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Seimo vadovui gresia nepasit ikėj imas 

Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad Seimo pirmininkas pažeidė 
Konstituciją. „XXI a." nuotr. 

Vilnius, liepos 25 d. (BNS) — niam teismui savo nutartimi nu-
Seimo pirmininkui Viktorui Muntia- stačius, kad parlamento vadovas savo 
nui gresia nepasitikėjimo procedūra pasisakymais pažeidė Konstituciją. 
Seime, Vyriausiajam administraci- Seimo opozicijos atstovu many

mu, esama pagrindo nepasitikėjimui 
V Muntianu inicijuoti, ir tai tikriau
siai bus daroma rugsėjį prasidėjus 
Seimo rudens sesijai. 

Birželio pabaigoje vykusiame Vi
suotiniame teisėjų susirinkime V 
Muntianas griežtai kritikavo teismų 
darbą, be kita ko, minėdamas ir 
konkrečias bylas. 

Tąkart V Muntianas, be kita ko, 
atvirai piktinosi, kad „sunku net įsi
vaizduoti valstybę, kuri leistų už
sienio piliečiui (Jurij Borisov — red.) 
grasinti prezidentui ir likti nenu
baustam ar bent likti neišsiųstam iš 
šalies, kurioje buvo grasinama". 

Seimo vadovas taip pat užsimi
nė, jog „blogai, kad mūsų teismai iš
teisino buvusį prezidentą Rolandą 
Paksą. Gal dabar ir Jurij Borisov 
teismų sprendimu bus paliktas gy
venti Lietuvoje". 

Tuo metu teismas sprendimo J. 
Borisov byloje dar nebuvo priėmęs. 

Vyriausiasis administracinis 
teismas nustatė, kad Seimo pirmi-

Premjeras gyvens Turniškėse 
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) — 

Daugiabutyje gyvenantis premjeras 
Gediminas Kirkilas apsisprendė per
sikelti į valstybinį butą prestižiniame 
sostinės Turniškių rajone, kur gyve
na buvęs ir esamas valstybės vadovai. 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, Vyriausybės kanceliari
jai pavaldi komunalinių paslaugų 
bendrovė „Tukompa" G. Kirkilui iš
nuomos 3 kambarių butą Turniškėse. 
Premjero butas bus antrame namo 
aukšte, jo plotas šiek tiek daugiau nei 
100 k v. metrų. 

Minėtasis namas nebus numato
moje sukurti Vadovybės apsaugos de
partamento saugojamoje Turniškių 
teritorijoje. Kiek Vyriausybės kan

celiarija turės mokėti už nuomą pa
aiškės tuomet, kai bus nupirkti bal
dai, nes šiuo metu butas tuščias. Pla
nuojama, kad premjeras su žmona j 
naują gyvenamąją vietą persikels 
rugsėjo mėnesį. 

Šiuo metu G. Kirkilas gyvena 
daugiabučiame name sostinės Žirmū
nų rajone. Nors premjeras žiniask-
laidai teigė patenkintas savo būstu, 
tai sukelia problemų Vadovybės ap
saugos departamentui, kurio parei
gūnai budi daugiabučio kieme stovin
čiame mikroautobuse. 

Buvo svarstoma galimybė apgy
vendinti premjerą Vyriausybės svečių 
namuose, tačiau šis didžiulis pastatas 
nepritaikytas šeimai gyventi. 

P. Auštrevičius: ar valdininkai 
sugeba t ik „atsirašinėti"? 

Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) — 
Lietuvos liberalų sąjūdžio vadovas, 
Seimo narys Petras Auštrevičius 
kreipėsi į sostinės merą, Vilniaus vi
suomenės sveikatos centrą, Vilniaus 
apskrities viršininko administraciją 
bei kitas institucijas, prašydamas ne
delsiant ieškoti būdų padėti gyvento
jams, kenčiantiems dėl kvapų, sklin
dančių iš jų namuose įsikūrusių mai
tinimo įstaigų. 

Parlamentaras atkreipia dėmesį 
į daugkartinį vienos Vilniaus Pilies 
gatvės gyventojos skundą dėl į jos 
butą iš kavinės „Pilies kepyklėlė" be
siveržiančių kvapų. Ši pilietė jau 
daugiau kaip metus susirašinėja su 
įvairiomis institucijomis, prašydama 
spręsti problemą, tačiau užuot su
laukusi pagalbos, ji gauna tik gausy-

Petras Auštrevičius 
OlgM PosaAkovoa (ELTA) nuotr. 

bę biurokratiškų laiškų. 
„Susipažinus su šią moterį pa

siekiančia Nukelta f 6 psl. 

C. Rice susitiko 
su Izraelio ir 
palestiniečių 

vadovais 
J e r u z a l ė , liepos 25 d. 

(AFP/BNS) — JAV valstybės sekre
torė Condoleezza Rice, atvykusi į Ar
timuosius Rytus tokiu metu, kai Li
banas yra krečiamas smurto, antra
dienį susitiko su Izraelio premjeru 
Ehud Olmert ir palestiniečių prezi
dentu Mahmoud Abbas. 

Jungt inės Valstijos paskelbė 
esančios pastangų krizei Artimuo
siuose Rytuose nutraukti avangarde 
ir suplanavo dvi dienas truksiančias 
diplomatines pastangas, kurias tem
do vis didėjanti humanitarinė tra
gedija. 

Antradienį, kitą dieną po netikė
to apsilankymo bombarduojamame 
Beirute, pagrindinio vaidmens imasi 
C. Rice, kuri po to nuskris į Romą, 
kur trečiadienį tarptautinėje konfe
rencijoje bandys atremti kritiką dėl 
požiūrio į konfliktą Artimuosiuose 
Rytuose ir paramos Izraelio puolimui 
Libane. 

Pirmadienį Izraelio naikintu
vams bombarduojant Pietų Libaną, 
žuvo mažiausiai aštuoni civiliai gy
ventojai. Tuo tarpu pasienyje per Iz
raelio karių ir šiitų kovotojų gru
puotės „Hezbollah" mūšius žuvo du 
kareiviai. Izraelio tankai ir buldoze
riai įsiveržė dar toliau į Libano teri
toriją, nors izraeliečių vyriausybė sa
ko kol kas neturinti planų pradėti 
tikros invazijos. 

C. Rice, kurios administracija 
tvirtai Nukelta j 7 psl. 

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

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

ninkas, viešai komentuodamas bu
vusio prezidento R. Pakso rėmėjo J. 
Borisov išsiuntimo iš Lietuvos bylą, 
pažeidė Konstitucijos 109 straipsnio 
ir Lietuvos teismų įstatymo 3 straip
snio 3 dalies reikalavimus, numatan
čius teismų ir teisėjų nepriklauso
mumą. 

„Ta V Muntiano kalba nustebi
no. Arodo, kad ji buvo pasakyta lyg 
pagal J. Borisov advokatų užsakymą. 

N u k e l t a Į 6 ps l . 

Šiame 
numeryje: 

•Skautybės kelias. 
•Yra aukų, nėra jų 
kankintojų. 
•Judėjimų epidemija. 
•Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Mitologiniai personažai 
— ne žmonių vaizduotės 
vaisius. 
•LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdyje — 
Valdovų rūmų temos. 
•Mūsų virtuvė. 
•Dainavos stovyklavietės 
sukaktis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.728 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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\S£i SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Reg ienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Įasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net *ZŠ& 

Jūrų skautės dalyvavo 
XII Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongrese Kanadoje 
Nuo š.m. birželio 24 iki liepos 1 

d. praeitos valdybos Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos vicepirmininkė 
Kristina Mattienė ir Vaiva Rimei-
kaitė atstovavo JAV XII Pasaulio 
lietuvių sąjungos studijų dienose, 
Kretingos stovyklavietėje Wasaga, 
Kanadoje. Laimingai atvykusi \ 
Torontą, Vaiva turėjo progos susipa
žinti su lietuvišku jaunimu iš viso 
pasaulio. Kristina turėjo progą pa
bendrauti su draugais iš praėjusių 
kongresų ir su P U S valdybos na
riais. 

Atidarymo pokylis vyko Toronto 
Lietuvių namuose. Buvo tikrai ma
lonu, kai Kanados krašto „Mounties" 

atvyko aplankyti atstovų ir svečių. 
Net ir briedis apsilankė. Kristina ir 
Vaiva pokylyje susitiko su trečia jū
rų skaute, Giedre Kazlauskaite, kuri 
taip pat atstovavo JAV lietuviškam 
jaunimui. Po kongreso atidarymo 
pokylio atstovai grįžo į universiteto 
bendrabučius pasiruošti rytojaus 
dienai — kelionei į Kretingos sto
vyklavietę. 

Kretingoje atstovės lankė pas
kaitas, diskusijas ir balsavo įvairiais 
klausimais. Nors pavargusios, Kris
tina ir Vaiva keliavo tiesiai į Rako 
skautų stovyklą švęsti ne tik Rako 
50 metų jubiliejų, bet ir jūrų skaučių 
70—ųjų metų sukaktį. 

j.ps. Kristina Mattienė ir g.v.v. Vaiva 
Rimeikaitė, dalyvavusios X>; Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kongrese. 

„Nerijos" tunto „Gulbės" pas-
tovyklėje viršininkauja sesė j . ps. 
Kristina, o sesė g.v.v. Vaiva veda 
dainavimą, pasirodymus, kūrybin
gumo užsiėmimus ir padeda pa
ruošti seses stovyklos talentų vaka
rui. Sesė Vaiva šioje stovykloje mo-

/ / TEN, KUR RAKĄS, STOVYKLA... 
...ten, kur dainos, „Dainava!" 

Štai toks šių metų „Aušros Vartų/ 
Kernavės" tunto pastovyklės Čika
gos lietuvių skautų tuntų Rako 
stovykloje, Custer miestelyje, Michi-
gan valstijoje, šūkis. 

Jau kelios dienos praėjo, kai se
sės suvažiavo ir įsikūrė stovyklauti 
šiuose miškuose. Stovykla prasidėjo 
liepos 9 d. ir baigėsi liepos 22 d. 
„Dainavos" pastovyklėje stovyklauja 
5 paukštytės, 10 skaučių, 2 prityru
sios skautės kandidatės, 3 vyr. skau
tės kandidatės. Vadovės šiom sesėm: 
pastovyklės viršininkė: ps. Aušra 
Jasaitytė-Petry, viršininkės pava
duotoja: vyr. sk. si. Dalia Stropienė, 
pastovyklės komendante: vyr. sk. 
vsl. Kristina Burokaitė, pastovyklės 
vadovių padėjėja: s. fil. Rūta Ozers, 
skautamokslio/gamtamokslio vado
vė: vyr. sk. s. Audra Lintakienė, va
karinių programų vadovė: vyr. sk. 
vsl. t.n. Julytė Vallee, skaučių vado
vės: vyr. sk. vsl. t.n. kand. Lina Rau-
chaitė ir vyr. sk. vsl. Gina Lunec-
kaitė, paukštyčių vadovės; vyr. sk. 
vsl t.n. Krista Plačaitė ir vyr. sk. vsl. 
t.n. Milda Plioplytė, vyr. skaučių 
kandidačių vadovė: vyr. sk. t.n. Bi

rutė Ankutė. Sesės gražiai stovyk
lauja, draugauja ir turtina savo 
skautiškas žinias. 

Pastovyklė pavadinta „Daina
va", nes tai buvo pirmosios pastovyk
lės vardas, kai Čikagos lietuvių 
skautai pradėjo stovyklauti šiuose 
miškuose prieš 50 metų. Šią vasarą 
suėjo 50 metų nuo pirmosios skautų 
stovyklos šiuose miškuose. Šią pas-
tovyklę net ir aplankė pirmoji 
skaučių viršininkė v.s. Angelė 
Kamiene. Sesės taip pat turėjo pro
gos pabendrauti su v.s. Vanda Alek
niene. Turėdamos klausimų per pir
mutines stovyklos dienas, prašydavo 
sesės Vandos atsakymų. 

Kiekvienai dienai šioje pasto
vyklėje yra paskirtas vienas iš 10 
skaučių įstatų. Sesėms dienai pas
kirtas įstatas yra paskelbtas per 
vėliavų pakėlimą, kartu su dienos 
tema, kuri yra pritaikyta įstatui. 
Jaunesniosioms skautėms, paukš
tytėms, yra tik du įstatai. Tad pir
mąją savaitę jos išmoks pirmojo įsta

to reikšmę, o antrąją savaitę — 
antrojo įstato. 

Po vėliavų pakėlimo sesė Audra 
Lintakienė veda sesėms pamoką, 
kaip taisyklingai sudaryti rikiuotę, 
žygiuoti, raportus sakyti, pakelti ir 
nuleisti vėliavas. 

Sesės kasdien mokosi naujų 
dainų. Sunkiai dirba, besistengda
mos įsigyti specialybes. Sesės ruošia 
lauko virtuves, mokosi rišti mazgus 
ir daug daugiau įdomių dalykų. 

Visos vadovės yra labai pasi
šventusios. Dauguma šių vadovių 
yra baigusios „Gintaro" vadovų mo
kyklą ir savo išmoktas žinias per
duoda stovyklaujančioms sesėms. 
Visos vadovės nori kiekvienai jau
nesnei skautei perduoti savo meilę 
skautą vimui. 

Su uodais vis kariaujame. Tru
putį palijo, bet skautiška dvasia vis 
gyvuoja. 

Budžiu Rako miškuose! 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 

Sesė Julyte Vallee moko paukštytę Oli 
vija Petry kaip laikyti skilties gairelę 
duodant raportus 

SVEIKINAME VISUS! 

„Rako — 50 metų" visos stovyklos štabas, siunčia visiems tėveliams, 
rėmėjams, draugams, „Draugo" administracijai ir redakcijai skautiškus 
linkėjimus iš Rako miškų. 

Visi džiaugsmingai skautiškai stovyklaujame! 
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto sesės, stovyklaujančios gražiuose, 

žaliuose Rako miškuose, siunčiame visiems geriausius linkėjimus. Visos 
gražiai įsikūrėme. Gražiai ir skautiškai draugaujame, dainuojame, 
žygiuojame ir tęsiame savo skautišką programą. 

„Žaliakalnio" pastovyklės skautai ir vadovai sveikina visus skaity
tojus, tėvelius, draugus iš Rako miškų. Pranešame, kad kova prieš 
uodus tęsiasi sėkmingai. Pasiilgom, pasimatysime netrukus. Valio! 

Vis Budim! 
„Žaliakalnio" pastovyklė 

* * * 

Jūrų skaučių 70-ųjų metų sukakties proga „Nerijos" tunto „Gulbės" 
pastovyklė sveikina skautus, skautes, šeimas ir draugus iš Rako 50 
metų jubiliejaus stovyklos vandenynų. 

„Gulbės" buvo pirma stovyklaujanti jūrų skaučių valtis. 
Gero vėjo ir budėkite visada! 

„Plaukiančios Gulbės" 
*** 

„Piratu, laivo" pastovyklės jūrų skautai, sveikina visus, tėvelius, 
draugus iš Rako miškų 

kys dvi naujai kongrese išmoktas 
dainas. Pirmoji daina iš Pietų Ame
rikos pavadinta „Čiū, Čiū, Gua". Ši 
daina yra dainuojama ispaniškai. Su 
šia daina sesės pagerins savo lietu
vių kalbą, versdamos iš ispanų kal
bos į lietuvių. Antroji daina pava
dinta „Aš ieškau muzikanto". Ši aus
trališka daina, panaši į visų žinomą 
dainą „Aš esu muzikantas", tik me
lodija ir instrumentai skiriasi. Jūrų 
skautės noriai mokosi šių dainų, 
norėdamos geriau pažinti pasaulį. 

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas puikiai sujungia lietuvišką 
jaunimą, duoda jaunimui galimybę 
pasidalinti įvairiomis idėjomis. 
Jaunimo kongresas parodo skautėm 
gyvenimo būdą, skirtingą nuo JAV 
lietuvių. 
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PLJS kongreso atidarymo pokylyje: 
Kristina Mattienė (iš kairės), Dainius 
Leiis, jūrų budys iš Toronto (Canada) 
ir Giedrė Kazlauskaitė. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kttur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadofe ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300 00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

EI-paštas: 
rattine9draygas.org 

ikelbimat@draugas org 
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JUDĖJIMŲ EPIDEMIJA 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Džiugina keliais pastaraisiais 
mėnesiais viešumoje iškilę susibūri
mai, kurie save vadina, ar yra vadi
nami, Judėjimais". Tikėkimės, kad 
per judėjimus veiklon įsitrauks ir 
tokie judėtojai, kurie iki šiol, kai 
reikėjo pakelti tautos dvasią, tylėjo, 
užuot prabilę. Juk inteligentai yra 
mūsų tautos šių dienų „bajorai". Anų 
dienų bajorai prašvilpė Lietuvos 
valstybę. Gėdinkime šiandieninius 
„bajorus", kad ir jie neprašvilptų 
Lietuvos, neatlikę bajoro pareigos. 

„Judėjimai" yra požymis, jog 
kažkas vyksta tautoje. Matyt daug 
kas girdi atbundančių ir žygiuo
jančių veiklos branduolių ir, gal 
„būrių", nors dar ir ne garsius, žings
nius. O pagal nepaneigiamą politinį 
dėsnį, kai žygiuoja „armija", jos 
priekyje atsiranda „vadų". Tai, kad 
tarp vadų prasikiša ir „Pilypai iš 
kanapių", irgi geras ženklas. Reiš
kia, bruzdėjimas juose pažadina va-
dystės instinktus. „Judėjimai" yra 
geras ir reikalingas veiksnys valsty
bėje. Svarbu, kad jie nevirstų ne
tiesiogiai valdžios siekiančiais anti-
partiniais, neva jos nesiekiančiais, 
judėjimais, ar pasidarytų valdžios 
priedanga nuo tikros kritikos. 

Sąjūdis buvo pirmas Lietuvos 
Antrosios Respublikos judėjimas. Jį 
dabar apsunkina tai, kad daugumos 
buvo sukurtas vienam tikslui, o ma
žumos panaudotas kitam — neprik
lausomybei. Todėl daugumai atkri
tus, mažuma susidūrė su sunkumais 
susiorientuoti naujos rūšies fronte. 

Po to staiga išdygo, George Soros 
dolerių ratais riedąs „Atviros" pilie
tinės visuomenės judėjimas. Apie jį 
žinoti nebiją žmonės jau seniai žino. 
Po kiek laiko išdygo naujas judėji
mas — Kitas pasirinkimas. Jis 
paskelbė apie svetimų įtakų bro-
vimąsi į Lietuvos aukštąsias mokslo 
institucijas. Todėl judėjimo leidžia
mas laikraštis „Baltijos kelias" pa
tyrė nuostolių. Gera žinia, kad gerai 
atrodantis ir plačiai skleidžiamas 
„Baltijos kelias" atgauna teismo už
tvertą savąją ekonominę bazę. 

Lig šiolei nebuvo Judėjimų" 
provincijoje, kurie rimtai imtųsi 
organizuoti „krutėjimą" — vietovių 
veiklą. Netikėtai pasirodė judėjimas, 
kuris pradėjo organizuoti savo bran
duolius provincijoje, ir tik po to pa
sirodė Vilniuje. Tai daro iš JAV at-
sikeliąs Lietuvos fronto bičiulių sam
būris. Šiai organizacijai nereikia pa
šalinių „rekomendacijų". LFB gimė 
Lietuvoje, kovoje už Lietuvos laisvę. 
Jis subrendo tokioje pat veikloje 
išeivijoje. Tad patriotams, gyve
nantiems tautinėje krikščioniškoje 
dvasioje, LFB Lietuvoje yra gera 
žinia. 

Kitas, save trumpai ir aiškiai 
apibūdinantis, judėjimų epidemijoje 
pasirodęs judėjimas yra Tautos 
frontas. Jo „Manifestas" nesidrovi 
žodžių, kaip tėvynė, nepriklausomy
bė, tauta, lietuviai. Tai pamalonina 
lietuvišką akį, kuriai yra įkyrėję juo
kingai suktos, patriotizmą dusinan
čios „pilietinės" duknos. Nuo pa
brėžtinos (net penktosios kolonos) 
pilietybės lengva pereiti į „pasaulio 
piliečio" erdvę. 

Tačiau ligi šiol labiausiai į save 
dėmesį patraukė naujas Judėjimas", 
pasivadinęs Piliečių santalka. Lyg 
vos tik iš veiklos slėptuvės išlindęs, 
judėjimas išplėtė rankas apglėbti 
visa tai, kas kitų padaryta bei daro

ma, ir šokosi viskam vadovauti. Vis 
dėlto net Santalkos vadovybė dar 
neaiški: už judėjimą kažkodėl kalba, 
„privačia nuomone" prisidengdamas 
vienas (didelės) „iniciatyvinės gru
pės" dalyvis. Kur tūno vadovybė? 
Keistai, jei nejuokingai, skamba lyg 
ką tik iš kiaušinio išsiritusio viš
čiuko bandymas giedoti skiedryno 
gaidžio balsu. Lyg Santalka būtų 
atvirai veikusi kokius metus, svars
čiusi planus ir dabar juos skelbtų 
vadų išsiilgusiai tautai. „Mus vienija 
rūpinimasis valstybe". Lyg be „mes" 
nebuvo ir nėra besirūpinančių. Pa
minimos deklaraciją pasirašiusios 
organizacijos ir padrožiama: „šios or
ganizacijos linkusios naudotis San
talkos tinklu". Iš kur tas tinklas, kai 
pati Santalka yra tik „deklaracijos" 
formoje? Nejaugi kas nors slaptai 
susirinkę numezgė „tinklą" ir dabar į 
jį, lyg į voratinklį muses, vilioja 
organizacijas? Teigiamai atrodo tai, 
kad numatyta veikti atskirais ko
mitetais. Tai decentralizuoja bet 
kokią pretenzingą vadovybę. 

„Pagrindiniai mūsų tikslai — 
valdžios priežiūra..." Geras tikslas. 
Tačiau ligi šiolei laisvosiose siste
mose „priežiūra" priklausė parla
mentui, opozicijos partijoms ir, žino
ma, susipratusių balsuotojų įvairių 
pažiūrų grupėms. Pagal „iniciatorių" 
retoriką išeitų, kad Santalka perima 
visų tų institucijų atsakomybę ir 
darbus. Kas išrinko Santalką būti 
valdžios prižiūrėtoja? O dar klausi
mas — kas prižiūrės prižiūrėtojus? 
„Mes nesiekiame valdžios — sie
kiame, kad piliečiai ją kontroliuotų". 
Tačiau įvairūs „piliečiai" ją jau kon
troliuoja. Gal nepakankamai, bet 
kontroliuoja. Klausantis retorikos, 
galima įtarti, kad kas tai Santalkoje 
pasišovė kontroliuoti piliečius, kad 
jie kontroliuotų valdžią pagal „Mes". 
Nes Piliečių santalka „siekia sudary
ti sąlygas, kad žmonės galėtų kon
troliuoti savo valdžią". Yra Konsti
tucija, įstatymai, spaudos ir žodžio 
laisvė. Kokių „sąlygų" dar reikia? 
Gal reikėtų tik vieno, kad kas nors 
Santalkoje užpiltų šalto vandens ant 
retorikos žarijų, nes tokia retorika 
gali atbaidyti žmones ne tik nuo 
Santalkos, bet ir nuo kitų judėjimų. 

Vis dėlto akivaizdu, kad veiklai 
pagyvinti gali padėti nauji judėji
mai, įskaitant ir gerą potencialą tu
rinčią Santalką. Juk visiems tautinę 
sąžinę turintiems privalu įremti petį 
į valstybės vežimo išvilkimą iš oku
pacinės nomenklatūros raudonojo 
molyno. Gal svarbiausia, kad judėji
mai pajudintų veiklai provinciją. 
Tam jau būta privačių iniciatyvų. Jei 
atsirastų tokiam tikslui judėjimai, 
žymiai pagerėtų reikalai. Ypač daug 
padėtų, jei kuris nors judėjimas 
parapijose suorganizuotų komitetų 
viešajai moralei pakelti. 

Nežinia, kiek branduolių ir poli
tinių kumščių yra provincijoje suor
ganizavę judėjimų iniciatoriai. Jei 
ne, turėtų tam susikaupti. Tik tada 
būtų pateisinami siekiai „suburti 
žmones iš tolimiausių Lietuvos kam
pelių". O dabar tokios kalbos yra 
tuščiažodžiavimas arba siekis ateiti į 
vadovavimą „ant gatavo". O ir to 
„gatavo", deja, dar nėra labai daug. 

Tad pakelkime Lietuvą iš apa
čios, atsisukdami į Lietuvos „už
kampius". Pareiga galioja ne tik 
Vilniaus, bet ir „užkampių" inte
ligentams — šių dienų Lietuvos 
„bajorams". 

DANUTE B1NDOKIENE 

Yra aukų, nėra jų kankintojų 

Paminklas komunizmo au
koms Amerikos sostinėje bus 
ilgainiui pastatytas ir visuo

met primins skaudų XX a. laiko
tarpį, kai kruvina komunizmo ran
ka be atodairos naikino visus, ne
paskubėjusius nusilenkti jos val
dovams. Suprantama, tai nebus 
paminklas, pagerbiantis vien Lie
tuvos ar kitų Pabaltijo valstybių 
aukas. Kruvinoji doktrina buvo 
plačiai išsiplėtusi (kai kur dar te
begyvuojanti) po mūsų planetą ir 
visur pasižymėjo žiaurumu, dikta
torišku režimu, kelius į laimėjimą 
grindusi lavonais, priespauda ir 
kančia. 

Į paminklo komunizmo au
koms statybą jungiasi ir lietuviai, 
ypač Amerikos Lietuvių taryba, o 
taip pat latviai, estai. Visų šių 
tautų atmintyje tebėra gyvi oku
pacijų dešimtmečiai ir patirti 
nuostoliai, todėl yra prasminga, 
kad su į Amžinybę išeinančiais 
vyresniaisiais ši atmintis nedingtų 
iš ateities kartų. Tiek lietuviai, 
tiek kitos šalys, paragavusios „ko
munizmo rojaus vaisių", turi pa
reigą visam pasauliui skelbti, koks 
tų „vaisių" skonis. Kaip žydai ne
leidžia pamiršti nacių siautėjimo 
siaubo ir nuolat atranda būdų 
pagerbti holokausto aukas, pas
tatyti dar vieną muziejų, dar vie
ną paminklą, taip nedera pamiršti 
ir komunizmo nusikaltimų, juos 
viešinant ir išreiškiant pagarbą 
nukentėjusiems. 

Tačiau yra ir tamsioji „Mė
nulio pusė"... Atrodo, kad Lietu
voje daugiau rūpinamasi ne komu
nizmo aukomis, bet jų kankinto
jais, apsaugant juos KGB archyvų 
įslaptinimu, kol praeis daug de
šimtmečių ir pagaliau aukų balsus 
nutildys mirtis. Beje, tuo laiku jau 
nebeliks nei nusikaltėlių, todėl 
archyvų atidengimas bus iš esmės 
bevertis, galbūt dominantis tik 
istorikus (kaip ir kiti apdulkėję, 
aptrupėję senovės dokumentai). 

Beje, šie archyvai įslaptinti ne 
tik Lietuvoje, todėl paradoksalu, 
kad š.m. liepos viduryje Centrinės 
ir Rytų Europos buvusių komu
nistų okupuotų valstybių specialis
tai ir politikai paragino viešai pa
skelbti komunistinių slaptųjų tar
nybų bylas, nes tik jų išviešinimas 

padės šioms tautoms susitaikyti su 
savo praeitimi. Kai virš buvusių 
okupuotų šalių -tebetvyro tamsus 
įtarimų, nepasitikėjimo, kaltinimų 
debesis, argi galima išvysti skais
čią ir viltingą padangę? „Atverti 
tuos archyvus nėra lengva, bet tai 
būtinas žingsnis, kad šalis išsi
vaduotų nuo tamsios praeities. 
Alternatyvus scenarijus — nuola
tinis šantažas ir įtarimai", — 
kalbėjo europarlamentarė Eis de 
Groan. 

Konferencija šiais klausimais 
vyko Bulgarijos sostinėje Sofijoje, 
kur dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Ru
munijos ir Bulgarijos institucijų, 
tvarkančių tokias bylas, atstovai. 
Atrodo, kad į konferenciją nebuvo 
pakviestos Baltijos Salys. Bet nėra 
ir ko stebėtis, nes Lietuva iki šiol 
50 okupacijos metų yra „pašlavusi 
po kilimu" — nors „sąšlavų kups
tas" ir didelis, bet vis ignoruoja
mas. Rytų Vokietija, garsėjusi 
„Stazi" slaptosios policijos veikla, 
jau seniai su komunizmo tarnais 
susitvarkė, Čekoslovakija už
draudė buvusiems sovietų agen
tams ir kolaborantams užimti val
stybines vietas (o ką daro lietuvi
ai...); slovakai buvusių išdavikų 
pavardes paskelbė net internete. 
Slaptąsias bylas atvėrė ir Rumu
nija; Lenkijoje ir Vengrijoje su šia 
problema tik pradedama dorotis. 
Bet viso to akivaizdoje vėl norom 
nenorom tenka grįžti prie Lietuvos 
ir klausti: kodėl? 

Taigi, ar verta lietuviams pri
sidėti prie komunizmo aukoms pa
minklo Vašingtone statybos, jei jie 
pripažįsta tik aukas, bet nenori 
„įžeisti" jų kankintojų — kolabo
rantų, tautos išdavikų, sovietų 
agentų? O kaip su užsienio lietu
viais? Kai Lietuva buvo okupuota, 
jie, nors gyvendami viename lais
viausių pasaulio kraštų, taip pat 
buvome sekami, šnipinėjami, net 
šantažuojami savo tarpe gyvenan
čių tautiečių. Kai kurie tų agentų 
ilgainiui buvo išaiškinti, kai kurie 
iki šiol nežinomi. Galbūt jie ir to
liau dirba ardomąjį, kiršinamąjį 
darbą mūsų visuomenėje. Būtų 
laikas tokių pavardes išviešinti ir 
užversti to skausmingo laikotarpio 
istorijos knygą... 

Prisimenant džiugią šventę kai s.m vasario mėnesi Lietuvos Respublikos kon
sulate, Čikagos miesto centre Čikagoje besi lankant i LR prezidentai Vaidas 
Adamkus įteikė Lietuvos valstybės apdovanojimus--ordinus keliems mūsų 
visuomenes veike|ams 's '«airėv Lietuviu Lalso redaktorius Vytauta i Ra-
džius, lietuvių radijo valandėlės i lgametė vedėja Aldona Stempužienė (Cfeve-
land, OH), solistė Danutė Stankaitytė ir Lietuviu operos tuometinis pir
mininkas, solistas Vaclovas Momkus. Indrės Tljūnėlienės nuotrauka. 
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AR „DRAUGAS" NUOBODUS? 
Jei praėjusio šeštadienio (07/22) 

„Draugą" tik šiaip sau pavartėte, ir 
jei jo dar į šalį nenumetėte, siūlyčiau 
jį susirasti ir šį kartąjį kiek įdėmiau 
peržiūrėti, nes jo net 24-iuose pus
lapiuose (įskaitant ir Meno, litera
tūros, mokslo priedą) buvo tikrai 
įdomios skaitybos". 

Jau vien tik tame Meno priede 
radau niekad nenusibostančią temų 
apie tautos dainių Maironį ir jo 
vardo muziejaus 70-ąjį jubiliejų. 
Straipsnio autorė — muziejaus di
rektorė Aldona Ruseckaitė. Yra net 
du straipsniai, Laimutės Tidikytės ir 
Antano Žilinsko, apie žinomą lietu
vių rašytoją Antaną Vaičiulaitį, tur
būt vieną iš nedaugelio lietuvių in
telektualų, kurio raštai ir pasau
lėžiūra nebuvo paveikti jokios sla
viškos įtakos. Abu straipsniai prime
na rašytojo gimimo šimtmetį ir jau
dinančiai šiltai pristato jo dukras ir 
net vaikaites. 

Labai įdomūs ir rašytojos Jurgos 
Ivanauskaitės giliai apmąstyti at
sakymai į gerą pustuzinį jai duotų 
klausimų „Baltojoje anketoje". Ji, 
atrodo, nesutinka su žiniasklaidos 
nuolat peršama mintimi, kad gyve
name lyg skęstančiame laive, iš 
kurio reikia kuo greičiau sprukti. 
Gal ne vienas skaitytojas sutiks ir su 
jos teze, kad pagrindinė lietuvių 
bjaurioji savybė yra fatalizmas ir pa
vydas, arba nesugebėjimas džiaugtis 
kitų laimėjimais. Ivanauskaitė yra 
daug keliavusi, ir nors ji prisipažįs
ta, kad kartą paklausta iš kur ji 
kilusi, pasisakė esanti švedė, vėliau 

persigalvoja, prisipažįsta lietuve, ir 
prieina prie išvados, kad tik dėl „ma
žutėlių šalių, o ne supervalstybių 
pasaulis laikosi galutinai neišpro
tėjęs ir nesusinaikinęs". 

Lengvai skaitomas, eiliniam 
skaitytojui suprantamai pateiktas 
Saulės Jautokaitės straipsnis apie 
tragišką vokiečių kompozitoriaus 
Robert Schumann ir jo žmonos Clara 
gyvenimą, prisimenant jo 150-ąją 
mirties sukaktį. 

Atrodo, kad Meno priede pri
trūkus vietos, muzikės Nijolės Beno-
tienės toks entuziastingas straipsnis 
apie neseniai praėjusią dainų šventę 
turėjo pasitenkinti būti atskirtas 
nuo kitų straipsnių. Muzikė pasako
ja kaip ji nustebo, kai viena 18-metė 
mergina Vija, po pokylio paklausta, 
kas jai labiausiai patiko, neminėjo 
šokių ar kokio bernelio draugystės, 
bet nedvejodama atsakė: „Daina
vimas šventėje!" 

Žinau, kad yra skaitytojų, kurie 
kartais skundžiasi dėl tariamo 
„Draugo" neįdomumo, kartais ir aš 
linkęs su jais sutikti, bet tik ne šį 
kartą. Smagu buvo šį „Draugo" nu
merį skaityti, ypač, kad ir redaktorė 
Danutė Bindokienė savo vedamuoju 
„Kodėl Lietuvoje sumažėjo nusi
kaltimų?" pati truputį pašaipiai 
atsako į tą klausimą maždaug šitaip: 
„Jei valdžios viršūnės sukčiauja ir 
grobsto, tai eilinis nusikaltėlis tokios 
konkurencijos neatlaiko ir turi liau
tis arba pasitraukti į užsienį". 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

AČIŪ UŽ „SKANUMYNUS" 
„Draugą" skaitome daugiau 

metų, negu aš norėčiau prisipažinti. 
Visuomet stovime su juo ir už jo, 
tiesiog neįsivaizduojame, kaip būtų 
be mūsų dienraščio. Mano tėvas 
laukdavo laiškanešio, stovėdamas 
prie lango, o jeigu kurią dieną neat
nešdavo „Draugo", būdavo baisiai 
nepatenkintas. Deja, tėvelis jau 
amžinybėje... 

Niekad anksčiau nerašiau — 
esu uoli skaitytoja, bet jokiu būdu ne 
rašytoja, tai man laišką parašyti yra 
tikra kančia — bet turiu pasakyti, 
kad šią savaitę „Draugo" paskuti
niame puslapyje netikėtai randu 
labai įdomios medžiagos. Tai tikri 
„skanumynai" ir juos ryte praryju. 
Tik, susimildami, nesustokite spaus
dinę tuos „Miesto panoramos" 

straipsneliukus: jie trumpi, įdomūs, 
vis ką nors nauja sužinai ir smagu 
skaityti. Kas juos sugalvojo, tikrai 
reikia sveikinti. Rodos, buvo rašyta, 
to puslapio redaktorė atostogauja? 
Tai kam turėčiau padėkoti? 

Živilė Ankudaitytė-Brown 
Oak Lawn, IL 

Redakcijos pastaba: dėkojame 
už gerus žodžius. Stengsimės, kad 
„Miesto panorama" neišnyktų iš 
„Draugo", nes jau gavome labai 
daug teigiamų atsiliepimų. Bet visgi 
leiskite pasilaikyti paslaptį — ne
pasakysime, kas tą skyrelį paruo
šia... Beje, be reikalo „nusižemina
te" — Jūsų laiškas parašytas visai 
gerai, kviečiame dažniau parašyti į 
Laiškų skyrių. 

PLC IR LR PREZIDENTAI 
Neseniai Laiškų skyriuje buvo 

išspausdintas pasisakymas šiuo 
klausimu. Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje kabo šešių Lie
tuvos Respublikos prezidentų port
retai. Jie buvo centrui padovanoti 
centro garbės nario, dabartinio LR 
prezidento Valdo Adamkaus. 

Jei yra norinčių padovanoti cen
trui papildomą buvusio prezidento 
portretą (jis turi atitikti kabančių 
portretų formą ir įrėminimą), mielai 

priimsime. Prašome susisiekti su 
Pa-saulio lietuvių centro raštine. 

Kęstutis Ječius 
PLC valdybos vicepirmininkas 

Redakcijos pastaba: jeigu kas 
čia minimo laiško nepastebėjo ar 
pamiršo, jame buvo priekaištas, kad 
ne visų LR prezidentų portretai 
puošia to kambario sienas — trūksta 
R. Pakso, nes ir jis juk buvo LR 
prezidentas. 
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TIKĖJIMĄ GINTI 
TIKRAI REIKIA 

Kaip ir skaitytojui Antanui 
Paužuoliui (Laiškai, 2006 birželio 28 
d.), taip ir man kilo panašios min
tys, kai perskaičiau „Draugo" redak
torės Danutės Bindokienės — Pau-
žuolio žodžiais — „teisingą pasaky
mą", kad „katalikai turėtų pasimo
kyti iš musulmonų, kurie labai 
griežtai reagavo į jų pranašo ap
šmeižimą". Iš tikrųjų iš musulmonų 
galima nemažai pasimokyti. Pavyz
džiui, ar nebūtų gerai, jei keturi ar 
penki prakilnūs ir pagyvenę mon
sinjorai pagrobtų lėktuvą ir su visais 
keleiviais jį {skraidintų į kokius 
Beverly Hills dvaro rūmus, ar į gel
tonai nudažytus Warner Brothers 
filmų studijos pastatus prie Barham 
bulvaro, ar, dar geriau, į tą visų nuo
dėmių simbolį, Hollywood ženklą 
ant kalno, netoli mano dukters na
mų. Tikiuosi, jog tokios „kovos už 
tikėjimą" metu, jos ir mano dviejų 
vaikaičių nebus namuose. 

Jeigu viena beletristikos knyga 
(kurios neskaičiau) ir vienas nesėk
mingas filmas (kurio nesirengiu eiti 
žiūrėti, nes turiu geresnių užsiėmi
mų) yra tokie rimti „išpuoliai", kurie 
gali sugriauti mūsų „tikėjimo dog
mas" ir stato į pavojų mūsų „tikėji
mo tiesų branginimą", tai vargu ar 
verta dėl tokio menko mūsų tikėjimo 
kautis. Ir „The New York Times", ir 
„The Washington Post", ir „The New 
Yorker" skaityti JDa Vinci Code" fil
mo įvertinimai buvo šabloniškai 
blankūs, ir to filmo bei knygos auto
riai tikrai nesusikrovė tiek „kapita
lo", kiek jo susikrovė vienas brutalus 
filmas, vaizdavęs Kristaus kankini
mą. Bažnyčiose paraginti, žmonės 
būriais bėgo ir parapijų samdytais 
autobusais važiavo ano filmo žiūrėti, 
ir net vedėsi savo vaikus, taip ir JDa 
Vinci Code" filmui daugiausia pro
pagandos padarė kai kurių katalikų 
sukeltas triukšmas. Buvo žydų tikė
jimo žmonių, kurie tą Kristaus kan
čios filmą laikė šmeižiančiu jų tikė
jimą, bet musulmoniškai savo tikėji
mo ginti jie neišėjo. 

Tačiau jeigu žiniasklaidoj pama
tysime, kad koks nelabai ankštai per 
juosmenį surištas pranciškonas iš 
Steubenville, Ohio, įstojo į lėktuvų 
pilotų kursus Minnesota, tačiau ne
simoko nei pakilti, nei nusileisti, ga
lėsime tik džiaugtis, jog iš musul
monų „griežto reagavimo" pasimo
kius, mūsų tikėjimas liks saugus ir 
tvirtas. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

PATINKA 
STRAIPSNIAI 

Kas mums „Drauge" labiausiai 
patinka? Daug kas: ir laiškai, ir 
ŽalianykšČio Žalioji karalija, ir net 
Julijos virtuvė. Iš politinių straips
nių mielai skaitome Zenono Prūso. 
Vytauto Volerto, Alekso Vitkaus ir 
Vytauto Visocko rašinius. Jie tikrai 
įžvalgūs ir protingi. O kai norime 
nusišypsoti, griebiame Burdu-
lio/Greveldos postringavimus — tik
ri šedevriukai. Dar vieną pagyrimo 
žodį skiriame Vytautui V. Lands
bergiui. Tai tikrai daugybe talentų 
apdovanotas žmogus. Ačiū, kad jį 
spausdinate. 

Otilija, Valė, Milda, Marija ir 
Žana — visos laikinai čikagietes 

„ELEGANTIŠKAS" 
TINKLALAPIS 

Jūs per mažai reklamuojate 
„Draugo" tinklalapį. Iš anksčiau 
žinojau, kad ten nieko įdomaus nėra 
(tik mirties pranešimai ir senos Ži
nios), tai ilgą laiką nekišau nosies. 
Pažįstamų paragintas, ryžausi 
„Draugo" svetainėje apsilankyti ir 
buvau labai nustebintas: profesiona
liai paruoštas, gražus apipavidalini
mas, įdomi medžiaga, sudaro tikrai 
gerą įspūdį. Kadangi mes, t.y. a i ir 
mano bendraamžiai draugai, Jūsų 
laikraščio neskaitome, t ikrai juo 
susidomėjome ir planuojame užsi
prenumeruoti. Tik girdėjau iš New 
York apylinkėse gyvenančių Jūsų 
skaitytojų, kad „Draugas" labai ilgai 
eina iki mūsų. Gal ateityje visą 
laikraštį paleisite per internetą? 
Tuomet tikrai užsiprenumeruosime. 
Galiu atvirai pasakyti, kad Jūsų 
tinklalapis yra elegantiškas. 

Aurimas B. Mockus 
New York, NY 

DAINŲ ŠVENTEI 
NUVILNIJUS... 

Dar ne mėnulio pilnatis, 
Bet vasarėlės vidurys, 
Karščiu alsuojančiais laukais, 
Žaliais, žaliais miškais, 
Jau seniai išsprogusiais 
pumpurais, 
Taip lauktais žydinčiais žiedais, 
Čiurlenančiais upeliais, 
Vis skubančiais tolyn, 
Vis nešančiais mūs nerimą 
Ir viltis ateitin. 
Ir lyg upelio ta srovė, 
Skubėjo čia visi 
Dainų skrynelę nešdami, 
Surinkę mūs jausmus, 
Melodijas švelnias 
Į Baltijos melsvas bangas, 
Vilnijančias kiekvieno 
širdyje, 
Atliepiančias širdies daina... 

* * * 

Dėkojame visiems, surengu
siems gražią šventę ir joje daly
vavusiems. 

Te nenutyla daina! 

Aldona 
Ragazinska i tė -Jakševič ienė 

Akimirka iš Dainy šventės. 
Indrės Tijūnėlienes nuotr. 

http://www.draugas.org
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Paskaita apie XVII-XVIII a. kanonizacijos iškilmes 
Birželio mėn. Kauno arkivys

kupijos muziejuje, tęsiant paskaitų 
ciklą apie Lietuvos sakralinės dailės 
tyrinėjimus, vilnietė menotyros dak
tarė Dalia Klajumienė skaitė pas
kaitą „Šventųjų ir palaimintųjų iš
kilmių dekoras XVII-XVIII a. „Dr. 
D. Klajumienė aptarė Katalikų Baž
nyčios tarnų kanonizacijos šventimo 
ištakas, eigą, ikonografiją. Moks
lininkės žodžiais, aptariamojo laiko
tarpio palaimintųjų bei šventųjų 
paskelbimo iškilmėms būdingi to 
meto baroko bruožai: embleminis 
mąstymas, teatrališkumas, pompas
tiškumas, masiškumas. Pati Baž
nyčia šv. Kazimiero kanonizacijos 
akto šventimą tuo metu yra įvardi
jusi kaip teatrą: „Teatram sanctis 
Kazimier". 

Šventųjų bei palaimintųjų kano
nizacijos iškilmių eigą, turinį 1625 
m. nustatė popiežius Urbonas VII, o 
1747 m. patvirtino popiežius Bene
diktas XIV. Prelegentės demonstruo
ta 1610 m. graviūra bylojo, jog iki 
minimų datų šių iškilmių būta teat
rališkų. Būtina kanonizacijos akto 
šventimoXVII-XVIII a. dalis buvojo 
įamžinimas mene — graviūrų, pa

veikslų cikluose, kurie buvo dovano
jami to meto popiežiams. Kano
nizacijos aktas pirmiausia buvo 
švenčiamas Romoje, Šv. Petro bazi
likoje, po metų arba dvejų — kraš
tuose, kurių vienuolijų atstovas 
būdavo kanonizuotasis. 

Iškilmių programą Vatikanas 
bei vienuolijos rengdavo apie dvejus 
metus. Šventė Romoje trukdavo 8 
dienas, kitur — trumpiau, 2-3 die
nas, tačiau ne mažiau iškilmingai, 
teatrališkai, įtaigiai. Iškilmės pra
sidėdavo šv. Mišiomis pagrindinėje 
miesto šventovėje — katedroje, bazi
likoje, po jų iškilminga procesija 
eidavo į vienuolijos bažnyčią. 

Per iškilmes prie bažnyčių iškil
davo laikinieji fasadai, mieste — 
laikinosios triumfo arkos. Tikrieji 
fasadai neretai būdavo iliuminuoja
mi, vidų puošdavo paveikslai, vaiz
duojantys kanonizuotojo gyvenimą, 
dorybes, stebuklus. Būtinas iškilmių 
atributas — didelė vėliava su kano
nizuotojo atvaizdu didžiajame alto
riuje. Pagrindinės bažnyčios didžia
jame altoriuje kabėdavo ir kanoni
zuotojo portretas, kurį procesijos me
tu atnešdavo į vienuolijos bažnyčią ir 

joje visam laikui įkurdindavo. Šven
tę lydėdavo ugnies salvės. Maldinin
kams būdavo dalijami kanonizuotojo 
portretėliai, knygelės apie jį. 

Įdomu, kad iškilmėms pasibai
gus visos dekoracijos būdavo sunai
kinamos. Dr. D. Klajumienė rodė 
Krokuvoje per stebuklą išlikusios šv. 
Jono Kantiečio kanonizacijos iš
kilmių vėliavos iliustraciją. Kroku
vos Šv. Onos bažnyčioje saugomi ir 
du nesunaikinti šv. Jono Kantiečio 
gyvenimą atspindinčio ciklo paveiks
lai. 

Žinių apie XVII-XVm a. kano
nizacijos iškilmes suteikia jų proga 
išleisti laikraštėliai, kuriuos, sakė 
mokslininkė, susegtus su kitais 
šventovių raštais, nelengva aptikti. 
Ji pacitavo laikraštėlį, išsamiai ap
rašantį šv. Juozapo Kalasanto kan
onizacijos iškilmes Vilniuje 1749 m. 
Šv. Juozapas Kalasantas 1597 m. 
Romoje įkūrė priorų vienuoliją; LDK 
ši vienuolija iškilmių metu buvo 
jauna, įsteigta tik 1736 m. 

Iš leidinio sužinome, jog istori
nės aplinkybės — miestas ruseno po 
didžiojo gaisro — pakoregavo iškil
mių eigą; tuomet dar neperstatytos 

Vilniaus katedros didžiajame alto
riuje buvo šv. Juozapo Kalasanto 
portretas neneštas į priorų šventovę. 
Laikraštėlyje rašoma, jog Vilniaus 
katedros fasadą užstojęs butaforinis 
fasadas atspindėjo Švč. Mergelės 
Marijos vardą bei herbą, kanonizuo
tojo, to meto popiežiaus, karaliaus, 
bažnyčių fundatorių Sapiegų, kitų 
didikų atvaizdus. Katedroje apie šv. 
Juozapo Kalasanto gyvenimą bylojo 
14 paveikslų ciklas su emblemiška, 
simboliška informacija. Keturios 
butaforinės kolonos prie katedros 
perteikė kanonizuotojo dorybes. 
Pasak laikraštėlio, šv. Juozapo 
Kalasanto kanonizacijos iškilmių 
Vilniuje tema buvo kelias, nes jis 
„labiausiai atskleidžia šį šventąjį 
misionierių", — teigė menotyrininkė. 
Katedroje bei Šv. Kazimiero 
koplyčioje nestigę veidrodžių. „Žva
kių šviesos atspindžiai juose suteik
davo baroko epochos iškilmėms mis
tiškumo, įspūdingumo", — pastebėjo 
dr. D. Klajumienė. 

„Bažnyčios žinios", 
Nr. 12, 2006 

Transvaal valstybėje 1886 m. buvo atrasta 
aukso, ir atsargusis prez. Kruger pareikalavo, 

kad anglai pasitrauktų nuo Transvaal sienų. 
Anglams atsisakius, būrai 1899.10.11 paskelbė 
karą, kuris tęsėsi iki 1902 m., kai po permainingų 
kovų, kariškai silpnesni būrai vis dėlto turėjo pa
siduoti gen. Horatio H. Kitchener vedamai anglų 
galybei. Taikos sutartis buvo pasirašyta Pretorijo-
je, 1902.05.31. Pasibaigus karui, su taika nesuti
kusieji būrai dar ilgai vedė partizaninį karą, sprog
dino anglų kariškus traukinius, o pasidavusius va
dino išdavikais — „hensoppers" (tie, kurie rankas 
pakėlę pasidavė). 

Kai kurie istorikai mano, kad šis būrų karas 
gal ir nebūtų iš viso įvykęs, jei tuo laiku į Afrikos 
politiką nebūtų įsikišusi kaizerio Vokietija. Kai 
1883 m. vokiečiai iškėlė savo vėliavą iki šiol laiky
toje beverte ir niekam pretenzijų nereiškusioje Pie
tų vakarų Afrikos (dabartinė Zamibija) teritorijoje, 
anglai susirūpino. Vakaruose vokiečiai, o rytuose 
— progermaniško nusistatymo Transvaal valdovas 
Paul Kruger. Anglai nutarė užimti dar niekieno ne
užimtą Bechuanaland, šiandien — Botswana. Ka
ras su Transvaal būrais tuomet tapo nebeišvengia
mas. 

Pietų Afrikos istorijai ir ekonomikai didelę įta
ką padarė aukso ir deimantų atradimas. Nors iš
kasenos rodo, kad vietiniai iš aukso darydavo pa
puošalus jau prieš 700 metų, aukso atradimo data 
laikoma 1886 metai, kai viename ūkyje prie Jo-
hannesburg darbininkai užtiko stambius uolų klo
dus su gausiomis aukso priemaišomis. Prasidėjo 
tikra žmonių griūtis, ir jau po mėnesio ten aukso 
ieškojo 3,000 vyrų. Ilgainiui išaugo didžiulės aukso 
kasyklos, vienos iš turtingiausių visame pasaulyje. 

Deimantų pradėta atrasti apie 20 metų anks
čiau, toliau į pietus, prie Kimberley miesto, Vaal ir 
Orange upių pakrantėse. Pietų Afrika, iki tol bu
vusi neturtingas žemės ūkio kraštas, tapo vienas iš 
turtingiausių. Prisidėjo prie to ir faktas, kad kraš
tas yra labai turtingas žemės turtais kaip anglis, 
geležies rūda; dujos, ir metalai: sidabras, platina, 
varis bei manganas. Bet, kaip ir visur, turtai teko 
tik turtingiesiems, panašiems į Cecil Rhodes, kuris 
absoliučiai dominavo deimantų versle, nors neat
sisakė ir aukso interesų. 

Charakteringa, kad būrams su laime (rastas 
auksas) atėjo ir nelaimė —jie prarado savo valsty
bę. Pats Kruger, aktyviai dalyvavęs pirmajame 
būrų kare, antrame buvo per senas, galėjo savo 
kraštui padėti tik politiškai veikdamas Europoje. 
Šitame kare netiesiogiai dalyvavo ir būsimas 
Anglijos ministras pirmininkas VVinston Churchill, 
čia tarnavęs kaip jaunas karo korespondentas. Jis 
buvo būrų pagautas į nelaisvę, bet sugebėjo iš 
kalėjimo pabėgti. 

Dar vienas įdomus faktas iš to būrų karo. Jo 

v • 

ŽMONES IR ZVERYS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.6 

metu, apsuptas būrų kariuomenės Mafekingo tvir
tovėje, apie 150 mylių į vakarus nuo Pretorijos, 
anglų gen. Robert Baden-Powell su savo nedidele 
įgula gynėsi net 217 dienų. Ten besigindamas, jis 
kvietė jaunus berniukus padėti jo kariams žvalgy
boje (scouting). Įsitikinęs jų naudingumu kariams 
ir patiems berniukams, grįžęs į Angliją, jis įsteigė 
skautų organizaciją, greitai paplitusią visame 
pasaulyje. 

Kruger parke 

Kadangi pirmą dieną pradėjome „game-drive" 
tik gana vėlai, žvėrių daug nepamatėme. 

Sako, kad patys plėšriausieji žvėrys, kaip liūtai, 
tigrai ir t . t , medžioja naktį ar anksti rytą, o dieną, 
pasislėpę nuo tokių turistų, kaip mes, patogiai ilsisi 
tankiuose krūmuose ar ant uolų, kur juos sunku 
pamatyti iš to „safari" vežimo. 

Kadangi parko pagrindiniai devyni vartai ati
daromi šeštą vai. ryto (ir uždaromi šeštą vai. va
karo), sutarėme kitas dvi dienas keltis penktą vai. 
ryto, ir, po skubaus puoduko kavos, sėdome į veži
mus, ieškodami dar besidarbuojančių plėšriųjų gro
buonių. Deja, vis tiek neteko pamatyti nė vieno 
liūto, nė vieno leopardo, nors jų ten yra, jie kaž
kodėl nekooperavo. Žvėrių skaičius iš viso yra ge
rokai sumažėjęs. Pvz., vien per paskutinį dešimt
metį liūtų skaičius visoje Afrikoje sumažėjo nuo 
50,000 iki 15,000. 

Už tai prisižiūrėjome pakankamai dramblių, 
nors sako, kad ir jų skaičius mažėja. Buvo ap
skaičiuota, kad Kruger parkas gali iš
maitinti tik 8,000 dramblių, todėl didelė 
dalis jaunų dramblių, sujungus abu 
parkus, buvo perkelta į kaimyninį parką 
Mozambique valstybėje. Deja, atskirti 
nuo savų suaugusių dramblių, jie ne
išmoko „sekso" meno. Be to, Mozam-
bique tuomet vyko karas ir daug jaunų 
dramblių grįžo atgal. Čia juos priėmė 
matriarchalinės dramblių patelių gru
pės, kurios jauniems drambliams irgi 
negalėjo parodyti, ką ir kaip reikia 
„daryti". Šio mokslinio zoologinio eks
perimento buvo atsisakyta. 

Pats parkas turi labai įdomią to
pografiją. Jo vakariniai pakraščiai yra 
gana lėkšti, o einant į rytus, atsiranda 

aukštumos ir net kalnai. Vienur gana tankūs 
miškai, kitur tik pavieniai tipiški Afrikai medžiai 
su apverstos piramidės formos viršūne, ar krū
mokšniai. Dar kitur tyrlaukiai, ir net dykumos. 
Retkarčiais matyti dar kitokie tipiški Afrikos 
medžiai — milžinai, vadinami baobab. Jie neaukš
ti, gal kaip geras klevas, bet užtai jo kamienas išau
ga iki 30 pėdų skersmens. Turi obuolio didumo vai
sius, kuriuos vadina „beždžionių duona". Kai kur 
pravažiuojame Afrikos savanas, kurias rusas pava
dintų stepėmis, o Illinois gyventojas — prerija. 
Šiaurėje gana sausa, o pietuose dažnai lyja. Parko 
gyventojai, gyvuliai, tas ekozonas supranta, žino ir 
paprastai klimato atžvilgiu pasirenka palankiau
sias jiems vietas. Todėl vienur matėme daug dram
blių, žirafų, zebrų, o kitur — buivolų, šernų, baltųjų 
ar juodųjų raganosių, ir dar kitokių. Yra nemažai ir 
hienų, šakalų, barsukų, laukinių šunų. 

O paukščių čia tikras rojus. Plėšrieji kelių rū
šių ereliai, sakalai, maitvanagiai, pelėdos ir šimtai 
taikingesnių, gražių, įvairiaspalvių paukščių. Mū
sų grupėje buvo vienas ornitologijos žinovas ar mė
gėjas, kuris nei žiūronų, nei fotoaparato iš savų ran
kų niekada nepaleisdavo, fotografavo kiekvieną 
skirtingą paukštį, kai rasdavo tokį savo didžiojoje 
paukščių enciklopedijoje — knygoje, tai ten pasi
žymėdavo. Rodė ir man tą knygą, kurioje buvo jo 
sužymėta, kada ir kur kokį paukštį buvo matęs. 

Upėse neretai pamatydavome vėžlių, hipopo
tamų ir krokodilų, o antilopių ir joms giminingų ga
zelių, buvo visur. Matyt, jos taikingos ir neiš
rankios. Jei liūtai ar kiti plėšrieji žvėrys jas be
vaikydami nesudrasko, jos ramiai ganosi ir gana 
nebaigščiai žiūri į sustojusius safari vežimus. Sa
koma, kad tų antilopių yra bent 20 rūšių, bet mes 
išmokome atskirti tik kelias jų rūšis: impala, wa-
terbuck, oribi, gal ir didįjį eland. Įdomu buvo žiū
rėti, kaip gerai sugyvena žirafos su zebrais. Ganosi 
vieni prie kitų, ir net dėmesio kitam nekreipia. 

Bus daugiau. 

Boabab — atogrąžų Afrikos milžinas medis. 
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Prasideda naujos Seimo salės statyba Seimo vadovui gresia nepasitikėjimas 

Šioje vietoje iškils nauja Seimo posėdžių salė . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Šiuo metu intensyviai rengiama
si būsimoms statyboms — prie Seimo 

Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) — 
Rugpjūčio pradžioje Seimo antruo
siuose rūmuose įsikurs statybininkai 
— ten prasidės rekonstrukcijų dar
bai. Šalia Seimo antrųjų rūmų bus 
statoma nauja posėdžių salė. 

rūmų jau matyti vis gausėjanti tech
nika, prieigose triūsia paruošiamuo
sius darbus atliekantys statybinin
kai, aptveriama darbų teritorija. 

Ar Klaipėdos 
Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) — 

Praėjusią savaitę Seimo papildytas 
Atmintinų dienų įstatymas susilaukė 
prieštaringų nuomonių, kyla diskusi
jos dėl sausio 15-osios paskelbimo 
Klaipėdos krašto diena. 

Svarbiausias motyvas paskelbti 
šią datą Klaipėdos krašto diena — po 
1923 metų sausio 15 dienos vykusio 
sukilimo Klaipėdos kraštas prijung
tas prie Lietuvos. Tačiau pastaruoju 
metu žiniasklaidoje pasirodo nuomo
nių, kuriose Klaipėdos sukilimas api
būdinamas kaip okupacija. 

Sausio 15-osios įtraukimą j at
mintinų dienų sąrašą mėgina apginti 
Lietuvos mokslų akademijos narys 
ekspertas profesorius Antanas Tyla. 
Seimo švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetui pateiktoje pažymoje profe
sorius teigia, jog 1923 metų sausio 15 
diena Lietuvos valstybei ir lietuviams 
yra tikrai svarbi ir atmintina data 
kaip „lietuvių tautos ilgametis siekis 
turėti Baltijos pakrantę su Klaipėda 
savo valstybės teritorijoje ir to siekio 
savo jėgomis realizavimas". 

A. Tyla taip pat pateikia 1918 
metų lapkričio 30 dienos Prūsų Lie
tuvos Tautinės Tarybos nutarimą, 
įrodantį, kad Vokiečių ordino nuka
riautos lietuvių žemės XX a. pradžio
je turėjo siekių susivienyti atsiku
riančioje modernioje Lietuvos valsty
bėje. 

Nutarime teigiama, kad „mes, 
lietuviai, čionai Prūsų Lietuvoj gyve
nantieji, sudarome šito krašto gyven-

svarbi data? 
tojų daugumą, reikalaujame mes, 
remdamies Vilsono Tautų paties ap
sisprendimo teise, priglaudimą Ma
žosios Lietuvos prie Didžiosios Lietu
vos". 

Profesoriaus teigimu, Klaipėdos 
krašto sukilimas įgyvendino šį siekį. 
Sukilimą rėmė Lietuvos valstybė ir 
dalis vietos gyventojų. Šis Lietuvos 
žingsnis buvo įteisintas — Klaipėdos 
krašto tapimą Lietuvos Respublikos 
dalimi patvirtino 1928 metų Lietuvos 
sutartis su Vokietija. 

Tuo tarpu Klaipėdos krašto hit
lerinė 1939 metų aneksija buvo prie
vartos aktas. Tarptautinėje praktiko
je galiojo 1928-ųju Lietuvos-Vokie-
tijos sutartis. 

Tarptautinio įteisinimo šiam 
veiksmui nebuvimą įrodo dar ir tas 
faktas, kad Klaipėdos kraštas nebuvo 
įtrauktas į Potsdamo konferencijoje 
sudarytą Karaliaučiaus sritį, teigia 
profesorius. 

Priešingos nuomonės šiuo klau
simu laikosi Lietuvos istorijos insti
tuto direktorius Alvydas Nikžen-
taitis, teigiantis, kad šios dienos ne
derėtų įtraukti į atmintinų dienų są
rašą. Vertindamas 1923 metų sausio 
įvykius Klaipėdoje istorikas sako, kad 
tai nebuvo sukilimas, nes jis organi
zuotas Kaune, o jį vykdė Lietuvos 
šauliai. 

„Tai — ne kas kita, kaip Klai
pėdos krašto prijungimas, o jei varto
tume kietesnį žodį — okupacija", — 
pabrėžia jis. 

Atkelta iš 1 psl. 
Jo kalba gali tapti pagrindiniu argu
mentu kreipiantis į Europos žmogaus 
teisių teismą dėl galimo spaudimo 
teismui", — sakė opozicinių konser
vatorių frakcijos Seime seniūnas Jur
gis Razma. 

J. Razma teigė šiuo atveju su
prantąs ir pateisinantis atskirąją nu
tartį dėl V Muntiano kalbos priėmusį 
teismą, „nes reikia kažkaip stabdyti 
tokius politikų kišimusis į nesibaigu
sį teismo procesą, nes tai gali atsiliep
ti skaudžiomis pasekmėmis valsty
bei". 

„Tai visapusiškai naudingas ir 
geras perspėjimas politikams, kad 
teismai nesitaiksto ir gina savo ne
priklausomumą. Labiausiai tikėtina 
Seimo narių reakcija — nepasitikėji
mo V Muntianu kaip Seimo pirmi
ninku inicijavimas ir, asmeniškai ma
nau, kad tokiai iniciatyvai pagrindo 
tikrai būtų", — teigė J. Razma. 

Konservatorių frakcija, anot J. 
Razmos, artimiausiame posėdyje, 
įvyksiančiame greičiausiai tik rugsė-

| jį, svarstys šį klausimą. 
Parlamentaras abejojo, ar minėta 

teismo nutartis dėl V Muntiano kal
bos būtų pakankamas pagrindas ap
kaltai Seime inicijuoti, nes apkalta, 
pagal Seimo statutą, inicijuojama už 
šiurkščius Konstitucijos pažeidimus. 

Tuo tarpu nepasitikėjimas Seimo 
pirmininku siūlant jį atleisti iš pa
reigų gali būti inicijuojamas surinkus 
penktadalio, t.y. 29 Seimo narių pa
rašus. 

Seimo opozicinės socialliberalų 
frakcijos seniūno pavaduotojas Vac-

; lovas Karbauskis teigė manąs, jog V 
i Muntiano kalba „užtraukia atsako

mybę už jo žodžius". 
V Karbauskio manymu, šiuo at

veju pats V Muntianas turi pateikti 

* Iš turnyro Prancūzijoje grį
žusioje Lietuvos vyru krepšinio 
rinktinėje sumažėjo kandidatų. 
Treneris Antanas Sireika paskelbė, 
kad dėl vietos pasaulio pirmenybėse 
jau nebekovos Gediminas Maceina, 
Marijonas Petravičius bei Renaldas 
Seibutis. A. Sireika pareiškė, kad no
rėtų pamatyti naujų veidų. Treneris 
pareiškė, kad jau pranešė Lietuvos 
jaunimo (iki 20 metų) rinktinės na
riams Mantui Kalniečiui bei Marty
nui Pociui, jog tikisi sulaukti jų toli
mesnėse treniruočių stovyklose. Į 
treniruočių stovyklą Druskininkuose 
atvykti turėtų ir dar trys žaidėjai — 
tai Paulius Jankūnas, Arvydai Maci

jauskas bei Darius Songaila. 
* Pirmadieni Italijoje prasi

dėjusiame Europos jaunių (iki 16 
metų) teniso čempionate sėk
mingai varžybas pradėjo Lietuvos 
vaikinai. Perspektyviausias Lietuvos 
tenisininkas devintas pagal skirsty
mą čempionate, Ričardas Berankis, 
pirmajame rate buvo laisvas, o antra
jame 6:1, 6:2 sutriuškino vengrą 
Mark Kovač. 

* Trečiąją pergalę iš eilės Če
kijoje vykstančiame . .Pardubice 
2006" š a c h m a t u festivalyje iš
kovojo sėkmingiausiai iš lietuvių pa
jėgiausiųjų A giupčj)' urnyre StartUO-
i a r , ! ^ Š a r ū n a s S u i > k i -

savo paaiškinimą dėl jo atžvilgiu pri
imtos teismo nutarties. 

Naujosios sąjungos frakcija, V 
Karbauskio teigimu, taip pat svarstys 
minėtą teismo nutartį ir galimą ne
pasitikėjimo Seimo pirmininku palai
kymą. 

V Karbauskis taip pat stebėjosi, 
kad apie birželio 30 dieną priimtą 
teismo nutartį Seimo pirmininkas 
neinformavo Seimo, nors teismas bu
vo įpareigojęs tai padaryti. 

Seimo pirmininkas V Muntianas 
teigia, kad Vyriausiasis administraci
nis teismas jį nepagrįstai apkaltino 
Konstitucijos pažeidimu. 

V Muntianas savo pareiškime 
Vyriausiojo administracinio teismo 
kolegijai teigia kalbėjęs apie tenden
cijas ir tikino vertinęs tik įsiteisėju
sius teismų sprendimus. 

„Kreipdamasis į Lietuvos teisėjų 
visuotinį susirinkimą tenorėjau at
kreipti šio forumo dėmesį į mūsų vi
suomenėje vyraujančias nuostatas ir 
vertinimus dėl teisminės valdžios 
sprendimų, jos įtakos ir pasitikėjimo 
ja pačia. Būdamas įstatymo leidžia
mosios valdžios atstovas — Seimo na
rys ir Seimo pirmininkas — vertinau 
tik įsiteisėjusius teismų sprendimus. 
Visi kiti mano apmąstymai pateikti 
kaip bendros teisingumo pojūčio vals
tybėje, teisingumo sutvarkymo sie
kiamybės, kurias visuomenė mato šių 
dienų realijose", — rašoma V Mun
tiano pareiškime. 

Seimo vadovas taip pat pažymi, 
kad yra viešai raginęs atsakingas 
teisminės valdžios savivaldos institu
cijas spręsti, ar kai kurių teismų tei
sėjai yra tinkami toliau eiti savo pa
reigas, taip pat yra raginęs labai atsa
kingai vertinti jų moralines bei verty
bines nuostatas, galimą įsitraukimą į 
politinius procesus. 

P. Austrevičius: ar valdininkai sugeba... 
Atkelta iš 1 psl. 
korespondencija bei atsakingų insti
tucijų tarpusavio susirašinėjimais, 
susidaro įspūdis, kad mūsų valdi
ninkai tik tiek ir tesugeba — be per
stojo kurpti biurokratinius laiškus, o 
ne realiai spręsti žmogaus proble
mas. Tenka dar kartą konstatuoti, 
kad kol kas paprastas pilietis yra be
jėgis prieš išpūstą, abejingą ir dirbti 
nenorinčią biurokratinę mašiną", — 
teigia Seimo narys P Austrevičius. 

Parlamentaro pagalbos papra
šiusi gyventoja pateikė visą pluoštą 
įvairių institucijų atsakymų, tarpu
savio susirašinėjimo dokumentų, ku
riuose, politiko teigimu, apstu prieš
taravimų, netgi kurioziškų atvejų. 
„Stebina ir institucijų tarpusavio su
sirašinėjimas, kuriuo jos viena kitai 

bando 'permesti' rūpestį šios gyven
tojos problema, nė viena nesiimdama 
realiai jos spręsti. Ši istorija — pui
kus visiško biurokratinio nesusikal
bėjimo pavyzdys. Kyla klausimas — 
ar iš gausybės institucijų nors viena 
žino, ką ji turi ir ką gali veikti?" — 
sako R Austrevičius. 

Politikas prašo atsakingų institu
cijų nutraukti biurokratinį susira
šinėjimą besiaiškinant kompetencijos 
ribas ir imtis iš esmės spręsti minėtą 
problemą. 

R Austrevičius siūlo sudaryti 
tarpžinybinę komisiją pilietės butui 
apžiūrėti, atlikti reikiamus laborato
rinius tyrimus, įvertinti, ar statinys 
atitinka gyvenamosios aplinkos ap
saugos reikalavimus, imtis kitų prie
monių. 

Socialliberalams kliūna viceministrai 
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) — 

Opoziciniai socialliberalai stebisi kai 
kuriais viceministrų paskyrimais ir 
čia pat abejoja naujosios Vyriausybės 
gebėjimu konstruktyviai dirbti. 

„Pirmosios 14-osios Vyriausybės 
darbo dienos kelia pagrįstą susirūpi
nimą jos galimybėmis", — antradienį 
išplatintame Naujosios Sąjungos (so
cialliberalų) frakcijos pareiškime tei
gia frakcijos seniūnas Artūras Pau
lauskas. 

Anot A. Paulausko, dar prieš ski
riant konkrečias personalijas į minis
trų postus nebuvo įvertintos kai ku
rių kandidatų praeities moralinės bei 
etines problemos sukėlusios visuo
menes pasipiktinimą 

„Toks politinės bei moralinės 
atsakomybės neapibrėžtumas sudaro 
visas sąlygas ir toliau klestėti parti
niam protekcionizmui ir neetišku
mui, renkantis viceministrus", — tei
gia socialliberalų frakcijos vadovas. 

Švietimo ir mokslo ministrė Ro
ma Zakaitienė apsisprendė vicemi
nistru skirti Socialdemokratų parti
jos prezidiumo rekomenduojamą 
kandidatą Rimantą Vaitkų, kuris, 
kaip rašoma NS pareiškime, siejamas 
su Rusijos Federacijos Lietuvoje stei
giamomis nelegaliomis aukštosiomis 
mokyklomis. Socialliberalai primena, 
jog R. Vaitkumi nepasitikėjimą yra iš
reiškęs ir prezidentas Valdas Adam
kus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Fi, kuri leidžia vartotojams parsi
siųsti muzikos įrašus iš interneto ar
ba kitų grotuvų. 

Venesuela ir Baltarusija ruošiasi 
sudaryti „kovos komandą" 

H. Chavez ir A. Lukašenka. 
Minskas, liepos 24 d. 

(AFP/BNS) — Venesuelos vadovas 
Hugo Chavez, pirmadienį lankyda
masis JAV „paskutine Europos dikta
tūra" vadinamoje Baltarusijoje para
gino šalies vadovą Aleksandr Luka
šenka sukurti bendrą „kovos ko
mandą". 

„Čia aš suradau dar vieną draugą 
ir mes turėtumėme suformuoti ko
mandą. Tai turėtų būti kovos koman
da", — sakė H. Chavez po susitikimo 
su A. Lukašenka Minske. 

Jungtinės Valstijos laiko šiuos 
abu vadovus autokratais ir yra įvedu
sios jų valdomoms šalims ekonominių 
sankcijų. 

H. Chavez vizitas turėtų padėti 
užmegzti glaudesnius ryšius su Bal
tarusijos vadovu, kuris, kaip ir jo sve
čias, garsėja nenuspėjamu vadovavi
mu ir JAV nepaisymu. 

Pradėjęs pasaulinį turą, kurio 
metu tikisi užsitarnauti tarptautinės 
bendruomenės paramą Venesuelos 
siekiams tapti nenuolatine Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos nare, 
H. Chavez savo kelionės metu apsi
lankys Irane, Rusijoje ir Vietname. 

„Čia mes jaučiamės, lyg būtu
mėme tarp savo brolių", — sekmadie
nį sakė H. Chavez Minsko oro uoste, 
kur pradėjo savo trijų dienų vizitą 
Baltarusijoje. 

MosNews fotomontažas 

Pirmadienį Baltarusijos naujienų 
tinklalapis „tut.by" pranešė, kad bu
vusio kariuomenės pulkininko leite
nanto H. Chavez ir buvusio SSRS ko
lūkio pirmininko A. Lukašenka są
junga bus tvirta. 

Kaip pranešė oficialioji Minsko 
spauda, Baltarusija ir Venesuela yra 
pasiryžusios suvienyti savo jėgas 
prieš „išorinį spaudimą". 

„Mūsų piliečių išrinktas neprik
lausomas vystymosi kursas ir sėk
mingas socialiai orientuotos ekono
mikos modelio įgyvendinimas sulau
kė precedento neturinčio išorinio 
spaudimo iš naujų pretendentų į pa
saulinį viešpatavimą", — teigė A. Lu
kašenka. 

„Mums primygtinai stengiamasi 
įpiršti svetimą ideologiją ir moralę 
bei pseudoekonomines reformas, nu
skurdinančias daugumą dėl kelių pi
niguočių pelno", — tęsė jis. 

„Mes esame draugai ir broliai, — 
pabrėžė H. Chavez. — Kai žlugo So
vietų Sąjunga, o amerikietiškas impe
rializmas pamėgino iškelti hegemoni
jos vėliavą, Baltarusiją ir Lotynų 
Amerikos šalis pamėgino praryti bai
sūs imperializmo ir kapitalizmo nas
rai. Buvo paskelbta apie socializmo ir 
šių valstybių bei tautų mirtį, tačiau 
tautos ir socializmas nenumirs nieka
da", — sakė jis. 

C. Rice susitiko su Izraelio ir palestiniečių vadovais 
Atkelta iš 1 psl. 
rėmė Izraelio karą su „Hezbollah", 
sakė norinti skubaus ugnies nutrau
kimo, bet tvirtino, kad jis turėtų būti 
patvarus. 

Lankydamasi Izraelyje C. Rice, 
kaip pranešama, bendrais bruožais 
išdėstė ugnies nutraukimo planą nus
tatant Pietų Libane tarptautinės 
bendrijos prižiūrimą „buferinę zo
ną" ir priverčiant „Hezbollah" pasi
traukti iš pasienio. Jos vizitas su
rengtas tokiu metu, kai JAV Izraelio 
karo veiksmų klausimu, regis, vis la
biau tolo nuo daugelio sąjungininkų 
Europoje ir arabų pasaulyje. 

Izraeliečių didelio masto puoli
mas verčia nuogąstauti dėl humani
tarinės tragedijos, nes dėl jo turi 
trauktis tūkstančiai užsieniečių ir 
libaniečių. JAV buvo kritikuojama dėl 
numanomo vilkinimo, kad Izraelis 
turėtų laiko likviduoti Sirijos ir Irano 
remiamą „Hezbollah", kuri išpro
vokavo šį konfliktą liepos 12 dieną 

pagrobdama du izraeliečių kareivius. 
C. Rice sakė esanti „labai susirū

pinusi" dėl civilių gyventojų padėties, 
o vyriausybė paskelbė apie 30 mln. 
JAV dolerių vertės skubią pagalbą, 
kurią JAV kariai antradienį jau pra
dėjo gabenti. 

Tačiau Libano parlamento pir
mininkas Nabih Berri, kuris yra ir 
„Hezbollah" tarpininkas, atmetė C. 
Rice planą, apie kurį buvo pranešta, 
ir sakė, kad pirma turi būti įgyven
dintas ugnies nutraukimas ir susitar
ta dėl pasikeitimo kaliniais. 

Nors Izraelio karinė galia yra ne
palyginamai didesnė, jis susiduria su 
įnirtingu „Hezbollah" pasipriešinimu 
ir jau užsiminė, kad sutiktų su tam 
tikromis tarptautinėmis pajėgomis 
Pietų Libane. 

Artimiausias JAV sąjungininkas 
britų ministras pirmininkas Tony 
Blair šį konfliktą pavadino katastro
fa, kenkiančia jaunai Libano demok
ratijai. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) pirmadie

nį sutiko toliau finansuoti kamie-
riinių ląstelių tyrimus, nors tam 
griežtai nepritaria kai kurios katali
kiškos sąjungos narės, tokios kaip 
Lenkija. Po ilgų diskusijų dauguma 
ES ministrų skelbia planus dėl ka-
mieninių ląstelių tyrimų finansavi
mo 2007—2013 metais, kuriuose nu
matytos ir griežtos tokių tyrimų sąly
gos. Susitarimas buvo pasiektas ma
žiau nei savaitė po to, kai JAV prezi
dentas George W. Bush, pirmą kartą 
pasinaudodamas savo veto teise, blo
kavo įstatymo projektą dėl kamie-
ninių ląstelių tyrimų finansavimo iš
plėtimo. 

ROMA 
Italijos ministras pirmininkas 

Romano Prodi teigė, kad pagrindinis 
trečiadienį Romoje įvyksiančių dery
bų dėl Artimųjų Rytų krizės tikslas 
bus susitarti dėl paliaubų, taip pat 
humanitarinės pagalbos nukentėju
siems civiliams gyventojams. „Nori
me, kad šiame viršūnių susitikime 
būtų išspręstos pagrindinės proble
mos, pirmiausia — paliaubų klausi
mas", — prieš derybas dėl Izraelio ir 
„Hezbollah" karo, kuriose dalyvaus 
aukšti JAY Europos ir Artimųjų Rytų 
diplomatai, teigė R. Prodi. 

JAV 

REDMOND 
„Microsoft", didžiausia pasaulyje 

programinės įrangos gamintoja, keti
na pasiūlyti vartotojams naują garso 
ir vaizdo grotuvų prekės ženklą „Zu
ne", kuris konkuruos su „Apple" 
skaitmeninių technologijų rinkoje, 
rašo JAV verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal". Naujieji „Zune" pre
kės ženklo produktai prekyboje pa
sirodys dar šiais metais. „Microsoft" 
ketina nekartoti ankstesnių klaidų ir 
užtikrinti kuo didesnį „Zune" pro
duktų veiksmingumą ir patogumą. 
Pavyzdžiui, naujuosiuose produktuo
se bus naudojama technologija Wi— 

RUSIJA 

MASKVA 
Žlungančio Rusijos naftos susi

vienijimo „Jukos" kreditorių susirin
kimas antradienį nusprendė kreiptis 
į teismą su prašymu skelbti „Jukos" 
bankrotą bei konkursinį turto išpar
davimą. Tokį sprendimą inicijavo 
Maskvos teismo paskirtas „Jukos" 
laikinasis stebėtojas Eduard Rebgun; 
jam pritarusieji kreditoriai turi 94.22 
proc. balsų. Tokia pat balsų persvara 
buvo atmestas „Jukos" vadovybės 
parengtas susivienijimo finansinės 
padėties gerinimo planas, kurį Ru
sijos federalinės mokesčių tarnybos 
(pagrindinio kreditoriaus atstovas) 
atstovas įvardijo kaip neatitinkantį 
Rusijos Federacijos įstatymų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Tai, kad izraeliečiai bombardavo 

vienintelę Gazos ruožo elektrinę, bu
vo neproporcingas jėgos panaudoji
mas, sukėlęs rimtų humanitarinių 
padarinių, antradienį sakė Jungtinių 
Tautų (JT) humanitarinių programų 
koordinatorius Jan Egeland. „Civi
linė infrastruktūra privalo būti gina
ma, o ne naikinama. Įstatymas labai 
aiškus. Niekaip kitaip negalima in
terpretuoti", — sakė jis. Izraelis mi
nimą elektrinę subombardavo praė
jusio mėnesio pabaigoje, pradėjęs ka
rinę kampaniją palestiniečių kovoto
jų pagrobtam izraeliečių kariui išva
duoti. 140 megavatų reaktorius, ku
ris buvo statomas penkerius metus ir 
kainavo 150 mln. JAV dolerių, tiekė 
maždaug du trečdalius Gazos ruože 
reikalingos elektros energijos. 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirmininkas 

Ehud Olmert pareiškė esąs pasiryžęs 
tęsti prieš 14 dienų pradėtą puolimą 
Libane. „Mes naudojamės elementa
riausia teise į savigyną", — sakė E. 
Olmert. „Turėsime tęsti kovą su 
'Hezbollah', — pažymėjo jis. — Ko
vojame ne su Libano vyriausybe ar 
Libano liaudimi. Kovojame su 
'Hezbollah'". Libane šis konfliktas 
jau pareikalavo 380 žmonių gyvybių. 
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AfUSl/ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

VALGYKIME DAUGIAU 
DARŽOVIŲ IR VAISIŲ 

Pats patogiausias laikas paklausyti gydytojų patarimų ir valgyti dau
giau šviežių daržovių bei vaisių, žinoma, yra vasara. Ne tik vietinėse par
duotuvėse, bet ūkininkų turguose, net užmiesčio pakelėse galima rasti švie
žiausių, skaniausių įvairių vaisių, uogų ir daržovių. Tai sveikas ir maistin
gas valgis, o taip pat neturi per daug kalorijų, cholesterolio, riebalų ir kito
kių, organizmui kenksmingų medžiagų. Šiandien pateiksiu keletą receptų, 
kurie lengvai paruošiami ir kaip tik tinka šiam metų laikui (didžiosios dalies 
net virti ar kepti nereikia). 

Gero apetito! 

R a u d o n ų kopūs tų sa lo tos 

1 gūžė (nedidelė) raudono ko
pūsto 

3 šaukštai aliejaus 
2 šaukštai vyninio, obuolinio 

arba net balto acto (vinegar) 
1 citrinos sultys 
1 šaukštelis cukraus 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/16 šaukštelio, arba dar ma

žiau, sumaltų gvazdikėlių (cloves) 
1/2 šaukštelio druskos 
Nuimti viršutinius kopūsto la

pus, nupjauti likusių lapų storus 
kamblius ir gūžę smulkiai su
pjaustyti. Sumaišyti actą ir citrinų 
sultis su aliejumi, užpilti ant su
pjaustyto kopūsto ir gerai išmaišyti. 
Palaikyti šaldytuve 2-3 vai., kol 
kopūstai suminkštės. 

Sumaišyti druską, pipirus, gvaz
dikėlius, cukrų, užberti ant kopūstų 
ir gerai išmaišyti. Sudėti į patrauklų 
indą ir patiekti su jautiena, kiau
liena ar antiena. 

Jeigu kas manytų, kad raudoni 
kopūstai „per kieti", supjausčius 
kopūstą galima užpilti verdančiu 
vandeniu, palaikyti apie 1 minutę, 
tuomet vandenį nuvarvinti ir pa
ruošti salotas kaip nurodyta šiame 
recepte. 

Žalių k o p ū s t ų salotos 

1 nedidelė žaliojo kopūsto gūžė 
1 šaukštas druskos (ne kupinas) 
2 šaukštai stambiai (burokine 

tarka) sutarkuotų morkų 
2 šaukštai balto acto 
1 šaukštas aliejaus 
1 šaukštelis cukraus 
1/2 puod. rūgščios grietinės arba 

sumažinto riebumo majonezo 
Supjaustytus kopūstus užberti 

1/2 šaukšto druskos ir gerai šaukštu 
patr int i , kol atsiranda skysčio. 
Tuomet sudėti tarkuotas morkas, 
sumaišyti actą su aliejumi ir užpilti 
ant kopūstų. Suberti likusią druską, 
cukrų ir palaikyti, kol kopūstai 
suminkštės (apie 2-3 vai.). 

Išimti iš šaldytuvo (jeigu per 
daug skysčio, jį nuvarvinti per sie
telį), sudėti rūgščią grietinę ir gerai 
išmaišyti. Papuošti pomidorų skil
telėmis ir petražolių šakelėmis. 

P a p r a s t o s pomidorų sa lo tos 

3—4 pomidorai (vienodo dydžio) 
2 svogūnai (geriausiai tinka 

Spanish arba White onions) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštas šviežio, sukapoto 

baziliko lapelių (basil) 
Pomidorus supjaustyti skersai 

plonomis riekutėmis. Svogūnus su
kapoti arba taip pat supjaustyti 

plonyčiais rit inėliais. Ant lėkštės 
dėti pomidoro riekutę, ją padengti 
svogūno griežinėliu, apibarstyt i 
druska, baziliku ir maltais pipirais, 
ant viršaus uždėti dar riekutę pomi
doro ir papuošti baziliko lapeliais. 

P a p r a s t o s a g u r k ų sa lo tos 

2-3 jauni, švieži agurkai 
1 šaukštas supjaustytų krapų 

lapelių 
1/2 puod. rūgščios grietinės (be 

prieskonių jogurto arba majonezo) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio svogūnų miltelių 

(onion powder) 
Jeigu agurkai nedideli, lupti ne

reikia, jeigu didieji — būtina nulup
ti, nes žievė kieta. Supjaustyti agur
kus skersai plonais ritinėliais, už
pilti druska ir svogūnų milteliais, 
sumaišyti, apibarstyt i krapais ir 
sudėti rūgščią grietinę. Gerai iš
maišyti. 

B u r o k ė l i ų sa lo tos 

1 svaras nedidelių, šviežių bu
rokėlių . 

1/2 puod. sumažinto riebumo 
majonezo 

2 šaukštai pieno 
2-3 šaukštai tarkuotų, paruoštų 

(be grietinės ir kitų priemaišų) 
krienų 

1 šaukštas citrinos sulčių 
1/2 sukapoto svogūno 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio baltųjų maltų 

pipirų (white pepper) 
Burokėlius išvirti, atvėsinti ir 

nulupti. Supjaustyti nedideliais 
kubeliais arba ritinėliais (visuomet 
reikia pasir inkt i vienodo dydžio 
burokėlius, tuomet patiekalas atro
do gražiau ir burokėliai išverda visi 
kartu). 

Sumaišyti majonezą, kr ienus, 
pieną, citrinų sultis, druską ir pi
pirus. Užpilti ant burokėlių ir gerai 
išmaišyti. Prieš patiekiant, palaikyti 
šaldytuve apie 1 vai. 

Š a l t i b a r š č i a i iš... r i d ikė l ių 

10 vienodo dydžio šviežių ri
dikėlių 

1/2 puod. supjaustytų žalių svo

gūnų laiškų 
3 puod. kefyro arba pasukų (but-

termilk) 
1 šaukštas supjaustytų šviežių 

krapų 
1/2 šaukštelio druskos 
Ridikėlius sutarkuoti stambia 

tarka. Sudėti į dubenį, įberti druską, 
sukapotus krapus ir užpilti kefyru 
(arba pasukomis). Patiekti su karš
tomis, virtomis bulvėmis. 

P o m i d o r ų salotos su s ū r i u 

3-4 pomidorai 
1/2 puod. tarkuoto fermentinio 

sūrio 
1 skiltelė smulkiai sukapoto čes

nako 
2 šaukštai majonezo arba rūgš

čios grietinės 
Pomidorus supjaustyti nedide

liais gabaliukais, sudėti sūrį, čes
naką, sumaišyti su majonezu arba 
grietine. Palaikyti šaldytuve 1 vai., 
kad „skoniai susivienytų". 

M o r k ų salotos su obuo l i a i s 

2 sv. morkų 
2 sv. rūgščių obuolių 
1 puod. majonezo arba rūgščios 

grietinės 
1/2 šaukštelio cukraus 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1/4 šaukštelio druskos 
Morkas nuskusti ir sutarkuoti 

stambia tarka. Obuolius nulupti ir 
taip pat stambiai sutarkuoti. Supilti 
citrinų sultis, suberti cukrų ir 
druską, sudėti grietinę ir gerai 
išmaišyti. 

Uogų k o m p o t a s 

1 puod. braškių 
1 puod. aviečių 
1 puod. mėlynių 
1 puod. vandens 
1/2 puod. cukraus 
1 šaukštelis citrinų sulčių 
Visas uogas sudėti į indą (jeigu 

braškės labai didelės, perpjauti per 
pusę). Cukrų suberti į vandenį ir 
užvirti . Supilti citrinų sultis. Skystį 
užpilti an t uogų, atvėsinti ir padėti į 
šaldytuvą bent per naktį. Patiekti 
šaltą su sausainiukais. 

O b u o l i ų k o m p o t a s 

1 sv. rūgščių obuolių 
2/3 puod. cukraus 
3 puod. vandens 
1 lazdelė cinamono 
1 citrinos žievelė 
2—3 gvazdikėliai (cloves) 
1 apelsino žievelė 
1 šaukštas citrinų sulčių 
l puodą supilti vandenį, suberti 

cukrų ir užvirti. Obuolius nulupti 
(neišmeskite žievių), supjaustyti išil
gai skiltelėmis ir tuoj pat sumesti į 
verdantį sirupą, kad nespėtų pa
ruduoti . 

Ant lengvos ugnies pavirti apie 
2 -3 minutes, kol obuoliai suminkš
tėja, bet saugant, kad nesusileistų. 
Kai obuoliai bus minkšti , išgriebti iš 
skysčio ir sudėti į dubenį. Į skystį, 
kur iame virė obuoliai, sudėti visus 
likusius produktus, kar tu su obuolių 
žievelėmis. Kai užvirs, pavirti apie 
3—4 min., tuomet nuimti nuo ugnies 
ir skystį perkošti, užpilti ant išvirtų 
obuolių. Patiekti labai šaltą. 

• SKELBIMAI 
— . . • dMlkUUliU^i^ikUili 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patirtimi ir žmogus, 

mokantis {vairius darbus. 
Būtina turėti mašiną. Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Te l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

PARDUODA 

Skubiai, be tarpininko, parduodamas 
2 aukštų, 212 km- namas, su 12 arų 
žemės sklypu prestižiniame Vilniaus 

rajone — Žvėryne. 7 kamb., 2 virtuvės, 
2 vonios, didelis pusrūsis. Namas krašti

nis, ribojasi su miško draustiniu. 
Kaina 1,5 milijono dolerių. 

Tel. Vilniuje 011-370-698-727-48; 
arba 630-670-8336; 

reples@takas.lt 

*•*'! *»•!• STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

,,soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
..shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241 1912 

GREIT PARDUODA 
•Imi „ ^ ^ First Landmark Realty 

(VAIRUS 
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, mėgsta gaminti valgyti, anglų 
kalba buitinė, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-512-6875. 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-^25-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• C ikago |e ar priemiesčiuose 
• Grettas ir s<izininqas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• tarp in inkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuola'da 

(VAIRUS 
• Parduodu automobilj „Acura Integ
ra" 1994 m. Mechaninė greičių dėžė. 
Kaina $1,000. Tel. 708-539-3660 . 

mailto:reples@takas.lt
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Mitologiniai personažai - ne 
žmonių fantazijos vaisius 

Senovės sakmės, liaudies pasa
kos, mitai byloja apie įvairiausias 
keistas būtybes. Ir ko tik jose nėra: 
daugiarankiai dievai, kentaurai, un
dinės, keisčiausių pavidalų „nela
bieji" ir t.t. Visko neišvardinsi. 

Bet iš kur senovėje žmonės sė
mėsi tiek fantazijos (šiandien turbūt 
mistinį pasaulį bandoma pateikti 
kitaip)? 

Kai mokslininkai peržvelgia 
žmonijos istoriją liudijančius doku
mentus, dažnai kelia klausimą: ar 
ne pati motinėlė gamta pateikia 
tokių keistų būtybių prototipus? 

Vienas veidas gerai, o du?.. 

Senosios Romos dievas Janusas 
buvo vaizduojamas su dviem veidais. 
Vienas buvo priekyje, kitas - iš nu
garos. Mat jis turėjo galią atsiminti 
visą pasaulio bei žmonijos praeitį ir 
įžvelgti ateitį. Jo vardu lotyniškai ir 
buvo pavadintas pirmasis metų mė
nuo - , januar". Tai viduržiemio lai
kas, kai bandoma susumuoti praėju
siųjų metų rezultatus ir įžvelgti 
ateinančiuosius. 

Apie šį dievą buvo sukurta dau
gybė mitų. Vienas jų byloja, kad ant
rasis veidas, o tiksliau - antrosios 
akys, jam padėjo pagauti nimfą Kar
ną, kuri mėgo žaismingai apkvailin
ti savo gerbėjus, paskui stebuklingai 
nuo jų pasislėpdavo. Jos gudrybes ir 
pamatė dievas Janusas. 

Tačiau mitologiniam dievui ant
rasis veidas ne tik nekliudė, bet bu
vo net naudingas, o su tokia anoma
lija gimusio žmogaus gyvenimas 
išties reiškė tragediją. 

Jis buvo Anglijos aristokratų 
palikuonis Edvardas Mordreikas. Jo 
vaizdas buvo kur kas klaikesnis nei 
žmonių sukurto dievo - Januso. 

Sunku turėti dvi galvas 

Edvardas Mordrekas turėjo dvi 
galvas. Antroji galva buvo išaugusi 
lyg iš gobtuvo, esančio ant pakaušio. 
Jos veidas buvo nukreiptas į viršų, o 
pati aukštielninka galva kabojo jam 
ties kakta. 

Antroji Edvardo galva turėjo 
veidą su visomis dalimis: akimis, 
nosimi, burna, ausimis. 

Ką darė tas antras is veidas? 

Jis galėjo kaitalioti išraišką. Bet 
burna nekalbėjo ir nereikalavo mais
to. 1b veido išraiška dažniausiai bū
davo pikta, o iš burnos tekėdavo 
seilės... 

Vaikinas užaugo, subrendo, įgijo 
išsilavinimą, tačiau galima įsivaiz
duoti žmogaus savijautą, kai jis yra 
priverstas gyventi su tokia baisia 
keistenybe. 

Ir vis dėlto jaunuolio nervai ne
išlaikė: jis išprotėjo ir vieno labai 
stipraus priepuolio metu mirė. 

Jei Edvardas būtų gimęs mūsų 
dienomis, — jam būtų buvę galima 
padėti. Štai visai neseniai (šių metų 
vasarį) Egipte buvo atlikta sėkmin
ga operacija 10 mėnesių berniukui, 
kuris gimė su dviem galvomis. 

Kvalifikuotiems medikams te
prireikė tik 13 valandų, kad būtų 
pašalinta iš pagrindinės galvos iš
augusi rudimentinė - antroji. Chi
rurgams beliko sutvarkyti tik kū
dikio kaukolę Mažylis Manaras 
dabar aupa visiškai sveikas 

Cirkininkams nešė pelną 

Įvairiausi apsigimimai dabar 
pagal galimybes šalinami. Tam tar
nauja mokslo pažanga. Senovėje to
kiems nelaimėliams nebuvo įmano
ma padėti, todėl daugelis tėvų savo 
apsigimusius vaikus atiduodavo ke
liaujantiems cirkininkams. 

Cirke jie gyvendavo, augdavo ir 
už pinigus kaip sensacija buvo rodo
mi visuomenei. Žinoma, tokiems 
„aktoriams" būdavo kuriamos ir vai
dinimų programos, kad žmogaus 
prigimtinė anomalija kuo labiau 
išryškėtų. Uždirbtų pinigų, aišku, jie 
negaudavo - jų atlyginimas likdavo 
šeimininkui už maitinimą ir prieg
laudą. 

Pažiūrėti tokių žmonių keisteny
bių publika tiesiog griūte griūdavo. 

Berniukas, panašus į dramblį 

O tų anomalijų buvo pačių ne
tikėčiausių (aišku, esama jų ir da
bar). Įdomią istoriją apie berniuką -
dramblį 1870 metais papasakojo me
dicinos ekspertas Frederikas Triv-
zas. 

Kai šį gydytoją pakvietė pas ser
gantį „berniuką", paciento išvaizda 
jį sukrėtė iki sielos gelmių. Štai ką 
jis apie tai rašė. 

„Nuo kaktos jam kabojo panaši į 
dramblio straublį mėsos atauga. 
Kaktoje - viena akis. Nosies nebuvo. 
Kaklą dengė kažkokios akytos odos 
ataugos. Ant viso kūno kabojo raukš
lėmis susimetusi oda. Dešinė ranka 
priminė peleką". 

Negavęs leidimo šį apsigimėlį iš
naudoti parodai, šeimininkas paliko 
jį likimo valiai. 

Tas pats gydytojas Trivzas jį ra
do nuotekų kanale apsuptą minios 
žioplių. Medikas paėmė nelaimingąjį 
berniuką namo, jį ne tik globojo, bet 
ir stebėjo jo vystymąsi. 

Nors jokiai viešai parodai tas 
anomališkas „padarėlis" nebuvo ro
dytas, tačiau gandai apie neįprastą 
pacientą traukė įvairių žymių žmo
nių dėmesį. Apsilankę pas gydytoją, 
jie prašydavo suteikti galimybę jį pa
matyti. Už tai jie dosniai aukodavo 
berniuko išlaikymui. 

Ilgainiui tokių interesantų vis 
daugėjo. Tai nepatiko humaniškam 
medikui Trivzui. Siekdamas globo
tinį apsaugoti nuo smalsautojų, gy
dytojas jį išvežė į nuošalią kaimo fer
mą, kur įkyruoliai jo netrikdė. 

Dėl didelės kūno deformacijos 
vaikas visada miegodavo sėdėda
mas, pasidėjęs galvą ant kelių. Ta
čiau kartą, nusprendęs pamiegoti 
kaip visi žmonės, jis atsigulė ant nu
garos. Deja, tas vienas kartas buvo 
ir paskutinis: masyvi galva užspau
dė kvėpavimo takus, ir vaikas už
duso. 

Plaukuotos merginos 
likimas 

Gal ir ne toks tragiškas, bet ne 
mažiau įdomus buvo mergaitės, pa
našios į beždžionėlę, likimas. 

Jos vardas buvo Priscila. Kai 
1929-aisiais ją, tik ką gimusią, tėvai 
atnešė į balagano palapinę cirkinin-
kui Karlui Lotezui, šis buvo didžiai 
nustebintas ir sukrėstas: mergaitės 
kūnelis nuo galvos iki kojų buvo 
apaugęs juodais, švelniais plaukais. 
Jų nebuvo tik ant veidelio 

Akių ligų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VT2JNAS, M.D, S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6818W.ArcherAve.Sfe.5k-6 
Chicago, IL 60638 

Tel.77Š-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXXJOGAS-ŠJFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DALIAS PRUNSWS,MD 

MAUNAKV. 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 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Chirurgai 
EUGBJE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 

Susuanmu! kabėti angiskai arte betuvtška. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, poslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Cirkininkas buvo gailestinges
nis už mergaitės tėvus. Jie su žmona 
mergaitę įdukrino ir augino kaip sa
vo vaiką, tikrai globodami, ne
skriausdami. 

Kai Priscilai sukako 17 metų, ji 
jau buvo visiškai subrendusi mergi
na. Bet ją trikdė dar viena bėda: vie
na už kitos jai augo dvi eilės dantų... 

Mergina svajojo apie operaciją, 
kuri išlaisvintų ją bent nuo to ne
malonumo, tačiau tai labai brangiai 
kainavo, jos įtėviams buvo ne
prieinama. 

Bet atsirado ekstravagantiška ir 
turtinga dama, mėgstanti į žmogų 
panašias beždžiones. Ji siūlė apmo
kėti visas operacijos išlaidas, tačiau 
su sąlyga, kad Priscila bus atiduota 
jai. Įtėviai jai leido spręsti pačiai. 
Tačiau, kai mergina sužinojo tikruo
sius „labdaringos" damos tikslus, jos 
pagalbos iš karto atsisakė, nors ir 
kaip troško gražių dantų. Paaiškėjo, 
kad įnoringoji ponia yra numačiusi 
merginą kryžminti su tikromis bež
džionėmis, mat jai buvo smalsu pa
žiūrėti, kas iš to išeis! 

Priscila liko pas įtėvius, o ne
trukus ištekėjo už jauno, irgi cirke 
dirbančio vaikino, kuris sirgo kaž
kokia odos liga, dėl kurios jo kūnas 
buvo padengtas tarytum kokiais žvy
nais. Todėl jis publikai buvo pris
tatomas kaip „aligatorius". 

Jaunuoliai kartu buvo visiškai 
laimingi. 

Žmogus su šuns galva 

XVIII a. antroje pusėje po pa
saulį su cirku gastroliavo žmogus, 
turėjęs šuns galvą! Kaip jis atrodė, 
— ir šiandien galima sužinoti, nes 
yra išlikusi nuotrauka. 

Visas šios asmenybės kūnas bu
vo kaip normalaus žmogaus, o galva, 
veidas - šuns. Ji, neišskiriant nė vei
do, buvo apaugusi ilgais šuns plau
kais. 

Dirbdamas cirke, šis vyriškis sa
vo kudlotą galvą dar atitinkamai ap
karpydavo, kad būtų kuo tikresnis 
kalbančio šuns vaizdas. 

Nors apie šio žmogaus šuns li
kimą išlikę mažai duomenų, tačiau 
yra žinoma, jog jis gyveno gana ilgai. 

Tai liudija ir nuotrauka. 

Vienaakiai ir daugiaakiai 
pacientai 

Įvairių tautų mitologijoje apstu 
būtybių su neįprastu skaičiumi akių. 
Dažniausiai jos pasižymi piktumu, 
klasta (prisiminkime kad ir Homero 
vienaakį ciklopą). Vienaakis buvo ir 
senovės keltų mirties dievas Balo-
ras, su savo išsigimėliais fomara-
mais skatinęs ir stiprinęs ano pa
saulio tamsiųjų jėgų galias. 

Tačiau, kaip liudija medicina, ir 
žmonių akių anomalija - ne reteny
bė. 

XIX a. viduryje Anglijos gydyto
jas Diuris rašė apie savo pacientą, 
turėjusį... keturias akis! Dvi poros 
rudų, raudonai apvedžiotų akių kak
toje buvo „sustatytos" viena virš 
kitos. Ir visas jas žmogus valdė ats
kirai: galėjo po vieną užmerkti arba 
viena kam nors mirktelėti, porą akių 
įdėmiai „išsproginti" į ką nors žiū
rėdamas ir t.t. 

1960 metais vienoje Misisipės 
juodaodžių valstijos bendrijoje gy
veno tikras ciklopas - su viena akimi 
kaktoje. Kalbėta, jog jis tiesiog ne
galėdavo atsiginti pasiūlymų iš to 
pelnytis duoną - rodyti save plačiai 
publikai. Tie žmonės jam taip įky
rėjo, taip žeidė jį dvasiškai, kad jis 
tapo labai piktas, kaip tikras cik
lopas iš mitologijos. 

Gigantai i r nykštukai 

Kur kas dažniau pasitaiko žmo
nių ūgio anomalijų. Šiandien jau 
žinoma, jog to priežastis - hipofizio 
funkcijos sutrikimai. Tačiau senovė
je tiek milžinai, tiek ir nykštukai 
(liliputai) buvo laikomi ypatingomis, 
iš mitologijos atėjusiomis būtybėmis. 

Istorija liudija, jog tiek vienus, 
tiek antrus mėgo prie savęs laikyti 
pasaulio galiūnai. Buvo tikima, jog 
nykštukai saugo žmones nuo piktos 
akies „nužiūrėjimo", neša savo šei
mininkams sėkmę, o milžinai tarna
vo kaip jau vien savo išvaizda baugi
nantys asmens sargybiniai. 

Tačiau aukštas ūgis toli gražu ne 
visada lėmė jėgą. Nukelta į 11 psl. 

http://6818W.ArcherAve.Sfe.5k-6
http://www.illinoispain.com
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SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ POSĖDYJE -
LIETUVOS VALDOVU RŪMŲ REIKALAI 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Paskutinioji birželio sava i t ė 
kaip niekad Čikagos lietuviams buvo 
gausi svarbių įvykių ir švenčių. Bir
želio 26-30 d. Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte posėdžiavo bendra Lie
tuvos Seimo ir JAV LB komisija, ku
ri svarstė ir aptarė daugelį m u m s 
aktualių klausimų ir rūpimų rei
kalų. Birželio 27 d., antradienio ryti
nis posėdis buvo skirtas a t s ta tomų 
Lietuvos valdovų rūmų aktuali joms 
aptarti. Posėdis prasidėjo 10 vai. r. 
Bočių menėje, dalyvaujant 7 Lietu
vos Seimo nariams bei LB ats to
vams. J posėdį atvyko Valdovų rūmų 
(VR) atstatymo paramos JAV komi
teto pirmininkė R. Narušienė ir šio 
komiteto narė bei JAV menės VR 
įkūrimo komisijos p i rmininkė V. 
Rutkauskienė. Salėje posėdį stebėjo 
ir kiti JAV VR paramos komiteto 
nariai: iždininkas G. Damašius, M. 
Remienė bei nemažas būrelis lietu
vių visuomenės atstovų, t a rp kur ių 
buvo ne vienas VR atkūrimo rėmė
jas, pinigine auka parėmęs šį isto
rinės reikšmės statinio atgaivinimo 
projektą. 

Šiuolaikinių techninių priemo
nių dėka,' Lemonte posėdžiaujantys 
Seimo ir LB atstovai šįkart turėjo 
galimybę bendraut i t iesiogiai su 
Vilniumi, Lietuvos Seimu ir į jį at
vykusiais Valdovų" rūmų a t s ta tymo 
projekto vadovais ir įgyvendintojais: 
Lietuvos dailės muziejaus direkto
riumi R. Budriu, Kultūros ministeri
jos atstovu — viceministru F. Latė
nu bei VR atstatymo paramos fondo 
Lietuvoje pirmininku E. Kulikaus
ku. 

Kiekvienas jų skaitė praneš imus 
apie VR atkūrimo eigą, d a r b u s , 
planus ir esamas aktualijas. Taigi 
šis posėdis vienu metu vyko tiek Le
monte JAV, tiek ir Lietuvos par la
mente. 

Į posėdžio dalyvius p i rmas i s 
kreipėsi Dailės muziejaus direkto
rius R. Budrys, pasveikindamas su
sirinkusius ir primindamas a t s ta 
tomų VR svarbą bei jų reikšmę mūsų 
tautai ir mūsų valstybei. Savo pra
nešime R. Budrys pabrėžė, kad Val
dovų rūmų raidos istorija yra neat
siejama nuo visos Lietuvos valsty
bingumo ir valstybės istorijos, todėl 
atkuriamų valdovų rūmų erdvėje 
bus atkurta mūsų valdovų rezidenci
ja su sosto, sargybinių, valstybės 
kanceliarijos, bibliotekos, valdovo 
kabineto, iždo, kitomis valstybingu
mo raidą ir to meto kultūrą a tspin
dinčiomis menėmis ir patalpomis. 
Čia bus pris tatyta visa Lietuvos 
valstybingumo raida per rūmų ir pa
čių valdovų istoriją nuo seniausių 
laikų iki 2009 m., t.y. iki Valdovų rū
mų atkūrimo ir tūkstantmečio pa
minėjimo. 

Žinant R. Budrio ir kitų VR ats
tatymo projekto įgyvendintojų anks
tesnįjį kategorišką nusistatymą visą 
Lietuvos istorijos raidą užbaigti 17 
a. viduriu (atrodytų, kad po Žygi
manto Augusto mirties, apleidus, 
sugriovus rūmus, išgrobsčius jų 
turtą — neliko ir visos Lietuvos...?), 
toks platesnis Lietuvos istorijos pris
tatymas atrodo daug prasmingesnis 
ir įspūdingesnis. Sprendž ian t iš 
pateikto pranešimo raštu, tai yra 
visiškai naujas R. Budrio, ir t ikė
kime, visų VR projekto vadovų po

žiūris, . pateikiantis daug platesnę 
Lietuvos valstybės istoriją ir labiau 
at i t inkant is mūsų tautos ir visuo
menės poreikius. 

R. Budrio teigimu, VR atkūri
mas vyksta sklandžiai, darbai vyk
domi nuosekliai ir sistemingai. 
Kaupiamas autentiškų baldų, pa
veikslų, gobelenų, kitų taikomosios 
ir vaizduojamosios dailės kūrinių 
r inkinys: j a u sukaup ta apie 100 
istorinių vertybių Valdovų rūmų 
interjerams (bus Įrengta 20 menių — 
R. V.) papuošti ir įrengti. Rengiant ir 
įgyvendinant VR interjerų ir ekspo
zicijų programą, konsultuojamasi su 
daugiau nei 50 ekspertų ir konsul
tantų iš Lietuvos ir užsienio šalių, 
taip pat bendradarbiaujama su Val
dovų rūmų paramos fondu, Projek
tavimo ir res tauravimo instituto 
architektų grupėmis, Pilių tyrimo 
centru „Lietuvos pilys", Lietuvos 
dailės muziejumi (gaila, kad kiti 
muziejai, tokie kaip Istorijos ir etno
grafijos, neįtraukti į bendradarbia
vimą), daug iau kaip 70 užsienio 
istorinių karal iškų rezidencijų 11 
Europos valstybių. 

Taip pa t buvo pranešta, kad Val
dovų rūmų ekspozicijoms kaupiami 
ak tua lūs duomenys apie lituanis
tinius paminklus užsienyje (tačiau 
iki šiol nieko nedaroma, kad jie būtų 
sugrąžinti į Lietuvą — R.V.), veda
mos derybos dėl Lietuvos ir užsienio 
kultūros paveldo institucijose esan
čių li tuanistinių vertybių deponavi
mo a tkur t iems Valdovų rūmams. 

Toliau trumpai kalbėjęs kultū
ros viceministras Faustas Latėnas 
pasidžiaugė atgimstančiais Valdovų 
rūmais, kurie džiugins mus ir atei
ties ka r tas , pasakodami apie gražią 
mūsų tautos istoriją ir turtingą jos 
istorinį ir kultūrinį palikimą. Jis 
akcentavo ir buvusio premjero Al
girdo Brazausko didžiulį pasiryžimą, 
dėtas pas tangas ir nuolatinį rūpestį 
šių rūmų ats tatymu. 

Gražų pranešimą perskaitė 
Valdovų rūmų atstatymo paramos 
fondo valdybos Lietuvoje pirminin
kas Edmundas Kulikauskas. Fondas 
a tkur iant Valdovų rūmus dalyvauja 
nuo pat pradžios, jau šešeri metai. 
Fondas ne tik garsina ir sudaro gali
mybę visuomenei paremti VR ats
tatymą, bet ir yra atsakingas Fondo 
steigėjams ir 56,000 rėmėjų už tai, 
kaip vyksta rūmų atstatymas. 

Nors a t s ta tan t rūmus jau daug 
nuveikta, tačiau fondui nėra supran
tami kai kur ie architektūriniai 
sprendimai, iki galo nėra aiški ir 
pati Valdovų rūmų paskirtis. Tie 
klausimai nėra iki galo išdiskutuoti 
ir apsvarstyti . Nors interjero apdai
los-— lubų ir grindų atžvilgiu daug 
nuveikta, tačiau menių paskirtis nė
ra sukonkretinta, iki šiol nėra deta
lizuoto plano ir aiškumo, kas bus in
dividualiose menėse. Teigimas, kad 
jos bus polifunkcinės, nedaug ką 
pasako. Nežinodami menių paskir
ties, taip pat nežinome, kokias ver
tybes ir kokius eksponatus išsta-
tysime ir pateiksime lankytojui, iš 
kur juos gausime, ar jie bus auten
tiški, a t i t inkantys Lietuvos valdovų 
rūmų dvasią, ar turės ryšį su VR ir 
pan. 

Atkūrimo darbai gana sudėtingi, 
tačiau kai kada vyksta nesilaikant 
Vyriausybės įstatymo ir nutarimo, 
siaurai interpretuojant Lietuvos val-

LR Seimo ir JAV L5 komisijos posėdyje. !s kairės: LR Seimo atstovė-komisijos 
pirmininkė Laima Mogenienė, JAV senatorius Richard Durbin (D-IL) ir JAV LB 
Tarybos pirm. bei Valdovų rūmų JAV komiteto p i rm. Regina Narušienė. 

I. Tijūnėiienės nuotr. 

stybingumą ir jo tęstinumą, nes 
rūmų koncepcija pasibaigia ties 
XVII a. viduriu. Abejotina, ar tai 
atitinka įstatymą ir nutarimą ir ar 
tai tenkins visuomenės poreikius. 
Toliau E. Kulikauskas išdėstė ne
mažai konkrečių pasiūlymų dėl VR 
paskirties ir ekspozicijų, projektavi
mo proceso ir darbų eigos, dėl Val
dovų rūmų statuso, priklausomybės 
bei valdymo, dėl architektūrinių 
sprendimų ir kitų išryškėjusių aktu
alijų. 

JAV lietuvių menės VR įkūrimo 
komisijos pirmininkė V. Rutkaus
kienė posėdyje kalbėjo apie Pasaulio 
ir JAV lietuvių menės Valdovų rū
muose įkūrimą. Ji priminė, kad jau 
Dailės muziejaus koncepcijoje, o vė
liau ir Vyriausybės nutarime, yra 
numatytos patalpos Pasaulio ir JAV 
lietuviams ir jų veiklai. Jau yra 
sukur ta koncepcija, kuri nusako 
pagrindinę mintį, ką toje menėje 
užsienio lietuviai norėtų vaizduoti, 
kaip ta menė turėtų atrodyti. Jau 
yra paruoštas planas — projektas, 
kuris nuolat tobulinamas, papildo
mas, fiksuojant pagrindines salės 
įruošimo idėjas, tačiau iki šiol 
neturima nei menės, nei nežinoma, 
kaip ji atrodys ir kur ji bus, sunku 
ką nors daugiau konkrečiai planuoti. 
Salės paskyrimas vilkinamas, ne
paisant koncepcijos principų bei 
Vyriausybės priimtų nutarimų. 

Valdovų rūmų paramos JAV 
komiteto pirmininkė R. Narušienė 
taip pat pastebėjo, kad VR atkūrėjai 
nėra nuoseklūs, nepaiso nei savo 
suruoštos koncepcijos, nei Vyriau
sybės nutarimų. Didelė negerovė yra 
tai, kad projektavimo darbai vyksta 
kartu su statybos darbais. Iki šiol 
nėra konkretaus detalizuoto plano 

dėl menių paskirties, jų interjero 
įruošimo, eksponatų parinkimo ir 
suradimo. Užsienyje perkamos tre
čiarūšės vertybės, kurios neturi nie
ko bendro su atstatomais Lietuvos 
valdovų rūmais. Tuo tarpu pavieniai 
istorikai užsienyje randa nemažai 
išlikusių Lietuvos istorinio paveldo 
vertybių, kadaise priklausiusių Lie
tuvos valdovų rūmams, tačiau tų 
vertybių grąžinimu į Lietuvą niekas 
rimčiau nesirūpina. Ta proga buvo 
pateikta nemažai pavyzdžių, kaip 
Lietuvos istorinėmis vertybėmis yra 
manipuliuojama, kaip jos vežiojamos 
iš vienos šalies į kitą, kaip dovano
jamos ir kaupiamos kitų šalių 
muziejuose. 

Visi šie pateikti faktai sukėlė 
Lemonte posėdžiaujančių Lietuvos 
Seimo ir LB komisijos atstovų didelį 
susidomėjimą. Savo nuomonę tuo 
klausimu išsakė Lietuvos Respub
likos Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkė D. 
Teišerskytė, to komiteto pirm. pa
vaduotojas J. Dautartas, kalbėjo A. 
Lydeka, G. Mikolaitis, L. Mogenienė. 
Savo mintis dėl Valdovų rūmų aktu
alijų išsakė ir JAV LB atstovai A. 
Nelsienė, dr. D. Giedrimienė ir kiti 
posėdyje dalyvavusieji bendros ko
misijos atstovai. Seimo ir LB komisi
jos atstovai susitarė dėl priemonių ir 
sprendimų, galinčių padėti spręsti 
iškilusias Valdovų rūmų aktualijas. 
Sutarta, kad VU klausimu bus pri
imta rezoliucija ir keli konkretūs 
kreipimaisi. Labai norėtųsi tikėtis, 
kad komisijos posėdyje išsakytos 
mintys ir žodžiai, Lietuvos Seimo 
atstovų pasiūlyta parama Valdovų 
rūmų aktualijoms spręsti bus pra
tęsta konkrečiais darbais ir jų 
įgyvendinimu. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
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Mitologiniai personažai - ne žmonių 
fantazijos vaisius 

Atkelta iš 9 psl. 
Senosios Romos istorikas Josifas 

Flavijus rašė, jog tarp Persijos kara
liaus romėnams atsiųstų įkaitų buvo 
vienas milžinas - judėjas Eleazaras, 
daugiau nei 3 metrų aukščio. Tačiau 
didesne fizine jėga jis nepasižymėjo. 
Užtat „valgytojų varžybose" jis vi
suomet tapdavo nugalėtoju, nes tu
rėjo žvėrišką apetitą, todėl nie
kuomet neapvildavo susilažinusių 
už jo pergalę lošėjų. 

Jėgos požiūriu buvo išimtis 
milžinas airis, gyvenęs XIX amžiuje, 
Angusas Makas Askilas, iki 21 metų 
pasiekęs net 236 cm ūgį ir svėręs 172 
kilogramus. Jis pasirodydavo Bar
meno cirke, stulbindamas publiką 

savo fenomenalia jėga: stipruolis 
pakeldavo net 700 kilogramų! Tačiau 
pasirodo, kad milžinai stipruoliai 
nežino savo jėgos ribos: stengdama
sis plikomis rankomis ištraukti į 
krantą toną sveriantį laivo inkarą, 
Angus pertempė stuburą. Bet la
žybas laimėjo - inkarą ištraukė! 
Gautų pinigų jam pakako visam 
likusiam gyvenimui. 

Tarp žymesnių nykštukų istori
joje minimas Defris Chadsonas. Apie 
jį išliko įdomi istorija. 

Kai jam buvo aštuoneri ir jo ūgis 
siekė 45 centimetrus, jis buvo paduo
tas į karaliaus Karlo I stalą... py
rage! 

„Klaipėda" 

DEL NEATIDUMO GALI PRARASTI 
IR PARAMĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Prašymų laukiama iki 
rugpjūčio 1-osios 

Lietuvos ūkininkai, siekiantys 
pasinaudoti Europos Sąjungos ir 
Lietuvos parama, iki rugpjūčio 1-
osios turi suspėti pateikti savo pra
šymus, o taip pat ir kasmetinių 
investicijų ataskaitas. Šiuos doku
mentus teritoriniams Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) sky
riams apskrityse privalo teikti tie 
ūkininkai, kurie gauna paramą pa
gal Kaimo plėtros 2004—2006 m. 
plano (KPP) priemones: Ankstyvo 
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos rėmimas", „Pusiau natū
rinių restruktūrizuojamų ūkių rėmi
mas" ir „Standartų laikymasis". 

Pasak NMA Kaimo plėtros de
partamento direktoriaus pavaduoto
jos Erikos Viltrakienės, agentūra, 
gavusi iš ūkininkų prašymus bei 
ataskaitas, dar tikrins, kaip pareiš
kėjai, norintys gauti paramą, laikosi 
savo duotų įsipareigojimų, o teigia
mai įvertinus gautus dokumentus, 
apskaičiuos paramos sumą kitiems 
metams. 

„Buvę ūkių savininkai, gaunan
tys paramą pagal KPP priemonę 
Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės 
žemės ūkio gamybos rėmimas', su 
kasmetiniu prašymu mūsų agen
tūrai privalo pateikti ir 'Sodros' 
pažymas apie gaunamas socialines 
išmokas bei darbo užmokestį. Jei 
paramos gavėjui mokama papildoma 
išmoka už išlaikomą sutuoktinį, dar 
reiks pateikti 'Sodros' pažymą, liudi
jančią, jog sutuoktinis negauna kitų 
pajamų. Pavėlavus pateikti prašy
mą, parama už ateinančius metus 
nebus mokama", — perspėjo E. 
Viltrakienė. 

Skirtingi reikalavimai 

NMA specialistai primena, jog 
gyvulių ir pieno ūkių savininkai, 
gaunantys paramą pagal priemonę 
„Standartų laikymasis", su kasme
tinėmis investicijų ataskaitomis apie 
praėjusių metų išlaidas, turi pateik
ti sąskaitas, mokėjimo dokumentus, 
patvirtinančius apmokėjimą už at

liktas investicijas, taip pat doku
mentus, įrodančius, jog pirkta įran
ga atitinka ES reikalavimus. Bus 
prašoma pateikti ir buhalterinės 
apskaitos tvarkymą pagrindžiančius 
dokumentus už atsiskaitomus pro
jekto įgyvendinimo metus. 

„Jei ūkininkas tvarko supa
prastintą buhalterinę apskaitą, 
agentūrai reikia pateikti pirkimo ir 
pardavimo žurnalą, o tvarkant dve
jybinę buhalterinę apskaitą, ūkio 
veiklos rezultatų, pinigų srautų, 
ūkio balanso ataskaitas. Su investi
cijų ataskaita taip pat reikia pateik
ti leidimą statybai ar rekonstrukci
jai, jei jis nebuvo pateiktas kartu su 
paraiška paramai gauti. Leidimas 
statybai ar rekonstrukcijai reikalin
gas tuomet, jei pagal Nitratų direk
tyvų reikalavimus rengiamasi srutų 
ir mėšlų kauptuvų statybos ar re
konstrukcijos darbams. Tuo tarpu 
vykdant Pieno direktyvos reikala
vimus ir rengiantis gamybinių pas
tatų ar patalpų pertvarkymo dar
bams, bus prašomas tik leidimas 
rekonstrukcijai", — teigė E. Viltra
kienė. 

Pašnekovė perspėjo, kad ne
įvykdžius paraiškoje nustatytų rei
kalavimų, parama tokiems asme
nims gali būti mažinama iki 20 
proc., o nepateikus dokumentų su 
įrodymais apie atliktas investicijas, 
parama už einamuosius metus irgi 
nebus mokama, o jau išmokėtą pa
ramą ūkininkai bus priversti grąžin
ti... 

NMA atstovės E. Viltrakienės 
teigimu, smulkių ūkių savininkai, 
gaunantys paramą pagal priemonę 
„Pusiau natūrinių restruktūrizuo
jamų ūkių rėmimas", be kasmetinių 
investicijų ataskaitų agentūrai turi 
pateikti buhalterinės apskaitos 
tvarkymą pagrindžiančius doku
mentus, sąskaitas, mokėjimo doku
mentus, patvirtinančius apmokė
jimą už atliktas investicijas, taip pat 
dokumentą, įrodantį, kad pirktas 
įrenginys buvo naujas, niekur ne
naudotas. Nepateikus kasmetinių 
ataskaitų, kitų dokumentų antrai
siais ir likusiais paramos gavimo 
metais, ūkininkai gali likti be 
paramos už einamuosius metus arba 
išmokos gali būti visai nutrauktos. 

A t A 
FELIKSAS 
KASPARAS 

Mirė 2006 m. liepos 24 d., sulaukęs 85 metų. 
Gimė 1921 m. liepos 4 d., Gargždų parapijoje, Lietuvoje. Gy

veno Vokietijoje, Anglijoje, Patterson, NJ, Cicero, IL. Paskuti
nius metus gyveno Gulfport, Florida. 

Nuliūdę liko: sūnus dr. Algirdas su žmona Judy, anūkai 
Jim, Andrew ir Katie, gyvenantys Gulfport, FL; brolis Jonas, 
gyvenantis Toronto bei kiti giminės Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 27 d., R. L. 
Williams- Funeral Home, 5730 15th Ave. So., Gulfport, FL 
33707. 

Penktadienį, liepos 28 d., a.a. Feliksas bus palydėtas į Most 
Holy Name of Jesus bažnyčią, 5800 15th Ave., So., kurioje 10 
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis 
bus palaidotas Kalvarijos R.C. mauzoliejuje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

A f A 
LEONARDAS KUTKUS 

Mirė 2006 m. liepos 23 d. po ilgos širdies ligos, sulaukęs 83 
metų. 

Gyveno Mt. Pleasant, SC. 
Gimė 1922 m. rugpjūčio 13 d., Krakėse, Lietuvoje. 
Giliai nuliūdę liko: žmona Emilija, sūnus Arūnas Kutkus 

su žmona Carla, duktė Jūratė Burns su vyru Matt, anūkai Mat-
thew ir Jeffrey; duktė Kristina Montvidas Kutkus, duktė Rasa 
Gilbert, anūkas Collin, duktė Rita Steele su vyru Robert, 
anūkai Mia ir Milės bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Tėvams Jėzuitams arba Daina
vos stovyklai. 

A.a. Leonardas bus pašarvotas sekmadienį, liepos 30 d. nuo 
5 vai. p.p. iki 7 v.v. Mcalister-Smith laidojimo namuose, Mt. 
Pleasant, SC. 

Laidojimo dieną pirmadienį, liepos 31 d., Cathedral of St. 
John the Baptist, 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių ve
lionis bus palaidotas Holy Cross kapinėse Charleston, SC. 

Nuliūdusi šeima 

A t A 
STASIUI BARUI 

mirus, gilią užuojautą žmonai ELENAI, dukroms RI
TAI ir DAINAI, seseriai SOFIJAI ir jų šeimoms 
reiškia 

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija 
JAV ir Lietuvoje 
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• Liepos 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 29 d., šeštadienį, įvyks 
draugiškos krepšinio rungtynės tarp 
Čikagos BC „Žalgiris" ir Čikagos BC 
„Belgrade". Rungtynės įvyks 7 v. v. 
PLC naujojoje sporto salėje. 6 v. v. to
je pačioje salėje vyks jaunųjų krep
šininkų rungtynės tarp „Lituanica" 
ir „Serbian Stars" komandų. Jėjimas 
į visas rungtynes nemokamas. 

• L i e p o s 31 d., p i rmad ien į , 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. 

• R u g p j ū č i o 5 d., šeš tadienį , Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore 
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 p. p.— 10 
v. v. rengiama Union Pier Lietuvių 
draugijos gegužinė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ' ir pabendrauti 
gražioje Gintaro pakrantėje. Bus 
galima pasivaišinti, veiks baras, 
loterija. Prizus loterijai galima pa
aukoti Gintaro vasarvietėje arba 
Mildos parduotuvėje iki liepos 30 d. 
Pristačiusiems pyragą arba pyragai
čių — pirmas gėrimas nemokamas! 
Pietūs bus siūlomi nuo 5:30 v. p. p. 
iki išpardavimo, tad nevėluokite! 

• R u g p j ū č i o 12 d., šeš tadienį , 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 sukur ta skulptųra Da
r iaus ir Girėno t ransat lant in iam 
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! 

• R u g s ė j o 2-3 d., Darbo dienos 
savaitgalį, Dainavoje, Manchester, 
MI, 50-ojo Dainavos įkūrimo jubilie
jaus proga stovyklos administracija 
rengia Dainavos rėmėjų ir bičiulių 
šventę. Numatyta įdomi programa, 
kurią vainikuos „Dainavos" ansam
blio vyrų okteto koncertas. Norintieji 
galės pernakvoti Dainavoje ir pasi
džiaugti rudenėjančia gamta. Dėl 
registracijos ir informacijos prašome 
kreiptis į dr. Marių Laniauską, 
tel.: 440-205-9273 arba ei. paštu 
m m l d d s @ c o m c a s t . n e t Kviečiame 
visus buvusius stovyklautojus, rėmė
jus, svečius atvykti į Dainavą ir kar
tu pasidžiaugti atliktais darbais. Au
kas steigiamam Dainavos fondui 
prašome siųsti: „Camp Dainava Foun
dation", c/o Albertas Sušinskas, 5348 
Richards Dr., Mentor, OH, 44060. 

• A t v e s k i t e s avo v a i k u č i u s į Pi
pirų ratelį. Užsiėmimai prasideda 
rugsėjo 11 d. ir vyksta pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9:30 v. r. iki 
11:30 v. r., o ketvirtadieniais — nuo 
11:30 v. r. iki 1:30 v. p . p. Priimame 
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Ren
kamės Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Elytę Reklaitytę telefo
nu 708-403-7858 (nuo 8 v. r. iki 5 v. v.). 

Mar i ja ir J u o z a s Vizgirdai , gyv. P u t n a m , IL, ne tik atsiuntė savo 
prenumeratos pratęsimo mokestį, bet sumokėjo prenumeratą Vytautui 
Gaidžiūnui ir dar pridėjo 60 dol. auką „Draugui". Už tokį nuostabų dos
numą esame nuoširdžiai dėkingi! 
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Nijolė Mackevič ius iš Surfs ide , FL, kartu su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė 80 dol. auką „Draugui". Nuoširdžiai dėkojame! 

Skelbimai 
Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Te l . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo va i . nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Sc=tad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

135SI^SaDe#2300Chic^D, ILGOeOS 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

MOZART MUZIKOS 
FESTIVALIS 

Dauguma čikagiečių yra susi
pažinę su muzikos festivaliais Ra
vima ir paežerės Grant bei Mille
nium Park. Tačiau vasaros metu 
muzikos festivaliai rengiami ir kiek 
tolėliau nuo miesto — priemiesčiuo
se. Vienas tokių: „Mozart FestivaT, 
kuris vyks nuo liepos 29 iki rug
pjūčio 13 d. Woodstock Opera House, 
Woodstock, Illinois. Nuotolis nuo 
Čikagos — apie 60 mylių. 

Koncertai siejami su kompozito-
riaus-genijaus Wolfgang Amadeus 
Mozart 250 m. gimimo sukaktimi, 
ir taip pat pažymi jau 20 metų 
Woodstock Opera rūmuose kiek
vieną vasarą rengiamus klasikinės 
muzikos festivalius. Salėje te lpa 
daugiau kaip 400 žiūrovų, o patį pas
tatą architektūros žinovai vadina 
„brangenybių skrynele". 

Daugiau informacijos galima ras
ti tinklalapyje wwwjnozartfest.org 
arba paskambinus telefonu 815-338-
5300. 

DAUG KELEIVIŲ 

Amtrak — Čikagos miesto trau
kiniams, kurie kas rytą iš prie
miesčių atveža keleivius į darbo
vietes, o vakarop juos grąžina namo, 
2006-ieji metai buvo labai sėkmingi, 
nes iki šiol jais pasinaudojo per 

955,530 keleivių. Manoma, kad dau
giau žmonių į darbą važiuoja trau
kiniu dėl nepaprastai pabrangusio 
benzino i r sėkmingų reklamų, gi
riančių kelionės Amtrak traukiniu 
patogumus. 

Dalį išlaidų, susijusių su šių 
t r auk in ių iš laikymu ir priežiūra 
padengia Illinois valstija, nors šie
met Amtrak turėjo net 11 proc. dau
giau keleivių. Tai j au antr i metai iš 
eilės, kai ši traukinių linija mato 
keleivių pagausėjimą. 

MIESTAS VERKIA PINIGŲ, 
BET J Ų NETRŪKSTA ALGŲ 

PAKĖLIMUI 

Kaip j a u anksčiau minėta, Čika
gos gyventojai 2007-ais ia is gali 
tikėtis nuosavybės mokesčių pakė
limo, nes miestas jaučia lėšų trū
kumą ir negali „užkamšyti atsira
dusių skylių". Tačiau jo tarybos na-
r iai-apylinkių atstovai (aldermen) 
jau dabar planuoja, kaip sau pakelti 
atlyginimą iki beveik 5,000 papil
domų dolerių per metus. Dabar kiek
vienas jų gauna 98,125 dol. metinę 
algą. (Argi nuostabu, kad žmonės 
taip veržiasi į miesto tarybą?) Va
dinasi , ka i nuosavybės mokesčių 
mokėtojai svarsto, kaip reikės su
krapštyti papildomus mokesčius, jų 
apylinkių atstovai pasiruošę tą naš
tą dar padidinti — savo naudai. 

Paruošė R A 
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Julija Dantienė, gyv. Exton, PA, atsilygino ne tik už savo prenu
meratą, bet sumokėjo prenumeratos mokestį A. Aleksiūnui iš Pickering-
ton, OH. Toks geraširdiškumas tikrai laiduoja lietuviškos spaudos ateitį! 
Ačiū! 

Spaudos apžvalga 

/ / Lithuania Today" 
Pasirodė šeštasis žurnalo „Lit

huania Today" numeris. Verslo skil
tyje besidomintieji ekonomika ras 
Jekaterinos Rojakos straipsnį, ku
riame ji svarsto euro įvedimo į Lie
tuvą pliusus ir minusus. 

Šiame numeryje daug dėmesio 
skiriama Švedijos ir Lietuvos ben
dradarbiavimui. Žurnale plačiai ap
rašomi Švedijos ir Lietuvos verslo 
ryšiai, kurie abiem šalims yra labai 
palankūs. Kaip rašo Lars Bryne, 
šiuo metu Švedijos ir Lietuvos vers
lininkai daugiausia bendradarbiau
ja telekomunikacinių ir banko 
paslaugų srityse, tačiau švedai ieško 
naujų nišų plastiko ir polimerinių 
gaminių, informacinių technologijų, 
baldų gamybos, dizaino srityse. Šeš
tajame „Lithuania Today" numeryje 
švedų temą pratęsia ir kiti straips
niai: apie Švedijos nepriklausomy
bės dienos minėjimą Vilniuje, „The 
Swedish Business centre" paslau
gas, švedo teisininko Fredric Fors-
man veiklą Lietuvoje, švedų investi
cijas į Lietuvos įmones (Lietuvos te-
lekomas, Omnitel, Nordea Bank). 
Žurnale taip pat galima rasti daug 
vertingos informacijos apie Švediją: 
trumpą šalies istoriją, karališkosios 
šeimos pristatymą bei daug kitos 
faktinės informacijos. Istorijos skil
tyje Sergej Muravjov trumpai apra
šo Lietuvos ir Lenkijos bei Švedijos 
karų istoriją. Aage Myhre kalbina 
Švedijos ambasadorę Lietuvoje Ma
lin Karre. Kaip pokalbyje teigia dip
lomatė, „Švediją ir Lietuvą nuo se

niausių laikų sieja glaudūs politi
niai, prekybiniai, kultūriniai ir netgi 
karališkieji ryšiai". 

Iš Lietuvos miestų šįkart dides
nis dėmesys skiriamas Klaipėdai. 
Žurnale skaitytojai ras pagrindinius 
faktus apie šį miestą. Turistams ir 
miesto lankytojams pate ikiamas 
lankytinų vietų sąrašas. Taip pat 
suminėtos pagrindinės miesto šven
tės , festivaliai bei kiti žymesni 
renginiai. 

Šį gausiai iliustruotą, spalvingą, 
anglų kalba leidžiamą žurnalą galite 
nusipirkti ir „Draugo" knygynėlyje. 
Kaina — 6,50 dol. Mokestis perkant 
IL valstijoje — 9 proc. Persiuntimas 
— 3 dol. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 YV. 63th Street Chicago, IL 0629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:mmldds@comcast.net
http://wwwjnozartfest.org

