebėtinai 
tiksli analogija su šiandienine 

Čečėnija. Kitas tikėjimas, kita 
kultūra, kita geografinė padėtis 
- o visiškai, iki detalių tapati 
situacija, susidorojimo su tauta 
metodai, tas pats geopolitinis 
apleidimas... Prisimenu girdėtą 
čečėnų karių dainą (audio įra
šą), kurios vieno posmo verti
mas skambėtų: 

„Dvasia mūs, smurtui ne
paklusus, /Išmoko laisvės kovo-
je". 

Pagerbdami Lietuvos girių 
karių savanorių, laisvosios girių 
Lietuvos valstybės atminimą 
(paminklais, malda, knygomis -
dar geriau būtų jų meilės tė
vynei tąsa) - mes pirmiausia 
pagerbiame tą jų dvasią -
nenusilenkusią prievartai; dva
sią, nepripažinusią brutalios 
fizinės jėgos sauvalės ir jos 
sukurtos padėties teisėta. Šitoji 
partizanų dvasia, ir fiziškai juos 
sunaikinus, ir jų kūnus panie
kinus pokarinių miestelių gat
vėse - ji jau tuomet laimėjo 
mums pergalę, pačią svar
biausią, moralinę pergalę, ir 
apgynė, įtvirtino Nepriklau
somybę - kaip svajonę, kaip 
ilgesį - lietuvių sielose. Esu 
tvirtai įsitikinęs, neabejoju - tai 
jų, žuvusiųjų, bet nekapitulia
vusių prieš melą, prieš blogį, 
anuometinės pergalės dėka 
atėjo mūsų kartai ir 1990 m. 
Kovo 11-osios, ir 1991 m. Sausio 
13-osios pergalė. 

Dalyvaujant nūnai vykstan
čiuose partizanų palaikų per
laidojimuose, patriotiniuose 
renginiuose, dažnai tenka gir
dėti Jūsų dainuojamas puikias 
eiles, kuriose su fotografiniu 
konkretumu ir tiesiog su religi
ne, teologine gelme išsakomas 
tautos ir motinos, ieškančios 
paniekintų savo vaikų, rezis
ten tų nežinomų kapaviečių, 

taurus liūdesys, bet persmelk
tas ir jų aukos kilnumo bei 
prasmės nuovokos: 

„Prie tos balos, prie tos 
duobės, / Prie to durpyno, to 
žvyryno -

Į vietą amžinos garbės, / 
Kurią vien budeliai težino..." 

Tremtinių chorų dainuo
jamose eilėse liudijamas istori
nis faktas apie visiems mums 
žinomą okupantų nekrofiliją, 
apie pastangas kariauti ne vien 
su gyvaisiais, bet ir su žuvu
siais, neleidžiant jų kūnų ar
timiesiems palaidoti, sukišant 
juos slapta į pelkes, išvietes, 
žvyrduobes, - anuomet Lie
tuvoje, dabar Čečėnijoje, kaip 
rodo okupantų atsisakymas 
grąžinti šeimai nužudyto teisė
to ČRI prezidento Aslan Mas-
chadov palaikus. Tai prieš šį 
nežmoniškumą, prieš šią juodą 
dvasinę tamsą, sąmoningai ar 
intuityviai ją atmesdami, mūsų 
rezistentai sukilo ir grūmėsi -
ne tik dėl Lietuvos Respublikos 
atstatymo, ne tik dėl tautos ir 
savitos jos kultūros. 

Ir įžvelkime, kokią viltį 
dovanoja mums Apvaizda - tie 
suniekinimo būdai, tos natū
ralaus pasibjaurėjimo vietos, 
kuriose prispaudėjai bei jų 
kolaborantai tikėjosi ne vien 
partizanų gyvybę atimti, bet ir 
jų atminimą sunaikinti, kiek 
įmanoma supurvinti - šiandien 
iš tiesų tampa amžinos garbės 
vietomis. Nors dar daugybės 
N'KGB teroro aukų kapavietes, 
kaip daina teisingai liudija, 
težino tik jų budeliai, represijų 
vykdytojai, ir atkurtoji mūsų 
Valstybės kol kas nepajėgia 
išgauti jų paslaptis, - prie šių 
naujųjų laikų žinomų ar nu
jaučiamų milžinkapių dabar 
renkamės maldai, statome pa
minklus, puošiame juos gėlėmis 
ir vainikais. Visa savo tautos 
būtimi, pilietine sąžine suvo
kiame, kad tai ypatingos, išti
kimųjų kūnais ir krauju pa
šventintos vietos. 

Ir taip paniekinimo vieta 
virsta garbės vieta - juk tai 
kryžiaus metamorfozė! 

NEPAMIRŠKITE IR 
SAULĖS GERBĖJU 

K l a u s i m a s . Gerb. Žalia-
nykšti, su įdomumu skaičiau 
Jūsų praėjusio antradienio 
skiltį apie pavėsį mėgstančius 
darželio augalus (daugiametes 
gėles). Tačiau mano kiemelyje 
saulė, saulė ir dar kartą saulė! 
Kai liepos pabaigoje užpuolė 
karščiai , didžioji dalis mano 
vienamečių gėlių tiesiog išdegė 
— joks laistymas nepadėjo fbe 
to, Čikagos priemiestyje nelei
džiama per daug laistyti). Nu
tariau, kad jau gana tų viena
mečių, auginsiu tik daugiame
tes gėles. Tad būkite malonus. 
parašykite kokį tuziną saulę 
garbinančių daugiamečių auga
lų pavadinimų (malonėkite ir 
anglų, ir lietuvių kalba, jeigu 
tik įmanoma), kad galėčiau pas 
daržininkus pasidairyti daigų 
arba bent sėklų. 

A t s a k y m a s Mėginsiu pa
tenkinti Jūsų prašymą, nors ne 
visuomet taip lengva rasti lietu
višką pavadinimą augalui, kurį 
gerai pažįstame tik anglišku 
vardu. Gerai, kai kataloguose 
ar įvairiose knygose pateikiami 
ir lotyniški pavadinimai, tuo
met lengva sudėti ,,du ir du". 

Jūsų problema — per daug 
saules kieme — yra tiesiog 
unikali, nes žmonės paprastai 
skundžiasi, kad darželį dengia 

šešėliai. Rasti saulę mylinčių 
augalų daug lengviau, negu 
mėgstančių augti pavėsyje. 

Viena puošnių, saulę mėg
stančių gėlių yra labai nereikli, 
kaip ir laukinė jos pusseserė, 
kurią turbūt visi pažįstame. Tai 
kraujažolė, angį. „Yarrovv" 
(kartais vadinama „paprika"), 
lot. Achilea. Darželinės krau
jažolės žydi skaisčiai geltonais, 
raudonais, rausvais, margais 
(raudonais su baltu vidurėliu) 
žiedais. Lapai plunksniški, 
gražiai žali. žiedai susitelkę į 
plokščius žiedynus, kurie žydi 
kelias savaites, kol pagaliau 
išblunka ir išauga sėklos. Auga
las gan aukštas, todėl tinka 
patvoriams (beje, pakenčia ir 
šiek tiek pavėsio). Dauginamas 
sėklomis. Žydi antrais metais 
po pasėjimo, o paskui — kone 
amžinai. Reikia saugoti, kad 
per daug neišsiplėstų, tad ne
leiskite sėkloms prinokti, nu-
kirpkite. Laukinės kraujažolės 
yra baltos spalvos, visai pana
šiais žiedais (kiek mažesniais) 
ir lapais, kurie turi ypatingą kva
pą. Augalas yra vaistažolė, se
niau vartojamas kraujui stab
dyti ir nuo užkrėtimų apsau
goti, dėl to ir toks pavadinimas 

Piliarožė, angį. „Holly-
hocks", lot. Alcaea. Tai aukštas. 

«r_ m».' 
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DEVINTINIŲ IŠKILMES 
KAUNO MIESTE 
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Lietuvos nepalūžusi dvasia kyla aukštyn, ka ip bažnyčių bokStai 
Vilniaus miesto panoramoje.. . Eltos nuotrauka. 

Senovės Romos imperijoje 
nieko gėdingesnio, bjauresnio 
nebuvo už prievartinės nusi
kaltėlių mirties įrankį - kryžių. 
Nebuvo - iki Kristaus... Po Jo 
atperkamosios Aukos ant šio 
patyčios įnagio, laisvanoriškai 
pr is i imant neįsivaizduojamą 
kančią iš meilės žmogui - iki 
laikų pabaigos kryžius liko vil
ties, gėrio triumfo, žmonijos 
išsilaisvinimo simboliu viąoms 
kartoms. Liko nepajudinamu 
prasmės švyturiu, kuomet 
siautėjančio chaoso juroje gęsta 
visos žvaigždės... Todėl paves
dami Dievo gailestingumui 

labai atsparus kenkėjams ir blo
goms augimo sąlygoms (vienin
telis tikras kenkėjas — rūdys), 
augalas, plačiais, apvaliais, tru
putį „šeriuotais" lapais ir įvai
riausių spalvų, piltuvėlio for
mos žiedais. Yra ir pilnavidurių 
atmainų. Dauginamas sėklomis 
(žydi antrais metais po pasėji
mo). dėl savo aukštumo tinka 
patvoriams, pasieniams; pasisė-
ja ir pats. 

Daugiametis astras, ang. 
„Alpine aster", lot. Aster alpi
nus. Kai kitos daugiametės 
gėlės baigia žydėti vasaros pa
baigoje, šie astrai dar tik prade
da ir žydi iki šalnų. Žydi mėly
nais, violetiniais, rausvais, rau
donais nedideliais, apvaliais 
žiedais, kurių vainiklapiai tan
kiu lankeliu apsupę geltoną 
vidurėlį. Lapai nedideli, dažnai 
puolami pelėsinio grybelio (pa
sidengia baltais milteliais), ku
ris žiedams nekenkia, tik krū
mas nelabai gražiai atrodo. To 
galima išvengti, nepilant ant la
pų vandens (o vandens šie ast
rai tikrai daug nori), tręšti ne
reikia, nes geroje žemėje jų krū
meliai labai išsikeroja ir augina 
daugiau lapų, negu žiedų. 

Baptizija, angį. „Falše indi
go", lot. Baptisia australis. Tai 
šiek tiek kitokia gėlė, žydi gra
žiai mėlynais, ilgais žiedynais. 
Lapai iš trijų dalių, truputį pa
našūs į dobilo. Augalas viduti
nio aukščio, t inka lysvių vidu
riui. Angliškasis pavadinimas 
„indigo" kilęs dėl mėlyno žiedų 
atspalvio. Šis augalas retokas, 
bet verta paieškoti — jeigu ne 
pas aplinkinius daržininkus, tai 
bent per katalogus. 

Pentinius, angį. „Delphi-
nium". taip pat ir lotyniškai. Tai 
tikrai įspūdingos gėlės, pla
čiomis, spalvingomis žiedų ke
kėmis ant aukštų, gražiai kar
pytais lapais papuoštų kotų 

(kartais pentinius reikia pa
ramstyti, nes išauga aukšti ir 
linksta prie žemės nuo žiedų 
svorio). Pentiniams reikia trą
šų, vandens, geros priežiūros, 
bet už tai atsilygina skaisčiai 
mėlynais, rausvais, baltais, 
šviesmėliais, violetiniais žie
dais. Žydi ilgai. Nukirpus peržy
dėjusias kekes, išaugina naujas. 
Dauginamas sėklomis (nežydi 
pirmais metais). 

Rusmenė, agni. „Foxglove", 
lot. Digitalis. Tai iš esmės ne 
daugiametis, o dvimetis auga
las, nors kartais pasitaiko išlik
ti kelerius metus. Vaistažolė. 
Taip pat nuodingas. Žiedynai 
aukšti — stiebai iš visų pusių 
apkabinėti tarytum ilgais var-
peliukais: iš čia kilęs ir angliš
kas pavadinimas „lapės piršti
naitės" (foxglove). Pirmais me
tais pasėtas nežydi, po žydėjimo 
antraisiais pranyksta, bet pa
pras ta i pasisėja pats, jeigu 
nenukerpame sėklų. Gražu, kai 
auga rusmenių visas „pulkas", 
bet įdomu ir pavienės. 

Ežiuonė, angį. „Coneflover", 
lot. Echinacea. Vaistažolė (ku
rios veiksmingumu dabar labai 
abejojama), atspari ligoms, 
sausrai, kenkėjams. Žydi visą 
vasarą, jos žiedus labai lanko 
drugeliai, bitės, o paliktas sėk
las — įvairūs giesmininkai 
paukš tukai . Žiedai primena 
ramunes, vainiklapiai išsidėstę 
apie iškilusį, aštrų kauburėlį — 
vidurį, kuris tikrai panašus į 
rausvai rudą ežiuką. Tai Ame
rikos prerijų laukinė gėlė, nors 
dabar išvesta ir baltų, ir geltonų 
veislių. Ežiuonės paprastai au
ga net ten, kur jokia kita gėlė 
netarpsta. 

Gailiardija, ang! .Daisy In-
dian blanket", lot. Gaillardia. 
Apie šias gėles jau rašėme 
anksčiau. Jos labai puošnios ir 
taip pat nelepios Iš esmės, atro-

gyvuosius ir mirusius tėvynės 
laisvės riterius, galime džiū
gauti kilnios širdies džiaugsmu 
ir stiprinti save Dangaus ra
mybe: neturi pikto galybės tiek 
jėgos, kad įstengtų atimti as
mens ar tautos orumą, paneigti 
laisvę, suniekinti tyrų siekimų 
įkvėptas aukas. Jos pasilieka 
su mumis, net savo žūtimi mus 
kviesdamos Gyvenimo ir Lie
tuvos kūrybai. 

Kun. Robe r t a s Grigas 

Pamokslas Liškiavos bažny
čioje 07.02 Mišiose už žuvusius ir 
gyvuosius rezistentus. 

do, kad geriausiai auga, kai šiek 
tiek apleidžiamos 'kaip ir visi 
laukiniai augalai, „prijaukinti" 
darželiam). 

Guboja, kai kuriose Lie
tuvos vietose vadinama miglele 
dėl masės smulkučių, tiesiog 
išsiskleidusį rūką primenančių, 
kvapių žiedelių, angį. „Baby's 
Breath", lot. Gypsophila. Ang
liškas pavadinimas kilęs nuo tų 
žiedelių švelnaus, tarytum 
neseniai išmaudyto kūdikio 
kvapo. Lapai siauri, truputį 
pilkšvi, krūmas išsikeroja ir 
pražysta žiedelių milijonais. 
Tinka sudžiovinti — laikosi visą 
žiemą. Nėra reiklus, beveik 
neturi kenkėjų ir visuomet 
atželia pavasarį. Galima dau
ginti iš sėklų — lengvai sudygs
ta ir klesti (kartais pasisėja 
pats, jeigu sėklų nenukerpame). 

Rudgrūdėlė, angį. „Candy 
Tuft", lot. Iberis. Šių gėlių yra 
vienamečių, žydinčių rausvai, 
violetiniai, ir daugiamečių, ku
rios paprastai žydi anksti pa
vasarį baltais žiedais. Augalas 
gan žemas, t inka lysvių pa
kraščiams. Skaniai kvepia, 
lapai primena spygliukus, o 
žiedai plokšti, ilgai išsilaikan
tys. Rudgrudėlės nemėgsta per
sodinimo, tad geriausia sėti ten, 
kur jos galės ilgiau augti. 
Krūmeliai kartais per daug išsi
plečia ir užgožia kitus augalus. 

Jau esame rašę apie vien
dienes lelijas (Day lilies), vilk
dalgius (Iris), liatrius (liatris). 
monardas įmondarda), bijūnus 
(peonies), rudbekijas (rudbe-
ckia) ir daug kitų daugiamečių, 
saulę mylinčių gėlių. Yra jų 
daug daugiau — visų gi neį
manoma išskaičiuoti. Kaip jau 
ne kartą patarėme, parsisiųs
kite katalogus arba pasižiū
rėkite internete, rasite tinka
miausių gėlių Jūsų kiemui ir 
darželiui. 

Kaune minint Dievo Kūno 
ir Kraujo liturgines iškilmes 
surengta tradicinė Eucharistinė 
procesija miesto gatvėmis, taip 
pagarbinant Švenčiausiajame 
Sakramente su mumis pasi
likusį Išganytoją Jėzų ir pa
liudijant šių dienų pasauliui 
mūsų tikėjimą. 

Iškilmės prasidėjo iškil
minga Eucharistijos liturgija 
Kauno arkikatedroje bazilikoje. 
Pamokslą sakęs arkivyskupas 
S. Tamkevičius kalbėjo apie 
Viešpaties dienos svarbą mūsų 
gyvenimui. „Tikintiems į Kristų 
sekmadienis turi būti išskirtinė 
diena, gaivinanti mūsų krikš
čioniškąją dvasią. Gyvenimo 
tikrovė yra tokia: kiek brangi
name sekmadienio šventimą, 
tiek mumyse išlieka Kristaus 
dvasios", - sakė ganytojas. 
Pasak jo, sekmadienis - tai ir 
tikėjimo diena, nes švęsdami 
Mišias po Dievo žodžio paskelbi
mo kalbame Tikėjimo išpaži
nimą ir atnaujiname savo iš
tikimybę Kristui, Evangelijai ir 
Bažnyčiai. „Šitai turi lemiamą 
įtaką tikinčiojo žmogaus gyve
nime", - pabrėžė arkivyskupas 
ir priminė naujojo popiežiaus 
Benedikto XVI raginimą: „Kiek
viena parapija turi iš naujo 
surasti sekmadienio - Viešpa
ties dienos - grožį, kai Kristaus 
mokiniai Eucharistijoje atnauji
na savo bendrystę su Juo , 
teikiančią prasmę kasdienybės 
džiaugsmui ir kančiai". 

Po šv. Mišių iš arkikatedros 
bazilikos Vilniaus gatve ir 
Laisvės alėja Šv. Arkangelo 
Mykolo 'įgulos! bažnyčios link 
pajudėjo Eucharistinė procesija, 
kurios asistai vadovavo Kunigų 
seminarijos klierikai, Švč. Sa
kramentą nešė arkiv. S. Tam
kevičius, procesijos priekyje ėjo 
vaikų chorai, už jų išsirikiavo 
bažnytinės vėliavos, per kelios 
dešimtys Kauno kunigų, vienuo
lijų bei įvairių katalikiškųjų 
organizacijų atstovai, keli tūks
tančiai miesto tikinčiųjų, ne
pabūgusių tądien tvyrojusio 
didžiulio karščio. Procesijoje 
giedojo įvairių miesto parapijų 
chorai. 

Pirmasis altorėlis pagarbin
ti Viešpatį Švč. Sakramente 
arkikatedros parapijos tikin
čiųjų drauge su broliais pran
ciškonais buvo parengtas prie 
prel. J. Mačiulio-Maironio ka-

Arkiv. S. Tamkevičius. 
po. Cia iš trauką iš Evangelijos 
pagal Matą giedodamas skelbė 
bei t r u m p ą homiliją pasakė 
mons . Pe t ras Meilus. Antrojo 
sustojimo vieta Vilniaus gatvėje 
p r i e arkivyskupijos J a u n i m o 
centro buvo parengta Švč. M. 
Marijos Dangun Ėmimo (Vy
tau to) ir Švč. Trejybės (Semi
nari jos) rek tora tų tikinčiųjų. 
Čia Evangelijos pagal Morkų 
i š t rauką pagiedojo bei t rumpą 
pamokslą pasakė prel. Vytautas 
S. Vaičiūnas. Sustojus prie Vil
n i a u s gatvėje t ies buvusios 
prezidentūros sodeliu Šv. Pran
ciškus Ksavero (jėzuitų) rek
tora to tikinčiųjų drauge su se
ser imis benediktinėmis pareng
to altorėlio, iš trauką iš Evan
gelijos pagal Luką giedodamas 
ske lbė bei homiliją pasakė 
Kauno I dekanato dekanas kun. 
Vy tau tas Grigaravičius. Ketvir
t a s i s sustoj imas miesto sode 
p r i e Muzikinio t ea t ro buvo 
pa reng tas Švč. Jėzaus Širdies 
(Šančių) parapijos bei Šv. Ger
t rūdos (marijonų} rektorato ti
kinčiųjų. Čia Evangeliją pagal 
Joną skelbė ir homiliją pasakė 
vysk . dr. Jonas Ivanauskas . 
Procesi ja užbaigta pr ie Šv. 
Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios laiptų, kur , paskutinį 
ka r t ą pagarbinus Švč. Sakra
mentą, arkiv. S. Tamkevičius 
palaimino visus procesijos da
lyvius ir padėkojo visiems drau
ge ėjusiems, garbinusiems Eu
charistinį Jėzų ir liudijusiems 
savo tikėjimą sut ikt iems žmo
nėms gatvėse. Ganytojas palin
kėjo visiems savo kasdieniu gy
venimu liudyti pasauliui išgan
ingąją Jėzaus Kris taus meilę 
žmonėms. B.Ž. 

SKELBIMAI ] 
PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

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

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Skelbimu skyriaus 
tel. 1-775-S85-9500 



Pasaulio naujienos 
(RenaartJs AFP. Reusers, AP. tosatte*. ITAR-TASS, BNS 

žinių agemOfų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos polici

ja pranešė pagal antiteroristinį 
įstatymą suėmusi dar šešis 
žmones, kurie gali būti susiję su 
nepavykusiais mėginimais lie
pos 21 d. surengti sprogimų se
riją Londono transporto siste
moje. Policijos šaltinių teigimu, 
šie areštai, atlikti pietinėje Ang
lijoje, bylai nėra itin reikšmingi. 
Britų pareigūnai teigia maną, 
kad jiems jau pavyko sulaikyti 
visus keturis įtariamus sprog
dintojus. 

ROMA 
Britų pilietis, areštuotas 

Romoje kaip vienas įtariamųjų, 
mėginusių surengti Londone 
sprogimų seriją, nėra susijęs su 
Italijoje tiriamomis teroristinė
mis grupuotėmis, o tinklas, pa
dėjęs jam pabėgti iš Didžiosios 
Britanijos, veikė savo nuožiūra, 
pranešė italų policijos pareigū
nai. Etiopijos ir Eritrėjos pilie
čių tinklas Italijoje, kuris 27 
metų įtariamajam Hamdi Issac, 
dar žinomam kaip Osman Hus-
sain, teikė transporto pagalbą, 
buvo greitomis ir atsitiktinai 
suburta grupuotė. 

kuota 140,000 amerikiečių. 

HOUSTON 
NASA stengiasi išsiaiškinti, 

ar du užpildo gabaliukai, atply-
šę nuo daugkartinio erdvėlaivio 
„Discovery" termoizoliacinių 
plytelių, kelia perkaitimo grįž
tant į žemės atmosferą pavojų. 
Kosmoso agentūra rengia pla
nus astronautams išeiti į atvirą 
erdvę ir sutvarkyti minėtas vie
tas, jeigu inžinieriai nuspręstų, 
kad jos kelia grėsmę šiai pirma
jai daugkartinių erdvėlaivių mi
sijai po 2003 m. vasarį įvykusios 
„Columbia" katastrofos. Vis dėl
to NASA vadovai mano, kad 90 
proc. nuo karščio saugančio 
„Discovery" apvalkalo tikrai ga
li a t laikyt i didžiulę trintį ir 
karštį grįžimo į atmosferą metu 
rugpjūčio 8 dieną. 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

NEW YORK 
Iki 2006 m. vidurio Penta-

gon planuoja sumažinti savo ka
rinį kontingentą Irake iki 
80,000 kareivių, praneša savait
raštis „Nevvsvveek", remdama
sis šaltiniais Amerikos karo ži
nyboje. Vėliau, jo žiniomis, kon
tingentas bus mažinamas to
liau, ir kitų metų pabaigoje šioje 
šalyje liks 40,000-60,000 JAV 
kariškių. Šiuo metu Irake dislo-

TOKYO 
Japonija galutinai apsis

prendė pirmą kartą savo istori
joje skirti prekybines sankcijas 
JAV, su kuriomis Tokyo vis ne
randa sutarimo prieštaringai 
vertinamo JAV antidempingo 
įstatymo klausimu. Japonija 
nuo rugsėjo 1-osios taikys 15 
proc. muitą 15 prekių, įskaitant 
plieną. Muitai bus taikomi tol, 
kol JAV nepanaikins 2000 
metais patvirtintą antidempin
go įstatymą, žinomą Byrd pa
taisos pavadinimu. Pagal minė
tąjį įstatymą, kuris pavadintas 
jį parengusio senatoriaus Ro-
bert Byrd vardu, JAV vyriausy
bė gali paskirstyti antidempin
go muitų lėšas tarp savo šalies 
bendrovių. Kanada ir Europos 
Sąjunga (ES) prekybines sank
cijas JAV dėl tos pačios pataisos 
paskelbė dar šių metų gegužės 1 
dieną. 

RIYADH 
Pirmadienį auš tan t mirė 

Saudo Arabijos karalius Fahd 
bin Abdul Aziz. Jis Saudo Ara
biją valdė pačiais neramiausiais 
jos istorijos dešimtmečiais, ta
čiau patyręs insultą, dėl kurio 
buvo prikaustytas prie invalido 
vežimėlio, turėjo atsakyti kas
dienių karalystės valdymo rei
kalų. Per 23-ejus Fahd valdymo 
metus didžiausia pasaulyje naf
tos eksportuotoja apsisaugojo 
nuo naftos kainų krizės grėsmės 
ir pergyveno du Persijos įlankos 
karus, tačiau susidūrė su nauja, 
islamo ekstremizmo keliama 
grėsme. Naujasis Saudo Arabi
jos monarchas Abdullah paža
dėjo nekeisti šios karalystės mi
nistrų kabineto. Taip pat nuro
doma, kad gynybos ministras 
sosto įpėdinis Sultan skiriamas 
ministro pirmininko pavaduoto
ju; šiame poste ligi šiol buvo da
bartinis karalius Abdullah. 

AFRIKA 

KHARTOUM 
John Garang, kuris du de

šimtmečius vadovavo Pietų Su
dano sukilėliams, o paskui susi
tarė dėl taikos ir užėmė postą 
vyriausybėje, žuvus per sraig
tasparnio-avariją, šalyje prasi
dėjo riaušės ir buvo pradėta ne
rimauti del sunkiai pasiekto 
stabilumo. Ugandos prezidento 
sraigtasparnio avarija, per ku
rią žuvo J. Garang. šeši jo ben
drakeleiviai ir septynių narių 
įgula. įvyko šeštadienio vakarą. 
Kai tik buvo patvirtinti praneši
mai apie jo žūtį, į gatves išėjo 
tūkstančiai J. Garang šalinin
kų, kurie buvo ginkluoti peiliais 
bei strypais. 

Karo akademi ja i p radė jo v a d o v a u t i A. Balč iūnas 
Atkel ta iš 1 ps l . 
vėliavą perdavė krašto apsau
gos ministrui, o ministras — pa
skirtam naujam viršininkui 
pulkininkui A. Balčiūnui. 

Ceremonijoje kalbėjęs V. 
Adamkus teigiamai įvertino 
akademijos vietą valstybės gy
venime, jos reikšmę užtikrinant 
šalies saugumą, pabrėžė šios 
aukštosios karininkų rengimo 
mokyklos atsakomybę ir Lietu
vos karių įsipareigojimus tarp
tautinėje plotmėje. ..Būtent čia 
skiriamas ypatingas dėmesys 
Lietuvos inteligentijos elito ren
gimui ir tauta pasipildo išsilavi
nusiais žmonėmis, piliečiais, 
jaučiančiais įsipareigojimus vi
sai tautai", sakė valstybės vado
vas. 

Pasak naujojo LKA viršinin
ko, NATO ir Europos Sąjungos 
(ES) nare tapusios Lietuvos ka
rininkai turėtų išmokti tinka

mai atsakyti į šiuolaikinius iš
šūkius. 

„Kasdien stebime demokra
tinėje visuomenėje vykstančius 
pokyčius, ir tai neabejotinai at
sispindės rengiant būsimuosius 
karininkus, — kalbėjo A. Bal
čiūnas. — Karininkų rengimo 
kokybei kaskart keliami vis 
aukštesni reikalavimai, kurie 
ypač išryškėjo Lietuvai tapus 
NATO ir ES nare. Norėtųsi, kad 
šiuolaikinis karininkas gebėtų 
tinkamai reaguoti į aplinkos po
kyčius ir iššūkius, kad baigęs 
akademiją kuo greičiau inte
gruotųsi į kariuomenės gyveni
mą". 

44 metų A. Balčiūnas Prezi
dentūros Nacionalinio saugumo 
grupėje pradėjo dirbti pernai 
balandį, kai šalies vadovo parei
gas laikinai perėmė Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas. 
Prezidentu išrinktas V. Adam

kus pakvietė karininką pasilikti 
savo komandoje. 

Naujasis LKA viršininkas 
1981 m. baigė Vilniaus aukštąją 
priešlėktuvinės gynybos vadų 
radioelektronikos mokyklą, 
1988-1991 m. mokėsi Charkov 
priešlėktuvinės gynybos radio
technikos karo akademijoje, 
1997-1998 m. studijavo Čekijos 
karo akademijoje Brno mieste, 
kur studijavo vadovavimą bri
gados dydžio kariniam vienetui. 

Prieš tai, 1992-1997 m., A 
Balčiūnas jau dirbo LKA Po 
studijų Čekijoje jis grįžo į šią 
karinio aukštojo mokslo įstaigą 
vadovauti kariūnų batalionui. 

A. Balčiūnas yra baigęs 
anglų kalbos kursus Kanadoje, 
saugumo ir bendradarbiavimo 
kursus G. Marshall saugumo 
studijų centre, „NATO po Pra
hos ir Stambulo" kursus NATO 
gynybos kolegijoje (Romoje). 

Teismo salėje — polit iko ir rašy to jo žodžių mušis 
Atkelta iš 1 psl. 

Ginčas pasiekė apogėjų, kai 
oponentai ėme kalbėtis apie ne
priklausomoje Lietuvoje buvu
sią valdžių gausą. 

„Aš istoriją žinau, diplomą 
iš istorijos gyniau", teigė V. Pet
kevičius. V. Landsbergis į tai 
jam replikavo, esą diplomus gi

na kas kaip gali — kas ir Ple-
chanov akademijoje. 

,,Ne teismas, o asmeninių 
sąskaitų suvedimas", išklausęs 
tokių kalbų konstatavo teisėjas 
Olegas Zaicevas. 

Šioje byloje jau apklausti vi
si liudytojai, kaltinamasis, nu
kentėjusieji. Dabar teismas tu-

Nukentėjęs parlamentaro sunūs kreipsis į p rokurorus 
Atkelta iš 1 psl. 
matuokliu, todėl pareigūnams 
juos teko vežti į Kėdainių ligoni
nę. 

Abiem sulaikytiesiems me
dikai nustatė lengvą girtumo 
laipsnį. B. Salamakinui diagno
zuoti lyties organų bei veido su
mušimai. 

Dienraščio teigimu, į polici
ją vėl atvežti sulaikytieji bemaž 
40 minučių laukė, kol juos ap
klaus tyrėjas. 

B. Salamakinas tvirtino ke
tinęs parašyti oficialų pareiški
mą apie policininkų smurtą, bet 
teisėsaugininkai jam nedavę nei 

popieriaus, nei rašiklio. 
Tuomet vaikinas paskambi

no Latvijos pajūryje atostogau
jančiam tėvui A. Salamakinui ir 
pasiteiravo, ar pareigūnai nepa
žeidžia jo teisių. 

Kaip sakė A. Salamakinas, 
pareigūnas atsisakė su juo kal
bėtis, o fone jis girdėjęs netoli 
telefono buvusio pareigūno rep
liką „su Salamakakinu aš ne
bendrausiu". 

B. Salamakinas ir L. Serei
ka buvo paleisti iš policijos ko
misariato apie 3 valandą nak
ties. 

Kėdainių policijos vadovas 

retų paskelbti bylos medžiagą ir 
pereiti prie baigiamųjų kalbų, 
kur pasisakys prokuroras, advo
katai, nukentėjusieji, po to 
paskutinįjį žodį tars kaltinama
sis. 

Byla bus baigta tuomet, kai 
bus parašytas ir perskaitytas 
teismo nuosprendis. 

Egidijus Lapinskas, dienraščio 
paklaustas apie B. Salamakino 
sumušimo aplinkybes, sakė, 
kad parlamentaro sūnaus su
mušimo faktas policijoje nėra 
užregistruotas. 

B. Salamakinas tikino nu
kentėjęs nuo pareigūno iš Vi
daus reikalų ministerijos vidaus 
tarnybos 1-ojo pulko. 

„Jeigu gausime pranešimą, 
kad mūsų darbuotojas sumušė 
žmogų, atliksime tarnybinį pa
tikrinimą. Jei faktai pasitvir
tins, kaltas pareigūnas bus nu
baustas", sake 1-ojo pulko at
stovas Nikolajus Vedmedevas. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2005 m. liepos mėn. 29 d. ankstyvą rytą mirė 

A t A 
KAZIMIERAS MALDĖNAS 

Nuliūdę liko: žmona Genovaitė Židonytė, sūnus Kęstu
tis ir duktė Ramunė su šeimomis bei giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

A a . Kazimieras priklausė ALTui, Tautinei sąjungai, 
Vilniečių draugijai ir Marąuette Park namų savininkų 
sąjungai. 

Velionius buvo pašarvotas sekmadienį, liepos 31 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. vak. Brady Gili laidojimo namuose, 
2929 W. 87th St. (ant 87th St. ir Richmond gatvės kampo), 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugpjūčio ld. 9 vai. r. 
Brady Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Kazimieras 
buvo palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur 9:30 vai. r. aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 2 d., a n t r a d i e n i s 

Ilgalaikis Seattle gyventojas, buvęs Lietuvių Bendruo
menės valdybos narys 

A t A 
GEDIMINAS MORKŪNAS 

staiga mirė 2005 m. birželio 17 d. Atsisveikinimas su 
draugais ir lietuvių bendruomene Seattle įvyko birželio 23 
d., o penktadienį, rugpjūčio 12 d., 10 vai. ryto, Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio koplyčioje Lemonte bus atnašaujamos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių, a+a Gedžio pelenai 
bus palaidoti Lietuvių tautinėse kapinėse. Visi a^a Gedi
mino Morkūno giminės, draugai ir pažįstami, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdusi še ima 

Anūkė Dalytė praneša, kad 2005 m. liepos 16 d. 
Viešpaties namus iškeliavo mūsų mylima Močiutė 

A t A 
ALDONA IRENA 

BRAZDŽIONIENĖ 
Šv. Rožinis, šv. Mišios ir atsisveikinimas įvyko Los An

geles 2005 m. liepos 23 d. Šv. Kazimiero parapijoje. A.a. 
Brazdžionienė bus laidojama Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
po Šv. Rožančiaus ir šv. Mišių šeštadienį, rugpjūčio 6 d. 
Prisikėlimo bažnyčioje Kaune. 

Aldona gimė 1912 m. liepos 11 d. Stanionių šeimoje, 
Joniškyje. Susitiko su jaunu poetu Bernardu Brazdžioniu 
būdama studente ir 1934 m.sukūrė šeimą. Kartu turėjo 
tris vaikus Algį, Dalių ir Saulutę. Per Antrąjį pasaulinį 
karą pabėgę nuo bolševikų, prisijungė prie lietuvių ben
druomenės gyvenimo Vokietijoje ir vėliau Bostone 1949 m. 
ir Los Angeles 1960 m. Dar spėjo įkurti ūkį Vištoje, Kali
fornijoje ir daugelį metų džiaugtis šviežiu oru ir maistu. 
Augino dvi dukraites Dalytę ir Bitutę. 1987 m. palaidojo 
sūnų Dalių ir 1992 m. dukrą Saulutę. Grįžę į Los Angeles, 
norėjo būti arčiau lietuviškos veiklos, gyveno netoli lietu
viškos parapijos iki vyro mirties. Savo mylimą vyrą poetą 
Brazdžionį prieš 3 metus palaidojo Lietuvoje ir paskuti
niąsias dienas gyveno su anūke Dalyte, Eriku ir keturiais 
proan ūkais. 

Močiutė savo visą gyvenimą atidavė artimiesiems. Sa
vo šeimai, ypatingai Tėtukui, man ir Bitutei, o svarbiausia 
— Viešpačiui. Po Tėtuko mirties, Močiutė tr is metus 
ruošėsi „su savo Bernardėliu vėl susitikti" ir šiandien tai 
įvyko. Močiutės meilė Dievui spindėjo per jos šviesią 
šypseną. J i remdavosi Dievo meile visą gyvenimą. Jėzus 
Kristus ją lydėjo per skausmingiausius gyvenimo kelius ir 
aš esu tikra, kad per ryto saulę, pasiėmęs Močiutės ranką, 
Jis ir ją palydėjo amžinybėn. 

Liūdi sūnus Algis, anūkės Dalytė ir Bi tutė ir visi 
Aldonos artimieji 

Prenumeruokime ir skaityk 
DRAUGĄ"! 

im-. 

tr 

Metams JAV — 120 dol. 
Metams tik šeštadienio laida 70 dol. 

VALDOVŲ RŪMAI KYLA IR ATGYJA 
EGIDI1A KAULAKYTE 

Liepos 6-ąją, istoriko Ed
vardo Gudavičiaus nustatytą 
Lietuvos valdovo Mindaugo ka
rūnavimo dieną, paskelbta 
Valstybės diena, Prezidentūroje 
vyko iškilminga valstybės vė
liavų pakėlimo ceremonija, buvo 
apdovanoti valstybei nusipelnę 
žmonės. Šventiniai susitikimai 
vyko ir Vilniaus Žemutinės 
pilies Senajame arsenale įsikū
rusiame Taikomosios dailės 
muziejuje. Čia buvo galima ap
žiūrėti užsienio šalių valsty
binių apdovanojimų mūsų val
stybės vadovams parodą, atsta
tomų Lietuvos valdovų rūmų 
rekonstrukcijos projetų ir ma
ketų, nuo 1987 m. vykdomų pi
lių teritorijos tyrinėjimų ekspo
ziciją. Didžiausią dalį muzie
jaus aukšto užėmė atnaujinta 
2004 m. atidaryta Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos Val
dovų rūmų teritorijoje rastų 
300,000 archeologinių radinių 
mažoji dalis — per tūkstantį — 
rūmų architektūros, interjero 
fragmentų, amatininkų dirbi
nių, epochą atitinkančių įsigytų 
gobelenų, baldų, papuošiančių 
būsimuosius rūmus, paroda. 
Šventinę popietę koncertavo 
Senojo teatro ir šokio „Vil
niaus Camargo trupė", solistė 
Nora Petročenko, aktorius Ri
das Jasiulionis ir svečiai iš 
Latvijos — senosios muzikos 
ansamblis „Ludus". 

Šventėje dalyvavo Kultūros 
viceministras kompozitorius 
Faustas Latėnas, Kultūros mi
nisterijos, Vilniaus savivaldy
bės, Pilių tyrimo centro „Lie
tuvos pilys" atstovai. Valdovų 
rūmų paramos fondo valdybos 
nariai Kazys Almenas, Jonas 
Glemža, Napoleonas Kitkaus
kas, Marcelijus Martinaitis, 
muziejininkai, archeologai, ar

chitektai ir gausus būrys vil
niečių bei miesto svečių. 

Nacionalinio Lietuvos dai
lės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys papasakojo 
apie 2009 m. iškilsiantiems da
bar atstatomiems Valdovų rū
mams papuošti už valstybės ir 
rėmėjų lėšas įsigytus 5 XVI a. 
pr. — XVIII a. pr. Flandrijos ir 
Prancūzijos garsiose dirbtuvėse 
išaustus ištaikingus gobelenus. 
Du iš jų,— flandriški XVI a. pr. 
,,Dramblių eisena" ir XVI a. 
pab. — XVII a. pr. sieninis kili
mas, vaizduojantis Aleksandro 
Makedoniečio vestuvių sceną,v 

jau yra restauruoti ir dabar 
eksponuojami muziejuje. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo narys istorikas Eugenijus 
Jovaiša supažindino su besi
plečiančia Fondo veikla. Rūmų 
atstatymą šiuo metu jaū yra 
parėmę 48,000 narių. Aukoję 
daugiau kaip 1,000 Lt. pager
biami kaip rūmų statytojai, 
paskyrusiems per 10,000 Lt. 
suteikiami garbės statytojų var
dai. Jų pavardes galima per
skaityti specialioje prie kylan
čių rūmų iš Sereikiškių parko 

pusės pastatytoje lentoje. Fondo 
valdybos pirmininkas Edmun
das Kulikauskas apdovanojo 
nusipelniusius rėmėjus, pa
aukojusius daugiau kaip 
25,000 Lt. — akcinių bendro
vių „Lifosa" ir „Lietuvos dujos" 
vadovus ir atstovus. 

Valdovų rūmų teritorijoje 
rastų architektūrinių rūmų 
fragmentų, koklių su heraldi-
niais Lietuvos valdovų ir 
didikų, alegoriniais, dekora
tyviniais ženklais, keramikos, 
metalo ir odos, kaulo juve-
lyrikos dirbinių paroda papildy
ta XIV—XVII a. monetomis, 
stiklo ir metalo meistrų dirbi
niais. Labai įdomus mažų nu
dilusių, bet neišnykusių mone
tų, kurias galima apžiūrėti pro 
padidinamąjį stiklą, s tendas. 
Jos auksinės, sidabrinės, vari
nės. Yra net falsifikatų. Pirmoji 
— Čekijos valdovo Vaclovo IV 
laikų (1378—1419 m.) sidabri
nis grašis. Mums įdomiausi 
Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
Jogailos, Vytauto, Kazimiero, 
Aleksandro, Žygimanto Augus
to sidabriniai ir auksiniai dina
rai, Vazų dinastijos šilingai. Čia 

pakliuvo ir vengriškas auksinis 
1564 m. dukatas, rusiška 1624 
m. sidabrinė kapeika. Rygoje 
ka ld in t i Švedijos karal ienės 
Kristinos, karaliaus Karolio X 
Gus tavo XVII a. s idabriniai 
šilingai. Stende eksponuojami 
ir metaliniai monetų spaudai, 
kuriuose jos būdavo liejamos. 

Stiklo radiniai — t r apūs 
indų, taur ių fragmentai, ste
bėtina, kaip po sunkios žemės 
sluoksniu išliko stiklinis minia
t iūrinis distiliavimo aparatas , 
matyt . naudotas vaistininko. 
Metalo dirbiniai — tai kalvių 
amato pavyzdžiai, — lango gro
tos, spynos ir raktai, juvelyri
niai dirbiniai , net asmens 
higienos įrankiai — metaliniai 
ausų k rapš tuka i , metal ines 
arklio „aprangos" dalys. 

Kasmet Valstybės dieną 
istoriškai vertingų ir brangių 
radinių paroda bus atnaujina
ma res tauruota i s , specialistų 
archeologų iš tyrinėtais , kan
trių ir kruopščių muziejininkų 
eksponuoti paruoštais išliku
siais radiniais, senosios Lietu
vos valstybės gyvavimo liu
dininkais. 

Kyla statomi LDK Valdovų rūmai. 2005 m. liepos 6 d. E. Kaulakvtt-s nuotr. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVIŲ FONDO RASTINĘ 
(14911 127th Street, Lemont, 
IL 60629, telefonas 630-257-
1616), pasiekė padėkos laiškas 
už kultūrinę paramą užsienio 
Lietuvių bendruomenėms. Ja
me Gabrielius Žemkalnis rašo: 
„Tikiuosi, kad nepažeidžiau 
paramos intencijos, skirdamas 
250 dol. socialinę paramą Bu-
riatijos lietuviams tremtiniams 
- alkanam ir sušalusiam sunku 
dalyvauti Bendruomenės kultū
rinėje veikloje". Džiaugiamės, kad 
LF parama pasiekia tuos, ku
riems jos labiausiai reikia. Esa
me visi lietuviškos šeimos nariai. 

TARPININKAUJANT LIETUVOS 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, yra kuriamas doku
mentinis filmas apie paskutinį 
Lietuvos partizaną Antaną 
Kraujelį - Siaubūną, apsuptyje 
nusišovusį 1965 m. kovo 17 d., 
Utenos rajone Papiškių kaime. 
Jau yra sudarytas scenarinis 
planas ir sąmata šio 30 min. 
trukmės vaizdo filmo (DVCAM 
formate). Kviečiame tautiečius 
piniginėmis lėšomis prisidėti 
prie tragiško pokario Lietuvos 
istorijos laikotarpio ižsaugoji-
mo. Visais klausimais galima 
kreiptis ir paramą siųsti filmo 
direktoriui Žilvinui Stravins
kui, adresu: P. Vileišio g. 31 -
27, Vilnius 2040, Lithuania, tel. 
011 370 52 34 68 24, arba Jonui 
Vari akoj ui adresu: 3715 W. 
68th Street, Chicago, IL 60629, 
pažymint, kad tai auka filmui. 
Atsidėkodami, visiems parė
musiems bent 100 dol. auka, 
dovanosime filmo kopiją. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, yra rengiamos 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 8 v.r. 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemont, IL. Tą dieną 
yra švenčiamas Kristaus atsi
mainymas ant Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa-
.maldose dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
institutas rengia tautinių šokių 

mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie ateinančią šokių 
šventę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENI 
1 v.p'.p. Beverly Shores, IN, 
Lituanicos Parke įvyks lietuvių 
klubo gegužinė. Jei norėtumėte 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai, mielai priimsime gegužinės 
vietoje. Bus daug vietos pasis
tatyti ten pat automobilius. 
Visus nuoširdžiai kviečiame 
ateiti, atvažiuoti, atskristi . 
Lauksime! 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ (JAV 
ir Kanados) visuotinis suvažia
vimas įvyks šių metų rugpjūčio 
12-14 dienomis New Glarus, 
Wiscounsin, šveicariškame 
miestelyje. Dalyvauti kviečiami 
visi lygiateisiai ASS nariai ir 
kandidatai, susimokėję 2005 
metų nario mokestį bei jų šeimų 
nariai ir svečiai, kurie domisi 
akademikų veikla. Visi malo
niai kveičiami ir nuoširdžiai 
laukiami. Registracijos formas, 
kartu su mokesčiu, prašome 
atsiųsti iki liepos 30 d. Regis
tracijos formas ir mokesčio če
kius prašome siųsti adresu: fil. 
Vytenis Kirvelaitis, I Custer, 
Lemont, IL 60439. Daugiau 
informacijos telefonu: 630-853-
5650, Vytenis. 

JAU ARTĖJA „DRAUGO" VASAROS 
gegužinė, kuri įvyks rugpjūčio 
21 d., sekmadienį, tėvų mari
jonų sodelyje, Čikagoje. Malo
niai prašome paaukoti įvairių 
daiktų loterijai, kuriuos galite 
atnešti į „Draugo" adminis
traciją. Administracijos adresas 
ir darbo laikas: 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL, nuo 8:30 
v.r. iki 4:30 v.p.p. Tel. pasi
teirauti 773-585-9500. 

Jaunimo patriotinės poezijos 
k o n k u r s a s 

Skelbiamas penktasis lietuviškos patriotinės poezijos 
konkursas išeivijos lietuvių jaunimui. 

A.a. Balio Gaidžiūno testamentu įsteigtą konkursą vykdo 
JAV LB Cleveland apylinkės valdyba. 

Konkurse gali dalyvauti jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus. 
Skiriamos 6 premijos: 

Viena I-oji vieta -100 dol. 
Dvi II-osios vietos po 75 dol. 
Tris III-sios vietos po 50 dol. 

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasi
rašyti slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje 
užrašyti slapyvardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono 
numerį, ir elektroninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą 
voką, ant jo užrašyti slapyvardį, voką užklijuoti ir jį drauge su 
eilėraščiu iki 2005 m. gruodžio 1 d. siųsti vertinimo komisijos 
pirmininkei šiuo adresu: 

Dr Jolitai Kavaliūnaitei 
3332 Boyne Rd. 
Barberton, Ohio 44203, USA. 

JAV LIETU 
Nuo tada , kada lietuviai — 

ar aplinkybių pr ivers t i , a r 
geresnio gyvenimo ieškodami 
— ėmė važiuoti į Ameriką, dau
guma neliko abejingi savo tė
vynei. Vieni kė l ė ' j o s gerovę, 
padėdami savo šeimoms ir gi
minėms, kiti siekė plačiau pri
sidėti prie Lietuvos ekonomi
nio, kul tūr inio , bei politinio 
gyvenimo vystymosi. 

Kai 1991 m. Lietuva atgavo 
nepriklausomybę užjūrio lietu
viai pradėjo bendradarbiaut i su 
Lietuvos institucijomis. Daug 
kam atrodė, kad sutelkiant vi
sų lietuvių jėgas, t a u t a galėtų 
pasiekti daugiau negu išjun
giant tautos dalį. JAV Lietuvių 
bendruomenė, didžiausia Ame
rikos lietuvių organizacija, 
kartu su Lietuvos Respublikos 
Seimu nu ta rė sudaryt i bendrą 
komisiją. 

Komisijos pradžia galima 
laikyti 1993 me ta i s Detroit 
(Michigan) vykusią konferenci
ją, kurioje dalyvavo apie 200 
žmonių, t a rp jų ir iš Lietuvos. 
Tada ir pradėta rimčiau kalbėti 
apie JAV LB narių ir LR poli
tinių jėgų susivienijimą spren
džiant k l a u s i m u s ak tua l iu s 
Lietuvai ir išeivijai. 

JAV Lietuvių bendruome
nės vyr iausias o rganas , Ta
ryba, pri tarė bendros komisijos 
steigimui savo 1994 metų ru
dens sesijoje. O Lietuvos Sei
mas nutar imą (nr. VIII-199) 
įkurti šią komisiją priėmė 1994 
metų sausio 26 d. 

JAV LB ir LR Seimo ko
misija iki š įmet susidėjo iš 
kiekvienos Seime esančios 
politinės parti jos atstovo bei 
penkių JAV LB Tarybos išrink
tų Amerikos lietuvių. Komisijos 
struktūroje buvo įteisintas ben
dro su ta r imo pr incipas , tuo 
užtikrinant nepolitizuotą ben
dravimą ir sprendimus. Šįmet 
iš Lietuvos pusės buvo padary
ta viena pataisa: vietoj partijų 
atstovų, komisijos nariais da
bar bus Seimo frakcijų atstovai. 

Komisijos nariai susitinka 

SKELBIMAS 

• P I G I A U S I A — N E 
PATTKEVnAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inė s ! 
minutės nu t rupa . O kaip su! 
bendrovėmis, kurių centrinės; 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus i 
įkainius"? Dažniausia i t a i j 
prastas internetinio tipo, o n e ! 

telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkas i amer i - j 
kiečių firmą (įst. 1993 m. ) | 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo viet ine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500 

DAR NE VĖLU 

UŽSIREGISTRUOTI! 
ŽALGIRIS 

CHICAGO 
Rugpjūčio 13 dieną, šeštadienį. Pasaulio lietuvių 

centre, Lemonte, įvyks Pirmosios Atviros Šiaurės 
Amerikos Lietuvių gatvės krepšinio (3X3) pirmeny
bės. 

Varžybos vyks profesionalų, mėgėjų, veteranų (virš 35 m.), jaunių, moterų ir mišrių komandų 
prupi 

Nugalėtojų ir prizininkų laukia taures, medaliai ir vertingi prizai. Varžybas numatoma pradėti 
10 valandą ryto ir baigti 6 valandą vakaro Šventės dalyviams ir svečiams maistą ruoš „Bravo" vir
tuvė. Oficialus renginio gėrimas — „Švyturio" alus! Numatoma sulaukti komandų iš visų JAV kam
pelių, taip pat iš Lietuvos. Šventės kulminacija — nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas klube 
„Ren De Vou" (buvęs „Bunkeris"). Po apdovanojimų — nuotaikinga diskoteka! Kviečiame visas 
komandas paskubėti registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas. Rengėjai: Čikagos krepšinio klubas 
Žalgiris" ir Čikagos Lietuvių krepšinio lyga. Papildoma informacija ir registracija elektroniniu 

paštu 7.algiris01@yahoo.com 
P r a n e š i m a s 

mailto:7.algiris01@yahoo.com
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du ka r tu s per metus Lietuvos 
sostinėje Vilniuje Seimo rū
muose. Prieš kelis metus vie
n a s sus i r ink imas įvyko JAV 
(Čikagoje, Illinois) ten vykstant 
Pasau l io l ietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumui. 

Komisijai pirmininkauja du 
pirmininkai — vienas iš LR 
Seimo ir ki tas iš JAV LB puses. 
P i rmin inka i renkami t r ims 
metams. Pirmininkų užduotis 
yra sudaryt i darbotvarkę su 
komisijos nar ių pr i ta r imu ir 
pagal reglamentą praves t i 
komisijos posėdžius. Komisijos 
nar ia i posėdžiauja visą savaitę 
nuo ryto iki vakaro. Kiekvieną 
darbotvarkės klausimą prista
tyti/paaiškinti kviečiami klau
simo žinovai. Pavyzdžiui, apie 
NATO kalbėjo Lietuvos už
sienio reikalų ir krašto apsau
gos ministrai . Pranešėjai infor
muoja apie reikalą, o komisijos 
nar ia i gali užduoti klausimus. 
Išeivijos lietuviai į tam t ikrus 
k laus imus žiūri skirtingai nei 
Lietuvoje gyvenantys, tad būna 
proga į tą patį reikalą pažiūrėti 
iš skirtingų išeities taškų ir 
suras t i sprendimą, kuris būtų 
pr i imtinas visiems. Visi kar tu 
p r i ima rezoliucijas, išreiš
k ianč ias Komisijos s iūlymus 
at i t inkamoms vyriausybės ins
titucijoms. 

Per 10 komisijos gyvavimo 
metų ap ta r ta nemažai Lietuvai 
ir užjūrio lietuviams svarbių 
k laus imų. Komisija svarstė 
k ra š to gynybos klausimą ir 
LR kariuomenės finansavimo 
skirstymą pagal NATO įstojimo 
re ika lav imus , mokslininkų 
bendradarbiavimą, lietuvių 
kalbos mokymą užsienio lietu
vių tarpe, apmokestinimo prob
lemą grįžtantiems į Lietuvą, 
tur izmą ir pan. Taip pat buvo 
svarstomas dabart iniams emi
g r a n t a m s ypač svarbus rei
kalas — kaip neprarast i Lie
tuvos pilietybės, gaunant kitos 
šalies pilietybę. Komisijos na
rys Arminas Lydeka pristatė 
projektą, kurį vėliau LR Sei-

Pereitos komisijos nariai iš kairės: Arminas Lydeka, Seimo atstovas (Liberalų partijos atstovas); a.a. Vytautas 
Vidugiris, JAV LB atstovas; Dalia Puškorienė, JAV LB atstovė; Mindaugas Leškys, JAV LB atstovas; Vaclovas 
Karbauskis, Seimo narys (Socliberalų partijos atstovas ir pirmininkas iš LR Seimo pusės;; Liuda Rugienienė, 
JAV LB atstovė (ir pirmininkė iš JAV LB pusės); Aloyzas Sakalas, Seimo narys (Socialdemokratų partijos atsto
vas); Vytas Maciūnas, JAV LB atstovas; Jurgis Razma. Seimo narys (Tėvynės sąjungos partijos atstovas). 

mas oficialiai priėmė naujuoju 
pilietybės įstatymu. 

Paklausėm ilgamečio Ko
misijos nario ir buvusiojo JAV 
LB Krašto valdybos pirmininko 
Vytauto Maciūno, kuriai pusei 
šios Komisijos buvimas nau
dingesnis ir kas buvo jos inicia
torius. „Manau, kad abi pusės 
išreiškė norą sudaryti šią ko
misiją. Galbūt mintis kilo Lie
tuvoje, o iniciatyva ją sufor
muoti — Amerikoje". Jis taip 
pat teigė, kad pirmiausia Komi
sija siekė, kad įvyktų Lietuvos 
ir JAV lietuvių suartėjimas. 
Maciūnui atrodo, kad po platųjį 
pasaulį išsibarstę lietuviai tūri 
didžiulę mokslinę ir profesinę 
patirtį, kuri, sudarius tinkamas 
sąlygas, gali pasitarnauti Lie
tuvos ir lietuvių tautos labui. 

Š.m. birželio 23 d. Lietuvos 
Seimas patvirtino Komisiją dar 
t r ims metams. Iš Lietuvos 
pusės Komisijoje dalyvaus Ja
nina Degutienė, A. Ivanauskas, 

Arminas Lydeka, Gintautas 
Mikolaitis, Artūras Skardžius, 
Rimantas Smetona ir Ona Va
liukevičienė. Pirmininkaus dr. 
Kazys Bobelis. Iš JAV LB pusės 
Komisijoje dalyvaus Angelė 
Nelsienė (California), Dalia 
Puškorienė (Ohio), I rena 
Veitienė (Massachusetts), dr. 
Dalia Giedrimienė (Connec-
ticūt) ir pirmininkaus Vytautas 
Maciūnas (Pennsylvania). Kitas 
JAV LB ir LR Seimo komisijos 
susitikimas numatomas šių 
metų rudenį. 

Vytautas Maciūnas yra Ko
misijos narys nuo pat Komisijos 
įkūrimo. Jis gimęs Amerikoje, 
puikiai kalba lietuviškai. į 
bendruomeninę veiklą įsitraukė 
būdamas tik 18 metų, kada 
buvo paskirtas JAV LB Krašto 
valdybos administratoriumi. 
Vėliau daug laiko skyrė jauni
mo reikalams, buvo pirmuoju 
JAV Lietuvių sąjungos pir
mininku. Lietuvai sustiprinus 

kovą už nepriklausomybę, Vy
tautas buvo vienu aktyviausių 
veikėjų. 1990 metais su ben
dradarbiais įkūrė komunikaci
jos centrą, kuris teikė informa
ciją LB apylinkėms ir ame
rikiečiams apie įvykius Lie
tuvoje. 1991 metais buvo išrink
tas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininku. Šiuo metu jis yra 
JAV LB tarybos narys ir Piet
ryčių LB apygardos ir Phila-
delphia lietuvių namų tarybos 
pirmininkas. Vytautas ir jo 
žmona mokėsi Philadelphia V. 
Krėvės lituanistinėje mokyklo
je, kurią vėliau lankė ir jų 
vaikai. Žmona Alė mokytojavo 
šioje mokykloje ir yra veikli Phi
ladelphia skautų organizacijos 
narė. Vaikai taip pat dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. O apie 
rudenį vyksiančią JAV LB ir LR 
Seimo komisijos posėdžių eigą ir 
nutarimus išgirsime iš Vytauto, 
jam sugrįžus iš Lietuvos. 

Eugen i j a Sedose jeva 

„ D r a u g o " knygynėlyje 

SANTARA 
-ŠVIESA 

Santaros-Šviesos 
52 suvažiavimo 

dienotvarkė 
R u g s ė j o 8 d., k e t v i r t a 

d i e n i s 
Atidarymo žodis 
3 vai . p o p i e t : 
• Zenonas Rekašius „Tarp 

Šekspyro ir Petkevičiaus 'Dur
nių laivo™ 

• Jul ius Šmulkštys, Hors-
t a s Žibąs „Lietuva po 15 metų 
nepriklausomybės" 

• Daiva Litvinskaitė „Me
dūza grasina Dzeusui: moteris 
Ričardo Gavelio kūryboje". 

6:30 vai. VAKARIENĖ 
8 vai . v a k a r o : 
Trumpi lietuviški filmai iš 

Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsė jo 9 d., p e n k t a d i e 
n i s 

10 vai . ryto: 
• Dalios Cidzikaitės pra

neš imas 
• Apvalus stalas su ang

liškai rašančiais lietuviais: Ire
na Mačiulytė Guilford, Austė 
Pečiūraitė, Valdas Petrauskas, 
Birutė Putr iūtė Serota. Anta
nas Šileika — moderuoja Vio
leta Kelertienė 

1 vai . PIETŪS 
2 vai. pop ie t : 
• Algis Žolynas „Maskuli-

nizmo poezija" 
• Jū ra t ė Baranovą „Post

modernizmas ir Lietuva" 
• Organizacinis posėdis 
6:30 vai. V A R N I E N Ė 
8 va i . vakaro: 
• Mariaus Katiliškio kny

gos „Pasivaikščiojimas ra tu" 

pristatymas 
• Rimvydo Šilbajorio knyga 

„Poezijos skaitymai" pristato 
Diana Špokienė 

• Trumpi lietuviški filmai 
iš Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsė jo 10 d., šeštadie
n is 

10 vai . ryto: 
• Rimvydas Šilbajoris „Mir

tis ir žodis poezijoje" 
• Diana Špokienė „Mąsty

mas peržengus tautos ribas: 
lietuvių rašytoja, poetė, eseistė 
Jurga Ivanauskaitė" 

1 va i . P I E T Ū S 
2 vai . pop ie t : 
• Neringa Klumbytė 
• Jspūdžiai apie Lietuvą: 

kalba Patrick Chura, Randy 
Richards, Gregory Tagūe 

6:30 vai. VAKARIENĖ 
8 vai. v a k a r o : 
• Literatūros vakare daly

vauja: Irena Mačiulytė Guil
ford, Austė Pečiūraitė, Birutė 
Pociūtė Serota, Antanas Šilei
ka, Lina ramona Vitkauskas, 
Algis Žolynas 

Rugsėjo 11d-, sekmadienis 
10:30 vai . ry to : 
• Valdas Petrauskas „Ver

timas — kūrybos aktas" 
• Uždarymas 
Programoje galimi nenumatyti 

pasikeitimai. 
Paskaitos vyks PLC, 14911 

127th Street , Lemont, IL 
60629. 

Tatjana Maceinienė 
„Pradžioje buvo Žodis" 

Pokalbiai su Antanu Maceina-jasmantu 
apie poeziją 

Tai trečioji kultūrinio pali
kimo tyrinėtojos Tatjanos Ma-
ceinienės knyga. Tatjana Ma
ceinienė - eseistė, išeivijos kul
tūrinio palikimo tyrinėtoja, ver
tėja. Lietuvos rašytojų sąjungos 
narė. Baigė Vilniaus univer
sitetą ir Peterburgo Teatro, 
muzikos ir kinematografijos 

institutą. Gyvena ir dirba Vil
niuje. Apdovanota ,,I laisve" 
fondo premija (2003 m.). 

Pratarmėje autorė užduoda 
retorinį klausimą: „Kam šian
dien reikalingas menas?". Ir 
toliau apie tai rašo taip: „Apie 
meną ir kultūros vertybes pas 
mus kalbama nedaug, o jei ir 
kalbama, tai toli gražu ne iš 
esmės, bet kažkaip aptakiai. 
Susidaro įspūdis, kad pamiršta 
tikroji žodžio 'menas ' reikš
mė..." Taigi autorė kviečia skai
tytoją susipažinti su svarsty
mais apie poeziją, paremtais 
filosofo ir poeto Antano Macei-
nos-Jasmanto mintimis. 

Knygos kaina 11 dol. 
pridedant 9 proc. užsisakan
tiems IL valstijoje. Knygos per
siuntimo kaina 3.95 dol. 
„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 West 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629. Tel. pasiteira
vimui 773-585-9500. 

Parengia V.S. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau S)©-tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
„Draugą". Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik šimtmetį. 

P r e n u m e r u o k i m e i r r emkime „DRAUGĄ". 
„ D R A U G O " prenumerata pusei metų - 65 dol . 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 


