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Šiame 
numeryje: 

Viena liga — daug 
nusiskundimų. Žmogus 
jaunas, kol jaunas jo 
stuburas. 

2psl 

Okupacija pasibaigė 
(bent iš dalies). 
Didžioji agurkų mugė. 

3psl. 

Paskelbtas Vyskupų 
sinodo dokumentas. 
Šv. Benediktas tebėra 
aktualus ir šiandien. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psL 

Audros padarė daug 
žalos. Grįžęs į tėvynę, 
iškeliavo Amžinybėn. 

5psl. 

Dainavos „džiunglės". 
Dailės konkursas. 
Patriotinės poezijos 
konkursas jaunimui. 
Atšaukiama .,Draugo'' 
vasaros šventė. 

6 psl. 

Sportas 
*_ *vi"*i*riv>ĵ  vykusiame. 

Europos j a u n i ų (iki 18 me
tų) p a p l ū d i m i o t i n k l i n i o 
čempiona te sidabro medalius 
vaikinų varžybose iškovojo Ar
noldas Barauskis ir Andrius 
Gaidys, finale per 40 minučių 
0:2 pralaimėję lenkams Rados-
law Zbierski ir Michal Zurek. 

* A n t r a pe rga lę ke tv i r to
se Turki jo je v y k s t a n č i o s 
u n i v e r s i a d o s m e r g i n ų C 
g r u p ė s rungtynėse iškovojo 
Lietuvos krepšinio rinktinė. 
Pirmadieni lietuvaitės 47:44 
įveikė Vokietijos komandą, ta
čiau liko ketvirtos bei nepateko 
į turnyro ketvirtfinalį. Po 11 
taškų nugalėtojoms pelnė Rasa 
Žemantauskaitė ir Rima Mar-
gevičiūtė. 

E u r o p o s k r e p š i n i o 
č e m p i o n a t u i Serbi jo je ir 
Juodka ln i jo je bes i rengian t i 
Lietuvos vyrų rinktinė po pra
tęsimo 95:97 antrąsias kontro
lines rungtynes pralaimėjo 
Vengrijos komandai. Pirmąjį 
susitikimą lietuviai laimėjo 
79:68. Lietuvių gretose sėkmin
giausiai žaidė broliai dvyniai 
Kšyštofas ir Darjušas Lavrino-
vičiai, pelnę atitinkamai 30 ir 
19 taškų. 

* Mas »aehusset ts valsti
joje v y k u s i a m e t rad ic in ia 
me 11.26 km „SBLI Fal-
maou th Road Rače" bėgime 
dvidešimta finišavo Živilė Bal
čiūnaitė. Lietuvos bėgikes lai
kas — 40 minučių ir 33 sekun
dės. Varžybų nugalėtoja tapo 
Olandijos pilietybę turinti Ke
nijos bėgike Lornah Kiplagat. 

i I 

Naujausios 
žinios _________ 

* Gelbėtojai iš upių t rau
kia s k ę s t a n č i u s žmones . 

* ES p a r a m o s sk i rs ty
mas Lietuvoje ska idrė ja . 

* A. P a u l a u s k a s : kar iuo
menės v a d o d a l y v a v i m a s 
Valstybės gynimo taryboje — 
prasmingas. 

Va l iu tu santykis 
1 LSD —2.767 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvos jaunimo r inkt inė — stipriausia pasaulyje! 

Lietuvos krepšininkai švenčia perga lę . 

V i l n i u s , r u g p j ū č i o 1 5 d . 
(ELTA) — 1984-85 metais gimu
sių Lietuvos krepšininkų karta 
pagaliau įrodė, kad pasaulyje 
jiems lygių nėra. Argentinoje 
vykusiame pasaulio jaunimo 
(iki 21 metų) čempionate Lietu
vos rinktinė finale 65:63 įveikė 

graikus ir pirmą kar tą neprik
lausomos Lietuvos istorijoje 
parsiveš namo pasaulio pirme
nybių auksą. 

Pergalę l ie tuviams išplėšė 
du baudų met imus pata ikęs Re
naldas Seibutis. Prie baudų me
timų linijos jis stojo j au pasibai-

EPA-ELTA nuotr 

gus ketvirtojo kėlinio laikui, ta
čiau tokiu atsakingu metu ran
ka nesudrebėjo. 

..Man tai buvo didi akimir
ka", po dvikovos prisipažino R. 
Seibutis. 

Naudingas ir stabilus žaidi
mas viso turnyro metu R. Seibu-

Švenčiamas Švč. Merge lės M a r i j o s ė m i m a s į d a n g ų 
Vilnius, rugpjūčio 15 d. 

: ELTA J - Rugpjūčio 15-ąją Lie
tuvoje švenčiama Žolinė — Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į dan
gų diena. 

Didžiausios Žolinės iškil
mės švenčiamos bažnyčiose, 
kurios turi Švč. Mergelės Ma
rijos ėmimo į dangų titulą. 
Daugiausiai maldininkų per di
džiuosius Švč. Mergelės Mari
jos atlaidus suvažiavo į Piva
šiūnus pasimelsti prie stebuk
lais garsėjančio Švč. Mergelės 
Marijos nuliūdusiųjų paguodos 
paveikslo. 

Šiemet šio Alytaus rajono 
miestelio Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčioje pa
grindinę atlaidų dieną — pir
madienį — tikintieji Marijos 
globos prašė Lietuvos žemdir
biams. 

Nors Marijos dangun ėmi
mo dogma buvo paskelbta tik 
prieš 55 metus, tikintieji šią 
dieną minėjo nuo V amžiaus. 
Tai — seniausiajr garbingiau
sia iš visų DievoMotinos garbei 
skirtų švenčių. Europos tautų 
papročiai ir tikėjimai rodo. kad 
Mergelės Marijos ėmimo į dan
gų bažnytinė švente priglobė 
nemažai ikikrikščioniškųjų tra-
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Rugpjūčio 15-oji — Š v e n č i a u s i o s i o s .Mergeles Mar i j o s D a n g u n ė m i m o die
na — Žoline. Tomo Čemiševo (ELTA) nuotr 

dicijų. susijusių su svarbiausių 
lauko darbų pabaiga, vasaros ir 
rudens sandūra . Tai liudija ir 
l ietuviškas šventės pavadini
mas — Žolinė. 

Dzūkijoje ši šventė dar va
dinama ir Kopūstine. Būdin
giausias šios dienos paprotys — 
į bažnyčią nešt is pašvent int i 
įvairių žolynų, darželio gėlių, 
šviežių vaisių ir daržovių. 

Visame pasaulye populiarūs 

padavimai pasakoja, kad Kris
taus Motina Marija mirė Jeru
zalėje. Iš įvairių kraštų atvykę 
apaštalai budėjo prie jos kapo, 
tačiau, a t idarę karstą. Marijos 
neberado — karstas buvęs pil
nas nuostabiausių gėlių. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
primena, kad per Žolinę katali
kai švenčia ne gamtos suvešė-
jimą, o Kristaus Motinos gyve
nimo žemėje pabaigą. 

S t r i p e i k i u o s e v y k o D u o n o s i r m e d a u s š v e n t ė 
Ignalina, rugpjūčio 15 d 

i ELTA) — Ignalinos rajono Stri-
peikių kaime esančiame senovi
nės bitininkystes muziejuje rug
pjūčio 15 dieną vyko Duonos ir 
medaus šventė. 

Šventės organizatoriai — 
Pasaulio lietuvių kultūrinių ry
šių centras ir Aukštaitijos nacio
nalinio parko direkcija. 

Šio renginio data — rug
pjūčio 15-oji — pasir inkta neat
sitiktinai. Nuo seno sakoma, 
kad medus — žiedų dovana, o 
augalai yra neatsiejama Žoli
nės šventės dalis. 

Duonos ir medaus šventes 
dalyviai buvo pakviesti į muzie
juje esantį deivės Austejos klo-
nelį. Čia patyrę bit ininkystes 

specialistai pasakojo apie bičių 
produktų į taką žmonių svei
katai . 

Vietos bitininkai rodė, kaip 
s u k a m a s medus, dalijosi mi
d a u s gamybos paslapt imis . 
Duonos ir medaus šventė dau
geliui tapo puikia proga aplan
kyti vienintelį Lietuvoje senovi-

bitininkvstės muziejų. 

L i e t u v o s m u s u l m o n a i r e n k a s i v i e t a m e č e t e i 
Vilnius, rugpjūčio 15 d. 

(BNS) — Iki šiol sostinėje šven
tyklos neturintys Lietuvos mu
sulmonai renkasi vietą mečetei. 

Kaip rašo dienraštis ..Lietu
vos žinios", anksčiau buvo pla
nuojama mečetę statyti Vilniu
je, prie Kino studijos Antakalnio 
gale. tačiau bendruomenes at
stovams nepavyko susitarti su 
savivaldybe. 

Vilniaus miesto savivaldybe 
mečetes statybai yra pasiūliusi 

šešias vietas, tačiau musulmo
nų bendruomenes šie pašildy
mai netenkina. 

..Savivaldybė pasiūlė šešias 
vietas, bet kiekviena tokio dy 
džio. kad ten tik garažas tilptų", 
sakė Lietuvos musulmonų su
nitų dvasinio centro mnftiato 
— valdybos p i rmin inkas Ro
mualdas Krinickis. 

Mečetės statybos projektui 
Lietuvos musulmonai tikisi su
laukti musulmoniškų šalių pa

ramos. 
R. Krinickis pažymi, jog Vil

nius yra viena iš 50 pasaulio 
sostinių, neturinčių mečetės. 

Lietuvoje yra 4 mečetės — 
Kaune. Alytaus rajone (Raižių 
kaime) bei dvi Vilniaus rajone 
Ketur iasdeš imt ies totorių ir 

Nemežio kaimuose). 
Vilniuje, kur šiuo metu gy

vena didžioji totorių dalis, apie 
400 metų stovėjusi mečetė buvo 
nugriauta sovietmečiu. 

čiui garantavo naudingiausio 
turnyro žaidėjo prizą. 

Dvidešimtmetis žemaitis, 
tik šiemet pravėręs jaunimo 
rinktinės duris, tapo tuo šios 
kartos žaidėju, kurio trūko, no
rint pasiekti aukščiausią pirme
nybių laiptelį. 

2001 metais Lietuvos šešio
likmečiai Europos čempionate 
liko ketvirti, 2002 metų Euro
pos jaunių čempionate — vėl 
ketvirti, po metų pasaulio čem
pionate — antri , pernai Euro
pos jaunimo čempionate — tre
ti, o šiemet Europos čempionate 
— antri. Visose šiose rinktinėse 
R. Seibučio nebuvo. 

Paskutinį kar tą jaunimo 
pirmenybėse kar tu dalyvaujan
tys 1984-85 metų gimę krep
šininkai į vyrų krepšinį žengia 
aukštai pakelta galva: pasauly
je tarp bendraamžių jiems lygių 
nėra! 

Dvikova, kaip ir dera fina
lui, klostėsi atkakliai. Nė viena 
komanda per 40 žaidimo minu
čių neturėjo didesnės nei 5 taš
kų persvaros. Tokį pranašumą 
lietuviai buvo įgiję trečiojo kėli
nio pradžioje (33:28). Nors 
graikai tuoj pat šią persvarą pa
naikino, tačiau iki pat dvikovos 
pabaigos mūsiškiai išlaikė 1-3 
taškų pranašumą. 

Dramatiškai vykusios rung
tynės kulminaciją pasiekė pa
skutiniajame ketvirtyje. Po 

Pauliaus Jankūno taškų 
mūsiškiai pirmavo 63:60, tačiau 
graikai, pataikę dvitaškį ir bau
dos metimą, rezultatą išlygino. 
Paskutinėmis susitikimo 
sekundėmis R. Seibutis buvo 
neleistinai stabdomas ir, 
pataikęs baudų metimus, 
užtvirtino pergalę. 

„Graikų filosofas yra pasa
kęs, kad laimi ne tik nugalėjęs, 
bet ir įdėjęs visas pastangas. To
dėl šįvakar mes miegosime ra
miai, — po dvikovos teigė Grai
kijos rinktinės treneris Manos 
Manousel. — Noriu pasveikinti 
lietuvius, nes jie be jokios abe
jonės buvo geriausia šio turnyro 
komanda". 

Komplimentų varžovams 
negailėjo ir Lietuvos rinktinės 
treneris Ramūnas Butautas: 
„Noriu padėkoti ir pasveikinti 
Graikijos rinktines trenerius, 
nes jie atliko puikų darbą. Tai 
buvo sunkios, gynybinio stiliaus 
rungtynės, graikai labai supan
čiojo mūsų puolimą. Jaučiamės 
nepakartojamai!" 

Lietuvai taškus pelnė: Re
naldas Seibutis ir Steponas Ba-
brauskas — po 14, Artūras Jo
mantas — 12, Jonas Mačiulis — 
11, Antanas Kavaliauskas — 9, 
Darius Šilinskis - 3 ( 5 blokai), 
Paulius Jankūnas — 2. Marius 
Prekevičius. Michailas Anisi-
movas ir Rolandas Alijevas taš
kų nepelnė. 

V . Uspaskichui — nau j i 
n e m a l o n u m a i dėl d o k u m e n t ų 

Viln ius , rugpjūčio 15 d. 
(BNS) — Po skandalų supainio
jus privačius ir valstybinius in
teresus ir dėl galimo aukštosios 
mokyklos diplomo suklastojimo 
priverstas atsistatydinti iš Sei
mo narių ir ūkio ministro posto 
Viktoras Uspaskichas vėl pak
liuvo į dviprasmę situaciją — 
kirsdamas valstybinę Lietuvos 
sieną, pateikė negaliojantį dip
lomatinį pasą. 

Kaip teigė Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinio depar
tamento direktorius Petras 
Anusas. V. Uspaskichui išduo
tas diplomatinis pasas buvo pa
naikintas vos Darbo partijos 
įkūrėjas bei vedlys atsisakė ei
namų pareigų. Apie tai buvo 
pranešta Valstybės sienos ap
saugos tarnybai (VSAT). 

Pasak P. Anuso, įstatymas 
numato, jog tokiu atveju diplo
matinę neliečiamybę įrodantis 
dokumentas turi būti grąžina
mas jį išdavusiai institucijai, ta
čiau bėda, jog nenumatyta pro
cedūra, kokiu būdu, asmeniui 
paso negrąžinus, jį būtų galima 
išsireikalauti. 

..Vienintelis būdas, kaip už
kirsti kelią galimam piktnau
džiavimui — pasą paskelbti ne
galiojančiu ir apie tai pranešti 
pasieniečiams", guodėsi P. Anu
sas, tvirtindamas, jog negalio
jantį dokumentą turintis asmuo 
juo apgaulingai gali pasinaudo
ti bet kurioje užsienio valstybė

je. 
VSAT viešųjų ryšių sky

riaus vyriausiasis specialistas 
kapitonas Rokas Pukinskas at
sisakė teikti bet kokią informa
ciją apie incidentą su V. Uspas-
kicho pateiktu diplomatiniu pa
su. 

..Tai nebuvo incidentas, tai 
net ne įvykis, todėl jis niekur 
neregistruotas. V. L'spaskichas 
yra privatus asmuo, o apie to
kius asmenis teikti informaciją 
draudžia įstatymas", žurnalistų 
smalsumu piktinosi kapitonas. 

Tuo tarpu Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto valdybos 
pirmininkas advokatas Kęstu
tis Cilinskas teigė, jog vengian
tis teikti informaciją kapitonas 
R. Pukinskas yra neteisus. 

„V. Uspaskichas yra ir val
dančiosios koalicijos partijos 
pirmininkas, ir koalicijos poli
tinės tarybos narys. Jei atsi
sakys šių pareigų, tada jis tebus 
paprastas verslininkas. O šiuo 
metu kėdainietis — viešasis as
muo". 

V. Uspaskichas diplomatinį 
pasą su Rusijos viza pasienie
čiams pateikė ketindamas vykti 
į Maskvą verslo klausimais. 

Kodėl valstybes sieną sau
gantys pareigūnai nekonfiskavo 
negaliojančio politiko dokumen
to, VSAT pareigūnai komentuo
ti atsisakė, tačiau patvirtino, 
kad negaliojantis V. Uspaskicho 
pasas atimtas nebuvo. 

A . V a l i n s k u i — 1 1 m l n . l i t ų 
i e š k i n y s 

Vi ln ius , rugpjūčio 15 d 
'ELTA) — Televizijos laidų kū
rėjas ir vedėjas Arūnas Valins
kas šiuo metu jau antrą kartą 
gyvenime patiria, ką reiškia 
turto areštas : del Jungtinių 
Amerikos Valstijų verslininko 
Kęstučio Makaičio teismui pa
teikto milžiniško ieškinio teis
mo antstoliai areštavo pramogų 
pasaulio garsenybes biurą, na
mus ir kitą turtą, rašoma „Res
publikoje". 

„Man, iškeltas milžiniškas 
ieškinys tik rodo, kad šį kartą 
K. Makaičiui pritruko ir pinigų. 

Aru n H s Valinską $ 
Tomo (>miS«>vo ELTA? nuotr 

ir fantazijos, — sake A. Valins
kas. — Makaitis nėra verslinin
kas, nes jis elgiasi kaip koloni
zatorius, kuris save laiko tėvy
nės gelbėtoju vien todėl, kad 
yra atvykęs iš Amerikos" 

Buvęs 
diplomatas 
reikalauja 

tyrimo 
Vilnius, rugpjūčio 15 d. 

(ELTA) — Buvęs generalinis 
konsulas Sankt Peterburge 
Gintaras Ronkaitis prašo Ryšių 
reguliavimo tarnybos ir Lietu
vos pašto atlikti tyrimą dėl ga
limų pažeidimų pristatant re
gistruotą paštą. 

G. Ronkaitis turėjo atvykti 
į Valstybės saugumo departa
mentą !VSD) susipažinti su va
dinamosios „diplomatų bylos" 
išslaptinta operatyvinio tyrimo 
medžiaga, tačiau registruotu 

'. laišku siųstą kvietimą esą ga
vęs per vėlai. 

Kaip rašoma G. Ronkaičio 
laiške Ryšių reguliavimo tarny
bos direktoriui Tomui Bara-
kauskui ir Lietuvos pašto gene
raliniam direktoriui Jonui Ša-
lavėjui. jis pašte teiravęsis, ar 
nėra jam adresuotų laiškų ar 
kitų siuntų. 

Tačiau darbuotoja, anot jo, 
atsakiusi neigiamai, nes „vis
kas operatyviai pristatoma ad
resatams". Buvusio diplomato 
tvirtinimu, tik jam pakartoti
nai ir primygtinai paprašius 
dar kartą patikrinti paštą, atsi
radę du jam skirti registruoti 
laiškai. 

Vienas iš jų buvo iš VSD — 
šiuo laišku buvęs diplomatas 
buvo kviečiamas atvykti susi
pažinti su išslaptinta operaty
vine medžiaga. 

Šis laiškas, anot G. Ron
kaičio, įteiktas tik 10.10 vai., o 
jį įteikusi laiškininkė esą pa
aiškino, kad ji du kartus buvo 
atvykusi jo įteikti, tačiau nieko 
neradusi namuose, o pranešimo 
apie atsiųstą registruotą laišką 
nepalikusi. 

Lietuvos pašto darbuotojų 
elgesys G. Ronkaitj papiktino, 
todėl jis paprašė ištirti šį inci
dentą bei nustatyti, kas kaltas 
dėl jam adresuotos korespon
dencijos sulaikymo pašte. 

Buvęs diplomatas taip pat 
prašo išsiaiškinti, ar nebuvo 
pašalinės įtakos Lietuvos pašto 
vadovybei ar darbuotojams sie
kiant, kad registruota kores
pondencija jo nepasiektų laiku. 

G. Ronkaitis kartu su dar 
šešiais diplomatais, dirbusiais 
Lietuvos diplomatinėse atsto
vybėse Rusijoje bei Baltarusi
joje, iš šalies diplomatines tar
nybos buvo atstatydinti 2003 
metų liepą. 

Potvynio banga 
pasiekė Šilutės 

kraštą 
Klaipėda, rugpjūčio 15 d. 

(ELTA) — Uostamiestyje ištvi
nusi Danės upė ir Minija Kar
tenoje — slūgsta, tačiau potvy
nio vanduo kyla Šilutės rajone. 

Anot Klaipėdos civilinės 
saugos departamento vadovo 
Alfredo Skiručio. uostamiestyje 
žmones pamažu grįžta į apsem
tus namus, tačiau jų patirti 
nuostoliai kol kas skaičiuojami. 

Klaipėdos apskrities civili
nės saugos departamento duo
menimis, šiuo metu vanduo pa
mažu kyla ties Priekule, mies
telyje apsemtos trys gatvės. Ši
lininkų kaime vanduo atskyrė 
vieną sodybą Šilutės rajone ap
semta maždaug 3 km kelių. 

Lankupių. Petreliu ir Vitu-
lių kaimus taip pat pasiekė po
tvynis. Vieną gyventoją čia teko 
evakuoti Pranešama, jog, Mi
nijos vandenims slūgstant ties 
Kartena, jie kyla Šilutės rajone 
ir liejasi per pylimus Sankasos 
tvirtinamos, žmonėms pavojus 
kol kas negresia. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VIENA LIGA — DAUG 
NUSISKUNDIMŲ 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Švilpiantis alsavimas, ko
sulys, užgulta nosis, dilgėlinė, 
bėrimas, galvos skausmas ir 
virškinimo sutr ik imas — tai 
aštuoneriopas negalavimas vai
ko, susirgusio padidėjusiu jaut
rumu — alergija. 

Reikia žinoti, kad alergiški 
vaikai yra linkę į infekcijas. 
Simptomai varijuoja priklauso
mai nuo vaiko amžiaus, emoci
nės būsenos, metų sezono. Ta
bako dūmai pablogina alergi
nius kvėpavimo sistemos simp
tomus. Kai alergijos simptomai 
pasireiškia nesant kitos ligos 
požymių, kai iš t inka sunki 
alerginė reakcija (sunku kvė
puoti, šoko būsena), kai atsiran
da ryškūs pat inimai , reikia 
šauktis medikų pagalbos. 

Alergijos simptomai yra 
tokie: akių ašarojimas, sloga, 
odos niežulys, išbėrimai. Taip 
pasireiškia dilgėlinė, laringitas. 

Alergiją rodo ir lūpų, liežu
vio, gerklės peršėjimas, viduria
vimas, pamėlę paakiai , kvė
pavimo sutrikimai. 

Alergiją turi diagnozuoti gy
dytojas, kad galėtų paskirti 
gydymo planą, priklausomai 
nuo alergijos pobūdžio. Jis ski
ria at i t inkamus vaistus. 

Būtina pašalinti alergenus 
(jei vaikas j au t rus karvės pie
nui — pakeisti jį sojų pakai
talu); vengti naudoti dirgi
nančius muilus, vilnonius dra
bužius. Šešios svarbios prie
žastys gali įjautrinti vaiką. Ta
da j is suserga alergija su minė
tais mažiausiai aštuoniais ne
galavimais. Žinoma, ne visi jie 
tam pačiam vaikui tuo pat metu 
pasireiškia. Dažniausiai pasi
taiko kelių jų kombinacija. 

J a u t r u m a s m a i s t u i 

Rimtas alergines reakcijas 
gali sukelti šie maisto produk
tai: šokoladas, žemės riešutai, 
kukurūzai, graikiniai riešutai, 
cinamonas, maist iniai dažai, 
žuvis, grikiai, krevetės. Žmo
nės, kurie skundžiasi blogu 
kvapu iš burnos, turėtų žinoti, 
kad šį nemalonų dalyką gali 
sukelti j au t rumas pienui (re
čiau šokoladui ir kiaušiniams). 
Kai kuriems burnoje atsiranda 
skausmingos žaizdelės. Jos gali 
atsirasti nuo tokių maisto pro
duktų: obuolių, acto, apelsinų, 
pomidorų, šokolado, bananų, 
ananasų, graikinių riešutų ir 
net dantų pastos. 

Įdomu, kad didelis noras 
valgyti kokį nors maistą yra 
ženklas, kad tas žmogus yra 
tam maistui jaut rus — aler
giškas. Kai pienas yra vaiko 
alergijos priežastis, tai tas vai
kas taip trokšta pieno, kad jis 
beveik nevalgo kitokio maisto. 

Alergija papras ta i nusta
toma tiriant odą. Tačiau odos 
tyrimai yra netikslūs. 

Pirmas ženklas, kad vaikas 
yra alergiškas pienui, tai vėmi
mas 'čiurkšle). Vėliau jautru
mas pienui pasireiškia aštriais 
pilvo skausmais, viduriavimu. 
vidurių užkietėjimu, egzema. 
nosies ir bronchų užgulimu, 
kartu dideliu gleivių kiekiu, 
galvos prakaitavimu 

Jautr ius pienui kūdikėlius 
reikėtų maitinti mėsa, javai-
niais, daržovėmis, vaisiais Taip 
pat duoti papildomai kalcio ir 
vitaminų 

Dilgėlinę (odos bėrimą) daž
niausiai suki Ha maistas ir vais
tai Vaistai, dažniausiai suke
liautieji dilgėline, penicilinas, 
aspirinas Maistas: kiaušiniai, 
pomidorai, citrusiniai vaisiai, 
kiauliena, pienas, graikiniai 
nešutai , žemes ri'-šutai. šoko 
ladas. žuvis, maistiniai dažai. 

Naudinga žinoti, kad pienas 
vis dažniau sukelia vaikų 
chronišką viduriavimą. Taip 
pat nepamirštini ir kiti maisto 
produktai, sukeliantys tokį 
viduriavimą. Tai kviečiai, kiau
šiniai ir obuoliai. 

Kai kurie maisto produktai 
yra giminingi. Nustačius jaut
rumą tam tikram maisto pro
duktui, galima lengviau suži
noti ir giminingus maisto pro
duktus, kuriems žmogus aler
giškas. Pavyzdžiui, vaikas jaut
rus — alergiškas šokoladui. Be 
jokių tyrimų aišku, kad toks 
vaikas bus jautrus visokiems 
„cola" ir „pepsi" gėrimams. Taip 
pat giminingi yra žemės riešu
tai ir pupelės, obuoliai ir kriau
šės, apelsinai ir greipfrutai, 
kviečiai ir ryžiai, morkos ir 
salierai. Tačiau kviečiai negi-
miningi grikiams, žemės riešu
tams, žemuogėms, spanguo
lėms. 

Maitinančios krūtimi moti
nos suvalgytas mais tas gali 
turėti įtakos jos vaikui. Tai nėra 
bobučių pasakos, o mediciniška 
tiesa. Vaiko pilvo ūmių skaus
mų ir egzemos priežastimi gali 
būti motinos vartojamas pienas, 
kiaušiniai, citrusiniai vaisiai ar 
pomidorai. Jei vaikas t iems 
maisto produktams jautrus , tai, 
nors ir nevalgydamas jų, bet 
gaudamas su motinos pienu, 
gali susirgti egzema arba atsi
rast i a š t rūs pilvo skausmai . 
Kartais vaiką kamuoja nema
lonus paraudimas apie išeina
mąją angą. Šio negerumo daž
niausiai priežastis yra jautru
mas citrusiniams vaisiams, 
obuoliams ir pienui. Dar vieną 
negerovę j au t rumas mais tui 
gali sukelti — tai šlapimo ne
laikymas, ypač naktį, šlapini
masis lovoje (enurezė). Šios vai
ko negerovės dažniausias kalti
ninkas yra jo jautrumas pienui. 

A le rg inė s ligos ir du lkės 

Bet kuri alergijos rūšis gali 
įvairiausiais būdais pasireikšti. 
Būdingiausios alergijos pasi
reiškimo formos — tai odos 
bėrimas (dilgėlinė), uždegiminis 
odos paraudimas, odos ir glei
vines patinimas (Kvinkės, an-
gioneurotinė edema). Patinimas 
apima lūpas, liežuvį, ryklę bei 
balso klostes ir gali sukelti 
gyvybei pavojingą dusulio prie
puolį. Nuo alergijos ašaroja 
akys 'konjunktyvitas), išsivysto 
sezoninė sloga, kitaip dar šieno 
sloga vadinama. Nuolatinė slo
ga ir nosies polipai taip pat 
gana dažnai kamuoja alergiš
kus žmones. 

Plaučiuose alergija gali 
sukelt i bronchinę astmą bei 
chronišką bronchitą. 

Virškinimo trakto kai kurie 
sutrikimai — storųjų žarnų už
degimą (kolitą), viduriavimą ar 
aklosios žarnos bei tulžies pūs
lės uždegimą primenantys spaz
mai taip pat gali būti dėl alergi
jos. 

Kai dvi ligos s u s ė d a , tai 
žmogų bematant suėda 

Visos alerginės ligos į vieną 
maišą detinos. Jos tarsi seserys 
viena su kita draugauja, viena 
nuo kitos toli neatsilieka. Ir 
žmogų dažnai ne po vieną, bet 
būriais puola. 

Kartais liga, dėl per didelio 
žmogaus jautrumo atsiradusi, 
odos išbėrimu prasideda, o vė
liau ligonis ir dusti pradeda. Tai 
gali dėl vienos vienintelės 
dulkelės — vos įžiūrimos 
žiedadulkes atsitikti. Jei žmo
gus tai dulkei jautrus , tai jis 
kaip iš vandens išimta žuvis orą 
gaudyti pradeda Tokiu atveju 
gydytojas nustato, jog ligonis 

serga egzema su astma. 

N e s i g y d y d a m a s n u o v i l ko 
a n t m e š k o s u ž b ė g i 

Alerginės ligos labai klas
tingos. Pavyzdžiui, vaikas, ser
gantis egzema, tos ligos „neišau-
ga", kaip kad daugelis mano. 
Paprastai vieną alerginę ligą 
pakeičia kita. Neišgydytas nuo 
egzemos vaikas vėliau suserga 
dusuliu. Taigi ligonis nuo vilko 
dar nepabėgęs j au mešką su
sitinka. 

Ir vėl Dovydas Galijotą 
v a r g i n a 

Net patikėti sunku, kad 
tokia maža dulkelė taip žmogų 
varginti galėtų. Deja, tai teisy
bė! Dulkės ne didumu, bet jėga 
žmogų įveikia. Tos dulkelės 
nepaprastai įvairios. Tai žie
dadulkės, grybų, pelėsių sporos, 
dulkės, arklių, kačių bei šunų 
plaukų nuotrupos ir daugybė 
kitokių sunkiau ar lengviau 
pastebimų bei pašalinti įma
nomų dalelių. 

O kad mūsų Galijoto liki
mas neištiktų, privalome aler
gines ligas gydydamiesi svar
biausio vaisto — sveiko lietu
viško mąstymo nė sekundei nie
kam nepaskolinti: 

Įkvėptos du lkės sveikata 
ardo 

Kiekvienam mums aišku, 
kad dulkės ir kitokie kūno vidu
je esantys nešvarumai kenkia 
taip pat, kaip ir gatvėje ar ore 
esantys. Dar blogiau — išorines 
dulkes gali lengviau ar sunkiau 
nusiplauti, o į vidų pakliuvusias 
yra gana sunku pašalinti. 

B ė g i m a s n u o alergijos 

Alergija yra padidėjęs žmo
gaus jaut rumas įvairioms me
džiagoms, ypač įvairių augalų 
žiedadulkėms. Alergiškas pa
cientas dažnai ieško palengvėji
mo kur nors išvažiuodamas. Jis 
tikisi surasti tokį nuo jį dir
ginančių medžiagų laisvą rojų, 
kuriame vėl galėtų jaust is 

sveikas'. Daugeliui kyla klausi
mas, a r kur nors iškeliauti 
visam laikui ir ten be alergijos 
nuolat gyventi, ar pakanka tik 
kur nors paatostogauti ir bus 
alergijos atsikratyta? To dažnai 
klausiama gydytojo. Žinoma, 
yra šiame krašte „saugių" vietų 
nuo alergijos. Reikia tik žinoti, 
kuriose šio krašto vietose yra 
gausu įvairių alergijų suke
liančių medžiagų, kuriose jų yra 
mažiau. 

Kelių knygų apie alergiją 
autorius, Čikagos Northvvestern 
universiteto profesorius gydyto
jas Samuel M. Feinberg, sudarė 
šio kraš to vietovių žemėlapį, 
apibūdinantį alergiją suke
liančių medžiagų gausą įvai
riose vietose. Žemėlapyje nuro
dytas gausumas keturių svar
biausią alergiją sukeliančių 
medžiagų grupių: piktžolių, 
žolių, pelėsių ir vabzdžių. Toks 
žemėlapis padeda orientuotis, 
kurioje vietoje kokių alergiją 
sukeliančių medžiagų yra gau
su,-kurioje jų yra mažiau — 
vidutiniškai. Alergiškas žmogus 
iš savo gydytojo sužino, kokiai 
medžiagų rūšiai jis yra jautrus: 
piktžolėms, žolėms, pelėsiams 
ar vabzdžiams. Tai svarbiausi 
žmogaus alergenai. Žemėlapis 
talkina susirasti saugesnę nuo 
dirgiklių vietą atostogauti ar 
nuolat apsigyventi. Gyvenamą
ją vietą keisti turi tas pacientas, 
kuriam alergija yra nepakelia
ma. 

Florida — ne vieta 
vabzdžiams ir 

ž iedadulkėms jautriems 
žmonėms 

Piktžolių ir pelėsių alergenų 
gausiausia šio krašto vakarinė
je dalyje. Taip pat vidurvasary 
čia gausu žolių alergenų — tas 
gausumas būna du mėnesius. 
Panašus, tik kiek mažesnis, tuo 
pačiu laiku piktžolių, pelėsių ir 
žolių alergenų kiekis yra ryti
nėse ir šiaurės rytų vietovėse. 
Tų alergenų kiek mažiau yra 
pietuose, tačiau ten žolių se
zonas daug ilgesnis — ne 
savaitės, o mėnesiai. 

Pe l ė s i ams j a u t r ū s , bėki te 
iš Wisconsin, Michigan, 

Minneso ta i r Dako ta 

Javai auginami šiaurinėje 
šio krašto dalyje: Michigan, 
Wisconsin, Minnesota ir North 
Dakota. Jose negausu piktžolių 
žiedadulkių, bet bloga vieta 
gyventi pelėsiams jautriems 
žmonėms. Žolių žiedadulkių 
gausu šiaurvakariuose — čia 
nėra piktžolių žiedadulkių ir 
mažai pelėsių. Nelėkim visi 
kaip akis išdegę į California. 
Tiesa, ten piktžolių žiedadulkių 
nėra ir pelėsių mažai. Bet žolių 
žiedadulkėms alergiškiems pa
cientams bus vargas ištisus 
aštuonis mėnesius. Toks ilgas 
žolių žiedadulkių sezonas. 

Pietvakariai yra gera vieta 
alergiškiems pelėsiams ir žie
dadulkėms, taip pat sergan
tiems uždegiminiu sinusitu ir 
astma. Bet ir čia nėra amžinos 
ramybės alergikams. Ten siau
čia dulkių audros — jos kai 
kuriuos žmones sargdina. Tai 
sausa su vienodu klimatu vie
tovė ir labai mažai ore teršalų 
turintis kraštas: ten naudinga 
gyventi visiems bet kokios kil
mės kvėpavimo takų alergiją 
turintiems žmonėms. 

Piktžolėms jautrieji vykite 
\ vakarus nuo Rockies 

Bet kuri vietovė į vakarus 
nuo Rockies yra puikiausia 
vietovė visiems, kenčiantiems 
nuo piktžolių žiedadulkių. Dau
giau kaip 6,000 pėdų aukštu
mos yra pakankamai gera vieta 
beveik visiems jautriems žie
dadulkėms ir pelėsiams. Di
džiausia Kanados dalis (išsky
rus Argentinos) yra be piktžolių 
žiedadulkių. Pelėsių alergenų 
yra visame pasaulyje, tačiau 
daugiausia jų yra javų auginimo 
vietovėse, o mažiau sauso kli
mato zonoje. Žolių žiedadulkių 
pilna visur — mažiau sauso kli
mato juostoje ir tropikuose. 
Vabzdžių dulkių alergenų dau
gėja artėjant prie ekvatoriaus. 
Tropikų kraš tuose vabzdžių 
dulkės yra astmos priežastis. 

B u s daugiau. 

Čikagos Meno instituto profesorius ir N .U. jogos cen t ro įkū rė j a s bei moky 
tojas S u d d h a Weichle r ir šios serijos straipsnių apie jogą au to rė Aušrinė 
Kink ienė . 

Žmogus jaunas tol , 
kol jaunas jo stuburas (1 ) 

AUŠRINĖ KINKIENĖ 

Kad būtum lankstus, liek
nas, geros nuotaikos ir, svar
biausia, geros sveikatos, tam 
nereikia didelių investicijų ar 
daug laiko. Užtenka tik nedide
lio plotelio vietos ir truputėlį 
valios. 

Nors joga dabar yra pačioje 
populiarumo viršūnėje ir apie 
jos naudą yra rašoma skersai 
išilgai, tačiau vis dar tenka 
išgirsti įvairių stereotipinių ir 
kartais gana skeptiškų nuo
monių. Daugelis iš mano sutik
tų žmonių, gal ir norėtų pradėti 
užsiiminėti joga, tačiau, išvydę 
„super" sudėtingas pozas, at
liekamas įvairių įžymybių, tie
siog numoja į tai ranka. Ir tai 
yra dalelė tiesos. Kaip ir kitos 
sporto šakos ar menas, taip ir 
joga neprasilenkė su komercija. 
Man pačiai teko su tuo susidur
ti, ir švelniai tar iant , apsvilti. 
Todėl, norint pradėti užsiimi
nėti joga, yra nepaprastai svar
bu surast i t ikra i gerą jogos 
mokytoja, kuris darytų tai iš 
pašaukimo ir turėtų didelį ži
nių bagažą įvairiose srityse, 
susijusiose su joga. Nes joga 
nėra tiktai „asanos" (pozos). Tai 
ir mintys, ir „holistinis" 
(natūralus) požiūris į gyveni
mą, mitybą, ir pan. Todėl naivu 
būtų tikėti, kad vien tik fizinis 
jogos aspektas ir yra ta vadi
namoji joga. Tai yra tik viena 
jos pirminių pakopų, tačiau 
labai svarbi. Čia labai tiktų 
pasakymas: .Sveikame kūne, 
sveika siela" Mano giliu įsi
tikinimu ir supratimu, joga yra 
ne kas kita, o gyvenimo būdas 

Visą gyvenimą prašokus 
lietuvių liaudies ir klasikinius 
šokius, studijavus Klaipėdos 
konservatorijoje choreografiją, 
Kauno kūno kultūros institute 
įgijusi r i tminės gimnastikos 
t reneres sertifikatą, neseniai 
užbaigus psichologijos studijas 
Vilniaus Pedagoginiame uni
versitete ir ilgą laiką pradirbus 
su vaikais bei suaugusiais įvai
riuose sostinės sporto klubuose, 
joga man buvo tartum natūrali 
seka Tačiau, „senų mokyklų" 
papročiu, įpratus siekti rezul
tatų bet kuria kaina ir nepai
sant organizmo duodamų sig
nalų, teko smarkiai susižaloti 
stuburą, kuris ir taip buvo visko 
matęs. Nors daugelis jogos mo
kytojų, dar gyvenant Čikagoje, 
kartodavo įsiklausyti į savo kū
ną, naudoti tik pusę jėgos, ta
čiau ar tai buvo paisoma? Tiktai 
visiškai nebegalėdama pasukti 
kaklo ir jausdama siaubingus 
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skausmus, kurie pereidavo į de
šinę ranką, supratau, kad atėjo 
laikas nustoti save kankinti ir 
pradėti mylėti savo kūną, kaip 
kad jogų filosofija sako: „Mylė
kite savo kūną, kaip geriausią 
savo draugą". 

Tai buvo beveik prieš ket
verius metus. Trauma manęs 
neatbaidė nuo jogos, o atvirkš
čiai, paskatino mane įsigilinti į 
ją. Tuo metu susipažinau su 
nuostabiu žmogumi, Suddha 
Weichler, Čikagos Meno insti
tuto profesoriumi ir N.U. jogos 
centro įkūrėju bei mokytoju. Jo 
žodžiais ta r iant , „neteisingai 
atliekami pratimai atneša dau
giau žalos nei naudos". Jis tada 
ir pasiūlė man išlaikyti jogos 
mokytojų kursus. 

Atsimenu, kai po kiekvienų, 
trijų valandų trukmes pratybų. 
jaučiausi tik blogiau. Kartais iš 
vis net nepersirengdavau, o sė
dėdavau kamputyje ir su ap 
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DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDOJOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pneramą kainą. 
Susitarimu kabėti antiškai arba ietuv&ai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Šute 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, MD. S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ava Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GAIUĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th SL Ste 200 

Lemort, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage, Edward ir Elrnhurst Hopninėrns. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSWS,MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Bk GTOMK 847-718-1212 
www.iflhioispain.com 

maudu stebėdavau lanksčius, 
pilnus jaunatviškos energijos 
savo kolegų kūnus. Nors tada ir 
bandžiau „įsiklausyti į savo kū
ną", tačiau jaučiau tik fizinį 
skausmą ir nieko daugiau. Tada 
man labai padėjo mano mokyto
jo paskatinimas nenuleisti ran
kų ir tikėti savimi. Jis pasi
guodė, kad taip pat turėjęs labai 
didelių traumų, ir kad žmogus, 
pasimokęs iš savo klaidų, gali 
būti geresniu mokytoju, nes gali 
giliau supraski kitų žmonių 
nusiskundimus bei problemas. 

Prisipažinsiu, man tada bu
vo labai sunku susitaikyti su ta 
mintim, kad mano kūnas, kaž
kada sugebėjęs viską, dabar 
turėjo pasitenkinti tik lengvais 
pratimais. Per tą laikotarpį, iki 
dabar, nenustojau daryti jogos. 
Disciplina, įgyta nuo mažens 
išliko, tačiau požiūris į savo 
kūną pasikeitė iš pagrindų. 
Pradėjau, tikrąja tų žodžių 
prasme, jausti savo kūną, įsi
klausyti į jo nusiskundimus, su 
pagarba atsižvelgti į su amžiu

mi įgytas l igas ir t r aumas . 
Labai didelį dėmesį skiriu mity
bai ir tikiu jo gydomąja galia. 
Per laiką nustojau lankytis 
jogos studijose ir tapau pati sau 
jogos mokytoja. Ilgainiui visiš
kai įtikėjau į puikios jogos mo
kytojos Marijos Meijer žodžius, 
Jcad geriausias mokytojas ar 
gydytojas yra pa ts žmogus, nes 
kas geriau pažins savo kūną, 
nei jis pats". 

Kituose dienraščio nume
riuose su meile pasidalinsiu sa
vo sukur ta jogos programa, kuri 
beveik visiškai išgydė mane nuo 
nepakeliamo fizinio skausmo, 
nenaudojant vaistų, padėjo iš
vengti gydytojų prognozuoja
mos operacijos ir, svarbiausia, 
sugrąžino gyvenimo džiaugsmą. 
Tarp kitko, mano vyras, dary
damas šiuos prat imus ir pa
keitęs mitybos papročius, nu
metė nereikalingus kilogramus 
ir visiškai a ts ikratė apatinės 
nugaros dalies skausmų. 

B u s d a u g i a u . 

JOGOS PRATYBOS PADIDINO KALINIŲ 
AGRESYVUMĄ 

Viename Norvegijos kalė
jime buvo atsisakyta sumany
mo rengti jogos pratybas kali
niams, kadangi paaiškėjo, jog 
dalis jų pasidarė agresyvesni. 
Tai pranešė Norvegijos laik
raštis .Ringerikes Blad". Jogos 
pratybos eksperimento tvarka 
buvo suorganizuotos Ringerikes 
kalėjime, kur bausmes atlieka 
pavojingiausi nusikaltėliai. 

įkalinimo jstaigos adminis
tracija tikėjosi, kad meditacija 

ir kvėpavimo pratimai padės 
kaliniams pažaboti pyktį, bet 
rezultatai buvo visai priešingi. 

„Po jogos pratybų padidėjo 
dalies kalinių agresyvumas, dar 
kiti ėmė skųst is , kad blogai 
miega", — pareiškė laikraščiui 
kalėjimo apsaugos darbuotojas 
Sigbjoern Hagen. Anot jo, gilaus 
kvėpavimo pratimai gali pada
ryti kalinius dar pavojingesnius, 
kadangi jie padeda pašalinti 
psichologinius barjerus. (Elta) 

http://augas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iflhioispain.com
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Amerikos Lietuvių Arizonos 
klubo 50 metų veiklos ju
biliejus buvo iškilmingai 
švenčiamas Sun City, Arizo
na, š.m. balandžio 17 d. 
Onutės Damaitės Fielding 
nuotraukoje: kiubo pirmi
ninkė jean Pike (viduryje) su 
tautinių šokių grupe „Saulė" 
ir tos grupės vadove Dalia 
Motiejūniene (pirmoji iš kai
rės). 

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 16 d., a n t r a d i e n i 

DIDŽIOJI AGURKŲ MUGE 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 
IUOZAS GREVELDA 

Mugė stebino — netgi pri
bloškė — prekiautojų ir lanky
tojų skaičiumi, prekių ir eks
ponatų gausa. Ko tik ten nebu
vo, kas tik neprekiavo, kas tik 
nepirko — daugybe gražiai pa
sirėdžiusių ponų ir damų siūlė 
prekes ir derėjosi dėl kainos. Visi 
prekiavo, visi pirko, tačiau nie
kaip nebuvo įmanoma suprasti 
kas perkama ir parduodama. 
Vis dėlto nebuvo nė vieno pir
kėjo, kuris nenorėjo ko nors par
duoti, nebuvo nė vieno par
davėjo, kuriam nereikėjo ko 
nors nusipirkti. Tai buvo keista 
mugė, karštligiškas akių bliz
gesys tarsi sulydė žmones į 
vieną bendrą didžiulę šeimą. 

Besidairydami po mugę, 
pastebėjome šaunų ponaitį, 
dailiai pasirėdžiusį juodu fraku 
su besiplaikstančiais ilgais 
skvernais, su juodu cilindru ir 
baltomis pirštinėmis. J is šlub
čiodamas gyvai vaikštinėjo nuo 
vieno prie kito prekystalio, kaip 
senus pažįstamus kalbino visus 
pirkėjus ir pardavėjus. Atrodė, 
jog ir jie jį pažįsta, nes sveiki
nosi kaip su armiausiu bičiuliu, 
vienas kitą broliškai apkabin
dami ir sakydami, jog esą labai 
išsiilgę. Ponaitis ryškiai skyrėsi 
iš visos minios ne savo parėdais, 
o tuo, kad nieko nepirko ir nieko 
nepardavė. Jo elgesys, tarsi sa
kė, jog jis yra šio šurmulio šei
mininkas, jog jis galėtų visus 
parduoti ir nupirkti. 

Tik mes dviese, kaip atrodė, 
buvome su juos nepažįstami. 
Tai mus mažumėlę trikdė ir tuoj 
pat nutarėme, kad bus neman
dagu, jeigu nesueisime į pažintį 
su tokiu visų gerbiamu ponu. 
Tad priėjome prie jo. prisis
tatėme ir pasiteiravome, kas jis 
esąs, kodėl pats nieko neperka 
ir neparduoda, kas čia perkama 
ir parduodama, kokia tai esanti 
mugė. apie kurią jokios rekla
mos nebuvome girdėję. 

— Jus esate Didžiojoje agur
kų mugėje, gerbiamieji. Ji vyks
ta kiekvienais kadencijų keiti
mosi metais, kiekvieną dieną 
ištisus metus. — mandagiai pa
aiškino mums ponaitis. — Aš 
esu šios muges šeimininkas, 
visos prekės yra mano. visi 
pirkėjai ir pardavėjai dirba 
man, pirkėjų pinigai taip pat 
priklauso man Įsidėmėtina, jog 
visi pinigai šioje mugėje yra 
tikri. Man labai malonu pažy
mėti, jos kiekvienais metais į ją 
susirenka vis daugiau dalyvių. 
Stebiuosi, tik. kaip tamstos ne
sate mano klientai, ir nesupran
tu, kaip jus čia atsidūrėte. 

Mes paaiškinome, jog esame 
žurnalistai ir kar ta i s patys 
nesuprantame, kaip atsiran
dame pačiuose įdomiausiuose 
renginiuose. — Matyt, tokia 
Dievo valia. — tarsi pasiteisin
dami pridurėme, ir pasiteira
vome, o kas tai yra — tikri pi
nigai? 

Išgirdęs Dievo vardą, po
naitis krūptelėjo, bet susivaldęs 
aiškino toliau savo magės 
paslaptis: 

Tikri jie yra todėl, kad ant 
jų pažymėta, už ką jie išmokėti 
— už nužudymą, už narkotikus, 
už sangulavimą, už kyšį ir 
panašiai Mano mugėje parduo

dama viskas, ko tik žmogui 
reikia ir negi tai , ko jam ne
reikia. Čia perkama ir parduo
dama viskas. J ū s čia ramiai ga
lite parduoti savo sąžinę ir 
garbę, niekas jums dėl to ne
draskys akių ir neišvedžios 
graudulingų pamokslų. J ū s 
galite nusipirkti šimtą tūkstan
tį vergų ar vergių ir daryti su 
jais viską ką tik užsigeisite. Jū s 
galite juos žiauriausiais budais 
išnaudoti, sunkti jų prakaitą, ir 
kraują perkeltine ar tiesiogine 
prasme. Jūs galite jaunus žmo
nes išmokyti samdomais žmog
žudžiais ir prostitutėmis, ir jie 
jums duos milžinišką pelną. Jūs 
iš manęs galite prieinama kaina 
nusipirkti tuziną ar šimtą poli
cijos viršininkų a r kelių poli
cininkų ir savo nuožiūra leisti 
juos į apyvartą. Ta proga pri
minsiu, jog labiausiai apsimoka 
pirkti kelių policininkus, nes į 
juos įdėtos lėšos greičiausiai 
atsiperka. Žinoma, ne taip grei
tai kaip narkotikų pirkliai, ta
čiau su jais mažiau vargo. — jie 
yra drausmingi ir gerai ap
mokyti dirbti savo darbą. 

Matėme, jog savo darbą 
mugės šeimininkas gerai iš
manė. J is puikiai nusimanė, 
kokia yra kiekvienos prekės 
vertė, ir siūlė mums: 

— Galiu ta ip pat visiškai 
nebrangiai — su didele nuolaida. 
— pasiūlyti ir Seimo, Vyriau
sybės bei savivaldybių narių ir 
merų. visų valstybinių įstaigų 
tarnautojų. Iš pastarųjų labiau
siai vertinu žemėtvarkininkus 
— juos pirkėjai tiesiog vieni 
kitiems iš rankų griebia, neretai 
tarpusavyje netgi susipeša. Tai 
jų vertę mano akyse tik dar 
labiau pakelia. — neslėpdamas 
susižavėjimo pačiu savimi dėstė 
mums ponaitis. — Iš valstybės 
tarnautojų neišskirsiu nei 
teisėjų, nei prokurorų, na. žino
ma, ir advokatų. Taip pat t u n u 
pačių įvairiausių privačių 
įmonių akcininkų bei steigėju 
— gerų specialistų bet kam 
įteikti kyšį 

Apstulbę žvelgėme vienas į 
kitą; negalėdami suprasti, kaip 
būtų įmanoma prekiauti garbe. 
sąžine. Seimo, Vyriausybes na
riais, policininkais ir visais 
kitais įvaldytais asmenimis 
-Alegoriškai, perkeltine prasme 
— taip, bet gi šitaip atvirai, 
nebaudžiamai, — kaip tai įma
noma'' Akimirką suakmenėjome 
iš siaubo ir netikėtumo Negali 
būti, kad sapnuotume, abu pa
galvojome. Kas gi jis, tas 
nepažįstamas. 

Tarsi išgirdęs mudviejų 
klausimą, ponaitis šyptelėjo ir 
paskubėjo prisistatyti: 

— Aš Zmitnukas. Esu kilęs 
iš šaunios ir garbingos pelkių 
kipšų padermes. Visi mano 
bendragenčiai egzistuoja ir vei
kia įvairiose pelkėse. Na. jums. 
žurnalistams, nėra ko aiškinti, 
kas tai yra pelke. Tai bet kuri 
žmogaus sielos dalis, kur susi
kaupė pakankamai purvo, kad 
mes galėtume ten įsiveisti ir 
dirbti savo darbą. Man kliuvo 
pati įdomiausia ir pati nedė
kingiausia dalis — politine pel
kė. Turiu pasakyti, jog politikai 
yra pati nepaklusniausia me
džiaga. Negali tvirtinti, kad visi 
iki vieno yra mano valdiniai 
Yra ir nesutinkančių su mano ka 
nonais, bet tai — tik retos išim 

tys. Didžioji jų dalis priklauso 
man, tik jie bemaž visi įsivaiz
duoja turintys laisvą valią ir 
gyvenantys savo protu. Man 
tenka nemažai plušėti, kol iš jų 
galvų išmėžiu visas tas mora
lines šiukšles, kurių jie būna 
prisirinkę, kol dar nebuvo tapę 
politikais. Užtat vėliau su jais 
vargo beveik nebūna, kol 
neateina kadencijų keitimosi 
metas. Tad juos apima masinė 
psichozė. Tad man tenka šiek 
tiek atleisti veržles, nes jiems 
tenka bendrauti su rinkėjais. 
Tik įsivaizduokite, kas atsitik
tų, jeigu jie rinkėjams atvirai 
prisipažintų, jog yra pardavę 
savo sielas velniui — kas tąsyk 
už juos balsuotų? 

Pasibaisėdami žvelgėme 
vienas į kitą. Galvos svaigulys 
vis dar laikė mus. suspaudęs 
tars ; replėmis, siaubas neiš
nyko, o dar labiau sugniaužė 
mus ledinėmis rankomis. Gal
vose tvinksniais spurdėjo klaus-
mas: kaip mums ištrūkti? 

Zmitriukas maloniai nusi
šypsojo: 

— Atsakymas labai papras
tas — . arba jus pasirašote su 
manimi sutartį ir galite gauti 
viską, ką tik užsigeisite, arba 
atsisakote, ir tuoj pat būsite 
grąžinti į normalų pasaulį iš 
kurio čia nežinau kokiais būdais 
patekote. Tai kaip0 

Mes paprašėme leisti mums 
truputį pagalvoti ir dar ką 
nors papasakoti apie Didžiąją 
agurku mugę. 

Mugės šeimininkas malo
ningai sutiko dar labiau paten
kinti mūsų smalsumą. Jis pa
pasakojo, jog tarp jo klientų 
labiausiai turi paklausą garbė ir 
sąžinė — visi .kaip apduję jos 
ieško, nes visi ją yra praradę, ir 
kaip tik tas praradimas pirmose 
vėlesnės veiklos stadijose juos 
labiausiai kamuoja. Vėliau tos 
žaizdos lengvai užgyja, nes vis 
naujos ir naujos galimybės la
bai greitai išvalo ir jų sąmonę, 
ir pasąmonę. 

— Jūs, be abejo, supran
tate , kad jiems jau niekada 
nebus leista įsigyti nei ga
nei sąžinės, — mielai paaiškinę. 
Zmitriukas. — Ta prekė (ar ver
tybė'1 įgyjama tik žmogui gim
stant ir prarandama pasirašant 
sutartį su manimi. Tad kam 
veltui kamuotis ir gailauti to, 
kas negrįžtamai praėjo? Tačiau 
žmogaus prigimtis ydinga, jis 
įsikalės sau į galvą daug kvailu 
idėjų. Turiu pripažinti, jog aš 
atlieku žmogaus sielos sanitaro 
darbą — apvalau ją nuo ne
reikalingų sentimentų — pavyz
džiui, nuo tokių niekų kaip arti
mo meilė ir meilė apskrit ii 
Kuriems galams reikalinga 
meilė, jeigu normaliam žmogui 
pilnai pakanka sekso7 

— O kaip tamsta susirandi 
savo aukas0 — pasiteiravome. 

— O. visai paprastai. — at
sakė sielų sanitaras. — Vieni, 
vos tapę politikais, tuoj pat 
patys mane pasišaukia, o kitų. 
kuriuos matau turint politikui 
reikalingų savybių, naktimis. 
kai kūnas po dienos darhų ilsisi, 
sielas pasikviečiu į Pragaro 
atrakcionų parką. 

— O kas tai per parkas? — 
paklausėme, negalėdami nus
lėpti savo susidomėjimo. 

Na, tai jokia paslaptis, — 
atsake mugės šeimininkas. — 

Tai yra, jūsų nesenų laikų žar
gonu, tarsi kokios nors partijos 
propagandos ir agitacijos sky
rius. Pavyzdžiui, ten premjerui 
ant kelių aš pasodinu naują 
meilužę, merui prie širdies 
prisegu maišą aukso, ministrui 
ar eksministrui taip pat prie 
širdies prisegu keletą aukštojo 
mokslo diplomų ir porą diser
tacijų, prieš Seimo pirmininką 
ant stalo padedu labai gražiai 
paruoštą tvoros projektą ir taip 
toliau, pavyzdžiui, valstybes 
tarnautojai labai greitai įjunks
ta į mano teikiamas paslaugas, 
jeigu aš juos pamasinu gražiais 
kyšio paėmimo ir naudojimosi 
juo vaizdais. Be to, visus 
nemokamai (iš kur gi jie gautų 
pinigų per sapną0 I vaišinu 
alumi „Saldi nuodėme". O gal ir 
jus pavaišinti, taip pat už dyką? 
— paklausė Zmitnukas, ir jo 
akys vėl vylingai blykstelėjo. 

.Akimirką taip pakvipo alu
mi, kad net seilė pradėjo teketi, 
tačiau bematan t supratome 
vylių. 

— Labai ačiū, tamsta esi 
labai malonus, tačiau to alaus 
mes negersime. — skubiai at
sisakėme ir paprašėme dar ką 
nors papasakoti apie atrak
cionus. 

— O. labai mielai, — atsakė 
Zmitriukas ir pasakojo toliau: 

— Visi besilinksminantys 
Pragaro atrakcionų parke yra 
apmokomi savo tolesnei veiklai 
naudingu dalykų. Aš jiems de
monstruoju naujausius doku
mentinius filmus, pavyzdžiui, 
kaip duoti ir imti kyšius, ge
riausi specialistai jiems skaito 
įdomias paskaitas. Štai, pas
taruoju metu labai išpopulia
rėjo daktaras Cambridg Kan-
goonght. Jo mėgstamos temos 
— ..Kaip išplaunami pinigai". 
..Kaip saugiai paimti kyšį", 
..Kyšininkavimo ir privatizavi
mo koreliacijos ypatumai". Jo 
paskaitos visada sutraukia la
bai daug klausytojų. Manau, jog 
kuriame nors universitete grei
tai teks atidaryti atitinkamą 
fakultetą, ir ne sapnuose, o 
realiame gyvenime. 

— O kaip toliau vyks mugė, 
ar joje vyksta tik prekybiniai 
sandėriai, ar bus ir kokių nors 
atrakcionų0 — pasiteiravome 
Zmitnuko. 

- O ne, ką jūs, viskas dar 
prieš akis. — pažadėjo mūsų 
gidas. — Savo programą paro-
dys ir patirtimi dalinsis įvairios 
nevyriausybinės organizacijos 
— Tarptautinė kyšininkų lyga. 
Premjero meilužių klubas. Bū
simųjų politikų odaliskų asocia
cija. Samdomų žudikų gildija. 
Pasaulinė globalistų ir melagių 
brolija ir daugelis kitų. Jūs , be 
abejo, suprantate, jog politikai 
ir meilužes laikui bėgant pasen
sta, tad jų parką butma atnau
jinti. Tad ir jaunąsias odaliskas 
reikia išugdyti, o kas tai atliks 
geriau už garbingas veteranes 
metrosos0 — retoriškai pasi
teiravo Zmitriukas. 

Mes atsidus.>me. Šventės 
šurmulys mums nebeatrodė 
nei pat rauklus , nei įdomus. 
Neviliojo nei Zmitriuko nupieš
tos perspektyvos, nei jo prekes, 
nei pažadėti atrakcionai. Lyg 
susitarę abu vienu metu per
sižegnojome, ir viskas išnyko — 
ir muge. ir Zmitriukas 

DANUTE BINDOKIENE 

Okupacija pasibaigė 
(bent iš dalies) 

Nuo šios savaitės pradžios taikos balandis 
vėl suplasnojo virš Palestinos — galbūt 
šį kartą jc sparnų niekas nepašaus... 

Prieš kelias dienas Gazos Ruože gyventojams 
žydams pranešta, kad iki rugpjūčio 14 d. vidur
nakčio turi išsikraustyti iš okupuotų pales
tiniečių žemių, nes po to ši sritis žydams be 
specialios vizos bus nebeprieinama, kaip bet ku
ri kita užsienio valstybė. Nepaklusę įsakymui, 
gyventojai bus iškraustyti jėga. Tai liudija at
siųstų apie 40,000 Izraelio karių ir ant kelių į 
Gazos Ruožą pastatytos barikados. O visgi žy
dai tikėjosi „dar vieno stebuklo" — kad pas
kutinę minutę įsakymas bus atšauktas ir jie 
galės pasilikti savo namuose. Taipjau ne kartą 
atsitiko, tad viltys neatrodė bergždžios. 

Gazos Ruožą, kartu su West Bank rajonu. 
Izraelis užėmė vadinamojo 1967-ųjų karo 
Viduriniuose Rytuose metu, ir dabar, pirmą 
kartą po beveik keturių dešimtmečių okupaci
jos, sutiko atiduoti okupuotų žemių dalį pales
tiniečiams. Ši sritis bus ilgainiui įjungta į pa
lestiniečių kuriamą valstybę. „Niekuomet Izra
elio istorijoje nebuvo atsitikę, kad valstybė sa
vanoriškai atiduotų jai priklausančias žemes". 
— aimanavo vienas politinių mokslų profeso
rius iš Hebrevv universiteto Jeruzalėje. Jis, kaip 
ir nemaža dalis Gazos Ruože gyvenusių žydų. 
tarytum pamiršo, kad tai iš esmės ne Izraelio 
žemė. bet karo metu užgrobta teritorija. 

Nepaprastas žydų darbštumas, pinigai ir 
susiklausymas per tuos dešimtmečius iš kone 
dykumos sukūrė žaliuojančias, žydinčias, der
lingas gyvenvietes, kūnas tėvyne vadino apie 
8.500 žmonių. Suprantama, kad jiems savo 
namus palikti ir skaudu, ir liūdna. Tačiau, ne
paisant pasiturinčio, modernaus ir patogaus 
gyvenimo, Gazos Ruože ramybės dažnai nebu
vo: jeigu ne ginkluotos Izraelio pajėgos, sau
gančios ir žmones, ir jų turtą nuo palestiniečių 
puldinėjimų, niekas nebūtų galėjęs ramiai 
miegoti. 

Dalis gyventojų susitaikė su likimu ir iš 
savo namų išsikraustė. Laikinai jie patalpinti 
valdiškuose pastatuose, o vėliau galės persikelti 

į kitus namus, kuriuos valdžia padės pastatyti 
arba įsigyti. Kai kurie išvykdami savo namus 
padegė, kad neliktų palestiniečiams (tai prime
na II pasaulinio karo metu besitraukiančios iš 
Lietuvos vokiečių kariuomenės elgesį, kai jie 
pasienio ruože degino namus , pjovė ir šaudė 
gyvulius, „kad neliktų rusams"). 

Tačiau keli tūkstančiai gyventojų, kartu su 
nemažu skaičiumi iš Izraelio atvykusių jų rė
mėjų, nesiruošia niekur iš Gazos Ruožo judėti. 
Jeigu kareiviai juos jėga išmes — tai bent „vi
sas pasaulis galės matyti, ka ip žydai skriaudžia 
savo tautiečius". O pasaulis tuos vaizdus tikrai 
matys, nes į šį ruožą jau sugužėjo daugybė žur
nalistų. Iš anksto suplanuota, kad kiekvienam 
Gazos Ruožo gyventojui pašalinti paskirti ke
turi kariai, kurie jį ar ją išgyvendins ir perves į 
Izraelio teritoriją. Žydai ta i laiko aukščiausio 
laipsnio pažeminimu, tačiau gražiuoju iš savo 
namų nesiruošia pasišalinti. 

Galima užjausti jaunus Izraelio kareivėlius, 
kurie iš okupuotų žemių turės išvaryti savo tau
tiečius, galbūt net gimines ar pažįstamus. 
Tačiau ši „operacija" turi būti atlikta, kad iš 
Palestinos būtų pašalintas neapykantos ir susi
priešinimo tarp žydų bei palestiniečių vėžys. 

Palestiniečiai džiūgauja, kad pagaliau pra
dedami vykdyti Izraelio pažadai jiems grąžinti 
Gazos Ruožą ir kai kurias West Bank vietoves. 
Jie tvirtina, kad žydų paliktus namus patys 
sudeginsią, siekdami iš okupuotų žemių ištrinti 
šį skaudų laikotarpį. JAV prezidentas pareiškė 
pasitenkinimą Izraelio elgesiu, t ikėdamas, kad 
tai priartins dieną, kai Viduriniuose Rytuose 
įsiviešpataus taika. 

Ar JAV prez. George W. Bush žino ftuo ne
abejojame) apie kitą okupuotą sritį — Europoje 
— iš kurios okupantas jokiu būdu nežada 
trauktis0 Ar Karaliaučiaus k raš tas sulauks 
dienos, kai jo žemių nemindys okupanto kojos? 
Ar tame krašte gyvenantys rusų kilmės žmonės 
taip pat nenoriai grįžtų į savo tėvynę, kaip 
žydai iš Gazos Ruožo? Kas žino. gal ir čia įvyks 
stebuklas... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.43 

Oras visą laiką nekoks — beveik kasdien lyja. 
Šalta. Rytais šalnos. Prie to viso dar prisideda 
ateities nežinia, žinių nebuvimas apie artimųjų 
likimą. Dažnai prisimenu mamą, seserį. Palmy
rą. Kazytę, draugus... Kai esti labai sunku, ki
tiems miegant, meldžiuosi, bet ir maldai tokiu 
momentu negali susikaupti. 

Aš su keturiais kitais lietuviais kelias dienas 
dirbau „Tromsoe" stovykloje prie maisto ir pašarų 
sandėlio, tvarkomo vieno viršilos. Atlyginimo 
vietoje kasdien duodavo konservų, tabako ar 
marmelado Vogti maisto nevogėme, nes dabar 
jau esame sotūs. Sandėliai ruošiami perdavimui 
anglams. 

Lenkai į darbus eiti atsisakė. Bet už tai kas 
naktį plėšia vokiečių sandėlius. Praeitą naktį iš 
vietos ligoninės išnešė 50 porų lovos baltinių. 
Vokiečiai lenkų bijo kaip velnias kryžiaus. 
.Dievui dėkui, kad tik jie į darbą neina.. Negi 
pastatysi prie kiekvieno lenko po sargybinį!.." — 
užklausti atsako. 

Rugsėjo B d. 
Gyvenimas taip velniškai įgrisęs, nors eik ir 

karkis. Nors tų naujienų-naujienėlių, istorijų yra 
pakankamai: užvakar lietuviai užgesino degančią 
vokiečių virtuvę, atėjo pranešimas, kad po poros 
dienų busime išsiųsti į Pietų Norvegiją. Vakar 
buvo suruoštas antras „robaksas". į kurį net ke
liais sunkvežimiais buvo atvažiavę merginų iš 
Salangen miestelio, esančio už 15 km. Buvo 
numatyta suruošti sporto šventę, kuri dabar, del 
numatyto mūsų išvykimo, atšaukta Jai treni 
ravausi ir aš. su gana „mizernomis" pasekmėmis 
Pasiėmiau, kas man atrodė gali man geriausiai 
tikti — trumpų distancijų bėgimą. Nu <>me su 
vienu šiauliškiu į sporto aikšte treniruotis <> 
chronometro — neturime' Tai ir bėgame vienas 
su kitu lenktyniaudami ..Pasitn i taip 
kokias 45 minutes, gal valandą, sakome — šiaa 
dien pakaks Tikrai pakako' Rytojaus dieną 
negaliu iš lovos išlipti — kojos, kaip gumines, 
atrodo, kad kaulo ten anei vieno negaliu net 
per kambarj pereiti, atpratęs nuo bėgiojimo. Pa
dauginau per .treniruotę" Tris dienas dr 
nešė iš virtuvės man maistą 

Begulint lovoje, mintys drasko galvą — grįžti 
— negrįžti? J tėvynę t raukte t raukia . Nesvarbu, 
kaip augau, kaip gyvenau, kad ir vargingiausiai, 
vis vien gimtas kraštas, vis vien — Lietuva! Atei
na kitos, pasalūnės godos: o ką tu darysi grįžęs 
namo'1 Motina ir sesuo ištekėjusios, mylimosios 
neturi' Manai, kad kas kvaršins galvą su kažkur 
be žinios dingusiu0 O grįžęs, greičiausiai Sibire 
su baltom meškom žiemosi' 

Et, turbūt dabar daugumai mūsų tokios 
mintys po galvą blaškosi! 

Rugsėjo S d. 
Šiandien mano gimimo diena — pradedu 25-

sius.. Ir ka.- iš to? Esu niekur niekam nereikalin
gas klajūnas. 

Pas lenkus krata . Anglai ieško neseniai 
pavogtų muzikos instrumentu. Ir rado. Lenkus 
įskundė vokiečiai — esą plėšę angliškai apsi
rengę, o lenkai kaip tik gavo anglišką aprangą. 

14:00 vai staigus įsakymas mums. latviams, 
estams ir lenkams išvykti. Susipakuojame kup
rines Tvarkdariai iššluoja patalpas , užverčia sąš
lavų duobę, ir 18:30 vai. atvykus sunkvežimiams, 
išvykstame. Salangen miestelyje sutinkame į 
mūsų šokių vakarus atsi lankiusias mergaites. 

- nustebusios žiuri, kad mes išvykstame ir 
susizgribus - sveikina rankų mojimu Š( 
kar irgi turėjo būti šokiai. 

Salangen VV'erket — prieplauka. Prie jos 1912 
m. pradėtu Krupo fabriku griuvėsiai Kol 
atvyks laiv,;- vyrai įsirengia griuvėsiuose ir. lai
kui paįvairinti, mūsų choras užtraukia ke. I 
dainelių, T piešia polka po polkos, lenkai ima 
šokti kažkokį ..krok^viaką". „Programą" užbaigia 
P. anekdotais Bet. paprastai, linksni) 

51 ašaroi ik! ir ši karta 
— besikraustant į laivą, nuo molo į vandenį jkn 
to S K. — vos išmeškeriojome! Paskui anglai jį 
kažkur laive paslėpė, kad mes nors ir bandėme jį 

-ti — nepavyko. 
Kažkas šukteli „Petrai0"" Kažkas pasė

damas iš norinčio susirasti draugą atil i 
visai v.-lniai pekloj?", ir meš tau esame 1.000 tonų 
talpos larviokštyje, pavadintame garbingu ,.H«P> ' 
vardu Bus daug iau . 
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PASKELBTAS 
VYSKUPŲ SINODO 

DOKUMENTAS 
Liepos 7 d. Vatikane pa

skelbtas spalio 2—23 d. Va
t ikane vyksiančio 11-ojo pa
prastojo Vyskupų sinodo 
„Eucharisti ja: gyvenimo ir 
Bažnyčios misijos versmė ir 
viršūne" darbo dokumentas 
„Instrumentum laboris". Iš šio 
Vyskupų sinodo tikimasi naujų 
impulsų Bažnyčios savivokai 
bei krikščionių tarnystei pa
saulyje. Eucharistija kaip Baž
nyčios centras, anot dokumen
to, daro įtaką Bažnyčios socia
linei bei taikos tarnystei pa
saulyje, praktinei artimo mei
lei, ta ip pat ekumenizmui. 
Sykiu dokumente apgailestau
jama dėl tokių „Eucharistijos 
šventimo šešėlių" kaip sekma
dieninių Mišių lankytojų 
mažėjimas, šventybes pajautos 
praradimas, blėstantis Kristaus 
realaus buvimo Altoriaus sak

ramente suvokimas. Darbo do
kumente reikalaujama paisyti 
liturgijos normų ir deramai ją 
švęsti. Kartu primenama, jog, 
katalikų ir ortodoksų supra
timu, interkomunija suponuoja 
tikėjimo bendrystę. Eucharis
tijos šventimas yra vienybes 
tikslas ir todėl negali būti 
„priemone" Bažnyčioms vėl su
sivienyti. Nerimą kelia „šven
tybės jausmo" silpnėjimas se
kuliarizuotose visuomenėse. 
Tokį silpnėjimą taip pat lemia 
tam tikros lėkštybės liturgijos 
srityje. Pastoracijos atotrūkio 
nuo Eucharistijos akivaizdoje iš 
sinodo tikimasi impulsų, kurie 
skatins geriau suvokti Eucha
ristiją kaip „atsaką į laiko šiuo
laikines kultūros ženklus". Taip 
pat pabrėžiama, jog „Eucharis
tija į mirties kultūrą atsako 
gyvybės kultūra". Priešingai 

ŠVENTASIS BENEDIKTAS 
TEBĖRA AKTUALUS 

Pasak popiežiaus Benedikto 
XVI. šventasis Benediktas 
(480—547) nė kiek neprarado 
savo aktualumo. Per liepos 10 
d. Viešpties angelo maldą po
piežius sakė, jog jo raginimas 
niekam . neteikti pirmenybės 
Kristaus meilės atžvilgiu esąs 
kvietimas į šventumą ir tai pat 
akinąs kiekvieną krikščionį 
grįsti savo gyvenimą dvasiniais 
dalykais. Antrasis Benedikto 
re ikalas , „Dievo ieškojimas", 
susijęs su amžina žmogiškosios 
egzistencijos užduotimi. Prie
šingai nei kiti didieji jo laiko 
vienuoliai, šventasis Benedik

tas, pasak popiežiaus, netsteigė 
.jokios vienuolių bendruome
nės barbarų tautoms evange
lizuoti". Jis verčiau nukreipė 
dėmesį į svarbiausią žmogiško
sios egzistecijos momentą — 
Dievo ieškojimą. Popiežius pri
minė savo globėjo gyvenimo 
etapus. Nusivylęs žmonių gy
venimu Romoje, jis pasitraukė 
į Subiaco vienumą, kur apie 
save subūrė pirmuosius vie
nuolius. Vėliau šiai iniciatyvai 
jo regula Montekasine suteikė 
tvarų pavidalą. 

BŽ 

„individualiam bei socialiniam 
egoizmui", Eucharisti ja akcen
tuoja dalijimosi mintį. Neapy
kantai ir terorizmui Eucharis
tija p r i e šp r i e š ina „meilę". 
Dokumente apgai les taujama 
dėl „didelio neatit ikimo t a r p 
daugybės tikinčiųjų, einančių 
Komunijos, ir nedaugelio, kurie 
e ina i špaž in t ies" . Komunijos 
einantys tikintieji dažnai ne
paiso to, a r j ie tam pasirengę 
ir yra malonės būklėje. Pir
miausia per Mišiais už miru
siuosius a r pe r Mišias tuo
kiantis daugelis dalyvių eina 
Komunijos, nes mano, jog Mi
šios be Komunijos priėmimo 
negalioja. Kai kas eina Ko
munijos, nors ir atmeta Bažny
čios mokymą, pavyzdžiui, dėl 
abortų. Tai — „didelio asme
ninio nesąž in ingumo aktas" . 
Tur in t p r i e š akis an t r ąka r t 
susi tuokusiuosius, dokumente 
teigiama, jog Bažnyčia tur int i 
kūrybiškai ieškoti pastoracijos 
formų krikščionims, kuriems 
neleidžiama pr i imti Komuni
jos. 

BŽ 

GIESMIŲ 
ŠVENTĖ 

Musninkuose, Širvintų r., 
vyko Kaiš iador ių vyskupijos 
vaikų ir j aun imo chorelių šven
tė „Mes pas jį ateisime ir apsi
gyvensime". Renginį organiza
vo Kaišiadorių vyskupijos jau
nimo cent ras . Šventėje dalyva
vo 170 j a u n ų žmonių iš 
Aukš tadvar io , Bagaslaviškio, 
Butrimonių, Daugų, Elektrėnų, 
Kaišiadorių, Kernavės, Kruo
nio, Merkinės, Musninkų, Per
lojos, Pivašiūnų, Senosios Va
rėnos, Užuguosčio, Vievio ir 
Želvos parapijų. 

Atvykę į Musninkus ren
ginio dalyviai prisistatė giesme, 
o po vakar ienės būrėsi mokyk
los kiemelyje, kur Senosios 

Tai tik vienas iš Kryžių kainą puošiančių lietuviškų kryžių Rūpintojėlis Krv/iu kalno papėdėje Dainavos stovyklavietėje. 
Dainavoje — ne Dzūkijoje, bet Michigan valstijoje. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Varėnos j aun imas visus pa
kvietė pažaisti liaudies žaidimų 
ir pašokti. Vakare jaunimas su 
žvakėmis rankose bei gies
mėmis pat raukė į Musninkų 
bažnyčią, kur adoravo Švč. 
Sakramentą. Švč. Jėzaus Šir
dies iškilmės metu tyloje ap
mąstyti Jėzaus Širdies litanijos 
kreipiniai : kiekvienas išsi
rinkęs labiausiai širdin kritu
sius litanijos žodžius kartu 
meldėsi už save ir kitus. Po Švč. 

Sakramento garbinimo pa
maldų neskubėta skirstytis. 
dar ilgai netilo giesmės. 

Su jaunimu bendravęs klie
rikas Algis Akelaite sakė, jog 
norint, kad Dievas pas mus 
ateitų ir apsigyventų, reikia jį 
pažinti, jo ieškoti ir leisti jam 
viešpatauti žmogaus širdyje, 
leisti ją keisti. Vaikų ir jaunimo 
chorelių šventės kulminacija 
tapo šv. Mišios. 

BŽ 

Bankininkams Austrijoje leidžiama pasnausti 
prie darbo stalo 

Menas Austrijos bankų ti
kisi pakelti tarnautojų našumą 
originaliu būdų —jiems leidžia
ma kasdien pasnausti po 20 
minučių. Pasak nervų ir miego 
specialisto Manfred Waizl, net 
trečdalis šios Alpių respublikos 
žmonių skundžiasi miego su
trikimais. 

Jis mini tokius šių sutri

kimų padarinius: „mieguistu
mas darbo vietoje ir daug 
klaidų". 

Šiuo metu M. Walzl vado
vauja tyrimui Schtaiermark 
Taupomajame banke, kur tar
nautojams po pietų leidžiama 
20 minučių nusnūsti, ir stebi
ma, kaip tai atsilieps darbo 
našumui. ELTA 

lusų dar rželiai 
Paruošia Hai iany k rt įs 

AMŽINA KOVA SU 
KENKĖJAIS 

Vasaros malonumą dažnai 
sudrumsčia įvairus kenkėjai — 
uodai i'mosąuitoes), skruzdės 
(ants), širšės (wasps, hornets. 
yellovvjackets), auslindos (ear-
wigs), musės (flies) ir daugybe 
kitų. kurie, atrodo, tik laukia 
progos mus erzinti ne vien kie
me, darželyje, paplūdimyje, 
miške, bet ir namuose. 

Tik neapsižiurėk, štai jau 
palange žygiuoja skruzdžių vo
relė; tik praverk duris, štai jau 
prilindo musių; tik išeik į kie
mą, štai jau uodas zvimbia apie 
ausis (o dabar dar gąsdinama, 
kad uodai platina pavojingus 
„West Nile" virusus); tik kąsk 
lauke obuolį, kriaušę — štai jau 
širše aplink suka... 

Dabar nuo visų tų kenkėjų 
išrasti purškalai, spąsteliai, 
skysčiai ir tepalai, bet norom 
nenorom pagalvoji — o ką žmo
nės seniau darydavo, kaip nuo 
jų apsigindavo, kai visų tų mo
dernių ..ginklų" neturėjo9 

Dažniausiai į pagalbą pasi
kviesdavo augalus: žmones ži
nojo, kurių augalų kvapo ne
mėgsta skruzdės, kas nepatin
ka musėms, uodams ir pan. Štai 
keli pavyzdžiai: 

—Kad į namus nelįstų 
skruzdės, prie durų pasodinda
vo bitkreslių, angį. „tansy". lot. 
Tenacetum vulgari. Tai įdomus. 
kažkaip „senovinis" augalas, 
gražiai karpytais lapais ir gel
tonais žiedais, kurie tarytum 

neturi vainiklapių, tik apvalius, 
tankius vidurėlius. Bitkrėslės 
yra daugiametis augalas, geroje 
žemėje išauga labai aukštos, 
turi specifinį (nesakyčiau, kad 
nemalonų) kvapą. Žydi liepos-
rugpjūčio mėn., o peržydėjusios 
žiedų kekės sudžiūsta ir pa
silieka per žiemą. Tai taip pat 
vaistinis augalas (žinoma, 
skruzdės taip nemanytų), liau
dies medicinoje žiedų nuoviru 
naikinami virškinimo trakto 
parazitai, gydomos kai kurios 
kepenų bei žarnyno ligos ir 
daug kitų. 

Jeigu skruzdės buvo paste
bėtos virtuvėje ar kitoje patal
poje, ant jų takelio būdavo pri-
barstoma žalių agurkų gaba
liukų, ir skruzdės tuo takeliu 
nebeeina (kartais, žinoma, at
randa kitą takelį ir vis tiek 
lankosi virtuvėje). 

Nuo uodų ar musių žmonės 
gindavosi stipria vaistinių ra
munėlių arbata, kuria ištepda
vo rankas, kakią. veidą ir kitas 
kūno vietas. Angį. ramunėlė — 
„camomile", lot. Matricria cha-
momilla. Džiovintų ramunėlių 
arbatos daug kur galima nu
sipirkti, bet galima ir pačių 
ramunėlių sėklų gauti, jų ;>s; 
auginti (augalas daugiametis). 
Beje. ramunėlės taip pat vaisti
nis augalas 

Kandis nuo vilnonių ar ki 
tokių drabužių bei audinių 
nubaidydavo rozmarino (angį 

rosemary) a rba karčiojo kiečio 
(angį. wormwood, lot. Artemi-
sia) š ake lėmis , pakabintomis 
rūbinėse , spintose arba įdė
tomis į stalčius, skrynias. 

Kiti naudingi augalai, pa-
dedanys apsiginti nuo musių, 
blusų, kandžių, uodų ir kitų 
vabzdžių, yra šalavijas (sage), 
Įvairios mėtų rūšys (spearmint, 
peppermint. pennyroyal), rūtos 
(rue). 

O ką daryt i su auslindomis? 
Tai iš e smės labai „baisiai" 
a t rodan t i s vaba las — rudas , 
laibas, su t a r y t u m aštriomis 
žnyplėmis vietoj uodegos. Šie 
parazitai mėgsta drėgnas, tam
sias vietas, maitinasi daugiau
sia naktį, tačiau vargiai kam 
kada į ausį įlindo, tad ir vardas 
auslinda kažkaip net inkamas. 
Angliškas pavadin imas ,,ear-
wig" ta ip pa t prileidžia, kad 
vabalas lenda į ausį arba bent 
įsitaiso peruko plaukuose... Pa
gal anglų tautosaką, kai senovė
je ponai , d idikai ir karal ia i 
dėvėjo aukš tus , tankius peru
kus (kuriuos retai plaudavo ar 
šukuodavo), kar ta is juose pato
gius n a m u s rasdavo ir šie vaba
lai. Tik kažin, kiek tokios pa
sakos panašios į tikrovę. 

O tikrovė ta , kad auslindų 
apeti tas tiesiog nepasotinamas 
— ėda jie ir lapus, ir žiedus, ir 
vaisius. Dieną lindi po senais 
vazonais, netvarkingai išmėty
tais kieme, akmenimis, ant že
mės paliktomis išrautomis pik
tžolėmis, pamatomi plyšiuose ir 
kitose drėgnose, tamsiose vie
tose. Norint vabalais atsikra
tyti, galima an t žemės patiesti 
drėgnų skudurų arba sulanks
tytų drėgnų laikraščių — kai 
vabalai juose ieškos slėptuvės, 
anksti ryte surinkt i ir sunaikin
ti. 

KOKIA BUS ŽIEMA? 

Nors daba r pats vidurva
saris, kai kurie „pranašai" jau 

pradeda spėlioti, kokia bus ši 
žiema. Į pagalbą pasikviečiami 
ešer iukai , kai kurie vikšrai, 
samanos, kerpės ir kt. Liaudis 
turėjo savo „ženklus" apie atei
nančio žiemos orą. Pvz.: 

—kai kuriais metais ąžuolai 
užaugina labai daug gilių, o laz
dynai ar kiti riešuto medžiai — 
labai daug riešutų, galima 
tikėtis šaltos žiemos; 

—kai ant medžių šiaurinės 
pusės auga tanki samanų ar 
kerpių danga; 

—kai vynuogių lapai pagel
sta anksti rudenį: 

—kai širšės savo pakabintų 
medžiuose ar pastogėse lizdų 
sieneles „izoliuoja" keliais savo 
„statybinės medžiagos" sluoks
niais; 

—kai voverės ir zuikiai 
užsiaugina tankius storus kai
liukus... 

ANGLOSAKSŲ LIAUDIES 
IŠMINTIS APIE 

MEDŽIUS 
Kartais mes linkę manyti, 

kad tik lietuvių tautosaka turi 
daug liaudiškos išminties, pa
stebėjimų apie įvairius gamtos 
ir gyvenimo apskritai reiški
nius , patar imų įvairiais kas
dienybes reikalais. Bet tai kiek
vienos tau tos ypatybė — ir 
įdomi, ir naudinga. Štai keli 
„ tau tosakos perliukai" apie 
medžius: 

—jeigu vaismedis neveda vai
sių, reikia į jį įkalti kelias vinis: 

—persodinant medį. reikia 
būtinai naujoje vietoje jį paso
dinti lygiai taip, kaip anksčiau 
augo. t.y., ta pačią pusę atsukti 
į pietus; 

—jeigu namo ar kurio kito 
pastato statybai bus panaudo
tas medis, į kurį trenkęs perkū
nas, anksčiau ar vėliau ir ta 
pastatą žaibas padegs. 

—jei nėščia moteris padės 
sodinti vaismedį arba bent prie 
jo pridės rankas, kai medis so

dinamas, vaismedis užaugins 
dvigubai daugiau vaisių; 

—jei žiūrėsi į viršų, kai 
moteris bus įsilipusi į medį. 
apaksi... 

LAIKAS PERSODINTI 

Rugpjūčio pabaigoje geriau
sia persodinti daugiametes 
aguonas, perkelti į naują vietą 
bijūnus, sodinti vilkdalgius 
(angį. iris) ir taip pat sėti dau
giametes gėles, kurios dar spės 
sudygti, paaugti ir anksčiau 
žydės kitą vasarą. 

Dabar darželiuose labai 
mada našlutės (angį. pansies). 
ypač anksti pavasarį ir vėlai 
rudenį, nes jos nebijo šalto oro ir 
gražiai žydi, kai kitos pavasa
rinės gėlės dar net nesiruošia 
atskleisti žiedų. Vasaros karš
čių metu našlaitės (našlutės, 
broliukai, žemčiūgai) nunyksta, 
tad jas reikia iš naujo kasmet 
pasodinti. Galima sakyti, kad 
tai dvimetis augalas, nors iš 
esmės yra vienametis. Žinoma, 
parduotuvėse yra daug žydinčių 
našlučių, bet galima ir patiems 
pasisėti. Jos lengvai sudygsta ir 
tarpsta. 

Dabar pats geriausias lai
kas sėti: sėklas išbarstyti į va
zonus, kai daigeliai kiek pa
augs, persodinti į didesnes dė
žes, kurias vėlai rudenį galima 
uždengti ir apsaugoti jaunus 
augalus nuo žiemos speigų. 
Pavasarį našlutes greit pakils 
ir. persodintos į lysves ar lo
velius, pradės žydėti. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. interfax, ITAR-TASS SNS 

žsiių agemfjrų pranešimais) 

EUROPA 

ATĖNAI 
Kipro oro linijos ,,Helios 

Airways", kurioms priklausęs 
lėktuvas ir visi 121 juo skridę 
žmonės sekmadienį patyrė ava
riją, sustabdė visus skrydžius. 
Kaip pranešama, dauguma arba 
visi iš 121-o katastrofą patyru
sio lėktuvo keleivių ar įgulos 
narių veikiausiai buvo nebegyvi 
jau prieš orlaiviui trenkiantis į 
žemę. Lėktuvas sudužo kalnuo
toje vietovėje maždaug už 40 ki
lometrų šiauriau Atėnų, daugu
ma juo skridusių keleivių kūnų 
neatpažįstamai sudegė. Po 
skrodimo bus nustatyta, ar 
žmonės neužduso orlaivio salo
ne pritrūkus deguonies. įtaria
ma, kad lėktuvas galėjo dar be
veik valandą skristi, nors vadas 
ir antrasis pilotas tikriausiai 
jau buvo negyvi. Vienas pas
merktojo lėktuvo keleivis pus
broliui Atėnuose paraše tokią 
SMS žinutę: „Pilotas pamėlyna
vo. Sudie, pusbroli, mes šąla
me". 

HELSINKIS 
Pirmadienį Indonezijos vy

riausybė ir Aceh sukilėliai pasi
rašė paliaubų sutartį, kuria sie
kiama užbaigti praėjusių metų 
gruodį cunamio nusiaubtoje 
provincijoje beveik tris dešimt
mečius nesiliaujančias kovas. 
Susitarimą Helsinkyje pasirašė 
Indonezijos teisingumo minis
tras Hamid Avvaluddin ir Lais
vojo Aceh judėjimo (GAM) atsto
vas Malik Mahmood. Dokumen
te numatyta nuo rugsėjo 15 d. 
paskelbti sukilėlių amnestiją ir 
juos nuginkluoti bei apriboti 
vyriausybinių pajėgų judėjimą 
Aceh. Indonezijos prezidentas 
Sušilo Bambang Yudhoyono pa
vadino šią dieną ,.labai laimin
ga, dėkinga ir istorine". 

RYGA 
Latvijai derėtų nustoti aiš

kintis dėl praeities ir pradėti 
kurti santykius su Rusija, pa
reiškė Rusijos ambasadorius 
Rygoje Viktor Kaliužn. V. Ka-
liužn pažymėjo, kad Rusija buvo 

palanki Latvijai, bet „istorine 
retorika stabdo visus procesus". 
„Rusijos ir Latvijos nuomonės 
nesiskiria, rusų ir latvių nuo
mones nesiskiria. Tuomet kyla 
klausimas, kas vyksta ir kam 
tai reikalinga? Todėl mes sako
me: reikia pakelti galvą ir eiti į 
priekį, pagalvoti apie eilinį Lat
vijos gyventoją nepriklausomai 
nuo jo tautybes", sakė diploma
tas . Jis kritikavo Latvijos vy
riausybės ketinimą apskaičiuoti 
sovietinio režimo respublikai 
padarytą žalą. 

i . 

| RUSIJA 

MASKVA 
Paukščių gripas plinta į va

karus ir pasiekė prie Uralo kal
nų esančią Čeliabinsk sritį, pra
nešė pareigūnai, pažymėję, kad 
tai jau šeštasis Rusijos regio
nas, kurį paliete žmonėms mir
tinai pavojinga liga. Oktiabrs-
koje gyvenvietėje per savaitgalį 
pastipo 60 vištų. Rusijos veteri
narijos tarnyba patvirtino šį li
gos protrūkį, tačiau kol kas ne
žinoma, ar Čeliabinsk pasieku
sia viruso rūšimi gali apsikrėsti 
žmonės. Čeliabinsk yra jau šeš
tasis nukentėjęs regionas. Ne
paprastųjų situacijų ministerija 
teigė, kad nuo šios ligos iki šiol 
pastipo 10,896 laukiniai ir na
miniai paukščiai. Iki šiol neuž
registruota atvejų, jog paukščių 
gripu būtų apsikrėtę žmonės. 

i AZIJA ] 

COLOMBO 
Šri Lankos tamilų ..tigrų" 

sukilėliai paneigė tvirtinimus, 
esą jie yra susiję su užsienio rei
kalų ministro Lakshnian Kadir-
gamar nužudymu. „Tamil Ee-
lam išsivadavimo tigrų" (LTTE 
politinio sparno vadovas S. P. 
Thamilselvan patarė vyriausy
bei ieškoti nusikaltėlių savo pa
čios viduje. „Mes žinome, kad 
Šri Lankos ginkluotosios pajė
gos turi dalinių, kurie veikia 
slaptai, siekdami pakenkti susi
tarimui del paliaubų", vienai in-
terneto svetainei sakė Thamil

selvan. L. Kadirgamar sieke pa
skelbti LTTE už įstatymo ribų 
ta rp taut in iu mas tu ir jau seniai 
buvo t ami lų ,,tigrų" medžio
j amų žmonių sąrašo priekyje. 
Šeštadienį j is buvo nušautas sa
vo namuose Colombo centre. 

TOKYO 
Ministras pirmininkas Ju-

nichiro Koizumi 60-ąsias Ja
ponijos pralaimėjimo Antrajame 
pasaul iniame kare metines pa
minėjo a ts iprašydamas už ja
ponų kar inės agresijos sukeltas 
kančias ir prisiekė, kad Tokyo 
daugiau niekada nesivels į ka
rą. Praėjus 60-čiai metų nuo 
prala imėj imo. prisiminimai 
apie karą, kur i s Azijoje nusine
šė milijonus žmonių gyvybių, te-
betemdo Japonijos santykius su 
jos kaimynėmis. „Japonija savo 
kolonizacija ir agresija padarė 
milžiniškos žalos ir sukėlė kan
čių daugeliui valstybių, ypač 
Azijos žmonėms", savo prane
šime spaudai teigė J. Koizumi. 
„Nuolankiai pripažindami šį is
torijos faktą, mes dar kartą reiš
kiame gilų apgailestavimą bei 
nuoširdų ats iprašymą ir siūlo
me užuojautą karo aukoms ša
lyje ir užsienyje", pažymėjo Ja
ponijos premjeras. 

ARTIMIEJI RYTAI 
t _ _ _ i 

JERUZALĖ 
Izraelio ministro pirminin

ko Arie! Sharon vadovaujamas 
ministrų kabinetas pirmadienį 
galutinai pr i ta rė sprendimui iš
keldinti Gush Katif — didžiau
sią gyvenamąjį bloką okupuota
me Gazos Ruože. Sprendimas 
buvo pri imtas šešiolikai kabine
to narių balsavus už. o ketu
riems — prieš. Galutinis prita
rimas 21-os Gazos Ruožo ir ke
turių iš 120-ies Vakarų Kranto 
nausėdijų iškeldinimui vyksta 
keturiais e tapais . Praėjusią sa
vaitę kabinetas pri tarė trijų pa
vienių Gazos Ruožo nausėdijų 
iškeldinimui. Ministrai dar tu
rės duoti su t ik imą iškeldinti 
tris nausėdijas iš šiaurinio Ga
zos Ruožo ir ketur ias — iš Vaka
rų Kranto. 

Praūžusi vėtra su liūtimis 
pridarė daug nuostolių 

DRAUGAS. 2005 m. rugpjūčio 16 d., a n t r a d i e n i s 

Amžinybėn iškeliavo, grįžęs į Lietuvą 
Čikagos pašonėje — Lyons 

miestelyje — gyvenantį mūsų 
tautietį Mykolą Vansauską 
daug kas pažinojo, nes per savo 
ilgą amželį jis spėjo aplankyti 
daug lietuviškų renginių, sutik
ti daug žmonių, įsigyti daug 
draugų, dalyvauti organiza
cinėje veikloje. 

Mykolas vis didžiavosi, kad 
yra vienaamžis su .Draugo" 
laikraščiu, kurį. kaip ir daugelį 
kitų lietuviškų laikraščių, iki 
sugrįžimo gyventi į Lietuvą, vis 
skaitydavo, nes turėjo nepa
prastai geras akis. 

Tačiau jį vis traukė tolima 
žemė — Lietuva: jis man daž
nai sakydavo, kad grįžti j ją 
niekada nevėlu. Nepaisant, kad 
Mykolas gimė Cicero prie Či
kagos 1908 metais, tačiau jį 
tėvai mažą parvežė į Lietuvą, 
kurioje jie gyveno iki 1944 m., 
kada reikėjo bėgti nuo rusų 
kariuomenės. 

Jis mokėsi Dotnuvos žemes 
ūkio akademijoje, ją baigęs 
pradėjo dirbti Lietuvos teisin
gumo ministro Stasio Šilingo 
dvaro Misiūnuose (šakių apskr.s 

ūkvedžiu. Ten betarnaudamas, 
pamilo Stasio Šilingo vyriau
siąją dukra Laimą, kurią 1937 
m. vedė. Susilaukė kelių dukrų 
ir laimingai gyveno. 

Kadangi žmonos tėvus ir 
vieną jos seserį komunistai 
išvežė Sibiran per pirmąją 
Lietuvos okupaciją, kur Šilin-
gienė ir jos dukra mirė Sibiro 
taigose, o Stasys Šilingas tik po 
daugelio metų galėjo grįžti j 
tėvynę jau visiškai paliegęs ir 
ilgai neišgyveno, Vansauskai 

Mykolas Vansauskas 

nerizikavo. Antrą kartą artė
jan t rusų armijai į Lietuvą. 
Vansauskas su savo šeima ir 
likusios Šilingaitės pasitraukė į 
Vakaras. Karo metais Mykolo 
šeima (čia dar jiems gimė ir 
sūnus1* gyveno Sudetų krašte, 
vėliau — Rebdorf ir Schwein-
furt pabėgėliu stovyklose, ame
rikiečių zonoje. 

Būdamas JAV pilietis. My
kolas turėjo progą Ameriką 
išvysti anksčiau negu kiti jo 
likimo draugai. J ie Amerikos 
Laisvės statulą pamatė 1948 m 
kartu su savo vyriausiąja duk
ra Svaja. Mykolas pradžioje įsi
darbino New Jersey valstijoje 
esančiame amerikiečio ūkyje. 
Kada 1950 m. į Ameriką su jau
nesniais vaikais atvyko žmona 
Laima, visi persikėlė gyventi 
pas Mykolo dėdę Čikagon Ir 
vėl kurį laiką Mykolas buvo 
apsistojęs savo gimtajame mies
te Cicero. Nusipirkus nuosavą 
namą Čikagos vakar in iame 
priemiestyje. Lyons. Vansaus
kas, pradžioje su savo vaikais, o 
vėliau vienas čia gyveno. 

N u s p r e n d ė grįžt i L ie tuvon 
Jau senokai Mvkolas bran

dino Lietuvon grįžimo mintį. 
Tačiau šį žingsnį žengti galėjo 
tik 2004 m. spalio mėnesį, mi
rus jo žmonai ir sūnui. Likęs 
vienas (dukros j au senokai 
buvo ištekėjusios ir augino šei
mas toli nuo Čikagos), Mykolas 
įvykdė savo seną svajonę. 

Išvažiavo j i s Lietuvon 2004 
m. spalio mėnesį ir apsigyveno 
Vilniuje e sanč iame Geronto
logijos cent re , ku r jį dažnai 
lankydavo šeimos draugas , 
solistas Danielius Sadauskas, 
net atvykdavo anūkų bei pro-
anūkų iš Amerikos. 

„Gyvenu kaip karalius, — 
dar šiandien skamba Mykolo 
žodžiai, kuomet telefonu su juo 
teko susisiekti prieš porą mėne
sių. Tada sveikata nesiskundė 
ir atrodė, kad gal net sulauks 
šimto metų. 

Bet, deja — gegužės 20 d. 
lipant iš lovos. Mykolas staiga 
krito ir lūžo klubas Buvo nu
tar ta daryti operaciją, po kurios 
rytojaus dieną — Mykolas mi
rė. Jo kūnas buvo sudegintas 
Rygoje ir parvežtas palaidoti į 
Ilguvos kapines, nelabai toli nuo 
Misiūno dvaro (jo pastatų šian
dien nelikę!, kur jau prieška
riniais laikais yra tekę gyventi. 

Tose kapinėse prieš pen
ketą metų buvo perlaidotas ir 
Mykolo žmonos Laimos tėvas, 
žinomas Lietuvos valstybinin
kas Stasys Šilingas su savo 
žmona bei viena dukra. Myko
las su savo šeima į tas perlaido
jimo iškilmes (jomis rūpinosi 
Lietuvos valdžia) tada buvo 
nuvažiavęs iš Čikagos. Dabar ir 
jį patį priglaudė ta pati Ilguvos 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

E n e r g e t i k a i dirba išsijuosę 
Praėjusią savaitę visoje ša

lyje beveik tris paras siautėju
sios vėtros ir liūtys užtvindė 
daugelio ūkininkų laukus, iš
vertė medžius, elektros stul
pus, pridarė kitos didelės mate
rialinės žalos. 

Bene daugiausia nuostolių 
patyrė elektros tinklų bendro
vės. AB „Rytų skirstomieji tin
klai" Viešųjų ryšių skyriaus 
specialistės Agnės Urbonaitės 
teigimu, didžiausi nuostoliai 
skaičiuojami Vilniaus bei mūsų 
apskrityse. Iš 710,000 vartoto
jų, kuriuos aptarnauja įmonė, 
iki rugpjūčio 11 d. popietės be 
elektros buvo likę 13,100 gyven
tojų (iš pradžių, po stichijos 
tokių nukentėjėlių buvo net 
apie 22,500), neveikė 480 trans
formatorių. 

„Mūsų bendrovės darbuoto
jai, neskaičiuodami brangaus 
laiko, dirba kaip reikiant išsi
juosę netgi visą parą... Tikimės, 
kad iki šeštadienio vakaro ge
dimus pavyks pašalinti ir visi 
gyventojai galės gauti elektros 
energiją", — sakė A. Urbonaitė. 

P r a š o kompensacijų 
Po liūčių ir vėtrų nuostolius 

skaičiuodami, Lietuvos gyven
tojai dėl žalos atlyginimo su
skubo kreiptis į draudimo įs
taigas. Didžiausios šalies drau
dimo įstaigos — AB „Lietuvos 
draudimas" Komunikacijos tar
nybos vadove Žana Jakevičienė 
žiniasklaidos atstovams prane
šė, kad į bendrovę pastaro
siomis dienomis dėl stichinės 
nelaimes nukentėjusiųjų žmo
nių kreipėsi kone ketvirtadaliu 
daugiau nei įprasta. Vien per 
trečiadienį, ketvirtadienį su
laukta kiek daugiau nei 300 
pareiškimų iš šalies gyventojų, 
apdraudusių savo turtą. Di
džiausia dalis nukentėjusiųjų 
prašė kompensuoti praradimus 
dėl audros nuplėštų stogų, taip 
pat dėl nuvirtusių medžių ap
gadintų pastatų ir automobilių. 
Tikslios draudimo sumos dar 
nespėta suskaičiuoti, tačiau 
manoma, kad ji gali siekti apie 
2 mln. litų. 

Iš Alytaus regiono iki 
ketvirtadienio popietės kreipėsi 
tikrai nemažai klientų — buvo 
sulaukta daugiau nei 60 pa
reiškimų. ..Ir tai natūralu, nes 
šis rajonas bene labiausiai ir 
nukentėjo. Tačiau didžiausių 
nuostolių patyrė Šalčininkų 
rajonas — netoli rajono centro 
esanti gyvenvietė porą dienų 
pavirto kone lietuviškąja Ve
necija, daugiau nei pusė gyven
tojų pastatų atsidūrė vandeny". 
— teigė Ž. Jakevičienė. 

L e m t i n g i Atlanto sūkur ia i 

Meteorologijos specialistų 
teigimu, nepaisant didelės orų 
kaitos, pasaulyje pastebimi tam 
tikri dėsningumai, būdingi tam 
ar kitam regionui. Orai gali keis
tis kas dieną, kai kada netgi 
keletą kartu per dieną, keičiasi 
ir patys metų laikai. Tuo tarpu 
klimatas išlieka santykinai pas
tovus ilgą laiką (šimtmečiais, 
tūkstantmečiais^ visame Žemes 
rutulyje ir tam tikroje teritorijo
je. Pasak Hidrometeorologijos tar
nybos vyresniosios hidrologės 
Monikos Misiūnienės. Lietuvos 
klimatas formuojasi, veikiant 
globaliniams faktoriams bei vieti
nėms geografinėms sąlygoms. 

Ypač didelę įtaką turi Lie
tuvos geografine padėtis. Mušu 
šalis yra vidutinių platumų kli
mato zonos šiaurinėje dalyje ir 

priklauso Atlanto kontinentinės 
miškų srities pietvakariniam 
posričiui. Tik Baltijos pajūrio 
klimato regionas artimesnis 
Vakarų Europos klimatui ir gali 
būti priskirtas atskiram Pieti
nės Baltijos klimato posričiui. 
Taigi Atlanto vandenynas turi 
didžiausią poveikį ir mūsų 
šalies temperatūrų svyravimui, 
jos pasiskirstymui atitinkamoje 
teritorijoje. „Iš tiesų, klimatui 
pasikeisti reikia tūkstantmečių, 
o trumpesniais laikotarpiais 
galime stebėti tik jo svyravi
mus. Kadangi iki šiol dar 
niekas negali paaiškinti šių 
svyravimų priežasčių, tai ir 
tiksliai numatyti būsimą kli
matą yra sunku. Saulė, atmos
feros cirkuliaciją lemiantis van
denynas, žmonių veikla — veik
sniai, dėl kurių vyksta pasauli
nis klimato šiltėjimas", — sakė 
M. Misiūnienė. 

Lietingi o ra i — ne re t a s 
re iškinys Lietuvoje 

Klimato ir orų pokyčius ti
riančių specialistų teigimu, 
paskutinysis vasaros mėnuo 
neretai būna ne tik šiltas, bet ir 
lietingas. Lietuvos hidrometeo
rologijos tarnybos Meteorolo
ginių prognozių skyriaus va
dovė Vida Ralienė mūsų skaity
tojams priminė, kad rugpjūčio 
mėnesio vidutinė oro tempera
tūra siekia 16,2 laipsnius šilu
mos, nors yra buvę ir net 36 
laipsniai karščio (1994 m.) ir 2,9 
laipsniai šalčio (1986 m.). Per šį. 
mėnesį vidutiniškai iškrinta 
75,9 milibarai (mm) kritulių. 
Beje. pasitaikė, kad rugpjūtį 
per parą buvo iškritę 120,1 mm 
(1986 m. rugpjūčio 21 d. Padu
bysyje). 1996 m. rugpjūtį Biržuo
se užregistruotas minimaliausias 
kritulių kiekis — tik 1,7 mm... 

Hidrometeorologų ir sinop
tikų teigimu, dėl dažnų liūčių 
Lietuvoje kar ta is patvinsta 
upės, apsemiami ištisi pasėlių 
plotai. Tikriausiai dar daug kas 
prisimena ir 1998 metų rugpjūtį 
— tais metais bene labiausiai 
nukentėjo Panevėžys — ten 
kritulių kiekis viršijo daugiau 
nei 3,7 normos, t.y. 277 mm! 
Ištvinusiame Nevėžyje tuomet 
nuskendo ir pora Lenkijos tu
ristų, plaukusių baidarėmis šia 
upe... Beje, pasak V. Ralienės. 
Lietuvoje jau beveik 8-erius 
metus buvo užsitęsęs saus
ringasis laikotarpis, kuomet 
upėse rekordiškai žemas van
dens lygis, o temperatūra 
aukštesnė už vidutinę. Tiesa, 
šiemet vandens lygis upėse po 
dabartinių liūčių jau kaip rei
kiant pakilo ir jau šiek tiek 
viršijo vidutinį daugiametį. To
kia vasara sukuria prielaidas van
dens ekosistemos atstatymui. 

„Dar norėčiau priminti, jog 
šiemet kiek vėsesnius ir lietin
gus gegužės-birželio pradžios 
orus dažniausiai lėmė žemo 
atmosferos slėgio bariniai da
riniai, atslinkę nuo šiuo metų 
laiku dar ir palyginti vėsaus bei 
drėgme alsuojančio Atlanto", — 
teigė V Ralienė. 

Ne tik mūsų šalies, bet ir 
pasaulio mokslininkai prog
nozuoja, jog gamtoje jaučiamas 
globalinis atšil imas. Ar tai 
reiškia, kad vasaros Lietuvoje ir 
pasaulyje darysis vis šiltesnės? 
Mūsų pašnekovė patvirtino, jog 
klimato šiltėjimo tendencija 
pastebima ir Lietuvoje. Mūsų 
šalies klimatologai. nuo 1961 m 
tyrinėdami sausr ingus metų 
laikotarpius, priėjo išvados, kad 
klimatas Lietuvoje ir daugelyje 
pasaulio šalių sausėja ir šiltėja. 
Vidutinė metinė oro tempe
ratūra per pastarąjį dešimtmetį 

kapinių žemė, kur amžinam 
poilsiui atsigulė šis taurus Lie
tuvos sūnus, ilgus metus klai
džiojęs svetur, bet sugrįžęs į 
savo kraštą numirti. 

Rudenį ten iš viso pasaulio 
rinksis garsios Šilingų šeimos 
atžalos prisiminti Mykolą Van
sauską, kurio vaikai, anūkai ir 
proanukai šiandien pasklidę po 
jvairius žemynus stengiasi, kad 

nebūtų pamiršti žymiojo Lie
tuvos valstybininko Stasio Ši
lingo darbai. 

Šiuo reikalu daug rūpinasi 
Mykolo Vansausko dukra. Alias
kos universiteto dėstytoja Sva
ja Worthington. kuri taip pamė
go savo garsųjį senelį, kad savo 
paskaitose dažnai jį prisimena. 

K d v a r d a - sula i t i s 

A f A 
Kuratorei 

MARGARITAI NEIMANAITEI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą broliams 
STASIUI su žmona MARGE, JONUI su žmona 
KAREN, seseriai IEVAI ir RENIUI PIPYNĖMS 
su šeimomis. 

Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios kolegija 
krt. dr. J. Paulius Slavėnas 

kolegijos prezidentas 

Visų mylimai ir gerbiamai, buvusiai Lietuvių 
tautinių šokių instituto pirmininkei 

A f A 
JADVYGAI MATULAITIENEI 

mirus, gilią užuojautą dukrai RAMUTEI ir jos 
šeimai bei visiems artimiesiems, reiškia ir kartu 
liūdi 

Lietuvių Tautinių šokių institutas 

A f A 
Architektui RIMUI ŽUKAUSKUI 

mirus, žmonai NIJOLEI, Tautos fondo talkinin
kei, dukrai KRISTINAI PHELAN su šeima, 
sūnui JONUI su žmona bei visiems giminėms, 
artimiesiems ir draugams, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Tautos fondas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTU 

Af A 
Inž. VYTAUTAS 

VIDUGIRIS 

1931—2004 
J a u praėjo vieneri liūdni metai, kai mirtis išskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Jis visados yra ir pasi
liks mūsų mintyse ir maldose. 

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 2005 m. rug
pjūčio 21 d. 10:30 vai. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje. Los 
Angeles, California. 

Maloniai prašome artimuosius ir draugus dalyvauti 
šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Vytautą savo maldose. 

Nul iūdę žmona Elena ir d u k r a Dijana 

išaugo 0,8 laipsniais. 

Š i luma d a r n e t u r ė t u 
trauktis 

Pasiteiravus, ar likusi nedi
delė vasaros dalis mus pradžiu
gins geresniais orais, pavyz
džiui, kaip liepą. V. Ralienė 
paaiškino, jog deja, Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyboje 
mėnesio, juolab sezono orų 
prognozės nesudaromos. .Re
miantis Berlyno universiteto 
neseniai paskelbta informacija, 
rugpjūčio mėnesį mūsų šalyje 
vidutinė temperatūra prog
nozuojama artima vidutinei 
daugiametei, kuri. kaip minė
jome, yra 16,2 laipsniai šilumos. 
n kritulių kiekis, nepaisant jau 
prapliupusių liūčių, numato
mas artimas vidutiniam dau
giamečiam kiekiui", - sake 
Vida Ralienė. 

Prityrusios sinoptikos tei
gimu, pirmosiomis kitos sa 
vaitės dienomis Lietuvoje vy
raus vidutiniškai šilti, vietomis 
su trumpalaikiais lietumis, orai 

— temperatūra naktimis sieks 
iki 10+15, o dienomis 18+23 
laipsnius šilumos. 

Mūsų skaitytojams primin
sime, jog Lietuvos hidrometeo
rologijos tarnyboje dirba 316 
darbuotojų. Didesnė jų dalis — 
stebėtojai. įvairiuose šalies re
gionuose veikia 18 stočių. Ypač 
tankus paprastųjų klimato ir 
vandens matavimo stočių tin
klas. Orų prognozavimu užsi
ima 3 Tarnybos skyriai — m. 
orologinių prognozių, aviaca 
meteorologijos centras ir dar 
Klaipėdos skyrius Iš viso Lie
tuvoje dirba 30 profesionaliu 
sinoptikų. 

Lie tuvių t a u t o s i šmin t i s 
a p i e bes iba ig ian t į rugp jūč io 
mėnesį : 

„Koks rugpjūtis, toks ir va
saris: perkūnijos, dažni škvalai 
pranašauja giedrą ir gražu ru
denį; jei rugpjūčio mėnesi .-
skrenda gervės — bus labai -
ta žiema: uodų spiečiai žada 
rą orą: jei ąžuoluose daug gilių, 
vadinasi, bus gili ir šalta žiema ' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PROF. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS 
savo paskaitoje, kurią jis 
skaitys Lietuviškų studijų sa
vaitėje Dainavoje, apžvelgs 
1940-1941 m. įvykius Lietuvoje, 
jų sąvokas ir metodikos klau
simus. Paskaita numatoma rug
pjūčio 27 d., šeštadienį. Vyks
tantieji į šią studijų savaitę 
prašomi registruotis ir užsi
sakyti kambar ius pas Joną 
Urboną, tel. 248-435-0209. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ, 
aukos šv. Mišias rugpjūčio 21 
d.. 1 v.p.p. Beverly Shores baž
nyčioje. Visi kviečiami. 

ARGENTINOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
sąjungos vardu Ingrid Repšyte 
ir Jorgelina Lukošytė dėkoja 
visiems LF nariams už paramą, 
kuri padėjo suruošti sėkmin
gą ir naudingą suvažiavimą. 
Džiaugiamės, kad LF parama 
sust ipr ino l ietuvybės darbus 
Argentinoje ir kviečiame visus 
jungtis į LF narių gretas, kad ir 
toliau galėtume džiaugtis ir 
didžiuotis bendrais lietuvybės 
išlaikymo darbais. Lietuvių fon
das, 14911 127th Street , Le-
mont. IL 60439. Tel. 630-257-
1616. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
njos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Park, po lietu
viškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nariu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus vai
šės. Kviečiami vi i 

ŠEŠTADIENINE* ČIKAGOS LITU-
anistinei mokyklai- reikalingi 
pradinių ir vyresniųjų klasių 
mokytojai. Skambinti mokyklos 
direktorei J ū r a t e i Dovilienei 
tel. 630-832-6331, arba direk
torės pavaduotojai Laimai Apa-
navičienei, tel. 708-361-5545. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ BUS 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. Ne
kaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje, Putnam. Connecticut. 
Praves pranciškonas tėvas Pet
ras Šarka. OFM. Dienos progra
ma: 10 v.r. - registracija, klau
somos išpažintys, 11 v r. - šv. Mi
šios ir homilija. 12 v.p.p. - pietūs, 
1:15 v.p.p. - konferencija, proce
sija su rožančiaus malda vienuo
lyno sodyboje, Svi. Sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Pra
nešti iki rugsėjo 5 d. telefonu 
860-928-7955. Visi kviečiami 
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ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyli: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV Saidas gal: matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsejc " d. ir per Comcast Cable 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street. Lemont, IL 60439 

„Draugo knyaynėlyje 

Maurice Druon 

„Lelija ir liūtas" bei 
„Kai karalius žlugdo 

Prancūzija" 

Tai romanai , versti iš 
prancūzų kalbos Vertė Jūra te 
Karazija 

Po Karolio IV Gražiojo mir-
tiea Kap<>tingų dinastija išnyk
sta - nudžiusta didžiojo kara
liškojo genealoginio medžio 
šaka Vietoj jos Prancūzijoje 
sukeroįa šakotas ir lapotas 
Vaina gimines medis. 

Istoriniu romanų ciklo 
.PrakeiKtieji karaliai" pasku 

tiniame, septintajame, romane 
..Kai karalius žlugdo Prancū
zija" pasakojama apie karą 

• Jono II karaliavimo me
tus XIV amžiaus viduryje. Isto
rija ji praminė Jonu Geruoju, 
nors iš tikrųjų jis buvo tuščia 
garbis ir žiaurus, neryžtingas ir 
negabus valdovas 

Vasaromis, kaip žinia, Dai
navos stovyklavietė, esanti 
Michigan valstijoje, būna gau
siai apgyvendinta. Kas savaitę 
besikeičiantys stovyklautojai 
kartais palieka po savęs tik 
šiukšlių kalnus, išsiveždami 
pačius įvairiausius prisimi
nimus. 

Praeitą savaitę Dainavoje 
vyko mokytojų tobulinimosi 
savaitė ir lietuvių kalbos pa
mokos nuaugusiems. Kadangi 
mokytojai suvažiavo į Dainavą 
su savo vaikais, buvo nusamdy
tas gražus jaunimėlis jų 
priežiūrai. Tai buvo apmokami 
darbuotojai, kurie visą savaitę 
užsiėmė su vaikais: mokino 
šokių ir dainų, maudėsi ežere. O 
darbui virtuvėje buvo pasam
dyti keturi vaikai — dvi mer
ginos ir du vaikinai. Būtent 
jiems atiteko sunkiausia našta -
darbas vasaros stovykloje nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. 
Kadangi šie jaunuoliai atvyko į 
Dainavą pirmą kartą, jiems 
buvo primesti visi darbai, net 
tie, kurių metų metus nedary
davo virtuvės darbuotojai. Jau 

M.DRI10NAS 

Kn 
•,t 9 pro* kautiems 

5 dol . o u/, ki< k-
papildoma kr r 
tis Draugo" knygynėlio a 

H. 60629 Telef 
•500 

Dainav 
pačią pirmą dieną vaikai skam
bino savo tėvams prašydami 
parvežti namo. 

Kame gi reikalas? Pasirodo, 
šie keturi, buvo keliami 7 v. ryto 
(tuo metu visi dar miega) ir 
dirbo iki 10 v. vakaro (su kelių 
valandų per t rauka) . Vaikai 
buvo taip „nusikalę", kad jiems 
ir tie uždirbti pinigai nebe
rūpėjo. Tik sukilus jaunuolių 
mamoms, buvo nuimtas nakti
piečių parengimas (naktipiečiai 
paduodami 9:30 v. vakaro). 

Nuvykus savaitgalį į Dai
navą, paaiškėjo visa situacija. 
Kaip sakė mokytojos ir kiti, vai
kų gailėję, suaugusieji, „senbu
viai" (jaunimas, ne pirmą kartą 
atvykęs Dainavon) - surado 
kvailelius (tuos kelis vargšiu-
kus vaikus). Nesileisdamas į 
nemalonias detales, pasakysiu 
tik, kad „klaida" buvo laiku 
ištaisyta. Šiems vaikams, kaip 
jie patys sakė, vasaros stovykla 
ilgam išliks atmintyje. O vienai 
mamai ši situacija labai pri
minė Upton Sinclair „The 
Jungle". 

G i e d r i u s Sireikis 

D®33ė$ k(&uftikfy]r3®3 
Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos I 

Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti, i i 

Konkurso organizatoriai : JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 
Atlikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 

tempera ir kt. 
Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 

40x50 cm. 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 
Konkurso darbu atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 
DarbaiJ>us premijuojami: pirmoji premija 300 dol. , dvi 

premijos po 200 dol . ir tris premijos po 100 dol. 

Konkursui darbus siusti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiųsti t rumpa biografiją. Darbo kitoje 
pusėje užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuoroda „Dailės 
konkursui". Kilus klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 

1 

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 Il-osios vietos po 75 dol. 
Tris III—šios 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. 

,,I3Iv^VLJCjrA.r5 vienintelis 
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietu
vių visuomenę. 

„DRAUGAS''' spausdinamas Amerikoje jau 96-t us 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
..Draugą". Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asme
nis 

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

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

P r enumeruok ime ir r e m k i m e „DRAUGĄ". 
Savo tes tamentuose į rašykime ir „DRAUGĄ". 

. .DRAUGO" prenumerata pusei metų 65 dol 
4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

mailto:altv@comcast.net
mailto:laimaa@hotmail.com


os „džiunglės r/ 

Laura Stankevičiūte. Deividą įkas, Margarita Pupšytė ir Vilius Žiogas — vaikai dirbę virtuvėje. 
A u t o r i a u s nuotr. 

Dirbantiems virtuvėje vaikams reikėjo sutvarkyti kalnus lėkščių, puodų ir stalo įrankių. G. S i r e ik io nuo
traukoje Laura. 

DĖMESIO! 
ANKSČIAU SKELBTA 

„DRAUGO" VASAROS GEGUŽINĖ, 
TURĖJUSI ĮVYKTI RUGPJŪČIO 21 D. 

NEĮVYKS. 
APGAILESTAUJAME DĖL SUSIKLOSČIUSIŲ 

APLINKYBIŲ. 

Režisierius ir žurnalistas Vytautas V. Landsbergis lankėsi Bal /eko l ietuviu ku l tū ros mu/ ic įuje ir su 
muziejaus prezidentą Stanley Balzeku. (r aptarė bendradarb iav imo gal imybes ir n u t a r ė keletą pro
jektu, skirtu vaikams ir jaunimui. įgyvendinti kartu. Nuotraukoje: muziejaus da rbuo to ja Rita Janz, 
muziejaus prezidentas Stanley Balzekas. |r , režisierius Vytautas V. I.andsbergis, žurnal i s tė Ramunė 
Rakauskaitė Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd. ("ikaga. Tel. 773-982-6500. 


