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Vadovai reiškia paramą V. Munt ianui 

Prezidentas Valdas Adamkus (k) ir Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) — paskicho kritikų Viktoras Muntia-
Socialdemokratų pirmininkas, Vy- nas gali toliau dirbti Seimo pirmi-
riausybės vadovas Algirdas Brazaus- ninko pareigose, 
kas mano, kad vienas didžiausių „Seimo pirmininko funkcijos yra 
Darbo partijos vadovo Viktoro Us- labai aiškios. Manau, kad V. Mun

tianas puikiausiai gali dirbti tose 
pareigose", — sakė A. Brazauskas. 

Pažymėjęs, jog Seimo pirminin
ką atšaukti iš pareigų „ne taip pap
rasta, reikės balsuoti Seime", prem
jeras sakė abejojantis, ar vienai par
tijai pavyktų tai padaryti. 

A. Brazauskas nagalėjo pasaky
ti, ar socialdemokratų frakcija Sei
me palaikytų V. Muntiano atstatydi
nimą, nes toks klausimas svarstytas 
nebuvo. 

Jis pripažino, kad tai, kaip šeš
tadienį pakrypo Darbo partijos su
važiavimas, jam buvo net ikėta. 
„Man nebuvo tikėtina įvykių eiga, 
nors buvo kai kurie požymiai, kad 
yra tam tikrų nesutarimų . Tai visiš
kai natūralu, gali būti viduje parti
jos nesutarimai, bet kad taip aštriai 
būtų pasukę, aš nemaniau", — kal
bėjo premjeras. 

Kitos valdančiosios partijos — 
Valstiečių liaudininkų — pirminin
kė, žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė sakė, kad jos nedžiugina 
įvykiai Darbo partijoje. „Tarp dviejų 
vadovų atsirado aiški takoskyra, tai 
darys poveikį koalicijos darbui", — 
sakė K Prunskienė. 

Socialliberalai V. Adamkus: Lietuvos rinka atvira 
• • 

perėjo Į 
opoziciją 

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) 
— Prieš kelias savaites valdančiųjų 
koaliciją palikusi Naujoji sąjunga 
(NS, socialliberalai) oficialiai pa
skelbė pereinanti į opoziciją. 

Tai, kad NS frakcija Seime per
eina į „konstruktyvią opoziciją", sa
koma šeštadienį partijos suvažiavi
me priimtoje rezoliucijoje. 

Joje konstatuojama, kad „val
dančiosios koalicijos partneriai, at
statydindami Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską, sulaužė koalicijos 
sutartį ir sukėlė valdžios krizę". 

Rezoliucijoje šalies politinės 
partijos raginamos iškelti valstybės 
reikalus „aukščiau asmeninių ar ! 
siaurų partinių interesų, savo veiklą 
grįsti moralios politikos principais, 
bendromis pastangomis efektyviai 
spręsti svarbius ekonominius, finan
sinius ir socialinius klausimus, 
įveiti pavojingai išplitusį piktnau
džiavimą tarnybine padėtimi". 

Suvažiavimo metu surengtoje 
spaudos konferencijoje A. Paulaus
kas sakė nepretenduosiantis į opozi
cijos vadovo postą, kurį šiuo metu 
užima Tėvynės sąjungos pirminin
kas Andrius Kubilius. 

„Manau, nuo to pradėti darbą 
tikrai neverta. Aš dabar matau mū
sų bendradarbiavimo galimybes, o 
ne konkuravimą dėl postų", — kal
bėjo A. Paulauskas. 

gruziniškam vynui 
Tbilisi, balandžio 30 d. („Inter-

fax"/BNS) — Lietuva pasirengusi ne 
tik atverti savo rinką gruziniškam 
vynui, bet ir padėti jam patekti į ki
tas Europos Sąjungos šalis, pareiškė 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus. 

„Lietuvos rinka atvira gruziniš
kai produkcijai, taip pat ir vynui", — 
pareiškė V. Adamkus šeštadienį va
kare per Gruzijos visuomeninę tele
viziją. 

Pasak jo, valdžia verslui negali 
diktuoti kokių nors sąlygų. „Todėl 
svarbu, kad Lietuvos bei Gruzijos 

verslininkai patys susitartų ir nu
spręstų imtis bendrų veiksmų. Lie
tuvos valdžia sudarys tam sąlygas", 
— kalbėjo V. Adamkus. 

Laukiama, kad apie gruziniško 
vyno problemą artimiausiomis die
nomis kalbės ir pats Gruzijos prezi
dentas Michail Saakašvili. 

Gegužės 4 dieną Vilniuje įvyks 
Baltijos ir Juodosios jūrų valstybių 
regioninio bendradarbiavimo foru
mas. Jame dalyvaus devynių Juodo
sios, Baltijos ir Kaspijos jūrų re
gionų, taip pat ES ir NATO valsty
bių atstovai 

Premjeras mato šviesią socialdemokratų ateitį 
„Jei partija išgyveno šimtą de

šimt metų, manau, kad socialde
mokratija turi stiprias šaknis", — 
sakė A. Brazauskas. 

Jis dalyvavo sostinės „Siemens" 
arenoje surengtame partijos įkūrimo 
minėjime. 

Pažymėjęs, jog socialdemokratai 
turi ateitį, premjeras sakė, kad šios 
politinės krypties idėjos, vertybės 
yra priimtinos daugeliui žmonių. 
„Matau šios partijos perspektyvą, 
nes ja pasitiki Lietuvos žmonės", — 
teigė A. Brazauskas. 

Jis taip pat akcentavo, kad jo 
vadovaujama partija jau trečią ka
denciją su koalicijos partneriais yra 
valdžioje ir per tuos metus Lietuva 
gerokai „žengė į priekį". 

Algirdas Brazauskas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) — 
Valdančiųjų socialdemokratų vado
vas premjeras Algirdas Brazauskas 
mano, kad socialdemokratija turi 
ateitį Lietuvoje. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORC 

Vienų aukščiausių pareigų par
tijoje netekęs V. Muntianas tvirtino 
dabar besijaučiantis daug geriau, 
nes anksčiau, būdamas partijos pir
mininko pavaduotoju, j is matęs 
daug taisytinų dalykų, tačiau į jo pa
siūlymus nebuvo atsižvelgiama. 

Pastaruoju metu atvirai Darbo 
partijos vadovą V. Uspaskichą kriti
kavęs V. Munt ianas šeštadienį vyku
siame partijos suvažiavime neteko 
partijos pirmininko pareigų, taip pat 
nebuvo išr inktas į prezidiumą. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Popiežiaus pirmieji 
metai. 
Atžalynas auga. 
Kraujuojanti Lietuva. 
Nepamirštamas renginys 
Dainavoje. 
Kitu žvilgsniu. 
A.P.P.L.E. veiklos planai 
2006-iesiems metams. 
Kai velniui liūdna. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Pragaro vartai Bažnyčios 
nenugalės. 
Kraupios vaikų mintys. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KAS YRA INSULTAS IR 

KODĖL JIS ŽMOGŲ IŠTINKA 
IONAS ADOMAVIČIUS, M.P. 

Insultas (angį. stroke) yra ūmi
nis galvos smegenų kraujotakos 
sutrikimas, pažeidžiantis smegenų 
audinį ir sutrikdantis jo veiklą. 

Insultas žmogų ištinka tada, kai 
gyvybiniai smegenų centrai neap
rūpinami krauju. Kraujas į tuos 
smegenų centrus nepatenka dėl pa
grindinių trijų priežasčių: 

1. staiga trūkus pakitusiai krau
jagyslei ar padidėjus jos sienelės 
pralaidumui (tai atsitinka dažniau
siai senesniems žmonėms dėl jų ar
terijų sukalkėjimo ar dėl didelio 
kraujospūdžio); 

2. pamažu užsikimšus krauja
gyslei dėl priskretimo (toks lėtas 
arterijų priskret imas vad inamas 
tromboze, tai dažniausia insulto 
priežastis); 

3. apie 10 proc. visų insultų esti 
dėl smegenų arterijų blokavimo iš 
tolimos kūno vietos atneštu kamš
čiu, vadinamu embolu. Toks užkim
šimas gali būti kraujo krešul iu , 
riebalais ar oru. 

Kraujo krešulys gali atsirast i 
širdies vidinėje sienelėje ir iš ten 
pakliūti į-smegenis. Riebalai \ venas 
iš kaulo smegenų gali pakliūti, lūžus 
kojai. Oras į kraujagysles gali patek
ti įvairiais būdais, ypač susižeidus 
krūtinę — plaučius. 

Insulto reiškiniai 
Plyšus kraujagyslei, insu l tas 

ištinka staiga. Prieš tai gali būti ne
žymių nusiskundimų, kurie būna dėl 

Visi žino posakį: „Pusryčius su
valgyk pats, pietus pasidalink su 
draugu, vakarienę atiduok priešui". 
Jis tiksliai nurodo, kaip ir kiek kar tų 
valgyti. 

Vienas pirmųjų mitybos reko
mendacijas pateikė Avicena. Jo „Gy
dymo mokslo kanone" rekomenduo
jama valgyti tris kartus. Maistas 
paskirstomas taip: pusryčiai, vaka
rienė ir kitos dienos pietūs. Vadina
si, per dieną reikia valgyti ne dau
giau nei dukart? 

Dviejų kartų mitybos sistema 
pagrįsta fiziologinėmis mūsų orga
nizmo galimybėmis. Negalima val
gyti, kol skrandis nėra tuščias. Mais
tas privalo spėti pereiti į dvylika
pirštę žarną. Tik po to galima vėl 
sėsti prie stalo, o dar geriau — leisti 
skrandžiui šiek tiek pailsėti. Maistas 
jame išbūna 6-8 valandas. Vadinasi, 
nuo vieno valgymo iki kito tu r i 
praeiti 8-10 valandų. 

Po antro pasistiprinimo stenki
tės daugiau nebevalgyti. Taip atlais
vinamas skrandis. Per 14-16 valan
dų maistas visiškai pasišalina ne tik 
iš skrandžio, bet ir iš plonojo žarny
no — šis turės daugiau laiko atsigauti. 

Taip skrandis pusę paros ilsėsis. 
Plonasis žarnynas dirbs 10-14 va
landų. Likęs laikas bus skirtas atku
riamajam periodui, kai kaupiami fer
mentai, regeneruojama gleivinė ir at
kuriamas normalus virškinimo siste
mos sugebėjimo susitraukti ri tmas. 

Tokio režimo skrandžiui reikia 
todėl, kad virškinant maistą, ypač 

- baltyminį, jo sieneles veikia rūgštys. 
Jsitempia ląstelės, kurios išskiria 
druskos rūgštį, gleives ir skrandžio 
fermentus. Terpė tokia agresyvi, kad 
ardo baltymus ir kitus organinius 

padidėjusio kraujospūdžio: kartais 
sukasi galva, kar ta is orientacija 
sumenksta a r galvą paskauda. 

Žmogus staiga krinta, bet ne vi
sada praranda sąmonę. Veidas būna 
raudonas, kakle išpampsta venos, 
akys kiek išsprogsta, lėliukės dažnai 
yra nevienodo dydžio, burnos kam
pas nudr imba vienon pusėn, ima 
tekėti seilės; kartais žmogus vemia, 
kar ta is jį gali suimti traukuliai . 

Negaudama kraujo, dalis sme
genų nustoja veikusi, dėl to supa
ralyžiuojama visa kūno pusė — vei
das, r anka ir koja, kitoje pusėje, kaip 
ta, kurioje pažeidžiama smegenų 
arteri ja . Suparalyžiuoja priešingą 
kūno pusę, nes nervai, eidami iš 
smegenų į kūno raumenis, pakeičia 
kryptį, susikryžiuoja. 

Net žmogui esant be sąmonės, 
galima pažinti, kuri pusė suparaly
žiuota: ji yra sudribusi, labai laisva 
— neįtempta. Jei ligonis yra gilioje 
komoje, t ada sunkiau nustatyti pa
ralyžiuotą pusę. 

Kalba pažeidžiama tada , kai 
paliečiamas kalbos centras — jis deš-
niarankių yra kairėje smegenų pu
sėje. Todėl, dešniarankius ištikus in
sultui ir suparalyžiavus dešinę pusę, 
galima tikėtis kalbos sutrikimo, nes 
sužalota kairė smegenų pusė. 

Smegenų arterijai pradėjus 
kimštis , yra mažesni bei didesni 
reiškiniai, kol arterija galutinai už
kemšama. Dėl šios priežasties insul
t a s žmogų išt inka daug dažniau 
negu dėl kraujagyslių plyšimo. Iš 
pradžių, arterijai užsikimšus iš da-

junginius. Virškinimo proceso metu 
t raumuojamos skrandžio sienelės, 
todėl jam reikia daugiau laiko pail
sėti ir a tkurt i . 

Į dvylikapirštę žarną patenka 
rūgštinis turinys. Jį neutralizuoja 
kasos sultys, ir jis tampa šarminiu. 
Šis subst ra tas labai aktyvus. Todėl 
šios zonos poilsis turi trukti bent jau 
pusę paros. 

Mait inamės pagal Saulę 
Mūsų organizmas prisitaiko prie 

tam tikros mitybos sistemos. Todėl 
bet kokie pokyčiai pirmiausia suke
lia atmetimo reakciją, o kar tu ir dis
komfortą. Tam reikia ruoštis. Sten
kitės įsiklausyti į kūno poreikius, ky
lančius per šį procesą. Pat i r t is rodo, 
kad prie naujos mitybos sistemos 
galutinai prisitaikoma per tris mė
nesius. Tuo metu organizme vyksta 
pokyčiai, atsiranda nauji ir pristab
domi seni sąlyginiai refleksai. Ta
čiau organizmas pagaliau supranta, 
kad bet kokiu atveju prie naujo reži
mo bus pereita, ir visiškai prisitaiko. 

Kokiu metu geriausiai maitin
tis? Žmonijos patirtis ir moksliniai 
duomenys pateikia vienareikšmišką 
atsakymą. Maistas geriausiai pasi
savinamas pirmoje dienos pusėje, 
nuo aušros iki to meto, kai saulė at
siduria zenite. Kuo labiau taškas, 
kuriame gyvenate, nutolęs į pietus, 
tuo anksčiau, dar neprasidėjus karš
čiams, rekomenduojama valgyti. 

P a g a l d ienov id in ius 
Kinų medicina parą dalija į dvy

lika dalių, atitinkančiu dienovidiniu 
laiko aktyvumą. Plaučiu meridianas 
aktyvus r>-7 valanda, storojo žarny
no •-- 7-9. skrandžio 9-11. tulžies — 

lies, gali būti laikini vienos kūno 
pusės nusilpimai, ypač į vakarą, kai 
daugiau fiziškai ir protiškai pa
vargstama. Rytais tokie žmonės su
stiprėja. Tokio nuovargio — pusės 
kūno nusilpimų — gali būti kelias
dešimt ar keli šimtai, kol, tinkamai 
gydant susitvarkoma, a r negydant, 
gaunamas smegenų smūgis. 

Ištikus insultui, ne visi vienodai 
suserga. Tai priklauso nuo smegenų 
pažeidimo: nuo kraujo išsiliejimo 
kiekio, ar nuo arterijos užsikimšimo 
stiprumo. Insultas, užsikimšus ar
terijai, paprastai būna ne toks 
stiprus, kaip arterijai trūkus. Jei tik 
mažos arterijos pažeistos, tai insulto 
pasekmės nežymios ir ligonis daug 
greičiau pasveiksta. 

Kaip elgtis su insulto 
ištiktu l igoniu 

Insultą gavusio žmogaus šeima 
ir visi asmenys, kurie globoja tokį 
ligonį, turi leisti ligoniui, kiek tik 
gali, pačiam tvarkyti savo reikalus. 
Stengtis, kad toks ligonis būtų kaip 
galima daugiau savarankiškas. 

Svarbu atskirti du dalykus: 
1. tai, ko ligoniui reikia; 
2. tai, ko jis geidžia. 
Dr. Davidson tvirtina, kad daž

nai tokie ligoniai turi polinkį per 
daug priklausyti nuo kitų. Tai yra 
labai nesveikas reiškinys. Jie tarsi 
grįžta į vaikystės laikų elgseną, o tai 
gali sutrukdyti pasveikti. Su tokiu 
ligoniu reikia būti maloniam ir 
kar tu neleisti jam pasidaryti per 
daug priklausomam nuo kitų. 

Jei ligonis nekalba, jį namuose 
tvarkyti yra dar sunkiau. Negalė
damas kalbėti, pacientas jaučiasi 
izoliuotas. Svarbiausia tokiam ligo
niui pagalba yra jo mokymas kal
bėti. Mokydami tokį ligonį kalbėti. 
j am padedame dvejopai: 

11-13, širdies — 13-15, plonojo žar
nyno — 15-17, šlapimo pūslės — 
17-19, inkstų — 19-21, širdaplėvės 
— 21-23 ir kt. 

{domiausias skrandžio ir plono
sios žarnos aktyvumo metas. Skran
dis aktyvus 7-9 valandą, plonasis 
žarnynas — 13-15, tai yra po 6 va
landų. Meridiano aktyvumas — tai 
funkcionalumo pasikeitimas. Šešios 
valandos — laiko vidurkis, kurio 
reikia maistui pereiti iš skrandžio į 
plonojo žarnyno pradžią, dvylika
pirštę žarną. Tai metas ta rp pirmojo 
ir antrojo valgymo. 

Atsižvelgiant į šiuolaikinius fi
ziologijos duomenis, skrandžio bei 
žarnyno trakto bioritmus ir bioche
minius rodiklius, valgyti reikia tarp 
7 ir 10 valandos. Antrą kartą valgoma 
ne anksčiau nei po 6 valandų — tarp 
13 ir 15 valandos. Tai ideali mitybos 
schema, nors ją galima interpretuoti. 
Tačiau tai irgi būtina derinti su ilgo
mis pertraukomis tarp valgymų. 

Daugelio ištirtų biocheminių ro
diklių paros ritmui pasižymi aiškiu 
vienfaziu aktyvumu. Maksimalus 
gliukozės, bendrojo baltymo, choles
terolio, šlapalo, natrio ir kalio jonų 
kiekis susidaro vakare — nuo 18 iki 
24 valandos. Išmiegojusiam žmogui, 
sumažėja ne tik gyvybinei veiklai 
palaikyti reikalingų produktų kie
kis, bet ir kraujyje cirkuliuojančių 
šlakų. Organizmas ruošiasi aktyvu
mui, maistui, kurį gaus. Vakare 
maksimaliai veikia valymo organai, 
naudojantys sukauptą energiją. Or
ganizmui labai neparanku, kai žar
nynas verčiamas dirbti vakare, nes 
taip prarandama energija. Intensyvi 
jo veikla tuo periodu trikdo ir šalini
mo organu funkcija. Todėl jūs patys 
turėtumėte rinktis arba atsisakyti 
valgyti du kartus „Klaipėda*" 

1. mokome kalbėti; 
2. nuolat su juo bendraujame. 
Vien to ligoniui nepakanka, toks 

ligonis nori didesnio su žmonėmis 
bendravimo. Reikia, kad visi, esan
tys aplink ligonį, suprastų jo emo
cinius reikalavimus, tada toks ligo
nis bus skatinamas veiklai, nes bus 
gerinami jo psichologiniai poreikiai. 
Todėl būtina, kad visi ligonio arti
mieji jį kalbintų, nors jis ir negali 
atsakinėti. Reikia, kad artimieji li
gonį liestų. Reikia su ligoniu kartu 
dirbti tokius darbus, kur nereikia 
kalbėti. Labai svarbu tokį ligonį pri
imti į savo kompaniją, kad jis nesi
jaustų užmirštas. 

Labai svarbu gydytojui išmokyti 
visus, su ligoniu gyvenančius ir 
dirbančius, kad jie pajėgtų suteikti 
ligoniui mielą, šiltą ir žmogiškai jam 
talkinančią aplinką. 

Po insulto kiekvieną nekalban
tįjį reikia laikyti sveiku protiškai, jei 
gydytojai nenustatė neabejotinojo pro
to sutrikimo. Davidson pataria su to
kiu ligoniu nekalbėti vaikiška kalba. 
Inteligentišką žmogų, sergantį po 
insulto, vaikiška kalba užgauna. 

Labai svarbu žinoti, kas daryti
na, kai insultą gavusysis nesitaiso 
emociškai, nors naudojamos visos jo 
sveikatai atstatyti priemonės. Dr. 
Nemiah tvirtina, kad gydyti sunku 
tuos ligonius, kurie atkakliai vis
kam priešinasi, kurie labai bailūs ir 
prislėgti, ir kurie daugiau atgal ne
gu pirmyn žengti nusiteikę. Šiais 
atvejais būtina psichiatro pagalba. 
Dar daugiau prislėgtiems gali tekti 
vartoti psichiką veikiančius vaistus. 
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ATŽALYNAS AUGA 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT), didžiausia nevy
riausybinių jaunimo organizacijų 
sąjunga Lietuvoje, vienijanti 55 
nacionalines j aun imo organizaci
jas ir regionines j aun imo organi
zacijų sąjungas, greta kitų j aun imo 
ugdymui svarbių projektų paskel
bė i t in svarbų p a t r i o t i š k u m u i , 
istorinei atminčiai ir t au t ine i savi
monei ugdyti projektą „Misi ja 
Sibiras". Misija numato šią vasarą 
net keturias istorines ekspedicijas 
į lietuvių t remties , koncentracijos 
stovyklų, įkalinimo bei žudynių 
vietas. Ekspedicijas globoja prem
jeras Algirdas Mykolas Brazaus
kas i r e u r o p a r l a m e n t a r a s prof. 
Vytautas Landsbergis. 

Iki šiol girdėdavome apie bu
vusių tremtinių ir kalinių išvykas į 
savo tremties bei kal inimo vie tas , 
žuvusiųjų pa la ikų p a i e š k a s i r 
gabenimą į tėvynę, slogios pra
eities įamžinimą pamink la i s . I r 
pastebėdavome, kad tokių misijų 
dalyviai buvo asmenys , ku r iuos 
betarpiškai buvo praeityje palietę 
kraupios negandos arba tai darė 
nukentėjusiųjų ar t imiej i . Tars i 
nelaukta, nesit ikėta žinia - seno
lių ir tėvų patriotinį bei t au t in į 
paveldą, jų t aur iaus ius j a u s m u s 
perima jaunimas . Kai žiniasklai-
doje apstu duomenų apie j aun imo 
nus ika ls tamumą, p r ik lausomybę 
nuo žalingų įpročių, išsivaikščio-
jimą iš Lietuvos, j au pačios j aun i 
mo organizacijų sąjungos egzis
tavimas bei jos taur i veikla teikia 
vilčių geresnei t a u t o s būčia i , 
šviesesnei ateičiai. Minima misija 
- labai svarbus veiklos akcentas . 
Taip ir prašosi čia i š tar t i Kazio 
Binkio pjesės pabaigoje šviesaus 
mokytojo p a s a k y t u s žodžius: 
„Atžalynas auga". 

Lietuvai a tku r i an t nepriklau
somybę, išsivaduojant iš okupaci
jos, didžiausią la isvės t roškul į , 
kovos dėl jos atgavimo pat i r t į buvo 
sukaupę ir įvairiais būdais panau
dojo buvę laisvės kovotojai, poli
tiniai kaliniai, t remtiniai . Tačiau 
a tkūrus nepriklausomybę, j ie buvo 
a t s tumt i , tapo ta rs i p a n a u d o t u , 
šiai dienai nebereikalingu į rankiu. 
Pasinaudojus didžiosios visuome
nės dalies pilietiniu n e b r a n d u m u 
bei demokratijos ydomis ir grima
somis, į visų lygių valdžias sugrįžo 

buvus i komunis t inė part inė no
menk la tū r a , kur i ir naudojasi lais
vės ir nepriklausomybės vaisiais 
savo buičiai, o ne tau tos ir jos vals
tybės būčiai gerinti . Sauja mili
jonierių, didelių t u r t ų valdytojų ir 
didžiosios t au tos dalies skurdas! 
I t in a p m a u d u ir skaudu tiems, kas 
už laisvę kovojo, kas dėl tėvynės 
aukojos, kad toks vaizdas šiandien 
Lietuvoje. Istorinę atmintį žadinti, 
t a u t i n ę sav imonę gaivinti , t au 
t i škai susipratusią, patriotinę pi
l iet inę visuomenę ugdyti bei telk
t is bendram labui , demokratijos 
ydas ir g r imasas šalinti reikalin
gos sąst ingį ša l inančios j aunos 
pajėgos. L i J O T ir jos misija -
vi l t ingas ženklas . 

Ko norė tųs i palinkėti jauni
m u i , ku r i s n e t r u k u s išvyks į 
t remt ies ir kal inimo vietas Komi
joje, Krasnojarsko, Irkutsko, Toms
ko, Permės i r Tiumenės srityse? 

Pirmučiausia , žinoti ir tikėti, 
kad kur įminta lietuvio pėda ar jo 
kapas - t en dalelė Lietuvos. Nu
silenkti , pagerbti . Tačiau ne ap
raudoj imas , ne slogios praeit ies 
iškėl imas čia svarbiausias. Svar
besni idealai, dėl kurių radosi t a 
pėda ar kapas , svarbesnis kovos už 
laisvę, kovos už blogio imperijos 
griūtį a tskleidimas. J u k iš tikrųjų 
tokia kova vyko ne t ik pavergtoje 
tėvynėje , be t i r nuožmiausios 
pr iespaudos sąlygomis lageriuose. 
Imperijos griūtį ar t ino streikai i r 
suk i l ima i lager iuose , p la t inama 
d r a u d ž i a m a s p a u d a , kalinių i r 
t r emt in ių maldos, ilgesingos pat
r iot inės dainos. Šiandien Lietuvoje 
pilietinė nebranda , t rapi demok
ra t i j a t e b e t a r p s t a dėl p r a r a s tų 
idealų, dėl tikrųjų vertybių nuver
t inimo, vertybinės mąstysenos sto
kos. Keturios j aun imo ekspedicijos 
į Sibirą tu rė tų t ap t i ne vien pa
mink lu slogios praei t ies atmini
mui , bet ypač susikaupimui ir ap
m ą s t y m a m s , pakylėj imui aukš
č iau kasd ienės bui t ies , lietuvių 
t a u t o s i s to r inės a tmin t i es bei 
idealų atgaivai. 

Norėtųsi palinkėti misijos da
lyviams savo įspūdžius kelionėje, 
įžvalgas, apmąs tymus rašyti į savo 
dienoraščius, te ikt i juos žiniask-
laidai. Ir da r - geranoriškai ben
d rau t i su vietos gyventojais, dera
mai ats tovaut i lietuvių tautai . 

Geros kloties, turiningos kelionės, 
vaisingos misijos, jaunieji bičiuliai! 

LIETUVA KRAUJUOJA 
IULIUS VEBLAITIS 

Tokią stulbinančiai šokiruo
jančią antraštę „Lithuania is blee-
ding" skaitome anglų kalba Vilniuje 
leidžiamame kovo mėnesio numerio 
žurnale „Lithuania Today". Tai yra 
tikrai patrauklus, spalvingas ir 
kokybiškai leidžiamas mėnraš t i s , 
kupinas straipsnių apie Lietuvą, jos 
istoriją, verslą, turizmą, meną, kles
tinčias negeroves ir t. t. Pirmaisiais 
leidybos metais tas žurnalas vadi
nosi „Vilnius Monthly". Vėliau pava
dinimas buvo pakeistas į „Lithuania 
Today". Savo vedamajame vyr. re
daktorius Rage Myhre (iš pavardės 
spėju, kad tai norvegas, gyvenantis 
Lietuvoj) rašo, jog vienas asmuo jį 
patikinęs, kad nuo 1990 atsikračius 
sovietinės okupacijos ir a tgavus 
nepriklausomybę, iki dabar, Lietu
voje yra likę tik 2.600.000 gyventojų. 
Tai reiškia, kad maždaug kas trečias 

Lietuvos gyventojas yra iš jos 
pasitraukęs ir išvykęs į kokį nors 
užsienio kraštą. Toliau jis rašo, kad 
tie skaičiai yra apytikriai, jie gali 
būti ir didesni, nes dalis išvykėlių 
išvažiavo, Lietuvos valdžiai apie tai 
nieko nepranešę, o atsiradę užsienio 
krašte, irgi jie ten neužsiregistravo. 
Redaktorius Myhre pateikė ir aliar
muojančią statistiką, palygindamas 
Lietuvą su kitomis Europos valsty
bėmis. Jis rašo, kad Lietuva turi di
džiausią emigrantų skaičių, kad jos 
savižudybių skaičius yra didžiausias 
Europoje ir kad Lietuvoj yra mažiau
sias skaičius žmonių, norinčių sava
noriškai dalyvauti demokratinėse 
organizacijose. Tai ką gi mes turime 
daryti, kad ši liūdna statistika pa
sikeistų? — klausia redaktorius. 

Daug kas pasakys, kad viena 
priežasčių yra nedarbas ir sunki 
ekonomine padėtis. Būtent kaip tik 
del to daug žmonių palieka savo 

SES. ONA MIKAILAITE 

Popiežiaus pirmieji metai 

Savo pirmaisiais popiežiavimo 
metais Benediktas XVI jau 
suspėjo nustebinti daugelį jo 

veikla besidominčių. Ramiu, ryž
tingu žingsniu įstojęs į savo pirm
tako, popiežiaus Jono Pauliaus II, 
numintą kelią, jis žengia savitu 
būdu ir savitu tempu. Jo gerumo 
kupina pastoracinė veikla, visiems 
ištiesta susitaikymo ranka bei pa
rodytas noras vesti abipusį, kūry
bišką pokalbį su dvasininkais ir 
pasauliečiais, įgyvendina jo pirmo
je enciklikoje išreikštas mintis 
apie kuriančią, veiklią Dievo meilę 
pasaulyje. Bažnyčia vykdo savo 
misiją būti tos Dievo minties regi
mas ženklas bei įrankis. 

Susitikęs su liberalios krypties 
vokiečių teologu Hans Kung ir taip 
pat su kraštutiniai konservaty
viais Šv. Pijaus X draugijos nariais 
(jų įkūrėjas, ekskumunikuotas 
arkivysk. Marcei Lefebre, j au mi
ręs), popiežius Benediktas aki
vaizdžiai parodė, jog Katalikų Baž
nyčia neatstumia nei vieno. 

Kardinolo Josef Ratzinger iš
rinkimo metu, 2005 m. balandžio 
19 d., liberalai garsiai būgštavo, 
jog prasideda griežtumu ir netole
rancija paženklintas pontifikatas. 
Konservatyvių pažiūrų katalikai 
džiaugėsi, jog šis popiežius išvarys 
iš Bažnyčios visokius disidentus ir 
sugrąžins lotyniškas Mišias. Nei 
vienų, nei kitų būgštavimai ar lū
kesčiai nepasiteisino. Žurnalistai 
tikėjosi kontraversiškų ir drama
tiškų sankirčių, kuriuos galės ap
rašyti spaudoje, bet ir tai neįvyko. 

Kai kurie Vatikano veiklos ste
bėtojai prognozavo, jog Benediktas 
tuojau imsis perorganizuoti Romos 
kuriją — centrinį Bažnyčios admi
nistracinį vienetą. Šių metų kovo 
mėnesį šv. Tėvas padarė kelis pa
keitimus kurijos sąstate, bet tai 
buvo daroma atsargiai, apgalvotai 
ir kol kas masinio perversmo ne
matyti. Vienas kurijos narys pra
sitarė, jog popiežius yra discipli
nuotas ir metodiškas, savo dienos 
veikimo planą sudarantis lyg pro
fesorius, ruošdamasis paskaitai. Į 
popiežiaus apartamentus perkėlęs 
savo 20,000 knygų biblioteką, 
Benediktas XVI, būdamas moksli-

ninkas-teologas, įgimtu rezervuo
tumu bei profesorišku sugebėjimu 
vesti pokalbį su savo studentais, ku
ria asmeninį popiežiavimo stilių. 

Visų nustebimui, Benediktas 
XVI jau veda nesurežisuotus po
kalbius su kunigais, kur jie gali 
laisvai kelti klausimus. Lyg vado
vaudamas seminarui , popiežius 
atidžiai klausosi pareikštų nuo
monių ir pasisako, ką pats apie tai 
mąsto. Panaš ius dialogus planuoja 
vesti ir su vyskupais bei kardino
lais, kad būtų atviresnis pasidali
nimas mintimis bei pastoracinė
mis problemomis. 

Popiežiui Benediktui XVI rūpi 
daug šiuolaikinių problemų. Jis 
ypač ieško būdų, kaip sugrąžinti 
Europą prie krikščionybės šaknų. 
Jis stengiasi krikščionišką pasau
lėžiūrą bei moralines vertybes grą
žinti į Europos šalių viešąjį gyve
nimą, remia krikščioniškus jauni
mo sąjūdžius, skatinančius jaunus 
žmones prie aktyvesnio dalyvavi
mo Bažnyčios gyvenime. Iš šių me
tų vasario mėn. pirmoje konsistori
joje paskirtų 15 naujų kardinolų 
daugiau nei pusė skirta darbuotis 
Europoje. Kaip popiežiaus Jono Pau
liaus II buvo pradėta, Benediktas 
XVI ir toliau ketina dėti daug pas
tangų, vystant artimesnius ryšius 
su Ortodoksų Bažnyčia. Tuo tikslu 
š.m. lapkričio mėn., jie keliaus į 
Turkijos Stambulą susit ikti su 
Konstantinopolio patriarchu. 

Visą gyvenimą dirbęs teologinį 
darbą ir būdamas aukšto rango 
intelektualas, popiežius Benedik
tas XVI nėra linkęs dalykus komp
likuoti, o — priešingai — eiti prie 
pačios esmės. Kadaise jis buvo 
sakęs: ,,Ypač šiandien, kai mūsų 
problemos darosi tokios sudėtin
gos, krikščionybė dažnai mums 
pasirodo ta ip komplikuota, kad 
nebematome girios per medžius. 
Mums reikia grįžti į pačią širdį, 
prie to, kas svarbiausia: prie at
sivertimo, prie tikėjimo, vilties ir 
meilės". 

Anot popiežiaus Benedikto 
XVI, krikščionybė yra pats Kris
tus, džiugus ir viltingas Jo seki
mas. Tai pagrindinė popiežiaus 
mintis ir siekis. 

kraštą, bet dar blogiau — kiti pasi
likę žudosi. Yra akivaizdu, sako jis, 
kad reikia imtis būdų kaip galima 
greičiau sukurti dinamišką ir nau
jovišką ekonomiką, kur žmonės pa
justų, kad jie atlieka darbą, vedantį 
juos į geresnio gyvenimo visuomenę. 
Tai reiškia, kad nuo dabartinės būk
lės reikia pereiti į labiau pažangesnę 
prekybą ir pramonę. Daug kas 
pasakys, kad tam pasiekti yra būti
na drastiškai griežta vidaus refor
ma, kuri įveiktų dar vis klestinčią, 
pasenusią biurokratiją, korupciją ir 
kitokią šešėlinę veiklą. Iš to Lietuvos 
valdžia turi pasimokyti, kad jai pa
čiai reikia stengtis tapti švaresne ir 
labiau veiksminga. Tada ji pelnytų 
didesnę žmonių pagarbą. Optimalus 
tokio tikslo siekimas yra tai, kad 
Lietuvos vadams reikia parodyti 
žmonėms gerą pavyzdį, o ne at
virkščiai, ką mes šiandien matome. 
samprotauja redaktorius. 

Kitas pozityvus indelis, sic-kiant 
Lietuvai u-igiamos statistikos, yra 

teikti dėmesį į šeimą ir ją skatinti, 
kad įsijungtų į organizacijas, kuriose 
dalyvaudamas žmogus pajustų, kad 
jo balsas šį tą reiškia ir ką nors 
nulemia. Lyginant su Vakarų 
Europos šalimis, Lietuva ir čia yra 
labai atsilikusi. O norint įgyvendinti 
demokratišką kaitą, tai yra būtina. 
Toliau jis sako: „Jei mes visi ta kryp
timi veiktumėm, tai Lietuvoj pasiek-
tumėm ryškų pagerėjimą, žmonės 
pajustų savo vertę, kuri persiduotų 
ir būsimai augančiai kartai. Gal kai 
kas tai pavadina idealizmu, tačiau 
aš tai vadinu praktišku pragmatiz
mu", — baigia redaktorius. 

Taigi, iš viso to ryškėja, kad, 
vykstant tokiam besaikiui emi
grantų protų ir raumenų nutekė
jimui, Lietuva jau pradeda įgauti 
nykstančios tautos vardą. Svarbiau
sia yra, kad visa tai vykdo ne kokios 
krašto okupavusios jėgos, trėmimų 
baime ar karo veiksmai, bet patys 
Lietuvos žmones savo laisvu, sava
norišku apsisprendimu. 
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Nepamirštamas renginys 
Dainavoje 

Kovo 17-19 d. įvyko jaunimo 
rekolekcijos Dainavoje, orga
nizuojamos Užsienio Lietuvių 

jaunimo sielovados centro; Birutė 
Bublienė — vadovė. Per šias reko
lekcijas vadovavo Lina Bublytė, Inga 
Moss, Gytis Mikulionis, Vija Sidrytė, 
Algis Aukštuolis, Lina Poskočimaitė, 
Rūta Samonytė, Audra Rusinaitė ir 
Matas Čyvas. Šeimininkai buvo Edis 
ir Rita Kaspučiai. Susirinko 55 
dalyviai iš Toronto, Hamiltono, Či
kagos, Detroito, Philadelphia ir 
Grand Rapids. 

Visi susirinko mūsų mylimoje 
Dainavoje penktadienį, kovo 17 d. Po 
skanios vakarienės Birutė Bublienė 
mus supažindino su šių rekolekcijų 
tema: „Interaktyvus krikščionišku
mas". Žmogus, kuris yra interakty
vus krikščionis, dalinasi savo kūry
bingumu ir aktyviu darbu su Dievu 
šioje žemėje per maldą Šv. Raštą, 
Eucharistiją, apaštalavimą, drau
gystę ir pasaulio gyvenimo įvykius. 

Pradėjome vakarą susipažinimu 
ir žaidimais, kuriuos pravedė Inga 
Moss. Mes kūrėme juokingas mari
onetes, apsimainėm batais, sprogdi
nome balionus, nenaudojant rankų, 
juokėmės, sukūrėm naujas drau
gystes, lakstėme ir žaidėme mūsų 
tradicija virtusį „Dainavos žaidimą". 
Šis vakaras mums tikrai įrodė, kad 
yra svarbu „Stebėt, įvertint ir veikt!" 
su visais, ne tik draugais. 

Po naktipiečių mes visi susi
rinkome koplyčioje, kuri buvo gra
žiai išpuošta žvakėmis. Vadovės 
Rūta Samonytė ir Audra Rusinaitė 
pravedė meditaciją. Jos perskaitė 
ištraukas iš Šv. Rašto ir pasidalino 
mintimis apie taiką, miegą. Mes tą 
vakarą susirinkom pasimelst, ypač 
čikagiškiai, už mielą draugą a.a. 
Andrių Grigorio, kuris netikėtai 
mirė tą popietę Čikagoje. 

Atsikėlėme šeštadienį,kovo 18 
d., ir susirinkome koplyčioje pradėti 
dieną malda. Vadovės Rūta ir Audra 

perskaitė mums pasakojimą apie 
Samuelį iš Šv. Rašto. Mūsų iššūkis 
šiandien buvo a tsakyt i Dievui, 
„kalbėk Viešpatie, nes tavo tarnas 
klauso!" Sužinojom, kad dienos tema 
yra „Dievas yra mūsų kasdieninė 
duona". Žmogus gyvas ne vien 
duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo lūpų. 

Po pusryčių klausėmės simpo
ziumo: „Mes vykome Jį garbinti — 
akimirkos iš Pasaulio jaunimo 
dienų". Regina Čyvaitė moderavo, ir 
jaunimas: Darius Kuras , Tomas 
Quinn, Laura Karvelytė, Vincas 
Gudinskas kar tu pasidalino savo 
mintimis, ir įspūdžiais iš jų prėjusios 
vasaros kelionės Vokietijoje daly
vaujant PJD. Vienas kalbėjo apie 
svarbius kultūrinius ryšius, kitas 
apie tai, kaip jie pajuto Dievo dvasią 
tarp pasaulio jaunimo, ir paskutinis 
apie juokingus nuotykius. Pamatė
me daug nuotraukų ir įvairių trum
pų filmo ištraukų. 

Nuėjome į lauką ir pažaidėme 
vienybės žaidimą, kurį pra
vedė Matas Čyvas. Visi atsi

sėdo į ratą ir žiūrėjo lauk. Matas 
perskaitė vertybes (pvz., „Šitas žmo
gus mane pralinksmina", ar „Aš 
galiu bet ką pasakyti šiam žmogui") 
ir keli moksleiviai viduje rato ėjo per 
ratą ir rodė tą krikščionišką meilę, 
kurią mes visi turime. 

Kitas programos punktas buvo 
vadovo Rimo Sidrio prakalba apie 
Šv. Raštą. Jis pasakojo, ką Šv. Raš
tas reiškia jo gyvenime. J is lankė Šv. 
Rašto kursus ir suprato, kad Šv. 
Raštas turi daug daugiau prasmės, 
jeigu tu jį studijuoji ir pritaikai savo 
gyvenimui. Viena gera mintis buvo 
tai, kad jeigu nepažįsti Šv. Rašto, tu 
negali gerai pažinti Kristaus. 

Kasdieną mes kalbamės su šei
ma ir draugais. Bet ar kasdien pas
veikiname ir pasikalbame su mūsų 
geriausiu draugu Jėzum? Vadovas 
Gytis Milukionis šią mintį mums 

perteikė per savo paskaitą. Mes pa
galvojome ir atsakėme į klausimus, 
pvz., „Kur mums lengviausia mels
tis?" „Kodėl mes meldžiamės, ir ką 
mums reiškia malda?" Gytis mus iš
mokė, kad malda yra puikus inter
aktyvumo pavyzdys — galime bet 
kada ir bet kur melstis. 

Mes išsiskirstėme į grupes pra
timui: interaktyvus krikščionišku
mas per dainą, šokį, vaidybą, eilė
raštį. Grupėse mes kūrėme pasirody
mus, kurie parodė, kaip mes atlei
džiame kitiems. Buvo labai juokin
ga, nes dauguma grupių tai išreiškė 
per šokį. 

Išalkę pavalgėme skanius pietus 
ir greitai nubėgome į lauką praleisti 
laisvalaikį Dainavos gamtoje. Keli 
užlipo į Rambyno kalną, keli nuėjo į 
šventovę miške, ir keli tik atsisėdo 
prie Spyglio ežero pajust Dievą gam
toje ir draugų tarpe. 

Grįžome į Baltuosius rūmus 
pažaisti Linos Bublytės pravestą 
žaidimą: siūlo tinklas. Mes gražų 
dalyką pasakėme draugui ir metėme 
j am siūlo kamuolį. Kai baigėme, visi 
laikė siūlo gabalą ir sukūrėme didelį 
„meilės" tinklą. Mes šį tinklą pa
darėme su meilingais žodžiais ir šyp
senomis, ir mes visi buvome suvesti 
Dievo meilėje. 

Po to žaidimo Kristina Quinn 
kalbėjo tema: „Užmegzkime drau
gystės ryšius su visais Dievo vardu!" 
Ji pirma išaiškino, kad yra daug 
įvairių draugų rūšių ir svarbu turėt 
įvairius draugus, kad būtumėme vi
sapusiški. Ji pasakojo, kad kai mes 
esame atviri su draugais , rodom 
jiems pagarbą ir meilę, ir kai drau
gystėse yra pasiaukojimas, pasiti
kėjimas, ir supratimas, tik tada ga
lime turėt tikrą draugystę su Dievu. 
J i pasidalino asmeniškomis drau
gysčių patirtimis ir paaiškino, kad 
yra svarbu turėt draugystes, nes 
Dievas yra draugysčių esmė. 

Vadovas Algis Aukštuolis kal

bėjo apie jo įspūdžius Lietuvoje, ypač 
tarp j aun imo Berčiūnų stovykloje. 
J is irgi m u m s pasakojo apie jo sa
vanorišką darbą Camp Heartland, 
tai stovykla AIDS sergantiems vai
kams. 

Greitai pažaidėme „Dievo tele
foną". Buvo juokinga paste
bėt , ka ip t rumpas sakinys 

gali pasikeisti , kai yra pasiųstas per 
grupę žmonių. 

Vadovas Rimas Sidrys mums vėl 
pakalbėjo apie jo apaštalavimą uni
versi tetuose ir jaunimo aplinkoje. 
Mes išmokome, kaip galima atpažin
ti Dievo veikimą savyje ir kituose. 
Rimas dirba, kaip misionierius prog
ramoje pavadin imu FOCUS. Šita 
programa padeda studentams daryti 
sprendimus, la ikant Kristų jų gyve
nimų centre. Per apaštalinį, šeimos 
ir profesinį gyvenimą žmogus gali 
atsiduoti Dievui. 

Susiskirs tėme į diskusijų būre
lius, kur mes diskutavome, kaip ga
lime atpažint i vienišą žmogų ir kaip 
galime j iems padėti. Apsvarstėme 
klausimą, ka ip galime konkrečiai 
pakeisti vienišo žmogaus požiūrį į 
pasaulį — mokykloje, darbe, šei
mose/giminių tarpe, draugų tarpe. 
Suėjome a tga l į didelę grupę ir 
pranešėm mūsų naujas idėjas bei 
sprendimus. 

Po vakar ienės buvo susikaupimo 
vakaras . Mes visi išgirdome Sau
liaus, Lino ir Rimo Polteraičių šei
mos tragedijos išgyvenimus. Buvo 
įspūdinga išgirsti, kaip Dievas veikė 
brolių gyvenime. Po jų pašnekesio 
buvo meditacija, kurioje apgalvojo
me, kaip mes tur ime visiems atleisti 
ir nešti taiką. Buvo bendra sąžinės 
a taska i t a ir išpažintis su kunigu 
Ričardu Repšiu. Po to Vija Sidrytė 
pravedė gerų darbų pasižadėjimų 
laiškus — mes visi parašėme tris 
gerus darbus , kuriuos atliksime, kai 
grįšime atgal į namus. Šie laiškai 
buvo mums atsiųsti vėliau tą sa
vaitę. Kun. Ričardas Repšys aukojo 
šv. Mišias. 

Po naktipiečių mes visi suėjome 
ir k ū r ė m e draugysčių p laka tus . 
Nauji ir seni draugai pasirašė mūsų 
p laka tus ir mums paliko gražius 
prisiminimus. 

Atsikėlėme sekmadienį pavargę, 
bet su geru sielos jausmu. Po rytinės 
maldos ir meditacijos mes dar vieną 
kartą kar tu pažaidėme savo sukur
tus ža id imus . Buvo labai l iūdna 
išvažiuoti ir palikt mūsų visus nau
jus , gerus d raugus . Birutei Bub
lienei beveik reikėjo mus „išmesti", 
nes nenorėjome išvažiuoti. Bet iš 
tikrųjų, rekolekcijos buvo tokia 
nuostabi pat i r t is , kad mes negalė
jome sulaukt i kada galėsime skleisti 
tą meilę, Dievo meilę, mūsų drau
gams ir šeimoms namuose. 

Užsienio lietuvių Jaunimo sielo
vados centro paskirt is yra rūpintis 
viso lietuviško jaunimo sielovada. 
Keli projektai : suruošt i visiems 
rekolekcijas, pasirūpinti , kad jauni
mas turė tų progą keliauti į Pasaulio 
jaunimo dienas; ir kad turėtų progos 
apaštalaut i Lietuvoje ir kitur, supa
žindinant Lietuvos jaunimą su Dievo 
mokymu (šiais metais norima siųsti 
pirmą kar tą jaunimą į Lietuvą — dėl 
tolimesnės informacijos kreipkitės į 
Birutę Bubliene Bvbublysf@aol.com i. 

Jaunimo rekolekcijų dalyviai Dainavoje. Kristina Quinn 

mailto:Bvbublysf@aol.com


DRAUGAS, 2006 m. gegužės 2 d., antradienis 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

ANYKŠČIŲ GARBINGA PILIS 
Pastaruoju metu ne tik anykš

tėnų tarpe netyla diskusijos: ar 
reikia statyti medinę pilį Anykščiuo
se — kaip paminklą medinių pilių 
laikotarpiui ir kaip atrakcioną, vilio
jantį turistus į Anykščius. Argu
mentų galima rasti ir už, ir prieš. 
Istorikai sako, kad tokios pilies nie
kada nebuvę ir tai tebus pigi deko
racija. Žurnalistai skaičiuoja, kiek 
langų Anykščių mokykloms galima 
būtų pakeisti už tuos pinigus. Pilies 
statybų entuziastai sako, kad tai 
nebus rekonstrukcija, o tik pamink
las Vorutos ir Mindaugo laikotar
piui, kuris pritrauks turizmą, inves
ticijas į gražų, bet gana miegantį 
turistinį užkampį, kartais ironiškai 
vadinamą garsių Lietuvos rašytojų 
kapinėmis. 

Jei diskusija užsitęs, tai rezul
tatų tikrai nematysime jokių. Nei 
langų mokykloms, nei medinės 
pilies. Nebent atsirastų koks nors A. 
Brazausko lygmens nomenklatū
rininkas, kuris trenktų kumščiu į 
stalą ir pasakytų: „pilis bus, pinigų 
rasime!" Taip atsirado Žemutinė 
pilis (irgi, beje, muliažas, dekoraci
ja), kuri jau beveik baigiama pas
tatyti, nors niekas gerai ir nesu
galvojo, ką joje veikti. Tiesiog stovės 
gražus pastatas istorinėje vietoje ir 
tiek. 

Kad Anykščiuose nepadarytume 
tos pačios benderiškos klaidos — 
„pirma kėdės, o pinigai paskui", t.y. 
— pirma pilis, o paskui jau sugal
vosime ką su ja daryti, gal bent čia 
reikėtų pradėti nuo idėjos: kam tokia 

pilis reikalinga ir kas joje vyks? 
Reikėtų pradėti nuo scenarijaus. 

Beje, apie gerų scenarijų rašymo 
metodiką: garsus gruzinų kino re
žisierius Tengizas Abuladzė mokė 
studentus kaip reikia rašyti kino 
scenarijų kūrybinėje grupėje, aiškin
damas pagrindinį principą — 
nesakyk „tai blogai" apie pasiūlytąjį 
variantą, kol nesugalvojai geresnio! 
Kol nėra geresnio pasiūlymo, tol pir
masis pasiūlytasis variantas laiko
mas geriausiu ir nekritikuotinu. 
Geriausia kritika yra geresnis pasiū
lymas — taip iškart auga kūrybinė 
mintis, ji nėra paniekinama, už
blokuojama. 

Taip ir šiuo atveju, jei laiky-
tumėmės geros scenaristikos tradici
jų, turėtume sakyti — kad Anykščių 
pilies idėja yra gera, kol nėra geres
nės. Pilies statybos ir mokyklų langų 
problemų nederėtų painioti, nes tai 
skirtingos prigimties reiškiniai. Net
gi ir tai kad pilis tebus muliažas, 
neturėtų gąsdinti — visas Disney-
land yra dekoracija, lankytojų at
vyksta milijonai ir iš to atsiranda ne
mažas pelnas. O čia — jei padary
tume savotišką lietuvišką istorinį 
„Disneyland", gal net su šarvuotų 
riterių kautynėmis arba su adrena-
lizuojančiomis „a'la senovės lietuvių" 
sūpynėmis medžių viršūnėse, su kūl
grindomis bei požemių karalystėmis 
— būtų ir pelninga, ir prasminga. 

Pastaruoju metu net ir valdžios 
koridoriuose nemažai galvojama, 
kaip atgaivinti vegetuojančius Lie
tuvos provincijos miestelius, ypač 

tokius kaip Anykščiai, pasižymin
čius grožiu ir nuostabiomis lite
ratūrinėmis tradicijomis. Tad pilies 
idėja visiškai realiai svarstytina. O 
kiek sukurtume darbo vietų, prap-
lėsdami turistinių pasiūlų asorti
mentą ir t.t. 

Kita vertus — ar valstybė yra 
pajėgi viena pati visa tai finansuoti? 
Ar nereikėtų ieškoti būdų, kaip į šį 
misijinį verslą įtraukti ir tuos Lie
tuvos verslininkus, kurie jau iškopė 
iš egoistinės savanaudiškos savimo
nės ir norėtų prisidėti prie savojo 
krašto pagerinimo, derindami tai su 
verslu? 

Po Gioteborgo knygų mugės teko 
lankytis Stokholme įsikūrusiame 
Astridos Lingren vaikų muziejuje ir 
ten buvau nuoširdžiai sužavėtas 
tokia paprasta vaikų muziejaus-

atrakciono idėja. Juk tai puikus 
būdas lavinti vaikus, skatinti juos 
skaityti knygas ir didžiuotis savąja 
literatūra, sukuriant atrakcioną iš 
nacionalinės vaikų literatūros. Ka
dangi Anykščiuose irgi esama ne
mažai rašytojų, kurių kūriniai nag
rinėjami mokyklų programose, tai 
visiškai įsivaizduočiau šių dviejų 
reiškinių jungtį — vaikų literatūros 
muziejus Anykščių pilyje, kur dū
sauja gobšūs A. Vienuolio „Užkeik
tieji vienuoliai: iš kur galima nak
timis organizuoti žygius su žibintais 
į Laimės žiburį, žinant, kad jokiu 
būdu nevalia atsigręžti atgal; kur 
galima pamatyti berniuką iš J. Bi
liūno apsakymo „Kliudžiau", šau
nantį į katytę; kur Anykščių Šilelyje 
galima pasiklausyti, kaip tyliai pum
puras ant šakutės kraunas ir t.t. 

A.P.P.LE. VEIKLOS PLANAI 
2006-ųjų METŲ VASARAI LIETUVOJE 
IRENA ROSS 

Kiekvieną pavasarį A.P.P.L.E. 
vadovybė susiburia savaitgaliui pa
sirinktoje vietoje JAV-se planavimo 
tikslams: programos ateinančiai 
vasarai ir kartu šios bendrijos 
(Amerikos talka Lietuvos švietimui) 
tolimesnei ateičiai. Susibūrimo vieta 
priklauso nuo A.P.P.L.E. narių sa
vanorių, kurie pasisiūlo surasti tin
kamą vietą ir suorganizuoti savait
galio programos įgyvendinimą. Šie
met buvome susirinkę nuo penkta
dienio, balandžio 21 d., iki sekma
dienio, balandžio 23 d., gražiame 
miestelyje tarp kalnų, Asheville, NC, 
nes ten gyvena dvi švietimo specia
listės moksleiviams su negaliomis: 
Katie Hoyle ir Myra Godwin. Abi 

ilgametės A.P.P.L.E. seminarų dės
tytojos Lietuvoje. Taigi, jos suorgani
zavo šį savaitgalį visiems 18-ai da
lyvių. Katie Hoyle, tarp kitko per 
tas praleistas vasaras Lietuvoje yra 
pramokusi nemažai lietuvių kal
bos. 

Planavimo programą pravedė 
dabartinis A.P.P.L.E. vadovas, dr. 
Kari Janovvitz, Philadelphia univer
siteto profesorius, taip pat specialis
tas mokyme moksleivių su ypatin
gais poreikiais. Jo dėmesys vasaros 
metu bus nukreiptas į labai plačiai 
pasklidusį ir subrendusį A.P.P.L.E. 
branduolį Kaune, kurį jis kartu su 
neseniai mirusiu Kauno profesoriu
mi dr. Algirdu Grigoniu įkūrė prieš 
daugiau kaip dešimt metų. 

Nukelta į 6 psl. 

Jas palikusi už savęs įsiutinantį judėjimą, 
triukšmą, prikimštus namais bei pastatais kvar
talus, džiaugiuosi pasauliniai garsiu paplūdimiu — 
Copacabana — tai Manhattan su „bikiniais"... 
Kiekvienas turistas, atvykęs į Rio de Janeiro, būti
nai privalėtų pasivaikščioti šiame klasiško pusru
tulio pavidalo paplūdimyje. Čia tokia akivaizdi Rio 
paplūdimio kultūros esmė, nuo lopšio ligi kapo 
gyvenimo stilius, kuris prasideda mažyliams stra-
pinėjant paskui savo tėvus į vandenį ir baigiasi su 
žilstančiais vyresniaisiais, vaikščiojančiais ranka 
rankon pagal šaligatvius. O taipogi čia pat atletiško 
sudėjimo vyrai žaidžia tinklinį tiktai kojomis ir 
galva, visiškai nenaudodami rankų. Čia, savaime 
aišku, žaidžia ir futbolą — europietiška — (Copa
cabana praveda pasaulio paplūdimio futbolo rung
tynes kiekvienais metais — sausio ir vasario mėne
siais). Šia proga vėl derėtų suminėti brazilų pa
mišėlišką epideminę futbolo ligą. Aplamai visi pie
tų amerikiečiai yra aistringi futebol (futbolo) mėgė
jai, bet brazilai iš esmės dėl futbolo virsta iste
rikais! Brazilijoje futbolo žaidimas yra puikiausia 
mito bei legendos medžiaga! O geriausius žaidėjus 
jie garbina, kaip kokius dievaičius! Va, pats geriau
sias pasaulio futbolistas yra Pele. Jis yra brazilas. 
Ir, nors jau beveik 20 metų yra „išėjęs į pensiją", jis 
vis dar tebėra visų brazilų gerbiamas.kaip tautos 
didvyris! 

Pats paplūdimys virtęs ištisu mišku: futbolo 
vartų stulpų, tinklinio tinklų ir kitokios 

sporto bei gimnastikos įrangos — visa tai skirta 
pademonstruoti gražų kūną... Copacabana nėra 
vien tiktai turistams. Anaiptol, daugiausia jį 
užplūsta patys cariocas. Ir jie čionai traukia būriais 
ne vien pabėgimo nuo kasdienybės vedini, ne atsi
gaivinti, ne pailsėti, bet tai yra įprastas jų gyveni
mo būdas... Su vardu, kuriuo garsinasi Rio de 
Janeiro miesto tūkstantis naktinių klubų, Copa
cabana yra pats garsiausias iš visų daugybes kitų 
puikiųjų šio miesto paplūdimių. Jo dramatiškas 
balto smėlio išlenkimas tęsiasi tris mylias su vie
name gale Cukraus galvos kalnu, šaunančiu į 
padanges pasiekti ir perskrosti debesų dangą. 

RIO - DIEVIŠKOS 
GAMTOS GLĖBYJE! 

STASĖ L SEMĖNIENĖ 
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Susimąsčius tolstant tolyn nuo paplūdimio gyvai 
bruzdančio „skruzdėlyno", tarsi ekrane, išvydau 
vaizdą, kaip mudvi su Maryte Remiene džiaugėmės 
septynių mylių paplūdimiu Grand Cayman saloje 
Karibų jūroje. Besikalbant lietuviškai, „atradome" 
tada dar mums visai nepažįstamus draugiškus 
Birutę ir Joną Sverus iš Detroit, Michigan. 

Visiškai pateisinama, jog Rio de Janeiro pap
lūdimio yra garsūs visame pasaulyje. Iš tik

rųjų jie pirmauja savo didumu bei platumu, smėlio 
baltumu ir švarumu, žavia apylinke. Nepaprastai 
puikūs yra Portugalijos paplūdimiai! Nazare su 
žvejų valtimis ir gražiu žaliuojančios kalvos vaizdu. 
Estoril — didelis kurortas netoli sostinės — 
Lisabonos; Algarve — plačiausias bei didžiausias iš 
visų trijų portugalų kurortų, beveik ant Afrikos 
slenksčio, taip toli Portugalijos pietuose, jog ir jo 
vilos pamėgdžioja Afrikos architektūrą. Tačiau vis 
tiek visus juos nukonkuruoja Rio paplūdimiai. Na, 
o jau kai kurių europiečių „garbinamos" Prancū
zijos Rivieros neverta ne suminėjimo... Nice pap
lūdimys prigrūstas mažesnių bei didesnių akmenų 
gausybės... 

Copacabana labai plati pasivaikščiojimo vieta 
'promenada), išgrįsta meniška mozaika —juodais 
bei baltais kvadratiniais akmenėliais, besisukančio 
portugališko stiliaus, primenančio bangas (taip 
reikšmingas ypač šiai vietai), prigrūsta bėgikų, dvi
ratininkų, ant ratukų „čiuožėjų" ir visados čia 
gausių turistų, apžiūrinėjančių įžymybes. Jei kam 
nors yra svarbi nuo įtempimo pertrauka, ten yra 
aibė lauko kavinių, kur galima atsipalaiduoti gai

vinančiu atšaldytu choppe — geru brazilišku 
alumi, jų pamėgtu ir gausiai vartojamu „tautiniu" 
gėrimu (kaip ir labai stipri kava). Net ir brazilės jį 
maukia bokalais (deja, lietuvaitė studentė nieka
dos nepajėgė jo nei gurkšnio nuryti, nors kava ji 
liko visam gyvenimui pavergta). Taip pat lauko 
kavinaitės aptarnauja atšildytu kokoso riešuto 
pienu, kurį geria tiesiai iš kiauto. 

Nuėjusi gal kokią gerą mylią, Copacabana At
lanto pakrante, atsigręžiau — mano pėdsakų 

neliko nė ženklo, atvilnijusi banga tuojau pat 
užliejo, nepalikdama anei mažiausios žymelės. Ir 
praskrido mintis — taip ir žmogaus gyvenimas yra 
sutvarkytas: vieni praeina jį, nepalikę jokių pėd
sakų, kaip perėję smėliu ar vandeniu, kiti gi įmina 
gilius pėdsakus, tarsi cemente amžiams įspaustus 
Dvasios didžiūnai, meno, mokslo, literatūros, mu
zikos bei kiti kūrėjai palieka žmonijos ateinan
čioms kartoms savo sukurtų darbų lobius! Vienas 
tokių amžiams atmintinų dvasios aristokratų buvo 
Petras Babickas, gimęs prieš 103 metus. Lietuvoje 
po Pirmojo pasaulinio karo buvo radiofono vedėjas 
ir pagrindinis direktorius Kaune. Vėliau — Lie
tuvos pasiuntinybės sekretorius, skyriaus vedėjas 
ir spaudos atašė Brazilijoje. Savo prasmingą, sva
riai nueitą gyvenimo kelią garbingai užbaigė 1991 
m. (būdamas 88 metų amžiaus), ačiū Dievui, spėjęs 
išvysti mylimos ir jai ištikimai tarnavęs tėvynės vėl 
išaušusį laisvės bei nepriklausomybės rytą! 
Palaidotas Rio de Janeiro pašonėje, mažame Duque 
de Coxias miestelyje. 

Kitas kultūrininkas, rašytojas Povilas Gaučys 
buvo paskirtas Sao Paulo konsulu nuo 1935 metų 
iki 1938 metų. Būdamas jaunas. 34 metų amžiaus 
ir dar tuomet nevedęs, savo jaunatvišką energiją 
dykaduoniškai nenuvertino, bet ją pažabojęs, per 
gana trumpą laiką ten įsteigė lietuvišką mokyklą ir 
lietuvišką bažnyčią, kuri ir dabar dar ten tebėra. P. 
Gaučys, būdamas 89 metų amžiaus sporai dienų iki 
90 m. sukakties), 1991 m., lankydamas gimines 
Kaune, mirė ir buvo ten palaidotas. 

Bus daugiau. 
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KAI VELNIUI LIŪDNA... 

A.P.P.L.E. VEIKLOS PLANAI 2006-ųjų METŲ VASARAI 

do, sumažina finansavimą. 
— Ką jūs, gerbiamieji, koks čia 

šmeižtas, — vėl atsiduso pono mi
nistro mokslinis vadovas. — Jis 
tokio įsakymo neišleido, tai tiesa, tai 
buvo tik mokslininko rekomendaci
ja, o kai tą rekomendaciją medicinos 
mokslo visuomenė atmetė, jis savo 
tikslo ėmėsi siekti kitaip. Deja, pas
taroji priemonė, neguldyti sunkių 
ligonių gydymui į ligonines yra dar 
žiauresnė, nes Žmogus miršta be jo
kios pagalbos, kartais netgi didelėse 
kančiose. 

— Bet pasakykite, gerbiamasis, 
kaip suprasti, kad ponas ministras 
tą Gordijaus metodą siūlo taikyti 
tokiose nevienodose medicinos sri
tyse? — paklausėme sunerimusį 
mokslininką. — Kas yra bendra tarp 
neonatologijos ir gerontologijos, kad 
jaunasis mokslininkas susidomėjo 
abiejomis sritimis? 

— Bendra yra tai, kad jis abi šias 
sritis nagrinėja ekonominio tikslin
gumo požiūriu, tai yra, ir būsimąjį 
naujagimį, ir besiruošiantį išeiti 
Anapilin pensininką jis traktuoja 
kaip ekonominių dėsnių subjektą ir 
jį nagrinėja kaip prekę ar daiktą, iš 
kurio galima išsunkti pelną. 

Mes pasibaisėjome. 
— Negali būti, kad Lietuvos 

medikų tarpe atsirastų tokių išsi
gimėlių! — pasipiktinome. — Jeigu 
taip, tai tokius medikus reikia vyti 
lauk ir tegul jie kaip nori, taip ir 
daro savo biznį, bet su medicina to
kiems žmogžudžiams negalima tu
rėti nieko bendro! 

— Visiškai su jumis sutinku, — 
atsakė medikas. — Deja, ne nuo me
dikų priklauso, ką skirti ministru, 
kam leisti nusipirkti ar prichva-
tizuoti klinikas. Man dėl to liūdna. 

Valandėlę mes visi nesmagiai 
patylėjome. 

— Mes esame žurnalistai, — pri
sistatėme savo pašnekovui. — Ar 
galėtume paklausyti, kaip ponas 
ministras Mokslo taryboje gins savo 
disertaciją, ir apie tai parašyti repor
tažą? Gal leistumėte parašyti ir apie 
šį mūsų su jumis pokalbį? Gal pa
sisakytumėte, kokioje medicinos 
mokslo srityje dirbate, ir kokia jūsų 
pavardė? 

— Esu Zmitriukas, mes su jumis 
jau seniai pažįstami, — prisistatė 
mūsų naujasis pažįstamas. 

Mes apstulbome. Iš tikrųjų, 
prieš mus sėdėjo pats Zmitriukas, 
senas mūsų pažįstamas, kuris mus 
ne vieną kartą mėgino verbuoti į 
savo gerbėjų gretas, kuris mums 
atvirai aiškino keblias situacijas. 

Zmitriukas tiesiog pratrūko, 
jautėsi, kad jame susikaupė labai 
daug pergyvenimų. Mes pagalvo
jome, kad mūsų tautos laukia blogi 
laikai, jeigu pats nelabasis neteko 
ūpo, su savo pavaldiniais susidoroti 
nebegalėdamas. 

— Ar iš peklos jūs ištraukėte tą 
šauniąją koaliciją su jos ministrais? 
— nuoširdžiai piktinosi jis mums. — 
Ir kas per keistuolių tauta jūs esate? 
Planuok neplanavęs, rūpinkis nesi
rūpinęs, bet kiekvieną kartą į 
valdžią išsirenkate tokius nevėkšlas, 
kurie jei vagia, tai būtinai su skan
dalais, jei surezgia intrigą ar per
versmą, tai būtinai su skandalais, 
jeigu kuris nors ministras ar prem
jeras nudžiauna vieną kitą milijoną 
ar viešbutį, tai būtinai padarys kvai
lystę ir nepaslėps nusikaltimo įro
dymų. Niekaip nesugalvoju, kaip 
man dirbti su tokiais, atsiprašant, 
kadrais. Ši koalicija kol kas man dar 
nieko gero nedavė, niekuo nepasi
žymėjo, jeigu neskaitysime meškos 
kailio dalybų, kai ta meška dar lais
vai sau vaikšto po girią, ir, kas dar 
blogiau, kai niekas apskritai nežino, 
ar toji meška toje girioje yra! 

Abiem rankom pasirėmęs galvą 
Zmitriukas liūdnai rymojo. To mes 
niekaip nesitikėjome. Kiek prisimi
nėme, jis visada laikėsi užtikrintai, 
savo parankinius tvirtai laikė kaip 
vergus, kas iš esmės jie ir buvo, ir 
niekada neprarasdavo geros nuo
taikos ir humoro. Tik taip jis visada 
galėjo į savo pinkles įvilioti begalę 
politikų ir verslininkų, bankininkų 
ir ministrų. O iš smulkių vagišių, 
girtuoklių, ir šiaip ištvirkėlių pa
norėjęs bet kada galėtų sudaryti 
milžinišką armiją. Politikų ir banki
ninkų, ministrų ir verslininkų dva
sios vadovas, niekšų globėjas, Nak
ties valdovas nugrimzdo į neviltį ir 
liūdesį ir nežinojo, kaip jam suval
dyti nuodėmės stichiją. 

Traukinys toliau skriejo, kiek
vieną akimirką mus ir Zmitriuką 
priartindamas prie pono ministro 
triumfo — naujojo metodo Lietuvos 
medicinoje. 

' . ! ' . ' ! - . . . - . . . • • • • • . . ! ! ' . - . . . - " 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Susidomėję stebėjome ant suolo 
prieš mus sėdintį orios ir garbingos 
išvaizdos poną, įsikniaubusį į di
džiulę knygą. Jis ją įnirtingai sklai
dė, tai perversdamas po keletą lapų 
pirmyn ir atgal, tai po keletą kartų 
skaitydamas vieną kurį puslapį, ir 
kartas nuo karto piktai murmė
damas kažką žymėdavosi užrašų 
knygelėje. Nutaikę progą, kai jis 
trumpam užvertė savo knygą ir davė 
akims pailsėti, užkalbinome jį ir 
pasiteiravome, ką jis taip atsidėjęs 
studijuoja. Jis parodė knygos titulinį 
puslapį, kuriame auksinėmis raidė
mis puikavosi antraše: „Gordijaus 
metodas Lietuvos neonatologijoje ir 
gerontologijoje. Disertacija habili
tuoto medicinos daktaro laipsniui 
įgyti". Mes pagarbiai pažvelgėme į 
mūsų bendrakeleivį ir paklausėme, 
kas tasai doktorantas. 

— Ogi pats sveikatos apsaugos 
ministras, — atsakė mūsų pašneko
vas. — Nelaimei aš esu jo darbo 
vadovas ir vykstu į Kauną, į Mokslo 
tarybą, kur bus ginama ši disertaci
ja. 

— Kaip tai nelaimei? — nuste
bome mudu. — Kas tai per nelaimė? 
Ar disertacija per menka mokslo 
požiūriu, ar per drąsi? Gal joje 
nagrinėjamos drąsios ir dar nepa
kankamai mokslo patikrintos tiesos? 
O gal disertacija yra jau žinomų 
darbų plagiatas ar ją parašė ne pats 
ponas ministras? Pati disertacijos 
tema labai žadina smalsumą — kas 
yra Gordijaus metodas medicinoje? 
Ar tai reiškia naujus, drąsius ir 
netradicinius sprendimus? 

Mokslinio darbo vadovas dar 
labiau paniuro. Jis įdėmiai į mus 
pažvelgė, paeiliui į vieną ir į kitą, ir 
atsakė: 

— Jūs uždavėte tiek daug klau
simų, kad tiesiog nebežinau, nuo 
kurio pradėti. Gal pradžiai atsaky
siu vienu žodžiu į visus jūsų klau
simus: taip! Disertacija menka, visos 
joje pareikštos tiesos per drąsios, 
seniai žinomos ir mokslo atžvilgiu 
niekam tikusios, o Gordijaus meto
das, kurį siūlo ministras, sako, kad 
bet kokią problemą neonatologijoje 
ir gerontologijoje reikia spręsti 
skalpelio arba nuodų pagalba. 

Mes netekome žado. Apstulbę 
žiūrėjome į medicinos autoritetą, 
nesusigaudydami, ką tai turėtų 
reikšti. Galiausiai atsikvošėjome ir 

Atkelta Iš 5 psl. 
Be šių trijų dalyvių, dalyvavo 

taip pat dar lietuvių kilmės pora: t. 
y. ryšininkas Walter ir iždininkė 
Jane Serbent; be to, Juozas Karmū-
za, ilgametis ūkvedys Vilniaus semi
naro reikaluose, ir Vaiva Vėbraitė, 
pernai baigusi A.P.P.L.E. vadovės 
kadenciją ir einanti prezidento 
Adamkaus patarėjos švietimo reika
lams pareigas šiuo metu — visi iš 
Connecticut. Iš tos valstijos taip pat 
dalyvavo Vilniaus vasaros pro
gramos vadovė, dr. Barbara Henri-
ques, administracijos specialistė. 

Dalyvių tarpe buvo taip pat il
gamečiai, ypač aktyvūs kompiuterio 
įgūdžių dėstytojai; Amanda ir Algir-

paprašėme paaiškinti, kaip turė
tume suprasti jo žodžius. 

— Tiesiogiai, — atsakė jis 
mums. — Disertantas problemą tiria 
iš politiko pozicijos. Jis aiškina, jog 
bet kokią problemą, kuri atsiranda 
visuomenėje, galima užsmaugti pa
čioje jos užuomazgoje. Jeigu šeimoje 
gimsta kūdikis, tai šeimai visada 
iškils ekonominių sunkumų. Tuo 
tarpu tuos sunkumus iš tos šeimos 
gyvenimo galima eliminuoti labai 
paprastai — abortu. Nereikia gim
dyti vaikų, ir nebeliks tokių prob
lemų kaip ankstyvoji narkomanijos 
prevencija, vaikų nusikalstamumas, 
valstybė galės sutaupyti milijonus, 
kuriuos dabar švaisto toms šeimoms 
socialiai remti ir t.t. Todėl doktoran
tas siūlo abortus padaryti valstybės 
politika ir nurodo du būdus, tai poli
tikai įgyvendinti, tai yra, skatinti 
gėjų ir lesbiečių gyvenseną ir dirb
tinį apvaisinimą, kuris jo šeimai 
priklausančioje klinikoje yra labai 
sėkmingai išbandytas. Per nepriklau
somybės laikotarpį Lietuvoje jau 
išžudyta daugiau kaip trys milijonai 
negimusių kūdikių. Taip būtų gali
ma labai tiksliai planuoti ne atskiros 
šeimos problemą, o visos valstybės 
demografinę situaciją. Užsienio vals
tybėse, tiesa, apie tai jau buvo kalba
ma, bet dar labai nedrąsiai. Pa
saulyje Lietuva žada būti pradinin
ke, o Lietuvoje — ponas ministras. 
Deja, tie nužudyti kūdikiai po mir
ties visi gavo kankinio vainiką, ir tai 
man negali patikti. 

Mes susižvalgėme. Ši netikėta 
mintis mums jau buvo kažkur girdė
ta, bet mes niekaip negalėjome 
prisiminti, kur ir kokiomis aplinky
bėmis buvome ją girdėję. Tačiau 
pono ministro drąsa mus tiesiog 
sužavėjo, nors mūsų nemediciniška 
mąstysena ir negalėjo aprėpti visų 
naujojo metodo galimumų ir prival
umų. 

— O ką ponas ministras siūlo 
gerontologams? — pasiteiravome 
drąsiųjų metodų mokslinį vadovą. 

Vadovas atsiduso. 
— Deja, ne ką geresnio, — atsa

kė jis. — Jis siūlo visus paliegusius 
ir nesibaigiančius pensininkus gul
dyti į ligonines ir visiems be išimties 
suleisti mirtiną injekciją, ir daryti 
eutanaziją. 

— Palaukite, bet juk tai netiesa! 
— pasipriešinome mes. — Tai kuo 
tikriausias šmeižtas, nes ponas mi
nistras pasielgė kaip tik atvirkščiai, 
— jis sunkius ligonius uždraudė 
guldyti į ligonines, o tiems ligoninių 
vadovams, kurie to įsakymo nevyk-

das Mulioliai iš Ohio. Jie praleidžia 
po 10 savaičių žiemos metu važinė
dami po Lietuvos mokyklas, prista
tydami kompiuterių naudojimo kur
sus mokytojams. O po to jie tęsia šį 
darbą toliau ir kiekvieną vasarą. Be 
to, buvo ir Sue Kohfeldt — kompiu
terių, „distant education" specialistė 
iš Michigan valstijos. 

Be seminarų Vilniuje ir Kaune, 
kas vasarą vyksta praktinio pobū
džio stovykla „Viltis" prie Baltijos 
jūros. Joje mokytojai darbuojasi tie
siogiai su jaunimu su negaliomis, 
pasinaudodami atvykusių specia
listų iš Amerikos pagalba ir patari
mais. Šią programa administruoja 
Ilona Laučienė iš Michigan valstijos, 

kuri taip pat dalyvavo savaitgalio 
pasitarimuose. Prisidėjo ir Nancy 
Hansen iš Kalifornijos, kuri irgi dar
buosis šioje „Viltis" stovykloje. Be to, 
dalyvavau ir aš, anksčiau buvusi 
A.P.P.L.E. vadovė ir anglų kalbos 
dėstymo metodikos dėstytoja Lietu
vos anglų kalbos mokytojams. 

Pasitarimai ir planavimo sesija 
vyko sklandžiai. 

Buvo pasidalinta įvairiom kas
dieninėm pareigom ateinančiai va
sarai, taip pat bus perduotos savait
galio pasisekimo žinios visiems ki
tiems dėstytojams, kurie prisidės 
šios vasaros darbuose Lietuvoje. Ojų 
iš viso bus apie 50 asner.u. nes tai 
bus seminarai ir moKvkiu a d minis-

LIETUVOJE 
tratoriams, ir bibliotekininkams, ir 
pradinių skyrių mokytojams ir litu
anistams ir matematikams ir gam
tos mokslų motytojams. 

Dabartinis vadovas dr. Kari 
Janovvitz ir toliau palaikys ryšius su 
Lietuvos Švietimo ir mokslo minis
terija ir su seminarų vietovių atsto
vais Lietuvoje iki pat seminarų 
pradžios š.m. liepos mėn. pradžioje. 
Atrodo, kad A.P.P.L.E. darbai 
niekad nesibaigia; veikla nenutrūks
ta visus metus. Iš Amerikos visi 
veikėjai yra savanoriai, kurie negaili 
nei savo laiko, nei talentų, nei 
energijos šiam Lietuvos švietimo to
bulinimo tikslui. 
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Pasaulio naujienos 
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žinių agentūrų pranešimais) 

E U R O P A 

LONDONAS 
Penkiolika senųjų Europos Są

jungos (ES) narių tur i nuspręsti , ar 
bus panaikinti darbo jėgos judėjimo 
apribojimai, taikomi neseniai į ES 
įstojusių šalių piliečiams. Kilus pir
majai ES plėtros bangai kai kurios 
didžiausios ir turt ingiausios šalys 
atsisakė visiškai atverti savo darbo 
rinką Vidurio ir Rytų Europos šalių 
piliečiams. Nuomonės šiuo klausimu 
tarp 15-os senųjų ES narių pasis
kirstė maždaug tolygiai. Švedija, 
Didžioji Britanija ir Airija iš pat pra
džių atidarė savo sienas naujokių 
darbo jėgai; Portugalija, Ispanija ir 
Suomija pasirengusios tą padaryti 
dabar. 

STOKHOLMAS 
Švedijos karal ius Carl XVI Gus-

taf sekmadienį šventė 60-ąjį gimta
dienį ir surengė pobūvį, kur iame da
lyvavo gausus būrys karališko krau
jo turinčių kilmingųjų iš viso pasau
lio, bei šventinės iškilmes Stokholmo 
gatvėse. Papras tumu ir atlaidžiu po
žiūriu žavintis monarchas soste ka
raliauja j au 33 metus. Anksčiau va
dintas „mažuoju princu", karalius 
tebėra švedų numylėtinis. Carl XVI 
tėvas princas Gustaf Adolf mirė 1947 
metais, ir vienerių metukų sūnus li
ko sosto įpėdiniu. 1973 metais mirus 
seneliui karal iui Gustaf VI Adolfui, 
jis buvo karūnuotas karaliumi. Tuo 
metu Carl XVI Gustaf buvo jauniau
sias karalius pasaulyje. 

KIJEVAS 
Ukrainos dešiniųjų radikalų na

cionalistinės organizacijos aktyvistai 
Kijeve surengė keletą akcijų, skirtų 
gegužės 1-ajai. Per iškilmingas eity
nes vienas iš organizacijos vadovų 
Ihor Mazur pareiškė, kad svarbiau
sias akcijos t ikslas— kovoti su nele-
galais. „Mūsų reikalavimai: toks 
reiškinys, kaip nelegalai, turi liautis 
egzistavęs", — pabrėžė jis. Akcijoje 
dalyvavo apie 100 žmonių. Organi
zacijos aktyvistai padėjo gėlių prie 
Taras Ševčenka paminklo. Akcija vy

ko su nacionalistinėmis, valstybinė
mis, taip pat fašistine simbolika pa
ženklintomis vėliavomis. Organi
zacijos vadovas pažymėjo, kad tą die
ną Ukrainos patriotai solidarizuojasi 
su darbininkų klase. 

VARŠUVA 
Lenkijos visuomeninė televizija 

sekmadienį laidoje „Wiedomosci"" 
dokumentaliai patvirtino, jog buvęs 
Lenkijos jungtinės darbininkų parti
jos CK pirmasis sekretorius Wojciech 
Jaruzelski jaunystėje buvo Karinės 
informacijos valdybos slaptas agen
tas — informatorius slapyvardžiu 
„VVolski". Žinia, jog generolas galėjo 
bendradarbiauti su šia organizacija 
pirmą kartą pasirodė 2005 metų bir
želį, tačiau jokių dokumentų šia te
ma nebuvo rasta. Tuo tarpu televizi
jos žurnalistų paieškos buvo sėkmin
gesnės. Lenkijos Tautos atgimimo 
institute jie surado šios 1944-1957 
veikusios tarnybos, kuri glaudžiai 
bendradarbiavo su Raudonąja armi
ja ir nemažai prisidėjo prie „Armia 
Krajowa" kovotojų ir civilių gyvento
jų represijų, agentų sąrašus. 

MINSKAS 
Minske baigėsi Gegužės 1-ajai 

skirtas opozicijos mitingas, kuriame 
dalyvavo keli šimtai žmonių. Kaip 
praneša žiniasklaida, mitingo daly
viai priėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama „išlaisvinti visus politi
nius kalinius ir panaikinti priėmimo 
į darbą pagal sutartis sistemą". Mi
tingui pasibaigus vienam jo organi
zatorių, buvusiam Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Stanislav Suš-
kevič, milicijos darbuotojai įteikė 
šaukimą į miliciją. Opozicija Minske 
surengė Gegužės 1-ajai skirtas ei
tynes. Keli šimtai opozicijos atstovų 
nuo Mokslų Akademijos žygiavo į 
Bangalor aikštę, kur jiems buvo leis
ta surengti mitingą. 

Society" autorius John Kenneth Gal-
braith, pranešė laikraštis „The New 
York Times". Kaip rašo leidinys, Ka
nadoje gimęs J. K. Galbraith, Har-
vard universiteto profesorius, šešta
dienį mirė Cambridge ligoninėje. 
Garsiausias J. K Galbraith kūrinys, 
1958 metais išleista knyga „The Af-
fluent Society", tapo „bestseleriu". 
Knygos autorius teigia, kad JAV ta
po turtingos plačiai vartojamų pre
kių, bet skurdžios socialinių paslau
gų. J . K Galbraith buvo Adlai Ste-
venson, 1952 ir 1956 metais Demo
kratų partijos kandidato į JAV prezi
dentus, ekonomikos mokytojas. J is 
taip pat patarinėjo prezidentui John 
F. Kennedy ir jo valdymo metais dir
bo ambasadoriumi Indijoje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Grupė Raudonojo jaunimo avan

gardo (RJA) aktyvistų drauge su ko
munistinių jaunimo organizacijų 
atstovais Maskvoje, prie Valstybės 
Dūmos pastato, susikibo su skusta
galviais. Kaip praneša žiniasklaida, 
RJA aktyvistai, sužinoję, kad Komu
nistų partijos kolonoje žygiuoja Ju
dėjimo prieš nelegalią imigraciją ak
tyvistai, surengė gyvą užkardą prie
šais metalo detektorius prie įėjimo į 
Teatro aikštę. RJA aktyvistams 
ėmus šūkčioti antifašistinius šūkius, 
maždaug dešimties skustagalvių bū
relis sukėlė muštynes. Milicijos dar
buotojai nustūmė peštukus į šalį. 

AFRIKA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Eidamas 98-uosius metus, mirė 

į takingas liberaliosios pakraipos 
ekonomistas ir veikalo „The Affluent 

ABUJA 
Derybose dėl Darfur tarpinin

kai, atstovaujantys Afrikos Sąjungai 
(AS), sutiko duoti šalims dar 48 va
landas susitarti. Vidurnaktį iš sek
madienio į pirmadienį baigėsi pasku
tinis terminas, kurį AS buvo nusta
čiusi taikos susitarimui pasiekti, 
nors šalys tebesiginčija dėl pagrindi
nių dokumento punktų: džandžavidų 
būrių nuginklavimo ir kovotojų inte
gravimo į Sudano ginkluotąsias pa
jėgas. 

Dujotieki 
prilygino 
Molotov-

Ribbentrop 
paktui 

Varšuva, gegužės 1 d. (BNS) — 
Lenkijos gynybos ministras pasmer
kė Siaurės Europos dujotiekio staty
bas, prilygindamas jį Molotov-Rib-
bentrop paktui. Nutiesus šį dujo
tiekį, dujos tiesiogiai iš Rusijos bus 
tiekiamos Vokietijai, apeinant Len
kiją, praneša Lietuvos radijas. 

„Nenorime Ribbentrop—Molotov 
pakto pasikartojimo", — Briuselyje 
vykstančioje tarptautinėje konferen
cijoje Europos Sąjungos-Jungtinių 
Valstijų bendradarbiavimo tema pa
reiškė Lenkijos gynybos ministras 
Radoslav Sikorski. 

Jis apkaltino Vokietiją nesolida
rumu su kitomis ES šalimis ir Euro
pos energetinės politikos žlugdymu. 

„Lenkiją aplenkiantis Rusi-
jos-Vokietijos dujotiekio statybos 
planas - tai 1939 m. nacių-sovietų 
neagresijos pakto pakartojimas. 
Lenkija yra ypač jautri koridoriams 
ir susitarimams virš mūsų galvų", 
— kalbėjo Lenkijos gynybos minis
tras. 

Kaip rodo reakcija, šis gynybos 
ministro panaudotas palyginimas 
buvo staigmena ir Lenkijoje. 

„Tai labai aštrūs žodžiai - tiek 
galiu pasakyti", — paprašytas ko
mentaro pareiškė Lenkijos valdan
čiosios partijos vadovas Jaroslaw 
Kaczynski. 

Opozicinės partijos Piliečių plat
forma europar lamentaras Marek 
Saryusz-Wolski mano, kad minist
ras žengė žingsniu per daug ir tas 
palyginimas gali pakenkti Lenkijai, 
nors pripažįsta, kad, žiūrint iš Len
kijos pozicijų, palyginimas buvo 
taiklus. 

Dėl dujotiekio tiesimo aplen
kiant Lenkiją bei Lietuvą susitarė 
tuometinis Vokietijos kancleris Ger-
hard Shroeder bei Rusijos preziden
tas Vladimir Putin. G. Shroeder, 
pralaimėjęs rinkimus į kanclerio 
vietą nuėjo vadovauti minėtojo dujo
tiekio tiesimui kaip privatus versli
ninkas. Dėl to G. Shroeder tėvynėje 
buvo ne kartą kritikuotas. 

Irake iššvaistyti milijardai ATLANTIC 
Washington, DC, gegužės 1 d. 

(„Guardian Unlimited"/, , Draugo" 
inf.) — Kaip išankstinėse išvadose 
teigia specialiojo tyrėjo S tuar t Bo-
wen komisija, I rake privatūs kon-
traktininkai masiškai švaisto mil
žiniškas lėšas. Ataskaitoje pateikia
mas atvejis, kai iš žadėtų 150 svei
katos centrų privati bendrovė pasta
tė tik šešis, tačiau sugebėjo išleisti 
75 proc. t am reikalui patikėtų lėšų 
— 186 mln dolerių. 

S. Bowen vadovaujama komisija 
tiria dar mažiausiai 72 lėšų švaisty
mo atvejus. 

Nors I rake dirba šimtai privačių 
firmų, kurios yra sudariusios su JAV 
bei Irako valdžia sutar t is , pagal ku
rias įsipareigojo pastatyti šaliai gy
vybiškai svarbius objektus — ligoni
nes, policijos nuovadas, vandentie
kius,— tačiau iki šiol daugybė ira
kiečių negali naudotis švariu vande
niu, neturi elektros bei kitų patogu
mų. 

Kaip teigiama minėtoje tikrinto
jų ataskaitoje, elementariausių pato
gumų šiuo metu neturi daugiau ira
kiečių nei prieš JAV vadovaujamą 
invaziją. 

Atskirai dokumente minimas 
atvejis, kai dabar jau nebeegzistuo
jančios laikinosios JAV okupacinės 
vyriausybės vienas iš narių, kuris 
vėliau tapęs privačiu kontraktinin-
ku, ėmė kyšius bei švaistė JAV vy
riausybės Irako atstatymo darbams 
skirtus pinigus. 

Šiam pareigūnui, kuris šiuo 
metu yra sulaikytas, gresia nuo 30 
iki 40 metų kalėjimo. Be to, jis 
greičiausiai turės sumokėti 3.6 mln 
dolerių išgrobstytų lėšų bei tokią pat 
sumą baudų. 

Be to, toliau tęsiamas tyrimas, 
kuriame privatūs kontraktininkai 
kaltinami prievarta vežę darbinin
kus iš trečiųjų šalių į Iraką. Kai išsi
gandę sąlygų pastarieji norėjo 
sprukti, jiems nebuvo atiduoti pasai. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai :w:i 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas oasaulio šalis. 

Krovmig gabenimas 
lėktuvo į visas pasaulio šalis 

m* < $ 0 Į i Ak Frelght 
Autorrobliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Smulku siuntimu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje rx?i U*ra ~o:e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 7W. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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GELBĖKIT — UŽPUOLĖ 
PIKTŽOLĖS! 

Klausimas. Mes prieš porą 
metų įsigijome visai naują namą 
priemiestyje. Pasėjome žolę, pasodi
nome kelis medelius ir planuojame 
įsitaisyti gėlynus (aš visuomet svajo
jau apie tokį kiemą). Pirmąjį pava
sarį, vos medžiams sulapojus, visa
me mūsų žemės plote pridygo aštrių, 
primenančių kaktusus (žinau, kad 
čia kaktusai laukuose neauga) dyg
liuotų augalų. Tikrai jų nesėjome ir 
nesitikėjome, nes tame plote anks
čiau niekas neaugo — buvo ūkininko 
laukai. Mūsų kaimynai — taip pat 
naujakuriai. Jie irgi kovoja su tomis 
piktžolėmis. Vienas žmogus pasakė, 
kad ta dygliuota žolė yra „Bull this-
tle". Ar ką nors apie šį augalą galė
tumėte pasakyti? Svarbiausia — kaip 
juo atsikratyti. Agnė 

Atsakymas. Kadangi nepapa
sakojote, kaip tas „piktas" augalas 
atrodo (išskyrus tai, kad spygliuotas 
arba dygus), būtų sunku pasakyti, 
kas tai yra, kaip juo atsikratyti. 
Gerai, kad paminėjote vardą „Bull 
thistle", tas padės atrasti siūlo galą. 

Angį. „Bull thistle" lietuviškai 
vadinasi dygioji usnis (kai kuriose 
Lietuvos vietovėse vadinama tiesiog 
— usnė), lotyniškas jos pavadinimas 
yra Cirsium vulgare. tai palyginti 
aukštas, išsišakojęs augalas, kurio 
viršutinė lapų pusė trytum plaukuo
ta ir dygliuota, apatinė — dar plau-
kuotesnė. Žydi maždaug birželio 
mėnesį, bet gali žydėti visą vasarą — 
iki pat šalnų. Tai dvimetis augalas: 
pirmaisiais metais išauga tankus 
lapų vainikėlis visai prie žemės. Žydi 
antrais metais, ant aukšto išsišako
jusio stiebo išsiaugindamas daugybę 
šviesiai violetinių, maždaug 1-2 
colių diametro žiedų, primenančių 
minkštus violetinius šepetėlius. 
Žiedai visai gražūs, juos labai lanko 
drugeliai, bitės ir kiti vabzdžiai. 
Tačiau iš kiekvienos žiedo galvutės 
išauga pūkuotų, sparnuotų sėklų 
kuokštelis. Sėkloms išnokus, kuokš
telis prasiskečia ir vėjas sėklas 
paskleidžia po plačią apylinkę. 

Sėklos žemėje gali išgulėti kele
tą metų, neprarasdamos savo daigu
mo. Be abejo, taip atsitiko ir su jūsų 
kiemu: kai žemė buvo sujudinta 
prieš sėjant žolę, sėklos iškilo j pa
viršių ir sudygo. Tikriausiai buvęs 
ūkininko laukas kelis metus dirvo
navo ir jame buvo įsiveisusios usnys 
— jos mėgsta gerą dirvožemį, sau
lėtą vietą ir daug erdvės. 

Usnis išrauti nelengva, nes jos 
turi labai ilgą, tvirtą šaknį. Be to, 
augias dygus. Geriausiai usnimis at
sikratyti prieš pat žydėjimą: aštriu 
peiliu nupjaunant visą stiebą prie 
pat žemės. Jeigu nupjausite lapų 
vainikėlį anksti pavasarį, šaknis 
pasirūpins, kad augalas atželtų. Jo
kiu būdu neleiskite usnims žydėti, 
nes jos paskleis tūkstančius sėklų ir 
vėl viskas prasidės iš naujo. Jeigu 
kitaip nepavyksta piktžolėmis atsi
kratyti, galima anksti pavasarį ar 
vėlai rudenį lapų vainikėlius purkšti 
„glyphosate" arba „2, 4-D" chemi
kalais. Šis naikinimo metodas ge
riausiai veikia usnių gyvenimo ciklo 
pirmaisiais metais. Beje, paskal-
bėkite su kaimynais ir usnis nai
kinkite visi kartu: jeigu kuris vienas 
to nepadarys, jūsų pastangos nueis 
veltui, nes usnių sėklos atskris ir į 
jūsų kiemą. 

ROŽIŲ „VILKAI" 
Klausimas. Neseniai rašėte 

apie rožes. Man tai buvo naudinga 
skiltis, nes savo kieme turiu daug 
rožių kerų. Tačiau pernai susidūriau 
su problema ir bijau, kad šiemet bus 
tas pats. 

Turiu fantastiškai žydinčią li
pančią (American) rožę, bet pernai 
nei iš šio, nei iš to staiga iš žemės į 
viršų šovė laibas, tiesus stiebas, 
kuris netrukus peraugo ir patį rožės 
kerą. Jis visai nepanašus į mano 
rožę ir pražydo tokiais skirtingais, 
tuščiaviduriais žiedais. Ar šiemet 
tas stiebas žydės „normaliai", ką 
man su juo daryti? 

Atsakymas. Be abejo, jūsų ro
žė, kaip ir daugelis modernių li
pančių ir vadinamų arbatinių rožių, 
yra skiepyta. Skiepijimo gumbelį 
galite lengvai rasti prie pagrindinio 
rožių kero stiebelio, tuoj pat po 
žeme. Jūsų minimas stiebas (popu
liariai tokie ūgiai vadinami „vil
kais") išaugo iš originalios šaknies, į 
kurią buvo įskiepyta lipančioji rožė. 
Kartais iš originalios šaknies būtent 
toks stiebas išauga. Jis būna labai 
skirtingas nuo skiepyto rožių kero ir 
savo išvaizda, ir žiedais. Vienintelis 
šiuo atveju būdas juo atsikratyti: 
nukirpti ašriomis žirklėmis nuo 
pačios apačios. Jeigu atsirastų dau
giau tokių „vilkų", juos nedelsiant 
nukirpkite arba nupjaukite. 

MAURAI 
TVENKINĖLYJE 

Klausimas. Daržininkai dabar 
siūlo daug dirbtinių tvenkinėlių, 
fontanėlių ir kitokių vandens tel-
kinėlių, kuriuos galima lengvai įsi
taisyti savo kieme. Tačiau niekas 
nepasako, kiek vargo su tais tvenki
nėliais. Susigundžiau ir aš, bet jau 
pirmais metais visas tvenkinėlio 
dugnas pažaliavo nuo maurų, jie 
plaukioja ir paviršiumi, vanduo ža
lias, mano auksinės žuvelės nelabai 
laimingos, o vandens lelijos visai 
išnyko. Poetas K. Binkis rašė apie 
„mauruoto liekno viduryje" pražy
dusią baltą vadens leliją. Bepigu jam 
buvo taip eiliuoti, o mano baltos ir 
rausvos vandens lelijos dingo tame 
„mauruotame liekne". Kaip atsi
kratyti maurais? 

Atsakymas. Maurai (angį. „al-
gae"), dumbliai ir kiti vandens 
augalai yra tarytum piktžolės darže 
— reikia jais atsikratyti, jeigu norite 
turėti patrauklų tvenkinėlį, o ne 
drumzlino vandens balutę, kurioje 
veisiasi vien uodai. 

Apskritai nepatartina nedidelia
me kieme įsitaisyti mažą tvenkinėlį, 
nes jo priežiūra reikalauja daug 
laiko, o kartais ir išlaidų. Kas kita 
fontanėlis, kuris elektros pagalba 
cirkuliuoja vandenį riboto dydžio 
dubenyje arba kitame „inde". 

Truputis maurų tvenkinėlyje 
nieko nekenkia, tik kai jie išsiplečia 
ir užgožia visą vandenį, tuomet rei
kia susirūpinti, mat maurai suvarto
ja deguonį, kuris reikalingas ir 
žuvims, ir kitiems vandens auga
lams. Jeigu įmanoma, išleiskite visą 
vandenį iš tvenkinėlio (žuvytes tuo 
tarpu palaikykite kitame inde ar net 
kibire), išvalykite dugną, galite įpilti 
ir chloro skiedinio, kuris užmuš 
maurus, bet po to gerai perplaukite, 
kad neliktų choro žymių, nes tai 
pakenks žuvims ir kitiems vandens 
augalams. 

Maurai mėgsta šviesą — jeigu 
vandens paviršių padengsite kitais 
vandens augalais, maurams tas 
nepatiks ir jie išnyks. Tačiau van
dens augalai neturi padengti dau
giau, kaip 60-70 proc. paviršiaus. 
Parduotuvėse yra specialių dažų 
vandeniui nudažyti — maurai ne
mėgsta tokio spalvoto vandens, nes 
jis praleidžia mažiau šviesos, ir 
išnyksta. Arba galite paieškoti vadi
namų „algaecide" chemikalų, kurie 
per daug nekenkia kitiems auga
lams ir žuvims. 

AUGALAS PASIDARĖ 
NEKLUSNUS 

Klausimas. Prieš keletą metų 
įsitaisiau gražiai žydinčių gėlių, 
angį. vadinamų „Obedient plant", 
t.y. paklusnūs augalai. Bet mano 
augalai pasidarė visai neklusnūs ir 
./J ;r.( kone visą darželį. Kasmet 
-Kabau, iškasu, išraviu, o tos gėlės 

kaip auga, taip auga. Iš tikrųjų tai 
gražios gėlės, ypač dėl to, kad žydi 
vėlai vasarą, kai kiti žiedai jau atro
do pavargę. Ką daryti? Nenorėčiau 
jomis visai atsikratyti... 

Atsakymas. „Obedient plant", 
lot. Physostegia virginiana, lietu
viškai vadinasi pūstatauris. Tai dėl 
to, kad jų žiedai panašūs į vamz
delius, kurie tarytum išpūsti. Pūs-
tataurių yra baltų, rausvų ir viole
tinių. Jų lapai siauri, neišvaizdūs, 
bet žiedai susitelkę į aukštus kuokš
telius — pradeda žydėti nuo apačios 
ir stiebiasi link viršūnės, todėl pūs-
tatauriai žydi ilgai. Juos noriai lan
ko bitės, drugeliai, net mažieji 
paukščiukai — kolibriai (angį. 
„Hummingbirds"). Tai daugiamečiai 
augalai, nereiklūs, auga ir pavėsyje, 
ir saulėtoje vietoje. Tačiau jie ple
čiasi dvejopai: sėklomis, kurių aps
čiai išaugina, žiedams peržydėjus, ir 
šakniastiebiais, kurie nusidriekia į 
visas puses toli nuo pagrindinio 
augalo. Jeigu leisite jiems plėstis, 
greitai savo darželyje negalėsite tu
rėti jokių kitų augalų, nes pūstatau-
riai yra ir tankūs, ir aukšti, ir labai 
vislūs. 

Vienintelis tikras būdas juos 
kontroliuoti: iškasti visus turimus 
(pasirūpinkite, kad neliktų nei šak
nies galiuko, nes iš jo išaugs naujas 
augalas ir vėl viskas iš pradžios), 
parinkti pačius stipriausius ir su
sodinti vazonuose (geriausiai tinka 
plastmasiniai). Po to tuos vazonus 
įleiskite į žemę. Augalas kerosis, 
augs, žydės, bet negalės plėstis. Be
je, dabar yra naujų atmainų, bal-
tažiedžių „obedient plant", vad. 
„Miss Manners". Jie ne tiek šako
jasi, auga gražiais kereliais. Kai 
norėsite juos padauginti, „Miss 
Manners" pūstataurį galite padalin
ti anksti pavasarį, kai tik pradeda 
atsprogti. 

SKELBIMAI 
PARDUODA 

LEMONT RELATED LIVING 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSICTON ESTATES 
Soacious end unit, with custom 
upgrades throughout $595,000 

630-257-5906 
PASLAUGOS 

f • ••-} STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentus Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

KAS? KUR? KADA? 
CONNECTICUT 

Š.m. gegužės 6 d., šeštadienį, 
savo vienintelį JAV Rytų pakrantėje 
koncertą atliks puikiai žinomas Lie
tuvos estrados duetas Liveta ir 
Petras Kazlauskai, kurie 8 v.v. 
pasirodys lietuviškos New Britain 
Šv. Andriejaus (St. Andrew's) para
pijos salėje adresu 396 Church 
Street, New Britain, CT. Bus lietu
viškas baras ir platus maisto pro
duktų bei kitokių Lietuvoje paga
mintų prekių pasirinkimas. Dėl bi
lietų ir detalesnės informacijos tei
rautis tel. 203-895-7147, t.p. „Rytų 
Pakrantėje" red. ei. paštu 

rytupakrante@yahoo.com 
Iki pasimatymo! 

Labdaros koncertas 

Labdaros organizacija „Lietuvos 
Vaikų globa" (Lithuanian Childrens 
Relief, Inc.), kurios prezidentė yra 
ses. Helen Ivanauskas, pristato jau 
ketvirtąjį kasmetinį muzikos, vyno, 
dainos vakarą „Nesenstančioji ro
mantika", kuris šiemet vyks gegužės 
6 d., šeštadienį, 6 v.v. Šv. Kazimiero 
lietuviškos bažnyčios salėje, kuri yra 
Ames Street ir Sawtell Avenue 
gatvių sankryžoje, Brockton, MA. 
Programą atliks ypatingo talento 
artistai Marytė Bizinkauskas (sop
ranas), Danutė Mileika (Mezzo-sop
ranas), Maxwell Li (tenoras), Aidas 
Puodžiukas (pianistas), Reda ir 
Dainius Puodžiukai (smuikininkai), 
Bostono vyrų sekstetas, akompa
nuos Daiva Navickas. Vakaro garbės 
svečiai: Mary Colarusso ir Dan 
Clark „The Singing Trooper". Įėji
mas auka vienam asmeniui 35 dol., 
užsisakant stalą dešimčiai žmonių 
— 340 dol. Vietą rezervuoti būtina. 
Dėl rezervacijos skambinkite Roni 
tel. 508-586-0650 arba čekį, išra
šytą LCR Inc. vardu su rezervacijos 
užsakymu siųskite V. Bizinkauskas 
adresu: 424 No. Cary St., Brockton, 
MA 02302 (šiai organizacijai paau
kotą sumą galėsite nurašyti nuo 
JAV federalinių mokesčių). Visos 
renginio metu surinktos lėšos bus 
skiriamos Lietuvos Vaikų paramos 
fondui. Tie, kas negalėsite dalyvauti 
koncerte, taip pat nuoširdžiai prašo
mi palaikyti šią labdaros organizaci
ją ir jos kilnius darbus siųsdami 
aukas (LCR Inc. vardu) adresu 
Vytas Dilba, 89 01d Harbor St., So. 
Boston, MA 02127. Širdingai visiems 
dėkojame! 

MARYLAND 

Šių metų gegužės 13-14 d., šeš
tadienį ir sekmadienį, nuo 1 iki 6 
v.v. Maryland valstijoje vyks 34—ašis 
kasmetinis Baltimorės Lietuvių fes
tivalis. Kviečiame atvykti į „Catons-
ville Armory" adresu: 130 Mellor 
Ave., Catonsville, MD. Šis renginys 
yra garsus kaip vienas „geriausių 

etninių festivalių visoje Maryland 
valstijoje", na, o šių metų festivalio 
tema yra „Aplankykite Lietuvą pa
vasarį". Visą savaitgalį gros lietuviš
ka muzika, susirinkusius linksmins 
lietuvių tautinių šokių grupė „Ma
lūnas". Vyks mugė, kurios metu 
galėsite įsigyti įvairiausių lietuviškų 
prekių, suvenyrų, knygų, papuošalų 
ir dar daug daugiau. Bus paruošti 
autentiški lietuviški pietūs, galėsite 
atsigaivinti lietuviškais gėrimais, na 
ir žinoma išgerti vieno populia
riausių senovės lietuvių gėrimo „Vi-
rytos", pagamintos Baltimorės Lie
tuvių namų specialiai šiam rengi
niui. Įėjimo auka — 3 dol., vaikams 
iki 10 metų įėjimas nemokamai. 
Papildomai informacijai rašykite 
Marytei Patlaba adresu: 3550 Ben-
zinger Road, Baltimore, MD 21229, 
arba skambinkite tel. 410-646-0261. 
Kviečiame kiekvieną atskirai ir vi
sus jus smagiai praleisti laiką 
draugiškoje aplinkoje su puikia lie
tuviška muzika, maistu ir Lietuvos 
— tėvynės dvasia. 

NEW JERSEY 

Šių metų gegužės 6 dieną, šešta
dienį, Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje (216 Ripley PI., Elizabeth, NJ, 
07206) 8 v.v. vyks garsaus lietuvių 
estrados dainininko Gyčio Paške
vičiaus koncertas. Veiks baras, bus 
lietuviško alaus, giros, latviško šam
pano, gruziniško vyno ir kitokių 
gėrimų bei lietuviškų užkandžių. 
Visus norinčius gerai „paūžti" ir atsi
palaiduoti, maloniai kviečiame 
atvykti. Dėl bilietų ir kitos informa
cijos skambinti Žilvinui tel. 732-713-
5108, rašykite jam ei. paštu 

zilvis.bublis@yahoo.com 

WASHINGTON D.C7 
BALTIMORE 

Švenčiame 45 metų Washington 
K. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
sukaktį! Kviečiame jaunus, senus, 
studentus, visus į vakarą su dainom, 
žaidimais, vakariene ir atgaiva! At
vykite pasidžiaugti, pašokti ir švęsti 
su Washington-Baltimor lietuviais 
šių metų balandžio 29 d., šeštadienį, 
nuo 6 v.v. Latvių salėje adresu 400 
Hurley Ave., Rockville, MD. Įėjimo 
kainos: suaugusiems — 20 dol., stu
dentams 14-21 metų — 15 dol., vai
kams iki 13 metų įėjimas nemoka
mas. Į bilieto kainą įeina: vakarienė 
(švediškas stalas), gėrimai (vynas ir 
alus), šokiai. Stalo užsakymai ir pa
pildomai informacijai skambinkite 
Nerijai Orentienei tel. 703-477-
-0634 arba rašykite ei. paštu: 

nerija@orentas.com 
Šį vakarą rengia Washington K. 

Donelaičio lituanistinės mokyklos 
auklėtinių tėveliai. Visos surinktos 
lėšos bus skirtos šiai mokyklėlei 
paremti. 

L. M. 

„ D R A U G A S I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 

„ D R A U G A S " : I š e i v i j o s I r L i e t u v o s J u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y t > 4 * š v y t u r y s I r s a r g a s ! 

P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " ! 

Stuburo ir skausmo ligos J Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TCRRIDALLAS PRUNSK1S, MD 
MAUNAKV. RAIMA, 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 
BkGncva 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127thSt Ste200 

Lemont, IL 60439 
630-7194799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ!NAS. M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kaną 
Susitarimui kabėti angliška arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

LOS ANGELES, CA 

JAV LB TARYBOS RINKIMAI 

Neseniai išplatintame prane
šime apie JAV LB XVIII Tarybos 
rinkimus, įsivėlė klaida. Kandida
tūros turėjo būti pateiktos iki kovo, o 
ne balandžio mėnesio pabaigos. 
Rinkimai vyks gegužės mėnesį, kaip 
pranešta. 

Vakarų apygardoje kandidatuo
ja šie asmenys: 

Violeta Gedgaudienė, Jurgis 
Joga, Gediminas Leškys, dr. Rim
tautas Marcinkevičius, Giedrė Mila
šienė (San Diego), Danguolė Navic
kienė, Angelė Nelsienė, dr. Riman
tas Vaitkus (Phoenix). 

LB RENGINIŲ KALENDORIUS 

LA lietuviu krepšinio koman
da ,,LA Banga" dalyvauja miesto 
varžybose iki birželio 7 d. (daugiau 
informacijos galima rasti tinklalapy-
je: LALithuanians.com) ir ŠAL-
FASS-gos varžybose Čikagoje ge

gužės 19-20 d. 
Šeštadienis, gegužės 13 d. 

Lietuvos pop-muzikos dainininkas 
Gytis Paškevičius koncertuos Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pradžia 
8 vai., po koncerto — šokiai su D J 
Eimiu. 

Sekmadienis, birželio 4 d. 
Kalifornijos lietuvių golfo turnyras 
„Elkins RAnch Member-Guest tour-
nament". Kreipkitės į Vincą Berno
tą, epaštu: vincas@lanset.com 

Šeštadienis, birželio 10 d. LA 
lietuvių šokių grupės „Retro" 20-asis 
koncertas, trejų veiklos metų proga 
— populiariausi šokiai, loterija, 
vakaronė Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

Sekmadienis, birželio 11 d. LA 
LB pajūrio gegužės — „Pasveikin
kime vasarą!". Visi kviečiami — bus 
maisto, žaidynės, tinklinio turnyras 
Playa de Rey paplūdimyje. 

LA LB apylinkės valdybos 
pranešimas 

Trys visuomenininkai, ne tik maloniai , bet ir darbingai leidžiantys dienas 
saulėtoje Floridoje Iš kairės: Jurgis Savaitis. Vincas Žebertavicius ir Alfonsas 
Nakas. 

Juozo Mačiulaido nuotrauka 

mailto:rytupakrante@yahoo.com
mailto:zilvis.bublis@yahoo.com
mailto:nerija@orentas.com
http://www.illinoispaJn.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
http://LALithuanians.com
mailto:vincas@lanset.com
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Lietuvių fondo metinis suvažiavimas 
Š

eštadienį, atvykus į Lietuvių 
fondo metinį jau 43-ąjį suva
žiavimą, maloniai nustebino 

ant spaudos darbuotojams skirto 
stalo gulintis aplankalas. Jį atvertus 
radau visą informaciją apie Lietuvių 
fondą ir vyksiantį suvažiavimą. 
Aplanke buvo įdėta dienotvarkė, 
Lietuvių fondo tarybos pirmininko 
Vytauto Kamanto pranešimas, Lie
tuvių fondo metinė ataskaita, kurio
je galėjai susipažinti su LF finansine 
ataskaita, LF augimu, pelno pas
kirstymu, aukotojų sąrašais, rėmė
jais, naujais nariais. Kitame lanks
tinuke radau žinių apie LF pelno 
paskirstymą. Dar įdėti Lietuvių fon
do įstatai, nepamiršta įdėti lapelį, 
k.urį užpildęs gali tapti LF nariu. 
Man, kaip spaudos atstovei, tai tik
rai vertinga iformacija. Mačiau, kad 
visi LF nariai taip pat turėjo tokią 
informaciją. Reiškia ji buvo išsiųsta 
visiems. Pasiskaitę tokią informaci
ją, fondo nariai dar prieš atvykstant 
į suvažiavimą galėjo sužinoti, kas 
jame vyks, išnagrinėti ir gerai pa
siruošti, iš anksto apgalvoti klau
simus, jei tokie iškiltų peržiūrėjus 
visą medžiagą. 

43-ąjį LF suvažiavimą atidarė 
Tarybos pirmininkas Vytautas Ka-
mantas. Kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
sukalbėjo invokaciją. Atminimo žva
kutę mirusiems (nuo praėjusio suva
žiavimo mirė 64 LF nariai) uždegė 
dr. Jonas Valaitis; o LF stipendinin
kas Nerijus Šmerauskas perskaitė 
mirusiųjų pavardes. 

V. Kamantas pristatė suvažiavi
mo pirmininkus: Dainą Kojelytę, 
Sigitą Balzekienę, Antaną Razmą, 
V. Kamantą ir sekretorę Aldoną 
Šmulkštienę. 

Gražiai buvo pagerbti ilgus me
tus besidarbavusieji LF. Sveikinimo 

planketės buvo įteiktos Gediminui 
Balukui (jos atsiimti atvyko G. Balu-
ko sūnus Vytas ir dukra Danutėj, 
Ferdinandui Kaunui, LF steigėjui A. 
Razmai, kuris ilgiausiai dirbęs LF, 
baigia savo kadenciją ir lieka dirbti 
garbės pirmininku. Taip pat plan
ketės įteiktos dr. Jonui Valaičiui ir 
Algirdui Osčiui. 

Sveikindamas suvažiavimą Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius pasakė: 
„Išaugo fondo kapitalas, pasikeitė 
fondo narių skaičius, bet per visus 
42 metus nepakito LF idėjos — lietu
vybės skatinimas ir rėmimas. Už tai 
Jums širdingas ačiū". 

Suvažiavimui sveikinimus at
siuntė Tautos fondo taryba, Tautos 
fondo valdyba, ALTas, BALFas, PLB 
valdybos pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis, suvažiavimą žodžiu pas
veikino JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė. 

Praėjusio suvažiavimo protokolo 
santrauką perskaitė A. Šmulkštienė. 
Visiems suvažiavimo dalyviams pri
tarus, protokolas buvo priimtas. Po 
to buvo pristatytos visos trys ko
misijos: Registracijos, Nominacijų ir 
Balsų skaičiavimo. 

Pirmininkavimą perėmus D. Ko
jelienei žodžio paprašė Bronius Nai
nys. Jis iškėlė klausimą dėl įgalioji
mo balsų sutelkimo teisėtumo. Buvo 
nutarta šį klausimą panagrinėti 
kartu su Registracijos komisijos pra
nešimu. 

V. Kamantas savo pranešime 
detaliai išdėstė LF veiklą per metus 
nuo praėjusio suvažiavimo, glaustai 
papasakojo apie Fonde besidarbuo
jančius žmones, padėkojo visiems 
aukotojams už jų dosnias aukas. 
„Suvieniję jėgas galėsime sėkmingai 
siekti pagrindinių tikslų — kuo dau-

Suvažiavimo prezidiumas. Pirmininkai: Vytautas Kamantas, Daina Kojelytė, 
Sigita Baizekienė, Antanas Razma ir sekretorė Aldona Šmulkštienė. 

Jono Kuprio nuotr. 

Suvažiavimo dalyviai. Jono Kuprio nuotr. 

giau lėšų skirti lietuvių mokslui, 
kultūrai, švietimui, lietuviško jauni
mo ugdymui išeivijoje ir Lietuvoje 
remti", — kalbėjo LF tarybos pir
mininkas. 

Po pirmininko kalbos sekė Lie
tuvių fondo tarybos ir valdybos bei 
LF komitetų pranešimai, kurie buvo 
ne tik paskaityti, bet vaizdžiai paro
dyti ekrane. Visą LF fondo veiklą 
įvertino kontrolės komisija, kuri 
pastebėjo, kad LF sąskaityba atlie
kama tvarkingai, finansinis stovis 
geras. 

Registracijos komisija pranešė, 
kad suvažiavime dalyvavo 121 LF 
narys su 10859 balsais. Po šio 
pranešimo kalbėjo B. Nainys, kuris 
iškėlė klausimą dėl balsų perdavimo 
įgaliotiniams. 

Sekė rinkimai į LF tarybą ir LF 
kontrolės komisiją. Trejų metų 
kadencijai į LF direktorių tarybą 
kandidatavo Ramūnas Astrauskas, 
Rimas Domanskis, Rimantas Griš-
kelis, Daina Kojelytė, Almis Kuolas, 
Algirdas Saulis ir Marytė Mažei-
kaitė-Utz. Suvažiavimo dalyviai dar 
buvo pasiūlyta į sąrašus įtraukti 
Kęstutį Ječių. Į Kontrolės komisiją 
vienerių metų kadencijai kandidata
vo Kazimieras Laukaitis, Dalia Po-
vilaitienė ir Vytas Vaitkus. Suva
žiavimo metu papildomai buvo 
pasiūlyti Birutė Vindašienė ir Liu
das Šlenys. 

Skaičiavimo komisijai išėjus 

skaičiuoti balsų, prasidėjo diskusijos 
ir pasiūlymai. Buvo išreikšta pas
tabų dėl per didelių fondo adminis
travimo, fondo pokylio išlaidų. Kaip 
jau minėta dėl balsų perdavimo 
įgaliotiniams, dėl negrąžintų pagal 
palikimą paveikslų Lietuvai, kalbėta 
apie tai, kad daugiau lėšų reikėtų 
skirti čia ar kitur išeivijoje gyve
nantiems lietuviams ir jų darbams 
palaikyti, o ne Lietuvai. Gečys kėlė 
susirūpinimo klausimą dėl per stai
gaus lėšų, skirtų lietuvybės išlaiky
mui, sumos sumažinimo. Jis siūlė 
išlaikyti bent 750,000 dol. sumą. 

Balsų skaičiavimo komisija pra
nešė, kad į LF tarybą išrinkti šie 
asmenys: R. Astrauskas, R. Domans
kis, R. Griškelis, D. Kojelytė, A. 
Kuolas, A Saulis. J Kontrolės komi
siją išrinkti K. Laukaitis, D. Povi
lai tienė ir V. Vaitkus. Sveikiname 
naujai išrinktuosius ir linkime kuo 
geriausios kloties šiame nelengvame 
darbe. 

Atrodo, kad šiemet suvažiavi
mas dirbo dalykiškai, kad LF ir LB 
randa bendrus susilietimo taškus. 
Dirbant dažnai iškyla sunkumų, 
kartais nesutarimų, bet kalbantis, 
diskutuojant, visada galima rasti 
geriausią išeitį. Visi esame lietuviai, 
tad dirbkime visi vienas kitam padė
dami, juk visi siekiame to paties — 
puoselėti lietuvybę svečioje šalyje. 

Laima Apanavičienė 

Įvykiai Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
Ši lietuvių ir kitų geradarių pas

tatyta katalikų šventovė yra didelis 
įnašas į Lietuvių Bendruomenės 
religinį gyvenimą. Čia vyko religinis 
auklėjimas, buvo atliekami krikštai 
ir sutuoktuvių apeigos. Viskas vyko 
dėka lietuvių kunigų, kurie brangino 
lietuvybę. Lietuviams gyvenant sve
timtaučių apsuptyje ir jų bažnyčių 
parapijų ribose, reikėjo įdėti daug 
pastangų, kad būtų išlaikytas lietu
viškos pamaldos ir apeigos lietuvių 
kalba. Ši parapija turėjo daug lietu
viškai galvojančių ir lietuvybei dir
bančių kunigų, kurie yra verti aukš
čiausio Lietuvių visuomenės įverti
nimo. Reikia džiaugtis, kad lietu
viškumas šioje parapijoje nėra gesi
namas. Kadangi prie Dievo namų 
statybos prisidėjo ir ne lietuviškai 
kalbantys tikintieji, tai pamaldos 
vyksta ir anglų kalba. 

Gyvenimas nestovi vietoje. Lie
tuvių statytos bažnyčios apylinkėje 
įvyko daug pasikeitimų. Pirmie

siems statytojams išėjus į Amžinybę, 
kitiems išsikėlus gyventi kitur, pa
sikeitė ir aplinka. Ši lietuvių ir kitų 
aukomis statyti Dievo namai savo 
didingumu ir vidaus grožiu traukia 
ne vieną praeivį. Šiais laikais tokių 
bažnyčių jau nebestato, gal jos pasi
darė nepraktiškos ir brangiai kai
nuojančios?! 

Šioje Lietuvių katedroje yra 
švenčiamos visos lietuviams bran
gios šventės Kalėdos. Velykos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės atgavimo 
paminėjimai. Per šių metų Kristaus 
Prisikėlimo pamaldas Dievo namai 
buvo pripildyti dalyvių, atvažiavusių 
net iš tolimų priemiesčių. Džiugu, 
kad į įspūdingas lietuviškas pamal
das atvyko daug trečios bangos lietu
vių, ir tai parodo, kad lietuvaičiai 
brangina lietuviškus papročius. Pa
maldų metu giedojo didingas bažny
čios choras, vadovaujamas muzikos 
•Jūratės Grabhauskienes. Choro so
listai Margarita ir Vaclovas Momkai. 

savo didingais balsais nešė maldos 
žodžius aukštyn į dangų. 

Gandai, kad šioje Lietuvių kate
droje yra slopinama lietuvybė, yra 
tik piktų žmonių prasimanymas. 
Parapijos komitetas, klebonas An-
thony Markus ir vikaras Arvydas 
Žygas kviečia visus lietuvius atvykti 
į pamaldas, parapijos parengimus ir 
prisidėti prie parapijos išlaikymo. 

Parapijos išlaikymui lėšų surin
kimui, šių metų gegužės 6 d. yra 
ruošiama vakarienė. Kreiptis į Juliją 
Zakarką, tel. 708-425-5015. Puota 
bus parapijos gimnastikos salėje. 
Vakarienė bus pradėta Šv. Mišiomis 
5 vai., o pati puota prasidės 6 vai. v. 
Jos metu bus pravestos net dvi lai
mėjimų loterijos: piniginė, daiktinė. 
Loterijos yra įdomios tuo, kad vieni 
džiaugiasi, kad laimėjo, antrieji, kad 
galėjo savo jnašu prisidėti prie para
pijos išlaikymo 

Reikia pabrėžti, kad ši lietuviu 
parapija neturi nustatytu parapijos 

ribų, kaip visos kitos parapijos. Į šios 
parapijos ribas įeina visi lietuviai, 
gyveną artimuose priemiesčiuose. 
Lietuviai, kur jie begyventų, turi pa
laikyti šiuos didingus Šiluvos Ma
rijos paveikslą turinčius Dievo na
mus. Pabrėžtina, kad 2008 metais, 
Lietuvoje esanti Šiluvos šventovė 
švęs 600 metų jubiliejų. Mūsų lietu
vių parapija prisidės prie šios šven
tės. Klebonas A. Markus ir vikaras 
A. Žygas yra pakvietę kardinolą 
Francis George ir Lietuvos arkivys
kupą Sigitą Tamkevičių. 

Kviečiame lietuvių visuomenę 
kuo gausiau dalyvauti parapijos 
pokylyje. Savo dalyvavimu paremsi-
te pasiruošimą Šiluvos jubiliejaus 
paminėjimui. 

Vakarienės metu, dalyvius links
mins „Kaimo kapelos" muzikantai, 
vadovaujami Stasės Jagminienės. 

Antanas Paužuolis 
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PRAGARO VARTAI 
BAŽNYČIOS 

NESUGRIAUS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Kai Kristus apaštalų paklausė, 
kuo jie Jį laiko, Petras visų vardu 
atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo 
Dievo Sūnus!" Tada Jėzus jam tarė: 
„Palaimintas tu, Simonai, Jonos 
sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai 
tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris 
yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi 
Petras-Uola, ant tos uolos aš pa
statysiu savo Bažnyčią ir pragaro 
vartai jos nenugalės. Tau duosiu 
dangaus karalystės raktus — ką tu 
suriši žemėje, bus surišta ir danguje, 
ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir 
danguje" (Mt. 16, 16-19). 

Šitoji Viešpaties kalba apima 
visus apaštalus ir jiems atstovau
jančius toje dieviškoje Kristaus 
Bažnyčioje. Prisikėlęs iš numirusių, 
Kristus apsireiškė vienuolikai apaš
talų Galilėjoje ant kalno, kurį Jis 
anksčiau buvo nurodęs, ir prabilo: 
„Man duota visa valdžia danguje ir 
žemėje. Tad eikite ir padarykite ma
no mokiniais visų tautų žmones, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 
mokydami laikytis, ką tik esu jums 
įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per 
visas dienas iki pasaulio pabaigos" 
(Mt. 28, 18-20). 

Iš šitų Viešpaties žodžių seka, 
kad jie yra pasakyti ir mūsų lai
kams. Dievas veikia mūsų pasaulyje 
per žmones. Kristus patikėjo savo 
mokslą per apaštalus kartų kartoms 
iki pasaulio pabaigos. Bet Jis 
nepasakė, kad iš žmonių pusės Jo 
Bažnyčioje nebus klaidų ir papikti
nimų, ir nepažadėjo, kad Jo Baž
nyčia bus apsaugota nuo piktųjų 
dvasių antpuolių, kurie betgi pra
garo vartams neatneš pergalės. 
Kristaus Bažnyčia iš žmonių visą 
laiką turėjo ir turės papiktinimų, 
kuriuos Jis dieviškomis akimis matė 
ir apaštalams kalbėjo, primindamas, 
kad, norint į Jo karalystę įeiti, pir
ma reikia tapti kaip nekaltu vaiku, 
kurį būtina saugoti, nuo papikti
nimų: „Kas papiktintų vieną iš šių 
mažutėlių, kurie mane tiki, tam 
būtų geriau, kad asilo sukamų girnų 
akmuo būtų užkabintas ant kaklo ir 
jis būtų paskandintas jūros gelmėje. 
Vargas pasauliui dėl papiktinimų! 
Papiktinimai neišvengiami, bet var
gas tam žmogui, per kurį papiktini
mas ateina" (Mt. 18, 6-7). 

Tokios baisios krizės, kuri dabar 
užgulė mūsų Bažnyčią dėl vaikų 
seksualinio prievartavimo, nebuvo 
per du tūkstančius metų, atseit, nuo 
pat Bažnyčios įsteigimo. Ir ta krizė 
atsirado iš kunigų pedofilų — sek
sualiai palinkusių prie vaikų. Jau 
daugiau kaip 30 metų Amerikos 
parapijose buvo tokių kunigų, kurie 
mažus vaikus seksualiai išprievar
taudavo, bet vyskupai nusikaltusius 
saugodavo nuo viešumos. Jie būdavo 
iškeliami į kitas parapijas. Visa tai 
paaiškėjo, kai nukentėję vaikai, jau 
suaugę, tuos nenormalius kunigus 
patraukė į teismą. Keletas tų ku
nigų Bostono arkidiecezijoje buvo 
nuteisti kalėti visam amžiui, kiti tik 
keliolikai metų. Teismas iš Bostono 
arkidiecezijos pareikalavo nuken
tėjusiems sumokėti 119 mln. dolerių. 

Vėliau ta suma kiek su-mažinta. 
Prieš metus, birželio mėnesį, 

Dalias, TX, buvo sušaukta konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 300 
vyskupų. Konferencijai vadovavo 
vysk. Wilton Gregory. Jis visų vys
kupų vardu atsiprašė, kad jie dėl 
neapsižiūrėjimo, o gal kai kurie net 
žinodami, nusikaltusius kunigus ir 
toliau paliko sielovados tarnyboje. 
Jis sakė, kad vyskupai nepranešė tų 
kriminalinių nusikaltimų valdžios 
pareigūnams, nes to anuomet nerei
kalavo įstatymai. Jis atsiprašė visų, 
kurie nukentėjo dėl tokių krimi
nalinių veiksmų. Vyskupai yra kal
ti, kad jie ilgai slėpė nusikaltimus 
nuo žmonių. Dabar jie nutarė, kad 
visi, seksualiai vaikų prievartavimu 
žinomi, nusikaltėliai bus pašalinti iš 
parapijų ir negalės darbuotis sielo
vadoje. 

Kai kurios parapijos visai ku
nigų neturi. Bažnyčias prižiūri vie
nuolės seserys. Kunigas atvažiuoja 
tik sekmadieniais Mišių aukoti. Po 
tokių skaudžių iš kunigų pusės įvy
kių pašaukimai dar labiau sumažės. 
Savaime iškyla klausimas, o kaip su 
Kristaus pažadu, kad pragaro vartai 
Jo Bažnyčios nesugriaus? Mes turi
me tikėti, ką Kristus yra pasakęs ir 
pažadėjęs. Jis yra Dievo Sūnus. 
Dievas valdo visą pasaulį ir su Jo 
žinia vyksta kiekvienas pajudėji
mas. Bet mes nesuprantame, kodėl 
Dievas leidžia tokius papiktinimus. 
Kristus sakė, kad jie neišvengiami. 
Dievas sukūrė pasaulį ir žmonėms 
davė laisvę, kurios Jis niekam nesu
varžo. Mes gyvename, tarsi Dievo 
nebūtų. Jis yra Visagalis demokra
tas. Visiems leidžia laisvai veikti. Jis 
net neuždarė kelio nuodėmėms, iš 
kurių Kristus, Dievo Sūnus, atėjo 
mus atpirkti ir išgelbėti. Atrodo, 
kad, kol mes esame šiame pasaulyje, 
niekad neištirsime, kodėl jame yra 
tiek blogybių, tiek daug kančių, tur
būt reikalingų amžinybei. Kristus 
yra pasakęs apaštalams, kad žmo
nių mintys ir keliai nėra Dievo 
mintys ir Dievo keliai. 

Tie šlykštūs kunigų nusikalti
mai įvyko gal dėl to, kad kunigai 
neturėjo pašaukimo Dievui tarnau
ti. Ir Kristus ne visus priėmė Jį sek
ti. Mums yra didelė paslaptis, kaip 
Judas Iskariotas atsirado apaštalų 
tarpe ir trejus metus vaikščiojo su 
Kristumi, girdėjo Jo kalbas bei 
pamokymus, bet išdavė savo Moky
toją Jo priešams. 

Kunigų gyvenimas nėra leng
vas, kaip nelengvas buvo ir apašta
lams, kurie sekė Viešpatį visur, kur 
tik Jis ėjo. Bet jie jautėsi laimingi, 
nes jie Viešpatį labai mylėjo. Ku
nigams gyvenimas palengvėja, jei jie 
turi tvirtą tikėjimą. Katalikų kuni
gai parapijose kasdien aukoja šv. 
Mišias. Jeigu jie tiki, kad jų rankose 
po duonos ir vyno pavidalais yra 
tikras Kristaus Kūnas ir Kraujas, jie 
yra laimingi. O be tikėjimo šv. Mi
šios yra tik kasdieninis apsunkini
mas. Nelaimingi yra tie jaunuoliai, 
kurie pasirenka kunigo luomą del 
pasaulinių motyvų — garbės, turtų, 
lengvo gyvenimo. Kunigo pašauki
mas yra tarnauti Dievui ir žmo
nėms. 

Mūsų jaunystės draugui — žurnalistui 

AtA 
JURGIUI JANUŠAIČIUI 

mirus, dideliame skausme likusią žmoną VERUTĘ, 
dukras DANGUOLĘ, RASĄ ir RAMUNĘ su šeimo
mis, anūkes VANESĄ su šeima, NATALIJĄ ir RA
MINTĄ, proanūkėlį STEPUKĄ, nuoširdžiausiai už
jaučiame ir dalinamės Jūsų skausmu. 

Ona Barauskienė ir šeima 

Nevališkai kraupios vaikų mintys 
Statistika sukrečia: apie 80 pro

centų paauglių bent kartą gyvenime 
yra pagalvoję apie savižudybę. Ta
čiau nė vienas jų nepatvirtina, jog 
tikrai norėjo mirti. Dažniausiai jie 
tokį ketinimą aiškina, kaip jų nuo
mone veiksmingą priemonę, galin
čią padėti atkreipti į save suaugu
siųjų dėmesį, išgirsti iš tėvų, aplin
kinių taip trokštamus žodžius: „Aš 
tave myliu, tu man reikalingas". 

Nori pamokyti 
Vaiko mintys apie savižudybę — 

protu nesuvokiama! Kas jį pastūmė
ja tokiam žingsniui? Juk jis dar nė 
nesupranta, kas yra gyvenimas, bijo 
skausmo. „O jis ir neketina. Vaiko, 
paauglio sąmonėje dar nėra susifor
mavusi reali sąvoka „mirtis", — sako 
mokslininkas, klinikinės psichologi
jos centro vadovas Sergej Janikolo-
pov. — Jis niekaip negali patikėti, 
jog mirtis — tai pabaiga. Vaiko sup
ratimu (net iki 17 metų), savižudybė 
turi vykti taip: „Prisirysiu tablečių, 
mane laidoja, visi verkia, gailisi, kad 
buvo neteisingi, sielvartauja dėl bai
sios netekties. Ir štai tokiu momentu 
aš keliuosi gyvas ir sveikas! Suau
gusieji pamokyti! Gyvenimas tęsia
si!" Tai daugelio apie savižudybę gal
vojusių ar net mėginusių tai padary
ti paauglių komentarai. Išvada kuo 
aiškiausia: tai mėginimas atkreipti į 
save dėmesį, troškimas būti svar
biam, mylimam. Nė vienas vaikas 
mirti nenori. Tai patvirtina ir išgel
bėtieji. Iki paskutinės sekundės jie 
viliasi, jog kas nors juos sustabdys. 

Pakanka smulkmenos 
Tradicinės vaikų savižudybių 

priežastys visiems žinomos: nesėk
mės mokykloje, konfliktai su ben
draamžiais, problemos su tėvais, ne
mokėjimas rasti būdų pašalinti iški
lusius sunkumus, nesugebėjimas jų 
įvertinti. Dažnai paaiškėja, kad krau
piam žingsniui vaiką paskatina ko
kia menka smulkmena ar frazė. 

Pavyzdžiui, vaikų psichologė pa
pasakojo tokį atsitikimą, kuris pa
aiškėjo po vaiko mėginimo nusižu
dyti. Mokytoja antrokėliui parašė 
pastabą dėl neatidumo. Vaikas grau
džiai apsiverkė. Pedagogė, lyg norė
dama vaiką nuraminti, pasakė: „Ir 
ko čia dabar pravirkai lyg mergiūkš
tė! Žiūrėk, dar dėl to imsi ir pasikar
si!" Šiurkšti pastaba paveikė... 

Psichologo konsultacijų metu 
paaiškėjo, jog vaikas buvo labai pa
žeidžiamas, jautrus, namuose žiau
riai baudžiamas. Tačiau antipeda-
gogiška mokytoja to nesuvokė. 

Tokiai rizikos grupei priskiriami 
j depresiją linkę, kvaišalus vartojan
tys paaugliai, asocialių tėvų, prie
vartą patiriantys vaikai, nėščios 
paauglės, įsimylėjėliai. 

Didvyriškumo kultas 
Savižudybių priežastis tyrinė

jantis psichiatras Vladimir Voicech 
iškėlė dar vieną bėdą, skatinančią 
vaiką kelti ranką prieš save. Visuo
menėje priimta save nuskriaudusį 
žmogų laikyti auka, kurią tokiam 
žingsniui pastūmėjo gyvenimo aplin
kybės, artimi nesupratingi žmonės. 
Dėl to jis užjaučiamas, jo gailimą. 

Tokioms nuotaikoms vaikai labai 
imlūs: suaugusiųjų samprotavimai 
ir užuojauta mirusiajam ne vienam 
sukelia norą nuoskaudos atveju šitaip 
pamokyti skriaudėjus, neteisiuosius. 

Todėl suaugusieji, užuot vaikų 
akivaizdoje skubėję teisti ar užtarti, 
turėtų objektyviai aptarti ir pakėlu
sio prieš save ranką vaiko, paauglio 
klaidas. 

Labai liūdina bandymų nusi
žudyti padariniai. Paprastai jie būna 
žiaurūs. Didelė išgertų tablečių dozė 
gali sutrikdyti širdies darbą, atra
minę judėjimo sistemą, „Skrydis" iš 
balkono ar nuo stogo gali visam gy
venimui žmogų prikaustyti prie in
valido vežimėlio. Todėl vaikui reikia 
aiškinti, jog klaidingas sprendimas 
nebus vertas jokios pavėluotai rodo
mos suaugusiųjų užuojautos ar mei
lės. Labiausiai gailėtis savo suluo
šinto gyvenimo teks jam pačiam. 

Reikia atidumo 
Vaikai nieko nemoka slėpti. Jie 

visada vienokiu ar kitokiu būdu duo
da ženklą ir apie savo ketinimus. Tie 
signalai — tai taip pat išreikšta vil
tis, jog dar kas nors ateis į pagalbą. 

Kiekvienu savo poelgiu, žodžiu, 
net kaprizu, vaikas turytum sako: 
„Pažiūrėk į mane. Suprask, kaip man 
blogai! Padėk man! Mylėk mane!" 
Dažnai vaikai tai pasako ir garsiai. 
Verta suklusti, jei jie kalba, kad be 
jų pasaulyje niekas nepasikeis ar 
„rytoj manęs čia jau nebus". 

Tragišką savo sumanymą pap
rastai vaikai ilgokai nešioja savyje. 
Tačiau, kai sprendimas jau subręsta, 
jie stengiasi viską padaryti gražiai. 
Neretai net paskutinėmis dienomis ar 
minutėmis stengiasi sutvarkyti 
„žemiškus" reikalus: sudeda savo 
daiktus, sutvarko kambarį, stengiasi 
grąžinti skolas, susitaikyti su 
„priešais". Atiduodamas draugui, 
broliui kokį daiktą, kurį labai mėgo, 
vaikas gali pasakyti: „Imk, man jo 
daugiau nereikės". 

Kartais vaikai ryžtasi lėtai mir
čiai: nustoja valgyti, būna apatiški, 
ryja narkotikus turėdama kraupų 
tikslą. Dažnai, išgyvenę kokią nors kri
zę, vaikai nustoja mokytis, nekreipia 
dėmesio į savo išvaizdą, higieną. 

Suaugusiųjų akimis tų krizių 
priežastys dažnai yra labai nerim
tos, bet vaikui atrodo priešingai. 
Todėl reikia būti atidiems. 

„Klaipėda" 



12 DRAUGAS, 2006 m. gegužės 2 d., antradienis 

APYLINKĖSE 

•Gegužės 5 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Žvaigždino parodos „Improvizacijos 
Floridos tema" atidarymas. Kviečia
me visus. Adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės"6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

• Ž i d i n i o pamaldos , šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamos Palai
mintojo J. Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadieni, gegužės 6 d., 8 vai. 
ryto. Melsimės už savo motinas, 
pasimelsime dangiškajai Motinai 
Marijai. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti pamaldose. 

•Gegužės 6 d., šeštadienį, Mar ia 
gimnazijoje, 6727 S. California Ave., 
Chicago, vyks buvusių tos mokyklos 
mokinių susitikimas. Kviečiame at
vykti su draugais, giminėmis ir 
prisiminti praėjusius mokykloje 
metus. Bilietus galite įsigyti pas
kambinę Vakarie Roberts tel. 773-
925-8686 ext. 116. 

• L o r e t o s Pet ra i t i s tapybos dar
bų parodos „Pašaukimas kūrybai" 
atidarymas įvyks šių metų gegužės 
6 d., šeštadienį, meno galerijoje „Art 
Studio R", jaukiame Long Grove 
miestelyje, IL, kuriame tą pačią 
dieną vyks ir „Šokolado festivalis". 
Parodos atidarymas 6 vai. v. Paroda 
tęsis iki birželio 6 d. Galerijos adre
sas: Mill Pond Shoppes, Lower Level 
Courtyard, 249 Robert Parker Coffin 
Rd., Long Grove, IL 60047. Tel. pa
siteiravimui: 847-478-9509 (galeri
ja) arba e-paštas: artstudio@sbcglob-
al.net 

•Gegužės 6 - 7 dienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 VV. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. Itn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Bus 
skani vakarienė, šokiai, veiks baras. 
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25 
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713. 

•Gegužės 7 d., sekmadienį, 7:30 
vai. v. kviečiame į neeilinį koncertą. 
Ansamblis „Dainava" (vadovas Da
rius Polikaitis) ir „DuPage Chorale" 
(vadovas Lee Kesselman) atliks J. 
Brahms „Ein Deutsches Reąuiem" 
(vokiečių kalba) ir M. K. Čiurlionio 
„De Profundis" (lietuvių kalba). 
Koncerte dalyvaus apie 200 choristų 
ir simfoninis orkestras. Koncertas 
vyks McAninch Arts Center, Colle-
ge of DuPage, 425 Favvell Blvd., 
Glen Ellyn, IL. Tel. pasiteiravimui: 
630-942-4000. 

•Fi la te l i s tų draugija „Lietuva" 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje 2006 m. gegužės 7 d. 
(sekmadienį) 12:30 vai. p.p. šaukia 
visuotinį narių susirinkimą. Po su
sirinkimo — vaišės ir pabendravi
mas. Bus padaryta visų susirinkimo 
dalyvių nuotrauka draugijos spau
dai. Kviečiame draugijos narius bei 
visus kitus asmenis, kurie domisi 
Lietuvos filatelija, dalyvauti susi
rinkime. 

• G e g u ž ė s 12 d., penktadienį , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, įvyks žymaus lietuvių 
grafiko Viktoro Petravičiaus šimto-
sioms gimimo metinėms skirtas 
vakaras — paroda „Aš vis norė
davau sukurti savo..." (Viktoras 
Petravičius). Maloniai kviečiame 
visus pažinojusius dailininką ir 
visus mylinčius meną žmones atvyk
ti į šį prisiminimų vakarą. 

• J A V LB XVIII tarybos rinki
mai Brighton Park vyks gegužės 7 ir 
14 dienomis nuo 9 vai. r iki 12 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Norintieji 
balsuoti paštu, prašome skambinti 
Rinkimų komisijos pirmininkei Sa
lomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. 
Jums bus atsiunčiami vokai su bal
savimo lapeliais. Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, rin
kimai vyks gegužės 6-7 ir gegužės 
13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsi
me nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 vai. v. ir 
nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokyk
loje, sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki 
1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

• Gegužės 12 d., penktadienį , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks vakaras „Aš vis 
norėdavau sukurti savo...", skirtas 
žymaus lietuvių dailininko Viktoro 
Petravičiaus šimtosioms gimimo 
metinėms paminėti. Kviečiame vi
sus atvykti. 

• „Šokome, šoksime... metų 
metelius!" Tautinių šokių grupė 
„Spindulys" šiais metais švenčia 
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m. 
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai. 
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo 
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus 
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10 
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie 
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel. 
708-349-8432. 

•Gegužės 13-14 d. nuo 10 vai. r. 
iki 2 vai. p.p. Kilbourn Park Orga-
nic Greenhouse, 6601 N. Western 
Ave., Chicago pardavinės organiškai 
(be chemikalų) išaugintų daržovių, 
prieskoninių daržovių bei gėlių dai
gus. Vien pomidorų daigų galėsite 
nusipirkti per 30 rūšių. Kaina 2-6 
dol. Apmokėjimas grynais arba če
kiu. Ten pat galėsite pasikonsultuoti 
su Illinois universiteto specialistais 
daržovių ir gėlių auginimo klausi
mais. Tel. pasiteiravimui773-685-
3351 arba 773-262-6078 (Judy Molloy). 

• Rašytojos Jul i jos Švabaitės-
Gylienės knygos „Draugų laivelis" 
sutiktuvės įvyks gegužės 19 d., 
penktadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės 

Su pasisekimu praėjo Lietuvių operos „Pilėnai" auksinio 
jubiliejaus pastatymas. Petro Šumskio nuotraukoje solis
tai Audrius Rūbelius, atlikęs Nalšios valdovo Rūtenio 
vaidmenį ir Dalia Kužmarskytė, atlikusi Margirio augin
tinės Mirtos vaidmenį. 

Lietuvių dailės muziejus PLC, 
14911 127th Street, Lemont, 

gegužės 6 d. nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 
kviečia atvykti f 

Nijolės Banienės 
parodos „Gėlių s imfonija" atidarymą. 

Paroda tęsis iki gegužes 28 d. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais muziejų galite aplankyti 

nuo 11 vai. r. iki 2 vai. p.p. 

muziejuje PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

• J A V LB Vidurio v a k a r ų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• Č i k a g o s stalo tenis in inkai , jei 
esate kada žaidę stalo tenisą ir 
kiek pasitreniravę norite dalyvauti 
ŠALFASS čempionate, įvyksiančia
me gegužės 19-20 dienomis PLC se
nojoje sporto salėje, Lemonte, Algir
das Vitkauskas maloniai kviečia jus 
į treniruotes pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v. 
Registruotis tel. 630-257-3182 arba 

630-887-6310, taip pat e-paštu: 
visvitalis@comcast.net 

• G e g u ž ė s 29 d. (Memorial Day), 
pirmadienį, 10:30 vai. r. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse bus atna
šaujamos šv. Mišios už visus miru
sius. Šv. Mišias atnašaus Čikagos 
vyskupas George J. Rassas. Kviečia
me visus atvykti ir kartu pasimelsti 
už išėjusius Anapilin. 

• A r t ė j a Motinos diena. Lietuvių 
fondas sveikina visas motinas, mo
čiutes, išlaikiusias lietuvišką pradą, 
besirūpinančias lietuviškumo iš
saugojimu, sukūrusias ir išlaikiusias 
lietuviškas organizacijas. Lietuvių 
fondo tikslas — lietuvybės išlaiky
mas. Tad pagerbkime savo mamas 
įnašais Lietuvių fondui, pratęsdami 
jų pradėtus darbus. LF adresas: 
14911 127th Street. Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

Ske lb imų skyriaus t e l . 1-773t-585-S>500 
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