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Prezidentas vetavo Politikų elgesio kodeksą 

Dar vienas V Adamkaus veto. AP nuotr. 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — įstatymą. 
Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Kaip pranešė prezidento spaudos 
Seimui pakartotinai svarstyti Vals- tarnyba, V. Adamkus konstatuoja, 
tybės politikų elgesio kodekso patvir- kad svarbiausi priimto įstatymo tiks-
tinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo lai yra įgyvendinti konstitucinį val

džios įstaigų tarnavimo žmonėms 
principą, plėtoti demokratinį valdy
mą, didinti visuomenės pasitikėjimą 
valstybės valdžios ir savivaldybių 
institucijomis, skatinti valstybės po
litikų ir kandidatų į valstybės politi
kus atsakomybę už savo veiklą ir ats
kaitomybę visuomenei. 

Prezidento nuomone, siekiant 
šių tikslų įgyvendinimo, yra tikslinga 
numatyti atitinkamus svertus, įgali
nančius visuomenės narius dalyvauti 
valstybės politikų veiklos ir elgesio 
priežiūros struktūroje. 

V Adamkus pabrėžia, kad vietos 
savivaldos veikla yra grindžiama to
kiais principais kaip atsakingumas 
rinkėjams, gyventojų dalyvavimas 
tvarkant viešuosius savivaldybės rei
kalus, veiklos skaidrumas ir viešu
mas. 

Priminęs, kad Vietos savivaldos 
įstatymas numato, kad savivaldybių 
tarybų sudaromų komisijų nariais 
gali būti ir gyvenamųjų vietovių ben
druomenių atstovai, V Adamkus ma
no, kad valstybės politikų elgesio 

Strasbourg 
teisėjų dėmesys 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 
Lyties keitimo operacijos siekianti ir 
dėl to Lietuvą Europos Žmogaus Tei
sių Teismui apskundusi jauna mo
teris savo reikalavimus Vyriausybei 
kviečiama išsakyti per viešą teismo 
posėdį Strasbourg. Jai taip pat teks 
pagrįsti savo milijono litų ieškinį val
stybei. 

Pasak dienraščio ,,Lietuvos ži
nios", vieši Strasbourg teismo posė
džiai — labai retas atvejis, nes bylas 
teisėjai paprastai nagrinėja rašytinio 
proceso tvarka. 

Lietuvos praktikoje tai vos an
tras kartas, kai Europos Žmogaus 
Teisių Teisme Vyriausybei atstovau
janti Teisingumo ministerija bus pri
versta savo poziciją išdėstyti žodžiu. 
Paprastai vieši posėdžiai rengiami, 
kai tokios galimybės prašo kuri nors 
besibylinėjančių šalių, tačiau nei Lie
tuvą apskundusi L., nei Vyriausybės 
atstovai tokio prašymo nebuvo pa
teikę. 

Siekianti lytį pasikeisti 28 metų 
moteris, gimusi Klaipėdoje, bet gy
venanti Vilniuje, jau gavo šaukimą į 
teismo posėdį, bet dar nenusprendė, 
ar į jį vyks. Gali būti, kad teisme jai 
atstovaus tik Žmogaus teisių stebėji
mo instituto direktorius Henrikas 
Mickevičius. 

Moterimi gimusio, tačiau save 
vyru laikančio Nukelta į 6 psl. 

Viceministro kėdė laukia ir 
K. Prunskienės brol io 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) — 
Trijų ministrų portfelius mažumos 
Vyriausybėje išsiderėję valstiečiai 
liaudininkai kandidatų į laisvas vi
ceministrų kėdes ieško ir tarp gimi
naičių. Valstiečių liaudininkų sąjun
gos į užsienio reikalų ministrus dele
guotas Petras Vaitiekūnas svarsto ga
limybę viceministru paskirti Riman
tą Stankevičių, rašo „Lietuvos ry
tas". 

Seimo tarptautinių ryšių skyriu
je vyriausiuoju specialistu dirbantis 
R. Stankevičius - valstiečių liaudi
ninkų vadovės Kazimiros Prunskie
nės brolis. 

Žemės ūkio ministerijos vadovė 
„Lietuvos rytui" patvirtino, kad jos 
brolis yra tarp kandidatų į vicemini-
trus, bet tikino, kad mintis R. Stan
kevičiui pasiūlyti užimti šį postą kilo 
nėjai, o Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriui Albinui Januškai. • 

Pastarasis to neneigė, bet teigė 
nežinojęs K. Prunskienės ir R. Stan
kevičiaus giminystės ryšio. Pasak A. 
Januškos, iš kelių kandidatų jis pasi
rinktas todėl, kad turi patirties tarp
tautinių ryšių srityje. 

K. Prunskienė pripažino, kad jai 
kilo abejonių dėl to, kad į viceminis
trus svarstoma brolio kandidatūra. 

Policija nubaudė J. Pal ionį 
Palioniui, kuris buvo sulaikytas ne
blaivus prie vairo. 

Kaip sakė Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato Eis
mo priežiūros tarnybos viršininkas 
Gintautas Vasylis, J. Palioniui skirta 
1,750 litų bauda su teisės vairuoti 
transporto priemonę atėmimu 20 
mėnesių. 

Pažeidėjas tokį policijos spren
dimą per 10 dienų gali skųsti Vil
niaus apygardos administraciniam 
teismui. Pasak komisaro, parlamen
tarui skirtas baudos vidurkis, nes jis 
per pastaruosius metus buvo pada
ręs kitų eismo taisyklių pažeidimų. 

55-erių neblaivaus socialdemok
rato vairuojamas „.Mercedes Benz 
Vito" buvo sustabdytas sostinės Ža
liųjų ežerų gatvėje liepos 8-ąją. 

Juozas Palionis 
Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 
Vilniaus policijos Eismo priežiūros 
tarnyba pirmadienį skyrė adminis
tracinę baudą parlamentarui Juozui 
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kontrolę atliekančiose savivaldybių 
tarybų sprendimais sudarytose eti
kos komisijose tokie atstovai taip pat 
privalėtų dalyvauti. 

Prezidentas V. Adamkus vetuotą 
įstatymą siūlo papildyti nuostata, 
kad savivaldybių tarybų sudaromose 
etikos komisijose, kurios vertintų 
valstybės politikų elgesio kodeksą 
galimai pažeidžiančius politikų 
veiksmus, galėtų dalyvauti ne tik 
savivaldybių Nukelta J 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sveikatos klausimais: 
„Psichika ir oda". 
•Ar įmanoma pasaulyje 
taika? 
•Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos 
rezoliucijos. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•„Palundra!" 
•Mūsų daržai ir darželiai. 
•Tvarkomas Marąuette 
parkas. 
•Ir „Be tabu" paiso tabu. 
•Miesto panorama. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.732 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PSICHIKA IR ODA 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.P. 

Psichinė dilgėlinė 
(urticaria) 

Gydytojas Klauder aprašė at
vejį, kai kalėjimo administracijai 
atsiuntė dilgėline sergantį nusikal
tėlį. Jam kasdien penktą valandą 
vakaro pasireikšdavo stipri dilgėlinė 
(urticaria). Tuo laiku kalinius iš 
laisvų patalpų uždarydavo į kame
ras. Klauder kaliniui suprantamais 
žodžiais išaiškino dilgėlinės psicho-
genezę. Tai buvo psichologinė reak
cija į baimę - baimė būti uždarytam 
kameroje. Tokia psichoterapija -
išaiškinimas padėjo. Dilgėlinė išny
ko be jokio gydymo vaistais. 

Saul ir Bernstein mano, jog dil
gėlinė yra nuslopintas verksmas. 
Saul puikiai pademonstravo dil
gėlinės ir verksmo sąsają, paveik
damas taip, kad dilgėlinės apimta 
moteriškė imtų verkti. Jai pradėjus 
verkti - dilgėlinė išnyko. 

Kepecs su savo bendradarbiais 
nustatė, kad odos sekrecija ir verki
mas labai susiję dalykai. Jis pašte* 
bėjo priešingą, negu Saul, reiškinį. 
Jis nustatė, kad odos sekrecija ver
kiant padidėja ir verksmą nuslopi
nus. Taigi Kapecs teigia, kad psichi
nės kilmės odos sekrecija nėra vien 
paprastas „odos verkimas". Dilgėline 
sergančių pacientų noras verkti, ar 
jis bus nuslopintas, ar ne, priklauso 
prie agresyvių konfliktų. Čia nekal
bama apie verkimą iš skausmo, tai 
yra verkimas iš pykčio. 

Jdomu tai, kad astma ir nuslo
pintas verksmas iš pykčio taip pat 
tarpusavyje susiję. Taigi dilgėlinės ir 
astmos gali būti giminingi psicho
loginiai pokyčiai. 

Graham ir Wolf tyrė 30-ies dil
gėline negaluojančių ligonių odos 
pokyčius, atsiradusius dėl tam tikrų 
dirgiklių bei emocijų. Manoma, kad 
dilgėlinei atsirasti alergenai įtakos 
neturėjo. Tačiau jaudinimasis labai 
susijęs su dilgėlinės pasireiškimu. 
Pateikta pavyzdžių, kai dilgėline 
žmonės susirgo dėl nelaimingų atsi
tikimų. Jie nieko negalėjo sau pa
dėti. 

Minėti autoriai pastebėjo, kad 
smulkios ir smulkiausios odos arte
rijos nepaprastai išsiplečia tam tikro 
susijaudinimo metu. Tada atsiranda 
tokie odos pokyčiai, tarsi kas būtų 
odą tikrai sužeidęs. 

Dėl nervinio pobūdžio krauja
gyslių išsiplėtimo verta paminėti 
kanauninko Vaclovo Zakarausko 
liudijimą, jog jis žinąs atsitikimą, 
kai lietuvis, kelias valandas sušau
dyti prie sienos išlaikytas, bet lai
mei, nesušaudytas, perbraukė per 
plaukus ranka ir ranka kruvina liko. 
Jis krauju prakaitavo. Matyt, šiam 
lietuviui dėl susijaudinimo buvo išsi
plėtusios kraujagyslės. 

Psichinės kilmės žaizdos skran
dyje ir tų žaizdų kraujavimas, kar
tais net mirtinas, seniai žinomas ir 
gana dažnas dalykas. Bet kuriuo bū
du smegenis pakenkus, kartais atsi
randa vadinamosios lengvos žaizdos 
skrandyje (nedidelė opa). 

Toks kasdieninis dalykas -
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
žaizdos atsiradimas jau seniai sieja
mas su nervinimusi. Kai kurių su
augusiųjų skrandžio žaizdos gydyti 
nepasiseka tol, kol jie psichiškai 

nenuraminami. Vaikų skrandyje bei 
dvylikapirštėje žarnoje dėl psichi
nių negalavimų taip pat žaizdos 
atsiranda. Jos kraujuoja ir ligonį 
marina. 

Žinoma, žaizdos gali atsirasti ir 
dėl kitų priežasčių. Tačiau pagrin
dinė šios ligos priežastis - psichinė 
būklė. Daugiausia suserga nervingi 
vaikai. Kasdienė šeimos nesantaika, 
netėviškas elgesys tokius vaikus 
susargdina. Tokios dvasinės įtampos 
panaikinimas yra labai svarbus gy
dant vaikų skrandžio ir dvylika
pirštės žaizdas. Ypač tai svarbu, no
rint kad žaizdų vėl neatsirastų. Tą 
patį kiekvienas gydytojas patvirtins 
ir apie suaugusiųjų skrandžio žaiz
das, tik jų psichinės problemos, žino
ma, bus kiek kitokios. 

Kaip taip atsitinka su mūsų 
skrandžio bei žarnų gleivinėmis (dėl 
psichinio veikimo, žinoma, per ner
vus, žaizdomis apsidengia, kraujuoja 
ir žmogui kartais mirtį priartina), 
tai niekas dėl to per daug nesijau
dina. Tik kai tokios psichinės kilmės 
žaizdos atsiranda visiems matomoje 
vietoje, pradedama ieškoti įvairių 
paaiškinimų. Tačiau kartais -tokie 
aiškinimai nieko bendra su medicina 
neturi. : .•:•>.-. 

Psichinės kilmės 
raudonieji spuogai . 

(acene, rosacea) 

Klauder mano, kad kai kuriais 
raudonųjų spuogų atvejais turi 
įtakos psichika ir angioneurozė. Dėl 
raudonųjų spuogų paraudusios veido 
odos plotas nuolat plečiasi. Klauder 
teigia, jog tiems ligoniams paprastai 
būdingi neurotiniai bruožai: jie esti 
jautrūs, gėdingi bei į save daug dė
mesio kreipia žmonės. Labiausiai jie 
rūpinasi savo veidu. Greitai raustąs 
žmogus dar labiau rausta, kai apie 
raudimą galvoja. Tas pat yra ir 
raudonųjų spuogų atveju - kuo la
biau savo veidu žmogus rūpinasi, 
tuo labiau jo kraujagyslės plečiasi. 
Taip ir susidaro uždaras ratas ligai 
plėstis. Ligai progresuojant, žmo
gaus veido išvaizda sudaro jam sun
kumų. Jis į žmones išeiti vengia ir 
nervingas pasidaro. 

Išstudijavęs psichiatriniu ir psi-
choanalitiniu požiūriu negaluojan
čius raudonaisiais spuogais pacien
tus, Wittkower pastebėjo, kad jie yra 
drovūs, nepasitikintys savimi ir nuo
lat be reikalo raustantys. Šio tyrinė
tojo pacientai buvo labai atviri. Jie 
pasakojo visus savo prasižengimus, 
dažniausiai labai menkus ir net 
pačių sukurtus. Kai kurie pacientai 
mėgino savo „blogumą" primesti 
kitiems žmonėms - pasauliui, tuo jie 
priminė paranoikus. Jų kaltės jaus
mas labai siejosi su verdančia ne
apykanta. Tokiais atvejais, atsklei
dus jų neapykantą bei kaltę, psi
choterapijos būdu raudonieji spuogai 
būdavo išgydomi. Paskutiniais savo 
darbais Wittkower patvirtino anks
tesniuosius. Paaiškėjo nusikaltimo, 
neapykantos baimės svarba šios li
gos atveju. 

Hargrove tyrė pacientus, ser
gančius uveitu (akies obuolio krau
jagyslinio dangalo uždegimu). Kai 
kurie iš jų dar negalavo ir raudo
naisiais spuogais. Tyrimo duomenys 
buvo panašūs kaip Wittkower: ser
gantys akne pacientai turėjo stiprų 

nuslopintą neapykantos, kaltės ir 
baimės jausmą. 

Seitz pateikia duomenų apie 
hipnozės bandymus. Jų metu buvo 
galima isteriškus, chorėjai būdingus 
simptomus pakeisti į aknes pa
raudimus. Šitą hipnozės metu gautą 
simptomą Seitz aiškina paciento 
noru afišuotis ir „pasauliui parodyti 
savo kaltę". 

Psichinės kilmės niežulys 

Skausmas gali atsirasti toje 
vietoje, į kurią nukreipiamas psichi
nis dėmesys, pvz. (ribotos vietos 
skausmai), niežėjimas. Tokiu atveju 
niežti net ir tada, kai niežėjimą 
sukėlusi liga jau būna praėjusi. 

Niežėjimas paprastai pasireiš
kia tuo laiku, kaip ir koks nors svar
bus atsitikimas. Svarbūs ir buvę 
išgyvenimai. Klauder pacientei nie
žėjimas prasidėdavo antradienio ir 
trečiadienio naktį. Klauder mano, 
kad šios ligonės niežėjimas buvo 
psichinės kilmės - tai buvo susiję su 
jos vyro mirtimi. Vyrui mirus, pra
sidėjo niežėjimas. Jos vyro agonija 
prasidėjo antradienį, o mirė trečia
dienio naktį. 

Kitas Klauder pacientas skun
dėsi lyties organų niežėjimu. Surin
kus ligos istoriją paaiškėjo, kad 
niežėjimas prasidėjo tuoj po nešei-
myninių lytinių santykių. Po jų 
pacientas labai stropiai plovėsi ly
ties organus. Jis labai gailėjosi dėl 
savo elgesio ir bijojo galimų ligų. 

Įtaiga (sugestija)- ir savitaiga 
(autosugestija) taip pat gali būti 
niežėjimo priežastimi. Bernheim' 
sukėlė niežėjimą taikydamas įtaigą 
hipnozės metu. Niežulys nepranyko 
ir pabudus iš hipnozės. 

Noras kasytis yra užkrečiamas. 
Vien nusiteikimas gali sužadinti 
niežėjimą. Žmonėms odą niežėti 
pradeda pamačius kitus kasantis, 
išgirdus niežėjimą primenančius 
žodžius (utėlė, parazitas, pūkuotas 
vikšras) bei prisilietus prie nešva
raus daikto ar žmogaus. 

Vienam žmogui pradėdavo nie
žėti galvos odą kiekvieną kartą, kai 
jis rinkdavos pirkti skrybėlę. Nie
žėjimas gali būti nuovargio ar neu
rozės baimės išraiška. Jis taip pat 
gali būti išdava protinio konflikto -
sielos skausmo simbolis arba der-
matofobijos išraiška. Klauder, Sack 
ir Werther aprašė panašius atsi
tikimus. 

Kai kurie tyrinėtojai mano, jog 
niežėjimo jausmas (ne genitalinis) 
yra giminingas maloniam jutimui ir 
kad kasymasis yra jausminis pasi
tenkinimas. Demokritas Abderietis 
(apie 370 m. pr. Kr.) rašė: „Niežtint 
kasymasis yra malonus jausmas ir 
jis gali vesti prie dūkimo (orgazmo)". 
Bronson mano, kad jutimai, kuriuos 
sukelia niežėjimas, yra bendro sek
sualinio jausmo pasireiškimas. Froi
do pasekėjai čia turi progą gilintis į 
niežėjimo psichogenezę. Sack pas
kelbė niežėjimo atvejus, kuriuos 
gydė psichoanalize ir hipnoze. 

Klauder mano, kad per daug pa
brėžiamas niežėjimo seksualinis ir 
geismo elementas. Daugumai Klau
der pacientų tai beveik neturėjo 
reikšmės. Pasak jo, kai kurių auto
rių niežulio sugretinimas su iškreip
tu - mazochistiniu lytiniu aktu yra 
nepasvertas teiginys. Dauguma 
Klauder pacientų, kurie skundėsi 
niežuliu, ypač analinės (išeinamo
sios) angos bei lyties organų, buvo 
psichoneurotikai. Jų psichoneurozės 
simptomus galima buvo pastebėti 
arba juos perskaityti ligos istorijose. 

Klauder aprašo jautrų dai

lininką, kuriam pradėdavo niežėti 
išeinamosios angos sritį kiekvieną 
kartą, kai tik jis ruošdavo savo kū
rinių parodą. Tokį pat psichoneuro-
tinį elementą pastebėjo ir O'Dono-
van. 

Niežėjimas daugeliui žmonių 
pasidaro manija. Klauder tvirtina 
turėjęs labai ramių pacientų. Jie 
kantriai rankas sudėję sėdėjo tada, 
kai juos nepakenčiamas niežulys 
kankino. Viena senutė prašė gailes
tingosios seselės palengvinti jai 
niežulį, kuris jau keletą valandų jai 
ramybės neduoda. 

Medicininėje literatūroje ne
daug duomenų apie genitalijų nie
žėjimą ir nusidraskymą. Tai tam 
tikra nusidraskymo forma, artima 
sausam neurodermatitui. Paprastai, 
be išeinamosios angos bei lyties 
organų niežėjimo, prasideda ir už
degiminiai reiškiniai, nes šiose vie
tose lengvai išsivysto egzema. 

Savo darbuose Wittkower ir 
Shorvan teigia, jog moters lyties 
organų niežuliui išsivystyti įtakos 
turi seksualiniai konfliktai. 

Saul aprašė atsitiktinai pas
tebėtą išeinamosios angos srities 
niežėjimo atvejį. Tai buvo jaunas 
vyras, kuriam visada po pasyvaus 
analinio lytinio akto prasidėdavo 
niežėjimas. Kad šie du dalykai susi
ję, patvirtina ir Wittkower su 
Shorvoh. '* " ' ' ' ' ' 

Bus daugiau. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR 
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA 

R E Z O L I U C I J O S 
1. Dėl vizų Lietuvos piliečiams, vykstantiems į JAV, panaikinimo 

2006 m. liepos 2 d. 
Čikaga 

Komisija, išklausiusi pranešimus, 
pažymi, kad migracija iš Lietuvos Respublikos į Jungtines Amerikos 

Valstijas (JAV) vyksta daugiau kaip 150 metų ir tai sudaro prielaidą 
Lietuvos žmonių pasitikėjimui ir pagarbai JAV; 

konstatuoja, kad Lietuva yra ištikima JAV sąjungininkė kovoje su 
terorizmu ir dalyvauja JAV vadovaujamoje koalicijoje Irake ir Afganistane. 
Lietuva aktyviai remia demokratinius procesus posovietiniuose kraštuose; 

pažymi, kad JAV prezidentas ir kiti aukščiausieji JAV pareigūnai 
labai teigiamai vertina Lietuvos reikšmingą indėlį kovojant su terorizmu, 
plėtojant demokratiją ir teikiant paramą kitiems kraštams, siekiantiems 
narystes NATO ir ES. 

teigia, kad beatodairiškai atmetami Lietuvos Respublikos piliečių 
prašymai dėl JAV vizos, ypač norint aplankyti gimines, kai atmetus vizos 
prašymą nepaaiškinamos priežastys ir net negrąžinamas vizos išdavimo 
mokestis, kelia nesusipratimų, kurių nepanaikinus mažės Lietuvos 
piliečių pasitikėjimas ir pagarba Jungtinėms Amerikos Valstijoms; 

ragina JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybą kreiptis į JAV 
Kongresą ir administraciją informuojant apie bevizio režimo taikymo 
Lietuvos Respublikos piliečiams abipuse naudą; 

rekomenduoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui 
aktyviai ginti Lietuvos pozicijas, vykstant dialogui su JAV vadovais, kad 
būtų panaikintas vizų režimas. 

Laima Mogenienė 
Komisijos pirmininkė 

Vytas Maciūnas 
Komisijos pirmininkas 

2. Dėl JAV ir kitų šalių lietuvių studentų stažuočių Lietuvoje 
2006 m. liepos 2 d. 

Čikaga 

Komisija, išklausiusi pranešimus dėl JAV ir kitų užsienio šalių lietuvių 
kilmės studentų stažuočių Lietuvoje, 

konstatuoja, kad užsienyje užaugusių, lietuvių kilmės, lietuvių kalbą 
mokančių studentų stažuotės Lietuvoje turi abipusę, visokeriopą naudą, nes 
stiprina užsienyje gyvenančių lietuvių ryšius su Lietuva ir sudaro progą 
kartu dirbant Lietuvoje susipažinti ir įvertinti užsienyje gyvenančių lietuvių 
patirtį ir pasaulėžiūrą; 

rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei įpareigoti Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos centrą iki 2006 m. lapkričio 1 d. išanalizuoti 
teisinę bazę, finansavimo šaltinius ir praktines galimybes rengti JAV ir kitų 
užsienio šalių lietuvių kilmės studentų stažuotes Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, jų tyrimo centruose ir laboratorijose, Lietuvos Respublikos val
stybės institucijose bei privačiose bendrovėse ir suderinus su JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
parengti ataskaitą Vyriausybei ir Komisijai su išvadomis ir konkrečiais 
pasiūlymais dėl stažuočių organizavimo bei jų programų parengimo. 

Laima Mogenienė 
Komisijos pirmininkė 

Vytas Maciūnas 
Komisijos pirmininkas 

3. Dėl išeivijai skirto palydovinės televizijos kanalo 
2006 m. liepos 1 d. 

Čikaga 

Komisija, išklausiusi pranešimus, 
pripažįsta, jog tautos išlikimui ir Lietuvos įvaizdžio kūrimui bei sklai

dai pasaulyje ypač svarbi priemonė yra televizija; 
konstatuoja, kad Lietuvos visuomeninis transliuotojas Lietuvos radi

jas ir televizija (LRT) gali rodyti televizijos programas ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje gyvenantiems lietuviams. Bendradarbiaudama su JAV Lie
tuvių Bendruomene, Jungtinėse Amerikos Valstijose programų transliavimą 
galėtų koordinuoti Amerikos lietuvių televizija; 

pažymi, kad LRT privalo atlikti įstatymų nustatytą misiją kultūros, 
švietimo, mokslo, pilietinio ir tautinio ugdymo srityse; 

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant priimti spren
dimus, kad LRT galėtų transliuoti lietuviškas laidas JAV ir kituose kraš
tuose gyvenantiems lietuviams. 

Laima Mogenienė 
Komisijos pirmininkė 

Vytas Maciūnas 
Komisijos pirmininkas 

Lietuvos Respublikos 
Ministrui Pirmininkui 

2006-07- Nr. 270-S-

Dėl Lietuvos valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų 
veiklos užsienio lietuvių klausimais 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisija 
savo 2006 m. birželio 25 d. posėdyje, vykusiame Lemonte, JAV, dar kartą 
pažymėjo, kad ilgalaikė valstybės strategija išlaikyti tautiškai sąmoningą 
išeiviją kuriama iš esmės nedalyvaujant užsienio lietuvių bendruomenių 
atstovams. Komisija reikalauja, kad strategija būtų suderinta su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei <PLB> priklausančiomis LB kraštų valdybomis 

Nukelta į 9 psi. 

DANUTE BINDOKIENE 
v 

Ar įmanoma pasaulyje 
taika? 

Praėjusį sekmadienį bažnyčio
je kunigas priminė, kad po
piežius Benediktas XVI pra

šė melstis už taiką, nes Artimuo
siuose Rytuose kilęs kruvinas su
sirėmimas tarp Izraelio ir Libano 
per dvi savaites ne tik nerodo jokių 
sulėtėjimo ženklų, bet vis labiau 
įsiliepsnoja. Žydai bombomis ir 
raketomis baigia sugriauti Libano 
sostinę Beirutą; iš Libano į Izraelį 
be atvangos siunčiamos mirtį ir 
sunaikinimą nešančias raketos 
(daugiausia jos kol kas pasiekia tik 
artimiausią Haifa miestą). Šią 
žiaurią tragediją stebi daugybė 
žurnalistų, suvažiavusių iš viso 
civilizuoto pasaulio. Nors jie patys 
atsiduria pavojuje, bet stengiasi 
savo žiūrovams bei skaitytojams 
pristatyti (kartais labai šališkai) 
besivystančius įvykius. Bent Ame
rikoje, atrodo, daugiau simpatijų 
skiriama Izraeliui: keliskart pa
minimi tie patys žuvusieji ir rodo
mi tie patys griuvėsiai, nors Liba
no sostinėje žuvusiųjų nepalygina
mai daugiau, ištisi miesto kvarta
lai sunaikinti. Žmonės stengiasi 
bėgti iš miestų, tatiau bombarduo
jami ir keliai, susprogdinami tiltai, 
tad pabėgėlių dalia nepavydėtina. 
Tvirtinama, kad iš Libano sostinės 
ir Izraelio pasienio jau pasitraukė 
daugiau kaip pusė milijono žmo
nių, likusių ir be namų, ir be vil
ties. Užsieniečiams geriau, nes 
jiems padeda Libaną (ir Izraelį) 
palikti jų valstybės, bet ką turi 
daryti vietiniai gyventojai? 

Verta ir teisinga melsti taikos 
ir prašyti Dievo pagalbos, bet vien 
maldos žodžių šiuo atveju nepa
kanka. Atrodo, kad JAV preziden
tas pasiryžęs duoti Izraeliui „lais
vas rankas", kol jomis bus sunai
kinta „Hezbollah" armija, o tik po 
to galbūt kažką daryti, kad karas 
neišsiplėstų į kaimynines šalis. 
Tik ar tuomet nebus per vėlu? Jei
gu už „Hezbollah" stovi Iranas ir 
Sirija, tai ar galima tikėtis, kad jie 
išsems savo ginklų atsargas ir 
pagaliau paliks Libaną tikriesiems 
libaniečiams? Dabar taip kalbama, 
tarytum „Hezbollah" armija (tiesa, 
ji sudaryta iš kraštutiniųjų fanati
kų, kurie neapkenčia žydų ir ne
pripažįsta Izraelio valstybes nėra 

Libano dalis. Jeigu taip būtų, Li
bano valdžia būtų "seniai su jais su
sidorojusi, bet kol kas neparodė 
ypatingo noro „Hezbollah" veiks
mus sustabdyti. 

Turbūt niekuomet anksčiau po 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
nebuvo tiek pavojų įsiliepsnoti tre
čiajam. Prez. Bush, pradėdamas 
karą Irake, tarytum atidarė pavo
jingą Pandoros skrynelę ir paleido 
visas blogybes: Iranas su savo pa
sipūtėlišku vadovu Mahamoud Ah-
madinejad nenori nei per nago 
juodymą nusileisti užsienio pagei
davimams; Šiaurės Korėjos Kim 
Jong II grasina savo turimomis, ar 
tik trokštamomis įsigyti, bran
duolinėmis raketomis, Rusijos pre
zidentas svyruoja tarp palankumo 
ir priešiškumo Vakarams..., 

JAV Valstybės sekretorė Con-
doleezza Rice tikisi kaip nors 
suvesti kariaujančias puses prie 
derybų stalo. Jungtinių Tautų 
atstovas, besilankydamas Beirute 
ir matydamas jo sunaikinimą, 
kaltino Izraelį nusižengimu tarp
tautiniams žmoniškumo dėsniams. 
Civilizuotas pasaulis vis griežčiau 
pasmerkia žydus už jų beatodai
rišką Libano griovimą ir karo 
veiksmus. Pagirtina, kad Vašing
tonas užtaria savo santarvininkus 
žydus, bet ar tas Amerikai išeis į 
naudą? Ar nebūtų pats laikas at
sižvelgti į kitų nuomonę ir ap
karpyti Izraelio nagus, kad beato
dairiškai nedraskytų kaimynams 
akių? Prez. Bush šiuo atveju mėgi
na svetimomis rankomis žarstyti 
žarijas: jo nuomonė apie Siriją ir 
Iraną seniai pasauliui žinoma. 
Jeigu „Hezbollah" yra remiama 
šių dviejų fanatiškų musulmonų 
valstybių, tuomet Amerikai yra 
naudinga, kad joms Izraelis nuleis 
kraujo. O Izraeliui nereikia rūpin
tis, iš kur gaus ginklų ir lėšų — 
Vašingtonas, kaip ir anksčiau, at
vers savo neišsemiamą piniginę, 
be to, JAV žydai jau pasirūpino 
Šiam tikslui suaukoti šimtus tūks
tančių dolerių. Jeigu reikės — jie 
surinks ir milijonus. Bet mums rei
kalinga ir Dievo pagalba, kad tre
čiasis pasaulinis karas neprasi
dėtų Artimuosiuose Rytuose 0 ga; 
jau prasidėjo9 

LR Seimo ir JAV LB komisijos pirmininkai Vytas Maciūnas ir Laima Mogenienė 
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PHILADELPHI A, PA GEGUŽINE 
NENUTILK DAINA... 

Nors Aštuntosios dainų šventės 
paskutinis dainos akordas jau nu
aidėjo į praeitį, dar vis gyvename 
nuostabia Dainų šventės nuotaika, 
pakilimu, vienybe pulsuojančiomis 
repertuaro dainomis. Kur beeiname, 
ką bedarome, mintyse skamba dainų 
frazės, prabudus naktį galvoje gir
disi „Atsiliepk daina" melodija. Ne 
tik giliai į atmintį, bet ir į širdis 
įsirėžė dainos, pažintys, išgyventi 
Dainų šventėje jausmai. Esame be 
galo dėkingi organizatoriams už taip 
šauniai atliktą darbą. Jų entuziaz
mas įkvėpė mus visus. Tiek Dainų 
šventės pasiruošiamieji darbai, tiek 
repeticija, tiek pati Dainų šventė 
buvo gerai ir nuodugniai apgalvoti. 
Kadangi viskas vyko taip sklandžiai, 
šventės metu mums buvo įmanoma 
pakilti virš kasdienybės ir leisti, kad 
dainų melodijos neštų mus į Lietuvą, 
į praeitį, į ateitį. 

Šie šventėje išgyventi jausmai ir 
pats ruošimasis Dainų šventei paliks 
neišdildomą pėdsaką mūsų sielose. 
Tokių lietuviškų renginių įtaka 
ypatingai svarbi jaunimui. Phila-
delphia jaunimo choro „Atžalynas" 
vaikinai ir merginos, kaip ir kitų 
chorų jaunuoliai, besiruošdami daly
vauti Aštuntoje dainų šventėje, per 
dainą, per gyvą lietuvišką žodį, per 
bendravimą su savo bendraamžiais 
brandino savo lietuvybę. Ši Dainų 

šventė kaip gražiausias vainikas 
apvainikavo jų įdėtą darbą. Nė vie
nas iš jaunuolių nevažiavo į šią šven
tę iš pareigos ar lieptas. Jėga yra 
pasirinkime! Mes turime ieškoti 
būdų pakilti virš įsipareigojimo ir 
padėti jaunimui, kad jis pasirinktų 
išlaikyti savo lietuvybę. Mūsų klau
simas turi būti: „ne ką jaunimas pri
valo atlikti, o ką daryti, kad jauni
mas norėtų tai atlikti?" Šios Dainų 
šventės rengėjai, suteikdami teigia
mą, darbingą ir gerai organizuotą 
atmosferą būtent tai ir pasiekė. 

Reikia tęsti tokio tipo lietu
viškus renginius, uždegančius jau
nuolio širdį, nes jauna širdis turi ne
išmatuojamą polėkį ir entuziazmą, 
reikia tik mokėti prie tos širdies pri
siliesti. Tada ji degs neblėstančia 
lietuvybės ugnimi, kuri skatins 
mylėti ir gerbti savo tautiškumą ir 
ragins jaunimą burtis darbams tą 
tautiškumą išlaikyti. Tokiu būdu 
lietuvybė pakils net virš pareigos 
jausmo ir taps jaunimo pasirinkimu. 
Būtent šitaip mūsų širdis palietė 
Aštuntoji dainų šventė. „Atsiliepk 
daina" buvo šios Dainų šventės 
šūkis, ir ji tikrai atsiliepė mūsų 
širdyse. Klauskime savęs, ką dary
sime toliau, kad ši daina nenutiltų. 

Raimonda Rukšienė 
Philadelphia jaunimo choro 

„Atžalynas" vadovė 

VI!! Dainy šventes finalas: v>su c^ory vadovai buvo pakviesti i prieki, jiems 
nuoširdžiai padėkota už įdėtą darbą,, ruošiant savo chorus šventei, ir visi 
apdovanoti lietuviškomis įuostomis 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

LOS ANGELES, CA 

KVIETIMAS 1 „LIETUVIŲ DIENŲ" 
KREPŠINIO TURNYRĄ 

Los Angeles lietuvių sporto klubas „Banga" įr L ^ Lietuvių Bend
ruomenė kviečia į 1-ąjį vyrų krepšinio turnyrą, kuris vyks LA Lietuvių 
dienų metu Los Angeles mieste 2006 m. rugsėjo 29-30 d. (Lietuvių dienų 
festivalis vyks rugsėjo 30-spalio 1 d.) 

Lietuvių dienos — tai didžiausias lietuvių renginys vakarinėje JAV 
pakrantėje. Jame dalyvauja tūkstančiai lietuvių iš visų JAV valstijų. Prieš 
ir po varžybų bus galimybė pasigrožėti Ramiojo vandenyno pakrante, Los 
Angeles vaizdais, susipažinti su Kalifornijos lietuviais. Taip pat laukiame 
muzikos pasaulio žvaigždžių iš Lietuvos — planuojama diskoteka su DJ 
Mamania bei šventinis vakaras su grupe „Skamp". 

Varžybų registracijos mokestis — 220 dol. komandai. 

Registracija vyks iki rugsėjo 1 d. 
Pr . 

Kai bene prieš porą mėnesių 
Linai Gedvilienei pasiūlėme suorga
nizuoti gegužinę, ji trumpai atsakė: 

— Gerai. 
Tada susikvietę dar metų pra

džioje jos suburtus jaunus lietu
vaičius, ir visi ėmėsi darbo. Aišku, 
jaunimui dar trūko patirties, bet 
šalia visada buvo JAV LB Floridos 
Pietvakarių apylinkės valdybos 
narės, pasiruošusios padėti ir patar
ti, o taip pat jaunųjų entuziastų 
tėveliai. 

Ir šventė buvo puiki. Jaunimas 
sukvietė žmones, surado ir papuošė 
salę, visus vaišino savo iškeptu ku
geliu, dešrelėmis su kopūstais, nuos
tabaus skonio tortais, kava ir alučiu 
— šnekučiu. Atvykstančius lietuvius 
registravo įima Izdonavičiūtė ir Vil
ma Jennings, o tada visi suko prie 
kiek tolėliau įsikūrusios JAV LB 
Floridos Pietvakarių apylinkės rin
kimų komisijos ir balsavo už Flo
ridos apygardos kandidatus į JAV 
LB tarybą. Pastebėjome, dauguma 
ilgai nesvarstę — jie puikiai pažino
jo jų pačių pasiūlytas kandidates — 
Zitą Siderienę ir Liną Gedvilaitę, — 
na, o kas norėjo sužinoti daugiau, 
galėjo pakalbinti jas pačias ar pa
siskaityti salėje kabančius aprašy
mus. Žinoma, rinkimų rezultatai pa
aiškės gerokai vėliau, bet, tikimės, 
išrinktas ar neišrinktas, šias dvi 
šaunias lietuves visada matysime 
besidarbuojančias Lietuvių Ben
druomenės labui. 

Netikėtai suskamba daina apie 
mamą, visi nutyla ir nuostabios me
lodijos lydimi, su rožių žiedais ran
kose įeina Ąžuoliuko lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Sumerkę į vazą 
gėles, vaikai pradeda Motinos dienai 
skirtą programėlę, kurią jau buvo 
parodę St. Petersburg gegužės 7 d., 
įdomaus ir dalykiško susitikimo su 
tenykštės Saulės lituanistinės mo
kyklos mokiniais ir jų tėveliais me
tu. Vaikai skaito lyrines ir jumo
ristines eiles, šoka lietuviškus šo
kius, ypač visus sužavi Dovilės Stie-
gaitės jau pačiai akompanuojant pa
dainuota apie mamą „Žvaigždelė". 
Koncerto pabaigoje, vėl lydimi gra
žios melodijos, gėles vaikai įteikia 
salėje esančioms mamoms bei mo-

• čiutėms. 
Tada mokyklos vedėja Inga Bal

čiūnienė pasveikina mokinius, sėk
mingai užbaigusius pirmuosius 
mokslo metus lituanistinėje mokyk
loje ir visiems jiems įteikia kuklias 
dovanėles bei padėkos raštus, ku
riuose surašyti kiekvieno nuopelnai. 

Pagaliau — visos šventės kulmi
nacija — vaikams, pelniusiems ap
dovanojimus JAV LB Švietimo tary
bos organizuotame rašinių/piešinių 
konkurse, įteikiami gražiai įrėminti 
raštai ir piniginiai prizai. Visi tiesiog 
apstulbę — niekas nesitikėjo, kad 
vos pirmuosius žingsnelius žengianti 

nedidelė mokykla laimės net 7 
prizus, iš jų 3 pirmąsias vietas. 
Nustebimą pakeičia džiaugsmas. 
Visi sveikina laimėtojus — Dovilę 
Stiegaitę, Karolį Bulotą, Mindaugą 
Balčiūną, Gabrielę Sabaliauskaitę, 
Urtę Izdonavičiūtę ir Ievą Girdvai-
nytę. Nepamirštami ir tie, kurie da
lyvavo konkurse, bet šįkart netapo 
laimėtojais. 

O tada dar vienas, taip pat ne
tikėtas siurprizas — tėvų komiteto 
pirmininkė Lina Stiegienė perskaito 
jaudinantį eilėraštį apie mokytoją ir 
visų tėvelių bei vaikų vardu dėkoja 
visoms Ąžuoliuko mokyklos peda
gogėms bei įteikia Ingai Balčiū
nienei ir man, šio straipsnio autorei, 
nuostabias keramikines lėkštes su 
išrašytais visų mokinukų vardais — 
kad niekada nepamirštume pirmųjų 
mokslo metų šioje mokykloje. 

Bet argi šiuos metus įmanoma 
pamiršti! 

Panašūs prizai įteikiami ir šokių 
mokytojai Gražinai Ignatjevai, sa
vanorei mokyklos pagalbininkei 
Linai Gedvilaitei bei muzikos moky
tojai Zitai Vaičiūnienei. 

Vėl rožių jūra ir bendra nuotrau
ka prisiminimui... 

O šventė tęsiasi... Vaikus pa
keičia suaugusieji. Skambant lietu
viškai muzikai, salėje ima suktis 
šokėjų poros. Kiti šnekučiuojasi, vis 
dar ragauja gardžių, jaunimo pa
ruoštų valgių, gėrimų ir...laukia pro
gramos tęsinio. O ten parašyta — 
„Talentų šou". Jaunimas buvo žadė
jęs ir čia parodyti, ką gali. Staiga 
paaiškėja, kad „išbyrėjo" visi talen
tai, ir norinčių pasirodyti neliko... 
Reikia gelbėti situaciją. Prisiminusi, 
kad širdimi žmogus visą gyvenimą 
išlieka jaunas, išeinu į sceną. Pa
drąsinta plojimų ir draugiškų šyp
senų, pamėgdžioju vieną garsią Lie
tuvos dainininkę, po to perskaitau 
Raimondo Paškevičiaus jumoreską 
„Apie išsiblaškymą". Ir nors tą va
karą daugiau pasirodymų nebuvo, 
linksmybių ir toliau netrūko. Vyko 
atrakcionai, žaidimai, šokiai. Vis dar 
atvykstantiems balsuoti žmonėms, 
esantieji pasakojo apie koncertą, 
apdovanojimus, kitas linksmybes. 
Norinčius tuo įsitikinti, Jolanda ir 
Valdimaras Gedvilai pakvietė į savo 
namus, kur parodė šventės įrašą. 
Nuostabi ta šiuolaikinė technika! 
Įspūdingesnius renginio momentus 
galėjome pažiūrėti net po keletą 
kartų. 

Tuo tarpu jaunimas baigė su
tvarkyti salę, kalbėjosi apie ką tik 
praūžusį, jų pačių suorganizuotą 
renginį, ateities planus. 

Šventė baigėsi. Bet įspūdžiai, 
patirti tą dieną, tikiu, dar ilgai išliks 
lietuvių širdyse, priversdami daž
niau nusišypsoti ir padėdami įveikti 
visus sunkumus. 

Danutė Balčiūnienė 
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IR „BE TABU" TAIP PAT PAISO 
TABU? 

Pastaraisiais metais teisėsauga, 
Vyriausybė ir Seimas garsino Lie
tuvą ne tik aukštųjų teismų apsiau-
siavimu, ne tik ženkliais ekonomikos 
pasiekimais, bet ir nenutrūkstančia 
korupcijos ir tarnybinės etikos skan
dalų seka. XIII Vyriausybės prem
jeras buvo priverstas pasitraukti, 
nebaigęs kadencijos. Jam gerokai 
„pagelbėjo" Darbo partijos vadas, 
koalicijos partneris. Pastarajam šau
niai sekėsi tik pradžioje. Iš Archan
gelsko atsibasčiusio šaltkalvio patir
ties, korupcijos aferų bagažo, vėliau 
įsigyto plechanovinio akademiko 
diplomo ir neribotos paramos iš 
rubliotiekio nepakako „tautos gelbė
tojo" vaidmeniui pratęsti. 

Pirminė užduotis — (ir vienu 
ypu!) laimėti Seimą žlugo. O po to 
neliko jokių galimybių išlaikyti nors 
kokį vieną aukštą valstybinės val
džios postą ar skambias pareigas. 
Tikriausiai šeimininko užduotis rei
kalavo kur kas daugiau, nei vykdy
tojas gebėjo ar išmanė. Abu apsiriko, 
beje, ne pirmas „gelbėtojas", tikriau
siai ir ne paskutinis. Pasirodė, kad 
net ir perviršinis įžūlumas, akių 
dūmimas bei pagraudenimai sutri
kusiems balsuotojams jau nieko ne
galėjo pakeisti. ..Gelbėtojas", paju
tęs, kad svyla padai, nelaukdamas 
„pakvietimo" į Lukiškes, nėrė į „arti
mojo užsienio" krūmus. Apmaudu, 
— jis praleido istorinę galimybę 

tapti „gelbėtoju — kankiniu". Būtų 
sulaukęs lankytojų su siuntiniais, o 
ir vadovauti pakrikusiems „darbie-
čiams" iš Lukiškių taipgi galima. To
kio patogumo okupacijos metais nei 
enkavedistai, nei stribai niekam nė 
iš tolo! 

Populiarios televizijos laidos „Be 
tabu" vedėjai: Ramunė ir Vytautas 
TV ekranuose pasirodė apsitaisę juo
dais gedulo drabužiais, gerokai ištį
susiais veidukais. Ir ašarėlę vieną 
kitą nubraukė... Pašmaikštavimais 
pagerbė atsistatydinusį premjerą. 
Bet čia net ne politikui, o eiliniam 
žmogeliui iškyla pora klausimų. 
Pirmąjį uždavė laiptinės kaimynas: 
„Sakyk, Rapolai kas čia dedasi? Nu-
sivertė ministeris pirminykas — te-
levizininkai graudžius verksmus 
gieda. O kai mūsų spasitelis (spasi-
telj — gelbėtojas, rus.) Viktorėlis su
griuvo, kodėl betabukai nepaskelbė 
nors poros savaičių visuotinio gedu
lo? Anglai dėl princesės Dianos dau
giau ir ilgiau verkė..." 

Neturėjau ką atsakyti kaimy
nui, bet staiga šovė į galvą mintis, 
kad ir „Be tabu" turi tabu. Ir dar ko
kį! Žino, ką daro. Tai tiesioginis įro
dymas, kad žemė iš tikrųjų apvali, o 
ne lagamino formos. Rinkos ekono
mikos sąlygomis šio teiginio šali
ninkų nestokojama. 

Rapolas Putelė 

Margumynai 

KAS PASILIKO NAMO KIEME 
Ukrainos Ivano— Frankovsko 

statybininkai, baigdami miesto cen
tre šešiaaukščio namo statybas, pa
miršo jo vidiniame kieme statybinį 
kraną. 

Kraną iškelti galėtų tik sraigtas
parnis arba didesnis kranas. Ma
noma, jog neįprastą kiemo papuo
šimą teks palikti visam laikui, nes 
bandymas iškelti kraną gali pakenk

ti netoliese esančiai senovinei miesto 
rotušei. 

Statybinės bendrovės vadovas 
Miroslav Boiko teigia, kad „namas 
su kranu" gali tapti svarbiu miesto 
architektūros elementu. Už savo 
„išradingumą" jis tikisi gauti valsty
binę architektūros premiją. 

BNS 

PUODELIS, KURIS MAIŠO PATS 
Mėgstate saldžiai, bet taip tingu 

maišyti cukrų kavoje ar arbatoje? 
Šis naujas prietaisas — jūsų išsigel
bėjimas. 

Naujojo puodelio apačioje įtaisy
tas mažas propeleris, maitinamas 
baterijomis. Tai ir viskas! Puodelio 
kūrėjai tvirtina, kad išradimas netgi 

sugeba išmaišyti medų vandenyje. 
Puodelis yra iš nerūdijančio 

plieno ir maitinamas dvejomis bate
rijomis „piršteliais". Dviejų komp
lektų kaina — 30 dolerių. Įsigyti ir 
daugiau sužinoti galite „Hammacher 
Schlemmer" tinklalapyje. 

BNS 

/ / MUZIKINES BAIDYKLES" 
Pusę metų Sidnėjaus (Austra

lija) priemiesčio Rockadale jaunimą 
iš jų mėgstamų vietų — automobilių 
aikštelių ir parkų — vaikys per gar
siakalbius skambanti 50-tųjų metų 
muzika, rašo „The Guardian". 

Šitaip nusprendė vietos savi
valdybės taryba, tikėdamasi, kad 
senelių muzika taps nepakeliama 
kančia šiuolaikiniam jaunimui. 

Pagal Australijos priemiesčių 
tradiciją, kiekvieną šeštadienio va

karą į automobilių stovėjimo aikš
telę suvažiuoja apie šimtą jaunuolių, 
vadinamų „hunais". Čia jie lygina 
savo automobilių variklių gausmą, 
išorės apdailą ir labai garsiai groja 
šiuolaikinę muziką. „Muzikinės bai
dyklės" strategija buvo išbandyta 
ir anksčiau. Prieš kelerius metus 
Australijos prekybos centre taip 
tvarkytasi su nepageidautinais 
slampinėjančiais paaugliais. 

BNS 

Deja, jo negalima matyti nei Europoje, nei Š. 
Amerikoje. Tai buvo man naujiena. Kai po to aš 
pažiūrėjau į žemėlapį, pastebėjau, kad mes esame 
apsistoję visai netoli Ožiaragio atogrąžos rato 
(Tropic of Capricorn). Tai yra linija, kurioje gruo
džio 22 saulė stovi tiesiai virš stebėtojo galvos, 
lygiagreti pusiaujui, 23,5 laipsnio į pietus nuo jo. 
Pietų Afrikoje ta diena yra laikoma vasaros pra
džia. Atogrąžos ratas kerta ir Kruger parką, ir ne
toli rytuose esančią Madagaskaro salą, ir t.t. Pa
galvojau, nėra tokio blogio, kuris neišeitų į gerą. 
Praradome elektrą ir šviesą, bet turėjome gerą 
geografijos pamoką. 

Čia praleisime tris dienas, lankydami parką, 
tikėdamiesi matyti nemažai Afrikos faunos, t.y. 
gyvūnijos, žvėrių ir gyvulių. Jau kitą rytą mus su
pažindino su parku, jo istorija, ir saugumo taisyk
lėmis. Vienas iš pirmųjų perspėjimų buvo šis: 

„Malaria is endemic in the Park. Use anti-
malaria pilis". 

Pasirodė, kad tikrai veiksmingų nuo maliarijos 
skiepų nėra. Reikia kasdien imti specialias piliules 
ir tęsti tą režimą kurį laiką net pargrįžus namo. 
Perspėjo, kad žvėrių visur gali pasitaikyti, todėl, 
išskyrus kelias vietas, kur yra parko prižiūrėtojai ir 
turistams įrengtos poilsio bei užkandžių vietos, 
turėsime visuomet likti prie savų, vadinamų „Sa-
fari" autovežimų, kitaip dar vadinamų Land Ro-
vers. Tai gana sunkūs, stiprūs, bestogiai, atdari 
sunkvežimiai, talpinantys vairuotoją ir dešimt 
patogiai sėdinčių keleivių. Nei dviračių, nei moto
ciklų, nei riedlenčių čia neįleidžia. Reikėjo 
visuomet pasiimti su savimi vandens, nors vienoje 
poilsiavietėje radome užrašą „VVater is scarce — 
drink beer". 

Šiek tiek istorijos 

Istorikai sako, kad šio parko ribose gyveno ak
mens ir geležies amžiaus žmonės, t.y. protėviai 

vėlesnių bušmenų (San) ir Nguni genčių. Ir tik 
19-ame amžiuje (1845) čia atsirado ir pirmieji 
europiečiai kolonistai. Nepaisant čia pat gyvavusių 
laukinių žvėrių, naujakurių vis daugėjo, kol 1898 
m. Paul Kruger, 1883 m. tapęs Transvaal krašto 
prezidentu, įsteigė šį gamtos parką tarp Sable 
(sabalų) ir Crocodile upių. Vėliau jis buvo gerokai 
pratęstas į šiaurę, net iki Limpopo upės, skiriančios 
Pietų Afriką nuo Zimbabvve valstybės, ir pavadin
tas Kruger vardu. Limpopo, viena didžiųjų pietinės 
Afrikos upių, atskiria Botsvvana ir Zimbabwe nuo 

ŽMONES IR ZVERYS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.S 

Pietų Afrikos, paskui kerta per Mozambiąue ir 
įteka į Indijos vandenyną. 

Parkas yra maždaug 50 mylių pločio ir 220 
mylių ilgio (pietūs į šiaurę) derlingos žemės 

ruožas, prisišliejęs prie Pietų Afrikos rytinio kai
myno — Mozambiąue (buvusi Portugalijos koloni
ja). Pagal taikingų kaimynų susitarimą, parkas 
tęsiasi ir į Mozambiąue teritoriją, kur jis portuga
liškai vadinasi Parąue Nacional do Limpopo. Ten 
mes nebuvom. Gal nesuklysiu, jei sakyčiau, kad 
visas parkas yra maždaug kaip pusė Lietuvos vals
tybės teritorijos. 

Johannes Paulus Kruger, kurio vardu šis par
kas pavadintas, yra svarbus asmuo Pietų Afrikos 
istorijoje. Grįžkime truputį atgal. Kai po 1806 m. 
anglai įsitvirtino pietinėse Gerojo Vilties rago apy
linkėse, senųjų olandų (jų buvo daugiausia), vokie
čių ir prancūzų imigrantų palikuonys, būrai, kitaip 
dar vadinami ir „voortrekker" (arba pionieriais), 
pradėjo trauktis nuo nekenčiamų anglų, ieškodami 
sau naujų žemių rytinėje ir šiaurinėje Pietų Afrikos 
dalyje. Tas didysis kraustymasis (The Great Treck) 
prasidėjo 1835 m. baigėsi maždaug 1850 m. 

Su dideliu sunkumu perėję Drakensberg kal
nyną ir aplenkę vietinių Xhosa giminės apgyven
dintas žemes, jie pasiekė Natai provinciją ir ten 
bandė įsteigti savo valstybę. Juos vedė Andries 
Pretorius, ir jiems teko kariauti su Zulu. Deja, ang
lai pasiskubino, ir 1841 m. ten netoli įrengė savo 
fortą Port Natai, kuris vėliau tapo Durban vardo 
didmiesčiu. Vargšai būrai turėjo vėl trauktis, su 
savo vežimais per stačius Drakensberg kalnus, 
tolyn nuo anglų. Ten, toli šiaurėje, 1852 m. jie įstei
gė savo nepriklausomą respubliką „Zuid-Afri-
kaansche Republiek — ZAR", kuri dažniausiai bu
vo žinoma pagal jos geografinį vardą — Transvaal, 
kitaip sakant — anapus Vaal (Orange upės intako) 
upės. Praėjus dvejiems metams teritorija į pietus 
nuo Vaal upės atsiskyrė, ir pasiskelbė nepriklauso
ma Orange Free State valstybe. Pati Orange upė 
įteka į Atlanto vandenyną. 

Antagonizmas tarp būrų ir anglų liko, o vėliau 
dar paaštrėjo. Atradus aukso, į Transvaal pradėjo 

Grakščiosios žirafos. 

skverbtis visokio plauko laimės ieškotojai, dau
giausia anglai, kas nervino Kruger. Jis tiems vadi
namiesiems uitlanders (užsieniečiams) nedavė tei
sės balsuoti. Jis taip nemėgo Johannesburg, kur tų 
uitlanders apsigyveno daugiausia, kad ten net ne
norėdavo lankytis, nors Transvaal sostinė Pretoria 
buvo tik 30 mylių nuo Johannesburg. Sakoma, kad 
kai jam reikėjo vieną kartą sakyti kalbą tame ne
kenčiamame Johannesburg mieste, jis kalbą taip 
pradėjo: „Piliečiai, draugai, žmogžudžiai, vagys ir 
plėšikai!" 

Anglai, žinoma, remiami visos britų imperijos, 
įvairiais būdais veikdami, nors ir sugebėjo perimti 
Transvaal valdžią, sutiko griežtą būrų pasiprieši
nimą. 1880.12.20 būrai pradėjo sėkmingą puolimą, 
ir po tris mėnesius trukusių kovų, anglai susitaikė, 
ir būrams vėl atidavė Transvaal teritoriją. Įtampa 
tarp anglų ir būrų betgi liko. Taip pasibaigė trum
pas pirmasis vadinamasis būrų karas. 

Bus daugiau. 
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„Bohema" sugrąžins Europoje 
skambančius lietuvių operos balsus 

Prezidentas vetavo Politikų elgesio kodeksą 

Mados kūrėjas Juozas Statkevičius, režisierė Dalia Ibelhauptaitė ir dirigentas Gin
taras Rinkevičius. Dmitrijaus Matvejevo nuotr. 

Vilnius, liepos 24 d. (ELTA) — 
Trijų garsių lietuvių menininkų ini
ciatyva Vilniaus kongresų rūmuose 
šių metų spalį suskambės legendinė 
Giacomo Puccini opera ,,Bohema". 

Londone kurianti režisierė Dalia 
Ibelhauptaitė, aukštosios mados kū
rėjas Juozas Statkevičius ir Nacio
nalinės premijos laureatas dirigentas 
Gintaras Rinkevičius į šį projektą su
kvietė Londono, Sankt Peterburgo ir 
kitose pasaulio scenose dirbančius 
jaunosios kartos lietuvių talentus. 

Pagrindinius vaidmenis naujaja
me .,Bohemos" pastatyme atliks Vo
kietijoje, Suomijoje, Didžiojoje Brita
nijoje dainuojantis operos solistas 
Edgaras Montvidas, operoje „Žydė" 
sužibėjusi Irenos Milkevičiūtės auk
lėtinė Joana Gedmintaitė, Maskvos 
didžiajame teatre debiutavęs Dainius 
Stumbras ir garsiosios „Traviatos" 
puošmena praėjusiais metais tapusi 
Asmik Grigorian, dainuojanti Armė

nijos nacionalinėje operoje. 
Spektaklyje vaidmenis taip pat 

kurs kiti iškilūs, namuose ir svetur 
pažįstami jaunosios kartos operos at
likėjai — Laimonas Pautienius, Egi
dijus Dauskurdis, Sandra Janušaitė, 
Arūnas Malikėnas. 

„Atėjo laikas supažindinti Lietu
vos publiką su naująja solistų karta, 
kuri išėjo nusipelniusių mūsų atli
kėjų mokyklas ir garsina mūsų šalies 
operos tradicijas užsienyje. Sis pro
jektas lietuviškoje scenoje pristatys 
vieną iš populiariausių kada nors su
kurtų operų pasaulyje, o bendras 
naujosios kartos žvaigždžių darbas — 
pasaulines operos tendencijas", — 
teigė režisierė, viena iš projekto su
manytojų D. Ibelhauptaitė. 

Jos teigimu, simboliška, kad 
„Bohemai" suburtas jaunų, po pa
saulio scenas išsibarsčiusių kūrėjų 
kolektyvas — tai istorija apie jaunys
tę, džiaugsmą ir liūdesį. 

Premjeras toliau formuoja komandą 
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 

Naujasis premjeras -Gediminas Kir
kilas toliau formuoja savo komandą. 

Premjero patarėja socialinės po
litikos klausimais pirmadienį paskir
ta Vilniaus universiteto docentė so
cialdemokrate Giedrė Purvaneckie-
nė. Ji buvo 2000—2004 metų kaden
cijos Seimo narė. 

Kaip ir G. Purvaneckienė, nuo 
antradienio premjero patarėju žemės 
ūkio klausimais pradės dirbti buvęs 
Seimo narys, pastaruoju metu žemės 
ūkio ministrės patarėju dirbantis 
Mindaugas Bastys. 

Pirmadienį premjero komandą 
taip pat papildė trys neatlyginami 
konsultantai. 

Nepriklausomybės akto signa
taras Česlovas Okinčicas paskirtas 

konsultantu ryšiams su kaimyni
nėmis valstybėmis, Lentvario „Kili
mų" akcininkas Šarūnas Kliokys — 
investicijoms, medikas Jonas Kairys 
— sveikatos apsaugos klausimais. 
Pastarasis buvo ir ekspremjero Al
girdo Brazausko konsultantas. 

Praėjusią savaitę premjero vy
riausiuoju patarėju paskirtas priešta
ringai vertinamas socialdemokratas 
Juozas Bernatonis, o patarėju valsty
bės investicijų klausimais — Saulius 
Spėčius. Abu jie dirbo ir A. Bra
zausko Vyriausybėje. 

Sekretoriato vadove, kuri taip 
pat yra politinio pasitikėjimo parei
gūnė, paskirta Džiuljeta Žiugždienė, 
o A. Brazausko atstovė spaudai Ne
mira Pumprickaitė tapo patarėja vie
šiesiems ryšiams. 

* Lietuvos rinktinė — Min
daugas Budzinauskas, Mykolas 
Jasaitis, Darius Ciūta ir Žygi
mantas Jonušas — po trejų metų 
pertraukos vėl tapo pasaulio gatvės 
krepšinio „3 prieš 3" čempione. Sek
madienį Italijoje vykusių pirmenybių 
finale lietuviai atkaklioje kovoje 2:1 
įveikė Argentinos komandą, kurios 
krepšininkas Mariano Byro buvo pri
pažintas naudingiausiu turnyro žai
dėju. 

* Lietuvos tenisininkė Lina 
Stančiūtė laimėjo ITF serijos 
„Zwevegem Ladies Tenniscup" 

turnyrą Belgijoje, kurio prizų fondą 
sudarė 25,000 JAV dolerių. L. Stan
čiūtė sekmadienį turnyro finale 6:1, 
6:2 sutriuškino slovake Lenką Wie-
nerova, kuri į pagrindinį turnyrą pa
teko tik po kvalifikacinio turnyro. 

* Pirmąją nesėkmę Europos 
jauniu (iki 18 metų) merginą pir
menybėse Ispanijoje patyrė Lie
tuvos rinktinė. Sekmadienį trečio-
siose A grupės rungtynėse Lietuvos 
merginos 65:73 nusileido grupės nu
galėtojoms bendraamžėms iš Pran
cūzijos ir su dviem pergalėm užėmė 
antrą vietą grupėje. 

Atkelta iš 1 psl. 
tarybų nariai, bet ir gyvenamųjų ben
druomenių atstovai. 

Praėjusią savaitę grupė parla
mentarų paprašė prezidentą vetuoti 
liepos 13 dieną Seimo priimtą politi
kų elgesio kodeksą. 

Parlamentarai nepatenkinti, jog 
svarstant kodeksą, nebuvo priimta 
Seimo narių siūlyta pataisa, įgalinan
ti savivaldybių tarybų sprendimu su
darytose etikos komisijose dalyvauti 
ir visuomenės atstovams. 

„Mes savo pasiūlymu siekėme, 
kad būtų įtvirtinta Konstitucijoje ga
rantuota piliečių teisė dalyvauti savi
valdoje tiek per išrinktus savivaldy
bių tarybų narius, tiek ir tiesiogiai. 
Todėl labai prašome vetuoti ir grą
žinti Seimui politikų elgesio kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir Įgyvendi
nimo įstatymą", — rašoma parla
mentarų kreipimesi. 

Pagal Seimo statutą, prezidento 
grąžintą įstatymą Seimas gali priimti 
be pataisų, jei už jį balsuoja daugiau 
kaip pusė — 71 iš 141 — parlamen
tarų. 

Jei balsuojama, ar priimti įstaty
mą su prezidento teiktomis pataiso
mis, pakanka paprastos balsavime 

dalyvaujančių parlamentarų balsų 
daugumos. 

Keletą metų rengtame politikų 
elgesio kodekse numatyta, jog politi
kas turi laikytis teisingumo, sąžinin
gumo, skaidrumo, padorumo, nesava
naudiškumo, nešališkumo principų, 
gerbti žmogų ir valstybę, laikytis vi
suotinai pripažįstamų dorovės, mo
ralės ir etikos normų. 

Kilus įtarimui, jog politikas pa
žeidė kodeksą, institucija, kurioje 
valstybės politikas eina pareigas, at
liks tyrimą: Seime — parlamentinė 
Etikos ir procedūrų komisija, Vyriau
sybėje — ministrų kabineto sudaryta 
komisija, savivaldybių tarybose — sa
vivaldybių tarybų sprendimu iš jų na
rių sudarytos etikos komisijos. 

Griežčiausia bausmė etikos ko
deksą pažeidusiam politikui — viešu
mas. 

Jo elgesį tyrusios komisijos 
sprendimai, jei bus konstatuotas nu
sižengimas, bus skelbiami „Valstybės 
žiniose" bei institucijos, kurioje poli
tikas eina pareigas, interneto tink-
lalapyje. 

Komisija, konstatavusi elgesio 
pažeidimą, politikui galės rekomen
duoti viešai atsiprašyti. 

Vilnietei — neeilinis Strasbourg teisėjų dėmesys 
Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos piliečio P L. skundą prieš 
Lietuvą Strasbourg teisėjai gavo 
prieš metus. Pradėjusi nagrinėti šį 
skundą, teisėjų kolegija dalį išsakytų 
kaltinimų atmetė. 

P L. skundėsi, kad dėl netinkamo 
gydymo buvo pažeista teisė į gyvybę 
ir kad ribota saviraiškos laisvė, nesu
teikiant teisės dalyvauti diskusijose 
rengiant Lyties pakeitimo įstatymo 
projektą. 

Teisingumo ministerijai teks aiš
kintis dėl nacionalinės teisės trūku
mų, dėl kurių R L. negali būti atlikta 
lyties pakeitimo operacija ir užtikrin
ta teisė tęsti gyvenimą kaip vyriško
sios lyties asmeniui. 

Lietuvės pareiškime teigiama, 
kad ne kartą ji konsultavosi su mik-
rochirurgais dėl lyties keitimo ope

racijos, ne kartą buvo nusiųsta pas 
psichologus. Vilniaus psichiatrijos li
goninėje medikai pripažino, kad ji 
yra transseksualas ir jai turi būti 
atlikta operacija. 

Dažnai su Sveikatos apsaugos 
ministerijos darbuotojais susirašinė-
jusi R L. siekė, kad jai būtų pakeista 
lytis. Ministerija žadėjo, kad operaci
jos bus atliktos, kai tik Seimas priims 
Lyties keitimo įstatymą, tačiau, pa
sak transseksualo, jį blokavo konser
vatyviai nusiteikę politikai ir Bažny
čios atstovai. 

Kiek Lietuvoje yra transseksua-
lų, norinčių keisti lytį, oficialiai neži
noma, bet manoma, kad tokių žmo
nių gali būti apie 200. H. Mickevičius 
tvirtino girdėjęs, kad keliolikai Lietu
vos piliečių lyties keitimo operacijos 
atliktos užsienyje. 

Z. Balčyčio sūnui - prokurorų įtarimai 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) — 

Liepos pradžioje generalinės proku
ratūros Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departamento pro
kurorai naujojo finansų ministro Zig
manto Balčyčio sūnui Donatui pa
teikė įtarimus pagal du Baudžiamojo 
kodekso straipsnius: „Dokumento 
suklastojimas ar suklastoto doku
mento panaudojimas arba realizavi
mas" bei „Piktnaudžiavimas", rašo 
žurnalas „Ekstra". 

Už šias kriminalines veikas nu
matoma laisvės atėmimo bausmė iki 
penkerių metų. D. Balčyčiui skirta 
kardomoji priemonė — rašytinis pa
sižadėjimas neišvykti. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
pirmadienį pripažino, kad „problema 
rimta". 

Su Z. Balčyčiu apie įtarimus sū
nui G. Kirkilas teigė dar nekalbėjęs, 
nes ministras nuo pirmadienio išėjo 
atostogų ir į darbą grįš tik rugpjūčio 
viduryje. 

Finansų ministro sūnus Donatas 
Lietuvos specialiųjų tarnybų akiraty
je atsidūrė, kai buvo pradėta tirti va
dinamoji Šilų paukštyno baudžiamoji 
byla dėl ES fondų pinigų skyrimo 
Kauno mafijos gaujai. 

Po to šis tyrimas vis plėtėsi ir tei
sėsaugininkai susidomėjo Darbo par
tijos veikla. 

Upėje — tonos nugaišusių žuvų 
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — Ši

lutėje, uosto akvatorijoje, šeštadienį 
ir sekmadienį surinkta apie keturias 
tonas esą dėl deguonies trūkumo iš
gaišusių žuvų. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", šeštadienio rytmetį visas Van
dens paviršius bolavo nuo pilvais į 
viršų plūduriuojančių žuvų — nuo 
mažyčių raudelių iki įspūdingo dy
džio lydekų. Žuvys plūduriavo aplink 

laivus. Puvėsių smarvė kėlė šleikštulį 
vandens pramogomis pasidžiaugti at
vykstantiems turistams. 

Atvykusi aplinkos apsaugos ins
pektorė pamatavo deguonies kiekį 
vandenyje ir konstatavo, kad žuvys 
tiesiog užduso dėl deguonies trūku
mo. Likusios gyvos žuvys plaukiojo 
paviršiuje — gaudė orą. Anot aplin
kosaugininkų, žuvys išdvėsė dėl karš
čio. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

C. Rice pradėjo Artimųjų Rytų misiją 
i 

Condoleezza Rice. 
Beirutas liepos 24 d. (AFP/BNS) 

— JAV valstybės sekretorė Condole
ezza Rice pirmadieni Artimųjų Rytų 
krizės sureguliavimo misiją pradėjo 
raginimu neatidėliojant nutraukti 
ugnį Libane, tačiau perspėjo, kad bet 
kokiame susitarime turi būti nu
matyta pirmiausia neutralizuoti 
„Hezbollah". 

Pademonstruodama, kad JAV 
imasi aktyvesnio vaidmens siekiant 
diplomatinėmis pastangomis nu
traukti šį konfliktą, C. Rice taip pat 
sakė, kad yra pasirengusi nuvykti į 
regioną ir antrą kartą, po viršūnių 
susitikimo Azijos saugumo klausi
mais Malaizijoje, kuriame ji turi daly
vauti ketvirtadieni. 

„Manome, kad ugnies nutrauki
mas yra neatidėliotinas", — pakeliui 
į Izraeli savo lėktuve, prieš jam nu
tupiant Airijoje papildyti degalų, žur
nalistams sakė C. Rice. 

„Tačiau svarbu nustatyti sąly
gas, kuriomis jis būtų patvarus", — 
sakė JAV valstybės sekretorė. 

Sie C. Rice komentarai atrodė 
kiek mažiau kategoriški nei penkta
dieni, kai ji atmetė „melagingą pa
žadą" tuoj pat nutraukti ugnį, ku
riuo, pasak jos, neatsižvelgiama į pa
grindines konflikto priežastis. 

C. Rice turi susitikti su Izraelio 
premjeru Ehud Olmert ir palestinie
čių prezidentu Mahmoud Abbas, taip 
pat — dalyvauti trečiadienį Romoje 

AFP nuotr. 

vyksiančioje tarptautinėje konferen
cijoje Libano klausimu. Po toji išvyks 
į Aziją. 

Valstybės sekretorė sakė, jog su 
žydų valstybės vadovais daug kalbė
josi apie humanitarinių koridorių ati
darymą, kuris palengvintų civilių li
baniečių padėtį. 

Jos misija prasideda tokiu metu, 
kai Jungtinės Valstijos, regis, nesuta
ria su daugeliu Europos ir arabų pa
saulio sąjungininkių, kurios reikala
vo nedelsiant nutraukti Izraelio ir 
„Hezbollah" konflikto ugnį. 

Washington buvo vis labiau spau
džiamas dėl drąsių veiksmų šios kri
zės metu ir kritikuojamas dėl to, jog 
esą trukdo, kad Izraelis turėtų laiko 
likviduoti „Hezbollah" kariniais 
veiksmais, kurie buvo pradėti, kai 
šios grupuotės partizanai pagrobė du 
Izraelio kareivius. 

C. Rice sakė, kad sieks ugnies nu
traukimo gairių, kurios būtų grin
džiamos būtinybe nuginkluoti „Hez
bollah". 

C. Rice atsakomybę priskyrė ir 
Libano vyriausybei, kuri, pasak jos, 
turi imtis veiksmų, kad kontroliuotų 
visą savo teritoriją pagal Jungtinių 
Tautų (JT) 1559-ąją rezoliuciją, kuria 
raginama nuginkluoti sukarintas 
grupuotes. 

„Libano vyriausybė yra Libano 
vyriausybė; laikykime ją suverenia 
vyriausybe", — sakė ji. 

Vokietija bando uždrausti kamieninių 
ląstelių tyrimus 

Briuselis, liepos 24 d. („Reu-
ters'VBNS) — Vokietija pirmadienį 
vadovavo paskutinės minutės pastan
goms uždrausti skirti Europos Są
jungos (ES) lėšas embrioninių ka
mieninių ląstelių tyrimams. 

Tokių žingsnių imamasi kelios 
dienos po to, kai prezidentas George 
W. Bush vetavo tokių tyrimų išplėti
mą Jungtinėse Valstijose. 

ES ministrai susirinko Briuselyje 
susitarti dėl 25 valstybių bloko 51 
mlrd. eurų tyrimų programos 2007— 
2013 metams. Pagrindinė kliūtis yra 
tyrimai, kurių metu naudojamos iš 
žmogaus embrionų paimtos kamieni-
nės ląstelės. 

Prieš oficialų susitikimą Vokie
tijos mokslo ministrė Annette Scha-
van derėjosi su Italijos, Austrijos, 
Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos ir 
Austrijos atstovais. 

EUROPA 

LONDONAS 
Irako ministras pirmininkas Nu-

ri ai—Maliki pirmadienį tvirtino, kad 
jo šalyje nekils pilietinis karas, ne
paisant tarp religinių bendruomenių 
augančio smurto, nusinešančio iki 
šimto žmonių gyvybių per dieną. 
Prieš susitikimą su Didžiosios Brita
nijos ministru pirmininku Tony Blair 
kalbėdamas per BBC radiją, N. ai— 
Maliki teigė, jog per derybas Londo
ne aptars būdus, kaip pagerinti sau
gumo padėtį Irake. „Esame tikri, kad 
pasipriešinsime terorizmui ir smur
tui, krečiančiam Iraką", — sakė mi
nistras pirmininkas. 

VIENA 
Kosovas per tiesiogines serbų ir 

albanų aukščiausio lygio derybas, ku
rios yra pirmosios nuo 1999-ųjų, kai 
po NATO oro smūgių kampanijos šią 
provinciją ėmė administruoti Jung
tinės Tautos (JT), pirmadienį oficia
liai pareiškė sieksiantis nepriklauso
mybės. Vienos dienos susitikimas 
Vienoje į vasarį prasidėjusio JT tarpi
ninkavimo proceso darbotvarkę ofi
cialiai įtraukia Kosovo, kuriame gy
vena daugiausia albanai, nepriklau
somybės klausimą. 

VARŠUVA 
Lenkijos angliakasių sostinėje 

Katovicuose sekmadienį Vidaus sau
gumo biuro darbuotojai sulaikė gar
sų privatų detektyvą Krzysztof Rut-
kowski, kurio arešto vienoje miesto 
degalinėje vaizdai, parodyti per len
kų televiziją, nustelbė visus kitus ša
lies ir užsienio įvykius. K. Rutkows-
ki, vienas pirmųjų Lenkijoje privačių 
detektyvų garsėjo kova su nusikaltė
lių pasauliu, sėkmingu pagrobtų 
žmonių išvadavimu ir vogtų automo
bilių paieškomis. Miesto prokuratū
ra seklį kaltina pinigų plovimu ir di
delio kyšio paėmimu. 

Jei šios šešios, daugiausia katali
kiškos valstybės laikysis kartu, jos 
galėtų blokuoti visą septynerių metų 
laikotarpio mokslinių tyrimų biudže
tą. 

„ES mokslinė programa neturė
tų būti naudojama tam, kad atsiras
tų finansinės paskatos žudyti em
brionus", — sakė A. Schavan praėju
sią savaitę. 

Tokius tyrimus remia Ispanija, 
Belgija, Švedija ir Didžioji Britanija. 
Dėl septynerių metų programos vilki
nimo projektų finansavimas gali nu
trūkti jau sausio mėnesį. 

Kamienines ląsteles, kurios gali 
virsti visų kitų tipų organizmo ląste
lėmis, galima paimti iš embrionų ar 
suaugusių žmonių. Jos panaudoja
mos ieškant naujų gydymo metodų ir 
galėtų padėti žmonėms, sergantiems 
diabetu ar paralyžiumi. 

JAV 

LOS ANGELES 
Ašaromis apsipylusi „Mis Puerto 

ATLANTIC 

Rico" Zuleyka Rivera Mendoza sek
madienį buvo karūnuota „Mis Visata 
2006" ir tapo penktąja šios su JAV 
asocijuotos Karibų valstybės atstove, 
paskelbta gražiausia Visatos moteri
mi. 55-ajame „Mis Visatos" konkurse 
Los Angeles salėje „Shrine Audito
rium" dalyvavo gražuolės iš 86 vals
tybių, svajojusios pakeisti praėjusių 
metų grožio karalienę kanadietę Na-
talie Glebova. Praėjus 40-čiai minu
čių nuo tada, kai buvo paskelbta nau
jąja „Mis Visata"*, Z. R. Mendoza per 
spaudos konferenciją nualpo ir buvo 
išnešta iš scenos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Nuverstasis Irako prezidentas 

Saddam Hussein pirmadienį boikota
vo savo teismą dėl nusikaltimų žmo
niškumui ir, kaip teigiama žiniasklai-
dos pranešimuose, po 17 dienų trun
kančio bado streiko yra nusilpęs. Į 
teismo posėdį Irako aukščiausiame 
tribunole Baghdad neatvyko nė vie
nas gynybos advokatas ir pasirodė tik 
vienas kartu su S. Hussein teisiamas 
asmuo. Tai sukėlė teisėjo Raufo Ab-
del Rahman įtūžį. „Advokatai savo 
sprendimu boikotuoti teismo posėdį 
siekia pritraukti daugiau visuomenės 
dėmesio ir sutrukdyti teisingumo ei
gai", — pareiškė jis. 

JERUZALĖ 
Izraelyje netoli sienos su Libanu, 

kur jau 13 dienų verda mūšiai su 
„Hezbollah", pirmadienį sudužo iz
raeliečių armijos sraigtasparnis, pra
nešė saugumo šaltiniai. Šaltinių duo
menimis, sraigtasparnis sudužo šali
mais Dalton ir Rehania gyvenviečių 
šiaurinėje Galilėjoje. Apie aukas kol 
kas nepranešama. Televizija „Al Ja-
zeera" pranešė, kad sraigtasparnis 
gabeno karius, sužeistus per mūšį su 
„Hezbollah" partizanais. 

DUBAI 
JAV netrukus parūpins Izraeliui 

maždaug šimtą bunkerių naikinimo 
bombų, kad būtų galima likviduoti 
Libano partizanų grupuotės „Hez
bollah" vadovą ir sunaikinti jos pozi
cijas, pirmadienį rašo laikraštis 
„Asharą ai Awsat". Remdamasis in
formuotais šaltiniais dienraštis rašo, 
kad tokios bombos, galinčios prasi
skverbti į 40 m gylį, bus išsiųstos į Iz
raelį iš JAV karinės bazės. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea. 
Krovimu gabenimas 
laivj i visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

* * 

AllfO Air Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntiTias i visas pasauno ša is 

Krovimu oer/ežimas 
visoje Amenkoje. 

Small Packaaes Th/cJtfng 
Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
prstatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 
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RAUTI AR LAIKYTI? 

Mielasis Žalianykšti, padėkite 
išspręsti mįslę: kas auga mano dar
želyje? Pernai rudenį įsikraustėme į 
nuosavą namą Čikagos priemiestyje. 
Jis turi nemažą kiemą, daug medžių 
ir darželį. Kadangi mes palyginti 
nauji daržininkai, stengiamės pažin
ti kieme rastus augalus — vienus 
pasilikti, kitus panaikinti ir pasiso
dinti labiau patinkamų. Viename 
patvoryje auga nemažai aukštų , 
laibų augalų, kurių lapai labai pa
našūs į saulėgrąžų (rudenį dar ra
dome kiek žiedų, jie taip pat panašūs 
į saulėgrąžų žiedus), t ik t ruput į 
mažesni. Augalai dar šiemet nežydi. 
Kaimynė sako, kad tai „Jerusalem 
artichoke" — jie turi valgomas šak
nis, panašiai kaip bulvės. Ir tikrai -
vieną augalą išrovusi radau kažką 
panašaus į bulvę arba kiek pri
menantį jurgino šakniagumbį. Man 
rodos, kad panašių šaknų esu ma
čiusi maisto parduotuvėje, vaisių ir 
daržovių skyriuje. Malonėkite tru
putį parašyti apie šias šaknis, ar jos 
tikrai maistinės, jei taip, tai kaip jas 
paruošti maistui? 

A t s a k y m a s . Lietuviškai Jūsų 
aprašytas augalas vadinamas bul
vine saulėgrąža arba žiemine bulve, 
arba topinambu, angį. „Jerusalem 
artichoke", „Sun choke", lot. Helian-
thus tuberosus. 

NYKSTA PELARGONIJOS 

Klaus imas . Mano pelargonijos 
lapai padengti baltais „milteliais" — 
džiūsta ir visas augalas nyksta. Gė
lės auga vazonuose balkone, kerai 
dideli ir iki šiol labai gražiai žydėjo. 
Būtų gaila prarasti. Ar yra kokių 
būdų juos išgelbėti? 

Atsakymas . Pelargonijos, angį. 
„Geraniiums", lot. Pelargonium, ne
mėgsta vandens, pilamo ant lapų. 
Jas reikia laistyti iš apačios, t.y., po 
lapais, ir tik tuomet, kai žemės pa
viršius atrodo sausas. Per daug van
dens augalui pakenks — jo stiebas 
gali nupūti. Jeigu laistysite iš vir
šaus ir pilsite vandenį ant lapų, jie 
pasidengs pelėsiais. Be to, vandens 
lašai ant lapų saulėtą dieną veikia 
kaip prizmė: karšti saulės spinduliai 
juos nudegina. 

Pelargonijas retai puola kenkė
jai, dėl to, manau, čia didžiausias 
kaltininkas — laistymas. 

„PINIGŲ AUGALAS" 

Klausimas. Galbūt doleriai ne
auga ant medžių, bet sidabriniai 
pinigėliai tikrai auga ant daugia
mečio augalo, kuris angliškai vadi
nasi „Money plant". Norėčiau tokių 
augalų įsitaisyti savo darželyje. Ar 
sunku juos auginti? Kaip jie lietu
viškai vadinasi? 

Atsakymas . Lietuviškai Jūsų 
pavadintas „Money plant" vadinasi 
blizgė, lot. Lunaria, priklauso Cru-
ciferae (kryžiažiedžių) šeimai. Lo
tyniškas pavadinimas yra kilęs iš tos 
kalbos žodžio luna — mėnulis, nes 
balzgani, permatomi skridinėl iai-
sėkladėžės tikrai primena pilnatį 
mėnulį. Taip jis oficialiai vadinasi ir 
angliškai, o populiarūs pavadinimai 
yra: „Mowort", „Satin flower", „Sil-
ver dollar", dėl to, kad jo sėklos auga 
abipus spindinčio, permatomo, tary
tum sidabrinio, truputį pailgo skri
dinėlio. Prie kiekvieno apskritimo 
pritvirtintos 4-5 tamsiai rudos 
plokščios sėklos, kurios vasaros 
pabaigoje nukrinta , o spindintys 
skridinėliai taip ir pasilieka an t 
augalo stiebų. Juos galima nupjauti, 
sudžiovinti ir vartoti „amžinoms 
puokštėms". 

Lietuviškai taip vadinamas dėl 
to, kad lapai ir žiedai tikrai panašūs 
į saulėgrąžas, o šakniagumbiai — į 
bulves. Žydi vėlai vasarą, beveik 
rudenį ant aukštų stiebų išaugusiais 
geltonais žiedais. Kadangi augalas 
toks aukštas, tinka patvoriams ar 
gėlynų viduriui. Mėgsta saulę ir ge
rą, derlingą žemę, daug vandens. 
Daugiametis, bet retai sodinamas 
dėl savo žiedų — jo šakniagumbiai 
tinka ir žmonių maistui, ir iš jų ga
minami įvairūs produktai. Geriau
siai maistui t inka šakniagumbiai 
pavasarį — jų skonis primena riešu
tus, yra traškūs. Juos galima valgyti 
žalius: dėti į salotas, bet taip pat vir
tus ir keptus, pvz., virti košes, kepti 
blynus, pyragus. 

Jeigu norite bulvines saulė
grąžas padauginti, anksti pavasarį 
šakniagumbiai iškasami ir padalina
mi. Augalas toje pačioje vietoje gali 
augti daug metų, todėl nereikia per
sodinti. 

Blizgės žydi anksti pavasarį vio
letiniais (tamsesniais ir švieses
niais), o taip pat baltais žiedais. 
Augalui peržydėjus, pradeda augti 
žali, pailgi skydeliai su sėklomis, 
kurie rudeniop išnoksta ir pavirsta 
„mėnuliukais" arba ..sidabriniais 
pinigais". Blizgė yra dvimetis au

galas : pi rmais ia is metais nežydi. 
Jeigu sėklas nesurenkame, augalai 
patys pasisėja — nereikia jais rūpin
t is . Beje, kai toje pačioje vietoje auga 
ir violetiniais, ir baltais žiedais 
blizgės, kartais jos „pakeičia spalvą" 
— baltažiedės paprastai išnyksta ir 
l ieka t ik violetinės. Blizgės nėra 
reiklios, auga bet kokioje žemėje. 

KĄ AUGINTI ANT 
AKMENŲ? 

K l a u s i m a s . Noriu įsiruošti va
dinamą „rock garden". Mano kieme 
žemė apskritai prasta, prie smėlio, 
su žvyro priemaiša. Reikėtų daug 
pastangų ir pinigų, kad žemę pa
keistume. Be to, aplinkui yra nema
žai visokio dydžio akmenų, tai , 
m a n a u , toks „rock garden" būtų 
kaip tik. Nereikėtų per daug laistyti, 
pr ižiūrėt i . Kokius augalus patar
tumėte sodinti tokioje žemėje? 

A t s a k y m a s . Visų pirma mintin 
a te ina šilokai. Turbūt Jums, gyve
nančiai Amerikoje daugybę metų, šis 
lietuviškas pavadinimas nedaug ką 
pasako. Taigi, šilokai angį. „Sedum" 
arba „Stonecrop" (jau tas pavadini
mas patvirtina, kad jie augtų ak
menuotoje, smėlingoje žemėje), lot. 
Sedum (yra daugybė jų rūšių, tad 
pr ie pagrindinio lotyniško vardo 
paprasta i pridedamas dar kitas, tik
sliau augalą apibūdinantis), priklau
so Crassulaceae (storalapių) šeimai. 
Pavadinimas „Sedum" kilęs iš loty
niško sedere, kuris reiškia sėdėti. 
Ki ta ip ta r ian t , augalai t a ry tum 
„sėdi" ant akmenų. 

Šilokų yra įvairių rūšių — visai 
pažeme slenkančių, bet ir gan 
aukštų — iki 10 colių (25 cm). Visų 
lapai sultingi, todėl jie kaupia van
dens atsargas ir gerai jaučiasi net 
ka r š t ame ore, skurdžiose augimo 
sąlygose. Iš tikrųjų, augalas ne
mėgs ta per daug vandens, todėl 
nereikia dažnai laistyti. 

Kadangi gentyje yra apie 500 
rūšių (žinoma, ne visus šilokus 
rasi te pas savo artimiausią darži
ninką ar ats iųstame kataloge), gali
ma pasirinkti pagal savo skonį. Visi 

šilokai žydi — daugiausia geltonais, 
spinduliuojančios žvaigždutės pavi
dalo žiedukais, susibūrusiais plokš
čiomis kekėmis stiebelio viršūnėje. 
Bet yra ir baltai, ir rausvai, net tam
siai raudonai, žydinčių šilokų, tad jie 
gali užpildyti visą Jūsų „akmenų 
darželį". 

Šilokai yra nereiklūs ir labai 
kantrūs, tačiau, kadangi jų lapai ir 
stiebai sultingi, trapūs, šilokai ne
pakenčia mindymo. Jie daugiamečiai, 
tad nereikia nei persodinti — toje 
pačioje vietoje gali augti daug metų. 
Padauginti šilokus galima dalijant 
kerus bet kada, tik ne žydėjimo metu 
(birželio-liepos mėn.). J ie taip pat 
dauginasi stiebais: kai šiloko stiebas 
paliečia žemę, išauga šaknelės. 

Į tokios rūšies darželį taip pat 
tinka šilropė, kai kuriose Lietuvos 
vietovėse vadinamas dar žemės 
žiedu, angį. „Hen and chickens", 
„St. Patrick's cabbage", „House-
leek", lot. Sempervivum tectorum, 
tiap pat priklauso Crassulaceae šei
mai. Lotyniškas pavadinimas suda
rytas iš dviejų žodžių — semper 
(visuomet) ir vivus (gyvas) ir tai ge
riausiai apibūdina šilaropę, kuri ža
liuoja žiemą ir vasarą, nereikalauja 
ypatingos priežiūros, neturi ken
kėjų ir net žydi. 

Šilaropė — labai gajus, gražus, 
apvalus, žemaūgis (visai palei žemę), 
daugiametis augalas, kurio lapų 
rozetė t ikrai atrodo kaip žalias 
žiedas. Augalai aplink save išsiaugi
na daug mažų „vaikučių", todėl pri
mena vištą su pulku mažų viščiukų 
aplinkui. Taip šilaropė dauginasi, 
tad tuos „viščiukus" galima nu
gnybti ir pasodinti atskirai. Maž
daug apie vasaros vidurį iš seno 
augalo išauga storas, mėsingas ko
tas, an t kurio viršūnės ilgainiui 
atsiveria daug šviesiai rausvų žie
delių. Silaropei peržydėjus, apdžiū
vusį žiedkotį reikia nupjauti, nes 
kartais dėl to nudžiūsta ir visas 
augalas. Šilaropė labai nereikli — 
kai oras ypač karštas ir sausas, 
augalo lapai tarytum susitraukia, o 
palaisčius ar po lietaus vėl išsisklei
džia visu „žiedu". 
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PALUNDRA!* 
IONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Širvintų rajono savivaldybė nuo 
pat ryto virė ir šurmuliavo tarsi bi
čių avilys per medonešį. Vienos val
dininkės tempė glėbius gėlių, kitos 
kūrė eiles, dar kitos plušo prie svei
kinimo atvirukų, — ne juokas jubi
liejui ketureilį suposmuoti! Ne to
kios kūrybingos, užtat praktiškes
nės, suskato rūpintis vaišėmis — 
užkandžiais, sumuštiniais, serve
tėlėmis, staltiesėlėmis ir visais ki
tais, jubiliejui pritinkančiais ir pri
derančiais, atributais. Na, o vyrai 
(vardais nevardinsim, pirštu nero
dysim!) sutiko būsimos linksmybės 
kvintescencija — gėrimais — pasirū
pinti. Nes kas nežino, — pavesk mo
terims gėrimus, tai nieko geresnio 
kaip likeriai ar krupnikai nė nepa-
uostysi. Moterys negeria, o laižo. 
Sugedusi padermė... 

Ir nuūžė, nuvilnijo gandas apie 
būsimas linksmybes per visus savi
valdybės aukštus ir koridorius, ir 
ataidėjo aidai ir atgarsiai net iki 
opozicijos ir jai simpatizuojančio 
laikraščio „Širvinta" redakcijos. 
Viens per kitą (kokie vis dėlto mes 
sugedę, — juk ne mūsų jubiliejus!) 
girdėjome savo vaizduotėje sakomas 
išmaningas kalbas, žadinome savo 
vaizduotėje gėrimų aromatą (kas 
nežino, kad alkoholizmas — žurna
listų profesinė liga?) piešėme sau 
užkandėlių vaizdus ir servetėlių bei 
staltiesėlių raštus ir erzinome vie
nas kitą, — tavęs tai nepakvietė! 

Jau gerokai popiet atlėkė dar 
vienas gandas — išgertuvės ir 
linksmintuvės bus ne Savivaldybės 
rūme, o Kultūros centro parodų salė
je. Taip sakant, bus vaišinamasi ir 
linksminamasi ne privačioje Savi
valdybės aplinkoje (kas per išsi
reiškimas, Burdulį ir Grevelda?!), o 
viešoje rajono masto erdvėje, nes 
didžioji ūžauninkė ir viso šurmulio 
kaltininkė sumojo, kad jubiliejus bus 
reikšmingesnis, jeigu pasipuikuos 
prieš visus rajono žmones. Kažkas 
padūsavo, kad neprošal būtų ir tele
viziją pasikviesti, juolab, kad kalti
ninkės dukrelė ten per ne menką 
vargą ne be reikalo įtaisyta. Kažkas 
(kitas) anam (kažkam) atrėmė, kad 
gudrus šuo, kaulą pametęs. Tad 
buvo vienbalsiai nuspręsta televi
zijos nekviesti. 

Mums pasiteiravus, ar būtų ga
lima iškilmėsna atvykti ir reportažą 
sukurpti, Kultūros centro direktorė 
pro ašaras maldavo nekišti nosies, 
nesmalsauti ir jubiliejiškos nuo
taikos negadinti, nes ūžauninkė ir 
kaltininkė nei opzocijos, nei, gink 
Dieve, konkurentų žurnalistų ma
tyti nenorinti. Bet mūsų redaktorius 
pasirodė nepėsčias ir pasiteiravo, 
kiek pagrįsti tokie nenorai, jeigu į 
visiems atvirą įstaigą — Kultūros 
centrą — spaudos atstovams patekti 
neturėtų būti draudžiama. Direk
torė, supratusi, jog visa jubiliejaus 
konspiracija nuėjo šuniui ant uode
gos, visai nusiminė ir painformavo, 
jog jubiliejinės iškilmės jau besi
baigiančios, nei išgerti, nei užkąsti 
nebelikę ko (nė kuo), todėl bergž

džias būtų mūsų vargas, nes jei atei
tume, tai tik žvakes užgesinti gau
tume ir išsiskirstančių garbingų sve
čių nugaras tepamatytume. 

Liūdnai pritilome, viltims su
dužus, ir savoje rašeivų aplinkoje 
suskatome viens iš kito šaipytis, — 
alų, midų gėriau, burnoj nieko ne
turėjau! Vienam buvo liūdna, kitam 
pikta, tačiau (būkime atviri!) mūsų 
tarpe daugiausia buvo tokių, kurie 
kvatojome ir iš konspiracijų šai-
pėmės. Galiausiai kažkuris pikta
valis (dabar jau nebeaišku, kuris 
būtent) šaute iššovė — „Tiems ju-
biliantams tik 'Be tabu' komandą 
iškviesti, tegul visai Lietuvai paro
do, kaip tautos tarnai darbo metu 
baliavoja ir dar Kultūros centre!" 

Ilgai taręsi, derėjęsi, pagaliau 
nusprendėme nueiti, — nors tas 
žvakes užgesinsime. Ir ką gi! Nuėję 
tikrai nieko nepešėme, tik kažkur 
skubančio pono mero nugara iš tolo 
(maždaug septynių metrų atstumu) 
pasigrožėjome, o tų žvakių tai taip ir 
neteko anei užgesinti, anei pa
matyti. 

Ir tik vėliau išaiškėjo, kad ta ne
lemta opozicija (kad ji kada nors val
dančia koalicija pavirstų, — tąsyk 
pamatytų, kokie valdžios jubiliejai 
saldūs!) visą iškilmę ir sugadino. 
Tad taip ir neteko kaltininkei ir 
ūžauninkei nei šokių surengti, nei 
muzikos pasiklausyti. Net ir sveiki
nimus surinkę sveikintojai skubėda
mi, tarsi karštą bulvę burnose turė
dami, kažkaip valdiškai, be deramos 
pompos ir atsidavimo, perskaitė, kai 
kažkas (ak, yra dar gerų žmonių pa
saulyje!) kažkam į mobilų telefoną 
paskambino ir kaip didžiausią pas
laptį pranešė, kad opozicija jau „Be 
tabu" komandą į iškilmes užprašiusi. 

Kas užkandėle užspringo, kam 
tostas ne į tą gerklę pakliuvo, ką dar 
koks nepatogumas ištiko (mes ne
matėme ir nepajutome, nes mūsų 
nosių tuo metu ten nebuvo). Ak, 
daug sumaišties ir graužaties buvo, 
kai tas kažkas, mobilią naujieną 
išgirdęs, „Palundra! 'Be tabu' atva
žiuoja!" — ne savu balsu sukliko. 
Sąmyšyje ir šurmulyje dvi ar trys 
lėkštutės sudužo, keturios ar 
penkios šakutės ant grindų nukrito, 
gal koks vienas ir sumuštinis ar 
užkandėlė iš negrabių nagų ten pat 
nusprūdo, bet apmaudžiausia, kad 
ūžauninkei kažkoks šunkara (kad jį 
kur griausmas!) ant įsisenėjusios 
nuospaudos užmynė ir dar pagiežos 
šūsnį šiūptelėjo, girdi, nėra ko tri
mis numeriais didesnius batelius 
avėti. 

Bėgo, lėkė, kudašių nešė links
mybių dalyviai, nenorėdami televi
zijoje įsiamžinti ir Lietuvos juokinti. 
Negarbingai nugarą parodė ir ponas 
meras, ir ponia ūžauninkė, viso šur
mulio kaltininkė — Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava
duotoja, rajono socialdemokratų 
pirmininkė, kilnių idėjų puoselėtoja, 
šaunaus pavyzdžio rodytoja, jaunųjų 
socialdemokratukų perekšlė ir pri
buvėja Genovaitė Abromavičienė, — 
taip iškilmingai ir nesėkmingai savo 
jubiliejų atšventusi. 

* Palundra! — Pavojaus šūksnis 
rusų laivyne. 

?WHWPPRC 

Tai - JOsų laikraštis 

Stuburo ir skausmo ligos • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR) DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUISIAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry 815-363-9595 
BkGroMK 847-718-1212 
www.illinoispain.oom 

GAILH SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15800 W. 127 th St Ste 200 

Leroont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Ste.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VtDASJ.NBACKAS.MJD. 
KARXXOGAS-StRaES 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. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dante už pnanamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Atkelta iš 3 psl. 
Tautinių mažumų ir užsienio lietuvių reikalai yra iš esmės skirtingi, 

todėl turi būti įsteigta atskira institucija, įgyvendinanti Lietuvos valstybės 
politiką išeivijos atžvilgiu, koordinuojanti veiklą ir finansavimą, siekiant 
išlaikyti užsienyje gyvenančių lietuvių tautinį tapatumą ir sudarant realias 
galimybes jiems integruotis į Lietuvos visuomenę. Šios institucijos veiklą 
koordinuotų taryba, sudaryta iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų 
deleguotų atstovų. 

Apie priimtą sprendimą prašytume informuoti Komisiją. 

Pagarbiai 
Laima Mogenienė 

Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkė 

Vytas Maciūnas 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas 

Lietuvos Respublikos 2006-07- Nr. 270-S-
Ministrui Pirmininkui 

Dėl Valdovų rūmų paskirt ies 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisija 
2006 m. birželio 25 d. posėdyje, vykusiame Lemonte, JAV, apsvarstė informa
ciją apie Valdovų rūmų atkūrimo eigą ir konstatavo, kad visiškai neatsižvelg
ta į Komisijos 2005 m. spalio 28 d. rezoliucijoje išdėstytus pasiūlymus. 

Iki šiol nėra patvirtintas Valdovų rūmų menių paskirties, interjero bei 
ekspozicijų turinio projektas, eksponatų įsigijimo, atgavimo ir atkūrimo 
(reprodukavimo) koncepcija, tačiau jau pradėta pirkti užsienyje brangius 
eksponatus. 

Valdovų rūmų atkūrimui naudojami valstybės skirti, Lietuvos žmonių ir 
užsienio lietuvių paaukoti pinigai, tačiau visuomenė neinformuojama, kaip 
jie naudojami. 

Raginame Vyriausybę kuo skubiau patvirtinti Valdovų rūmų menių 
paskirties projektą, užtikrinant, kad ekspozicijose būtų išsamiai pristatyta 
Lietuvos tūkstančio metų istorija, tremtinių, partizanų, užsienio lietuvių 
indėlis į tautos kultūrą, nepriklausomybės atkūrimą ir valstybingumo įtvir
tinimą. 

Dar kartą siūlome į Koordinacinės komisijos sudėtį įtraukti JAV 
Lietuvių Bendruomenės paskirtą atstovą. 

Raginame Vyriausybę kreiptis į kitų šalių vadovus dėl Lietuvos meno 
vertybių sugrąžinimo. 

Raginame į Valdovų rūmų interjero atkūrimo darbus įtraukti Lietuvos 
menininkus ir amatininkus, gebančius sukurti kokybiškas Valdovų rūmuose 
buvusių autentiškų kūrinių kopijas, jeigu neįmanoma sugrąžinti į Lietuvą 
originalų. 

Apie priimtą sprendimą prašytume informuoti Komisiją. 

Pagarbiai 
Laima Mogenienė 

Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkė 

VVtas Maciūnas 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas 

http://www.illinoispain.oom
http://6918W.ArcherAve.Ste.5r6
http://VtDASJ.NBACKAS.MJD
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VYKSTA MARQUETTE PARKO TVARKYMAS 
Ilgos, saulėtos vasaros dienos 

kviečia pasidžiaugti gamtos gėry
bėmis: švelniai mėlynu dangumi, 
erdve, gražiomis, spalvingomis gėlė
mis, žalia pieva. Daugybę gamtos gė
rybių galima rasti mūsų Marąuette 
parke, kuris yra šios apylinkės paži
ba. 

Seniai numatyti Marąuette par
ko tvarkymo darbai dabar pajudėjo 
pirmyn. Pagaliau. Anksčiau (2004 
m. pavasarį ir vasarą) pradėti darbai 
buvo sustoję. Liko užtverta didelė 
parko dalis, o patvoriuose mėtėsi 
popieriai ir šiukšlės. Žolėmis apau
gusi aplinka nulėmė labai apleistą ir 
niūrų vaizdą. Tai jau seniai kėlė su
sirūpinimą Marąuette parko Lietu
vių namų savininkų draugijai. Drau
gijos vicepirmininkas Motiejus Juk-
nius apie tokią parko būklę išsakė 
organizacijos nariams 2005 m. lie
pos mėn. susirinkime. Jis pristatė 
straipsnį iš amerikiečių spaudos 
apie Marąuette parką ir papasakojo 
apie apleistą parką. Tame straipsny
je rašoma, kad paskirti pinigai par
kui tvarkyti jau prapuolė. Darbas 
pradėtas ir paliktas. Šio susirinkimo 
metu namų savininkų draugija nu
tarė kreiptis į įtakingus pareigūnus 

ir išreikšti susirūpinimą parko padė
timi. Draugijos teisinis patarėjas 
advokatas Jonas Gibaitis susisiekė 
su 18-tos apskrities seniūnu Tho-
mas Murphy ir susitarė dėl draugi
jos valdybos pasimatymo su se
niūnu. Advokatas Gibaitis kreipėsi į 
apylinkės savaitraščio „Southvvest 
News Herald" žurnalistus, kad jie 
apie parko situaciją toliau rašytų 
spaudoje. 

Namų savininkų draugijos val
dybos atstovai, pirmininkė Vida 
Sakevičiūtė, vicepirmininkas Motie
jus Juknius ir valdybos narė Eva 
Paulauskienė, susitiko su seniūnu T. 
Murphy 2005 m. gruodžio 22 d. ir 
išreiškė susirūpinimą parku. Seniū
nas T. Murphy išsamiai paaiškino, 
kas įvyko ir ką numatoma daryti 
(aprašymas išspausdintas „Drauge" 
2006 m. sausio 24 d.). 

Paskambinus šį pavasarį į se
niūno įstaigą ir užklausus, kodėl 
darbai neprasidėjo balandžio mė
nesį, kaip buvo numatyta, gautas at
sakymas, kad Čikagos miestas dar 
tebepriima rangovų įkainius ir pa
sirinkus rangovą, darbai prasidės. 

Tarp planuojamų pagerinimų 
numatyta įvesti naujas vandens 

. 

KAI AS BUSIU GYDYTOJA 
2006 metų pavasaris. Mėlynos 

gėlės džiugina mano akis. Geltoni 
narcizų žiedai ir šviečianti saulė 
žada man puikią ateitį. Man ketu
riolika metų. 

Prieš dešimt metų buvo toks 
pats gražus pavasaris, bet tik Lie
tuvoje. Tada aš norėjau būti kosmo
naute, galbūt veterinare arba šokėja. 
Man tada atrodė viskas kitaip: vis
kas paprasta, lengva ir prieinama. 
Aš atsimenu, kad kiekvieną šešta
dienio rytą žaisdavau žaidimus su 
savo kaimyne Karolina — „kosmo
nautus". Per televizorių mes matė
me, kaip kosmonautai treniruojasi, 
skrenda į kosmosą, grįžta namo. Tai 
atrodė labai įdomu ir dėl to jų gyve
nimus pamėgdžiojome. 

Dar po kelerių metų, jau gyve
nant Amerikoje, vėl mano norai pa
sikeitė. Šį kartą aš norėjau tapti žy
mia šokėja ir pradėjau lankyti šokių 

būrelį po pamokų. Vieną dieną su
pratau, kad šokiai ne man... 

Mano tėtis dirba gydytoju, retai 
pareina anksčiau, negu devintą va
landą vakaro. Pareina pavargęs, bet 
laimingas. Kai aš jo paklausiau, ar 
jam patinka jo darbas, ir jis atsakė 
„taip", aš nieko kito nesakiau... aš 
negalėjau patikėti savo ausimis. 
Kodėl jam patinka toks darbas? Kai 
jis suprato, apie ką aš jo klausiu ir 
taip ilgai galvoju, jis man ir tarė: 
„Man patinka būti gydytoju dėl to, 
kad man patinka padėti žmonėms 
pasveikti". Netgi kai jis grįžta taip 
vėlai ir taip pavargęs, išsekęs, vis 
tiek jis žino, kad tai ir yra laimė. 
Kiekvieną dieną jis kažkam padeda 
ir pagerina žmogaus gyvenimą. Dėl 
to aš irgi norėčiau tapti gydytoja. 

Monika Sipaitė-Kerr 
Čikagos lituanistinės 

mokyklos mokinė 

Kiek daug įspūdžių — tikrai nepakaks 15 minučių pertraukos, kad būtų 
įmanoma jais pasidalinti 
VIII Dainų šventėje įspūdžiais dalinasi (iš kairės) Rima Polikaitytė-Birutienė 
ir Dainė Narutytė-Qumn 

Indrės Tl|Qn*flcn4s nuotr. 
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Marąuette parkas 

tiekimo, cirkuliacijos ir filtravimo 
sistemas ežerėlyje, atnaujinti parko 
būstinės aplinką, atstatyti priep
lauką, sutvarkyti pievą sueigoms bei 
koncertams, pasodinti dekoraty
vinius augalus bei įvesti naują ap
švietimą. 

Pravažiavus pro parką galima 
matyti, kad prasidėjo žadėti darbai. 

Aukšta žolė nupjauta, privežta že
mių, dirba darbininkai, vyksta parko 
tvarkymas. 

Labai svarbu, kad parkas būtų 
gražus ir švarus, nes jis visos Mar
ąuette parko apylinkės veidas: koks 
parkas, toks ir rajonas. 

V. Sakevičiūtė 

Brighton Park LB valdyba suruošė pietus, kurių pelnas buvo skir
tas „vienintelio lietuviško dienraščio leidybai paremti". To kruopštaus 
artimo meilės darbo vaisius — 200 dol., kuriuos valdyba (pirm. Salomėja 
Daulienė) atsiuntė „Draugui". Nuoširdžiai dėkojame už pastangas ir 
auką. Jeigu daugiau tokių darbštuolių atsirastų, „Draugas" nebijotų 
jokių kliūčių ir gyvuotų ne tik iki 100, bet ir iki 200 metų... 

Ona Strimaitis iš Putnam, CT, kartu su šeštadieninės prenume
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui" labai dosnią 100 dol. auką. Reiškiame 
širdingą padėką. 

Donna Babarskis, Hickory Hills, IL, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 80 dol. auką „Draugo" leidybai paremti. Esame labai 
dėkingi už parodytą dosnią lietuvišką širdį. 

Albinas Markevičius iš Santa Monica, CA. parėmė „Draugo" lei
dybą 100 dol. auka. Labai jam dėkojame. 

Veronika Pleškus, gyv. St. Pete Beach, FL, kartu su prenume
ratą atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Ačiū! 

Matilda Kurapkienė, Putnam, CT, užprenumeravo „Draugą" 
sūnui ir jo šeimai. Tai nuostabi dovana „Draugui" — dėkui! 

Algirdas Suvaizdis iš Berwyn, IL, įvertindamas lietuviškos spau
dos reikšmę ir svarbą, kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 
„Draugui" 100 dol. auką. Jeigu „Draugas" turėtų daugiau tokių dosnių 
draugų, nebijotų jokių „šiaurių vėjų" ir gyvuotų daug daug metų, tar
naudamas lietuviškiems reikalams. Dėkojame! 

N M M H M M N N I M N N M M M M M t M M M I l M l N M M N ^ ^ 

Gediminas Rajeckas, gyv. Hackettstown, NJ, atnaujino „Drau
go" prenumeratą ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame už gera
širdiškumą ir auką. 

Cicero, IL, Šv. Antano parapijos lietuviai yra veiklūs, susipratę ir 
sąmoningi. Jie ne tik vertina, bet ir remia lietuvišką spaudą, dienraštį 
„Draugą" apdovanoję 500 dol. auka! Nuoširdžiai dėkojame mažam skai
čiumi, bet didžiam savo lietuviška širdimi, Cicero lietuvių telkiniui. 

Vl>W»WN» 

N. Laima Ja ra šūnas , S. Monica, CA, atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. Ačiū! 

Lionginas Pliura, gyv. Racine, WI, kartu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė dosnią 80 dol. auką „Draugui". Širdingai 
ačiū! 

Roąue & Mark Co, INC, iš Santa Monica, CA, parėmė ..Draugo1" 
leidybą 100 dol. auka. Labai dėkui! 
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A t A 
ANTANAS STULPINAS 

Mirė 2006 m. liepos 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, vėliau 

persikėlė į Floridą, o savo kelionę užbaigė Naperville, IL. 
Giliam liūdesyje liko: dukra Regina Dugan su vyru Ędward 

ir sunūs Anthony A. Stulpinas; 5 anūkai i r 8 proanūkai. Liūdi 
sesuo Elena Krasauskienė bei kiti giminės ir artimieji. 

Po t rumpų laidotuvių apeigų pirmadienį, liepos 24 d. a.a. 
Antanas iš Petkus Lemont laidojimo namų buvo atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje buvo aukotos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdusi še ima 

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

AtA 
STASIUI BARUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, dukteris RITĄ ir DAINĄ su 
šeimomis, giliai užjaučiame. 

• 

• . 

Rita ir Kamen Zakov 
m m — ii .' * 
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Aukos „Dainavos" Jaunimo stovyklai -
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2005.01.01 iki 2005.12.31 

A^a. Petro Stungio atminimui suaukotos aukos draugų ir 
artimųjų per Zitą Stungienę ($2,275). 
A.a. kun. Viktoro Kriščiunevičiaus ($1,450) atminimui iš 
jo palikimo per Teresę Vaitkūnaitę. 
A.a. Juozo Jasinevičiaus ($1,130) atminimui suaukotos 
aukos draugų ir artimųjų per Adą ir Augustiną Stun
gius. 
Balanda Gediminas ($4,200), Siliūnas Rimas ir Viktorija 
($6,380). 
Vaišnys Rimas ir Elona ($800), Vygantas Mindaugas ir 
Austė ($9,750). 
Kisielius Petras ir Daiva ($1,550), Petkus Gytis ir Gra
silda ($1,500), Rimkus Kazimieras ($1,353). 
Šaulys Vaclovas ir Augusta ($1,590). 
Rušėnas Audrius ir Rita ($1,075). 
Janušonienė Palmyra ($1,000), Neverauskas Benediktas 
ir Vita ($3,300), Polikaitis Darius ir Lidija ($1,450), Poli-
kaitis Marius ($250). 
A.a. Juozo Briedžio ($1,500) atminimui aukojo dukra 
Dalia Stonys. 
Bublys Algimantas ir Birutė ($710), Petrulis Vytautas, 
J r . ($300). 
Čyvas Vitas ($625). 
Ambrozaitis Kazys ir Marija ($2,800), Ateitininkų Sen
draugių sąjungos Clevelando skyrius ($2,075), kun. Ba-
bonas Alfonsas ($500, Baltrukėnaitė Daiva ($125), Booth 
Gene ir Nejola ($300), Bražėnas-Paronetto Nijolė ($790), 
Čyvas Saulius ir Daina ($135), Dauper Ruth ($500), 
Gaška Gintautas ir Rūta ($800), Giedraitis Kastytis ir 
Rita ($2,875), Heiningienė Paulina ($700), Juozevičienė 
Aldona ($1,355), Karvelis Kastytis ir Rasa ($1,611), Klio-
rienė Jadvyga ($2,100), Korsakas Romualdas ir Izabelė 
($400), Kriaučeliūnienė Irena ($550), Kriaučiūnas Kazys 
ir Eugenija ($453), Kriaučiūnas Romualdas ir Gražina 
($6,100), Kuprytė Vida ($400), Lelis Vacius ir Ada 
($1,600), Mačiulaitis Juozas ir Julija ($220), Mikaila 
Juozas ir Ramunė ($310), Nakas Jonas ir Kristina 
($1,500), Pakalniškis Aloyzas ir Daina ($1,550), Paškonis 
Kazys ir Danutė ($2,425), Paškonytė Teresa ($800), Pet
rulis Algis ir Kathy ($600), Raulinaitis Algis ir Angelė 
($600), Ročiūnas Vacys i r Ona ($1,000), Rudis Darius ir 
Margaret ($565), Sadauskas Linas ir Dalia ($1,650), Sid-
rys Linas ir Rima ($7,700), Sidrys Rimvydas ($1,850), 
Skiotys Edvardas ir Zuzana ($925), Stepaitis Algis ir 
Laima ($1,100), Sušinskienė Irena ($1,900), Vai Vito ir 
Regina ($565), Valavičius Antanas ir Viktorija ($ 1.900), 
Venclovienė Rita ($750), Zaranka Pranas ir Julija 

A t A 
MAGDALENA ŠULAS 

MATIOŠAITYTĖ 
Mirė 2006 m. liepos 21 d. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Leonas su žmona dr. Dalia Šulai, 

anūkai Diana, Dana, Linas ir Daiva. 
A.a. Magdalena priklausė Mokytojų sąjungai. 
Velionė pašarvota pirmadienį, liepos 24 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., 
Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 25 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Mišiose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440 

A t A 
MAGDALENAI ŠULIENEI 

. . " zsįusn i : 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų LEONĄ su 
žmona DALI& ve valkais. Oūmme kartu. / \i 

Sigitas, Genutė, Birutė su vaikais Šulaičiai 
Sigutė ir Rod McKnew 

• 

($1,000), Žilionienė Ona ($1,000), Žlioba Aras ir Lina 
($610), Žlioba Petras ir Laima ($400), Žumbakis Povilas 
ir Giedrė ($475). 

$80 Majauskienė Vanda ($3,313). 
$75 Freeman Scott. 
$70 Underys Vitas ir Taura ($700). 
$60 Staškus Vladas ($500). 
$50 Balbatas Jonas ($1,600), Bauža Tadas ir Genovaitė 

($550), Baužys Juozas ir Ona ($1,075), Bitlierius Petras 
ir Stasė ($300), Copes Bob ir Audra ($150), Čepulis Algis 
ir Roma ($2,100), Černius Kęstutis ($461), Damušienė 
Jadvyga ($2,250), Erlingis Stasys ir Marija ($500), Goge
lis Kazys ir Estella ($255), Kasperavičius Juozas ir Bi
rutė ($350), Keblys Kęstutis ir Vitalija ($1,330), Kulbis 
Tadas ir Rūta ($340), Kutkus Leonardas ir Emilija 
($650), Lelis Eligijus ir Alė ($12,600), Mikoliūnienė Da
nutė ($605), Mikonienė Marija ($1,240), Misiūnienė Ele
na ($850), Musonis Vytautas ir Genovaitė ($1,375), Nau-
mienė Česlava ($275), Nykštėnienė Veronika ($302), 
Račkauskienė Ramunė ($150), Sinkus Vladas ir Raminta 
($365), Sodonis Marius ir Katryna ($650), Udrys Nari
mantas ir Janina ($450), Valaitis Kęstutis ir Rasa ($600), 
Zapareckas Algis ir Jolanta ($225). 

$45 Gentlesk Michael ($320), Razgaitis Pranas ir Aleksandra 
($650). 

$40 Garūnas Albinas ir Ona ($470), Norvilas Algis ir Jūra tė 
($575), Skirgaudas Ignas ($181), Žvinakis Kristina. 

$35 Zarankaitė Nata ($175). 
$30 Gruzdys Vitoldas ir Vanda ($300), Ješmantas Donatas ir 

Giedrė ($450), Varnelis Apolinaras ($830), Žilionis Egidi
jus ir Roma ($555). 

$25 Aleksa Petras ir Laima ($300), Dambriūnienė Elena 
($200), Doveinis Juozas ir Danutė ($535), Giedraitienė 
Aniceta ($535), Jasaitienė Elena ($1,000), Kaunas Ferdi
nandas ir Vanda ($1,050), Pikūnas Justas ir Regina 
($1.075), Radzė Romas ir Zita ($145), Ražauskienė Rožė 
($1,315), SaHklis Vacys ir Marija ($1,025), Šilgalis Eu
genijus ir Regina ($685), Veselka Viktoras ir Birutė 
($270). 

$20 Palubinskienė Nijolė ($1,582), Totoraitienė Ada ($240). 
$15 Vardienė Nijolė ($350). 
$10 Vasaris Jonas ir Birutė ($310). 
$5 Bagdonas Apolinaras ($185). 

http://petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• L i e p o s 26 d., trečiadienį, 2 v. p. 
p., tradicinės popietės metu, Lie
tuvių centre „Seklyčia" lankysis chi-
ropraktikos ir homeopatijos specia
listė, dr. Vilija Kerelytė, kuri supa
žindins ir paaiškins, kaip atpažinti 
prasidedantį cukraligės ir skydliau
kės susirgimą bei kaip teisingai gy
dytis. Kviečiame visuomenę gausiai 
dalyvauti šioje įdomioje paskaitoje. 
Po paskaitos — pietūs. 

• L i e p o s 31 d., pirmadienį, Dan
tų gydytojų sąjungos narės ir 
artimieji melsis šv. Mišiose už miru
sias ir gyvas nares. Šv. Mišios bus 
aukojamos 8 v. r. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte. Valdyba 
prašo nares ir šeimas prisiminti 
mirusiąsias, kurių jau nemažai paly
dėjome į Amžinybę. Po pamaldų 
vyks pabendravimas ir pasitarimas 
dėl ateities veiklos. 

•Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 1 v. 
p.p., Beverly Shores Lietuvių klubas 
ruošia savo tradicinę gegužinę. Kaip 
ir kiekvienais metais, ponios ir pa
nelės visus stebins savo paruoštais 
skaniais patiekalais ir skanumy
nais. Galima bus skaniai pavalgyti, 
atsigaivinti gaiviais gėrimais, pa
bandyti laimę loterijoje, linksmai 
pasibūti ir pabendrauti. Bus galima 
pasiklausyti gyvos muzikos. Gegu
žinė įvyks Beverly Shores, IN, Li-
tuanicos parke, prie ten esančio eže
rėlio, kurio viduryje klubo iniciatyva 
ir lėšomis 1970 m. pastatyta dail. 
Juozo Bakio sukurta skulptūra Da-

Rugpjūčio 6 d , sekmadienį, 
11:30 v. r. St M a r/s parapijoje, 

126 Herrick Rd., Riverside, 
ruošiamos kunigo 

Gedimino Jankūno išleistuvės. 
Parapijos klebonas, monsinjoras 

(urgis Šarauskas kviečia visus 
ritvykti i Šv. Mišias. 

Po šv. Mišių vyks pabendravimas 
parapijos salėje. 

Kunigas Gediminas Jankūnas 
baigė studijas St Mary of the La
ke University, Mundelein ir įgijo 
licenciato laipsni iš sistematinės 
teologijos. Kun. Jankūnas besi
mokydamas savaitgaliais aukoda
vo šv. Mišias St. Mary's parapijo
je, Riverside ir St. Odilo's parapi
joje, Bervvyn. 

riaus ir Girėno transatlantiniam 
skrydžiui paminėti. Tikrai malonu 
pabūti, atsigauti, pailsėti ir pasi
džiaugti šio tankaus ąžuolyno pa
vėsyje. • Šiek tiek paėjus — Mičigano 
ežeras. Bus pakankamai vietos pa
sistatyti automobilius. Jeigu norė
tumėte paaukoti įvairių daiktų lote
rijai, mielai juos priimsime geguži
nės metu. Nuoširdžiai visus kvie
čiame. Iki pasimatymo gegužinėje! 

• A.a. Vinco Vaitkaus atminimui 
šeima papildomai Čikagos Lietuvių 
operai skyrė 150 dol., kuriuos po 50 
dol. paaukojo: Margarita ir Vaclovas 
Momkai, Birutė Gylienė ir Nijolė 
Vardienė. Iš viso ČLO paaukota 
1,910 dol. 

•Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos Kauno skyriaus 
pirmininkas širdingai dėkoja Lie
tuvos fondo nariams už suteiktą pa
ramą etnografiniam ansambliui 
„Gimtinė": „Labai malonu, kad ne
pamiršote tėvynainių, kurie išgy
veno visus komunistinio 'rojaus' 
sunkumus ir neprarado noro skleisti 
lietuvių liaudies dainas, papročius, 
šokius". Kviečiame ir jus tapti LF 
nariais bei prisidėti prie kilnaus tik
slo — lietuvybės išlaikymo. Mūsų 
adresas: 14911127th St., Lemont, IL 
60439, tel.: 630-257-1616. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
6500 S Puiaski Rd Tel. 773 582 6500 
Chicago IL 60629 

IŠ ARTI IR TOLI. 

• Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragiškos 73 metų žūties pri
siminimas vyko liepos 23 d., sekma
dienį, Šv. Antano parapijoje, Det-
roit. Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Po šv. Mišių 
gražus būrelis parapijiečių ir svečių 
susirinko parapijos salėje, kur mi
nėjimą pradėjo ir žodį tarė Dariaus 
ir Girėno klubo pirmininkas Myko
las Abarius. Jis trumpai papasakojo 
apie lakūnų gyvenimą. Zita Sku
čienė vadovavo bendram dainavi
mui. Šia proga buvo padainuota 
keletas patriotinių dainų. Minė
jimas praėjo gražiai ir sklandžiai. Po 
jo vyko dalyvių pabendravimas. 

Nuotraukoje iš kairės: bibliotekininkė Irena Pumputienė, Stanley Balzekas, 
J r., ir dailininkė Ramunė Razevičienė. 

Dailininkė Ramunė Razevičienė, grįždama į Lietuvą, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui padovanojo vieną iš savo meno darbų, kuris papildys 
gausią muziejaus meno kolekciją. Dailininkės grafikos ir mišrios technikos 
darbų paroda, pavadinta „Viskas apie moterį", vyko nuo š.m. kovo 25 d. iki 
balandžio 15 d. Dovanotą darbą, pavadintą „Kai į tave žvelgia daug akių", 
dabar galima pamatyti muziejuje. Balzeko muziejus dėkoja dailininkei už 
dovaną ir už jos bendradarbiavimą muziejuje. 

Ramunė Razevičienė gimė Kėdainiuose, baigė meno mokyklas Kėdai
niuose ir Kaune. Ji dirbo dailės mokytoja, scenografe įvairiuose mokyklos 
bei miesto renginiuose, rengė vaikų kūrybos parodas. Ramunė taip pat ilius
travo knygą vaikams ir pradinių klasių mokiniams „Diena su raide". 

Dailininkės pagrindinė tema — moteris. Savo darbu — meistriška tech
nika, spalvingumu ir linijų lankstumu — autorė atskleidžia moters trapų 
grožį ir paslaptingumą. Jos darbuose pilna simbolių — paukščių, medžių, 
vijoklių, fantasmagoriškų būtybių, kurie žiūrovą ragina pamąstyti apie 
moters ilgesius, sapnus, liūdesį, meilės troškimą. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus jau daug metų remia Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių dailininkus. Muziejus taip pat palaiko ryšius su įvairio
mis institucijomis, pvz., Čikagos kultūros centru, įvairiais muziejais, galeri
jomis, susibičiuliavusių miestų kultūrinėmis organizacijomis. Šie ryšiai 
suteikia progų platesnei Amerikos publikai patirti turtingą lietuvių 
menininkų idėjų bei talentų lobį. 

Muziejuje veikia daug kitų skyrių, kurie domina bendruomenę: Genea
logijos, Istorijos, Senųjų knygų ir rankraščių, Žemėlapių, Liaudies meno, 
Fotografijos, Monetų ir pašto ženklų. Mažuosius lankytojus žavi Vaikų mu
ziejus. Muziejus taip pat ruošia keliones į Lietuvą, įvairias kalbos ir rank
darbių pamokas, paskaitas, filmų seansus. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus yra Čikagoje, 6500 S. Puiaski Rd.. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p. Įėjimas suaugusiems 
— 5 dol., studentams ir pensininkams — 4 dol., vaikams —2 dol. Lankytojai 
muziejuje taip pat gali pažiūrėti filmą apie Lietuvą „Įsimylėję Lietuvą" ir 
apsilankyti krautuvėlėje, kur parduodama daug unikalių daiktų iš Lietuvos. 
Muziejus kviečia visus apsilankyti ir pasisemti lietuviškos atmosferos. 

Giedrė Gillespie 

Miesto panorama 
VENECIJOS NAKTYS 

Liepos 29 d., 8:30 vai. vak., vyks
tant kasmetiniam Venecijos naktų 
festivaliui, iš Monroe uosto (100 S. 
Lake Shore Drive) išplauks apie 30 
įvairių, šventiškai papuoštų laivų. 
Šių metų tema: „Rockin' Ali Over 
the World". Šventė užsibaigs ugnies 
salvėmis (fireworks) 9:30 vai. vak. 

NUOSTABUSIS CIRQUE 
DU SOLEIL 

Iki rugpjūčio 20 d. Čikagos 
„United Center" salėje galima pa
matyti nuostabų Cirąue du Soleil 
spektaklį, pavadintą „Corteo". Bi
lietų kainos nepigios — nuo 35 iki 85 
dol. Informacija teikiamos tel. 800-
678-5440. 

AR DOMITĖS ŽOLYNAIS? 

Čikagos Millenium Park Lurie 
Garden (darželiuose) galima apžiū
rėti gėlynus, želdinius, daug su
žinoti apie įvairių augalų auginimą, 
priežiūrą ir pasivaikščioti tikrai 
„rojiškoje aplinkoje". Pasivaikščio
jimas ir apžiūrėjimas (tour) trunka 

apie 20 minučių, nepaisant oro (ga
lima darželius apžiūrėti net lyjant) 
ir nauja grupė žmonių įleidžiama 
kas 30 minučių, nuo 10 vai. r. Įėji
mas nemokamas. Adresas: Mille
nium Park, 55 N. Michigan Ave. 
Darželių apžiūrėjimas tęsis iki spa
lio 22 dienos. 

SLIBINAI SHEDD AKVARIUME 

Čikagos paežeryje stovintis „se
noviškas" pastatas, primenantis 
graikų ar romėnų architektūrą, 
patraukia akį vien važiuojant pro 
šalį Lake Shore Drive gatve, tačiau 
jo viduje sukaupta nuostabių „gyvų
jų lobių", kuriuos verta daug kartų 
aplankyti ir svečiams, atvykusiems 
iš kitur, parodyti. Tai vandens gyvū
nų pasaulis — garsusis Shedd 
Aąuarium (1200 Lake Shore Drive, 
atidarytas kasdien nuo 9 v. r.; už 
įėjimą reikia mokėti, bet vyresniems 
ir vaikams teikiama nuolaida). 
Naujausias jo skyrius — „Wild Reef: 
Sharks at Shedd", labai įdomu pa
matyti slibinus, artimus dinozaurų 
palikuonims, vadinamuosius „Ko-
modo Lizards" (arba „Komodo Dra-
gons"). Jie išauga iki 9 pėdų ilgio, 

sveria iki 120 sv. ir gali per maždaug 
20 minučių suryti jautį taip, kadgal-
būt tik uodega ir ragai liktų... Be to, 
akvariume šiuo metu taip pat veikia 
„Grand Cayman Iguana Exibit". 
Iguanos — taip pat driežai, prime
nantys seniai išnykusius dinozaurus. 

KARIAUJAMA IR ČIKAGOJE 

Sekmadienį Čikagos miesto cen
tre vyko vietinių žydų demonstra
cijos, reikalaujančios sunaikinti Li
bano „Hezbollah" armiją, kuri nuolat 
kelia pavojų Izraeliui. Taip pat buvo 
renkamos aukos nukentėjusiems 
Izraelio gyventojams, ypač vaikams. 
Tuo pačiu metu netoliese demonstra
vo ir libaniečiai, remiami kitų, Čika
goje gyvenančių, musulmonų. Jie 
kaltino Izraelį dėl vykstančio karo 
veiksmų ir reikalavo nedelsiant su
stabdyti Libano bombardavimą bei 
apšaudymą raketomis. 

Demonstruojantys plakatais ir 
garsiais šūkiais stengėsi „nurungti" 
vieni kitus, bet tarp jų budėjo gin
kluoti Čikagos policininkai ir visgi 
neįvyko didesnių susirėmimų. 

Paruošė R A 


